
Η σημερινή ημέρα συμπίπτει με την εθνική επέτειο

της ένδοξης και ηρωικής αντίστασης σύσσωμου του

ελληνικού λαού, χωρίς ιδεολογικές και ταξικές δια-

κρίσεις, ενάντια στο φασισμό, στο Ναζισμό, στον

δειλό επιδρομέα και άρπαγα φασίστα.

Το ΟΧΙ το είπε το μέγα πλήθος

του ελληνικού λαού. 

Το “ΟΧΙ” του Μεταξά στις 3 τη

νύχτα, χωρίς να ρωτήσει βασιλιά

ή “συμμάχους” εξέφραζε τη βού-

ληση του ελληνικού λαού. Ο Με-

ταξάς ήταν δικτάτορας, αλλά

ήταν Έλληνας. Να του το αναγνω-

ρίσουμε. Όπως πρέπει ν’ αναγνω-

ρίσουμε τη συμπαράταξη στο ΟΧΙ

του Γραμματέα του ΚΚΕ, Ν. Ζαχαριάδη και των φυ-

λακισμένων κομμουνιστών στ’ Ανάπλι!

Τέτοια σπουδαία ημέρα δεν μπορώ να τη γιορτάσω

με ταρατατζούμ και με ...τούρτες. Την εορτάζεις τι-

μώντας τις ιδέες, τους αγώνες, τα οράματα εκείνων

που έχυσαν το αίμα τους. Εκείνων που υπέφεραν...

Κι εγώ υπέφερα στην Κατοχή. Και τώρα υποφέ-

ρουμε απ’ τους ίδιους. Εχουμε ΚΑΤΟΧΗ; Εχουμε

πάντως συσσίτια.

Κατοχή σημαίνει να κρατείται κάτι από κάποιον, που

το κατέχει κυριαρχικά. «Περιορισμός υπό τινος»,
σύμφωνα με τον Ηρόδοτο.

Ο όρος «κατοχή» χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια του

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλωτικό του καθεστώτος

που ίσχυε κατά τη διάρκεια της κατάκτησης χώρας από

τα Γερμανικά στρατεύματα και των συμμάχων τους.

«Το καθεστώς τούτο χαρακτηριζόμενον γενικώς
από την εκ της εξουσίας των κατακτητών εξάρτησιν
πάσης εκδηλώσεως δημοσίας ζωής εις τα καταλη-
φθέντα υπό των (κυρίαρχων) στρατευμάτων
εδάφη»1. Ας μου επιτραπεί να συμπληρώσω: την

εξάρτηση από την εξουσία των κατακτητών, όχι

μόνο κάθε δημόσιας λειτουργίας, αλλά και της ιδιω-

τικής ζωής, όπως και της ίδιας της ζωής και κυρίως

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Έχουμε ΚΑΤΟΧΗ;

Απαιτείται ΕΝΟΤΗΤΑ
Όχι κόμματα κι αποκόμματα· 

Ενωμένο το ΟΛΟΝ του ΛΑΟΥ
των υπεύθυνων πολιτών και πολιτικών

“Εις την υπηρεσίαν

της Πατρίδος 1940- 44” 
Σελίδα 13

“ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ”
Συνάντηση κινημάτων Σελίδα 17

H λεωφορειακή γραμμή Α1
πάει Βάρκιζα  

Σελίδα 7

Νέες τιμές στο Κοιμητήριο
Βάρης Σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

Το ηρωικό ΟΧΙ της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Πάνδημη η αντίδραση στον εισβολέα, όπως τον κατέγραψε και ο Τύπος της εποχής. 

Η ομοφωνία όλων των Ελλήνων απέναντι στην ιταλική και γερμανική εισβολή κατέγραψε

το μεγάλος ΕΠΟΣ του 1940. Σήμερα γιατί σκύβουμε στους νέους εισβολείς;
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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

Εκδήλωση και αποτέλεσμα αυτής της εξάρτησης, της

υποτέλειας, είναι η αίσθηση απαξίας της ανθρώπινης

υπόστασης, η οικονομική καταστροφή για το πλείστον της

κοινωνίας, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και κάτω του

ζωικού επιπέδου. Η εξαθλίωση, η πείνα, οι ασθένειες, ο

εξευτελισμός, τα μπλόκα και οι εκτελέσεις, ο θάνατος, η

γενοκτονία!

Η γερμανική κατοχή του Γ’ Ράιχ στην Ελλάδα κράτησε

τριάμιση κοντά χρόνια. 41  μήνες περίπου ή 40 αν λά-

βουμε υπόψιν μας τη «μάχη της Κρήτης», που αντιστεκό-

ταν σθεναρά.

Η σημερινή απατηλή και ιδιότυπη ΚΑΤΟΧΗ, με κυβερνή-

σεις όχι τοποτηρητών τύπου Κούσλινγκ, Τσολάκογλου και

ιδιαίτερα Ι. Ράλη, ούτε τύπου Επιτροπάτου, του Ράιχ υπό

τον γκαουλάιτερ2, αλλά υποτελείς, ασυνεπείς – και ανα-

ξιόπιστες κυβερνήσεις, κρατάει μέχρι τώρα, οκτώ χρόνια!

Μέχρι τώρα, εάν δεν εξελιχθεί στο διηνεκές ή δεν ανα-

τραπεί. Αλλά πώς ν’ ανατραπεί, χωρίς ουσιαστική αντί-

σταση. Όταν έχει υποπέσει σε κατάσταση κατοχής, υπό

την ιατρική έννοια του όρου – αναισθησία ψυχής, με «κο-

κάλωμα» (πάγωμα) όλου του σώματος και των μελών του,

σύμφωνα με τον Γαληνό - σε κατάσταση «μέθης», το με-

γαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και κυρίως η μερίδα

εκείνη που έχει υποστεί τις βαρύτερες συνέπειες αυτής

της ιδιότυπης κατοχής: Οι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμε-

νοι, οι κατεστραμμένοι επιχειρηματίες και εκείνοι που

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ή τον κίνδυνο του

κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάμε για το 35,7%(!) του πλη-

θυσμού, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Euro-

stat (16.10.17).

Πού είναι όλος αυτός ο κόσμος; Γιατί δεν αντιδρά; Έχει

κοκαλώσει; Ή μήπως έχει ναρκωθεί – ένα στάδιο προ του

βρασμού, στο σύνδρομο του βατράχου.

Γιατί όμως επέμεινα, τόσο πολύ, στην ανάλυση του όρου

ΚΑΤΟΧΗ; Γιατί τα περισσότερα κόμματα κι όχι μόνο τα

«μνημονιακά», αλλά και άλλα όπως το ΚΚΕ ε.π. αμφισβη-

τούν την ύπαρξη κατοχής στην παρούσα κατάσταση και

αρκούνται στην «επιτροπεία», για να μη μειωθεί προφα-

νώς η βαρύνουσα «αξία» της γερμανικής κατοχής, κατά

τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο είχε παίξει πρωτα-

γωνιστικό ρόλο.

Ναι, είναι αλήθεια ότι τώρα δεν είχαμε εκτελέσεις, έχουμε

όμως αυτοκτονίες! Αυτοκτονίες όμως είχαμε και στη να-

ζιστική κατοχή, όπως αυτή του Αττίκ και της Πηνελόπης

Δέλτα!... και για τους ίδιους λόγους: την κατάθλιψη, το

αδιέξοδο, την αξιοπρέπεια!

Αλλά δεν αρνούνται μόνο τα κόμματα ν’ αναγνωρισθεί το

παρόν καθεστώς ως «κατοχικό» και για καθαρώς ιδιοτελείς

λόγους – να θεωρηθούν ως συνεργάτες και μαριονέτες των

ύπουλων κατακτητών – το αρνείται και μεγάλο μέρος του

λαού από άγνοια του εννοιολογικού περιεχομένου είτε

διότι αρκείται στη διαπίστωση των εξωτερικών χαρακτηρι-

στικών, είτε διότι ακολουθεί τις κομματικές ντιρεκτίβες

(οδηγίες). Είτε – το χειρότερο – για ν’ αποκοιμίσει, να κα-

τευνάσει την έμφυτη προπατορική του τάση αντίδρασης.

Κανονικά ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να είχε ξεσηκωθεί.

Κι όμως αδρανεί, αντίθετα σε κάθε φυσικό νόμο!

Ο λαός σαν σύνολο – δεν μιλάμε για μεμονωμένες ομά-

δες ή άτομα – ΔΕΝ έχει αντιδράσει σθεναρά και αποτε-

λεσματικά. Μέχρι στιγμής έχει «αντιδράσει» συστημικά. 

Έχετε πάει σε διαδήλωση; Ψόφια συνθήματα: Λα – λαλά

– λαλάλα – λα-λα-λα λαλά. Χωρίς παλμό, χωρίς οργή,

δίχως ψυχή. Χωρίς ομαδική ψυχή. Σαν από υποχρέωση,

από καθήκον. Μου ‘λεγε τις προάλλες, ένας συνταξιούχος

με κατάλευκα μαλλιά (είχε τουλάχιστον  μαλλιά): Τί θα

γίνει; Τα παιδιά δεν πείθονται. Ο γιος μου είναι στην κα-

φετέρια με τους φίλους του. «Φιλοσοφούν» με τον τρόπο

τους. Η κόρη μου είναι στη δουλειά της, ευτυχώς αυτή

έχει· έστω τεσσεράμιση κατοστάρικα· είναι και τα φιλο-

δωρήματα, στην καφετέρια... Ξέρεις, με τα POS κοπήκανε

κι αυτά. Έτσι; Έτσι συνεχίζουμε να δίνουμε τους αγώνες,

που ‘χαμε μάθει, εσύ κι εγώ, ως «έφηβοι» της τρίτης ηλι-

κίας!... Τί έχουμε να χάσουμε, αν συγκρουσθούμε με τα

ΜΑΤ; Τη ζωή που δανειζόμαστε για να «σπάει πλάκα» ο

Μεγαλοδύναμος;...

Αυτή είναι η πραγματικότητα· αυτή είναι η ιδιότυπη και

ύπουλη κατοχή. Ποιος «πρωθυπουργός» και ποιοι Υπουρ-

γοί; Μπορούν ν’ αλλάξουν, όχι το ύψος, αλλά τη σύνθεση

του ΦΠΑ; Ο Τσολάκολγου3 στην κατοχική κυβέρνηση, δεν

άντεξε την καταισχύνη και παραιτήθηκε μετά από ενάμιση

χρόνο, ενώ άλλοι “διαγκωνίζονταν” να τον διαδεχθούν.

Αυτοί, θέλουν να εξαντλήσουν την τετραετία και να επα-

νεκλεγούν. Μετά θα προσφεύγουν στο ΣτΕ να ζητάνε με-

ρικά εκατομμύρια «αναδρομικά» ισοδύναμα των

δικαστικών, σαν τους αποτυχόντες πρόσφατους βουλευ-

τές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ! Να δούμε τι «ρετάλια» εκλέ-

γουμε να μας καταστρέφουν!

Ο κόσμος δυστυχεί, πεινάει ή τρέφεται στα συσσίτια, κι

αυτοί ζητάνε αναδρομικά! Οι αναίσχυντοι...

Και τώρα τι κάνουμε;

Σωστό ερώτημα. Οι διαπιστώσεις θέλουν και πρόταση!

Λέω...: Αφού συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ΚΑΤΟΧΗ,

από «φίλιες» δυνάμεις, τους «συμμάχους» και εταίρες

μας, 

- Αντιστεκόμαστε δυναμικά – όπως το ΕΑΜ – και πονηρά

– όπως οι εταίρες μας χώρες της Ε.Ε., δηλαδή κατά κύριο

λόγο, το γερμανικό κυρίως και το γαλλικό κεφάλαιο.

- Καταγγέλουμε τις κυβερνήσεις εξαπάτησης, προδοσίας,

παρανομίας και συνεργασίας με τις δυνάμεις οικονομικής

κατοχής και θεωρούμε τις κυβερνητικές και νομοθετικές

πράξεις τους ΑΚΥΡΕΣ ως ανυπόστατες και όσες δικαστι-

κές αποφάσεις εμπίπτουν σ’ αυτές, ακυρώσιμες (πλειστη-

ριασμοί, «νομιμότητα» μνημονίων, ΕΕΤΗΔΕ κλπ.).

- Αποχωρούμε, κατόπιν συμφέρουσας συμφωνίας, ή σε

αντίθετη περίπτωση μονομερώς από την Οικονομική και

Νομισματική Ενωση (ΟΝΕ) και επανερχόμαστε στο εθνικό

νόμισμα. Σ’ αυτή τη φάση ΔΕΝ ανοίγουμε άλλα μέτωπα

(Ε.Ε., ΝΑΤΟ, κλπ.) 

- Παγώνουμε την εξόφληση του δημόσιου χρέους για

έλεγχο εγκυρότητας, νομιμότητας, δυνατότητας  αποπλη-

ρωμής και απαιτούμε τις αξιώσεις μας επί των γερμανικών

οφειλών ΑΜΕΣΑ και όχι μόνο.

Για κάθε σοβαρό, εθνικής σημασίας ζήτημα, αποφασίζει

ο Λαός με δημοψήφισμα, μετά από δίμηνη τουλάχιστον,

πλουραλιστική, ισοκατανεμημένη mediακή προετοιμασία

ενημέρωσης, επιχειρημάτων και διαλόγου.

Όσες πολιτικές δυνάμεις, φορείς και άτομα συμφωνούν με

τους παραπάνω στόχους, «ασχέτως παρελθόντος και

ασχέτως οραμάτων μέλλοντος» - που έλεγε και η διακή-

ρυξη του ΕΑΜ - προσχωρούν στο ενιαίο μέτωπο εθνικής

ανασυγκρότησης, ανάστασης, ανάταξης – πέστε το όπως

θέλετε.

Στην ΕΝΩΜΕΝΗ ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ δεν χωρούν «αριστε-

ροί» και «δεξιοί» χαρακτηρισμοί και ταμπέλες· αυτά είναι

για μετά. Δεν μετατρεπόμαστε ασφαλώς σε ιδεολογική

«σούπα»! Ιεραρχούμε και επικεντρωνόμαστε στο καυτό

θέμα της σωτηρίας της πατρίδας μας και του λαού μας.

Όταν βουλιάζει το καράβι και επιβιβάζεσαι στη σωσίβια

λέμβο, δεν ρωτάς το διπλανό σου αν είναι δεξιός ή αρι-

στερός. Κοιτάτε να τραβάτε κουπί στον ίδιο ρυθμό, στην

ίδια κατεύθυνση, στη σωτηρία!

Αν δεν συμφωνήσουν οι αντιμνημονιακές δυνάμεις σε

πέντε γενικής αποδοχής θέματα και δεν βαδίσουν ΕΝΩ-

ΜΕΝΕΣ προς τις εκλογές σ’ ένα εθνικο-λαϊκό μέτωπο

αξιόπιστης και αξιόμαχης δύναμης, θα θεωρηθούν από το

λαό και θα καταγραφούν από την Ιστορία ως συνυπεύθυνοι

της καταστροφής της πατρίδας μας και του λαού μας.

―――――――

1. Κατοχή: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη (συμπλή-

ρωμα τομ. Γ).

2.  Γκαουλάιτερ (γερμ. Gauleiter): κατευθυνόμενος διοικητής, ηγέ-

της (γερμ. Leiter) μιας περιφέρειας (γερμ. Gau). Όπως π.χ. της κα-

τεχόμενης Ουκρανίας το 1942, ο Κοχ· (αποτολμήθηκε το 2011 από

την Ε.Ε. και επίσημα με τον «Επίτροπο δράσης» της Κομισιόν Χ.

Ράιχενμπαχ).

3. Τσολάκογλου: Στρατηγός του Αλβανικού Μετώπου που συνθη-

κολόγησε αυτοπροαιρέτως με τους Γερμανούς παρά τη θέληση της

επίσημης στρατιωτικής, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Σημαντικές αποφάσεις του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 6,7

Ερήμην του Χίτλερ; γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Αλλεργίες του Φθινοπώρου
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ελληνίδες ευρενήτριες βραβεύον-
ται... Σελ. 10

Βανδαλισμοί στην Παιδική Χαρά στο

Αλώνι Βάρης Σελ. 12

Ηράκλειτος: ο φιλόσοφος της αέ-
ναης κίνησης Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ιστιοπλοϊκοί αγώνες “Γουρουνό-
πουλο” στο ΝΑΟΒ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Έχουμε ΚΑΤΟΧΗ;
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Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλη-

σης” και  δημοτικός σύμβουλος Δημο-

σθένης Δόγκας, κατέθεσε ερώτηση

προ ημερησίας στη συνεδρίαση της

23.10.17 για το “Γηροκομείο” στη

Βούλα, που βρίσκεται δεκαετία και

πλέον γιαπί και έχει χρησιμοποιηθεί ως

χώρος αποθήκευσης ογκωδών αντικει-

μένων και «μαζεύονται διάφοροι που
ίσως το έχουν κάνει και στεκάκι...». Η

ερώτηση αφορούσε την επίσκεψη του

Υγειονομικού στο Γηροκομείο και τα

ευρήματα που περιέγραψε με μελανά

χρώματα.

Ο χώρος του “γηροκομείου”, στην οδό

Οδυσσέως στη Βούλα, τεσσάρων οικο-

πέδων, κάπου 2,5 στρεμμάτων, διετέθη

με ιδιόγραφη διαθήκη του Διαμαντό-

πουλου, για να γίνει γηροκομείο. Λόγω

ευλόγου συγκινησιακής καταστάσεως

προφανώς και προχωρημένης ηλικίας,

ο διαθέτης παρέλειψε να αναγράψει σε

ποιον “τα αφήνει”, αν και από τη στιγμή

που ορίζει διοικητικό συμβούλιο με εκ-

προσώπους της εκκλησίας της Βούλας

και της δημοτικής αρχής διαφαίνεται

“πού”. Ωστόσο  περιήλθαν εκ του

νόμου, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Δήμαρχος απάντησε σχετικά, ότι

έχει έρθει σε επαφή με όλους τους εμ-

πλεκόμενους. Εχουν έρθει σε επαφή

με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

τους εκτελεστές της Διαθήκης του δω-

ρητή και βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύ-

ματος. Έχουν βρει όλοι μαζί ένα κοινό

σημείο.

«Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του
χρόνου θα είμαστε σε θέση να κά-
νουμε τις ανακοινώσεις ότι το γηροκο-
μείο αυτό θα μπορέσει να προχωρήσει

και να γίνει γηροκομείο», δήλωσε ο δή-

μαρχος. 

Ευχόμαστε να το δούμε, γιατί η εφημε-

ρίδα μας έχει χύσει πολύ μελάνι στην

υπόθεση αυτή και ιδιαίτερα ο αρθρο-

γράφος Κ. Βενετσάνος που το είχε

πάρει “κατ’ αποκλειστικότητα” και

έτρεχε στους διάφορους υπουργούς

που πέρασαν, αλλά δεν ίδρωσε κανε-

νός το αυτί...

Α. Μπουζιάνη

Χώρος εστίας μικροβίων το “Γηροκομείο” στη Βούλα
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Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, το Εθνικό

Αρχαιολογικό Μουσείο διοργανώνει, με τη συνδρομή

της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Διεύθυν-

σης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίω-

σης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, έκθεση

ιστορικής φωτογραφίας με τίτλο «Στη σκιά του μεγά-
λου πολέμου: αποτυπώνοντας μνήμες μουσείων πριν
και μετά την κατοχή».
Στην έκθεση παρουσιάζονται αρχειακές εικόνες των εκ-

θεσιακών χώρων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

και του Αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών πριν από τον

πόλεμο, καθώς και φωτογραφικά και διοικητικά τεκμή-

ρια από το έργο της απόκρυψης και προστασίας των

αρχαίων αντικειμένων των δύο μουσείων κατά τον Β΄

Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τα τέλη του έτους 1940 και

μέχρι τον Απρίλιο του 1941, οι αρχαιότητες των δύο

μουσείων συγκεντρώθηκαν, συσκευάστηκαν και τοπο-

θετήθηκαν μέσα σε κιβώτια ή σε ορύγματα που σκάφτη-

καν στο εσωτερικό των ίδιων των αιθουσών των Μου-

σείων, με στόχο να προστατευθούν από τους κινδύνους

του πολέμου. Το έργο της απόκρυψης των αρχαιοτήτων

σε όλη τη χώρα έγινε ως μέτρο προφύλαξης από επι-

κείμενους βομβαρδισμούς, λειτουργώντας σωτήρια για

την πολιτιστική μας κληρονομιά. Με τη λήξη του μεγά-

λου πολέμου μια άλλη οδύσσεια ξεκίνησε, αυτή της

αποκατάστασης των αντικειμένων και της εκ νέου έκ-

θεσής τους στις γεμάτες σιωπηλή προσμονή αίθουσες

των μουσείων. Φωτογραφίες-ντοκουμέντα μιλούν με

αμεσότητα για το μακρόχρονο και κοπιώδες έργο της

ανασυγκρότησης και επανέκθεσης των αρχαιοτήτων

και προσκαλούν για μια διαφορετική «ανασκαφή»... 

Διάρκεια: 

έως 6/12/2017

Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο, Πατησίων

44, Αθήνα 

Η είσοδος για το

Καφέ είναι ελεύ-

θερη.

Ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα 13:00-20:00, 

Τρίτη-Κυριακή 08:00-

20:00 

και από 1η Νοεμβρίου

09:00-16:00.

Πληροφορίες: www.namuseum.gr,

Τηλ. 213214 4856/-4858/-4866/-4893 . 

Στη σκιά του μεγάλου πολέμου: αποτυπώνοντας μνήμες
μουσείων πριν και μετά την κατοχή

 Έκθεση ιστορικής φωτογραφίας

«Στρατηγού Μακρυγιάννη 
Απομνημονεύματα»

Το "Από Μηχανής Θέατρο" φιλοξενεί την παράσταση του
Θανάση Σαράντου «Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημο
νεύματα» για 10 μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 1 Νο
εμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 18.00. 
Ο λόγος του Μακρυγιάννη παρουσιάζεται σε θεατρική μορφή, με
συνοδεία νέυ, ταμπουρά και λαούτου ζωντανά επί σκηνής από την
Σύλβια Κουτρούλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Απομνημονεύματα»
παρουσιάστηκαν ως μετάκληση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ
λάδος τον περασμένο Οκτώβριο με αφορμή τα 150 χρόνια από τον
θάνατο του Στρατηγού Μακρυγιάννη  με το κοινό να υποδέχεται
την παράσταση με θέρμη.

«Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή», έλεγε ο Μακρυγιάννης, ο
ήρωας του σπαθιού και της πένας, που έδωσε συγκλονιστικό μά
θημα ιστορίας με την «απελέκητη γραφή» του. 
Στο τέλος της παράστασης, ένας διαφορετικός καλεσμένος
από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων,
της τέχνης, θα συζητά με τους συντελεστές και το κοινό για
το έργο του Στρατηγού Μακρυγιάννη και τη σημασία των
«Απομνημονευμάτων» σήμερα. 

