
ΧΙΛΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΙΛΙΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Στο χέρι μας κρατάμε το χιλιοστό τεύχος της

ΕΒΔΟΜΗΣ. 

Ας αναλογιστούμε: 1η Νοεμβρίου

1997, Αριθμός φύλλου 1o. 

7 Noέμβρη αρ. Φυλ.2, 3, 4... πρώτα

γενέθλια 1998, αρ. Φύλλου 51...,

1999, 2000... 2007 Δέκα Χρόνια

ΕΒΔΟΜΗ, αριθ. Φύλλ. 505! Και

τώρα τα... χιλιάσαμε! Σε ενάμιση

μήνα συμπληρώνουμε 20 χρόνια

ανελλιπούς και αδιάλειπτης εβδο-

μαδιαίας κυκλοφορίας. Θα τα ξαναπούμε τότε και

πιθανότατα θα το γιορτάσουμε. Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Η φύση δεν γνωρίζει
εξαφάνιση, αλλά μόνο

μεταμόρφωση” .
Αναξαγόρας, 500-427 π.Χ. 

Φιλόσοφος, Αστρονόμος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΚΗΣ:

Η νήσος Υδρούσα
εμπορεύσιμο είδος

με ...μόστρα 
περιβαλλοντικού πάρκου

Περιβαλλοντικό 
έγκλημα

Ανεξαρτητοποιούμαι
Σελίδα 12

Σελίδα 13, 17

Σελίδα 6
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αναλογιστήκατε, αλήθεια, διαβάζοντας αυτές τις

γραμμές, τί σημαίνουν 1000 εβδομάδες;

― Χίλιες εβδομάδες συλλογής ύλης· Επιτόπιας πα-

ρουσίας και έρευνας

― 1000 εβδομάδες ανάγνωσης, ταξινόμησης, αξιο-

λόγησης, επεξεργασίας και δημοσίευσης αλληλογρα-

φίας, πιο πολύ ηλεκτρονικής, e-mail.

Ξέρετε ότι λαμβάνουμε περί τα 3000 ηλεκτρονικά μη-

νύματα το μήνα; Οι πιο συνεπείς αποστολείς είναι οι

βουλευτές μας. Ακριβέστερα τα βουλευτικά γραφεία.

Οφείλουμε, επί τη ευκαιρία να τους ευχαριστήσουμε

για την ενημέρωση που μας παρέχουν, για τη δραστη-

ριότητά τους, μόνο που λησμονούν – όπως και πάρα

πολλοί άλλοι – Δήμαρχοι – Σύμβουλοι κ.λπ. σ’ αυτά

τα είκοσι χρόνια να δώσουν έστω και μία συνδρομή,

για να ευχαριστήσουν κι εμάς που τους τα ψέλνουμε

επ’ ωφελεία τους και για το κοινό συμφέρον, βεβαίως

- βεβαίως! (και βεβαίως υπήρξαν λαμπρές εξαιρέ-

σεις!).

Οφείλουμε όμως ν’ αναγνωρίσουμε ότι με αρκετούς,

βουλευτές, Νομάρχες, Δημάρχους και Συμβούλους

έχουμε συνεργαστεί, για την ανάδειξη διαφόρων θε-

μάτων παραγωγικά. Αναφέρω τελείως τυχαία το θέμα

του Ασκληπιείου, που επρόκειτο να ιδιοτικοποιηθεί,

όπως το Ερρίκος Ντινάν, το “Γηροκομείο” της Βούλας,

την παραλία του Δήμου Σαρωνικού (Καλύβια), το νη-

σάκι Υδρούσα της Βούλας κ.λπ.

Με την ευκαιρία, μια και αναφερθήκαμε στις οικονο-

μικές συνδρομές, να πούμε ότι έχουμε υποστεί ανη-

λεή και άδικα κυνηγητά από πολιτικές ηγεσίες, χάριν

“ημετέρων” διαπλεκόμενων, ότι ο τοπικός και Περιφε-

ρειακός Τύπος είναι υπό διωγμόν ιδιαίτερα στα χρό-

νια της κρίσης, γιατί είναι δυσκολότερη η διαπλοκή

και σχεδόν ανέφικτος ο έλεγχός του. Άρα; Άρα η...

Σαλώμη ζητά την “κεφαλήν του επί πίνακι” κι έτσι πε-

ριέκοψαν τις δημοσιεύσεις ισολογισμών - σημαντική

πηγή εσόδων - έθεσαν δυσβάσταχτους όρους διαπί-

στευσης, αύξησαν μέχρι παραλογισμού τη γραφει-

οκρατία! Αυτήν την ασθένεια που δημιουργεί και

προσοδοφόρο εθισμό στο δημόσιο, σε κάθε γραφει-

οκράτη και βέβαια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που

θυμίζουν λίγο πολύ σοβιετική νομενκλατούρα.

Πολλές εφημερίδες δεν άντεξαν, και έκλεισαν. Η

ΕΒΔΟΜΗ πεισματικά επιμένει, με όποιες θυσίες, γιατί

εμείς πρωτίστως δίνουμε μάχη! Τ αφήνω αυτά και θα

επανέλθω, σύντομα.

Ας γυρίσουμε όμως στον καθημερινό δημοσιογρα-

φικό μας αγώνα:

Τώρα, τί σημαίνει να συλλέγεις, να γράφεις, να σβή-

νεις και να ξαναγράφεις, να στοιχειοθετείς και να σε-

λιδοποιείς, να εκτυπώνεις και να διανείμεις κάθε

εβδομάδα, βρέξει-χιονίσει 5.000 – 7.000 αντίτυπα

(έχουμε βγάλει και 10 και 30 χιλιάδες αντίτυπα), δεν

μπορείτε να το φανταστείτε. Τελικά, μήπως είμαστε

«μανιακοί» της ενημέρωσης και της κριτικής;

Τέλος, επιτρέψτε μου να περιαυτολογήσω! Φαντάζε-

σθε τον εαυτό σας να γράφει 1000 άρθρα;

Μήπως θα το θεωρούσατε... τιμωρία;

Εγώ το θεωρώ καθήκον και ικανοποίηση, ιδίως με την

αναγνώριση που απολαμβάνουν. Μου δίνει δύναμη

και ταυτόχρονα βάρος ευθύνης.

Έχω γράψει άρθρο στο νοσοκομείο, με τον ορό, μετά

από παράκλησή μου, στο αριστερό χέρι, γιατί είμαι

δεξιόχειρας. Χίλια άρθρα ισοδυναμούν με επτά –

οκτώ βιβλία – δοκίμια.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην ΕΒΔΟΜΗ, ως ενιαίο

σύνολο, γιατί έτσι πρέπει, επειδή έτσι είναι.

Κατ’ αρχήν οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ακόμη κι

εκείνους τους οποίους κρίνουμε και ενίοτε κατακρί-

νουμε, γιατί χωρίς αυτούς θα «χτυπιόμασταν» για να

βρούμε ύλη!

Να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας, για

τη συμμετοχή τους στο μεγάλο εγχείρημα που λέγε-

ται έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας, που πληρεί τις

νόμιμες προϋποθέσεις.

Να συγχαρώ δημόσια και να δηλώσω, για να διαλύσω

παρανοήσεις, συνήθως ανδροκρατικές, αλλά και από-

λυτα καλοπροαίρετες, ότι εμπνεύστρια, ψυχή και ικ-

μάδα της ΕΒΔΟΜΗΣ είναι η Άννα

Μπουζιάνη-Βενετσάνου, ιδρύτρια της εφημερίδας.

Διάδοχοι είναι η Ηλέκτρα – εκδότρια διευθύντρια –

και ο Κωστής Βενετσάνος, γραφίστας και υπεύθυνος

της ηλεκτρονικής έκδοσης, ...εγώ είμαι απλά σύμβου-

λος έκδοσης και αρθρογράφος.

Όλοι τελικά, τακτικοί και έκτακτοι συνεργάτες, καθώς

και τεχνικοί, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο συμ-

βάλλουμε αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του

άθλου, που λέγεται τακτική έκδοση εφημερίδας.

Συμπληρωματικά, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα του

επιτεύγματος, αν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com, και δείτε στα βίντεο την παρου-

σίαση για τα 10 χρόνια της 7ης, σε λιγότερο από

εννέα λεπτά και υπερδιπλασιάσετε τα στοιχεία που

δίνουμε εκεί.

Ενα μεγάλο «ευχαριστώ» οφείλουμε στους αναγνώ-

στες μας – πολλοί των οποίων είναι πλέον «οπαδοί»

μας – συμμαχητές θα πω, γιατί η «αγκαλιά» τους μας

ζωογονεί.

ΕΜΠΡΟΣ για τη νέα χιλιάδα!

Σχολιάζοντας το Δημοτικό Συμβού-
λιο των 3Β Σελ. 6

Καντίνες και ...καντίνες στα 3Β Σελ. 6

Αυτοψία στα λατομεία Μαραθώνα
έδειξε παραβατικότητα Σελ. 7

Υπεγράφη η σύμβαση δημοτικού φω-
τισμού στα 3Β Σελ. 7

Νέα Αττική Κωμωδία: Μένανδρος
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Rodeo το El Dorado Σελ. 9

16η του Βοηδρομιώνα!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το πρώτο παιδί στον κόσμο με μετα-
μοσχευμένα χέρια! Σελ. 10

Ηθικό Δίδαγμα Αυτογνωσίας
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Γιατί νοσεί το πολιτικό μας σύστημα
Βασίλης Βενέτης Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Xίλιες εκδόσεις

χίλιες εβδομάδες

Δωρεάν υποτροφίες  προς του μαθητές του Δήμου 3Β

Το MEDITERRANEAN COLLEGE και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ  σε συνεργασία με το Δήμο 3Β, προσφέρουν υποτροφίες

σπουδών σε νέες και νέους του Δήμου 3Β, με επιδόσεις στο Λύκειο, που επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά δεν

έχουν τους οικονομικούς πόρους. Οι υποτροφίες δίνονται με κοινωνικά/οικονομικά αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια

και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, με σχετικό σύστημα μοριοδότησης, από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο προτώκολλο του Δήμου (Δημαρχείο, Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα) με την ένδειξη προς το γραφείο παιδείας του Δήμου, μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με κοινωνικά/οικονομικά αλλά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Πληροφορίες: κ. Χαράλαμπος Κίτσιος 213 20 19916



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                            16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

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

Προβληθείτε στις σελίδες μας 
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

ΣΕΛΙΔΑ 24
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«Νίκος Καζαντζάκης Θεατρικός,
τηλεοπτικός, κινηματογραφικός»

46ο Φεστιβάλ βιβλίου 

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

...Mαρτυρίες των προσφύγων της
Μικράς Ασίας
Οι ηθοποιοί Γρηγόρης Βαλτινός και Λήδα Πρωτο-

ψάλτη θα αναγνώσουν αποσπάσματα από μαρτυρίες

των προσφύγων της Μικράς Ασίας από τον Α’ τόμο

της «Εξόδου». Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Φιλό-

λογος Κλαίρη Δεληγιάννη και θα πλαισιωθεί μουσικά

από τον  Ταξιάρχη Γεωργούλη στο Ούτι και τον  Τάσο

Πούλιο στο τραγούδι & το κανονάκι. 

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

«Η Πηνελόπη Δέλτα σκουπίζει τα δάκρυα
των Μικρασιατών Προσφύγων»
Η ΕΣΤΙΑ, τιμά την μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέα Πη-

νελόπη Δέλτα. Θα μιλήσουν η Δημητριάδου Μαργα-

ρίτα, Ιστορικός Λαογράφος και η Έφορος της Βιβλιο-

θήκης & των Μουσείων της ΕΣΤΙΑΣ Θέμις

Παπαδοπούλου με θέμα «Η Πηνελόπη Δέλτα σκουπί-

ζει τα δάκρυα των Μικρασιατών Προσφύγων».

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, πρωινή προβολή 10:00 &

απογευματινή 19:30

«Ο μεγάλος ξεριζωμός» ντοκιμαντέρ

Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του National Geographic

«Ο μεγάλος ξεριζωμός». Μια μοναδική πηγή πληρο-

φόρησης, από έναν ανεξάρτητο αυτόπτη μάρτυρα,

που φωτίζει τα γεγονότα τα οποία χάραξαν την Ιστο-

ρία των δυο λαών στις επόμενες δεκαετίες.

Διάρκεια 60 λεπτά./ Η προβολή θα πραγματοποιηθεί

στον 3ο όροφο, της ΕΣΤΙΑΣ.

ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

και ...ANIMASYROS!

Ηaircut, της Virginia Mori

Οι ωραίες κινηματογραφικές φιλίες συνεχίζονται με τη

συνεργασία του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του 10ου Διε-

θνούς Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου

Animasyros στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση!

Στο πλαίσιο της συνέργειας των δύο αγαπημένων Φεστι-

βάλ, οι λάτρεις του animation και των ψηφιακών τεχνών,

θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ιδιαίτερο καλ-

λιτεχνικό project, που συνιστά το αποτέλεσμα του δημι-

ουργικού διαλόγου Ιταλών και Ελλήνων καλλιτεχνών,

καθώς και μία μοναδική ταινία κινουμένων σχεδίων για

ενηλίκους, με αλληγορικό χαρακτήρα.

Την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.30, παρου-

σιάζουν στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύμα-

τος Ωνάση (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, Τηλ.:

21 0900 5800) το «ΒLU», ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό

εγχείρημα, που συστήνει συνήθειες και ιδέες Ιταλών και

Ελλήνων δημιουργών μέσα από το πρίσμα του animation

και των ψηφιακών τεχνών. 

Το Εθνικό Θέατρο... στο 

αεροδρόμιο της Αθήνας!

Την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, ο Διεθνής Αερολιμένας

Αθηνών καλωσορίζει το Εθνικό Θέατρο! Στο πλαίσιο του

προγράμματος Fly me to the Moon, που συνεχίζεται για

πέμπτη χρονιά, το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει απο-

σπάσματα από τη νέα μουσικοθεατρική παράσταση του

Μικρού Εθνικού, «Μόμο», σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυ-

μίου. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, χορό και σασπένς,

που θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους!  
Μέσα από μία, φαινομενικά απλή, παιδική ιστορία, ο βραβευμένος Γερ-

μανός συγγραφέας Μίχαελ Έντε επιστρατεύει τη φαντασία και το συμ-

βολισμό για να μιλήσει για τη φύση και την αξία του χρόνου, το στρες

και τον καταναλωτισμό. Μια ιστορία για παιδιά που διεκδικούν τη χαρά

για τη ζωή και το παιχνίδι και για μεγάλους, που μέσα σε έναν ανελέητα

γρήγορο κόσμο, ξεχνούν να …ζουν.

Πληροφορίες: Επίπεδο Αναχωρήσεων – Eίσοδος 3,  

περιοχή ελεύθερης πρόσβασης Ώρα: 12:00 – 13:45

“Μικρασία Χαίρε” στην “Εστία” Νέας Σμύρνης

Ομιλία με τον
Στέλιο Ράμφο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με ομιλία και συζήτηση με το

κοινό του διακεκριμένου Έλληνα φιλοσόφου και

συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, την Κυριακή 24 Σε-

πτεμβρίου στις 8μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του

Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Χέρωμα 2017!

Ο Εκπολιτιστικός και Φυσιολακτρικός Σύλλογος

Χερώματος Βάρης “Ο Νυμφόληπτος” οργανώνει

εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΟΑΠΠΑ του

Δήμου 3Β, με τίτλο “Χέρωμα 2017” στην Β’ παιδική

χαρά (28ης Οκτωβρίου & Κατσαντώνη) με ζωντανή

λαϊκή μουσική.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

στις 8 το βράδυ.

Είσοδος ελεύθερη.

Συνεχίζεται με πολλαπλές

εκδηλώσεις το 46ο φεστι-

βάλ Βιβλίου στο Ζάππειο

μέγαλο που διοργανώνει ο

Σύνδεσμος Εκδοτών Βι-

βλίου (Σ.ΕΚ.Β).

Έτσι το Σάββατο 16 Σεπτεμ-

βρίου και ώρα 20:30, θα

γίνει η εκδήλωση με θέμα

«Νίκος Καζαντζάκης. Θεα-

τρικός, τηλεοπτικός, κινη-

ματογραφικός».

Ένας από τους σημαντικό-
τερους Έλληνες λογοτέ-
χνες και ο πιο
πολυμεταφρασμένος. Ένας

πνευματικός άνθρωπος με
οικουμενικό χαρακτήρα.
Αναγνωρισμένοι ηθοποιοί

θα παρουσιάσουν αποσπά-

σματα της παράστασης.

Η παράσταση θα παιχτεί

στο Ηρώδειο την Πέμπτη 28

Σεπτεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφο-

ρίες: Σύνδεσμος Εκδοτών

Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.)

Τηλ: 210 3303942,

2103302523 URL:

www.sekb.gr

«Η Νάξος στον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο: 

στιγμιότυπα από την ιστορία του νησιού»

To “Aρχείο Πολέμου” εγκαινιάζει τις χειμερινές συναντή-

σεις με φίλους και η πρώτη του εκδήλωση είναι η εκδή-

λωση με θέμα: «Η Νάξος στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο:
στιγμιότυπα από την ιστορία του νησιού» με ομιλητή τον

Νίκο Μητρογιαννόπουλο, το Σάββατο 23/9/2017, Ώρα:

19:30 μ.μ.

Μηθύμνης 36 Πλατεία Αμερικής, Τηλ. 210 867 6390.

Για να παρευρεθείτε επικοινωνήστε στα τηλεφωνικά με την

Μάκα Ντοκχνάτζε στο 210-8676390, ή στο 69-98088220, η

email afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέχρι την 21-

9-2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

«Πρόσωπο με πρόσωπο με

την αριστουργηματική

όπερα του Πεκίνου»

Η Εθνική Όπερα του Πεκίνου, στο πλαίσιο της εμφά-

νισής της στο Μέγαρο και των εκδηλώσεων «ΕΛ-
ΛΑΔΑ – ΚΙΝΑ 2017: έτος πολιτιστικών ανταλλαγών»,
διοργανώνει Εργαστήρι στην Αίθουσα Αλεξάνδρα

Τριάντη, το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου (17:00-18:00)

με Ελεύθερη είσοδο για το κοινό και  ταυτόχρονη με-

τάφραση στα ελληνικά.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες

θα μυηθούν στην ιστορία και στα μυστικά της όπε-

ρας του Πεκίνου υπό την καθοδήγηση των σολίστ και

των μελών του θιάσου. Οι καλλιτέχνες θα αναλύ-

σουν σε βάθος τους θεατρικούς κώδικες που καθο-

ρίζουν την ερμηνεία τους επί σκηνής. Μια σπάνια

ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από

κοντά ένα σύνθετο θεατρικό είδος με παράδοση αι-

ώνων!
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Θυρανοίξια
στο παρεκκλήσι του 

Χερώματος, Αγία Σοφία

Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύ-

λος  θα τελέσει την Ιερά Ακολουθία των Θυρανοι-

ξίων  της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων Αυτής, 

Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος, το Σαββατο 16 Σε-

πτεμβρίου στις 7μ.μ. στο ιερό Μητροπολιτικό Πα-

ρεκκλήσιον Χερώματος Βάρης.

Διήμερη εκδρομή στη Νεάπολη

Διημερη εκδρομη την 30η Σεπτεμβριου - 1η Οκτω-

βρίου στη Νεαπολη Λακωνίας και στην πανεμορφη

Ελαφονησο οργανώνει το πολιτιστικό τμήμα του

Συλλόγου Πανοράματος Βούλας. Διαμονη σε παρα-

θαλασσιο ξενοδοχειο στη Νεαπολη και την Κυριακη

θα επισκεφθούν τη μοναδικη παραλια του Σιμου.

Πληροφοριες:   6937120050    6938209798.

Eκδρομή στην Κύθνο

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει διήμερη εκδρομή

στην Κύθνο 23 και 24 Σεπτεμβρίου.

Κόστος συμμετοχής 95 ευρώ για τα μέλη και 110€

για τα μη μέλη.

Τηλ: 211 1847669   enallacticidrasi@gmail.com           

Έκθεση της ομάδας 

Ζωγραφικής των ΚΑΠΗ

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Έκθεση της Ομάδας Ζωγραφικής του ΚΑΠΗ του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πραγματοποι-

είται στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βού-

λας, (Ζεφύρου 2 Βούλας). 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, στις 20.00 και

στη συνέχεια η έκθεση θα λειτουργεί το Σάββατο

16 & την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου κατά τις ώρες

10.00 – 14.00 και 18.00 έως 22.00.

ΕΚΔΡΟΜΗ   ΣΤΟ  ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ

ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ  ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ

Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, διοργανώνει εκ-

δρομή την Κυριακή  01 Οκτωβρίου 2017 στο Πλα-

νητέρο Αχαϊας, με το πανέμορφο πλατανόδασος

και τα άφθονα νερά των πηγών του Αροάνιου ποτα-

μού και στο  Σπήλαιο Κάψιας,  που τα εκρηκτικά κόκ-

κινα, κίτρινα και γαλάζια χρώματα του εσωτερικού

του, δημιουργούν ένα  απαράμιλλης ομορφιάς  φυ-

σικό έργο τέχνης.  Συγκαταλέγεται τα 10 σπουδαι-

ότερα σπήλαια της χώρας μας. 

Κόστος Συμμετοχής 18 ευρώ. (Στη τιμή συμπεριλαμ-

βάνεται και το εισιτήριο εισόδου στο σπήλαιο). 

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του

αντιτίμου έως 25 / 09 / 2017. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα:   6983475960 και 6981808503  

«Γιορτή Οινικού 
Πολιτισμού» 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Πίστης, Ελπίδας & Αγάπης»

Οι οινοπαραγωγοί του αμπελώνα της Αττικής σας

προσκαλούν στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Πίστης, Ελπίδας &

Αγάπης» για την υποστήριξη της Μονάδας Ανακου-

φιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», στο Θέατρο Δε-

ξαμενής στο Κορωπί, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου

στις 8μ.μ. Μια «Γιορτή Οινικού Πολιτισμού» με αξέ-

χαστα τραγούδια, ζωντανή ορχήστρα, πολυθέαμα

σε γιγαντοοθόνη, ντοκουμέντα και παραδοσιακούς

χορούς, η βραδιά προβλέπεται «μεθυστική»! Την εκ-

δήλωση  επιμελείται & παρουσιάζει ο οινολόγος Δη-

μήτρης Χατζηνικολάου

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικό-

λαος. Είσοδος ελεύθερη

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στη γιορτή 

του Αγίου Ευσταθίου

την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20.30

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου

στις εγκαταστάσεις του Φιλοθηραματικού,

Κυνηγετικού Συλλόγου Κερατέας 

η “Αρτεμις”

H Πρόεδρος Ελένη Δόγκα

& το Δ. Σ. του Συλλόγου

Μεγάλο πανηγύρι με παραδοσιακό μοσχάρι στι-
φάδο και ζωντανή μουσική με τον Βαγγέλη Κονι-
τόπουλο. Τραγουδούν επίσης οι Α. Νικολάου και
Μ. Κονιτόπουλος.

