
Ο κλασικός ορισμός που δίνεται για τη γραφειοκρα-

τία είναι: «η οργάνωση Διοίκησης κατά ιεραρχική
δομή πυραμίδας και στην οποία κάθε θέση έχει αυ-
στηρά προσδιορισμένες αρμοδιότητες».
Κλασσικός επίσης και ο ορισμός του Μαξ Βέμπερ1,

που αναφέρεται «σε αρχές οργάνωσης που βρί-
σκουν ποικίλους βαθμούς έκφρασης», μέσα σε
μιαν ευρεία ποικιλία οργανώσεων»(!) και συνεχίζει:

«Τα χαρακτηριστικά του ιδεατού
τύπου είναι η ορθολογιστική
λήψη αποφάσεων, η απροσωπο-
ληψία στις κοινωνικές σχέσεις, η
υπαγωγή της εκπληρώσεως των
καθηκόντων σε καθημερινή, τρέ-
χουσα εργασία (ρουτίνα) και ο
συγκεντρωτισμός της εξου-
σίας»2. 

Κολοκύθια μετά ριγάνεως! Και ας

με συγχωρήσουν και ο Μαξ Βέμπερ και οι λοιποί κοι-

νωνιολόγοι – δημοσιολόγοι Πού την είδαν την

απροσωποληψία και τον ορθολογισμό;

Ορισμό για τη Γραφειοκρατία έχει δώσει και ο

Λούντβιχ Μίζες3, με ανάλογο περιεχόμενο δεοντο-

λογίας, αλλά στην πράξη συχνά επιβεβαιώνεται μια

πρακτική που αποδίδεται μονολεκτικώς με το επώ-

νυμο του περιώνυμου Αυστριακού Οικονομολόγου

του νεο-φιλελευθερισμού, φον Μίζες!

Η γραφειοκρατία όπως τη βιώνουμε στην πράξη

είναι ένας «λαβύρινθος» όπου ο «Μινώταυρος που

κρύβει μέσα του βρίσκεται σε κάθε πόρτα που ανοί-

γεις, σε κάθε γκισέ που στέκεσαι στη σειρά, είτε

διαπληκτιζόμενος με κάποιον που επιμένει ότι ήταν

μπροστά σου, είτε εκμοντερνισμένα, με αριθμό σει-

ράς  που τραβάς απ’ τη σχετική συσκευή.

(Πάντως σήμερα ήταν η πιο τυχερή μου ημέρα:

Μόλις τράβηξα, ...Διάβολε, τον αριθμό 666, άνοιξε

η πόρτα και μου είπαν να περάσω! Να πω, επ’ ευκαι-

ρία, παρένθετα ότι στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη,

ο αριθμός του Αντίχρηστου δεν γράφεται με αραβι-

κούς αριθμούς (6-6-6-), αλλά με αρχαιοελληνικούς

ΧΞS. Άρα τα σύμβολα 666 είναι αθώα. Μη σας φο-

βίζουν. Εξ’ άλλου και το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ,

στους 666 χιλιόκυκλους μετέδιδε!... 
Συνέχεια στη 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Η δε µελέτη φύσεως
αγαθά πλείονα δωρείται»

Επίχαρμος, 530-440 π.Χ., 

Αρχαίος Έλληνας ποιητής από την Κω

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ
τυπολατρεία - ευθυνοφοβία 

ραθυμία - αυταρχισμός

“Eφυγε” από τη ζωή

ο Φιλάρετος Χατζηστεφάνου
Αντιδήμαρχος στο Δήμο 3Β

Σελίδα 7

«Ανέφικτη η σύνδεση του Δήμου Σαρωνικού

με Ψυτάλλεια  απαντά η ΕΥΔΑΠ»
Σελίδα 19

«Θετικό το κοινωνικό μέρισμα, 

αλλά μην ξεχνάμε πώς προήλθε»
Σελίδα 16

Κλιματική αλλαγή της φύσης 

ή  (εκ)κλιματική 

αλλαγή του ανθρώπου
Σελίδα 16

ΕΓΚΛΗΜΑ

Μάντρα Αττικής: Aνθρώπινη αφροσύνη: Ατελείωτες ευθύνες, ατιμώρητες εσαεί...

Σελίδες 12, 16
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συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ.1

«Λαβύρινθος» λοιπόν η γραφειοκρατία, αλλά γιατί; Τί

φταίει; Το πλήθος των νόμων; (αλληλοσυγκρινόμε-

νων και αλληλοκαλυπτόμενων). Το πλήθος των εμ-

πλεκομένων ιεραρχικώς και οριζοντίως; Η διαπλοκή

των αρμοδιοτήτων και η ευθυνοφοβία; Η υποχρέωση

που μετατρέπεται, ως δια μαγείας, σε εξουσία; Δη-

λαδή να το εξηγήσουμε ψυχολογικά, αυτό το τελευ-

ταίοQ. 

Πάω σε μια «υπηρεσία» για να ζητήσω κάτι, που δι-

καιούμαι νομιμότατα, από «κάποιον». Αυτομάτως

εξαρτώμαι απ’ αυτόν τον «κάποιον», ο οποίος μπορεί

να μου φέρει ένα σωρό προσκόμματα, να «φάω»

ώρες, να ταλαιπωρηθώ και εν τέλει να ζημιωθώ πιθα-

νότατα· άρα; Άρα φοράω το καλύτερο χαμόγελό μου,

μιλάω βεβαίως ευγενέστατα – κάτι που το οφείλω εξ

άλλου, όπως το οφείλει απέναντί μου και ο υπάλλη-

λος που θα με «εξυπηρετήσει» - και εκθέτω το... αί-

τημά μου. Αν πέσω σε καλόν ικανό, πρόθυμο και

αδιάφθορο, θα μου δώσει τις αναγκαίες πληροφορίες

και... η ευθύνη της ταλαιπωρίας θα μεταφερθεί στα

ανώτερα κλιμάκια που «θεσμοθετούν», ή εξειδι-

κεύουν,  ή «διερμηνεύουν» δι’ εγκυκλίου  τα βασανι-

στήριά μου.

Η πολυπλοκότητα εκτός ψυχολογικών παραγόντων

σπουδαιοφάνειας, δήθεν για εξασφάλιση του «δημο-

σίου συμφέροντος», ή άσχετων επιδιώξεων, ακόμη

και εκβιαστικών της κρατούσας κατάστασης, αποβλέ-

πει ενίοτε και στην απόκτηση παντοειδών πελατει-

ακών σχέσεων: Από την απόκτηση πολιτικών

πελατειακών σχέσεων – όπου η παρέμβαση του Δη-

μάρχου, του Βουλευτή, του δημοτικού συμβούλου,

επιλύει ή και επιταχύνει τη διεκπεραίωση του «αιτή-

ματος» - μέχρι και των πελατειακών σχέσεων χρη-

ματισμού. Και είναι γνωστά τα φαινόμενα σε όλους

που έχουν συναλλαγεί με την Πολεοδομία, την Εφο-

ρία, με νοσοκομεία (γιατρούς), με δημαρχεία – ιδίως

αδειοδοτήσεις και λειτουργία μαγαζιών υγειονομικού

ενδιαφέροντος, καντίνες κλπ.

Αναγκαία διευκρίνιση, όχι «για το φόβο των Ιου-

δαίων», αλλά για να τα ‘χουμε καλά με την αλήθεια,

το ορθό και το δίκαιο και να μην αδικήσουμε τους έν-

τιμους και ευσυνείδητους. Όσα αναφέρω δεν αφο-

ρούν το σύνολο των υπαλλήλων της δημόσιας

διοίκησης. Αφορούν ένα μεγάλο αριθμό που δεν γνω-

ρίζω εάν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αν είναι μει-

ονοτικός ή αφορά την πλειονότητα.

Άθελά μου μού ‘ρχεται στο μυαλό ο αυτοκράτορας

του Βυζαντίου Ιουλιανός (ο λεγόμενος από την εκ-

κλησία «παραβάτης», γιατί εφάρμοσε την ανεξιθρη-

σκεία). Μόλις είχε αναλάβει τα καθήκοντά του,

γυρίζοντας από εκστρατεία, ζήτησε να του ετοιμά-

σουν το μπάνιο κι έτρεξαν κοντά του ...πενήντα νο-

ματαίοι.

- Τι είσαστε όλοι εσείς, τους λέει.

- Ο ένας να σε λούζει, ο άλλος να σε σαπουνίζει, ο
άλλος να σε τρίβει..., του απαντούν.

- Πήγαινε εσύ, να μου φωνάξεις τον αυλάρχη.
Ερχεται ο αυλάρχης: 

- Διατάξτε αιωνιότατε!
- Πάψε να με προσφωνείς έτσι, γιατί κανένας δεν
είναι αιώνιος. Έχεις πολλούς από δαύτους; 
- Όσους θέλει η αιωνιότης σου.
- Καλά! Αύριο θέλω μια κατάσταση με όσους εργά-

ζονται στο παλάτι. Τι δουλειά κάνουν και πόσα παίρ-
νουν.
Την επομένη ημέρα είχε στα χέρια του μια κατάσταση

5.000 ατόμων και έναν προϋπολογισμό όσο οι στρα-

τιωτικές δαπάνες της εποχής!

- Απολύονται άπαντες, φωνάζει!

- Μεγαλειότατε (του λέει ένας σύμβουλος) κάποιοι
απ‘ αυτούς είναι χρειαζούμενοι και καλοί...
Τι καλοί; Σ’ αυτό το διαφθορείο, το σάπιο, και γερός
να μπει κανένας, θα σαπίσει.
Αν κι έχουν περάσει κάπου 1600 χρόνια η εικόνα είναι

γνώριμη. Μόνο που τώρα δεν εφαρμόζονται τέτοιες

μέθοδοι και ούτε πρέπει.

Εξ άλλου «το ψάρι βρωμάει απ’ το κεφάλι». Γιατί αν

υπήρχε σωστή και ικανή φυσική και πολιτική ηγεσία,

με επιπλέον την ηγετική ικανότητα να εμπνέει, και η

δημόσια διοίκηση θα λειτουργούσε σωστά. Με σεβα-

σμό προς τον πολίτη και αμοιβαία ευγένεια.

Αλλά η Δημόσια Διοίκηση νοσεί

Νοσεί και νοσεί βαρέως. Και τα αίτια δεν είναι μόνο

το στρεβλό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημό-

σιας Διοίκησης (Δ.Δ.), η ιεραρχική και πολιτική ηγε-

σία, είναι και η αυταρχική νοοτροπία. Να

διευκρινίσουμε ότι αυταρχικός χαρακτήρας, είναι

εκείνος που φέρεται δουλοπρεπώς προς τους ανω-

τέρους και σκαιώς προς τους «κατωτέρους».

«Κατώτερους» δε, θεωρεί τους πολίτες, δηλαδή τους

ίσους «κυρίαρχους», τους οποίους τη δεδομένη

στιγμή οφείλει, μέσα στα πλαίσια του νόμου, των αρ-

μοδιοτήτων του και της καλής πίστης και διάθεσης,

προθύμως να εξυπηρετήσει.

Ο αυταρχικός δε χαρακτήρας – το αντίθετο του δη-

μοκρατικού – δεν είναι συνάρτηση της ιδεολογικής

τοποθέτησης, αν και συχνά οδηγεί προς αυτήν, αλλά

αποκτάται από την οικογένεια, το σχολείο, την κοι-

νωνική συνείδηση.

Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνον αυτά τα συμπτώματα

της Δ.Δ., το χειρότερο και ανάλογα με τη σοβαρό-

τητα της υπόθεσης, είναι το φαινόμενο του χρηματι-

σμού. Εννοώ του παθητικού χρηματισμού, φυσικά, με

ενεργητικό τρόπο· δηλαδή απαιτείται το αντίτιμο και

ενίοτε, ευθέως και χωρίς περιστροφές.

Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί, δυστυχώς είναι ανε-

ξάντλητο και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρί-

σης η γραφειοκρατία έχει «ταβανώσει». Είναι που

κάποιοι περίμεναν τους «βαρβάρους» για να τους κά-

νουν ανθρώπους!!!

Καλοδεχούμενες από τους αναγνώστες υπεύθυνες

καταγγελίες «καραμπινάτων περιπτώσεων»

―――――――

1. Max Weber: “Δοκίμα Κοινωνιολογίας”.

2. UNESCO: “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών” τομ. 1, σελ. 124.

3.  Ludwig von Mises: (1881-1973) Αυστριακός Οικονομολόγος, ιδε-

ολογικός πατέρας του Φρίντριχ φον Χάγεκ, του Φρίντμαν κ.ά.

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του
Δήμου 3Β για το 2018 Σελ. 6

Αργεί η Δημοτική Συγκοινωνία στα 3ΒΣελ. 9

Λίμπερτυ τα φορτηγά πλοία της “Ελευ-

θερίας”  γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Οι Πλειάδες και η Αφροδίτη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Δέσποινα-Ειρήνη, ένα μεγάλο τα-
λέντο γεννιέται Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Μίλητος, η γενέτειρα της 1ης επι-
στημονικής επανάστασης στο κόσμο
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

H Περιφέρεια προσέφυγε στον Εισαγγε-

λέα για τις καταστροφές Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Γραφειοκρατία

Δημόσιος Απολογισμός

Δημοτικών πεπραγμένων

έτους 2016 Δήμου Κρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί σε ειδική συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Κορωπίου, τη Δευτέρα 27

Νοεμβρίου,  ώρα 6μ.μ. για Δημόσιο Απολογισμό

Δημοτικών πεπραγμένων έτους 2016 και τα σημαν-

τικότερα έργα - πολιτικές του 2017, που θα γίνει

στο Δημαρχείο (Αμφιθέατρο, Ισόγειο)

――――――――――

Η Περιφέρεια Αττικής συνεδριάζει την  Τρίτη

21-11-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστά-

σεως 2 και Τσιγάντε, Χολαργός), όπου θα προταχθεί

το θέμα των καταστροφικών πλημμυρών.
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ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος -

Εμμανουήλ του Ανδρέα  

2. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Βασιλείου

3. ΕΥΔΑΙΜΩΝ Βασιλική του Ευαγγέλου

4. ΖΩHΣ Δημήτριος του Παύλου

5. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Χρύσανθος του Κυριάκου

6. ΚΥΡΛΗΣ Στέφανος του Βασιλείου

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κυριακή του Κοσμά

8. ΛΙΟΛΙΟΣ Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

9. ΜΑΖΩΝΑΚΗ Αικατερίνη του Ιωάννη

10. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Θεμιστοκλή

11. ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ Χαρουτιούν του Πέτρου

12. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτριος του Παναγιώτη

13. ΜΑΡΤΣΟΥΚΟΣ Πέτρος του Δημητρίου

14. ΜΑΥΡΙΚΟΣ Νικόλαος του Γεωργίου - Παναγιώτη

15. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Γεώργιος του Κυριάκου

16. ΜΠΟΡΜΠΙΛΑΣ Δημήτριος του Αντωνίου

17. ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ Ανδροκλής του Χαραλάμπους

18. ΜΠΟΥΚΗ Ιωάννα του Τιμολέοντος

19. ΞΑΝΘΗΣ Σπυρίδων του Ζαφειρίου

20. ΠΑΝΟΥΣΟΥ Κόμισσα - Νίκη του Ιωάννη

21. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Στυλιανή του Δημητρίου

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη  

23. ΠΕΡΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ Μαρία του Χρήστου

24. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ Πηνελόπη του Δημητρίου

25. ΠΙΤΤΑΚΗ Μαρία του Σπυρίδωνος 

26. ΠΟΤΟΓΛΟΥ Νικόλαος του Βασιλείου

27. ΣΠΑΚΟΥΡΗΣ Δημήτριος του Ευστράτιου

28. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη

29. ΤΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου

30. ΦΕΡΟΥΣΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη

31. ΦΡΟΝΙΜΟΥ Αναστασία του Ιωάννη

32. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Μιχαήλ του Πέτρου

33. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Εμμανουήλ του Χαραλάμπους

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ 

1. ΒΕΛΛΗ Μαρία - Άννα του Επαμεινώνδα

2. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου

3. ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Σπυρίδωνος

4. ΔΑΡΑΚΛΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη

5. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη

6. ΙΩΑΝΝΟΥ Κωνσταντίνος του Ζήση 

7. ΚΑΛΑΦΑΤΗ Κωνσταντίνα του Ιωάννη

8. ΚΑΜΠΟΛΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου

9. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

10. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου

11. ΜΑΘΙΟΣ Δημήτριος του Νικολάου

12. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Ιωάννης του Παναγιώτη

13. ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ Θεόδωρος του Κυριάκου

14. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Αθανασίου

15. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ανδρέας του Δημητρίου 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

& ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

1. ΑΧΛΑΔΙΤΗΣ Κωνσταντίνος του Νικολάου 

2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Βύρων του Νικολάου 

3. ΒΕΡΝΙΚΟΣ Νικόλαος του Αλεξάνδρου 

4. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Άγγελος του Νικολάου

ΤΜΗΜΑ YΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ Αναστάσιος του Στεφάνου

2. ΒΙΤΣΑΡΑΣ Εμμανουήλ του Νικολάου

3. ΒΛΑΣΣΗΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου

4. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Σταυρονικόλαος του Στυλιανού

5. ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Ανδρέας του Παντελή

6. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος του Ζαφείρη

7. ΚΑΝΕΛΛΑΤΟΥ Αθηνά του Αναστασίου

8. ΚΑΡΑΚΑΛΑΣ Απόλλων του Ανάργυρου

9. ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ Χαράλαμπος του Δημητρίου

10. ΚΟΚΚΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου

11. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου

12. ΠΟΛΕΜΗ Γεωργία του Λεωνίδα

13. ΤΣΙΛΙΜΠΟΥΝΙΔΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη

14. ΦΙΡΙΠΠΗΣ Νικόλαος του Ευσταθίου

15. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Ηλίας του Αποστόλου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ε.Β.Ε.Π.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΙΡΑΙΑ
Ένας και μοναδικός συνδυασμός με επικεφαλής τον Βασίλη Κορκίδη

Αγαπητά μέλη του Ε.Β.Ε.Π.,

Το εκλογικό τετραήμερο 1, 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017
αποτελεί μοναδική ευκαιρία επιλογής ικανών και αξιόλο
γων προσώπων που θα μπορούν να εκπροσωπήσουν
επαξίως την επιχειρηματικότητα, σε έναν δοκιμασμένο θεσμό,
του οποίου ο ρόλος, ως επίσημου συμβούλου της Πολιτείας, κα
θιστά εξαιρετικά σημαντική την εκλογή των 41 μελών στο Διοι
κητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Το έργο που καλείται να επιτελέσει η νέα Διοίκηση του Επιμελη
τηρίου, καθίσταται αρκετά απαιτητικό. Είναι επομένως απαραί
τητη, και την επόμενη τετραετία, η πολύτιμη συμμετοχή και βοήθεια όλων
σας, ώστε να αντιμετωπισθούν δυναμικά μία σειρά από νέες ανατροπές,
ευκαιρίες και προκλήσεις για το μέλλον του πειραϊκού και ελληνικού επι
χειρηματικού γίγνεσθαι. 

Με επιμονή και υπομονή, στοχευμένες ενέργειες και άξιους συνεργάτες,
που εσείς θα επιλέξετε στις αρχαιρεσίες, ενώνοντας θέληση και δυνάμεις,

θα υπηρετήσουμε με συνέπεια και ευθύνη τα συμφέ
ροντα όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρ
τητα από το μέγεθος της επιχείρησης και το αντικείμενο
δραστηριότητας.

Σας καλούμε, λοιπόν, να σταθείτε, δυναμικά, δίπλα στο Ε.Β.Ε.Π.
και να συμβάλετε ενεργά με τη ψήφο σας, σε μία επίπονη, αλλά
προς όφελος όλων, κοινή προσπάθεια.

Η ψήφος σας μας δίνει τη δύναμη …

Για να αντιμετωπίσουμε σε μία δύσκολη περίοδο τις μεγάλες
προκλήσεις που αναδύονται για τις επιχειρήσεις της ευρύτερης

περιοχής του Πειραιά.

Για να διαμορφώσουμε τις ευκαιρίες εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα
όλοι να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν ισότιμα.

Για να μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και να είμαστε όλοι
παρόντες στο τοπικό, εθνικό και διεθνές επιχειρείν του μέλλοντος.

1, 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017

Εκλογές Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
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Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία

με το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και

Πολιτισμού οργανώνουν εκδή-

λωση με θέμα: “Ο κεφαλόδεσμος
από την αρχαιότητα… μέχρι τις
μέρες μας”  την Κυριακή 19 Νοεμ-

βρίου 2017, ώρα 6.30 μ.μ. στην Αί-

θουσα του Δημαρχείου Κρωπίας

(Βασ. Κων/νου).

Το μαντήλι από την αρχαιότητα

είχε κάποια αόρατη μαγική δύ-

ναμη, ιδιότητες θεραπευτικές ή και

αποτροπής του κακού. Προφύ-

λασσε από τις καιρικές συνθήκες,

από το αίσθημα της ντροπής, βοη-

θούσε στην εκδήλωση συναισθη-

μάτων (γιορτή, γάμος, πένθος)

αλλά και για να διακριθούν οι κοι-

νωνικές τάξεις (ιερατικές, στρα-

τιωτικές στολές κλπ.).

Διαμορφώθηκε όπως και η φορε-

σιά ανάλογα με την ηλικία, την οι-

κονομική ζωή και κοινωνική τάξη.

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός Δημάρχου, Δ.Κιούση

Εισηγήσεις 18.40-20.45

1. Μιράντα Γεωργάκη, φιλόλογος, μέλος

ΕΚΤ&Π, «Το μαντήλι στην Αρχαιότητα

3000π.Χ.-146 π.Χ.»

2. Αγγ.Τσεβά, εικαστικός καλλιτέχνης,

«Ιεροί και φιλοσοφικοί συμβολισμοί της

τετράγωνης μαντήλας με αναφορά στον

Μεσογείτικο Κεφαλόδεσμο και όχι

μόνο».

3. Αθηνά Λαδοπούλου, υπεύθυνη επικοι-

νωνίας Συλλόγου Τριγλιανών Ραφήνας,

«Ο κεφαλόδεσμος της Μ.Ασίας».

4. Έλλη Καζάκου, χοροδιδάσκαλος - Κα-

τερίνα Βάλβη, ενδυματολόγος «Κεφαλο-

δέσιμο μαντηλιού περιοχής Πωγωνίου

Ηπείρου», Σύλλογος Ηπειρωτών Κορω-

πίου.

5. Άννα Παπαλέξη, γραμματέας Πανθεσ-

σαλικού Συλλόγου Λαυρίου και Ισαβέλλα

Παπαλέξη, μέλος, «Ο κεφαλόδεσμος της

Θεσσαλίας».

6. Γεωργία Βουτσινά, φιλόλογος, πρώην

Λυκειάρχης, ιδρύτρια του Συλλόγου Πε-

λοποννησίων Λαυρεωτικής « Θ. Κολοκο-

τρώνης», «Μαντήλι καλαματιανό».

7. Δημ. Μακρής, ερευνητής τοπικής ιστο-

ρίας Ραφήνας-Πικερμίου, «Έθιμα του

Μαντηλιού σε Κύμη-Σέριφο-Κρήτη».

8. Θοδωρής Λιβάνιος, τοπικός ερευνητής

Σερίφου, «Ο κεφαλόδεσμος στη Σέριφο

και ο συμβολισμός του».

9. Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψη-

λορείτης», κρητική μουσική με τον Γιάννη

Βλάσση.

10. Μέλη του Συλλόγου Ποντίων Κορω-

πίου «ο Εύξεινος Πόντος», «Λετσέκ».

11. Μαρτίνα Σίμου, χοροδιδάσκαλος,

υπεύθυνη ιματιοθήκης Πολιτιστικού Συλ-

λόγου Πικερμίου «Το δεινοθήριο», «Ο

Μεσογείτικος Κεφαλόδεσμος».

12. Μαρία Βυτινίδου, σχεδιάστρια μόδας

και ιδιοκτήτρια της Σχολής Μόδας Athen-

sFashionClub, «Το μαντήλι σύγχρονο και

φορέσιμο στο σήμερα».

Μουσικό Σύνολο: Διονύσης Θεοδόσης,

κλαρίνο Βασίλης Αθανασιάς, βιολί-Δημή-

τρης Ράπτης, λαούτο & τραγούδι.

Ο κεφαλόδεσμος από την αρχαιότητα…
μέχρι τις ημέρες μας

«GABRIELA MONTERO»
Η απόλυτη σταρ του αυτοσχεδιασμού 

σ’ ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου
Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

Μία από τις μεγαλύτερες κλασικές πιανίστριες στον κόσμο,
αλλά και διάσημη συνθέτης, η φημισμένη Gabriela Montero
(Γκαμπριέλα Μοντέρο) πραγματοποιεί την παρθενική της εμ
φάνιση στη χώρα μας, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στην αί
θουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών.
Σ’ ένα εκπληκτικό κοντσέρτο πιάνου, όπου τα κλασικά αρι
στουργήματα του Σούμπερτ και του Σούμαν συνυπάρχουν
αρμονικά με δικές της συνθέσεις και άλλα γνωστά και αγα
πημένα σύγχρονα ακούσματα, από τα οποία δεν απουσιάζει
ακόμα και το Chariots of Fire του δικού μας Βαγγέλη Παπα
θανασίου. Σ’ ένα ιδιαίτερο, μοναδικό ρεσιτάλ, που υπόσχε
ται στο Αθηναϊκό κοινό μία σπάνια μουσική εμπειρία. 
Μία μοναδική συναυλία όπως μοναδική είναι και η Γκαμ
πριέλα Μοντέρο, αφού πέρα από αδιαμφισβήτητο υπόβα
θρο, παιδεία και τεχνική που διαθέτει (αυτά ακριβώς που
την βοήθησαν να δομήσει την τεράστια καριέρα της ως κλα
σική σολίστας) έχει παράλληλα καταξιωθεί διεθνώς, ως η κο
ρυφαία πιανίστρια στους αυτοσχεδιασμούς.
«Η σούπερ σταρ με ουσία, η εμνευσμένη συνθέτης και ταυ
τόχρονα κορυφαία σολίστ, έχει τα πάντα: Μπρίο, λυρισμό,
δεξιοτεχνία, χαλύβδινη δύναμη στις έντονες στιγμές και,
πάνω απ’ όλα, συναισθηματική εκφραστικότητα». Με αυτά
τα λόγια περιγράφει την Μοντέρο ο περίφημος Άντονι Τομ
μαζίνι στους New York Times!