Πληροφορίες Παράστασης:
Θέατρο «AΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ», Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο
(μετρό Μεταξουργείο), www.amtheatre.gr ,
Κάθε Τετάρτη στις 18.00
Παραστάσεις: 1, 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου, 6, 13, 20, 27 Δε
κεμβρίου 2017, 3, 10 & 17 Ιανουαρίου 2018
Τιμές εισιτηρίων: 13€ Κανονικό,10€   Μειωμένο (άνεργοι, άνω των 65, φοι
τητικό, ΑμεΑ),  10€ Ομαδικό (πάνω από 20 άτομα).
Ώρες ταμείου: 11.0015.00 και 17.0021.00

4 Κοντσέρτα 4 Ελληνίδες σολίστ
Wolfgang Amadeus Mozart

Δύο συναυλίεςαφιέρωμα στη Βάσω Δεβετζή (19251987),
στο ταλέντο της, στη γνήσια ελληνικότητά της (Δευτέρα 6 &
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 8.30 μ.μ.), στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.

Τέσσερα κοντσέρτα που ο Μότσαρτ μετέγραψε ταιριαστά
στον πολύ «προσωπικό» χαρακτήρα της μουσικής δωματίου
ερμηνευμένα από τέσσερις σπουδαίες ελληνίδες πιανί
στριες. Και δύο μικρά αριστουργηματικά κουαρτέτα του
Μίκη Θεοδωράκη, από τα λιγότερο γνωστά.
 Μ. Θεοδωράκης: Κουαρτέτο αρ. 4 «Μάζα»
 W.A. Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο, Κ. 413
 W.A. Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο, Κ. 414
Ελισάβετ Κουναλάκη, Έλενα Μουζάλα πιάνο
Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών:
Απόλλων Γραμματικόπουλος α΄ βιολί,  Παναγιώτης Τζιώτης β΄ βιολί
Πάρις Αναστασιάδης βιόλα, Ισίδωρος Σιδέρης βιολοντσέλο

«Το τελευταίο σημείωμα»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» πα-

ρουσιάζει σε Α΄ Προβολή, την νέα ταινία του Παντελή

Βούλγαρη «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» έως και την Τε-

τάρτη, 1η Νοεμβρίου 2017.

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Στη νέα του κινηματογραφική δουλειά ο Βούλγαρης κατα-

πιάνεται με μια από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφα-

της ελληνικής ιστορίας, την εκτέλεση από τους Γερμανούς

κατακτητές 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Και-

σαριανή, ως αντίποινα για τη δράση της ελληνικής αντίστα-

σης.

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο 34χρονος Ναπολέων

Σουκατζίδης, Κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνι-

στής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και

φυλακές από το 1936.

Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

"Γιορτή της Ρακής"
στην Αρτέμιδα

Ο Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδος προσκαλεί στη "Γιορτή της
Ρακής" την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00, στην

ταβέρνα «ΜΙΤΕΡΑΝ», Αγ. Ιωάννου 75, 8η - 9η στάση Λεω-

φόρου Βραυρώνος, Αρτέμιδα Αττικής, Τηλ. 22940 49070.

Διασκέδαση με κρητική μουσική και τραγούδι από τους Μ.

Κορναράκη και Β. Αγγελιδάκη & θα χορέψουν τα χορευτικά

τμήματα του συλλόγου.

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε στα γραφεία του

Συλλόγου κάθε Σάββατο πρωί (Τριαίνης & Υπαπαντής, Αρ-

τέμιδα, τηλέφωνο γραφείου 2294081101) ή να έρθετε σε

επικοινωνία:  6945497585 Παντελάκης Γιάννης,

6976635366 Βεϊσάκης Μιχάλης, 6972301103 Γαβριλάκης

Λευτέρης και στο email:sillogoskritonartemidos@gmail.com 

“Αγγλικές λέξεις 
στην Ελληνική γλώσσα 

και η ιστορία τους”

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας  οργανώ-

νει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα  “Αγγλικές

λέξεις στην Ελληνική γλώσσα και η ιστορία τους”, με

ομιλήτρια την καθηγήτρια αγγλικής Κάρολ Γρηγο-

ρίου, την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 7μ.μ., στο Ξε-

νοδοχείο “OASIS Hotel Apartements”  Λεωφόρος

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,  (Τηλ. 2108941662,

2108940495). Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               28  OKΤΩΒΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

«Οι Γερμανοί Ξανάρχονται» 

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης και ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Λυκείου

Βούλας, σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την

θεατρική «Οι Γερμανοί Ξανάρχονται» των Αλέκου

Σακελλαρίου και Χρήστου Γιαννακόπουλου από τη

θεατρική ομάδα των μαθητών του 2ου Λυκείου

Βούλας σε σκηνοθεσία της Δέσποινας Φραγκε-

δάκη. 

Η παράσταση υποστηρίζεται από την δευτεροβάθ-

μια σχολική επιτροπή του Δήμου και θα πραγματο-

ποιηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου στο

πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία» (Λ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα), στις 20:00 και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου,

στο πολιτιστικό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην

Αργυρούπολη, στις 20:30.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

στο π. Κάμπινγκ Βούλας

Στο π. κάμπινγκ Βούλας εθελοντής δάσκαλος για δεύτερη

συνεχή χρονιά παραδίδει μαθήματα για την εκμάθηση ΠΑ-

ΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ σε ενηλίκους, ΔΩΡΕΑΝ σε  ολιγο-

μελή τάξη και την φετινή χειμερινή περίοδο 2017-18.

Τα μαθήματα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ για ενηλίκους θα

πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε ΤΕ-

ΤΑΡΤΗ από τις 7:30μμ έως τις 9μμ.

“Ράους - Οίκος ενοχής”

Η εθελοντική θεατρική ομάδα της κοινωνικής υπη-

ρεσίας του Δήμου 3Β θα παρουσιάσει, εκ νέου, την

παρασταση “ΡΑΟΥΣ - ΟΙΚΟΣ ΕΝΟΧΗΣ” των

Μ.Ρεππα και Θ.Παπαθανασιου σε σκηνοθεσια Με-

νελαου Νταφλου το Σαββατο 4 Νοεμβριου στις

20.00 στην αιθουσα ΙΩΝΙΑ (Κ.Καραμανλη 18 διπλα

από το Δημαρχείο στη Βούλα).

Μία καλογραμμένη κωμωδία και μία παράσταση,

που δεν έχει να ζηλέψει από τους επαγγελματίες

ηθοποιούς.

Τους ρόλους ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης.

Φουλα Τουντουρη:  Δώρα Τριάντη

Τέτα Βαρνάβα:  Νατάσα Κουρεντζή

Τάκης Βαρνάβας:  Χρήστος Πιζάνιας

Βαγγελα:  Ιωαννης Μυστιλογλου

Ζβετλανα:  Μαρία Λιανέρη

Σαμανθα:  Κατερίνα Κωνσταντίνου

Παρασκευας:  Νίκος Σπυρόπουλος

Γερμανος Επιτροπος:  Μάκης Μπιλιώνης

Φωνη Συμβ/γραφου:  Στεφανος Χατζηστεφανος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η νύχτα πέφτει στο Γκάζι και μεγάλοι και παιδιά ανα-

καλύπτουν το παλιό εργοστάσιο μέσα από μία σειρά

συναρπαστικές δραστηριότητες… στο σκοτάδι περ-

νώντας τη νύχτα στο Μουσείο.

Ξεκινούν το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 19.00, με

ένα κυνήγι μαύρου θησαυρού κι ένα δημιουργικό ερ-

γαστήριο εμπνευσμένο από τους νόμους της μηχανι-

κής, ενώ στη συνέχεια χαλαρώνουν ακούγοντας

ιστορίες και ξεκουράζονται βλέποντας… όνειρα

γλυκά! Ξεκούραση και ύπνο στην αίθουσα Δεξαμενές

Καθαρισμού.

Την επόμενη, Κυριακή 12 Νοεμβρίου, ξεκινούν την

ημέρα με ένα αναζωογονητικό yoga workshop (08:00)

για όλη την οικογένεια για να γεμίσουν με ενέργεια

και αμέσως μετά απολαμβάνουν ένα πλούσιο και γευ-

στικό πρωινό στο καφέ της Τεχνόπολης.

Κόστος: 55 ευρώ (παιδί + ενήλικας)

* Κράτησή στο +30 2130109325.

Κυνήγι μαύρου θησαυρού, 

δημιουργικό εργαστήριο και ξύπνημα με yoga

Ε
νας μήνας πλημμυρισμέ-

νος από τον ζεστό μελω-

δικό ήχο της βιόλας ντα

γκάμπα και το βαθύ ηχόχρωμα

του βιολοντσέλου. 

Μαραί, Σαίντ-Κολόμπ, Κουπρέν,

Γκαμπριέλλι, Βιβάλντι, Τέλεμαν,

Μποκκερίνι, Μπετόβεν, Σοπέν,

Σούμαν, Μπραμς.
Μεγάλοι συνθέτες, σε μια σειρά

συναυλιών από σπουδαίους Έλλη-

νες και ξένους δεξιοτέχνες, που

ολοκληρώνεται με έναν από τους

κορυφαίους βιολοντσελίστες του

καιρού μας και την Κρατική Ορχή-

στρα Αθηνών.

Sainte-Colombe και Marin Marais:

Δάσκαλος και Μαθητής 

Μουσική για δύο βιόλες

ντα γκάμπα και μπάσο

κοντίνουο

2 Νοεμβρίου 2017, ώρα 8.30μ.μ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα

Δημήτρης Μητρόπουλος

Προπώληση από:

12 Οκτωβρίου 2017

Τιμές:

Φοιτητές, νέοι: € 7

Ζώνη Β: € 10

Ζώνη Α: € 15
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3Β
Στη Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης η παρέλαση για την

εθνική επέτειο (28η Οκτωβρίου 1940) θα πραγματοποιηθεί

στη Βουλιαγμένη.

Συγκεκριμένα το Σάββατο 28/10, ώρα 10 π.μ. θα γίνει δοξολο-

γία στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη

και θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας.

10.45 συγκέντρωση στο χώρο του μνημείου (Πλατεία Νυμ-

φών). Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και

11.30 Έναρξη παρέλασης επί της Λεωφ. Αθηνάς (παραλιακή)

έναντι της Εθνικής Τράπεζας.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

και το Δημοτικό Συμβούλιο, προσκαλούν στον εορτασμό της

28ης Οκτωβρίου στην πόλη, το Σάββατο, 28/10/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ:

• Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου, στις 9.45 π.μ.

• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.

• Παρέλαση.

• Mετά την παρέλαση θα ακολουθήσει η απονομή Τιμητικών Διπλω-

μάτων και Επαίνων, στους μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου Δήμου

Μαρκόπουλου, που εισήχθησαν σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύματα, όπως και στους αθλητές που κατέκτησαν χρυσό, αρ-

γυρό ή χάλκινο μετάλλιο, σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, στο

Δημοτικό Κινηματοθέατρο «ΑΡΤΕΜΙΣ». 

Επίσης, θα τιμηθεί για την διαρκή, κοινωνική της προσφορά

στον Εθελοντισμό και την Πολιτική Προστασία, οικογένεια

συμπολιτών.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Ώρα 10:00:  Προσέλευση των μαθητών των Σχολείων

― στο Μητροπολιτικό Ναό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Γέρακα,

― Στον Ι. Ναό ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ, των μαθητών, Παλλήνης

―Στον Ι. Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, των μαθητών, Ανθού-

σας.  Ώρα 10:30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ. 

Ώρα 10:45: Επιμνημόσυνη Δέηση στον χώρο των ΗΡΩΩΝ των

Δημοτικών Ενοτήτων. Πανηγυρικός της ημέρας - Κατάθεση

στεφάνων υπέρ ΠΕΣΟΝΤΩΝ.  

Ώρα   11:30 - ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Γέρακα,

επί της Λεωφόρου  Μαραθώνος στην Παλλήνη

επί της Λεωφόρου Ανθούσας στην Ανθούσα. 

Ώρα 12:30 Χορευτικά από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του

Δήμου Παλλήνης στο χώρο του Ηρώου στην πλατεία Αγ. Τρύ-

φωνα στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.

Mαθήματα κρητικών χορών

στο Δήμο Σαρωνικού
ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Κρητικών Χορών στο Δήμο Σαρω-

νικού  ξεκινάει από την Κυριακή 5/11/2017, το Ν.Π.Δ.Δ

"Αριστόδικος".

Τα μαθήματα δίδονται ΔΩΡΕΑΝ στο αναπαλαιωμένο

κτίριο του “Σαράντη” στην κεντρική πλατεία Καλυβίων.

Κυριακές Παιδικό 11.00 - 12.00, Εφηβικό 12.00-13.00

Ενηλίκων 13.00-14.00

Χοροδιδάσκαλος η Κων/να Εφεντάκη. 

Πληροφορίες τηλ. 6936.518244, konefe@yahoo.gr

Για πυρανίχνευση θα τοποθετήσει ο

Δήμος 3B, αρχικά, σε δύο επίκαιρα ση-

μεία της πόλης προκειμένου, σε ακτίνα

1500 έως 2200 μέτρων, να εντοπίζουν

καπνό ή φλόγα μεγαλύτερα από ένα

μέτρο. Οι κάμερες θα είναι εφοδιασμέ-

νες με ασύρματο δίκτυο κινητής τηλε-

φωνίας και σε περίπτωση που εντοπί-

σουν κίνδυνο πυρκαγιάς θα ειδοποιεί-

ται άμεσα η Πολιτική Προστασία του

Δήμου και η πυροσβεστική.

Πρόκειται για συγκροτήματα ανίχνευ-

σης πυρκαγιάς τα οποία θα δημιουργή-

σουν «ομπρέλα» προστασίας

περιμετρικά της πόλης και θα καλύ-

πτουν περίπου το 85% του περιαστι-

κού πρασίνου.

Το συγκροτήματα είναι πρωτοποριακό

σε επίπεδο δήμων στην Ελλάδα, λόγω

της επίκαιρης τεχνολογίας που διαθέ-

τει και βάσει του προγραμματισμού

του Δήμου, θα έχουν εγκατασταθεί με

την αρχή της επόμενης αντιπυρικής

περιόδου και θα συμβάλουν σημαντικά

στο έργο της υπηρεσίας Πολιτικής

Προστασίας. 

Θερμικές κάμερες πυρανίχνευσης στο  Δήμο 3B

Περιπολικά, δώρο

στην Αστυνομία

Δύο αστυνομικά οχήματα (περιπο-

λικά) αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο των 3Β να αγοράσει

προκειμένου να τα παραχωρήσει

στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου,

την Δευτέρα 23.10.17, που έχει

πλέον εγκατασταθεί στη Βουλιαγ-

μένη (της Βούλας και Βάρης έχουν

κλείσει όπως έχουμε γράψει). Το

κόστος τους ανέρχεται στα 40.000

ευρώ και θα αναλάβουν και τη συν-

τήρησή τους για πέντε χρόνια.

Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποι-

ηθούν για περιπολίες μόνο στο

Δήμο 3Β.

Η απόφαση ψηφίστηκε ομόφωνα,

παρ’ ότι χρειαζόταν αυξημένη

πλειοψηφία. 

Βέβαια αυτό δεν είναι υποχρέωση

των δήμων, αλλά της κεντρικής

εξουσίας, η οποία τα έχει κρεμάσει

όλα στα ...μανταλάκια. 

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

πιστεύει ότι έτσι θα αποκτήσει ο

Δήμος καλύτερη αστυνόμευση.

Νέος Παιδικός Σταθμός θα χτι-

στεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο

του Δήμου, επί των οδών Ηρακλει-

δών και Αλεξάνδρας. Ο Παιδικός

Σταθμός θα είναι βιοκλιματικός και

θα κοστίσει 2.300.000 ευρώ.

Αγορά αντί για

απαλλοτρίωση

Ανεβαίνοντας τη Διγενή στη

Βούλα και στρίβοντας λοξώς δεξιά

υπάρχει ένα ελεύθερο οικόπεδο,

κοινόχρηστος χώρος (Ο.Τ. 185)

που χρήζει απαλλοτρίωσης προ-

κειμένου να γίνει διάνοιξη οδού

και να ενωθεί η οδός Ίριδος με την

Βοσπόρου.

Αυτός ο χώρος δεν έχει απαλλο-

τριωθεί, χρησιμοποιείται από την

περιοχή ως ...χωματερή. Για να

γίνει απαλλοτρίωση χρειάζεται με-

λέτη αναλογισμού για να βγει το

κονδύλι που θα πληρωθεί.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι είναι

πολύ χρονοβόρα η διαδικασία της

απαλοτρίωσης “με αβέβαιο αποτέ-

λεσμα” και το τίμημα που βγάζει το

Πρωτοδικείο είναι πάρα πολύ

υψηλό, γι’ αυτό πρότεινε να το

αγοράσει ο Δήμος, στο 40% της

αντικειμενικής του αξίας.

Μετέπειτα, εφόσον αγοραστεί,

τμήμα του θα γίνει δρόμος και το

υπόλοιπο ένα πάρκο με αστικό

πράσινο.

Nέες τιμές στο 

Κοιμητήριο Βάρης

Νέες τιμές  στο Κοιμητήριο της

Βάρης αποφάσισε το Δ. Συμβού-

λιο. 

10€ για τέλη καθαριότητας οστε-

οθυρίδων (ετησίως) 

20 € (ετησίως) για χρήση οστεο-

φυλακίου για όλους.

800 € (εφάπαξ) για χρήση οστεο-

θυρίδας (μαρμάρινος χώρος από-

θεσης) για δημότες 

1600 € για κατοίκους και μη δημό-

τες και

3.200 € για μη κατοίκους του

Δήμου και μη δημότες.

Τα ποσά μπορούν να δοθούν και

σε δόσεις.

Νέο Φανάρι στην

Καλύμνου

Έγκριση της μελέτης με τίτλο

“Μελέτη εγκατάστασης φω-

τεινής σηματοδότησης της Περι-

φέρειας Αττικής για τον κόμβο

Μεγάλου Βασιλείου και Καλύμνου

στη Βούλα. 

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δημιουρ-

γηθεί κομφούζιο· τρία φανάρια σε

200 μέτρα, επεσήμανε ο πρόεδρος

του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας.

Πάντως έχει ένα θέμα το σημείο

γιατί έχει ανωφέρεια και μη ορατό-

τητα.

Έργα στην 

οδό Φλέμινγκ 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γί-

νουν στη Βάρη και θα κλείσει

ο κόμβος των οδών Φλέμιγκ, Μα-
«ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;»
Ομιλία για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα Παιδιά, 

οι Γονείς και οι Εκπαιδευτικοί 

στο σύγχρονο Σχολείο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική

Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) εγκαινιάζουν

κύκλο εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών ομι-

λιών για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές

και σας προσκαλούν, στην εναρκτήρια ομι-

λία, που θα πραγματοποιηθεί την Παρα-

σκευή, 3 Νοεμβρίου 2017 στις 7 μ.μ., στον

Πολυχώρο Πολιτισμού «Νικολάου και

Κωνσταντίνου Μεθενίτη», στον 1ο όρ. του

Δημοτικού Κινηματοθεάτρου «Άρτεμις»

από την Ψυχολόγο, Ελένη Κουκούλη.

Λίγα λόγια για την Ομιλία:

Στην ομιλία  η ψυχολόγος Ελένη Κουκούλη,

θα ταξιδέψει μέσα στο χρόνο, στις σημαντι-

κές στιγμές της πορείας του παιδιού από τη

γέννηση μέχρι την εφηβεία και θα επιχειρή-

σει να απαντήσει σε ερωτήματα.

Η συμμετοχή για όλους είναι ελεύθερη. 

Στους Εκπαιδευτικούς που θα συμμετέ-

χουν θα δοθούν βεβαιώσεις. 

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β
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ρώτη (νυν Περικλέους) και Βάκχου

προκειμένου να γίνει πλήρη ανακατα-

σκευή του και τοποθέτηση ανασχετή-

ρων στην περιοχή. 

Σίγουρα θα υπάρξει μία ταλαιπωρία για

τους κατοίκους της περιοχής και θα

έχει και διάρκεια μηνών, αλλά υπό-

σχονται ότι θα γίνει πιο ασφαλής η κυ-

κλοφορία.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμ-

βάσεις θα γίνουν γύρω από τις

Παιδικές χαρές και τα σχολεία για τη

μεγαλύτερη ασφάλεια των μαθητών. Το

κόστος θα ανέλθει στα 1.5 εκατομμύρια

€.

Μέχρι τη Βάρκιζα η

γραμμή Α1

Επέκταση της γραμμής Α1 (Βούλα-Πει-

ραιάς) μέχρι τη Βάρκιζα μέσω Βάρης,

αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο. Το

θέμα είχε κινήσει το Λύκειο Βάρης (κα-

θηγητές, γονείς, μαθητές)  για να εξυ-

πηρετούνται οι φοιτητές. Θα κατεβαίνει

τη λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου προς

Βάρκιζα.

Ο Δήμαρχος ήρθε σε επαφή με τον

ΟΑΣΑ που αποδέχθηκε το αίτημα και

συμφώνησαν να επεκταθεί τελικά η

γραμμή και να τερματίζει στη Βάρκιζα,

εκεί που τερματίζει και η γραμμή 171.

Η διάρκεια των δρομολογίων δεν αλλά-

ζει, όπως μας απάντησε ο δήμαρχος

μετά από ερώτησή μας. Θα είναι κάθε

20 λεπτά.

Σε εκκρεμότητα

Παιδικές Χαρές
Με λουκέτο θα συνεχίσουν να βρίσκον-

ται 12 παιδικές χαρές για μήνες ακόμα.

Πιθανό να ξεκινήσει η ανακαίνισή τους

με το νέο έτος.

Εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού

της μελέτης που αφορά την απορ-

ροή ομβρίων υδάτων στο υπόλοιπο

Ασυρμάτου στη Βάρκιζα, και χρηματο-

δοτείται από ίδιους πόρους.

Οικιακή 

ανακύκλωση

Σύμβαση με την εταιρεία ΕΠΤΑ προχω-

ρεί ο Δήμος για τη διαδικασία και οργά-

νωση της περιοσυλλογής -
προδιαλογής των οργανικών αποβλή-

των στο Δήμο 3Β.

Θα γίνει τοποθέτηση καφέ κάδων σε 66

σημεία από το Νοέμβριο μήνα προκει-

μένου να συλλέγουν τα βιοαποσπού-

μενα.

Η συλλογή θα γίνεται σε ημερήσια

βάση και οι κάδοι θα πλένονται καθημε-

ρινά για να μην αποκτούν δυσοσμίες.

Αρχικά θα τοποθετηθούν σε καταστή-

ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξε-

νοδοχεία κλπ. που υπάρχει μεγάλη

απόρριψη φαγητού.

Θα είναι τριών μεγεθών κάδοι. Οι πολύ

μεγάλοι που θα είναι κοινόχρηστοι και

εκεί υπάρχει δυσκολία γιατί θα είναι

ανεξέλεγκτο και μπορεί ο καθένας να

ρίχνει ότι θέλει μέσα.

Οι μικρότεροι κάδοι θα δοθούν προσω-

πικά σε επιχειρήσεις για να είναι ελεγ-

χόμενοι.

Χάρισμα χωρίς 

αντίκρισμα

Ο πάλαι ποτέ Συνεταιρισμός ΣΑΑΚ “χά-

ρισε” στο Δήμο 3Β, ένα κομμάτι γης

που θεωρεί ότι του ανήκει και το διεκ-

δικεί στα δικαστήρια δεκαετίες. Τελευ-

ταία έχει χάσει την υπόθεση και

πρωτοδίκως και εφετειακά, αλλά παρ’

όλα αυτά το μεταβίβασε(;;) στο Δήμο

3Β ως δώρο.

