
Δεν μ’ αφήνει η επικαιρότητα, να βάλω μια σειρά

στα γραπτά μου. Κάπως πρέπει να το κάνω και θα

το κάνω.

Στο παρόν όμως θ’ ασχοληθώ και

πάλι με τα τρέχοντα. Τις εκλογές

στη Γερμανία της περασμένης Κυ-

ριακής και τις σπασμωδικές κινή-

σεις του Ραχόι στην Καταλονία,

που κατέχεται από την Ισπανία,

γιατί και τα δύο αφορούν άμεσα το

μέλλον αυτής της μερικής και επι-

λεκτικής Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Για να βγάλουμε όμως σωστά και

αντικειμενικά συμπεράσματα, πρέπει να έχουμε υπ’

όψιν μας τα αναγκαία και αληθή δεδομένα που αφο-

ρούν την υπόθεση. Και πιο παραπλανητικά δεδο-

μένα δεν είναι τα χονδροειδώς ψευδή – αν και κι

αυτά δεν αποφεύγονται – αλλά τα ...αληθή παραλ-

λαγμένα.

Είναι εκείνο που έλεγε ο Θουκυδίδης, που το ‘χουμε

αναφέρει κάποιες φορές, ευκαιρίας δοθείσης, και θα

το ξαναγράφουμε μέχρι να το εμπεδώσουμε: «... και
την καθιερωμένη σημασία των λέξεων παραλλά-
ζουν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους»1 (και

τις απόψεις τους)!

Το ‘χετε προσέξει φαντάζομαι. Ό,τι είναι αντίθετο,

ό,τι θίγει, ό,τι αμφισβητεί την παγκοσμιοποίηση, την

Ε.Ε. (αυτήν), την Αμερικανοκρατία, τους σκοπούς

και τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου και ιδίως

του χρηματοπιστωτικού είναι, κατά περίπτωση ή σω-

ρευτικά «λαϊκίστικο», «εθνικιστικό», «κρατικιστικό»,

ενίοτε «κομμουνιστικό», συχνά ...«φοβικό» ή και

«ναζιστικό».

Πρέπει λοιπόν να σκεφθούμε, ν’ αναλύσουμε και να

ερμηνεύσουμε αυτές τις λέξεις, πρωτίστως, για να

ξέρουμε τί ακούμε και για τί μιλάμε.

Οποιοδήποτε λεξικό κι αν ανοίξουμε και τα γνωστά

ηλεκτρονικά του διαδικτύου, αν «επισκεφθούμε», θα

έχουμε μια πρώτη ερμηνεία.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και

στο ίντερνετ:

www.ebdomi.com

Υπόμνημα με προτάσεις
από το Δίκτυο Χωρικών 

Αντιπεριφερειαρχών
Σελίδα 6

Κοινωνικές δομές στο Δήμο 3Β

Σελίδα 6

ΚΕΔΕ: 
Δεν θα καταθέσουμε

τα χρήματα των
Δήμων μας

Σελίδα 7

Καθαρές ακτές με μετρήσεις
από Βούλα και κάτω

Σελίδα 13

Οι “καμπάνες”

των γερμανικών

εκλογών
εθνοφοβικοί οι νεο-φιλελεύθεροι

Κατέπεσε σε έξι Δήμους
το Προεδρικό Διάταγμα για
την προστασία του Υμηττoύ

Σελίδα 12

Αφορά

τους Δήμους: 

Ελληνικού - 

Αργυρούπολης, 

Παπάγου - Χολαργού, 

Ηλιούπολης, 

Παιανίας - Γλυκών

Νερών, Κρωπίας & 

Γλυφάδας

Εξαιρείται ο Δήμος

Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης
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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

Πάμε λοιπόν:

3 Λαϊκισμός – σωστότερα «λαϊκότητα» - «Πολιτική

ιδέα και δράση που στοχεύει στην αντιπροσώπευση
των επιθυμιών και των αναγκών του απλού λαού»2.

Όχι βεβαίως της ελίτ. Ερωτώ: είναι κακό; Είναι κακό

ν’ αγωνίζεσαι και να εκφράζεις τις επιθυμίες και τα

συμφέροντα του (απλού;) λαού; Όχι να τον κοροϊ-

δεύεις, ούτε να τον χαϊδεύεις. Τα τελευταία δεν είναι

«λαϊκισμός» είναι ΑΠΑΤΗ και πολιτικαντισμός.

3 Εθνικισμός (όχι σοβινισμός). Η προσήλωση στο

Έθνος και τα εθνικά ιδεώδη. Έθνος είναι ο Λαός εν

δυνάμει – δηλαδή διαχρονικά και διατοπικά, που συν-

δέεται με κοινή καταγωγή, γλώσσα, κοινωνικο-φιλο-

σοφικές αντιλήψεις και κυρίως, κοινή συνείδηση3. Ο

εθνισμός δεν αποκλείει, αλλά ευνοεί το Διεθνισμό,

δηλαδή τη συνεργασία και την ειρήνη μεταξύ των

λαών.

Αντίθετα ο Ναζισμός και ο Φασισμός, όπως εκφρά-

στηκαν από το Γερμανικό ναζιστικό κόμμα, το Γ’ Ράιχ

και τον Χίτλερ απ’ τη μια και το Μουσολίνι απ’ την

άλλη θεωρούν και πιστεύουν στην φυσική φυλετική

διαβάθμιση των λαών και στην ανωτερότητα της

δικής τους φυλής – στην πραγματικότητα στην οικο-

νομική, πολιτική και στρατιωτική τους ελίτ! 

Να ξεχωρίζουμε λοιπόν το πράγμα, γιατί ναζιστικές

αντιλήψεις έχουν και πολλά «δημοκρατικά» κόμματα,

«δημοκρατικών» κρατών.

Να φέρω παραδείγματα; Ας περιοριστώ στον Ερντο-

γάν, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση ν’ αναφέ-

ρουμε μόνο τις απειλές του και τα μέτρα ενάντια στο

δημοψήφισμα των Κούρδων του Ιράκ και στον Ραχόι,

με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Κατα-

λονίας. Ο Μαριάνο Ραχόι πρωθυπουργός της Ισπα-

νίας και αρχηγός του συντηρητικού «Λαϊκού

κόμματος», δεν είναι βέβαια «λαϊκιστής»· απλά είναι

ένας αυταρχικός, αδέξιος «δεξιός». Νεοφιλελεύθε-

ρος, ευρωπαϊστής, που εξασφαλίζει τα συμφέροντα

των τοκογλύφων των αγορών,  βγάζοντας στο σφυρί

τα σπίτια των φτωχών οφειλετών, με την παρουσία

των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Τόσο «δημο-

κρατικός», κατά τα πρότυπα των «ευρωπαϊκών δημο-

κρατικών αξίων»!...

Αυτός ο «δημοκράτης» λοιπόν απαγόρευσε το επικεί-

μενο δημοψήφισμα στην αυτοδιοικούμενη Καταλο-

νία, έστειλε τις ειδικές δυνάμεις και απειλεί θεούς και

δαίμονες, να μην πραγματοποι8ηθεί το δημοψήφισμα.

Δηλαδή να φιμώσει τους Καταλονούς! Τόσο «δημο-

κράτης»!

Αλλά ποιοί είναι οι Καταλονοί, γιατί μερικοί ποταμί-

σιοι «κεντρο-τέτοιοι», μου έθεσαν το... αποστομωτικό

επιχείρημα, «σκέψου να κάνουν δημοψήφισμα οι
Κρητικοί»! Λες και οι Κρητικοί δεν είναι Έλληνες και

θα θελήσουν να αποσκιρτήσουν!

Οι Καταλονοί σύμφωνα με τους εθνολόγους, αλλά

και το Σύνταγμα της Ισπανίας αναγνωρίζονται ως ξε-

χωριστό Έθνος, με δική τους γλώσσα, ιστορία και κυ-

ρίως συνείδηση! 

Η «δημοκρατική» Ευρώπη δέχεται να καταπιέζεται

ένας λαός και να μην επιτρέπεται η κατοχυρωμένη

από τον ΟΗΕ αυτοδιάθεση!

Στη Γιουγκοσλαβία που τους συνέφερε την εφάρμο-

σαν με το παραπάνω, για να διαλύσουν αυτή τη χώρα.

Στην Ισπανία φοβούνται την ευρωπαϊκή διαρροή

κοντά οκτώ εκατομμυρίων Καταλανών και συμπαρί-

στανται στον Ραχόι, που πιθανότατα να οδηγήσει τη

χώρα του σ’ έναν ιδιότυπο «εμφύλιο». Μην ξεχνάμε

τον ένοπλο αγώνα των Βάσκων με τον περιβόητο για

τη δράση του ΕΤΑ. Και οι Βάσκοι είναι ξεχωριστή

εθνότητα. Αν λοιπόν η Ισπανία έχει τέτοια προβλή-

ματα και δεν είναι η μόνη... πώς θα επιτευχθεί η ομο-

σπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Να την

ξεχάσουν.

Οι βίαιες, απατηλές και εκ περιστάσεων ενότητες,

οδηγούν σε βίαια και οδυνηρά διαζύγια.

Θα χυθεί αίμα! Το απέδειξαν οι γερμανικές εκλογές

της περασμένης Κυριακής (24/9/17) και τα μετεκλο-

γικά ξεσπάσματα.

Η συρρίκνωση του «Χριστιανοδημοκρατικού» κόμμα-

τος της Μέρκελ στο 33% και των «Σοσιαλιστών» στο

20%, αλλά κυρίως ο τριπλασιασμός των ψήφων του

ΑFD και η είσοδός του στη Βουλή χτυπάει πολλά καμ-

πανάκια. Καμπάνες! Κι όταν χτυπάει οι καμπάνα, μη

ρωτάς «για ποιόν χτυπάει, χτυπάει για σένα».
Το θετικό θα ήταν ν’ ακούσουν τις καμπάνες οι ευρω-

λάγνοι εθνο-φοβικοί, για να χρησιμοποιήσω την ορο-

λογία τους, και να αναπροσαρμόσουν τις

«φιλόδοξες» ορέξεις της παγκοσμιοποίησης και την

εθνοφθόρα πολιτική τους, ν’ αφουγκραστούν τους

λαούς, να τους ενημερώσουν σωστά, να τους σεβα-

στούν, να περιορίσουν, να καταπνίξουν, πρέπει να πω,

την πλεονεξία τους και την αλαζονεία τους και να

κοιτάξουν ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των

λαών, χωρίς διακρίσεις, πως μπορούν να ικανοποι-

ηθούν, να εργαστούν, να ευημερήσουν, να συμβιώ-

σουν αρμονικά. 

Ακόμη και στον καπιταλισμό είναι εφικτό αυτό, ως

ένα βαθμό, εάν ακολουθήσουν κεϊνσιακές αντιλήψεις

παρεμβατικού κοινωνικού κράτους δικαίου και ξεχά-

σουν τις αρπακτικές πρακτικές και διαθέσεις του Μίλ-

τονος Φρίντμαν, του νεοφιλελευθερισμού σε

πλανητικό επίπεδο.

Ο νεοφιλελευθερισμός – αν και παλιά υπόθεση – έχει

θέση στην ιστορία των κοινωνικο-οικονομικών καθε-

στώτων και ακριβέστερα, στις πιο μαύρες σελίδες της.

Ο «νεο-φιλελευθερισμός» είναι η πιο απατηλή και

πιο χυδαία έκφραση του ναζισμού! Η διαφορά είναι

ότι σ’ αυτόν δεν υπάρχει διαβάθμιση των φυλών, των

λαών, των εθνών, της ράτσας, αλλά διάκριση των

τσαρλατάνων της οικονομίας, των αμοραλιστών, των

ακόρεστων βρικολάκων και των λαών, που απλώς θέ-

λουν να ζήσουν.

ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ μια περίπου ίση, αναλογικά ζωή. 

Γιατί ο θάνατος – δοξασμένο τ’ όνομά του – είναι

προς όλους ίσος!

――――――
1. «Καί τήν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνοµάτων ἐς τά ἔργα
ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει», Θουκυδίδης “Ιστορίαι” Γ. 82, 4
2. Λεξικό Cambridge.

3. Έθνος – εθνικισμός – διεθνισμός: κοίτα άρθρα μου στην «Ε»: φ.

810/30.11.2013 και 812/14.12.2013.

Στήριξη νεανικής επιχειρηματικότη-
τας στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Τέλος στην κατάτμηση έργων στους
ΟΤΑ με απευθείας ανάθεση Σελ. 6

Το “δεξιώνεσθαι” στην αρχαία έν-
νοια του όρκου γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Να μας φοβάστε” Σελ. 9

38ος Βόρειος Παράλληλος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Οι καιροί αλλάζουν. Μεγάλες ανα-
τροπές Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Οι Άρπυιες και η Ίρις
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Βουλιώτης Ευπατρίδης εκ Σάμου Σελ. 16

Το έγκλημα στο Σαρωνικό είναι δια-
χρονικό Σελ. 17

Η γλυκόπικρη γεύση του Ευρωμπά-
σκετ Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

“Οι καμπάνες” των

γερμανικών εκλογών

To Δ.Σ. του Δήμου 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει στην

18η/2017 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση τη Δευ-

τέρα 2  Οκτωβρίου και ώρα 19:00.

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

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

Δύο νέα βιβλία θα παρουσιάσει η

συγγραφέας και εθελοντής - συ-

νεργάτης της εφημερίδας Φαίδρα

Φραγκομανώλη Κοκκόλα. 

Είναι τα δύο τελευταία (έκδοση

2017) από τα έξι βιβλία που έχει

εκδόσει η συγγραφέας.

Στο “Λίγα Αγριολούλουδα” η

συγγραφέας ξαναζεί με “ζωντα-

νές” εικόνες και έντονα συναι-

σθήματα περασμένα συμβάντα...

“Η κυψέλη της γνώσης” είναι αυ-

τοτελή κείμενα που στοχεύουν

και παρουσιάζουν θέματα με κρι-

τήριο επιλογής την ορθή γνωση,

το ήθος και το κάλλος.

Διαβάστε παραπλεύρως την πρό-
γραμμα της παρουσίασης.
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής παρα-

τείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 την έκθεση φωτο-

γραφίας «Η Αρχαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια»,

η οποία φιλοξενείται στο Παλαιό Εμφιαλωτήριο του

Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κορωπίου.

Η έκθεση περιλαμβάνει ενδεικτικό φωτογραφικό

υλικό από τις πρόσφατες ανασκαφές της ΕΦΑΑΝΑΤ

που εκτελούνται στο πλαίσιο του αρχαιολογικού υπο-

έργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Η διε-

νέργεια 160 σωστικών ανασκαφών (2013-2016) στα

120 χλμ. που εκτείνεται το έργο ΕΣΠΑ «Συλλογή, Με-
ταφορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου-Παιανίας», έφερε στο φως πλήθος

αρχαιολογικών θέσεων και ευρημάτων, τα οποία έρ-

χονται να εμπλουτίσουν σημαντικά τις γνώσεις μας

για την πεδιάδα των Μεσογείων, μια περιοχή με συ-

νεχή κατοίκηση από την 6η χιλιετία έως και τον 16ο

αιώνα μ.Χ.

Παράλληλα ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να δει

το αρχαίο πατητήρι, που εντοπίστηκε στην περιοχή

ΝΑ του Αεροδρομίου και έχει μεταφερθεί στον προ-

αύλιο χώρο του Συνεταιρισμού. Η αποκάλυψη του αρ-

χαίου ληνού σε μια θέση όπου μέχρι και σήμερα

εκτείνονται απέραντοι αμπελώνες, επιβεβαιώνει ότι

η αμπελοκαλλιέργεια και η οινοπαραγωγή αποτελούν

διαχρονικά μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων

των Μεσογείων, οι οποίοι εφαρμόζουν από την αρ-

χαιότητα μέχρι και σήμερα τις ίδιες πρακτικές οινο-

ποίησης.

Διάρκεια έκθεσης:  έως 31/12/2017.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο 8.00-15.00,

Κυριακή 10.00-15.00

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Κορωπίου

(Βασ. Κων/νου 31, Κορωπί)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφ.: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

τηλ. 210 6625227, 210 3216700 (εσωτ. 100)

Athens Rum & Whiskey Festival 2017

2ο φεστιβάλ για ρούμι και ουίσκι!
Γνωριμία με δύο μεγάλα αποστάγματα δοκιμάζοντας μερικά

από τα πιο αξιόλογα προϊόντα που υπάρχουν στην ελληνική

και διεθνή αγορά, θα έχουν οι επισκέπτες στους φιλόξενους

χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου &

Κυριακή 1 Οκτωβρίου, από τις 11.00 μέχρι τις 20.00, στο

κέντρο της Αθήνας www.athensrumfestival.com

Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια, συγκριτικές γευσιγνω-

σίες και συζητήσεις με βάση την ιστορία, την παραγωγή

και πορεία των αποσταγμάτων, από γνωστούς επαγγελ-

ματίες της βιομηχανίας που θα δώσουν το παρόν και θα

μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας.

Τα μπαρ της Αθήνας επίσης θα συμμετέχουν δημιουργικά

σ’ ένα κλίμα γιορτής!

www.facebook.com/athensrumfestival/

«Η Αρχαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια»

«Δρόμος Μνήμης και Τιμής
Mπλοκ 15 - Σκοπευτήριο

Καισαριανής»

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Περιφέρεια Ατ-

τικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Αθήνα

Ελεύθερη» που γίνονται για την 73η  επέτειο απε-

λευθέρωσης της Αθήνας από τη Ναζιστική κατοχή

στις 12 Οκτωβρίου 1944, διοργανώνουν την Κυ-

ριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 09:00, τον αγώνα

δρόμου «Δρόμος Μνήμης και Τιμής μπλοκ 15 - Σκο-
πευτήριο Καισαριανής» απόστασης 14.1 χλμ.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ελεύθερη.

Ημερομηνία λήξης των εγγραφών είναι η Τετάρτη

11 Οκτωβρίου 2017.

Η εκκίνηση θα γίνει εντός του Στρατοπέδου Χαϊδα-

ρίου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α΄» και ο τερματισμός στο Σκο-

πευτήριο Καισαριανής.

«Ο καλύτερος μας εαυτός
Our Best Self»

Το TEDxAcademy 2017 ανακοίνωσε το πλήρες πρό-

γραμμα της 8ης διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα «Αλεξάν-

δρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα «Ο
καλύτερος μας εαυτός – Our Best Self». 

Aναγνωρισμένοi ομιλητές με διεθνή εμπειρία θα καλύ-

ψουν τη θεματολογία της εκδήλωσης, η οποία θα γίνει σε

δύο ενότητες.  Στο διάλειμμα μεταξύ της 1ης και 2ης ενό-

τητας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απο-

λαύσουν τη χορωδία El Sistema Greece, ένα μεικτό

μουσικό σύνολο που αποτελείται από παιδιά που προέρ-

χονται από προσφυγικούς καταυλισμούς του Σκαρα-

μαγκά, του Ελαιώνα και του Σχιστού και από περιοχές της

Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης Αθήνας, με τη συνο-

δεία της μεσοφώνου Μπέτυς Χαρλαύτη.

Λεπτομέρειες: www.tedxacademy.com

Η Οδός Λιθαγωγίας, η αρχαία οδός

μεταφοράς του φημισμένου Πεντελι-

κού μαρμάρου από τα αρχαία λατομεία

του βουνού στον ιερό βράχο της Ακρό-

πολης «ξαναζωντανεύει» σε μια ξεχω-

ριστή πολιτιστική ημερίδα που

διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής- ΠΕ

Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε

συνεργασία με τον Δήμο

Πεντέλης και το Κέντρο Τέ-

χνης, Τύπου και Πολιτισμού

«Αμαρυσία». Κύριος ομιλη-

τής της ημερίδας με τίτλο

«Οδός Λιθαγωγίας: Ο δρό-
μος από την Πεντέλη στον
Παρθενώνα» είναι ο Καθηγη-

τής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ κ.

Μανόλης Κορρές, ενώ χαιρε-

τισμό θα απευθύνουν ο Αντιπεριφερει-

άρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών,

Γιώργος Καραμέρος και ο Δήμαρχος

Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου– Καψά-

λης. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, την

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στις 19:30

στο Μαρούσι, στο Κέντρο Τέχνης,

Τύπου και Πολιτισμού «Αμαρυσία»

(οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 27), είναι

μέρος μια ευρύτερης προσπάθειας για

την ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών

πολλαπλών ενδιαφερόντων και εντάσ-

σεται στις δράσεις του Συνεργατικού

Σχηματισμού Discover North Athens

που συντονίζει η Περιφέρεια Αττικής

για την ανάδειξή της βόρειας Αθήνας

σε πολιτιστικό προορισμό. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καρα-

μέρος προαναγγέλλοντας την ημερίδα

δήλωσε: «Με την πρωτοβουλία αυτή
επιχειρούμε μέσα από συνεργατικές
δράσεις να αξιοποιήσουμε τα ιστορικά
και περιβαλλοντικά  πλεονεκτήματα
της περιοχής και να αναδείξουμε την
ταυτότητα της βόρειας Αθήνας. Μέσα
από επιστημονικά τεκμηριωμένα σχέ-
δια, περιγραφές και αναλύσεις ανακα-
λύπτουμε τη διαδρομή που διέσχισαν

τα φημισμένα Πεντελικά μάρμαρα από
την Πεντέλη, τα Μελίσσια, τα Βριλήσ-
σια, το Χαλάνδρι και την Αθήνα προ-
κειμένου να αποτελέσουν το βασικό
υλικό κατασκευής του Παρθενώνα.
Μια διαδρομή με πολλή ιστορία,
όμορφη φύση και αναδρομές».

Στο συνεργατικό σχη-

ματισμό Discover

North Athens συμμε-

τέχουν ενδεικτικά,

δήμοι όπως η Κηφι-

σιά, η Πεντέλη και το

Χαλάνδρι, φορείς με

σημαντικό ενδιαφέ-

ρον και τοπόσημα για

την βόρεια Αθήνα

όπως το ΟΑΚΑ, το Άλσος Συγγρού και

το Κέντρο Κεραμικής στο Μαρούσι,

σημαντικά μουσεία και ιδρύματα όπως

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μου-

σείο Μπενάκη, και το ίδρυμα Γιάννης

Τσαρούχης, μεγάλα ξενοδοχεία αλλά

και φορείς με οριζόντια δράση στους

τομείς του πολιτισμού και του τουρι-

σμού όπως η Ομοσπονδία Ελληνικών

Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και

Τουρισμού.

«Οδός Λιθαγωγίας: Ο δρόμος από την
Πεντέλη στον Παρθενώνα»
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1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ καλλιτεχνΌΡΑΜΑ!

Στις 30 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο το ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΟΡΑΜΑ κάνει την εναρκτήρια παρουσία του για

το Φθινόπωρο, με αναφορά στην ΤΕΧΝΗ στον ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΜΟ στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στην ΠΑΙΔΕΙΑ στην

ΥΓΕΙΑ στον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Περίπτερα από κάθε συ-

ναφή δράση θα κοσμούν τους χώρους της εκδήλω-

σης καθώς και έργα καλλιτεχνών και χειροτεχνών.

Η βραδιά θα αποτελείται από 3 και θα ΚΛΕΙΣΕΙ με

πλούσιο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ με επώνυμους καλλιτέχνες.

Τα εισιτήρια των 5 ευρώ/άτομο θα διατίθενται από το

Καλλιτεχνόραμα και τους ΦΟΡΕΙΣ που συνδιοργανώ-

νουν το Φεστιβάλ, από ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Σεπτεμβρίου και

ώρες 11.00 με 1.00 το πρωί στο Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ  και

από 6 - 9 μ.μ. στο STAR SPORT ACADEMY (Λ.Ποσει-

δώνος διπλα στο ΠΙΚΠΑ). 

Ολα τα εισιτήρια θα είναι αριθμημένα και μέρος των

ΕΣΟΔΩΝ θα διατεθεί για τις ανάγκες του ΕΝ ΠΛΩ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ και αλλων φορέων με παιδιά με ειδικές

ανάγκες.

Οι Απόγονοι Μικρασια-

τών Αναβύσσου & ευρύ-

τερης περιοχής

προσκαλούν, Σάββατο 30

Σεπτεμβρίου 2017 στην

κεντρική πλατεία Ελευθ.