Την εξήγηση για το “σκηνικό αυτό θαύμα” ίσως να δίνουν τα
ίδια, τα δικά της λόγια: «Όταν αυτοσχεδιάζω συνδέομαι άρ
ρηκτα με το κοινό μου, με έναν εντελώς μοναδικό τρόπο και
συνδέονται μαζί μου και εκείνοι. Επειδή ο αυτοσχεδιασμός
είναι τόσο σημαντικό μέρος του ποια είμαι. Ίσως γιατί είναι
ο πλέον φυσικός και αυθόρμητος τρόπος που μπορώ να εκ
φράσω τον ίδιο μου τον εαυτό».

Θεατρική Ομάδα Κωφών 
"Τρελά Χρώματα"

«Η μυθιστορία του κυρίου Μολιέρου»
του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ

H Θεατρική ομάδα Κωφών δημιουργήθηκε το 2009 και απο
τελείται από κωφάβαρήκοα άτομα. Μέσα από μια επταετή
συστηματική ενασχόληση με την θεατρική δράση,  σκοπός
της ομάδας είναι να αναδείξει νέους κώδικες στην υποκρι
τική έκφραση και την θεατρική φόρμα, αξιοποιώντας με ανα
νεωτική ματιά, την νοηματική γλώσσα παράλληλα με την
φωνητική ερμηνεία, τις αρχές του αυτοσχεδιασμού και τις
τεχνικές του σωματικού θεάτρου. 
Μέχρι τώρα η Ομάδα είχε την τιμή να συνεργαστεί με ση
μαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Ενδεικτικά, το Εθνικό Αρ
χαιολογικό Μουσείο, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, την
Αρχαία Ολυμπία, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης, το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε),  

«Η Μυθιστορία του κυρίου Μολιέρου» του Μιχαήλ Μπουλγ
κάκοφ είναι η έκτη παραγωγή της ομάδας και θα παρουσιά
ζεται στο Θέατρο Έαρ Βικτώρια κάθε Σάββατο και Κυριακή
από το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 24 Δεκεμ
βρίου.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου - Παγ-

κόσμια Ημέρα AIDS, ταινίες από όλο

τον κόσμο, με συμμετοχές και βραβεία

σε καταξιωμένα διεθνή φεστιβάλ, θα

προβληθούν στο φεστιβάλ ταινιών

«CINEMA plus, Το HIV/AIDS στον Κι-

νηματογράφο». 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύ-

θερη.

Το «CINEMA plus» θα πραγματοποι-

ηθεί στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου στον

κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγ-

κτώνος 21 & Πατησίων 101). Το Φεστι-

βάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο

Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»

και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης

«Checkpoint».

Η τελετή έναρξης θα λάβει χώρα τη

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στις

20:00, στον κινηματογράφο «Τριανόν»

με την προβολή της ταινίας «Ο Συνο-

δός» (El Acompa ante) του Pavel Gi-

roud, η οποία έλαβε το Βραβείο

Κοινού στο Φεστιβάλ της Μάλαγα και

αποτέλεσε την επίσημη υποβολή της

Κούβας για το Βραβείο Όσκαρ Ξενό-

γλωσσης Ταινίας 2017.  

Η ταινία διαδραματίζεται την δεκαετία

του ’80 στην Κούβα όπου οι ασθενείς

με HIV απομονώνονταν σε ειδικά δια-

μορφωμένα ιατρικά κέντρα και τους

επιτρεπόταν η έξοδος μια φορά την

εβδομάδα με έναν συνοδό. Ένας μπο-

ξέρ καταδικάζεται, λόγω χρήσης ανα-

βολικών, σε καταναγκαστική κοινωνική

εργασία ως συνοδός για έναν ασθενή

HIV. Η επιθετικότητα που έχει αρχικά

απέναντι στον ασθενή, θα εξελιχθεί σε

έναν αμοιβαίο σεβασμό και τελικά σε

μια δυνατή φιλία.

Ανάμεσα στις ταινίες του «CINEMA

plus», πολλές από τις οποίες προβάλ-

λονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

συμπεριλαμβάνονται οι: 

Τα Απίστευτα Γατόψαρα (Los Ins litos

Peces Gato), μια τρυφερή, γλυκόπικρη,

πολυβραβευμένη ταινία από το Με-

ξικό, με συμμετοχές και βραβεία στα

κινηματογραφικά Φεστιβάλ του Λο-

κάρνο και του Τορόντο, και θέμα τη

γνωριμία και το δέσιμο μιας νεαρής

μοναχικής γυναίκας, με μία ασθενή.

Μέιπλθορπ: Κοίταξε τις Φωτογραφίες

(Mapplethorpe: Look at the Pictures)

ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη

ζωή και το έργο του αμφιλεγόμενου

φωτογράφου, που απέσπασε υποψη-

φιότητες για δύο βραβεία Emmy, και

υποψηφιότητα για Βραβείο Ντοκιμαν-

τέρ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ποιος θα με Αγαπήσει Τώρα; (Who’s

Gonna Love me Now?) η ιστορία ενός

ομοφυλόφιλου οροθετικού που μένει

στην Μεγάλη Βρετανία και αποφασίζει

να γυρίσει σπίτι του, στο Ισραήλ, μετά

από 19 χρόνια. Η ταινία απέσπασε το

Βραβείο Κοινού στο Πανόραμα του

Φεστιβάλ Βερολίνου. 

Μετά τον Λούι (After Louie) μια ταινία

που υπογραμμίζει πόσο έχουν αλλάξει

οι διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των

οροθετικών, αντιπαραβάλλοντας το

1980 και το σήμερα.

Το πλήρες πρόγραμμα 

cinemaplus.positivevoice.gr.

Το ΗIV/AIDS στον κινηματογράφο

27-28 -29/11, Αθήνα - Κινηματογράφος «Τριανόν»
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Η ψηφιακή παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου

«Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσκαλεί σε

ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με τα πιο εντυπωσιακά

και βίαια καιρικά φαινόμενα του Ηλιακού μας συστήματος.

Από τους ανέμους στον Ποσειδώνα που πνέουν με ταχύ-

τητες 2.000 km/h, στον γιγάντιο αντικυκλώνα του Δία, που

στο εσωτερικό του θα χωρούσε τουλάχιστον δύο πλανήτες

σαν την Γη μας, η παράσταση αυτή μας υπενθυμίζει ότι

πραγματικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Γη! 

Οι ηλιακές καταιγίδες, από την άλλη, μπορούν να βραχυ-

κυκλώσουν τους τηλεπικοινωνιακούς μας δορυφόρους και

να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδό-

τηση. Παράλληλα, όμως, αλληλεπιδρώντας με το μαγνη-

τικό πεδίο του πλανήτη μας, δίνουν  το έναυσμα για την

δημιουργία ενός από τα ομορφότερα φαινόμενα της

φύσης: του Πολικού Σέλαος.

Προβάλλεται κάθε Σάββατο μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.

Ψηφιακή Παράσταση,  Διάρκεια: 40΄

Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64

Τηλέφωνο: 21 0946 9600

Διαστημικές Καταιγίδες
και Βόρειο Σέλας

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
(Murder On The Orient Express)

Η καθηλωτική ταινία μυστηρίου «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ

ΟΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ»  προβάλλεται στο Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Προβολές από την Πέμπτη 16, μέχρι και την Τετάρτη, 22

Νοεμβρίου 2017.

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα

Διάρκεια: 114 λεπτά

Είδος ταινίας: ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 12

Μία ιστορία που ξεκινάει ως ένα πολυτελές ταξίδι με
τρένο στην Ευρώπη, εξελίσσεται γρήγορα σε ένα
από τα πιο κομψά, αγωνιώδη και συναρπαστικά μυ-
στήρια που έχουν ειπωθεί ποτέ. Από τη συγγραφέα
των best-sellers, Αγκάθα Κρίστι, το «Έγκλημα στο
Οριάν Εξπρές» αφηγείται την ιστορία δεκατριών
άγνωστων ανθρώπων, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι
σε ένα τρένο, όπου όλοι είναι ύποπτοι. Ένας άντρας
πρέπει να αγωνιστεί ενάντια στον χρόνο, πριν προ-
λάβει ο δολοφόνος να χτυπήσει ξανά.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός,

μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

"Η Δύση της
Ανατολής"

Την Κυριακή 19 Νοεμ-

βρίου στις 20.00, ο Δήμος

Σαρωνικού παρουσιάζει

στο Αμφιθέατρο (Αθηνών

και Ρ. Φεραίου, Καλύβια),

το έργο: "Η Δύση της Ανα-
τολής", του Παρασκευά

Συριανόγλου.

Σκηνοθεσία: Πετρινόλης

Γεώργιος.

Kαταπολέμηση της βίας

κατά των γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα καταπολέμη-

σης της Βίας κατά των γυναικών, ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει εκδή-

λωση – ομιλία, γι αυτό το πρόβλημα με τις πολ-

λές όψεις, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις

19.00 στην αίθουσα Ιωνία, Λεωφ. Κ. Καραμανλή

18, Βούλα (παραπλεύρως του Δημαρχείου).
Ομιλητές: 

Μαριέττα Γιαννάκου πρ. Υπουργός - Ψυχίατρος, 

Αννα Ράζου Ιατροδικαστής, 

Βάσω Κόλλια πρ. Γεν. Γραμματέας Ισότητας των φύλων, 

Ιωάννα Χατζάτογλου κοινωνική λειτουργός του Δήμου 

O Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού,  BBB, κ.

Παύλος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Jazz Chronicles: Human Touch

Ένα αφιέρωμα στη σύγχρονη ελληνική τζαζ σκηνή, η

σειρά συναυλιών του ΚΠΙΣΝ Jazz Διαχρονίες σκια-

γραφεί τις διαφορετικές εκφράσεις της ελεύθερης

αυτής μουσικής γλώσσας στον ελληνικό χώρο, προ-

τείνοντας παλιούς και νέους ήχους, funk και κλασι-

κούς ρυθμούς, ορχηστρικά και φωνητικά σχήματα. 

19 Νοεμβρίου 2017

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

Ευριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 003

Είσοδος: Δωρεάν

Το «Κέντρο Μελέτης και

Διάδοσης Μύθων και Παρα-

μυθιών» διοργανώνει το 6ο

Φεστιβάλ Αφήγησης στην

Αθήνα την Παρασκευή 17,

το Σάββατο 18 και την Κυ-

ριακή 19 Νοεμβρίου 2017,

στο «Σπίτι των Παραμυθιών

– Το Μουσείο Αλλιώς», ένα

χώρο για την αφήγηση και

το παραμύθι.

Φέτος έχει θέμα «Παραλο-

γές και μαντινάδες». Οι πα-

ραλογές αποτελούν μια

ιδιαίτερη κατηγορία δημοτι-

κών τραγουδιών, με αφηγη-

ματικό χαρακτήρα κι οι

μαντινάδες είναι είδος έμ-

μετρης λαϊκής έκφρασης

ανταλλαγής μηνυμάτων.

Θα συμμετάσχουν με αφη-

γήσεις Έλληνες και ξένοι

αφηγητές.

Το Φεστιβάλ το Σάββατο και

την Κυριακή θα κλείνει με

μια μικρή γιορτή. Οι παρευ-

ρισκόμενοι καλούνται να

μοιραστούν τις μαντινάδες

τους, τραγουδώντας και

τσουγκρίζοντας τα ποτήρια

τους με κρασί, ρακί και τσί-

πουρο.

Στο Φεστιβάλ θα ακουστούν

ιστορίες από την προφορική

παράδοση της Ινδίας, Κουρ-

σάρικα, στην εποχή του Βυ-

ζαντίου, μουσικές και

τραγούδια,   

Η καλλιτεχνική διεύθυνση

του Φεστιβάλ είναι του

Γιώργου Ευγενικού.

Ημερομηνία: 17,18,19-11

«Το Σπίτι των Παραμυθιών»,

Ιωσήφ των Ρογών 11, 

Ακρόπολη

festivalafigisis.blogspot.gr

"ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ"

Η Θεατρική Ομάδα της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης με την ευ-

καιρία της συμπλήρωσης 46 χρόνων δράσης της, θα πα-

ρουσιάσει, τα Σαββατοκύριακα 18-19 & 25-26 Νοεμβρίου

2017 και ώρα 20:00, το επικό έργο του Μπέρτολτ

Μπρεχτ "ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ" σε σκηνοθεσία του Ανδρέα

Ζάκα με τη συνεργασία της Πέλιας Παπαδοπούλου.

Είσοδος ελεύθερη. 
Ώρα έναρξης παράστασης 20.00.

Εστία Νέας Σμύρνης

Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη, 

Τηλ. 210 9333702

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα

“Πάνος Χαλδέζος”

Παραλογές και μαντινάδες 
6ο Φεστιβάλ Αφήγησης Αθήνας στο Σπίτι των Παραμυθιών – Το Μουσείο Αλλιώς 
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Φιλόδοξη προσέγγιση

από το Δήμαρχο

Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό

του έτους 2018 στο Δήμο 3Β, έκανε ο

δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος στη συ-

νεδρίαση της 6.11.17.

Ανέφερε μεταξύ άλλων: 

Ο Δήμος πέρασε και άντεξε σε δύ-
σκολα. Είναι ένας δημός και μία οικο-
νομική μηχανή η οποία μπορεί να
βλεπει τις επενδυτικές ευκαιρίες, τις
νέες καινοτόμες λύσεις.
Τόνισε ιδιαίτερα ότι οι εισπρακτικοί
μηχανισμοί του Δήμου λειτούργησαν
ικανοποιητικά. Εισέπραξαν περισσό-
τερα από όσα υπολόγιζαν.
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει υλοποιήσει
ένα πολύ μεγάλο μέρος, το οποίο θα
υπερβεί το 38%. Κανένα από τα έργα
που εντάχθηκαν στο 2017 δεν έχει
μείνει ακίνητο.
Ο Προϋπολογισμός συνεπώς αποτελεί
μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγι-
κής. Το 5ετές πρόγραμμα υλοποιείται
σύμφωνα με τους στόχους που ετέθη-
σαν το 2014.
Φέτος θα ειναι ένα πρόγραμμα, που θα
τελειώσει και θα ολοκληρωθεί με τη
μεγαλύτερη ακρίβεια.

Οικονομική ευρωστία 

Υπάρχει απόθεμα 12 εκατ. ευρώ, αλλά

από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Η

εικόνα που δείχνει την πορεία του

Δήμου είναι οι ισολογισμοί. Και οι ισο-

λογισμοί βαίνουν καλώς.

Στα πράσινα είναι ο δήμος γιατί έχει

ισοσκελισμένους ισολογισμούς και όχι

γιατί έχει χρήματα στο ταμείο.

Ευχαρίστησε τέλος δημόσια τους οι-

κονομικούς αντιδημάρχους τέως Δ.

Γεωργουλόπουλο και νυν Β. Παπαμι-

χαήλ.

Δεν παρέλειψε ο δήμαρχος να αναφέ-

ρει ότι ο Δήμος έχει ευνοηθεί από την

Περιφέρεια Αττικής με κονδύλια για

έργα της τάξεως των 41 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Κι αυτό «γιατί έτρεξε και
ετοίμασε μελέτες. 
...Εχουμε αρωγό την Περιφέρεια και
μας στηρίζουν και στα νέα έργα που
ετοιμάζουμε», κατέληξε.

Μια σύντομη εικόνα

Εσοδα

Εσοδα από μισθώματα 2%

Δάνειο για επένδυση 5,94%

Πρόστιμα 1,25%

Προσκυρώσεις 0,01%

Εσοδα ΠΟΕ τακτικά και έκτακτα 10,43%

Εσοδα αποχέτευσης 0,48%

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

21,89%

Τέλη επί των ακαθαρίστων 0,93

Λοιπά έσοδα 0,24%

Επιχορηγήσεις ΚΑΠ 16,37%

Εισφορές 0,041%

Φόροι 1.40%

Δαπάνες

Εκπαίδευση 1,80%

Βελτίωση διοικητικών υπηρεσιών 1,49%

Αθλητισμός 1,07%

Δάνεια (2,56%)

Διαπίστωση· τα έσοδα από τα μισθώ-

ματα των δημοτικών κτιρίων θα μπο-

ρούσε να είναι πολύ μεγαλύτερα αν

γινόταν σωστή διαχείριση (πολλά κτί-

ρια παραμένουν κλειστά), πολύ φτωχά

δε τα κονδύλια για την παιδεία και τον

αθλητισμό.

Διπλάσια τέλη οι μικροί

από τους μεγάλους

Εύστοχη η παρατήρηση του επικεφα-

λής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστα

Πασακυριάκου, ότι τα τέλη μεγάλων

στεγασμένων χώρων γενικής χρήσης

(άνω των 6.000 τ.μ.) στη Βουλιαγμένη

χρεώνονται στη μισή τιμή απ’ ότι χρε-

ώνεται ένα κατάστημα 50 τ.μ.!

2.84 €/τμ. ο μεγάλος στεγασμένος

χώρος

5,87 €/τμ. κατάστημα 50τ.μ. και στη

συνέχεια ρώτησε πόσοι τέτοιοι στεγα-

σμένοι χώροι υπάρχουν στη Βουλιαγ-

μένη για να πάρει την απάντηση ότι

είναι οι εξής δύο: Divani Apollon

Palace και Αστέρας Βουλιαγμένης!

Στην επισήμανση του Κ. Πασακυριά-

κου ότι αυτή είναι απαράδεκτη διαφο-
ροποίηση, ο δήμαρχος απάντησε ότι:

«έχετε δίκιο σ’ αυτό, οι αρκετά πλου-
σιότερες δραστηριότητες είναι πιο ευ-
νοημένες».

Να σημειώσουμε εδώ ότι ενώ τα οικιακά

τέλη εξισώθηκαν και στις τρεις πόλεις

του Δήμου 3Β, αντιθέτως στα καταστή-

ματα παραμένει η ανισότητα. 

Καταστήματα ως 1.000 τ.μ. πληρώνουν:

Βούλα: με 3,81 ευρώ το τ.μ., 

Βάρη: με 4,63 ευρώ το τ.μ. και 

Βουλιαγμένη με 5,87 ευρώ το τ.μ.

Μέτρα για την αντιμετώπιση

της κακοκαιρίας

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ανακοινώνει

ότι: «Εν όψει της κακοκαιρίας που ήδη πλήττει την

περιοχή, τα συνεργεία του Δήμου έχουν προβεί σε

ελέγχους και καθαρισμού των ρεμάτων και όλων των

φρεατίων της πόλης. Παράλληλα, όλος ο μηχανισμός

του Δήμου βρίσκεται σε επιφυλακή για να αντιμετω-

πίσει οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, να

αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρ-

κεια των έκτακτων καιρικών φαινομένων και σε περί-

πτωση ανάγκης να επικοινωνήσουν με το

τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου στον αριθμό 15888

μέχρι τις 20.00. 

Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας του Δήμου

θα είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και

όποιος χρειαστεί μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους

στα τηλέφωνα: Νίκος Βάσης – 6972 323553, Μιχάλης

Ανδριόπουλος - 6945431246

ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

Το «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» και ο επικεφαλής

Δημήτρης Δαβάκης, εκφράζουν την βαθύτατη

θλίψη και οδύνη τους για τον χαμό του Φιλάρετου

Χατζηστεφάνου.

Ο Δημήτρης Δαβάκης αναφέρει: «Χάνω προσωπικά
έναν φίλο καλό και αγνό από τα παιδικά μου χρόνια.
Ο Φιλάρετος ήταν το γελαστό, το καλόκαρδο, το
χαρούμενο παιδί της Βούλας. Είναι πολύ άδικος ο
πρόωρος χαμός του. Πάντα θα βρίσκεται κοντά μας.
Καλό ταξίδι φίλε….».

Διανομή εδαφοβελτιωτικού

στο Δημοτικό Φυτώριο 

του Δήμου 3Β
Ο Δήμος, όπως έχουμε γράψει κατά καιρούς, έχει δη-

μιουργήσει φυτώριο στο Καβούρι και με την ανακύ-

κλωση παράγει εδαφοβελτιωτικό (φυτικό λίπασμα θα

το λέγαμε) για κήπους το οποίο χαρίζει σε ενδιαφε-

ρόμενους πολίτες.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί  συνολικά 940 σακιά

εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποιότητας. Η φθινοπωρινή

περίοδος καλλιέργειας φυτών είναι στο τέλος της και

οι νέοι χρήστες έχουν ελαττωθεί σημαντικά. 

Πλέον η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε παλιούς

χρήστες οι οποίοι ζητούν νέες ποσότητες. Η τροφο-

δοσία στους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες θα συνε-

χιστεί για όσους έχουν ανταποκριθεί σε αποστολή

των αποτελεσμάτων και των παρατηρήσεων τους. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με

τον επιστημονικό συνεργάτη του προγράμματος, Δρ

Γκίκα στο τηλ 6937 755352 ή στο e-mail

dimgkikas@biol.uoa.gr.

Θυμίζουμε πως η διανομή του εδαφοβελτιωτικού γί-

νεται κάθε Τετάρτη κατά τις ώρες 17.30 έως 20.00

στο Δημοτικό Φυτώριο του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης (Ακτής & Θέτιδος, Καβούρι).

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 στα 3Β

Δριμύς ο Δημοσθένης Δόγκας κατά

του επικεφαλής της αξιωματικής

αντιπολίτευσης Σπύρου Πανά, για

τις θετικές του ψήφους υπέρ προ-

τάσεων της Δημοτικής Αρχής.

Είπε μεταξύ άλλων: «Εχετε την
πλήρη στήριξη του κου Πανά. Φαί-
νεται τελικά ότι τα οποιαδήποτε
συμφέροντα υπάρχουν με τον έναν
ή τον άλλο δήμαρχο συνεχίζουν να
κάνουν ακριβώς αυτό που θέλουν
να κάνουν. 
Και θα πω για άλλη μια φορά για τη

σύνδεση, που πλέον αποδεικνύεται
ότι υπάρχει σύνδεση. Ξεκινάει η
συνάφεια της μιας παράταξης με
την άλλη. 
...Βλέπουμε τώρα, οι ίδιοι άνθρωποι
που έκαναν τις χορηγίες στην πα-
ράταξη  Α.Κ.BBB τώρα στηρίζουν
εσάς, αλλά και τον κ. Πανά να πη-
γαίνει τελείως μαζί σας.
Πραγματικά, πρέπει ο κόσμος να

καταλάβει ότι υπάρχει μία παρά-
ταξη.
...Αν θεωρήσουμε την απουσία του
κ. Πανά σε όλα τα Δ.Σ. συν τη θε-
τική  του ψήφο)σε οτιδήποτε  έχετε
κάνει, μιλάμε για μία συμπολίτευση
και όχι αντιπολίτευση. Και ο κό-
σμος ρωτάει και πρέπει να του
πούμε: είσαστε ένα μαγαζάκι ή δεν
είσαστε ένα μαγαζάκι!»

«Η φράση είσαστε ένα μαγαζάκι
είναι πολύ βαριά. Νομίζω ότι το ευ-

τελίζετε το θέμα», ήταν η απάν-

τηση του Γρ. Κωνσταντέλλου.

Περί ...απουσιών

Δήμαρχος: Ο κ. Πανάς έχει κά-

ποιες απουσίες, παλιότερα περισ-

σότερες, τώρα όχι τόσο, αλλά κι

εσείς δεν πάτε πίσω!

Αλλά το ίδιο δεν είναι και για εκεί-

νον που έρχεται κάθεται λίγο και

μετά παίρνει τα μπογαλάκια του

και φεύγει. Θα έπρεπε να κάθεται

μέχρι και το τελευταίο θέμα και

μετά να αποχωρεί.

«Είσαστε ένα μαγαζάκι!»
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Εφυγε από τη ζωή
ο Φιλάρετος Χατζηστεφάνου

Αντιδήμαρχος του Δήμου 3Β

Έχασε την άνιση μάχη με την επάρατο νόσο ο Αντι-

δήμαρχος και Αναπληρωτής Δημάρχου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης Φιλάρετος Χατζηστεφάνου το

βράδυ της Κυριακής 12

Νοεμβρίου.

Ο Φιλάρετος Χατζηστε-

φάνου είχε γεννηθεί το

1968 στη Βούλα και ήταν

παντρεμένος με τη Ζωή

Χριστοδούλου. Εξελέγη

για πρώτη φορά δημοτι-

κός σύμβουλος το 2014,

και το 2016 ορίστηκε Αν-

τιδήμαρχος και Αναπλη-

ρωτής Δημάρχου.

Δήλωση Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος δήλωσε: “Σήμερα χάσαμε έναν
καλό φίλο, ένα αγνό εργάτη ο οποίος μέχρι το
τέλος, αγωνιζόταν και νοιαζόταν για τη μεγάλη του
αγάπη, την πόλη στη οποία μεγάλωσε. Εκφράζω τα
θερμά μου συλλυπητήρια αλλά και όλου του Δήμου
στους δικούς του”.