Τηλ. 2299042730

Συναυλίες στη Γλυφάδα
Συνεχίζοντας το φεστιβάλ πολιτισμού ο

Δήμος Γλυφάδας παρουσιάζει δύο συναυ-

λίεw στην 3η μαρίνα. Ωρα 8.30μ.μ. Είσοδος

ελεύθερη

― με τον Χρήστο Δάντη και τη Ραλλία Χρηστίδου,

το Σάββατο 16/9

― με τον Γιώργο Γερολυμάτο και τον Τάσο Κατο-

πόδη, την Κυριακή 17/9.

“H Ανατολική Αττική
σέρνει το χορό”

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής και

ο Δήμος Αχαρνών προσκαλούν σε διήμερο

εκδήλωσεων με τίτλο “Η Ανατολική Αττική

σέρνει το χορό”, Πρόγραμμα:
Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στην κεντρική πλατεία

Αγίου Βλάσιου στις Αχαρνές, 4η Συνάντηση Εθνοτοπι-

κών Συλλόγων Ανατ. Αττικής με χορούς και τραγούδια

από Μικρά Ασία, Πόντο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Θεσσαλία,

Ήπειρο και Κυκλάδες.

Κυριακή 17/9, ωρα 7.30μ. μ. 2η συνάντηση Αρβανιτών

Ανατ. Αττικής με τη συμμετοχή χορευτικών ομάδων από

τους Δήμους Αχαρνών, Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου Με-

σογαίας, Παιανίας, Σαρωνικού και Ωρωπού.

Εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης
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Πολλά τα θέματα στην πρώτη φθινοπωρινή συνε-

δρίαση του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου.

Πολύς ο καιρός της ...αργίας, οι σύμβουλοι - κυρίως

της αντιπολίτευσης - κατέθεσαν ερωτήσεις που τα-

λανίζουν τους πολίτες του τρίδημου Δήμου.

Την ανοχή του έδειξε και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος

Ψαλλίδας, με ...παρατάσεις χρονικές.

Γκρεμίζονται οι καντίνες;

Οι καντίνες στην πρώτη γραμμή των ερωτήσεων. Οι καν-

τίνες του Καβουρίου, που παρά τις διαβεβαιώσεις του

Δημάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου ότι θα κατεδαφιστούν,

βρίσκονται όρθιες και εργάζονται ...πυρετωδώς.

«Τί γίνεται με τις καντίνες Καβουρίου; Είχαμε τη διαβεβαί-

ωση του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου για γκρέμισμα.

Λέγατε για 1 μήνα, για 2 μήνες. Είναι παράνομες από τον
Φεβρουάριο του 2015», κατέθεσε την ερώτηση ο Διον. Κον-

τονής.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι η αργοπορία οφείλεται στις ...εμ-

πλεκόμενες υπηρεσίες. Ελπίζει όμως (για άλλη μια φορά)

ότι θα γίνει η κατεδάφιση τις επόμενες λίγες ημέρες (μόλις

δηλαδή τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν...).

Η παρανομία συνεχίζεται

Καντίνα Μαλτσινιώτη, έγιναν κάποιες παρανομίες στη

νέα κατασκευή, παρενέβησαν οι Υπηρεσίες του Δήμου,

κρίθηκε παράνομη και έμειναν τα σίδερα και τα τσιμέντα

να ...χάσκουν.

«Ποιός είναι ωφελημένος από αυτή τη στρατηγική;
Γκρέμισε ο Κασιδώκωστας τις Νηρηίδες και εσείς στα-
ματήσατε φέτος την καντίνα. Και ο Δήμος χάνει χρή-
ματα» παρατήρησε ο Δημ. Δαβάκης. 

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι ο Δήμος, η Πολεοδομία και η

ΥΔΟΜ έκαναν παύση εργασιών. Οι υπηρεσίες της Περι-

φέρειας έδωσαν το καλώς έχει. Συντάσσεται η λύση

σύμβασης. Η εγκατάσταση θα απομακρυνθεί εντός της

ερχόμενης εβδομάδας. Αυτό που υπήρχε από πριν, θα

ξαναϋπάρξει για να εξυπηρετεί την παραλία.

Το ίδιο όμως συμβαίνει και με την καντίνα στον όρμο

Ζώσκα στο Καβούρι. Κι αυτή εργοτάξιο κλειστό με επέ-

κταση του χώρου τεράστια. Σταμάτησε κι αυτή μετά από

καταγγελίες για τις παραβάσεις.

σ.σ. Αναρωτιέται ο καλόπιστος πολίτης, όταν ο Δήμος

εκμισθώνει ένα δικό του ακίνητο που θα ανακαινιστεί,

δεν δίνει στον εκμισθωτή οδηγίες και σχέδια για το τί

θα φτιάξει για να μην εμφανίζεται κάθε φορά αυτό το

φαινόμενο; Και δεν πηγαίνει τις πρώτες κιόλας ημέρες

η Υπηρεσία για αυτοψία για να δει αν ο εκμισθωτής

τηρεί τα συμφωνημένα;;; δηλαδή τις προδιαγραφές.

Χωρίς Αστυνομικά Τμήματα 

Βούλα και Βάρη

Τα Αστυνομικά τμήματα Βούλας και Βάρης έκλεισαν
και άφησαν τις πόλεις ακάλυπτες· το 60% των πολι-
τών, όπως είπε χαρακτηρηστικά ο Δ.  Δαβάκης. . Στοι-
βαχτήκανε  τόσες υπηρεσίες σε ενα μικρό κτίριο στη
Βουλιαγμένη. 

Για τα Αστυνομικά τμήματα κατέθεσαν ερώτηση και

άλλοι σύμβουλοι.

Επ’ αυτού ο δήμαρχος απάντησε ότι ναι μεν έκλεισαν

τα Αστυνομικά Τμήματα αλλά διπλασιάστηκε η δύ-

ναμη του ενός που παρέμεινε στη Βουλιαγμένη. Οτι

πρότειναν να τους δώσει ο Δήμος κτίριο για να εγκα-

τασταθεί η Γενική Διεύθυνση της Αστυνομικής Διεύ-

θυνσης Νοτιοανατολικής Αττικής. Εχει συναντηθεί με

όους τους επιτελείς της Αστυνομίας και της κεντρι-

κής Διοίκησης και έχει πάρει υποσχέσεις για καλύ-

τερη αστυνόμευση.

Τέλος ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε με τον Διοικητή

να αγοράσει ο Δήμος 2 περιπολικά τα οποία θα λει-

τουργούν μόνο για το Δήμο 3Β για τα επόμενα οκτώ

χρόνια.

σ.σ. ο Αστ. Διοικητής όμως μην ξεχνάμε ότι εκτελεί

εντολές άνωθεν...

Σήμανση διαβάσεων 

με εργολάβους!!

Ως Δήμος έχουμε αγοράσει μηχανήματα και μπογιές

για να κάνουμε μόνοι μας τις διαγραμμίσεις και τε-

λικά τις δίνουμε στους εργολάβους! Ηταν η ερώτηση-

παρατήρηση του Θ. Ματόπουλου.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι ναι μεν αγόρασαν μηχανή-

ματα και μπογιές αλλά δεν έχουν την τεχνογνωσία,

τον τρόπο να κάνουν τις γραμμές ίσιες! 

Και αναρωτιέται ο πολίτης, δεν έγινε μία μελέτη πριν

αποφασίσουν να αγοράσουν τον εξοπλισμό από τις

υπηρεσίες; Απλά αγοράσαμε κάτι και μετά είδαμε ότι

δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ και ένα

χρόνο;

Ομπρέλες και ξαπλώστρες

στη νήσο Υδρούσα

Με την ευλογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

(ΣτΕ) (1948/2017) στη νήσο Υδρούσα, απέναντι από

την Α’ πλαζ Βούλας, άνοιξε ...μαγαζί γεμίζοντας την

παραλία με ομπρέλες, ξαπλώστρες, σκύλους για

...φόβητρο και φύλακες που εμποδίζουν στους πολί-

τες την πρόσβαση με σκάφος, παρά τις αντίθετες, νό-

μιμες δεσμεύσεις.

Είναι τώρα δύο εβδομάδες που εγκαταστάθηκαν. Μά-

λιστα υπάρχει και πινακίδα που γράφει: «Περιβαλλον-

τικό πάρκο...

Για το θέμα αναφέρθηκε ο Θ. Ματόπουλος, ο οποίος

μάλιστα κρατούσε και την απόφαση (προχειρογραμ-

μένη) του ΣτΕ με πρόεδρο τον Αθ. Ράντο και ειση-

γητή τον Αν. Σκούφαλο, στην οποία αναφέρεται

μεταξύ άλλων: «Η νήσος Υρούσα εντάχθηκε στη ζώνη

1β του από 1.3.04 προεδρικού διατάγματος (Π.Δ.) για

την οποία προβλέπεται ότι “πρόκειται για περιοχές απο-

κατάστασης φυσικού τοπίου και αττικής χλωρίδας και

πανίδας καθώς και προστασίας και ανάδειξης αρχαιολο-

γικών και ιστορικών χώρων στα  όρια των Δήμων, Βού-

λας...» και, περαιτέρω στην περ. β’ της ιδίας

παραγράφου ότι, «εντός των περιοχών αυτών διατηρεί-

ται το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση.

Επιτρέπονται διαμορφώσεις διαδρομών περιπάτου και

ποδηλάτου», το καθεστώς προστασίας νήσου ουδόλως

αποκλείει την τοποθέτηση στην ακτή στοιχείων, όπως

οι ομπρέλες, οι “ξαπλώστρες”, τα υπαίθρια καθιστικά

και οι χημικές τουαλέτες, δηλαδή κινητών ελαφρών κα-

τασκευών χωρίς θεμελίωση στο υπόβαθρο από μπετόν

ή άλλο μόνιμο υπόβαθρο, οι οποίες εξυπηρετούν τις

στοιχειώδεις ανάγκες των λουμένων, αποτρέπουν δε και

τη ρύπανση του τοπίου. Έξ’ άλλου η τοποθέτηση των

ανωτέρω κατασκευών δεν εξομοιώνει, όπως αβασίμως

ισχυρίζεται ο αιτών, τη ζώνη 1β της νήσου με τις ζώνες

3α και 3β του άρθρου 4 του Δ. στις οποίες περιλαμβά-

νονται χρήσεις ελευθέρων και οργανώμενων ακτών κο-

λύμβησης, εφόσον στις εν λόγω ζώνες, που αφορούν

πέριοχές της παραλιακής ζώνης Αττικής με άλλα χαρα-

κτηριστικά και ανάγκες προστασίας, επιτρέπεται ένα

ευρύ, ουσιωδώς διαφορετικό από το προκείμενο, φάσμα

εγκαταστάσεων και κατασκευών, με δυνατότητα, μάλι-

στα δόμησης κτηρίων. Ο λόγος ακύρωσης με τον οποίο

προβάλλεται ότι η τοποθέτηση των επίδικων κατα-

σκευών συνιστά υποδομή για χρήση ελεύθερης ή και ορ-

γανωμένης ακτής κολύμβησης, η οποία δεν επιτρέπεται

από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος

καθώς και του από 1.3.2004 διατάγματος, είναι απορρι-

πτέος ως αβάσιμος!!!

Εφόσον η τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων στην

ακτή δεν συνιστά παράβαση των διατάξεων του διέπον-

τος το καθεστώς προστασίας της νήσου από 1.3.2004

Π.Δ. αλλά, αντιθέτως αποτελεί επιτρεπτή κατά τις ίδιες

διατάξεις, υποδομή που εξυπηρετεί βασικές ανάγκες

των λουομένων κaι ταυτοχρόνως, διασφαλίζει την κα-

θαριότητα του τοπίου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω,

περίπτωση παράνομης χρήσης».

Ετσι, η επιχείρηση εγκαταστάθηκε στο νησί και

έχουμε να δούμε πολλά. Ο Δήμος στο μεταξύ, έχει

προσφύγει στα δικαστήρια και υπάρχουν μηνύσεις

ένθεν και ένθεν.                                     Α.Μπουζιάνη

Σχολιάζοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β
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Μετά από παρέμβαση της δημοτικής παράταξης του

Δήμου Μαραθώνα “Δύναμης Πολιτών” και με εντολή

του Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίπ-

που πραγματοποιήθηκε (13.9.17)   αυτοψία στα λα-

τομεία της περιοχής Κάτω Σουλίου Μαραθώνα

κλιμακίου του  τμήματος Περιβάλλοντος της Περι-

φερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με επικε-

φαλής τον προϊστάμενο Ρέλια Κωνσταντίνο. Όπως

τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε έχουν γίνει

αυθαίρετες απορρίψεις  απορριμμάτων.

Την αυτοψία παρακολούθησαν ο Επικεφαλής της

Δύναμης Πολιτών και Δημοτικός Σύμβουλος Φώτης

Δεληβοριάς και ο Συντονιστής της παράταξής Βασί-

λης Δελαγραμμάτικας.

Τί διαπίστωσαν:

― Εκτεταμένη η απόρριψη απορριμμάτων που μεθο-

δικά επικαλύπτονται με χώμα. Πρέπει μάλιστα να συ-

νεχιζότανε λίγο πριν εισέλθουμε στο χώρο.

― Στο χώρο υπήρχαν χωρίς πινακίδες φορτηγό και

ερπιστριοφόρος φορτωτής

― Μεταξύ των απορριμμάτων υπήρχαν πολλά

αστικά απορρίμματα και νοσοκομειακά.

Μετά την αυτοψία το κλιμάκιό της Δ.Π. ενημέρωσε

σχετικά τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Ζούρο και την προ-

ϊσταμένη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλω-

σης και Περιβάλλοντος  του Δήμου Μαραθώνος.

«Νανοτεχνολογία»
ένα ταξίδι στο μαγικό
κόσμο του μικρού...!!

Ο «Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑ-

ΧΩΜΕ) προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του, την

Τρίτη 26 Σεπτέμβρη 2017 και ώρα 7 μ.μ., στα γρα-

φεία του (οδός Αγ. Κωνσταντίνου & Γερανίου 47,

1ος όροφος, Ομόνοια), στην εκδήλωση με θέμα:

«Νανοτεχνολογία»,
ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μικρού...!!
Θα μιλήσει:  Λευτέρης Λιδωρίκης, Αναπληρωτής

Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλι-

κών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μετά την ομιλία θα επακολουθήσει συζήτηση για τις

οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Κίμων Αναστασιά-

δης, καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανι-

κών του ΤΕΙ Αθήνας.

Αξιολογήσεις

χωροθέτησης 

απορριμμάτων
Ενημερωτική συγκέντρωση

στο Δήμο Κρωπίας

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας διοργανώνει ενημερω-

τική συγκέντρωση που αφορά τις εξελίξεις από τις

αποφάσεις  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδι-

κού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (αρ.

απόφ. 342 & 343, 1ης Αυγούστου 2017) που αξιο-

λογεί χώρους τελικής διάθεσης και μονάδων επε-

ξεργασίας απορριμμάτων όλων των τύπων, στην

Αττική και ιδιαίτερα στο Δήμο Κρωπίας. Η συγκέν-

τρωση θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 20 Σε-

πτεμβρίου 2017, στις 19:00, στο Δημαρχείο

Κρωπίας (αμφιθέατρο Δημαρχείου, Ισόγειο, Βασιλ.

Κωνσταντίνου 47 Κορωπί).

Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο

Λαυρεωτικής στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει, ότι οι εγγραφές

στο Δημοτικό Ωδείο "Δημήτρης Νικολάου" άρχισαν

από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και συνεχίζονται στο

πανέμορφο παραδοσιακό κτίριο στην Κερατέα.

Η Γραμματεία του Ωδείου για εγγραφές λειτουργεί: 

Δευτέρα έως Παρασκευή:  17:00 - 20:00 & 

Σάββατο: 10:00 – 13:00

Τηλέφωνο του Ωδείου: 22990 68426

Υπεγράφη, (13 Σεπτεμβρίου) η σύμ-

βαση για την πολυσυζητημένη εγ-

κατάσταση  «έξυπνου δικτύου»

δημοτικού φωτισμού με λάμπες

LED, μεταξύ του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης και της αναδό-

χου εταιρείας. 

Εχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί

πολλά γύρω από το θέμα. Το κό-

στος, το δάνειο που ήθελε να πάρει

ο Δήμος και πάρθηκε μάλιστα από-

φαση από το Δημοτικό Συμβούλιο,

παρά τα σκοτεινά της εισήγησης

(απουσία  μελέτης) και τις αντιδρά-

σεις της αντιπολίτευσης.

Το έργο είναι αναγκαίο και πρέπει

να γίνει. Το όφελος του Δήμου θα

προκύψει από την απομείωση του

κόστους ενέργειας και χρήσης του

δημοτικού φωτισμού. Ο τρόπος κρί-

θηκε και κατακρίθηκε από συμβού-

λους και πολίτες. 

Το υπέρογκο δάνειο - 4.5 εκατομμύ-

ρια ευρώ, που ψήφισε το Δημοτικό

Συμβούλιο, και στη συνέχεια διαφο-

ροποιήθηκε, παρά το ότι ο Δήμος δια-

θέτει αποθεματικό, η απουσία

οικονοματεχνικής μελέτης κ.ά.

Φτάσαμε λοιπόν μετά από πολλές

αλλαγές και ανατροπές στην υπο-

γραφή της σύμβασης, η οποία προ-

βλέπει την αντικατάσταση του συ-

νολικού δικτύου δημοτικού φωτι-

σμού, το οποίο θα χρησιμοποιεί

λαμπτήρες τεχνολογίας LED. 

Όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου,

ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελ-

λάδα που θα διαθέτει την

τεχνολογία αυτή σε όλο το δημο-

τικό δίκτυο και μέσω αυτού θα δια-

θέτει πλέον καλύτερη ποιότητα

φωτισμού χωρίς περιττή φωτορρύ-

πανση, θα μειωθούν θεαματικά οι

φθορές και οι καμένες λάμπες, ενώ

παράλληλα μειώνεται σημαντικά η

κατανάλωση ρεύματος κατά περί-

που 550 000€ ετησίως σύμφωνα με

τις εκτιμήσεις των μελετητών. 

Ο έλεγχος και η διαχείριση του συ-

στήματος γίνεται με σύστημα τηλε-

διαχείρισης και ελέγχου το οποίο

δίνει στις υπηρεσίες του Δήμου τη

δυνατότητα να έχουν πλήρη εικόνα

και έλεγχο του συνολικού δικτύου

σε πραγματικό χρόνο μέσω κεντρι-

κού ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει τον

επόμενο μήνα και μέχρι το τέλος

του τρέχοντος έτους θα αρχίσουν

να φαίνονται τα πρώτα αποτελέ-

σματα στα κεντρικά σημεία του

Δήμου. Βάσει της σύμβασης η προ-

θεσμία παράδοσης του έργου είναι

450 ημέρες και το συνολικό κόστος

ανέρχεται περίπου στο 1.800.000 €.

Αυτοψία στα λατομεία Μαραθώνα

ανέδειξε παραβατικότητα!

Υπεγράφη η σύμβαση αλλαγής 

δημοτικού φωτισμού στα 3Β
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Στην  πόλη των Αθηνών, μετά τα δεινά του πελοποννη-

σιακού πολέμου και την κατάργηση της δημοκρατίας,

την αλεξανδρινή επικράτηση του  ολιγαρχικού πολιτεύ-

ματος,  και τις φρουρές κατοχής  στην Αθήνα στο λόφο

του μουσείου  και στον Πειραιά, στη  Μουνυχία, ο πολί-

της ένοιωσε να χάνει  παντελώς την ήδη  περιορισμένη

ελευθερία του.  

Μαζί δε με την παρακμή της δημοκρατίας  και   ο λόγος

του Αριστοφάνη, αρχίζει να βιώνει μια σατιρική έκπτωση

και με τις “Εκκλησιάζουσες” και τον “Πλούτο” να δηλώ-

νει την προσαρμογή του στην νέα  πολιτική κατάσταση. 

Στην  Αθήνα τώρα   όλα   φαίνονται να ρολάρουν στον

ρυθμό μιας κοινωνικής μετατροπής.  Θεσμοί, δικαιο-

σύνη,  ήθη, πολιτισμός,  θέατρο, μεταλλάσσονται στο

δικό τους σκηνικό.   

Στη θεατρική κωμωδία εξελικτικά  ακόμη  σπανίζει ή  και

εκλείπει το φουσκωμένο γελοίο της φιλοσοφημένης

αριστοφανικής σάτιρας, και προβάλλεται ο  καθημερινός

άνθρωπος  και οι φοβίες του, η συμπεριφορά του και οι

ενστικτώδικες αντιδράσεις  του, τα χαμηλά ήθη και τα

κουτσομπολιά της διπλανής πόρτας και ό,τι άλλο θα

μπορούσε να εξάψει τη φαντασία,  ή να χαλαρώσει και

αποσπάσει τον άνθρωπο από τη σκέψη του αυριανού

του πεπρωμένου.

Η κωμωδία δεν νοιάζεται  πλέον να διδάξει,  ή να συνε-

τίσει και να ανορθώσει. Θέλει να κάνει τον άνθρωπο να

ξεχάσει  και ακόμα να τον κάνει, αν μπορεί και τώρα,

όσο γίνεται  πιο χαρούμενο.

Μεταλλάσσεται  στην αδιάφορη και αποπροβληματι-

σμένη καινούρια της μορφή. Μπαίνει στην κουζίνα,

μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα, διεισδύει και ανιχνεύει τα

εσώψυχα των ηρώων της.

Και ως “Νέα πλέον Αττική” Κωμωδία   αρκείται στη θέση

μιας  δεύτερης σε αξία  ή και φτηνής λογοτεχνίας, σαν

αυτή που σήμερα διαβάζεται στα κομμωτήρια, στην πα-

ραλία,  στο τραίνο,  απλωμένη “ως ευπώλητη” μεταξύ

του τυρού  και  του απορρυπαντικού, στο ράφι του παν-

τοπωλείου της γειτονιάς μου, που τώρα και αυτό φραγ-

κομεταλλάχτηκε σε σούπερ μάρκετ.  