Τον χώρο διεκδικεί και έχει κερδίσει

στα δικαστήρια, Βουλιώτισα η οποία

έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει μέσα

σ’ αυτόν. 

«Οφείλουμε να κάνουμε προσφυγή
στον Αρειο Πάγο, ακόμη κι αν υπάρχει
η πιθανότητα να χαθεί», δήλωσε ο δή-

μαρχος. Αν ανατραπεί η απόφαση του

Εφετείου περιέρχονται στην ιδιοκτησία

του Δήμου 1400 μέτρα.

Είναι απορίας άξιο πάντως πώς έγινε

μεταβίβαση ακινήτου που βρίσκεται σε

δικαστική διαμάχη και που έχει κερδίσει

ο αντίδικος και όχι αυτός που το μετα-

βίβασε!

Αννα Μπουζιάνη

Δήλωση 

σχετικά με  λανθασμένη

απόδοση δηλώσεων μου

για τη Δ.Ε. Βουλιαγμένης

Μερίδα των τοπικών ΜΜΕ χρησιμοποί-

ησαν αποσπασματικά δήλωση μου σε πρό-

σφατο δημοτικό συμβούλιο στο οποίο

φέρομαι να μιλάω υποτιμητικά για τη Βου-

λιαγμένη και τους κατοίκους της χρησιμο-

ποιώντας τη φράση, «θα πάω να
αντιμετωπίσω τη βαρβατίλα τη Βουλιαγμε-
νιώτικη» αναφερόμενος σε επικείμενη

προγραμματισμένη άτυπη διαβούλευση

για την ανάπλαση της Πλατείας Νυμφών

που θα γίνει σε κατάστημα στην πλατεία

της Βουλιαγμένης το ερχόμενο διάστημα. 

Προφανώς είναι κατανοητό ότι χρησι-

μοποίησα τη φράση χαριτολογώντας

και αστειευόμενος θέλοντας να ανα-

δείξω την υπερβολή κάποιων μεμονω-

μένων αντιδράσεων και συγκεκριμένα,

ανθρώπου της περιοχής ο οποίος ανα-

ρωτήθηκε δημοσίως αν θα «τολμήσω»
να εμφανιστώ στη Βουλιαγμένη για την

παρουσίαση των έως σήμερα διαμορ-

φωμένων προτάσεων  του Δήμου μας

για την ανάπλαση της πλατείας Νυμ-

φών, χωρίς ωστόσο να έχω την πρό-

θεση να θίξω κανέναν.   Γίνεται

κατανοητό ότι δεν έλαβα τη συγκεκρι-

μένη συμπεριφορά σοβαρά υπόψη μου,

θεωρώ όμως ότι αν μη τι άλλο χρήζουν

του σχολιασμού μου. 

Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη πως η Δη-

μοτική Ενότητα Βουλιαγμένης αποτελεί

το στολίδι της πόλη μας και σέβομαι και

τιμώ το σύνολο των κατοίκων της, όπως

άλλωστε σέβομαι και τιμώ το σύνολο των

συμπολιτών μου κάτι που όλοι γνωρίζουν.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει

να προστατεύει το φυσικό κάλλος της

Βουλιαγμένης, ενώ παράλληλα θα εξαντ-

λήσει κάθε προσπάθεια ανάπλασης της

και διατήρησης της στις πρώτες θέσεις

των παγκοσμίων τουριστικών προορισμών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Ανησυχούν οι Βουλιαγμενιώτες γι’

αυτά που οραματίζεται ο Δήμαρχος

Στην προ ημερησίας συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β, τη Δευτέρα

23/10, η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σίνα έθεσε το παρακάτω ερώτημα - έκ-

φραση γνώμης: «Πολλοί Βουλιαγμενιώτες έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ. Πι-

στεύω μήπως πρέπει να μαζέψουμε όλα τα θέματα της Βουλιαγμένης και γίνει

μία ενημέρωση στους ανθρώπους κάπως... να τους εξηγήσουμε τί γίνεται μ’ αυτή

τη διάβαση ή την Ερμού, το Νηπιαγω-

γείο· είναι πολλά τα θέματα. Εχουν μαζέ-

ψει υπογραφές, δεν ξέρω αν είστε

ενήμερος», τόνισε απευθυνόμενη στο δή-

μαρχο.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι: «Για ένα θέμα
που δημιουργεί μεγάλες αντιθέσεις, γιατί
υπάρχει πολύ σπέκουλο, υπάρχει πολύ
παραπληροφόρηση, πολιτικά εγώ αποφα-
σίζω να πάω, εκεί που θα με περιμένουν
βέβαια, έτσι... βαρβατίλα Βουλιαγμενιώ-
τικη να με υποδεχτούν για να με κατατρο-
πώσουν προφανώς· θα πάμε εκεί και θα
τους εξηγήσουμε τι ακριβώς πάμε να κάνουμε».

Αυτή η φράση του δημάρχου περί ...βαρβατίλας προκάλεσε οργή και αντίδραση

στη Βουλιαγμένη και στους Βουλιαγμενιώτες, έτσι που αναγκάστηκε ο δήμαρ-

χος να εκδόσει ανακοίνωση την οποία δημοσιεύουμε στη διπλανή στήλη.

Να σημειώσουμε πάντως ότι οι παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει ο δήμαρ-

χος για τη Βουλιαγμένη, δεν έγιναν αποδεκτές από τους κατοίκους οι οποίοι

ήδη έχουν συγκεντρώσει υπογραφές κατά της δημιουργίας πεζογέφυρας και

την ανάπλαση της πλατείας Νυμφών.

«Η οποιαδήποτε μορφή τσιμεντοποίησης σε χώρους που υπάρχει πράσινο, θα
καταστρέψει την ομορφιά και την όαση δροσιάς που έχει μέχρι σήμερα η Βου-
λιαγμένη» σημειώνουν στην επιστολή τους που συγκεντρώνουν υπογραφές και

ακόμη: «διαφωνούμε κάθετα διότι η εν λόγω πεζογέφυρα όσο καλαίσθητη και
αν είναι, δεν παύει να προσθέτει τσιμέντο και σιδερικά και να χαλάει τη θέα προς
τη θάλασσα αφού θα διακόπτεται από τον όγκο της πεζογέφυρας».
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Κάθε χρόνο, τα  σημαντικά γεγονότα   της φυλής και του γέ-

νους   είθισται  να βγαίνουν     από τη λήθη τη μνήμης,  σε ένα

συνειδησιακό ξαναζωντάνεμα στοιχεία  γεγονότων και ερω-

τήματα αμφίσημα και εν πολλοίς αναπάντητα.

Επι παραδείγματι  στη λαϊκή συνείδηση έχει παραμείνει πως

αυτή η επίθεση εισβολής έγινε δήθεν έξω από  την θέληση του

Φύρερ.  

Κυκλοφόρησε δηλαδή πως αυτή η  επίθεση, από μέρους των

Ιταλών δεν ήταν από μίσος προς  τον Έλληνα,  αλλά μια επί-

δειξη υπαρξιακής υπεροχής από μέρους του  Ντούτσε  προς

τον   Φύρερ που έδειχνε σαν σύμμαχο να τον υποτιμά. 

Αυτό μάλιστα  φάνηκε όταν ο Χίτλερ, βιαστικά,  είχε προβεί

στην κατάληψη της Τσεχοσλοβακίας ,  ενώ γνώριζε πολύ καλά

πως ο Μουσολίνι  από το 1938 στο Μόναχο είχε με υπογραφή

του υποσχεθεί την ακεραιότητά  της.    

Ακόμη,   όταν ο Ντούτσε  περασμένες πέντε ώρες  μετά   από

την εισβολή  του γερμανικού στρατού στα εδάφη της Πολωνίας

(Σεπτέμβριος  1939),   εδέησε να το πληροφορηθεί,  και βέβαια

ενώ  τα γερμανικά τανκς  είχαν σχεδόν μπει  στο Ντάνσινγκ.

Και ακόμη  όταν  από τον Γερμανό πρεσβευτή στη Ρώμη,  ο

Ντούτσε νυχτιάτικα είχε ενοχληθεί και ξυπνήσει (Μάιος 1940),

για να πληροφορηθεί, πως ήδη και εν αγνοία του, είχε αρχίσει

η γερμανική επίθεση στο δυτικό μέτωπο.

Και όταν στις 7 Οκτωβρίου του 1940  είχε μάθει  από πλάγιες

πηγές, πως τα  γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν τη Ρουμα-

νία για τις πετρελαιοπηγές της.  

Αυτά και άλλα τέτοια ήσσονος μεν σημασίας γεγονότα  αλλά

που κατέγραφαν την υποτίμησή  του, πώς να μην έχουν δια-

σαλεύσει την εμπιστοσύνη του  προς τον Φύρερ;

Όπως  δε θα δούμε παρακάτω, όλα ήταν μέσα στο σχέδιο του

Χίτλερ και ιδιαίτερα η κατάκτηση της Ελλάδος πλην του ότι ο

Μουσολίνι  έσπευσε χρονικά λίγο πιο γρήγορα από τις εντολές

του αφέντη του.  

Ενδιαφέροντα  ακόμα στοιχεία μάς δίνει  και η μελέτη επί των

ιστορικών αυτών γεγονότων μέσα από τις διαβουλεύσεις που

έγιναν πριν να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις γι’  αυτό το πο-

λεμικό εγχείρημα προς την Ελλάδα, μέσα από το  προσωπικό

ημερολόγιο του  Γκαλεάτσο Τσιάνο, γαμπρού του Μουσολίνι

που σήμερα βρίσκεται  στα χέρια των μυστικών αμερικανικών

υπηρεσιών, και  από ό,τι σχετικό  έγινε  μπορετό να φτάσει

στη δημοσιότητα.   

Εκεί  δε  και μέσα  από τις σχισμένες σελίδες του ημερολογίου

διαβάζομε μέρος από τις κινήσεις του σκακιέρας της συμμα-

χικής  και μη διπλωματίας. 

Διαφωτιζόμαστε  λοιπόν  από αυτό, πως η Ουάσινγκτον είχε

έγκαιρα και  μάλιστα από την 21η του 1940  πληροφορηθεί

από τον πρέσβη της στη Ρώμη,  ότι ο Μουσολίνι ήταν έτοιμος

να εισβάλλει στην Ελλάδα. 

Στη Αθήνα όμως  την είδηση αυτή, ο τότε  Αμερικανός πρέ-

σβης  Λίκολν Μακ Βη,   ενώ την είχε  δεν μας την  έδωσε,

αλλά πως ούτε και στον  Αγγλο πρέσβη Ρέτζιναλντ Ρίπερ

στην Αθήνα   την  είχε μεταφέρει.   

Ο δε Σπύρος Μαρκεζίνης, με την πολιτική του σκέψη έρχεται

επ΄ αυτού σχολιάζει και αμφιβάλλει. 

Διατείνεται πως οι  Άγγλοι  δεν είναι δυνατόν να μην είχαν

πληροφορηθεί από τον Αμερικανό πρέσβη ή και  τους δικούς

τους κατασκόπους  μια τέτοια έκτακτη πολεμική εμπλοκή, την

ώρα που οι μάχες μαίνονταν στο  Λονδίνο. 

Βεβαίως λοιπόν και θα το ήξεραν, αλλά από σκοπού το είχαν

αποσιωπήσει  γιατί μια τέτοια εισβολή των Ιταλών στην Ελ-

λάδα  προφανώς τους βόλευε.

Πρώτα γιατί θα ανάγκαζε την Ελλάδα να βγει από την ουδε-

τερότητά της  με συνέπεια οι Άγγλοι ως πλέον σύμμαχοι να

παρέμβουν  και να δράξουν την ευκαιρία  για να εγκαταστα-

θούν στρατιωτικά στην Κρήτη, για πρόσβαση στο Σουέζ και πιο

εύκολο τον βομβαρδισμό των πετρελαιοπηγών της Ρουμανίας. 

Αλλά και τα γερμανικά αρχεία,  όταν επιτέλους άνοιξαν και

όσο βέβαια άνοιξαν,   μας έδωσαν ότι ο Χίτλερ γνώριζε  μέσω

των πρακτόρων του στην Αλβανία  τα πάντα  για την δραστη-

ριότητα και τις μετακινήσεις  των ιταλικών στρατευμάτων κατά

μήκος της ελληνικής συνοριογραμμής.     

Ο Μουσολίνι δε ότι  ασμένως είχε υιοθετήσει την ιδέα του

γαμπρού  τού Τσιάνο για την κατάληψη της Ελλάδος, (Mario

Montanari ). Του Τσιάνο που ενώ  διατυμπάνιζε στον στενό

στρατιωτικό του κύκλο   πως «αυτός ο πόλεμος εναντίον της

Αθήνας  είναι δικός μου πόλεμος»,  στον ευρύτερο διπλωμα-

τικό χώρο ισχυριζόταν πως «είναι ανόητο να πιστεύει κανείς

ότι  μπορεί αυτός και η Ιταλία, να φτάσουν να ασχοληθούν  με

την Ελλάδα, μια τόσο φτωχή και άσημη χώρα».

Ο Τσιάνο  όμως, και η αλήθεια είναι, πως είχε διαθέσει από το

κρατικό κονδύλι μεγάλο χρηματικό ποσόν σε αγγλικές λίρες

για να οργανώσει ένα κατασκοπευτικό δίκτυο πληροφοριών

μέσα στην Ελλάδα. Λέγεται  ακόμα αλλά και κατά τα απομνη-

μονεύματα  του Ιταλού  πρεσβευτή στην Αθήνα Εμμανουέλ

Γκράτσι, ότι ο Τσιάνο του είχε ζητήσει  να οργανώσει τη δο-

λοφονία του βασιλιά του Γεωργίου Β’,  πράγμα που αυτός αρ-

νήθηκε.

Οι Ιταλοί στις 15 Αυγούστου βυθίζουν την Έλλη και ενοχοποι-

ούν τους Άγγλους. Ο Μεταξάς γνωρίζει ότι το πολεμικό το βύ-

θισαν οι Ιταλοί.  Άλλωστε οι Έλληνες δύτες  έχουν  ήδη

ανασύρει τα θραύσματα από την τορπίλη με τα στοιχεία της

ιταλικής μητρότητας προέλευσης αναγεγραμμένα επάνω τους.

Αλλά για  λόγους  όμως διπλωματικούς ο Μεταξάς επιβάλλει

στον Ελληνικό Τύπο την αποσιώπηση των στοιχείων  και του-

λάχιστον προς το παρόν. 

Από υπάρχοντα γερμανικά  πάλι αρχεία των φαίνεται πως Χίτ-

λερ, να είχε συστήσει  στον Ντούτσε να μην επιτεθεί στην Ελ-

λάδα προτού καταλάβει  αυτός την Κρήτη,  αφενός  μεν για

να έχει τα νώτα του καλυμμένα όσο θα  επιχειρεί πολεμικά

εναντίον της Μόσχας  και αφετέρου για να έχει το πλεονέ-

κτημα στο χέρι του να εκβιάσει διπλωματικά την Ελλάδα αναγ-

κάζοντας την να προσαρμοστεί.   

Αλλά ο Μουσολίνι  κάνει τα δικά του. Καταλαμβάνει την Αλβα-

νία αναγκάζει τον βασιλιά της τον Αχμετ Ζώγου να καταφύγει

στην Αθήνα,  και γρήγορα  στρέφεται εναντίον της Ελλάδος.  Ο

ιταλικός στρατός μέσα στην Αλβανία τώρα αριθμεί περίπου 100

χιλιάδες.  Στις 27 Σεπτεμβρίου υπογράφεται η Συμφωνία συμ-

μαχίας Γερμανίας, Ιταλίας Ιαπωνίας ενώ  το μεγαλύτερο μέρος

του ιταλικού στρατού που βρίσκεται στην Αλβανία έχει  ήδη με-

τακινηθεί κατά μήκος των ελληνικών συνόρων.

Την 15η  Οκτωβρίου συνέρχεται η ανώτατη ιταλική στρατιω-

τική ηγεσία  για να αποφασίσει για την επίθεση και εισβολή

στην Ελλάδα.  Όπως προκύπτει από τα επίσημα στενογραφη-

μένα πρακτικά της συζήτησης των ιταλικών αρχείων, όλοι συμ-

φωνούν για την εισβολή- περίπατο που λένε - για την Αθήνα,

πλην του συνετού στρατάρχη Μπαντόλιο ο οποίος προβάλλει

τις αντιρρήσεις του. «Πρέπει προς το παρόν να την αναβά-

λομε. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για μια τέτοια επιχείρηση.

Χρειαζόμαστε να έχομε ετοιμοπόλεμες στα ελληνικά σύνορα

20 μεραρχίες και να συνδυαστεί η επιχείρηση με σύγχρονη

δράση εναντίον της Αιγύπτου».

Αλλά ο Μουσολίνι επιμένει  και ο κύβος ρίχνεται. Συγχρόνως

δε εξακολουθεί και το παιχνίδι της παραπλανητικής διπλωμα-

τίας, του εφησυχασμού  και αποκοίμησης  του αντιπάλου και

προωθείται και μέχρι και  της 28ης Οκτωβρίου όπου και η απο-

κάλυψη. 

Στην Αθήνα  ακόμα και τις παραμονές της επίθεσης, η στάχτη

του εφησυχασμού μας ρίχνεται στα μάτια. Στη θεατρική  σκηνή

στην Αθήνα  την 25η του Οκτωβρίου ο Ιταλός πρέσβης  Γκρά-

τσι φροντίζει να ανεβαστεί “η Μαντάμ  Μπατερφλάϋ” το μελό-

δραμα   του Τζιάκομο Πουτσίνι, και για να δοθεί μεγαλύτερη

επισημότητα στην παράσταση και περισσότερη προσέλευση,

έχει κληθεί να παραστεί και ο γιος του Πουτσίνι.  

Ο Γκράτσι επιμένει και για την παρουσία του Μεταξά. Ο Μετα-

ξάς διαισθάνεται το παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της νοη-

μοσύνης των Ελλήνων και αρνείται.  Απαγορεύει και τη

συμμετοχή στην παράσταση των υπουργών του.

Στις 28 Οκτωβρίου στις 3 το πρωί ο Γκράτσι δίνει στον Μεταξά

το τηλεγράφημα που απαιτεί την παράδοση της Ελλάδος στην

Ιταλία  με διορία λήξης τριών ωρών. Και προτού λήξη και όταν

ο χρόνος χτυπά  5.30  οι Ιταλοί παραβιάζουν την υπόσχεση και

αρχίζουν την επίθεση. 

Ο Μεταξάς όμως είχε από πολλού προετοιμαστεί  και ποτέ

δεν αιφνιδιάστηκε.  Αρνείται και τα επακόλουθα με τον μεγάλο

αγώνα είναι σε όλους μας  γνωστά.

Θα πρέπει όμως εδώ να τονιστεί το καθολικόν της Ελληνικής

συμμετοχής, του ελληνικού πνεύματος που εν μέσω δικτατο-

ρικού καθεστώτος και προ του κοινού κινδύνου οι κομματικές

σκοπιμότητες χωρίς να απαλειφθούν απλά και προσωρινά πα-

ραμερίστηκαν. Τιμητική για τον Νίκο Ζαχαριάδη και τους άλ-

λους πολιτικά έγκλειστους  στις φυλακές της Κερκύρας που

ζήτησαν με ενυπόγραφη επιστολή να συμμετάσχουν στον

αγώνα  που απειλεί την ελληνική πατρίδα. Ο Μεταξάς την

πήρε την επιστολή, αλλά αιφνίδια πέθανε και  η συνέχεα δεν

δόθηκε. Ο Ζαχαριάδης όμως δυσαρέστησε την Μόσχα γι’ αυτή

του την ενέργεια και το Κόμμα κατ’ εντολή της ισχυρής  Κο-

μιντέρν τον διέγραψε. Και βέβαια οι Σοβιετικοί ήθελαν να τι-

μήσουν την υπογραφή τους σε εκείνο το Σοβιετο-Γερμανικό

Σύμφωνο. 

Ο Μεταξάς ήταν όπως είπαμε ένας δικτάτορας, αλλά δεν ήταν

αφελής. Ήταν μια σημαντική γερμανογενής στρατιωτική  προ-

σωπικότητα  μα και δυναμικά πολιτική έστω στον δικό του  ιδε-

ολογικό χώρο.  Στα αρχεία των ελληνικών στρατιωτικών

υπηρεσιών καταφαίνεται η στρατιωτική θέση του για τον πό-

λεμο της  Σμύρνης και έξω από κάθε  πολιτική προκατάληψη

θα πρέπει  από όλους τους Έλληνες να διαβαστεί.  

Στον πόλεμο του 1940 είχε πάλι δείξει μια στρατιωτική και δι-

πλωματική διορατικότητα.  Γνώριζε από τα συμπεράσματα του

Α΄ Παγκοσμίου πολέμου πως η θέση της Ελλάδος πρέπει να

είναι στο πλευρό των Συμμάχων. Και εν κρυπτώ  το είχε γνω-

στοποιήσει σε αυτούς. Ήθελε όμως να αποφύγει τον πόλεμο

και γι αυτό πάσχιζε για ουδετερότητα.  Με διαβήματα στο Βε-

ρολίνο, στον δικό του  ιδεολογικό χώρο δυό φορές προέβαλε

το αίτημα να γίνει σεβαστεί η επιθυμία του να κρατηθεί η

Ελλάς  σε ουδετερότητα. Δεν έπαιρνε απάντηση και όταν του

τελικά του δόθηκαν του διάβασαν και τις προϋποθέσεις.  Οι

Βούλγαροι να προωθηθούν κατακτητικά βόρεια και ανατολικά,

Αλβανοί δε και Ιταλοί  βόρεια και δυτικά.»

Και ο Μεταξάς έφυγε  βροντοχτυπώντας πίσω του την πόρτα.

Οι πληροφορίες  του έλεγαν πως οι  Ιταλοί ετοιμάζονται συ-

νεχώς και οργανώνονται στρατιωτικά και δεν θα υποχωρήσουν

στα σχέδιά τους 

Είχε μάθει  πως ήδη από τον Αύγουστο του 1939, πέντε με-

ραρχίες πεζικού   μαζί με πενήντα ελαφρές πυροβολαρχίες και

δεκατέσσερις βαριές βρίσκονταν συγκεντρωμένες στα ελλη-

νικά σύνορα  για δήθεν γυμνάσια. Από την άλλη μεριά η ιτα-

λική αεροπορία σε επίδειξη δυνάμεως και εκφοβισμού

μπαινόβγαινε παραβιάζοντας  συνεχώς τον ελληνικό χώρο.

Με εντολή του επιτελείου συγκεντρώνονται οι ελληνικές δυ-

νάμεις απέναντι στα Αλβανικά σύνορα. 

Η Ελλάς βρίσκεται από πολλού στις παραμονές του πολέμου.

Από την 23η Αυγούστου του 1939 έχει  κηρυχθεί  γενική επι-

στράτευση. Την προηγουμένη ακριβώς γράφει ο Τερζάκης έχει

υπογραφεί και  στη Μόσχα η Συνθήκη Γερμανοσοβιετικού Συμ-

φώνου μη Επίθεσης και έτσι τα χέρια του Άξονος τώρα λύνον-

ται για δράση πολεμική στη δύση και στον νότο. 

