
“Εν τη προαιρέσει 
η μοχθηρία και το
αδικείν.” 

Αριστοτέλης 384-322 π.Χ.

(= η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν

από πρόθεση)

Σύσσωμοι και οι δύο 

βαθμοί της Αυτοδιοίησης

στηρίζουν το Δήμο 

Σαρωνικού για τη 

διαχείριση της παραλίας

Αλυκών Αναβύσσου
Σελίδα 3

Η Αϊσέ δεν πάει διακοπές

φέτος, του Νίκου Ιγγλέση
Σελίδα 8

―――――――――

H πολυκύμαντη ιστορική
πλεύση της Ελαφονήσου

Παγκόσμιες πρωτιές

Απόφαση του ΣτΕ απαγορεύει

στους Δήμους αναστολή άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος Σελίδα  7

Kαταστροφική
φωτιά στην

Ανατ. Αττική

Στάχτη περιβάλλον

και περιουσίες σε Κάλαμο,

Βαρνάβα, Καπανδρίτι

Σελίδα  15

“Βούλιαξε” τμήμα
της νέας πλατείας 
Πέτρου και Παύλου

στη Βάρη

στον ελληνικό αθλητισμό

“κρυμένο” πηγάδι
βρισκόταν από κάτω!

Σελίδα  12 Σελίδα  8
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα. Επι-

τρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την

αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Σελ. 4-5

Απαράδεκτες αποφάσεις  της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Ν.Α κα-
ταγγέλει ο Δήμος Κρωπίας Σελ. 6

Συγχαρητήρια επιστολή στους διευ-
θυντές των σχολείων του Δήμου Κρω-
πίας. 
Καλοσώρισμα στους νέους Σελ. 6

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού απαντά για
την Πολιτική Προστασία του Δήμου
σημειώνοντας ότι δουλεύει με ανιδιο-
τέλεια και υψηλό φρόνημα Σελ. 7

Υδρογονάνθρακες, γαιάνθρακες,
υγρά και αέρια καύσιμα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός κατα-
σκευής του ρέματος Κόρμπι Σελ. 13

Φαράγγι Βίκου, με τη ματιά μαθητών
του 2ου Λυκείου Βούλας  Σελ. 12

Η Σημαία δεν κληρώνεται όπως τα λα-
χεία Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

Η καπήλευση 

των αρμοδιοτήτων
“Εδώ ο κόσμος καίγεται και οι πολιτικοί χτενίζονται”, λέει ο

λαός και το είδαμε μετά λύπης και αγανάκτησης  στα δελτία

ειδήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεν ικανοί να πυροδοτούν

πολιτικές πυρκαγιές εν αιθρία αλλά ως εξ επαγγέλματος  ανε-

πάγγελτοι όχι μόνο δεν έχουν  ιδέα για το πώς προχωράει μία

πραγματική δασική πυρκαγιά πολύ δε περισσότερο για το πώς

αντιμετωπίζεται.

Παρά ταύτα μπερδεύονται στα πόδια των αρμοδίων της πυρό-

σβεσης και αερολογώντας εκφέρουν άποψη για το πρόβλημα

και συνήθως αποδίδουν ευθύνες ανεπαρκούς διαχείρισης

στους εκάστοτε κυβερνώντες οι οποίοι από τη μεριά τους απο-

δίδουν προθέσεις δολιοφθοράς και δημιουργίας κλίματος πο-

λιτικής εκτροπής στην εκάστοτε αντιπολίτευση.

Εδώ προφανώς υπάρχει εκ μέρους όλων των πολιτικών  καπή-

λευση αρμοδιοτήτων οι οποίες θα έπρεπε να ανήκουν στους

ειδικά εκπαιδευμένους αρμοδίους του κρατικού μηχανισμού

που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις.  Δυστυχώς

οι πολιτικοί θεωρούν τον κρατικό μηχανισμό ως τσιφλίκι τους

και ως  μέσον άσκησης ρουσφετολογικών επιρροών, κομματι-

κής υποστήριξης και προσωπικής ανάδειξης.

Αυτό για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι πολιτικοί είναι η σωστή

εκπαίδευση των αρμοδίων είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι

στρατιωτικοί, είτε είναι καθηγητές, είτε είναι δικαστές ή ότι

άλλο λειτούργημα ασκούν αφενός, η αξιοκρατική τοποθέτησή

τους στην ιεραρχία αφετέρου  και τέλος η παροχή προς αυ-

τούς των απαραίτητων μέσων  για την άσκηση του λειτουργή-

ματός τους. Η αποκατάσταση των ζημιών σε περίπτωση

φυσικών καταστροφών, δολιοφθοράς, ή πολεμικών επιχειρή-

σεων ανήκει στους κυβερνώντες που διαχειρίζονται τα οικο-

νομικά του τόπου.

Τα ανωτέρω δεν γίνονται από την μία στιγμή στην άλλη και τα

αποτελέσματα των προσπαθειών  βελτίωσής τους, ή   και υπο-

νόμευσής τους, φαίνονται μετά από χρόνια. Είναι προφανές

ότι η κάθε κυβέρνηση περπατά πάνω στην υποδομή που άφησε

η προηγούμενη και εάν η επάνδρωση των υπηρεσιών είχε γίνει

και γίνεται  με κομματικά κριτήρια και τα διαθέσιμα μέσα είναι

ανεπαρκή αυτό βαρύνει κυρίως τους προηγούμενους και εν

μέρη τους παρόντες.

Έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να φανεί η εθνοκτόνα δα-

νειοληπτική πολιτική  παροχών του Ανδρέα και των διαδόχων

του στο ΠΑΣΟΚ με την υποστήριξη της “αριστεράς”, που απο-

καλύφθηκε με την ανάδειξή της στη σημερινή εξουσία, καθώς

και η υποτέλεια στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα της

λαϊκίζουσας, δήθεν εθνικόφρονος  αλλά πασοκοποιημένης δε-

ξιάς, της συνυπογράψασας τα μνημόνια του Γιωργάκη, των Σα-

μαρο-Βενιζέλων, των Συριζα-Ανελέων και διεκδικούσης τον

ρόλο του νέου σωτήρος.

Πολλοί αναζητούν ένα πολιτικό σύστημα που να μην επιτρέπει

τη δημιουργία και επιβίωση παρασίτων αλλά αυτό αν και είναι

γνωστό στους αγρότες που εξοντώνουν τα παράσιτα με κάθε

λογής παρασιτοκτόνα δεν το εφαρμόζει η πολιτεία με τον

θεσμό της Δικαιοσύνης που την έδεσε και την περιφέρει στο

άρμα της εξουσίας.

Ακούγονται φωνές για την ανάγκη τάχα ενός νέου πατριωτι-

κού κόμματος εντός όμως των πλαισίων του υπάρχοντος διε-

φθαρμένου και παρηκμασμένου πολιτικού συστήματος. Στις

περασμένες εκλογές υπήρχαν πάνω από 30 κόμματα και μόνο

6-7, ανάλογα πως τα μετράει κανείς, μπήκαν στη Βουλή και

αδυνατούν να σταματήσουν την επερχόμενη εθνική κατα-

στροφή. Καθένα από τα μικρά κόμματα αποδυναμώνει την

λαϊκή ισχύ και την έκφραση μιας ξεκάθαρης ενιαίας λαϊκής και

εθνικής θέλησης. Ο λαός παραπαίει από την Σκύλα στην Χά-

ρυβδη και συμπεριφέρεται σαν ποίμνιο χωρίς ποιμένα διότι τον

έχουν πείσει ότι προέχει το ίδιο έναντι του κοινού συμφέρον-

τος  και ότι ο καθένας είναι ελεύθερος και μπορεί να αποφα-

σίζει από μόνος τους. Δεν έχει καταλάβει ότι αυτή η μοναξιά

της προσωπικής ελευθερίας τον φέρνει μόνο του αντιμέτωπο

μπροστά στο θηρίο των οργανωμένων συμφερόντων στα

οποία τελικά υποτάσσεται. Διαλέγει εκπροσώπους που του

μοιάζουν και έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί  θα τον σώσουν.

Δεν χρειάζεται νέο κόμμα αλλά μία συντονισμένη εξέγερση η

οποία να πηγάζει από τις ενδογενείς δυνάμεις του έθνους, τον

Στρατό και την Εκκλησία που θα καθοδηγήσουν και θα υποστη-

ρίξουν μία τέτοια λαϊκή εξέγερση. Δυστυχώς και οι δύο αυτές

δυνάμεις κατασυκοφαντούνται, αλλά και έχουν διαβρωθεί σε

έναν βαθμό που φαινομενικά να δείχνουν αδύναμες για ένα

τέτοιο έργο. Η μόνη μας ελπίδα είναι ότι παραμένει η μαγιά

που θα αποτινάξει την σαπίλα που έχει διεισδύσει όχι μόνο

στο δικό μας έθνος αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα αυτό

συμβαίνει παγκοσμίως.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης

Ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο του
ΣτΕ: «Πρόταση απελευθερωτικής Συ-
νέργειας, του Αντώνη Παπαντωνίου Σελ. 16

Σκηνές απίστευτου τρόμου εκτυλίχθη-

καν στον μεγάλο πεζόδρομο της La

Rambla της Βαρκελώνης, την Πέμπτη

17 Αυγούστου, όταν φορτηγό λευκό

βανάκι έπεσε ηθελημένα πάνω σε πε-

ζούς, παρασύροντας στο πέρασμά του

δεκάδες ανθρώπους, σκοτώνοντας 13

ενώ τραυμάτισε εκατοντάδες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο

οδηγός ανέβηκε στον πεζόδρομο και

οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα το

όχημά του κατέπεσε πάνω στους πε-

ζούς, οι οποίοι έτρεχαν έντρομοι να

γλιτώσουν. Ο οδηγός του φορτηγού

διέφυγε πεζός.

Λίγο αργότερα από την επίθεση, την

ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Την Παρασκευή 18/8, το πρωί, ένα

δεύτερο  τρομοκρατικό χτύπημα στην

Καταλονία (κωμόπολη Καμπρίλς) συγ-

κλόνισε όλη την Ευρώπη.  Νεκροί και

οι πέντε δράστες.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία,

πέντε άνδρες που επέβαιναν σε ένα

αυτοκίνητο επιτέθηκαν σε πεζούς

τραυματίζοντας 6 πολίτες, εκ των

οποίων ο ένας νοσηλέυεται σε πολύ

κρίσιμη κατάσταση.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολι-

σμών όπου σκοτώθηκαν οι 4 από τους

δράστες, ενώ ο 5ος κατέληξε λίγο αρ-

γότερα.  

Τραυματίστηκε επίσης και ένας αστυ-

νομικός.

σ.σ. Αραγε προβληματίζουν τους

λαούς αυτές οι επιθέσεις που σπέρ-

νουν το θάνατο;

Προβληματίζουν τις ηγεσίες της Ε.Ε.;

Τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βαρκελώνη
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Ομόθυμη και δυναμική είναι η στήριξη των φορέων

της Αυτοδιοίκησης, στον αγώνα του Δήμου Σαρωνι-

κού ενάντια στα σχέδια της ΕΤΑΔ Α.Ε. να αφαιρέσει

τη διαχείριση της παραλίας των Αλυκών Αναβύσσου

από τον Δήμο. Με ομόφωνες αποφάσεις τους, η Κεν-

τρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), η Περιφερει-

ακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και η Ένωση

Δημάρχων Αττικής (ΕΔΑ), υιοθέτησαν στο σύνολό

του το Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου Σαρωνικού (31/5/2017), στηρίζοντας τις διεκ-

δικήσεις της Δημοτικής Αρχής, με ομόφωνες αποφά-

σεις των διοικητικών τους οργάνων, σημειώνοντας το

δικαίωμα της Αυτοδιοίκησης να διαχειρίζεται ο κάθε

Δήμος τις παραλίες του και την απαίτηση της άμεσης

διακοπής της διαδικασίας των προκηρυχθέντων δια-

γωνισμών από την ΕΤΑΔ. 

Κ.Ε.Δ.Ε.  απόφαση Δ.Σ. 12/6/2017.

ΠΕΔΑ απόφαση  Δ.Σ. 20/7/2017 

ΕΔΑ 17-18/6/2017 στο 9ο forum.

«Η ομόφωνη στήριξη των φορέων της Αυτοδιοίκησης
επιβεβαιώνει ότι ο αγώνας μας ενάντια στα σχέδια
της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι δίκαιος και επιβεβλημένος.
Αφορά το θεμελιώδες δικαίωμα για ελεύθερη πρό-
σβαση στο αγαθό της θάλασσας, αλλά και το πάγιο
αίτημα της Αυτοδιοίκησης, να διαχειρίζονται οι Δήμοι
τις παραλίες τους προς όφελος των πολιτών και όχι
το κεντρικό κράτος, προς όφελος των ολίγων. Με τη
συμπαράσταση των Δήμων όλης της Ελλάδας, αλλά
κυρίως με ενότητα και ομοψυχία από το σύνολο της
τοπικής μας κοινωνίας, θα συνεχίσουμε μέχρι να δι-
καιωθούμε» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Σαρωνικού,

Γιώργος Σωφρόνης.

Σύσσωμοι και οι δύο βαθμοί της Αυτοδιοίησης

στηρίζουν το Δήμο Σαρωνικού για την παραλία Αλυκών 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Καταστροφή στα Κύθηρα

Η εκπαιδευτικός Ελένη Σουρβίνου, ευαισθητοποι-

ημένη από την ολοκληρωτική καταστροφή της πυρ-

καγιάς στα Κύθηρα, δεύτερη γενέθλιο πατρίδα της

Αφροδίτης (Κύπρις και Κυθερεία), αναπαράστησε το

μέγεθος της καταστροφής με την παρακάτω απει-

κόνιση.

Η θεά της ομορφιάς αναδύεται φλεγόμενη μέσα

από τους καπνούς και τη φωτιά που έχουν σκοτει-

νιάσει τον ουρανό των Κυθήρων.

Σημειωτέον ότι η φωτιά που ξέσπασε στο νησί των

Κυθήρων κατέκαψε το 1/3 του νησιού. Έφτασαν

μόλις τρία εικοσιτετράωρα για να γίνουν «στάχτη»

23.500 στρέμματα παρθένου δάσους!

Να σημειώσουμε εδώ ότι η δημοτική αρχή των Κυ-

θήρων είχε κάνει επανειλλημένως έκκληση να μην

αποδυναμωθεί το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, αλλά δεν

έπεσε σε ώτα μη ακουόντων!
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Γιορτή λήξης

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Σάββατο 19 Αυγούστου, 21:00

Το Φεστιβάλ Επιδαύρου τιμά τη μουσική
και χορευτική παράδοση του Μοριά.

Μια μεγάλη γιορτή 
με 300 λαϊκούς μουσικούς και χορευτές

Όταν ο Τρυγαίος, στην πάροδο της «Ειρήνης» του Αρι-

στοφάνη, έκανε την είσοδό του με το «Δάτιδος

μέλος» (ένα λαϊκό τραγούδι της εποχής), ο ρυθμός

που χόρευε ήταν ο αρχαίος «επίτριτος», που συμπί-

πτει με τον εθνικό ρυθμό των 7/8 του συρτού-καλαμα-

τιανού: Ως ή-δο-μαι και χαί-ρο-μαι και βού-λο-μαι

χορεύ-σαι! Επίσης, αρχαίες επιγραφές μνημονεύουν

τους θεατρικούς αγώνες όπου οι χορηγοί της εποχής

«την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέ-

λεσαν»!..

Με σημείο αναφοράς την «πάτριον όρχησιν των συρ-

τών» και τον «καλαματιανό του Αριστοφάνη», το Φε-

στιβάλ Επιδαύρου ολοκληρώνει τον κύκλο των

φετινών παραστάσεων με ένα τιμητικό-γιορταστικό

αφιέρωμα στην πλούσια και πολύμορφη μουσικοχο-

ρευτική παράδοση του Μοριά, ως διαχρονική κιβωτό

της ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης.

Η ορχήστρα του αρχαίου Θεάτρου θα υποδεχτεί το με-

γάλο Αλώνι-Χοροστάσι του Χρόνου, με μόνο σκηνικό

το Δέντρο της Ζωής, την ελιά, ένα παραδοσιακό πα-

τάρι για τους οργανοπαίκτες και μια μεγάλη τάβλα για

τους συμποσιαστές. Τα τραγούδια και οι χοροί συνθέ-

τουν τον άξονα της παράστασης σε τρείς ενότητες:

Ιστορική μνήμη, Κύκλος της Ζωής και Κύκλος του Χρό-

νου με σημείο αναφοράς τα καλοκαιρινά πανηγύρια

του Δεκαπενταύγουστου.

Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί με όλες τις ομάδες (συ-

νολικά 300 λαϊκοί μουσικοί και χορευτές) σ’ έναν εν-

τυπωσιακό τελετουργικό «τσακώνικο» χορό (στην

τσακώνικη διάλεκτο, που διασώζει τον αρχαίο «παι-

ωνικό» ρυθμό) και θα κλείσει μ’ έναν πάνδημο συρτό-

καλαματιανό.

Την έρευνα και καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστα-

σης υπογράφει ο Λάμπρος Λιάβας και τη σκηνική επι-

μέλεια η Σοφία Σπυράτου.
Τζωρτζινα Καλέργη

Εδώ ειν’ αλώνι 
για χορό! Η ιστορία αυτή στο νησί του Κύκλωπα,

είναι η ζωή καθενός από εμάς…

Το μόνο σατυρικό δράμα του

Ευριπίδη, τον Κύκλωπα, παρου-

σιάζει η Ψυχοθεραπευτική

Σκηνή anima vita 18-19 Αυγού-

στου ώρα 9 μμ. στην Ανεμο-

κοίτη του Ταρσανά στον κόλπο

του Θορικού-Λαύριο.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική

εκδοχή του σατυρικού δράματος, η

οποία υποστηρίζεται – σκηνοθετικά και

ερμηνευτικά – από την Ψυχοθεραπευ-

τική Σκηνή anima vita, δηλαδή μια ψυ-

χαναλυτική ομάδα θεραπείας, οι

εργασίες της οποίας βασίζονται απο-

κλειστικά και μόνο στην επιστήμη της

Ψυχολογίας κα μάλιστα της Ψυχανά-

λυσης.

Το έργο…..
Ο «Κύκλωπας» του Ευριπίδη είναι το

μόνο σατυρικό δράμα που έχει διασω-

θεί πλήρως. Ενταγμένο ως σατυρικό

δράμα – συμπεριλαμβανόταν στην τε-

τραλογία που παρουσίαζαν στους

αγώνες οι δραματικοί ποιητές, συγκε-

κριμένα ήταν το τελευταίο έργο αυτής

της παρουσίασης. Με άλλα λόγια απο-

τελούσε ένα αντίρροπο στην τραγική

εικόνα, ώστε να δημιουργήσει ένα

ελαφρύτερο κλίμα, ικανοποιούσε μια

ψυχική ανάγκη του θεατή, μετά την

συσσώρευση της τραγικής έντασης

από τις τρεις προγενέστερες τραγω-

δίες. 

Το κωμικό στοιχείο εκφραζόταν κυ-

ρίως από τη σατυρική οικογένεια στον

Χορό, με κορυφαίο τον πατέρα τους

Σειληνό. Ο κεντρικός ήρωας είναι ο

Πολύφημος, στο νησί του οποίου φθά-

νει ο Οδυσσέας με τους συντρόφους

του. Ο χώρος δράσης μεταφέρεται

έξω από τη σπηλιά του στη Σικελία,

ενώ η παρουσία του Σειληνού και των

αναγκαστικά ευρισκόμενων στην υπη-

ρεσία του Πολύφημου σατύρων προσ-

δίδει διονυσιακό χρώμα. Το έργο

πραγματεύεται την περιπέτεια του

Οδυσσέα και των συντρόφων του στο

νησί των Κυκλώπων.

Ο ευριπίδειος Πολύφημος είναι ένας

υπεράνθρωπος με θεϊκή καταγωγή,

αλλά και με χαρακτηριστικά ενός

απάνθρωπου κτήνους. Ανόσιος, δυσ-

σεβής και δεσποτικός, κρατάει ως δού-

λους του τους σατύρους, οι οποίοι τον

υπηρετούν καταναγκαστικά.

Με αφιλόξενη στέγη, χωρίς ηθικούς

κανόνες, χωρίς αγορά και διάλογο,

χωρίς αισθήματα φιλοξενίας, αλλη-

λεγγύης και κοινωνικότητας , με αν-

θρωποφάγο βουλιμία δεν παραδέχεται

τη δύναμη των θεών, θεωρεί τους νό-

μους ανόητες ανθρώπινες επινοήσεις.

Ζει μόνο για την τέρψη και τελεί θυ-

σίες μονάχα για να ικανοποιήσει τη

λαιμαργία του.

Ανήμπορος να καθορίσει την ύπαρξη

του στην πορεία τη ζωής του, τον βα-

ρύνει όχι μόνο η πρωτόγονη φύση του,

αλλά και η υποταγή στη Μοίρα, η

οποία και μπορεί να καθορίζει το μέλ-

λον του, όπως σε κάθε τραγικό πρό-

σωπο.

Το τραγικό δεν απέχει από μια αλαζο-

νική μοναξιά κυρίως αν είναι παγιω-

μένο.

Ο Κύκλωπας, χωρίς ελπίδα, ανερμάτι-

στος, δεν μπορεί να απαλλαγεί από το

πεπρωμένο του, το ουσιαστικό δράμα

της μοίρας του, την απόλυτη απουσία

ελέους, αδελφοσύνης και γενικότερα

από την απουσία οποιουδήποτε αν-

θρώπινου συναισθήματος.

Όμως στον Ευριπίδειο Κύκλωπα ο

λόγος του άλλου μεταμορφώνει το

κτήνος σε άνθρωπο: Συντρίβεται,

πονά, θρηνεί, εκφράζει τρυφερά αι-

σθήματα, αποζητά τη βοήθεια ή τη

συμπόνια άλλων, ταπεινώνεται και συ-

νειδητοποιεί την ήττα του.

Η ιστορία αυτή στο νησί του Κύκλωπα

είναι η ζωή του καθένα μας…

Το αίσθημα του ανικανοποίητου, η

ανυπομονησία, η παθητικότητα, η επι-

θετικότητα, το αίσθημα του αχόρτα-

γου, η ζήλια, ο ναρκισσισμός, η

μελαγχολία, η απαισιοδοξία, η «αδυ-

ναμία» ενηλικίωσης, η εξαρτητική συμ-

περιφορά, οι δυσκολίες στην

ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με

άλλα άτομα, είναι μόνο μερικά θέματα

που ο τραγωδός Ευριπίδης πραγμα-

τεύεται στο σατυρικό του δράμα.  