Βενιζέλου Αναβύσσου,

ώρα 8:30 στην εκδή-

λωση ΜΝΗΜΗΣ -ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ για

τους πρώτους εγκατε-

στημένους κατοίκους, με

υλικό από το Αρχείο του

ΜΟΥΣΕΙΟΥ Μικρασιατι-

κού Πολιτισμού ''Μάκης

Αγκούτογλου''.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί

απο τρεις σπονδυλωτές

ψηφιακές εισηγήσεις-

παρουσιάσεις με τίτλο:

«Bαδίζοντας στα ίχνη
του Παυσανία....
....με προορισμό την
Δική μας ΑΝΑΒΥΣΣΟ
....»
Την εκδήλωση θα συνο-

δέψουν χορωδία, χορευ-

τικά με Μουσικές &

Ήχους Μικράς Ασίας.

Θα πραγματοποιηθεί Έκ-

θεση για τις Αλυκές Ανα-

βύσσου.

Η βραδιά θα ολοκληρω-

θεί με μικρασιατικά κερά-

σματα.

H εκδήλωση υπό την αι-

γίδα του Δήμου Σαρωνι-

κού.

Εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

H Σοφία Μαραθάκη (Ομάδα θεάτρου

ΑΤΟΝΑλ), με αφορμή το «Ύμνος
στην Ενωμένη Ευρώπη» του Βικτό-

ρος Ουγκώ, παρουσιάζει μια παρά-

σταση για την ουτοπία και την

πραγματικότητα της Ευρώπης του

ουμανισμού, που θα παιχτεί στη

Στέγη Ίδρυμα Ωνάση, στις 14, 15

και 21, 22 Οκτωβρίου.
«Αυτό που ορθώνεται ετούτη τη
στιγμή δεν είναι η Ευρώπη των λαών·
είναι η Ευρώπη των βασιλέων» γρά-

φει ο σπουδαίος ποιητής, λογοτέχνης

και οραματιστής της Ενωμένης Ευρώ-

πης, Βικτόρ Ουγκώ, στα μέσα του

19ου αιώνα. Η σκηνοθέτης Σοφία Μα-

ραθάκη βασίζεται στον Ύμνο στην

Ενωμένη Ευρώπη του Ουγκώ για να

φτιάξει μια παράσταση για την ουτο-

πία και την πραγματικότητα της Ευ-

ρώπης του ανθρωπισμού.

Ο Βικτόρ Ουγκώ γράφει τον Ύμνο στην

Ενωμένη Ευρώπη, ενώ βρίσκεται εξό-

ριστος στο βρετανικό νησί Τζέρσεϊ.

Απογοητευμένος από την απολυταρ-

χική πολιτική του Ναπολέοντα Γ’,

στρέφεται εναντίον της μοναρχίας και

καταδικάζει τη συγκεντρωτική πολιτική

των Ευρωπαίων ηγετών. Στην πραγμα-

τικότητα, μας παραδίδει ένα μεγαλει-

ώδες αντιπολεμικό μανιφέστο και έναν

ύμνο στην Ενωμένη Ευρώπη.

Με φόρμες που κινούνται από το ορα-

τόριο μέχρι την έντονη κινησιολογική

παρτιτούρα, η παράσταση συνομιλεί

με θεματικές όπως: Η Γαλλική Επανά-

σταση του 1789, η Επανάσταση του

1848 και οι συνέπειές τους, ο πόλε-

μος και η καταστροφή, η σύγχρονη

ευρωπαϊκή κρίση ως μια κατάσταση

με βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο, η δυ-

σκολία αλλά και η αναγκαιότητα της

αλλαγής. Βασικός στόχος, σημειώνει

η Σοφία Μαραθάκη, είναι «η αποκά-
λυψη της ανθρώπινης διάστασης
ενός πανευρωπαϊκού και οικουμενι-
κού οράματος, όπως αυτό διαμορφώ-
νεται συνεχώς από την Ιστορία».

Τα Σαββατοκύριακα 14-15 και 21-22

Οκτωβρίου 2017 με αγγλικούς υπέρ-

τιτλους.

Στέγη ιδρύματος Ωνάση

Λεωφόρος Συγγρού 107, Αθήνα 

Εισιτήρια: 210 900 5 800

Έκθεση Μικρογλυπτικής  

Πάνω από 60 γλύπτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια-

στάσεων (ως ένα μέτρο), συμμετέχουν στην έκθεση Μι-

κρογλυπτικής που διοργανώνει  το Διοικητικό Συμβούλιο

και η Εφορεία Γλυπτικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ. Η Έκθεση θα γίνει στην αυλή της

Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρο-

νήσου (Π.Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία βρίσκεται επί της οδού Ασω-

μάτων 31 στο Θησείο. 

Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του ΕΕΤΕ με την Πα-

νελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

(Π.Ε.Κ.Α.Μ.), γιατί όχι μόνο θα φέρει τη σύγχρονη μικρο-

γλυπτική στο κοινό, αλλά πάνω από όλα, θα αποτελέσει

σημείο συνάντησης των εικαστικών καλλιτεχνών και των

επισκεπτών με το μουσείο της Μακρονήσου, χώρο που θυ-

μίζει τον μαρτυρικό τόπο «σωφρονισμού» χιλιάδων αγω-

νιστών που βασανίσθηκαν φρικτά ή και βρήκαν το θάνατο

από το 1947 ως και  το 1958.

Διάρκεια Έκθεσης από 30 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου

2017.  Ώρες λειτουργίας : 11.00 -21.00.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«Bαδίζοντας στα ίχνη 

του Παυσανία.... 

με προορισμό την Δική μας

ΑΝΑΒΥΣΣΟ»

Ουγκώ: Μια Ουτοπία 
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Στήριξη Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί

στην εναρκτήρια εκδήλωση του «Προγράμματος Στή-
ριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Start Ups)» που

αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της βιώσιμης και καινο-

τόμου επιχειρηματικότητας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Οκτω-

βρίου 2017, στις 19.00 στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ.

Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).

Στόχος του Προγράμματος είναι η κινητοποίηση και

υποστήριξη των νέων για την εξέλιξη της αρχικής

τους ιδέας σε επιχείρηση.

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρ-

λέτη είχε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου η Προσωρινή

Επιτροπή του Δικτύου Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών*

που ορίστηκε στην πρόσφατη 1η Θεματική Συνάντηση

Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών στην Αθήνα, στο πλαίσιο

του διαλόγου για την Αναθεώρηση του Καλλικράτη. 

Στη συνάντηση επιδόθηκε στον υπουργό υπόμνημα με

τις θέσεις – προτάσεις του Δικτύου για την Περιφερει-

ακή Αυτοδιοίκηση και την Ενδοπεριφερειακή Αποκέν-

τρωση με κύρια σημεία:

1. Την αναβάθμιση των Περιφερειακών Ενοτήτων

(Νομών) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για τις οποίες

θα υπάρξει ενιαία νομοθετική κατοχύρωση για όλες τις

Περιφέρειες.

2. Την ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργά-

νου (συμβουλίου) ανά Περιφερειακή Ενότητα με αποφα-

σιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για θέματα της

ΠΕ (κατάρτιση τοπικού προϋπολογισμού, τοπικού τεχνι-

κού προγράμματος, τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών

κλπ που θα εντάσσονται στον γενικότερο προγραμματι-

σμό της Περιφέρειας). 

3. Την εκλογή του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη ανά Πε-

ριφερειακή Ενότητα (Νομό) με σταυροδοσία σε χωριστή

λίστα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

4. Τη λειτουργία Υπηρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμμα-

τισμού ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητες κα-

τοχυρωμένες στο γενικό θεσμικό πλαίσιο αναπτυξιακού

προγραμματισμού της χώρας. 

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης προς συζήτηση πολλά

επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των

Περιφερειών και υπήρξαν τοποθετήσεις από όλους τους

Αντιπεριφερειάρχες κυρίως για την ενδοπεριφερειακή

αποκέντρωση αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι

Περιφέρειες θα έρθουν πιο κοντά στον πολίτη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Αντιπεριφερειάρχες Τρι-

κάλων Χρήστος Μιχελάκης, Κορίνθου Πελοπίδας Καλ-

λίρης, Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος, Άρτας

Βασίλειος Ψαθάς, Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος,

Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, Έβρου Δημήτριος Πέτρο-

βιτς, Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, Ξάνθης Κωνσταντί-

νος Ζαγναφέρης, Δυτικής Αττικής Ιωάννης Βασιλείου

και Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου. 

* η Προσωρινή Επιτροπή του Δικτύου Χωρικών Αντιπεριφερειαρ-

χών ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017 με την συμμετοχή 41 αντιπε-

ρειαρχών από όλη τη χώρα (χωρικών), οι οποίοι κατέθεσαν

προτάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την ενδυνά-

μωση των θεσμών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των Περιφε-

ρειακών Ενοτήτων, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και

τη διασφάλιση ότι τα κέντρα λήψης των αποφάσεων θα βρίσκονται

κοντά στον πολίτη.

Μεταξύ άλλων σημείωναν στην παρέμβασή τους: «Χωρίς ισχυρές
Περιφερειακές Ενότητες (Νομαρχίες) δεν μπορούν να υπάρξουν
ισχυρές Περιφέρειες και χωρίς ισχυρές Περιφέρειες δεν μπορεί να
υπάρξει ισχυρή χώρα. Η ιστορική παθογένεια του πολιτικού, διοι-
κητικού και οικονομικού συγκεντρωτισμού της χώρας μας όχι μόνο
δεν μας προφύλαξε από την χρεοκοπία αλλά αποτέλεσε και μια
από τις βασικές αιτίες της».

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχί-

ζει να παρέχει δομές και παροχές στις

ευπαθείς ομάδες λειτουργώντας με

ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών για

την  ελάφρυνση των βαρών των κοινω-

νικά ευπαθών ομάδων όπως:

Κοινωνικοί Ξενώνες (2)

Πρόγραμμα Κοινωνικής σίτισης

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο,

Φροντιστήριο

Βοήθεια στο σπίτι

Ειδικότερα για του ξενώνες όπως μας

ενημερώνει με δ.τύπου, στον Κοινωνικό

Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης (οδός

Λητούς 20), φιλοξενούνται 40 άτομα

που τους παρέχεται διαμονή, σίτιση, ψυ-

χοκοινωνική φροντίδα. Έτσι ακολουθεί-

ται μια διαδικασία επανένταξης τους στη

κοινωνία και στη ζωή γενικότερα. 

Στον Ξενώνα Υπερηλίκων Βούλας

(Πλαπούτα 8), Βούλα, φιλοξενούνται

12 ηλικιωμένα άτομα στα οποία παρέ-

χεται στέγη, διατροφή και φροντίδα με

σκοπό να ζήσουν σε ανθρώπινες και

αξιοπρεπείς συνθήκες.

Οι δύο ξενώνες που λειτουργούν στο

Δήμο προέρχονται από δωρεές συμ-

πολιτών και για την εισαγωγή κάποιου

ατόμου, απαιτούνται δικαιολογητικά

και ιατρικές εξετάσεις, τα οποία τη-

ρούνται αυστηρά.

Το βασικότερο όμως είναι η επιθυμία

του ίδιου του ατόμου να θέλει να εν-

ταχθεί σε αυτή τη διαδικασία.

Οπως σημειώνεται στο δελτίο:

«Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας
που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημέ-
νοι με το θέμα των αστέγων, φαινό-
μενο που τελευταία παρατηρείται
αυξημένο, ότι: Οι υπηρεσίες μας έχουν
πράξει και θα συνεχίσουν να πράττουν
τα δέοντα με διακριτικότητα και ευαι-
σθησία (επαφές με κοινωνικούς λει-

τουργούς, ενημέρωση, έντυπα) με τα
εν λόγω άτομα, κάποιοι εκ των οποίων
εισήχθησαν στους ξενώνες μας. Όμως
μερικοί από αυτούς δεν επιθυμούν ή
δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο
περιβάλλον ενός ξενώνα φιλοξενίας
(λόγω αλκοολισμού ή άλλων θεμάτων)
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τους
προσφερθεί βοήθεια, παρά μόνο σε
έκτακτες καιρικές συνθήκες (χιόνι,
καύσωνα κ.λπ). Παρακαλούμε όλους
τους συμπολίτες μας, εάν υποπέσει
στην αντίληψη τους κάποια αντίστοιχη
περίπτωση, να επικοινωνήσουν με την
Κοινωνική Υπηρεσία».
Για τη γνωστοποίηση στην Κοινωνική

Υπηρεσία κάποιου ατόμου που χρήζει

βοήθειας ή για πληροφορίες σχετικά

με τις υπόλοιπες παροχές της υπηρε-

σίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας των

κοινωνικών λειτουργών είναι, 213

2019906 και  213 2019921.

Κοινωνικές δομές στο Δήμο 3Β

Υπόμνημα με τις θέσεις – προτάσεις για την Περιφερειακή 

Αυτοδιοίκηση και την Ενδοπεριφερειακή Αποκέντρωση
Κατέθεσε το Δίκτυο Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών

Σύμφωνα με απόφαση του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου, μπαίνει τέλος

στις κατατμήσεις έργων και τις

απευθείας αναθέσεις, που είναι

κοινή πρακτική στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση.

Παίρνουν ένα έργο και μοιράζουν

το ποσό έτσι που να μπορεί να

γίνει χωρίς μειοδοτικό διαγωνι-

σμό, αλλά με απευθείας ανάθεση

επί τρία.

Αυτό εμπεριέχεται σε απόφαση

του ανώτατου δημοσιονομικού δι-

καστηρίου, που επικυρώνει στην

πράξη το Νόμο Σπίρτζη (Ν.

4412/2016) για τις δημόσιες συμ-

βάσεις, όπου μέσα είναι και οι

ΟΤΑ.

Βέβαια οι δήμαρχοι υποστηρίζουν

ότι αυτό γίνεται διότι η διαδικασία

διαγωνισμού είναι χρονοβόρα και

πολλές φορές οι καταστάσεις

επείγουν.

Οι δήμοι σήμερα έχουν τη δυνατό-

τητα να επιλέξουν είτε την απευ-

θείας ανάθεση για προμήθεια έως

20.000 € και είτε με πρόχειρο δια-

γωνισμό έως  60.000 €.

Πάντως, κατά το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο, η τεχνητή κατάτμηση σύμ-

βασης για προμήθεια ομοειδών

αγαθών, είναι παράνομη, γιατί κρί-

νει ότι αυτή η πρακτική ακολου-

θείται σκόπιμα για τους γνωστούς

λόγους που καθημερινά συναν-

τάμε...

Οι Δήμοι αντιδρούν καθώς και οι

Περιφέρειες και ζητάνε να μπο-

ρούν να υλοποιούν απευθείας ανα-

θέσεις για όμοιες ή ομοειδείς

δαπάνες, τις οποίες να εκτελούν

αυτοτελώς και να αφορούν τις δη-

μοτικές ενότητες.

Τέλος στην κατάτμηση των έργων ΟΤΑ

με απευθείας αναθέσεις;
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Η ιστορία αυτή των διαθέσιμων ταμειακών αποθεμάτων

των ΟΤΑ και γενικότερα του δημοσίου, που ζήτησε η

κεντρική διοίκηση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

(ΠΝΠ)  το 2015 επανέρχεται.  Η ΠΝΠ αφορά όλους τους

φορείς Γενικής Κυβέρνησης καθώς και τους ΟΤΑ.

Αυτή η πρακτική ισχύει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ενωσης (σημείωνε το Υπ. Οικονομικών)  και η ρύθ-

μιση αυτή αναφέρεται σε φορείς οι οποίοι

χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και

δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να δανείζεται για μία

χρονική περίοδο ως και 15 ημέρες, ποσά τα οποία οι φο-

ρείς δεν έχουν ανάγκη.

Σήμερα επανέρχονται με έγγραφο του Γενικού Λογιστη-

ρίου του κράτους (υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ / 13/9/2017),

και  θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενι-

κής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοι-

νού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο

260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλά-

δος», όπου και ζητούν τα διαθέσιμα των

Δήμων να κατατεθούν στην Τράπεζα της

Ελλάδος. Σήμερα ζητάνε από τους ΟΤΑ, τη

μεταφορά των κεφαλαίων των προθεσμια-

κών του καταθέσεων!

Οι Δήμοι και η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελ-

λάδος (KEΔΕ) σήκωσαν “λάβαρο επανάστα-

σης”. Αρνούνται να καταθέσουν τα

διαθέσιμα και προχωρούν σε κατεπείγουσες

συνεδριάσεις των οργάνων τους προκειμέ-

νου να πάρουν αποφάσεις.

Η ΚΕΔΕ λέει ΟΧΙ

Να μην καταθέσουν τα χρήματα των Δήμων

τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφάσισε

κατά την έκτακτη συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβού-

λιο της ΚΕΔΕ (20.9), μετά από εισήγηση του Προέδρου

της Γ. Πατούλη.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Θέλουν να πάρουν και τα ασημικά μας. Τα ταμειακά μας
διαθέσιμα προορίζονται για πληρωμές σε τρίτους, για τους
εργαζόμενους και για έργα υποδομής προς όφελος των πο-
λιτών. Οι Δήμοι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν, μέσα από σχετικές
διαγωνιστικές διαδικασίες, τους συμφερότερους όρους στα
επιτόκιά τους. Αν επιμένουν σε αυτή τους την απόφαση ας
προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση που θα τους δίνει τη
δυνατότητα να τα πάρουν, απευθείας από τις τράπεζες.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για
την κοινωνία. Τοπική Αυτοδιοίκηση πιο ώριμη από ποτέ
είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της και να μπει μπρο-
στά, για την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων των
πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».

Απόφαση της ΚΕΔΕ 

για τα ταμειακά διαθέσιμα των

Δήμων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε εκτενώς

το ζήτημα κι αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

1. Εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι αποφάσεις της

ΚΕΔΕ από το 2015, όσον αφορά το περιεχόμενο της

ΠΝΠ

Κρίνουμε ότι αποτελεί θεσμικό ατόπημα από πλευράς

της Κυβέρνησης, η επανενεργοποίηση της ΠΝΠ του

2015. Με το ανωτέρω έγγραφο του ΓΛΚ επανενεργοποι-

είται η απαράδεκτη και απορριπτέα από σχετικές απο-

φάσεις τόσο του Διοικητικού μας Συμβουλίου, όσο και

έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και Τακτικών μας Συνε-

δρίων Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015, με

την οποία η Κυβέρνηση υποχρέωνε τους Φορείς της Γε-

νικής Κυβέρνησης στους οποίους περιλαμβάνονται και

οι Δήμοι, να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα

στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αποφάσεις των θεσμικών

οργάνων της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού από το 2015,

εξακολουθούν να εκφράζουν και σήμερα τις απόψεις

των αιρετών εκπροσώπων της.

2. Θεωρούμε ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι για την

εφαρμογή της ΠΝΠ.

Με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

κ. Α. Τσίπρα από το βήμα της ΔΕΘ (Σεπτέμβριος 2017),

η ελληνική οικονομία έχει πλέον ξεπεράσει τις συνθήκες

δημοσιονομικής ασφυξίας που αντιμετώπιζε το καλο-

καίρι του 2015. Βρισκόμαστε, σύμφωνα με τους ισχυρι-

σμούς του κ. Πρωθυπουργού λίγο πριν την έξοδο από

τα μνημόνια, το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται, η ανερ-

γία μειώνεται και τα έσοδα του Κράτους αυξάνονται. Αν

ισχύουν τα παραπάνω συνάγουμε το ασφαλές συμπέ-

ρασμα ότι δεν υφίσταται πλέον η «έκτακτη περίπτωση

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη

μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής

Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης α’ και β’ βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της

Ελλάδος». Αφού λοιπόν δεν υφίσταται η ανάγκη αυτή,

θεωρούμε απαράδεκτη πράξη την επανενεργοποίηση

της ΠΝΠ.

3. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε υπεύθυνα στην

εθνική προσπάθεια για την αναγέννηση της χώρας.

Αν  οι πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού δεν

ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση της ελλη-

νικής οικονομίας και υφίσταται πράγματι δημοσιονομικό

πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, η ΚΕΔΕ είναι

έτοιμη να συνομιλήσει υπεύθυνα και να επανακαθορίσει

τη στάση της, προς το συμφέρον της χώρας και των πο-

λιτών. όπως κάνουμε πάντα έτσι και τώρα είμαστε έτοι-

μοι να συμβάλλουμε με ρεαλισμό, σοβαρότητα και

υπευθυνότητα, στην εθνική προσπάθεια για την αναγέν-

νηση της χώρας.

4. Η Αυτοδιοίκηση δεν αντέχει άλλη περικοπή πόρων

Η επανενεργοποίηση της ΠΝΠ γίνεται σε μια περίοδο

που ήδη η Αυτοδιοίκηση έχει να αντιμετωπίσει μεταξύ

άλλων:

― Την περικοπή άνω του 60% της κρατικής χρηματοδό-

τησης των Δήμων.

― τον αποκλεισμό της από τη διαχείριση των πόρων του

ΕΣΠΑ.

― την περαιτέρω μείωση κατά 214 εκ. ευρώ της χρημα-

τοδότησης των ΟΤΑ από τον προϋπολογισμό

του 2017

― τη μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων

της περιόδου 2010- 2016, που αν και είναι θε-

σμικά και συνταγματικά κατοχυρωμένοι , δεν

μας έχουν δοθεί. Το ύψος τους ξεπερνά τα 13

δις ευρώ.

― την υφαρπαγή των πόρων από το Πράσινο

Ταμείο, με τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτούν-

ται έργα και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση

του περιβαλλοντικού ισοζυγίου

― την υφαρπαγή, τα προηγούμενα χρόνια, θε-

σμοθετημένων πόρων της Αυτοδιοίκησης Α'

Βαθμού ( τέλη χρήσης βοσκοτόπων, φόρος

ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων

Δημοσίου, κλπ)

― την έλλειψη οποιουδήποτε αναπτυξιακού

προγράμματος όπως ήταν ο ΘΗΣΕΑΣ, με το οποίο θα

χρηματοδοτούνταν έργα τοπικής εμβέλειας.

Οι Δήμοι δεν αντέχουν άλλη περικοπή πόρων. Δεν

έχουν την πολυτέλεια να δεσμεύουν τα ελάχιστα χρή-

ματα που τους απομένουν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεν θα καταθέσουμε τα χρήματα

των Δήμων μας

«Με βάση τα παραπάνω, επαναβεβαιώνουμε τις σχετικές

αποφάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ,

όσο και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και των Τακτικών

Συνεδρίων μας, του 2015, οπότε είχε εκφραστεί η αντίθεσή

μας στο περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου, με τις οποίες υπεραμυνθήκαμε της οικονομικής ανε-

ξαρτησίας και αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Και καλούμε

για μια ακόμη φορά τους συναδέλφους μας Δημάρχους να

μην καταθέσουν τα χρήματα των Δήμων τους στην Τράπεζα

της Ελλάδος», καταλήγει η απόφαση της ΚΕΔΕ.

Στο μεταξύ οι Δήμοι συνεδριάζουν εκτάκτως για το θέμα

και θα ακολουθήσουν και οι αποφάσεις των δημοτικών τους

συμβουλίων. Σήμερα (Παρασκευή 29/9 συνεδριάζει ο Δήμος

Μαρκοπούλου, τη Δευτέρα 2/10 συνεδριάζει ο Δήμος 3Β

και..

“Μολών λαβέ” από την ΚΕΔΕ: Δεν καταθέτουμε τα ταμειακά

διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
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«Μη ραδίως δεξιάν εμβαλλείν» Πυθαγόρας

Στο προηγούμενο  άρθρο είχαμε αναλύσει, ότι λέξη δε-

ξίωση στην αρχαία Αθήνα ήταν συνώνυμη της χειραψίας

με το δεξί χέρι με την έννοια, είτε ενός χαιρετισμού, είτε

μιάς  ευπρόσδεκτης  υποδοχής. Αλλά πολλές φορές έδινε

και την υπόσχεση ή και  το  κλείσιμο μιας συμφωνίας με-

ταξύ κυρίων, οπότε και επείχε την θέση του όρκου.  

Στην αρχαία Αθήνα η λέξη “όρκος” ετυμολογικά συνδεό-

ταν με τη λέξη “έρκος” που θα πεί φραγμός, δηλαδή  δέ-

σμευση για μια αντίθετη απόφαση. Στην επίρρωση

μάλιστα του όρκου επεκαλείτο και μια θεότητα ως εγγυή-

τρια και τιμωρός προς κάθε αθέτηση.  «ίνα νώιν άπαντες
μάρτυροι ωσ’  οι ένερθε θεοί». (Ιλ .Ξ, 271).  