Σε αυτή την “Νέα  Κωμωδία” απουσιάζει  η  φάση της

“Παράβασης”, του χορού  που ξετίναζε με  τόλμη  και

χυδαία έκφραση,  το πολιτικό και ταξικό κατεστημένο.

Όλα αυτά πλέον αναπολούνται και εγγράφονται  στο

όχι και τόσο μακρινό παρελθόν.    

Στα κείμενα αυτής της Νέας κωμωδίας  κυριαρχούν τα

καμώματα των κοινών εταίρων, τα μεγαλουργήματα των

μαγείρων, οι πονηρές παρεμβάσεις των δούλων, τα μι-

κροπάθη και οι ασήμαντες ερεθιστικές φιλονικίες της

γειτονιάς.  

Στην  καινούρια της φάση, η  Κωμωδία εδραιώνεται με

κύριο εκπρόσωπο τον Μένανδρο.  

Ο Μένανδρος  με καταγωγή από εύπορη οικογένεια, φέ-

ρεται να έχει γεννηθεί  στην Κηφισιά γύρω στο 341 π.Χ.

Μέντοράς του στο θεατρικό γράψιμο φαίνεται να ήταν

ο θείος του  ο ποιητής Αλέξις.

Ο Μένανδρος μαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο Θεό-

φραστο και πήρε πολλά από αυτόν. Είχε ακόμη φιλικές

σχέσεις με τον Επίκουρο με τον οποίο πρέπει να ήταν

και συνομήλικος. Έζησε στην Αθήνα μα κυρίως στον Πει-

ραιά.  Και  σε  ηλικία 51  ετών το 292 π.Χ. ενώ κολυμ-

πούσε στη θάλασσα του Πειραιά πνίγηκε,  αφήνοντας

πίσω του 105 θεατρικά έργα. Διακρίνονται “οι Επιτρέ-
ποντες”, “η Περκειρομένη” και “η Σαμία” που βρέθηκαν

σε παπύρους από τον αρχαιολόγο Λεφέβρ κατά τις ανα-

σκαφές στην Αφροδιτόπολη της Αιγύπτου και σήμερα

φυλάσσονται στο Μουσείο του Καΐρου.

Τα περισσότερα όμως από τα έργα του έχουν  χαθεί,

ενώ  πάλι δεν φαίνεται  και λόγω του ρηχού της γραφής

του, να ήταν και τόσο αγαπητός στην εποχή του.  

Από το πιο γνωστό του έργο “η Σαμία”, ή  “η Κηδεία”, που

στο “Κηδεία” δίνεται η ερμηνεία “Το συμπεθεριό”, γραμ-

μένη το 321 π. Χ. περιγράφεται ένα δείγμα του περιε-

χομένου και της γραφής του. 

Μαθαίνομε εδώ  για  μιά  Σαμιώτισα εταίρα  όμορφη, την

Χρησηίδα, η οποία είναι παλλακίδα  και ερωμένη του

πλούσιου οικογενειάρχη Δημέα. 

«Σαμίας εταίρας εις επιθυμίαν τινά ελθείν εκείνον
πραγμ’ ίσως ανθρώπινον». (στιχ. 20) 

Για να “τα φτιάξει” μάλιστα μαζί της ο Δημέας, μπήκε

στη μέση  ο θετός και σοβαρός του γιός ο Μοσχίων,  τον

οποίο και υπεραγαπά.

(Γι’ αυτή του την αγάπη και εγώ ο Μοσχίων του την  αν-

ταπέδιδα με καμιά μικρούλα χάρι.   «τούτων χάριν τιν’
απεδίδουν» (στιχ 18).

Και αυτός για μένα παντού έλεγε «ήν δε κόσμιος».   

Έτσι ο Δημέας, από τον στίχο μαθαίνομε πώς κατάφερε

«και πλάγιασε μαζί της και πως η Χρησηίδα έμεινε ολί-
γον έγκυος, και πως αυτός χωρίς να το ξέρει και πριν
ακόμη φανεί να φουσκώνει το πράμα, την άφησε και
έφυγε για  επαγγελματικό  ταξίδι». 
Ο Μοσχίων, ο θετός γιός,  εν τώ μεταξύ είναι ερωτευ-

μένος με την επίσης όμορφη πλήν φτωχή γειτόνισά του

την  Πλαγγόνα, την οποία ο Δημέας λόγω της φτώχειας

της δεν τη θέλει.

Ο Δημέας έχει ξενιτευτεί και ο Μοσχίων  βρίσκει την ευ-

καιρία  μέσα στο μεθύσι μιας γιορτής και καθώς οι γλώσ-

σες λένε “να μην  την σεβάστεί” τόσο που, καθώς πάλι

λένε,  χωρίς να το καταλάβουν,  ούτε αυτός ούτε εκείνη,

αυτή να μείνει  έγκυος και αυτός αναγκαστικά καθώς

αυτή είναι ανήλικη, και την αγαπά, να της υποσχεθεί

γάμο.

Αλλά  διστάζει και δεν προχωρεί γιατί ο πατέρας  του Δη-

μέας, όταν με το καλό γυρίσει,  δεν θα την θέλει τη  φτω-

χιά. Διό και στην απόφασή του διστάζει παρ’ όλο που η

κοιλιά της μικράς αποπλανησθείσης διαμαρτύρεται.

Αλλά όταν το πράγμα αρχίζει να φαίνεται,  δυσκολεύει

«γιατί  τι θα πεί για εμάς  η γειτονιά, για  εμάς  που μπο-

ρεί να είμαστε φτωχιές, αλλά δειχνόμαστε τίμιες και τα

τοιαύτα» και τότε  παρεμβαίνει η μητέρα  της ανηλίκου

και αποπλανησθείσης, και  στριμώχνει συνειδησιακά  τον

δράστη και αυτός τώρα τί να κάνει και  υπό την πίεση

της “μαμάς” επικυρώνει  την υπόσχεση γάμου. Και στον

στίχο 50 αναγιγνώσκομε σχετικά: «ουκ ηρνησάμην την
αιτίαν σχών αλλά πρότερος ενέτυχον τή μητρί της
κόρης υπεσχόμην γαμείν».
(Ναι έπιασε παιδί η κοπέλλα, την πράξη δεν την αρνή-

θηκα, πήρα επάνω μου το φταίξιμο κι αμέσως  στη μη-

τέρα της με όρκο γάμο υποσχέθηκα!)  

Μα  τότε εκείνες τις μέρες  συνέβη κάτι που κανείς δεν

το περίμενε.  Την ίδια ημέρα γεννήσανε Χρησηίδα και

Πλαγγόνα  και μάλιστα καθ’ όν χρόνον ο πατέρας Δη-

μέας εξακολουθούσε να απουσιάζει και ακόμη να μην

ξέρει τίποτα από το τι γίνεται στο σπίτι του.   

Αλλά όταν γεννά η  Χρησηίδα, δυστυχώς το παιδί της

αμέσως  πεθαίνει  και αυτή ολοφύρεται. Η Πλαγγόνα,

που είναι και κόρη ανήλικη και αποπλανησθείσα, και νύν

μητέρα ανύμφευτη  για να καλύψει το δικό της σκάν-

δαλο, παραχωρεί στην Χρησηίδα το  δικό της νεογέν-

νητο  με το πρόσχημα να την παρηγορήσει, έχοντας και

αυτή κάτι σε αντικατάσταση να θηλάζει.  

«Το παιδίον ούτως εώμεν ως έχει ταύτην τρέφειν, αυτήν
τε φάσκειν τετοκέναι» (στ. 78). 

Και ο Μοσχίων: «Και τι να πούμε όταν το δει το παιδί ο
Δημέας στο σπίτι;»
Η Χρησηίς: «Να πούμε πως είναι δικό του παιδί  και
ασφαλώς δεν θα ξεχάσει πως έχει πλαγιάσει μαζί μου».
Όταν επιστρέφει όμως ο Δημέας και βρίσκει την Χρηση-

ίδα να θηλάζει ένα βρέφος στην αγκαλιά και να λέγει

αυτή πως είναι  δικό του, αυτός  εξοργίζεται. Και αρχίζει

και να  αμφιβάλλει  και να την κατηγορεί για απιστία και

μάλιστα να  υποπτεύεται σαν ένοχο το γιό του  τον Μο-

σχίωνα: Φαίνεται πως δίχως να το ξέρω μια πρόστυχη

έχω στο σπίτι, σκέπτεται.   «γαμετήν εταίραν ως έοικεν
ελάνθανον έχων». 
Και αποφαίνεται: Δρόμο, έξω από το σπίτι μου·  «ες κό-
ρακας άπεισι εκ της οικίας». Και έτσι έγινε.  

Διώχνει δε μαζί της και το βρέφος που νόμιζε δικό της.  

Ο Μοσχίων  εν τω μεταξύ ετοιμάζεται για το γάμο  και

η Πλαγγόνα τώρα  απαιτεί πίσω το παιδί της. Ο Μοσχίων

ακόμη διστάζει και φοβάται να ομολογήσει στον Δημέα

την αλήθεια. 

Τα πράγματα μπερδεύονται περισσότερο όταν εμφανί-

ζεται  και ο  Νικήρατος  ο φτωχός πατέρας της φτωχής

Πλαγγόνας της ατιμασθείσης κόρης που είπαμε και

απαιτεί επιτέλους την αποκάλυψη και την αποκατά-

σταση.  Και ο δειλός ερωτευμένος θετός γιος Μοσχίων

επί τέλους ομολογεί. «Δικό μου  και της Πλαγγόνας
είναι το παιδί».
Ο Δημέας στην αρχή θυμώνει, γρήγορα όμως σκέφτεται

επιτέλους έγινα παππούς και  έρχεται στην κατανόηση.

Συγχωρεί και ευτυχισμένος πια παίρνει στην κυριολεξία,

καβάλα μαζί του, την παλακίδα του και εξαφανίζεται.

Μοσχίων, Πλαγγόνα και βρέφος αγκαλιάζονται, μητέρα

και πατέρας της  απόρου και μη τιμίας αποπλανησθείσης

αποκατασταθείσης κόρης, τώρα με το μέτωπο ψηλά

μπορούν πλέον και κυκλοφορούν στην γειτονιά.

Η αυλαία πέφτει και η πλατεία βρεγμένη από τα δάκρυα

ευτυχίας του αισίου τέλους, αδειάζει και σκοτεινιάζει... 

Και αύριο η άλλη μέρα, η άλλη μετά το όνειρο  και η ίδια

μιζέρια,  και η ίδια αποδοχή.  Και ο νοών νοήτω. 

Βοηθήματα 
1) A & M Croiset: ’’Manuel d’histoire de la literature Grecque’’
2) Al Lesky:  “Die tragische Dichtung der Helenen’”
3) A. Kitto: “Greek Tragedy”, Assos. Book Publisherw London  

4) Mένανδρος: ‘’Σαμία’’, Εκδ Κάκτος 

5) Γ. Κορδάτου: ‘’Η Αρχαία Τραγωδία και Κωμωδία’’  Εκδ Μπουκου-

μάνης   

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Νέα Αττική Κωμωδία:

Μένανδρος
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Ροντέο το ΕL Dorado!!!

Τέτοιο κλάμα από τη Ν.Δ., τη Φώφη, τον Θεοδωράκη και

άλλους για την πολυεθνική εταιρεία El Dorado Gold που

απειλεί να φύγει αν δεν την αφήσουμε να λειτουργεί

ασύδοτα! Δεν έχω ξαναδεί για καμμία άλλη εταιρεία ελ-

ληνική, που κλείνει, γιατί την άρμεξαν από τους φόρους

και την οικονομική ασφυξία, να κλαίνει έτσι...

Αυτή είναι η πολιτική της εταιρείας El Dorado, είπε ο δή-

μαρχος της περιοχής, κάθε φορά που θέλει να πάρει πα-

ράταση των παράνομων αδειών που έχει. Και κάθε φορά

τις παίρνει τις παρατάσεις από την κρατική μηχανή, κι

ας ρυπαίνει το γη με κυάνιο!!!

Ας μας πουνε όλοι αυτοί που κλαίνε μη τυχόν και φύγει

η ρύπανση από τη χώρα μας, τι κέρδη έβγαλε το 2015,

το 2016 η εταιρεία και πόσα έμειναν στην Ελλάδα;;

Θα πρέπει οι κρατικοί ιθύνοντες να αποφασίσουν θέ-

λουν μία χώρα με τουρισμό ή μία χώρα με εξορύξεις.

Είναι τραγικά αδιανόητο ένας τόπος ευλογημένος όπως

η Ολυμπιάδα και ο Όλυμπος αντί να αναπτύσσεται του-

ριστικά να δίνεται βορρά στις πολυεθνικές για να την

ξεκοιλιάσουν...

Θλιβερή αβλεψία...

Παράπονα και αγανάκτηση δεχθήκαμε από κατοίκους

της Βούλας που βρέθηκαν στην εκδήλωση του Δήμου

3Β με τίτλο “Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας”, ειδικά στη

συναυλία με την Γλυκερία.

Στη συναυλία αυτή τραγουδούσε και μία Τουρκαλα, κάτι

που δημιούργησε πολύ άσχημα συναισθήματα στους

παρευρισκόμενους, που πολλοί απ’ αυτούς είναι απόγο-

νοι  διωγμένων, ξεριζωμένων, από τη Σμύρνη Ελλήνων,

και οι μνήμες είναι πολύ νωπές... Διωγμένοι από την πο-

λυαιώνια Ιωνία,  ξεριζωμένοι από τη Γη τους.

Σε όποια άλλη εκδήλωση ίσως να μην ενοχλούσε· αλλά

σ’ αυτήν, και μάλιστα με οι τουρκικές απειλές να είναι

καθημερινές...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Οι Έλληνες πριν την ολέθρια υποδούλωσή τους  από τη Ρω-

μαϊκή  λαίλαπα, χρησιμοποιούσαν άλλα ονόματα για τους

μήνες  και  τον Σεπτέμβριο τον ονόμαζαν Βοηδρομιώνα. Την

16η του μήνα εξέφραζαν  την ευγνωμοσύνη και την ευχαρί-

στησή τους προς την  τροφοδότρα μάνα Γη,  με μια λαμπρή

γιορτή, που την ονόμαζαν «Μεγάλα Ελευσίνια», η οποία είχε

διάρκεια εννέα ημερών!!! Η Γη συμβολιζόταν με Θεότητα, που

της είχαν δώσει οι Έλληνες, διάφορα ονόματα στην συνεχι-

ζόμενη κατά πολλές δεκάδες χιλιετιών, μεγαλειώδη  και έν-

δοξη ιστορίας τους,  όπως  Ρέα, Ζέα, Κυβέλη και στο τέλος

την αποκάλεσαν Δη+μήτηρ (=Δήμητρα). Το Δη σημαίνει Γη

και στη Δωρική προφορά  ακουγόταν  «Δα», και την ίδια λέξη

την χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, αφού η ελληνική γλώσσα

είναι μια «πρωτογένεθλος, αμήτωρα και αθάνατη» με συνεχή

ροή,  χρήση και σαφήνεια  και έτσι λέμε τη λέξη: «δάπεδον»

(=δα+πεδίον),  ή λέμε: αυτός είναι «τόσος δα»,  θέλοντας να

δείξουμε ότι κάποιος είναι πολύ κοντός και εφάπτεται το

ύψος του με την Δα δηλαδή τη Δη που είναι η Γη!!

Με τις προσφορές της η  Δήμητρα διατηρούσε τη ζωή πάνω

στον πλανήτη, δια μέσου της ζεύξης των ένζωων όντων, ενώ

η λέξη ζεύξη προέρχεται από την λέξη Ζεύς που συμβόλιζε

τη ζωή, ενώ η διάκριση των ανθρώπων από τα άλλα όντα, ήταν

η διανόησή τους, δηλαδή η νόηση του Δία με την οποία είχαν

προικιστεί από την Αθηνά οι Έλληνες,  όταν φυσούσε ζώσα

και σοφή πνοή, στα πήλινα  ανθρώπινα ομοιώματα,  που έφτια-

χνε ο Τιτάνας Προμηθέας  με εντολή του Δία, από χώμα και

αίμα Τιτάνων (=σύμβολο δύναμης, γνώσης και ηθικών αρχών)

και όχι με νερό, γι’ αυτό οι Έλληνες απετέλεσαν το μόνο πο-

λιτισμένο ανθρώπινο γένος, που μεταλαμπάδευσε τον πολι-

τισμό ταξιδεύοντας και ιδρύοντας αποικίες σε όλο τον

πλανήτη!!! Στα Μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια,  έπαιρναν μέρος

άντρες, γυναίκες, παιδιά και δούλοι, αλλά τα ιερά Μυστήρια

της γνώσης και της ηθικής τα γνώριζαν μόνο οι μυημένοι,

γιατί αυτοί είχαν την απαιτούμενη γνώση για να τα καταλά-

βουν,  ώστε να μη τα παρερμηνεύσουν!!!

Το ιερό της Δήμητρας λεγόταν Ελευσίνιο και βρισκόταν στους

πρόποδες της Ακρόπολης και εκεί θυσίαζαν τα ζώα που θα

έφερναν οι ξένοι,  που θα  παρακολουθούσαν την γιορτή!!

Κάθε μία από τις εννέα ημέρες, που διαρκούσε η μεγάλη

γιορτή,  είχε το δικό της όνομα και το έπαιρνε από την ιερο-

τελεστία που θα γινόταν. Το προεόρτιο άρχιζε με τη θυσία

ζώων στην εσχάρα (=σχάρα)  που προοριζόταν  για τους χθό-

νιους θεούς  και  γινόταν  την  14η του μήνα  Βοηδρομιώνα

και ακολουθούσε  στις  16 του μήνα η πρώτη ημέρα,  με  με-

γαλόπρεπη πομπή στην Ιερά οδό,  η οποία είναι η αρχαιότερη

οδός της Ευρώπης  και της οποίας τα 1.000 μέτρα  ήταν στρω-

μένα με λουλούδια.              

Η πρώτη  ημέρα, λεγόταν «Αγυρμός» και οι λευκοντυμένοι

συμμετέχοντες,  δέχονταν μέσα σε ιερή κατάνυξη την ευλο-

γία. Η δεύτερη ημέρα, λεγόταν «Αλάδαι  Μύσται»  και όλοι

πήγαινα να εξαγνιστούν μέσα στα νερά του Φαλήρου!  Την

Τρίτη ημέρα νήστευαν για να κοινωνήσουν με άρτους ζυμω-

μένους με μέλι και σουσάμι. Την Τετάρτη ημέρα, γιόρταζαν

τα λεγόμενα Επιδαύρια  και συμπεριλαμβάνονταν στη γιορτή

όλοι οι καθυστερημένοι στην προσέλευσή τους,  ενώ την Πέμ-

πτη ημέρα όλοι κρατούσαν στην πομπή λαμπάδες. Η  έκτη

ημέρα  ήταν η  ιερότερη όλων των προηγουμένων  και  την

ονόμαζαν «Ίακχο»,   γιατί ήταν αφιερωμένη στο γιο της Περ-

σεφόνης  και εγγονό της Δήμητρας τον Ίακχο,  του οποίου το

άγαλμα  το στόλιζαν  με μυρτιές και με φωνές και τραγούδια

το μετέφεραν δια μέσου της Ιεράς οδού, για να τελειώσει εκεί

η πομπή,  στην οποία έπαιρναν μέρος μέχρι 30.000  άνθρωποι,

οι οποίοι  αφού διασκέδαζαν με τα διάφορα  «σκώμματα»,

που τα έλεγαν στη γέφυρα του Κηφισού, γι’ αυτό τα ονόμα-

ζαν «γεφυρισμούς»  και  αυτά τα  αστεία συμβόλιζαν την

ημέρα που η θλιμμένη Δήμητρα γέλασε για πρώτη φορά με

τα αστεία της Ιάμβης. Τις υπόλοιπες ημέρες συνέχιζαν μόνο

οι μυημένοι, οι οποίοι θα ξανάδιναν όρκο μυστικότητας, τον

οποίο  είχαν δώσει στα Μικρά  Ελευσίνια,  που  γίνονταν την

Άνοιξη κοντά στον Ιλισό ποταμό στην Αθήνα και το βράδυ θα

κοινωνούσαν όλοι μαζί,  με ένα κρασί ανακατεμένο με κριθάρι

και βότανα,  που το έλεγαν «Κυκεώνα»  μετά από αυστηρή

νηστεία,   για να πάρουν  μέρος στα Μεγάλα και ιερά Μυστή-

ρια της Δήμητρας, για τα οποία δεν γνωρίζουμε τίποτα, γιατί

γίνονταν με  πλήρη εχεμύθεια. Γνωρίζουμε όμως ότι  έκαναν

την αναπαράσταση της κλοπής της κόρης της Δήμητρας, της

Περσεφόνης από τον θεό του κάτω κόσμου του Πλούτωνα και

την επιστροφή της στη Γη, συμβολίζοντας την Ανάσταση,

αφού επανήλθε στη ζωή από το θάνατο, για να ξανακατέβει

και πάλι να ξανά  αναστηθεί,  κάτι που συμβόλιζε τη βλάστηση

της Γης στη διάρκεια των εποχών του χρόνου!!!

Η ένατη και τελευταία ημέρα  λεγόταν «πλημοχόαι» και οι μύ-

στες γέμιζαν δύο μεγάλα αγγεία με αγιασμένο νερό ή κρασί

και έκαναν “χοές” προσφέροντάς τες  στους νεκρούς, ψάλ-

λοντας  μυστικές προσευχές και έτσι τελείωνε η μεγαλειώδης

εορτή, με την ψυχική ανακούφιση όλων των συμμετεχόντων,

που όλοι διέπονταν από σεβασμό προς τα ιερά και όσια της

πατρίδας τους!! Ο Πλούταρχος καυτηρίασε την διαγωγή του

ωραίου και πλούσιου νέου, του ανιψιού του Περικλή, του Αλ-

κιβιάδη,  που οι πράξεις του χαρακτηρίζονταν από ασέβεια,

όπως κατηγορήθηκε για τον αποκεφαλισμό των ιερών στηλών

του Ερμή,  χάρη αστειότητας και πάλι έδειξε το ήθος του δια-

κωμωδώντας με τους φίλους του,  την λαμπρή γιορτή,  που

κανένας δεν τους υποχρέωνε να την ακολουθήσουν  ή να την

παραδεχτούν!!!

Το τέλος των εορτών αυτών

το επέβαλε βίαια και βάναυσα ο  αυτοκράτορας Θεοδόσιος,

ο οποίος τις κατηγόρησε σαν ειδωλολατρικές και παγανιστι-

κές γιορτές, ξεκινώντας ένα τρομερό διωγμό  εναντίον κάθε

τι ελληνικού!!! 