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 499/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ως ένδειξη ύψιστης τιμής και αναγνώρισης της

προσφοράς του εκλιπόντος Αντιδημάρχου Διαχείρισης

Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλον-

τος καθώς και αναπληρωτή Δημάρχου Φιλάρετου Χατχη-

στεφάνου, στην πόλη μας και στον θεσμό της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του στην πα-

ρούσα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του στους οικείους του.

3. Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην κη-

δεία του εκλιπόντος.

4. Κατάθεση στεφανιών στην σορό του εκ μέρους του Δη-

μάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Ο Δήμαρχος να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο.

7. Τιμητικό άγημα από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να

συνοδεύσει την σωρό του εκλιπόντος κατά την εξόδιο

ακολουθία.

8. Να κυματίζει μεσίστια σήμερα και κατά την ημέρα της

ταφής, η σημαία στα Δημοτικά καταστήματα του Δήμου.

9. Όλες οι υπηρεσίας του Δήμου, κατά την ημέρα της κη-

δείας και από ώρα 12:00 έως και το πέρας του ωραρίου

θα παραμείνουν κλειστές.

10. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο,

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να επιδοθεί

στους οικείους του.

11. Η δαπάνη για τα έξοδα κηδείας του εκλιπόντος θα κα-

λυφθεί από τον Δήμο, σύμφωνα με την 139/2017 από-

φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Ψαλλίδας

Κλοπές ολόκληρων

σκαφών στο λιμάνι

της Βάρκιζας!

Tην καταγγελία έκανε ο δημοτ. σύμ-

βουλος Ελ. Αργυρουδάκης ότι κλέ-

βουν σκάφη από το λιμάνι της

Βάρκιζας. «Πρέπει ν’ ασχοληθούμε
μ’ αυτά που συμβαίνουν τελευταία
στο λιμάνι. Για τις κλοπές που εμφα-
νίστηκαν το τελευταίο 3μηνο και
είναι πολύ συστηματικές. Εχουν
κλέψει τρια σκάφη το τελευταίο τρί-
μηνο. Το λιμάνι είναι ανεξέλεγκτο. 
Εδώ υπάρχει οργανωμένο έγκλημα
και τα σκάφη δεν τα παίρνουν με γε-
ρανό, γιατί θα τον είχαμε δει. Τα
παίρνουν με τρέιλερ!»
Ο δήμαρχος απάντησε ότι: «Υπάρ-
χει μία λύση που θα την υιοθετή-
σουμε όταν ωριμάσουμε ως
κοινωνία.  Αυτοί που κλέβουν τα
σκάφη εξ’ όσων ξέρω μπαίνουν με
τα πόδια μέσα στο λιμάνι παίρνουν
το βαρκάκι, το πάνε στη Γλυφάδα
και το φορτώνουν εκεί».

Καθαρισμός ρεμάτων 

και σκαρών
Για τις σκάρες που καλύπτονται από

φερτά υλικά και που έχουν κατα-

στραφεί αλλά και τον καθαρισμό του

Λυκορέματος  ρωτήθηκε ο δήμαρχος

από τον επικεφαλής της “ΡιΚιΠ”

Θάνο Ματόπουλο.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι 4 από τις 9

σκάρες που έχουν στραβώσει θα τις

αντικαταστήσουν, γιατί μπορεί να γί-

νουν παγίδα.

Για το Λυκόρεμα έχει γίνει δύο

φορές καθαρισμός. Υπάρχει πολύ με-

γάλη φύτευση από τη μεριά της Γλυ-

φάδας και πρέπει να μπούμε από τη

μεριά της για να κλαδέψουμε.

Αννα Μπουζιάνη

Ορκίστηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, από τον Δή-

μαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο η Κατερίνα Σταμπέ-

λου ως Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης στη θέση του εκλιπόντος Φι-

λάρετου Χατζηστεφάνου. Η Κ. Σταμπέλου ασχολεί-

ται από το 1999 με τα κοινά, αφού έχει θητεύσει ως

διοικητική σύμβουλος στην  Πνευματική Εστία  Βού-

λας (Π.Ε.Β.),  μέχρι το 2010. 

Είναι η πρώτη επιλαχούσα της πλειοψηφούσας Δη-

μοτικής παράταξης.

Ο Δήμαρχος της ευχήθηκε  να είναι «σιδηροκέφαλη»

Αποφάσεις του Δήμου 3Β

Ορκίστηκε Δημοτική Σύμβουλος στα 3Β η Κατερίνα Σταμπέλου

To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β, που συνήλθε τη Δευτέρα 13 Νο-

εμβρίου, είχε την πικρή γεύση της απώλειας ενός νέου ανθρώπου, του

Αντιδημάρχου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου, που έφυγε από τη ζωή το

βράδυ της Κυριακής.

Όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον 48χρονο Αντιδήμαρχο, και

το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να τιμήσει τον Αντιδήμαρχο ως

ένδειξη ύψιστης τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς του με ομό-

φωνη απόφαση, όπως καταγράφουμε στη στήλη δεξιά.

Στην προ ημερησίας διάταξη έγιναν ερωτήσεις από τους συμβούλους

και πήραν απαντήσεις από το δήμαρχο.

Αργεί ακόμη η Δημοτική Συγκοινωνία

Για τη Δημοτική συγκοινωνία ρωτήθηκε ο δήμαρχος από το Δημοσθένη

Δόγκα, αν και είναι ερώτημα και πολλών κατοίκων, γιατί δεν έχει ακόμα

ξεκινήσει. 

Ο δήμαρχος απάντησε ότι «δεν έχει ξεκινήσει

ακόμα λόγω γραφειοκρατίας. Για να μπορέσεις

να κάνεις οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει

να πάρεις υπουργικές αποφάσεις. Μετά από

πολύ τρέξιμο βγήκε Κοινή Υπουργική Απόφαση

και μέσα στην εβδομάδα θα εγκριθούν οι όροι

δημοπράτησης για να προχωρήσει ο διαγωνισμός.

Ο κύκλος πόλης είναι 27 και 29 χλμ. για την δημοτική σγυκοινωνία. Αν δεν

πάει καλά θα κοστίσει πολλά λεφτά» κατέληξε ο δήμαρχος.

Η Μαρία Σίνα κατέθεσε ότι έχει

προκύψει ένα θέμα με τη δημοτική

Αστυνομία στη Βουλιαγμένη. Μας

γράφουν όλα τα αυτοκίνητα που

είναι πάνω στα πεζοδρόμια και

αλλού. 

Όμως υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα

στην οδό Παναγούλη, που όταν κα-

τεβάσουμε τα αυτοκίνητα δεν μπο-

ρούν να διασταυρωθούν δύο

οχήματα.

Όταν πήγαμε στην Αστυνομία, μας

απάντησαν ότι “είσαστε και στο
Δήμο, γιατί δεν το συζητάτε”.

Για το θέμα της στάθμευσης συμ-

πλήρωσε ο Διον. Γεωργουλόπου-

λος: «Θα πρέπει να γίνει μία μέρι-
μνα γιατί σε ορισμένους δρόμους
αν μείνουν στο δρόμο τα αυτοκί-
νητα δεν περνάει το απορριμματο-
φόρο».

Ο δήμαρχος απάντησε ότι στην  οδό

Παναγούλη είναι μεγάλο το θέμα.

Δεν μπορούμε να βάλουμε ανασχαι-

τήρες· εκείνο που μπορούμε να κά-

νουμε είναι να στενέξουμε το

δρόμο, ούτως ώστε το πλάτος του

δρόμου να μην υπερβαίνει τα 7

μέτρα για να μην αναπτύσσσουν

ταχύτητες. 

Αυτή είναι η μόνη λύση και υπάρχει

στη μελέτη που ετοιμάζεται.

Κλήσεις στα αυτοκίνητα 

που σταθμεύουν στα πεζοδρόμια
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«Πλοία ντενεκεδένια και πλοία αγορασμένα από τα Wool-

worth  (λαϊκά αγγλικά πολυκαταστήματα) ναυπηγημένα με το

μίλι και πωλούμενα με τη γυάρδα», έγραφε κακέντρεχα ο αγ-

γλικός Tύπος, αλλά μοναχά  στην αρχή. Διότι  ευτυχώς, γρή-

γορα στον πόλεμο  και στην ειρήνη  ήρθε η διάψευση. 

Στο σχετικό  λήμμα του λεξικού  διαβάζω με τα σε παρένθεση

δικά μου:  «με τον διεθνή όρο “Liberty’’ = Ελευθερία, χαρα-

κτηρίστηκε ειδικός τύπος πλοίου (ατμού), εκτοπίσματος

10.500  τόνων, το οποίο   ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ σε πολύ με-

γάλο αριθμό κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου

(και τότε με υποτυπώδη και κυρίως αντιαεροπορικό εξοπλι-

σμό)  που παρέμειναν σε ενεργό υπηρεσία  για  πολλά χρόνια

μετά και κυρίως για την μεταφορά ομοειδών φορτίων. 

Μετά τη λήξη του πολέμου 100 τέτοια φορτηγά πλοία, παρα-

χωρήθηκαν επί δανεισμώ στην Ελλάδα  και  αποτέλεσαν το

ξεκίνημα για την αναγέννηση της ελληνικής ναυτιλίας».

Τα γερμανικά υποβρύχια κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο  πό-

λεμο είχαν σαν πρωτεύοντα ρόλο την  καταστροφή του  ανε-

φοδιασμού του αντιπάλου και ιδία των φορτηγών πλοίων

που μετέφεραν πολεμοφόδια και στρατό, αλλά και άμαχο

πληθυσμό.

ΟΙ μεγάλες καταστροφές που επέφεραν  είχε σαν αποτέλε-

σμα να καταποντισθεί  σε ανεφοδιασμό και κατ’ επέκταση σε

πολεμική ισχύ η Βρετανία, αφού μόνο κατά τη διάρκεια των

πρώτων χρόνων φαίνεται να  είχε χάσει πολλά από τα φορ-

τηγά της πλοία... 

Γράφεται μάλιστα, πως ήδη από τους πρώτους μήνες του πο-

λέμου,  θρηνούσαν για την απώλεια  του αριθμού  των  150

φορτηγών. 

Έπρεπε λοιπόν να σπεύσουν για την ταχύτερη αντικατά-

σταση.  Το πρόβλημα γινόταν ακόμα δυσκολότερο,  γιατί  τα

βρετανικά ναυπηγεία δεν μπορούσαν να  αναλάβουν ένα τέ-

τοιο έργο, αφού πρώτο τους μέλημα σε  εκείνη την περίοδο

ήταν η ναυπήγηση και η αποκατάσταση των ζημιών  πολεμι-

κών πλοίων.

Στράφηκαν λοιπόν για παραγγελίες σε άλλες χώρες, και μά-

λιστα στην Αμερική και Καναδά. Και μάλιστα για  60  φορτηγά

πλοία, δέκα χιλιάδων περίπου τόνων,  και με ρυθμό παράδο-

σης 60 πλοίων τον χρόνο. 

Η  δραστηριότητα σε ναυπήγηση πλοίων στην Αμερική

εκείνη την περίοδο, κυλούσε σε πολύ βραδύ ρυθμό εξ ού  και

η ανεργία στο ναυπηγο-εργατικό  χώρο  ήταν μεγάλη.  

Επ’ αυτού μάλιστα  ενδεικτικά  αναφέρεται, πως μέσα σε δε-

καπέντε χρόνια (1922-1937),  από  αμερικανικά ναυπηγεία

είχαν καθελκυσθεί μόλις  δυο καινούργια φορτηγά πλοία,

μερικά δεξαμενόπλοια και 29 επιβατηγά – φορτηγά  γραμμής

και κατά κανόνα με επιχορηγήσεις κατά κανόνα κρατικές  (Αν.

Τζαμτζής).

Το όλο  δε  βάρος είχε ριχθεί  στο εξερευνητικό πρόγραμμα

μιας πρωτοποριακής ναυπήγησης σκαφών και η περί τα τοι-

αύτα ναυτιλιακή επιτροπή στην οποία προέδρευε ο ναύαρχος

Lang δεν επέτρεπε την διακοπή για μια έξω από αυτό εργα-

σία, και μάλιστα για μία παραγγελία  ως αυτή  σε κατασκευή

και τεχνολογία υποδεέστερη, αλλά και αμφίβολη όσον

αφορά στην φερεγγυότητα πληρωμής από πελάτη  ο οποίος

ως ελέγετο  ψυχορραγούσε... 

Αλλά και πάλι η ανάληψη  μιας τέτοιας μεγάλης παραγγελίας

από την επίσημη Αμερική  και με την απαίτηση της γρήγορης

παράδοσης θα απαιτούσε και τη δημιουργία νεόδμητων ναυ-

πηγείων, πράγμα που και αυτό  οδηγούσε στην οπωσδήποτε

απόρριψη.  

Από την άλλη μεριά οι Βρετανοί με την απαίτηση, οι λαμαρί-

νες να στερεώνονται με καρφιά,  μια  τεχνογνωσία ίσως και

άγνωστη στη ναυπηγική για τον Αμερικανό τεχνίτη ό οποίος

είχε εξειδικευθεί και συνηθίσει στην ηλεκτροσυγκόλληση.   

Τελικά σε κάποια στιγμή ο Καναδάς ανταποκρίθηκε θετικά

στην πρόταση των Βρετανών, και συμφώνησε για την ναυπή-

γηση  αρχικά μεν  20, μετά δε και άλλων 6, ήτοι σε σύνολο

26, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται  και η καθολική  λύση στο

όλο πρόβλημα. Σε κάποια στιγμή όμως τα πράγματα άλλαξαν

προς το καλύτερο. 

Και μάλιστα όταν ως μηχανής θεός  είχε στην αγορά εμφα-

νιστεί  από το πουθενά,  ένας  επιχειρηματίας, ο Χένρυ Κάϊ-

ζερ, ναυπηγός κατά το επάγγελμα, που έσπευσε με

υπογραφή  να αναλάβει την παράδοση σε δύο δόσεις των

τριάντα, 60 συνολικά τέτοια πλοία.  

Φαίνεται πάντως, πως ο Κάϊζερ σκληρός έμπορος αλλά και

ευφυής και ικανός, όχι μόνο  διείδε την ευκαιρία ενός απρό-

σμενου κέρδους, αλλά είχε επάνω σε αυτό το εγχείρημα, με

μελέτη από καιρού προετοιμαστεί. Και στην ωρίμανση  της

αγοραστικής ζήτησης,   άδραξε τη στιγμή και  ρισκάρισε. 

Μιλάμε δε   για υπογραφές που πέφτουν  τον Δεκέμβριο του

1940, γιατί εδώ οι χρονολογίες έχουν σημασία, αφού ο βα-

σικός όρος της συμφωνίας ήταν αυτό που πονούσε τον

Άγγλο, δηλαδή η  κατά  το δυνατόν ταχύτερη παράδοση  των

φορτηγών. Όρος τελικά απόλυτα αποδεκτός από τον ανά-

δοχο και που εκτελέστηκε με το παραπάνω.   

Το πρωτότυπο  πλοίο της σειράς, κάτι σαν εκθεσιακό  υπό-

δειγμα  κατασκευάστηκε  στο ναυπηγείο  του Sanderland  της

Αγγλίας  και καθελκύστηκε τον Αύγουστο του 1941,  με το

όνομα Empire Liberty. 

Στην  δε Αμερική και μάλιστα  σε ναυπηγείο στην Καλιφόρ-

νια, μόλις τον Οκτώβριο του 1941 με το όνομα Ocean Van-

guard, το πρώτο της μαζικής παραγωγής και  που σε συνέχεια

και παράλληλα με τις ναυπηγήσεις στον Καναδά.    

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κάϊζερ,  όταν ακόμα βρι-

σκόταν στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία, είχε προ-

τρέξει και δεσμεύσει με αγορά ή ενοίκιο δεν ξέρομε,

εκτάσεις παραλιακές στην Αμερική και Καναδά όπου  και αμέ-

σως είχε προχωρήσει στην οργάνωση και εγκατάσταση

δικών του ναυπηγείων και πλήρως  επανδρωμένων με εργά-

τες. Εν τω μεταξύ η Αμερική (ΗΠΑ) βγαίνει από την ουδετε-

ρότητά της και μπαίνει στη λαίλαπα του πολέμου.

Οι διερευνητικοί της ναυπηγικοί προγραμματισμοί  μπαίνουν

σε δεύτερο πλάνο  και οι Αμερικανοί τώρα  ρίχνονται σε αυτό

που οι Άγγλοι αποκαλούσαν  στην αρχή ειρωνικά “ντενεκε-

δοκούτι” όταν δεν έβλεπαν τα καρφιά να στερεώνουν τις λα-

μαρίνες του.  Οι Αμερικανοί το βλέπουν και το μαθαίνουν με

το  παρατσούκλι   “ugly face” ή και “ugly  duckling”,  (ασχημό-

παπο), ενώ τώρα πλέον οι Άγγλοι το ανεβάζουν σε  εργαλείο

και τα λατρεύουν σαν πολύτιμο  μέσο για τη νίκη στο αλλη-

γορικό μότο: «give us the tools and we will finish the job».   

Και με το “tools” αναφέρονται στα Λίμπερτυ. 

Ο Κάϊζερ είναι ασταμάτητος. Οι δουλειές του τώρα με την

Αμερική στον  πόλεμο θεριεύουν σε ζήτηση. Όπου ακτή και

δικό του ναυπηγείο. Δεν θυμάμαι αν κάπου διάβασα και το

αναφέρω με ερωτηματικό για 1600  περίπου ναυπηγεία. Το

κάθε ναυπηγείο φαίνεται να  καταγίνεται σε επιμεριστική ερ-

γασία και εξειδίκευση.  Η πρόσληψη σε εργατικό δυναμικό

είναι μεγάλη. Χτυπιέται η ανεργία που μαστίζει τον Αμερι-

κανό εργάτη και όλα βαίνουν καλώς.  Να σημειωθεί δε ότι

πολλοί από το εργατικό δυναμικό είναι άσχετοι και για πρώτη

φορά μαθητευόμενοι. Και όπως καταγράφεται  ο ένας στους

διακόσιους για πρώτη φορά  βλέπει  ναυπηγείο αλλά  και ο

ένας στους τέσσερεις για πρώτη φορά βλέπει θάλασσα.    

Η εταιρεία του, Oregon  Ship Building, ταχύτατη σε ρυθμό πα-

ραγωγής, ναυπηγεί το πρώτο της πλοίο σε 253 μέρες, το δέ-

κατο σε 154, το δέκατο τρίτο σε  86, το τριακοστό σε 73 σε

συνέχεια φτάνει τις 46, στο δε Richmont  της Καλιφόρνιας

το ρεκόρ στη ναυπήγηση αγγίζει τις  16 μέρες με ρίξιμο στη

θάλασσα. 

Ενδεικτικά η  κατασκευή της καρίνας του Λίμπερτυ “Ρόμπερ

Ε. Πίρι” τοποθετήθηκε  στις 8 Νοεμβρίου του 1942.  Για την

κατασκευή της ηλεκτροκολλήθηκαν 250 χιλιάδες κομμάτια

λαμαρίνας μέσα  σε τέσσερεις ημέρες και 15 ώρες και ρί-

χτηκε στη θάλασσα σε πλήρη ετοιμότητα, τρεις μέρες  αρ-

γότερα  (Αν. Τζαμτζής).    

Ακόμα ότι η κατασκευή ενός Λίμπερτυ  απαιτούσε ατσάλι βά-

ρους 3500 τόνων περίπου για  σκελετικό αντέρεισμα, 2700

με τρεις 2800  τόνους λαμαρίνα και 700 περίπου τόνους  δια-

μορφωμένα υλικά σε 50.000 χυτά κομμάτια.  

Όταν  η Ιαπωνία έφτασε στη συνθήκη  της παράδοσης όλα

τα συμβόλαια  και οι  παραγγελίες για Λίμπερτυ  ακυρώθηκαν.

Ο  δε μέχρι τότε  συνολικός αριθμός των  εν λόγω τύπου

πλοίων  που είχαν ναυπηγηθεί αριθμούσε 2710 για λογαρια-

σμό της Αμερικής και 60 της Βρετανίας. 

Το πρώτο Λίμπερτυ που παραδόθηκε εν πολέμω στην Ελλάδα

επί δανεισμώ ήταν το 1944,  για να συμπληρωθεί τελικά ο

αριθμός τους σε των 15. Όλα δε συμμετείχαν ενεργά σε πο-

λεμικές επιχειρήσεις επανδρωμένα με ελληνικά πληρώματα,

μεταφέροντας τρόφιμα πολεμικό υλικό,  στρατό, αιχμαλώ-

τους, και αμάχους. Από αυτά όλα επέζησαν  εκτός από το

«Ελευθερία» το οποίο  στην Αμβέρσα προσέκρουσε σε νάρκη

και καταβυθίστηκε. 

Την  22α Οκτωβρίου 1946 η Αμερική ζητά τα Λίμπερτυ που

μας είχε για τον πόλεμο δανείσει πίσω. Η Ελλάδα τώρα κα-

ταλήγει να μην έχει εμπορικό ναυτικό στόλο, αφού ο  ελλη-

νικός κατά τον πόλεμο είχε επιστρατευτεί από την Βρετανία

και είχε κατ’ ουσίαν παύσει  να υπάρχει. Ο  ΄Ελληνας ναυτι-

κός δεν έχει δουλειά.

Οι Έλληνες εφοπλιστές ζητούν να αγοράσουν Λίμπερτυ  από

την Αμερική.  Η Αμερική αρνείται διότι από τον νόμο αυτό

σαν πολεμικό υλικό δεν επιτρέπεται να πωληθεί σε ξένους.

Πιέζουν όμως στην άρνηση και τα αμερικανικά ναυτικά συν-

δικάτα που βλέπουν τους ναυτικούς Έλληνες σαν αντίπα-

λους στην αγορά. Τελικά αλλάζει ο νόμος και αρχίζουν οι

διαπραγματεύσεις που αποβαίνουν άκαρπες. Παρεμβαίνει η

Ελληνική Κυβέρνηση με τον Σοφοκλή Βενιζέλο και μετά από

πολλές διαβουλεύσεις και με εγγυητή το ελληνικό κράτος

στην αποπληρωμή επιτυγχάνεται  μια πολύ καλή σε όρους

πληρωμής αγορά των αγορά 100 Λίμπερτυ που  τελικά ήταν

98 και δύο μικρότερα.  

Αυτά για σήμερα.

Βοηθήματα
1) Γ. Γκούμας: “Λίμπερτυ τα ευλογημένα πλοία”

2) Ευστ . Μπάτη: ”Στη θύελλα του πολέμου”

3) Αν. Τζαμτζή: “Πως γεννήθηκαν τα Λίμπερτυ”

4) Αν Τζαμτζή: “Τα Λίμπερτυ σε ελληνικά χέρια’’ 

5) Αν Τζαμτζη: “Πρωτεργάτες της αγοράς”

6)  Μ. Λω:  “Το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα” 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Λίμπερτυ: 

τα φορτηγά- πλοία 

της “Ελευθερίας’’
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Τα ...απόκρυφα των ΟΤΑ 

Ξέρεις να κλέψεις. Ξέρεις να κρυφτείς; λέει ο σοφός

λαός μας, και κάπως έτσι έγινε στο Δήμο Περιστερίου

που ανάρτησαν στο “Διαύγεια” απόφαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής για διαγωνισμό, όπου μέσα στην περί-

ληψη είχε ...παρεισφρύσει και το σημείωμα της

Διοίκησης (αιρετής ή μη) και έγραφε:  
«Κώστα τις έχουν οι προμηθευτές που θέλουμε; αλλιώς
προσάρμοσέ το»!!!

Για να πάρετε μία γεύση, γιατί εμείς το έχουμε φάει με το

...Κουτάλι, πως γίνονται οι διαγωνισμοί στους Δήμους.

Με νύχια γαμψά 
έρχεται ο Ερντογάν!!!

Σε λίγες ημέρες θα καλοδεχτούμε(!) το δικτατορίσκο και

θιασώτη των πασάδων Τούρκο Εργντογάν, που δεν χάνει

ποτέ ευκαιρία να δείξει τα νύχια του και τα δόντια του για

την Ελλάδα. 

Το παρακάτω κείμενο μετέδωσε η τηλεόραση του ΑΝ-

ΤΕΝΝΑ στο δελτίο του Νίκου Χατζηνικολάου:

«Υπάρχει μια έκφραση που έγραψε ο Πασάς Μεχμέτ προς
τον πρέσβη της Βενετίας:
Εμείς, με την κατάκτηση της Κύπρου, σάς κόψαμε το χέρι,
ενώ εσείς, στον πόλεμο του 1571, μας ξυρίσατε απλά τα
γένια. Το χέρι που κόβεται δεν φυτρώνει ξανά, αλλά το
μούσι που ξυρίζεται, ξαναβγαίνει πιο δυνατό».

Η ληστεία των τραπεζών

Οι τράπεζες έχουν σχεδόν 110 δις € κόκκινα δάνεια από

δανειολήπτες που δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν.

Όμως οι τράπεζες έχουν ήδη λάβει προβλέψεις σχεδόν

€60 δισ. από το 2008.

Εχουν καλύψει με ανακεφαλαιοποιήσεις και μη-φορολο-

γημένη κερδοφορία από τόκους και προμήθειες 60 δις €.

Και ακόμη έχουν πάρει 38 δισ. € από το Ταμείο Χρηματο-

πιστωτικής Σταθερότητας για ανακεφαλαιοποίηση γιατί τα

κέρδη τους δεν ήταν αρκετά.

Δηλαδή από το σύνολο των 110 δις € κόκκινων δανείων

οι Τράπεζες έχουν ήδη πάρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

κοντά στο 90%.