Εξ ού και    λόγος τότε γίνεται περί  «όρκου θρησκευτικού.

Εξ ού  και στον  Δία  το προσωνύμιο “Ερκείος”  και “Ορ-

κείος”», δηλαδή προστάτης  του όρκου και εγγυητής για

το  προβλεπόμενο επιτίμιο.   

Εξ άλλου  και σήμερα στη λαϊκή καθημερινότητα  συχνά-

κις ακούγεται το: “μα τώ θεώ”, “μα την Παναγία”, “μα τον

τίμιο  Σταυρό”, αλλά και “μα την ψυχή” και “τα κόκαλα των

γονιών μου” και άλλα παρόμοια τέτοια, που αφελώς επι-

στρατεύονται σε μα απαράδεκτη αθυροστομία για να πεί-

σουν για ό,τι ασήμαντο και ευτελές. 

Στην ιερότητα της θεοκρισίας λοιπόν και στην επίκληση

της κατάρας του θείου  κοντά και η άπρεπη εκστόμιση του

όποιου ιερού και πατρογονικού λειψάνου, τα πάντα και

όλα να καταγράφονται σε μια φτηνή κατασπίλωση. 

Στην Ηλιαία, στο μεγάλο λαϊκό δικαστήριο της αρχαίας

Αθήνας με τις έξι χιλιάδες κληρωτούς δικαστές, ήταν

γνωστή η πρόκληση και πρόσκληση στον διάδικο πολίτη

να ορκιστεί και να προτείνει πρόσωπο ή κάτι σχετικό, σαν

εγγυητή της αληθείας των λόγων  του. 

Επειδή όμως συχνές ήσαν οι καταπατήσεις των δι’ όρκου

υποσχέσεων, η αξιοπιστία του προσβλήθηκε και αυτός

ούτος  ο όρκος καταργήθηκε.  

Τέλος πάντων  ο διάδικος στο αρχαίο δικαστήριο δε-

σμευόταν με όρκο  να τηρήσει τα υπεσχημένα  και  να πεί

την αλήθεια.  Σχετική δε είναι  και η λέξη “ειρκτή”, πού

προέρχεται από το ρήμα “είργω”, δηλαδή περιορίζω, που

τελικά σημαίνει πως η παράβαση του όρκου που δόθηκε,

αναπόφευκτα θα επιφέρει και τις συνέπειες μιάς τιμωρίας.

Και όταν ο όρκος ήταν θρησκευτικός  η θεοκρισία και θεία

δίκη αναλάμβανε το έργο του τιμωρού.

Βέβαια στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ακόμα και στα βυ-

ζαντινά η σύνδεση  του όρκου με το θείο είχε επιφέρει

δριμείες αντιδράσεις, όταν  ακόμη και η ανάγνωση του

ευαγγελίου του Ματθαίου  (ε, 34) έγραφε επιτιμητικά:

«εγώ δε λέγω υμίν, μη ομώσσαι άλλως». 

Τελικά εξελικτικά  η σημερινή κοσμική Εκκλησία  επέτρε-

ψαν και επέβαλαν όπου δει και μπορετό τον θρησκευτικό

όρκο.   

Στον Ιλιαδικό κόσμο  ο καθαυτό όρκος,  εν  πολλοίς δεν

αναφέρεται ή και πολύ σπάνια  ως τέτοιος δηλώνεται.

Αποκαλείται δε  και “όρκιος”:  «φίλε κασίγνητε, ώς σε έβα-
λον Τρώες κατά τα όρκια πιστά πάτησαν», λέγει ο Αγαμέ-

μνων στον αδελφό του Μενέλαο, (έτσι σε εκτύπησαν οι

Τρώες αφού κατεπάτησαν τους άξιους της εμπιστοσύνης

όρκους). (Ιλ. Δ. 158).

Πληροφοριακά  δε επ’ αυτού ας συμπληρώσομε για να

πούμε ότι  όταν ο Πάρις είχε προκαλέσει τον Μενέλαο σε

καθαρή μονομαχία και με όρκους είχε αποφασιστεί αυτός

που θα νικήσει θα έπαιρνε και την Ελένη, όταν τελικά ο

Πάρις  νικήθηκε  καταπάτησε τους όρκους και ξαναπήρε

την Ελένη.  Ο ποιητής δε την καταπάτηση των όρκων  την

φορτώνει σε παρέμβαση της Αθηνάς  και στον  όρκο μεν

αλλά θνητών, οι θεοί όμως άλλως έδοξαν. 

Στον Ιλιαδικό  κόσμο  το “δόσιμο” και  το “σφίξιμο” όμως

των δεξιών χεριών, των χεριών  η “δεξίωση” δηλαδή, συ-

νήθως φαίνεται να  ήταν  αρκετή   και αν τυχόν ήθελε αθε-

τηθεί, καταδικαζόταν.  

Για παράδειγμα ας  πάρομε την ιστορία του Φιλοκτήτη από

την Ιλιάδα, αλλά και από την ομώνυμη τραγωδία του Σο-

φοκλέους. Το δράμα εκτυλίσσεται  στο σκηνικό μιας σπη-

λιάς, στη Λήμνο. Εκεί  οι Έλληνες έχουν εγκαταλείψει

τον  πολεμιστή Φιλοκτήτη, όταν αρρώστησε  μετά από τη

δηλητηριασμένη δαγκωματιά  ενός φιδιού που  ενήργησε

κατ’ εντολή της  φιλοτρωϊκής Ήρας σκόπιμα για να  προ-

στατευτεί η  πόλη από τα  θανατηφόρα βέλη του Φιλο-

κτήτη. 

Γιατί ο Έλενος  ο γιος του Πριάμου,  ο οποίος ήταν και

μάντης, είχε προφητεύσει πως η Τροία θα  έπεφτε στα

χέρια των Ελλήνων μοναχά από τα όπλα του Φιλοκτήτη.   

Η Τροία  λοιπόν  πολιορκείται αλλά δεν πέφτει  και οι Έλ-

ληνες  όταν μαθαίνουν  τα του χρησμού προβληματίζονται

και   αποφασίζουν να πάνε να φέρουν πίσω τον Φιλοκτήτη

που έχουν εγκαταλείψει  βαριά άρρωστο στη Λήμνο ή

τουλάχιστον να του πάρουν τα ονομαστά όπλα  που του

είχε χαρίσει ο  Ηρακλής, ο γιος του Δία. 

Ο  Νεοπτόλεμος  ο γιος του Αχιλλέα με  πονηρεμένες

συμβουλές  από  τον Οδυσσέα  φτάνει στην Λήμνο,  εξα-

πατά τον Φιλοκτήτη, του δίνει το δεξί του χέρι και  του

υπόσχεται ότι θα τον γυρίσει στη πατρίδα αν  αυτός τού

παραχωρήσει τα τόξα του.  Και από το κείμενο:

Φιλοκτ.: «Ού μην  σ΄ένορκον γ΄αξιώ θέσθαι τέκνον. Έμ-
βαλε χειρός πίστιν».
Νεοπτ.:  «Εμβαλώ μενείν». 
Ο Νεοπτόλεμος όμως αθετεί τον όρκο του  και αντί να

τον γυρίσει πίσω στην πατρίδα, τον σέρνει στην Τροία. «Ό
παίς μ’ έδρασεν ούξ Αχιλλέως, ομώσας απάξειν οίκαδε,
ές Τροίαν με άγει προσθείς τε χείρα δεξιάν, τα τόξα μου
ιερά λαβών του Ζηνός Ηρακλέους έχει».

Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια το έπος του Πολέμου και

του Νόστου το παράδειγμα του κλέους, της τιμής και της

αξιοπρέπειας αλλά και του  έντεχνου δόλου δίνουν την

ιστορική τους αντανάκλαση με Έκτορα, Αχιλλέα και

Οδυσσέα, και Πηνελόπη και Τηλέμαχο  και λοιπούς επι-

κούς ήρωες με μοναδική βάση το δόσιμο στα χέρια. 

Έτσι ο Διομήδης ο Τηδεύς και βασιλιάς του Άργους μια

εξέχουσα συμμετοχή και παρουσία δυναμική  στον πό-

λεμο της Τροίας, αλλά συνάμα  ένας  από τους μνηστήρες

και θαυμαστής της ωραίας Ελένης – στο επόμενο άρθρο

θα γράψω και άλλα  γι΄ αυτόν –  ήρθε σε πολεμική ρήξη

με τον Γλαύκο τον βασιλιά των Λυκίων στη  μικρά Ασία)

και σημαντικό σύμμαχο των Τρώων.  Στη λογομαχία που

προηγήθηκε βρέθηκε ανάμεσά τους μια στενή πατρογο-

νική σχέση παλιάς αμοιβαίας φιλοξενίας.  Ο Γλαύκος ήταν

γιος του Ιππόλοχου και δισέγγονος του βασιλιά της Κο-

ρίνθου Σίσσυφου. Με την αποκάλυψη και οι δυό συγκινη-

μένοι, κατέβηκαν από τα άλογα  τους,  άφησαν κάτω τα

όπλα τους, αμέσως μετά  σε ένδειξη περισσής  φιλίας και

εκτίμησης φιλίας τα αντήλλαξαν, έσφιξαν τα χέρια τους

σε ανανέωση της πατρογονικής σχέσης, αλλά  και με την

προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να είναι εχθροί και

αντίπαλοι σε αυτόν τον Τρωικό πόλεμο.    

Στον Ομηρικό κόσμο η αξιοπρέπεια μιας περίεργης ιππο-

τικής συμπεριφοράς γράφεται σε πρώτο πλάνο. Και από

το κείμενο: «ως άρα φωνήσαντε καθ’ ίππων αίξαντε χεί-
ρας τε αλλήλων λαβέτην πιστώσαντο.» (Ιλ.  Ζ, 232..) 

Τα παραδείγματα είναι πάμπολλα, αλλά η περαιτέρω ανα-

φορά οπωσδήποτε θα αποβεί μονότονη  και κουραστική. 

Πάντως  είναι βέβαιο, ότι τα μαθήματα και τα διδάγματα

ζωής που απορρέουν από τη μελέτη των αρχαίων κειμέ-

νων είναι πολλά ανεξάντλητα, αρκεί να μπορέσομε προ-

σεκτικά να τα αντλήσομε.   

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Το “δεξιώνεσθαι”

στην αρχαία έννοια

του όρκου

Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα

για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελ-

ληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώ-

νουν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών

Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Pro-

fessional (CSAP).  Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελμα-

τικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακού Eπιπέδου της

προσέγγισης των συστημάτων το οποίο εστιάζεται στο

στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας

επαγγελματική τεχνογνωσία τελευταίας γενιάς, που είναι

εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του δράση και

που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές,

δημιουργικές και ηγετικές ικανότητες.

Η επαγγελματική μεταπτυχιακή πιστοποίηση φυσικών

προσώπων από επίσημα αναγνωρισμένο Φορέα διεθνούς

κύρους (ΕΕΣΜ) καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην επαγ-

γελματική μεταπτυχιακή πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου,

δίνοντάς τους ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα στον επαγγελματικό στίβο.

Ο κύκλος σπουδών του CSAP αρχίζει τον Οκτώβριο εκά-

στου έτους και πραγματοποιείται μόνο την ημέρα Σάβ-

βατο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από 09:30 έως 15:00.

Διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος η διδασκαλία και ακολουθεί

η μελέτη πιστοποίησης εφαρμοσμένη στο χώρο εργασίας

σας διάρκειας περίπου 6 μηνών.

Προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης

από απόσταση για άτομα που δεν κατοικούν στην Αττική

και συνεπώς δεν απαιτείται η παρουσία των στο Πανεπι-

στήμιο Πειραιώς.

Αναλυτικά, στην http://www.csap.gr/ στην οποία προσφέρον-

ται επιπλέον υποτροφίες του Παν/μίου Πειραιώς - Κέντρο

Ερευνών οι οποίες καλύπτουν και έως το 100% των διδά-

κτρων.  και στην http://www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43 .
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Πλειστηριασμοί κατοικιών
Πατ-κιούτ  

Από την 1η Ιανουαρίου του 2018, που λήγει η προστα-

σία πρώτης κατοικίας και για χρέη προς τις τράπεζες

και με το σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,

θα βγαίνουν τα σπίτια στο σφυρί σε 15 ημέρες από την

αναγγελία της κατάσχεσης βάσει του νόμου που ψηφί-

στηκε τον Ιούνιο.

Με τον προηγούμενο νόμο, ο πλειστηριασμός γινόταν

δύο χρόνια μετά  την αναγγελία της κατάσχεσης.

Στο “παιχνίδι” των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

μπαίνουν και οι Δήμοι, αφού είναι υποχρεωμένοι να βε-

βαιώσουν την οφειλή, όπως τονίζουν, και αν δεν το κά-

νουν θα υποστούν  πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

Θα προτιμούσα ένα δήμαρχο που υπέστη πειθαρχικές

κυρώσεις γιατί δεν έβγαλε στο σφυρί το “κεραμίδι” του

δημότη που αδυνατεί να πληρώσει!! Αλλά η εξουσία

είναι γλυκιά...

«Να μας φοβάστε»

Απειλητικό μήνυμα μέσω facebook εστάλη προς την

Τράπεζα της Ελλάδος (TτE) από τους Anonymous

Greece σημειώνοντας παράλληλα ότι έχουν “χακάρει”

το σύστημά της, κατέβασαν την ηλεκτρονική σελίδα

των πλειστηριασμών και καθημερινά θα ανεβάζουν

στον ιστοχώρο στοιχεία!!!

«Προς Τράπεζα της Ελλά-

δος: Όταν μερικοί σας πα-

ρακολουθούν και από

στιγμή σε στιγμή μπορεί να

πέσετε θύμα κυβερνοεπι-

θέσεων εσείς θα τα δια-

ψεύσετε διότι δεν έχετε

κάτι καλύτερο να πείτε! Να

μας φοβάστε! γιατί ποτέ

δεν ξέρετε πότε θα καταρ-

ρεύσει όλο το σύστημα

σας και μετά να δούμε τι θα έχετε».

«Θα ακολουθήσουν πολλά», καταλήγει το μήνυμα και

έχει δημιουργήσει πανικό...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Για να βρίσκουν οι άνθρωποι τη θέση ενός τόπου πάνω στη

Γη, χώρισαν τη Γη σε κάθετες και οριζόντιες φανταστικές

γραμμές και οι μεν γραμμές  (ημικύκλια) που ενώνουν  το

Βόρειο με το Νότιο Πόλο ονομάστηκαν Μεσημβρινοί της

Γης και είναι ίσοι μεταξύ τους και σαν πρώτος έχει οριστεί

αυτός που περνάει από το αστεροσκοπείο Γκρίνουιτς του

Λονδίνου, οι δε φανταστικές οριζόντιες κυκλικές γραμμές

ονομάστηκαν Παράλληλοι κύκλοι και δεν είναι ίσοι μεταξύ

τους. Σαν πρώτον όρισαν αυτόν που περνάει από τον Ιση-

μερινό της Γης και την χωρίζει στο Βόρειο και στο Νότιο

ημισφαίριο.

Το σημείο που ενώνονται ένας Μεσημβρινός με έναν Πα-

ράλληλο λέγεται  «στίγμα» και  από αυτό μπορούμε να

βρούμε τη θέση κάποιου τόπου που θέλουμε!   Τις χώρες

της Γης, στο Βόρειο ημισφαίριο, που πρώτες αντικρίζει ο

ζωοδότης Ήλιος,  όταν διαλύει το σκοτάδι της νύχτας και

τον υποδέχεται η «ροδόχρους» αυγή,  είναι τα ανατολικά

μέρη της Ασίας, τα οποία ονομάζονται και Άπω Ανατολή.

Εκεί βρίσκονται, η Ιαπωνία που λέγεται και χώρα του  ανα-

τέλλοντα Ήλιου, η αχανής Κίνα και η Κορεατική χερσόνη-

σος.  Η γειτνίαση  αυτών των κρατών χαρακτηρίζεται από

σκληρούς πολέμους,  δια μέσου των αιώνων,  για την επι-

κράτηση  του ισχυρότερου στην περιοχή!!!

Ο 38ος Παράλληλος του Βορείου ημισφαιρίου,  χωρίζει

σε δύο κράτη, τη χερσόνησο  της Κορέας, που συγκροτή-

θηκε σαν κυρίαρχη οντότητα το 935 μ.Χ., από την ένωση

τριών αυτοκρατοριών και από το 1953 υπάρχει  η Βόρεια

και η Νότια Κορέα. Την Κορέα την είχε καταλάβει η Ιαπω-

νία από το 1910, η οποία   αναδείχθηκε νικήτρια στους πό-

λεμους  με την Κίνα και τη Ρωσία, και το 1950  ξέσπασε

ένας φρικτός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ της Βόρειας και

Νότιας Κορέας  και  μετά  την ανακωχή του τριετούς αι-

ματηρού  αυτού πολέμου, (1950-1953), επήλθε πλήρης

ρήξη των δύο Κορεάτικων κρατών  και παίχτηκαν άνομα

συμφέροντα  και μεγάλα  βρόμικα παιχνίδια στην περιοχή,

αφήνοντας  χιλιάδες νεκρούς  και ένα καλά ριζωμένο και

αβυσσαλέο μίσος μεταξύ των ομοεθνών Βορείων και Νο-

τίων Κορεατών.

Η κατάτμηση της Κορεατικής χερσονήσου σε δύο κράτη

ήταν δημιούργημα των ΗΠΑ  και της Σοβιετικής Ένωσης,

γιατί μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αδυνατούσαν να

συμφωνήσουν για την ανεξαρτησία του Κορεατικού Βασι-

λείου, το οποίο για 40 χρόνια ήταν υπό την κυριαρχία της

Ιαπωνίας και αποφάσισαν το διαμελισμό του κράτους σε

Βόρεια και Νότια Κορέα, εξυπηρετώντας αποκλειστικά και

μόνο τα δικά τους συμφέροντα και όχι των  Κορεατών!!! 

Εδώ βρίσκω πολλές ομοιότητες με τους δικούς μας εμφύ-

λιους πολέμους, παλαιότερα, όταν δεν υπήρχε ΣΙΑ,  αλλά

υπήρχε ΠΕΡΣΊΑ και αυτή δημιούργησε τον 27ετή  ολέθριο

για τον ελληνισμό Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά και αρ-

γότερα όταν προσπαθούσαμε να απαλλαγούμε από τον

Οθωμανικό ζυγό, υπήρχαν άλλες δυνάμεις που δήθεν ήθε-

λαν να μας βοηθήσουν, αλλά και μετά τον Β’ Π.Π. , πάλι

κάποιοι θέλησαν να μας βοηθήσουν, με τον τρόπο ακριβώς

που βοηθάει ο προαγωγός την εκδιδομένη απ’ αυτόν γυ-

ναίκα!!!!

Δυστυχώς τα φρικαλέα σενάρια για την επικράτηση του

πιο δυνατού,  επαναλαμβάνονται στην ιστορία, παρόμοια

και χωρίς ντροπή και όλα προσφέρονται θυσία στο βωμό

των άνομων συμφερόντων!!!

Το 1950 η Βόρεια Κορέα εισέβαλε στην Νότια και έτσι άρ-

χισε ο εμφύλιος πόλεμος, που συνεχίζεται ακόμα σε

μορφή ψυχρού πολέμου, με ακατάπαυστες απειλές και

από τις δύο πλευρές!!!  Το ξέσπασμα του εμφυλίου κορε-

ατικού πολέμου πήρε διεθνή διάσταση,  λαμβάνοντας

μέρος στον πόλεμο και στο πλευρό των ΗΠΑ, δέκα πέντε

κράτη μετά από απόφαση του ΟΗΕ:  Ελλάδα, Αυστραλία,

Βέλγιο, Καναδά, Κολομβία, Αιθιοπία, Γαλλία, Λουξεμ-

βούργο, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Νότιος

Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία Μ. Βρετανία και φυσικά οι

ΗΠΑ.  

Τα ελληνικά στρατεύματα δυστυχώς,  είχαν  πολλούς νε-

κρούς και τραυματίες!!! Η Σοβιετική Ένωση είχε χάσει την

ευκαιρία να θέσει βέτο, γιατί εκείνη την περίοδο απείχε

από τις εργασίες του Οργανισμού!

Το ελληνικό στρατιωτικό σώμα περιελάμβανε ένα τάγμα

πεζικού, ένα σμήνος μεταγωγικών  αεροπλάνων και μικρά

βοηθητικά κλιμάκια και συμπλήρωνε δύναμη 1263 ανδρών,

ενώ το γενικό πρόσταγμα της επιχείρησης το είχε ο Αμε-

ρικανός στρατηγός  Ντάγκλας Μακ Άρθρουρ!  Μέχρι σή-

μερα παραμένουν στην Ν. Κορέα χιλιάδες αμερικανικές

στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως στην αποστρατιωτικοποι-

ημένη ζώνη του 38ου Παράλληλου. 

Σήμερα η Β. Κορέα έχει ανώτατο ηγέτη τον Κιμ Τζονγκ

Ουν, ο οποίος  διαδέχτηκε τον πατέρα του Κιμ Τζονγκ Ιλ

μετά από τον ξαφνικό του θάνατο τον Δεκέμβριο του

2011. Ο Κιμ Τζονγκ Ουν είναι ο νεότερος αρχηγός κρά-

τους σε όλο τον πλανήτη και έχει  γεννηθεί στις 8-1-1984

(αν και η χρονολογία παίζει 2 - χρόνια!), είναι νυμφευμέ-

νος με μια πρώην τραγουδίστρια και  έχει μια κόρη, αλλά

φημολογείται ότι έχει άλλα δύο παιδιά.

Σπούδασε στην Ελβετία και έμενε στο σπίτι της θείας του,

αδελφής της μητέρας του  και ήταν ένα δειλό και  εσω-

στρεφές αγόρι, χωρίς ιδιαίτερη επίδοση στις σπουδές του!

Ασκεί απολυταρχική  εξου-

σία και έχει στη διάθεσή

του μερικά από τα πιο ισχυρά όπλα του πλανήτη, ενώ πρό-

σφατα έκανε δοκιμή μιας βόμβας υδρογόνου, γιατί θέλει

να αναγάγει τη χώρα του σε μια μεγάλη πυρηνική δύναμη

και έδειξε ότι δεν υπολογίζει  τις απειλές του Αμερικανού

προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ διαδίδει ότι γρήγορα θα

κάνει και άλλη δοκιμή, δείχνοντας μια εχθρική στάση απέ-

ναντι στη διεθνή κοινότητα, ακόμα και στον ισχυρότερο

σύμμαχό του, που είναι η Κίνα, γιατί δεν δείχνει να υπα-

κούει και αρνείται να σταματήσει την κούρσα των εξοπλι-

σμών, στην οποία είναι αντίθετη η Κίνα.

Έχει εξοντώσει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους

ακόμα και από το  οικογενειακό του περιβάλλον και προ-

σπαθεί να είναι ο μόνος εξουσιαστής του τόπου του μέσα

σε μια πλήρη μυστικότητα.

Τα πυρηνικά όπλα είναι δύο ειδών, της «σχάσης» και της

«σύντηξης». Τα δεύτερα έχουν αντίθετη λειτουργία από

τα πρώτα και είναι πολύ πιο καταστροφικά, γιατί τα πρώτα

σκάνε, ενώ τα δεύτερα μαζεύονται και λιώνουν όλα μαζί,

με  μια βοηθητική μικρή έκρηξη που  προκαλεί τεράστια

αύξηση της θερμοκρασίας για να  δημιουργηθεί το λιώσιμο

(σύντηξη) των θερμοπυρηνικών όπλων που λέγονται και

υδρογονοβόμβες και είναι  100 έως 1000 φορές πιο κατα-

στροφικές από τις ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα  -

Ναγκασάκι.   Οι δοκιμές αυτών των βομβών γίνονται από

την  δεκαετία του ‘50 από τις ΗΠΑ  και από το 1952 από

την Σοβιετική Ένωση, ενώ το 1968 έκανε την πρώτη  πυ-

ρηνική δοκιμή και η Γαλλία  στη βόμβα υδρογόνου! 