Ο «Κύκλωπας» του Ευριπίδη

Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» (www.solidaritypeiraias.gr)  και

η εταιρία SPECTAGO – Events Live Streaming (www.spec-

tago.com) που ειδικεύεται στις παγκόσμιες μεταδόσεις

μέσω Live Streaming στο Internet,  ανακοινώνουν πως θα

ξεκινήσει η παγκόσμια ζωντανή μετάδοση του προγράμμα-

τός της στο Internet, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η πρώτη μετάδοση θα γίνει για την συναυλία, «ΒΑΡΙΑ ΒΑ-
ΛΙΤΣΑ», που είναι αφιερωμένη στον ΜΑΝΩΛΗ ΡΑΣΟΥΛΗ

και τον ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ και δίνεται στις 30 Αυγούστου

2017 στο Θέατρο ΒΕΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, στις 21.00 (ώρα Ελ-

λάδας). Τραγουδούν οι : Δημήτρης Κοντογιάννης, Γιώργος

Λαγός, Θεοδοσία Στίγκα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,  μεταδίδουν τη συναυλία

ζωντανά την ώρα που συμβαίνει στο Θέατρο Βεάκειο, με

υψηλής ευκρίνειας εικόνα και κρυστάλλινο ήχο, δίνοντας

τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε σε ηλεκτρονικό

υπολογιστή (pc, laptop, tablet, smart phone και από εκεί σε

τηλεόραση και προβολέα) από το σπίτι σας, από την Ελ-

λάδα ή από όποια χώρα του κόσμου και να βρίσκεστε, με

την ηλεκτρονική κράτηση μέσω Viva στην σελίδα :

https://www.viva.gr/tickets/music/live-streaming/varia-valitsa/ 

Η μετάδοση δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης του

προγράμματος στον υπολογιστή σας  (pc, laptop, tablet,

smart phone και από εκεί στην τηλεόραση ή στον προβο-

λέα), στην άνεση του σπιτιού σας, χωρίς μετακινήσεις, ανε-

ξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκεται, με εικόνα υψηλής

ευκρίνειας (HD) και κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Περισσότε-

ρες πληροφορίες για τον τρόπο παρακολούθησης, μπορείτε

να βρείτε στην ιστοσελίδα : www.spectago.com   

Με 10 ευρώ, μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριο σας, ηλε-

κτρονικά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στην ιστο-

σελίδα κρατήσεων της Viva.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες : www.solidar-

itypeiraias.gr, και www.spectago.com ή επικοινωνήστε στο

τηλ. 69 83 066 742

ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
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Η Λίμνη Βουλιαγμένης, παρουσιάζει με υπερηφάνεια

τη νέα σειρά συναυλιών «Η Λίμνη των Ήχων», υπό

την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.

Η συναυλία,  η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τίτλο «Παραμύθια
και Μαγεία», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σε-

πτεμβρίου 2017 με τη συμμετοχή της Κρατικής Ορ-

χήστρας Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του

Διονύση Γραμμένου, και με σολίστ τη διεθνούς

φήμης πιανίστα Anna Fedorova.

Η συναυλία «Παραμύθια και Μαγεία», εμπνευσμένη

από το μαγευτικό τοπίο της Λίμνης Βουλιαγμένης,

πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανάδειξης και αξιοποί-

ησης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ιστο-

ρίας της Λίμνης.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Λίμνης Βουλιαγμένης,

Γιώργος Χόρτης, με αφορμή την νέα αυτή πρωτοβου-

λία της Λίμνης, ανέφερε: «Η Λίμνη Βουλιαγμένης με
το νέο αυτό εγχείρημα φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε
χώρο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή των νοτίων
προαστίων, αλλά και συνολικά της Αθήνας, και να
προσφέρει ψυχαγωγία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέ-
δου με τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων μουσι-
κών από όλο τον κόσμο».
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, στήριξε από την πρώτη στιγμή το

εγχείρημα και ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα να

τεθεί η εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου. Δήλωσε

πως η συναυλία αποτελεί μια μοναδική εμπειρία που
συνδυάζει τον πολιτισμό με το μαγευτικό περιβάλλον
που προσφέρει η Λίμνη Βουλιαγμένης. 

Ο Διονύσης Γραμμένος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής

των σειράς συναυλιών «Η Λίμνη των Ήχων», δήλωσε: 

«Η πρώτη μου επίσκεψη στη Λίμνη Βουλιαγμένης
γέννησε μέσα μου εικόνες ενός παραμυθένιου κό-
σμου.
...Αισθάνομαι μεγάλη χαρά για τη συμμετοχή της
Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στην πρώτη αυτή
συναυλία της σειράς, καθώς και ιδιαίτερη τιμή για τη
σύμπραξή μας με την πολυβραβευμένη πιανίστα Anna
Fedorova, στην πρώτη της εμφάνιση για το αθηναϊκό
κοινό».

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει από το
www.ticket365.gr και από το www.viva.gr

Κάτοικοι και φορείς αντιδρούν

Διαφορετικές απόψεις εκφράζονται από συλλογικούς

φορείς και κατοίκους του Δήμου 3Β για τις εκδηλώ-

σεις που γίνονται σε ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού

κάλλους όπως η Λίμνη Βουλιαγμένης.

Δεν είναι μόνο η μουσική, αλλά είναι η κοσμοσυρροή,

τα αυτοκίνητα και τα υπολείματα που αφήνουν φεύ-

γοντας ο καθένας...

Βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η Λίμνη Βουλιαγμένης

όπως εξελίχθηκε μόνο ως ιαματική πηγή δεν λειτουρ-

γεί. Γάμοι, διασκεδάσεις και μουσικές εκδηλώσεις σε

καθημερινή βάση. Αν ήταν δυνατόν να εξωβελιστούν

οι λουόμενοι θα βόλευε μια χαρά τους διαχειριστές

της λίμνης...

Α.Μ.

Σειρά συναυλιών κλασικής μουσικής 
στη Λίμνη Βουλιαγμένης 

“H Λίμνη των Ήχων”

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Κορωπί Ωράριο Λειτουργίας

Βιβλιοθήκης του

Δήμου Σαρωνικού

Έως και την Παρασκευή 1η Σεπτεμ-

βρίου θα λειτουργεί η Δημοτική Βιβλιο-

θήκη του Δήμου Σαρωνικού. το

καλοκαιρινό ωράριο στις παρακάτω

ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή:

ώρες 09:00 - 15:00

Τετάρτη: 12:00 - 20:00

Από 18 Αυγούστου έως και 25 Αυγού-

στου: κλειστά  

Από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου το ωρά-

ριο επανέρχεται ως εξής:

Δευτέρα: 9:00 – 20:00

Τρίτη: 9:00 – 17:00

Τετάρτη: 9:00 – 20:00

Πέμπτη: 9:00 – 17:00

Παρασκευή: 9:00 – 17:00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

ΣΤΑ "ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ"

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Μουσικο-

θεατρική παράσταση «ΤΟ ΣΩΜΑΤΙ-
ΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8: Συναυλία με τον ΒΑ-
ΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ η

είσοδος είναι ελεύθερη.

Όσοι και όσες το επιθυμούν μπορούν να

προσφέρουν τυποποιημένα προϊόντα για

το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Κε-

ρατσινίου – Δραπετσώνας.

Όλες οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 21.30

Πρόσβαση: Από ΗΣΑΠ Πειραιά, το τρόλει

20 και το λεωφορείο 859, Στάση Δραπε-

τσώνα.

Ο Σαράντης Σαλέας 

στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στη Συ-

ναυλία, με τον κορυφαίο Έλληνα κλαρινίστα, Βασίλη

Σαλέα και τον τραγουδιστή, Σαράντη Σαλέα, το Σάββατο,

19 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ, στο θέατρο Σάρας

Μαρκοπούλου.

Μια συναυλία με τον Βασίλη Σαλέα και το συγκρότημά

του, με παραδοσιακή μουσική από την Ελλάδα, δικές του

συνθέσεις, αλλά και μουσική από όλο τον κόσμο, με σπά-

νια χρώματα και ήχους, που αποδίδει με το μοναδικό του

τρόπο, ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Μελωδική βραδιά

Στις 25 Αυγούστου, στο θέατρο Σάρας γίνεται συναυλία με

τον Ευδοκία Μωυσίδου και τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο.

Μια βραδιά γεμάτη μελωδίες απ’ όλο τον κόσμο. Ώρα 9 μ.μ. 

Περιήγηση στο Αμφιάρειο

H MONUMENTA και το ΔΙΑΖΩΜΑ, με τη συνεργασία της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, του πολιτιστι-

κού συλλόγου Καλάμου και του Αρβανίτικου Πολιτιστικού

Συλλόγου «ΜΠΕΣΑ» οργανώνουν μια διαφορετική περιή-

γηση στο Αμφιάρειο, ένα από τα ωραιότερα αρχαία ιερά

της Αττικής. Η περιήγηση θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 20 Αυγούστου 2017, στις 11 π.μ.

Μέλη της MONUMENTA θα μιλήσουν για την ιστορία του

ιερού, μαντείου και θεραπευτηρίου του Αμφιαράου, για τα

έργα προστασίας και ανάδειξης...

Το Αμφιάρειο βρίσκεται στα ΒΑ της Αττικής, στην περιοχή

του Ωρωπού, κοντά στον οικισμό Κάλαμο σε μια μικρή κοι-

λάδα νοτιοδυτικά της σκάλας Ωρωπού, το Μαυροδήλεσι,

που τη διασχίζει ένα ξερό ποτάμι το οποίο οι αρχαίοι ονό-

μαζαν Χαράδρα. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ΙΧ. Η

συνάντηση είναι στην είσοδο του χώρου. Η περιήγηση

είναι δωρεάν (πληροφορίες: 6973308857).
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας, μετά τη

δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΕΣΔΝΑ, που

αφορούν κυρίως το  «Σχέδιο αποκατάστασης & αξιο-

ποίησης εξοφλημένων ανενεργών λατομείων» συνε-

δρίασε και καταδίκασε τις ενέργειες της Ε.Ε. του

ΕΣΔΝΑ, γιατί έλαβε αποφάσεις αγνοώντας τον Α’

βαθμό της Τ.Α. και ιδιαίτερα Δήμους που έχουν λα-

τομεία. 

Η συνεδρίασε έλαβε χώρα στις 10 Αυγούστου (20ή

συνεδρίαση) και εκδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα,

ομόφωνα.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας θεωρεί

απαράδεκτες τις αποφάσεις 342 & 343/2017  της

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Ν.Α και τις κατα-

δικάζει. Διαμαρτύρεται  έντονα για τον τρόπο, τον

χρόνο, και την όλη μεθόδευση  λήψης της απόφασης.

Ενώ διαφωνεί πλήρως με το περιεχόμενό της. Ο

Δήμος μας από την αρχή δημοσιοποίησης της έναρ-

ξης της μελέτης  με τίτλο «Σχέδιο αποκατάστασης &

αξιοποίησης εξοφλημένων ανενεργών λατομείων»

(Ε.Α.Λ.Μ Αττικής) προέβη, με δικές του πάντα πρω-

τοβουλίες και ενέργειες, σε ενημέρωσή  του για τα

περιεχόμενα έως και το δεύτερο στάδιο της μελέτης.

Προσπάθησε με έγγραφό του να ενημερώσει και να

προσκομίσει τεκμηριωμένα στοιχεία αντίθεσης σε

όσα αφορούσαν το Δήμο Κρωπίας. Όμως δεν έλαβε

καμία πρόσκληση για συνεργασία ή γνώση τόσο των

παραδοτέων του δεύτερου σταδίου όσο και της τελι-

κής μελέτης. Δεν προηγήθηκε καν έστω μια μορφή

διαβούλευσης μεταξύ ΕΣΔΝΑ και Δήμων που είχαν

λατομικούς χώρους. Όλα τα παραπάνω, συνδυα-

στικά, δημιουργούν βάσιμες υποψίες για προειλημμέ-

νες και τετελεσμένες αποφάσεις και διάθεση

αιφνιδιασμού των τοπικών κοινωνιών. Δείχνουν μια

απαράδεκτη έλλειψη σεβασμού στον Α΄ Βαθμό της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  της βασικής αρχής της

εγγύτητας ενώ δημιουργούν αντιθέσεις και ρήξεις

μεταξύ του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Αυτοδιοί-

κησης και μεταξύ των πολιτών των Δήμων της Αττι-

κής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη

τα ανωτέρω θα συντονίσει και θα οργανώσει τις ενέρ-

γειες υπεράσπισης του δημοτικού και ευρύτερα δη-

μοσίου συμφέροντος προς όφελος τόσο των

δημοτών του όσο και των πολιτών της Αττικής από

σχεδιασμούς αυταρχισμού. Οι αντιδημοκρατικοί αυτοί

σχεδιασμοί δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του

εκρηκτικού προβλήματος της διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων στο πλαίσιο μας ορθής, δημοκρατικής και

ισότιμης συμμετοχής όλων των Δήμων στον ΠΕΣΔΑ

Αττικής».

Συγχαρητήρια Επιστολή

στους  διευθυντές 

των σχολείων 

του Δήμου Κρωπίας

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, η πρό-

εδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Δήμητρα Μιχαιρίνα και ο πρόεδρος της Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Παναγιώ-

της Πολίτης, απευθύνουν συγχαρητήρια επιστολή

για την ανάληψη των καθηκόντων των νέων διευ-

θυντών  σχολικών μονάδων του Δήμου Κρωπίας.

Εύχονται τόσο στους νέους όσο και στους διευθυν-

τές που επανατοποθετήθηκαν στις θέσεις τους,

καλή δύναμη για τη νέα σχολική χρονιά. 

Διαβεβαιώνουν επίσης, ότι Δήμος μέσω των Σχολι-

κών Επιτροπών θα είναι όπως πάντα συμπαραστά-

της και αρωγός στο έργο τους προκειμένου να

διατηρηθεί και φέτος υψηλό το επίπεδο των συνθη-

κών εκπαίδευσης. Ευχαριστούν τέλος, όσους/ες

διετέλεσαν διευθυντές και τους εύχονται να συνε-

χίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες στη Δημόσια

Εκπαίδευση με την ίδια θέληση και πίστη από οποι-

αδήποτε θέση ή νέο καθήκον.

Η θητεία των νέων διευθυντών είναι τριετής και ορί-

ζεται από την 1/8/17 έως τις 31/7/2020. Αλλαγές εί-

χαμε, στο 2ο Δ.Σ, το 4ο Δ.Σ, στο 5ο Δ..Σ και στο

Δ.Σ Αγίας Μαρίνας, στο 1ο ΓΕΛ Κορωπίου και στο

2ο Γυμνάσιο Κορωπίου 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1ο: Ανδρέας Μενουδέας, ΠΕ70

2ο: Χρήστος Προκοπίου, ΠΕ70

3ο: Παρασκευή Διαμαντίδου, ΠΕ70

4ο: Γεώργιος Καρράς, ΠΕ70

5ο: Βάϊα Παπαβασιλείου, ΠΕ70

Αγίας Μαρίνας: Μιχαήλ Ε.Κορδώνιας, ΠΕ70

Κιτσίου: Χρήστος Σκαρλής, ΠΕ70

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

1ο Γυμνάσιο: Βασιλική Μπαγλαντζή, ΠΕ0

2ο Γυμνάσιο: Ιωάννα Μπισιώτη, ΠΕ02

3ο Γυμνάσιο Κίτσι: Ελισσάβετ Μερκούρη, ΠΕ16.01

1ο Γενικό Λύκειο: Γεώργιος Ν.Καψούρης, ΠΕ02

2ο Γενικό Λύκειο Κίτσι: Ευάγγελος Καλπίας, ΠΕ11

3ο Γενικό Λύκειο: Αλέξανδρος Βεϊόγλου, ΠΕ06

1ο ΕΠΑΛ: Κωνσταντίνος Χρόνης, ΠΕ12.05

1ο Εσπερινό ΕΠΑλ: Νινέτα Μωυσή, ΠΕ02

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ε.Ε.Γ.): Πανα-

γιώτα Γκουντή, ΠΕ02

2ο ΕΚ Αν. Αττικής (Κορωπίου): Ελευθερία Τσου-

κνάκη, ΠΕ17.02

Απαράδεκτες αποφάσεις  

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Ν.Α 

καταγγέλει ο Δήμος Κρωπίας

Με τον  νόμο 4483 (αρ.φ 107/31-7-

2017) και ειδικότερα  με το άρθρο 52,

που αφορά τις «Ρυθμίσεις οφειλών

προς Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού», δίνεται η

δυνατότητα στους πολίτες, να εντά-

ξουν τις οφειλές τους, προς τους Δή-

μους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών,

σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής

(εφάπαξ καταβολή έως 100 δόσεις,

με διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων

και προστίμων από 50% έως 100%). 

Η οικονομική υπηρεσία Δήμου Κρω-

πίας καλεί όλους τους ενδιαφερόμε-

νους που επιθυμούν να ενταχθούν

στις  νέες διατάξεις ρύθμισης οφει-

λών, να προσέλθουν στον 2ο όροφο

του Δημαρχείου Κρωπίας. Τηλ.:  210-

60 26 272, 210-6026275(εσωτ.:150).

Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για

την ρύθμιση:

Η ρύθμιση, αναφέρει πως οφειλές

προς τους Δήμους και τα νομικά πρό-

σωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί ή

που θα βεβαιωθούν έως και  δύο

μήνες από την έναρξη ισχύος του

νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του

οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να κα-

ταβάλλονται με απαλλαγή κατά πο-

σοστό από τις προσαυξήσεις και

τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του

Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσό-

δων, καθώς και από τα πρόστιμα

λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη

υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή

λόγω μη καταβολής τέλους, με απαλ-

λαγή κατά 100% εάν εξοφληθούν

εφάπαξ και με απαλλαγή κατά ποσο-

στό που κυμαίνεται από 80% έως

50%, ανάλογα με το χορηγούμενο

αριθμό δόσεων και σύμφωνα με τις

ειδικότερες προϋποθέσεις που προ-

βλέπονται κατά περίπτωση. Για τις

οφειλές αυτές η αίτηση υποβάλλεται,

το αργότερο εντός τεσσάρων (4)

μηνών από την έναρξη ισχύος του,

στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου

ΟΤΑ.Ειδικότερα οι περιπτώσεις απαλ-

λαγής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλ-

λαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό

(100%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως εί-

κοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την

προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι

μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή

κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%),

(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε

(25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις,

με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδο-

μήντα τοις εκατό (70%),

(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα

(49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις,

με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα

τοις εκατό (60%),

(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα

τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με

απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα

τοις εκατό (50%),

Οι δόσεις θα είναι έως 100 κατ’ ανώ-

τατο όριο, θα είναι μηνιαίες και ισό-

ποσες πλην της τελευταίας που

μπορεί να είναι μικρότερη. Η ρυθμιζό-

μενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η

πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός

των τριών (3) εργάσιμων ημερών απο

την ημέρα υποβολής της αίτησης για

υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η

αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α
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O Δήμαρχος Σαρωνικού

απαντά για την

Πολιτική Προστασία του Δήμου

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Με αφορμή σχόλια σε διάφορες αγνώστου ταυτότητας

σελίδες στο Διαδίκτυο που ξεπηδούν τον τελευταίο

καιρό, αναφέρω τα εξής:

Το 2009 ως Αντ/χος του τότε Δήμου Καλυβίων δημιούρ-

γησα την «Ομάδα Πολιτικής Προστασίας» υπ’ αριθμ.

25/2009 σύμφωνα με το μητρώο Γ.Γ. Πολιτικής Προστα-

σίας Ελλάδος, η οποία μετονομάστηκε σε «Πολιτική

Προστασία Δήμου Σαρωνικού» το 2011. Προσωπικά με-

τείχα σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα πρόληψης φυσι-

κών καταστροφών και μαζί με τα στελέχη της «Ομάδας»

σε δεκάδες εκπαιδεύσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, και

σήμερα με επικεφαλής

της «Π.Π. Σαρωνικού»,

τους κ.κ. Δ. Λιοδακάκη και

Δ. Σόφο, ο Δήμος μας

προβαίνει στις ακόλουθες

ενέργειες:

1. Κάθε χρόνο πραγματο-

ποιεί τουλάχιστον δύο

«Συντονιστικά Τοπικά ‘Όργανα» για την πρόληψη και την

αποτίμηση της κάθε περιόδου (θερινή-χειμερινή) με

όλους τους αρμόδιους φορείς, Π.Υ., Δασαρχείο, Λιμενικό

Σώμα, Π.Α., ΕΛ.ΑΣ. κλπ.

2. Ελέγχουμε, επισκευάζουμε και τοποθετούμε νέους

κρουνούς καθ’ υπόδειξη της Π.Υ. – επισκευάζουμε τους

δασικούς δρόμους – πραγματοποιούμε καθαρισμούς των

πρανών του κεντρικού οδικού δικτύου κ.α.

3. Εφέτος, από οικονομίες των προηγούμενων ετών προ-

μηθευτήκαμε 4 καινούρια πυροσβεστικά οχήματα και

πλέον διαθέτουμε στόλο 6 πλήρως εξοπλισμένων πυρο-

σβεστικών οχημάτων, αριθμός σπάνιος για Π.Π. Δήμου

και επιπλέον 3 (τρεις) υδροφόρες και μηχανήματα έργου

έτοιμα να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη.

4. Κάθε καλοκαίρι στελεχώνουμε την «Π.Π. Σαρωνικού»

με 15 (δεκαπέντε) εκπαιδευμένα και πλήρως εφοδια-

σμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό άτομα, τα οποία

πλαισιώνονται από τους εθελοντές και βρίσκονται στην

πρώτη γραμμή 24 ώρες – 7 ημέρες την εβδομάδα.

Όλος αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται από την πρώτη

στιγμή σε όλες τις πυρκαγιές που εκδηλώνονται στον

Δήμο μας (αλλά και σε όμορους Δήμους), οι οποίες ξε-

περνούν τις 50 (πενήντα) κάθε καλοκαίρι και καταφέρνει

να μην γίνονται απειλητικές, προστατεύοντας τις ζωές

και τις περιουσίες μας. Ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες,

που δοκιμάστηκε η περιοχή μας από μεγάλες πυρκαγιές,

τα στελέχη του δήμου μας υπερέβαλαν εαυτό και τους

ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την προσφορά

τους. Όπως επίσης την Π.Υ. και όλους τους Δήμους που

έσπευσαν να μας βοηθήσουν τις δύσκολες αυτές ώρες.

Προτείνω λοιπόν σε όλους τους «κριτές» των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης να αφήσουν τον καναπέ και τον υπολο-

γιστή τους και εφόσον πραγματικά το επιθυμούν να

συμβάλλουν ουσιαστικά προσφέροντας εθελοντικά τις υπη-

ρεσίες τους στην «Πολιτική Προστασία Σαρωνικού». 

Συνεχίζουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνης να υπηρετούμε το

καθήκον μας έναντι των συμπολιτών μας με πολύ δουλειά,

συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε όλους τους τομείς

καθοδηγούμενοι από το όραμα και την συνείδησή μας.

Εύχομαι καλή δύναμη στους Δήμους και τους πολίτες

που δοκιμάζονται αυτές τις μέρες σε δεκάδες πυρκαγιές

που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Με απόφαση του Δ’ τμήμα του

ΣτΕ, οι δήμοι δεν μπορούν πλέον

να αναστέλλουν την έκδοση

αδειών λειτουργίας καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για

οριστική επίλυση η υπόθεση παρα-

πέμφθηκε στην 7μελή σύνθεση

του ίδιου τμήματος του ΣτΕ.

Η απόφαση του ΣτΕ να αφαιρεί τη

δυνατότητα στους Δήμους να ανα-

στέλουν την έκδοση άδειας λει-

τουργίας καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος ανοί-

γειο τον ασκό του αιόλου για με-

γάλη παραβατικότητα σε

καταστήματα τέτοιου είδους, που

τη βιώνουμε οι περισσότεροι πολί-

τες στις γειτονιές που ζούμε, είτε

από την ένταση της μουσικής είτε

από την επέκταση τραπεζοκαθι-

σμάτων και πολλά άλλα. 

Ειδικότερα η 5μελής σύνθεση του

Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της

Επικρατείας, (ΣτΕ) με την υπ΄

αριθμ. 1725/2017 απόφασή της,

έκρινε ότι οι δήμοι δεν έχουν τη

δυνατότητα να εκδίδουν πράξεις

με τις οποίες να αναστέλλουν την

έκδοση αδειών λειτουργίας κατα-

στημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος (καφετέριες, εστιατόρια,

ταβέρνες, κ.λπ.), ακόμη και στις

περιπτώσεις εκείνες που ορισμέ-

νες περιοχές είναι κορεσμένες

λόγω των πολλών όμοιων κατα-

στημάτων που ήδη λειτουργούν.