Ολοκληρώνοντας το παρόν κείμενο και πριν το στείλω στην

εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» στην οποία έχω την τιμή και την ευ-

χαρίστηση να αρθρογραφώ, έπεσε το βλέμμα μου στη  τελευ-

ταία σελίδα της εφημερίδας, η οποία αναφερόταν στην

ημερομηνία «16 Σεπτεμβρίου» κατά την οποία  συμπληρώνει

την έκδοση του φανταστικού αριθμού των 1.000 φύλλων και

αυτόματα  σκέφτηκα ότι η εν λόγω ημερομηνία είναι η ίδια με

τη ημερομηνία της  μεγάλης  και υπέρλαμπρης ελληνικής

γιορτής,  στην οποία είχα προηγουμένως αναφερθεί και

έμεινα άναυδη!!! 

Ευτυχής σύμπτωση και αλληγορία στην ημερομηνία, άλλα και

στην αντιστοιχία των 1.000 φύλλων,   με τα 1.000 μέτρα  της

Ιεράς οδού, που ήταν στρωμένα με λουλούδια,  για να πορευ-

θεί απάνω τους η ιερή πομπή!!!

Αυθόρμητα μου ήρθε μια ευχή στα χείλη, βγαλμένη από τα

ενδόμυχα μονοπάτια της ψυχής μου, ότι η πρόοδος της εφη-

μερίδας να ακουμπήσει σε πρόοδο και λαμπρότητα το μεγα-

λείο της μεγίστης προγονικής μας γιορτής!!!!

Και σκουπίζοντας με την ανάποδη της παλάμης μου την υγρα-

σία των ματιών μου, έτρεξα στην κουζίνα να φτιάξω ένα

γλυκό,  με  το συμβολισμό να είναι πάντα γλυκαμένοι όλοι οι

συμμετέχοντες σ’ αυτό το κολοσσιαίο έργο της εφημερίδας,

το οποίο εγώ προσωπικά το εκτιμώ  σαν «χ ο ρ η γ ί α»  προς

την παρτίδα!!!

Όταν σκέφτηκα  τι γλυκό να φτιάξω, αυθόρμητα ήρθε στο

μυαλό το γλυκό που έχει το πιο ταιριαστό  για την περίπτωση

όνομα και λέγεται «χίλια φύλλα»!!!

Αν αναρωτιέστε πιο γλυκό είναι, το ξέρετε όλοι και ίσως  σας

αρέσει!!! Είναι το γνωστό μας: “μιλ φέιγ”, το οποίο γράφεται

στα γαλλικά «mille-feuille», και ερμηνεύεται  στα ελληνικά

“χίλια φύλλα”!!!!

Χίλιες ευχές από καρδιάς στην εφημερίδα  ΕΒΔΟΜΗ  και φυ-

σικά  σε όλο τον …..έμψυχο …..εξοπλισμό της και πάνω απ’

όλα στους δημιουργούς της· Άννα Μπουζιάνη και στο  σύζυγό

της Κώστα Βενετσάνο!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

16η του Βοηδρομιώνα!!!
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Το πρώτο παιδί στον κόσμο που υπο-

βλήθηκε σε διπλή μεταμόσχευση χε-

ριών μπορεί σήμερα να γράφει, να

τρώει και να ντύνεται μόνο του, δή-

λωσαν γιατροί χαρακτηρίζοντας την

πρωτοποριακή αυτή επέμβαση επι-

τυχία έπειτα από 18 μήνες.

Η σχετική έκθεση που φιλοξενήθηκε

στην επιθεώρηση “The Lancet Child

& Adolescent Health” περιλαμβάνει

την πρώτη επίσημη ιατρική ενημέ-

ρωση για την επέμβαση στην οποία

υποβλήθηκε ο δεκάχρονος Ζάιον

Χάρβεϊ για την αντικατάσταση και

των δύο χεριών του, τον Ιούλιο

2015.

"Δεκαοκτώ μήνες μετά το χειρουρ-
γείο, το παιδί είναι πιο ανεξάρτητο
και ικανό να συμμετέχει σε καθημε-
ρινές δραστηριότητες", λέει η Σάν-

τρα Αμαράλ, μια γιατρός στον

Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλα-

δέλφεια, όπου πραγματοποιήθηκε η

επέμβαση.

"Εξακολουθεί να βελτιώνεται καθώς
υποβάλλεται σε καθημερινή θερα-
πεία για να αυξήσει την λειτουργικό-
τητα των χεριών του και σε
ψυχοκοινωνική υποστήριξη για να
μπορέσει να αντιμετωπίζει τις συνε-
χιζόμενες απαιτήσεις του χειρουρ-
γείου του".

Ο Χάρβεϊ χρειάστηκε να υποστεί

ακρωτηριασμό των χεριών και των

ποδιών του σε ηλικία δύο ετών

έπειτα από σηψαιμία, ενώ υποβλή-

θηκε και σε μεταμόσχευση νεφρού.

Το παιδί ήδη λάμβανε φαρμακευτική

αγωγή για να καταστείλει τυχόν

ανοσολογική αντίδραση στον νεφρό

του, σημαντικός παράγοντας για τον

οποίο επελέγη για να υποβληθεί

στην δεκάωρη και πλέον μεταμό-

σχευση χεριού.

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

πρέπει να λαμβάνονται διαρκώς για

να αποφευχθεί η απόρριψη του μο-

σχεύματος από τον οργανισμό του

ασθενούς, αλλά τα φάρμακα αυτά

ενέχουν και κινδύνους περιλαμβα-

νομένου του διαβήτη, του καρκίνου

και λοιμώξεων.

Οι γιατροί εξέτασαν τόσο τις επιτυ-

χίες όσο και τις προκλήσεις που αν-

τιμετώπισαν ο Χάρβεϊ και η

οικογένειά του επισημαίνοντας ότι

μια μεγάλη ομάδα ειδικών ήταν

δίπλα τους για να τους προσφέρει

στήριξη.

Το παιδί υπέστη "οκτώ απορρίψεις
των χεριών, περιλαμβανομένων σο-
βαρών επεισοδίων στη διάρκεια του
τέταρτου και του έβδομου μήνα
μετά τη μεταμόσχευση", αναφέρεται

στην ιατρική έκθεση.

"Όλες αυτές ανατράπηκαν με ανο-
σοκατασταλτικά φάρμακα χωρίς να
επηρεάζεται η λειτουργία των χε-
ριών του παιδιού". Ο Χάρβεϊ εξακο-

λουθεί να λαμβάνει τέσσερα

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και

ένα στεροειδές.

Τα χέρια βρέθηκαν από δωρητή -ένα

νεκρό παιδί- τον Ιούλιο του 2015.

Οκτώ μήνες μετά την επέμβαση ο

Χάρβεϊ χρησιμοποιούσε το ψαλίδι

και ζωγράφιζε με μαρκαδόρους.

Μέσα σε ένα χρόνο, μπορούσε να

κρατήσει το μπαστούνι του μπέιζμ-

πολ και με τα δύο του χέρια.

"Η πρώτη διπλή μεταμόσχευση χε-
ριών σε παιδί στον κόσμο ήταν επι-
τυχής υπό προσεκτικά μελετημένες
συνθήκες", αναφέρει η ιατρική έκ-

θεση.

Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση

χεριών σε ενήλικα ολοκληρώθηκε το

1998.

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το πρώτο παιδί στον κόσμο

με μεταμοσχευμένα χέρια!

Η Ελλάδα πρωτοπορεί

Μία πανελλαδική πρωτιά στα ιατρικά δεδομένα, πέ-

τυχε ο  διακεκριμένος χειρουργός θυρεοειδούς και

παραθυρεοειδών αδένων, Σταύρος Καρακόζης και η

ομάδα του (Thyroid Surgery Clinic).

Για πρώτη φορά στη χώρα μας,  χρησιμοποίησε σε

παιδί την πρωτοποριακή τεχνική της συνεχούς πα-

ρακολούθησης της φωνής κατά τη διάρκεια εγχεί-

ρησης στο θυρεοειδή αδένα. Αυτές οι χειρουργικές

επεμβάσεις στα παιδιά είναι ελάχιστες παγκοσμίως

και απαιτούν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση.

Η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη

05/09/2017 και ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Η ανάρ-

ρωση της μικρής ασθενούς ήταν ταχεία. Την επο-

μένη ημέρα μετά την επέμβαση το κορίτσι έφυγε

από το νοσοκομείο για το σπίτι χαρούμενη και…

“τραγουδώντας”!

Χορέψτε!!!

• για να ασκηθείτε

• για να βελτιώσετε τις γνωστικές σας δεξιότητες.

• για να γίνετε πιο έξυπνοι

Ο χορός ενισχύει τις δεξιότητες, (συντονισμός,

ισορροπία, μνήμη, πειθαρχία, αντοχή.

• Ενισχύει την μάθηση μέσω της έκφρασης και του

αυτοσχεδιασμού ιδιαίτερα σε παιδιά που δεν μπο-

ρούν να διδαχθούν με τους παραδοσιακούς τρό-

πους.

Χορέψτε
• για να διώξτε το στρες και την κατάθλιψη

• για να μειώσετε τον κίνδυνο της άνοιας

• για τη θεραπεία σωματικών και ψυχικών βλαβών.

facebook la timba dans school •  2121056989
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Eυχές Δημάρχου 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αγαπητή κα Βενετσάνου,
Αγαπητέ κε Βενετσάνο,

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορήθηκα την επικεί-
μενη χιλιοστή(!) έκδοση της εφημερίδας σας, το
Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017.

Εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, θέλω να σας
συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τον άοκνο
αγώνα σας, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση των
πολιτών και την τεκμηριωμένη ανάλυση των θεμά-
των της ευρύτερης περιοχής.

Η - επί σειρά ετών - αδιάκοπτη συμπαράστασή σας,
στην ανάδειξη των αναγκών και των προβλημάτων
της ιδιαίτερα επιβαρυμένης περιοχής της Ανατολι-
κής Αττικής, συμβάλλει καθοριστικά στο γόνιμο διά-
λογο, με στόχο την απαραίτητη αλλαγή στάσης της
Πολιτείας, ιδιαίτερα υπό τις πρωτοφανείς δυσμε-
νείς οικονομικές συνθήκες, που βιώνουμε όλοι μας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας
και κάθε επαγγελματική και προσωπική επιτυχία!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγάπη,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

“Eίναι η φωνή 

της συνείδησης της Αττικής”
Αγαπητέ κύριε Βενετσάνο

η "ΕΒΔΟΜΗ" δεν είναι απλώς μία εφημερίδα.
Είναι η φωνή και η συνείδηση της Αττικής. Διέπε-
ται από ένα δημιουργικό πολιτικό πνεύμα και πα-
ρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα καθημερινά
προβλήματα των δημοτών και των κατοίκων της
περιοχής. 
Βρίσκεται δίπλα στους δημότες και τους κατοί-
κους κάθε στιγμή. Υποστασιοποιεί την "κοινωνία
των πολιτών", την οποία έχει ανάγκη κάθε σύγ-
χρονη δημοκρατική πολιτική κοινωνία.
Με την ευκαιρία της έκδοσης του φύλλου με τον
αριθμό 1000, εύχομαι σε σας προσωπικώς και
στους συνεργάτες σας να έχετε δύναμη, να είσθε
δημιουργικοί και μαχητικοί και να βρίσκεσθε, όπως
πάντοτε κάνετε, στην πρωτοπορία της σκέψης και
της πράξης.

Με βαθιά εκτίμηση,

Θεόδωρος Γεωργίου

Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Εύχομαι να συνεχίσετε 

για τα 2000 φύλλα 

με ακόμη πιο αξιόλογα 

και ενδιαφέροντα θέματα!
T.Tσιρακοπούλου

της σύνταξης
Τα τηλεφωνήματα, τα φαξ και τα ηλε-

κτρονικά μηνύματα, γέμισαν τα αρχεία

μας, αλλά και τις καρδιές μας.

1000 τα φύλλα,  χίλιες και οι ευχές αναγνωστών. Ευχαριστούμε θερμά, από καρδιάς, για την αγάπη σας!

H ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ

Αυτό που έγινε στο τριήμερο Μνήμης για την

ΣΜΥΡΝΗ στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, δεν έχει ξαναγίνει, ούτε στα πιο φρικτά σε-

νάρια.

Την Παρασκευή (8.9) αρχίσαμε με μια ωραία βρα-

διά, με παρουσιάσεις βιβλίων, απαγγελίες από

καταξιωμένους καλλιτέχνες και ένα πλούσιο πα-

ραδοσιακό πρόγραμμα μουσικής!

Το Σάββατο έρχεται η “αποφράδα” ημέρα στη

μουσική συναυλία γνωστής τραγουδίστρας. Αρ-

χισε με παραδοσιακά τραγούδια και σε κάποια

στιγμή παρουσιάστηκε μια Τουρκάλα από το που-

θενά για να μας διασκεδάσει με αμανέδες!!

Και ερωτώ πού; Στη Βούλα που έχει προσφυγικές

ρίζες, δίπλα στην πλατεία των Ιμίων, των παλικα-

ριών που πέσανε για την Πατρίδα, η στη δίψα του

λαού για τις εγκληματικές θύμισες... 

Γι’ αυτό λέγω ΝΤΡΟΠΗ και στην τραγουδίστρια,

αλλά και στους διοργανωτές, που ως όφειλαν

ΔΕΝ ζήτησαν ούτε μια παλικαρίσια συγνώμη και

πάλι ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ, ΝΤΡΟΠΗ.

Νίκος Τσάγκαρης, κάτοικος Βούλας

MILLENNIUM DIURNI

ACTORUM DIURNORUM

“SEPTIMA”*

Ότι η «ΕΒΔΟΜΗ» σε απογειώνει,

σε αποθεώνει, σε απομαγεύει, σε

αφυπνίζει και ότι απομυθοποιεί τα

γεγονότα είναι πασίδηλο σε

όσους έρχονται σε επαφή/γνωρι-

μία μαζί της. Σε πάει στον έβδομο

ουρανό. Δεν την αφήνεις ποτέ απ’

τα χέρια σου κι απ’ τα μάτια σου.

Γίνεσαι Διαπρύσιος Αναγνώστης

της. Δεν την εγκαταλείπεις ποτέ.

Σήμερα 16/9/2017 η  «ΕΒΔΟΜΗ»

δεν εορτάζει την επέτειο μόνο της

ποσοτικής της παραγωγής των

1.000 φύλλων της, αλλά κυρίως

την ποιοτική δημοσιογραφική της

δημιουργία. Αυτό το κριτήριο της

ποιότητας, του δημοσιογραφικού

ήθους, της αμεροληψίας, της παρ-

ρησίας, του θάρρους, της σφαιρι-

κής ενημερότητας, της διαρκούς

παρακολούθησης της επικαιρότη-

τας την καθιστά ΜΟΝΑΔΙΚΗ στο

χώρο της.

Μια εβδομαδιαία περιφερειακή –

κατ’ εμέ Oικουμενική – εφημερίδα

της Αττικής χωρίς κανένα χορηγό,

χρηματοδότη (νταβατζή) επιβιώ-

νει με δικά της μέσα (ιδίοις πό-

ροις, δυνάμεσιν) και κυρίως με την

ισχυρή αγάπη και συνεχή αρωγή

των αναγνωστών της, που τους

σέβεται, τους τιμά και που ποτέ

δεν τους προδίδει – απογοητεύει.

Είναι τιμή μας και χαρά μας να αρ-

θρογραφούμε στις στήλες της.

Ευχόμεθα ΥΓΕΙΑ και ΜΑΚΡΟΗ-

ΜΕΡΕΥΣΗ στους Ιδιοκτήτες, Εκ-

δότες, Διευθυντές, Συμβούλους,

Διακινητές, Συνεργάτες, Συντά-

κτες, αλλά προπαντός στους

εκλεκτούς αναγνώστες/τριες που

μας στηρίζουν.

ΝΑ ΤΑ ΔΙΣΧΙΛΙΑΣΕΤΕ!

Πέτρος Ιωαννίδης    

Καθηγητής - Φιλόλογος

• Χιλιετηρίς φύλλων της εφημερίδας
«Εβδόμης»

Γλυκό με χίλια φύλλα

για τα 1000 φύλλα 

της ΕΒΔΟΜΗΣ

Αγαπητή Εβδόμη, βλέποντας την τελευταία σελίδα

της 9/9/17,   που ανακοινώνεται ότι στο επόμενο

φύλλο συμπληρώνεται ο φανταστικός αριθμός των

1.000 φύλλων και αυτόματα  σκέφτηκα ότι η εν λόγω

ημερομηνία είναι η ίδια με  τη ημερομηνία της  μεγά-

λης  και υπέρλαμπρης ελληνικής  γιορτής «Μεγάλα

Ελευσίνια»!!! 

Όταν σκέφτηκα  τι γλυκό να φτιάξω, αυθόρμητα ήρθε

στο μυαλό το γλυκό που έχει το πιο ταιριαστό  για την

περίπτωση όνομα και λέγεται «χίλια φύλλα»!!!

Αν αναρωτιέστε πιο γλυκό είναι, το ξέρετε όλοι και

ίσως  σας αρέσει!!! Είναι το γνωστό μας: “μιλ φέιγ”,

το οποίο γράφεται στα γαλλικά «mille-feuille», και ερ-

μηνεύεται  στα ελληνικά   “χίλια φύλλα”!!!!

Χίλιες ευχές από καρδιάς στην εφημερίδα  ΕΒΔΟΜΗ

και φυσικά  σε όλο τον …..έμψυχο …..εξοπλισμό της

και πάνω απ’ όλα στους δημιουργούς της· Άννα

Μπουζιάνη και στο  σύζυγό της Κώστα Βενετσάνο!!!  

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
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Ο Δήμ. Κιούκης ασχολείται επαγγελματικά με τα κατα-

σκευαστικά απορρίμματα (μπάζα), αλλά τις δύο τελευταίες

δεκαετίες ασχολείται εντατικά με την ανακύκλωση των κα-

τασκευαστικών αποβλήτων.

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα πρέπει στη σύμβαση ανάθε-

σης του έργου να ορίζεται σαφώς η υποχρέωση σύμβασης

με σύστημα για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλή-

των.

Το ίδιο είναι υποχρεωτικό και για τον ιδιωτικό τομέα.

Τα κατασκευαστικά απόβλητα λειτουργούν συλλογικά όρ-

γανα και είναι εγκεκριμένα 3 στην Αττική:

η ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ (που είναι ο δημιουργός της ο Δ. Κιούκης και

μέτοχος) που καλύπτει Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία και την

Αττική, και τα άλλα δύο είναι η “Ανακύκλωση Αττικής” με

έδρα το λατομείο Κυριακού και η ΣΕΠΡΕΚΑΤ με έδρα το

λατομείο Κυριακού στο Κορωπί.

Η ΣΑΝΚΕ έχει στην Ανατ. Αττική έχει 4 μονάδες, Λατομεία

Τριάδας Κορωπί, η επιχείρηση Αφοι δαβουλάκη, η άλλη στο

Μαρκόπουλου αφών Σταύρου (λατομείο), στην Παιανία

πάνω στην Αττική οδό, αλλά και άλλες 8 μονάδες σε όλη

την Αττική.

Εχει επισκεφθεί όλες τις μονάδες ανακύκλωσης σε όλες

τις ευρωπαϊκές χώρες. Μετείχε ως εκπρόσωπος στη δημι-

ουργία της Επιτροπής Διαχείρισης το 2004 που αδειοδοτή-

θηκαν όλα τα ανακυκλώσιμα πλην των κατασκευαστικών τα

οποία ξεκίνησαν να αδειοδοτούντα το 2010. 

Ο Δημ. Κιούκης σημειώνει σχετικά: «Τότε υπήρξαν μεγάλες
αντιδράσεις και ακόμα υπάρχουν από φορείς που είχαν βο-
λευτεί στην παρανομία.  Δυστυχώς μέσα σ’ αυτούς είναι και
το Τεχνικό Επιμελητήριο και οι μεγάλες κατασκευαστικές
εταιρείες και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μόνο
Δήμοι που αντιστοιχούν στα δάχτυλα του ενός χεριού αν-
ταποκρίθηκαν και έβγαλαν αδειοδοτήσεις και άρχισαν αν
διαχωρίζουν τα κατασκευαστικά απόβλητα. Τώρα όμως που
τους απαγόρευσε ο ΧΥΤΑ Φυλής να μεταφέρουν τα κατα-
σκευαστικά απόβλητα τρέχουν πανικόβλητοι...»
«...ακόμη και τώρα οι Πολεοδομίες των Δήμων παρανομούν
και μέσα σ’ αυτές είναι και η δικιά μας».

Όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανακύκλωση

είναι Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις και δίνουν το 35%

των εσόδων τους στον Διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού Ατ-

τικής. Και αν υπάρξουν κέρδη θα πρέπει να διοχετευθούν

στην πληροφόρηση του κοινού, στην ενημέρωση για την

ανακύκλωση και την προβολή της.

Μέσα στις δραστηριότητές του ο Δημήτρης Κιούκης, όπως

μας εξήγησε, εκτός από μέτοχος της ΣΑΝΚΕ έχει και επι-

χείρηση χωματουργικών από παλιά η οποία όμως από το

2010 δεν έχει πάρει ούτε ένα έργο. Βρίσκεται σε αδράνεια,

όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δόγκας κατήγγειλε ότι μετέφερε υλικά

από τον Αστέρα Βουλιαγμένης

Όπως εξήγησε ο Δ. Κιούκης ανέλαβε να μεταφέρει κατα-

σκευαστικά υλικά από τον Αστέρα Βουλιαγμένης που επι-

σκευάζεται, τα οποία ήταν τοξικά για το περιβάλλον.

Μάλιστα τα είχε αναλάβει άλλη εταιρεία, αλλά τους έγιναν

κάποιες καταγγελίες και «ήρθαν τρέχοντας να συνεργα-
στούν μαζί μου, οι υπεύθυνοι για τον Αστέρα» εξήγησε.
Αυτό το σημείωσε με έμφαση, γιατί ο δημοτικός σύμβουλος

και επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης

Δόγκας, είχε καταγγείλει το γεγονός στο Δημοτικό Συμ-

βούλιο με ανακοίνωσή του τον Αύγουστο του 2017. 

«Θεωρώ ότι ο Δημ. Δόγκας έχει κάνει φοβερό λάθος,
έπεσα από τα σύννεφα...».
«... γιατί το κάνει αυτό είναι ένα ερώτημα»
...«εγώ έδωσα στο Δημοσθένη τη δυνατότητα να ζητήσει
συγνώμη και να αναγνωρίσει το λάθος του, αλλά είδα με
λύπη μου ότι και χθες στο Δ.Σ. συνέχισε να επιμένει», ση-

μείωσε ο Δ. Κιούκης και απορεί γιατί όπως τόνισε ότι είχε

κάνει συζητήσεις για συνεργασία.