Αλλά εδώ θα πρέπει να κλείσω το άρθρο μου. Αλλά αν περά-

σετε κάτω από μπαλκόνι μου και δείτε αυτή μέρα τη μεγάλη,

την Ελληνική,  να έχω απλωμένη τη σημαία μου  μη γελα-

στείτε. Να ξέρετε ότι στο μπαλκόνι μου  κυματίζει  πένθιμα και

δοξαστικά για το αίμα των πατεράδων μας που χύθηκε και των

ιδανικών τους που διαψεύστηκαν. Και πένθιμα και μεσίστια για

την Ελλάδα του σήμερα.  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ερήμην του Χίτλερ;
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Αποφάσισαν για την “πάρτι τους”
Οι δικαστές δικάζουν και για τον εαυτό τους και για τα

συμφέροντα τους!

Ετσι λοιπόν έκριναν αντισυνταγματικό το νόμο για το

“Πόθεν έσχες” που οφείλουν να συμπληρώσουν πολλά

επαγγέλματα, ανάμεσά τους και αυτό των δικαστών.

Έκριναν λοιπόν το νόμο στο ΣτΕ αντισυνταγματικό,

όσον αφορά όμως τον εαυτό τους!!!

Τέτοια δικαιοσύνη!!!

Tί τον ποτίζουνε;;; 
Ο πρώην υπουργός Εργασίας σημείωσε χαρακτηρι-

στικά: «Η αλήθεια φαίνεται στην
τσέπη των ανθρώπων. Προφα-

νώς έγιναν προσαρμογές στις

συντάξεις για να μπορούμε να

πληρώνουμε συντάξεις, αλλά κύ-
ριες συντάξεις δεν μειώθηκαν.

Αναπροσαρμόστηκαν οι επικου-

ρικές»!!!

...«Με την ασφαλιστική μεταρ-

ρύθμιση εξασφαλίσαμε ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν

να πληρώνονται».

Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

και πρώην υπουργός Εργασίας, (ΣΚΑΪ, 23/10).

Διεγράφη βουλευτής!
Για ποιους βουλευτές μιλάμε, όταν δεν έχουν δικαίωμα να εκ-

φράσουν τη γνώμη τους στο Κοινοβούλιο; Πρόβατα στο μαν-

τρί και μάλιστα με ταινία στο στόμα είναι... Κατά την άποψή

μου η Κατερίνα Παπακώστα ανήκει στην παραδοσιακή  φιλε-

λεύθερη παράταξη και στους βουλευτές που έχουν και λόγο

και άποψη 

Με τίτλο: «Αναφαίρετον όπλον αρετή», η

βουλευτής της Ν.Δ. Κατερίνα Παπακώστα

απαντά στη διαγραφή της από τον Κυριάκο

Μητσοτάκη.

«...Στην πολιτική μου διαδρομή, επιλέγω

να μην επηρεάζομαι από τις Σειρήνες των

καιρών. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ποτέ

δεν δίστασε να ταράξει τα θολά νερά προκειμένου να θεμε-

λιώσει μία Κοινωνία ενωμένη, δημοκρατική, φιλελεύθερη και

με σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων των πολιτών, έχοντας

στον πυρήνα της πολιτικής τον Άνθρωπο». 

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η λέξη αλλεργία είναι σύνθετη και αποτελείται από τις

λέξεις «άλλος» και «έργο» και έχει την σημασία του διαφο-

ρετικού έργου,  δηλαδή της «λανθασμένης δράσης», γιατί

έχει την έννοια μιας «μη σωστής αντίδρασης» του  ανθρώ-

πινου οργανισμού, που την προκαλεί μια πρωτεΐνη, ένα αν-

τίγονο που λέγεται αλλεργιογόνο!

΄Οταν ο οργανισμός έρθει σε επαφή, πρώτη φορά, με

κάποιο αλλεργιογόνο δεν αντιδρά με λάθος τρόπο, αλλά εκ-

δηλώνεται με άμεσο και υπερβολικό τρόπο την επόμενη

φορά που θα έρθει σε επαφή, αφού προηγηθεί ευαισθητο-

ποίηση του οργανισμού στο συγκεκριμένο αλλεργιογόνο,

δημιουργώντας ειδικά κύτταρα για άμυνα που λέγονται αν-

τισώματα!

Μερικοί άνθρωποι, ενώ ευαισθητοποιούνται σε ένα ή πε-

ρισσότερα αλλεργιογόνα, δηλαδή έχουν κατασκευάσει τα

αντίστοιχα αντισώματα, δεν παρουσιάζουν  αλλεργικά συμ-

πτώματα,  και αυτοί ονομάζονται  ‘’ευαισθητοποιημένοι’’ και

όχι αλλεργικοί.

Τα αλλεργιογόνα μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώ-

πινο οργανισμό με τέσσερις τρόπους  1) με την αναπνοή

μέσω της  αναπνευστικής οδού, 2)με την τροφή μέσω του

πεπτικού συστήματος,  3) με την επαφή, μέσω του δέρματος

και 4) με  κάποια ενέσιμα φάρμακα.

Όταν το εισερχόμενο αλλεργιογόνο ενωθεί με τα  αντι-

σώματα, θα ενεργοποιηθούν τα λεγόμενα μαστοκύτταρα και

θα απελευθερώσουν μια ουσία που λέγεται «ισταμίνη» και

είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα της αλλεργίας, τα οποία

μπορεί να είναι:  α) φταρνίσματα, φαγούρα στη μύτη, καταρ-

ροή και κλείσιμο της μύτη  (σαν ρινίτιδα),  β)  τσούξιμο των

ματιών, φαγούρα,  κοκκινίλα και δάκρυσμα (σαν επιπεφυκί-

τιδα), γ)  βήχας και δύσπνοια (σαν άσμα), δ)  φαγούρα στο

δέρμα και διάφορα εξανθήματα (σαν δερματική αντίδραση),

ε) ναυτία, εμετοί, πόνο  στην κοιλιά και διάρροια (σαν πε-

πτική αντίδραση), στ)   ζαλάδα, διαταραχές στην όραση και

λιποθυμία (σαν να έχει πέσει η πίεση του αίματος)  και τέλος

σαν αναφυλαξία.

Κάθε αλλεργικό σύμπτωμα πρέπει να μας οδηγήσει αμέ-

σως στο ειδικό γιατρό και ποτέ να μην πάρουμε μόνοι μας

θεραπευτική αγωγή, σημειωτέο ότι οι αλλεργίες είναι πολ-

λών ειδών και παρουσιάζουν πολλές φορές ξεχωριστή

δράση για κάθε  ασθενή και  εξαρτώνται  από πολλούς και

διαφορετικούς παράγοντες. 

Σημαντικό είναι να αναφερθούμε, αν και δεν έχει σχέση

με τις φθινοπωρινές αλλεργίες,  στην ευαισθησία ορισμένων

ατόμων  προς  το νικέλιο,  το οποίο είναι ορυκτό μετάλλευμα

με την μορφή ενώσεων οξυγόνου και  θείου και χρησιμοποι-

είται για την κατασκευή ανοξείδωτου ατσαλιού και από μόνο

του δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει αλλεργία, παρά μόνον

όταν έρθει σε επαφή με τον ανθρώπινο ιδρώτα ή όταν έχει

συνεχή τριβή με το ανθρώπινο δέρμα, όπως είναι τα διάφορα

κοσμήματα τα κατασκευασμένα από νικέλιο, οπότε μπορεί

να  δημιουργήσει σε κάποια άτομα  σοβαρά αλλεργικά προ-

βλήματα!!!

Το 20% των ανθρώπων υποφέρουν από τις λεγόμενες

εποχιακές αλλεργίες, οι οποίες παρουσιάζονται την Άνοιξη

και λιγότερο το Φθινόπωρο!

Υπάρχουν αλλεργικά τέστ τα οποία μπορούν να εντοπί-

σουν το υπεύθυνο αλλεργιογόνο, που συνήθως μπορεί να

είναι η γύρη των λουλουδιών, και ιδίως των αγριόχορτων

(περδικάκι κ.α.) τα οποία ανθίζουν τον Αύγουστο, αλλά η

γύρη τους κρατάει μέχρι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Επίσης είναι τα διάφορα ακάρεα*, που πολλαπλασιάζονται

με την φθινοπωρινή ζέστη και υγρασία, αλλά και οι συνήθεις

ακατάλληλες σχολικές αίθουσες που συμβάλλουν και αυτές

στην ανάπτυξή τους, αλλά και τα χαλιά, οι μοκέτες, οι κουρ-

τίνες και όλα όσα στρώνουμε τον φθινόπωρο για να αντιμε-

τωπίσουμε το επερχόμενο κρύο του χειμώνα, ανεξάρτητα

της καθαρότητάς τους!! 

Υπεύθυνοι ακόμα για τις φθινοπωρινές αλλεργίες είναι

οι πολλοί και διαφόρων ειδών μύκητες που ευνοούνται από

τις εποχιακές καιρικές συνθήκες  και είναι συνήθως οι δημι-

ουργοί των κρίσεων άσθματος.

Εκτός από την ιατρική συμβουλή, θεραπεία και παρακο-

λούθηση, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε  το αλλεργιογόνο

που μας ενοχλεί, όταν είναι γνωστό. Να παραμένουμε στο

σπίτι μας ή σε κλειστούς χώρους, τις ώρες που η γύρη έχει

αυξημένη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα - 10 το πρωί μέχρι

3 το μεσημέρι -, να χρησιμοποιούμε μάσκα όταν καθαρίζουμε

την αυλή ή υπόγειους χώρους, να αερίζουμε καλά τους κλει-

στούς χώρους που μένουμε,  και τέλος απαραίτητο είναι να

καθαρίζουμε καλά τα σώματα  που μας παρέχουν θέρμανση

και να αλλάζουμε τα φίλτρα των κλιματιστικών.

Αν προσέξουμε λίγο και τις διατροφικές μας συνήθειες

και διαλέξουμε για την καθημερινή μας τροφή  φρέσκα λα-

χανικά της εποχής,  που είναι πλούσια σε διάφορες  ευερ-

γετικές για τον οργανισμό βιταμίνες,  θα μας βοηθήσουν για

να αντιμετωπίσουμε πιο εύκολα τις φθινοπωρινές αλλεργίες.

Το φθινόπωρο βρίσκεται σε αφθονία το υπέρ-λαχανικό,

που είναι το μπρόκολο,  το πλούσιο στην αντιαλλεργική βι-

ταμίνη C, το μαρούλι που είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α, οι λα-

χανίδες που περιέχουν μεγάλη ποσότητα σε καροτενοειδή

και  συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού για τις φθινοπω-

ρινές αλλεργίες.

Μην ξεχάσουμε το δύσοσμο αλλά τόσο ευεργετικό

σκόρδο, αλλά και το κρεμμύδι  και την μεγάλη γλυκιά κόκκινη

κολοκύθα, την πλούσια σε βιταμίνη C, που εκτός από σούπες

και πίτες μπορούμε να την απολαύσουμε και σε πολλά γλυκά

ή αλμυρά εδέσματα!!

Επίσης τα καρότα  τροφοδοτούν τον οργανισμό με με-

γάλη ποσότητα β-καροτένιου, που τονώνει τον οργανισμό

και μειώνει τα συμπτώματα των αλλεργιών. Έχει αποδειχθεί

ότι παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα από τα πολύτιμα συ-

στατικά τους, όταν τα καταναλώσουμε ελαφρά μαγειρεμένα

και όχι τελείως ωμά, όπως για παράδειγμα στον ατμό με λίγο

ωμό ελαιόλαδο. Αλλά και το αρωματικό σέλινο μας προσφέ-

ρει άφθονη βιταμίνη C και μπορούμε να το φάμε στις σαλά-

τες ωμό ή στα φαγητά μαγειρεμένο, χωρίς να χαθούν οι

ευεργετικές του ιδιότητες!

Ένα φυτό που δεν είναι ούτε λαχανικό, ούτε βότανο,

αλλά είναι πολύ ωφέλιμο στην άμυνα του οργανισμού κατά

των αλλεργιών  και οι  Έλληνες της Ιωνικής Μ. Ασίας και του

Πόντου,  συνήθιζαν να μην το παραλείπουν  στο καθημερινό

φαγητό τους,  είναι η τσουκνίδα, της οποίας μία από της πολ-

λές ιαματικές ιδιότητές,  είναι η βοήθεια στην καταστολή της

φλεγμονής, που εμφανίζεται όταν εκδηλώνονται τα συμπτώ-

ματα της αλλεργίας!!

Δεν πρέπει όμως να παρερμηνεύσουμε την ιατρική θε-

ραπεία και να  την αντικαταστήσουμε με βότανα και διατρο-

φικές προτιμήσεις, γιατί μόνο  η επιστήμη είναι πάνω απ’ όλα

και μπορεί να δώσει την σωστή λύση σε κάθε περίπτωση,

όταν δεν είναι χρόνια!! Οι σωστές διατροφικές συνήθειες

είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και προφύλαξη του ορ-

γανισμού μας  και απλώς θωρακίζουν την υγεία μας, αλλά

δεν την θεραπεύουν όταν νοσήσει!!!

Η φύση μας τα παρέχει όλα, και αυτά που μας βλάπτουν

και μας αρρωσταίνουν και αυτά που μας χαρίζουν την ίαση,

άλλωστε και τα φάρμακα είναι κατασκευασμένα από συστα-

τικά της τροφοδότρας μάνας Γης, με βάση τη σωστή γνώση,

μέσα από μελέτες και πειράματα, ώστε να καταλήξουν οι

επιστήμονες στις κατάλληλες επιλογές!!!

Με λίγη προσοχή μπορούμε εύκολα να  αποφύγουμε ή

να απαλλαγούμε από τις ανεπιθύμητες φθινοπωρινές αλλερ-

γίες!!!

――――

* Το άκαρι είναι ένα μικρό αρθρόποδο,  που βρίσκεται κατά χιλιά-

δες μέσα στα σπίτια μας, αλλά  δεν φαίνονται  με γυμνό μάτι και

ταξινομούνται μαζί με τα τσιμπούρια στα ακάρεα.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Οι αλλεργίες του Φθινοπώρου!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Δύο νεαρές και πολλά υποσχόμενες Ελλη-

νίδες ερευνήτριες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε

χίλιες και πλέον  υποψήφιες για  τις 30 φε-

τινές γαλλικές υποτροφίες L'Oreal-Unesco

«Για τις γυναίκες στην επιστήμη», οι

οποίες συνοδεύονται από χρηματική ενί-

σχυση 15.000 έως 20.000 ευρώ.

Οι υποτροφίες αυτές απονέμονται από το

Ίδρυμα L'Oreal σε συνεργασία με τη Γαλλική

Ακαδημία Επιστημών και τη Γαλλική Επι-

τροπή Unesco σε 30 νεαρούς επιστήμονες

(δέκα διδακτορικούς και 20 μεταδιδακτορι-

κούς ερευνητές), που διεξάγουν έρευνα

αιχμής στο πεδίο τους στη Γαλλία.

Η μία υποτροφία δόθηκε στη μεταδιδακτο-

ρική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Παστέρ του

Παρισιού Φανή Κουκουλή, η οποία διεξάγει

νευροβιολογική έρευνα με εστίαση στην

παθολογία της σχιζοφρένειας. Ο προμετω-

πιαίος φλοιός του εγκεφάλου εμφανίζει

μειωμένη νευρωνική δραστηριότητα στον

εγκέφαλο των ασθενών με ψυχώσεις, όπως

η σχιζοφρένεια. Το πρόβλημα αυτό αποδί-

δεται συχνά σε μια γενετική ανωμαλία

στους νικοτινικούς υποδοχείς του προμε-

τωπιαίου φλοιού, κάτι που σχετίζεται με το

γεγονός ότι το 80% έως 90% των ασθενών

με σχιζοφρένεια είναι καπνιστές.

Παράλληλα, είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο

πρόγραμμα έρευνας σχετικά με τον ρόλο

των νικοτινικών υποδοχέων στα πρώιμα

στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ. Στόχος,

είναι η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών θε-

ραπευτικών προσεγγίσεων.

Η Φ. Κουκουλή αποφοίτησε από το Τμήμα Φαρ-

μακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης το 2009 και πήρε το διδακτορικό

της στη νευροβιολογία από το γαλλικό Ινστι-

τούτο Παστέρ το 2016.

Η δεύτερη υποτροφία δόθηκε στη διδακτο-

ρική ερευνήτρια Άννα-Μαρία Παππά του

Εργαστηρίου Βιοηλεκτρονικής της Σχολής

Ecole des Mines de Saint Etienne, η οποία

επίσης είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια

στο Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ της Βρετανίας.

Η έρευνά της εστιάζεται στην ανίχνευση

μεταβολικών ουσιών στο κύτταρο με τη

χρήση οργανικών ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Ελληνίδα ερευνήτρια σπούδασε στο Κολ-

λέγιο «Ανατόλια» της Θεσσαλονίκης, απο-

φοίτησε από το τμήμα Χημικών Μηχανικών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης το 2012 και έκανε μεταπτυχιακά

στις νανοεπιστήμες, στη νανοτεχνολογία

και στα βιοϋλικά. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υποτροφία L'Oreal-Unesco κέρδισαν

δύο Ελληνίδες ερευνήτριες
Νέα έρευνα από το ΑΠΘ

αποδεικνύει την ευεργετική

δράση των ελληνικών με-

λιών στο ανθρώπινο οργανι-

σμό. Συλλέχθηκαν 48

διαφορετικά δείγματα με-

λιού από όλη την Ελλάδα και

από όλες τις ανθοφορίες και

κανείς δεν περίμενε ότι η

σύνθεσή τους κρύβει τόσες

ιδιότητες καλύτερες ακόμα

και από τα πολυδιαφημι-

σμένα μέλια του εξωτερικού!

Στην έρευνα συμμετείχαν

μέλι βελανιδιάς, πεύκου,

ελάτου, καστανιάς, πορτοκα-

λιάς, θυμαριού και για όλα

υπήρχε κάτι ξεχωριστό, που

σύμφωνα με την καθηγήτρια

Χρυσούλα Τανανάκη είχαν

εξαιρετική αντιοξειδωτική

δράση και μπορούσαν με

απίστευτη αποτελεσματικό-

τητα να καταπολεμήσουν τις

ελεύθερες ρίζες και τον εκ-

φυλισμό των κυττάρων που

προκαλούν τον καρκίνο.

Αυτές οι αντιοξειδωτικές

ιδιότητες δημιουργούν στον

οργανισμό τη δυνατότητα να

τον “υπερφορτώσουν” με

αμυντικούς μηχανισμούς για

όλες τις ασθένειες.

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη

στο μέλι είναι στην πιο απλή

τους μορφή. Τόσο εύπεπτες

για τον οργανισμό που μπο-

ρούν να κάνουν ένα πραγμα-

τικό θαύμα. Δεν υπάρχει

ουδεμία σχέση με τη ζάχαρη

που καταστρέφει τα όργανα

και την εύρυθμη λειτουργία

τους. Το μέλι όταν μπαίνει

στον οργανισμό, αναγνωρί-

ζεται ως “βιολογικό προϊόν”

και η γλυκόζη που απορρο-

φάται στο αίμα γίνεται με

μέτρο (παίρνει όση έχει

ανάγκη ο οργανισμός) και

όχι ανεξέλεγκτη όπως συμ-

βαίνει με τη ζάχαρη.

Αυτές πρόκειται για πολύ

σημαντικές ανακαλύψεις

που μας θυμίζουν για άλλη

μια φορά την ανεκτίμητη

αξία που έχει το ελληνικό

μέλι. Ακόμη και για όποιον

έχει προβλήματα με το ζά-

χαρο το μέλι μπορεί να γίνει

φάρμακο, και ιδανικό θεω-

ρείτε αυτό της κουμαριάς

(πικρό) που έχει τη χαμηλό-

τερη περιεκτικότητα σε σάκ-

χαρα.

Το μέλι είναι από τα λίγα

προϊόντα σήμερα που δεν

έχει επηρεαστεί από την εξέ-

λιξη του ανθρώπου, τη βιο-

μηχανική δραστηριότητα, τα

φυτοφάρμακα κλπ. Η μέ-

λισσα έχει τον τρόπο της να

συλλέγει μόνο τα καθαρά

λουλούδια, και να παράγει

“θησαυρό” σε όποιο μέρος

και αν βρίσκεται. Το μόνο

που θα πρέπει να προσέ-

ξουμε στην αγορά του, είναι

να το πάρουμε κατευθείαν

απο γνωστό παραγωγό, και

όχι τυποποιημένο από κά-

ποιο σουπερ μάρκετ διότι

εκεί αλλάζουν τα πράγματα.

Στην έρευνα που έκανε το

ΑΠΘ, έγινε αλλη μια μεγάλη

ανακάλυψη. Πήραν δείγμα

απο μέλι manuka (το μέλι

του εξωτερικού που διαφημί-

ζεται παγκοσμίως ως το κα-

λύτερο για τις

φαρμακευτικές του ιδιότη-

τες) και σύγκριναν τη σύν-

θεσή του με τα δικά μας. Το

αποτέλεσμα ήταν απρό-

σμενο. Το πολυδιαφημι-

σμένο μέλι manuka δεν είχε

τέτοια αντιοξειοδωτική

δράση όπως το ελληνικό

μέλι.

Το μέλι με την περισσότερο

αντιοξειδωτική δράση ήταν

το μέλι βελανιδιάς και ακο-

λουθούσαν το έλατο, το

ερείκι, η καστανιά, το πεύκο,

το θυμάρι και η πορτοκαλιά.

Συμπεραίνοντας, η Ελλάδα

έχει ένα θησαυρό στα χέρια

της. Μέλι που δεν παράγεται

πουθενά αλλού σε ολόκληρο

το κόσμο. Και αν πρέπει να

γίνει κάτι στο μέλλον αυτό

είναι να αναδείξουμε το

πλούτο μας και να κάνουμε

μια προώθηση που θα φτάσει

σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τα καλύτερα - παγκοσμίως -

μέλια είναι ελληνικά!
Από έρευνα του Α.Π.Θ. 

Τρισδιάστα ζωγραφισμένα σπίτια!
Αν συμπαθείτε την τρισδιάστατη τέχνη είναι βέβαιο οτι θα συμπαθήσετε και τις

τρισδιάστατες δημιουργίες του καλλιτέχνη John Pugh, από την Καλιφόρνια.

Χρωμάτισε ολόκληρους

τοίχους οικοδομών με

καταπληκτικά τρισδιά-

στατα έργα τέχνης που

πραγματικά μαγνητίζουν

το βλέμμα των περαστι-

κών!

Είναι ίσως μια πολύ

καλή λύση για να ομορ-

φύνουν οι πόλεις και να

σπάσει η μονοτονία του

γκρίζου τσιμέντου... 

Τοστιέρα διπλωνώμενη!

Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, πολλά πράγματα που θε-

ωρούμε δεδομένα θα έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα η το-

στιέρα μπορεί να μην είναι ένα ορθογώνιο αντικείμενο με

2 πλάκες, αλλά ένα ευλύγιστο θερμαντικό φύλλο.