Παρ’ όλα αυτά, λόγω της σπουδαι-

ότητας των νομικών ζητημάτων

που τίθενται, παραπέμφθηκε η

υπόθεση προς οριστική επίλυση

στην 7μελή σύνθεση του ίδιου

τμήματος του ΣτΕ.

Συγκεκριμένα, το θέμα έφτασε

στο ΣτΕ, καθώς το δημοτικό συμ-

βούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχι-

κού, από το 2011 με συνεχείς

αποφάσεις του, αναστέλλει την

έκδοση αδειών ίδρυσης και λει-

τουργίας νέων καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην

περιοχή του Φάρου Ψυχικού και

της Λεωφόρου Κηφισίας, καθώς

και της Λεωφόρου Μεσογείων και

των οδών 25ης Μαρτίου και Τζα-

βέλλα. Η αναστολή έκδοσης

αδειών ελήφθη καθώς οι περιοχές

αυτές χαρακτηρίστηκαν από το

δημοτικό συμβούλιο «ως κορεσμέ-

νες περιοχές, λόγω διαπιστωθεί-

σας υπερσυγκέντρωσης τέτοιων

καταστημάτων υγειονομικού εν-

διαφέροντος, που τις καθιστά ιδι-

αίτερα βεβαρημένες και μη

επιδεχόμενες περαιτέρω επιβά-

ρυνση».

Όμως, εταιρεία η οποία είναι ιδιο-

κτήτρια εμπορικού κέντρου στην

περιοχή του Φάρου Ψυχικού (εμ-

πορικά καταστήματα, χώροι ανα-

ψυχής, εστίασης γραφεία, χώροι

στάθμευσης, κ.λπ.) προσέφυγε

στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθούν

οι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου

του δήμου, με τις οποίες αποφασί-

στηκε η αναστολή έκδοσης αδειών

λειτουργίας καταστημάτων υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος στην εν

λόγω περιοχή.

Η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ

επειδή η αναστολή χορήγησης

των αδειών λειτουργίας καταστη-

μάτων από το 2011 έχει ως συνέ-

πεια να υποστεί οικονομική ζημιά,

καθώς παραμένει το 70% των κα-

ταστημάτων της αμίσθωτα.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η

αντιπρόεδρος Ειρήνη Σαρπ και ει-

σηγητής η σύμβουλος Επικρατείας

Αικατερίνη Χριστοφορίδου) έκρινε

ότι από τον Κώδικα Δήμων και Κοι-

νοτήτων δεν παρέχεται στους δή-

μους και τις κοινότητες η εξουσία

να προσδιορίζουν με αποφάσεις

τους «τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις για την εγκατάσταση και
λειτουργία καταστημάτων, επιχει-
ρήσεων και ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων, για τη χορήγηση της
άδειας των οποίων είναι». 

Ακόμη, σημειώνεται πως στις αρ-

μοδιότητες των δήμων δεν περι-

λαμβάνεται η εξουσία εκδόσεως

πράξεως αναστολής ίδρυσης και

λειτουργίας ορισμένων κατηγο-

ριών καταστημάτων υγειονομικού

ενδιαφέροντος, έστω και αν η

απαγόρευση αυτή επιβάλλεται για

την προστασία του περιβάλλοντος

και τη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων σε βεβαρημέ-

νες (κορεσμένες) περιοχές της

πόλης ή του οικισμού.

Τέλος, η 5μελής σύνθεση του Δ΄

Τμήματος του ΣτΕ έκρινε ότι η έκ-

δοση των αποφάσεων αναστολής

του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού δεν

στηρίζονται στον Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων, αλλά ούτε και σε

άλλη νομοθετική διάταξη, και συ-

νεπώς είναι ακυρωτέες.

Απόφαση του ΣτΕ απαγορεύει

στους Δήμους αναστολή άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος
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του Δρ. Κωνσταντίνου Σπ. Μέντη

Συγγραφέα – Πανεπιστημιακού   

Παυλοπέτρι Ελαφονήσου: Η Αρχαιότερη Βυθισμένη

Πόλη στον Κόσμο

Η Ιστορία του Σμιγοπέλαγου νησιού, ένα βαθυγάλαζο

μονοπάτι που σε σεργιανάει στους μανταλωμένους

θησαυρούς των βυθών που τους αγγίζει το

γαλανοφόρετο μαγνάδι του Μύθου, στα μα-

γευτικά απύθμενα της Ελληνικής προϊστο-

ρίας, που αχούνε μέσα τους οι φωνές των

θεών, στα άγνωρα Κυανέμβολα πολυδρόμια,

που τα σκεπάζουν οι γαλαζόλευκοι αφροί

και στα ιριδένια ακρογιάλια που τα χρυσίζει

του χρόνου η ροδοσυγνεφιά. 

Η προϊστορική πόλη της Ελαφονήσου βρί-

σκεται βυθισμένη σε τιρκουάζ θαλάσσια

χρώματα – μεταξύ νησίδων – και το νεκρο-

ταφείο του φωλιάζει σε τροπικούς αμμόλο-

φους και σπάνιους κέδρους, μεταξύ μιας

σμαραγδένιας θάλασσας, ενός καναλιού και

μιας γραφικής και προστατευόμενης λίμνης

(Νatura 2000 και Rasmar), στην τροπική πα-

ραλία της Πούντας,  ανατολικά του καναλιού για το

πέρασμα στη Σμιγοπέλαγη Ελαφόνησο και αποτελεί

σπάνιο Παγκόσμιο Μνημείο Σύνθεσης Φυσικού και

Πολιτιστικού  Περιβάλλοντος.

Προϊστορικό κέντρο του Σμιγοπέλαγου Πολιτισμού,

αρχιτεκτονικό θαύμα της προϊστορίας και πρόπλα-

σμα  του αστικού πολιτισμού το οικιστικό σχεδια-

γραμμα της προϊστορικής πόλης του Παυλοπέτριου.

Το Παυλοπέτρι συνδυάζει όλες τις πρώτες φάσεις

και αποχρώσεις του Ελληνικού Πολιτισμού  (Εποχή

Χαλκού, Μεσοελλαδικό πολιτισμό, Μινωικό Πολιτι-

σμό, Μυκηναϊκό Πολιτισμό, επιρροές Κυκλαδίτικου

Πολιτισμού κ.α.). Ο λαμπρός αυτός πολιτισμός της

εποχής του Χαλκού, έθεσε τις βάσεις της κοινωνικής,

οικονομικής και οικιστικής οργάνωσης και μεταλαμ-

παδεύτηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ο

σπάνιος πολιτισμός του Παυλοπετρίου διήνυσε δυο

χιλιετίες και το τέλος του σημαδεύτηκε από βιβλικές

καταστροφές.

Στο Παυλοπέτρι  κείται το Αρχαιότερο Βυ-

θισμένο Παλάτι Ηγεμόνων στον κόσμο

Αρκετοί  Ηγήτορες του Παυλοπετρίου, που προηγή-

θηκαν κατά χιλιετίες του Μενέλαου και του Αγαμέ-

μνονα, διοργάνωναν οικονομικές δραστηριότητες με

τα Κύθηρα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και

τις άλλες σημαντικές περιοχές του τότε γνωστού κό-

σμου. Το Παυλοπέτρι μαζί με τα Κύθηρα έλεγχαν ένα

από τα σπουδαιότερα Προϊστορικά περάσματα του

τότε Γνωστού Κόσμου.

Η πρώτη ψηφιακά αναπαριστώμενη υδρό-

λυτη προϊστορική πόλη στον κόσμο

Το 2011 το Παυλοπέτρι έγινε η πρώτη ψηφιακά ανα-

παριστώμενη υδρόλυτη προϊστορική πόλη και η τρισ-

διάστατη απεικόνιση του προβλήθηκε για πρώτη φορά

διεθνώς στις 9 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και

ώρα  20.00, από το BBC 

(https://www.youtube.com/watch?v=XA7bAUp-hiI).

Χωρίς Αρχαιολογικό Μουσείο,  η Αρχαι-

ότερη Βυθισμένη Πόλη στον Κόσμο
Οι Άγγλοι, οι τελευταίοι κατακτητές της Ελαφονή-

σου, παρέδωσαν με υποδειγματικό τρόπο τα προϊστο-

ρικά αρχαιολογικά ευρήματα... που από τότε

παραμένουν στα «αζήτητα» (βλ. BSA 1969). Αντ’

αυτού το Ελληνικό Κράτος, νοίκιαζε τον αρχαιολο-

γικό χώρο του Παυλοπετρίου, αντί πινακίου φακής,

για πολλές δεκαετίες με αποτέλεσμα να καταστρα-

φούν αρκετοί τάφοι της εποχής του χαλκού. Οι νέες

έρευνες (από το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ κ.α.) εμ-

πλούτισαν τα προϊστορικά αρχαιολογικά ευρήματα

της Ελαφονήσου. 

Αγκυροβόλιο πλοίων στην αρχαιότερη βυθισμένη

πόλη του κόσμου, στον όρμο των Βατίκων 
Αποτελεί ασύγγνωστη πολιτιστική και οικολογική κα-

ταστροφή που ταλανίζει ολόκληρη την Ν.Α. Ελλάδα. 

ΣΥΝΤΟΜΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Η Ελαφόνησος  διαθέτει ένα λαμπρό και σπάνιο προ-

ϊστορικό πολιτισμό, την Αρχαιότερη Βυθισμένη Πόλη

στον Κόσμο στο Παυλοπέτρι, αρκετούς πρωτοελλα-

δικούς οικισμούς και γενικά ένα σπάνιο πολιτισμικό

και φυσικό περιβάλλον.

Ακόμη και ο νεώτερος προϊστορικός και κλασσικός

πολιτισμός της Ελαφονήσου κοσμείται με Μνημεία

και περίοπτους ναούς,  αμαξήλατους δρόμους κ.α.

Η μυθολογική και ιστορική της διαδρομή συνδέεται με

την Κυθήρεια και Σμιγοπέλαγη Αφροδίτη,  το Γλαύκο,

το Σειληνό, τις Χάριτες, την Οδύσσεια, τους Φοίνικες,

τους Κίλικες, τον Πάρι και την Ωραία Ελένη, τον Πε-

λοποννησιακό Πόλεμο και την κατάληψη από τους

Αθηναίους, τον Θουκυδίδη, τους Ρωμαίους, το Βυζάν-

τιο, τα Κάστρα και τις Βίγλες, την πειρατεία, τον Δον

Κιχώτη, τις Βενετοτουρκικές Ναυμαχίες, τους Πορτο-

λάνους, τη διάσωση του Θ. Κολοκοτρώνη και του Λ.

Κατσώνη, τη Ναυαρχία του Α. Μιαούλη, τις ναυτικές

βάσεις του Αγώνα, τον Κόχραν, τον Καποδίστρια, την

απόφαση στο Σαρακήνικο-Ελαφονήσου για την Ναυ-

μαχία του Ναβαρίνου και την απελευθέρωση της Ελ-

λάδας και πολλά άλλα.

ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΑΦΟΝΗ-

ΣΟΥ 
Μετά την καταστροφή της από τους Σα-

ρακηνούς στα μέσα του 9ου αι. περιήλθε

το 1207 στην κατοχή του Μ. Βενιέρη, το

1316 στο Λέοντα Κασιμάτη, το 1364

στους Ενετούς, το 1385 στον οίκο Βε-

νιέρη, το 16ο αι. στους Ενετούς, το 1715

στους Τούρκους και το 1797 στους Γάλ-

λους με την συνθήκη του Καμποφόρμιο.

Το 1800 με τη συνθήκη της Κωνσταντι-

νούπολεως αναγνωριζόταν η Επτάνη-

σος Πολιτεία, που συμπεριλάμβανε και

την Ελαφόνησο στα Επτάνησα, όπως ρητά ανέφερε

και το  ψήφισμα της νομοθετικής Συνέλευσης, στις 22

Ιανουαρίου του1804. 

Το 1807 η Ελαφόνησος περιήλθε πάλι στην κατοχή

των Γάλλων και το 1809 στην κατοχή των Άγγλων. 

Η απελευθέρωση του Πρώτου κατοικημένου Επτανη-

σιακού νησιού - της Ελαφονήσου - στις 6 Ιουλίου του

1850 και   η συμβολή της Μάνης στο ιστορικό αυτό

γεγονός.

Το 1828 ο Καποδίστριας προέβη στην  de facto προ-

σάρτηση της Ελαφονήσου στην Ελλάδα. 

Ακολούθησε   Αγγλοελληνική διένεξη που κορυφώ-

θηκε (μαζί και με μία σειρά άλλων γεγονότων) το

1849 - 1850.  Οι Άγγλοι απέκλεισαν  Ελληνικά λιμάνια

(γεγονότα γνωστά ως Παρκερικά) και το θέμα απα-

σχόλησε τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Ρωσία

που μέσω του Περσιάνι διαμήνυσε ότι προστατεύει

(μαζί με τη Γαλλία) τας νήσους Ελαφόνησον και Σα-

πιέντζα.  Τέλος στις 6 Ιουλίου του 1850, ο υπουργός

των εξωτερικών Ανδρέας Λόντος, υπέγραψε σύμ-

βαση με την Αγγλία με την οποίαν  η Ελαφόνησος και

η Σαπιέντζα ενώνοντο οριστικά με την Ελλάδα.  

Ήταν μάλιστα το πρώτο κατοικημένο νησί των Επτα-

νήσων που απελευθερωνόταν από τους Άγγλους..

αλλά και το πρώτο Κυθηραϊκό νησί που αποκτούσε

της ανεξαρτησία του.

Συνέχεια στη σελ. 11

H πολυκύμαντη ιστορική πλεύση της Ελαφονήσου
Από το προϊστορικό Παυλοπέτρι στα Επτάνησα και στην Ελλάδα

Την Ιστορική επέτειο της ένωσης της Ελαφονήσου με την Ελλάδα γιόρτασε

για πρώτη φορά  η Ελαφόνησος στις 6 Ιουλίου του 2003!!  

Aπελευθερώθηκε 6 Ιουλίου 1850!!
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Όταν σχηματιζόταν η ανάγλυφη επιφάνειας της Γης, πριν 300

– 500 εκατομμύρια χρόνια περίπου, κάποιες δασώδεις περιο-

χές του πλανήτη, καταπλακώθηκαν από τεράστιους όγκους

χωμάτων, κατά την διάρκεια ακραίων γεωλογικών φαινομέ-

νων, όπως σεισμών, κατακρημνίσεων,  καθιζήσεων, ηφαιστει-

ακών εκρήξεων και επιχωματώσεων  και κάτω από

κατάλληλες συνθήκες πίεσης  και  θερμοκρασίας,  αλλά και

με τη μεσολάβηση ορισμένων βακτηρίων, οι φυτικές ύλες,

όπως δέντρα, φυτά, θάμνοι και φύκια, μετατράπηκαν με την

απουσία του αέρα και την παρουσία μόνο  του υδρογόνου, σε

υδρογονάνθρακες.

Οι υδρογονάνθρακες προέκυψαν από την αποσύνθεση  μέ-

ρους της οργανικής ύλης της Γης που δημιουργήθηκε στην

επιφάνειά της και ζύγιζε  όσο το ολικό της βάρος, και ακολου-

θήθηκαν οι αντίθετες ενέργειες από εκείνες της σύνθεσής

τους, δηλαδή το φυτό κατά την φωτοσύνθεσή του παίρνει διο-

ξείδιο του άνθρακα  από την ατμόσφαιρα και με το νερό και

την ηλιακή ενέργεια συνθέτει υδρογονάνθρακες, πρωτεΐνες

και λίπη, ενώ κατά την αποσύνθεση οι  υδρογονάνθρακες

κ.λπ. διασπώνται με την βοήθεια αερόβιων βακτηριδίων σε

διοξείδιο και νερό.   

Από την διάσπαση  των  υδρογονανθράκων,  των εγκλωβισμέ-

νων  στα σπλάχνα της Γης προήλθαν οι άνθρακες, οι οποίοι

ονομάστηκαν  γαιάνθρακες και τα υπόλοιπα της αποσύνθε-

σης δημιούργησαν τα  ορυκτά καύσιμα που είναι το πετρέλαιο

και  το φυσικό αέριο, τα οποία προήλθαν από την μετάλλαξη

του φυτοπλαγκτού των θαλάσσιων λεκανών. Οι χημικές ενώ-

σεις που περιέχουν  άνθρακα σε οιανδήποτε μορφή  και απο-

τελούν ένα από τα συστατικά τους,  λέγονται οργανικές και

τις μελετά ο κλάδος της χημείας που λέγεται οργανική χη-

μεία.  

Ο άνθρωπος  με κατάλληλη διαδικασία παρασκευάζει τεχνη-

τούς άνθρακες από ξύλα, που είναι τα γνωστά κάρβουνα και

μοιάζουν με τους γαιάνθρακες, οι οποίοι βρίσκονται στη φύση

σε δύο μορφές,  δηλαδή την κρυσταλλική, που είναι το δια-

μάντι και την  άμορφη μάζα,  που  είναι  ο γραφίτης, ο λιθάν-

θρακας,  ο λιγνίτης και η τύρφη που εξορύσσονται από το

υπέδαφος και εκτός από το διαμάντι και το γραφίτη, οι άλλοι

χρησιμοποιούνται συνήθως για καύσιμη ύλη και  ήταν γνωστοί

στους Έλληνες  πριν πολλές χιλιετίες  και όταν διέδωσαν τον

ελληνικό  πολιτισμό,  έγιναν γνωστές  μέχρι την μακρινή Κίνα,

γύρω στα 1000 χρόνια π.Χ. και αλλού.

Οι γαιάνθρακες για να δημιουργηθούν χρειάστηκαν 85 εκα-

τομμύρια χρόνια περίπου και άρχισαν να χρησιμοποιούνται  με

την ανάπτυξη της βιομηχανίας, όταν αποψιλώθηκαν τα δάση

και έγινε  απαραίτητη  η χρήση του κάρβουνου, η οποία πρό-

σφερε σημαντικά οφέλη στη Βρετανία και στην Γερμανία, οι

οποίες είχαν  μεγάλα αποθέματα κάρβουνου.

Η εξόρυξη των γαιανθράκων  προκαλεί ρύπανση του περιβάλ-

λοντος, ενώ η καύση τους συμβάλει στη δημιουργία  της    ό

ξ ι ν η ς   β ρ ο χ ή ς,  που είναι υπεύθυνη για  την καταστροφή

δασών, λιμνών, μαρμάρινων μνημείων, αλλά και   επικίνδυνων

επιπτώσεων  στην ανθρώπινη υγεία, που θυσιάζεται στο βωμό

της κερδοσκοπίας ορισμένων ασυνείδητων, από τους οποίους

δεν χρησιμοποιούνται οι  ενδεδειγμένοι  τρόποι  προφύλαξης.

Η Ελλάδα έχει αποθέματα λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα, Φλώρινα

και  Μεγαλόπολη,  τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας στους θερμοηλεκτρικούς σταθ-

μούς της χώρας μας, ενώ τα αποθέματα της τύρφης στη

Δράμα δεν έχουν αξιοποιηθεί για  να προστατευθεί το περι-

βάλλον!

Η Αμερική τον 19ο αιώνα  είχε αντικαταστήσει το κάρβουνο

στα τρένα της, με χιλιάδες αιγυπτιακές κλεμμένες μούμιες,

ενώ  από τις γάζες που τύλιγαν τις μούμιες, κατασκεύαζε χα-

σαπόχαρτο και μόνο όταν εκδηλώθηκε  επιδημία  πανώλης,

σταμάτησε αυτές τις αχαρακτήριστες ενέργειες και στράφηκε

να ελέγχει τις πετρελαιοπηγές άλλων χωρών με τη προσφιλή

της δραστηριότητα, δημιουργώντας  τοπικούς εμφυλίους πο-

λέμους !!!

Το πετρέλαιο είναι ορυκτό υγρό καύσιμο και αντλείται από το

υπέδαφος με γεωτρήσεις, υπό μορφή μαύρου παχύρευστου

και δύσοσμου υγρού, που λέγεται  «αργό» πετρέλαιο και σχη-

ματίζεται από υγρούς υδρογονάνθρακες που έχουν διαλυμέ-

νους αέριους και στερεούς, αλλά και μικρές ποσότητες

ενώσεων θείου, οξυγόνου και αζώτου, ενώ η σύστασή του πε-

τρελαίου εξαρτάται από τις τοποθεσίες που υπάρχει!   Χώρες

πλούσιες σε πετρέλαιο είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το

Ιράν, η Βενεζουέλα, το Τέξας, η Ρωσία και η Λιβύη.  Το αργό

πετρέλαιο διυλίζεται και δίνει πολλά παράγωγα, όπως την βεν-

ζίνη, την βαζελίνη, πρώτες ύλες για υφάσματα, φάρμακα, απορ-

ρυπαντικά, πλαστικά, διαλυτικά, χρώματα και πολλά άλλα, τα

οποία ονομάζονται “πετροχειμικά”, και ο κλάδος της χημείας

που τα μελετά ονομάζεται “πετροχημεία”. Για τα τόσα πολλά

προσόντα του, το πετρέλαιο αποκαλείται  και μαύρος χρυσός!

Η πρώτη επεξεργασία του πετρελαίου ονομάζεται «αποθεί-

ωση», και το απαλλάσσει  από τις θειούχες  προσμείξεις του,

οι οποίες όταν καίγεται δημιουργούν  τα ρυπογόνα οξείδια

του θείου!  Μετά την αποθείωση, ακολουθεί κλασματική από-

σταξη  και διαχωρίζονται τα συστατικά του πετρελαίου σε

ομάδες υδρογονανθράκων  με κριτήριο  το σημείου ζέσεώς

τους,  δηλαδή του βρασμού τους!  Ένα παραπροΐόν του πε-

τρελαίου είναι και το  «κοκ», που παράγεται μέσα από την διύ-

λιση του πετραελαίου και περιέχει ένα υψηλό ποσοστό σε

άνθρακα και αποτελεί μια μορφή στερεού άνθρακα!

Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε στο υπέδαφος όπως και το πε-

τρέλαιο και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και από μικρότε-

ρες ποσότητες άλλων κορεσμένων υδρογονανθράκων, όπως

αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα

φυσικού αερίου βρίσκονται στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρα-

τίες, τη Μέση  Ανατολή και στις ΗΠΑ!

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας,

για  την κίνηση των αυτοκινήτων και για οικιακή χρήση!

Το καύσιμο του μέλλοντος ονομάζεται υδρίτης μεθανίου και

σύμφωνα με επιστημονικές ανακοινώσεις υπάρχει  σε αφθονία

και στο Αιγαίο, όπως έχει διαπιστωθεί από το 1930, αλλά φέτος,

το καλοκαίρι του 2017, θα γίνουν προσπάθειες να το εντοπίσουν

και στη συνέχεια να το συλλέξουν για να αρχίσει η επεξεργασία

του παγωμένου μεθανίου για να ληφθεί το φυσικό αέριο!

Ο υδρίτης μεθανίου λέγεται και εύφλεκτος  πάγος και είναι

μια υπόλευκη ουσία, που η σύστασή της αποτελείται από με-

θάνιο παγιδευμένο μέσα σε πάγο και βρίσκεται σε πολλά ση-

μεία του θαλάσσιου πυθμένα  και στην Ελλάδα βρίσκεται  στο

Αιγαίο,  αλλά και στην περιοχή Πρέβεζας – Λευκάδας  και

κάτω απ’ την Κρήτη!!!  Τεράστιες ποσότητες ένυδρου μεθα-

νίου έχουν εντοπιστεί και  στην Ανταρκτική!!