Ουσιαστικά τα έχουν πάρει τα λεφτά τους από τον Έλληνα

φορολογούμενο και γι’ αυτό πουλάνε τα κόκκινα δάνεια

μέχρι και 3 σεντς στο ευρώ.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η αστείρευτη ελληνική σοφία συνεργάστηκε με την αχα-
λίνωτη  φαντασία και έπλασαν μοναδικούς μύθους και ενώ η
ελληνική Μυθολογία δεν αποτελεί ιστορία,  εγκλωβίζει και
κωδικοποιεί κάθε είδος ιστορικής και επιστημονικής αλήθειας
της εποχής εκείνης, την οποία απεικονίζει  με αλληγορικές
και ανθρωπομορφικές εκφράσεις,  παρομοιώσεις, προσωπο-
ποιήσεις και υπερβολές,  με έναν πρωτοφανή υπέροχο
τρόπο!!    

Οι  πρόγονοι των Ελλήνων, που ήταν πρωτοπόροι στην
Αστρονομία, με προστάτιδα την Μούσα Ουρανία, παρατη-
ρώντας τον έναστρο ουρανό,  θαύμαζαν ένα υπέρλαμπρο
αστέρι, το οποίο παρουσίαζε μια ουδετερότητα απ’ όλα τα
άλλα αστέρια!!!

Με γυμνό μάτι μπόρεσαν να διακρίνουν,  ότι αυτό το με-
γάλο και λαμπερό αστέρι, σχηματιζόταν από μια ουράνια
συντροφιά πολλών αστεριών και το ονόμασαν «Πλειάδες»!

Ο μύθος ανέφερε,  ότι οι Πλειάδες ήταν οι κόρες του Τι-
τάνα Άτλαντα και της Ωκεανίδας Πλειόνης, ανήκαν στις Νύμ-
φες της ακολουθίας της Θεάς Άρτεμης, υπηρέτησαν σαν
τροφοί το μικρό Διόνυσο και επειδή παντρεύτηκαν  Θεούς,
έγιναν αθάνατες και γέννησαν Θεούς και ήρωες!!! 

Οι πρώτες έξι κόρες ήταν: η Μαία, η μητέρα του Θεού
Ερμή του Τρισμέγιστου, δηλαδή του αναστηθέντα τρεις
φορές, η Ταϋγέτη, η μητέρα του πρώτου βασιλιά της Σπάρτης
του Λακεδαίμονα, η Ηλέκτρα, η μητέρα του Δάρδανου, του
κουνιάδου του Κάδμου του αδελφού της Ευρώπης και πατέρα
της Σεμέλης,  της μητέρας του Θεού Διονύσου, η Στερόπη, η
μητέρα του ήρωα Οινόμαου, η Κελαινώ, η μητέρα του ήρωα
Λύκου του βασιλιά της Κυρήνης, η Αλκυόνη, η μητέρα του
ήρωα Υριέα  και τέλος η εβδόμη και μικρότερη κόρη,  ήταν η
Μερόπη, που είχε  παντρευτεί τον θνητό Σίσυφο και  έμεινε
θνητή, γι αυτό το φως της ήταν χλωμό και μειωμένο!!!

Η ελληνική λαϊκή παράδοση, που διέφερε από το μύθο,
γιατί περιοριζόταν σε  προφορικές και φανταστικές εξιστο-
ρήσεις,  που διαδιδόταν από γενιά σε γενιά, σαν παραμύθια
(=παρά+μύθος), ανέφερε, ότι οι Πλειάδες ήταν  εφτά κλωσό-
πουλα μιας  πελώριας κλώσας,  που ζούσε πάνω στον ου-
ρανό!!!

Η σύγχρονη επιστημονική άποψη είναι, ότι οι Πλειάδες
αποτελούν ένα «Σμήνος»,  δηλαδή ένα σύνολο πολλών αυ-
τόφωτων αστεριών,  που ανέρχονται γύρω στα 3.000 και προ-
ήλθαν από την έκρηξη κάποιου γερασμένου αυτόφωτου
αστέρα, πριν 60 εκατομμύρια  περίπου χρόνια, όταν  είχε  με-
ταβληθεί σε «υπερκαινοφανή αστέρα», που η διεθνής ονο-
μασία του είναι «supernova», από τον οποίο προήλθαν
χιλιάδες μικρά  αστέρια νετρονίου, με τεράστια παλλόμενη
ραδιενεργή ισχύ το καθένα, που λέγονται «πάλσαρ» και εξε-
λίσσονται σε αυτόφωτα αστέρια, δηλαδή σε μικρούς ήλιους,

χωρίς δικά τους ηλιακά συστήματα, με πλανήτες, δορυφό-
ρους και άλλα ουράνια σώματα!!

Οι Πλειάδες απέχουν από τη Γη περίπου 410 έτη φωτός,
που το κάθε έτος φωτός είναι μονάδα μέτρησης μήκους (όχι
χρόνου) και ισοδυναμεί, κατά προσέγγιση, με
300.000.000μέτρα ανά δευτερόλεπτο!!     

Ο λαός  νόμισε  ότι οι Πλειάδες είναι ένα αστέρι και τις
ονόμασε Πούλια και μ’ αυτό το όνομα τις χιλιοτραγούδησε,
τις έκανε συντρόφους και βοηθούς του  στις λύπες,  στις
χαρές και στην καθημερινή του βιοπάλη,  όπως στα ταξίδια
του και στην σπορά του Μάη,  που με την ανατολή της  Πού-
λιας,  τις πρώτες πρωινές ώρες,  άρχιζαν οι γεωργικές εργα-
σίες και κατά τον Νοέμβριο πάλι με την παρουσία της
Πούλιας,  γινόταν η φθινοπωρινή σπορά, τότε που τα ρολόγια
ήταν ηλιακά και η Πούλια έκλεβε κάθε  βράδυ τα προσόντα
του πανίσχυρου  Ήλιου!

Οι  υπέρλαμπρες  λοιπόν  Π λ ε ι ά δ ε ς   
είναι η  γνωστή μας  Π ο ύ λ ι α!!    

Ένα άλλο αγαπημένο αστέρι του ελληνικού λαού είναι
ο Αποσπερίτης, που εμφανίζεται δύο φορές το 24ωρο!!

Η πρώτη εμφάνισή του σηματοδοτεί την  αρχή της νύ-
χτας, και συναγωνίζεται σε ομορφιά και λάμψη το Φεγγάρι,
που προκλητικά το ακολουθεί, κερδίζοντας την αγάπη του
λαού, που τον  ταύτισε  με το λυχνάρι του έρωτα, ενώ η δεύ-
τερη παρουσία του,  προαναγγέλλει τον ερχομό της ροδό-
χρωμης αδελφής του ζωοδότη Ήλιου, της Ηούς, δηλαδή της
Αυγής και γι’ αυτό του έδωσαν το όνομα «Αυγερινό ή Εω-
σφόρο»!!! 

Αυτό το ξεχωριστό  ουράνιο σώμα, λόγω των προσόν-
των του και της λαμπρότητάς  του, θα έπρεπε να είχε ένα αν-
τίστοιχο ολόλαμπρο όνομα και γι αυτό του έδωσε η
Αστρονομία  το όνομα της  Ελληνίδας  Ολύμπιας Θεάς, της
Αφροδίτης, (στα Λατινικά Venus),   που ήταν η προστάτιδα
της ομορφιάς και του Έρωτα! 

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Πλειάδες και η Αφροδίτη,  δη-
λαδή  η Πούλια  κι ο Αυγερινός, αποτελούν ένα αστρικό ζευ-
γάρι που κατέχει ιδιαίτερη θέση στη καρδιά του ελληνικού
λαού, γιατί εκπέμπουν  φως  και ταυτίζονται με το όνομα των
Ελλήνων, που σημαίνει  το «ελαύνον και αθάνατο φως»!!!

Η Αφροδίτη χαρακτηρίζεται σαν δίδυμη αδελφή της Γης,
γιατί έχει την ίδια σύσταση και το ίδιο περίπου μέγεθος με
κείνη!!    Είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στη Γη,  κάνει σχε-
δόν κυκλική  περιστροφή γύρω από τον Ήλιο, που ισούται με
0,62 γήινα έτη, ενώ μια περιστροφή της, γύρω  στον άξονα
της, δηλαδή μια ημέρα της Αφροδίτης, είναι ίση με 243 γήινες
ημέρες!!!   Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ή
αντίστροφη κίνηση που κάνει γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ο

ήλιος ανατέλλει στην Αφροδίτη από την δύση και δύει στην
ανατολή!!!!  Η διάρκεια του φωτός ισοδυναμεί με 58 γήινες
μέρες και τότε παίρνει τεράστιες ποσότητες ραδιενέργειας
από τον Ήλιο,  ενώ τις επόμενες 58 γήινες μέρες επικρατεί
απόλυτο σκοτάδι και αυτό συμβαίνει και στα δύο ημισφαίριά
της!!!  

Η επιφάνειά της Αφροδίτης  αποτελείται από πελώρια
ανενεργά ηφαίστεια, περίπου 1.600,  τα οποία σταμάτησαν
να λειτουργούν πριν 500 εκατομμύρια χρόνια, αλλά η λάβα
τους  είχε  σκέπασε απέραντες πεδιάδες, που καλύπτουν την
στείρα επιφάνειά της!!!

Το υπέροχο και καυτό σώμα της, η Αφροδίτη δεν το έχει
εκτεθειμένο ‘’σε κοινή θέα’’, αλλά ολοκληρωτικά καλυμμένο
με αδιαφανή μανδύα,  από ένα πολύ παχύ στρώμα με σκούρα
σύννεφα θειϊκού οξέος, δηλαδή του γνωστού μας βιτριόλι!!! 

Η  υψηλή θερμοκρασία, εξατμίζει τα σύννεφα, σε ύψος
25 χλμ από την επιφάνειά της  και έτσι ποτέ δεν βρέχει βι-
τριόλι, αλλά αυτά τα καυστικά σύννεφα εμποδίζουν τον Ήλιο,
να απολαμβάνει  τα κάλλη της, γι αυτό της στέλνει  σαν δώρο
την  «ερωτική του φλόγα»  που την κατακαίει με  460 βαθ-
μούς Κελσίου, λιώνοντας  και το μόλυβδο, ενώ ο πορτοκαλής
ουρανός της,  την αγκαλιάζει αποπνικτικά και την υποχρεώνει
να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα  με 96,5%  διοξείδιο του άν-
θρακα και 3,5% άζωτο!!!

Αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες  της Αφροδίτης, προ-
καλούν έντονη διάθλαση στο ηλιακό φως, με αποτέλεσμα να
εκπέμπει μια μοναδική λαμπρότητα και να είναι το πιο φω-
τεινό ουράνιο σώμα μετά τον Ήλιο και την Σελήνη!!!

Πολλά μη επανδρωμένα διαστημόπλοια πλησίασαν την
Αφροδίτη, αλλά λόγω μεγάλων δυσκολιών που αντιμετώπι-
σαν, μόνο το 1989  μπόρεσαν να την χαρτογραφήσουν οι
Αμερικάνοι επιστήμονες της  NASΑ , μετά από τετράμηνη πα-
ρακολούθηση με ραντάρ , ενώ το Νοέμβριο του 2005 εκτο-
ξεύτηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή αποστολή με το Venus Express
και μετά τις σχετικές μελέτες των επιστημόνων, η απογοή-
τευση τους ήταν τόσο έκδηλη, γιατί κατάλαβαν,  ότι δεν μπο-
ρεί όποιος θέλει να κατακτήσει την «Ελληνίδα Θεά της
ομορφιάς και του Έρωτα», και έτσι παραιτήθηκαν από τις κα-
τακτητικές τους επιδιώξεις!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Οι Πλειάδες και η Αφροδίτη!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Οι δρόμοι της μουσικής» οδήγησαν την επτά-

χρονη μαθήτρια της Β’ Δημοτικού από την Θεσ-

σαλονίκη, Εντυπωσιακή η ζωγραφική της μικρής

Δέσποινας - Ειρήνης Τριανταφυλλίδου, που βρα-

βεύθηκε (1ο βραβείο) με το έργο της “Οι δρόμοι

της μουσικής”, σε διεθνή διαγωνισμό που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Ξάνθη.

Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο (29-30/10) η

Ακαδημία Παιδικής Τέχνης «Οικουμένη» διοργά-

νωσε στην πόλη της Ξάνθης την τελετή βράβευ-

σης για την 7η Biennale-Παγκόσμιο Διαγωνισμό

Παιδικής Ζωγραφικής, μια διοργάνωση που χαρα-

κτηρίζεται από τον πλούτο της καλλιτεχνικής έκ-

φρασης, και από το υψηλό επίπεδο των

εικαστικών έργων των μικρών καλλιτεχνών που

διακρίνονται.

Εκατοντάδες γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές,

από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν την Ξάνθη,

για να παρευρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης

στο μουσείο «Οικουμένη».

Συμμετείχαν μαθητές από 157 χώρες του κόσμου.

Η πρόσκληση-πρόκληση  ήταν να καταγράψουν

επάνω στο έργο τους, με τον μοναδικό εικαστικό

τους λόγο, τι σημαίνει γι’ αυτούς η μουσική.

Το έργο της μαθήτριας  της Β’ Δημοτικού, Δέ-

σποινας-Ειρήνης Τριανταφυλλίδου, με τίτλο «Οι
νότες στη ζωή μου» (50×55 εκ. / μικτή τεχνική

με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κολάζ / Απρίλιος

2016) ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από

7.000 ελληνικές συμμετοχές μαθητών ηλικίας 4

έως 17 ετών, εξαιρετικά υψηλού εικαστικού επι-

πέδου και τιμήθηκε με 1ο βραβείο, κατόπιν αξιο-

λόγησης από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από

καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς και παιδοψυχολό-

γους. Έμπνευσή της για τη δημιουργία του έργου

της Ειρήνης αποτέλεσαν οι νότες, οι ήχοι, η κί-

νηση και οι εικόνες της μουσικής στη ζωή της,

αλλά και στην φύση.

Σημειωτέον ότι αυτή η διάκριση της Ειρήνης δεν

είναι η πρώτη. Πρόκειται για ταλέντο, αφού έχει

διακριθεί οχτώ ακόμη φορές σε διεθνείς και πα-

νελλήνιους διαγωνισμούς.

ΟΙ “ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”
Ένα μεγάλο ταλέντο γεννιέται

ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

Οn line παγίδες στο διαδίκτυο

Οκτώ συμβουλές για την

αποφυγή των on line παγί-

δων εγγραφής σε συνδρο-

μητικές υπηρεσίες και των

λοιπών επιθετικών πρακτι-

κών που χρησιμοποιούνται

στο διαδίκτυο και τα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης, παρέχει το Δίκτυο των Ευρωπαϊ-

κών Κέντρων Καταναλωτή.

Οι πιο συχνοί τρόποι παραπλάνησης είναι η δωρεάν συμ-

μετοχή σε διαγωνισμό με σημαντικής αξίας έπαθλο,  ένα

διαδικτυακό τεστ νοημοσύνης, η υποβολή αίτησης για δω-

ρεάν δείγματα καλλυντικών και άλλα που  υποκρύπτουν εγ-

γραφή σε συνδρομητική υπηρεσία. Συνήθως ζητούν από

τον καταναλωτή να δώσει τα στοιχεία της κάρτας του ή και

τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου... και μετά βλέπει

το λογαριασμό του φουσκωμένο... πληρωμές με την κάρτα

του και πολλά άλλα.

Για την αποφυγή επώδυνων καταστάσεων, το Δίκτυο των

Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή συνιστά:

1. Διαβάζουμε προσεκτικά τους όρους που συνοδεύουν

τις διαδικτυακές προσφορές και προωθητικές ενέργειες,

στις οποίες πρόκειται να εγγραφούμε δωρεάν, καθώς και

τα e-mails της επιβεβαίωσης διαθεσιμότητας των προϊόν-

των ή υπηρεσιών. Να είμαστε επιφυλακτικοί με ιστοσελί-

δες όπου οι όροι δεν είναι σαφείς και συγκεντρωμένοι,

αλλά γίνονται παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες. Ελέγ-

χουμε αν προβλέπεται κάποια υποχρέωση μετά τη λήξη της

δοκιμαστικής περιόδου ή της προσφοράς. Διαφορετικά

μπορεί η δωρεάν δοκιμή ή η προσφορά να μετατραπεί αυ-

τόματα σε μηνιαία συνδρομή με χρέωση.

2. Προεπιλεγμένοι όροι ή κουτάκια (tickboxes) που επιλέ-

γονται αυτόματα, χωρίς ενεργητική συμμετοχή του κατα-

ναλωτή απαγορεύονται.

3. Πριν πληκτρολογήσουμε το όνομα, τη διεύθυνσή μας ή

τον αριθμό του κινητού μας τηλεφώνου, θα πρέπει να ελέγ-

ξουμε με ποια εταιρεία έχουμε να κάνουμε. Επίσης, προ-

σέχουμε αν αναλαμβάνουμε δέσμευση και αν συνάπτουμε

σύμβαση. Δεν δίνουμε τα στοιχεία της κάρτας μας ή του

τραπεζικού μας λογαριασμού ή άλλα προσωπικά μας δε-

δομένα, χωρίς να έχουμε διαβάσει προσεκτικά τους σχετι-

κούς όρους.

4. Αποφεύγουμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία

δεν έχουν στην ιστοσελίδα τους στοιχεία της ταυτότητάς

τους, όπως απαιτεί ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολο-

γίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (πλήρης εταιρική επωνυ-

μία, έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, ΑΦΜ, αριθμός

καταχώρισης στο ΓΕΜΗ).

5. Είναι υποχρεωτικό για τα ηλεκτρονικά καταστήματα να

αναφέρουν σαφώς, κατά την παραγγελία μιας δοκιμαστι-

κής συσκευασίας ή προσφοράς και πριν καταχωρίσουμε τα

στοιχεία μας, εάν αυτή συνεπάγεται και συμβατική δέ-

σμευση, π.χ. εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία, υπηρε-

σία πολυμεσικών υπηρεσιών (πενταψήφιων).

6. Δεν συναλλασσόμαστε με ηλεκτρονικά καταστήματα

που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προ-

στασία του καταναλωτή: Απαιτείται στην ιστοσελίδα των

Hλ. Kατ/των να υπάρχει σαφής πληροφόρηση για τα βασικά

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον τρόπο πληρωμής και απο-

στολής, τη διαθεσιμότητά του, καθώς και το συνολικό κόστος

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των

φόρων, τελών, εξόδων μεταφοράς κ.λπ. Ειδική ενημέρωση

πρέπει να γίνεται για το δικαίωμα της αζήμιας και αναιτιολό-

γητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

7. Αναζητούμε διαδικτυακά σχόλια από την εμπειρία συ-

ναλλαγής άλλων καταναλωτών με την εταιρεία που κάνει

την προσφορά, πολύ περισσότερο αν μας είναι άγνωστη.

8. Κρατάμε αντίγραφο από τους όρους της αίτησης.
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Έφυγε για την Χώρα των Αγγέλων την 11η Νοεμ-

βρίου 2017, ο τελευταίος γίγαντας των Ελληνοφώ-

νων της Καλαβρίας Salvatore Seviglia. 

Ο Salvatore γεννήθηκε πριν από 82 χρόνια στο Χωρίο

του Ροχουδίου, χωριό καθαρώς Ελληνόφωνο, από

γονείς που μιλούσαν μόνον Ελληνικά. Στο ίδιο χωριό

ζήτησε να ταφεί ο άρχοντας αυτός του Νέου Ροχου-

δίου. Όποιος επισκέφθηκε τα μέρη εκείνα είτε να με-

λετήσει είτε για τουρισμό ή περιέργεια, θα είχε την

ευκαιρία να τον γνωρίσει και να μιλήσει μαζί του. 

Είχα την τύχη να τον γνωρίσω από το 1984. Έκτοτε

έμενα στο σπίτι του και μοιραζόμουνα το ψωμί του

κατά την διάρκεια των πολυετών μελετών μου για την

γλώσσα, την κοινωνία, την ποίηση και την ιστορία των

ανθρώπων αυτών, που διατήρησαν την Ελληνική

γλώσσα για χιλιετηρίδες. 

Η φιλοξενία του συγκινητική, η αγωνία του να μην

χαθεί η γλώσσα συνεχής. Το ήξερε ότι πεθαίνοντας

αυτός και ορισμένοι άλλοι εναπομείναντες γνώστες

του Ελληνικού ιδιώματος θα πέθαινε και η γλώσσα

αυτή. Το εκδήλωναν με τα τραγούδια και τα ποιήματά

τους: «Και εσού γλώσσα μου πεθαίνεις και μαζί σου
πεθαίνει και η πσυχή μου», λέει ο ποιητής από το Γκα-

λιτσανό. 

Έτσι αυτό το θαύμα της διατήρησης της Ελληνικής

γλώσσας στα μέρη εκείνα από την εποχή του Β' αποι-

κισμού των Ελλήνων κατά τον 4ον και 3ον αιώνα π.Χ,

έσβησε οριστικά, δυστυχώς έτσι νομίζω. Όσοι ομι-

λούν σήμερα τα Ελληνικά, είναι Νέα Ελληνικά και δεν

είναι του παλαιού, γνήσιου ιδιώματος, γνωστού ως

Grecanico.

Ο γνήσιος, σπουδαίος Salvatore με τον οποίον και την

γυναίκα του Antonia μιλούσαμε μέρες και νύχτες για

τη ζωή των ανθρώπων αυτών, της οssia (= του δά-

σους) που απομονωμένοι χωρίς δρόμους, τηλεόραση

και επικοινωνία ευλαβικά διατήρησαν την γλώσσα

των προγόνων τους, χωρίς να έχουν συναίσθηση της

Ελληνικότητάς τους.

O Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι, γράφει παραστα-

τικά ο Carlo Levi και πράγματι οι άνθρωποι αυτοί του

Νότου ξεχασμένοι από το Ιταλικό και το Ελληνικό

Κράτος, φτωχοί και απομονωμένοι για αιώνες ζούσαν

διατηρώντες τις αναμνήσεις και τις παραδόσεις τους. 

Έγιναν βιαίως Καθολικοί από το 1540, όταν ο τελευ-

ταίος Έλληνας Επίσκοπος, ο Κύπριος Ιούλιος Σταυ-

ριανός, τους πρόδωσε και άκουσαν την λειτουργία

των Θεοφανίων στα Λατινικά αντί της Ελληνικής.

Έκτοτε έκλεισαν το Ναό της Θεοτόκου στη Bova και

έγραψαν απ’ έξω Ο CRISTO MAS ASFIKE.

Eίναι ατελείωτη αλλά γοητευτική η μελέτη και η ιστο-

ρία των ανθρώπων αυτών. Τα δύο αδέλφια, ο Agostino

και ο Salvatore Seviglia, έξυπνοι, πρόθυμοι, φιλόξενοι,

φύλασσαν Θερμοπύλες, ήτοι εν μέσω τόσων Βαρβα-

ρικών γλωσσών και γειτόνων διατήρησαν την Ελλη-

νική γλώσσα, για την οποίαν ήταν τόσο υπερήφανοι.

Τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Είναι πολύ λίγο ένα

ευχαριστώ. Η πατρίδα έπρεπε να τους τιμήσει δεόντως. 

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ Κύριε Salvatore, σπουδαίε

φίλε με την μεγάλη καρδιά και την απέραντη γενναι-

οδωρία και αρχοντιά. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 7μμ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Με έντονη ανησυχία παρατηρούμε στο δήμο μας μια γε-

νικευμένη επίθεση από οργανωμένα οικονομικά συμφέ-

ροντα τόσο το οικιστικό  και το φυσικό περιβάλλον, όσο

και τα ιστορικά μνημεία. 

Με αποφάσεις της κυβέρνησης  και της δημοτικής αρχής

οι χρήσεις γης της Βούλας για πρώτη φορά στην ιστορίας

της μετατρέπονται από αποκλειστική σε γενική κατοικία,

η χερσόνησος της Βουλιαγμένης εκποιείται παράνομα

στην πολυεθνική Jermyn Real Estate (είναι τόσο μεγάλη

η  παράνομη  καταστροφή του δάσους της Βουλιαγμένης

ώστε έχει επέμβει εισαγγελέας), οι ελεύθερες ακτές

όπως και τα νησιά Φλέβες και Υδρούσα  παραχωρούνται

σε ιδιώτες για τσιμεντοποίηση και τουριστικοποίηση, ενώ

τα ιστορικά μνημεία του Δήμου διατρέχουν σοβαρό κίν-

δυνο πλήρους απαξίωσης  

Για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα σας καλούμε σε

ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα μιλήσουν 

Αντώνης Μαούνης, αρχιτέκτονας, πρόεδρος ΣΑΔΑΣ,

τμήμα Αττικής - Νίκος Εμμανουήλ, καθ. Γεωπονικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών - Μάκης Σταύρου, Ιστορικός - Στέ-

λιος Γκίκας, οικολόγος

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Κώστας Δούκας, Πο-

λιτικός Μηχανικός 

Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 7μμ

στην Πνευματική Εστία Βούλας, Αγ. Ιωάννου 2,

κεντρική πλατεία Βούλας

Tηλ. 6934239530-6977253957-6977990887

enail aniktisynelefsi3b@gmail.com

Φεστιβάλ Καινοτομίας και

Επιχειρηματικότητας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΒΕΑ) και η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθή-

νας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ατ-

τικής και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής,

διοργανώνουν, για πρώτη φορά, τριήμερο Φεστιβάλ Και-

νοτομίας και Επιχειρηματικότητας “Athens Innovation

Festival“ στις 20-21-22 Νοεμβρίου 2017 στο χώρο του

Ζαππείου Μεγάρου, προκειμένου να αναδειχθούν και ενι-

σχυθούν οι καινοτόμοι επιχειρηματικοί, ερευνητικοί και

τεχνολογικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ περιλαμβάνει πληθώρα εκδη-

λώσεων με συμμετέχουσες υφιστάμενες αλλά και νεοφυείς

καινοτόμες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα

και επιμελητήρια της χώρας, καθώς και χρηματοπιστωτι-

κούς, δημόσιους και διεθνείς φορείς. 