Τόνισε ο Δημήτρης Κιούκης, ότι η ΣΑΝΚΕ είναι Μη Κερδο-

σκοπική Επιχείρηση και αν υπάρξουν κέρδη διοχετεύονται

στην ενημέρωση, και στο διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Αττικής.

Δεν πήρα κανένα έργο μέσω του Δήμου ή επειδή είμαι δη-

μοτικός σύμβουλος. 

«Αλλά και έτσι να είναι, θέλω να ρωτήσω, είναι κακό να ερ-
γάζεται κάποιος;»
Η επιχειρήση στον Αστέρα είναι ιδιωτικό έργο. Και θα

έπρεπε η ίδια η Δημοτική Αρχή να παρέμβει για να εργα-

στούν παιδιά από την περιοχή μας και να ζητήσει αντισταθ-

μιστικά όχι να γκρεμίσει το Νηπιαγωγείο της Βουλιαγμένης

αλλά να χωροθετηθεί ένα Νηπιαγωγείο μέσα στον Αστέρα,

αφού θα χτιστούν κατοικίες και θα υπάρχουν και εργαζό-

μενοι μέσα.

Δεν είναι έργο του Δήμου ή της πολιτείας και οι δημοτικοί

σύμβουλοι είναι εργαζόμενοι και κάποιοι επιχειρηματίες

που πρέπει να ζήσουν, κατέληξε.

Η Βουλιαγμένη κινδυνεύει

Αναφέρθηκε σε κάποιες δράσεις της Δημοτικής Αρχής που

θα δημιουργήσουν ζημιά στο Δήμο μη αναστρέψιμη, όπως: 

«Η πλατεία της Βουλιαγμένης τσιμεντοποιείται.
Η ανισόπεδη πεζογέφυρα που σχεδιάζεται δεν χρειάζεται.
Θα αλοιώσει το περιβάλλον· δεν χρειάζεται. Υπάρχει η υπό-
γεια διάβαση που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Θα πρέπει να παρέμβει η Δημοτική Αρχή να μη γίνει η με-
θοδευόμενη επένδυση στις Φλέβες, η Φασκομηλιά που με-
θοδεύονται σχέδια για την αξιοποίησή της.
Τα ακίνητα της εκκλησίας που πάνε προς αξιοποίηση. Θα

πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε και να πιέσουμε να μη γί-
νουν αυτά.
Οι καντίνες της Βουλιαγμένης, που έχω κάνει καταγγελία.
Η καντίνα της Βάρης που ο Δήμαρχος έβαλε το δικό του
άνθρωπο. Οι καντίνες στις Νηρηίδες και στον όρμο Ζώσκα
έγιναν με διαδικασίες παράνομες, πλαστές επιταγές κ.λπ.
και από 3-4 τ.μ. που ήταν επιχειρείται να γίνουν νυχτερινά
κέντρα»!
Το ίδιο έκανε και στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας, που επιχεί-

ρησε να μεταφέρει τη ρυμοτομική γραμμή για να κάνει το

χατήρι κάποιων στον Α.Ο. Πρωτέα, των οποίων η πρόθεση

ήταν να βοηθήσουν τα παιδιά με αθλητικά κέντρα, που δεν

έχει η Βούλα. 

Η Βούλα εγκαταλειμένη

Για τη Βούλα είπε μεταξύ άλλων: «Δεν θέλω να κάνω τον
υποψήφιο δήμαρχο και δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να το ξε-
καθαρίσω. Συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του Σπ. Πανά γιατί
είχα ιδία άποψη των σχεδίων του μυαλού που διέθεταν κά-
ποιοι στο σχήμα της Δημοτικής Αρχής και προέβλεπα για
το τί θα γίνει. Επιχείρησε να καταργήσει τα πεζοδρόμια.
Ενημέρωσα και τους Συλλόγους και τους περιοίκους και βέ-
βαια το δήμαρχο ότι θα προσφύγουν...
Υπάρχουν χώροι να γίνουν αθλητικά κέντρα στη Βούλα σε
χώρους που τα διεκδικούν κάποιοι που δεν έχουν και τίτ-
λους».

Ανεξαρτητοποιούμαι

Ανεξάρτητος θα είναι ο Δ. Κιούκης από το προσεχές Δημο-

τικό Συμβούλιο, κατά δήλωσή του, όχι γιατί προσβλέπει να

είναι υποψήφιος δήμαρχος, αλλά για να “ταράξει τα νερά”.

«Εχει έλλειμα αντιπολίτευσης ο Συνδυασμός που ανήκω.
Βρίσκεται υπό διάλυση και έχω κι εγώ ευθύνη...».
«Η Αν.Κίνηση είναι μία έντιμη παράταξη με εξαίρετους αν-
θρώπους. Με την κίνησή μου θέλω να ταράξω τα νερά. Η
επόμενη διετεία είναι πολύ κρίσιμη», δήλωσε ο Δημ. Κιού-

κης.  

Συνεργασίες...
...με το Δημήτρη (Δαβάκη) είπαμε να ενώσουμε τις δυνά-

μεις μας για να έχουμε μία αντιπολίτευση ισχυρή, γιατί η

έλλειψη αντιπολίτευσης στο Δήμο 3Β έχει οδηγήσει τη ση-

μερινή δημοτική Αρχή να είναι η χειρότερη των τελευταίων

δεκαετιών.

Είναι πραγματικά υπό διάλυση ο Δήμος. Εγώ γίνομαι δέ-

κτης καθημερινών παραπόνων όχι μόνο από δημότες που

δεν ψήφισαν την πλειοψηφούσα παράταξη, αλλά και από

υποστηρικτές του.

Αννα Μπουζιάνη

Συνέντευξη Τύπου παρέθεσε, την Τρίτη 12/9/17 ο

δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευ-

σης του Δήμου 3Β και πρ. αντιπρόεδρος του Προ-

εδρείου, Δημήτρης Κιούκης.

Ο Δημήτρης Κιούκης είναι αυτοδιοικητικός επί

σειρά δεκαετιών στον πρώην Δήμο Βούλας και

είναι καλός γνώστης του θεσμού που υπηρετεί.

Εχει εκλεγεί με την Ανεξάρτητη Κίνηση με επικε-

φαλής το Σπύρο Πανά στην παρούσα Δημοτική

Αρχή του Δήμου 3Β.

Μίλησε για πολλά θέματα, επαγγελματικά, αυτο-

διοικητικά, για την κατάσταση στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, για τους κινδύνους που

διατρέχει η Βουλιαγμένη να γίνει μπετόν αρμέ, για

τις καντίνες που δεν λειτούργησαν και στέκονται

γιαπιά, για το Αθλητικό Κέντρο Βούλας, που θέλει

να επεκτείνει ο δήμαρχος, για τη νήσου Υδρούσα

που ήδη εγκαταστάθηκε οργανωμένη ακτή, για τα

Αστυνομικά τμήματα που έκλεισαν.

Για την προσεχή ανεξαρτητοποίησή του από την

δημοτική παράταξη που ανήκει.

Για τη συνεργασία του με το Δημ. Δαβάκη...

Ανεξάρτητος αλλά διεκδικητικός, 

δηλώνει ο Δημήτρης Κιούκης
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

“H Αγία Ζώνη ΙΙ”, είναι το πλοίο με το αργό πετρέλαιο

που με τη διαρροή και τη βύθισή του ρύπανε όλο το Σα-

ρωνικό κόλπο με βαρύτατες επιδράσεις στο φυτικό,

ζωικό επίπεδο, αλλά και στην οικονομική ζωή του

τόπου.

Η βύθιση του πλοίου και η αρχική διαρροή εγινε στη  Σα-

λαμίνα, αλλα οι δυτικοί άνεμοι  έστρεψαν τη ρύπανση

στις ακτές της Πειραϊκής φτάνοντας μέχρι τη Γλυφάδα

και άγγιξαν το Δήμο 3Β, τη νύχτα 13ης προς 14η Σε-

πτεμβρίου, όταν εμφανίστηκαν περιορισμένου μεγέ-

θους συσσωματώματα μαζούτ που είχαν διασκορπιστεί

στη θαλάσσια περιοχή της Βούλας και ειδικά στην πε-

ριοχή του Καβουρίου τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Συνεργεία καθαριότητας του Δήμου ξεκίνησαν από το

πρωί την περισυλλογή τους και τον καθαρισμό των πα-

ραλιών, ενώ στο ύψος του ΠΙΚΠΑ από την άκρη τους

Πούντας με κατεύθυνση νότια προς την Αίγινα, ο Δήμος

τοποθέτησε ειδικό πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα, που

ενοικίασε από ιδιωτική εταιρεία. Έτσι ολοκληρώθηκε

έγκαιρα η πόντιση με αποτέλεσμα να αποφευχθεί ο κίν-

δυνος εκτεταμένης ρύπανσης. 

Το φράγμα έχει ύψος 70 cm πάνω από το νερό με απο-

τέλεσμα να αποτρέπει πιθανή προσπέλαση της ρύπαν-

σης προς τις ακτές. 

Παράλληλα, για καθαρά προληπτικούς λόγους, ο Δήμος

3Β έχει μεριμνήσει να είναι σε επιφυλακή, στην παραλία

του Κάμπινγκ, ειδικό όχημα καθαρισμού το οποίο σε πε-

ρίπτωση που προσβληθεί κάποια ακτή από κηλίδες και

κομμάτια μαζούτ να προβεί στον άμεσο καθαρισμό της. 

Ο Δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος δήλωσε μεταξύ

άλλων: «Χωρίς να υπάρχει καμία αρμοδιότητα του Δήμου

για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, με αίσθημα ευ-

θύνης από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε δικές μας πρωτο-

βουλίες (σ.σ. επ’ αυτού αρμόζει έπαινος).

...Συνεχίζουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα
παραμείνουμε σε επιφυλακή μέχρι την οριστική απομά-
κρυνση του κινδύνου και την ολοκλήρωση των εργα-
σιών καθαρισμού των παραλιών μας, όπου αυτό κριθεί
απαραίτητο».

Σε επιφυλακή ο Δήμος Κρωπίας

Σε συνεχή επαφή ο Δήμαρχος Κρωπίας με το Λιμεναρ-

χείο Σαρωνικού, το Δήμαρχο Βάρης -Βούλας-Βουλιαγ-

μένης  και ιδιωτική εταιρεία.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης έκανε την

ακόλουθη δήλωση:  «Είμαστε σε συνεχή επαφή  για την

πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανής μεταφοράς της πετρε-

λαιοκηλίδας προς τις παραλιακές περιοχές των Δήμων

μας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους παραλια-

κούς Δήμους της Αττικής που έχουν ήδη πληγεί και στο

Δήμο Σαλαμίνας. Καλούμε τους αρμόδιους κρατικούς φο-

ρείς να πράξουν τα μέγιστα για να σταματήσει η μεταφορά

της πετρελαιοκηλίδας και να αντιμετωπιστούν άμεσα οι

συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς ρύπανσης».

Προληπτικά μέτρα στο Δήμο Σαρωνικού 

H Δημοτική Αρχή Σαρωνικού προχώρησε στην προμή-

θεια αντιρρυπαντικού ρολού θαλάσσης μήκους 1 χλμ,

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί για να

αποτραπεί ενδεχόμενη μετακίνηση της πετρελαιοκηλί-

δας στις παραλίες του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε

μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια περι-
βαλλοντική καταστροφή, που δυστυχώς λαμβάνει
εφιαλτικές  διαστάσεις, εξαιτίας της ολιγωρίας των αρ-
μοδίων κρατικών αρχών. Ως Δημοτική Αρχή κάνουμε
ήδη ό,τι είναι δυνατόν, για να προλάβουμε τις επιπτώ-
σεις και να προστατέψουμε το πολυτιμότερο κεφάλαιο
του τόπου μας, τις ακτές και τη θάλασσά μας». 

Η μεγαλύτερη ρύπανση των 

τελευταίων 25 χρόνων...
Συνέχεια στη σελ, 17

Περιβαλλοντικό έγκλημα στο Σαρωνικό!
Πετρελαιοκηλίδα, ρύπανε την ακτογραμμή από τη Σαλαμίνα μέχρι τη Βούλα!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Η παραλία της Γλυφάδας δεν ξέφυγε από την καταστρο-
φική πετρελαιοκηλίδα. 
Ο Δήμαρχός της Γ. Παπανικολάου δηλώνει ότι θα διεκδή-
σει αποζημιώσεις.

Στη Βούλα, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ απλώθηκε φράγμα τριών
χιλιομέτρων για να εμποδιστεί η ρύπανση να χτυπήσει τις
ακτές του Δήμου 3Β.
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ΑΨΗΛΑΦΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΣΧΟΛΙΟ: ἀψηλαφησία είναι η τάση, η διάθεση, η ενέρ-

γεια του να μην ψηλαφίζεις κάτι με την έννοια του να

ερευνάς, αναζητείς, εξετάζεις. Παράγεται από το ψάω  
- ψῶ + ἅπτω (ἁφή), προσεγγίζω και ἁφῶ = ψη-
λαφῶ, ψηαφῶ και µε πλεονασµό του λ ψηλαφῶ.
Πρώτη αναφορά του ρήμ. απαντάται στον Όμηρο στην

Οδύσσεια, ι, 415-416 «Κύκλωψ χερσί ψηλαφόων» (αντί

ψηλαφῶν), που σημαίνει ο Κύκλωπας πασπατεύοντας,

ανιχνεύοντας με τα δάκτυλα των χεριών του.

Δεύτερη αναφορά έχουμε στον Αριστοφάνη (445-385),

στο έργο του “Ειρήνη” τους στίχ. 690-692, «πρό τοῦ μέν
οὖν ἐψηλαφῶμεν ἐν σκότῳ τά πράγματα, νυνί
δ᾽ἅπαντα πρός λύχνον (=φῶς) βουλεύσοµεν».
(=Πρωτύτερα βέβαια μέσα στο σκοτάδι ψηλαφούσαμε

τις υποθέσεις μας, ενώ όλα τώρα θα τα αποφασίζουμε

έχοντας λυχνάρι - ήτοι όλα στο φως, στη διαφάνεια,

ουδέν κρυπτόν).

Ο πρωταγωνιστής του έργου Τρυγαίος (= τρύγος) προ-

σπαθεί να σταματήσει τον εμφύλιο σπαραγμό των Ελ-

λήνων (Πελοποννησιακό πόλεμο), εγγενές φαινόμενο

διαχρονικό της αδάμαστης φυλής μας, να επαναφέρει

στη γη και να εδραιώσει την Ειρήνη.

Στο διάλογό του με τον Ερμή, τον “αποθηκάριο” των

θεών ο Τρυγαίος του λέει πως οι άνθρωποι θα γίνουν

πιο στοχαστικοί “Εὐβουλότεροι” αν σταματήσει ο πό-

λεμος.

Μια τρίτη και τελευταία αναφορά “ψηλαφώντας” εντό-

πισα στον Μεγάλο Ιστορικό Μεγαλοπολίτη Πολύβιο

(200-118) που έγραψε την ιστορία της Ρώμης από το

220 - 146 με τίτλο “ΙΣΤΟΡΙΑΙ “.
Στο βιβλίο Η’, § 21 αναφέρει «ὁ γάρ Βῶλις οὐθέν ἀψη-
λάφητον εἶχε τῶν ἐπινοηθέντων ἄν εἰς τοῦτο τό
μέρος».

(= γιατί ο Βώλις δεν είχε αφήσει τίποτε ανεξέταστο

/ανεξερεύνητο απ’ όσα ήταν δυνατό να επινοηθούν ως

προς αυτό το σημείο).

Ο άπιστος μαθητής του Χριστού, Θωμάς, δεν πιστεύει

παρά αφού πρώτα βάλει τα δάχτυλά του επί (εις) τον

τύπον των ήλων. Δηλαδή στα σημάδια από τα καρφιά.

Αν δηλαδή πρώτα δεν ψαχουλέψει, πασπατέψει, τις

ουλές από τα καρφιά. Πιστεύει αφού πρώτα ερευνήσει.

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι είχαν περί πολλού την έννοια

της ψηλάφησης (εξονυχιστικής εξέτασης) των πραγμά-

των. Δεν άφηναν τίποτε ανεξέταστο, ανεξακρίβωτο,

ανεπιβεβαίωτο, ανεξιχνίαστο, σκοτεινό, νεφελώδες,

αόριστο γι’ αυτό και προόδευσαν. Πασπάτευαν, ψαχού-

λευαν, έψαχναν, εξέταζαν τα πάντα με επιμέλεια, προ-

σοχή και ενδελέχεια. Γι’ αυτό ήταν πάντα ΨΑΓΜΕΝΟΙ,
ενώ εμείς δυστυχώς σήμερα ΨΥΓΜΕΝΟΙ (αδιάφοροι,
ασυνείδητοι, αμύητοι, ενεργούμενα).
Είναι καιρός, αν θέλουμε και εμείς να κάνουμε ένα
βήμα μπροστά, να τους μιμηθούμε, γιατί πραγματικά
ήταν αμίμητοι (αξεπέραστοι και ανεπανάληπτοι).

Ο Πλάτων στην “Απολογία του Σωκράτους” 38c επιση-

μαίνει και προειδοποιεί:

«ὁ δέ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτός ἀνθρώπῳ» 
(= μια ζωή χωρίς αυτοεξέταση, αυτοέλεγχο, αυτοκρι-

τική είναι αβίωτη για τον άνθρωπο).

Ευκαιριακά σημειώνω μερικές ρήσεις του Μεγαλοπο-

λίτη ιστορικού Πολυβίου: για να καταλάβετε πόσο επί-

καιροι είναι πάντα οι πρόγονοί μας, οι οποίοι ό,τι

έγραψαν το έγραψαν για τους “εσομένους” τους μετα-

γενεστέρους, εμάς τους απογόνους κι όχι για τους

“όντας”, τους συγκαιριανούς τους.

«Η ΕΙΡΗΝΗ είναι η μεγαλύτερη ευλογία, αν μας εγγυάται
την Τιμή μας και τα Δικαιώματά μας. Αν όμως έχει ως
συνέπειά της το χαμό/απώλεια της Εθνικής μας Κυριαρ-
χίας, της Ανεξαρτησίας, της Εδαφικής μας Ακεραιότη-
τας και της μακρόσυρτης ενδόξου Ιστορίας μας τότε δεν
υπάρχει άλλο πιο ατιμωτικό και ολέθριο απ’ αυτήν».

Στο Ε’ βιβίο των “ΙΣΤΟΡΙΩΝ” του, 15, 2, 3 αναφέρει ο

Πολύβιος πως:  «ταχέως ἐξεθεάτρισαν αὑτούς».
Διαπιστώνουμε εδώ τη Συνοχή και τη Συνέχεια της

Μιας και Ενιαίας Ελληνικής Γλώσσας, όπου οι φράσεις

από το παρελθόν χωρίς να χάνονται ταξιδεύουν αενάως

στο παρόν/στο σήμερα, επιβεβαιώνοντας πως είμαστε

ο ίδιος λαός, αλλά με διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώ-

γησης και παιδείας.

(= οι δύο πολιτικοί /στρατηγοί Μεγαλέας και Λεόντιος

έγιναν θέατρο, έγιναν ρεζίλι, αυτοεξευτελίστηκαν

μπροστά στο βασιλιά Φίλιππο).

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι: «ἐξεθεάτρισαν (=

εστηλίτευσαν, διεπόμπευσαν) οὐ μόνον ἑαυτούς ἀλλά
καί τήν Ἑλλάδα πᾶσαν».

Αν σχηματίσετε μερικούς ορθούς συνειρμούς και τολ-

μήσετε ιστορικές αναλογίες θα καταλάβετε τι εννοώ!

Το δίλημμα που τίθεται διαχρονικά από την ιστορία σε

μας είναι: Με ποιον - κάθε φορά - θα συνταχθούμε με

τον Μεγαλοπολίτη Αρίσταινο, πολιτικό και στρατηγό

των Αχαιών που επεδίωξε και πέτυχε την παράδοση

άνευ όρων και την πλήρη υποταγή της Αχαϊκής Συμ-

πολιτείας και επομένως της Ελλάδας στους Ρωμαίους

ή με τον Φιλοποίμενα (253-183) επί 8 φορές στρατηγό

και πολιτικό της Αχαϊκής Συμπολιτείας, “τον έσχατο
των Ελλήνων” που πρότεινε και πρόβαλε αντίσταση

κατά των Ρωμαίων προσπαθώντας να διαφυλαξει Την

τιμή και την Αξιοπρέπεια της Ελλάδας, εξασφαλίζον-

τας την Ελευθερία της.

Η αἵρεσις/ επιλογή είναι δική σας καθώς και η ευθύνη!!!

Ο Φιλοποίμην αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση, μια τε-

λευταία αναλαμπή του θνήσκοντος Αρχαίου Ελληνι-

σμού.

Ο Κιθαρωδός Πυλάδης, όταν ο Φιλοποίμην μπήκε στο

στάδιο στα Νέμεια, του αφιέρωσε τον παρακάτω στίχο

τραγουδώντας του: «Κλεινόν ἐλευθερίας τεύχων μέγαν
Ἑλλάδι κόσμον». (Πλούταρχος, 45-120, “Φιλοποίμην” 11,3,4)

(= προσφέρω στην Ελλάδα/Έλληνες το ένδοξο και με-

γάλο κόσμημα της Ελευθερίας).

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ

Ο Αήρ παράγεται από το αἴρω, το κουφίζω που σημαίνει

ελαφρώνω, υψώνω, ανασηκώνω γιατί μ’ αυτόν ορι-

σμένα ζώα γίνονται ελαφρά και υψώνονται, πετούν. Επί-

σης από το ρήμα ἀῶ καί ἄημι (αιολική διάλεκτος)  που

σημαίνει πνέω, φυσώ, γιατί η κίνηση του αέρα δημιουρ-

γεί τον άνεμο. Εξ ου και ἄημα = το πνεύμα, ἀήτη = η

πνοή,  ἀῆτορ/ἦτορ με αφαίρεση του α = η ψυχή και

ἀήτης = ο άνεμος και Αἰήτης (με πλεονασμό του ι) = ο

βασιλιάς της Κολχίδας, ο γιος του Ήλιου και της Περ-

σηίδας, αδελφός της Κίρκης, πατέρας της Μήδειας, σύ-

ζυγος της Εκάτης.

Στις άλλες γλώσσες παρουσιάζεται με τις εξής μορφές

aer-aeris (λατινικά), air (γαλλικά), air (αγγλικά), aria

(ιταλικά).