΄Αλλες ονομασίες του υδρίτη μεθανίου είναι απλώς μεθάνιο,

υδρομεθάνιο,  πάγος μεθανίου, ένυδρο φυσικό αέριο και ένυ-

δρο αέριο.

Πρώτες χώρες του πλανήτη που έβγαλαν φυσικό αέριο από

υδρίτες είναι η Ιαπωνία και η Κίνα, και το μεν Τόκιο πιστεύει

ότι γρήγορά θα προχωρήσει σε συστηματική εμπορική εξό-

ρυξη μεθανίου από υδρίτες, λύνοντας  το ενεργειακό του πρό-

βλημα,  η δε Κίνα  στις 18 Μάη του 2017  ανακοίνωσε ότι

προέβη στη πρώτη επίσημη εξόρυξη μεθανίου!!!

Σε παρόμοιες πειραματικές εξορύξεις  μεθανίου  – φυσικού

αερίου,  από υδρίτες βρίσκονται επίσης η Ινδία, οι ΗΠΑ και ο

Καναδας!  Πάντως παρατηρείται ότι οι πιο φτωχοί λαοί,  ζουν

στις χώρες,  που είναι πλούσιες σε κάθε μορφή υδρογοναν-

θράκων!!!

Όταν τα ελληνικά κοιτάσματα του υδρίτη  μεθανίου, τα  εκμε-

ταλλευτούν εμπορικά,  τότε θα προκύψουν διάφορες και πο-

λύμορφες  πολιτικοοικονομικές αλλαγές στην περιοχή  και ας

ελπίσουμε ότι θα είναι προς όφελος της Ελλάδας!!!

Υδρογονάνθρακες, γαιάνθρακες, 
υγρά και αέρια καύσιμα

“Το έθνος να λυπάστε”... 

"Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το
ύφανε.
Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ' τη σοδειά του.
Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά
μονάχα στην πομπή της κηδείας.
Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μεσ’ τα ερείπιά
του.
Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαι-
μός του ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό,
απατεώνα για φιλόσοφο,
μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια
βουβαμένους". 

Χαλίλ Γκιμπράν, Λιβανέζος ποιητής

απόσπασμα από το έργο του «Ο κήπος του Προφήτη”.

Πήραν οι πομπές τις στράτες...

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ,

σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό «Βήμα FM»

παραδέχτηκε -μεταξύ άλλων- πως η χώρα συγκυβερνά με

τους θεσμούς, οι οποίοι στην ουσία γράφουν τα νομοσχέ-

δια: 

«Εμείς το ομολογούμε. Λέμε ότι η χώρα βρίσκεται σε κη-
δεμονία, επιτροπεία. Ουσιαστικά στα δημοσιονομικά συγ-
κυβερνάμε με τους θεσμούς, με την τρόικα. Πολλές φορές
μας πιάνουν το χέρι και μας γράφουν το νομοσχέδιο. Οι
προηγούμενες κυβερνήσεις έλεγαν ότι αυτά τα προγράμ-
ματα είναι ευλογία».

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα
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Όσοι αναγνώστες αναρωτηθούν για τον  τίτλο του άρθρου
αυτού, τους θυμίζουμε ότι το σύνθημα για την έναρξη της
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, την 20η Ιουλίου
1974, ήταν: «Η Αϊσέ μπορεί να πάει διακοπές».

Πέρασαν 43 χρόνια από εκείνη την αποφράδα μέρα και ο

εχθρός δεν έχει καταφέρει ακόμη να αλώσει το «οχυρό»

που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία. Η τελευταία «πολιορ-

κία» που άρχισε πριν περίπου τρία χρόνια, το 2014, με το

κοινό ανακοινωθέν  Αναστασιάδη – Έρογλου, τερματίστηκε

στο Κραν-Μοντάνα της Ελβετίας στις 7 Ιουλίου 2017. Μαζί

με τα τουρκικά «στρατά» αποσύρθηκαν, προσώρας, και οι

«πολιορκητικές μηχανές» που ακούν στα ονόματα: Έσπεν

Μπαρθ Άϊντε, ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα

των Ηνωμένων Εθνών, βρετανικός παράγοντας, Ζαν-Κλωντ

Γιουνγκέρ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φεντε-

ρίκα Μογκερίνι, ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικής και αμυντι-

κής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και πολλοί άλλοι «ταλιμπάν»

της παγκοσμιοποίησης που επιδιώκουν να μετατρέψουν

την Κύπρο σ’ ένα α-εθνικό μόρφωμα. 

Σε δραματικό αδιέξοδο βρίσκονται όσοι «εντός των τει-

χών» Ελλαδίτες και Κύπριοι αγωνίστηκαν, την τελευταία

τριετία, όπως είχαν κάνει και το 2004 με το «Σχέδιο Ανάν»,

να πείσουν τους ελληνοκύπριους ότι πρέπει να παραδώ-

σουν το ανεξάρτητο κράτος τους για να «επανενώσουν»

την πατρίδα τους. Όλοι αυτοί, οι τουρκόφοβοι, τουρκόπλη-

κτοι και τουρκόφιλοι, δε λένε ότι η επανένωση της Κύπρου,

όπως μεθοδεύεται και προωθείται, θα την καταστήσει στο

σύνολό της επαρχία της νέο-οθωμανικής Τουρκίας του Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι παραχωρήσεις

Ο Νίκος Αναστασιάδης εκλέχτηκε πρόεδρος της Κυπριακής

Δημοκρατίας, κράτους διεθνώς αναγνωρισμένου, μέλους

του ΟΗΕ, της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων

Διεθνών Οργανισμών και αμέσως μετά άρχισε να διαπραγ-

ματεύεται τη διάλυσή του και την αντικατάστασή του από

μια Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία. Σημειώνουμε ότι απ’

όλα τα κράτη, μόνο η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυ-

πριακή Δημοκρατία που τη θεωρεί «εκλιπούσα». Παράλ-

ληλα ο κ. Αναστασιάδης υποβάθμισε το αξίωμά του, από

πρόεδρος της Δημοκρατίας σε εκπρόσωπο της ελληνοκυ-

πριακής κοινότητας για να είναι πολιτικά ισοϋψής με τον

εκπρόσωπο των Τούρκων (τουρκοκυπρίων και εποίκων) της

Κύπρου. Ο οποιοσδήποτε διάλογος με την τουρκική κοινό-

τητα θα έπρεπε να διεξάγεται από κάποιο ανώτατο κυβερ-

νητικό στέλεχος ή το πολύ από κάποιον αρμόδιο υπουργό,

αν ο στόχος ήταν να διατηρηθεί το διεθνές status της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και να υπογραμμιστεί το νομικά πα-

ράνομο καθεστώς που έχουν εγκαθιδρύσει στη Βόρεια

Κύπρο τα τουρκικά στρατεύματα.

Στην Πενταμερή Διάσκεψη του Κραν-Μοντάνα, που υποτί-

θεται ότι θα καθόριζε το μέλλον της Κύπρου, δεν παρίστατο

ο άμεσα ενδιαφερόμενος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Συμμε-

τείχαν οι τρείς εγγυήτριες Δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία,

Βρετανία) και οι δύο κοινότητες (ελληνοκυπριακή και τουρ-

κοκυπριακή). Καθ’ όλη την περίοδο των διαπραγματεύσεων

και μέχρι τη λήξη της Διάσκεψης του Κραν-Μοντάνα ο πρό-

εδρος (της ελληνοκυπριακής κοινότητας;) Νίκος Αναστα-

σιάδης είχε αποδεχτεί:

1.Τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντικα-

τάστασή της από μια Διζωνική-Δικοινοτική Ομοσπονδία

αποτελούμενη από δύο συνιστώντα κρατίδια, ένα ελληνο-

κυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό.

2.Την εκ περιτροπής προεδρία της Ομοσπονδίας, με δύο

θητείες για έλληνα πρόεδρο και μία για τούρκο πρόεδρο.

3. Τη σταθμισμένη ψήφο με βάση εθνοτικά χαρακτηριστικά,

δηλαδή, την κατάργηση της δημοκρατικής αρχής «ένας άν-

θρωπος, μία ψήφος» (one man, one vote), όπως συνέβαινε

στη Νότιο Αφρική την εποχή του απαρχάϊντ.

4.Την πολιτική ισότητα μεταξύ της ελληνικής πλειοψηφίας

(82%) και της τουρκικής μειοψηφίας (18%) στη διακυβέρ-

νηση και τα όργανα της Ομοσπονδίας.

5.Το δικαίωμα της αρνησικυρίας – βέτο. Καμιά απόφαση δε

θα μπορεί να ληφθεί στα όργανα της Ομοσπονδίας χωρίς

τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός τούρκου εκπροσώ-

που.

6.Την παραμονή στην Κύπρο των εποίκων, περίπου 125.000

έναντι 95.000 τουρκοκυπρίων, με καθεστώς ευρωπαίου πο-

λίτη ή μόνιμου μετανάστη, πέραν όσων έχουν ήδη λάβει

«τουρκοκυπριακή ιθαγένεια». Σημειώνουμε ότι ο εποικι-

σμός αποτελεί έγκλημα πολέμου, διότι συνιστά μέθοδο

εθνοκάθαρσης (άρθρο 49 της Συνθήκης της Γενεύης του

1949).

7.Την περιορισμένη επιστροφή (όχι πάνω από 20%) των

προσφύγων στις εστίες τους, ώστε να μη διαταραχθεί η

εθνοτική πλειοψηφία στα συνιστώντα κρατίδια.

8.Τα σταθμισμένα δικαιώματα για τις περιουσίες μεταξύ

των νόμιμων ιδιοκτητών και των σημερινών χρηστών που

τις έχουν σφετεριστεί με την κάλυψη του τουρκικού στρα-

τού. Οι παράνομοι χρήστες θα έχουν τον πρώτο λόγο στις

περιουσίες των προσφύγων στο τουρκοκυπριακό κρατίδιο.

9.Την παραχώρηση των τεσσάρων ελευθεριών σ’ όλους τους

τούρκους πολίτες ώστε να μπορούν να εγκαθίστανται στην

Κύπρο, να αποκτούν περιουσία, να εργάζονται, να εμπο-

ρεύονται, να εισάγουν και να εξάγουν κεφάλαια και αγαθά

σαν να ήταν κάτοικοι χώρας-μέλους της ΕΕ. Πρόκειται για

έμμεση εισδοχή της Τουρκία των 79 εκατομμυρίων κατοίκων

στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέσπιση πρωτογενούς δικαίου.

10.Τη διάλυση της κυπριακής εθνοφρουράς και τη δημιουρ-

γία ενός αφοπλισμένου κράτους που δε θα μπορεί να ασκή-

σει το νόμιμο δικαίωμα της άμυνας έναντι οποιασδήποτε

εξωτερικής απειλής.

Οι συνέπειες 

Όλα αυτά και πολλά άλλα που έγιναν αποδεκτά από την

ελληνική πλευρά στο όνομα της «λύσης τώρα», οδηγούν

στην εγκαθίδρυση ενός μη λειτουργικού και βιώσιμου μορ-

φώματος το οποίο για να πάρει οποιαδήποτε σημαντική

απόφαση θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυ-

ρας. Η ψήφος της νέας Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ, την ΕΕ και

άλλους Διεθνείς Οργανισμούς θα είναι σύμφωνη με τα

τουρκικά συμφέροντα, διαφορετικά η Κύπρος θα είναι

αναγκασμένη να απέχει. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι

η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι τα νησιά δικαιούνται Απο-

κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)  και άρα η Κύπρος, όπως

και αυτά του Αιγαίου «κάθονται» πάνω στην υφαλοκρηπίδα

της Ανατολίας. Κατά συνέπεια διεκδικεί τις θαλάσσιες πε-

ριοχές μέχρι την ΑΟΖ της Αιγύπτου. Μόνο μία ανεξάρτητη,

από την τουρκική επικυριαρχία Κύπρος, με βάση τη διεθνή

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, μπορεί να αποτελέ-

σει τον κυματοθραύστη της νέο-οθωμανικής γεωοικονομι-

κής επέκτασης στην Ανατολική  Μεσόγειο.

Από κάποιους αναλυτές και δημοσιογραφούντες οι παρα-

χωρήσεις του κ. Αναστασιάδη  θεωρήθηκαν ανεπαρκείς για

να επιτευχθεί η «λύση τώρα» στην οποία τόσα  είχαν επεν-

δύσει οι ίδιοι και οι πάτρωνες τους. Μάλιστα ο κοινοβου-

λευτικός εκπρόσωπος της εθνομηδενιστικής ηγεσίας του

«κομμουνιστικού»  ΑΚΕΛ  ζήτησε όλες αυτές οι παραχω-

ρήσεις να κρατηθούν ως «διαπραγματευτικό κεκτημένο»

για την επόμενη προσπάθεια κατάλυσης της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τα παρατούν ποτέ!.

Η ελληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, ακολουθώντας

την πάγια γραμμή των τελευταίων χρόνων, που συμμερίζε-

ται και η – φιλοευρωπαϊκή – αντιπολίτευση, ότι δηλαδή η

Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα στηρίζει και συμπαρίστα-

ται, επέδειξε ενδιαφέρον μόνο για τη διεθνή πλευρά του

Κυπριακού, δηλαδή, για τα εγγυητικά και παρεμβατικά δι-

καιώματα που πηγάζουν από τις Συνθήκες Ζυρίχης-Λονδί-

νου του 1959, που εγκαθίδρυσαν την Κυπριακή

Δημοκρατία. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς με τη

σύμφωνη γνώμη του κ. Αναστασιάδη ζήτησε  την κατάρ-

γηση των εγγυητικών και παρεμβατικών δικαιωμάτων και

από τις τρείς εγγυήτριες Δυνάμεις και την αποχώρηση, με

βάση ένα χρονοδιάγραμμα, των τουρκικών στρατευμάτων.

Επίσης πρότεινε τη δημιουργία  μιας πολυεθνικής αστυνο-

μικής δύναμης, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας, που θα

ελέγχει την εφαρμογή της συμφωνίας. Η Τουρκία αρνήθηκε

να παραιτηθεί των δικαιωμάτων που θεωρεί ότι της δίνουν

οι Συμφωνίες του 1959 και έτσι η Διάσκεψη του Κραν-Μον-

τάνα  έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία,

ως η δεύτερη ελληνική κρατική οντότητα, σώθηκε για

ακόμα μια φορά.

Η τουρκική αλαζονεία

Η προσωρινή διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν

οφείλεται σε κάποια ευφυή πολιτική στρατηγική της ελλη-

νικής πλευράς – αν υπήρχε δε θα είχαμε φτάσει ούτε στο

Μον-Πελεράν ούτε στο Κραν-Μοντάνα – αλλά στην αλαζο-

νεία, την πλεονεξία και την πολιτική «μυωπία»  της ηγεσίας

των νέο-Οθομανών της Άγκυρας. Ο Νίκος Αναστασιάδης,

ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έδωσε

όλες τις παραμέτρους που θα καθιστούσαν την Τουρκία

όχι μόνο νόμιμη κυρίαρχο της κατεχόμενης ζώνης στο

Βορρά, αλλά και επικυρίαρχη σ’ όλη την εδαφική έκταση

της Κύπρου  νομιμοποιώντας παράλληλα, με ελληνική υπο-

γραφή, τα αποτελέσματα της παράνομης εισβολής και κα-

τοχής. Χαρακτηριστικό της ανυπαρξίας οποιασδήποτε

«κόκκινης γραμμής» κατά τις διαπραγματεύσεις είναι ότι ο

υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάννης Κασουλίδης

μετά τη λήξη της Διάσκεψης του Κραν-Μοντάνα επανέλαβε

Η Αϊσέ δεν πάει διακοπές
φέτος 

Του Νίκου Ιγγλέση
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(12-7-17) παλιότερη δήλωσή του ότι: «Μηδέν τουρκικός

στρατός και μηδέν τουρκικές εγγυήσεις δεν είναι θέση της

ελληνοκυπριακής πλευράς αλλά τουρκική   προπαγάνδα».

Αυτός ο άνθρωπος που «εκφράζει» την κυπριακή διπλωμα-

τία παραμένει ακόμη στη θέση του.

Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να

αποφύγει τις «κακοτοπιές» και να μην εμπλακεί με την

εσωτερική πτυχή του κυπριακού προβλήματος. Πρόκειται

για μέγα λάθος. Πρώτον γιατί η Ελλάδα είναι εγγυήτρια

χώρα όχι μόνο της ανεξαρτησίας αλλά και του συντάγμα-

τος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την κατάλυση της συν-

ταγματικής τάξης, με το πραξικόπημα του 1974,

επικαλέστηκε η Τουρκία για να εισβάλλει στην Κύπρο. Δεύ-

τερον γιατί η Ελλάδα, ως εθνικό κέντρο, δεν μπορεί απλά

να ακολουθεί, να στηρίζει, να συμπαραστέκεται και να συμ-

πορεύεται, αλλά πρέπει να ηγείται, να καθοδηγεί και να

δίνει στρατηγικό όραμα σ’ όλο τον Ελληνισμό, διαφορετικά

δεν είναι εθνικό κέντρο, είναι δορυφόρος. Τρίτον και ση-

μαντικότερο γιατί η επίτευξη, μέσω της εσωτερικής πτυ-

χής, του γεωπολιτικού ελέγχου ολόκληρης της Κύπρου

από την Άγκυρα μεταβάλλει  δραματικά τους συντελεστές

ισχύος μεταξύ  Ελλάδας  και Τουρκίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς επικέντρωσε την

πολιτική του στην κατάργηση των εγγυητικών και παρεμ-

βατικών δικαιωμάτων καθώς και στην αποχώρηση των

στρατευμάτων κατοχής προκειμένου, όπως είπε, η Διζω-

νική – Δικοινοτική Ομοσπονδία να γίνει ένα «κανονικό»

κράτος. Μόνο που «κανονικό» κράτος  με εναλλαγή του

προέδρου του βάσει εθνοτικών κριτηρίων, με σταθμισμένη

ψήφο, με βέτο της μειοψηφίας και χωρίς δυνατότητα άμυ-

νας δεν υπάρχει. Η Τουρκία θα μπορούσε να παραιτηθεί

από τα δικαιώματα των Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου  και

αυτό δε θα την εμπόδιζε να παρέμβει μελλοντικά στην αφο-

πλισμένη Κύπρο, με αφορμή την προστασία της τουρκικής

μειονότητας ή την προάσπιση ζωτικών στρατηγικών συμ-

φερόντων της. Σήμερα η Τουρκία, χωρίς να έχει βάσει κά-

ποιας Συνθήκης  εγγυητικά – επεμβατικά δικαιώματα, έχει

εισβάλλει στο Ιράκ και τη Συρία. Όλα, στις διακρατικές σχέ-

σεις, είναι θέμα συσχετισμού ισχύος.

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συνάγεται το συμπέρα-

σμα ότι πιο σημαντικό από τις εγγυήσεις και τα επεμβατικά

δικαιώματα είναι η πολιτική ανεξαρτησία ή όχι του κράτους

επί του οποίου αυτά μπορούν να ασκηθούν. Αν υπάρξει

τουρκική εισβολή στη σχεδιαζόμενη  Διζωνική – Δικοινο-

τική  Ομοσπονδία, η τελευταία δε θα μπορεί να την καταγ-

γείλει στον ΟΗΕ και σ’ άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ούτε

να ζητήσει τη βοήθεια άλλων κρατών, της Ελλάδας συμπε-

ριλαμβανομένης. Σε περίπτωση επέμβασης στο έδαφος ή

στην ΑΟΖ της, η κυβέρνηση της ομοσπονδιακής Κύπρου

δε θα μπορεί να αποφασίσει, λόγω του βέτο, αν θα πρό-

κειται για εχθρική ή φιλική ενέργεια της Τουρκίας. Τόσο

απλά είναι τα πράγματα. Αν η Κύπρος επιβίωσε, έστω και

ακρωτηριασμένη, μετά την εισβολή του 1974 αυτό οφείλε-

ται στην ύπαρξη μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ελληνοκυ-

πριακής κυβέρνησης στη Λευκωσία.

Νέα Στρατηγική

Ο Ελληνισμός οφείλει να γνωρίζει ότι οι «πολιορκητές» της

Κυπριακής Δημοκρατίας, αργά ή γρήγορα, θα επανέλθουν.

Τώρα υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να οργανωθεί

η ελληνική άμυνα στη βάση μιας νέας στρατηγικής. Οι πο-

λιτικοί σε Ελλάδα και Κύπρο πρέπει άμεσα να σταματή-

σουν να «μηρυκάζουν»  το αφήγημα της Διζωνικής –

Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που εξυπηρετεί τα γεωπολι-

τικά συμφέροντα της Τουρκίας  και αναβαθμίζει  την κα-

τεχόμενη ζώνη σε κρατικό μόρφωμα. Ήδη έχει γίνει

μεγάλη πολιτική και διπλωματική ζημιά και θα χρειαστεί

πολύς κόπος και προσπάθεια για να αντιστραφούν τα πράγ-

ματα.

Το Κυπριακό δεν είναι διακοινοτική διαφορά, μεταξύ ελλη-

νοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, αλλά πρόβλημα εισβολής

και κατοχής κυπριακού εδάφους από μια άλλη χώρα, την

Τουρκία. Οι οποιεσδήποτε συνομιλίες σε διμερές ή διεθνές

επίπεδο πρέπει να γίνονται μόνο με τον εισβολέα, προκει-

μένου αυτός να αποσύρει τα στρατεύματά του και να συμ-

μορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα θα πρέπει να γίνονται

όλες οι πολιτικο-διπλωματικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση

με την ΕΕ, που θα αυξάνουν το κόστος της Τουρκίας από

την παραμονή των στρατευμάτων της στην Κύπρο.

Οι οπαδοί της «λύσης τώρα»  θα αντιτάξουν ότι με μια τέ-

τοια στρατηγική το Κυπριακό δε θα λυθεί ποτέ γιατί η Τουρ-

κία δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τα σημερινά

κεκτημένα της ούτε να απεμπολήσει τις αξιώσεις της. Σύμ-

φωνα με τη λογική τους πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να

υποχωρούμε, μόνο που κάποια στιγμή αυτό που θα συμβεί

δε θα είναι η λύση αλλά η ολοκληρωτική παράδοση.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν ικανο-

ποιεί κανέναν αλλά είναι προτιμότερη από μια κακή – τουρ-

κική λύση. Μπορεί να μη θέλουμε ο κατοχικός στρατός να

ελέγχει το 36,2% του κυπριακού εδάφους αλλά πολύ πε-

ρισσότερο δε θέλουμε η Τουρκία να θέσει υπό τον γεωπο-

λιτικό έλεγχό της το 100% της Κύπρου. Μήπως αυτό

θέλουν οι  οπαδοί της «λύσης τώρα»;

Η νέο-οθωμανική Τουρκία φιλοδοξεί  να καταστεί ηγεμο-

νική-περιφερειακή δύναμη στην περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου, γι’ αυτό, αργά ή γρήγορα, θα έρθει σε σύγ-

κρουση  με όλες ή ορισμένες από τις μεγάλες δυνάμεις

καθώς και με άλλες κρατικές οντότητες της ευρύτερης πε-

ριοχής όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος και το Ιράν. 