Περισσότερα στο www.athensinnovation.gr 

«Δυνατότητες Χρηματοδότησης
Εξωστρεφών Επιχειρήσεων»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σε

συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα:  «Δυνα-
τότητες Χρηματοδότησης Εξωστρεφών Επιχειρήσεων»,
την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00, στο κτίριο

του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών

επιχειρήσεων για τις εξής θεματικές ενότητες:

Παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέ-

τουν οι Τράπεζες: διαθέσιμες λύσεις και προαπαιτούμενα.

Παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Οργανι-

σμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Παρουσίαση της νέας δράσης του ΕΣΠΑ με τίτλο «ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,

ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

Αίτημα βοήθειας - Έρανος Αγάπης

Αγαπητοί Ενορίτες και Ενορίτισσες, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε.  

Θα θέλαμε να σάς υπενθυμίσουμε, ότι από τις αρχές Οκτω-

βρίου λειτουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ενο-

ριακή Τράπεζα Αγάπης, η οποία παρέχει δωρεάν βοήθεια

σε είδος και σε κουπόνια αγορών σε Ενορίτες, που έχουν

ανάγκη, και σε μη Ενορίτες, οι οποίοι έχουν λειτουργική

σχέση με τον Ναό μας. Συνολικά 43 οικογένειες ευεργε-

τούνται από την Ενοριακή Τράπεζα Αγάπης, τήν οποία δια-

κονούν αδελφοί μας αθόρυβα και με ζήλο.

Θα θέλαμε να σάς παρακαλέσουμε, να αγκαλιάσουμε όλοι,

όσο μπορούμε περισσότερο, το φιλανθρωπικό έργο τής

Ενορίας μας καταρχήν με την προσευχή μας και στη συνέ-

χεια υλικά, διότι έχουν μειωθεί αισθητά οι δυνατότητές μας

λόγω της αυξημένης ζήτησης και της μειωμένης προσφο-

ράς. Το Φιλόπτωχο Ταμείο έχει πολύ μικρό αποθεματικό και

αδυνατεί να αναπληρώσει τις απαραίτητες ποσότητες στα

ράφια της Τράπεζας Αγάπης, δυσκολευόμαστε επίσης ιδι-

αιτέρως να καλύψουμε, όσους έχουν ανάγκη για φάρμακα

και οικονομικά βοηθήματα.

Κάνουμε έκκληση ιδιαίτερα τώρα λόγω τών Εορτών τών

Χριστουγέννων και τού Αγίου Δωδεκαημέρου, που πλησιά-

ζουν, ας βοηθήσουμε όλοι, όσο μπορούμε περισσότερο,

διότι δεν υπάρχουν ό,πως παλαιότερα οι λίγοι μεγάλοι δω-

ρητές, που συντηρούσαν τους πολλούς. Ας φέρουμε τρό-

φιμα μακράς διαρκείας (μακαρόνια, ρύζι, φακές, ρεβύθια,

ζάχαρη, αλεύρι, λάδι, ντοματοχυμούς, κονσέρβες, νιφάδες

πρωϊνού κ.α.) ή ας κάνουμε οικονομική προσφορά προς το

Φιλόπτωχο Ταμείο.

Ιδιαιτέρως κάνουμε έκκληση για τον Έρανο Αγάπης. Ας φρον-

τίσουμε να διατεθούν όλα τα κουπόνια. Το έχουμε πολύ

ανάγκη να ξεκινήσουμε το 2018 με ένα θετικό οικονομικό από-

θεμα, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την βοήθεια που

παρέχουμε σε αδελφούς, που την έχουν ζωτική ανάγκη. 

Ο Πρόεδρος τού Ενοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου & 

Υπεύθυνος τής Ενοριακῆς Τράπεζας Αγάπης

Πρωτοπρεσβύτερος  Αντώνιος Χρήστου

ΤΟ GRECANICO ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΞΕΨΥΧΗΣΕ
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Βαρύ το πένθος. Θλίψη και οργή διακατέχει το

σύνολο της κοινωνίας για τον θάνατο δεκαέξι

ανθρώπων που πνίγηκαν σε όγκους νερού και

λάσπης στη Δυτική Αττική, στη Μάντρα και στη

Νέα Πέραμο.

Πνίγηκαν, όχι από τη θεομηνία (Θεού μήνις =

οργή), αλλά από την ανθρώπινη ανοησία, πλεο-

νεξία και απρονοησία.

Πνίγηκαν από τη διαπλοκή και τις ...εξυπηρετή-

σεις ημετέρων σε όλα τα επίπεδα.

Πνίγηκαν από την διοικητική αδιαφορία.

Ένα ολόκληρο κατεβατό αιτίες μπορούμε να

γράψουμε και να είναι όλες απολύτως πραγμα-

τικές.

Όταν μπαζώνεις τα ρέματα, κάποια στιγμή θα

σε πνίξουν.

Όταν καις τα δάση κάποια στιγμή θα σε θάψουν

τα χώματά τους.

Αυτό, όλοι το γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν φρον-

τίζει να μη συμβεί. Και όταν συμβεί κανείς δεν

τιμωρείται.

Η περιοχή κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης· οι Δημοτικές Ενότητες Μάνδρας, Μα-

γούλας και Νέας Περάμου των Δήμων Μάνδρας

- Ειδυλλίας, Μεγάρων, και Ελευσίνας της Περι-

φερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ζουν μία

τραγωδία από τα ξημερώματα της 15/11/2-017.

Βλέποντας στις τηλεοράσεις τις καταστροφές και την

απελπισία των κατοίκων ξαναέζησα τις καταστροφές

που υπέστην και εγώ στις πλημμύρες του 1993 στη

Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη.

Και τότε τα μπαζωμένα ρέματα, τα κλειστά ρέματα

και η αποψίλωση του δάσους από τη φωτιά έφεραν

την καταστροφή.

Και το κερασάκι στην τούρτα. Το ρέμα του Κόρμπι

στη Βάρη μετά από 24 χρόνια δεν έχει ακόμα διευ-

θετηθεί. Τον περασμένο μήνα υπεγράφη η σύμβαση

διευθέτησης και σε λίγο θα ξεκινήσει η προκήρυξη

του διαγωνισμού!!! 

Πάνω από χίλιες οικογένειες έπαθαν καταστροφή

των περιουσιών τους και πάρα πολλές επιχειρήσεις.

Ποτέ κανείς απ’ αυτούς δεν πήρε ούτε μία δραχμή ως

βοήθημα!

Βαρύτατες ευθύνες έχουν όλοι όσοι άσκησαν διοί-

κηση είτε ως αιρετοί είτε ως εργαζόμενοι σε θέσεις

κλειδιά για την καταστροφή και το θάνατο. Και κά-

ποτε πρέπει να αποδοθούν, γιατί πάντα τις προσπερ-

νάμε και όλοι βολεύονται.

Προαναγγελόμενο 
και προκαθορισμένο 
το τραγικό συμβάν

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Γεωλογίας του

Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρη Παπανικολάου η

φύση είχε προειδοποιήσει για τη σημερινή τραγωδία.

Ο Δ. Παπανικολάου μιλώντας στο «Πρακτορείο 104,9

FM» ήταν αποκαλυπτικός·  το μάθημα που έκανε σε

μεταπτυχιακούς φοιτητές ήταν πάνω στις συγκεκρι-

μένες περιοχές, με βάση προηγούμενες καταστρο-

φές!!!

«Βασική άσκηση – για το θέμα των πλημμυρών –
ήταν η περιοχή της Μάνδρας. Την είχαμε επιλέξει
σαν μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου
η ανθρώπινη παρέμβαση και η άγνοια ή η αδιαφορία
ή εν πάση περιπτώσει η μη γνώση και ουσιαστική ενα-
σχόληση με το θέμα ήταν εγκληματικού χαρακτήρα,
διότι στην περιοχή της Μάνδρας περνάει η παλιά
εθνική οδός Αθηνών – Θηβών και δίπλα στον δρόμο
αυτό, την κεντρική αυτή παλιά οδό υπήρχε από την
περιοχή πάνω της Αγ.Σωτήρας, που είναι τα βουνά
προς την περιοχή Πατέρα και αρκετά χιλιόμετρα βό-
ρεια της Μάνδρας, μια ορεινή περιοχή με ένα δίκτυο
από μικρά ποτάμια που ενώνονται και κάνουν ένα
μεγαλύτερο χείμαρρο, ο οποίος είχε μπαζωθεί επί
μήκους πάνω από 500 μέτρα. 

Το τραγικό ήταν ότι ένα μεγάλο κομμάτι του μπαζώ-
ματος και του κλεισίματος, στο πιο στενό σημείο,
ήταν μερικά στρέμματα που έφτιαξε ο Δήμος χώρο
αμαξοστασίου και επισκευών, παραδίπλα ήταν ένα
σούπερ μάρκετ, που είχαν κλείσει ακριβώς όλη τη
δίοδο (του νερού). Όποιος περάσει αυτό δρόμο
(φύγει από τη Μάνδρα για να πάει βόρεια προς Αγ.
Σωτήρα) αν προσπαθήσει – στο στενότερο σημείο μά-
λιστα -να δει πού είναι το ρέμα που περνούν τα νερά,
δεν θα δει πουθενά διέξοδο για το νερό» ανέφερε

χαρακτηριστικά ο Δ. Παπανικολάου.

Και συνέχισε: «Το τραγικό είναι ότι το 1996 είχαμε
και δύο θύματα ακριβώς στην ανάντη περιοχή, ένα
με δύο χιλιόμετρα βόρεια από το σημείο που είχε
κλείσει η δίοδος. Ήδη, η φύση είχε προειδοποιήσει
για το ότι κακώς είχαν γίνει επεμβάσεις, κακώς δεν
είχε διατηρηθεί η φυσική ροή του νερού και ταυτό-
χρονα δεν είχε διαμορφωθεί μια τεχνητή ροή του
νερού».
Επεσήμανε δε ότι: «τρεις με τέσσερις φορές στα τε-
λευταία είκοσι με τριάντα χρόνια στο συγκεκριμένο
σημείο και με πολύ μεγάλη τραγικότητα σήμερα, έχει
έρθει το ακραίο γεγονός και τότε ψάχνουμε να δούμε
τι γίνεται, ενώ είναι προαναγγελμένο, τα πάντα είναι
προκαθορισμένα».

Μάντρα Αττικής - Νέα Πέραμος και, και, και

Aνθρώπινη αφροσύνη, ατελείωτες ευθύνες, ατιμώρητες εσαεί...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                            18  NOEMBΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Απολύτως επίκαιρο το βιβλίο που κυ-
κλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σκαρα-
βαίος με συγγραφέα τον γιατρό
ενδοκρινολόγο Κώστα Φαινέκο με
τίτλο: «Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι
νομίζεις».
Και λέμε επίκαιρο γιατί στο πλαίσιο της
παγκόσμιας ημέρας διαβήτη, ακούστη-
καν “καμπάνες” συναγερμού για την
εξάπλωση της νόσου του διαβήτη με
ταχύτητες ...φωτός.

Το βιβλίο διαπραγματεύεται ακριβώς
την περίπτωση μίας νεαρής κοπέλας
που ξυπνάει από το κώμα σε ένα κρε-
βάτι νοσοκομείου και έρχεται αντιμέ-
τωπη με τη σκληρή πραγματικότητα· τη
διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη.  
Η χρήση διηγηματικής γραφής, του βι-

βλίου  “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι

νομίζεις” του γιατρού ενδοκρινολόγου

Κώστα Φαινέκου, συνδυάζει τις σημαν-

τικές πλευρές της αντιμετώπισης του

σακχαρώδη διαβήτη με την πλοκή ενός

διηγήματος, καθιστά την ανάγνωση ευ-

χάριστη χωρίς να αποστερεί τις απα-

ραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές

πληροφορίες ή να μειώνει   την επιστη-

μονική τους διάσταση.

Την περασμένη Κυριακή 11/11 έγινε η

παρουσίαση του βιβλίου από τις Εκδό-

σεις Σκαραβαίος και τον Πολιτιστικό

Σύλλογο “Ευρυάλη” Βούλας.

Μίλησε ο Κώστας Βενετσάνος για το

βιβλίο και στη συνέχεια ο συγγραφέας

Κώστας Φαινέκος εξήγησε με απλά

λόγια τη νόσο και τις διαστάσεις της,

που μπορούν να προβλεφθούν.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό.

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στη

«γλυκιά» Γυναίκα και το δικαίωμά της

να ζήσει μια φυσιολογική ζωή με ποι-

ότητα και μέλλον. 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης  σήμερα θεω-

ρείται η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη

«χρόνια πάθηση» στον κόσμο, με τερά-

στιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος,

και οι Γυναίκες φαίνεται ότι είναι πιο

γλυκές από τους άνδρες σε αναλογία

3:2. Υπολογίζεται ότι 1 στις 10 γυναί-

κες πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Ο αριθμός των γυναικών με Σακχαρώδη

Διαβήτη σε Παγκόσμιο επίπεδο εκτιμά-

ται ότι αγγίζει τα 200 εκατομμύρια! 

Σε παγκόσμιο επίπεδο όλες οι μέχρι

σήμερα επιδημιολογικές μελέτες

έχουν πέσει έξω, αφού υπολογίζεται

πλέον, ότι το 2030 περίπου ένα δισεκα-

τομμύριο συνάνθρωποι μας, θα πά-

σχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη! Το

2040, εκτιμάται, ότι οι γυναίκες με Σακ-

χαρώδη Διαβήτη θα φτάσουν τα 313

εκατομμύρια! 

Από την μήτρα της μητέρας μας, εξαρ-

τάται σε μεγάλο βαθμό, εάν και κατά

πόσο θα εμφανίσουμε στο μέλλον Σακ-

χαρώδη Διαβήτη! Πρέπει να γίνει σε

όλους αντιληπτό, ότι οι μητέρες, που

γεννάνε μεγάλα και υπέρβαρα παιδιά

(>4 κιλά) είναι γυναίκες, οι οποίες πιθα-

νότατα εμφάνισαν Διαβήτη Εγκυμοσύ-

νης. 

Το υπέρβαρο παιδί έχει δεκαπλάσια πι-

θανότητα, όταν μεγαλώσει να εμφανί-

σει Σακχαρώδη Διαβήτη και η μητέρα

του μετά από 10-20 χρόνια εκδηλώνει

διαβήτη σε ποσοστό >50%! Στο παρελ-

θόν η γυναίκα με Σακχαρώδη Διαβήτη

είχε αποκλειστεί από το αγαθό της μη-

τρότητας! 

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
“H ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις”

Η “λίμνη” του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας

H “λίμνη” που βλέπετε είναι το προαύλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας,

μετά τη χτεσινή (16.11.17) νεροποντή. Θα περάσουν τρεις έως τέσσερις ημέρες

για να απορροφηθούν. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που βρέχει!

Όπως μας ενημερώσαν γονείς, ο Δήμος έχει ενημερωθεί γραπτώς και με φωτο-

γραφίες για το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει στα αυτιά του δημάρχου...

Σχήμα 17Χ24, τιμή 10 €

Κυκλοφορεί από τις

Εκδόσεις Σκαραβαίος 
Κεντρική διάθεση: Στρ. Παπάγου 6 Βούλα,

τηλ. 210 8959.004, press@ebdomi.com



14 ΣΕΛΙΔΑ -  18  NOEMBΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                             ΕΒΔΟΜΗ

«Όλες οι Αλήθειες είναι κατανοητές απ’ τη στιγμή που
θα ανακαλυφθούν. Το θέμα είναι να ανακαλυφθούν»
(Γαλιλαίος Γαλιλέι, 1564-1642, Ιταλός φυσικός, μαθηματικός,

αστρονόμος και φιλόσοφος)

ΣΧΟΛΙΟ: Όλες μας οι ερευνητικές προσπάθειες και οι πνευ-

ματικές μας δυνάμεις και δυνατότητες σ’ αυτό και μόνο απο-

βλέπουν και συντείνουν, στην αποκάλυψη της Αλήθειας.

ΜΙΛΗΤΟΣ Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η Επιστημονική Επανάσταση δεν ξεκίνησε το 1550 μ.Χ.

αλλά χίλια χρόνια νωρίτερα στα Άγια Χώματα της Ιωνίας

τις αλησμόνητες και αλύτρωτες πατρίδες, από τους πρώ-

τους Φυσιοκράτες/Φυσιολόγους Υλιστές Φιλοσόφους της

Ιωνίας - Μιλησίας Σχολής των Προσω-κρατικών. Εκεί για

πρώτη φορά αναδύθηκε ο επιστημονικός τρόπος της φιλο-

σοφικής κριτικής σκέψης και της παρατηρησιακής/εμπειρι-

κής και όχι βέβαια πειραματικής έρευνας.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια και στους σεισμούς από

άποψη σεισμικότητας. Κατέχει την πρώτη θέση στην

Ευρώπη και στη Μεσόγειο, καθώς και την έκτη παγκο-

σμίως μετά από: Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, Νησιά

Σολομώντα και Χιλή.

Η ιστορία της Σεισμολογίας αρχίζει με τους Ίωνες, Μι-

λησίους Προσω-Κρατικούς, γιατί οι χώρες της Μεσο-

γείου ήταν θέατρα παό τότε καταστροφικών σεισμών.

Οι Φυσιοδίφες Υλιστές Φιλόσοφοι της εποχής εκείνης

(7ος π.Χ. αιών) ασχολήθηκαν διεξοδικά με τα φυσικά

αυτά φαινόμενα και διασώθηκαν από τα χρόνια αυτά όχι

μόνο πλούσιες περιγραφές μεμονωμένων πολύκροτων

σεισμών, αλλά και θεωρίες για τα αίτια της γένεσης των

σεισμών, που πλησιάζουν εν μέρει τις σημερινές σύγ-

χρονες αντιλήψεις γι’ αυτούς.

Η συστηματική επιστημονική έρευνα των σεισμών ξεκί-

νησε μόλις το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Το 1760 ο

Βρετανός Τζον Μίτσελ δήλωσε πως οι σεισμοί και τα

κύματα ενέργειας που δημιουργούν, προκαλούνται από

μάζες πετρωμάτων που μετατοπίζονται μίλια κάτω από

την επιφάνεια της γης και θεωρείται ο πατέρας της επι-

στήμης της μελέτης των σεισμών, της Σεισμολογίας.

Κανονικά θα έπρεπε ο Αναξιμένης να θεωρείται ο πρώ-

τος Σεισμολόγος, Γεωφυσικός και Γεωλόγος, ο οποίος

μελέτησε τους σεισμούς χωρίς ευαίσθητα όργανα, σει-

σμόμετρα, σεισμογράφους και δορυφόρους, αλλά πα-

ρατηρησιακά διά γυμνού οφθαλμού.

Το Γεωδυναμικό Τμήμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου

Αθηνών ερευνά σήμερα τους σεισμούς με κατάλληλους

σεισμογράφους. Το 1930 ιδρύθηκε και επίκουρος έδρα

Σεισμολογίας στο Παν/μιο Αθηνών στο Τμήμα της Γεω-

λογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Αλλά δυστυχώς αυτά οι

φοιτητές δεν τα διδάσκονται στα Ελληνικά Παν/μια.

Μόνο στο εξωτερικό τούς δίνουν την αρμόζουσα σημα-

σία και τα αναγνωρίζουν ως αξιοσπούδαστα.

Είναι πρέπον και ηθικόν στα προσεχή διεθνή συνέδρια

Σεισμολογίας να τονιστεί η σημαντική προσφορά του

Αναξιμένη στη μελέτη των σεισμών.
«Περί δέ σεισμοῦ καί κινήσεως γῆς μετά ταῦτα λεκτέον·
ἡ γάρ αἰτία τοῦ πάθους ἐχομένη τούτου τοῦ γένους
ἐστίν, ἔστι δέ τά παρειληµµένα µέχρι γε τοῦ νῦν
χρόνου τρία καί παρά τριῶν. Ἀναξαγόρας τε γάρ
ὁ Κλαζοµένιος καί πρότερον Ἀναξιµένης ὁ Μιλή-
σιος ἀπεφήναντο, καἰ τούτων ὕστερον Δηµόκριτος
ὁ Ἀβδηρίτης».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Μετεωρολογικά Β”, 365Α, 14 - 20)

(Ύστερα απ’ αυτά θα πρέπει να μιλήσουμε για τους σει-

σμούς και τις κινήσεις της γης· διότι η αιτία του φαινο-

μένου αυτού συνδέεται με τα γεγονότα που μόλις

μελετήσαμε. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί τρεις εξηγήσεις

από τρεις διαφορετικούς Φιλοσόφους. Ο Αναξαγόρας ο

Κλαζομένιος και πρωτύτερα ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος

διατύπωσαν τη θεωρία τους και ύστερα απ’ αυτούς ο

Δημόκριτος ο Αβδηρίτης).

Αιτία της δημιουργίας των σεισμών  και των ηφαιστείων

αποτελεί η κίνηση των τεκτονικών λιθοσφαιρικών πλα-

κών. Οι λιθοσφαιρικές πλάκες αλλού αποκλίνουν, αλλού

συγκλίνουν και αλλού η μία κινείται παράλληλα-εφαπτό-

μενα σε σχέση με τη διπλανή της. Η θεωρία αυτή για τα

αίτια της γένεσης των σεισμών διατυπώθηκε μόλις το

1960! Χωρίζονται σε έξι περιοχές την Ειρηνική, την Αμε-

ρικανική, την Ευρασιατική, την Αφρικανική, την Ινδική και

την Ανταρκτική. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρασιατική.

Η σύγχρονη επιστήμη προσπαθώντας να εξηγήσει τους

σεισμούς υποθέτει ότι υπάρχουν μεγάλες τεκτονικές λι-

θοσφαιρικές πλάκες στο εσωτερικό της γης, που συγ-

κρούονται μεταξύ τους. 

ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ (σείω + πέδον)
Σύμφωνα με την Μυθολογία (σ.σ. Προ-γραφική, Προ-

ϊστορική, Προφορική Παράδοση) οι σεισμοί συνδέονται

με το υγρό στοιχείο καθ’ ότι ο Ποσειδών αναφέρεται ως

Γαιήοχος < γαῖαν - ἔχων = ὁ τήν γῆν περιβάλλων ἐν
ὕδασι, ὁ κρατῶν, ὁ συνέχων τήν γῆν, ὁ βαστάζων,
ὁ φέρων (Ιλιάς Ι 183, Οδύσσεια α 68).

γαίω = αγάλλομαι, ευφραίνομαι, καμαρώνω + ὄχος = ὁ
ἐπί τῷ ὀχήµατι γαυριῶν ἤ ἀγαλλόµενος.
ἐνοσίχθων < ἔνοσις = σεισµός, τράνταγµα, τα-
ρακούνηµα + χθών = ὁ σεισίχθων, ὁ σείων τήν

γῆν. (Ιλιάς Η 445, Θ 208, Οδύσσεια γ6, ι 518) και ἐννο-

σίγαιος ἤ εἰνοσίγαιος < ἔνοσις + γαῖα = ὁ σείων τήν

γῆν - γαιοσείστης -σεισίχθων (Ιλιάς Ν 43).

Τινάκτωρ τῆς Γαίας (Σοφοκλής, “Τραχίνιαι” 502).

Επομένως ο Αναξιμένης άνοιξε το δρόμο, ως σκαπα-

νέας, στη σύγχρονη θεωρία της διολίσθησης των Ηπεί-

ρων που ερμηνεύει τη γένεση των σεισμών.

ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι ρίζες του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού συνδέονται

άμεσα με τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Η Ελ-

ληνική Μυθολογία (σ.σ. Προϊστορία) δεν είναι παρά ένα

κέλυφος που περικλείει τους θησαυρούς μιας μυστηρια-

κής θρησκείας, όπου οι Πρώτοι Φιλόσοφοι εναπόθεσαν

τη γνώση τους πάνω στους μεγάλους νόμους του φυ-

σικού κόσμου. Η Ελληνική Μυθολογία ταυτίζεται με τη

γεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου, με αποτέλε-

σμα να έχει μια γεωμυθολογική ή φυσικογεωλογική διά-

σταση.

Πολυετείς ερευνητικές προσπάθειες έχουν αποδείξει

ότι τα έργα του Ομήρου και των άλλων συγγραφέων

καθώς και η Θεογονία του Ησιόδου αντιπροσωπεύουν

τη φυσικογεωλογική εξέλιξη του Αιγαιακού και Περι-Αι-

γαιακού χώρου για το χρονικό διάστημα μεταξύ 18000

και 6000 χρόνων πριν από σήμερα. Η Μυθολογία δεν

είναι παρά ο προθάλαμος της Ιστορίας της Ελλάδας.

ΑΗΡ και ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ. 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ (ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ) 

και ΟΧΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΟΣΜΩΝ (ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ)

Ο Μαθητής Αναξιμένης υπερκέρασε το δάσκαλό του, Ανα-

ξίμανδρο, όπως και ο Αριστοτέλης τον Πλάτωνα, - βασική

παιδαγωγική αρχή της μαθησιακής διαδικασίας - και επέ-

φερε αισθητή βελτίωση στο κοσμολογικό του σύστημα.

Συγκεκριμενοποίησε την αφηρημένη κοσμολογική αρχή

(άπειρο) του δασκάλου του. Τόσο η Κοσμογονία - η γένεση

/ δημιουργία του κόσμου, - όσο και η Κοσμολογία του Ανα-

ξιμένη - η λειτουργία και η υφή του κόσμου - έχει ως επί-

κεντρο το υλικό στοιχείο του αέρα και τις μεταβολές του. 

Ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον αδιαφοροποίητο αέρα,

που είναι απροσδιόριστος / άπειρος και αιώνιος, ουσία αει-

κίνητη σε διαρκή μεταβλητότητα. 

Το σχήμα του σύμπαντος είναι ημισφαιρικό. Τα ουράνια σώ-

ματα έχουν πύρινη φύση. Η Γη είναι πλατύς δίσκος μεγάλης

έκτασης που στηρίζεται στον αέρα. Ο Ήλιος προήλθε από

τη Γη, έχει σχήμα όμοιο μ’ αυτήν, αλλά απέκτησε μεγάλη

θερμότητα/θερμοκρασία λόγω της ταχείας κίνησής του. 

Η κίνηση του αέρα, που προκαλεί πύκνωση και αραίωση είναι

ένα μηχανικό φαινόμενο που συμβάλλει ώστε η αρχική μη

ορατή πρωταρχική ουσία να προκαλέσει την εμφάνιση των

στοιχείων και των φυσικών φαινομένων. Ο Αναξιμένης προ-

φανώς αναφέρεται σε μηχανικές κινήσεις που εκτελεί ο Αήρ

με συνέπεια να παρουσιάζει πυκνώσεις και αραιώσεις. Τα χα-

ρακτηριστικά της πύκνωσης είναι: 1) συσσώρευση υλικού

στο κέντρο 2) σπειροειδής κίνηση του αρχικού υλικού 3) η

αρχική ουσία μεταβάλλεται και αλλάζει εμφάνιση ανάλογα

με την ποσότητά της σε μια ορισμένη θέση.

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ

Το αίτημα - όραμα της γενιάς του Πολυτεχνείου “ΨΩΜΙ-
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” παραμένει αδικαίωτο και ανεκ-
πλήρωτο επί 44 (1973 - 2017) χρόνια και έχει ο θεός...

―――――
* αποβλάκωση, αποχαύνωση, απονάρκωση, αναισθητοποίηση απο-
κοίμισμα, παραπλάνηση, εξασθένιση ικανοτήτων κάποιου να αντιλαμ-
βάνεται και να αντιδρά σε ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον που ζει.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Ἀπηλιθιώσεως*, 
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«Ἀναξιµένης πυρίνην µέν τήν
φύσιν τῶν ἄστρων, περιέχειν δέ
τινα γεώδη σώµατα συµπεριφε-
ρόµενα τούτοις ἀόρατα. Ἀναξι-
µένης  ἥλων δίκην καταπεπηγέ-
ναι τά ἄστρα τῷ κρυσταλλοειδεῖ,

ἔνιοι δέ πέταλα εἶναι πύρινα ὥσπερ ζωγρα-
φήµατα. Ἀναξιµένης οὐχ ὑπό γῆν, ἀλλά περί
αὐτήν στρέφεσθαι τούς ἀστέρας».  

(Αέτιος, Δοξογράφος, 1ος μ.Χ.,  ΙΙ 13, 10)

[= Ο Αναξιμένης (λέει ότι) η φύση των άστρων είναι

πύρινη, υπάρχουν όμως ανάμεσά τους και μερικά σώ-

ματα σαν τη γη τα οποία περιστρέφονται μαζί με αυτά,

αλλά είναι αόρατα. Ο Αναξιμένης (λέει ότι) τα αστέρια

είναι σαν καρφιά μπηγμένα στον πάγο. Μερικοί (πι-

στεύουν ότι) είναι πύρινα πέταλα σαν ζωγραφιές. Ο

Αναξιμένης (λέει ότι) τα αστέρια δεν κινούνται κάτω

από τη γη αλλά γύρω απ’ αυτήν].
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η

10η Πανελλήνια Εκπαίδευση του Τομέα

Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσω-

στών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,

με τη συμμετοχή  Εθελοντών Σαμαρει-

τών και Διασωστών από ολόκληρη την

Ελλάδα.

Στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκαν εκ-

παιδευτικά προγράμματα που αφορού-

σαν τη Διοίκηση μεγάλων ενοτήτων στο

πεδίο των καταστροφών (επίπεδο διοί-

κησης Verbandfürer), την εκπαίδευση

Μοτοσυκλετιστών – Διαβιβαστών σε πε-

ριπτώσεις εκτάκτων αναγκών και την εκ-

παίδευση στην Ασφαλή Οδήγηση και

Χρήση Ποδηλάτου.

Το πρόγραμμα της Εκπαίδευσης, υλοποι-

ήθηκε από τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών

του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού – Δια-

σώστη Theodor Herbert Brand και αποτέ-

λεσε συνέχεια των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων που διεξήχθησαν κατά

την 8η και 9η Πανελλήνια Εκπαίδευση.

Η 10η Πανελλήνια Εκπαίδευση ξεκίνησε

την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ολο-

κληρώθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. 

Παράλληλα με το πρόγραμμα εκπαίδευ-

σης, διεξήχθησαν εκπαιδεύσεις Μοτοσυ-

κλετιστών – Διαβιβαστών, Ασφαλούς

Οδήγησης και τη Χρήση Ποδηλάτου. 

Τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομέ-

νους επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος

Αυγερινός, συνοδευόμενος από την Το-

μεάρχη Σαμαρειτών, Διασωστών και

Ναυαγοσωστών Μαρίνα Σταμάτη. 

Κατά το χαιρετισμό του επεσήμανε τη

σημασία της διεξαγωγής ανάλογων εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων, που σχε-

διάζονται και πραγματοποιούνται τα

τελευταία δυο χρόνια με ιδιαίτερο ζήλο

και προσοχή από το Τμήμα Εκπαίδευσης. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. αναφέρθηκε επί-

σης στον επίπονο αλλά και ελπιδοφόρο

αγώνα που δίδεται από τη Διοίκηση του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τους

χιλιάδες αγνούς Εθελοντές του για την

αναγέννηση του Εθνικού Συλλόγου, υπό

δύσκολες συνθήκες, αλλά με ελπίδα.  

Η 10η Πανελλήνια Εκπαίδευση πραγμα-

τοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των

“Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων”

στη Νέα Μάκρη, οι οποίες παραχωρήθη-

Εκπαίδευση Σαμαρειτών - Διασωστών στον Ε.Ε.Σ.
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Γιάννης Χατζηθεοδοσίου*

«Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα

μοιρασθεί ένα σημαντικό ποσό ως κοι-

νωνικό μέρισμα σε κατηγορίες συμπο-

λιτών μας που βρίσκονται σε δύσκολη

θέση. Σαφώς και κρίνεται θετικά η ενί-

σχυση οποιασδήποτε κοινωνικής ομά-

δας, άρα και η απόφαση της

κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή

την κίνηση. Θεωρούμε ότι θα δοθεί

«ανάσα» σε συνανθρώπους μας που

έχουν μεγάλες ανάγκες, ενώ κάποια

από αυτά τα χρήματα θα κατευθυν-

θούν και προς την αγορά που σήμερα

στενάζει. Δεν θα πρέπει όμως να πα-

ραγνωρίσουμε και κάποια άλλα δεδο-

μένα που προκύπτουν από την

συγκέντρωση του πλεονάσματος που

θα μοιρασθεί τον Δεκέμβριο.

Δυστυχώς δεν είμαστε μία οικονομία

σε κανονικότητα όπου στο πλαίσιο της

άσκησης κοινωνικής πολιτικής υπάρ-

χει η δυνατότητα να ενισχυθούν οι ευ-

παθείς ομάδες του πληθυσμού.

Παραμένουμε σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης, με την υπερφορολόγηση να

απειλεί νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και

κυρίως να αποτελεί ανασταλτικό πα-

ράγοντα για την οποιαδήποτε προ-

οπτική ανάκαμψης. Το ποσό των 1,4

δισ. ευρώ που θα μοιράσει η κυβέρ-

νηση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προ-

ήλθε από μία σκληρή φορολογική

πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευ-

ταία χρόνια και που επιβάλλεται από

δανειστές και εταίρους, σε συνεργα-

σία βέβαια με τις εκάστοτε κυβερνή-

σεις. Οι μεγάλοι χαμένοι όλο αυτό το

διάστημα της κρίσης -εκτός βέβαια

από τα νοικοκυριά- είναι κυρίως οι μι-

κρομεσαίοι επιχειρηματίες, γενικό-

τερα αυτό που μέχρι πρότινος

αποκαλούσαμε «μεσαία τάξη». Είναι

πλέον από όλους παραδεκτό, ακόμα

και από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στε-

λέχη, ότι αυτή η κατηγορία πολιτών

ήταν ο εύκολος στόχος.

Τα υψηλά φορολογικά βάρη που έπε-

σαν στους ώμους των μικρομεσαίων

επιχειρηματιών, σε συνδυασμό βέβαια

με τις περικοπές των συντάξεων και

τη γενικότερη οικονομική πολιτική,

ήταν οι βασικοί παράγοντες συγκέν-

τρωσης του πλεονάσματος που θα κα-

τευθυνθεί σε συμπολίτες μας που

έχουν χαμηλό εισόδημα. Θεωρώ ότι

αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, δη-

λαδή να πιέζω υπερβολικά ορισμένους

για να προσφέρω κάτι σε κάποιους άλ-

λους, μπορεί να έχουν κάποια στοι-

χεία κοινωνικής μέριμνας, όμως σε

καμία περίπτωση δεν συνιστούν μέτρα

κοινωνικής δικαιοσύνης και βέβαια δεν

έχουν καμία αναπτυξιακή προοοπτική.

Ακόμα και τώρα, στην Ελλάδα της βα-

θιάς κρίσης, βλέπουμε ότι παραμένουν

ουσιαστικά στο απυρόβλητο τα πολύ

υψηλά εισοδήματα, συνεχίζεται η προ-

στασία του δημόσιου τομέα, η φορο-

διαφυγή ουσιαστικά δεν έχει παταχθεί

κάτι που είναι προς όφελος ορισμένων

επιτήδειων και καλούνται να βάζουν

συνεχώς «πλάτη» οι ίδιοι και οι ίδιοι.

Ο μεγάλος στόχος για όλους μας δεν

πρέπει να είναι η δυνατότητα να μοι-

ράζονται κάποια χρήματα ως έκτακτες

οικονομικές ενισχύσεις, αλλά να μει-

ωθούν αισθητά όσοι συνάνθρωποι μας

έχουν πραγματικά ανάγκη βοήθειας.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέ-

τοιο είναι γνωστές στο οικονομικό επι-

τελείο και βέβαια τις έχουμε επισημάνει

πολλές φορές στις προτάσεις που

έχουμε κάνει ως ΕΕΑ. Μόνο με αλλαγή

του μείγματος φορολογικής πολιτικής

και με τόνωση της επιχειρηματικότητας

μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα. Με ενι-

σχυμένες τις ελληνικές επιχειρήσεις

και με νέες επενδύσεις στη χώρα, είναι

βέβαιο ότι θα αυξηθούν οι θέσεις απα-

σχόλησης και θα μειωθεί το πολύ

υψηλό ποσοστό ανεργίας, κάτι που

κατά τη γνώμη μου αποτελεί ένα οξύ-

τατο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί

άμεσα. Ταυτόχρονα θα αυξηθούν τα

έσοδα του κράτους αλλά και των ασφα-

λιστικών ταμείων. Με στόχευση στην

αντιμετώπιση των σοβαρών θεμάτων

που καλούνται να αντιμετωπίσουν σή-

μερα επιχειρηματίες και επαγγελμα-

τίες, όπως μη εξυπηρετούμενα δάνεια

και ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα παρα-

μείνουν ενεργές επιχειρήσεις που σή-

μερα είναι ένα βήμα πριν από το

λουκέτο. Αναγκαίο για να επιτευχθούν

όλα τα παραπάνω, είναι βέβαια να

υπάρχει η διάθεση συνεργασία όλων.

Πολιτικών δυνάμεων, φορέων και να

χαραχθεί επιτέλους ένας ξεκάθαρος

αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Θετικές λοιπόν οι όποιες προσπάθειες

ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων,

όμως δεν παύει να αποτελούν "ασπι-

ρίνες" για την κατάσταση της κοινω-

νίας και της οικονομίας. Η στόχευση

όλων μας πρέπει να είναι προς την κα-

τεύθυνση της αλλαγής του γενικότε-

ρου κλίματος και τον μετασχηματισμό

της οικονομίας μας από προβληματική

σε ανταγωνιστική. Διαφορετικά θα πα-

ραμείνουμε εγκλωβισμένοι στον

φαύλο κύκλο της ύφεσης».

* Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματι-

κού Επιμελητηρίου Αθηνών 

Με πρωταρχικό σκοπό την οδική ασφάλεια των κα-

τοίκων και επισκεπτών του, ο Δήμος Σαρωνικού, ξε-

κινει επαφές με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να

καταστεί ασφαλέστερη η Παραλιακή Λεωφόρο Αθη-

νών – Σουνίου.

Με σκοπό την αποτροπή ατυχημάτων, η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, η οποία  συ-

νεδρίασε στις 2 Νοεμβρίου υπό την προεδρία του Δη-

μάρχου Σαρωνικού, Γιώργου Σωφρόνη, αποδέχθηκε

το αίτημα της Περιφέρειας Αττικής για ενίσχυση της

οδικής σήμανσης στα συγκεκριμένα σημεία, προτεί-

νοντας παράλληλα ως άμεσο μέτρο την τοποθέτηση

πλαστικών ανακλαστικών στυλίσκων. 

Πρόταση του Δήμου Σαρωνικού για την οριστική επί-

λυση του προβλήματος, είναι η τοποθέτηση διαχωρι-

στικού διαζώματος σε όλο το μήκος της εθνικής

οδού, ώστε να μην είναι δυνατή η αριστερή στροφή

στους ερχόμενους από την Αθήνα οδηγούς, παρά

μόνο στα σημεία όπου υπάρχει ανισόπεδος κόμβος

ή φωτεινή σηματοδότηση. 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σαρωνικού «ο κεντρικό-
τερος οδικός άξονας του Δήμου μας, που είναι η πα-
ραλιακή λεωφόρος, μπορεί και πρέπει να αποτελεί
πυλώνα ανάπτυξης της περιοχής μας και της τοπικής
οικονομίας, δίχως όμως καμία έκπτωση στην ασφά-
λεια των οδηγών και πεζών που την χρησιμοποιούν.» 

Όλοι έχουμε αναφωνήσει ή έστω σκεφθεί με αποτρο-

πιασμό πώς είναι δυνατόν να χάθηκαν έτσι 17 συμπο-

λίτες μας από “φυσικές καταστροφές” εν έτει 2017.

Είναι προφανές για όποιον μπορεί να σκεφθεί λίγο

παραπάνω ότι η πραγματικότητά είναι διαφορετική. Τα

καταστροφικά και φονικά φαινόμενα των πλημμυρών

σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής οφείλον-

ται, όχι στην κλιματική αλλαγή της φύσης, αλλά στην

εγκληματική αλλαγή των ανθρώπων, κυρίως των θε-

σμικών υπευθύνων και της εγκληματικής αμέλειας

του κράτους μας. 

Σωρεία πολεοδομικών παραβά-

σεων, αδιαφορίας για τη φυ-

σική μορφολογία και επιπλέον

η στρεβλή “ανάπτυξή”, η τσι-

μεντοποίηση επέβαλαν την

“θέληση” τού ανθρώπου πάνω

στην φύση. Κλείσιμο και σκέ-

πασμα των  υδάτινων διαδρο-

μών, των ποταμών, των

ρεμάτων σε όλη την Αττική,

όπως και σε όλες τις Ελληνικές πόλεις, οι οποίες

έχουν κυριολεκτικά "θαφτεί" κάτω από στρώματα μπε-

τόν σε διαδοχικές φάσεις αστικής ανάπτυξης και κυ-

κλοφοριακών δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με μελέτη του Ε.Μ.Π., τα ανοιχτά ρέματα

της Αθήνας το 1945, είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα και

σήμερα, μόλις, 434 χιλιόμετρα, μειώθηκαν, δηλαδή,

σε ποσοστό 66,4%. Όπως δε, προκύπτει από μελέτη

του ΙΓΜΕ, πριν από μερικά χρόνια, το 80% των νερών

της βροχής το απορροφούσε το έδαφος και μόλις το

20% έπεφτε στην θάλασσα, σήμερα το ποσοστό αυτό

έχει αλλάξει δραματικά.

Τα έργα για τα οποία αναφερόμαστε έχουν υπογραφές

από ανεύθυνους υπεύθυνους, υπογραφές από επιστή-

μονες και πολιτικούς “ηγέτες”.  Αυτοί υποτίθεται ότι ορ-

κίστηκαν να μας προστατεύουν και να μας υπηρετούν,

αλλά στον βωμό του χρήματος και της απληστίας υπο-

σκάπτουν την υγεία μας, την λειτουργικότητα των πό-

λεων μας, την ασφάλεια μας και τελικά μας σκοτώνουν. 

Η διαφθορά και η αναλγησία έχει χτυπήσει κόκκινο

αλλά δεν ανοίγει ρουθούνι. Θα τα πουν οι τηλεορά-

σεις, θα τα γράψουν οι εφημερίδες, θα κάνουμε το

σταυρό μας, θα λυπηθούμε για 1-2 μέρες γι’ αυτούς

που πνίγηκαν, κάποιες εταιρίες θα κάνουν το μάρκε-

τινγκ τους, ανακοινώνοντας παντού ότι είναι δίπλα

στους πλημμυροπαθείς, η αντιπολίτευση θα πει τη

δική της εκδοχή και όλοι θα συνεχίσουμε τις ζωές μας

στο ίδιο μοτίβο.

Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να μας ταρα-

κουνήσει ώστε να συνέλθουμε και να γίνουν οι πόλεις

μας και η ζωή μας συμβατές με το φυσικό περιβάλ-

λον, ώστε να είμαστε υγιείς, ασφαλείς και να ζούμε

σε ομορφότερες, ανθρώπινες πόλεις που βελτιώνουν

το βιοτικό μας επίπεδο.

Στην υγειά μας...

Μιχάλης Στεφανίδης

Κλιματική αλλαγή της φύσης 

ή  (εκ)κλιματική 

αλλαγή του ανθρώπου

Μέτρα για την προστασία της οδικής ασφάλειας 

στις συμβολές τοπικών οδών του Δήμου Σαρωνικού 

με την Παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου

«Θετικό το κοινωνικό μέρισμα, 

αλλά μην ξεχνάμε πώς προήλθε



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                            18  NOEMBΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

«Οι βροχές είναι φυσικό φαινόμενο,
θεομηνία είναι η πολιτική σας»

Την ευθύνη της ΕΕ και όλων διαχρονικά των ελληνικών

κυβερνήσεων για την τεράστια καταστροφή στις εργατο-

γειτονιές της Δυτικής Αττικής με νεκρούς και υλικές ζη-

μιές, κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης

Ζαριανόπουλος στη συζήτηση σχετικά με τις «κοινωνικές

ανισότητες» στην ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινoβουλίου στο Στρασβούργο. 

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τόνισε μεταξύ

άλλων: «Σήμερα στην Ελλάδα, όχι στα θέρετρα των πλου-
σίων, αλλά στις φτωχογειτονιές – εργατογειτονιές της Ατ-
τικής, έχουμε μέχρι στιγμής 15 νεκρούς από πλημμύρες
και ο μακάβριος κατάλογος συνεχίζεται. Αυτή είναι ανισό-
τητα.    
Βλέπετε, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι προτεραιότητα
ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε των κυβερνήσεων που
χρηματοδοτούν από τους ματωμένους φόρους του λαού
επιχειρηματικούς ομίλους και όχι μέτρα προστασίας της
ζωής και περιουσίας του λαού. Η δίκαιη ανάπτυξή σας
είναι η βαρβαρότητα του συστήματός σας. 

Οι βροχές είναι φυσικό φαινόμενο. Θεομηνία είναι η πολι-
τική σας που βαρύνεται με την ευθύνη για τα δράματα
αυτά».

Τ
ις δύσκολες αυτές στιγμές, που δοκιμάζονται σκληρά

οι κάτοικοι τις Δυτικής Αττικής, οι σκέψεις όλων μας

βρίσκονται στους συγγενείς των θυμάτων και σε

όσους είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από

την τραγική αυτή θεομηνία. 

Σε αυτή την καταστροφή δεν υπάρ-

χουν λόγια για να εκφράσει κανείς

τον πόνο, την οδύνη και την θλίψη του

απέναντι στις οικογένειες των αδικο-

χαμένων συνανθρώπων μας.  

Γιατί σήμερα και εχθές θρηνούμε για

τον άδικο χαμό συμπολιτών μας.

Δικών μας  συνανθρώπων. Παιδιά, μη-

τέρες και πατέρες, γιαγιάδες και παππούδες, συγγένειες,

φίλοι και γνωστοί μας, είναι ανάμεσα στα θύματα. Αυτή η

ανείπωτη καταστροφή μας αγγίζει όλους μας.

Ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση,  η περιφέρεια Αττικής, και

εγώ προσωπικά, είμαστε όλοι στο πλευρό των συνανθρώ-

πων μας που δοκιμάζονται, ακόμα και αυτές τις δύσκολες

ώρες, στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Είμαι

απόλυτα βέβαιος ότι άμεση και καθοριστική θα είναι η απο-

κατάσταση των ζημιών καθώς και η μέριμνα της κυβέρνη-

σης για τις οικογένειες των θυμάτων της θεομηνίας.

Άμεσες και καθοριστικές θα είναι οι ενέργειές μας, ώστε να

μην ξαναζήσουμε αυτές τις συγκλονιστικές και τραγικές

στιγμές.   
Γιώργος Πάντζας

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής - Κοσμήτορας ΒτΕ

Δράση αλληλεγγύης

για τους πληγέντες

της Μάντρας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, απευθύνει επείγον κάλε-

σμα σε όλους μας, για προσφορά Εμφιαλωμένου

Νερού και Συσκευασμένων Τροφίμων -έτοιμων

προς κατανάλωση- (Κονσέρβες, Κρουασάν, Μπι-

σκότα  κ.λ.π.), από την Δευτέρα 20 έως και την Τε-

τάρτη 22 Νοεμβρίου, τις ώρες 8.00 π.μ. έως 3.00

μ.μ. στην είσοδο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, 

Ο Δήμος Σαρωνικού, καλεί τους κατοίκους

του Δήμου για προσφορά  την Δευτέρα, Τρίτη

και Τετάρτη 20-21-22, σε τρόφιμα, νερά, χυμούς,

σεντόνια, κουβέρτες, παιδικές τροφές: 
Α) Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνών και Ρ.Φεραίου, Καλύβια) 

Β) Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου (Βασ. Κωνσταντί-

νου & Κρήτης, Ανάβυσσος)

Ώρες περισυλλογής 08:00-14:00

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
υπενθυμίζει στα μέλη του ότι  οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών 

του Διοικητικού του Συμβουλίου θα διενεργηθούν,

Παρασκευή 1, Σάββατο 2, Κυριακή 3 και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017, 
ώρες Παρασκευή, Δευτέρα 08:00 – 19:00 και Σάββατο, Κυριακή 09:00 – 17:00

3 στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (οδός Γ. Κασιμάτη 1, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς)

3 στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, Μαγούλα)

Η συμμετοχή και η ψήφος σας δίνουν φωνή στην επιχείρησή σας

Αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,  για την

απώλεια της ζωής των συμπολιτών μας και την κατα-

στροφή των περιουσιών και των δημοσίων υποδομών,

κατέθεσε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Με

την αναφορά ζητείται η διερεύνηση των συνθηκών και

των αιτιών που οδήγησαν στην πρωτόγνωρη αυτή κα-

ταστροφή.

H Εισαγγελέας ενημερώθηκε για το Πρόγραμμα Εκτε-

λεστέων Έργων της Περιφέρειας, το οποίο αριθμεί 163

έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης για όλες τις Περιφε-

ρειακές Ενότητες, συνολικού προϋπολογισμού

508.769.259,82 ευρώ, από ίδιους πόρους της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Αντίστοιχα, έχουν ενταχθεί 36 αντιπλημμυρικά έργα

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συνολική

χρηματοδότηση ύψους 48.870.137,05 ευρώκαι 16 έργα

στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 με συνολική χρηματοδό-

τηση ύψους 54.316.991,99 ευρώ. Ειδικά για τους Δή-

μους της Δυτικής Αττικής, η σχετική χρηματοδότηση

αντιπλημμυρικών έργων ανέρχεται στο ποσό των

57.854.985,63 ευρώ.

Ταυτόχρονα η Εισαγγελέας ενημερώθηκε για το ιδιαί-

τερα δαιδαλώδες και χρονοβόρο θεσμικό πλαίσιο υλο-

ποίησης των έργων που προσκρούει σε χρόνιες

παθογένειες του ελληνικού δημοσίου, όπως η επικά-

λυψη αρμοδιοτήτων και η διάχυση ευθυνών μεταξύ

των φορέων του ελληνικού δημοσίου. Οι εγκρίσεις και

οι παρακολουθήσεις των έργων από αρχαιολογικές

υπηρεσίες, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των

έργων και οι οριοθετήσεις των ρεμάτων αλλά και οι αυ-

θαιρεσίες, η άναρχη δόμηση και έλλειψη πολεοδομικού

σχεδιασμού, καθυστερούν ακόμη περισσότερο την υλο-

ποίηση των έργων. 

Επιπλέον, το νομοθετικό πλαίσιο των διαγωνιστικών

διαδικασιών, η διαδικασία των ενστάσεων, η έννομη

προστασία των διαγωνιζόμενων και ο χρόνος γενικά

που απαιτείται μέχρι την εγκατάσταση των αναδόχων

και η σημαντική υποστελέχωση των Υπηρεσιών του Δη-

μοσίου σε εξειδικευμένο προσωπικό δεν συμβάλλουν

στην έγκαιρη υλοποίηση έργων.