Ο αήρ στην εκκλησιαστική γλώσσα σημαίνει το τετρά-

γωνο υφασμάτινο κάλυμμα των ιερών σκευών - ιερού

ποτηρίου και του ιερού δίσκου που συμβολίζουν τον

οίνο/ αίμα και τον άρτο-σώμα του Κυρίου.

Η πολεμική ιαχή “αέρας” που αντηχούσε στα βουνά της

Αλβανίας κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο όταν πετά-

ξαμε τους Ιταλούς στη θάλασσα. Και ένα πλήθος φρά-

σεων περιφραστικών, ιδιωματικών δείχνουν τη μεγάλη

σημασία και χρήση της λέξης “αήρ”.

Από τα πέντε στερεά σχήματα του Πυθαγόρα που τα

δανείστηκε ο Πλάτων ως πλατωνικά στερεά

Το οκτάεδρον συμβολίζει τον Αέρα

Ο κύβος » τη Γη

Η πυραμίδα » το Πυρ

Το εικοσάεδρον » το Ύδωρ

Το δωδεκάεδρον » τον Αιθέρα ή τη

Σφαίρα του Παντός, την Εστία του παντός, τον οίκο του

Διός.

ΑΗΡ ΑΥΤΟΑΗΡ και ΟΥΔΕΝ ΑΛΛΟ

Ο Ιωάννης ο Στοβαίος, 5ος μ.Χ. στο “ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ”,

βιβλίο 3, 11, 31, 9 αναφέρει πως ο αήρ αυτός καθεαυ-

τόν, ο αήρ μόνο υπάρχει και τίποτε άλλο.

Εμείς υποστηρίζουμε ότι: από τον αέρα προέρχονται

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ και συμφωνούμε με τον Αναξιμένη.

Με τον όρο Αήρ - Αγέρας - Ατμόσφαιρα ο Αναξιμένης

όρισε τη μήτρα της ζωής και γενικότερα ως το πρώτο

δομήσιμο υλικό του κόσμου, την πρώτη φυσική αρχή

του κόσμου.

Η αέρινη μάζα απαρτίζει το κοσμικό διάστημα ως τα

έσχατα όριά του.

Θεωρούσε τον αέρα ως πρώτη ύλη και γεννητική αιτία

του κόσμου, την εννούσε βέβαια ως έμψυχη και αυτο-

κίνητη ή καλύτερα ως ταυτόσημη με την ψυχή και συ-

νεκτικό δεσμό του σύμπαντος.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Ἀψηλαφησίας
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«(µετά τον Αναξίµανδρο) post
eius auditor Anaximenes infini-
tum aera, sed ea, quae ex eo or-
erentur, definita: gigni autem
terram, aquam, ignem, tum ex
iis omnia».

(Kικέρων, Academica II 37, 118)

(= Μετά από εκείνον (δηλαδή τον Ανα-

ξίμανδρο) ο μαθητής του ο Αναξιμέ-

νης λέει ότι άπειρο είναι ο αέρας, αλλά όσα προκύπτουν από

εκείνον είναι πεπερασμένα: σχηματίζονται δηλαδή από εκεί-

νον το σώμα, το νερό, η φωτιά και από αυτά τέλος γίνονται

όλα τα υπόλοιπα πράγματα).
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Με την 6η Γιορτή Σταφυλιού, που πλέον αποτελεί θεσμό

για το Δήμο Μαρκοπούλου, ολοκληρώθηκαν οι Κυριακάτι-

κες Πεζοδρομήσεις της Κεντρικής Πλατείας, κλείνοντας τις

30 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου, για το Καλοκαίρι

του 2017!

Η επιτυχία της εκδήλωσης, ήταν αποτέλεσμα της άριστης

συνεργασίας του Δήμου, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επι-

χείρησης (Κ.Δ.Ε.Μ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», που

για 6η συνεχή χρονιά, συνδιοργάνωσαν την μεγάλη αυτή

Γιορτή, για τον τόπο.

Οι περισσότεροι από 2.000 πολίτες, κατέκλυσαν την Κεντρική

Πλατεία του Δήμου, την Κυριακή, 10/9, όπου απόλαυσαν πα-

ράγωγα προϊόντα του σταφυλιού, το πολυβραβευμένο κρασί

και τα διάσημα μουστοκούλουρα!  Γεύθηκαν μουσταλευριά και

γλυκό σταφύλι, τα οποία ετοίμασαν, οι κυρίες του Κ.Α.Π.Η. 

Ένα ιδιαίτερο, μεγάλο «μπράβο» αξίζει στις κυρίες του

Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»: Ευαγγελία Ασημο-

πούλου, Γιώτα Δρίτσα, Σοφία Καραγέωργα, Μάρθα Καρέλα

και Κική Πέτρου, οι οποίες, με την υποστήριξη και εποπτεία

της Κοινωνικής Λειτουγού, κας Αθανασίας Μακρή, παρα-

σκεύασαν εκατοντάδες παραδοσιακά, χειροποίητα προ-

ϊόντα σταφυλιού, αλλά και τα προσέφεραν στον κόσμο,

που συνέρρευσε την ημέρα της Γιορτής, στο Περίπτερό

τους!

Την εκδήλωση συνόδευσαν μουσικά, η  Ιουλία Καραπατάκη

στο τραγούδι, ο Άγης Παπαπαναγιώτου στο τραγούδι –

μπουζούκι, ο Θανάσης Μάκος στα κρουστά, ο Γιώργος Πα-

παδόπουλος στο κλαρίνο και η Ειρήνη Νικολακοπούλου στο

βιολί, σε λαϊκό, έντεχνο και παραδοσιακό πρόγραμμα.

Θερμά συγχαρητήρια, αξίζουν και στα μέλη των χορευτι-

κών συγκροτημάτων του Χορευτικού - Λαογραφικoύ Ομί-

λου Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς» και του

Λαογραφικού – Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου και

Πόρτο Ράφτη «Δήλιος Απόλλων», που άνοιξαν το χορό και

προσέδωσαν παραδοσιακό ύφος στην εκδήλωση.

Εκλεισε η αυλαία των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Πλατεία Μαρκοπούλου

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στο κάλεσμα

του Δήμου Μαρκοπούλου για προσφορά σχολικών ειδών,

ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο

την άμεση υποστήριξη των μαθητών, που έχουν πραγμα-

τική ανάγκη.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, με επιστολή του  ευχα-

ριστεί θερμά γιατί «με τη δική σας παρουσία και συμπα-
ράσταση, καταφέραμε όλοι μαζί το Σάββατο, 9
Σεπτεμβρίου 2017, να συγκεντρώσουμε περισσότερα από
διακόσια τεμάχια σε σχολικά είδη, στην είσοδο του Δη-
μαρχείου Μαρκοπούλου!»

Συγκινητική η ανταπόκριση 

του κόσμου 

στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Στις 3 Σεπτέμβρη 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήγγειλε

την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, του ΠΑΣΟΚ. 

Εκατό τριανταένα  χρόνια, όμως, πριν από αυτό το πολιτικό

γεγονός, στις 3 Σεπτέμβρη 1843, η Ελλάδα σύσσωμη στά-

θηκε μπροστά στο ανοιχτό βιβλίο της Μοίρας  και έγραψε

ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της νεότερης πολιτι-

κής  ιστορίας της. 

Αυτό που έχει καθορίσει την 3η  Σεπτέμβρη, δεν είναι η με-

γάλη κίνηση που έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου και η

ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως η 3η   Σεπτέμβρη του

1843. 

Αναρωτιέται κανείς γιατί, ενώ θα έπρεπε, όλοι σήμερα, να

μιλάμε για τη σημασία αυτού του κορυφαίου γεγονότος, το

οποίο συμβολίζει την αντίσταση του  Ελληνικού λαού στην

απολυταρχία και στην τότε «μνημονιακή» πολιτική, ο κ. Τσί-

πρας αντιθέτως  αξιοποιώντας φιλικά, προς αυτόν ΜΜΕ

προωθεί επικοινωνιακά, τη σύγκριση του με τον Ανδρέα Πα-

πανδρέου. 

«Αν δεν γονάτιζε η γκαμήλα, δεν θα την φορτώνανε», λέει

μια παροιμία του λαού μας και προφανώς οι «νεοταξικοί»

πολιτικοί που έφεραν και διατηρούν τα μνημόνια, δεν θέ-

λουν ο Ελληνικός λαός να θυμάται τις περήφανες μέρες

και να πολυσκέφτεται ότι σήμερα η τρόικα και τα φερέ-

φωνά της στην Ελλάδα, θέλουν τον λαό μας γονατιστό, για

να συνεχίσουν να τον φορτώνουν με δήθεν χρέη και να τον

απομυζούν.

Η Ελλάδα το 1833, δέκα χρόνια πριν την επανάσταση της

3ης του Σεπτέμβρη 1843 είχε πάρει από τους Ρότσιλντ δά-

νειο 60 εκατ. γαλλικών φράγκων, με την εγγύηση των

τριών «προστάτιδων» δυνάμεων, προκειμένου να ξεπληρώ-

σει τα δάνεια της Επανάστασης του 182.

Επειδή, λοιπόν, ο Όθωνας δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τις

δανειακές υποχρεώσεις της Ελλάδας και καθώς η χώρα

μας έφτασε στα πρόθυρα της πτώχευσης, οι δυνάμεις των

δανειστών και η τρόικα των «προστάτιδων» δυνάμεων επέ-

βαλλαν «μνημόνιο» και τον ανάγκασαν να κάνει σκληρή οι-

κονομική πολιτική με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων,

περικοπές μισθών κλπ. Ο  Ελληνικός λαός τότε εξεγέρθηκε

κατά της  τρόικας και των δανειστών και βεβαίως κατά του

Όθωνα και των Βαυαρών που ασκούσαν αυταρχική διακυ-

βέρνηση και διεκδίκησε Εθνική Ανεξαρτησία και Λαϊκή Κυ-

ριαρχία, απαιτώντας Συντακτική Συνέλευση και Σύνταγμα. 

«Και λευτερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθή-
καμεν εις ανθρώπους κακορίζικους, όπου ήταν η ακαθαρσία
της Ευρώπης», έγραφε στα απομνημονεύματά του ο Στρα-

τηγός Μακρυγιάννης, ήρωας του 1821 και εκ των ηγετών

της Επανάστασης που διεκδίκησε και κέρδισε ένα από τα

πιο δημοκρατικά Συντάγματα της εποχής, αφού ήταν ένα

από τα πρώτα, στον κόσμο που καθιέρωσε την καθολική ψη-

φοφορία (των ανδρών), ανεξαρτήτως οικονομικού εισοδή-

ματος. 

Την 3η Σεπτέμβρη 1843 ο Λαός εκτός των άλλων, έλεγξε,

πρώτον το νομισματοκοπείο και δεύτερον την Εθνική Τρά-

πεζα η οποία τότε ήταν η Τράπεζα με το εκδοτικό δικαίωμα

νομίσματος, γιατί δεν υπήρχε η Τράπεζα της Ελλάδος και

ζήτησε από το Συμβούλιο της Επικράτειας να επικυρώσει

την ειρηνική εξέγερσή του.

Τέτοιες περήφανες και αποτελεσματικές δράσεις, όπως η

Επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη 1843 δεν ήταν η πρώτη

φορά που γινόταν  μέσα στην ιστορία του Έθνους μας, δεν

ήταν και η στερνή. Είμαστε ένας λαός μαχητικός που δεν

ανέχεται την ξένη εξάρτηση

και μάλλον γι’ αυτό σήμερα

ο κ. Τσίπρας «περί άλλων

τυρβάζει» και προωθεί επικοι-

νωνιακά τρυκ «μεταξύ που-

κάμισου και ζιβάγκο». Όμως

ο Ελληνικός λαός δεν ανέχε-

ται άλλο τα επικοινωνιακά

τρυκ, την υποκρισία, τα ψέ-

ματα, τις αναποτελεσματικές

πολιτικές και τους δήθεν μο-

νόδρομους που οδηγούν στην εξαθλίωση. Ο Ελληνικός

λαός γνωρίζει πλέον ότι υπάρχει για την ΕΛΛΑΔΑ – Ο

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

H Ευρώπη των τοκογλύφων δανειστών θέλει να αρπάξει τα

πάντα. Ο κ. Μακρόν κατέφθασε στη χώρα μας, με 30 επι-

χειρηματίες, προκειμένου να συμμετάσχει στην λεηλασία

της Ελληνικής Δημόσιας Περιουσίας, την ώρα που η ΕΕ

από το τρίτο δανειακό πακέτο μας οφείλει 24,7 δις τα οποία

δεν μας δίνει και η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τα διεκδικεί.

Δυστυχώς ζούμε στη νέα περίοδο των μνημονίων κατά την

οποία οι τοκογλύφοι δανειστές συνεχίζουν να αρπάζουν τη

δημόσια περιουσία. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα

και δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις. Αυτή τη στιγμή γί-

νεται μια νέα αφαίμαξη των Ελλήνων. Επιβάλλεται, επιτέ-

λους, η αντίσταση του λαού μας.

Μας χρειάζεται:

Μια νέα 3η Σεπτέμβρη 1843 απέναντι στους δανειστές και

στην σημερινή τρόικα, στους Ρότσιλντ και στους υπόλοι-

πους, οι οποίοι καταπιέζουν για άλλη μια φορά τον Ελλη-

νικό λαό.  

Συντακτική Συνέλευση λοιπόν, με τον λαό στην εξουσία,

για να πετάξει την τρόικα και τους δανειστές έξω από την

Πατρίδα μας, για να ανακτήσουμε την Εθνική Ανεξαρτησία

και την Λαϊκή Κυριαρχία».

Νότης Μαριάς, Ευρωβουλευτής,  Καθηγητής Θεσμών ΕΕ στο

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ – Ο

ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ», 

«Χρειάζεται μια νέα 3η Σεπτέμβρη 1843 για

να πετάξει την τρόικα έξω από την Ελλάδα» 

Γιατί νοσεί το

πολιτικό μας

σύστημα
Παρατηρείται το φαινόμενο η πατρίδα μας να μη δύ-

ναται να παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση στα

υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρώπης και όχι μόνον.

Ευλόγως λοιπόν διερωτώμεθα: Μήπως υπεύθυνο

είναι και το πολιτικό μας σύστημα; Έκανα διάφορες

σκέψεις αρκετό καιρό και κατέληξα ότι τουλάχιστον

πρέπει να τροποποιηθεί στα κάτωθι:

α) ο βουλευτής να έχει μόνο δύο συνεχόμενες θη-

τείες

β) ο βουλευτής να μην υπουργοποιείται

γ) οι υπουργοί να επιλέγονται μεταξύ των ικανοτέ-

ρων εκπροσώπων του οικείου αντικειμένου για δύο

θητείες συνεχόμενες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα

συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές.

δ) οι γενικοί γραμματείς και οι γενικοί διευθυντές των

διαφόρων φορέων να προέρχονται από αξίους υπαλ-

λήλους καριέρας και

ε) να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών από 300 σε

200.

Η αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια πα-

ρουσιάζει μια αξιοσημείωτη μείωση. Αυτό σημαίνει

ότι οι απαιτήσεις των Ελλήνων στην καθημερινότητά

τους έχουν περιορίσει αφενός το χρόνο ενασχόλη-

σης με τη γέννηση και την ανατροφή των παιδιών

λόγω των χρονοβόρων σε καθημερινή βάση επαγγελ-

μάτων και των δύο πλέον συζύγων.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ελληνισμός κινδυνεύει με

δραματική μείωση και δυστυχώς όχι μακροπρόθεσμα

με εξαφάνιση, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα

για να δοθούν κίνητρα για την αύξηση του μέσου

όρου των παιδιών που γεννιούνται ανά οικογένεια.

Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το 1970 μια μέση οικο-

γένεια έκανε τρία παιδιά, στη δεκαετία του 1980 δύο

και στη χιλιετηρίδα του 2000 μόλις και μετά βίας ένα

παιδί έως κανένα πολλές φορές.

Ταυτοχρόνως, η ανέχεια οδηγεί τη μέση Ελληνίδα,

παντρεμένη και μη στη λύση των αμβλώσεων και δυ-

στυχώς η Ελλάδα κρατάει τα σκήπτρα στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά το κύμα της μετανάστευσης

ενισχύεται με περιοδική αύξηση των δικών τους γεν-

νήσεων, γεγονός που απειλεί παράπλευρα το Ελλη-

νικό στοιχείο.

Πέραν τούτου πρέπει να αναλογιστεί κανείς την αλ-

ματώδη αύξηση του πληθωρισμού και την αντιστρό-

φως ανάλογη αύξηση του εισοδήματος.

Οι πενιχροί μισθοί, οι μειώσεις των συντάξεων και τα

δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα για τον Έλληνα πο-

λίτη είναι ο ένας εκ των λόγων για τους οποίους επι-

βάλλεται και η μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Μια αναλογιστική μελέτη θα μπορούσε να μας πείσει

ότι η μείωση κατά εκατό βουλευτικές θέσεις σε συν-

δυασμό με τις αντίστοιχες δαπανών αυτών, συνεργα-

τών τους κ.λπ. εξασφαλίζει την αποταμίευση ενός

διόλου ευκαταφρόνητου ποσού ετησίως. Ενός ποσού

που θα μπορούσε αφενός να χρησιμοποιηθεί για αξιο-

πρεπή επιδόματα σε πολύτεκνες οικογένειες και αφε-

τέρου - με τη βελτίωση των μισθών - να υπάρξει η

δυνατότητα επιλογής να επανέλθει η γυναικα στο

ρόλο της μητρότητας.

Απαιτούνται, σύνεση, τόλμη και αποφασιστικότητα.

Απαιτούνται, πολιτικό κριτήριο και οξυδερκής ενατέ-

νιση του Μέλλοντος του τόπου, για να ληφθούν οι

αποφάσεις και σε τέτοιες πολιτικές τομές επεν-

δύουμε τις προσδοκίες μας.

Πιστεύω απόλυτα μια τέτοια αντιμετώπιση του όλου

θέματος. Το πολιτικό μας σύστημα θα ανακτήσει το

πολιτικό του κύρος και οι πολίτες θα εμπιστεύονται

απολύτως τους εκπροσώπους τους.

Και τελειώνω με το κλασικό απόφθεγμα: «Θαρσείν
χρη ταχ’ αύριο έσετ άμεινον» και συμπληρώνω: «Έλ-
ληνες άξιοι εκπρόσωποί μας στη Βουλή των Ελλήνων
τολμήστε».

Βασίλειος Παναγ. Βενέτης
Επίτιμος Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, τ. Πρόεδρος

Ταμείου Νομικών, Επίτιμος Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Σπουδών Παν/μίου Πειραιώς, επ. Πρόεδρος Ηπειρωτικού Συνδέ-

σμου Πειραιώς.
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Πολλά τα ερωτηματικά. 

Oλιγωρία των αρμοδίων

Το ατύχημα της βύθισης του πετρελαιοφόρου Αγία

Ζωνη ΙΙ είναι πολύ σοβαρό. Αν είχε συμβεί στις αρχές

του καλοκαιριού η κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά δρα-

ματική. 

Η ρύπανση εκτείνεται σε μια τεράστια περιοχή. Η βύ-

θιση του πλοίου και η αρχική διαρροή εγινε στην Σαλα-

μίνα, αλλα οι δυτικοί άνεμοι που έπνεαν  στην περιοχή

έστρεψαν την ρύπανση επίσης στις ακτές της Πειραϊ-

κής, στον Πειραιά, το Παλαιό Φάληρο, τον Αλιμο, τον

Αγιος Κοσμά, το Ελληνικό, την Γλυφάδα.  Τη Βούλα την

πρόλαβε η Δημοτική Αρχή, Μικρά κομμάτια βρέθηκαν

στον κόλπο του Καβουρίου.

Το πλοίο, κατασκευής του 1972, απέπλευσε  το  πρωι

της Κυριακής  10/09/17 από τον Ασπροπύργο με φορτίο

2.500 τόνους αργό πετρέλαιο. Το πλοίο ήταν 45 ετων,

άρα πολύ μεγάλης ηλικίας, αλλα η πλοιοκτήτρια εταιρια

υποστηρίζει οτι είχε όλα του τα χαρτιά εν ισχύ, απο 1ης

κλάσης νηογνομωνα· αυτα μένει να αποδειχθούν.

Γύρω από την υπόθεση της βύθισης του "Αγία ζώνη ΙΙ"

τίθενται πάρα πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Καταρ-

χήν για πιο λόγο βρίσκονταν πάνω στο πλοίο μόνο δύο

μέλη του πληρώματος, ενώ ανά πάσα στιγμή πρέπει να

βρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 του πληρώματος;

Ο καπετάνιος είχε αναφέρει στον πλοιοκτήτη ότι έχει

αφήσει τέσσερα άτομα πλήρωμα. Πώς έφυγαν τα δύο

χωρίς άδεια;

Γιατί το πλοίο βρισκόταν σε απόσταση 7 μιλίων από τη

Σαλαμίνα ενώ βάσει των κανονισμών έπρεπε να βρίσκε-

ται τουλάχιστον στα 20 μίλια; 

Οι πληροφορίες μας λένε ότι λάντζες που εξυπηρετούν

τα βαπόρια  στην περιοχή ανέφεραν στις αρχές, 6 ώρες

και 3 ώρες πριν την βύθιση του πλοίου, ότι το πλοίο έχει

"μπατάρει" όπως χαρακτηριστικά λένε οι ναυτικοί. Δη-

λαδή έχει πάρει κλίση, ξεκάθαρη ένδειξη οτι το πλοίο

παίρνει νερά και θα βυθιστεί. 

Το λιμενικό και οι αρχές και η πλοιοκτήτρια εταιρία γιατί

δεν έδρασαν πριν βυθιστεί το πλοίο;

Τέλος μάθαμε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία διαπραγμα-

τεύονταν επι δύο ημέρες με εταιρείες αποκατάστασης

της ρύπανσης, προφανώς για να χαμηλώσουν το κό-

στος, πράγμα αδιανόητο με βάση το εύρος του προβλή-

ματος και της κρισιμότητας της κατάστασης. Είναι πάρα

πολύ σημαντικό να μη χάνεται ο χρόνος, γιατί πολλα-

πλασιάζεται το εύρος της κηλίδας καθώς οι επιπτώσεις

στο περιβάλλον, στη χλωρίδα, την πανίδα και τους αν-

θρώπους. Επιπλέον πολλαπλασιάζεται και σε οικονο-

μικό επίπεδο εκθετικά, το κοστος της αποκατάστασης

όσο περνάει ο χρόνος.