Ουδείς απ’ όλους αυτούς επιθυμεί τη γεωπολιτική γιγάν-

τωση της σουνιτικής Τουρκίας. Τότε θα είναι η ιστορική ευ-

καιρία για τον Ελληνισμό να ανατρέψει το σημερινό

συσχετισμό ισχύος και γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαζόμα-

στε από τώρα. Πρέπει να έχουμε υπομονή και ποτέ να μη

βάζουμε την υπογραφή μας για να νομιμοποιήσουμε τα  τε-

τελεσμένα του εχθρού. Η Αϊσέ δεν πρέπει να πάει διακο-

πές ποτέ ξανά!

https://greekattack.wordpress.com

Η Αϊσέ δεν πάει διακοπές φέτος 

Σημαντική ήταν και η συμβολή της Μάνης στην απε-

λευθέρωση της Ελαφονήσου, διότι ο Τζανετάκης

(από τηn ξακουστή οικογένεια των Γρηγοράκηδων)

ίδρυσε το 1837 το συνοικισμό της Ελαφονήσου - πα-

ρότι το νησί ανήκε στους Άγγλους - και αυτό τον

ισχυρισμό προέβαλαν κυρίως οι Ελληνικές κυβερνή-

σεις για να διεκδικήσουν το Λαφονήσι.

Την Ιστορική αυτή επέτειο της ένωσης της Ελαφονή-

σου με την Ελλάδα γιόρτασε για πρώτη φορά  η Ελα-

φόνησος και ο Σμιγοπέλαγος Πολιτισμός της

περιοχής στις 6 Ιουλίου του 2003, μετά από 153 ολό-

κληρα χρόνια, με το Προεδρικό Διάταγμα 54/2003.

ΤΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Η  Ιστορική Επέτειος της Ελαφονήσου αποτελεί πλά-

τεμα των κρουνών της Επτανησιακής, Μανιάτικης και

Λακωνικής ιστορικής μνήμης και συνείδησης, Παιάνα

για τη Νηρηιδική Κοιτίδα του Μινωικού, Κυκλαδίτικου

και Μυκηναϊκού Πολιτισμού, ψηλάφισμα και προανά-

κρουσμα νίκης για το Θαλασσοκεντρικό, Νησοστέ-

φανο και Σμιγοπέλαγο Πολιτισμό του Νοτου, πυξίδα

για τα  άγνωρα Κυανέμβολα  πολυδρόμια του Νότου

και γεωπολιτισμικό προπομπό για μια Νησοστέφανη

Συμπολιτεία των Σμιλεμένων και Γλυκοθώρητων Βα-

τίκων, της Σμιγοπέλαγης Ελαφονήσου και των Πελα-

γοθώρητων Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Το Προεδρικό Διάταγμα  54/2003 (ΦΕΚ 59/Α/7.3.2003)

καθιερώνει την 6η Ιουλίου ως Δημόσια τοπική εορτή

της Ελαφονήσου (Ιστορική Επέτειο της Ελαφονή-

σου). Η απόφαση αυτή  έχει ιδιαίτερη ιστορική σπου-

δαιότητα για την Ελαφόνησο, για τα Κύθηρα,  για τα

Επτάνησα και για το Σμιγοπέλαγο πολιτισμό του

Νότου για τους εξής λόγους:

Με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2003:

1. Γιορτάστηκε το 2003 για πρώτη φορά στην ιστορία

της Ελαφονήσου η Δημόσια Τοπική της Επέτειος.

2. Γιορτάστηκε  για πρώτη φορά  η Απελευθέρωση

του πρώτου Κυθηραϊκού Νησιού. 

3. Γιορτάστηκε  για πρώτη φορά η Απελευθέρωση του

πρώτου κατοικημένου νησιού των Επτανήσων.

4. «Γιορτάστηκε» επίσης κι ένα σπάνιο Ιστορικό γε-

γονός: «Η καθιέρωση μιας Νησιώτικης Ιστορικής
Επετείου μετά από 153 ολόκληρα χρόνια που αποτε-
λεί μοναδικό φαινόμενο στα Ιστορικά χρονικά  της
Χώρας μας»!!

Πηγές:

Από τον ιστορικό, πολιτισμικό και τουριστικό Οδηγό

της Ελαφονήσου: https://elafonisos.inspacetime.gr 

Ηλελκτρονικές;

https://elafonisos.inspacetime.gr/tour/ekklisies/agios-

spyridonas, elafonissos.gr,  http://www.elafonissos.gr

Παυλοπέτρι Ελαφονήσου: Η Αρχαιότερη Βυθισμένη Πόλη στον Κόσμο



H πλατεία Πέτρου και Παύλου στη Βάρη,

που πρόσφατα παραδόθηκε διαμορφωμένη

από το Δήμο 3Β, καταβυθίστηκε τμήμα της

σε βάθος επτά μέτρων. Αιτία παλιό πηγάδι

που δεν το γνώριζε κανείς!

Το γεγονός συνέβη στις 29 Ιουλίου και η

υποχώρηση του εδάφους έγινε σε σημείο

που είχε φυτευθεί.

Το σημείο επισκέφθηκαν εκπρόσωποι της

Δημοτικής Αρχής, καθώς και συνεργεία της

Πολιτικής Προστασίας και της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου 3Β, προκειμένου να

περιφράξουν και να ασφαλίσουν το σημείο

το οποίο περιφράχτηκε και ασφαλίστηκε το

ίδιο βράδυ. Την επόμενη ημέρα στις 6 το

πρωί ο εργολάβος μαζί με τους τεχνικούς

του Δήμου και τη Δημοτική Αρχή παραβρέ-

θηκε στο σημείο για να συντονισθούν οι ερ-

γασίες αποκατάστασης.

Οπως μας ενημέρωσε το γραφείο Τύπου

του Δήμου 3Β, Κλιμάκιο υπηρεσιακών παρα-

γόντων του Δήμου 3Β καθώς και οι Δήμαρ-

χος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και

Αντιδήμαρχος Νικόλαος Βάσης καθώς και ο

ανάδοχος εργολάβος Χριστόφορος Χειμω-

νάς μετά από αυτοψία  διαπιστώθηκαν τα

παρακάτω:

Ύπαρξη παλαιού πηγαδιού διαμέτρου περί-

που 4,00 μέτρων λιθόχτιστο, αγνώστου βά-

θους (τώρα γεμάτο με τα υλικά της

καθίζησης μέχρι ενός σημείου)

Ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέμα-

τος άνευ οπλισμού επικαθήμενης στην

στέψη του πηγαδιού, περίπου 4,00 κάτω

από την επιφάνεια του διαμορφωμένου σή-

μερα εδάφους.

Επίχωση των ως άνω κατασκευών με φερτά

υλικά.

Είναι προφανές ότι η ύπαρξη του παλαιού

μπαζωμένου πηγαδιού καθώς επίσης και η

ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέμα-

τος άνευ όπλισμου, το οποίο δεν είχε απο-

τυπωθεί σε κανένα τοπογραφικό διάγραμμα

της περιοχής, αλλά ούτε  και στο διάγραμμα

που συνοδεύει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό

σχέδιο της περιοχής του 1992, προκύπτει

ότι ήταν τα βασικά αίτια του συμβάντος. 

Όπως προκύπτει και από την Τεχνική Έκ-

θεση που συντάχθηκε, στο συγκεκριμένο

σημείο έγινε μόνο κηποτεχνική διαμόρ-

φωση, σε έναν χώρο που λειτουργούσε έως

σήμερα ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης

αυτοκινήτων επί δεκαετίες. Οι εκσκαφές δε

που πραγματοποιήθηκαν κυμάνθηκαν από

0,30 μ. έως 0,50 μ βάθος. 

Είναι προφανές ότι οι συγκεκριμένες εργα-

σίες σε καμία περίπτωση δεν απαιτούν εδα-

φοτεχνική μελέτη καθώς δεν έγινε στο

συγκεκριμένο χώρο καμία κτιριακή ή άλλη

κατασκευή που απαιτούσε διερεύνηση της

θεμελίωσης. Η ύπαρξη του πηγαδιού ήταν

άγνωστη και δεν προκύπτει από κανένα έγ-

γραφο ή από τα τοπογραφικά διαγράμματα

που βρίσκονται στη διάθεση της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου στο αρχείο που προ-

έρχεται από τον πρώην Δήμο Βάρης, ούτε

στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνο-

δεύουν το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

της περιοχής του έτους 1992. 

Με τα δεδομένα που υπάρχουν έως σή-

μερα, οδηγούμαστε στο έως τώρα συμπέ-

ρασμα ότι  πρόκειται περί ενός τυχαίου

γεγονότος και δεν φαίνεται να προκύπτει

κάποια ευθύνη, ούτε του μελετητή μηχανι-

κού, ούτε του αναδόχου εργολάβου αλλά

ούτε και του επιβλέποντα μηχανικού. Παρά

ταύτα ο ανάδοχος εργολάβος ανέλαβε να

αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά χωρίς να

επιβαρυνθεί ο Δήμος. Ήδη έχει γίνει κλεί-

σιμο της τρύπας που δημιουργήθηκε, όπως

προκύπτει από τις συνημμένες φωτογρα-

φίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμο-

δίων μηχανικών.

Μετά το συμβάν, η Δημοτική Αρχή έδρασε

άμεσα ακολουθώντας τα αυτονόητα βήματα

κατά σειρά προτεραιότητας: 

Φρόντισε για την περίφραξη του χώρου και

την ασφάλεια της περιοχής.

Ενημέρωσε το κοινό για το συμβάν και τις

πρώτες ενέργειες

Δρομολόγησε τις εργασίες αποκατάστασης

της ζημιάς

Έκανε εμπεριστατωμένη έρευνα για τα

αίτια του συμβάντος και ενημερώνει το

κοινό για τα συμπεράσματα.

Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή μετά το

συμβάν κάποιοι έσπευσαν να εκμεταλλευ-

τούν ένα τόσο σοβαρό περιστατικό για μι-

κροπολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς να

γνωρίζουν ούτε τα στοιχειώδη για το έργο

αλλά και το συμβάν. Ευτυχώς οι φωνές

αυτές είναι μεμονωμένες, προερχόμενες

από συγκεκριμένες διαχρονικές «πηγές»

που έχουν αναλάβει έναν εργολαβικού

τύπου αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι στη

Δημοτική Αρχή και το έργο της. Οι έρευνες

για το συγκεκριμένο συμβάν θα συνεχι-

στούν σε βάθος και όλα τα στοιχεία θα είναι

στη διάθεση του κοινού, όπως άλλωστε

συμβαίνει αρχής γενομένης από το βράδυ

του Σαββάτου, λίγες ώρες μετά το συμβάν

όταν η ίδια η Δημοτική Αρχή ανέδειξε το πε-

ριστατικό. 

Ολόκληρη η τεχνική έκθεση:

Μετά την επιτόπια αυτοψία του κλιμακίου της τε-

χνικής Υπηρεσίας  του Δήμου συντάχθηκε Τε-

χνική Έκθεση για τη έργο καθώς και το συμβάν

η οποία αναφέρει:

Το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου

Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου &

Παύλου στο Δίλοφο Βάρης» έγινε σύμφωνα με

την υπ’ αριθμό 160/2015 μελέτη  που συνέταξε

η Τεχνική Υπηρεσία με συντάξαντα τον κ. Άρη

Μέμο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, αφού τηρήθηκαν

όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σύνταξης –

ελέγχου και θεώρησης από την Υπηρεσία σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η μελέτη συν-

τάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο

ρυμοτομικό σχέδιο, η πολεοδομική μελέτη του

οποίου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 756Δ/1989 και κυ-

ρώθηκε η πράξη εφαρμογής του με την υπ.

αριθμ. 351036/378/18-03-1992 απόφαση Νο-

μάρχη, όπου δεν αποτυπώνεται καμία εγκατά-

σταση φρέατος στο Ο.Τ. 217 (Κ.Χ.).

Με την εν λόγω μελέτη αναβαθμίστηκε ο συγκε-

κριμένος χώρος  Κ.Χ. ο οποίος ήταν αδιαμόρφω-

τος και χρησιμοποιείτο ως αυτοσχέδιος

υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 

Ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο έργο έγινε

στις 18/12/2015 όπου αναδείχθηκε μειοδότης

ανάδοχος η εταιρία «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με

έκπτωση  61,00%  και υπογράφηκε η σύμβαση με

αρ. πρωτ. 44639/03-11-2016 χρονικής διάρκειας

12 μηνών και συνολική αξία 112.054,00€ με το

ΦΠΑ. 

Οι εργασίες άρχισαν άμεσα με σκοπό την ολο-

κλήρωση των εργασιών μέχρι τις αρχές του κα-

λοκαιριού. 

Οι εργασίες που προβλεπόντουσαν ήταν κυρίως

εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης με απομά-

κρυνση των υπαρχουσών εναποτεθέντων μπα-

ζών έως το επιθυμητό βάθος και στην συνέχεια

συμπλήρωση με χώμα κατάλληλο για υπόβαση

κήπου. Οι εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν

ήταν το πολύ σε βάθος 0,50 μέτρα στα σημεία

που πέρναγαν οι αγωγοί φωτισμού και άρδευ-

σης. Η γενική εκσκαφή ήταν της τάξης των 0,30

μ.  Εν συνεχεία έγιναν οι πλακοστρώσεις και κα-

τασκευάστηκε σιντριβάνι επί εδάφους σε μία εκ-

σκαφή της τάξης των 0,50 μ. και εν συνεχεία

δημιουργήθηκε πρανές για να εναρμονισθεί με

τον χώρο. 

Η πλατεία παραδόθηκε για χρήση στις

29/06/2017. 

Το απόγευμα της 29-7-2017 αιφνίδια έγινε μία

βύθιση του εδάφους σε σημείο της πλατείας

όπου δεν έγινε κανένα έργο παρά μόνο φύ-

τευση. 

Η Τεχνική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε αμέσως, όπου

και πραγματοποιήθηκαν άμεσα εργασίες απομό-

νωσης του συγκεκριμένου σημείου προς απο-

φυγή ατυχημάτων. 

Την επόμενη μέρα στις 06:00 π.μ. ο εργολάβος

παραβρέθηκε στο σημείο για να συντονισθούν οι

εργασίες αποκατάστασης.

Την Δευτέρα 31/07/2017 στις 7:30 π.μ. παραβρέ-

θηκε στο συγκεκριμένο χώρο ο Δήμαρχος Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βάσης και κλιμάκιο της Τ.Υ αποτελού-

μενο από την Δ/ντρια Παναγιώτα Γεωργιάκου

Πολιτικό Μηχανικό, τον Αν. Πρ/μενο Ανδρέα

Δάγλα Πολιτικό Μηχανικό, τον Μελετητή Άρη

Μέμο Αρχιτέκτονα Μηχανικό,  τον Ανάδοχο Χρι-

στόφορο Χειμωνά καθώς επίσης και τον κ. Γεώρ-

γιο Ντούλη Γεωτεχνικό Μηχανικό όπου

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Ύπαρξη παλαιού πηγαδιού διαμέτρου περίπου

4,00 μέτρων λιθόχτιστο, αγνώστου βάθους

(τώρα γεμάτο με τα υλικά της καθίζησης μέχρι

ενός σημείου )

Ύπαρξη υποτυπώδους πλάκας σκυροδέματος

άνευ οπλισμού επικαθήμενης στην στέψη του

πηγαδιού, περίπου 4,00 κάτω από την επιφάνεια

του διαμορφωμένου σήμερα εδάφους.

Εν συνεχεία μέχρι το διαμορφωμένο έδαφος

ήταν μπαζωμένο με φερτά υλικά.

Σε όλη αυτή την κατασκευή λειτουργούσε υπαί-

θριος χώρος στάθμευσης επί σειρά ετών.

Η όποια κηποτεχνική διαμόρφωση που πραγμα-

τοποιείται επί εδάφους όποιας κατηγορίας, σε

καμία περίπτωση δεν προϋποθέτει εδαφοτεχνική

έρευνα. 

Για την αποκατάσταση της καθίζησης και μετά

από υπόδειξη του αρμοδίου Γεωτεχνικού Μηχα-

νικού προτάθηκε η λύση της επίχωσης κατά

στρώσεις με διαβαθμισμένα υλικά, αρχίζοντας

με χοντρόκοκκο υλικό (κροκάλα) μέχρι περίπου

της κάλυψης της στέψης του πηγαδιού συνεχί-

ζοντας για περίπου 1,00 μ. με λεπτότερης δια-

βάθμισης υλικό και συμπλήρωση με

συμπυκνωμένο υλικό 3Α και μετέπειτα αργιλώ-

δες υλικό μέχρι την επιφάνεια.

“Βούλιαξε” τμήμα της νέας πλατείας 

Πέτρου και Παύλου στη Βάρη
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Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο.

Έτσι αυτή την Κυριακή 27 Αυγούστου και

ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις

1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται

στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου

μπορείτε να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελ-

λάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε

οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλο-

γοι γονέων της περιοχής.

Πληροφορίες: 217 7202595

Προϊόντα παραγωγών 

χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 27 Αυγούστου

Με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα

και με τη συνδρομή του Οργανι-

σμού Αθλητισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), 21 μαθη-

τές του 2ου Λυκείου Βούλας κινη-

ματογράφησαν ένα από τα πιο

εντυπωσιακά κομμάτια της Ελλά-

δας. Συγκεκριμένα, σε εξαήμερη

απόδραση που διοργάνωσε ο Σύλ-

λογος Γονέων, σε Φαράγγι Βίκου,

Δρακόλιμνη, Βοϊδομάτη, Ζαγορο-

χώρια, οι μαθητές τόλμησαν μία

διαφορετική προσέγγιση των σχο-

λικών εκδρομών και παρήγαγαν

ένα βίντεο συνολικής διάρκειας

τεσσάρων λεπτών το οποίο αποτε-

λεί την προαναγγελία ντοκιμαντέρ

για την περιοχή του Ζαγορίου που

θα προβληθεί το Σεπτέμβριο, σε

ειδική εκδήλωση και θα διανεμηθεί

σε όλα τα σχολεία της Περιφέ-

ρειας μας. 

Σκοπός της εκδρομής ήταν να

γνωρίσουν οι νέοι τα μνημεία της

φυσικής ομορφιάς της χώρας

μέσα από έναν υγιεινό τρόπο δια-

βίωσης. Ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, μέσω του ΟΑΠΠΑ,

συνέβαλε στο εγχείρημα καθώς

κάλυψε τα έξοδα μετακίνησης των

μαθητών.
Συντελεστές της παραγωγής:

Οργάνωση: Σύλλογος Γονέων 2ου

Λυκείου Βούλας

Παραγωγή: Adventure in Greek Nature

Drone: Αντώνης Βρόικος

Editor: Νίκος Αράπογλου

Συνδιοργανωτής & Χορηγός:

ΟΑΠΠΑ 

Χορηγοί: Εξωραϊστικός Σύλλογος

Δικηγορικών «Η Θέμις», Pavin Café,

«Γρηγόρης» Μικρογεύματα
https://www.youtube.com/watch?v=5d4

aFUDOmT0&feature=share

Με συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και της Περιφέρειας Αττικής το ρέμα του

Κόρμπι μπαίνει σε διαδικασία κατασκευής, μετά από 24

χρόνια!!

Το ρέμα του Κόρμπι να θυμίσουμε στους νεότερους, ότι

το 1993 στις μεγάλες πλημμύρες τη περιοχής, έπληξε

ιδιαίτερα το Κόρμπι καταστρέφοντας ανθρώπινους κό-

πους μια ζωής.

Από τη δημαρχία του Κώστα Μπαγλατζή, ακούγαμε συ-

νεχώς ότι το ρέμα του Κόρμπι κατασκευάζεται και πέ-

ρασαν πολλές δημαρχίες και νομάρχες χωρίς να

υλοποιηθεί.

Ας ελπίσουμε ότι πλέον «μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι»

και θα προχωρήσει, αφού στις 19 Σεπτεμβρίου θα διε-

ξαχθεί η ηλεκτρονική δημοπρασία του διεθνούς διαγω-

νισμού για την κατασκευή του ρέματος Κόρμπι σε

ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής

έργου με την κατάθεση οικονομικών προσφορών. 

Το έργο με προϋπολογισμό 20.049.000,00€ θα χρημα-

τοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας

Αττικής (ή μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.) 

Η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια εγκρίθηκε από

το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πιέσεις της Δη-

μοτικής Αρχής, η οποία έπεισε το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο ότι το έργο αυτό αποτελεί απόλυτη

προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να απενταχθεί από τη

λίστα αναμονής των έργων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

(στην οποία βρισκόταν αρχικά στην 19η θέση και στη

συνέχεια πήγε στην 3η θέση) και να ενταχθεί απ’ ευ-

θείας στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας για το

2016. 

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο, κατά τη συνεδρίαση όπου αποφασίστηκε η ένταξη

του έργου, το γεγονός ότι δεν είχε κατασκευαστεί το
έργο έθετε σε ομηρία μια ολόκληρη περιοχή επί 30
ολόκληρα χρόνια, αφού δεν επέτρεπε να ολοκληρωθεί
η πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως με την έκ-
δοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, αλλά
ούτε να πραγματοποιηθεί κανένα ουσιαστικό έργο υπο-
δομής στην περιοχή του Κόρμπι. Η κατασκευή του ρέ-
ματος θα ξεκινάει από τα όρια των Δήμων Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης με το Δήμο Κρωπίας και θα φτά-
νει μέχρι τη θάλασσα.

Μετά την ολοκλήρωση της δημοπράτησης, αν δεν
υπάρξει καθυστέρηση από πιθανές ενστάσεις, εκτιμά-
ται πως θα υπογραφεί σύμβαση και θα εγκατασταθεί η
εργολήπτρια εταιρεία τους πρώτους μήνες του 2018. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου είναι 24
μήνες. Αν λοιπόν δεν προκύψουν εμπόδια, μέχρι τις
αρχές του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο
τεχνικό έργο που έχει εκτελεστεί στο Δήμο μας και θα
έχει βγει από την ομηρία ένα μεγάλο τμήμα της πόλης.

Μπαίνει το νερό στο ...ρέμα

Προκηρύχθηκε 

ο διαγωνισμός 

κατασκευής του 

ρέματος στο Κόρμπι 

Φαράγγι Βίκου, Δρακόλιμνη, Βοϊδομάτη, Ζαγοροχώρια,

με τη ματιά μαθητών του  2ου Λυκείου Βούλας 
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«Ο Σκοπός του Συγγραφέα είναι να εμποδίσει τον πο-
λιτισμό να καταστρέψει τον εαυτό του».
«Να ρημάζεις τα πάντα, σημαίνει ότι οικοδομείς χωρίς
θεμέλια».
Είχε δίκιο ο Άλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος Φιλόσο-

φος και κάτοχος του Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1957, όταν

προμήνυε/προανάγγελνε πως: 

«Ο Σύγχρονος Κόσμος πρέπει να επανεύρει τα όρια που
είχε ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και το ζητούμενο δεν
είναι να τον ανατρέψουμε αλλά να τον βοηθήσουμε να
ορθοποδήσει».

Έπεσε όμως έξω γιατί απευθυνόταν σε ανθρώπους που ενώ

είχαν ώτα δεν εισάκουαν τις προφητικές του δηλώσεις. Αν-

τίθετα έπραξαν και συνεχίζουν να πράττουν το βέβηλο

έργο της αποδόμησης και αποκαθήλωσης των πάντων. Μο-

ναδική τους επιδίωξη η ερημοποίηση των πάντων που απ’

ό,τι φαίνεται δείχνουν απλά, σταθερά και μεθοδικά να επι-

τυγχάνουν τον στόχο τους, αφού τα ανακλαστικά του ελ-

ληνικού λαού κατάντησαν να είναι μειωμένης αντιλήψεως

και ανεπαρκή σε κριτική ικανότητα.

Φίλες και Φίλοι Αναγνώστριες/ες

Όσοι επιστρέψατε από τη βραχεία ραστώνη/απόδραση

σάς εύχομαι καλό μετόπωρο, για το οποίο σας διαβεβαι-

ώνω, για να είμαστε αισιόδοξοι, πως θα’ ναι πολύ καυτό

- θα ανέβει αρκετά ο υδράργυρος - λόγω των επικείμε-

νων επαυξημένων φόρων (αναβάθμιση και όχι κατάρ-

γηση ΕΝΦΙΑ) και μεγαλύτερων μειώσεων στους μισθούς

και συντάξεις.