Η τοστιέρα της

φωτογραφίας

είναι η Halo,

πρόταση μιας

ομάδας ταλαν-

τούχων σχε-

διαστών. Είναι

ένα ευλύγιστο

φύλλο πάχους 7 mm με το οποίο καλύπτουμε το τοστ, ψή-

νεται και στη συνέχεια το τυλίγουμε σε ρολό καταλαμβά-

νοντας ελάχιστο χώρο στην κουζίνα μας!
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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 . . .

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών, κτη-

νοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει

κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λε-

ωφόρο Βάρης - Κορωπίου.

Έτσι αυτή την Κυριακή 29 Οκτωβρίου και ώρες λει-

τουργίας 8 το πρωί μέχρι 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλ-

λογος θα βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο δίπλα από

το Τζάμπο, όπου μπορείτε να βρείτε προϊόντα από

όλη την Ελλάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού

το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε οικογέ-

νειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων

της περιοχής. Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη

Κυριακή 29 Οκτωβρίου

«Ημέρα για την Ενέργεια»
Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13.30 μ.μ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σε συνεργασία

με την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΠΕΤΑ,

προσκαλεί τους Δημότες και κάθε ενδιαφερόμενο σε

ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ημέρα για την Ενέρ-

γεια» τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Συ-

νεδριάσεων του Δημαρχείου, στον 2ο όροφο.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κ. Σωτήρης

Μεθενίτης. 

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση της τοπικής

κοινωνίας για τη συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου

Μεσογαίας στο Σύμφωνο Δημάρχων, για τους στό-

χους της διεθνούς αυτής πρωτοβουλίας και για και τα

οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει σε τοπικό και ευ-

ρύτερο επίπεδο. 

H οικονομική ανεξαρτησία των
Δήμων προϋποθέτει την υιοθέτηση

9  συγκεκριμένων πολιτικών

Γράφει ο Γεώργιος Σωφρόνης*

Η χρηματοπιστωτική κρίση και η ύφεση των τελευ-
ταίων χρόνων, έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλή-
ματα στον παραγωγικό και τον κοινωνικό ιστό της
χώρας μας. Το Κεντρικό Κράτος δεν μπορεί από μόνο
του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί.

Απαιτείται μια γενναία μεταρρύθμιση, με αποκέν-
τρωση στη λειτουργία του Κράτους και με ουσιαστική
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο αυτό
μοντέλο λειτουργίας.

Η Μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο αφενός την προ-
ώθηση της τοπικής ανάπτυξης ως αναγκαία προϋπό-
θεση για την επίτευξη εθνικής ανάπτυξης.
Αφετέρου, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κι αλ-
ληλεγγύης.

Καμία όμως μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κρά-
τους και των Δήμων δεν μπορεί να γίνει, αν δεν συνο-
δεύεται από τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.
Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων,
είναι ένα αναγκαίο βήμα για να γυρίσει η Ελλάδα σε-
λίδα και να δημιουργηθούν προοπτικές μακροπρόθε-
σμης, βιώσιμης και ουσιαστικής ανάπτυξης.

Η κατοχύρωση της οικονομικής ανεξαρτησίας των
Δήμων προϋποθέτει την υιοθέτηση 9  συγκεκριμένων
πολιτικών. 

Συγκεκριμένα:

1.    Την Προώθηση της Φορολογικής Αποκέντρωσης.
Με πρώτο βήμα, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και την
θέσπιση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος θα
αποτελέσει τοπικό φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες κάθε Δήμου, ώστε να προωθεί την τοπική

ανάπτυξη. Η διαχείριση σε τοπικό επίπεδο του Φόρου
Ακίνητης Περιουσίας θα ενισχύσει τη διαφάνεια στη
διαχείριση των χρημάτων που θα συγκεντρώνονται και
τον αποτελεσματικό , σε καθημερινή βάση έλεγχο από
τους πολίτες. Ενώ θα ενισχύσει και την ανταποδοτικό-
τητα της τοπικής φορολογίας.

2.    Την άμεση απόδοση στους Ο.Τ.Α. ων παρακρατη-
θέντων της περιόδου 2010-2016, το ύψος των οποίων
ξεπερνά τα 13 δις ευρώ.

3.       Την αποκατάσταση των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, σε ύψος τέτοιο που να καλύπτονται οι βασικές
λειτουργικές δαπάνες των Δήμων. Δεν είναι αποδεκτή
η περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των Δήμων
από τους ΚΑΠ κατά 129 εκατομμύρια ευρώ το 2018,
όπως αυτή αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού που κατατέθηκε.

4.    Τη δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό θα χρη-
ματοδοτηθεί από τις χρηματοροές της νέας γενιάς πα-
ρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, το Πράσινο Ταμείο και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

5.     Την αξιοποίηση των πόρων του «Πράσινου Τα-
μείου» για τη χρηματοδότηση έργων  περιβαλλοντικής
αποκατάστασης στους Δήμους.

6.    Την πρόσβαση των Δήμων στο ΕΣΠΑ, μέσω ειδι-
κού προγράμματος ύψους 2.000.000.000 ευρώ.

7.  Τη διεύρυνση του ρόλου των Δήμων στην παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη
της επιχειρηματικότητας, μέσω ενός νέου θεσμού προ-
ώθησης της τοπικής ανάπτυξης, του Τοπικού Συμφώ-
νου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

8.    Την παραχώρηση στους Ο.Τ.Α. του δικαιώματος
χρήσης των αιγιαλών , με  παράλληλη απόδοση μέρους
των εσόδων στο Κεντρικό Κράτος.

Στόχος μας είναι με την ταυτόχρονη μεταφορά νέων
αρμοδιοτήτων, τα ενοποιημένα έσοδα της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης να φτάσουν στα επόμενα χρόνια από 3,7%

που είναι ήμερα, στο 8% του Α.Ε.Π.

Σε όλη την Ευρώπη ο ρόλος των Δήμων στην ανά-
καμψη και στην Τοπική Ανάπτυξη είναι θεμελιώδης.
Αποκέντρωση και επιχειρηματικότητα αποτελούν την
αιχμή του δόρατος για την εκτίναξη των ευρωπαϊκών
κοινωνιών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Αυτό το μοντέλο οφείλει να ακολουθήσει και η χώρα
μας.

* Ο Γεώργιος Σωφρόνης είναι δήμαρχος του Δήμου Σαρωνικού

“Ισχυρή Ελλάδα χωρίς οικονομικά 
αυτοτελείς Δήμους δεν μπορεί να υπάρξει”

Το Κέντρο Υγείας Βάρης 

δεν απαντά...

Aγαπητή Εβδόμη

Σήμερα Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, ώρα 10.21 βρέ-

θηκα στην ανάγκη να επικοινωνήσω με το Κέντρο

Υγείας Βάρης, τηλ. 2132030.300.

Κάλεσα δύο φορές, γιατί την πρώτη φορά περίμενα

επί 19 λεπτά και δεν πήρα απάντηση και τη δεύτερη

επί 23 λεπτά, πάλι χωρίς απάντηση. Τελικά έκλεισα

το τηλέφωνο γιατί αποφάσισα να κάνω χιλιόμετρα

για προσωπική επίσκεψη, προκειμένου να πάρω την

πληροφορία που θέλω. 

Ενα χαμένο πρωινό, μια μεγάλη απογοήτευση. Διε-

ρωτώμαι. Υπάρχουν άνθρωποι με συνείδηση στο

χώρο αυτό, που αφορά την υγεία των πολιτών ολό-

κληρης περιοχής;

Αριστείδης Γεροντής

Δημότης Βούλας 
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Για δεύτερη φορά, μέσα σε δεκαπέντε μέρες, ανώρι-

μοι άνθρωποι κατέστρεψαν τα όργανα της παιδικής

χαράς στο Αλώνι της Βάρης, που έχει ανακατασκευα-

στεί πρόσφατα και τη χαίρονται τα μικρά παιδιά και

οι γονείς που βρίσκονται καθημερινά εκεί.

Οι ζημιές έχουν προκληθεί, σύμφωνα με μαρτυρίες

(όπως μας ενημερώνει ο Δήμος 3Β), από βανδαλι-

σμούς που προξένησαν ομάδες νεαρών, που κάνουν

κακή χρήση των οργάνων τα οποία έχουν σχεδιαστεί

για παιδιά έως 14 ετών ενώ οι ίδιοι είναι αρκετά με-

γαλύτεροι. 

Ο Δήμος καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής

να διαφυλάξουν τη Δημοτική Περιουσία και να κά-

νουν σωστή χρήση των παιδικών χαρών. 

Επίσης παρακαλούνται όσοι παρατηρούν συμπεριφο-

ρές που προκαλούν ζημιά στις εγκαταστάσεις, να το

καταγγείλουν στο Δήμο στο τηλέφωνο 15888 ή να

καλέσουν απευθείας το 100, καθώς η πρόκληση ζη-

μιών σε δημόσια περιουσία διώκεται ποινικά.

Σε ότι αφορά τη ζημιά που προκλήθηκε, η Τεχνική

Υπηρεσία του Δήμου θα την αποκαταστήσει εντός

της επόμενης εβδομάδας.

σ.σ. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι κάθε φθορά

σε δημόσιο, κοινόχρηστο χώρο επιβαρύνει εμάς τους

ίδιους. Από την τσέπη του πολίτη πληρώνονται μέσω

της φορολογίας. Και τα χρήματα που θα έπρεπε να

διατεθούν κάπου αλλού πάνε στην επισκευή της ηθε-

λημένης καταστροφής είτε για πλάκα είτε για χαβαλέ

είτε από κακοήθεια.

Βανδαλισμοί στη νέα παιδική χαρά στο Αλώνι της Βάρης

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

στο Δήμο Παλλήνης

Προστατεύουμε το περιβάλλον, 
στηρίζουμε το σχολείο μας

Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης

2017-2018 για όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία του

Δήμου Παλλήνης (16 συνολικά), ενώ θα ακολουθήσει

και για όλα τα δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου, με

στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της

Σχολικής Κοινότητας σε θέματα ανακύκλωσης.

Ο Σχολικός Μαραθώνιος υλοποιείται από τον Δήμο

Παλλήνης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π/θμιας

Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί ανακυκλώνουν σε

ειδικούς κάδους που τοποθετήθηκαν στα σχολεία:

Χαρτί (βιβλία, περιοδικά, τετράδια, εφημερίδες)

Αλουμίνιο (μόνο κουτάκια από αναψυκτικά)

Πλαστικό (μπουκάλια από αναψυκτικά & καπάκια)

Μπαταρίες

Τηγανέλαιο σε πλαστικό μπουκάλι 1-1,5 lt.

Μικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές (από
τις 15 Νοέμβρη)
Όταν γεμίσουν οι κάδοι, τα υλικά ζυγίζονται από τους

ανακυκλωτές και το σχολείο λαμβάνει πόντους επι-

βράβευσης ανά κιλό ανά

υλικό.

Στο τέλος επιβραβεύον-

ται όλα τα σχολεία που

συμμετέχουν, σε ειδική

εκδήλωση.

Στην ειδική ενότητα

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»,

της δημοτικής πλατφόρ-

μας, μπορούμε να δωρί-

σουμε πόντους

επιβράβευσης στα σχο-

λεία της επιλογής μας και να παρακολουθούμε τις

επιδόσεις όλων των σχολείων.

Ο Δήμος Παλλήνης καλεί όλους, και ιδιαίτερα τους

γονείς, να στηρίξουν ενεργά τον Σχολικό Μαραθώνιο

Ανακύκλωσης: 

«ξεκινάμε από το σπίτι και διαχωρίζουμε τα υλικά

τα οποία φέρνουν τα παιδιά στο σχολεία για ανακύ-

κλωση.

Επισκεπτόμαστε μαζί με τα παιδιά μας η και μόνοι

μας τη δημοτική πλατφόρμα ανακύκλωσης www.fol-

lowgreen.gr/pallini και δωρίζουμε πόντους επιβράβευ-

σης στα σχολεία», σημειώνει το δελτίο τύπου του

Δήμου.

Ας μπούμε όλοι στο παιχνίδι ΣΗΜΕΡΑ!

Δήμος Παλλήνης
Πληροφορίες: 
Πόπη Ζινέλη, Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Πολιτικής &
Δημόσιας Υγείας Δήμου Παλλήνης, 2132031651,
6974020778, zinelipopi@yahoo.gr
Βέρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττι-
κής,  6974074794, veravorylla@sch.gr
Για το Followgreen Δήμου Παλλήνης, 2130436298, schools@fol-

lowgreen.gr,  www.followgreen.gr/pallini

Την υλοποίηση  του προγράμματος υποστηρίζουν η Ελληνική Εται-

ρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., η ΑΦΗΣ Α.Ε., η

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η FREE RECYCLE, η MARI RECY-

CLING A.E. και η Oil4Life στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας follow-

green.
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Εις την υπηρεσίαν

της Πατρίδος 1940- 44 
Λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση, η Αθηνά Μεσολωρά

αποτίει φόρο τιμής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώ-

του.

Ξεφυλλίζοντας τις κιτρινισμένες σελίδες των αρχείων και

των εκθέσεων των Αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού, της περιόδου 1940 -1944, οι ιστορίες του πολέ-

μου και της κατοχής παίρνουν σάρκα και οστά. Ονόματα

και αναμνήσεις  ηρώων και ηρωίδων που έδωσαν τη ψυχή

ή και τη ζωή τους ακόμα, στον αγώνα για τη λευτεριά.

28η Οκτωβρίου 1940, 6η πρωινή. Οι σειρήνες χτυπούν.

«Σύμπαν το Έθνος εν εγρηγόρσει.. Η Ελλάς υπέστη ύπου-
λον επίθεσιν. Προσκλητήριον Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού. Η Σχολή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανάστατος.
Υπό την φωτεινήν αιγίδα της μετέπειτα Ηρωϊδος Δεσποι-
νίδος Μεσολωρά αι Αδελφαί εν ρυπή οφθαλμού έχουν
ετοιμάσει ένα μεγάλο τμήμα του Νοσοκομείου δια να
δεχθή τους ηρωϊκούς τραυματίας». 
«…την επαύριον ήδη της κυρήξεως του πολέμου, την
ενάτη πρωϊνήν έφευγαν από το Νοσοκομείον του Ερυ-
θρού Σταυρού, έπειτα από προετομασίαν δύο μόνον ωρών,
η πρώτη αποστολή Αδελφών δια τας Πάτρας. Λίγο αργό-
τερα Λάρισα, Θες/νικη, Ιωάννινα, Δράμα… Δεκαπέντε
αποστολαί εντός μηνός, με 168 Αδελφάς που έσπευσαν
να δέσουν τας πρώτας πληγάς και να στρώσουν τα πρώτα
κρεβάτια».
«Το νοσοκομείο μας λειτουργούσε εις Ελασσώνα…
Άξαφνα ακούσαμε ένα βόμβο και με φρίκη είδαμε ένα

σμήνος βομβαρδιστικών. Πέσαμε αμέσως στη γη κάμνου-
σαι τον σταυρό μας. Αι βόμβαι άρχισαν να πέφτουν σαν
βροχή, η γή ταράζετο σαν να εγίνετο ο ισχυρότερος σει-
σμός… Στο δρόμο παραμορφωμένα σώματα και σκορπι-
σμένα μέλη. Το νοσοκομείο μας είχε μεταβληθεί σε
ερείπια». 

«Ήταν η πρώτη μέρα με την στολή της δοκίμου Εθελόν-
τριας του Ερυθρού Σταυρού, σ’ ένα μεγάλο θάλαμο με 35
κρεβάτια. Όλοι είναι με υψηλό πυρετό, βήχουν παράξενα,
είναι τόσο ταλαιπωρημένοι… τους αποκαλώ όλους παιδιά
μου. Ποια ηλικία έχουν αυτά τα παιδία αδύνατο να καθο-
ρίσω… Σπαράζει η καρδιά σου, να ακούς το παραλήρημά
τους με κραυγές σαν να ξαναζούν μία από τις τόσες
μάχες που έδωσαν. Λίγο αργότερα βρέθηκα σ΄ ένα τμήμα
χειρουργικό - οφθαλμολογικό. Σε ώρες συναγερμού, προ-
μήνυμα βομβαρδισμού, έβλεπες αυτούς τους Γενναίους
να απλώνουν τα χέρια και να ζητούν ένα άλλο χέρι να
τους οδηγήσει σε μία θέση ορύγματος που είχαμε για κα-

ταφύγιο στον κήπο του νοσοκομείου. Κανείς εδώ; Ένα
χέρι για μένα;» . 
«Το πλωτόν Νοσοκομείο μας περιέπλεε το Ακρωτήριον
Καφηρεύς με πλήρη φωτισμόν και με όλα τα διακριτικά και
φωτεινά σημεία του Ερυθρού Σταυρού όπως επιβάλλουσιν
οι σχετικοί κανονισμοί, όταν αίφνης ένας δυνατός βόμβος
ηκούσθη τόσο κοντά μας που νομίζω ότι δεν θα τον ξε-
χάσω ποτέ. Ταυτοχρόνως δε βόμβες να εκρήγνυνται εις
την πρώραν του καραβιού και εις το υπ΄ αριθμόν 1 κοίτος,
το οποίον είχε διασκευασθεί είς θάλαμον ασθενών. Το
σκάφος επί τινά δευτερόλεπτα εσείετο  ολόκληρον.
Έπειτα ησθάνθην ότι έγειρε προς τα εμπρός… Τα νερά
διαρκώς εισέδυον εις τας λέμβους και τας εβύθιζαν. Κω-
πηλατούσαμε και με τα παπούτσια μας και τα πηλίκια των
αξιωματικών βγάζαμε τα νερά  και αγωνιζόμεθα όλοι και
όλες να κρατήσουμε τις βάρκες με κάθε θυσία στην επι-
φάνεια». 

«Εκληθήκατε να περιθάλψετε τα παιδία της Ελλάδος, όσα
θα έπιπτον πληγωμένα από τα βλήματα των πυροβόλων
του εχθρού… Εμείνατε παρά την κλίνην των τραυματιών
μας ημέραν τε και νύκταν… Είναι αφάνταστη η επίδρασις
σας στην ψυχή των πολεμιστών μας. Ολόκληρος ο ψυχι-
κός των κόσμος έχει πληρωθεί από την μορφήν της Ελ-
ληνίδος Αδελφής που θα αποτελεί πάντοτε για αυτούς το
σύμβολον της αγάπης, της στοργής, της αυτοθυσίας. Σας
ευχαριστούμεν… Και αν η Πατρίς σας χρειασθεί και πάλιν,
είμεθα βέβαιοι ότι θα ξαναβάλετε την τιμημένη αυτή
στολή της αδελφής του Ε.Ε.Σ. και θα σπεύσητε μετά του
αυτού ζήλου και προθυμίας εις τα θέσεις σας».      

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σας σκεπάζει.

Ειρήνη Μπουδρονικόλα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ανθρώπινες ιστορίες…
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«Λέγει που Ἡράκλειτος ὅτι “πάντα χωρεῖ καί οὐδέν
μένει”, καί ποταμοῦ ροῇ ἀπεικάζων τά ὄντα λέγει
ὡς “δίς ἐς τόν αὐτόν ποταµόν οὐκ ἄν ἐµβαίης”».
(Πλάτων, 427 - 347, Κρατύλος ή περί ορθότητος ονομά-

των, Λογικός, 402α)

(= Λέει κάπου ο Ηράκλειτος ότι “όλα κινούνται και τί-
ποτε δε μένει σταθερό” και παρομοιάζοντας τα όντα

με ροή/ρεύμα ποταμού, λέει ότι “δεν μπορούμε να
μπούμε στο ίδιο ποτάμι δυο φορές”, ήτοι στα ίδια νερά

του ποταμού).

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μέγιστος Υλιστής Φιλόσοφος Ηράκλειτος

ο Εφέσιος (544 - 484) υποστηρίζει ότι ο φαινομενικός

κόσμος, τα αισθητά πράγματα, διαρκώς μεταβάλλονται

και τίποτε δεν μένει σταθερό. Στον κόσμο παρατηρείται

μια συνεχής περιοδική δημιουργία και καταστροφή. Το

αίτιο στο οποίο οφείλεται η ροϊκότητα / ρευστότητα των

αισθητών - η συνεχής μεταβολή των πραγμάτων - είναι

οι εκ φύσεως αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ των

πραγμάτων. Δεν θα υπήρχε αρμονία στον κόσμο, αν δεν

υπήρχαν οι αντιθέσεις μεταξύ των πραγμάτων και των

φαινομένων, όπως αυτό παρατηρείται στη Μουσική,

όπου η αρμονία προκαλείται από τη μείξη του οξέος και του

βαρέος ήχου, και στα ζώα, όπου η αρμονία προέρχεται από

την ύπαρξη των αντιθέσεων άρρενος - θήλεος. Την αδιάκοπη

αυτή κίνηση/ροή, κατά την οποία τα πάντα δημιουργούνται

και καταστρέφονται ο Ηράκλειτος την έβλεπε ως μια αέναη

πάλη αντίθετων αρχών, “ἐναντιοδρομία”. Την κίνηση αυτή

και την αλλαγή την υπηρετούν ευεργετικές αντιθέσεις: «τό
ἀντίξουν συµφέρον καί ἐκ τῶν διαφερόντων καλλί-
στην ἁρµονίαν, καί πάντα κατ᾽ἔριν γίνεσθαι». (Ηρά-
κλειτος Fragment 8). Πηγή για τις ορθές αυτές γνώσεις είναι

ο “ξυνός λόγος”, η κοινή Λογική. 

Το Λογικό στον Ηράκλειτο δε συνδέεται με μεταφυσι-

κές και ιδεαλιστικές αντιλήψεις. Ο Ηράκλειτος θεωρεί-

ται υλιστής φιλόσοφος και η αντίληψή του για τη

σχετική κίνηση και εξέλιξη του κόσμου τον χαρακτηρίζει

ως πρόδρομο του Διαλεκτικού Υλισμού. Ο Ηράκλειτος

εξαγγέλλει ήδη πριν από 2.500 χρόνια το φαινόμενο

της Εντροπίας, σύμφωνα με το οποίο οι μεγάλες μετα-

βολές που παρατηρούνται στον κόσμο ακολουθούν μία

μόνον κατεύθυνση χωρίς να είναι αντιστρεπτές. Η ση-

μερινή Αστροφυσική συμφωνεί με τον Ηράκλειτο για

την περιοδική γένεση και καταστροφή των κόσμων -

ηλιακών συστημάτων - στο σύμπαν με την μετατροπή

της ύλης σε ενέργεια και της ενέργειας σε ύλη. Σύμ-

φωνα με το νομπελίστα φυσικό Werner Heisenberg

(1901 - 1976), τον εισηγητή της κβαντομηχανικής, η

σύγχρονη φυσική επαναφέρει την ερμηνεία του Ηρά-

κλειτου για τον κόσμο. Aν το πυρ το αείζωον, που άλ-

λοτε ορίζεται ως φανερόν και άλλοτε ως αφανές - που

είναι και το ισχυρότερο - νοηθεί ως ενέργεια, τότε οι

αποφάνσεις του Μέγιστου Εφέσιου Φιλοσόφου απη-

χούν τις σύγχρονες αντιλήψεις της φυσικής αλλά και

τις τάσεις που καταλήγουν στα πειράματα του CERN.