Η Περιφερειάρχης Αττικής όπως σημειώνει στο δελτίο

τύπου, ζήτησε τη συνδρομή του Γενικού Διευθυντή του

Ινστιτούτου Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών Δ.

Τσαγκά για τη διενέργεια αυτοψίας στο όρος Πατέρα

και στις πληγείσες περιοχές για τον εντοπισμό των αι-

τίων που συντέλεσαν στη μεγάλη αυτή καταστροφή και

στην υποβολή σχετικών προτάσεων προς τους αρμόδι-

ους φορείς για την αποφυγή παρόμοιου φαινομένου

στο μέλλον.

Tις πρώτες βοήθειες έχει ξεκινήσει με προμήθεια πρό-

χειρων γευμάτων και εμφιαλωμένου νερού. Επίσης επι-

χειρούν χωματουργικά μηχανήματα, φορτωτές, τσάπες,

αντλιοφόρα οχήματα, βυτιοφόρα,   γερανοί, φορτηγά

και αυτοκίνητα τύπου 4Χ4.

Παράλληλα έχουν ξεκινήσει τα συνεργεία της Περιφέ-

ρειας Αττικής διενεργούν αυτοψίες...

Αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - από την

Περιφέρεια Αττικής - για τα την καταστροφή στη Δυτική Αττική
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289 
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστος
Αρ. Πρωτ. 17815
ΚΑΛΥΒΙΑ 14/11/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής
προκηρύσσει τη διενέργεια με δια-
δικασία συνοπτικού διαγωνισμού
για την υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε)» με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφε-
ρόμενη τιμή).

Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολο-
γισμός της Μελέτης ανέρχεται στο
ποσό <33.600,00€> για το έτος 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Σαρωνικού.
Ημερομηνία υποβολής προσφορών:
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017 και
ώρα 10:00 π.μ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρού-
σας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στο Γραφείο
Προμηθειών, στη διεύθυνση Αθη-
νών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ.
19010, και στο τηλέφωνο
2299320348 κο Παπασωτηρίου
Χρήστο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
Πληροφορίες: Χ. Κύρκου
Τηλ. 210 6135.010, 
Fax: 210 6137920
Γέρακας 9.11.2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 5046/95843

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα, με αφορμή το αρ.
7091/15.5.2017 αίτημα Δήμου Μαρ-
κοπούλου Μεσογαίας εκδόθηκε η
αριθ. 4981/93663/7.11.2017 Πράξη
χαρακτηρισμού της υπηρεσίας μας
που έλαβε ΑΔΑ: 75ΝΙΟΡΙΚ-ΣΨΚ και
ΚΑΔΑ: 61008, για έκταση εμβαδού
[19,532] στρ. (δεκαεννιά στρεμμά-
των και πεντακοσίων τριάντα δύο
χιλιοστών του στρέμματος) που
βρίσκεται στη θέση “Ζήκι”, Περιφέ-

ρειας Δήμου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, Αττικής.
Με την πράξη αυτή, η ως άνω
έκταση που απεικονίζεται επί του
φύλλου χάρτη ΓΥΣ 6467/2, κλίμα-
κας 1:5000 με μπλε περίγραμμα, με
στοιχεία (1, 2, 3,...11,1), με ενσω-
ματωμένο πίνακα συντεταγμένων
κορυφών ΕΓΣΑ 87, χαρακτηρίζεται
μη δασική και εμπίπτουσα στην πα-
ράγραφο 6α του άρθρου 3 του Ν.
998/79 όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 4 του άρθρ 32 του Ν.
4280/2014.
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αν-
τιρρήσεις, εντός προθεσμίας
εξήντα (60) ημερών από της επιδό-
σεως ή κοινοποιήσεως, ή σε κάθε
άλλη περίπτωση από την ανάρτηση
στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν
καταβολής παραβόλου ενώπιον της
Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αν-
τιρρήσεων, Αγίου Ιωάννου 65, Αγία
Παρασκευή, από κάθε φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον.

Ο Δασάρχης Πεντέλης α/α
Αθανάσιος Ρέππας, Δασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών Kορωπί :
16-11-2017
Αρ. Πρωτ. : 24572
ΑΔΑ:ΩΨΔΠΩΛ6-1ΛΒ
Βασ. Κων/νου 47, 19400 Κορωπί
Πληρ. : Κ. Μωραΐτη
Τηλ.  : 210 6625682 
Φαξ   : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικής
κλιματιστικής μονάδας και βελ-
τίωση συστημάτων ψύξης - θέρ-
μανσης στο κλειστό γυμναστήριο
του σταδίου Γ.Σ. Παπασιδέρης»
προϋπολογισμού 59.677,42€ χωρίς
ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότε-
ρης τιμής.

Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1 και 2
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα
έγγραφα της σύμβασης με αρ. μελέ-
της ΤΥ/52/2017 που αποτελεί αναπό-
σπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα δύο (2) τμήματα αυτής.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπρο-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εν
λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί
από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου και στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.ko-
ropi.gr. Πλήρης διακήρυξη θα αναρ-
τηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
30η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη
με ώρα έναρξης παραλαβής προ-
σφορών 10:00 και ώρα λήξης παρα-
λαβής προσφορών 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο
δημοτικό κατάστημα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί  14-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 24375

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για την υποβολή ενστάσεων και δη-
λώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής της πολεοδομικής ενό-
τητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα»
του Δήμου, η οποία εντάχθηκε σε ρυ-
μοτομικό σχέδιο  με  το από 08-07-
2016 Π.Δ. (ΦΕΚ 152/ ΑΑΠ/
22-07-2016), κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρ-
τησή της.
Έχοντας  υπόψη:
1. Την  αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84) Απόφαση  Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
2. Το  άρθρο 12 του Ν 1337/83 και
ειδικότερα την παρ.5, όπως συμ-
πληρώθηκε με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94) και το Ν.4315/2014
3. Την  αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κα-
τοικίας της πολεοδομικής ενότητας
3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του
Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο
Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες προκειμέ-
νου:
1) Να λάβουν γνώση της  Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο

πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία κατά το
νόμο ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο.
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλε-
πόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμ-
φωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6
του Ν. 2242/94 και τον
Ν.4315/2014, όσοι εκ των ιδιοκτη-
τών δεν έχουν ήδη υποβάλλει και 
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτη-
ματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά στο οικόπεδό
τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη
στην διόρθωση των παραπάνω δια-
γραμμάτων και πινάκων. 
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων-
ενστάσεων  ορίζεται σε 15 ημέρες
από την κατά το νόμο τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας στον τύπο.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με την δήλωση ιδιο-
κτησίας και τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ
877/Β/94) όπως συμπληρώθηκε με
τον Ν.4315/2014 είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών κατά την
ημερομηνία 28 Μαΐου 2014 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά  μεταγραφής, ιδιο-
κτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κα-
τασχέσεων της ιδιοκτησίας κατά
την σημερινή ημερομηνία.
3. Αντίγραφα  μερίδων των σημερι-
νών ιδιοκτητών καθώς και αυτών
της 28 Μαΐου 2014.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία ημερο-
μηνία δημοσίευσης της παρούσας
στον τύπο.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβλη-
θούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου. 
Στην περίπτωση που δεν υποβλη-
θούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  Τ.Υ.
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο αναπλ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.  ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Λ. Μαραθώνος αρ.104,  19005
Τηλ: 2294020572
Email:promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  14/11/2017
Α.Π: 25412
ΕΡΓΟ: Προμήθεια μεταχειρισμένου
υδροφόρου Οχήματος
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 74.400 € με ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: Α. Κατερέλου
ΠΟΡΟΙ: Επιχορήγηση ΥΠΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διενερ-
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού για την
Προμήθεια μεταχειρισμένου υδρο-
φόρου οχήματος, με κριτήριο κατα-
κύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από τεχνοοικονομικά  κριτήρια προ-
σφορά, συνολικού προϋπολογισμού
74.400,00 €. Η δαπάνη της προμή-
θειας θα καλυφθεί από  έκτακτες επι-
χορηγήσεις ΥΠΕΣ:  α)  ποσό ύψους
60.000€  (σχετική ΑΔΣ 288/2017) και
β) ποσό ύψους 14.400€ (σχετική
ΑΔΣ 145/2017)
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία

παραλαβής τους είναι η  27/11/2017
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
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδί-
δεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθε-
σμη, κρίνεται απαράδεκτη και επι-
στρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παρα-
λαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την

24/11/2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγ-
καιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφρα-
γιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή
από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  14 -11-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  292/2014  Απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας  με θέμα “Αναπροσαρμογή
δημοτικών τελών της Υπηρεσίας
Ύδρευσης”.
Στο Κορωπί στις 14 Νοεμβρίου
του έτους  2017  κατά την 32η Συ-
νεδρίαση του,  το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμ-
βούλου 1) Ευάγγελου Ρεμπάπη,
Τη διατήρηση των τελών και δικαιω-
μάτων της υπηρεσίας ύδρευσης για
το έτος 2018 και εφεξής, στο ύψος
που διαμορφώθηκαν με την αριθμ.
378/2007 απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου και τις παλαιότερες
όμοιες που αφορούν στα λοιπά δι-
καιώματα και πρόστιμα που επιβάλ-
λονται σε εφαρμογή των διατάξεων
του κανονισμού ύδρευσης, σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της παρού-
σας,  μετά από εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής, και έχουν
ως εξής:
ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από    1-15κμ      σε 0,61€/τρίμηνο
Από    16-30κμ    σε 0,85 €/τρίμηνο
Από    31-60κμ    σε 1 €/τρίμηνο
Από    61-80κμ    σε 1,69 €/τρίμηνο

Από    81-105κμ  σε 2,31 €/τρίμηνο
Από   106 και άνω σε 2,89 €/τρίμηνο
Πολύτεκνοι το ½ της εκάστοτε
τιμής κλίμακας.
Φιλανθρωπικά-ευαγή δημόσια ιδρύ-
ματα, ναούς αναγνωρισμένων θρη-
σκειών, μοναστήρια κλπ, η τιμή
μονάδος/κμ σε 0,53 ευρώ ανεξαρ-
τήτως της τρίμηνης κατανάλωσης.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Από     1-500κμ     σε 0,97 €/τρίμηνο
Από  501κμ και άνω σε 1,14 €/τρίμηνο
ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ
Οικιακό   σε 3,47ευρω/τρίμηνο
Βιομηχανικό   σε  8,11/τρίμηνο
Πάγια κατανάλωση έως
15κμ (εκτός σχεδίου) σε 9,84 ευρω/
τρίμηνο
Πυροσβεστικός κρουνός σε 25,47
ευρω / τρίμηνο
Τέλος μεταφοράς παροχής νερού
σε 305,00 ευρώ (αριθμ. 206/2003
απόφαση δημοτικού συμβουλίου).
Τέλος σύνδεσης νέας οικιακής πα-
ροχής 450,00 ευρώ
Τέλος σύνδεσης νέας επαγγελματι-
κής παροχής 735,00 ευρω(207/03
απόφαση δημοτικού συμβουλίου)
Τέλος σύνδεσης πυροσβεστικής πα-
ροχής 735,00 ευρώ
Τέλος διακοπής υδροδότησης 29,35 €
Τέλος επανασύνδεσης παροχής 14,67 €
Την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο
των τρίτεκνων οικογενειών με ετή-
σιο εισόδημα έως 30.000,00 ευρώ,
των μονογονεϊκών οικογενειών και
των οικογενειών που  κάποιο μέλος
τους έχει αναπηρία χωρίς εισοδη-

ματικά κριτήρια, όπως ισχύει και για
τις πολύτεκνες οικογένειες, μει-
ωμένο κατά 50% του οικιακού τιμο-
λογίου της εκάστοτε τιμής κλίμακας
και μόνο για την κύρια κατοικία
τους.
Η παρούσα θα έχει εφαρμογή από
1.1.2018 και εφ’ εξής και σε καμία
περίπτωση δεν θα ισχύει αναδρο-
μικά. 
Οι μειώσεις στο τιμολόγιο θα γίνον-
ται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη ή
ενοικιαστή και προσκόμισης των κα-
τωτέρω:
1.ΑΙΤΗΣΗ
2.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3.Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΜΕΑ
5.ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ή ΜΙ-
ΣΘΩΤΗΡΙΟ
6.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (θα δηλώ-
νεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής
δεσμεύεται να δηλώσει στο Δήμο
οποιαδήποτε μεταβολή της οικογε-
νειακής κατάστασης που αφορά
στις κατηγορίες που προβλέπεται η
μείωση του τιμολογίου ή της κύριας
κατοικίας)

➢ Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της βρίσκεται  αναρτημένη
στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση του
κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     5-10-2017
Αρ. Πρωτ.   17016 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια ενός μηχανήματος έργου
(φορτωτή εκσκαφέα) τύπου JCB»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
80600,00 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρο-
νικός ανοικτός διαγωνισμός για την
προμήθεια ενός μηχανήματος

έργου (φορτωτή εκσκαφέα) τύπου
JCB, ενδεικτικού προϋπολογισμού
80600,00 € (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%), η ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών ορίζε-
ται η 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και
ώρα 10:00πμ Ο διαγωνισμός θα διε-
νεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2%
του συνολικού προϋπολογισμού της
υπ αριθμ 17/2017 μελέτης προμή-
θειας του Δήμου χωρίς ΦΠΑ. Τεχνι-
κές προδιαγραφές υπάρχουν στην
υπ αριθμ 17/2017 μελέτη προμή-
θειας του Δήμου και κριτήριο κατα-

κύρωσης είναι η συμφερότερη οικο-
νομική προσφορά. Το χρονικό διά-
στημα δέσμευσης από την
προσφορά είναι για σαράντα (40)
ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλ-
λακτικές προσφορές. Η χρηματοδό-
τηση είναι από ίδιους πόρους. Η
πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αναλυτική διακή-
ρυξη έπειτα από την οριστική παρα-
λαβή των ειδών από την αρμόδια
επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες μέσω ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονι-
κός διαγωνισμός με α/α 48790.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του και βρίσκεται

δίπλα σε ΚΑΘΕ παιδί που έχει πέσει θύμα  κακοποίησης, παραμέλησης, bullying, παρά-

νομης διακίνησης κι εμπορίας στην Ελλάδα με στόχο ΠΑΝΤΑ την ολιστική αντιμετώπιση

κάθε μορφής βίας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που βρί-

σκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα.
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δημοσιοποίηση

στοιχείων με 

ληξιπρόθεσμες

οφειλές προς το

Δημόσιο

Tροποποιήθηκε το άρθρο 9 του

Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) σύμφωνα με

τις οποίες η υποχρέωση δημοσιοποί-

ησης των στοιχείων των φυσικών και

νομικών προσώπων με ληξιπρόθε-

σμες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως

προΐσχυε, εφαρμόζεται πλέον και για

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από

ασφαλιστικές εισφορές προς τον

Ε.Φ.Κ.Α..

H δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων

οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές

είναι πλέον υποχρεωτική. Βασική προ-

ϋπόθεση για τη δημοσιοποίηση ή μη

αποτελεί κυρίως το ύψος και η παλαι-

ότητα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Συγκεκριμένα, δημοσιοποιούνται ληξι-

πρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές φυ-

σικών/νομικών προσώπων ή νομικών

οντοτήτων προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον,

κατά την ημερομηνία άντλησης των

στοιχείων από το ολοκληρωμένο πλη-

ροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Κέν-

τρου Είσπραξης Ασφαλιστικών

Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), η βασική ληξιπρό-

θεσμη οφειλή υπερβαίνει το ποσό των

εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000)

ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του

ενός έτους.

Εν τέλει η δημοσιοποίηση ληξιπρόθε-

σμων ασφαλιστικών οφειλών είναι

εκείνες που υπερβαίνουν τις 150.000

€,  μη συμπεριλαμβανομένων των

προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβο-

λής, τόκων, προστίμων και λοιπών επι-

βαρύνσεων και η παλαιότερη χρονική

περίοδος αναφοράς (μήνας/έτος) είναι

τουλάχιστον κατά ένα έτος μικρότερη

σε σχέση με την χρονική περίοδο άντ-

λησης των στοιχείων από το Ο.Π.Σ..

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρ. 9 όπως ισχύει, από την προβλε-

πόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης

εξαιρούνται ορισμένες ληξιπρόθεσμες

ασφαλιστικές οφειλές όπως:

― έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμι-

σης και τηρούνται οι όροι αυτής,

― τελούν υπό αναστολή καταβολής,

δυνάμει προσωρινής διαταγής,

― έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες

είσπραξης,

― αφορούν σε αποβιώσαντες ή ανήλι-

κους οφειλέτες,

― είναι των φορέων του Δημοσίου και

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-

καίου.

www.e-forologia.gr

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΛΟΓΩ 

ΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΥ ΟΥΣΙΑΣ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στo

πλαίσιο προγράμματος

ασφάλειας και ποιότητας

τροφίμων για το έτος 2017

ως προς τις αλλεργιογόνες

ουσίες και ύστερα από εργα-

στηριακούς ελέγχους που

διενεργήθηκαν στο Γενικό

Χημείο του Κράτους, διαπί-

στωσε τη διακίνηση προϊόν-

τος "Μίγμα Μπαχαρικών",

στο οποίο ανιχνεύτηκε η πα-

ρουσία αλλεργιογόνου ου-

σίας (γλουτένη, πρωτεΐνης

δημητριακών), η οποία δεν δηλώνεται

στην επισήμανση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν

"Μίγμα Μπαχαρικών", με την εμπο-

ρική ονομασία "ΜΑΡΙΝΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΤΟ-

ΠΟΥΛΟ – COOK AT HOME", σε

συσκευασία των 100γρ, με ημερομηνία

λήξης 07/2019 και αριθμό παρτίδας

LOT 0044154, το οποίο παρασκευάζε-

ται από την εταιρεία "ΠΡΟΒΥΛ Α.Ε."

με έδρα στη ΒΙΠΕ Σίνδου στην Θεσσα-

λονίκη.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από την

εν λόγω επιχείρηση την

άμεση ανάκληση / από-

συρση του συνόλου της

συγκεκριμένης παρτίδας

από την αγορά και ήδη

βρίσκονται σε εξέλιξη οι

σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλω-

τές, που είναι αλλεργικοί

στην γλουτένη και που

έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω

προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΑΣ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”

Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική

Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ώρα 11:00 στην

αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Πανό-

ραμα Βούλας ελλείψει απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την 1. Οι-

κονομικός Απολογισμός

2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.

3. Απαλλαγή Δ.Σ.

4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

5. Πρόταση για τροποποίηση των άρθρων 15.1.1, 15.1.4, 17.3.1,

17.3.2, 17.3.3. του Καταστατικού.

Για το Δ.Σ.

Η Γραμματέας Η Πρόεδρος

Φανή Αγγελίδου - Μαριάννα Μαυραγάνη -

Φραγκοδημητροπούλου Λυκούδη

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα (γάλα, ζάχαρη, αλεύρι για τα συσσί-
τιατ ης εκκλησίας)

Mαστογραφίες ΔΩΡΕΑΝ 

Συνεχίζονται οι δωρεάν εξετάσεις (μαστογραφία και τεστ

ΠΑΠ) των γυναικών στο Λαύριο έως και τις 24/11/2017.

Παρακαλούνται λοιπόν όλες οι ενδιαφερόμενες γυναίκες

να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους άμεσα τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. - 14:00 μ.μ., στο

Κ.Η.Φ.Η. στο τηλέφωνο 22990-66456.. 

Η κινητή μονάδα είναι σταθμευμένη μπροστά από το Δη-

μαρχείο Λαυρίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Νομικού

Προσώπου ΚΕΦΑΛΟΣ με το Κ.Η.Φ.Η.  και του Ελληνικού

Ιδρύματος Ογκολογίας.

Ανάκληση προϊόντων από τον ΕΦΕΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο     8-11-2017
Αρ. Πρωτ.   19346 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«Προμήθεια τροφίμων»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
123380,96 € (με ΦΠΑ 13 & 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρο-
νικός ανοικτός διαγωνισμός για
την προμήθεια τροφίμων, ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού 123380,96 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 &
24%), η ημερομηνία λήξης υποβο-
λής των προσφορών ορίζεται η
13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα
10:00πμ Ο διαγωνισμός θα διενερ-
γηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστο-
σελίδας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr  
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2%
του συνολικού προϋπολογισμού

των υπ αριθμ 14/2016 & 11/2017
μελέτων της Τ.Υ. του Δήμου χωρίς
ΦΠΑ. ή 2% για την ομάδας/ες στις
οποίες θα συμμετέχουν οι διαγωνι-
ζόμενοι. Τεχνικές προδιαγραφές
υπάρχουν στις  υπ αριθμ 14/2016 &
11/2017 μελέτες προμήθειας της
Τ.Υ. του Δήμου κριτήριο κατακύρω-
σης είναι η χαμηλότερη οικονομική
προσφορά. Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά
είναι για δώδεκα (12) μήνες. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές. Η χρηματοδότηση είναι
από ίδιους πόρους του Δήμου Μαρ-
κοπούλου και ίδιους πόρους του
ΝΠΔΔ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ». Η πλη-
ρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αναλυτική διακή-
ρυξη έπειτα από την τμηματική πα-
ραλαβή των ειδών από την αρμόδια
επιτροπή.
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες και επικοινωνία μέσω του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α
30405.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Την Τρίτη 21/11 η πρώτη συνε-

δρίαση της Δια-παραταξιακής

Επιτροπής για το αποχετευτικό.

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου

Σαρωνικού, εφαρμόζοντας την

απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου της 3ης Νοεμβρίου

2017, όπου αποφασίστηκε η

ανάκληση της αρχικής απόφα-

σης του Δ.Σ., που προέβλεπε τη

δημιουργία Κ.Ε.Λ. στο ΒΙΟΠΑ

Καλυβίων, σε συνδυασμό με τη

δημιουργία δια-παραταξιακής

επιτροπής που θα αναλάβει την

αναζήτηση σε εύλογο χρονικό

διάστημα εναλλακτικής λύσης

για τη χωροθέτηση και κατα-

σκευή του, προχώρησε στις πα-

ρακάτω ενέργειες:

Ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης, με

επιστολή του προς την Διοί-

κηση της ΕΥΔΑΠ  ζήτησε την

αναβολή της διαγωνιστικής δια-

δικασίας, για την εκπόνηση

προμελέτης και μελέτης περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων για

τη δημιουργία Κ.Ε.Λ. στο

ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. 

Παράλληλα ζήτησε από την

ΕΥΔΑΠ να τοποθετηθεί με επί-

σημο τρόπο κατά πόσο είναι

εφικτή η λύση της Ψυττάλειας.

Η ΕΥΔΑΠ τόνισε κατηγορημα-

τικά, με επιστολή του Προ-

έδρου του Διοικητικού της

Συμβουλίου  Κ. Παπαδόπουλου,

ότι για μια σειρά από λόγους, η

λύση αυτή δεν είναι εφικτή. 

Στην ίδια επιστολή επισημάν-

θηκε ότι όλοι οι Δήμοι της Περι-

φέρειας Αττικής έχουν δώσει

λύση στο ζήτημα αυτό  εφαρμό-

ζοντας την αρχή της εγγύτη-

τας, παραθέτοντας μια σειρά

από παραδείγματα.

Με βάση τα παραπάνω, την ερ-

χόμενη Τρίτη 21 Νοεμβρίου τα

ζητήματα αυτά θα τεθούν στη

συνεδρίαση της Δια- παρατα-

ξιακής και θα υπάρξει ολοκλη-

ρωμένη ενημέρωση των μελών

της, προκειμένου να αποφασι-

σθούν οι παραπέρα κινήσεις.

Ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Η σημερινή Δημοτική Αρχή

έχει ξεκαθαρίσει ότι αποτελεί

προτεραιότητά της η επίλυση

του σημαντικότερου προβλήμα-

τος του Δήμου Σαρωνικού, της

αποχέτευσης. Θα κάνουμε ότι

είναι δυνατόν για να δώσουμε

μια ρεαλιστική κι εφαρμόσιμη

λύση. 

«Ανέφικτη η σύνδεση του Δήμου Σαρωνικού με Ψυτάλλεια  απαντά η ΕΥΔΑΠ
Η Δια-παραταξιακή Επιτροπή για το αποχετευτικό συνεδριάζει
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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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Το GLYKOULI.GR η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη On-

line κοινότητα ατόμων με διαβήτη στην Ελλάδα, με την υπο-

στήριξη του Συλλόγου Νέων Ελλήνων Διαβητικών, με

αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, διοργανώ-

νουν εκδήλωση η οποία τελεί υπό την ΑΙΓΙΔΑ του ΙΔΡΥΜΑ-

ΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Το θέμα της εκδήλωσης ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΔΙΑΒΗΤΗΣ «Δι-

καίωμά μας ένα υγιές μέλλον» εναρμονίζεται με το φετινό

μήνυμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, IDF – Inder-

national Diabetes Federation που είναι αφιερωμένη στην

υγεία των γυναικών με Διαβήτη και στο ισότιμο δικαίωμά

τους για ένα υγιές μέλλον.

Όλες οι γυναίκες με διαβήτη και όχι μόνο, χρειάζονται οι-

κονομικά προσιτή και δίκαιη πρόσβαση στην περίθαλψη και

την εκπαίδευση για να διαχειριστούν καλύτερα την υγεία

τους.

“H υποεκπροσώπηση των γυναικών σε κλινικές μελέτες και

η έλλειψη αναλύσεων των μελετών ανά φύλο, είναι ένας

βασικός λόγος για την ανεπάρκεια στοιχείων για το διαβήτη

των γυναικών. Ελάχιστη προσοχή δίνεται στους διαφορε-

τικούς τρόπους που βιώνουν το διαβήτη οι άντρες και οι γυ-

ναίκες, μέσω των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών και

ιατρικών προγραμμάτων.”  