Και ύστερα σου λένε  φταίνε τα σεσουάρ των μαλλιών για

το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι ακαθαρσίες των αγε-

λάδων που μολύνουν την ατμόσφαιρα και ανοίγουν τρύπα

στο όζον  και όσο για τα φουγάρα των βιομηχανιών και τα

«μανιτάρια» των πυρηνικών δοκιμών «ουδεμία ευθύνη φέ-

ρουν»!!!   Ας δεχτούμε λοιπόν αυτές τις ουτοπικές θεω-

ρίες σαν ανέκδοτο και μέσα σ’ όλη αυτή την τρέλα που

επικρατεί ας γελάσουμε λίγο, ελπίζοντας  ότι δεν θα ξα-

νακυληστεί στο αίμα ο 38ος Παράλληλος και επιτέλους

θα πετάξει και εκεί το  περιστέρι της ειρήνης με κλάδο

ελιάς και όχι με ραδιενέργεια!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

38ος Βόρειος Παράλληλος!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πράγματι προφητικός ο Μπομπ Ντίλαν όταν το 1964

τραγούδησε το  The Times They Are A Changing! («Οι

καιροί Αλλάζουν! Μεγάλες ανατροπές μας φέρνει το

μέλλον»). Όλοι μας βλέπουμε καθημερινά την τεχνολο-

γία να τρέχει πλέον με την ταχύτητα του ...φωτός.

Διαβάζοντας το παρακάτω άρθρο θα εκπλαγείτε για το

τί θα δούμε στο πολύ εγγύς μέλλον!!!

Μπορούσατε να φανταστείτε ότι μετά το 1998, και 3 χρόνια

αργότερα δεν θα αγοράζατε ξανά φιλμ για την φωτογραφική

σας μηχανή γιατί η Kodak το 1998, με 170.000 υπαλλήλους

πουλούσε το 85% του φωτογραφικού χαρτιού  παγκοσμίως

σταμάτησε να το πουλά. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια η επιχεί-

ρηση  εξαφανίστηκε και χρεοκόπησε. Αυτό που συνέβη με

την Kodak θα συμβεί σε πολλές βιομηχανίες τα επόμενα 10

χρόνια και οι περισσότεροι άνθρωποι ούτε θα προλάβουν να

το δουν να έρχεται.

Ωστόσο, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είχαν εφευρε-

θεί το 1975. Οι πρώτες είχαν μόνο 10.000 pixel, αλλά ακο-

λούθησαν τον νόμο του Moore.

Όπως και με όλες τις καινούργιες τεχνολογίες, στο αρχικό

διάστημα ήταν μια απογοήτευση, προτού γίνει αποδεχτό  και

αποκτήσει δημοτικότητα, όπου σε λίγα χρόνια είχε πολύ με-

γάλη πέραση. Τώρα το ίδιο θα ξανα-

συμβεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη,

την υγεία, τα αυτόνομα ηλεκτρικά

αυτοκίνητα, την εκπαίδευση, την

τρις διάστατη (3D) εκτύπωση, τη γε-

ωργία και τις νέες τεχνολογίες στις

θέσεις εργασίας.  

Καλώς ήρθατε στην 4η Βιομηχανική

Επανάσταση. Καλώς ήρθατε στην

εποχή των καινούργιων εκθεμάτων.

Τα ερχόμενα 5 -10 χρόνια η καινούρ-

για Τεχνολογία θα αναστατώσει τις

παραδοσιακές βιομηχανίες. Το

«Uber» είναι απλώς ένα λογισμικό

εργαλείο, δεν διαθέτει αυτοκίνητα

ωστόσο είναι πλέον η μεγαλύτερη

εταιρεία ταξί στον κόσμο.

Η «Airbnb» είναι πλέον η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία

στον κόσμο, παρόλο που  δεν κατέχει ιδιοκτησίες.

Η Τεχνητή νοημοσύνη: Οι υπολογιστές παρουσιάζουν ως να

κατανοούν καλύτερα  τον κόσμο. Φέτος, ένας υπολογιστής

κατάφερε το καλύτερο «Go-player» στον κόσμο, κατά 10 χρό-

νια νωρίτερα από το αναμενόμενο. 

Στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν ήδη θέσεις εργασίας για τους νέους

δικηγόρους. Και αυτό λόγω της «Watson» της IBM, όπου

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορείτε να πάρετε νομικές

συμβουλές (προς το παρόν προσφέρει  περισσότερες ή λι-

γότερες βασικές νομικές πληροφορίες σε βασικά πράγματα)

με ακρίβεια 90% σε σχέση με την ακρίβεια των 70% όταν γί-

νεται από τον άνθρωπο. Λοιπόν, αν σπουδάζετε νομικά, στα-

ματήστε αμέσως. Γιατί στο μέλλον θα χρειαζόμαστε  90%

λιγότερους δικηγόρους. Θα παραμείνουν στο επάγγελμα

μόνο ειδικοί. Ο «Watson» βοηθά ήδη τους νοσηλευτές στην

διάγνωση του τον καρκίνου, οπου είναι 4 φορές ακριβέστε-

ρος από τους νοσηλευτές.

Το Facebook έχει τώρα ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώ-

πων που μπορεί να αναγνωρίσει σχεδόν καλύτερα τα πρό-

σωπα από τον άνθρωπο. Το 2030 οι υπολογιστές θα γίνουν

πιο έξυπνοι από τους ανθρώπους. (ο Άλμπερτ δεν μας λέει

ΠΟΤΕ).  

Το 2018 θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά τα πρώτα Αυ-

τόνομα Αυτοκίνητα. Περί το 2020 ολόκληρη η  αυτοκινητο-

βιομηχανία θα αρχίσει να διαταράσσεται. Δεν θα θέλετε πια

να έχετε δικό σας αυτοκίνητο. Με το τηλέφωνο σας θα κα-

λείτε να έρθει ένα αυτοκίνητο, και θα εμφανίζεται στη θέση

που είστε για να σας οδηγήσει στον προορισμό σας. Δεν θα

χρειαστεί να το σταθμεύσετε, θα πληρώνετε μόνο για τη δια-

νυόμενη απόσταση και έτσι θα μπορείτε να είστε παραγωγι-

κός ενώ οδηγείτε.

Τα παιδιά μας δεν θα χρειαστούν ποτέ να πάρουν άδεια οδή-

γησης, αφού δεν θα έχουν δικό τους αυτοκίνητο.

Οι πόλεις μας θα αλλάξουν, διότι θα μας χρειάζονται 90-95%

λιγότερα αυτοκίνητα. Έτσι θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε

σε πάρκα τους προηγούμενους χώρους στάθμευσης.

1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαί-

νουν κάθε χρόνο σε τροχαία ατυ-

χήματα παγκοσμίως. Έχουμε

τώρα ένα ατύχημα σε κάθε

100.000 χλμ., Με αυτόνομη οδή-

γηση υπολογίζουν ότι θα πέσει

σε 1 ατύχημα σε 6 εκατομμύρια

μίλια (10 εκατομμύρια χιλιόμε-

τρα). Αυτό θα σώσει ένα εκατομ-

μύριο ζωές κάθε χρόνο. Οι

περισσότερες εταιρείες αυτοκινή-

των πιθανώς θα πτωχεύσουν. Οι

παραδοσιακές εταιρείες αυτοκινή-

των δοκιμάζουν την εξελικτική

προσέγγιση και απλώς κατα-

σκευάζουν ένα καλύτερο αυτοκί-

νητο, ενώ εταιρείες τεχνολογίας

όπως η Tesla, η Apple, η Google θα κάνουν την επαναστατική

προσέγγιση και θα κατασκευάσουν έναν υπολογιστή με

ρόδες!

Πολλοί μηχανικοί από τη Volkswagen και την Audi είναι από-

λυτα τρομοκρατημένοι από τον Tesla. Οι ασφαλιστικές εται-

ρείες θα έχουν τεράστια προβλήματα επειδή δεν θα

υπάρχουν ατυχήματα. Η ασφάλιση θα γίνει 100 φορές φθη-

νότερη. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο της ασφάλισης αυ-

τοκινήτων θα εξαφανιστεί.

Η ακίνητη περιουσία θα αλλάξει. Επειδή αν μπορείτε να ερ-

γαστείτε ενώ ταξιδεύετε, οι άνθρωποι θα μετακινηθούν πιο

μακριά για να ζήσουν σε μια πιο όμορφη γειτονιά. Τα ηλε-

κτρικά αυτοκίνητα θα αρχίσουν να διαδίδονται από το 2020.

Οι πόλεις θα έχουν λιγότερους θορυβους, διότι όλα τα νέα

αυτοκίνητα θα λειτουργούν με ηλεκτρισμό.

Η ηλεκτρική ενέργεια θα γίνει απίστευτα φθηνή και καθαρή.

Η ηλιακή παραγωγή 30 χρόνια παρουσιάζει καμπύλη, αλλά

τώρα θα μπορέσετε να δείτε την εκρηκτική επίδραση.

Πέρυσι, παγκοσμίως εγκαταστάθηκε περισσότερη ηλιακή

ενέργεια από ό,τι ενέργεια μάς έδιναν τα ορυκτά. Οι εται-

ρείες ενέργειας προσπαθούν απεγνωσμένα να περιορίσουν

την πρόσβαση στο δίκτυο για να αποτρέψουν τον ανταγω-

νισμό από τις οικιακές ηλιακές εγκαταστάσεις, αλλά αυτό

δεν μπορεί να διαρκέσει. Την στρατηγική της ενέργειας θα

την αναλάβει η τεχνολογία.                                                                 

Με τη φθηνή ηλιακή ενέργεια έρχεται και το φθηνό και

άφθονο νερό. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού χρειάζε-

ται τώρα μόνο 2k Wh ανά κυβικό μέτρο στα 0,25 σεντ). στα

περισσότερα μέρη δεν έχουν καλό νερό, μπορούν να έχουν

μόνο πόσιμο νερό.  Για φανταστείτε τι θα είναι εφικτό να

μπορεί ο καθένας και σχεδόν χωρίς κόστος να έχει όσο

θέλει καθαρό νερό. 

Υγεία: Υπάρχουν εταιρείες που θα κατασκευάσουν μια ια-

τρική συσκευή (που ονομάζεται "Tricorder" από το Star Trek)

που θα λειτουργεί με το τηλέφωνό σας, η οποία θα λαμβάνει

τη σάρωση του αμφιβληστροειδούς, το δείγμα αίματός σας

και εσείς μόνο θα αναπνέετε πάνω σε αυτό.  Στη συνέχεια

αναλύει 54 βιο-δείκτες που θα εντοπίσουν σχεδόν οποιαδή-

ποτε ασθένεια. Θα είναι φτηνό, οπότε σε λίγα χρόνια όλοι

σε αυτόν τον πλανήτη θα έχουν πρόσβαση στην ιατρική ανά-

λυση σε παγκόσμιας κλάσης, σχεδόν δωρεάν. Η τιμή Tri-

corder X θα ανακοινωθεί φέτος. 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3 D): Η τιμή του φθηνότερου 3D

εκτυπωτή μειώθηκε από $18.000 σε $ 400 μέσα σε 10 χρόνια.

Ταυτόχρονα, έγινε 100 φορές πιο γρήγορη. Όλες οι μεγάλες

εταιρείες υποδημάτων έχουν ήδη ξεκινήσει τις τρισδιάστα-

τες εκτύπωσης παπουτσιών.

Ορισμένα ανταλλακτικά αεροπλάνων σε απομακρυσμένα αε-

ροδρόμια έχουν ήδη εκτυπωθεί με 3D. Ο διαστημικός σταθ-

μός διαθέτει τώρα έναν εκτυπωτή που εξαλείφει την ανάγκη

για το μεγάλο μέρος των ανταλλακτικών που χρησιμοποιού-

σαν στο παρελθόν. Στο τέλος αυτού του έτους, τα νέα έξυ-

πνα τηλέφωνα θα έχουν δυνατότητες να σαρώσουν 3D. Στη

συνέχεια, μπορείτε να σαρώσετε σε 3D τα πόδια σας και να

εκτυπώσετε στο σπίτι σας το τέλειο παπούτσι.

Στην Κίνα έχουν ήδη εκτυπωθεί 3D και έχτισαν ένα πλήρες

κτίριο γραφείων 6 ορόφων. Μέχρι το 2027 το 10% όλων των

προϊόντων που παράγονται θα εκτυπώνονται σε 3D.

Εργασία: Το 70-80% των θέσεων εργασίας θα εξαφανιστεί

τα επόμενα 20 χρόνια. Θα υπάρξουν πολλές νέες θέσεις ερ-

γασίας, αλλά δεν είναι σαφές εάν θα υπάρχουν αρκετές νέες

θέσεις εργασίας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό

θα απαιτήσει μια επανεξέταση της κατανομής του πλούτου(!).

Γεωργία: Θα υπάρξει ένα γεωργικό ρομπότ αξίας 100 δολα-

ρίων στο μέλλον. Οι γεωργοί στις χώρες του 3ου κόσμου

μπορούν στη συνέχεια να γίνουν διευθυντές του τομέα τους

αντί να εργάζονται όλη μέρα στους αγρούς τους. 

Aεροπονική: Με την Αεροπονική θα χρειαστεί πολύ λιγότερο

νερό. Το πρώτο πιάτο Petri που παρήγαγε μοσχάρι είναι τώρα

διαθέσιμο και θα είναι φθηνότερο από το μοσχάρι που παρά-

γεται από αγελάδες το 2018. Σήμεραο 30% όλων των γεωρ-

γικών επιφανειών χρησιμοποιείται για τις αγελάδες. Για

φανταστείτε αν δεν χρειαζόμαστε πλέον αυτόν τον χώρο. 

The Times They Are A Changing!

«Οι καιροί Αλλάζουν! Μεγάλες ανατροπές
μας φέρνει το μέλλον»
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Μετά το κλείσιμο των Αστυνομικών τμημάτων

σε Βούλα και Βάρη οι κάτοικοι δεν ξέρουν πού

και πώς να προσεγγίσουν τη Βουλιαγμένη.

Γράφουμε διεύθυνση και τηλέφωνα.

Αστυνομικό Τμήμα Βουλιαγμένης 
Αφροδίτης 5, Βουλιαγμένη  

Τηλέφωνο

Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 9673350

Γραμματεία 210 9673381

Τμήμα Ασφαλείας Βουλιαγμένης 
Τηλέφωνο

Αξιωματικός Υπηρεσίας 210 9673358

Γραφείο Ταυτοτήτων 210 9673366

Με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα από τα βασικά συμ-

περάσματα που προέκυψαν μετά την αλματώδη αύ-

ξηση του ελληνικού τουρισμού το φετινό καλοκαίρι,

ήταν και η μεγάλη αύξηση που είχαν τα λιμάνια τόσο

της Ραφήνας, όσο και του Λαυρίου με τις γραμμές

που έχουν για τα νησιά των Κυκλάδων και του Αι-

γαίου.

Η αυξημένη κίνηση, οχημάτων και επιβατών, από τα

λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, έχει δύο δια-

φορετικές πλευρές. Από τη μία, η ολοένα και αυξα-

νόμενη δυναμική των λιμένων, που είναι ικανή να

φέρει επιπλέον έσοδα σε αυτά και από την άλλη, τί-

θεται το ερώτημα, αν τα λιμάνια της Ανατολικής Ατ-

τικής είναι με τις παρούσες υποδομές, ικανά να

ανταπεξέλθουν στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση.

Τόσο το Λαύριο, που αποτελεί πόλο έλξης για την

κρουαζιέρα για τα επόμενα χρόνια, μιας και γειτνιάζει

με το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, βρίσκεται δίπλα στο

Σούνιο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα, όσο και η Ραφήνα,

που γίνεται πολύ δημοφιλής στη σύνδεσή της με

πολλά νησιά των Κυκλάδων, πάσχουν τόσο από ορ-

γάνωση σε προσωπικό που θα τα εκτινάξει ως προς

τη λειτουργία τους, άρα και περισσότερα έσοδα, ενώ

είναι πίσω σε υποδομές στους χώρους τους και σε

διεθνείς πιστοποιήσεις και κυρίως μιας και θέλουν να

εξυπηρετήσουν επιβατικό κοινό λόγω ακτοπλοϊας,

δεν μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμ-

φόρηση σε ώρες αιχμής, με το παράδειγμα της Ρα-

φήνας, που όταν έχει πολλά πλοία μαζί,

δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος σε όλη την πόλη.

Δε μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονα λιμάνια που να

θέλουν να προσελκύσουν περαιτέρω ακτοπλοΐα και

κρουαζιέρα, όταν ακόμη και σήμερα δεν συνδέονται

και τα δύο με μέσα σταθερής τροχιάς, που θα έκανε

εύκολη και γρήγορη την πρόσβαση των επιβατών από

και σε αυτά, χωρίς αυτοκίνητο, από το κέντρο της

πόλης. Η μη δημιουργία σύγχρονων και ανταγωνιστι-

κών μαρίνων σε Μαραθώνα και Παλαιά Φώκαια αντί-

στοιχα, η έλλειψη στρατηγικής και επενδυτικού

πλάνου για τα μικρότερα λιμάνια, όπως η Αγία Μα-

ρίνα στο Μαραθώνα που συνδέεται με την Εύβοια,

που μπορεί να φέρει επιπλέον έσοδα στον ΟΛΡ και η

αναγκαιότητα κινήτρων για βασικό λιμάνι κρουαζιέ-

ρας στο Λαύριο, είναι κάποιες από τις βασικές στρα-

τηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν,

προκειμένου τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

να αποτελέσουν αναπτυξιακό μοχλό όχι μόνο της

Ανατολικής Αττικής, αλλά και ολόκληρης της Αττικής,

που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας, άμεσες και έμ-

μεσες, δημιουργία τουριστικού brand στην Ανατολική

Αττική, που δεν υπάρχει σήμερα, ανάδειξη των αρχαι-

ολογικών της χώρων, των τοπικών αγροτικών προϊόν-

των της, όπως το κρασί και δημιουργία τοπικής και

πολιτισμικής ταυτότητας, με την Ανατολική Αττική

παρούσα την επόμενη μέρα στην ανάκαμψη της ελ-

ληνικής οικονομίας που όλοι ευελπιστούμε να γίνει

στο εγγύς μέλλον.

Αναγκαία η ανάπτυξη και ανάδειξη των 

Λιμένων της Ανατολικής Αττικής

Νεκτάριος Καλαντζής Οικονομολόγος, Κοινωνιολόγος, Μέλος

της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων - Μέλος του

Τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΝΔ και Δημοτικός

Σύμβουλος Παλλήνης.

Γράφει ο Γιάννης Δ. Πρεβενιός

Τις τελευταίες ημέρες μετά από το "περίεργο" ναυά-

γιο στη Σαλαμίνα που μόλυνε όλο τον Σαρωνικό

ακούσαμε και είδαμε από περίεργα ως και εξωφρε-

νικά πράγματα. 

Κατά αρχάς πως γίνεται να ...κυκλοφορεί ένα τέτοιο

πλοίο χωρίς κανένας επίσημος κρατικός φορέας  να

μπορεί να μας πει, πρώτo το όνομα αυτού που έκανε

την παραγγελία και την παραλαβή. Δεύτερο την πο-

σότητα του προϊόντος. Τρίτο την διαδρομή του

πλοίου και τέταρτο και σημαντικότερο τον τελικό πα-

ραλήπτη του φορτίου!

Φυσικά όλα αυτά τα αναπάντητα έχουν και συνέχεια

που έχει να κάνει με την μετά από το ατύχημα αντι-

μετώπιση της κατάστασης. 

Μιας κατάστασης που για άλλη μια φορά ανέδειξε

την ανικανότητα των υπουργών, των υπηρεσιών και

γενικά την διαχρονική ανεπάρκεια της λεγόμενης

κρατικής μηχανής. Μιας μηχανής που πολλές φορές

κατά περίπτωση την κινούν ή την αδρανοποιούν αλ-

λότρια πρόσωπα και συμφέροντα!

Από όλα αυτά που ακούγονται θέλω να επισημάνω

κάτι που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και αφορά

το ασφαλιστικό καθεστώς αυτών των πλοίων. 

Ένα καθεστώς το οποίο επιτρέπει στους πλοιοκτήτες

με την ανοχή του κράτους να κυκλοφορούν τα γέ-

ρικα καράβια τους (τα λεγόμενα και σαπιοκάραβα)

"ανασφάλιστα"  ενώ μπορούν να ασφαλίζουν το ...

φορτίο τους! 

Παράδοξοι και αντιφατικοί νόμοι κομμένοι και ραμ-

μένοι προς όφελος κάποιων μεγαλόσχημων και επι-

φανών τύπων οι οποίοι χρόνια τώρα διαπλέκονται με

τους εκπροσώπους της εξουσίας. 

Μιας εξουσίας που σε μας τους μικρούς και τους

απλούς πολίτες (καλώς) μας υποχρεώνει (και μας

τιμωρεί αν δεν το κάνουμε) να ασφαλίζουμε το αυ-

τοκίνητο ή την μοτοσυκλέτα μας, ενώ επιτρέπει να

κυκλοφορούν αυτές οι θαλάσσιες νεκροφόρες που

μπορούν από τι μια στιγμή στην άλλη να προκαλέ-

σουν από μια μικρή ή μεγάλη οικολογική κατα-

στροφή έως την απώλεια ζωών που εργάζονται

πάνω σε αυτά!

Φίλες/οι το πιο πιθανόν είναι να μη μάθουμε ποτέ την

αλήθεια για το τι συνέβη και ποιοί ευθύνονται αλλά

σίγουρα όλοι μας θα βιώσουμε για αρκετά χρόνια τις

συνέπειες αυτού του γεγονότος. 

Ενός γεγονότος που θα μας στερήσει την δυνατό-

τητα να απολαμβάνουμε ανεπιφύλακτα εμείς και τα

παιδιά μας την θάλασσα και τις παραλίες του όμορ-

φου Σαρωνικού μας!

Υποσημείωση
Ελπίζω η μνήμη μας να μην είναι βραχεία όπως όλων των ψαριών

που θα μολυνθούν ή θα πεθάνουν εξ αιτίας αυτών των ανεύθυνων

τύπων και όταν έρθει η ώρα να τους "τιμήσουμε" όπως πρέπει

στέλνοντας τους για πάντα ..... στον Αγύριστο!

email: johnpreve@gmail.com

Διαχρονική ανεπάρκεια της κρατικής μηχανής
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Κατέπεσε το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του

Υμηττού από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Στ) μετά

από προσφυγή επτά Δήμων (Ελληνικού - Αργυρού-

πολης, Παπάγου - Χολαργού, Ηλιούπολης, Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης, Παιανίας - Γλυκών Νερών,

Κρωπίας και Γλυφάδας) οι οποίοι είχαν προσφύγει

επειδή έκριναν πως το διάταγμα υποβαθμίζει τις πε-

ριουσίες των πολιτών τους. 

Με βάση το διάταγμα, ο Υμηττός χωρίστηκε εκ νέου

σε πέντε ζώνες, με τη σημαντικότερη (α’ ζώνη από-

λυτης προστασίας) να καταλαμβάνει το 88,5% του

όρους (αυξήθηκε η προστασία από τα 76.000 σε

93.000 στρέμματα, επί συνόλου 105.000 στρεμμά-

των). 

Στη ζώνη αυτή απαγορεύτηκε κάθε νέα δόμηση,

καθώς η πρόβλεψη περί "αναψυκτηρίων" του παρελ-

θόντος είχε αποδεδειγμένα οδηγήσει στην ανέγερση

κατοικιών.

Με τις υπ’ αριθμ. 2355 έως και 2361 απόφασεις της

Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (με

πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και εισηγητή τον

σύμβουλο Επικρατείας Σπυρίδωνα Μαρκάτη), η οποία

δημοσιεύθηκαν την 22.09.2017, ακυρώθηκε το από

14.06.2011 προεδρικό διάταγμα «Καθορισμός μέ-

τρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού

και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή – Ιλισσίων»

(ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011).

Τα σχέδια και τα προγράμματα που περιέχει το διά-

ταγμα Υμηττού αφορούν κατ’ ουσίαν τη χωροταξία

αστικών και αγροτικών περιοχών και τη χρήση του

εδάφους.

Μία εκ των αποφάσεων, η με αριθμό 2355/2017

αφορά το Κορωπί, την οποία ο δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτρης Κιούσης χαιρετίζει με ανακοίνωσή του,

που δημοσιεύεται παραπλεύρως, και στην οποία

καλεί τους πολίτες «να βοηθήσουμε στη χάραξη
στρατηγικής για την ουσιαστική προστασία και ανά-
δειξη του Υμηττού». 
Ο Δρ Παπακωνσταντίνου, που χειρίστηκε και την

υπόθεση όσον αφορά το Δήμο Κρωπίας (απόφ.