Αυτή τη σύνθεση των αντιθέσεων μέσα στη νόησή μας επε-

ξεργάστηκε, στη νεότερη εποχή, ο Γερμανός Φιλόσοφος

Φρειδερίκος Ένγκελς (1820 - 1895), θεωρητικός του Σοσια-

λισμού, που την ονόμασε Διαλεκτική Σκέψη/ 2ος Νόμος της

Διαλεκτικής για την ενότητα και πάλη των αντιθέτων δυνά-

μεων)· αργότερα την επέκτειναν οι Καρλ Μαρξ (1818-1883)

και Βλαντίμιρ Λένιν (1870 - 1924).

Η αρμονία που συγκροτείται από αντιτιθέμενες τάσεις

ονομάζεται Παλίντονος Αρμονίη κόσμου και εξασφα-

λίζει, χάρη στην αρχή της δικαιοσύνης, την αναγκαία

εξισορρόπηση των αντιθέτων.

Το περιβόητο απόσπασμα “τά πάντα ρεῖ” θεωρείται

γνήσιο ως προς το νόημά του, διότι απηχεί/αντανακλά

την κοσμογονική θεωρία του Εφέσιου Στοχαστή, πλην

όμως δεν ανιχνεύεται σε καμμία πηγή/απόσπασμα από

τα σωζόμενα χειρόγραφά του.

Γράφαμε στο προηγούμενο άρθρο μας για τη σημασία

και την αξία της επανάληψης. Προς αποφυγήν παρεξη-

γήσεων που δημιουργούνται πολύ εύκολα και σκόπιμα,

σπεύδουμε να εξηγήσουμε πως δεν τασσόμαστε κατά

της παιδαγωγικής αυτής αρχής της μάθησης. Εννοού-

σαμε ότι κάθε επανάληψη που κάνουμε δεν πρέπει να

είναι στείρα, αλλά να αποβλέπει σε μια νέα, διαφορε-

τική γόνιμη, κριτική προσέγγιση των πραγμάτων και να

σηματοδοτεί ένα μικρό βήμα προόδου και εξέλιξης

βελτιώνοντας την αρχική θέση/άποψη.

Είμαστε διαπρύσιοι κήρυκες του πνεύματος του Πρα-

κτικισμού, της φιλοσοφικής αντίληψης που προκρίνει

την πρακτική αντιμετώπιση των πραγμάτων, την εφαρ-

μογή της πείρας στην υλοποίηση των διαφόρων στόχων

έναντι της θεωρητικής έρευνας, του πνεύματος του Θε-

ωρητικισμού.

Είμαστε υπέρ της ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ περισσότερο και λιγό-

τερο υπέρ της ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των θεμάτων που παραμέ-

νουν άλυτα και χρονίζουν εξυπηρετώντας άνομα

συμφέροντα και πολιτικές σκοπιμότητες. Ως παράδειγμα

δείτε τις ατέρμονες και ατελέσφορες επαναληπτικές συ-

νομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού πρόβληματος που

παραμένει άλυτο επί 43 χρόνια (1974-2017).

Υπέρ της ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ, της ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ και

του ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ μιας κατάστασης, μιας ενέργειας,

ενός πολιτικού γεγονότος. Υποστηρίζουμε ασφαλώς

την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και

δεξιοτήτων με σκοπό την εμπέδωσή τους.

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι επαναλαμβάνουμε κάτι

όταν δεν το έχουμε διδαχτεί καλά ή δεν το έχουμε

αφομοιώσει. Καταθέτουμε ως παράδειγμα το μάθημα  της

ιστορίας που σύμφωνα με το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα

σπουδών επαναλαμβάνεται τρις η ίδια (Αρχαία, Μεσαι-

ωνική, Νεότερη και Σύγχρονη), στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο

και το Λύκειο χωρίς να μαθαίνουν οι μαθητές τίποτε.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η “ΑΣΚΗΣΙΣ”

αποτελεί μια από τις τρεις βασικές προϋποθέσεις της

ΑΓΩΓΗΣ. Οι άλλες δύο είναι η “ΦΥΣΙΣ” - τα φυσικά χα-

ρίσματα πνευματικά ή σωματικά - και η “ΔΙΔΑΧΗ” - δι-

δασκαλία/ μάθηση. Γι’ αυτό και τόνιζε πως: τριῶν ἔφη
δεῖ παιδείᾳ, Φύσεως, Μαθήσεως, Ασκήσεως.

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 5ο, 18,8).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΞΙΜΕΝΙΣΜΟ 

ΣΤΟΝ ΕΝΓΚΕΛΣΙΑΝΙΣΜΟ

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Οι Προσω-κρατικοί μελέτησαν τη Φύση και τα Φυσικά

Φαινόμενα μέσω της Συστηματικής Παρατήρησης και

της Ενδελεχούς Μελέτης και Έρευνας.

Οι  Προσω-κρατικοί Φυσιοκράτες - Φυσιολόγοι, είναι οι

Πρώτοι Υλιστές Φιλόσοφοι.

Απελευθέρωσαν την Φιλοσοφία από τον ασφυκτικό

εναγκαλισμό της Θρησκείας.

Πρόδρομος της νεότερης Φυσικής Επιστήμης και της

Λογικής Εξήγησης είναι ο Αναξιμένης, διότι προσπά-

θησε να εξηγήσει όλα τα φαινόμενα με την ποσοτική

έννοια της διαφορετικής πυκνότητας. Είναι ο εισηγητής
του ποσοτικού κριτηρίου για τις ποιοτικές διαφορές. Ο

πρώτος φυσιοδίφης που σε κάθε υλική μεταβολή

έβλεπε μια αληθινή αιτία, “vera causa”.

Τους τρεις Νόμους της Διαλεκτικής τους ο Καρλ Μαρξ και

ο Φρίντριχ ‘Ενγκελς, τους εμπνεύστηκαν από τους

Προσω-κρατικούς, τον Αναξιμένη και τον Ηράκλειτο.

1ος Νόμος: Αρχή της μετατροπής της ποσότητας σε

ποιότητα (ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ)

2ος Νόμος: Ενότητα και Πάλη των αντιθέτων (ΗΡΑ-

ΚΛΕΙΤΟΣ)

3ος Νόμος: Αρχή της άρνησης της άρνησης (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ)

Πηγή κάθε ζωής και αφετηρία όλων των πραγμάτων

είναι ο Αήρ· δε θεωρείται αδρανής αλλά ζωντανός και

αδιαχώριστος από την κινούσα αιτία της.

Ο Αήρ είναι Ύλη και Ενέργεια. Η χαοτική, άπειρη φύση

του αέρα και η κινητικότητά του, που προϊδεάζουν για

την ενέργεια και την αιτία της γένεσης και κάθε μετα-

βολής, επέβαλαν στον Αναξιμένη την επιλογή του αέρα

ως κοσμολογικής αρχής.

Πώς ο Αήρ μετατρέπεται σε άλλα φυσικά στοιχεία; ο

Αήρ διαφοροποιείται ως προς την πυκνότητα και αραι-

ότητα σε κάθε οντότητα, άρα, με την πύκνωση και αραί-

ωση του αέρα σχηματίζονται όλα τα αντικείμενα στη

φύση. Όταν αραιώνει μετατρέπεται σε φωτιά, όταν πυ-

κνώνει μετατρέπεται σε άνεμο και σύννεφο, όταν πυ-

κνώνει περισσότερο γίνεται νερό, μετά γη και πέτρες.

To ύδωρ είναι συμπυκνωμένος αήρ. Όταν το ύδωρ πύ-

κνωνε ακόμη περισσότερο γινόταν χώμα. Ίσως είχε πα-

ρατηρήσει τον πάγο να λιώνει και να αφήνει πίσω του

ψήγματα άμμου. Το πυρ το θεωρούσε αραιωμένο αέρα.

Κατά τη θεωρία του η Γη, το Ύδωρ και το Πυρ προέρ-

χονται από τον Αέρα.

ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

“Πρέπει πάντα να έχουμε στο Νου, στην Καρδιά και

στην Ψυχή μας πως η ΙΣΤΟΡΙΑ υφαίνεται με τα ΟΧΙ

και ξε-υφαίνεται με τα ΝΑΙ!”
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Στασιµότητος,
Ἀµεταβλησίας

παύεσθαι
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ

585/4 - 528/5

«post eius auditor Anaximenes infini-
tum aera, sed ea, quae ex eo orerentur,
definita: gigni autem terram, aquam,
ignem, tum ex iis omnia» (Κικέρων,
106-43, Academica II 37, 118).
[=  Μετά από εκείνον (δηλ. τον Αναξίμανδρο)
ο µαθητής του ο Αναξιµένης λέει ότι

άπειρο είναι ο αέρας, αλλά όσα προκύπτουν από εκείνον
είναι πεπερασµένα: γίνονται δηλαδή από εκείνον το
χώµα, το νερό, η φωτιά και από αυτά τέλος γίνονται όλα
τα υπόλοιπα πράγµατα).
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Στις 11 και 18 Οκτωβρίου

οι Μονάδες Φροντίδας

Ηλικιωμένων Άκτιος διορ-

γάνωσαν ανοιχτό σεμινά-

ριο με θέμα “Συμπεριφορά
σε Ανθρώπους με Άνοια ”
στο Μερόπειον Φιλανθρω-

πικό Σωματείο με ομιλητή

τον Δρα Κωστή Προύσκα,

Ψυχολόγο -Δρ Γεροντο-

λογίας Πρόεδρο και Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο των

Μονάδων Φροντίδας Ηλι-

κιωμένων Άκτιος

Ο Δρ Κωστής Προύσκας,

ανέπτυξε τις βασικές

αρχές συμπεριφοράς σε

ανθρώπους με άνοια

καθώς και διαφορετικούς

χειρισμούς για μια σειρά

καθημερινών δυσκολιών

με τις οποίες έρχονται αν-

τιμέτωποι οι φροντιστές. 

Στον Άκτιο ανταποκρινό-

μενοι στις ανάγκες των

φροντιστών και επαγγελ-

ματιών υγείας διοργανώ-

νουν ημερίδες κατάρτισης

και εκπαίδευσης σε τακτά

χρονικά διαστήματα, ενώ

καθημερινά λειτουργεί ο

συμβουλευτικός σταθμός

για την άνοια, παρέχον-

τας πληροφορίες για το

έργο της φροντίδας. 

Περισσότερες πληροφο-

ρίες μπορείτε να επικοι-

νωνήσετε καθημερινά στα

τηλ 210 6515268,

2108973614 ή ηλεκτρο-

νικά στο info@aktios.gr.

“Συμπεριφορά σε Ανθρώπους με Άνοια”

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Στις ομορφιές της Πρέβεζας, της Πάργας, της

Λευκάδας βρέθηκε ο Εξωραϊστικός - Πολιτι-

στικός σύλλογος Ευρυάλη Βούλας στην προ-

γραμματισμένη του εκδρομή με μέλη και

φίλους, 29/9-1/10.

Ο Σύλλογος πάντα στις εκδρομές του έχει και

μορφωτικό χαρακτήρα επισκεπτόμενοι αρχαι-

ολογικούς χώρους και όχι μόνο. Ετσι την

πρωτη ημέρα ξεναγήθηκαν στην αρχαία Νικό-

πολη (πόλη της νίκης) και το μουσείο της. Η

Νικόπολη, χτίστηκε κατ’ εντολήν του αυτο-

κράτορα Αύγουστου Οκταβιανού (ή Οκτά-

βιου), πρώτου αυτοκράτορα της Ρώμης, για να

τιμήσει τους θεούς, κυρίως τον «Άκτιο Απόλ-

λωνα» ή Ποσειδώνα (θεός της θάλασσας) και

τον Άρη (θεός του πολέμου) για τη νίκη που

του έδωσαν κατά του Μάρκου Αντωνίου και

της Κλεοπάτρας στη μεγάλη Ναυμαχία του

Ακτίου, το 31 π.Χ. 

Το βράδυ διασκέδασαν στα γραφικά σοκάκια

του Σειτάν παζάρ, στην Πρέβεζα με τα μπαρά-

κια, τις ταβερνες και τους ψαρομεζέδες.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος του συλλόγου μας,

Δημ. Ζησιμόπουλος, ανέτρεψε λίγο το πρό-

γραμμα, με μια βαρκάδα στον Αχέροντα πο-

ταμό και μετά κολύμπι  στα Σύβοτα, και στη

συνέχεια βόλτα με το τραινάκι στις μαγευτι-

κές παραλίες της Ηπείρου, καταλήγοντας

στην τουριστική Πάργα. Πάντα γοητευτική,

αναλλοίωτη και κοσμοπολίτικη.

Στη Λευκάδα απολαύσαμε τη λιακάδα και επι-

στρέψαμε γεμάτοι, ευχαριστημένοι και έτοι-

μοι για την επόμενη εξόρμηση.

Εφη Γαβριλάκη

Πρέβεζα, Πάργα, Λευκάδα: μια αξέχαστη

εκδρομή με την Ευρυάλη Βούλας
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Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό “πυρήνα”

διευρυμένων υπηρεσιών στους ΟΤΑ, με εξατομικευ-

μένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας

ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρε-

σιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μια δράση “ομπρέλα”

παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν τις

πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζον-

ται, όπως το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του

Ν.4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής

κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχό-

λησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓ Διά

Βίου Μάθησης.

Μέσω της λειτουργίας τους επιδιώκεται η ανάπτυξη

ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυ-

πηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινω-

νικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην

περιοχή παρέμβασης.

Η παρακολούθησή τους θα γίνεται σε

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επί-

πεδο, µε τη δημιουργία Ενιαίου Πληρο-

φοριακού Συστήματος, το οποίο θα

αποτελέσει το βασικό άξονα στήριξης

της όλης προσπάθειας, καθώς θα δίνει

τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και

επικοινωνίας μεταξύ των επιπέδων.

Τα Κέντρα Κοινότητας δεν αντικαθιστούν

τις  Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθ-

μού, δεν είναι δομές επίλυσης του συνό-

λου των προβλημάτων με ίδια  μέσα, δεν

είναι δομές ελέγχου υπηρεσιών ΟΤΑ και

φορέων και υπηρεσιών, τουναντίον είναι

βοηθητικά στις κοινωνικές υπηρεσίες των

Δήμων.

Δικαιούχοι και φορείς υλοποίησης είναι οι

Δήμοι ή φορείς που συστήνονται και επο-

πτεύονται από αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς

Επιχειρήσεις, λοιποί δημοτικοί φορείς).

Ωφελούμενοι είναι όλοι όσοι ζουν στο Δήμο, κατά

προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (αντι-

μετωπίζοντες φτώχεια και κοινωνικό  αποκλεισμό,

μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά κ.λπ.). Το «Κέντρο Κοινό-

τητα» μπορεί να εστιάζει περισσότερο σε κάποιες

κοινωνικές ομάδες, χωρίς να αποκλείονται οι υπόλοι-

πες.

Ποιές είναι οι υποχρεωτικές παρεχόμενες

υπηρεσίες:

Είναι η Πληροφόρηση ή/και παραπομπή για προγράμ-

ματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης τοπικά, περι-

φερειακά ή εθνικά, η υποστήριξη των πολιτών για

ένταξη σε αυτά, η Ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση

του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρ. Ελά-

χιστο Εγγυημένο Εισόδημα), η συνεργασία και παρα-

πομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες στα όρια

του Δήμου (π.χ. ξενώνες, υπνωτήρια, Δομές ΑμεΑ

κ.λπ) η συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων:

α) σε φορείς και υπηρεσίες απασχόλησης

β) σε φορείς εφαρμογής προγραμμάτων της

ΓΓΔΒΜΝΓ

και η συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς

ένταξη των ανέργων.

Ποιές είναι οι δυνητικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

Υπηρεσίες βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και δια-

σφάλισης της κοινωνική ένταξης. Ενδεικτικά:

Η Γενική συμβουλευτική υποστήριξη για επαγγελμα-

τικό προσανατολισμό και δυνατότητες αγοράς εργα-

σίας, η Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε

παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, οι Δράσεις μαθησια-

κής στήριξης παιδιών, οι Εκδηλώσεις επιμορφωτικού,

επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου για

ενεργοποίηση των πολιτών, τοπική ανάπτυξη, αντιμε-

τώπιση ιδιαίτερων προβλημάτων, οι μεικτές δράσεις

για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη ει-

δικών κατηγοριών πληθυσμού, οι δράσεις ενημέρω-

σης για θέματα νομικού χαρακτήρα (παρεχόμενες

δυνατότητες, αρμόδια όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.), η

διανομή βασικών αγαθών όπου δεν υπάρχουν κοινω-

νικά παντοπωλεία και η ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντι-

σμού

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η στελέχωση που εγκρίνεται για κάθε δήμο είναι ανά-

λογη του αριθμού των δημοτών. Από 10.000 έως

40.000 δημότες: 2 άτομα, από 40.000 έως 100.000: 3

άτομα  και για πληθυσμούς άνω των 100.000 ατόμων:

4 άτομα

Αν λειτουργεί Κέντρο Ρομά, η πρόσληψη ή όχι επι-

πλέον προσωπικού θα είναι στην κρίση του ΟΤΑ

Υποχρεωτική θα είναι η ειδικότητα ενός Κοινωνικού

Λειτουργού ο οποίος θα είναι και Υπεύθυνος του Κέν-

τρου.

Δυνητικές είναι οι εξής ειδικότητες:

•    Ψυχολόγος/Σχολικός ψυχολόγος

•    Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών

•    Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής

•   Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

•    Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ για μαθησιακή στήριξη

•    Διαμεσολαβητής για Ρομά  ή ευάλωτες ομάδες

Οι Δημοι προκηρύσουν κανονικά διαγωνισμό προσλή-

ψεων τακτικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου

χρόνου ή έργου με τους κανονισμούς ΑΣΕΠ. Στις

προκυρήξεις περιλαμβάνεται η εργασιακή εμπειρία

αλλά όχι η εντοποιότητα.

Θα επιτρέπεται επίσης η συνεργασία με ΜΚΟ όπου

κρίνεται από τον ίδιο τον δήμο απαραίτητο.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Το Κέντρο Κοινότητας θα πρέπει να στεγάζεται σε

διακριτό χώρο, μέσα στις κοινωνικές υπηρεσίες ή

κοντά σ’ αυτές, κοντά σε άλλες κοινωνικές δομές και

ει δυνατόν σε ιδιόκτητες κενές εγκαταστάσεις. Όλοι

οι χώροι  θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε  ΑμεΑ

και να περιέχουν χώρους υποδοχής, αναμονής και

διεκπεραίωσης, χώρους Υγιεινής κοινού και προσω-

πικού καθώς και έναν ιδιαίτερο γραφείο για την προ-

στασία της ιδιωτικότητας.

Το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το Ηλεκτρονικό σύστημα θα καταγράφει σε καθημε-

ρινή βάση τους ωφελούμενους και θα

είναι συνδεδεμένο με αντίστοιχα συ-

στήματα φορέων και υπηρεσιών που

εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό,

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Το ΠΣ των Κέντρων Κοινότητας απο-

τελεί τμήμα του Μηχανισμού παρακο-

λούθησης της ΕΣΚΕ (Εθνικής

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης) με

τα τρία μητρώα:

Ωφελούμενων, Φορέων και Προγραμ-

μάτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο Έλεγχος λειτουργίας των Κ.Κ. θα

ασκείται από τη δημοτική Δ/νση Κοι-

νωνικής Προστασίας εκάστου δήμου.

Ξεκίνησε τη λειτουργία στο στο Δήμο 3Β

Ο Δήμος 3Β ήδη έχει προσλάβει 3 εργαζόμενες που

θα είναι στην υποδοχή της Κοινωνικής Υπηρεσίας για

να δίνουν πληροφορίες και να τους κατευθύνουν για

τις περαιτέρω ενέργειες. To πρόγραμμα είναι χρημα-

τοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, διαθέτει εσωτερικό κα-

νονισμό ο οποίος στέλνεται έτοιμος στους ΟΤΑ.

σ.σ. Είναι μία “δομή” όπως συνηθίζεται να λέγεται

που θα κριθεί για την αποτελεσματικότητά της, γιατί

δεν είναι οι “δομές” που λείπουν, αλλά το πώς λει-

τουργούν.

Στη συνεδρίαση της 23.10 ψηφίστηκαν: η Αποδοχή

των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης με

τίτλο: “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708 στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

Η  συστέγαση “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης” με την Διεύθυνση Κοινωνικής

Πολιτικής Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Και η Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Κέντρου Κοινότητας, που υποθέτουμε μια που δεν

ακούστηκε τίποτα στη συνεδρίαση ότι είναι κοινό για

όλους τους ΟΤΑ, αφού όπως ελέχθη «μας ήρθε

έτοιμο».

Kέντρα Κοινότητας στους ΟΤΑ
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Το Σύμφωνο των Δημάρχων ξεκίνησε το 2008 από την

Ευρώπη. Tο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρ-

χων για το Κλίμα και την Ενέργεια παρουσιάστηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015

κατά τη διάρκεια μιας τελετής που έλαβε χώρα στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι τρεις πυλώ-

νες του ενισχυμένου Συμφώνου, δηλαδή μετριασμός,

προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά

προσιτή ενέργεια, εγκρίθηκαν με συμβολικό τρόπο.

Το Όραμα των Υπογραφόντων

Οι υπογράφοντες επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για

το 2050: την απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις

πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενί-

σχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπό-

φευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την

παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρό-

σβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή

ενέργεια.

Οι Δεσμεύσεις των Υπογραφόντων

Οι πόλεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται

για τη λήψη δράσεων προκειμένου να υλοποιηθεί ο

στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμο-

κηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας

κοινής προσέγγισης αναφορικά με τον μετριασμό της

κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Προκειμένου να μετουσιώσουν την πολιτική τους δέ-

σμευση σε πρακτικά μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες

του Συμφώνου πρέπει, κυρίως, να προετοιμάσουν μια

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση των

Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. 

Δεσμεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο ετών από την

ημερομηνία της απόφασης του τοπικού συμβουλίου,

ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος

(ΣΔΑΕΚ) που θα περιγράφει συνοπτικά τις βασικές

δράσεις που προγραμματίζουν να αναλάβουν. 

Η στρατηγική της προσαρμογής πρέπει να αποτελεί

μέρος του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και

Κλίματος ή/και να αναπτύσσεται και να ενσωματώνε-

ται σε ξεχωριστό(ά) έγγραφο(α) σχεδιασμού. 

― να αναλάβουν δράσεις  με σκοπό να επιτευχθεί ο

στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των αε-

ρίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030

― να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για το μετρια-

σμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα

δεδομένα που αυτή δημιουργεί. 

Σήμερα το Σ.Δ.  ενώνει περισσότερες από 7.000 τοπι-

κές και περιφερειαρχές αρχές σε 57 χώρες. 

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων

και ο Δήμος Μαρκοπούλου

Παρών στη μεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το

κλίμα και την ενέργεια παγκοσμίως δηλώνει ο Δήμος

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συμμετέχοντας στο Σύμ-

φωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors).

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας  προσχώρησε στο

Σύμφωνο των Δημάρχων το 2015 με απόφαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του,

μεταξύ άλλων, δεσμεύεται να εφαρμόσει ένα Σχέδιο

Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος προκειμέ-

νου να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

στην επικράτειά του τουλάχιστον κατά 40%.