Παρ’ όλα αυτά Καλή Αντάμωση και Ήπια Προσαρμογή

στην καθημερινή ασφυκτική πραγματικότητα που μας

περισφίγγει τη ζωή.

Όσοι είστε από τους τυχερούς και συνεχίζετε τις θερι-

νές σας διακοπές, σας εύχομαι να περνάτε καλά και

καλή επάνοδο στα τετριμμένα.

Σήμερα εκτάκτως θα αναφερθώ στους ΑΝΤΙ-ΣΩΚΡΑΤΙ-

ΚΟΥΣ (κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ) και όχι στους ΠΡΟΣΩ-

ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ απ’ ό,τι συνηθίζω. Ζητώ την κατανόησή σας

γι’ αυτήν την εσκεμμένη αλλά πολλά υποσχόμενη πα-

ρέκβασή μου.

ΠΑΙΔΕΙΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι ποιότητας της ζωής μας βρί-

σκονται συνεχώς υπό απηνήν διωγμόν.

Χαρακτηρίζονται από έντονη ΑΦΥΛΑΞΙΑ - ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ

και ΑΝΑΦΛΕΞΗ απ’ αυτούς που είναι εντεταλμένοι να

τους υπηρετούν.

Μετά τη συρρίκνωση/κουτσούρεμα της Ιστορίας και της

Γλώσσας, την επικείμενη κατάργηση των Θρησκευτικών,

την υποστολή της σημαίας της Αριστείας και της Αξιο-

λόγησης στα σχολεία υποστέλλεται/υποβαθμίζεται και

το ίδιο το εθνικό μας συμβολο, το σήμα, το σημείον, η

σημαία μας απ’ την κυβέρνηση επιχειρώντας να εμφανί-

σει ένα  “αριστερό”, προοδευτικό πρόσωπο. Κατασκευά-

ζουν μια νέα “ιστορική” διεθνιστική, κουλτουριάρικη

ταυτότητα καταργώντας την εθνική.

«Ασφαλώς όλοι οι λαοί της γης ως ανθρώπινες κοινω-
νίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κάτι όμως το ιδιάζον
ξεχωρίζει καθένα απ’ τους υπολοίπους. Αυτό είναι το
σήμα, το σημάδι του. Είναι σημείο του σώματός του ιδι-
αίτερο και εντυπωσιακό που εξαίρεται, γίνεται σημαία
και ύμνος του και εκπέμπεται, όπως το σήμα των Ρ/Τ
μέσων. Κι ο τάφος συχνά σημαίνει. Οι λαοί είναι σε πο-
ρεία αγωνιστική. Καθένας έχει το σήμα του που κάτι ση-
μαίνει. 
Όλοι οι λαοί που αμιλλώνται έχουν κοινό σήμα. Η λέξη
είναι πράγματι πολυσήμαντη. Το σήμα ενός έθνους εκ-
φράζει το είδος του που το διαφοροποιεί από το γένος.
Στον καθορισμό και αποδοχή του “σήματος” χρειάζεται
γνώση και βούληση. Το σήμα ενός έθνους ως σήμαντρο
σημαίνει. Εκπέμπει και διακηρύσσει κάτι. Εκφράζει ως
“αριφραδές” με το α’ συνθετικό αρι-το καλά διαρθρω-
μένο, εναρμόνιο και με το β’, φράζειν, δηλώνει την νοη-
ματικότητα. Αριφραδές είναι αυτό που έχει πληθωρικό
νόημα και είναι επιπλέον καλά οργανωμένο σε εύτακτο
σύνολο.
Εκφράζει το σήμα ως “αριφραδές” δύο κυρίως πράγματα
από πού έρχεται και πού πηγαίνει (πόθεν και ποῖ). Εξαί-
ρει ένα στοιχείο, το προβάλλει σ’ όλους τους άλλους με
τους οποίους συναγελάζεται και συνυπάρχει, το θεωρεί
ως “σήμα κατατεθέν”».
(Από το βιβλίο του καθηγητού μου, Εμμ. Μακρογιαννάκη

«ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΑ», β’ έκδοση, Γεωργιάδης 2004).

Η Σημαία δεν κληρώνεται

όπως τα λαχεία

Σε πρόσφατο Π.Δ. για τα δημοτικά σχολεία -θα ακολου-

θήσουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια- το Υπουργείο Αντε-

θνικής Απαιδείας όρισε πως: η επιλογή σημαιοφόρων,

παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου να

πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των

μαθητών της τάξης στοχεύοντας στη δημιουργία θετικού

παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική μονάδα αποφεύγον-

τας τον Ανταγωνισμό και τις διενέξεις μεταξύ των μαθη-

τών.

Για εμάς η Σημαία δεν πρέπει να ‘ναι βαθμολογικό έπα-

θλο. Όλοι έχουν το δικαίωμα να την κρατούν, όπως και

υποχρέωση να την υπερασπίζονται. Στρατό δεν πάνε

μόνο οι άριστοι μαθητές, πάνε όλοι, ανεξάρτητα από τις

επιδόσεις τους.

ΣΧΟΛΙΟ: Ο νυν “φυγόστρατος” υπουργός Απαιδείας δεν

έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις λόγω

του ότι έκανε το μεταπτυχιακό του στο Λονδίνο και έχει

“νόμιμα” πάρει απαλλαγή.

Ερωτήσεις: Ποιος και πώς ορίζεται σημαιοφόρος στο
στρατό (κριτήρια;) Όλοι πρέπει να κρατούν ανεξαρτήτως
καταγωγής το εθνικό σύμβολο; 
Εδώ μεθοδεύεται η απο-εθνοποίηση του συμβόλου της

σημαίας και η διεθνοποίησή του, θεσμοθετείται και καθιε-

ρώνεται η αρχή της ήσσονος και όχι ίσου/ισότιμης προ-

σπαθείας και η εξίσωση προς τα κάτω. Η κυβέρνηση

βάλλει κατά της Ελλάδας των καλυτέρων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ “πουλάει” αριστεροσύνη και αριστεύει στη μι-

κροπολιτική υποκρισία. Προωθεί ένα περιβάλλον μιζέριας,

μετριότητας και ισοπέδωσης.

Συγχαίρει υποκριτικά την επιτυχία της Κατερίνας Στεφα-

νίδη και της Εθνικής Ομάδας ΠΟΛΟ των νέων, που ανέ-

βηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στην κορυφή του

κόσμου και χάρισαν στην Ελλάδα δυο χρυσά μετάλλια τι-

μώντας την Υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια της πατρί-

δας μας.

Στην απόπειρα δημιουργίας ιδεολογημάτων - πυροτεχνη-

μάτων επήλθε όμως κορεσμός. Η Ελλάδα είναι ένα μα-

γαζί που λεηλατήθηκε επί δεκαετίες. Ας μην το

επιτρέψουμε άλλο. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν

οι ηγέτες μας διέθεταν απλώς και μόνο ΚΟΙΝΟ ΝΟΥ αντί

ΚΕΝΟΝ. Αναμένουμε την ενηλικίωσή τους ή την παραί-

τησή τους.

Τη φωτιά σταμάτησε

το τελευταίο ...δέντρο

Οι εμπρηστικές πλην όμως αναμενόμενες, λόγω ιδεολη-

ψιών δηλώσεις του Υπουργού Απαιδείας εν μέσω θέρους

πυροδότησαν και τις αλυσιδωτές πυρκαγιές που ξέσπα-

σαν παντού ανά την επικράτεια συρρικνώνοντας πέρα

από τους μισθούς και τις συντάξεις μας και το πιο πολύ-

τιμο αγαθό για τη ζωή, το οξυγόνο μας.

Αξίζει να διαβάσει κανείς τα άρθρα 16 για την ΠΑΙΔΕΙΑ

και 24 για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ από το Νέο Σύνταγμα της Ελ-

λάδας. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πώς προστατεύον-

ται και τα δυο αγαθά από το Σύνταγμα όχι όμως από τους

εντολοδόχους εθνοπατέρες μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ δεν πετάνε με ελικόπτερο πάνω από

τα καμένα προς επιθεώρηση του καταστροφικού σας

έργου, αλλά για τα “μάτια του κόσμου” παίρνουν στα

χέρια τους την πυροσβεστική αντλία και προσπαθούν να

συμβάλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς εν τη εξελίξει

της. Μάλιστα καλούν κι όλα τα κανάλια της τηλεόρασης

να απαθανατίσουν αυτή τη θεάρεστη, θεαματική και θεα-

τρική εικόνα πλην όμως θεοκάπηλη και ως εκ τούτου κα-

ταδικαστέα. Γενναία πράξη. Δεν αμφισβητούμε τη

γενναιότητα και το ενδιαφέρον σας αλλά επί τέσσερις

ημέρες όλη η Αθήνα καιγόταν. Πού ήσαστε;

Εμείς θέλουμε έναν πρωθυπουργό να “βγαίνει μπροστά”,

μπροστάρη και όχι να “πετάει στα σύννεφα”.

Αφού κάηκαν ολοσχερώς οι τρεις πνεύμονες της Ανατο-

λικής Αττικής - Βαρνάβας, Κάλαμος, Καπανδρίτι - η φωτιά

ανακόπηκε στο Πολυδένδρι από μόνη της, παρά τις ενα-

έριες και επίγειες δυνάμεις, αφού δεν είχε πια τίποτα να

κάψει.

Πολλοί απορούν και εξίστανται με την πολιτική που ασκεί

ο ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Για εμάς είναι απολύτως συνεπής με τις

αρχές του κόμματός του, όχι όμως με τις προεκλογικές

του δεσμεύσεις και υπερασπίζεται επάξια την επωνυμία

ΣΥ(Ρ)ΡΙΖΑ της παράταξής του.

Ανέβηκε στην εξουσία για να εκριζώσει, εκθεμελιώσει,

να καταλύσει με την πολιτική του τους βασικούς άξονες

και τις δομές της Μακρόσυρτης Παράδοσής μας. 

Όσοι εξαπατήθηκαν δεν είναι άξιοι λύπησης, αλλά ηθικοί

αυτουργοί στο ανοσιούργημα, έγκλημα καθοσιώσεως που

επιτελείται.

Όσοι αυταπατήθηκαν πως μπορούσαν να κυβερνήσουν

με τα λόγια, κυβερνήθηκαν από τα λόγια. Η ορθή και συ-

νετή διακυβέρνηση γίνεται μόνο με έργα/πράξεις.

H ΠΑΙΔΕΙΑ βυθίστηκε στην άγνοια, ημιμάθεια, στο σκο-

τάδι, στην απαιδευσία.

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ εκβαρβαρώθηκε.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ έγινε αφύσικο.

Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ έγινε Αχρηστία.

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ έγινε Αδικία.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έγινε Φαυλοκρατία.

Η ΥΓΕΙΑ νοσοποιήθηκε.

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ αποθρησκειοποιήθηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αφυδατώθηκε και αιμορραγεί.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἐπικαιρότητος

ἄρχεσθαι
& 

Ἀνεπικαιρότητος
παύεσθαι
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Στάχτη και αποκαΐδια χιλιάδες 23.000

στρέμματα στην Ανατολική Αττική. Από τον

Κάλαμο μέχρι το Βαρνάβα και το Καπαν-

δρίτι, χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα και κα-

ταστράφηκαν ανθρώπινες περιουσίες.

Από το απόγευμα της Κυριακής 13 Αυγού-

στου, η φωτιά που ξέσπασε στον Κάλαμο

επεκτάθηκε στο Βαρνάβα, το Γραμματικό

και το Καπανδρίτι. Μέχρι την Τρίτη 15 Αυ-

γούστου, η φωτιά κατάκαιγε  κατοικημένες

περιοχές και δασικό πλούτο.

Από τις 16 Αυγούστου τέθηκε σε περιορι-

σμό, αλλά βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυ-

ροσβεστικές δυνάμεις, λόγω και των ισχυ-

ρών ανέμων που πνέουν.

Ο Δήμος Ωρωπού με ανακοίνωσή του κή-

ρυξε το δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγ-

κης.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε ζωές, δήλωσε ο

αντιδήμαρχος Ωρωπού Κώστας Δέδες για

την πυρκαγιά.

Οι περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, λόγω

διακοπής ρεύματος, έγινε διακοπή  της κυ-

κλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό Καλά-

μου – Καπανδριτίου και στη Νέα Εθνική Οδό

στο ύψος του Καπανδριτίου με κατεύθυνση

προς τον Κάλαμο, προκειμένου  να διευκο-

λυνθούν τα πυροσβεστικά οχήματα.

Η περιοχή έχει ξανακαεί το 2009, όταν ξε-

κίνησε από το Σέσι και έφτασε πάλι στο

Γραμματικό.

Ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κα-

πάκης, ο οποίος πέταξε το μεσημέρι της Τε-

τάρτης με ελικόπτερο, δήλωσε στο

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η κα-
τάσταση είναι συνεχώς βελτιούμενη» και

τόνισε: «...ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί,
γιατί ενισχύονται οι άνεμοι και η έκταση
στην οποία εκτείνεται η πυρκαγιά είναι
πολύ μεγάλη. Για το λόγο αυτό παραμένουν
σε πλήρη ανάπτυξη όλες οι δυνάμεις και
δεν θα αποδεσμευτούν εάν δεν έχουμε δια-
σφαλίσει ότι δεν υπάρχει αναζωπύρωση και
επέκταση της πυρκαγιάς».

Η Περιφέρεια 

επικαιροποιεί Επιτροπή

Καταγραφής ζημιών και 

αποζημίωσης 

Στο μεταξύ η  Περιφερειάρχης Αττικής

Ρένα Δούρου υπέγραψε απόφαση για την

επικαιροποίηση της Επιτροπής καταγραφής

και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις και

επαγγελματικούς χώρους της Π.Ε. Ανατο-

λικής Αττικής, στο  πλαίσιο των, κατά νόμο,

άμεσων ενεργειών της, για την έγκαιρη και

αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνε-

πειών της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώ-

θηκε στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι έργο της Επιτροπής, σύμ-

φωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η κα-

ταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε

κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύ-

ματα, πρώτες ύλες και λοιπά περιουσιακά

στοιχεία, επιχειρήσεων και επαγγελματι-

κών χώρων στην περιοχή της Ανατολικής

Αττικής. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορι-

σμό του ύψους της ζημίας από την Επι-

τροπή, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και

ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγει-

σών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολο-

γητικών τα οποία βοηθούν στην

αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Για κάθε

επιχείρηση που υπέστη ζημία, η Επιτροπή

συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προ-

ϋποθέσεις, η Επιτροπή υποβάλλει τα προ-

βλεπόμενα στοιχεία στην αρμόδια

διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για

τις περαιτέρω ενέργειες καταβολής της

σχετικής αποζημίωσης στους δικαιούχους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι πληγεί-

σες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής

Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη,

τηλ. 213 2005110) ή στους οικείους Δή-

μους.

Καταστροφική η φωτιά στην Ανατ. Αττική
Στάχτη, φυσικό περιβάλλον και περιουσίες

Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προβληθείτε στις σελίδες μας 

με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!

Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com
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γράφει ο Αντώνιος Παπαντωνίου*

Με αφορμή τις πρόσφατες Δηλώσεις σας για τις

σχέσεις της Δικαιοσύνης με τη Νομοθετική και Εκτε-

λεστική Εξουσία με στόχο, όπως δηλώσατε την εύ-

ρυθμη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύμα-

τος  επιτρέψτε μου να σας απευθύνω κάποια

ερωτήματα και θα ήμουν ευτυχής εάν γινόμουν απο-

δέκτης των απαντήσεών σας.

Πιστεύετε λοιπόν σοβαρά Κύριε Πρόεδρε ότι λει-

τουργεί στην Ελλάδα το Δημοκρατικό Πολίτευμα το

οποίο κινδυνεύει και καλείτε σε προστασία του;;;

Γιατί πιστεύω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου να ισχυ-

ρίζομαι ότι η Δημοκρατία, αυτή έστω που υπήρχε,

καταλύθηκε με την Υπογραφή, της Σύμβασης Δανει-

ακής Διευκόλυνσης, όπως υπεγράφη και που ποτέ

δεν πέρασε έστω και από αυτό το υποτιθέμενο Κοι-

νοβούλιο, με το Άρθρο 14παρ.5 σύμφωνα με το

οποίο «παραιτείται άνευ όρων και αμετάκλητα από
κάθε ασυλία λόγω άσκησης Εθνικής Κυριαρχίας»,
με ευθεία παραβίαση του Άρθρου 28 του Συντάγμα-

τος, με αποτέλεσμα από την στιγμή εκείνη το Πο-

λίτευμά μας να είναι Κοινοβουλευτική Δικτατορία.

Και είναι βεβαίως γνωστό ότι Δικτατορία δεν

έχουμε μόνον με την χρήση Στρατιωτικής βίας,

αλλά και Κοινοβουλευτικής βίας με την παραβίαση

του Συντάγματος (Μεταξάς-Χίτλερ).

Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν με πρό-

φαση το Δημόσιο Χρέος να επιβληθούν από ξένες

Δυνάμεις και να εφαρμοστούν, διαχρονικά, από τις

Ελληνικές(;) Κυβερνήσεις σειρά μέτρων που έφε-

ραν την διάλυση της Κοινωνίας και παρέδωσαν συ-

νολικά το Κράτος και τις υποδομές του βορά στις

ορέξεις του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού συστήμα-

τος, όπως εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και με αιχμή του δόρατος, την έμπειρη στον τομέα

της εξόντωσης Λαών, Γερμανία.

Μάταια ο Λαός μας, Κύριε Πρόεδρε, έψαχνε να βρει

λύση στην καταστροφή που βίωνε όσο και αν δια-

μαρτυρόταν και το μόνο που εισέπραττε ήταν η βία

τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, ενώ όλοι οι

Θεσμοί του Κράτους ήταν όχι μόνον απόντες αλλά

και απέναντί του!

Μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να δεχτώ ότι δεν εκ-

δόθηκε απ τον Μάη του 2010 μέχρι σήμερα ούτε

ένα ένταλμα σύλληψης και δεν καταγγέλθηκε απ τις

Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές το Δικτατορικό

Καθεστώς, όταν μάλιστα έχουν καταπατηθεί όλα τα

Ανθρώπινα Δικαιώματα και ό Λαός είναι σε πλήρη

εξαθλίωση έχοντας φθάσει πλέον να υφίσταται και

Γενοκτονία, όπως αυτή ορίζεται στο Ψήφισμα του

Ο.Η.Ε/ Δεκέμβρης 1948 και αποτυπώνεται στον

Νόμο του Ελληνικού Κράτους 3091/1954. 

Το γεγονός αυτό, της καταπάτησης των Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων, δεν είναι κάποιος υπερβολικός

ισχυρισμός και έχει καταγγελθεί και από Διεθνείς

Φορείς, όπως την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμά-

των του Ο.Η.Ε (Μάρτιος 2014), Επιτροπή του Ευρω-

παικού Κοινοβουλίου, με την σύμφωνη γνώμη των

Γραφείων Συνταγματικών και Οικονομικών Υποθέ-

σεων (Μάρτιος 2014) και της Διεθνούς ένωσης Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων FIDHE (Νοέμβριος 2014).

Βεβαίως πιστεύω ότι, τουλάχιστον σε σας είναι

γνωστά, και τα Εθνικά Θέματα τα οποία έχουν βρε-

θεί σε πλήρη απαξίωση με την παραβίαση του Άρ-

θρου 27παρ.2 του Συντάγματος με την μη

εφαρμογή του οποίου παραδόθηκε η Κυριαρχία στο

Αιγαίο σε Ξένες Δυνάμεις.

Γενικότερα ο κάθε Πολίτης βιώνει την συστηματική

παραβίαση όλων των Δικαιωμάτων του που προέρ-

χονται και προβλέπονται όχι μόνον από το Σύν-

ταγμα αλλά και από το λοιπό ισχύον;; Δίκαιο, όπως

οι διατάξεις για την προστασία της Ιδιοκτησίας

(Άρθρο 17Σ), της προστασίας της Αξιοπρέπειας

(.Αρθρο2παρ.1Σ), προστασίας της Οικογένειας και

της Μητρότητας (Άρθρο 21Σ) και πολλών ακόμα που

δεν αναφέρω για να μη σας κουράσω, για να ανα-

φέρω και μερικά του Αστικού Κώδικα (281, 380, 388,

179,180 κ.λ.π.) που αναφέρονται στην «απρόοπτη

μεταβολή συνθηκών», «συντρέχον πταίσμα του δα-

νειστή», παραβίαση των αρχών της «καλής πίστης»

κ.λ.π. η εφαρμογή των οποίων δεν θα επέτρεπε την

λεηλασία της περιουσίας των Πολιτών.

Αυτά τα ολίγα και πολύ συνοπτικά Κύριε Πρόεδρε

από ένα Δικτατορικό Καθεστώς όπως ήταν μέχρι το

2015 όταν με τον Ν.4336/14-8-2015 Φ.Ε.Κ. 94Α με

τον οποίο ψηφίστηκε το 3ο Μνημόνιο μεταπέσαμε

και DE JURE πλέον σε Καθεστώς ΚΑΤΟΧΗΣ. Και

επειδή θέλω πάντα να στοιχειοθετώ αυτό που ισχυ-

ρίζομαι παραπέμπω σε έναν κορυφαίο Συνταγματο-

λόγο του περασμένου Αιώνα, και άκρως Συντηρη-

τικό, τον αείμνηστο Χρήστο ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ο οποίος

στο βιβλίο του ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙ-
ΚΑΙΟΝ (Εκδόσεις Ελευθερουδάκη 1925) δίνει τον

ορισμό της Πολιτείας (Κράτους) αναφέροντας ότι:

Πολιτεία είναι σύνολο Ανθρώπων που κατοικεί σε
συγκεκριμμένο τόπο και που συνδέεται οργανικά
και ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ για την επίτευξη ορισμένου σκο-
πού. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό ενός ελεύθερου
Κράτους είναι η άσκηση Κυριαρχίας, στην οποία
εστιάζουν όλοι οι Έλληνες αλλά και Αλλοδαποί Συν-
ταγματολόγοι.
Η απουσία λοιπόν του στοιχείου αυτού μας οδηγεί

απευθείας στην έννοια και κατάσταση Κατοχής την

οποία και βιώνουμε και επίσημα πλέον απ το πιο

πάνω χρονικό σημείο. Και στο σημείο αυτό πιστεύω

ότι πιο αποτελεσματικό θα είναι αντί να επιμείνω πε-

ρισσότερο σε επιχειρήματα για το θέμα αυτό θα

αναφέρω τον «υπουργό» Κουρουμπλή ο οποίος σαν

«υπουργός» Εσωτερικών είχε δηλώσει Δημόσια ότι

είμαστε υπό Κατοχή, ο «υφυπουργός» Ζουράρις

επίσης το ίδιο πολύ πρόσφατα προς τους Δημοσιο-

γράφους στο περιστύλιο της Βουλής και ο Βουλευ-

τής Δημήτρης Καμμένος μέσα στη Βουλή σε

αγόρευσή του.

Πρίν κλείσω την αναφορά στο θέμα αυτό, της πα-

ραδοχής της ανομίας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ

και σε ένα άλλο κορυφαίο θέμα που συνέβη τον

Φλεβάρη του 2012, γιατί έχει σχέση με τον «Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας» Προκόπη Παυλόπουλο που

ήταν τότε «υπουργός» Εσωτερικών στην Κυβέρ-

νηση Παπαδήμου και που βεβαίως είχε ήδη ψηφίσει

το πρώτο Μνημόνιο.