Πρεπει οπωσδήποτε να γινει μια έρευνα η οποία θα

αποσαφηνίσει: 

1ον την τεχνική κατασταση του πλοίου 

2ον τα αιτία της βύθισης 

3ον τα αιτία της διαρροής  του πετρελαίου 

4ον για ξέφυγε από κάθε έλεγχο η πετρελαιοκηλίδα

Υπαρχει, τέλος, και ολιγωρία του κράτους. Αυτο απο-

δυκνυεται εκ του αποτελέσματος (ρύπανση).  Το υπουρ-

γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε

σχετική ανακοίνωσή 13 ώρες μετά από τη βύθιση του

πλοίου. Επιπλέον  άσχετα με τις ενέργειες που θα

έκανε ή δεν θα έκανε η πλοιοκτήτρια εταιρεία, το κρά-

τος μας ως θεματοφύλακας των θαλασσών και των

ακτών και ως προασπίζων των συμφερόντων των Ελλή-

νων πολιτών, έπρεπε να σπεύσει άμεσα, χρησιμοποι-

ώντας όλα τα πλωτά και τεχνικά μέσα που έχει στη

διάθεση του ως κράτικος μηχανισμός, ως λιμενικό και

ως πολεμικό ναυτικό για να αντιμετωπίσει και να περιο-

ρίσει την περιβαντολλογικη αυτή καταστροφή. Αν μια

μικρής, σχετικά, κλίμακας διαρροή δίπλα στο μεγαλύ-

τερο λιμάνι της χώρας δημιουργεί τέτοια καταστροφή,

ποιες είναι οι δυνατότητες της χώρας ν' αντιμετωπίσει

διαρροές και ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, απο πετρε-

λαικές δραστηριότητες, οπως τις γεωτρήσεις που θέ-

λουμε να κανουμε στις ΑΟΖ;

Δυστυχώς το συμβάν έχει γίνει, οι περιβαλλοντικές επι-

πτώσεις θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες, ενώ η χλωρίδα

και η πανίδα ολων των περιοχών οπου εχει απλωθεί η

ρύπανση θα πληγεί. Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση

των ακτών αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι στην επι-

χείρηση απορρύπανσης. Πιθανώς να χρειαστούν μήνες

ωστε να αποκατασταθούν οι παραλίες. Το ερχόμενο

καλοκαίρι θα είναι έτοιμες οι ακτές της Αττικής να υπο-

δεχτούν λουόμενους.

Δεν θα μιλήσω για ασυδοσία εφοπλιστών και λοιπές βα-

ρύγδουπες λέξεις που πουλάνε, αλλα χωρίς να

αθωώνω την πλοιοκτήτρια εταιρια, θα σταθώ στους ελ-

λειπείς και αναποτελεσματικούς ελέγχους της πολι-

τείας, και στις ελλειπείς υποδομές για την

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. 

Χαρακτηριστικά η κυβέρνηση είχε δηλώσει ότι: «έχει
ελεγχθεί κατά 90 έως 95% η πετρελαιοκηλίδα». Μαλ-

λον από τύχη δεν έχουν συμβει χειρότερα. Είμαστε μια

χώρα που βρέχεται παντού από θάλασσα, με υπέροχες

ακτές και ταυτόχρονα την ποιο αναπτυγμένη ναυτιλιακή

βιομηχανία στον κόσμο. Θα έπρεπε να είμαστε παγκό-

σμιο υπόδειγμα στα θέματα αποτροπής και αντιμετώπι-

σης  θαλάσσιας  ρύπανσης και επιπλέον θα επρεπε να

υπαρχει κρατική υποδομή και τεχνογνωσία στις αντιρ-

ρυπαντικες τεχνολογίες και επάρκεια τεχνικων μέσων

για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων  καταστροφών.

Η μεγαλύτερη ρύπανση 

των τελευταίων 25 χρόνων...

στον κόλπο του Σαρωνικού

γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης
Chartered Broker

Θεατρικά 

Εργαστήρια Ενηλίκων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2299047988 /  κιν. 6984919477

Υπεύθυνος θεατρικών εργαστηρίων:

Γιώργος Πετρινόλης

Δήμαρχος Γλυφάδας: 

Θα διεκδικήσουμε αποζημιώσεις

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάου, δήλωσε

ότι  «Αύριο θα υποβάλω στην Εισαγγελία Πρωτοδι-

κών Αθηνών (Εισαγγελέα Περιβάλλοντος) μηνυτή-

ρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για κάθε

πράξη και παράλειψη που έχει συντελεστεί. Ο

Δήμος Γλυφάδας θα διεκδικήσει και την αποζημίωση

που δικαιούται στα αστικά δικαστήρια για τη θαλάσ-

σια ρύπανση και τη μόλυνση των ακτών μας».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
Καλύβια,  Τ.Κ. : 19010
Τηλ. : 2299320317
FAX: 2299048289
ΚΑΛΥΒΙΑ    11/09/2017
Αρ. Πρωτ.  13465           
Email: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Πληροφορ:  Ρουμελιώτης Ντάνιελ                                                            
Προϋπολογισμός: 232.999,98 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει νέο ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύ-
ρωσης α) η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης επί της
εκατό (%) ανά είδος και στο σύνολο
της αντίστοιχης ζητούμενης ποσό-
τητας, επί στη νόμιμα διαμορφού-
μενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη,
το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το
πετρέλαιο θέρμανσης, όπως αυτές
θα προκύπτουν από το εβδομαδιαίο
Δελτίο Επισκόπησης τιμών καυσί-
μων, που εκδίδετε από το Παρατηρη-
τήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων για την περιφερειακή
ενότητα Αττικής.
β) η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη τιμή στο σύνολο των

ειδών για τα  ελαιολιπαντικά.
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών
κάθε ομάδας και για το σύνολο των
ποσοτήτων του κάθε είδους για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», συ-
νολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 332.999,98 με ΦΠΑ(
187.903,22 χωρίς ΦΠΑ) που θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα   με τη    χρήση
της   πλατφόρμας   του   Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημο-
σίων      Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω      της      διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr   ,
μέχρι την 02/10/2017 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:00 σε  ηλεκτρο-
νικό  φάκελο.             
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης  και για ένα έτος.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλλη-
νες ή Αλλοδαποί, 2. Όλα τα νομικά
πρόσωπα, 3.Συνεταιρισμοί και
4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμη-
θευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνι-
σμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομι-
κοί  φορείς  (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πι-
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
για το σύνολο της προμήθειας .
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελλη-

νική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει
κάθε προσφορά.
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό στο  1% της εκτι-
μώμενης αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ .
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των
καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με αυτές που ακολουθούνται στα
κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται
για την κίνηση των αυτοκινήτων και
τη θέρμανση των κτιρίων.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 6
(έξι) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα-
ράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αν-
τίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.
1 α του ν. 4412/2016.  
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού   
www.saronikoscity.gr και στην Δια-
δικτυακή πύλη  
www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ:  Ω1ΚΥΩΨΖ_7ΝΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, 
T.K. 16673, Βούλα
Βάρη, 12.09.2017
Αρ. Πρωτ.: 35805
ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ
ΣΤΗΝ Λ.  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 71322300-4, 71334000-8,
71320000-7
Α.Μ.: 116 / 2017
NUTS: EL305
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ)  30-7412.019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με  Φ.Π.Α.:
50.000,00 € = 40322,58€ + (24%
Φ.Π.Α) 9677,42 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗ-
ΡΥΞΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ με Συνοπτικό Διαγωνισμό
(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης  προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνη-
σης της μελέτης με τίτλο: «Εκπό-
νηση Οριστικών Μελετών Για την
Πεζογέφυρα στην Λ. Καραμανλή του
Δήμου» με προεκτιμώμενη αμοιβή:
40.322.58 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περι-
λαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοι-
βές των παρακάτω επιμέρους
κατηγοριών μελετών: 
• 25136,94 € για μελέτη κατηγορίας
08 (Στατικές Μελέτες) 
•   4043,00 €  για μελέτη κατηγορίας
09 (Η/Μ Μελέτες)
•   8671,30 €  για μελέτη κατηγορίας
21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)
• 539,14 € για σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
• 1932,20 € για σύνταξη Τευχών Δη-
μοπράτησης
Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον προ-
ϋπολογισμό με Κ.Α 30-7412019. Η
σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδί-
ους πόρους του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης και υπόκειται στις
νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομέ-
νης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ
των λειτουργικών αναγκών της Ενι-
αίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 3 του Ν 4013/2011. 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης,  στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: 
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan-
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα,
να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης στα γραφεία της Αναθέ-
τουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες
και φροντίδα τους. Το Έντυπο Οικο-
νομικής Προσφοράς παραλαμβάνεται
είτε ηλεκτρονικά  (αποστολή e-mail),
είτε από τα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας έως και μια ημέρα πριν το
διαγωνισμό. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 2132030428, αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία: 
Μαρία Καπετανάκη (e-mail : mkapeta-
naki@vvv.gov.gr)
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
26/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης και παραλαβής των προ-
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
που στεγάζονται τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας  (οδός Β. Κωνσταν-
τίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην εκπό-
νηση μελετών των κατηγοριών:
• στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία
τάξεων Β και άνω
• στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία
τάξεων Α και άνω
• στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία
τάξεων Α και άνω και που είναι εγκα-
τεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της παρού-
σας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου 19 και των ση-
μείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου
77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβλη-
θούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Η ένωση
των φυσικών ή νομικών προσώπων
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε δια-
φορετικές κατηγορίες μελετών. 
Κατά τη φάση ελέγχου της καταλλη-
λότητας των υποψηφίων θα διενερ-
γηθεί επίσης έλεγχος της
οικονομικής, χρηματοοικονομικής, ει-
δικής τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας με βάση των κριτηρίων
επιλογής όπως περιγράφεται στην
αναλυτική διακήρυξη.
Η συνολική προθεσμία για την εκπό-
νηση της μελέτης είναι έξι μήνες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής συμμετοχής,  σύμ-
φωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του
Ν4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης
θα πραγματοποιηθεί με κριτήρια ανά-
θεσης κατά το άρθρο 86 παρ. 2 του
Ν4412/16 και περιλαμβάνει τη βέλτι-
στη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία
εκτιμάται βάσει κριτηρίων, τα οποία
συνδέονται με το αντικείμενο της
συγκεκριμένης σύμβασης και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά
από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οι-
κονομικών προσφορών των διαγωνι-
ζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο
21 της διακήρυξης.
Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε
από την οικονομική επιτροπή με την
υπ. αριθμό Απόφ. 353/2017 και αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ:
Ω1ΚΥΩΨΖ_7ΝΔ
Η  παρούσα περίληψη διακήρυξης
επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και
δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακή-
ρυξη του Διαγωνισμού.  Το αποτέλε-
σμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση :    Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Χ. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο :    22943 20573
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  13/09/2017
Αριθ. πρωτ. 19548     
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης
και λοιπών ειδών γραφείου (ομά-
δες 4 & 6).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκη-
ρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές που
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, ενώπιον της επιτροπής δια-
γωνισμού για την προμήθεια γρα-
φικής ύλης και λοιπών ειδών
γραφείου (ομάδες 4 & 6), με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
16.228,60 € πλέον ΦΠΑ 24%. Συγ-
κεκριμένα η παρούσα αφορά τις
ομάδες 4 & 6 της με αριθμό
Π5/2017 Μελέτης του τμήματος
προμηθειών, για τις οποίες δεν κα-
τατέθηκε καμία προσφορά σε προ-
ηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυ-
φθεί από ίδια έσοδα και από χρημα-
τοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-

νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η  25/09/2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης
του Δήμου Μαραθώνος, επί της Λε-
ωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όρο-
φος, από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, κατά την ως άνω
ημερομηνία. Οι προσφορές θα πα-
ραλαμβάνονται από την επιτροπή
διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλ-
λου με ώρα έναρξης παραλαβής
προσφορών από την επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παραλα-
βής των προσφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδί-
δεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται
ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθε-
ται μετά την ώρα λήξης είναι εκ-
πρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγι-
στεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτο-
κόλλου). Η προθεσμία για την πα-
ραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την
22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν

έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγ-
καιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφρα-
γιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού από ώρα 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν
εγγυητική συμμετοχής ποσού
162,29 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρε-
σίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπών ειδών γραφείου (ομάδες 4
& 6), ή από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση :    Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ.:    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο  :    22943 20 585
FAX         :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  13/09/2017
Αριθ. πρωτ. 19549
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών
υλικών για κοινοχρήστους χώ-
ρους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκη-
ρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές που
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, ενώπιον της επιτροπής δια-
γωνισμού για την προμήθεια οικο-
δομικών υλικών για
κοινοχρήστους χώρους, με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
36.794,21€. Η δαπάνη της προμή-
θειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η  25/09/2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής

Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγω-
νισμού, κατά την ως άνω ημερομη-
νία. Οι προσφορές θα
παραλαμβάνονται από την επι-
τροπή διαγωνισμού μέσω του πρω-
τοκόλλου με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών από την
επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών
την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδί-
δεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται
ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθε-
ται μετά την ώρα λήξης είναι εκ-
πρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγι-
στεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτο-
κόλλου). Η προθεσμία για την πα-
ραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την
22/09/2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγ-
καιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους

προσφέροντες, χωρίς να αποσφρα-
γιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν
εγγυητική συμμετοχής ποσού
296,73 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρε-
σίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια οικοδομικών υλικών
για κοινοχρήστους χώρους, ή από
το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις 
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com
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Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέ-

ρωσης από το αρμόδιο

Σώμα Επιθεωρητών του

Καναδά, προειδοποιεί

τους καταναλωτές να

μην αγοράζουν ή κάνουν

χρήση του προϊόντος

«Psychotic» της εται-

ρείας «Insane Labz».

Πρόκειται για μη εγκε-

κριμένο προϊόν, το οποίο

προωθείται ως συμπλή-

ρωμα διατροφής πριν την

προπόνηση.

Το προϊόν διαφημίζεται

και διακινείται μέσω διά-

φορων ιστοσελίδων και

δεν αποκλείεται να διατί-

θεται και στη χώρα μας

μέσω διαδικτύου/μέσων

κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον εργα-

στηριακό έλεγχο που

διενήργησαν οι καναδι-

κές αρχές, το προϊόν πε-

ριέχει υψηλή δόση

καφεΐνης καθώς και

άλλες διεγερτικές ουσίες

(ορδενίνη, ουπερζίνη,

αρεκολίνη), χωρίς αυτές

να δηλώνονται στην επι-

σήμανση.

Η συνδυαστική χρήση

των προαναφερθεισών

ουσιών μπορεί να προκα-

λέσει σοβαρές ανεπιθύ-

μητες ενέργειες, που κυ-

μαίνονται από ζάλη,

τρόμο, κεφαλαλγία, καρ-

διακές αρρυθμίες έως

σπασμούς, ψύχωση, καρ-

διακή ανακοπή και εγκε-

φαλικό.

Επιπρόσθετα, η κατανά-

λωση καφεΐνης από εγ-

κύους συνδέεται με

αρνητικές επιπτώσεις

στην εγκυμοσύνη όπως

αποβολή, πρόωρο το-

κετό, γενετικές ανωμα-

λίες, καθυστέρηση

εμβρυικής/βρεφικής ανά-

πτυξης. 

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /  Δ/νση Οικονομικών  .  Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ.: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,   www.vvv.gov.gr
Βούλα:  14-9-2017    /    Aρ. Πρωτ.:  36258

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές
και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 57/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
60.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 3 ομάδες προϊόντων και εργασιών
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ cpv――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
30-7135.063 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

ΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 60.000,00€ 34992300-0――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 967,74 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  57/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 34544/11-9-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 2/10/2017
και ώρα έναρξης 10:00  και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλα-
βής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (δια-
κήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,
καθημερινά από Δευτέρα 18-9-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 

Παραδίδονται μαθήματα

Βιολοντσέλλου
και θεωρίας της μουσικής.

Ειδικές τιμές για 

κατοίκους των 3Β.

Τηλ. 6988392926

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935».

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με πα-

λαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

«Psychotic» Επικίνδυνο προϊόν στην αγορά

Νέα έρευνα από το ΑΠΘ απο-

δεικνύει την ευεργετική

δράση των ελληνικών μελιών

στο ανθρώπινο οργανισμό.

Συνελέγησαν 48 διαφορετικά

δείγματα μελιού από όλη την

Ελλάδα και από όλες τις αν-

θοφορίες και κανείς δεν πε-

ρίμενε ότι η σύνθεσή τους

κρύβει τόσες ιδιότητες καλύ-

τερες ακόμα και από τα πο-

λυδιαφημισμένα μέλια του

εξωτερικού όπως π.χ. το

manuka!

Στην έρευνα συμμετείχαν

μέλι βελανιδιάς, πεύκου,

ελάτου, καστανιάς, πορτοκα-

λιάς, θυμαριού και για όλα

υπήρχε κάτι ξεχωριστό, που

σύμφωνα με την καθηγήτρια

Χρυσούλα Τανανάκη είχαν

τεράστια αντιοξειδωτική

δράση και μπορούσαν με απί-

στευτη αποτελεσματικότητα

να καταπολεμήσουν τις

ελεύθερες ρίζες και τον εκ-

φυλισμό των κυττάρων που

προκαλούν τον καρκίνο. 

Σπάνια ευρήματα λοιπόν για

το ελληνικό μέλι! Επίσης

αυτές οι αντιοξειδωτικές

ιδιότητες δημιουργούσαν

στον οργανισμό τη δυνατό-

τητα να τον “υπερφορτώ-

σουν” με αμυντικούς

μηχανισμούς για όλες τις

ασθένειες.

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη

στο μέλι είναι στην πιο απλή

τους μορφή. Τόσο εύπεπτες

για τον οργανισμό που μπο-

ρούν να κάνουν ένα πραγμα-

τικό θαύμα. Δεν υπάρχει

ουδεμία σχέση με τη ζάχαρη

που καταστρέφει τα όργανα

και την εύρυθμη λειτουργία

τους. Το μέλι όταν μπαίνει

στον οργανισμό, αναγνωρί-

ζεται ως “βιολογικό προϊόν”

και η γλυκόζη που απορρο-

φάται στο αίμα γίνεται με

μέτρο (παίρνει όση έχει

ανάγκη ο οργανισμός) και όχι

ανεξέλεγκτη όπως συμβαίνει

με τη ζάχαρη.

Αυτές πρόκειται για πολύ ση-

μαντικές ανακαλύψεις που

μας θυμίζουν για άλλη μια

φορά την ανεκτίμητη αξία

που έχει το ελληνικό μέλι και

οτι πρέπει να καταναλώνεται

οπωσδήποτε δύο φορές κάθε

ημέρα. Ακόμη και για όποιον

έχει προβλήματα με το ζά-

χαρο το μέλι μπορεί να γίνει

φάρμακο, και ιδανικό θεωρεί-

ται αυτό της κουμαριάς

(πικρό) που έχει τη χαμηλό-

τερη περιεκτικότητα σε σάκ-

χαρα.

Το μέλι είναι από τα λίγα

προϊόντα σήμερα που δεν

έχει επηρεαστεί από την εξέ-

λιξη του ανθρώπου, τη βιομη-

χανική δραστηριότητα, τα

φυτοφάρμακα κλπ. Η μέ-

λισσα έχει τον τρόπο της να

συλλέγει μόνο τα καθαρά

λουλούδια, και να παράγει

“θησαυρό” σε όποιο μέρος

και αν βρίσκεται. Το μόνο που

θα πρέπει να προσέξουμε

στην αγορά του, είναι να το

πάρουμε κατευθείαν απο κά-

ποιον παραγωγό, και όχι τυ-

ποποιημένο από κάποιο

σουπερ μάρκετ διότι εκεί αλ-

λάζουν τα πράγματα.

Στην έρευνα που έκανε το

ΑΠΘ, έγινε αλλη μια μεγάλη

ανακάλυψη. Πήραν δείγμα

απο μέλι manuka (το μέλι του

εξωτερικού που διαφημίζεται

παγκοσμίως ως το καλύτερο

για τις φαρμακευτικές του

ιδιότητες) και σύγκριναν τη

σύνθεσή του με τα δικά μας.

Το αποτέλεσμα ήταν απρό-

σμενο. Το πολυδιαφημισμένο

μέλι manuka δεν είχε τέτοια

αντιοξειοδωτική δράση όπως

το ελληνικό μέλι.

Συγκεκριμένα, η έρευνα

έδειξε ότι το μέλι με την πε-

ρισσότερο αντιοξειδωτική

δράση ήταν το μέλι βελανι-

διάς και ακολουθούσαν το

έλατο, το ερείκι, η καστανιά,

το πεύκο, το θυμάρι και η

πορτοκαλιά.

Συμπεραίνοντας, η Ελλάδα

έχει ένα θησαυρό στα χέρια

της. Μέλι που δεν παράγεται

πουθενά αλλού σε ολόκληρο

το κόσμο. Και αν πρέπει να

γίνει κάτι στο μέλλον αυτό

είναι να αναδείξουμε το

πλούτο μας και να κάνουμε

μια προώθηση που θα φτάσει

σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Να φτάσουμε την Ελλάδα

μας στη κορυφή. Γιατί το αξί-

ζει!

newsone.gr

Το καλύτερο μέλι για την υγεία είναι το ελληνικό
Έρευνα του Α.Π.Θ. σε 48 διαφορετικά ελληνικά μέλια. 

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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Οι κεφαλαλγίες ταλαιπωρούν εκατομμύρια πολίτες στην

Ευρώπη και αποτελούν ένα ευρύτερο πρόβλημα για τη Δη-

μόσια Υγεία.

Αν και σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα έχουν κάποια στιγμή

στη ζωή τους την εμπειρία κάποιας κεφαλαλγίας, ένα αρ-

κετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού φαίνεται πως ταλαι-

πωρείται από συχνούς πονοκεφάλους. Γι’ αυτούς τους

ανθρώπους, οι πονοκέφαλοι μπορεί να αποτελούν σημαν-

τικό πρόβλημα στην καθημερινότητά τους, να οδηγούν σε

δυσκολίες στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή

και να προκαλούν ανησυχία σχετικά με την αιτιολογία

τους.

Ωστόσο, στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι πονοκέ-

φαλοι δεν οφείλονται σε κάποια σοβαρή αιτία, αλλά πρό-

κειται για την ημικρανία, την κεφαλαλγία τάσεως ή την

αθροιστική κεφαλαλγία.