Συγκεκριμένα, στόχος του Δήμου Μαρκοπούλου Με-

σογαίας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδιου του

άνθρακα κατά τουλάχιστον 50.625,58 tn μέχρι το 2030.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σχεδιάζονται ήδη

μια σειρά από παρεμβάσεις  για την εξοικονόμηση

ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και δη-

μοτικό φωτισμό, για τη βελτίωση της ενεργειακής από-

δοσης των οχημάτων του Δημοτικού στόλου και για τη

βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Παράλληλα, δί-

νεται έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποί-

ηση των πολιτών με σκοπό την εξοικονόμηση

ενέργειας στο σπίτι, στην εργασία, στις μετακινήσεις,

στον αγροτικό τομέα, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες. 

Ημερίδα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Οι στόχοι και οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο πλαίσιο της

συμμετοχής στο Σύμφωνο των Δημάρχων, θα παρου-

σιαστούν αναλυτικά σε ειδική ημερίδα, που θα πραγ-

ματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 13.30 στο

Αμφιθέατρο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας, Σωτήριος Μεθενίτης,

«Η συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή παρέχει στο
Δήμο μας την ευκαιρία να αντλήσει χρηματοδοτική και
τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση παρεμβάσεων,
που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους και βελτιώνουν
τη ζωή στην πόλη. Η επίτευξη των στόχων μας,
ωστόσο, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την κινητο-
ποίηση και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όλοι
μαζί, με σωστή ενημέρωση και με μικρές αλλαγές στην
καθημερινότητά μας, μπορούμε να κάνουμε τη δια-
φορά. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια, αλλά
και χρήμα και – κυρίως – να δημιουργήσουμε προϋπο-
θέσεις για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για εμάς και
για τις γενιές που ακολουθούν.»

Σύμφωνο Δημάρχων

για το κλίμα και την ενέργεια

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

H Ζωή Κωνσταντοπούλου

και τα Kινήματα 
3ήμερη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε

χθες Παρασκευή (27 Οκτωβρίου), το απόγευμα

συνάντηση εργασίας με κεντρικό σύνθημα

“ΠΑΡΕ την ΕΥΘΥΝΗ” με κεντρικούς ομιλητές

του Ζαν Λυκ Μελανσόν τιμώμενος προσκεκλη-

μένος, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου τ. πρό-

εδρος της Βουλής.

Ο Μελανσόν συνοδεύεται από πολλά μέλη και

βουλευτές της “Ανυπόκακτης Γαλλίας”.

Παρέστησαν επίσης και θα παρέμβουν με σύν-

τομες ομιλίες ο τ. Πρόεδρος του Ισημερινού

Ραφαέλ Κορρέα - που διέγραψε το 70% του

χρέους της χώρας του, ο βουλευτής και τ.

Υπουργός.

Σήμερα Σάββατο στις 1μ.μ., στον ίδιο χώρο

(Πειραώς 117, Academy - μετρό, στάση Κερα-

μεικός) στρογγυλό “τραπέζι” με θέμα: “Πάρε
την ευθύνη της πολιτικής Ανυπακοής” μέχρι

τις 3 μ.μ. 

Από τις 3.30 έως τις 5.30 μ.μ.για την “Αμεση
Δημοκρατία”.

Στις 5.30 προβολή της ταινίας “το χρέος”

Στις 6 μ.μ. έως τις 7.30 “Πάρε την ευθύνη ν’
αποκρούσεις το χρέος”.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέ-

στε την «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111».
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Κινητοποίηση, έξω από το Υπουργείο Εργα-

σίας πραγματοποίησε ο σύλλογος συζύγων

θανόντων ΑΞ.Ι.Α. με την  συμπαράσταση

του Ενιαίου  Δικτύου Συνταξιούχων. Γυναί-

κες και άντρες, που έχουν χάσει τους συ-

ζύγους τους, είχαν κατασκηνώσει από την

περασμένη  Δευτέρα 23.10 στην είσοδο του

υπουργείου έως την  Παρασκευή, φωνάζον-

τας ότι  «η χηρεία δεν κάνει διακρίσεις και

εξαιρέσεις, μη περιμένεις την αδικία να

συμβεί σε εσένα’’.

Επισημαίνεται ότι οι δύο βασικές ανα-

τροπές  που έχει επιφέρει ο νόμος Κα-

τρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας είναι η

θέσπιση ορίου ηλικίας στα 55 και η μείωση

του ποσοστού της σύνταξης που δικαιούται

η χήρα στο 50% από 70%. Έτσι θεσπίζεται

το 55ο έτος ως όριο ηλικίας του επιζώντος

συζύγου για τη θεμελίωση δικαιώματος

συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. Εάν ο επι-

ζών σύζυγος έχει συμπληρώσει το όριο

κατά το έτος που επήλθε ο θάνατος, χορη-

γείται σύνταξη εφ' όρου ζωής. Εάν δεν έχει

συμπληρώσει τα 55, η σύνταξη χορηγείται

για μία τριετία. Εφόσον στο μεταξύ συμ-

πληρώσει το 55ο έτος, η σύνταξη διακό-

πτεται και επαναχορηγείται στα 67 διά

βίου. Εάν το 55ο έτος δεν συμπληρώνεται

εντός της 3ετίας, η σύνταξη διακόπτεται

στη λήξη της και δεν επαναχορηγείται.

Σήμερα ο ΕΦΚΑ δεν εκδίδει χιλιάδες

οριστικές συντάξεις χηρείας επειδή είναι

εξαιρετικά χαμηλές και  κάτω από τα 345

ευρώ που είναι η προσωρινή  σύνταξη. Έτσι

φοβούμενοι την γενική  κατακραυγή καθυ-

στερούν την έκδοση των οριστικών συντά-

ξεων χηρείας  που είναι κάτω από 345 εύρω

στον περασμένο Δεκέμβριο– εξαιτίας της

έλλειψής του κατάλληλου λογισμικού – δό-

θηκε στους δικαιούχους σύνταξης χηρείας

προσωρινό μηνιαίο ποσό ύψους 345 ευρώ,

μέχρι την οριστική έκδοση των συντάξεων

θανάτου. Όταν στα μέσα Αυγούστου του

2017 έγινε – από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

– η πρώτη επεξεργασία στα αιτήματα συν-

ταξιοδότησης, αποκαλύφθηκε το πραγμα-

τικό μέγεθος των εξοντωτικών περικοπών.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, όσοι

είχαν λάβει την προσωρινή σύνταξη, θα δι-

καιούνταν ποσό πολύ μικρότερο από τα 345

ευρώ! Για όσους ελάμβαναν τα κατώτατα

όρια σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας (δη-

λαδή στους αδύναμους κοινωνικά και εισο-

δηματικά), τα ποσά σύνταξης θανάτου που

μεταβιβάζονται, κυμαίνονται πλέον μεταξύ

185 ευρώ και 215 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση :    Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Α.Κατερέλου
Τηλέφωνο :    22943 20572
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  25/10/2017
Αριθ. πρωτ. 23758     
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια μελανιών και
τόνερ για τους εκτυπωτές και τα
φωτοτυπικά μηχανήματα του
Δήμου Μαραθώνος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού για την προμήθεια μελανιών
και τόνερ για τους εκτυπωτές και
τα φωτοτυπικά μηχανήματα του
Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολι-
κού προϋπολογισμού 16.126,99 €
πλέον ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη της
προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι 06/11/2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00

π.µ. έως 10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κα-
τάθεση της προσφοράς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώ-
νος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλ-
λου. Η προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνι-
σμού κατά την ημέρα και ώρα παρα-
λαβής όπως ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την
ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνε-
ται απαράδεκτη και επιστρέφεται
χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά λήγει την προηγού-
μενη εργάσιμη ημέρα της ημερομη-
νίας διενέργειας του διαγωνισμού
δηλαδή την 03/11/2017 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 14:00. Προσφορές, οι
οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομή-
θηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν
έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους προ-

σφέροντες, χωρίς να αποσφραγι-
στούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού από ώρα 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του εντύπου της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν εγ-
γυητική συμμετοχής ποσού 161,27 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρε-
σίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια μελανιών και τόνερ
για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυ-
πικά μηχανήματα του Δήμου Μαρα-
θώνος ή από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΨΩ1ΛΩ0Π-ΗΡΧ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ: 190 15 Ωρωπός, Αττικής
ΑΔΑΜ: 17PROC002138807 
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 66563
ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ ΔΕ ΩΡΩΠΙΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ Επενδυτικών
δαπανών (ΣΑΤΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 151.297,02€
(πλέον ΦΠΑ 24%)
AΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
23005/24-10-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑ-
ΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ωρωπού Αττικής προκηρύσσει
Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμ-
φωνα με το άρθρο 26 & 27 του Ν.
4412/2016, με σφραγισμένες προσφο-
ρές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά σε ευρώ (χαμηλότερη προ-
σφορά για το σύνολο των εργασιών
που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος,
για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕ ΩΡΩΠΙΩΝ»
με προϋπολογισμό 151.297,02€ (πλέον
ΦΠΑ 24%).
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης είναι:
ο Δήμος Ωρωπού που εδρεύει στην
Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15,
Ωρωπός, τηλ. επικοινωνίας: 2295-3-
20334, fax: 2295-3-20328, Αρμόδια
Υπάλληλος: κα Λιάκουρη Πετρούλα, e-
mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr, επίσημη
ιστοσελίδα: www.oropos.gov.gr 
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης: Όλες οι επικοι-
νωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία

της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-
σης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές
πληροφοριών, ιδίως ηλεκτρονική υπο-
βολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη
κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η
21-11-2017 ημέρα Τρίτη_Ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται η
10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζε-
ται η 21-11-2017 ημέρα Τρίτη_Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών ορί-
ζεται η 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τε-
χνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η απο-
σφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβλη-
θεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντί-
στοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε
άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέ-
τουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινο-
ποιείται ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύ-
θερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν κα-
ταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προ-
σφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές,
μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των δια-
τάξεων των δύο προηγούμενων εδα-
φίων. 
1. Η οικονομική προσφορά των διαγω-
νιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ-
πτωσης (παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης είναι

η χαμηλότερη τιμή.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούν-
ται σε ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ στην κατηγο-
ρία Α2 και άνω και που είναι
εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογρά-
ψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που
η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετι-
κού με την Ένωση Προσαρτήματος I της
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
3. Προκαταβολή δεν δύναται να χορη-
γηθεί κατά τις διατάξεις των παραγρά-
φων 10 και 15 του άρθρου 25 του Ν.
3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και
ισχύουν.
4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 3.025,94€ και ισχύ του-
λάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από
την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υπο-
βολής προσφορών. Η εγγυητική επι-
στολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο
Ωρωπού και σε περίπτωση διαγωνιζόμε-
νης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές
υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζον-
ται οι τέσσερις (4) μήνες από την ημε-
ρομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ
Επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ωρωπού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.: 4/ΔΑΕ/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ2)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗ-
ΔΗΣ) (σύμφωνα με το Παράρτημα.
V, Μέρος Γ΄ του ν.4412/2016)
1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαί-
δευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοι-
χεία: 
• Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δε-
κέλειας, Λεωφ. Τατοΐου, ΤΚ 13671.
• Κωδικός NUTS: ΕL-305.
• Τηλέφ. επικοινωνίας: (210)8193221 
• Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193221 
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):
c22.dae@haf.gr 
• Ιστοσελίδα: δεν διατίθεται
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16),
καθώς και την
Φ.917 /ΑΔ.1368 /Σ .341 /20 -10 -
2017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκη-
σης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
(ΑΔΑ:…………… ), για την σύναψη
δημόσιας σύμβασης του αναφερο-
μένου στην παράγραφο 5 έργου.
2. Από τα έγγραφα της σύμβασης
κατά την έννοια της περιπτ. 14 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγω-
νισμό η Διακήρυξη διατίθεται ελεύ-
θερα - ηλεκτρονικά μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΚΗΜ-
ΔΗΣ». Τα υπόλοιπα έγγραφα σύμ-
βασης (και η Διακήρυξη), ήτοι το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,
το ΤΕΥΔ, ο Προϋπολογισμός μελέ-
της, το Τιμολόγιο μελέτης, η Ειδική
και Γενική Συγγραφή Υποχρεώ-
σεων, η Τεχνική Περιγραφή (με τα
σχέδια), το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ. και η
παρούσα, προσφέρονται ελεύθερα,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής : www.haf.gr
(Πεδίο: Διαγωνισμοί).
3. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοί-

κηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης
(ΔΑΕ). Μέσω της Διεύθυνσης Εγκα-
ταστάσεων (Γ2) που διαθέτει, πρό-
κειται να ασκήσει και αρμοδιότητα
Προϊσταμένης Αρχής του έργου
σύμφωνα με σχετική διαταγή του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η
Διεύθυνση Γ2 της ΔΑΕ έχει οριστεί
υπεύθυνη για την υλοποίηση των
σταδίων του διαγωνισμού.
4. Κωδικός CPV: 45262800-9.
5. Κωδικός NUTS: EL-305 (Αττική -
Αχαρνές)
6. Περιγραφή έργου: Η εκτέλεση
του έργου με τίτλο «Επέκταση Κτι-
ρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ Μ-127» (T-
106E) που περιλαμβάνει την
επέκταση του κτιρίου Κοιτώνων της
ΣΜΥΑ εντός της ΑΒ Δεκέλειας με
κατασκευή από οπλισμένο σκυρό-
δεμα, την εγκατάσταση ηλιακών
πάνελ στην οροφή του κτιρίου,
καθώς και την εγκατάσταση συστή-
ματος μποιλερ για την παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης και την δια-
μόρφωση του πεζοδρομίου στο πε-
ριβάλλον χώρο του κτιρίου των
κοιτώνων. Το έργο ανήκει στις κα-
τηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρο-
μηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100
του ν.3669/2008.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 217.741,94€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμ-
φωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου
53 του ν.4412/16,απροβλέπτων, και
αναθεώρησης) και Φ.Π.Α.
52.258,06€, ήτοι συνολικού προ-
ϋπολογισμού 270.000,00€.
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτι-
κές προσφορές.
9. Η προθεσμία περαίωσης έργου
είναι εξι (6) μήνες (180 ημέρες)
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης (συμφωνητικού).
10.  Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς και ενώσεις
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 της
Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κα-

τηγορίας Οικοδομικών και στην Α1
Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα
κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋπο-
θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 23.4
της Διακήρυξης.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης:
Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
12. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
13. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ορίζεται η
16-11-17, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται η
10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρο-
νικής αποσφράγισης  των προσφορών
ορίζεται η 20-11-2017 και ώρα 10:00
14. Διευκρινήσεις επί των προσφο-
ρών: Ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του για χρονικό διά-
στημα έξι μηνών.
15. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
16. Αρμόδιο όργανο για την κατά-
θεση ένδικων μέσων κατά την δια-
δικασία του διαγωνισμού σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του
ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της  Δια-
κήρυξης.
17. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 23-10-2017
18. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων
(πέραν της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος) είναι σύμφωνες με τα
άρθρα 8 της Διακήρυξης, 33 της
Γ.Σ.Υ. και 6 των ειδικών όρων της
Ε.Σ.Υ.
Δεκέλεια   Οκτώβριος 2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ (ΣΕΙΔ) Ε. Παπαδό-
γιαννη 
Επιτελής ΔΑΕ/Γ2/2
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ασμχος (ΜΕ) Εμ. Κουλούρης
Τμχης ΔΑΕ/Γ2/2
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σμχος (ΜΕ) Αθ. Αθανασίου
Δντης ΔΑΕ/Γ2
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με Φ.916/ ΑΔ. 1362/
Σ.340/20-10-2017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΧΗΡΕΙΑΣ
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Παραδίδονται μαθήματα

Βιολοντσέλλου
και θεωρίας της μουσικής.

Ειδικές τιμές για 

κατοίκους των 3Β.

Τηλ. 6988392926

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

Εν όψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου η Γε-

νική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-

λωτή ενημερώνει τους καταναλωτές για τα

παρακάτω:

Α. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕ-

ΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1. Να κάνουν έρευνα αγοράς προτού προβούν σε πα-

ραγγελία πετρελαίου, ώστε να επιλέξουν την οικο-

νομικότερη τιμή. Έχουν τη δυνατότητα να

ενημερώνονται για τις τιμές των καυσίμων από το

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμ-

ματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

www.fuelprices.gr.

2. Να γνωρίζουν ακριβώς τις διαστάσεις της δεξαμε-

νής, για να μπορούν να υπολογίσουν πόσα λίτρα πε-

τρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της

δεξαμενής -π.χ. αν μια δεξαμενή έχει μήκος 2,0

μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 1

μέτρο, τότε η συνολική χωρητικότητά

της είναι 2,5 κυβικά μέτρα

(2x1,25x1=2,5 m3 ) ή 2.500 λίτρα. Επο-

μένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της

δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα

(2.500:100=25).

3. Κατά την παραλαβή του πετρε-

λαίου, καλό είναι να μην εμπιστεύον-

ται μόνο τον μετρητή του βυτιοφόρου

αλλά να χρησιμοποιούν και δικό τους διαγραμμι-

σμένο μέτρο.

4. Παρουσία του προμηθευτή να γίνεται προμέτρηση

της ποσότητας του πετρελαίου που υπάρχει στη δε-

ξαμενή και μετά την παραλαβή να γίνεται επιμέτρηση

αφού έχουν παρέλθει 2-3 λεπτά, προκειμένου να

«κάτσει ο αφρός».

5. Το χρώμα του πετρελαίου, το οποίο και αποτελεί

ένδειξη της ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο

και διαυγές και όχι θολό.

6. Η πληρωμή του πετρελαίου πρέπει να γίνεται εφό-

σον λάβουν το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο

(απόδειξη) στο οποίο πρέπει να αναγράφεται το ύψος

της στάθμης του πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και

μετά την παραλαβή καθώς και να υπάρχουν συμπλη-

ρωμένα όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία

(όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη,

Α.Φ.Μ., η ποσότητα του πετρελαίου, το ποσό πληρω-

μής, η ώρα παράδοσης κ.λπ.).

Β. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

1. Οι λιανοπωλητές καυσόξυλων οφείλουν να εξα-

σφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία

των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες

που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά των

προς διάθεση προϊόντων.

2. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ’ όγκο,

με μονάδα μέτρησης είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο

στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού), είτε το «χωρικό κυβικό

μέτρο χύδην» (m3 χύδην), τα οποία ορίζονται ως

εξής:

· «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος

του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από τακτικά

στοιβαγμένα καυσόξυλα, συμπεριλαμβανομένων των

ενδιάμεσων κενών.

· «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυ-

βικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύμα καυσό-

ξυλα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών.

Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται για το αν η

προσφερόμενη τιμή αναφέρεται σε στοιβαχτή ή

χύδην μορφή πώλησης.

3. Στους χώρους πώλησης καυσόξυλων, οι λιανοπω-

λητές οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο τι-

μοκατάλογο ανά είδος ξύλου, με την τιμή είτε σε

€/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην,

καθώς και τον όγκο των περιεκτών

(κλωβούς, παλέτες, σάκους κ.α.), που

ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη

διάθεση των καυσόξυλων. Η ίδια υπο-

χρέωση ισχύει και κατά την πώληση

των ανωτέρω προϊόντων από από-

σταση. Επίσης οι λιανοπωλητές οφεί-

λουν να διαθέτουν κατάλληλο

εξοπλισμό μέτρησης μήκους για τον

υπολογισμό του όγκου.

4. Απαγορεύεται η πώληση ή δωρεάν διάθεση οποι-

ασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομ-

μένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ ΔΕΗ

+5,85%/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης

με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγ-

κολλημένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανί-

δων/MDF κ.α.), καθώς η καύση των ανωτέρω

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία και στο πε-

ριβάλλον. Η τελική τιμή πώλησης των προϊόντων πρέ-

πει να συμπεριλαμβάνει το ανάλογο Φ.Π.Α.

Τέλος, επισημαίνεται ότι έχουν δοθεί κατευθύνσεις/

εντολές προς τις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες

τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,

για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων όσον αφορά τη

συμμόρφωση των υπόχρεων με τους Κανόνες Διακί-

νησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρε-

σιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Έκδοση/κατοχή προβλεπομένων

παραστατικών διακίνησης και εμπορίας, νόμιμος εξο-

πλισμός βυτιοφόρων οχημάτων κλπ.).

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα

και καταγγελίες στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και

Προστασίας Καταναλωτή, στην www.1520.gov.gr και

μέσω της Γραμμής Καταναλωτή 1520.

Τι να προσέξετε για αγορά

πετρελαίου θέρμανσης 

και καυσόξυλα

Προληπτική ανάκληση

στραγγιστού γιαουρτιού 
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, τόσο από την Αρμόδια Κυ-

πριακή Αρχή, όσο και από την εταιρεία ΔΩΔΩΝΗ

Α.Ε., Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, σχε-

τικά με την προληπτική ανάκληση διαφόρων παρτί-

δων “Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ”, καθότι σε

ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα παρατηρήθηκε

μικροβιακή αλλοίωση.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρτίδες:

α)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ” 0%, σε συσκευα-

σία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R08:38

έως R10:36 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017

β)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ” 2%, σε συσκευα-

σία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R10:45

έως R14:08 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017

γ)“Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ” 8%, σε συσκευα-

σία των 200γρ., με αριθμούς παρτίδας από R14:12

έως R17:20 και ημερομηνία λήξης 27.10.2017.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ, αμέσως σε συνέχεια της ανωτέρω ενημέ-

ρωσης, έχει ξεκινήσει τη διενέργεια σχετικών ελέγ-

χων.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμη-

θευτεί «Γιαούρτι ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΔΩΔΩΝΗ» των παρα-

πάνω αναγραφόμενων παρτίδων, για προληπτικούς

λόγους, να μην το καταναλώσουν.
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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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

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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Δεκάδες  χιλιάδες ηλικιωμένοι πεθαίνουν και εκατομμύ-

ρια καθηλώνονται κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο

από την οστεοπόρωση, κυρίως λόγω  των οστεοπορω-

τικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης!

«Φρένο» στην δυσμενή αυτή κατάσταση για τους ηλι-

κιωμένους εχει βάλει τα τελευταία περίπου 15χρόνια η

εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας με την ελάχι-

στα επεμβατική μέθοδο κυφοπλαστική.

Μάλιστα το ποσοστό επιτυχίας της ξεπερνά και στη

χώρα μας το 95% στην αντιμετώπισητων οστεοπορωτι-

κών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης!

Αυτό τονίζουν οι νευροχειρουργοί σπονδυλικής στήλης,

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οστεοπόρωσης,

καθώς μόνο στις Η.Π.Α. έχει υπολογισθεί ότι κάθε χρόνο

συμβαίνουν 1.500.000 νέα κατάγματα λόγω οστεοπόρω-

σης, από τα οποία τα 750.000 στην Σπονδυλική Στήλη.

Το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης  δεν  αφορά  μόνο

την αντιμετώπιση του ισχυρού πόνου, αλλά και των

άλλων προβλημάτων του ασθενούς όπως η αναπνευ-

στική δυσλειτουργία, η καθήλωση στο κρεβάτι, η ψυχο-

λογική κατάπτωση και γενικότερα η ποιότητα της ζωής

του.