Έτσι λοιπόν στην εκπομπή «ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΟ», του

ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΙ 100,3», απαντώντας

σε ερώτηση του Δημοσιογράφου Λαβύθη παραδέχ-

θηκε ότι: «Ναι παραβιάσαμε το Σύνταγμα για να το
σώσουμε!!!!».
Για να συνεχίσει αμέσως μετά με μια άλλη παρα-

δοχή λέγοντας: «Η κυβέρνηση αυτή είναι Κυβέρ-
νηση ΕΠΙΒΟΛΗΣ και αν μετά από τρείς μήνες κ.λπ…
!!!»
Μετά λοιπόν από όλα αυτά που συνέβησαν μέχρι

σήμερα και εξακολουθούν να συμβαίνουν, σας πα-

ρακαλώ Κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε αν εξακολου-

θείτε να πιστεύετε ότι προστατεύετε την

Δημοκρατία αποδεχόμενος όλα αυτά με την σιωπή

σας ενώ θα έπρεπε να συμπεριφερθείτε όπως ο

Πρόεδρος της Ισλανδίας συλλαμβάνοντας όλους

τους ενόχους για να δώσουν λόγο για τις αθλιότη-

τες που διέπραξαν και συνεχίζουν να πράττουν

κατά του Ελληνικού Λαού και της Ελλάδας συνο-

λικά.

Νομίζω ότι έστω και τώρα θα πρέπει να θυμηθούμε

και να λειτουργήσουμε όπως ο Αναστάσιος Πολυ-

ζωίδης και Ο Γεώργιος Τερτσέτης το 1834.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

―――――――

*  Ο Αντώνης Παπαντωνίου, Ναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) –

Νομικός, είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του

Ε.ΠΑ.Μ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Πρόταση Απελευθερωτικής Συνέργειας 
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Μετά την πρόσφατη δημοσίευση της

απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής

του ΣΥΡΙΖΑ που λήφθηκε στη συνε-

δρίαση της 29.7.2017 και θέλοντας να

συμβάλουμε στην ανάπτυξη του σχε-

τικού εσωκομματικού διαλόγου με έμ-

φαση στις θετικές αναφορές της

απόφασης για οριστική έξοδο από τα

μνημόνια και για δίκαιη και βιώσιμη

ανάπτυξη, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1 Η παραγωγική ανάπτυξη της χώρας

δεν πρόκειται να έρθει με ευχολόγια.

Προϋποθέτει σοβαρό σχεδιασμό, με

συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ποσο-

τικοποιημένους στόχους και αποσα-

φήνιση των επιμέρους αναπτυξιακών

δράσεων. Θεωρούμε αδικαιολόγητη

την καθυστέρηση σε ότι αφορά την

επένδυση του Ελληνικού, καθώς και

την βραδύτητα που παρατηρείται σε

άλλες επενδυτικές δράσεις, εξαιτίας

γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών,

αλλά και έλλειψης ανάλογων πρωτο-

βουλιών από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση ως προς

την αξιοποίηση της περιουσίας των

ασφαλιστικών ταμείων επιδεινώνει τη

βιωσιμότητα του ασφαλιστικού.

2 Προκειμένου η ανάπτυξη να είναι

βιώσιμη χρειάζεται να θεραπευθούν

οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού

κράτους, όπως π.χ. οι αργοί ρυθμοί

απονομής της δικαιοσύνης και τα ελ-

λείμματα εσωτερικής και εξωτερικής

δικαστικής ανεξαρτησίας. Πρέπει λοι-

πόν να πέσουν οι τόνοι και αντί για

άγονες φραστικές αντιπαραθέσεις να

μπει η κυβέρνηση σε σοβαρό διάλογο

με τις δικαστικές ενώσεις και τους δι-

κηγορικούς συλλόγους, για να βρε-

θούν και να δρομολογηθούν

ρεαλιστικές και λειτουργικές λύσεις

στα προβλήματα αυτά. Πρέπει ακόμη

να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες

της δημοσίας διοίκησης και η γραφει-

οκρατία που θέτει εμπόδια στον υγιή

ανταγωνισμό συνεχίζοντας την αντι-

παραγωγική λογική ενός ολιγοπωλια-

κού κρατικοδίαιτου καπιταλισμού και

ενός συχνά άγονου συνδικαλισμού.

Πρέπει ακόμη να αντιμετωπίσουμε τις

στρεβλώσεις της αγοράς στην κατα-

νομή των πόρων, να την εξισορροπή-

σουμε με μέτρα κοινωνικής

αλληλεγγύης και δημιουργίας δημο-

σίων αγαθών, αλλά και προώθησης της

πολιτικής ως εργαλείου δημιουργικών

αποφάσεων. Έχει σημασία να ανοι-

χτούμε στους πολίτες δίνοντάς τους

τα μέσα να αμυνθούν ενάντια στην οι-

κονομική κρίση. Το κυβερνητικό έργο

οφείλει να σταθεί στα καθημερινά

προβλήματα των πολιτών και να δώσει

λύσεις που θα ενισχύσουν τη ρευστό-

τητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγορα-

στική δύναμη της κοινωνίας. Η

συνεχής φτωχοποίηση του ελληνικού

λαού αποτρέπει κάθε δυνατότητα ανά-

καμψης της ελληνικής οικονομίας και

συντηρεί την ύφεση στην οικονομία

της καθημερινότητας.

3 Προκειμένου η ανάπτυξη να είναι

ισόρροπη αλλά και δίκαιη, χρειάζεται

να αρχίσουν να μετριάζονται οι υφι-

στάμενες δυσθεώρητες περιφερει-

ακές ανισότητες. Χρειάζονται εκτός

από ένα σχέδιο εθνικής παραγωγικής

δράσης και προγραμματισμένες κινή-

σεις για τη μεταφορά κρατικών υπηρε-

σιών και οργανισμών εκτός Αττικής και

αυτές θα έπρεπε να βρίσκονται στο

επίκεντρο των συνεδρίων περιφερει-

ακής ανάπτυξης που έχουν αρχίσει να

διεξάγονται. Η ανάπτυξη επίσης προ-

ϋποθέτει αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού της χώρας και αυτό με τη

σειρά του απαιτεί την προώθηση της

αξιοκρατίας. Οι τελευταίες αποφάσεις

για την σημαία στα σχολεία, έστω και

σε συμβολικό επίπεδο, δεν συμβάλουν

προς αυτή την κατεύθυνση.

4 Η βελτίωση του οικονομικού κλίμα-

τος και η ισόρροπη παραγωγική ανα-

συγκρότηση δε μπορεί ποτέ να

επιτευχθεί, όταν δεν συμμετέχει στη

διαμόρφωση της πολιτικής η πλατιά

εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ που εκ-

φράζεται μέσα από την πλατιά δημο-

κρατική παράταξη. Η επιτυχία του

κυβερνητικού έργου θέτει ως ανα-

γκαία και ικανή συνθήκη μια διάχυτη

δημοκρατία και μια αλληλέγγυα συμ-

μετοχή και ενεργοποίηση όλων των

προοδευτικών πολιτών που αποτε-

λούν την εκλογική βάση του κόμμα-

τος. Πρέπει να γίνει σεβαστή η

εξαγγελία της ιδρυτικής διακήρυξης

του 2013 για ένα κόμμα μαζικό και δη-

μοκρατικό. 

Ζητούμε δημόσια, για μια ακόμη φορά,

τη διεξαγωγή καταστατικού συνεδρίου

μέσα στο 2017 και την αλλαγή του κα-

ταστατικού, ώστε να γίνει άμεση

εκλογή από τη βάση, με ελεύθερη

συμμετοχή, των κορυφαίων κομματι-

κών οργάνων (κεντρικής επιτροπής και

προέδρου).

Η Γραμματεία της Σοσιαλιστικής

Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ

Κώστας Χρυσόγονος, Στάθης Παντα-

ζής, Μαρία Πετράκη, Νικήτας Μπαρι-

τάκης, Παύλος Τριανταφύλλου,

Ευθύμιος Ευθυμιάδης, Ράνια Σταυρο-

πούλου, Αντώνης Κοκορίκος, Ειρήνη

Βασιλάκη, Ελένη Παπαδοπούλου και

Γιάννης Αντώνενας

Οι Βρυξέλλες κατά

της  Δικαιοσύνης
Μέχρι την καταδίκη του κ. Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ, το

θέμα ήταν η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση

μάς έλεγαν, προσπαθεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της

δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση κριτικάρει την δικαιοσύνη

επειδή δεν την αρέσουν οι αποφάσεις της. Όλη αυτή η

κριτική στην κυβέρνηση ήταν δίκαιη και ακριβής. 

Τα μέλη της κυβέρνησης φυσικά είχαν το δικαίωμα να

ασκούν κριτική στην δικαιοσύνη, αλλά ο τρόπος που το

έκαναν ήταν λάθος. Δεν μπορείς να λες απλά ότι το

αποτέλεσμα μιας απόφασης δεν σου αρέσει. Πρέπει να

αιτιολογείς νομικά γιατί αυτή η απόφαση ήταν λάθος.

Παρερμηνεύτηκαν νόμοι ή άρθρα του συντάγματος; Πα-

ραβιάστηκε η δικονομική διαδικασία; Αγνοήθηκαν ου-

σιώδη στοιχεία της υπόθεσης; Ο ίδιος ο δικαστής είναι

υποχρεωμένος να ακολουθήσει το Σύνταγμα και τους

νόμους εκεί που το οδηγούν, έστω και αν προσωπικά ή

πολιτικά απεχθάνεται αυτό το αποτέλεσμα.   

Ήταν ύψιστη αναγκαιότητα η ανεξαρτησία της δικαιοσύ-

νης μέχρι την στιγμή της καταδίκης του κ. Γεωργίου.

Αμέσως μετά, ουσιαστικά το θέμα ήταν γιατί η κυβέρ-

νηση δεν παρεμβαίνει ώστε η δικαιοσύνη να αφήσει

ήσυχο τον κ. Γεωργίου. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

είναι καλή, αν και εφόσον, οι αποφάσεις της είναι σύμ-

φωνες με τις προτιμήσεις της γραφειοκρατίας των Βρυ-

ξελλών. 

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ έκανε σημαία την συγκε-

κριμένη υπόθεση. Για κάποιο περίεργο  νομικά λόγο, η

γραφειοκρατία των Βρυξελλών έχει το δικαίωμα να απο-

φασίζει αν οι αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης

είναι αποδεχτές ή όχι. «Νέα βαρυσήμαντη παρέμβαση
από Κομισιόν» ανακοίνωσε με περιβόητη λαχτάρα το

δελτίο του σταθμού. Πως ένα γραφειοκρατικό όργανο

αναλαμβάνει να εξετάσει δικαστικές αποφάσεις; Δεν

είναι αυτό αρμοδιότητα ανώτερων δικαστηρίων; Γιατί

επέβαλαν στην ελληνική κυβέρνηση ο Έλληνας φορο-

λογούμενος να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του κ. Γε-

ωργίου; Δεν έχουν όλοι οι κατηγορούμενοι ίσα

δικαιώματα και υποχρεώσεις; 

Τι ακριβώς θα έλεγε το δημοσιογραφικό δυναμικό του

ΣΚΑΪ αν μια δικαστική απόφαση γινόταν θέμα συζήτη-

σης στο υπουργικό συμβούλιο; Αν μια ομάδα γραφει-

οκρατών στα υπουργεία αναλάμβανε πρωτοβουλίες για

να ουσιαστικά ακυρώσει το αποτέλεσμα μιας δικαστικής

απόφασης; Οι ευρωκράτες δεν τηρούν καν τα προσχή-

ματα. Μπορεί το παραλήρημα της αντιμνημονιακής

υστερίας να εξευτέλισε το θέμα της εθνικής ανεξαρτη-

σίας, αλλά η αλαζονεία και ο αυταρχισμός των ευρωκρα-

τών το επαναφέρουν στο προσκήνιο. 

Οι ευρωκράτες όχι μόνο θέλουν να αποφασίζουν ποιες

δικαστικές αποφάσεις τους αρέσουν και ποιες όχι, αλλά

πάνε και ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας εαυτούς υπε-

ράνω του νόμου, όπως έκαναν στην περίπτωση του

Υπερταμείου για την διαχείριση της περιουσίας του ελ-

ληνικού δημοσίου, όπου ζήτησαν και πήραν ασυλία για

τα μέλη που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

Υπεράνω του νόμου, υπεράνω της δημοκρατίας, υπε-

ράνω ελέγχου και λογοδοσίας, αυτή είναι η ευρωκρατία. 

Ναπολέων Λιναρδάτος

Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εσωκομματικού διαλλόγου

Δήλωση της Γραμματείας Σοσιαλιστικής Τάσης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Παρέμβαση της Κομισιόν

στην απόφαση της Ελληνικής

Δικαιοσύνης για την 

υπόθεση Γεωργίου

Δήλωση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή 

Με αφορμή τη δήλωση της Κομισιόν ότι έχει «πλήρη εμ-
πιστοσύνη στην αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοι-
χείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατά την
περίοδο 2010-2015 και μετά», την οποία εξέδωσε για την

υπόθεση Γεωργίου, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενό-

τητας, Νίκος Χουντής, έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Σε μία δικαστική υπόθεση, θα περίμενε κανείς, η Κομι-
σιόν να εκφράσει πρώτα απ’ όλα, την εμπιστοσύνη της
στην ελληνική δικαιοσύνη. 

Αντί αυτού, από την αρχή των μνημονίων μέχρι σήμερα,
όλοι οι θεσμοί της ΕΕ, με τρόπο συστηματικό που προ-
σβάλλει την ίδια τη δημοκρατία, παρεμβαίνουν, υπονο-
μεύουν και απαξιώνουν, τις όποιες αποφάσεις της
Ελληνικής Δικαιοσύνης. 
Δεν υπάρχει χώρα της ΕΕ, της οποίας να ενταχθούν 12
ΔΕΚΟ στα στοιχεία της Γενικής κυβέρνησης, και τα ελ-
λείμματα αυτής της χώρας να μην πολλαπλασιαστούν,
όπως επέβαλε παράνομα η Κομισιόν στην ΕΛΣΤΑΤ το
2010, πολλαπλασιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα ελ-
λείμματα.
Δεν υπάρχει προηγούμενο χώρας της ΕΕ, που οι Στατι-
στικές Αρχές της να ενημερώνουν κατά προτεραιότητα
την Κομισιόν και όχι τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών,
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.
Και δεν υπάρχει χώρα της ΕΕ, όπου, όχι μόνο η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, αλλά και οι υπηρεσίες Δημοσίων
Εσόδων καθώς και το λεγόμενο Υπερταμείο που διαχει-
ρίζεται την δημόσια περιουσία, ενώ υποτίθεται πως είναι
δήθεν ανεξάρτητα, στην πραγματικότητα να είναι υπό-
λογα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Αυτή είναι όμως η στρατηγική της Κομισιόν απέναντι
στην Ελλάδα και συνεπώς θα υπερασπιστεί λυσσαλέα τα
εντεταλμένα πρόσωπα για αυτές τις υπηρεσίες στη χώρα
μας». 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β , Γ , Ε.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω
των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» των ομάδων Β (Σιδηρικά Υλικά) , Γ (Υα-
λοπίνακες), Ε (Υδραυλικά) με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 6/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
45.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
6/2017, την με αρ. Πρωτ. 18265/16-5-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις τρείς (3) ομάδες
του ενδεικτικού προϋπολογισμού
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Δευτέρα 11-9-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από
(4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 17-8-2017 Παρασκευή 18-8-2017 Δευτέρα 11-9-2017 
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.  Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων: 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 725,81€ ή για κάθε ομάδα ξε-
χωριστά τα αντίστοιχα ποσά :
Ομάδα Β / Τμήμα 2 :  241,94 € Ομάδα Γ / Τμήμα 3 :  161,29 € Ομάδα Ε / Τμήμα 5 :  322,58 €

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –
ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμό Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 45153
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

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

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ
――――――――――――――――――――――――
2017 25-6661.008 7.000,00 €
2017 30-6661.044 13.000,00 €

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ
―――――――――――――――――――――――― 
2017 30-6661.045 15.000,00 €
2017 30-6661.046 10.000,00 €

Ελληνική Δημοκρατία   /   Νομός Αττικής   /  Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   /    Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφ: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  10-8-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  32273

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  στο σύνολο
των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό  σύμφωνα με την  διακήρυξη του διαγωνισμού και
την με α/α 80/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 1.465.000,00€  (συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ).
Συγκεκριμένα είναι η αναβάθμιση 10 υφιστάμενων παιδικών χαρών και τη δημιουργία 1 νέας εντός των γεωγρα-
φικών ορίων του Δήμου σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Παιδική χαρά (νηπίων) πλατείας 24ης Ιουλίου (Δημαρχείου) Βουλιαγμένη Υφιστάμενη
2. Παιδική χαρά (παίδων) πλατείας 24ης Ιουλίου (Δημαρχείου) Βουλιαγμένη Υφιστάμενη
3. Παιδική χαρά επί της συμβολής των οδών Ηούς & Αθηνών Βουλιαγμένη Υφιστάμενη
4. Παιδική χαρά (νηπίων) πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Βούλα Υφιστάμενη
5. Παιδική χαρά (παίδων) πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου Βούλα Υφιστάμενη
6. Παιδική χαρά «Νότος» Βούλα Υφιστάμενη
7. Παιδική χαρά πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, ΟΤ 360 & 361 Βάρη Νέα
8. Παιδική χαρά επί της συμβολής των οδών Ιπποκράτους & Ξενοφώντος Βούλα Υφιστάμενη
9. Παιδική χαρά πλατείας Μουσών Βούλα Υφιστάμενη
10. Παιδική χαρά πλατείας επί της οδού Άρεως Βούλα Υφιστάμενη
11. Παιδική χαρά στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένη Υφιστάμενη
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
80/2017 , την με αρ. Πρωτ. 29939/26-7-2017 σχετική Διακήρυξη και την  Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται οι  τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας 
Η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των προσφορών είναι την Παρασκευή 15-9-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά
την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφρά-
γισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης  στην  εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
Η  περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί επίσης  στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση
Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχος Β') με την οποία ρυθμίζονται
οι  τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 10-8-2017 Παρασκευή 11-8-2017 Παρασκευή 15-9-2017
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 10:30 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήμα-
τος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
Η προμήθεια χαρακτηρίζεται ως πολυετή δαπάνη και επιμερίζεται στον Κ.Α. 30-7135.056 ως εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ K.A ΠΟΣΟ cpv
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 43325000-7

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 30-7135.056 30.000,00€ 37535200-9,
2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 44112200-0,

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 30-7135.056 1.435.000,00€ 34928400-2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 1.465.000,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 23.629.03 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 10-8-2017.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 43979.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Ζεφύρου 2, Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019924
Fax:  210 8950421
Βούλα, 27/07/2017
Αρ. Πρωτ.  51

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του ΕΠΑΛ Βάρης)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσ-
σει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
για την εκμίσθωση του σχολικού κυ-
λικείου του ΕΠΑΛ Βάρης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία της Σχολικής Επιτροπής Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 29 Σε-
πτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00  
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις
αιτήσεις τους στο γραφείο της Σχολι-

κής Επιτροπής μέχρι και την 29η Σε-
πτεμβρίου  2017 και ώρα 11:30
Τους όρους της διακήρυξης θα παρα-
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις ερ-
γάσιμες ημέρες από το Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, Ζεφύρου 2, Βούλα
(τηλ. 213-2019924) 10:00 – 14:00,
καθώς και από το γραφείο του ΕΠΑΛ
Βάρης (τηλ. 210-9670967) μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφορ: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048653
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
ΚΑΛΥΒΙΑ 10/08/2017 
Αριθ. Πρωτ.:11840 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μει-
οδοτικό Διαγωνισμό ανάδειξης Προ-
μηθευτών για την Προμήθεια
Διαφόρων Ειδών Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑI ΒΑΣiΚΗΣ ΥΛiΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΤΡΩΝ 2017» Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφερό-
μενη τιμή) για το σύνολο της ποσό-
τητας κατ' άρθρο και όλων των
ειδών εκάστης Ομάδας και με την
προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνι-
κές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολο-
γισμός ανέρχεται στο ποσό των
2.318.183,28 €, συμπ/νου Φ.Π.Α.
13% και 24% έτους 2017.
Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποι-

ηθεί  µε  χρήση  της  πλατφόρμας
του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών: 04/09/2017. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 13/09/2017.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% επί της συνο-
λικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά μια ή πε-

ρισσότερες ομάδες των προς προμή-
θεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής με ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογι-
σθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς
το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων
για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε
αυτή την περίπτωση όμως η κατακύ-
ρωση περιορίζεται για το μέρος των
προς προμήθεια ειδών που καλύπτε-
ται από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει
ισχύ τουλάχιστον εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19013
και στο τηλέφωνο 2299320317 (Ρου-
μελιώτης Ντάνιελ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μο-

νοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη

Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατό-

ριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες

κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ENOIKIAZETAI 
Γκαρσονιέρα στη Γλυφάδα, 40 τ.μ., ισόγεια, γω-

νιακή, 1 υπνοδωμάτιο, μπάνιο, επιπλωμένη, κεν-

τρική θέρμανση, κλιματισμός, κήπος, ελεύθερη,

ανακαινισμένη, έμπροσθεν στάσης Λεωφορείου,

δίπλα σε καταστήματα, με κουζίνα & πλυντήριο,

διαθέσιμη από 10/7/2017, τιμή 250€. 

Επικοινωνία ώρες 09:00-21:00, Τηλ.: 210 8945718

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, στα πλαίσια του Νόμου

4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄) άρθρο 52

«Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς Ο.Τ.Α.», ανακοινώνει

ότι : δίνεται άμεσα η δυνατότητα στους πολίτες να εν-

τάξουν τις οφειλές τους προς το Δήμο που έχουν βε-

βαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017, σε

ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής (εφάπαξ καταβολή,

έως 100 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων

από 50% έως 100%).

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μη-

νιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προ-

σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,

καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβο-

λής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη

καταβολής τέλους, ως εξής:

Εφάπαξ καταβολή: απαλλαγή κατά ποσοστό  100% των

προσαυξήσεων. Από 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή

κατά ποσοστό  80% των προσαυξήσεων. Από 25 έως 48

μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό 70% των προ-

σαυξήσεων

Από 49 έως 72 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά ποσοστό

60% των προσαυξήσεων. Από 73 έως 100 μηνιαίες δόσεις

απαλλαγή κατά ποσοστό 50% των προσαυξήσεων

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν

μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  το αργότερο εντός τεσ-

σάρων μηνών 4 από την έναρξη του παρόντος νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες στην Οικονομική Υπηρε-

σία-Τμήμα Εσόδων, Δημήτρη Σοφρώνη 22923-20146.