2355/2017) σημειώνει ότι, η απόφαση αυτή του ΣτΕ,

αποτελεί την άμεση συνέπεια της από 10.09.2015

αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώ-

σεως (υπόθεση C-473/2014, Δήμος Κρωπίας κατά

ΥΠΕΚΑ). «Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της
χώρας υιοθέτησε τους βασικούς ισχυρισμούς που εί-
χαμε προβάλει τόσο ενώπιόν του, όσο και ενώπιον
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκανε
δεκτή την αίτηση ακυρώσεως που είχαμε ασκήσει εκ
μέρους του Δήμου σας.
Κατόπιν τούτου, αποτράπηκε η εφαρμογή συγκεκρι-
μένων ακραίων ρυθμίσεων που περιλάμβανε το ως
άνω π.δ. και έπλητταν δυσανάλογα και χωρίς απο-
χρώντα λόγο δημοσίου συμφέροντος σημαντικό
αριθμό ιδιοκτητών σε ολόκληρη την περιφέρεια του
Υμηττού», προσθέτει στην ίδια ανακοίνωσή του ο δια-

κεκριμένος νομικός.

Εξαιρείται ο Δήμος 3Β

Ακυρώνεται το προσβαλλόμενο διάταγμα κατά το

μέρος που αφορά τον αιτούντα δήμο Βάρης – Βούλας

– Βουλιαγμένης, αναφέρει η απόφαση 2356/2017

όσον αφορά το Δήμο 3Β. 

«Ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως πρέπει να

γίνει δεκτός ως βάσιμος διότι, κατά παράβαση των

επιταγών της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και της

107017/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’, 1225/2006) το προσβαλ-

λόμενο π.δ. εκδόθηκε χωρίς τήρηση της διαδικασίας

προηγούμενης στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτι-

μήσεως».

Τη σχετική απόφαση 2356/2017, που αφορά το Δήμο

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης έχει αναρτήσει στον

ιστοχώρο της (http://rikipvvv.blogspot.gr) η δημοτική

παράταξη του δήμου 3Β, Ριζοσπαστική Κίνηση Πολι-

τών «ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.» 

Κατέπεσε το Προεδρικό 
Διάταγμα για τον Υμηττό

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε 
Δικαιώθηκε ο Δήμος Κρωπίας από το

Συμβούλιο της Επικρατείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ

«ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε &  ΔΙΚΑΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΥΠΕΚΑ 2011» 

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 πληροφορηθή-

καμε, από τον έγκριτο Νομικό Δρ. Απόστολο Παπακων-
σταντίνου, νομικό εκπρόσωπο των συμφερόντων του

Δήμου μας στον δικαστικό αγώνα μας κατά του ΥΠΕΚΑ

περιόδου 2011, τη δικαίωση των προσπαθειών μας, με την

οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που

ακυρώνει  τις  ακραίες  και αυταρχικές  ρυθμίσεις του

Προεδρικού Διατάγματος περί προστασίας του Υμητ-

τού(ΦΕΚ τ. Δ΄ αριθμ. 187/16.06.2011). Ακραίες ρυθμίσεις

που επέβαλαν lobbies Μ.Κ.Ο και κρατικοί –κυβερνητικοί

φορείς  της περιόδου 2009-2011. Η πρώτη νομική νίκη

του Δήμου μας κατά του ΥΠΕΚΑ ήρθε από τα Ευρω-

παϊκά Δικαστήρια (Δ.Ε.Ε) στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 και

ολοκληρώθηκε με την οριστική απόφαση του Σ.τ.Ε. 

Η οριστική απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2017

αποτελεί ισχυρό μήνυμα προς  τις γραφειοκρατικές, απο-

μονωμένες από την κοινωνία,  κρατικές και κομματικές ελίτ

της χώρας μας, που αυταρχικά θέλουν να επιβάλλουν τις επι-

διώξεις τους ερήμην των τοπικών κοινωνιών, χωρίς ουσια-

στικές διαδικασίες διαβούλευσης, με αγνόηση του λαϊκού

παράγοντα και της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτό το

μήνυμα ισχύει και στην περίπτωση της πρόσφατης προσπά-

θειας, ΕΔΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής, να επιβάλλουν με-

θοδευμένα υπερτοπικές εγκαταστάσεις διαχείρισης

απορριμμάτων στην ανατολική και δυτική Αττική, σε  «στο-

χοποιημένες» περιοχές, που έχουν υποστεί- και συνεχίζουν

να αντιμετωπίζουν- σοβαρές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις

και  περιβαλλοντικά εγκλήματα. Ο Δήμος μας με επιμονή

και υπομονή χρησιμοποιεί σε όλες τις δίκαιες διεκδική-

σεις του κατάλληλα πολιτικά και νομικά μέσα και προ-

σπαθεί να συνδυάζει τόσο την υπεράσπιση του δημοτικού

συμφέροντος όσο και του δημοσίου συμφέροντος.

Ο Υμηττός είναι ένα σημαντικό ορεινό-δασικό οι-

κοσύστημα με αρχέγονη παρουσία και  αναπόσπαστους

δεσμούς με τα ιστορικά μνημεία της Ανθρωπότητας

όπως τον Παρθενώνα με τον αρχαίο δρόμο της Σφηττίας

Οδού,  που συνδέει την Αθήνα με τα Μεσόγεια.  Αποτελεί

δε έστω και χωρίς ανάδειξη, τουριστικό οικολογικό και αρ-

χαιολογικό σημείο αναφοράς σε διεθνείς ταξιδιωτικούς

οδηγούς. Είναι η κοντινότερη ανάσα ζωής της Αθήνας και

των Μεσογείων. Του αξίζει ένα καλύτερο διάταγμα προ-

στασίας και ανάδειξης. Ένα καθεστώς προστασίας που

θα ενσωματώνει ξανά το βουνό στην ζωή των κατοίκων,

θα αντιμετωπίζει τα υπαρκτά ζητήματα των κινδύνων

και των ήδη συντελεσμένων αλλοιώσεων του χαρα-

κτήρα του με κοινωνικά δίκαιο τρόπο πάντα με τη σύμ-

φωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και υπό

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. 

Σας καλώ να αγωνιστούμε για τα αυτονόητα : να

βοηθήσουμε στην χάραξη στρατηγικής για την ουσια-

στική προστασία και ανάδειξη του Υμηττού, με ουσια-

στική διαβούλευση για την οριοθέτηση των πραγματικών

ζωνών προστασίας και την ομαλή ένταξη των παραδοσια-

κών δραστηριοτήτων των κατοίκων. Δραστηριότητες οι

οποίες προστατεύουν το δασικό οικοσύστημα και εμπλου-

τίζουν την πανίδα της περιοχής.  

Η  τοπική αυτοδιοίκηση είναι εδώ, στηρίζει την

κοινωνία του πλήττεται και αγωνίζεται με δίκαιο τρόπο.

Ο  Υμηττός μας είναι το κοινό σύμβολο της Αντίστασης

και της Ελπίδας!
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Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Υποβρύχιες εικόνες του

βυθού στο Δήμο 3B

δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

μόλυνση από πετρελαιοκηλίδα

Χωρίς μόλυνση από την πετρελαιοκηλίδα δείχνει να είναι

ο βυθός σε όλες τις παραλίες του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, όπως ενημερώνει ο Δήμος, μετά από

υποβρύχιες λήψεις που ζήτησε  από τη σχολή καταδύ-

σεων «Seahorse Dive Center». 

Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 25 και 26 Σε-

πτεμβρίου σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου και η εικόνα

που δείχνουν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς δεν εν-

τοπίστηκαν σημάδια μόλυνσης από την πετρελαιοκηλίδα. Πα-

ράλληλα, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έγινε νέα υδροληψία σε

εφτά σημεία εντός των ορίων του Δήμου και τα εργαστηριακά

αποτελέσματα για τον εντοπισμό τοξικών υδρογονανθράκων

αναμένονται μέχρι τέλος της εβδομάδας.

Επίσης αναφέρει ο Δήμος ότι έχει ομαλοποιηθεί το φαινόμενο

της εμφάνισης μικρών συσσωματωμάτων στις παραλίες του,

γεγονός που αντιμετωπίστηκε με διπλές βάρδιες της υπηρε-

σίας καθαριότητας(!!!) με αποτέλεσμα να υπάρχει μια μικρή

δυσλειτουργία στα καθημερινά καθήκοντα της που αφορούν

στην καθαριότητα της πόλης. Οι βάρδιες και τα δρομολόγια

της υπηρεσίας έχουν επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθ-

μούς και μέσα στις επόμενες ημέρες η καθαριότητα στο εσω-

τερικού της πόλης θα αποκατασταθεί. 

Η επιχείρηση για την προστασία των ακτών από τη ρύ-

πανση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς και θα συνε-

χιστεί μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος για το

θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον του Δήμου.

...καταδυθείτε στο βυθό:  https://www.youtube.com

/watch?v=lxg8x5iYPqc&list=PLD_Soz3cJB0_4y5Au-

uoap0CECrJjKr7X-&index=16

Οταν ήμασταν στο τυπωθήτω μας ήρθαν νέες μετρήσεις

του θαλάσσιου νερού από τα 3Β που συνεχίζουν να βρί-

σκουν καθαρές τις θάλασσες.

σ.σ. Επειδή κολυμπάω, και έχω κολυμπήσει στη Βούλα,

θεωρώ ότι η Βούλα δεν είναι ακόμη έτοιμη για κολύμβηση...

Ίσως τώρα με τους βοριάδες να καθαρίσει παντελώς.

Mηδενικές τιμές ανίχνευσης

υδρογονανθράκων και 

ορυκτέλαιων στις παραλίες

του Δήμου Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού, όπως μας ενημέρωσε, έλαβε 26
Σεπτεμβρίου 2017, τη δεύτερη ανάλυση των υδάτων
από τις παραλίες: Αγίου Νικολάου Λαγονησίου, κεν-
τρική Σαρωνίδας, κόλπου Αλυκών Αναβύσσου και
Θυμαρίου Παλαιάς Φώκαιας.

Όλες οι παραλίες παρουσιάζουν και πάλι μηδενικές
τιμές ανίχνευσης υδρογονανθράκων και ορυκτέ-
λαιων. 

Τις αναλύσεις πραγματοποίησαν τα “Αναλυτικά Εργα-
στήρια Αθηνών Α.Ε.”, τα οποία είναι πιστοποιημένα
από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Οι αναλύσεις
αυτές θα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση έως και
τα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να ενημερώνονται οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες του Δήμου.
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της σχετικής
Υπουργικής Απόφασης για τις ακτές που απαγορεύε-
ται η κολύμβηση, οι παραλίες του Δήμου Σαρωνικού
ΔΕΝ έχουν κριθεί ακατάλληλες.

«Συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνιση και να
ελέγχουμε διαρκώς τις θάλασσες και τις ακτές μας»,
σημειώνει ο δήμαρχος Γεώργιος Σωφρόνης.

Η πετρελαιοκηλίδα σιγά σιγά εξαφανίζεται...

Αποσύρθηκε το Seatrac από

την παραλία της Γλυφάδας

Ο Δήμος Γλυφάδας απέσυρε τον πρότυπο μηχανισμό

Seatrac, για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, από την παραλία της

Γλυφάδας, λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης. Το Seatrac.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της εταιρίας που τοποθέτησε το

Seatrac, από όλους τους μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν

την θερινή περίοδο στην Ελλάδα, το Seatrac Γλυφάδας

προσέλκυσε τους περισσότερους χρήστες, καθώς συνο-

λικά φέτος το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν 2.700 χρή-

σεις.

O Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου σημείωσε:

«Είναι πράγματι λυπηρό που αναγκαστήκαμε φέτος να το
αποσύρουμε πρόωρα από την παραλία μας, αλλά θα συνε-
χίσουμε να δίνουμε τη μάχη ώστε σύντομα όλο το παρα-
λιακό μας μέτωπο να γίνει ξανά καθαρό και τα ύδατα
κατάλληλα για κολύμβηση για όλους»
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* Ξενοκρατία: η ξενική κυριαρχία, το να διοικείται ή να κυ-

ριαρχείται μια χώρα από ξένους παράγοντες ή ξένα συμ-

φέροντα, η υπερίσχυση των ξένων παραγόντων

(οικονομικών, θεσμικών, διοικητικών, πολιτικών, πολιτιστι-

κών και κοινωνικών) σε μια χρεωκοπημένη χώρα, η οικονο-

μική υπεροχή των ξένων και η καταδυνάστευση των

γηγενών/ντόπιων απ’ αυτούς. 

ΣΧΟΛΙΟ: Πιστεύω πως κάτι οσμίζεστε περί ποίας χώρας

πρόκειται, μετεπαναστατικά  είχαμε την οθωνοκρατία/

βαυαροκρατία (1833-1862), σήμερα έχουμε την “θεσμοκρα-

τία”, τροϊκοκρατία, κουαρτετοκρατία και δανειοκρατία και

το κακό δε συμμαζεύεται,  αν δεν προβάλουμε veto (= ΟΧΙ)

στις ληστρικές - αρπακτικές - τοκογλυφικές τους διαθέσεις.

Γιατί απ’ ό,τι πληροφορούμαι με το Νέο Καταστατικό Χάρτη

της Ευρώπης που “μαγειρεύουν”, το δικαίωμα του veto, ήτοι

της αρνησικυρίας στο διεθνές δίκαιο, να αρνείται ένα κρά-

τος-μέλος διεθνούς οργανισμού την επικύρωση συλλογικής

απόφασης με αποτέλεσμα να αποτρέπει την εφαρμογή της,

επιδιώκουν την κατάργησή του με όπως πάντα “δημοκρατι-

κές” διαδικασίες.

Πρέπει επιτέλους ως Έθνος και ως Λαός να προβάλουμε
αντίσταση σ’ αυτή την ισοπεδωτική λαίλαπα, αν θέλουμε να
περισώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, την εδαφική μας
κυριαρχία και την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Οι “σκληρές” διαπραγματεύσεις δεν γίνονται μόνο με λόγια,
χρειάζονται και τα έργα.

Ο Αριστοφάνης στους “Αχαρνής”  (425), στίχ. 635, αντιπο-

λεμικό έργο, χαρακτηρίζει δια στόματος του χορού, τους

πολίτες που δεν αντιδρούν και τους αρέσει να αυταπατών-

ται με ψευτοδιλήμματα ως “χαυνοπολίτες”, ήτοι νωθρούς,

ανόητους, που κινδυνεύουν λόγω της αποχαύνωσης (απο-

βλάκωσης) να καταντήσουν “χαυνόπρωκτοι” (στιχ. 103),

ήτοι ευρύπρωκτοι.

Ο Όμηρος τούς αποκαλεί πως είναι (Οδύσσεια δ, 371),

“χαυνόφρονες και μη πεπνυμένοι τας φρένας” και “χαλί-

φρονες” [= χάλι (χαλάω) + φρήν-φρενός] (αστόχαστοι,

άμυαλοι, εύκολα απατώμενοι, αδρανείς στο μυαλό, ασύνε-

τοι, άβουλοι, που δεν έχει ακόμη πήξει το μυαλό τους.

Αρκετά επιτρέψαμε και παραχωρήσαμε το δικαίωμα να

παίρνουν οι άλλοι μέτρα για μας και να ζούμε σύμφωνα με

αυτά που μας υπαγορεύουν. «Το μέλλον δεν θα ‘ρθει από
μονάχο του, έτσι νέτο - σκέτο αν δεν πάρουμε μέτρα κι
εμείς” (Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι, 1893-1930).

AΛΛΟΙ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΝΑΝΕ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ

(Πέτρος Ιωαννίδης)

“Οι περισσότεροι λαοί είναι Ξενόφοβοι, ενώ οι Έλληνες
είναι Ξενόδουλοι”
(Κώστας Ταχτσής, 1927-1988, μεταπολεμικός λογοτέχνης)

«Ό,τι κι αν ανακαλύψουμε εμείς, μετά από λίγο πληροφο-
ρούμεθα ότι το είχε ανακαλύψει ο μικρός αυτός λαός των
Ελλήνων, πολλούς αιώνες πρωτύτερα»
(Φρειδερίκος Νίτσε, 1844-1900)

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ και ΙΡΙΣ

Στο προηγούμενο άρθρο γράφαμε για την Ίριδα, το ουράνιο

τόξο. Η Ίρις ήταν κόρη του Θαύμαντος (= του Θαυμαστού,

κάτι που θαυμάζεις χωρίς να μπορείς να το εξηγήσεις),

είναι η γενεσιουργός αιτία των καταιγίδων και της κόρης

του Ωκεανού, Ωκεανίδας Ηλέκτρας (= οι σταγόνες της βρο-

χής που αναλύουν το ηλιακό φως δημιουργώντας το ουρά-

νιο τόξο). Η Ίρις είναι η προσωποποίηση του ουράνιου

τόξου που συνδέει τον ουρανό με τη γη, γι’ αυτό και ως αγ-

γελιοφόρος των θεών θεωρείται και ονομάζεται ταχεῖα, πο-

δήνεμος (= έχουσα πόδια γρήγορα όπως ο άνεμος),

ἀελλόπους (= ανεμοπόδης), χρυσόπτερος παρθένος, που

μεταφέρει τις διαταγές του Δία και της Ήρας στη γη, στη

θάλασσα και τον Άδη (ΙΛΙΑΣ Ω 77 & ΘΕΟΓΟΝΙΑ Ησιόδου

265-269). Η Ίρις συμβολίζει το τέλος των καταιγίδων. Κρα-

τάει υδροχόη στο χέρι της, με την οποία μεταφέρει νερό

στα σύννεφα ή το κηρύκειον, ράβδο του Ερμή και των ικε-

τών. Οι μεταγενέστεροι την αποκάλεσαν σύζυγο του Ζέφυ-

ρου (δυτικός άνεμος, πουνέντης).

Η Ίρις παράγεται από το εἴρω (=

λέγω τα μέλλοντα)· σημαίνει και τη

νεφελώδη ζώνη, το τόξο το δια-

φαινόμενο στον ουρανό, επειδή

προλέγει αυτό που πρόκειται να

ακολουθήσει, χειμώνας ή καλο-

καίρι (ευδία). Ή και από το τηρεῖν
καί κινεῖν τόν ὄμβρον, ήτοι παρα-

τηρεί/καιροφυλακτεί και προκαλεί

τη ραγδαία βροχή.

Άρπυιες οι αδελφές της Ίριδας
Οι Άρπυιες είναι οι αρπακτικές φτερωτές τερατόμορφες

θεές, οι “Αρπάχτρες των ψυχών και αγγελιοφόροι των τι-

μωριών”. Θηλυκά τέρατα, όπως όλες οι γυναίκες - μην τρο-

μάξετε - εννοώ βέβαια όχι τη μορφή και την εμφάνιση της

γυναίκας -την οποία εκτιμώ, σέβομαι, θαυμάζω και υπερα-

γαπώ- ως τρομακτικής και επικίνδυνης για τους ανθρώπους,

αλλά με τη μεταφορική έννοια του εξαιρετικά ασυνήθιστου

και αξιοθαύμαστου, οποιασδήποτε ξεχωρίζει, επειδή έχει

μία ιδιότητά της σε πολύ υψηλό βαθμό.

Σήμερα χρησιμοποιούμε τη φράση “ιερόν τέρας” με θετικό

πρόσημο για κάθε μία από τις μεγάλες μορφές, ξεχωριστές

προσωπικότητες ενός χώρου.

Οι Άρπυιες λοιπόν ήταν κι αυτές κόρες του Θαύμαντος και

της Ηλέκτρας, αδελφές της αγγελιοφόρου των θεών Ίρι-

δας, γρήγορες όπως εκείνη.

Παράγεται από το ρήμα ἅρπω = αρπάζω,  ἅρπυια, όπως

αἴθω, αἴθυια και ἄγω, ἀγυιά.

Ἅρπυς είναι και ο Έρωτας εξαιτίας του ότι σου αρπάζει το

μυαλό και σε τρελαίνει.

Ἅρπη είναι και ένα είδος αρπακτικού ημερόβιου πτηνού,

όμοιο με αετό ή γεράκι της οικογένειας των αετιδών. Απαν-
τάται αποκλειστικά στη Νότια Αμερική, αλλά το αναφέρει
και ο Όμηρος χωρίς να το έχει δει. Πώς το γνωρίζει; Αλλά

είναι και η δρεπάνη εξαιτίας του ότι αρπάζει αυτό που τε-

μαχίζει/θερίζει, “ἡ δ᾽ἅρπη ἐϊκυῖα τανυπτέρυγι, λιγυ-
φώνῳ” (Όµηρος, ΙΛΙΑΣ, Τ. 350). [= και αυτή η Αθηνά,

όμοια με γεράκι με απλωτές φτερούγες οξύφωνο]. Και το

μουσικό έγχορδο όργανο, η άρπα, λόγω του δρεπανοει-

δούς της σχήματος.

Αλληγορικά είναι οι προσωποποιημένες θύελλες, καταιγί-

δες, άνεμοι, πλημμύρες, θεομηνίες, τα ακραία καιρικά φαι-

νόμενα όπως λέμε σήμερα τις δυσμενείς καιρικές

συνθήκες. Καθ’ ημάς δεν υπάρχουν ακραία φυσικά φαινό-

μενα, αλλά μόνο ακραίοι άνθρωποι. 

Οι Άρπυιες είναι οι δαίμονες του γρήγορου και αιφνίδιου θα-

νάτου. Ο Τηλέμαχος απαντάει στην Παλλάδα Αθήνη: «Νῦν
δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρείψαντο· οἴχετ᾽ἄιστος
ἄπυστος, ἐµοί δ᾽ὀδύνας τε γόους τε κάλλιπεν».
(Όμηρος, Οδύσσεια α’ 239-241), [= μα τώρα αυτόν - τον

Οδυσσέα - αδόξαστα τον άρπαξαν οι Άρπυιες/Λάμιες και

άφαντος πάει και ανάκουστος, αφήνοντας σε μένα πίκρες και

βάσανα]. 

Ο Όμηρος αναφέρει την Ποδάργη (= ταχύποδη, πους +

αργός = γρήγορος εξ ου και η Αργώ), που με τον Ζέφυρο

γέννησε τα δύο άλογα του Αχιλλέα, τον Ξάνθο και τον

Βαλίο (ΙΛΙΑΣ, Π 149-151). Ο Ησίοδος στη “Θεογονία” του

αναφέρει δύο Άρπυιες, την Ἀελλώ = ἄελλα, θύελλα, ανε-

μοστρόβιλος) και την Ὠκυπέτη (= ταχύπτερη, ταχέως ιπτά-

μενη). Αργότερα προστίθεται και η Κελαινώ (= μαύρη,

σκοτεινή την όψη, σκοτεινιά του ουρανού πριν το ξέσπασμα

της καταιγίδας).

Η Πηνελόπη, αυτές επικαλείται όταν ζητάει να την πάρουν

οι μαύρες θύελλες. Απεικονίζονται με γυναικείο πρόσωπο

και με νύχια γαμψά και ισχυρά, όπως των αετών. Είναι η

προσωποποίηση των άγριων θαλάσσιων ανέμων. Όσοι ναυ-

τικοί δεν επέστρεφαν, ο λαός πίστευε πως τους είχαν αρ-

πάξει οι Άρπυιες.

Από τις Άρπυιες έχει προέλθει και ο μύθος των Βαμπίρ (=

βρυκόλακες, δράκουλες, νυχτερίδες) που αρπάζουν τις

ψυχές των ζωντανών, τρεφόμενοι με το αίμα τους. Απεικο-

νίζονται πάνω στους τάφους να

κρατούν με τα γαμψά τους

νύχια τις ψυχές των νεκρών

(σκιάχτρα).

Ο “Μάγος του Οζ” (αγγλ. The

Wizard of Oz), ταινία μιούζικαλ

φαντασίας, παραγωγής 1939 σε

σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ, η

γνωστότερη και εμπορικότερη

μεταφορά του μυθιστορήματος

του Λ. Φρανκ Μπάουμ “The won-

derful Wizard of Oz” που κυκλο-

φόρησε το 1900 εμπνέεται από τον ελληνικό μύθο των

Αρπυιών. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Ντόροθι μεταφέρε-

ται στη Σκυθία αρπαγμένη από τους δυνατούς ανέμους (Άρ-

πυιες).