«Η κυφοπλαστική που είναι ελάχιστα επεμβατική μέθο-

δος- απαιτεί πολύ μικρή χειρουργική τομή  και νοσηλεία
λιγότερο από 24 ώρες, σώζει κάθε χρόνο εκατομμύρια

ηλικιωμένους από μόνιμη καθήλωση και φυσικά από τον

θάνατο» αναφέρειο διαπρεπής στρατιωτικός ιατρός,

νευροχειρουργόςστο 401ΓΣΝΑ Παναγιώτης Κυριακόγ-

γονας.

Μέχρι πριν  μερικά χρόνια τα οστεοπορωτικά κατάγματα

της σπονδυλικής στήλης «αντιμετωπίζονταν» με κατά-

κλιση, αναλγητικά φάρμακα και κηδεμόνες Σπονδυλικής

Στήλης.

ΓΡΗΓΟΡΗ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΗΣ  ΜΕΘΟΔΟΣ

Η ακριβής καταγραφή

του κατάγματος του

σπονδύλου, πριν από

την χειρουργική επέμ-

βαση, γίνεται με ψη-

φιακή τρισδιάστατη

απεικόνιση (Αξονική-

Μαγνητική Τομογραφία).

Ακολούθως ο εξειδικευμένος νευροχειρουργός  μέσα

από πολύ μικρή τομή στο δέρμα και με τη βοήθεια της

ακτινοσκοπικής καθοδήγησης προσεγγίζει το κάταγμα.

Με βελόνα εισάγει ειδικό μπαλόνι στο σπονδυλικό κά-

ταγμα, το οποίο εκτεινόμενο το ανατάσσει και δημιουρ-

γεί  κοιλότητα μέσα στον σπόνδυλο. Στη συνέχεια

γίνεται  έγχυση ειδικού σκληρυντικού υλικού στην κοι-

λότητα του σπονδύλου και το μπαλόνι απομακρύνεται.

«Η αντιμετώπιση του κατάγματος απαιτεί  15 με 20

λεπτά  και ο ισχυρός πόνος  υποχωρεί αμέσως» τονίζει

ο P. Κυριακόγγονας.

Λίγες ώρες μετά την επέμβαση ο ασθενής  κινητοποιεί-

ται πλήρως  και στο Νοσοκομείο παραμένει  λιγότερο

από 24 ώρες. 

Στο σπίτι ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στις συνήθεις

δραστηριότητες του άμεσα, χωρίς να χρειάζεται παρα-

μονή στο κρεβάτι ή εφαρμογή ζωνών και κηδεμόνων.

Ωστόσο ενέργειες που απαιτούν αυξημένη προσπάθεια

π.χ. σήκωμα μεγάλου βάρους, πρέπει να αποφεύγοντα

για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Οι ασθενείς με επώδυνα οστεοπορωτικά κατάγματα (πα-

ρατεταμένα προβλήματα πόνου, δυσκολία στις καθημε-

ρινές δραστηριότητες και συνεχώς επιδεινούμενη

κύφωση) είναι αυτοί που μπορούν να επωφελούνται

σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Η  ΜΑΣΤΙΓΑ  ΤΗΣ  ΤΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ

Η οστεοπόρωση είναι χρόνια πάθηση του μεταβολισμού

των οστών, κατά  την οποία παρατηρείται σταδιακή μείωση

της πυκνότητας και ποιότητάς τους, με αποτέλεσμα αυτά

με την πάροδο του χρόνου να γίνονται πιο εύθραυστα και

λεπτά. Έτσι προκαλείται αυξανόμενος κίνδυνος  κατάγμα-

τος των οστών, καθώς μειώνεται η ανθεκτικότητα και η ελα-

στικότητά τους. Πλήττει κυρίως τις γυναίκες σε σχέση με

τους άνδρες, κυρίως μετά την εμμηνόπαυση.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργα-

νισμού Υγείας, η πάθηση προσβάλλει μία στις τρείς γυ-

ναίκες ηλικίας 60-70 χρόνων και δύο στις τρεις ηλικίας

άνω των 80χρόνων.

Σήμερα στην Ελλάδα υπολογίζεται πως περίπου 400.000

γυναίκες άνω των 50 χρόνων πάσχουν από βαριά οστεοπό-

ρωση της σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύεται από κα-

τάγματα σπονδύλων. Ο αντίστοιχος αριθμός ανδρών με

βαριά οστεοπόρωση υπολογίζεται σε περίπου 50.000.

http://www.pkyriakogonas.gr, 

. . . γ ια την υγειά μας

Οστεοπόρωση και Κυφοπλαστική 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

Οι αλλαγές στην αντιμετώπιση

των μυοσκελετικών παθήσεων

Πολλοί ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις, πριν φτά-

σουν στο κρεβάτι του χειρουργείου, θα πρέπει να αναλο-

γίζονται και να δίνουν στον εαυτό τους μία άκρως

σημαντική παρότρυνση, να προσπαθήσουν με τη βοήθεια

ειδικών να διατηρήσουν ή και να βελτιώσουν την κατά-

σταση τους.

Η αποκατάσταση των χειρουργημένων ή μη ασθενών θα

πρέπει να γίνεται με σύνεση, καρτερικότητα και στοργή

από τους εξειδικευμένους θεραπευτές.

Oι φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν να αποτρέ-

ψουν ή να βελτιώσουν ικανό αριθμό περιστατικών, που

έχουν δρομολογηθεί για χειρουργική παρέμβαση.

Οι φυσικοθεραπευτικές αυτές παρεμβάσεις μπορεί να είναι

η κλασσική φυσικοθεραπεία, η φυσικοθεραπεία με τη χρήση

χειρισμών (ορθοπεδική χειροπρακτική φυσικοθεραπεία), θε-

ραπευτικές ασκήσεις τύπου Pilates και Yoga κ.ά.

Όλα αυτά πρέπει να γίνονται συλλογικά από τους θερα-

πευτές υγείας, που κύριος στόχος τους είναι η αποκατά-

σταση και η απαλοιφή ή μείωση του πόνου του ασθενούς,

με το μικρότερο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Στην τεχνολογική εποχή που διανύουμε, η διατήρηση του

σωματικού βάρους στα φυσιολογικά επίπεδα και η αύξηση

της σωματικής δραστηριότητας θα συμβάλουν θετικά, ως

θεραπευτικά μέσα, στην πρόληψη και πολλές φορές στην

αποκατάσταση πολλών μυοσκελετικών παθήσεων, ως αν-

τίποδας στην παλαιά αντίληψη της θεραπευτικής ακινη-

σίας.

Αντίληψη που οδηγούσε σε πτώση πολλών άλλων συστημά-

των του οργανισμού, όπως του καρδιοαναπνευστικού, του

γαστρεντερικού και της ψυχικής υγείας και ισορροπίας», ση-

μειώνει ο φυσικοθεραπευτής Γιώργος Η. Γουδέβενος.

Σχολείο διασφάλισης ποιότητας

στη Μακροχρόνια φροντίδα

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 ξεκινά ο νέος κύκλος εκ-

παιδευτικών σεμιναρίων- Σχολείο διασφάλισης ποιότητας

στη Μακροχρόνια φροντίδα, με θέματα που αφορούν την

άνοια, την Τρίτη ηλικία αλλά και πρώτες βοήθειες και

διάσωση. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φροντιστές αν-

θρώπων με άνοια, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές ια-

τρικών ή παραϊατρικών επαγγελμάτων καθώς και

ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους παραπάνω τομείς

εκπαίδευσης. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Μερόπειον

ίδρυμα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45.

Τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και

Γηριατρικής Εταιρείας.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 8 Νοεμβρίου: 17.00-21.00

Σάββατο 11 Νοεμβρίου: 09.00 - 15.00 

- Πιστοποίηση στη Διάσωση και Πρώτες Βοήθειες

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου: 17.00-21.00

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου: 17.00-21.00

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου: 17.00-21.00
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Σε εντατική προετοιμασία βρίσκεται  η αγωνιστική ομάδα του ΓΣ Γλυφάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν

στον  Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο της Αθήνας (στο δρόμο των 5 και 10 χλμ.), που θα διεξαχθούν την Κυριακή

12 Νοεμβρίου 2017. Η προετοιμασία

έχει ήδη ξεκινήσει  από  τη Δευτέρα 2

Οκτωβρίου 2017 (08:15-10:30) ενώ

διεξάγεται και τα πρωινά κάθε  Κυρια-

κής. 

Ο ΓΣ Γλυφάδας καλεί όλους τους

Γλυφαδιώτες να λάβουν μέρος μαζί

του στον αυθεντικό Μαραθώνιο

δρόμο της Αθήνας στηρίζοντας την

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία. Το

2016 ο ΓΣ Γλυφάδας έλαβε μέρος στο

Μαραθώνιο της Αθήνας με 13 αθλη-

τές/τριες  Special Olympics και 70

αθλητές/τριες και γονείς του συλλό-

γου. 

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 

Με σύμμαχο τον εξαιρετικό καιρό,  την περασμένη

Κυριακή (22 Οκτωβρίου 2017) ο Ναυτικός Όμιλος

Βούλας διεξήγαγε, στην θαλάσσια περιοχή της Βού-

λας, τον παράκτιο αγώνα “Γουρουνόπουλο 2017”.

Ο αγώνας αυτός υλοποιείται επί 17 χρόνια από τον

ΝΑΟΒ και  εδώ κι αρκετά χρόνια περιλαμβάνεται στο

επίσημο καλεντάρι της ΕΙΟ. Πολλές συμμετοχές σκα-

φών διαφόρων κατηγοριών (65) και ξεχωριστό αγώνα

για σκάφη τύπου Lightning περιελάμβανε το αγωνι-

στικό μενού της ημέρας.

Η ιδιομορφία στην διεξαγωγή αυτού του αγώνα, δη-

λαδή η βαθμολόγηση των σκαφών ανάλογα με τον

χαριζόμενο χρόνο κι ο υπολογισμός του handicap ήδη

πριν την εκκίνηση, κάνει τόσο την κούρσα (που φέτος

διέτρεξε συνολικά 9 ν.μ. και οριοθετούνταν από 5 ση-

μαδούρες) όσο και τον τερματισμό ιδιαίτερα συναρ-

παστικούς, αφού ο αγώνας εξελίσσεται σε μια boat

to boat μονομαχία κι ο πρώτος που θα τερματίσει είναι

κι ο τελικός νικητής της αναμέτρησης. Αυτός, δη-

λαδή, που θα κατακτήσει τα μοναδικά - στα ιστιο-

πλοϊκά χρονικά - έπαθλα του ΝΑΟΒ· ένα καλοψημένο

γουρουνόπουλο κι ένα μεγάλο “σώβρακο” με τα ονό-

ματα των υπολοίπων σκαφών, που συμμετείχαν στον

αγώνα, προς επίρρωση της γνωστής λαϊκής έκφρα-

σης “ο πρώτος τους πήρε τα σώβρακα”.
Στην τραπεζο-κατάνυξη που ακολούθησε μετά τον

αγώνα και την απονομή των επάθλων στους νικητές,

στο φιλόξενο χώρο των εγκαταστάσεων του ομίλου,

συμμετείχαν τα περισσότερα πληρώματα των συμμε-

τεχόντων σκαφών, συγγενείς, φίλοι και μέλη του ομί-

λου, που απόλαυσαν το μενού από ψητά κρέατα,

πατάτες και σαλάτες κάτω από έναν ιδιαίτερα ζεστό,

φθινοπωρινό ήλιο. Το μενού έκλεισε με το παραδο-

σιακό γλυκό που προσφέρει ο ΝΑΟΒ, ενώ η μπύρα

και το κρασί έρρεαν άφθονα καθ’ όλη τη διάρκεια της

εκδήλωσης.

Για την ιστορία, οι νικητές του αγώνα ανά κατηγορία ήταν:

Κατηγορία ORCi : το σκάφος ACTIVISTA με κυβερ-

νήτη τον Δ. Λέκκα

Κατηγορία ORC CLUB : το σκάφος APIDALOS NAFS

με κυβερνήτη τον Π. Κούρκουλο

Κατηγορία Lightning : το σκάφος Midnight Drift με κυ-

βερνήτη τον Ι. Παγκάκη

Τις απονομές έκανε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

και ο δημοτικός σύμβουλος Δημ. Κιούκης.

Ήταν μία πανέμορφη γιορτή στις εγκαταστάσεις του

ΝΑΟΒ, που την απόλαυσαν όλοι.
Ο ΝΑΟΒ απευθύνει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στους

χορηγούς της εκδήλωσης “MLS Multimedia”, “Ολυμπιακή

Ζυθοποιία”, εστιατόριο “Λούτσος” και την Σχολή Καταδύ-

σεων του ΝΑΟΒ “International Divers Diving School”.

Εις το επανιδείν του χρόνου τον Οκτώβριο στον ΝΑΟΒ, στα

πλαίσια της διεξαγωγής του αγώνα “Γουρουνόπουλο 2018”,

που έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση των εν Αττική

ιστιοπλόων σαν ένα σημαντικό και ιδιαίτερο ιστιοπλοϊκό

event!

“Γουρουνόπουλο 2017”

στο ΝΑΟΒ
“ο πρώτος τους πήρε τα σώβρακα”

Νικητές στην Κατηγορία Lightning το σκάφος Midnight
Drift με κυβερνήτη τον Ι. Παγκάκη.

Παρών στην εκδήλωση ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταν-
τέλλος με συνοδεία συνεργατών του. Έκανε και την
πρώτη απονομή στους πρωτονικητές, ενώ ο πρόεδρος του
ΝΑΟΒ Κώστας Κωνσταντόπουλος, του χάρισε τη φανέλα,
που φορούσαν και οι αθλητές, η οποία γράφει «το κέφι
μας», μια που οι ιστιοπλόοι είναι τα λιοντάρια της θάλασ-
σας που κάνουν - κυρίως - το κέφι τους.

Tα δύο πρώτα πληρώματα που έφαγαν το ...γουρουνό-
πουλο και “τους πήραν τα σώβρα”...
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Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ 

Αυτό είναι το Ποδόσφαιρο που έχουμε, αυτό που εί-

δαμε χθrς το βράδυ (22/10/2017). Τό έπαιξαν, όσο

μπορούσαν καλύτερα, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ,  οι δύο

πιο  πλούσιες Ποδοσφαιρικές Ομάδες που έχουμε. Tο

δυσάρεστο  είναι, ότι καλύτερο παιχνίδι από, αυτό

που έπαιξαν δεν μπορούσαν να παίξουν γιατί και οι

δύο -  τρεις δικοί μας μαζί με τη “σαβούρα” των ξένων

αυτό το Ποδόσφαιρο έχουν μάθει. 

Στη χώρα μας βέβαια τα πράγματα είναι δεκάδες

φορές χειρότερα, αφού δεν υπάρχει στην ουσία

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, και μετά την Εμπορευματοποίησ;h

του, με την ΕΙΣΟΔΟ (Εφοπλιστών – Βιομηχάνων –

Τραπεζιτών – ταυτόχρονα με όλα τα κοινωνικά κατα-

κάθια), έχασε η ΜΑΝΑ το ΠΑΙΔΙ και το ΠΑΙΔΙ τη

ΜΑΝΑ. Το Ποδόσφαιρο λοιπόν, το δημοφιλέστερο

Άθλημα έπεσε σε πολύ ΒΡΟΜΙΚΑ ΧΕΡΙΑ· λογικό ήταν

μέρος αυτής της βρομιάς να περάσει και σε όλους

τους ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με

το Άθλημα από το1979, μέχρι σήμερα. 

Μέσα σε αυτό το διεφθαρμένο Ποδοσφαιρικό ΚΛΙΜΑ

είναι δυνατόν να περιμένει κανείς κάτι καλό, όταν μά-

λιστα η ΧΩΡΑ μας, δεν έχει ΠΑΙΔΕΙΑ, είναι δυνατόν;;

Μπορούμε να ελπίζουμε;; ΒΡΟΜΑ, ΚΛΟΠΕΣ, ΠΟΡ-

ΝΕΙΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ κλπ. κλπ. Αυτά

και άλλα πολλά δίδαξε χρόνια τώρα ο επαγγελματι-

κός Αθλητισμός, και εξακολουθεί ακόμα με τις ΕΥΛΟ-

ΓΙΕΣ ….ΔΟΕ – Παγκόσμιες – Αθλητικές

Ομοσπονδίες……και η ΖΩΗ τραβάει την ΑΝΗΦΟΡΑ…

Η ISIS απειλεί...

Απειλές για τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια του

Μουντιάλ που θα φιλοξενηθεί το καλοκαίρι του 2018 στη

Ρωσία εξαπέλυσε το Ισλαμικό Κράτος.

Το ISIS διέρρευσε στον Τύπο φωτογραφίες που αφο-

ρούν το Μουντιάλ με στόχο να προκαλέσει τον τρόμο.

Στην αφίσα απεικονίζεται ο Λιονέλ Μέσι με δάκρυα από

αίμα να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα φυλακής.

"Πολεμάτε ένα κράτος το οποίο δεν έχει την αποτυχία
στο λεξικό του" και "Απλώς Τρομοκρατία" είναι τα μηνύ-

ματα που συνοδεύουν τη φωτογραφία.

Λοιπόν Φίλοι μου τι χαμπάρια;; Και ΟΛΑ ΑΥΤΑ ξεκίνησαν

γιατί το ΚΕΦΑΛΑΙΟ κατά χρονικά διαστήματα με ΣΤΟΧΟ

πάντα το ΚΕΡΔΟΣ ισοπεδώνει ΧΩΡΕΣ, Δολοφονεί

ΛΑΟΥΣ γιατί αυτό απαιτούν τα συμφέροντα της ΤΑΞΗΣ

του. Λοιπόν, “όπως στρώσαμε θα κοιμηθούμε”· δικαιολο-

γίες δεν υπάρχουν. Τον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, πάλι εμείς (ο

Λαός) θα τον  πληρώσουμε. Και μη βρεθεί κανείς και πει

«δεν το ΞΕΡΑΜΕ». Όλα τα ξέραμε, ΨΥΧΗ και ΜΥΑΛΟ

δεν έχουμε…

…Στόχος λοιπόν του ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ το ΜΟΥΝ-

ΤΙΑΛ του 2018 στη ΜΟΣΧΑ. Ε, και; Μήπως πρόκειται να

αλλάξει κάτι προς το καλύτερο;; ΟΧΙ βέβαια;; Αντίθετα

μάλιστα, οι ΛΑΟΙ κυρίως οι ΝΕΟΙ, θα την πληρώσουν ως

συνήθως. Άλλη μία απόδειξη, ότι ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ λει-

τουργεί με βάση τους ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙ-

ΣΜΟΥΣ. 

Αυτά βέβαια δεν σηκώνουν διόρθωση αλλά μόνο ΑΝΑ-

ΤΡΟΠΗ…..   

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

...στο κύλισμα της μπάλας

Nεκρός ο πανελληνιονίκης
Θανάσης Καλογιάννης

Συγκλονισμένος ο κόσμος του αθλητισμού και ιδιαίτερα του στί-

βου από το άγγελμα θανάτου (πνευμονικό οίδημα) του πρωτα-

θλητή των 400μ με εμπόδια Θανάση Καλογιάννη σε ηλικία 52

ετών...

Ποιος δεν θυμάται το καμάρι του στίβου,  τον Θανάση Καλο-

γιάννη με καταγωγή από τον Βόλο που μεσουρανούσε και χάριζε

ανεπανάληπτες στιγμές στη δεκαετία του ΄80… 

Ο Θανάσης Καλογιάννης γεννήθηκε το 1965 και υπήρξε πρωτα-

θλητής Ελλάδος στα 400μ με εμπόδια. Αθλητής του ΓΣ Καρδί-

τσας, συμμετείχε δύο φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες το 1984

και το 1992. Το 1986 ήταν 8ος στους πανευρωπαϊκούς ενώ είχε

συμμετοχή και το 1990 καθώς και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το

1987 στη Ρώμη. Είχε ατομικό ρεκόρ στα 400μ 45.90 και στα 400μ.

με εμπόδια 48.80 από τις 19/7/87 όταν είχε πάρει το ασημένιο

μετάλλιο στην Πανεπιστημιάδα του Ζάγκρεμπ, επίδοση που ήταν

πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ είχε πετύχει  άλλο ένα πανελλήνιο ρεκόρ

νωρίτερα με 48.88 στις 9/7/86 στη Μόσχα. Πανελλήνια ρεκόρ είχε

πετύχει επίσης στη σκυταλοδρομία 4χ400μ, τρεις φορές,  με την

εθνική ομάδα (1982, 1986, 1988). Στους Μεσογειακούς του 1993

στη Ναρμπόν κατέκτησε την έβδομη θέση με 50.64 

Είχε στεφθεί πέντε φορές πανελληνιονίκης (1986, 1988, 1990,

1992, 1993) και είχε κατακτήσει τρια χρυσά Βαλκανικά μετάλλια

(1988 , 1989, 1992), ένα ασημένιο (1986), ένα χάλκινο (1990) ενώ

νωρίτερα, το 1984, είχε κερδίσει το πρώτο του χρυσό βαλκανικό

μετάλλιο, αλλά στα 400μ. 

Πτυχιούχος της οδοντιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθη-

νών, αγάπησε την τέχνη της φωτογραφίας την οποία υπηρέ-

τησε με μεγάλη επιτυχία ως επαγγελματίας φωτογράφος στο

χώρο της μόδας, όπου γνώρισε και τη γυναίκα που άλλαξε

την ζωή του για πάντα, την Βραζιλιάνα Λάουρα Ντε Νίγκρις

και έζησαν για πολλά χρόνια στην πατρίδα της.Τα τελευταία

χρόνια είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. 

Χειμερινός Κολυμβητικός

Διάπλους στο ΝΟΒ

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει για 15η

συνεχόμενη χρονιά τον Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου

του κόλπου της Βουλιαγμένης.

Φέτος ο Διάπλους θέλοντας να τιμήσει το ένδοξο παρελ-

θόν επιστρέφει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμ-

βρίου και προσκαλεί όλους εκείνους που αγαπούν την

κολύμβηση στην  ανοιχτή θάλασσα και τολμούν να την

απολαμβάνουν τον χειμώνα να συναγωνιστούν στον

όμορφο κόλπο της Βουλιαγμένης.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 και

ώρα εκκίνησης 11:00πμ.

Πληροφορίες στο γραφείο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης 210 8962416, 210 8962142 και στο nov@nov.gr. 

“Αθλητικός Τουρισμός 
στο Μαραθώνα: 

Ευκαιρίες και Προοπτικές” 

Hμερίδα για τον αθλητικό τουρισμό 

H Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) και η

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του

Δήμου Μαραθώνος διοργανώνουν στο Μουσείο Μα-

ραθωνίου Δρόμου (Λεωφόρος Μαραθώνος και 25ης

Μαρτίου, Μαραθώνας), Ημερίδα με θέμα: “Αθλητικός
Τουρισμός στο Μαραθώνα: Ευκαιρίες και Προοπτι-
κές” την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00.

Οσοι παραβρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν την εξαιρετική συλλογή του Μουσείου που εξι-

στορεί στιγμές από τους Ολυμπιακούς Μαραθωνίους

του διεθνούς χώρου, αλλά και προσωπικές στιγμές με-

γάλων αθλητών. 
Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης

Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος Νεκτάριος Καλαντζής και η

Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Δημοτική Σύμβουλος, Αναστασία Παππά.