Οι κεφαλαλγίες, αν και αντιμετωπίζονται κυρίως από ειδι-

κούς νευρολόγους ή κέντρα κεφαλαλγίας, αποτελούν ένα

ευρύτερο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Αυξημένη πληρο-

φόρηση και εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας θα

μπορούσε να οδηγήσει στο να αντιμετωπίζονται από τους

γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ημικρανία σημαίνει  «πονο-

κέφαλος στο μισό κεφάλι», αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Πραγματικά, τις περισσότερες φορές, ο πόνος στην ημι-

κρανία εντοπίζεται στο μισό του κεφαλιού: συχνά στην πε-

ριοχή πίσω από το ένα μάτι και τον κρόταφο, αλλά μπορεί

επίσης να βρίσκεται μόνο στην κορυφή του κεφαλιού,

ακόμα και μόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού ή και στον

αυχένα. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου σπάνιο ο πόνος στην

ημικρανία να υπάρχει σε ολόκληρο το κεφάλι. Ο πόνος

στην ημικρανία είναι πόνος ιδιαίτερα δυνατός και συνο-

δεύεται από μία σειρά άλλων συμπτωμάτων, όπως το ότι

ο άνθρωπος που έχει ημικρανία δεν μπορεί να ανεχθεί το

φως, τους έντονους ήχους, τις μυρωδιές και επίσης ότι

μπορεί να έχει τάση για εμετό ή και να κάνει εμετούς. Η

κάθε κρίση ημικρανίας μπορεί να διαρκεί από λίγες ώρες

ως και 2-3 ή και περισσότερες ημέρες, μέχρι να υφεθεί.

Μετά από κάποιο διάστημα η ίδια ιστορία επαναλαμβάνε-

ται, καθώς η κρίση επανέρχεται. Ως αποτέλεσμα του

πόνου αλλά και των υπολοίπων συμπτωμάτων, ο άνθρωπος

που έχει ημικρανία δεν μπορεί να έχει φυσιολογική δρα-

στηριότητα την ώρα της κρίσης, ενώ μπορεί να φτάνει σε

ανάγκη για κατάκλιση σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πέρα

όμως από αυτό, οι άνθρωποι με ημικρανία συχνά ζουν με

την αγωνία του πότε θα έρθει η επόμενη κρίση, και η ποι-

ότητα της ζωής τους επηρεάζεται ακόμη και τις ημέρες του

μήνα που δεν πονούν. 

Η φαρμακευτική θεραπεία στην ημικρανία περιλαμβάνει

παυσίπονα, ειδικά αντιημικρανικά φάρμακα και, ενδεχομέ-

νως, ειδική προφυλακτική αγωγή, ενώ οι τελευταίες εξε-

λίξεις είναι η χρήση της βοτουλινικής τοξίνης και της συ-

σκευής ηλεκτρικού ερεθισμού.

Ο πονοκέφαλος τάσεως (αλλιώς ονομάζεται και κεφαλαλ-

γία τύπου τάσεως) είναι ο πιο συχνός τύπος πονοκεφάλου.

Στον πονοκέφαλο αυτό συνήθως πονάνε και οι δύο πλευ-

ρές του κεφαλιού, «σαν να τις σφίγγει μία πρέσα ή μία

μέγγενη».

Όταν ένας πονοκέφαλος είναι κεφαλαλγία τύπου τάσεως,

η δραστηριότητα του ατόμου συνήθως δεν επηρεάζεται

ουσιαστικά, αν και μπορεί να γίνεται με μία σχετική ενό-

χληση ή δυσκολία. Η φαρμακευτική θεραπεία στην κεφα-

λαλγία τύπου τάσεως περιλαμβάνει παυσίπονα και,

ενδεχομένως, ειδική προφυλακτική αγωγή.

Η αθροιστική κεφαλαλγία είναι μια πιο σπάνια, αλλά εξαι-

ρετικά έντονη μορφή πονοκεφάλου, η οποία αφορά συχνό-

τερα άνδρες και έχει χαρακτηριστική εικόνα. Ο πόνος στην

αθροιστική κεφαλαλγία εντοπίζεται πάντα στην μία πλευρά

του κεφαλιού και σε κάθε συγκεκριμένο ασθενή, πάντα

στην ίδια. Συχνά περιγράφεται σαν να είναι μέγιστος πίσω

ή γύρω από το ένα μάτι και τον κρόταφο και μπορεί να συ-

νοδεύεται από δάκρυα που τρέχουν από το μάτι μόνο στην

πλευρά του πόνου, βούλωμα ή «τρέξιμο» του ρουθουνιού

από την πλευρά του πόνου, κοκκίνισμα του ματιού ή πτώση

του βλεφάρου από την μεριά του πόνου. Όταν ο πονοκέ-

φαλος είναι αθροιστική κεφαλαλγία χαρακτηριστικό είναι

ότι ο άνθρωπος που την έχει νιώθει εξαιρετικά έντονο

πόνο και, σε αντίθεση με την ημικρανία, πηγαινοέρχεται

νευρικά μην μπορώντας να μείνει ακίνητος σε ένα σημείο.

Ο πόνος στη αθροιστική κεφαλαλγία διαρκεί συνήθως μια

με δύο ώρες. Οι κρίσεις στην αθροιστική κεφαλαλγία έρ-

χονται κατά περιόδους, και στη συνέχεια χάνονται για

μήνες ή και χρόνια μέχρι να έρθει μία νέα περίοδος κρί-

σεων. 

Η φαρμακευτική θεραπεία στην αθροιστική κεφαλαλγία πε-

ριλαμβάνει ειδική προφυλακτική αγωγή, με την οποία επι-

τυγχάνουμε καταστολή των κρίσεων (σταματούν να

εμφανίζονται ή γίνονται πιο ήπιες), αλλά και αγωγή που

χορηγείται για τον γρήγορο τερματισμό των κρίσεων αν

παρά την προφυλακτική αγωγή κάποια εμφανιστεί.

Κασσιανή Τσώνη, medlabnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πονοκέφαλος και ημικρανία

Στα ατυχήματα στο σπίτι ήταν αφιερω-

μένο το φετινό μήνυμα της Παγκό-

σμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών, που

εορτάζεται κάθε δεύτερο Σάββατο του

Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιο αυτό, το

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι

από 120 Ερυθροί Σταυροί σε όλο τον

κόσμο πραγματοποίησαν εκδηλώσεις

με στόχο να τονιστεί η σπουδαιότητα

των πρώτων βοηθειών στην καθημερι-

νότητά μας.

Το σπίτι μας θεωρείται από τους πε-

ρισσότερους ένας ασφαλής χώρος.

Έρευνες όμως έρχονται να μας απο-

καλύψουν πως το 80% των ατυχημά-

των συμβαίνουν σε αυτό. Στην

Ευρώπη πάνω από 3 εκατομμύρια άν-

θρωποι το χρόνο είναι θύματα τέτοιων

ατυχημάτων. Πολλά από αυτά αφή-

νουν μόνιμη αναπηρία ενώ 7.000 εξ

αυτών αποβαίνουν μοιραία.

Τα συχνότερα ατυχήματα που συμβαί-

νουν στο περιβάλλον του σπιτιού είναι

οι πτώσεις, τα εγκαύματα, οι δηλητη-

ριάσεις, η πνιγμονή, η απώλεια αισθή-

σεων, τα καρδιακά επεισόδια και η

ηλεκτροπληξία. Τα συγκεκριμένα ατυ-

χήματα αφορούν όλες τις ηλικιακές

ομάδες, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνι-

κής θέσης ή γεωγραφικής κατανομής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν

να προληφθούν πολύ περισσότερο

από ό,τι άλλες κατηγορίες ατυχημά-

των.

Όπως αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός, η γνώση πρώτων βοηθειών

αποτελεί επιλογή ζωτικής σημασίας

και ύψιστη ανθρωπιστική συμπερι-

φορά. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να ανα-

γνωρίζουν τους κινδύνους στο

περιβάλλον τους και μέσα από τις

ασφαλείς παρεμβάσεις τους να ανα-

τρέπουν την πορεία μιας δύσκολης κα-

τάστασης ή ακόμα να σώζουν ζωές.

«Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να εκ-
παιδεύεται όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρος αριθμός πολιτών, επειδή
εκπαιδευμένοι πολίτες σημαίνει περισ-
σότερο ασφαλείς πολίτες και ασφα-
λείς πολίτες σημαίνει υγιείς
κοινωνίες», αναφέρει ο Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός.

Πληροφορίες για μαθήματα Πρώτων

Βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής

Αναζωογόνησης:

- Υπηρεσία Εκπαίδευσης Τομέα Νοση-

λευτικής Ε.Ε.Σ., Τηλ: 210 3633940,  

e-mail: nsd@redcross.gr

- Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» Τομέα

Νοσηλευτικής Ε.Ε.Σ., Τηλ: 210

8227438, e-mail: healtheducation@red-

cross.gr

- Τομέας Σαμαρειτών Διασωστών &

Ναυαγοσωστών, Τηλ: 210 5248132, 

e-mail: secretariat@samarites.gr

edu@samarites.gr

Το 80% των ατυχημάτων συμβαίνουν στο σπίτι
Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από τον Ερυθρό Σταυρό
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Επιτυχίες του NOKB

και στο 50ο Βαλκανικό 

Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

Ο Ναυτικός Ομιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.) έχει

λάβει  σημαντικές διακρίσεις με μεγάλες επιτυχίες και με-

τάλλια. 

Συγκεκριμένα κατά την πρόσφατη 50ή Βαλκανιάδα που διε-

ξήχθη στην Ραιδεστό της Τουρκίας, από 05- 10 Σεπτεμβρίου

2017, με την συμμετοχή 204 Αθλητών,  οι Ιστιοπλόοι του

ΝΟΚΒ επέστρεψαν με σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια: 

OPTIMIST Aγόρια - ΑΡΓΥΡΟ (2η θέση) :

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΕΔΕΣ ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

OPTIMIST Koρίτσια  - ΧΡΥΣΟ  (1η θέση) : 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 

LASER 4.7 Κορίτσια  -  ΧΑΛΚΙΝΟ (3η θέση): 

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζον-

ται οι δηλώσεις συμμετοχής για το

«2ο Sailing Marathon». Η διοργά-

νωση θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμ-

βρίου από τον Ναυτικό Όμιλο

Ελλάδος και τους διοργανωτές του

«Sailing Marathon» και εκτός από

τον αγώνα, θα περιλαμβάνει και

προπονητικά καμπ, ώστε η νέα

γενιά της ελληνικής ιστιοπλοΐας, να

έχει την ευκαιρία να πραγματοποι-

ήσει δυνατές προπονήσεις στον

υδάτινο στίβο του Σαρωνικού.

Από τους πρώτους που έχουν δηλώ-

σει συμμετοχή, είναι ο περσινός νι-

κητής της διοργάνωσης, ο Γιώργος

Βασιλάς. Ο παγκόσμιος πρωταθλη-

τής των νέων στα 470, συμμετείχε

στον αγώνα, με πλήρωμα κορυφαί-

ους αθλητές, ιστιοπλόους και μη.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο ασημέ-

νιος Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας,

Δημήτρης Μούγιος, ο παγκόσμιος

πρωταθλητής της ενόργανης, Λευ-

τέρης Κοσμίδης, ο 5ος στους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες του Ρίο, στα RSX,

ο Βύρων Κοκκαλάνης, καθώς και η

4 φορές συμμετέχουσα σε Ολυμ-

πιακούς Αγώνες στην κατηγορία

RSX γυναικών, Αγγελική Σκαρλά-

του. 

«Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πο-
ρεία που είχαμε στην πρώτη διοργά-
νωση ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε
τον τίτλο μας, στον ακόμα μεγαλύ-

τερο και δυνατότερο «2o Sailing
Marathon».  
...Για όσους αγαπάμε τον πρωταθλητι-
σμό δε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε
περισσότερα. Είμαστε προπονημένοι,
με στόχο την πρωτιά και θα μπορέ-
σουμε να στηρίξουμε τη μεγαλύτερη
καθολική γιορτή του αθλήματός μας.
Ανυπομονούμε για την εκκίνηση του

αγώνα. Τα υπόλοιπα στο νερό», υπο-

γράμμισε ο πρωταθλητής της ιστιο-

πλοΐας.

«2ο Sailing Marathon»

Το πρώτο της φιλικό προετοιμασίας έδωσε η ομάδα Γυναικών της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ την Τετάρτη (13/9) στο Κλειστό Γ.Γεννη-

ματάς της Βούλας με αντίπαλο την Άρτεμις Κορυδαλλού.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για τέσ-

σερα σετ με την Θέτιδα να επικρατεί

με 4-0. Η προπονήτρια Δήμητρα Λυκο-

γιάννη είχε την ευκαιρία να δει όλες

τις αθλήτριες που έχει στο ρόστερ να

πατούν γήπεδο και να μπαίνουν σε

ρυθμό αγώνα, μετά από τρεις γεμάτες

εβδομάδες έντονης προετοιμασίας.

Τα επόμενα φιλικά της Θέτιδας θα

είναι με το Μαρκόπουλο (16/9), με τον

Ολυμπιακό (20/9), με τον Πορφύρα

(23/9), στο 1ο τουρνουά «Δημήτρης

Κιντής» που διοργανώνει η Ηλιού-

πολη με την παρουσία επίσης των Πα-

νιωνίου και Α.Ο. Θήρας (29-30/9-1/10)

και με το Μαρκόπουλο (7/10)

H πρώτη φιλική συνάντηση της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Ελληνορωμαϊκής Πάλης στη Μόσχα (1980),

Στέλιος Μυγιάκης, επισκέφθηκε τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας.  Οι

αθλητές του Συλόγου είχαν έτσι την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Ολυμ-

πιονίκη για το αθλητικά ιδεώδη και το Ολυμπιακό πνεύμα. Ο θαυμασμός των

αθλητών για τον Στέλιο Μυγιάκη έδωσε τη θέση του στη θέληση για μεγάλες

διακρίσεις και στο πείσμα για συνεχή προσπάθεια. 

Συνολικά, ο Στέλιος Μυγιάκης έχει λάβει μέρος σε τέσσερις Ολυμπιάδες

(1972 στο Μόναχο, 1976 στο Μόντρεαλ, 1980 στη Μόσχα, 1984 στο Λος Άν-

τζελες) ενώ παράλληλα έχει κατακτήσει και 6 Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Το 1980, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μόσχα, κατέκτησε το χρυσό με-

τάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης και έγινε ο

πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο άθλημα αυτό.

Οι δρομείς του Γ.Σ. Γλυφάδας

με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη Στέλιο Μυγιάκη
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Την ευκαιρία να βρεθεί στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ

στην Κωνσταντινούπολη και στη ζώνη των μεταλλίων,

για πρώτη φορά μετά το 2009, έχασε η Εθνική Ελλάδας,

που για τα προημιτελικά της διοργάνωσης ηττήθηκε από

τη Ρωσία με 74-69. Στα ημιτελικά η Ρωσία θα αντιμετω-

πίσει το νικητή του αγώνα Σερβίας - Ιταλίας.

Η φετινή πορεία της Εθνικής θεωρείται αξιέπαινη, αφού

καταφέρνοντας να ξεπεράσει τα προβλήματα που την

απασχόλησαν, από την προετοιμασία ακόμα, αλλά και

το κακό της πρόσωπο στα πρώτα παιχνίδια του ομίλου,

στη συνέχεια πέτυχε σημαντικές νίκες και έφτασε «μια

ανάσα» πριν την είσοδο στην τετράδα. Είναι χαρακτη-

ριστικό ότι και σ’ αυτό το παιχνίδι, παρά την ήττα, η από-

δοση της ελληνικής ομάδας κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα,

απέναντι σε μια ισχυρή και ενισχυμένη Ρωσία (με την

παρουσία Σβεντ, Μοζγκόφ). Η Ελλάδα το πάλεψε στα

ίσια και μάλιστα κρατούσε την τύχη στα χέρια της μέχρι

τα μισά της 3ης περιόδου, όταν και είχε τον πλήρη

έλεγχο του αγώνα. Από εκεί και μετά, όμως, η έλλειψη

εναλλακτικών λύσεων όσο περνούσε η ώρα (η βοήθεια

από τον πάγκο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα), η μεγάλη

αστοχία στις βολές (10/20), τα χαμηλά ποσοστά στα τρί-

ποντα και ορισμένα κρίσιμα λάθη, άλλαξαν την εικόνα

του αγώνα, με τους Ρώσους να ανακάμπτουν και να

φτάνουν στην τελική επικράτηση.

Από την αρχή του αγώνα και για μεγάλο διάστημα η ελ-

ληνική ομάδα αιφνιδίασε τους αντιπάλους της, όταν με

άψογη αμυντική λειτουργία, που περιόρισε το βασικό

όπλο των Ρώσων, Αλεξέι Σβεντ, και σωστές επιλογές

στην επίθεση, όπου βρέθηκαν οι διάδρομοι και τα ελεύ-

θερα σουτ, πήρε τα «ηνία» του αγώνα. Με πρωταγωνι-

στές κυρίως το δίδυμο των γκαρντ, Καλάθη - Σλούκα, η

Ελλάδα προηγήθηκε μέχρι και με 13 πόντους διαφορά

στη 2η περίοδο (35-22), ενώ κρατήθηκε μπροστά στο

σκορ μέχρι την ανάπαυλα (37-31). Από τα μισά της 3ης

περιόδου, όμως, η εικόνα άρχισε να αλλάζει. Η «αφύ-

πνιση» του Σβεντ (παρά τα 3 φάουλ), η πίεση σε όλο το

γήπεδο, που δυσκόλευε αρκετά τις ελληνικές επιθέσεις,

αλλά και εκπληκτική ευστοχία στις βολές (20/25), άρχισε

να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της ρωσικής ομάδας, που

βρέθηκε μπροστά με 67-60 στο 35'. Στο τελευταίο πεν-

τάλεπτο η Ελλάδα έκανε την αντεπίθεσή της για να ξα-

ναμπεί στο ματς, μειώνοντας σε 67-65 στο 37', ωστόσο

οι λάθος επιλογές και η απώλεια σημαντικών ριμπάουντ

σε εκείνο το σημείο έδωσαν το δικαίωμα στους Ρώσους

να κρατήσουν τη διαφορά.

Ελλάδα: Καλάθης 25, Μπουρούσης 10 (7 ριμπάουντ),

Σλούκας 7 (5 ρ., 3 κλεψίματα, 6 λάθη), Παππάς, Παπα-

γιάννης 2, Πρίντεζης 19, Παπανικολάου 6 (7 ρ.), Μάν-

τζαρης, Αγραβάνης, Παπαπέτρου, Αντετοκούνμπο.

Ρωσία: Σβεντ 26, Φριτζόν 11, Αντόνοφ, Ζούμπκοφ, Χβο-

στόφ 7, Μοζγκόφ 15 (6/8 σ., 3/3 β., 10 ρ.), Βοροντσέβιτς

8 (12 ρ., 3 κλ.), Κουλάγκιν Ντ. 7, Κουρμπάνοφ.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Eurobasket ΕΛΛΑΔΑ - ΡΩΣΙΑ 69-74

Πέταξε την ευκαιρία στην επανάληψη

1ος Αγώνας βάδην στις

Αλυκές Αναβύσσου 

Η Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου και η Ενιαία Σχο-

λική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σαρωνικού σας καλούν στον πρώτο αγώνα βάδην

στον γύρο των Αλυκών Αναβύσσου που θα πραγμα-

τοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα

10.30 πμ.  Αφετηρία και τερματισμός στο Πέτρινο

στην παραλία Αναβύσσου.  Η διαδρομή είναι 4,2 χι-

λιόμετρα περίπου.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να δηλώσουν

συμμετοχή στο τηλέφωνο 22910 41220-22 εσωτ.

122 και ώρες 10.00 με 13.00, μέχρι την Πέμπτη

21/09/2017.

ΠΟΛΟ

Δεύτερη στον κόσμο η

Εθνική νέων γυναικών

Η πρώτη ήττα στη διοργάνωση έμελλε να είναι και η

πλέον καθοριστική για την Εθνική νέων γυναικών που

στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε

στον Βόλο έχασε από τη Ρωσία με 17-16 στα πέναλτι

παίρνοντας το ασημένιο μετάλλιο και τη δεύτερη θέση

στον κόσμο. Ωστόσο ακόμα και έτσι η επιτυχία δεν μει-

ώνεται για την Εθνική, η οποία με αξιόλογες εμφανίσεις

πρόσθεσε μια ακόμη επιτυχία στο ελληνικό πόλο. Μάλι-

στα, κόντρα σε μια από τις ισχυρές δυνάμεις του χώρου

η Εθνική διεκδίκησε στα ίσα το χρυσό μετάλλιο, το οποίο

τελικά έχασε στα πέναλτι και παρά τις προσπάθειες της

πορτιέρο της Εθνικής Ιωάννας Σταματοπούλου, η οποία

απέκρουσε τρία πέναλτι. Πριν από τη διαδικασία το παι-

χνίδι ήταν το απόλυτο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο αντιπά-

λους, τις οποίες το ημίχρονο και η λήξη της κανονικής

διάρκειας βρήκαν ισόπαλες (7-7 και 9-9 αντίστοιχα).

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-3, 2-0, 0-2 - Πέναλτι: 8-7. Ρωσία: Γκο-

λόβινα, Γκέρζανιτς 5, Ζαπλάτινα 1, Μπέρσνεβα 2, Μπορί-

σοβα 1, Πόποβα, Κεμπφ, Λάπτεβα, Βακίτοβα, Τολκούνοβα

2, Καμζάεβα 4, Σερζάντοβα 2, Στεφάκινα. Ελλάδα: Σταμα-

τοπούλου, Πλευρίτου Ελ. 5, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου 2,

Πλευρίτου Β. 1, Ξενάκη 3, Πρωτοπαπά 4, Πάτρα, Μιχαη-

λίδου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Σελετοπούλου, Μαυρωτά,

Δουρέκα.

- Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ολλανδία, που νίκησε στο

μικρό τελικό με 9-6 την Ισπανία.

ΠΑΛΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ

«Χάλκινος» 

ο Γιώργος Πιλίδης
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιώργος Πιλίδης

στην κατηγορία των 58 κ. του Παγκοσμίου Πρωτα-

θλήματος Πάλης παίδων που διοργανώθηκε στα

Ανω Λιόσια. Ο νεαρός παλαιστής στον αγώνα για

την τρίτη θέση της κατηγορίας του επικράτησε του

Ινδού με 6-1 στα σημεία ανεβαίνοντας στο βάθρο

των νικητών. Μάλιστα αυτό ήταν το 6ο μετάλλιο που

κατακτάει ο 17χρονος Πιλίδης σε παγκόσμιες και

ευρωπαϊκές διοργανώσεις (2 ασημένια και 1 χάλ-

κινο σε παγκόσμια, 1 χρυσό και 2 ασημένια σε ευ-

ρωπαϊκό) και έγινε ο μοναδικός που τα έχει

καταφέρει σε τόση μικρή ηλικία.