Και η ψυχή του μάντη Φινέα αρπάχτηκε απ’ αυτές και οδη-

γήθηκε στους Σκύθες, στη χώρα των οποίων υπήρχε μία

Έχιδνα, που θεωρείται μητέρα των Σκυθών απ’ την ένωσή

της με τον Ηρακλή. Ο Θαύμας αργότερα παραχώρησε τη

θέση του στην Αιγίδα του Δία, που του την είχε δωρίσει ο

Ήφαιστος. Έτσι έχουμε ενσωμάτωση του Θαύμαντος μέσα
στη λατρεία των Ολύμπιων Θεών και την Ίριδα να γίνεται
αγγελιοφόρος τους. Τις Άρπυιες τις κυνήγησαν οι Βορεά-

δες, Κάλαϊς και Ζήτης, οι ψυχροί βίαιοι άνεμοι. Το πεπρω-

μένο των δύο ηρώων απαιτούσε να συλλάβουν

οπωσδήποτε τις Άρπυιες, γιατί αλλιώς όφειλαν να πεθά-

νουν. Τελικά επήλθε συμβιβασμός. Οι Άρπυιες κυνηγήθηκαν

από τους δύο ήρωες μέχρι τις νήσους Στροφάδες (το δυτι-

κότερο σημείο της Ελλάδας). Εκεί, με τη μεσολάβηση της

Ίριδας ως απεσταλμένης της θεάς Ήρας γλίτωσαν το θά-

νατό τους, αλλά υποσχέθηκαν να επιστρέψουν στη σπηλιά

τους, στη Δίκτη (Δίας+τίκτω) της Κρήτης (Λασιθιώτικα όρη)

και να μην ξαναενοχλήσουν τον Φινέα ποτέ πια.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Ξενοκρατίας*
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«τήν ἶριν Ἀναξιμένης φησί γίνεσθαι, ἡνίκα
ἄν ἐπιπέσωσιν αἱ τοῦ ἡλίου αὐγαί εἰς παχύν
καί πυκνόν τόν ἀέρα. Ὅθεν τό μέν πρότερον
αὐτοῦ τοῦ ἡλίου φοινικούν φαίνεται, δια-
καιόμενον ὑπό τῶν ἀκτίνων, τό δέ µέλαν,
κατακρατούµενον ὑπό τῆς ὑγρότη-

τος.». (Σχόλια στα φαινόµενα του Αράτου σ. 515, 27).
(= Ο Αναξιμένης λέει ότι το ουράνιο τόξο γίνεται, όταν τύχει να

πέσουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω σε κρουστό και πυκνό αέρα.

Γι’ αυτό το μέρος του νέφους, που βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο

φαίνεται κόκκινο, γιατί πυρώνεται από τις ακτίνες αλλά το υπό-

λοιπο μέρος φαίνεται μαύρο, γιατί το φως του ήλιου συγκρατείται

από την υγρασία).
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Με τον αγαπητό φίλο Νίκο Σεβαστόπουλο, κάτοικο Βού-

λας, με ψυχή στη ...Σάμο έχουμε γνωριμία ετών.

Πάντοτε γνωρίζαμε ότι είναι λάτρης της Σάμου, της Ελ-

λάδας και της ιστορίας. Οι όμορφες εκδηλώσεις που ορ-

γάνωνε όσο ήταν πρόεδρος στο Σύλλογο

Καρλοβασιτών είναι γνωστές για την επιτυχία τους και

την ποιότητά τους.

Αυτό όμως που μας διηγήθηκε πρόσφατα μας δημιούρ-

γησε ρίγη συγκίνησης και το αποτυπώνουμε.

Είχε επισκεφθεί προ μηνών το Πολεμικό Ναυτικό Μου-

σείο Ελλάδος και μεταξύ των άλλων εκθεμάτων είδε

και τις σημαίες της επανάστασης διαφόρων περιοχών.

Έλειπε όμως της Σάμου!

Πλησίασε τον ανώτατο αξιωματικό του Π.Ν. που ήταν

υπεύθυνος για τα θέματα ιστορικού περιεχομένου και

του ζήτησε να τοποθετηθεί και η σημαία της Επαναστά-

σεως της Σάμου του 1821, που χρησιμοποιούσαν τα Σα-

μιακά πλοία κατά τη διάρκεια των ηρωικών αγώνων των

Σαμίων (1821-1832) αντιστεκόμενοι στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία.

Ο Ν. Σεβαστόπουλος μας έχει συχνά εξιστορήσει τους

ηρωικούς αγώνες των Σαμίων, όχι μόνο σε εμάς, αλλά

όπου βρεθεί, γιατί πράγματι είναι αξιοθαύμαστο πώς

ένα μικρό νησί - η Σάμος - αντιστάθηκε επί έντεκα χρό-

νια ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

Μάλιστα επειδή στο επάγγελμα είναι ναυτικός διαιτη-

τής και εργάστηκε για 31 χρόνια στην Αγγλία, συχνά το

εδιηγείτο σε επιστημονικούς κύκλους και συναδέλφους

(ναυτικούς διαιτητές), οι οποίοι όμως τους ήταν αδύνα-

τον να το διανοηθούν.

Με την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία,

ρωσία, Ιταλία) έπαψαν οι συνεχείς πόλεμοι και κηρύχ-

θηκε ανεξάρητη Ηγεμονία με δική της Βουλή για 80

χρόνια. Και μετά το 1912 ενώθηκε με τη μητέρα Ελ-

λάδα.

Η σημαία στο Πολεμικό Μουσείο

Ο αξιωματικός του έκλεισε ένα ραντεβού και αφού

άκουσε τον Ν. Σεβαστόπουλο του πρότεινε να την

φέρει να την τοποθετήσουν.

Εκεί άρχισε το τρέξιμο του ευπατρίδη Νίκου Σεβαστό-

πουλου. Επικοινώνησε αμέσως με το δήμαρχο Σάμου

Μιχ. Αγγελόπουλο και με την αμέριστη συμπαράστασή

του καθώς και του πρ. δημάρχου Φ. Πετρούσκα και της

προϊσταμένης του ΔΟΠΠΟΝΑΣ Άννη Ανδρέδου, η ενέρ-

γεια πήρε το δρόμο της υλοποίησης.

Με ιδία δαπάνη του Ν. Σεβαστόπουλου, παραγγέλθηκαν

3 σημαίες, εκ των οποίων η μία τοποθετήθηκε στο Πο-

λεμικό Ναυτικό Μουσείο, μετά την αποδοχή και από-

φαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου

Ναυτικού και του υπεύθυνου πλοίαρχου Λ. Τσιαντούλα.

Αυτή η πράξη του φίλου, ευπατρίδη Νίκου Σεβαστόπου-

λου δείχνει την αγάπη του για τον τόπου που γεννή-

θηκε και που τον επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά, αλλά

και τη φλόγα του Έλληνα που επιστρέφει στις ρίζες

του.

Του αξίζει ιδιαίτερος έπαινος, και όπως μάθαμε ο τοπι-

κός Σαμιακός Τύπος αγκάλιασε το θέμα και του έκανε

παρουσίαση.

Ο Ν. Σεβαστόπουλος έχει συγγράψει βιβλίο για τη Σάμο

με τίτλο: «Σάμος: μια αναδρομή στην ιστορία της,
1360π.Χ. - 1943 μ.Χ.», το οποίο μετέφρασε και στην αγ-

γλική γλώσσα και το εκυκλοφόρησε και στην αλλοδαπή.

Όταν οι τρεις “μεγάλαι δυνάμεις” ζήτησαν από τη Σάμο

να προσκυνήσει το Σουλτάνο, σύσσωμο το νησί, από

κάθε χωριό και κόμη υπέγραψαν αναφορές τις οποίες

απέστειλαν μέσω των Δημογερόντων στο Διευθυντή-

ριο, όπου ξεκαθαρίζουν ότι δεν προσκυνάνε.   Αντιγρά-

φουμε από το βιβλίο με τον παραπάνω τίτλο την

απάντηση που έδωσαν οι κάτοικοι του Μ. Καρλοβάσου:

«Ημείς οι κάτοικοι του χωρίου Μεσαίου Καρλοβάσου
Σάμου, ...προτιμώμεν να πέσωμεν και ημείς άπαντες,
νέοι και γέροντες, άνδρες τε και γυναίκες γινόμενοι
ανάλωμα σιδήρου και πυρός, αν η δικαιοσύνη των τριών
σεβαστών Δυνάμεων το συγχωρήση, παρά να ακούσω-
μεν λόγον υποταγής εις την Οθωμανικήν Πόρταν...».

Αννα Μπουζιάνη  

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

Βουλιώτης Ευπατρίδης εκ Σάμου

Νίκος Σεβαστόπουλος

Η μία σημαία κυματίζει στο μπαλκόνι του σπιτιού του στο
Μ. Καρλόβασι, αγναντεύοντας το Αιγαίο.
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Κύκλωμα εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών

προϊόντων, κυρίως αθλητικών παπουτσιών επώνυμων

κατασκευαστών αλλά και αθλητικών ενδυμάτων και

τσαντών,  με παραγγελίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου και διανομή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών,

εξάρθρωσε το Σ.Δ.Ο.Ε..

Κλιμάκια υπαλλήλων των  τμημάτων  Προστασίας Πνευματικής

Ιδιοκτησίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Σ.Δ.Ο.Ε.

Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, αξιοποιώντας πληροφορίες και

μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένο

έλεγχο στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών

υπηρεσιών και ταχυμεταφορών,  καθώς και έρευνα  στην οικία

εμπλεκομένου προσώπου παρουσία εισαγγελικής λειτουργού.

Οι ενέργειες αυτές οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώμα-

τος.

Τα μοναδικά  στοιχεία επικοινωνίας των συγκεκριμένων

ιστοσελίδων  παρέπεμπαν σε κινητά τηλέφωνα, με στοι-

χεία χρηστών που αφορούν σε αλλοδαπά άτομα, στο

όνομα των οποίων έχουν ενεργοποιηθεί αρκετές  συνδέ-

σεις.

Επιπλέον, για την παραπλάνηση των διωκτικών αρχών

χρησιμοποιήθηκαν δύο εταιρείες εγκατεστημένες στη

Βουλγαρία,  οι οποίες φέρονταν να  εμπορεύονται τα πιο

πάνω είδη, ενώ στην πραγματικότητα η διεύθυνση και ορ-

γάνωση όλων των παράνομων εμπορικών δραστηριοτή-

των γινόταν στην Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών του ενδεκάμηνου, στο οποίο αναπτύχ-

θηκε η ως άνω δραστηριότητα, ανέρχεται  στο ποσό περί-

που των  2.000.000 €,  χωρίς να προκύπτει κανένα

παραστατικό αγοράς, ούτε να εκδίδεται κανένα παραστα-

τικό πώλησης. 

Κατασχέθηκαν:

- χρηματικό ποσό 15.000€,

- ποσότητα απομιμητικών εμπορευμάτων,  που ήταν

έτοιμα  για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές  και 

- ένα επιβατηγό Ι.Χ. 

Δεσμεύθηκε -  σε εταιρεία ταχυμεταφορών - χρηματικό

ποσό 48.000€.

Συνελήφθησαν, με τη βοήθεια αστυνομικών της Οικονομι-

κής Αστυνομίας, τρία άτομα και αναζητούνται τουλάχι-

στον δύο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία

Αθηνών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Αντιμε-

τωπίζουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για πλήθος οι-

κονομικών κ.λ.π. αδικημάτων.

Η έρευνα από την Υπηρεσία συνεχίζεται, σε συσχετισμό

και με άλλες παράνομες εισαγωγές απομιμητικών  εμπο-

ρευμάτων προς πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπου από την επε-

ξεργασία των κατασχεθέντων και λοιπών στοιχείων προ-

κύπτει ότι οι καταναλωτές που συναλλάχτηκαν με τους

ανωτέρω εμπλεκόμενους υπερβαίνουν τους 22.000, το

ΣΔΟΕ απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρή-

σεων που δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου και

σε κάθε περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά

στοιχεία.  
http://www.eea.gr

Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο

Λαυρεωτικής στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει, ότι οι εγγραφές στο Δη-

μοτικό Ωδείο "Δημήτρης Νικολάου" άρχισαν από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2017 και

συνεχίζονται στο πανέμορφο

παραδοσιακό κτίριο στην Κε-

ρατέα.

Εγγραφές:  Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή:  17:00 - 20:00 & 

Σάββατο: 10:00 – 13:00

Τηλέφ. Ωδείου: 22990 68426

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

“Δημήτρης Νικολάου”
Σχολές Αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (αρμονία, αντίστιξη,

φυγή, ενοργάνωση, σύνθεση)

Σχολή Ενόργανης Μουσικής (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.ά.)

Σχολή Μονωδίας - Μελοδραματικής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Αρμονίου & Ακορντεόν

ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, Μπαγλαμάς & Τζουράς

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ηλεκτρική Κιθάρα - Μπάσο - Ντραμς

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
για παιδιά από 2 έως 6 ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 47/2017
Παλλήνη 29/9/2017
Αρ. πρωτ.: 858

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΟY ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», προϋπο-
λογισμού  47.616,00ευρώ με το
Φ.Π.Α 24%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 12η  Οκτωβρίου,
ημέρα Πέμπτη. Η ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών είναι 11.00
και η ώρα λήξης 11.30. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία απο-

σφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται στο ποσό των
768,00 € (2% του συνόλου του
προϋπολογισμού της εργασίας
χωρίς το ΦΠΑ) σύμφωνα με το τεύ-
χος τεχνικών προδιαγραφών, για
κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατί-
θεται σε μορφή γραμματίου του
Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό
μορφή εγγυητικής επιστολής ανα-
γνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης .
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 29/9/2017
Αρ. πρωτ.:866

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού
προσωπικού με σύμβαση μίσθω-
σης έργου 

Η Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτι-
σμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλ-
λήνης,  ύστερα από την υπ’ αριθ.
125/2017 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με με υπ΄ αρ. πρωτ.
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ/110/16492/01-8-2017
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της
ΠΥΣ33/2006, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει καλλιτεχνικό προσω-
πικό με σύμβαση μίσθωσης έργου,
είκοσι ενός  (21) ατόμων για την κά-
λυψη αναγκών των πολιτιστικών
προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
και να καταθέσουν όλα τα δικαιολο-

γητικά τους, είτε αυτοπροσώπως,
είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιο-
δοτημένου από αυτούς προσώπου
στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης
στα γραφεία της  Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.,
οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου,
Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937,
ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.,
από την Δευτέρα  2-10-2017 και για
δέκα (10) ημερολογιακές  ημέρες
με αποκλειστική προθεσμία έως και
την  Τετάρτη  11-10-2017.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή
e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. 
Σε περίπτωση συστημένης αποστο-
λής των δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψή-
φιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη
της έγκαιρης παραλαβής τους
εντός των προαναφερόμενων χρο-
νικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε
να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

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

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με “μαϊμού” προϊόντα

Σύσκεψη – αυτοψία 

στο Κορωπί για προβλήματα

στον καταυλισμό 

των ΡΟΜΑ 

Και νέα αυτοψία πραγματοποίησε  κλιμάκιο της Ειδι-

κής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ,

στην περιοχή Κούπι στο Κορωπί, την   Τετάρτη 27 Σε-

πτεμβρίου.

Κατά την αυτοψία καταγράφηκαν τα προβλήματα των

Ρομά ενώ στη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Δημαρ-

χείο Κρωπίας, έγινε συζήτηση  για τις δράσεις που

προωθούνται στην κατεύθυνση της κοινωνικής έντα-

ξης των Ρομά στην τοπική κοινωνία στους τομείς της

στέγασης, της απασχόλησης, των υποδομών, της

υγείας  και της εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κρωπίας θα

πρέπει να καταθέσει Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την

κοινωνική ένταξη των Ρομά της περιοχής. 

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκτός της Ειδικής Γραμ-

ματέος κας Γιάντσιου, στελέχη της Ειδικής Γραμμα-

τείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, από την

Περιφέρεια Αττικής η Περιφερειακή Σύμβουλος Καίτη

Θεοχάρη, από τον Δήμο Κρωπίας ο Δήμαρχος Δημή-

τρης Κιούσης, δημοτικοί σύμβουλοι (συμπολίτευσης

και αντιπολίτευσης) και εκπρόσωποι τοπικών φορέων,

ενώ στην αυτοψία συμμετείχαν και στελέχη της Κοι-

νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας. 
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Από τη δεκαετία του ‘60 ο Νίκος Γκάτσος είχε περιγράψει

στον “Εφιάλτη της Περσεφόνης” * όσα συνέβησαν τον

μισό και πλέον αιώνα μέχρι τις ημέρες μας στο Σαρωνικό

κόλπο. Πιστεύουμε ότι δεν θα μπορούσε να έχει γραφτεί

κάποιο κείμενο περισσότερο προφητικό για τον εφιάλτη

(οικολογικό, οικονομικό και πολιτικό) που ζούμε σήμερα:

Είχε προφητεύσει την κυριαρχία των κατασκευαστικών

εταιρειών και την καταστροφή του φυσικού τοπίου με

την  τσιμεντοποίηση του Σαρωνικού (εκεί που φύτρωνε
φλυσκούνι και άγρια μέντα, τώρα παζαρεύουν τα τσι-
μέντα). Είχε επισημάνει  την υποταγή των ιστορικών μνη-

μείων στις κερδοσκοπικές επιδιώξεις των τουριστικών

επιχειρήσεων (εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες,
τώρα πετάνε τα αποτσίγαρα οι τουρίστες). Τέλος είχε

προβλέψει και την κυριαρχία των πετρελαϊκών εταιρειών

(το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο) σε μια από τις

ωραιότερες παράκτιες ζώνες.

Είναι φανερό ότι τα οργανωμένα  συμφέροντα (εφοπλι-

στικό κεφάλαιο, πετρελαϊκές, κατασκευαστικές  και του-

ριστικές επιχειρήσεις) είχαν σχεδιάσει πολύ νωρίς το πώς

θα κερδοσκοπούν στο Σαρωνικό  χωρίς κανέναν έλεγχο,

με την αμέριστη βέβαια στήριξη των εκάστοτε κυβερνή-

σεων, αδιαφορώντας για τις καταστροφικές συνέπειες

τόσο στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον και τα ιστο-

ρικά μνημεία, όσο και στις τοπικές κοινωνίες:  Καταπατή-

σεις του αιγιαλού για κατασκευή αυθαίρετων  και

παράνομων κτιριακών εγκαταστάσεων (ξενοδοχείων,

εστιατορίων,  βιλών κ.α,) μόλυνση και ρύπανση από τα

διαλυτήρια των πλοίων, εκτεταμένες περιφράξεις παρα-

λιών με απαγόρευση πρόσβασης των πολιτών για κο-

λύμπι, συνεχή εργατικά και οικολογικά ατυχήματα στα

ΕΛΠΕ, στα άλλα διυλιστήρια και στα πλοία, είναι μόνο με-

ρικές από τις  συνέπειες της ασύδοτης δράσης του κεφα-

λαίου.  

Η κατάσταση αυτή άλλαξε προς το χειρότερο στα χρόνια

της εφαρμογής των μνημονίων. Από το 2011 που η κυ-

βέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ,  υπηρετώντας πιστά τη

μνημονιακή πολιτική, μίλησε  δια στόματος του Α. Σαμαρά

για την περίφημη “Ριβιέρα” η αυθαιρεσία και η παρανομία

στο Σαρωνικό έγιναν νόμος.  Το ναυάγιο του δεξαμενό-

πλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ, που εξελίχθηκε σε οικολογική κατα-

στροφή απροσδιόριστων διαστάσεων με την

πετρελαιοκηλίδα να προκαλεί ρύπανση  με ανυπολόγι-

στες ζημίες άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα, και στη θα-

λάσσια χλωρίδα και πανίδα αλλά και στη ζωή των

κατοίκων των παράκτιων δήμων και των νησιών του Σα-

ρωνικού, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου,  στην  αυ-

θαιρεσία και της καταπάτηση των νόμων και του

Συντάγματος.

Όμως το 3ο  μνημόνιο και ιδιαίτερα το Υπερταμείο που

ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και έχει αναχθεί σε

ύψιστο νόμο του κράτους, καθιστώντας τη χώρα μας

αποικία, έχει προκαλέσει και θα συνεχίσει  να προκαλεί

για έναν αιώνα, και μέχρι να εκποιηθεί όλος ο δημόσιος

πλούτος, πολλές μαύρες κηλίδες με ανυπολόγιστες συ-

νέπειες  τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην κοι-

νωνία. Μεγάλο μέρος των κηλίδων αυτών αφορά το

Σαρωνικό: Το ξεπούλημα του λιμανιού του Πειραιά, του

ιστορικότερου λιμανιού της Μεσογείου, στην κινέζικη

εταιρεία Cosco με πλήρη καταπάτηση της ελληνικής νο-

μοθεσίας, έστειλε το σινιάλο για την επιβολή της νέας

φάσης αυθαιρεσίας και παρανομίας στο Σαρωνικό. 

Ακολούθησε το ξεπούλημα ολόκληρης της χερσονήσου

Βουλιαγμένης με καταπάτηση της δασικής νομοθεσίας

και του νόμου για τις αρχαιότητες. 

Τώρα έχει σειρά το Ελληνικό. Ολόκληρος ο κρατικός μη-

χανισμός, κυβέρνηση και υπηρεσίες ψάχνουν να βρουν

τρόπους να παραβιάσουν το νόμο για τις αρχαιότητες και

τη δασική νομοθεσία προκειμένου να υπηρετήσουν γνω-

στά συμφέροντα και παραχωρώντας τους για τσιμεντο-

ποίηση 6500 χιλιάδες στρέμματα παράκτιου ελεύθερου

δημόσιου χώρου στην καρδιά του Σαρωνικού. 

[...] Το υπουργείο Άμυνας δίνει το πράσινο φως για την

τσιμεντοποίηση του μικρού καταπράσινιου νησιού Φλέ-

βες, απέναντι από τη Βουλιαγμένη (ήδη έχουν δει το φως

της δημοσιότητας δύο “επενδύσεις”, η μία 1,5 έως και 2,5

δισ. Ευρώ και η άλλη  700 εκατ. Ευρώ). 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ανοίγει το δρόμο για του-

ριστικοποίηση του ιστορικού νησιού Υδρούσα. Ο κατάλο-

γος βέβαια παρόμοιων αποφάσεων του κράτους  και

πολλών δήμων, που αποτελούν την πηγή των αυθαιρε-

σιών και της παρανομίας και  στον κόλπο του Σαρωνικού

είναι πολύ μακρύς. 

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού εκτιμά ότι η κατάσταση

αυθαιρεσίας και παρανομίας θα συνεχίζεται, όσο θα συ-

νεχίζεται η μνημονιακή πολιτική και  όσο θα ισχύει το

Υπερταμείο και η Ελλάδα είναι αποικία. 

[...] Για την αποτελεσματική  υπεράσπιση του Σαρωνικού

έχει γίνει πλέον φανερή η ανάγκη συντονισμού των κινη-

μάτων και των συλλογικοτήτων κυρίως αυτών  που δρα-

στηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο και τα νησιά,

αλλά και ολόκληρης της Αττικής. 

Το Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού θα πάρει άμεσα πρω-

τοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση  και παράλληλα θα

συμμετάσχει σε όποια πρωτοβουλία έχει τον ίδιο στόχο.  
Δίκτυο Προστασίας Σαρωνικού 

www.saronikossos.wordpress.com 

―――――――
* “Εφιάλτης της Περσεφόνης”

Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα
κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο
τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα
και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο.

Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες
ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο

τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρίστες
και το καινούργιο παν να δουν διυλιστήριο.

Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία
κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα
τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία
άδεια κορμιά, σιδερικά, παιδιά κι ελάσματα.

Κοιμήσου Περσεφόνη
στην αγκαλιά της γης

στου κόσμου το μπαλκόνι
ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ   ΚΑΙ ΟΙ ΚΗΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ 

Το έγκλημα στο Σαρωνικό είναι διαχρονικό

Δύο σημαντικά έργα για τον Δήμο

Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκαν στη

σημερινή (21/9) συνεδρίαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου μετά από σχε-

τική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Το πρώτο έργο αφορά στη «Συντή-

ρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων –

Αρτέμιδος» και ο συνολικός του προ-

ϋπολογισμός ανέρχεται σε

1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ). Το έργο θα δημοπρατηθεί από

τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος και θα

εκτελεστεί από την Τεχνική του Υπη-

ρεσία.