Σύμφωνα με τον IDF (Indernational Diabetes Federation): 

- Υπάρχουν σήμερα πάνω από 199 εκατομμύρια γυναίκες

που ζουν με διαβήτη. 

- Το σύνολο αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 313 εκατομμύ-

ρια μέχρι το 2040. 

- Δύο στις πέντε γυναίκες με διαβήτη είναι σε ηλικία ανα-

παραγωγής και αντιπροσωπεύουν πάνω από 60 εκατομμύ-

ρια γυναίκες παγκοσμίως. 

- Ο διαβήτης είναι η ένατη κύρια αιτία θανάτου στις γυναί-

κες παγκοσμίως προκαλώντας 2,1 εκατομμύρια θανάτους

ετησίως. 

- Μία στις επτά γεννήσεις επηρεάζεται από Διαβήτη κύη-

σης. 

- Ο IDF εκτιμά ότι 20,9 εκατομμύρια ή το 16,2 των γεννή-

σεων για τις γυναίκες το 2015 είχαν κάποια μορφή υπερ-

γλυκαιμίας κατά την εγκυμοσύνη. 

- Περίπου οι μισές γυναίκες με ιστορικό Διαβήτη Κύησης θα

αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 στα επόμενα πέντε έως δέκα

χρόνια μετά την εγκυμοσύνη. 

- Οι μισές από όλες τις περιπτώσεις υπεργλυκαιμίας κατά

την εγκυμοσύνη εμφανίζονται σε γυναίκες ηλικίας κάτω

των 30 ετών. 

- Η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων υπεργλυκαιμίας

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν σε χώρες με χα-

μηλό και μεσαίο εισόδημα, όπου η πρόσβαση στη φροντίδα

της μητέρας είναι συχνά περιορισμένη.  

Στατιστικά για την Ελλάδα από την Παγκόσμια Τράπεζα

που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας. - Στην

ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το 64% των ανέργων είναι γυ-

ναίκες. - Οι εγγεγραμμένες άνεργες γυναίκες φτάνουν το

63,57%. του ανέργου πληθυσμού. - Οι εργαζόμενες γυναί-

κες αμείβονται κατά 15% λιγότερο σε σχέση με τους άν-

δρες. - Όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης, τα ποσοστά για τις

γυναίκες στο Κοινοβούλιο και στις επιχειρήσεις είναι 23%

και μόλις 10% στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στατιστικά Π.Ο.Υ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας): - Οι

ηλικιωμένες γυναίκες συχνά έχουν μικρότερα εισοδήματα

και ελλειπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

σε σχέση με τους συνομήλικους άνδρες και σε συνάρτηση

με τον κίνδυνο της άνοιας, να είναι περισσότερο ευάλωτες

στον κίνδυνο της φτώχειας και της κακοποίησης. - Περίπου

500.000 γυναίκες πεθαίνουν ετησίως από τις δύο πιο δια-

δεδομένες μορφές καρκίνου (ο καρκίνος του μαστού και

καρκίνος του τραχήλου της μήτρας) παγκοσμίως, κυρίως

όμως σε χώρες με χαμηλό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. -

Ο διαβήτης τύπου 2 έχει συνδεθεί με αυξημένο καρκίνο του

μαστού. Oι γυναίκες 55 ετών και άνω με διαβήτη είχαν 30%

περισσότερες πιθανότητες διάγνωσης με καρκίνου του μα-

στού από τις γυναίκες χωρίς διαβήτη.

Πρόγραμμα εκδήλωσης  

 18:00 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκ-

θεση που φιλοξενείται στον ίδιο χώρο με θέμα “Ο φεμινι-
σμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974 – 1990: ιδέες,
συλλογικότητες, διεκδικήσεις“  

18:30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  

OΜΙΛΙΕΣ  18:45  Ευτυχία Λεοντίδου  Μαιευτήρας-γυναικο-

λόγος, συγγραφέας “Γυναίκες και Υγεία: Ποιοι οι λόγοι για
τους οποίους οι γυναίκες δέχονται διακρίσεις στο χώρο της
υγείας. Η αναγκαιότητα ισότητας μεταξύ των φύλων και
στην υγεία. Παρουσίαση βιβλίου: «Η θεά σε δράση: τοκε-
τός»”  

19:05  Μαρία Στρατηγάκη  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, Πρόνοιας & Iσότητας στο Δήμο Αθηναίων, Ανα-

πληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

του Παντείου Πανεπιστημίου ”Γιατί ο Φεμινισμός παραμένει
επίκαιρος. Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία και γιατί χρει-
άζεται να υπάρχει διάλογος για την πολιτική, κοινωνική και
οικονομική ισότητα των φύλων”  

19:25  Σοφία Τσιρώνα  Ενδοκρινολόγος με εξειδίκευση

στον Σακχαρώδη Διαβήτη “Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στα
δύο φύλα. Ποιες οι διαφορές της πάθησης σε άντρες και
γυναίκες. Πως οι ορμονικές μεταβολές του γυναικείου σώ-
ματος επηρεάζουν διαφορετικά τις γυναίκες στη ρύθμιση
του σακχάρου.”  
19:45 Βάνα Κουτσουδάκη  Μαία, ειδική νοσηλεύτρια “Φροντίδα

γυναικών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη: Μαιευτική υγεία, Διαβή-

της κυήσεως. Εμπειρία: Ζώντας με το Διαβήτη και ειδικά σε ένα

εργασιακό περιβάλλον που αφορά τις γυναίκες”  

20:05 Κωνσταντίνα Μπουμάκη  Φοιτήτρια Ιατρικής, Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπρόσωπος της

Ελλάδας στο Young Leader program της IDF απο το 2015

με ειδικότητα Young Mentor. “Σκέψεις από μια νεαρή Young
Leader για το μέλλον. Όσα ξέρουμε για την υγεία των γυ-
ναικών στο σήμερα.
Θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση.
ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ   ένας παιδότοπος θα δώσει τη δυνατότητα

στις μητέρες να αφήσουν τα παιδιά τους σε ασφαλές περι-

βάλλον και να παρακολουθήσουν τις ομιλίες.

Είσοδος Ελεύθερη

. . . γ ια την υγειά μας

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΔΙΑΒΗΤΗΣ «Δικαίωμά μας ένα υγιές μέλλον» 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

Επαναστατική Ανώδυνη 

Ενδοσκοπική Θεραπεία 

Κύστης Κόκκυγος με Laser

Ο Γενικός Χειρουργός Όθων Μιχαήλ, αναλύει την πρω-

τοποριακή επαναστατική ενδοσκοπική θεραπεία της κύ-

στης κόκκυγος με laser. Ο χειρουργός Όθων Μιχαήλ

έφερε στην Ελλάδα τη νέα ενδοσκοπική μέθοδο εξαλεί-

φοντας την ταλαιπωρία ανθρώπων που υποφέρουν από

κύστη κόκκυγος.

Όπως μας εξήγησε ο χειρουργός: "Η ενδοσκοπική θε-

ραπεία της κύστης κόκκυγος με Laser  αποτελεί την

πλέον σύγχρονη μορφή θεραπείας. Πρόκειται για μια θε-

ραπεία με εξαιρετική ακρίβεια που συμβάλλει καθοριστικά

στην οριστική αντιμετώπιση της πάθησης. Μέσω μιας

οπής εισάγεται ένα λεπτό ενδοσκόπιο και διενεργείται

αναγνώριση και χαρτογράφηση της κύστης και των συ-

ριγγίων με εκπληκτική και εξαιρετικά λεπτομερή απεικό-

νιση σε οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

Μέσω του ενδοσκοπίου και με χρήση λεπτών εργα-

λείων, καθαρίζεται το περιεχόμενο της κύστης.  Μετά τον

καθαρισμό της κύστης, εισάγεται το Laser και ακολουθεί

η καταστροφή των συριγγίων και της κύστης."

Η επέμβαση πραγματοποιείται και με τοπική αναισθησία ή

συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης και διαρκεί πε-

ρίπου 30 λεπτά, είναι αναίμακτη και ανώδυνη. Ο ασθενής

λαμβάνει εξιτήριο την ίδια ημέρα και μπορεί να επιστρέψει

άμεσα στην εργασία του και στις καθημερινές του δραστη-

ριότητες. Η περιποίηση του τραύματος δεν έχει ιδιαίτερες

απαιτήσεις και αρκεί η καθημερινή υγιεινή".

Όθων Π. Μιχαήλ | Γενικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάτοχος Μάστερ στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου

omichail@yahoo.com

Εκδήλωση με θέμα: 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΔΙΑΒΗΤΗΣ 
«Δικαίωμά μας ένα υγιές μέλλον»

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, 18.00

Βασιλίσσης Σοφίας 11 (είσοδος από οδό Σέκερη)

Yπό την Αιγίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 10:30

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός για  έβδομη

χρονιά διοργανώνουν την αθλητική εκδήλωση

«Σφήττιος Δρόμος» για την ανάδειξη της  αρχαίας

Σφηττίας οδού και του ομώνυμου αρχαίου Δήμου

που βρίσκεται ανάμεσα, στους πρόποδες του Υμητ-

τού και την πόλη του Κορωπίου.  Έτσι, την Κυριακή

19 Νοεμβρίου 2017, στις 10:30 το πρωί στο τέλος

της οδό Σφηττού (πρόποδες Υμηττού- Κάστρου Χρι-

στού, λίγο πιο πάνω από την Ιερά Μονή Βηθλεέμ) θα

διεξαχθεί ο «Σφήττιος Δρόμος 2017».

Πρόκειται για αγώνα δρόμου και πεζοπορίας, ο

οποίος από το 2014 έχει μετεξελιχθεί σε αθλητικό

γεγονός με οργανωμένες συμμετοχές ενηλίκων

(4χλμ) και μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, με πολλές κατηγορίες-

αγωνίσματα (100μ,150μ, 350μ, 600μ, 1000μ, 4.000μ)

ενώ μετέχει και ο σύλλογος ΑμεΑ Κορωπίου,

«Αγάπη και Ελπίδα». Τα αγωνίσματα ξεκινούν  στις

10:30 και τελειώνουν στις 12:30.Οι αθλητές-συμμε-

τέχοντες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του αθλη-

τικού κέντρου SAN SIRO στις 10:00 για την

παραλαβή των αριθμών της συμμετοχής τους ενώ

από τις 09:30 έως  10:15 μπορούν να δηλώνονται

συμμετοχές από τους πολίτες. Οι συμμετοχές των

μαθητών όλων των σχολείων μπορούν να δηλωθούν

και την ημέρα διεξαγωγής στην γραμματεία αγώνων

από τις 09:30. Μετά το πέρας των αγωνισμάτων,

12:45 ακολουθεί η τελετή βράβευσης, η απονομή

των μεταλλίων για τους τρεις πρώτους αθλητές και

αναμνηστικών διπλωμάτων για τους συμμετέχοντες.

Για άλλη μια χρονιά, το αθλητικό κέντρο SAN SIRO
προσφέρει στην οργανωτική επιτροπή δωρεάν τις

υποδομές  που διαθέτει για την εξυπηρέτηση των

συμμετεχόντων, των συνοδών τους και γενικότερα

του κοινού. Εθελοντές του Σφηττός, εθελοντές

υπάλληλοι του Δήμου και η Πολιτική Προστασία του

Δήμου και η  Εθελοντική του Ομάδα υποστηρίζουν

τη διοργάνωση για άλλη μια χρονιά.

Σφήττιος Δρόμος 2017

Αγώνες δρόμου και πεζοπορίας

Την εκκίνηση της δεύτερης ομάδας της Μαραθώνιας

Διαδρομής του 35ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθή-

νας, έδωσε και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Αντι-

περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου

στην ιστορική αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου μαζί

με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Μαραθωνίων

Δρόμων και Μεγάλων Αποστάσεων – AIMS Πάκο Μπο-

ράο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρα-

θώνα Αιμίλιο Ρεΐσογλου. 

Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης
Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Δήμαρχος Μαρα-
θώνα Ηλίας Ψινάκης, όλοι παρόντες στην εκκίνηση του
Μαραθώνιου.

Οι συμμετοχές στον 35ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθή-

νας, που διοργανώθηκε από τον ΣΕΓΑΣ με συνδιοργα-

νωτές την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων και

τον Δήμο Μαραθώνα, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο

φτάνοντας τις 51.000 σε όλες τις διαδρομές, ενώ μόνο

για στην αυθεντική Μαραθώνια Διαδρομή έλαβαν μέρος

18.500 δρομείς.

Για ακόμα μια χρονιά με τη δυναμική παρουσία και συμ-

μετοχή χιλιάδων δρομέων από όλο τον κόσμο, ο Μαρα-

θώνιος της Αθήνας, το σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός

διεθνούς εμβέλειας, η αυθεντική γιορτή ζωής και αισιο-

δοξίας, μετέδωσε το πανανθρώπινο μήνυμα της ειρήνης

και της δημοκρατίας και πρόβαλε την Ελλάδα σε κάθε

γωνιά του πλανήτη. 

Ο Μαραθώνιος Αθηνών, "ο Αυθεντικός" δεν είναι μόνο

ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, ένας δύσκο-

λος αγώνας δρόμου για λίγους, μια σκληρή διαδρομή

42.195 μέτρων. 

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Μαραθώνιος Αθη-

νών, "ο Αυθεντικός" είναι η γέφυρα που ενώνει το θρύλο

με την ιστορία και αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπι-

νης θέλησης και ψυχής. 

Αποτελεί μια δεξαμενή αξιών, κοινωνικής συνείδησης,

περιβαλλοντικής ευαισθησίας, φιλίας και αλληλεγγύης,

τώρα πιο επίκαιρη από ποτέ.

Κενυάτες οι τρεις πρώτοι αθλητές που έκοψαν το νήμα

του 35ου Μαραθώνιου αγώνα.

Πρώτος έκοψε το νήμα ο Σάμουελ Καλαλέι με επίδοση

2:12.17 και ακολούθησαν  ο Μίλτον Ρότιτς (2:14.18) και

Τζόναθαν Γιέγκο Κίπου 2:16.00.

Στην Ελλάδα πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Κώστας Γκε-

λαούζος τερματίζοντας σε 2:27.21, ακολουθούμενος

από τον Χριστόφορο Μερούση (2:28.19) και τον Πανα-

γιώτη Καραϊσκο (2:28.57).

Από τις γυναίκες τερμάτισε πρώτη η Πεντάτου Μπου-

τάνε από την Αιθιοπία σε 2.18 και 18 δευτερόλεπτα.  

35ος Μαραθώνιος της Αθήνας, o Αυθεντικός
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Δήλωση - καταγγελία 

Γιώργου Βασιλακόπουλου

Ζητά παρέμβαση Πολιτείας

Για προσπάθεια διάλυσης εθνικών ομάδων και πρωταθλη-

μάτων κάνει λόγο ο ισχυρός άνδρας της Ελληνικής Ομο-

σπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Γιώργος

Βασιλακόπουλος. 

Με αφορμή την ανακοίνωση των παικτών του Ολυμπια-

κού, ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν στις εθνικές τους
ομάδες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του 2019, και εν αναμονή της απόφασης των παικτών του

Παναθηναϊκού για το ίδιο ζήτημα, ο Γ. Βασιλακόπουλος

καταγγέλλει την Ευρωλίγκα, την ECA και τους «εταίρους

τους» ότι επιδιώκουν τη διάσπαση της παγκόσμιας πλην

ΗΠΑ δομής, για να δημιουργήσουν μια κλειστή Ευρω-

λίγκα, με μια οικονομικοαθλητική ελίτ.

Επίσης, ο Γ. Βασιλακόπουλος ρίχνει το μπαλάκι στην Πο-

λιτεία καλώντας την να παρέμβει δραστικά, ενώ υπο-

γραμμίζει ότι FIFA και UEFA «δεν είναι ανόητες» που

ακολουθούν τελείως διαφορετική τακτική, η οποία -σύμ-

φωνα με τον ισχυρό άνδρα της ΕΟΚ- συντελεί στην ανά-

πτυξη του αθλήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Γ. Βασιλακόπουλος δεν απαντά στο

ερώτημα εάν οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθη-

ναϊκού θα κληθούν στις 19 του μηνός, από τον ομοσπον-

διακό προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλο, προκειμένου

να ενισχύσουν την εθνική ομάδα - μια απόφαση που ανα-

μένεται να δρομολογήσει τιμωρίες των παικτών, σύμ-

φωνα με τον αθλητικό νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή. 

Υπενθυμίζεται ότι εάν οι παίκτες κληθούν και δεν εμφα-

νιστούν, τότε θα υποστούν τις συνέπειες της άρνησής

τους, οι οποίες μπορεί να φτάσουν σε αποκλεισμό δύο

αγώνων από την ελληνική Α1 μπάσκετ.

Η δήλωση του Γ. Βασιλακόπουλου 

«Η Ευρωλίγκα, η ECA και οι εταίροι τους, επιδιώκουν
αργά, αλλά σταθερά και μεθοδικά, την υποβάθμιση,
διάλυση και εν τέλει εξαφάνιση των Εθνικών ομάδων
και πρωταθλημάτων. Όπως επίσης, επιδιώκουν τη διά-
σπαση της παγκόσμιας πλην ΗΠΑ δομής, Αθλητικό σω-

ματείο – Εθνική Ομοσπονδία – Διεθνής Ομοσπονδία –
ΔΟΕ. Ο στόχος είναι γνωστός. Η δημιουργίας μιας
κλειστής Ευρωλίγκας, με μια οικονομικοαθλητική ελίτ.
Το σχέδιο είναι έτοιμο από καιρό και αναζητείται ο χρό-
νος και ο τρόπος εκτέλεσής του και σίγουρα ο οικονο-
μικός μαρασμός των Εθνικών φορέων που επιχειρούν
να επιβάλλουν, θα τους ανοίξει τον δρόμο προς την κα-
τεύθυνση της πλήρους εμπορευματοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια αλλα-
γής του τρόπου της κοινωνικοαθλητικής παραγωγικής
διαδικασίας και αξιοποίησης νέων παικτών. Η επιδίωξη
είναι να σταματήσει η ανάδειξη μέσα από τα αθλητικά
σωματεία, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο πλην
ΗΠΑ, και να επιβληθεί μέσω των διαρκώς αυξανόμενων
δήθεν ινστιτούτων, ακαδημιών, καμπ και λοιπών υψη-
λού κόστους διαδικασιών που εμφανίζονται με ανεξι-

χνίαστα προγράμματα και δρουν ανεξέλεγκτα. Με
απλά λόγια, ο απώτατος στόχος είναι πέραν των
άλλων και η επιβολή και καθιέρωση των ΤΕΛΩΝ αθλη-
τικής εκμάθησης και… παραπαιδείας.
Ήρθε επιτέλους η ώρα να δούμε την Πολιτεία να πα-
ρεμβαίνει δραστικά και να ανακόψει αυτό το σχέδιο εκ-
φυλισμού που ξεδιπλώνεται με ταχύτητα.
Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι την χρησιμότητα
της διαδικασίας των προκριματικών αγώνων, βλέπον-
τας τα σημαντικά οφέλη στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Η FIFA και η UEFA δεν είναι ανόητες που τα διενερ-
γούν, επιδιώκουν να παίζουν οι ομάδες στις χώρες
τους, διαπιστώνουν ότι έτσι αυξάνεται ο φίλαθλος κό-
σμος, άρα και οι οικονομικοί πόροι μέσω χορηγών, που
βοηθούν στην ανάπτυξη του αθλήματος. 
Κυρίως όμως, πρέπει όλοι να αποδεχτούν ότι η Εθνική

ομάδα δεν «ανήκει» σε κανέναν, είναι υπεράνω προ-
σώπων και οργανισμών και εκπροσωπεί διεθνώς το
άθλημα και τη χώρα. Οι Εθνικές ομάδες ενώνουν, προ-
σθέτουν, δεν αφαιρούν.
Αυτά προς το παρόν».

Αυτά τα προβλήματα κ. Πρόεδρε δεν είναι ΣΗΜΕΡΙΝΑ

δεν είναι λοιπόν, ΣΩΣΤΟ να κάνουμε τους ξαφνιασμέ-

νους και να ζητάμε την παρέμβαση της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ η

οποία από Αθλητισμό κοιμάται ΟΡΘΙΑ (και όχι μόνο).

Από τις αρχές της Δεκαετίας του ‘80  μέχρι ΣΗΜΕΡΑ

γράφαμε ότι η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ θα καταστρέ-

ψει τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Σε αυτή την καταστροφή μεγάλη

συμμετοχή είχε και έχει η ΧΩΡΑ ΜΑΣ… Αυτά και άλλα

πολλά ήτανε γνωστά στο ΦΙΛΟ και ΠΡΟΕΔΡΟ για

πολλά χρόνια του ΜΠΑΣΚΕΤ… Τώρα γιατί κλαίμε;;;

Πόσες φορές δεν έχω γράψει με τη Δύναμη  και τις

Γνώσεις που έχει, να μπει μπροστά και να ξεσηκώσει

τον Αθλητικό Κόσμο. Από την Πολιτεία δεν έχει να πε-

ριμένει ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΙΠΟΤΑ. Αυτά προς το παρόν… η

ΖΩΗ είναι ΜΠΡΟΣΤΑ… 

Για να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, ομολογώ

πως με ξάφνιασε η “παρουσία” του Προέδρου της

Ομοσπονδίας Μπάσκετ στο ρ. 902, και κυρίως τα γρα-

φόμενά του τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα τα

οποία η Αθλητική Επιτροπή του ΚΚΕ και το Αθλητικό

Τμήμα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ από τη δεκαετία του ‘80 τα

είχαμε προβλέψει, άλλωστε από τότε η μετατροπή

κυρίως του Ποδοσφαίρου και του Μπάσκετ σε Βιομη-

χανία μάς έδειχνε καθαρά την “Εξέλιξη των Πραγμά-

των”. Πώς διέφυγαν όλα αυτά τότε από τον

“έμπειρο” Πρόεδρο;;; Πριν από πολύ καιρό είχα γρά-

ψει στον κ. Πρόεδρο να συσπειρώσει όλους τους

Προέδρους των Ομοσπονδιών σε έναν κοινό Αγώνα,

και ΟΧΙ όπως είναι Σήμερα που ο καθένας κάνει, ότι

νομίζει.     

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

...στο κύλισμα της μπάλας

Κυριακή 19 Νοεμβρίου

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Σαρωνικού, σε συνεργασία

με το Δήμο Σαρωνικού, διοργανώνει το 2ο Διασυλ-

λογικό Τουρνουά Τένις στα δημοτικά γήπεδα τένις

στα Καλύβια, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017.

Το τουρνουά αφορά αθλητές από 5 έως 10 ετών και

οι σύλλογοι που θα λάβουν μέρος είναι:

-Ο.Α.Λαυρίου -Βουλιαγμένη TennisClub

-Ο.Α.Κορωπίου -Ν.Ο.Σαρωνίδας και   -Ο.Α.Κουβαρά

Οι κατηγορίες θα είναι:
9.30-11.30 Αγόρια –Κορίτσια εως 8 χρ.με κόκκινη μπάλα.

11.30-13.00 Αγόρια-Κορίτσια εως 9 χρ. με πορτοκαλί μπάλα.

13.00-14.30 Αγόρια-Κορίτσια εως 10 χρ. με πορτοκαλί μπάλα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΚΩΝ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  ΤΗΛ: 6974 436406

«ΘΑ ΣΑΣ 
ΚΑΨΟΥΜΕ 
ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ»….

Τρομοκρατικό, μήνυμα στον αυτό-

ματο τηλεφωνητή, δήλωσε ότι

έλαβε μέλος της Συντονιστικής

Επιτροπής Πολιτών (Σ.Ε.), που

έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για το

Γήπεδο της “Δικέφαλος ΑΕ” (η

οποία παρεπιπτόντως μας είναι

πολύ συμπαθής ως ομάδα) στη

Νέα Φιλαδέλφεια. 

Το τηλεφώνημα, σημειώνει η Σ.Ε.,

έγινε την Παρασκευή 10/11/2017:

«Μιλώντας από απόκρυψη και
χρησιμοποιώντας προφανώς ψεύ-
τικο όνομα, αυτός που τηλεφώ-
νησε, απείλησε ότι οι χούλιγκαν
της ΑΕΚ θα κάψουν τα σπίτια των
πολιτών που έκαναν την προ-
σφυγή.  
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε
σε μια προσπάθεια άσκησης τρο-
μοκρατίας με μεθόδους μαφίας.
Μεθόδους που εφαρμόζονται συ-
στηματικά από την άνοιξη του
2014 στη Νέα Φιλαδέλφεια, τις
οποίες και καταγγείλαμε εκ νέου
στην πρώτη ανακοίνωση της Πρω-
τοβουλίας των 56 πολιτών. 
Μεθόδους που το μόνο που απο-
καλύπτουν είναι ο πανικός των

εμπνευστών τους», συμπληρώνε-

ται στην ανακοίνωση της Συντονι-

στικής Επιτροπής η οποία

επαναλαμβάνει: «Η πρωτοβουλία
της κατάθεσης της προσφυγής φι-
λοδοξεί να αποτελέσει μια ακόμη
ψηφίδα στον πολύμορφο αγώνα
των κατοίκων της Ν. Φιλαδέλ-
φειας - Ν. Χαλκηδόνας και ολό-
κληρης της Αττικής, για την
οριστική αποτροπή ενός δρομολο-
γημένου περιβαλλοντικού εγκλή-
ματος. Ενός αγώνα που δίνεται
στο όνομα της υπεράσπισης της
πόλης, του άλσους και της ζωής
των πολιτών και δεν πτοείται από
την τρομοκρατία μιας δράκας
τραμπούκων».

2ο Διασυλλογικό Τουρνουά

Τένις στο Σαρωνικό