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση

του ασφαλτοτάπητα σε τμήματα οδών

του οδικού δικτύου του δήμου, η οποία

θα συμβάλει στη βελτίωση της προ-

σβασιμότητας των δημοτών και των

επισκεπτών αυτού ιδιαίτερα κατά τη

θερινή περίοδο οπότε η περιοχή απο-

τελεί πόλο έλξης λόγω του παραθα-

λάσσιου χαρακτήρα της και των

πολλών εξοχικών κατοικιών, καθώς και

στην επιπλέον αναβάθμιση του δήμου.

Οι εργασίες οδοποιίας που θα πραγμα-

τοποιηθούν αφορούν σε εκσκαφές,

φρεζάρισμα ασφαλτικών οδοστρωμά-

των, ασφαλτική συγκολλητική επά-

λειψη, ασφαλτική στρώση

κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλ-

του κλπ. Οι εργασίες αυτές θα λάβουν

χώρα σε τμήματα οδών της Δημοτικής

Ενότητας Αρτέμιδος (συνολικού εμβα-

δού 49.450 τ.μ.). 

Επίσης, εγκρίθηκε το έργο «Πνευμα-

τικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας» συνο-

λικού προϋπολογισμού 1.365.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το

οποίο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο

Σπάτων – Αρτέμιδος και θα εκτελεστεί

από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Ανά-

πτυξης, Πληρ/κης & Διαφάνειας του

δήμου. 

Το Πνευματικό Κέντρο «ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ», βρίσκεται στη Δημοτική

Ενότητα Σπάτων και η κύρια χρήση

αφορά πολιτιστικές εκδηλώσεις και

δρώμενα της ευρύτερης περιοχής.

Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί,

η στατική αποκατάστασή του και συνο-

λική αναβάθμιση του κτιριακού του

όγκου, ώστε να καταστεί δυνατή η

επαναλειτουργία του κέντρου. Το

έργο θα συμβάλει στην προώθηση της

πολιτιστικής δραστηριότητας της ευ-

ρύτερης περιοχής, στην οποία δραστη-

ριοποιούνται περισσότεροι από δέκα

πολιτιστικοί σύλλογοι και ομάδες που

ασχολούνται με το θέατρο και άλλες

τέχνες.

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό συμβούλιο 

δύο έργα για τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
Δροσιά 20/9/2017
Αρ. Πρ. 29015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Διονύσου στην 11η Τακτική Συνε-
δρίασή του 25/5/2017 έλαβε κατά
πλειοψηφία την 163 απόφαση, σύμ-
φωνα με την οποία εκγρίθηκε η με
αριθμό 6/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
για την τροποποίηση του ρυμοτομι-
κοιύ σχεδίου στο Ο.Τ. 14 της Δημο-
τικής Ενότητας Σταμάτας στη
συμβολή των οδών Αναπαύσεως -

25ης Μαρτίου - Μαραθονοδρόμου
Φειδιππίδη.
Συγκεκριμένα την μετατόπιση των
οικοδομικών, ρυμοτομικών γραμ-
μών του Ο.Τ. επί της 25ης Μαρτίου
με την έγκριση της υφιστάμενης μη
εγκεκριμένης οδού και τη δημιουρ-
γία κοινοχρήστου χώρου πρασίνου.
Με την παρούσα λαμβάνουν γνώση
οι παρόδιοι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες προκειμένου να υποβάλ-
λουν τυχόν ένσταση εντός
15ημέρου από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Υποδομών 
& Χωροταξίας

Ράικος Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
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AΔΑ: ΩΧΛΕΩΛΝ-ΖΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 22.9.2017
Αρ. Πρωτ. 567

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩ-
ΡΗΣΗ ΑΟΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΝΤΙΝΑΣ)
εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα στην
περιοχή “ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ” Πόρτο
Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
Δημοπρασία η παραχώρηση απλής
απλής χρήσης χώρου εντός χερ-
σαίας ζώνης λιμένα, συνολικού εμ-
βαδού 80 τ.μ. στη θέση
“ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ” Πόρτο Ράφτη
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής,

για τη λειτουργία αναψυκτηρίου -
καντίνας. Δικαίωμα συμμετοχής
στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυ-
σική πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινο-
πραξίες αυτών. Η παραχώρηση
απλής χρήσης αφορά την περίοδο
έως την 29η ΟΚΤΒΒΡΙΟΥ 2020. Το
αντάλλαγμα της παραχώρησης θα
καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης. Κα-
τώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσόν των 4.500,00 ευρώ για το
σύνολο της διάρκειας ισχύος της
παραχώρησης. Ο ανάδοχος υπο-
χρεούται να προσκομίσει εντός
δέκα (10) ημερών από την κατακύ-
ρωση της δημοπρασίας εγγυητική
επιστολή καλής τήρησης των όρων
της παραχώρησης διάρκειας έως
την 29.10.2020, για ποσό ίσο με το
10% του συνολικού οικονομικού
ανταλλάγματος όπως αυτό τελικά
θα καθοριστεί και θα κατακυρωθεί.
Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το ποσό των 4500,00 ευρώ σε ανε-
πιφύλακτη εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθε-

σης του Ταμείο Παρακαταθηών και
Δανείων για την καλή εκπλήρωση
των όρων συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16η
Οκτωβρίου 2017 ώρα 12 μ.μ. στο
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται από το Γραφείο του
ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου, Σκοπελίτη
1, τηλέφωνο: 22990/20130, Fax:
22990/20182). Αντίγραφο της Δια-
κήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο
και τους αναλυτικούς όρους αυτής
αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:
www.markopoulo.gr στο ΚΗΜΔΣ και
χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αί-
τηση που υποβάλλεται στην παρα-
πάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα
της διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Ο Πρόεδρος 
Πολίτης Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 28/9/2017
Αρ. Πρωτ. 33895

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προ-
σφορά, συνολικής προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης 99.944,00€ (Α.Μ.
76/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι έξι (26)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
9/10/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα : 24/10/2017

και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 31/10/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να
υποβάλουν προσφορές για μία ή
περισσότερες ομάδες. Για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλε-
ται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή συμμετοχής
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 2% της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης προ ΦΠΑ ήτοι : 1.612,00€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr. (Πληροφορίες στα
τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   /   ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”   -  Ν.Π.Δ.Δ.
Βασ Παύλου 108 & Φλέμινγκ ,  Τ.K. 190 04, Σπάτα  Αττικής,   Πληροφορίες : Λαβδού Κων.να 
Τηλέφ.: 210.6633290, 22940.89405   Fαx:   210 6633290  /  E-mail : athlspa1@yahoo.gr 
Σπάτα, 28/9/2017   /   Αρ. Πρωτ.:1164

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών
χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την
διεξαγωγή των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους 2017-2018»:

Χρονική διάρκεια απασχόλησης : οκτώ μήνες ( 8) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  με ωριαία απο-
ζημίωση. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, να είναι άνεργοι και να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» «Υπουργική απόφαση
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/ 13385/ 1259/891 (ΦΕΚ 1774/ΤΒ/17-6-2016)». 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ανακοίνωσης και να υποβάλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 9.30-13.30 στη Γραμματεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Βασ Παύλου 108 & Φλέ-
μινγκ Σπάτα και Ανθέων 21 στην Αρτέμιδα, αρμόδιες κα Λαβδού Κων.να και κα Παππά Παρασκευή, εντός δέκα ( 10 )
ημερών από την  δημοσίευση της παρούσας  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  /  ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ /   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234 /   Πληροφ.:  Δημητριάδου Κυριακή 
Τηλέφωνο     : 213-20 23 893   /    Email : k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  27/09/2017   /   Αρ. Πρωτ.: 33517

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Διεθνούς Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής  (Α.Μ. 52/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 329.368,80€ /    CPV: 44614000-7 ¨Κάδοι¨
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 16/10/2017 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα : 07/11/2017  και  ώρα   15:00 μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14/11/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσό-
τερων ομάδων (Α, Β & Γ) των υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α: “Προμήθεια πλαστικών 20.670,00 206,70 € Διακόσα έξι ευρώ και 
τροχήλατων κάδων χωρητικότητας 360lt” εβδομήντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ Β:  
“Προμήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων 220.800,00 2.208,00 € Δύο χιλιάδες διακόσια οχτώ ευρώ
χωρητικότητας 1100lt”
ΟΜΑΔΑ Γ:
“Προμήθεια μεταλλικών κάδοι απορριμμάτων 24.150,00 241,50 € Διακόσια σαράντα ένα ευρώ 
(δοχεία) για πλατείες ” και πενήντα λεπτά
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 265.620,00 2.656,20 € Δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα 

έξι ευρώ και είκοσι λεπτά
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr στη δια-
δρομή: εφημερίδα της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το
διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ», «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΕΒΔΟΜΗ». Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   /   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ /   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου   /   Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 27/9/2017  /   Αρ. Πρωτ. 33579

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α), ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(ΟΜΑΔΑ Β), ΠΑΓΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΩΡΟΥ(ΟΜΑΔΑ Γ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΟΜΑΔΑ Δ) 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΟΜΑΔΑ Α), ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(ΟΜΑΔΑ Β), ΠΑΓΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ(ΟΜΑΔΑ Γ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΟΜΑΔΑ Δ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ,συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 129.184,95€ (Α.Μ. 79/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία εί-
κοσι έξι (26) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 9/10/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα : 24/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις 31/10/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α: (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 24.300,00 243,00 Διακόσια σαράντα τρία ευρώ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΟΜΑΔΑ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ 19.967,86 199,68 Εκατόν ενενήντα έξι € και 68 λεπτά
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)
ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΩΝ 15.720,00 157,20 Εκατόν πενήντα επτά ευρώ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ και είκοσι λεπτά
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

ΟΜΑΔΑ Δ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 44.193,55 441,94 Τετρακόσια σαράντα ένα ευρώ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και ενενήντα τέσσερα λεπτά
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ 104.181,41 1.041,82 Χίλια σαράντα ένα ευρώ 

και ογδόντα δύο λεπτά
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά
των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr . (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ             

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις - Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com

Ειδικότητα Αριθμός Χρονική διάρκεια
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Αεροβικής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής 
Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA Αθλητικών Δραστηριοτήτων 
Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αεροβικής, Γενικής 
Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA ή 1
2. Αθλητικών Δραστηριοτήτων Κλειστών Χώρων για την υλοποίηση των Προγραμ-
μάτων Αεροβικής, Γενικής Μυικής Ενδυναμώσης ,YOGA, PILATES, ZYMBA 1
3. Kολύμβησης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κολύμβησης σε 
συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδης. 1 Μέχρι 8 μήνες
4. Ποδοσφαίρου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Ποδοσφαίρου σε από την υπογραφή
Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση Βασικής Τεχνικής. 1 της σύμβασης 
5. Μπάσκετ για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά τμήματα με Εκμάθηση
Βασικής Τεχνικής και σε Εφηβικά για την Βελτίωση της Φυσικής κατάστασης. 2
6. Τένις για την υλοποίηση των Προγραμμάτων σε Παιδικά και Εφηβικά  τμήματα 
με Εκμάθηση Βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων και Βελτίωση  
Τεχνικής και  Φυσικής κατάστασης σε Εφήβους. 1
7.  Ενόργανης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενόργανης σε Παιδικά τμήματα 
κοριτσιών ή 1
8. Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών και Ρυθμικής για την Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Ενόργανης ή Ρυθμικής σε Παιδικά τμήματα κοριτσιών. 1
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Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111».

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

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 

πτυχιούχο Βρυξελλών.

Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα
Μαθήματα Ενηλίκων

TΗΛΕΦΩΝΟ: 6981691540

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, CD

Η εποχή του μικρού καταστήματος - οικογενειακή συ-

νήθως επιχείρηση - τείνει να εξαφανιστεί από την Ελ-

λάδα. Προ τινος χρειάστηκε να αγοράσω λίμα για τα

νύχια, ψαλιδάκι, και..., ανατρέχοντας στη μνήμη μου

στα σχετικά καταστήματα δεν βρήκα κανένα. Εχουν

κλείσει όλα από καιρό.

Ούτε αρωματοπωλεία, ούτε είδη κομμωτικής ούτε,

ούτε, ένας ατελείωτος κατάλογος. Καταστήματα που

τα “χώνεψε” ο εκσυγχρονισμός και ο υπερσυγκεν-

τρωτισμός σε ένα ή δύο το πολύ καταστήματα και όχι

στη γειτονιά πλέον.

Τώρα περνάμε σε μια άλλη εποχή. Περνάμε στη δεύ-

τεη αδηφάγο εξαφάνιση. Ο διαχωρισμός μεταξύ των

καταστημάτων σούπερ μάρκετ, ρούχων, ζαχαροπλα-

στείων και ειδών σπιτιού που ισχύει μέχρι σήμερα

καταργείται.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να αγοράσει ακόμη από

έτοιμο φαγητό, ντύσιμο, έπιπλα, σκεύη και ...αγκίστρι

για ψάρεμα, στο ίδιο υπερκατάστημα.

Τα καταστήματα με τα λευκά είδη, είδη σπιτιού εξα-

φανίζονται. Τη θέση τους παίρνουν οι  αλυσίδες υπέρ

σούπερ μάρκετ, σε εκτάσεις άνω των 2.500 τ.μ., που

για να τα διανύσεις θα χάσεις πολλές ώρες και μάλι-

στα υποχρεωτικά, γιατί έχουν σχέδιο λαβύρινθου.

Βαδίζεις υποχρεωτικά στη δική τους διαδρομή προς

την έξοδο...

H τρανταχτή πλειοψηφία αυτών των υπέρ καταστη-

μάτων είναι προερχόμενα από την αλλοδαπή, στε-

ρώντας έτσι τη δυνατότητα των ντόπιων

επιχειρήσεων να επιβιώσουν.

Θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε, αλλά είμαστε

αμόρφωτοι, απαίδευτοι και άνοες· νομίζουμε ότι δεν

μας αφορά, αλλά έρχεται του καθενός η σειρά που

λέει και ο σοφός λαός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ  12, Τ.Κ.   : 15344
ΤΗΛ.  : 210-6604666
F.A.X.: 210-6612965
Γέρακας, 21/09/2017
Αριθμ. Πρωτ. :  36210

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο Δήμαρχος  Παλλήνης έχοντας
υπόψη 
1. Την παρ. 1 περ. δ του άρθρου 58
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύ-
χος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει
3. τον ΟΕΥ του Δήμου Παλλήνης
(ΦΕΚ Τ.Β΄ 105-2012), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει
4. Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το
προσωπικό ειδικών θέσεων των Περι-
φερειών και των Δήμων της Χώρας». 
5. Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-05-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω-
τερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012
Τεύχος Α΄), σε θέματα προσωπικού
των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθ-
μιων Ο.Τ.Α». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ.
ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
222/12-11-2012 Τεύχος Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του
Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελλη-
νικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του
Π.Δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύ-
στημα αναγνώρισης της επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης, το οποίο
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων».
9. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ.
2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000,
[«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-
θεσίας με ένα γενικό σύστημα ανα-
γνώρισης των διπλωμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστο-
ποιούν επαγγελματική εκπαίδευση

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμ-
φωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων».
10. Την υπ΄ αριθμ. 36196/21-9-2017
βεβαίωση πίστωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους
/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση
με σύντομο βιογραφικό σημείωμα
και αποδεικτικά των προσόντων
τους, σχετικά με την πλήρωση μιας
θέσης Ειδικού Συμβούλου ΠΕ (Πα-
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και
συγκεκριμένα:
Μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου σε
θέματα ενημέρωσης των πολιτών,
ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομέ-
νου για την ενημέρωση των πολι-
τών, ηλεκτρονικών και έντυπων
μέσων ενημέρωσης και δημοσίων
σχέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να
έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται για τους υπαλ-
λήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), δη-
λαδή πρέπει να διαθέτουν πιστοποι-
ητικό ποινικού μητρώου,
πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρα-
τιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτές (άντρες υπο-
ψήφιοι), πιστοποιητικό υγείας και
φυσικής καταλληλότητας, πιστοποι-
ητικό γέννησης και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης. Κατά
την υποβολή των αιτήσεων θα προ-
σκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνε-
ται ότι πληρούνται τα γενικά προ-
σόντα διορισμού των άρθρων 11
έως 17 του Ν.3584/2007 και τα δι-
καιολογητικά θα κατατεθούν μόνο
κατά τον διορισμό.
Β)  Πτυχίο  ή δίπλωμα σχολής Πα-
νεπιστημιακής της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής στους τομείς των Δημο-
σίων Σχέσεων ή του Marketing –
Επικοινωνίας ή της Δημοσιογρα-
φίας ή της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Γ) Να έχουν ειδίκευση σε επιστημο-
νικό ή επαγγελματικό τομέα αρμο-
διοτήτων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται
με αξιόλογη επιστημονική ενασχό-
ληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε
συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή
αξιόλογη επαγγελματική απασχό-
ληση ή επαρκείς γνώσεις και ση-
μαντική εμπειρία, ανάλογη με τα
αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης,
η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδει-
κνύεται και από την ιδιότητα των
προσλαμβανομένων ως επαγγελ-
ματιών ειδικής εμπειρίας.
Δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
ή και οποιασδήποτε άλλης γλώσ-
σας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

ίδιο επίπεδο με την Αγγλική.
E) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτι-
μηθούν.
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε
διαδικασία συνέντευξης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογη-
τικά:
1. Αίτηση υποψηφίου
2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής
ταυτότητας
4. Επικυρωμένους τίτλων σπουδών
/ πτυχίων της αλλοδαπής
5. Φωτοαντίγραφο τ ί τ λ ω ν
σπουδών / πτυχίων της ημεδαπής
6. Επικυρωμένα πτυχία ξένων
γλωσσών
7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώ-
λυμα του άρθρου 16 του Ν.
3584/2007
8. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
επαγγελματική εμπειρία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή
από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση
του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986, στην οποία να δη-
λώνονται ο εργοδότης, το είδος και
η χρονική διάρκεια της εξειδικευμέ-
νης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα,
μπορούν, εναλλακτικά, αντί της
υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομί-
σουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δημόσιου τομέα, από την οποία
να προκύπτουν το είδος και η χρο-
νική διάρκεια της εξειδικευμένης
εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες, χωριστή από την αίτηση,
υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986, για το είδος και
την χρονική διάρκεια της εξειδικευ-
μένης εμπειρίας. 
Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτη-
θεί στην αλλοδαπή, απαιτείται: 
Πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα,
για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτ-
λου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας.  Σε
περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον
τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνω-
στικό αντικείμενο, καθώς και επί-
σημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισης πράξης αναγνώρισης
για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλ-
λουν αποφάσεις αναγνώρισης

επαγγελματικών προσόντων ή
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτ-
λων τυπικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης, οι οποίες χορηγήθηκαν από το
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελ-
ματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), το
Συμβούλιο Επαγγελματικής Ανα-
γνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), το Συμ-
βούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελμα-
τικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.). Στην
ανωτέρω περίπτωση που αφορά τίτ-
λους σπουδών που αποκτήθηκαν
στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι δεν
χρειάζεται να προσκομίσουν αντί-
γραφο του ξενόγλωσσου τίτλου
που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο
ούτε επίσημη μετάφραση αυτού.
Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων
πράξεων ή πιστοποιητικών ή απο-
φάσεων ή βεβαιώσεων των αρμο-
δίων οργάνων που ορίζονται
ανωτέρω.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
βιογραφικό σημείωμα και οποιοδή-
ποτε άλλο προσόν και δικαιολογη-
τικό πλέον των παραπάνω θα
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
Δήμου Παλλήνης – Ιθάκης 12 – Γέ-
ρακας – ΤΚ 15344 (πληροφορίες:
Αικατερίνη Κόλλια,  Τηλ.210
6604666) κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από
την επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε το-
πικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας
και στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση της είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης της στις
εφημερίδες. 
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο,
ο οποίος θα αποφασίσει κατά την
κρίση του για την καταλληλότητα
του/της προσλαμβανόμενου/ης
(άρθρο 163 παρ. 4 του Ν. 3584/
2007). Ο προσληφθείς θα υπογρά-
ψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου, η οποία
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
από τη θητεία της δημοτικής περιό-
δου, εντός της οποίας θα προσλη-
φθεί. Τα καθήκοντα του και τα
υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του
ορίζονται στο άρθρο 163 του
Ν.3584/2007. 
Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσι-
ευθεί μια (1) φορά σε μια (1) εφημε-
ρίδα του Νομού Αττικής, να
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύ-
γεια», στον Πίνακα Ανακοινώσεων
του Δημαρχιακού Καταστήματος
(Ιθάκης 12) και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Παλλήνης (www.pallini.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Εξαφανίζονται τα ελληνικά καταστήματα
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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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Σοβαρό πρόβλημα με ψείρες που αντιστέκονται σε πολ-

λές από τις θεραπείες εναντίον τους παρατηρείται στην

Ελλάδα, ακριβώς όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.

Μάλιστα οι ψείρες δεν αναπτύσσονται μόνο σε παιδιά

αλλά και σε ενήλικες, ακόμα και σε γυναίκες με βαμμένα

μαλλιά που κανονικά θα έπρεπε να έχουν απαλλαγεί

από αυτές.

«Οι ψείρες έχουν “θεριέψει” και έχουμε πολλά περιστα-
τικά στα οποία πρέπει να δοκιμάσουμε πολλά και διαφο-
ρετικά αντιφθειρικά προϊόντα έως ότου βρούμε κάποιο
που αποδίδει». «Ακόμα και γυναίκες με βαμμένα μαλλιά
έχουν πρόβλημα, παρότι οι βαφές θα έπρεπε στις περισ-
σότερες περιπτώσεις να εμποδίζουν την επιμόλυνση
των μαλλιών από ψείρες», λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελά-

κης, Δερματολόγος -Αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερ-

ματολογία -Δερματοχειρουργική). 

Οι ψείρες είναι παρασιτικά έντομα που μεταδίδονται από

το ένα άτομο στο άλλο με την επαφή των κεφαλιών

τους ή με την κοινή χρήση αντικειμένων (π.χ. καπέλα,

πετσέτες, κτένες κ.λπ.). Ωστόσο, δεν μπορούν να επι-

ζήσουν για πολύ μακριά απ' το ανθρώπινο σώμα.

Τα ενήλικα έντομα έχουν μήκος 2-3 χιλιοστά και εντο-

πίζονται συνήθως στον αυχένα, στους κροτάφους και

στα αυτιά. Αριθμητικά όμως είναι λίγες και μπορεί να μη

φαίνονται πάνω στα μαλλιά, διότι το χρώμα τους μπορεί

να είναι καστανό, καστανόξανθο, γκριζωπό ή μαύρο.

Έτσι, αυτό που συχνά αντιλαμβανόμαστε είναι οι κόνι-

δες, δηλαδή τα αυγά τους τα οποία είναι πολυάριθμα,

λευκά, κολλάνε σε απόσταση λίγων χιλιοστών από τη

ρίζα των τριχών και δεν ξεκολλάνε εύκολα από αυτές.

«Για την αντιμετώπισή τους υπάρχουν πολλά ειδικά προ-
ϊόντα τα οποία άρχισαν να χρησιμοποιούνται τη δεκαε-
τία του ’40 και για σχεδόν έξι δεκαετίες ήταν πολύ
αποτελεσματικά. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90,
όμως, άρχισαν να δημοσιεύονται σε ΗΠΑ, Ευρώπη και
Αυστραλία αναφορές για ανθεκτικά στελέχη, με αποκο-
ρύφωμα μία μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο πε-
ριοδικό Journal of Medical Entomology και έδειξε ότι η
συντριπτική πλειονότητα των ψειρών σε 42 αμερικανι-
κές πολιτείες φέρουν μεταλλαγμένα γονίδια που αυξά-
νουν την ανθεκτικότητά τους σε μη -
συνταγογραφούμενα προϊόντα με πυρεθρίνες και πυρε-
θροειδή, τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή θερα-
πείας», εξηγεί ο Δρ. Μιχελάκης.
Αν και δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο συνέβησαν

αυτές οι μεταλλάξεις, είναι πολύ πιθανό να έπαιξε ρόλο

η κατάχρηση των προϊόντων αυτών. 

Tα μη-συνταγογραφούμενα προϊόντα πρέπει να εξακο-

λουθήσουν να αποτελούν την πρώτη γραμμή θερα-

πείας εναντίον των ψειρών, αφού κανείς δεν μπορεί να

γνωρίζει εκ των προτέρων αν έχει ανθεκτικές ψείρες ή

όχι, σημειώνει ο Δρ. Μιχελάκης.

Η θεραπεία

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα της θεραπείας είναι

να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως του προ-

ϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε και να τις τηρήσετε

κατά γράμμα. Αν τα μαλλιά σας είναι πολύ μακριά (κάτω

από τους ώμους) μπορεί να χρειασθείτε δύο μπουκάλια

από το αντιφθειρικό προϊόν, όπως συνιστούν και τα αμε-

ρικανικά ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου & Πρόληψης

Νοσημάτων (CDC).

Πριν τη χρήση της αντιφθειρικής θεραπείας δεν πρέπει

να έχετε λουστεί με κοινό σαμπουάν ούτε να έχετε

βάλει στα μαλλιά σας conditioner. Δεν πρέπει επίσης να

λουστείτε για 1-2 ημέρες μετά τη χρήση του αντιφθει-

ρικού προϊόντος.

Αν 8-12 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος δείτε

νεκρές ψείρες στα μαλλιά σας ή πως τα έντομα κινούν-

ται πιο αργά απ’ ό,τι πριν το χρησιμοποιήσετε, χτενίστε

τα μαλλιά σας με το ειδικό μεταλλικό χτενάκι που τις

απομακρύνει και περιμένετε, ελέγχοντας τακτικά τα

μαλλιά σας. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειασθεί να επα-

ναλάβετε την επάλειψη, ανάλογα με τις οδηγίες χρή-

σεως του προϊόντος. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται

καθημερινά επί τουλάχιστον μία εβδομάδα και στη συ-

νέχεια σποραδικά, ειδικά αν εξακολουθεί να υπάρχει

πρόβλημα με ψείρες στο σχολείο του παιδιού ή στον

στενό κοινωνικό σας περίγυρο.

Αν 8-12 ώρες μετά την εφαρμογή δεν βλέπετε νεκρές

ψείρες και τα ζωύφια είναι δραστήρια όπως πριν τη

χρήση του προϊόντος, είναι πιθανό να μην έχει αποδώ-

σει το αντιφθειρικό προϊόν. Μην σπεύσετε όμως να επα-

ναλάβετε τη θεραπεία: συμβουλευθείτε πρώτα τον

δερματολόγο σας.

Όσον αφορά τις βαφές για τα μαλλιά, πρέπει να ξέρετε

ότι ναι μεν μπορούν να σκοτώσουν τις ψείρες, αλλά όχι

τις κόνιδες, γιατί έχουν πολύ σκληρό περίβλημα το

οποίο δεν μπορούν να διαπεράσουν οι βαφές, κατά τον

Δρ. Μιχελάκη. Επομένως, μετά τη βαφή πρέπει να τις

αφαιρέσετε με το ειδικό χτενάκι, ειδάλλως θα υποτρο-

πιάσετε μέσα σε μία εβδομάδα αφού οι κόνιδες εκκολά-

πτονται κάθε επτά ημέρες.

Προστασία της οικογένειας

Για να καταπολεμηθούν οι ψείρες συνήθως απαιτείται

θεραπεία και παρακολούθηση επί τουλάχιστον 2 συνε-

χόμενες εβδομάδες για το άτομο που τις φέρει, ενώ όλα

τα άτομα της οικογένειάς του καθώς και όσοι έρχονται

σε στενή επαφή μαζί του πρέπει να ελέγχονται λεπτο-

μερώς και, αν βρεθεί ότι είναι μολυσμένα, να κάνουν και

αυτά θεραπεία. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει ταυτοχρό-

νως για όλους.

Για να αποφευχθεί η επιμόλυνση της οικογένειας όταν

ένα άτομο έχει ψείρες, δεν θα έβλαπτε να λούζονται οι

υπόλοιποι με σαμπουάν που περιέχει πυρεθρίνες ή μα-

λαθείο μία φορά την εβδομάδα επί 2-3 συνεχόμενες

εβδομάδες ή σε καθημερινή βάση με φυτικό σαμπουάν

που απωθεί τις ψείρες. 

Καλό θα ήταν επίσης να απολυμανθούν προληπτικά ορι-

σμένα κοινόχρηστα αντικείμενα, όπως τα σεντόνια και

οι πετσέτες, με πλύσιμο στο πλυντήριο στους 90ο βαθ-

μούς. Να πλένετε τέλος τις χτένες και τις βούρτσες της

οικογένειας σε καυτό νερό, αφήνοντάς τες σε αυτό για

τουλάχιστον 5 λεπτά.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

. . . γ ια την υγειά μας

Ανθεκτικές ψείρες εξαπλώνονται σε μικρούς και μεγάλους 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

Καμπάνια ευαισθητοποίησης πολιτών 

από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς είναι μια εκστρατεία που δη-

μιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Καρδιολο-

γικής Ομοσπονδίας και με την υποστήριξη του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στόχος της είναι η ενη-

μέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά για

τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σήμερα, η καρδιαγγειακή νόσος ευθύνεται για το θάνατο

17,5 εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως, και μέχρι το 2030

αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί και να φθάσει τα

23 εκατομμύρια. Παγκοσμίως, 1 στους 10 ανθρώπους ηλι-

κίας 30-70 ετών πεθαίνουν πρόωρα από καρδιαγγειακά

νοσήματα, συμπεριλαμβανομένων καρδιακών παθήσεων

και εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά τα καλά νέα είναι ότι

τουλάχιστον το 80% αυτών των πρόωρων θανάτων θα

μπορούσε να αποφευχθεί ή να αναβληθεί.

H Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά:

Υιοθετήστε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής

Έχετε ως στόχο τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης

δραστηριότητα πέντε φορές την εβδομάδα.

Θυμηθείτε ότι ακόμη και μικρά πράγματα όπως η ανάβαση

μιας σκάλας ή η αποβίβαση από το λεωφορείο λίγο νωρί-

τερα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

• Σταματήστε το κάπνισμα - αυτό είναι το καλύτερο που

μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την υγεία της καρ-

διάς σας.

Αν χρειάζεστε βοήθεια, μιλήστε με έναν επαγγελματία

υγείας.

• Επιλέξτε μια ισορροπημένη διατροφή

Προσπαθήστε να τρώτε 5 μερίδες (περίπου μια χούφτα)

φρούτων και λαχανικών την ημέρα

Αφήστε τα παιδιά σας να συμμετέχουν στο μαγείρεμα για

να μάθουν για την υγιεινή διατροφή.

• Ελέγχετε τακτικά την αρτηριακή σας πίεση
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Ετοιμες οι γυναίκες

της ΑΣΠΕ Θέτις

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση οι Γυ-

ναίκες της ΑΣΠΕ Θέτις επικράτησαν σε μια

ακόμη φιλική νίκη στο Κλειστό της Βούλας, το

βράδυ του Σαββάτου (23/9), αυτή την φορά απέ-

ναντι στον Πορφύρα.

Η Θέτις κατέκτησε και τα τέσσερα σετ που παί-

χτηκαν στο παιχνίδι, ενώ η προπονήτρια Δήμη-

τρα Λυκογιάννη με το συνεργάτη της Σωτήρη

Αντωνίου είδαν τις αθλήτριες να βρίσκονται σε

καλή κατάσταση, καθώς μπαίνουν πλέον στο τε-

λικό στάδιο πριν τα επίσημα παιχνίδια.

Επόμενες φιλικές αναμετρήσεις για την ομάδα  ΑΣΠΕ Θέτις στο 1ο Τουρνουά "Δημήτρης Κιντής" που θα διοργα-

νώσει η Ηλιούπολη το τριήμερο 29/9-1/10.

H Ενωση Γυναικών

Ηλίου φιλικό με 

τον Τυφώνα!
Μια ακόμη φιλική νίκη σημείωσε η ομάδα βόλεϊ

των Γυναικών της Ένωσης Ιλίου, αυτή την

φορά απέναντι στον Τυφώνα όμαδα που αγω-

νίζεται επίσης στην Β΄Εθνική κατηγορία στον

όμιλο της ΕΣΠΑΑΑ. Η ομάδα tης Ένωσης Ιλίου

έδειξε καλό πρόσωπο απέναντι σε έναν δυνατό

αντίπαλο, ενώ στα τρία σετ που πραγματοποι-

ήθηκαν στην αναμέτρηση η ομάδα E.Ιλίου επι-

κράτησε στα δύο.

Ο Παναθηναϊκός ανα-

δείχθηκε πρωταθλήτρια

ομάδα των ανδρών και ο

ΠΕΣΑ Αστέρας των γυ-

ναικών, στο Πανελλήνιο

πρωτάθλημα ποδηλα-

σίας πίστας Elite που

ολοκληρώθηκε με επιτυ-

χία στο ΟΑΚΑ. 

Τις πρώτες τριάδες συμ-

πλήρωσαν ο Κρόνος Νί-

καιας και ο ΠΟ Πατρών

στους άνδρες και οι  ΑΟ

Θησέας και Κρόνος Νί-

καιας στις γυναίκες. 

Μεγάλος πρωταγωνι-

στής των αγώνων ο Χρή-

στος Βολικάκης που

κατέκτησε 5 χρυσά, στα

5 αγωνίσματα που πήρε

μέρος, στο σκρατς και

στους πόντους ατομικά,

αλλά και στα 3 ομαδικά -

αγωνιζόμενος με τον

αδελφό του Ζαφείρη-

στο μάντισον, πουρσουίτ

και σπριντ.   

Σπουδαία εμφάνιση και

από το Νίκο Παγώνη του

Κρόνου Νίκαιας με 2

χρυσά και 1 αργυρό, τον

Σωτήρη Μπρέτα (ΠΟΗ

Κάστρο) με 1 χρυσό και 1

αργυρό, αλλά και τον Ζα-

φείρη Βολικάκη που

πήρε 1 αργυρό και 3

χρυσά στα ομαδικά με

τον Παναθηναϊκό.

Στις γυναίκες κυριάρχη-

σαν η Ιωάννα Πλέγα-Γα-

βριλάκη (ΠΕΣΑ Αστέρας)

που κατέκτησε 3 χρυσά

και 1 αργυρό και την

Ελένη-Μιχαλίτσα Τσα-

βαρή (Μεσόγειος Ρόδου)

με 2 χρυσά. 

Πρωταθλητές ποδηλασίας πίστας 

o Παναθηναϊκός και ο ΠΕΣΑ Αστέρας

photo studio john Gazetas

Ασφάλεια στη θάλασσα και
τα θαλάσσια σπορ

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σε συνεργασία

με τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Safe Water Sports»,

διοργανώνουν με την υποστήριξη της αντιπροσωπείας

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, εκδήλωση με

στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την ασφά-

λεια στη θάλασσα και στα θαλάσσια σπορ. 

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

στις 19:00 στο Δημοτικό θέατρο Βούλας «Σοφία Βέμπο»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14 – παραλία Βούλας) ενώ σε πε-

ρίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση θα

μεταφερθεί στην αίθουσα «Ιωνία» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή

18, Βούλα). 

Παράλληλα με την ενημέρωση για την ασφάλεια στη θά-

λασσα,  θα ανακοινωθεί η συνεργασία του Δήμου 3B με

τον οργανισμό  «Safe Water Sports» και οι δράσεις που

θα υλοποιηθούν από κοινού το 2018. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις

του Safe Water Sports και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

του Οργανισμού που ήδη υλοποιείται στα σχολεία της

χώρας και που θα προγραμματιστεί να υλοποιηθεί στα

σχολεία του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες :

Δήμος 3Β (Αργύρης Παξινός) +30 6977283156 press@vvv.gov.gr

Safe Water Sports (Άκης Γκίκας) +30 2108029428, infosafe@safe-

watersports.gr

Ο Οργανισμός «Safe Water Sports» λειτουργεί από το 2015 στην Ελ-

λάδα ως κοινωνική, μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία, με βασικό στόχο

την ενίσχυση της ασφάλειας, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

της κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται  me αθλητικές και ψυ-

χαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και τη θάλασσα.
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Με το όνειρο για ένα μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά από

το χάλκινο το 1999, να μένει ανεκπλήρωτο, η Εθνική αν-

δρών ολοκλήρωσε με την 8η θέση την ...περιπέτειά της

στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική ομάδα σταμάτησε

στους οκτώ της διοργάνωσης μην μπορώντας να ξεπερά-

σει το εμπόδιο της Ρωσίας, αν και έδειξε να έχει όλες τις

προϋποθέσεις να τα καταφέρει. Ετσι, με βάση τον γενικό-

τερο συντελεστή, ως ομάδα κατετάγη 8η, αφού στη διορ-

γάνωση της Τουρκίας δεν υπήρχαν αγώνες κατάταξης,

απλώς η Εθνική είχε τη χειρότερη συγκομιδή από όλες τις

ομάδες που προκρίθηκαν στην οκτάδα.

Ανάμεικτα συναισθήματα

Η ειδική, όπως εξελίχθηκε βάσει των όσων κλήθηκε να αν-

τιμετωπίσει, αποστολή της Εθνικής στη διοργάνωση ολο-

κληρώθηκε αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση. Την πίκρα

για μια ακόμη φορά για τη διάκριση που δεν ήρθε αλλά και

την όποια γλύκα μπορεί να αφήσει το ξεπέρασμα των προ-

βλημάτων που την ταλαιπώρησαν, με αποτέλεσμα η Εθνική

να φθάσει εκεί που έφθασε. Κάτι που παραδέχθηκε και ο

ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Κώστας Μίσσας, κατά

την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα, κάνοντας τον απο-

λογισμό της πορείας στη διοργάνωση. «Μας έμεινε μια

γλυκόπικρη γεύση. Από τη μία, προκριθήκαμε στους οκτώ,

αλλά θα μπορούσαμε να φτάσουμε και μέχρι τα ημιτελικά.

Ηταν δύο δύσκολοι μήνες. Παρουσιάσαμε μια κακή εικόνα

στην α' φάση, μια καλή στα νοκ άουτ, οπότε μας μένει

αυτή η γλυκόπικρη γεύση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ελ-

ληνας κόουτς.

Από την παγωνιά της Φινλανδίας 

στην... ελπίδα της Πόλης

Κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας της Εθνικής στη

διοργάνωση, αυτός δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει δύο

διαφορετικά πρόσωπα όσον αφορά το αγωνιστικό και κυ-

ρίως το ψυχολογικό της προφίλ. Φθάνοντας αρχικά στη

Φινλανδία για τους αγώνες του Α' ομίλου ο επηρεασμός

απ' τα όσα είχαν συμβεί στη διάρκεια της προετοιμασίας

ήταν εμφανής. Η επεισοδιακή, όπως εξελίχθηκε (με τη δια-

φωνία ΕΟΚ - ΝΒΑ και Μπακς για το τι έχει συμβεί), απο-

χώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε αλλάξει τα πάντα

στην ομάδα. Από τα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας για το

πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα μέχρι την ψυχολογία των

παικτών. Την ίδια στιγμή, η γενικότερη κριτική για την ποι-

ότητα της ομάδας ή την επιλογή του συγκεκριμένου τεχνι-

κού τιμ ποτέ δεν έπαψε να την συνοδεύει, ακόμα από την

πρώτη συνάντησή της, στα μέσα Ιούλη, για την έναρξη της

προετοιμασίας. 

Τα τεντωμένα νεύρα δεν πέρασαν χωρίς συνέπειες, με τις

πληροφορίες λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων να κά-

νουν λόγο για επεισόδια μεταξύ παικτών. Με όλο αυτό το

κλίμα η Εθνική έκανε την πρεμιέρα της στη διοργάνωση

κόντρα στον πλέον αδύναμο κρίκο του Α' ομίλου Ισλανδία,

όπου μετά από μέτριο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκε να ανε-

βάσει αρκετά την απόδοση προκειμένου να φθάσει σε ευ-

ρεία επικράτηση με 90-61. 

Ομως, ακόμα και αυτό δεν αποδείχθηκε ικανό να αλλάξει

το κλίμα. Οι ήττες που ακολούθησαν, από Γαλλία (95-87)

και Σλοβενία (78-72), βάρυναν ακόμα περισσότερο το

κλίμα, αυξάνοντας την κριτική, παρά τα όποια σημάδια

βελτίωσης. Εκεί που τα πράγματα ήρθαν οριακά ήταν με

την ήττα από τους οικοδεσπότες Φινλανδούς (89-79), η

οποία πλέον είχε και άμεσες συνέπειες. Από τη μία, τελεί-

ωσε τις όποιες ελπίδες για 3η θέση στον όμιλο, από την

άλλη έκανε για την Εθνική τον τελευταίο αγώνα με την

Πολωνία να μοιάζει με αγώνα νοκ - άουτ πριν από τα νοκ

- άουτ για την πρόκριση, με τον νικητή να παίρνει το εισι-

τήριο για την Κωνσταντινούπολη. 

Στο συγκεκριμένο σημείο η Εθνική φρόντισε να δείξει το

διαφορετικό πρόσωπο. Με αλλαγμένα αγωνιστικά πλάνα,

κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με το κλείσιμο του «rotation»

και τη χρησιμοποίηση πλέον συγκεκριμένων παικτών για

μεγαλύτερο διάστημα αλλά και αλλαγμένη κατά πολύ ψυ-

χολογία, με περισσότερο πάθος στο παιχνίδι, η Εθνική

έφτασε στη νίκη με 95-77. Η παρτίδα τουλάχιστον για το

στόχο της πρόκρισης είχε σωθεί και πλέον στους «16» η

Λιθουανία αποτελούσε τη νέα πρόκληση για τους παίκτες

και την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και για μια ακόμη φορά

στα κρίσιμα η ομάδα έβγαλε μια άψογη εικόνα κυριαρχών-

τας αγωνιστικά επί των Λιθουανών και φθάνοντας στη νίκη

με 77-64, που την έστειλε στα προημιτελικά. 

Με ανεβασμένο ηθικό από την εικόνα που έδειξε στα δύο

κρίσιμα ματς ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρωσία, οι ελ-

πίδες για το βήμα παραπάνω ήταν διάχυτες σε παίκτες, τε-

χνική ηγεσία και φιλάθλους. Μάλιστα, για περίπου 25

λεπτά στον συγκεκριμένο αγώνα η Εθνική έδειξε να τις

κρατάει γερά στα χέρια της (προηγήθηκε δύο φορές με 11

π. και 13 π.), ωστόσο η έλλειψη δυνάμεων και τα αγωνι-

στικά προβλήματα (αστοχία στις βολές, αμυντική χαλά-

ρωση, χαμηλό ποσοστό στα μακρινά σουτ) έφεραν την

ήττα με 74-69 και το τέλος των όποιων ελπίδων.

Τα ανοιχτά ζητήματα ενόψει της επόμενης μέρας

Πλέον, από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης και τη

λήξη του αγώνα με τη Ρωσία η Εθνική έχει μπει στην επό-

μενη μέρα. Μια επόμενη ημέρα εντελώς διαφορετική απ'

ό,τι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια, με αιτία τα λεγόμενα

παράθυρα της FIBA. Αυτά αφορούν την επαναφορά μετά

από αρκετά χρόνια του θεσμού των προκριματικών των

Εθνικών ομάδων για πρόκριση στις διεθνείς διοργανώσεις,

αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του

2019. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την Τετάρτη το βράδυ

και τον αγώνα με τη Ρωσία η Εθνική θα πρέπει σε 70 μέρες

περίπου (τέλη Νοέμβρη) να ξαναβρεθεί στα γήπεδα για να

συμμετάσχει στην πρώτη φάση των αγώνων του ομίλου

της (αρχίζει με διπλή υποχρέωση κόντρα σε Μ. Βρετανία

και Ισραήλ). Εικόνα πρωτόγνωρη για αρκετούς παίκτες.

Οσο πρωτόγνωρη θα είναι και αυτή που αφορά τη συγκρό-

τηση της ομάδας, αφού με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι

γνωστό ότι παίκτες από το ΝΒΑ και τις ομάδες της Ευρω-

λίγκας δεν θα μπορούν να μετάσχουν. Η συγκεκριμένη δια-

δικασία πλέον οδηγεί πλέον σε μια νέα πραγματικότητα,

που θέλει άλλη Εθνική να παίρνει την πρόκριση στις διε-

θνείς διοργανώσεις και άλλη (τουλάχιστον σε μεγάλο

μέρος της) να εμφανίζεται στην τελική φάση.

Ετσι, δεν είναι λίγα τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν

προς επίλυση από τους αρμοδίους (Ομοσπονδία) για την

επόμενη ημέρα της Εθνικής. Αυτά ξεκινούν από την εύ-

ρεση νέου τεχνικού αφού οι πληροφορίες (τουλάχιστον

κατά την άφιξη της ομάδας) ήθελαν τον Κώστα Μίσσα να

αποχωρεί, με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, Ηλία Παπαθεοδώρου,

και τον βοηθό του στην Εθνική, Θανάση Σκουρτόπουλο, να

συγκαταλέγονται στους πρώτους που ακούστηκαν για αν-

τικαταστάτες. Παράλληλα, θα πρέπει να αναζητηθεί η νέα

δεξαμενή που θα δώσει τους παίκτες οι οποίοι θα στελε-

χώσουν την καινούρgια ομάδα, με την πρωταθλήτρια Ευ-

ρώπης Εθνική νέων να φαντάζει ως πρώτη επιλογή.  

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
Η γλυκόπικρη γεύση του Ευρωμπάσκετ 

και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας

Συμπτωματικός αθλητισμός

Τελικά, είμαστε για γέλια, για πολλά γέλια, γιατί παρά το

γεγονός, ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 δημιουρ-

γήσαμε επαγγελματικό Ποδόσφαιρο χωρίς να υπάρχει

καμμία δυνατότητα (από υλικοτεχνική κάλυψη), αλλά κυ-

ρίως γιατί δεν έχουμε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ γιατί στη χώρα μας,

από το 1833 μέχρι σήμερα καμμία κυβέρνηση δεν φρόν-

τισε να τον βάλει στο ΣΧΟΛΕΙΟ. Έτσι στην Ελλάδα παρα-

μένει συμπτωματικός· όλοι εμείς βρεθήκαμε από

ΣΥΜΠΤΩΣΗ, δεν είμαστε το αποτέλεσμα μιας ΕΡΕΥΝΑΣ

μίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Όλα λοιπόν στον αέρα

με κύριους υπεύθυνους αυτούς που δέχτηκαν την επαγ-

γελματοποίηση του ποδοσφαίρου και γενικότερα του

Αθλητισμού.

Οι λόγοι βέβαια, είναι γνωστοί σε όλους μας. Λόγοι κοι-

νωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί. Το μεγάλο κεφάλαιο,

πάντα ήξερε να κάνει τη δουλειά του εδώ και εκατομμύρια

χρόνια. Δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει κανείς ιστορία .

Καθαρό μυαλό μόνο χρειάζεται. Μια φορά μόνο κάτι πήγε

να γίνει και τα συμφέροντα έβαλαν τους ίδους που δημι-

ούργησαν αυτή την ευκαιρία και τα κατέστρεψαν όλα (για

ένα σπορ αυτοκίνητο, για μια ωραία γυναίκα, για  ένα

ωραίο σπίτι)!

Ο καπιταλισμός, ελέγχει... το έγκλημα, την κλεψιά, την

πορνεία, τα ναρκωτικά, το χρήμα, τα όπλα, τη γη, τη θά-

λασσα, το περιβάλλον και αυτοί οι άνθρωποι δεν άντεξαν.

Τους εξαγόρασαν, διαλύοντας τις ελπίδες δισεκατομμυ-

ρίων ανθρώπων μετατρέποντας τις ελπίδες σε δυστυχία...

Ποιος θα πληρώσει σήμερα για τις καταστροφές και τα εγ-

κλήματα; Για άλλη μία φορά οι αθώοι ΛΑΟΙ. Και το ερώ-

τημα παραμένει καυτό· Εμείς - οι “κυρίαρχοι” λαοί - τί

κάνουμε;
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