και Μαρία Δρογγίτη στο τηλέφωνο 22923-20149 

Δυνατότητα Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων

Οφειλών στο Δήμο Λαυρεωτικής

ΑΔΑ: ΩΜΛ7ΩΞ1-ΙΒΠ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χολαργός 10.8.2017
Αρ. Πρωτ. 20225

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλε-
κτρονικού ανοικτού διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο «Προμή-
θεια καυσίμων και λιπαντικών
Δήμου Παπάγου – Χολαργού» με
σφραγισμένες προσφορές και συμ-
πλήρωση του επισυναπτόμενου εν-
τύπου προσφοράς, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προ-
σφορά, η οποία δοθεί ως εξής: α)
με ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορ-
φούμενης και πιστοποιούμενης
Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του
είδους από το Παρατηρητήριο
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας για την Περιφέρεια
Αττικής, κατά την ημέρα παράδο-
σης αυτού και που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα
του είδους για τα καύσιμα β) Με
τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμο-
λογίου) για τα λιπαντικά. (Το είδος
πετρέλαιο θέρμανσης του ΝΠΔΔ
ΔΟΚΜΕΠΑ έχει εξαιρεθεί από το
διαγωνισμό).
CPV: 09134200-9, 09132100-4,
24951100-6, 24950000-8, Κωδικός
NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της
προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος
Τομέας Αθηνών).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συ-
στήματος με ημερομηνία λήξης κα-
τάθεσης προσφορών την 12/9/2017
και ώρα 15.00 μ.μ. και ημερομηνία
αποσφράγισης την 20/9/2017 και
ώρα 11.30 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
426.679,04 € (τετρακόσιων είκοσι
έξι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα
εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (χωρίς
το ποσό που αντιστοιχεί στη προμή-
θεια πετρελαίου θέρμανσης του
ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΠΕΠΑ η οποία έχει
εξαιρεθεί) σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 2017097 συνολική Μελέτη
του Δήμου, για την οποία έχουν
προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώ-
σεις στους προϋπολογισμούς
έτους 2017 του Δήμου (ΚΑ
15.6641.0002, 20.6641.0006,
35.6641.0002, 45.6641.0002,
10.6641.0002, 15.6641.0001,
20.6641.0010, 35.6641.0001,
45.6641.0001, 50.6641.0001,
10.6641.0001 και θα προβλεφθεί η
διάθεση σχετικών πιστώσεων στο
προϋπολογισμό έτους 2018.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (συμ-
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αναλύε-
ται ως εξής: α) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ: 342.240,00€ , β) ΒΕΝ-
ΖΙΝΗ : 53.940,00€ γ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
30.499,04 € .
Οι οικονομικές προσφορές, τα τε-
χνικά στοιχεία των προσφορών και
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
για την διενέργεια του διαγωνισμού
και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσ-
σονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι
υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικο-
νομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού. Κάθε συμ-
μετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να
υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα των
υπό προμήθεια ειδών, ως αυτές
προσδιορίζονται στην 2017097 με-
λέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην
προσφορά του θα περιλαμβάνεται
το σύνολο των ειδών κάθε τμήμα-
τος. Στον διαγωνισμό μπορούν να
λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα
προσόντα και δικαιολογητικά συμ-

μετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει σε ποσοστό
1% επί της συνολικής καθαρής
(εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας
δαπάνης για το σύνολο των ειδών
της κάθε τμήματος που συμμετέχει
ο οικονομικός φορέας. Στην περί-
πτωση ένωσης οικονομικών φο-
ρέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Ο προ-
μηθευτής στον οποίο θα γίνει η κα-
τακύρωση της προμήθειας,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την
υπογραφή των σχετικών συμβά-
σεων με τους φορείς υλοποίησης
της προμήθειας, εγγύηση καλής
εκτέλεσης για ποσό ίσο με πέντε
επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής
αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον
Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια
ενός (1) έτους από την υπογραφή
της.
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού που αναφέρουν αναλυτικά
τους όρους του διαγωνισμού θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση από την ημερο-
μηνία δημοσίευσης στην Εφημε-
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.
ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί
στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με
όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό
Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου στα τηλέφωνα
213-2002859/841/842.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Κ.Α.:30.7336.01
Α.Μ.:47
CPV:43611100-0
Εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ-
ΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕ-
ΛΕΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπ. 11.982,37 € (με  Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση: 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  9495/10-08-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η  Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών   του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Πε-
ριφέρειας Αττικής  διακηρύττει ότι
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές με το σύστημα της προσφοράς
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν4412/16 και υπό τις προ-
ϋποθέσεις του νόμου αυτού,  για

την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου : 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΛΕΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ
Προϋπολογισμού Δαπάνης
11.982,37 ευρώ. ( με ΦΠΑ 24 %) 
Η Δημοπρασία θα γίνει την    12-9-
2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00
(λήξη επιδόσεως προσφορών) στα
γραφεία της  Δνση Τεχνικών Υπη-
ρεσιών    ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ 12,
19009  ΡΑΦΗΝΑ ).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές 
• εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1
καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014
(ΦΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΙ-
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  και εργοληπτικές
κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3
της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/
18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών
εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κα-
τατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί-
στοιχες κατηγορίες και τάξεις του
ΜΕΕΠ με την παρ.9  του άρθρου 16
του Ν.1418/84, με αντίστοιχη από-

δειξη της εμπειρίας
• αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια [ποιοτικά και ποσο-
τικά] με το δημοπρατούμενο. 
Η οικονομική προσφορά θα υποβλη-
θεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95§2.α του Ν4412/16
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία είναι 193,26  ευρώ. και θα
απευθύνεται προς  το Δήμο Ραφή-
νας-Πικερμίου της Περιφέρειας Ατ-
τικής και συντάσσεται σύμφωνα με
το άρθρο 15 της Διακήρυξης.
Το χρονικό Διάστημα δέσμευσης
της προσφοράς είναι μέχρι επτα
μήνες μετά την ημερομηνία διαγω-
νισμού
Περισσότερες πληροφορίες δίδον-
ται στα γραφεία της Δνσης Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, που
βρίσκονται στην παραπάνω διεύ-
θυνση και στα τηλέφωνα
2294321001                                

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ
Δήμαρχος

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, καλεί όλους τους ενδιαφε-

ρόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στις διατά-

ξεις ρύθμισης οφειλών του νέου Νόμου, να

προσέλθουν από  7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, στο Τμήμα

Εσόδων, στον 1ο όροφο του Δημαρχείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες,  στην κα Ελένη

Μαμούρη, στο τηλ. 22990-20143 και στην κα Μαρία

Ορφανού, στο τηλ. 22990-20156.

Μονώσεις,

Υγρασίες 

παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ.

6977729300

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104, 
190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες:    Χ. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο :    22943 20573
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  17/08/2017
Αριθ. πρωτ. 17362 
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης
και λοιπών ειδών γραφείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού για την προμήθεια γραφικής
ύλης και λοιπών ειδών γραφείου,
με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει τιμής, συνολικού προϋπολο-
γισμού 32.498,75€ πλέον ΦΠΑ
24%. Η δαπάνη της προμήθειας θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα και από
χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η  30/08/2017
ημέρα Τετάρτη 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 Λεω-
φόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγω-
νισμού, κατά την ως άνω ημερομη-
νία. Οι προσφορές θα
παραλαμβάνονται από την επι-
τροπή διαγωνισμού μέσω του πρω-
τοκόλλου με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών από την
επιτροπή, την 10:00 π.µ. και ώρα
λήξης παραλαβής των προσφορών
την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδε-
ται 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
29/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
14:00. Προσφορές, οι οποίες υπο-
βλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγ-
καιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα
στο Δημοτικό Κατάστημα, επιστρέ-

φονται και αυτές στους προσφέ-
ροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς θα πρέπει να προσκομίσουν
εγγυητική συμμετοχής ποσού
324,99 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρε-
σίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια γραφικής ύλης και
λοιπών ειδών γραφείου, ή από το
Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή
από τον πίνακα ανακοινώσεων ή
από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104, Ν. Μάκρη, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

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

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κακοσμία του στόματος αποτελεί ένα μεγάλο παρά-

γοντα αφαίρεσης αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης για

πολλά άτομα, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-

τικά. Η χρόνια κακοσμία του στόματος και της δύσοσμης

εκπνοής ορισμένων ατόμων αποτέλεσε πυροδοτικό μη-

χανισμό διάλυσης σχέσεων και γάμων. Συνεπώς οι ασθε-

νείς με κακοσμία του στόματος πρέπει να

αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, να τους αφιε-

ρώνει κανείς πολύ χρόνο, παίρνοντας προσεκτικότατο

ιστορικό και να τους οδηγεί σε ασφαλή μόνιμη λύση του

προβλήματος.

Υπολογίζεται ότι το 80%-90% των περιπτώσεων κακο-

σμίας του στόματος ή δύσοσμης εκπνοής έχει άμεση

σχέση με αιτίες που υπάρχουν μέσα στη στοματική κοι-

λότητα και αντιμετωπίζεται από τον οδοντίατρο

Το κάπνισμα μπορεί να αποτελεί άμεσο ή έμμεσο αιτιο-

λογικό παράγοντα κακοσμίας. Τα κατάλοιπα του καπνού

ανευρίσκονται στο σάλιο. Επίσης η εκπνοή του καπνιστή

που προέρχεται από τους πνεύμονες συμβάλλει στην κα-

κοσμία του στόματος. Γενικά, η γλώσσα των καπνιστών

είναι οιδηματώδης στην άνω επιφάνεια της με υπερτρο-

φία των θηλών και την εμφάνιση τριχών ποικίλου μεγέ-

θους, συνήθως καφεοειδούς χρώματος. Στα άτομα αυτά

το στόμα τους είναι μόνιμα έντονα δύσοσμο. Οι καπνι-

στές παθαίνουν συχνότερα και ευκολότερα περιοδοντική

νόσο ή οποία συμμετέχει στην κακοσμία.

Η κακοσμία του στόματος, εφόσον μπορεί να γίνει αντι-

ληπτή από τους τρίτους αποτελεί γεγονός, που χρειάζε-

ται διερεύνηση και αντιμετώπιση. Μια κακοσμία του

στόματος διερευνάται από τον οδοντίατρο, το στοματο-

λόγο, τον ωτορινολαρυγγολόγο, οι οποίοι μπορεί να

χρειαστεί να συνεργαστούν και με γιατρούς άλλων ειδι-

κοτήτων, όπως ο γαστρεντερολόγος, παθολόγος, πνευ-

μονολόγος, διαβητολόγος, νεφρολόγος κλπ.,

προκειμένου να τεθεί η ακριβής διάγνωση και ο εντοπι-

σμός των αιτίων της. Η συνεργασία αυτή είναι επιβεβλη-

μένη διότι, αν αποκλειστούν τα καθαρώς στοματικά αίτια

(τερηδονισμένοι οδόντες, ουλίτιδα, περιοδοντίτιδα, κλπ.,

παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, κλπ), τότε

πρέπει να ερευνηθούν προσεκτικά ο στοματοφάρυγγας,

ο ρινοφάρυγγας, το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα με

τις παραρρίνιες κοιλότητες, το κατώτερο αναπνευστικό

και το γαστρεντερικό σύστημα και η γενική κατάσταση

της υγείας του ασθενούς.

Πρέπει να λέγεται σε κάποιον ότι μυρίζει άσχημα το
στόμα του;
Όσοι τολμήσουν να πληροφορήσουν κάποιον ότι μυρίζει

άσχημα το στόμα του ή η αναπνοή του, κινδυνεύουν να

γίνουν αντιπαθείς. Το να πεις σε κάποιον ότι μυρίζει

άσχημα το στόμα του είναι ψυχοτραυματικό. Οι ασφαλέ-

στεροι πληροφοριοδότες είναι οι γονείς, ο σύζυγος ή η

σύζυγος ή οι στενοί σύντροφοι και συνεργάτες. Οι μητέ-

ρες αντιλαμβάνονται οποιαδήποτε αλλαγή των οσμών

του παιδιού τους. Όλες οι δύσοσμες εκπνοές από τη

μύτη σε παιδιά που αναφέρονται στους ΩΡΛ, κατά κα-

νόνα υποκρύπτουν κάποιο ξένο σώμα που έχει βάλει το

παιδί στη ρινική του κοιλότητα και έχει αρχίσει να σήπε-

ται ή να δημιουργεί μια οξεία λοίμωξη και φλεγμονή.

Η στοματικής αιτιολογίας κακοσμία προέρχεται από την

ανεξέλεγκτη οδοντική πλάκα, την περιοδοντική νόσο,

την ξηροστομία, τις κακές προσθετικές εργασίες και ιδι-

αιτέρως τη βακτηριδιακή υπερανάπτυξη στο οπίσθιο τρι-

τημόριο της γλώσσας.

Η ράχη της γλώσσας, εξαιτίας των θηλών που είναι εγ-

κατεστημένες, κυρίως στο οπίσθιο τριτημόριό της, δια-

μορφώνουν μια πολύ εκτεταμένη επιφάνεια, η οποία

παγιδεύει νεκρωμένα επιθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα

και κατάλοιπα τροφίμων.

Όλα αυτά εξασφαλίζουν το υπόστρωμα πάνω στο οποίο

γίνεται η βακτηριδιακή διάσπαση και η παραγωγή των

πτητικών θειούχων δύσοσμων ενώσεων.

Παθολογικές καταστάσεις του ανώτερου αναπνευστι-
κού, που συνοδεύονται από κακοσμία
Μια χρόνια ρινοκολπίτιδα επηρεάζει τη δυνατότητα της

φυσιολογικής λειτουργίας του κροσσωτού επιθηλίου που

καλύπτει τις ρινικές και παραρρίνιες κοιλότητες. Αυτή η

δυσλειτουργία επηρεάζει την καθαριστική ιδιότητα των

κροσσών, πράγμα που επιτρέπει τη στάση και λίμναση

των εκκρίσεων, τον υπερπολλαπλασιασμό των παθογό-

νων βακτηριδίων. Η χρόνια λίμναση των εκκρίσεων στους

παραρρίνιους κόλπους και ο χρόνιος οπισθορρινικός κα-

τάρρους δύσοσμων εκκρίσεων προκαλεί την αναπαρα-

γωγή δύσοσμης απόπνοιας κυρίως από τη μύτη αλλά και

από το στόμα.

Το μπούκωμα της μύτης που συνοδεύει μια ρινοκολπί-

τιδα και η στοματική αναπνοή του αρρώστου με τη συ-

νοδό ξηροστομία ευνοούν την εκδήλωση κακοσμίας από

το στόμα, ιδίως της πρωινές ώρες. Η πρωινή κακοσμία

αυτού του τύπου διαφέρει από την φυσιολογική πρωινή

κακοσμία που παρατηρείται στην πλειοψηφία των ανθρώ-

πων. Η πρωινή κακοσμία του στόματος είναι καλοήθης

και υποχωρεί μόλις πάρει κανείς πρωινό και πλύνει το

στόμα του.

Συστηματικές καταστάσεις που συνοδεύονται από κα-
κοσμία του στόματος
Μερικές συστηματικές νόσοι συνοδεύονται από κακο-

σμία του στόματος, η οποία στην ουσία είναι μια χαρα-

κτηριστική για τη νόσο δυσοσμία του εκπνεόμενου αέρα.

Η παρουσία μιας δύσοσμης εκπνοής που διαρκεί αρκετές

ημέρες μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παθολο-

γοανατομική οντότητα σε κάποιο σημείο του κατώτερου

αναπνευστικού, στο οποίο παράγονται δύσοσμα πτητικά

αέρια.

Σε περιπτώσεις μιας βρογχικής ή πνευμονικής κακοή-

θειας ο ασθενής μπορεί να έχει έντονα δύσοσμη εκπνοή,

την οποία αισθάνεται αμέσως ο εξεταστής.

Μερικές οσμές που εκπέμπονται από το στόμα ασθενών

είναι παθογνωμονικές, όπως η "φρουτώδης" απόπνοια

της διαβητικής κετοξέωσης, λόγω υπερπαραγωγής στο

ήπαρ και συσσώρευσης κετονικών σωμάτων στο αίμα της

συστηματικής κυκλοφορίας και της αποβολής τους δια

των πνευμόνων.

Στην κίρρωση υπάρχει χαρακτηριστική απόπνοια μού-

χλας ή μπαγιατίλας (foetor hepaticus).

Oι υγιείς άνθρωποι δεν έχουν κακοσμία στόματος γα-

στρεντερικής αιτιολογίας, καθώς τα αέρια από την ανώ-

τερη μοίρα του γαστρεντερικού σωλήνα δεν

αναμειγνύονται με τον εκπνεόμενο αέρα.  

Η κατακράτηση, η λίμναση και η σήψη άπεπτων ή τρο-

φών, που μερικώς έχουν πεφθεί, όπως τούτο συμβαίνει,

όταν υπάρχει οισοφαγοφαρυγγικό εκκόλπωμα συνο-

δεύεται από κακοσμία του στόματος.

Υπάρχει επιβεβαιωμένη σχέση της γαστροισοφαγικής

παλινδρόμησης (ΓΟΠ) και της κακοσμίας του στόματος.

Μια λοίμωξη, μια φλεγμονή ή μια κακοήθεια σε κάποια

περιοχή του γαστρεντερικού σωλήνα ή των κατωτέρων

αναπνευστικών οδών περιλαμβανομένου και στοματοφά-

ρυγγα, των παρίσθμιων αμυγδαλών και της γλωσσικής

αμυγδαλής μπορεί να συνοδεύεται από επίμονη δύσοσμη

στοματική απόπνοια.

Η κακοσμία του στόματος με κλειστά τα ρουθούνια του

ασθενούς είναι στοματικής, στοματοφαρυγγικής ή βρογ-

χοπνευμονικής προέλευσης.

Η δύσοσμη εκπνοή από τη μύτη εντοπίζεται στις ρινικές

κοιλότητες ή μία από τις δυο ρινικές κοιλότητες, κάποιον

από τους παραρρινίους κόλπους ή το ρινοφάρυγγα ή

τους πνεύμονες.

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D., medlabnews.gr

Τι μπορεί να κρύβει η κακοσμία του στόματος; 
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Με χάλκινο μετάλλιο 

ο Ιάκωβος Ντεντόπουλος

Άλλη μία επιτυχία σημείωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κα-

τοίκων Βουλιαγμένης (Ν.Ο.Κ.Β.) ο οποίος για μια

ακόμη φορά προσέφερε μετάλλια στην Ελληνική

Ιστιοπλοΐα, σε αγώνα που διεξήχθη στο Μπουργκάς

της Βουλγαρίας από 1η έως 5/8/2017

Ο νεαρός ιστιοπλόος ΙΑΚΩΒΟΣ-ΔΕΔΕΣ-ΝΤΕΝΤΟ-

ΠΟΥΛΟΣ κατέκτησε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα 2017 στην κατηγορία optimist.

Το Δ.Σ. του Ομίλου εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια
στον αθλητή και στον προπονητή του.

Μετά το χρυσό στους Ολυμπιακούς

Αγώνες, η Κατερίνα Στεφανίδη βρέ-

θηκε στην κορυφή και στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα.

Την κυριαρχία της στο αγώνισμα του

άλματος επί κοντώ γυναικών επιβεβαί-

ωσε μια ακόμα φορά σε διεθνές επί-

πεδο η Κατερίνα Στεφανίδη, που με

άλμα στα 4,91 μέτρα κατέκτησε το

χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα του Λονδίνου. Με την επιτυ-

χία αυτή η Ελληνίδα άλτρια ανήλθε

στην κορυφή της παγκόσμιας κατάτα-

ξης του αγωνίσματος, έχοντας στην

κατοχή της πρωτιές στο αγώνισμα σε

όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μέσα

σε δύο μόλις χρόνια, μετά τις επιτυ-

χίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στί-

βου του 2015, στους Ολυμπιακούς

Αγώνες του Ρίο το 2016 και στο φε-

τινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Η επίδοση της Στεφανίδη στα 4.91

αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ

στο επί κοντώ, αφού κατέρριψε το

παλιό - επίσης δικό της - στα 4.90, ενώ

είναι και η κορυφαία φετινή στον

κόσμο. Σημειώνεται πως αυτό ήταν το

5ο χρυσό για την Ελλάδα στην ιστορία

των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων Στί-

βου (Μιρέλα Μαννιάνι 2, Βούλα Τσια-

μήτα 1, Κώστας Κεντέρης 1) και το

21ο μετάλλιο συνολικά.

Στον τελικό του Λονδίνου, η Ελληνίδα

αθλήτρια για μια ακόμα φορά έδωσε

συναρπαστική μάχη με τη μεγάλη της

αντίπαλο, την Αμερικανίδα Σάντι

Μόρις, μέχρι να επικρατήσει τελικά και

να ανέβει στην κορυφή, αφήνοντας

δεύτερη την Μόρις, όπως είχε συμβεί

και στο Ρίο το 2016. Το χάλκινο μετάλ-

λιο κατέκτησε η Πεϊνάδο από τη Βενε-

ζουέλα με άλμα στα 4,65 μ.

Η Στεφανίδη ξεκίνησε τις προσπά-

θειές της από τα 4.65, τα οποία πέ-

ρασε με την πρώτη. Το ίδιο έκανε στα

4.75, όπως και στα 4.82, τα οποία τε-

λικά της έδωσαν το χρυσό, καθώς η

Μόρις δεν κατάφερε να περάσει το

συγκεκριμένο ύψος. Απαλλαγμένη

από το άγχος, η Στεφανίδη επιχείρησε

και πέτυχε το πανελλήνιο ρεκόρ στα

4.91, ενώ αργότερα προσπάθησε για

το παγκόσμιο ρεκόρ, βάζοντας τον

πήχη στα 5.02, όπου παρά τα δύο από

τα τρία πολύ καλά άλματα που είχε,

δεν τα κατάφερε.

Εμφανώς χαρούμενη από τη νέα της

επιτυχία, σε δηλώσεις της μετά τον

αγώνα η Κατερίνα Στεφανίδη μίλησε

για τους επόμενους στόχους της, θέ-

τοντας ως άμεσο την κατάκτηση του

χρυσού μεταλλίου και στον Κλειστό

Στίβο, που λείπει από τη «συλλογή»

της. Για την επιτυχία του Λονδίνου

επισήμανε πως αποτελεί την επιβρά-

βευση της πολύ καλής δουλειάς που

έγινε στην προετοιμασία της.

Συγχαρητήρια στην Κατερίνα Στεφα-

νίδη απέστειλαν με μηνύματά τους ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης

Παυλόπουλος, ο πρωθυπουργός Αλέ-

ξης Τσίπρας, ο υφυπουργός Αθλητι-

σμού Γιώργος Βασιλειάδης, ο πρό-

εδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης

κ.ά.

Αλλες ελληνικές συμμετοχές

Ξεχώρισαν Τσάκωνας

και Βασιλείου

Πέραν της εμφάνισης της Κατερίνας

Στεφανίδη και της κατάκτησης του

χρυσού μεταλλίου στο επί κοτώ, από

ελληνικής πλευράς στη μέχρι τώρα

παρουσία στους αγώνες του Λονδίνου

ξεχωρίζουν οι αντίστοιχες της Ειρή-

νης Βασιλείου στα 400 μ. και του Λυ-

κούργου Τσάκωνα στα 200 μ. Και οι

δύο μετά από αξιόλογες εμφανίσεις

κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτε-

λικά των αγωνισμάτων τους.

Παρά την καλή εμφάνισή του ο Εμμα-

νουήλ Καραλής δεν κατάφερε να έχει

συνέχεια εμτά τα προκριματικά τού επί

κοντώ των ανδρών και να προκριθεί

στον τελικό. Ο νεαρός άλτης είχε ως

καλύτερο άλμα αυτό στα 5,45 μ.,

ωστόσο δεν αποδείχθηκε ικανό για να

του δώσει την πρόκριση.

Μακριά από τον καλό του εαυτό στα

προκριματικά των 110 μ. μετ’ εμπο-

δίων ο Κώστας Δουβαλίδης, που απο-

κλείστηκε από τη συνέχεια του

αγωνίσματος.

Εκτός έμεινε στον  προκριματικό η

Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν

κάνοντας άλμα στα 13.75 μ.

Nίκος Γεωργόπουλος

«Πέταξε» στην κορυφή του κόσμου 

η Κατερίνα Στεφανίδη

Κάνοντας σπουδαία ανατροπή στον τελικό η Εθνική

νέων στο ΠΟΛΟ κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση

του κόσμου κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Βελιγράδι. Στον τε-

λικό της διοργάνωση το ελληνικό συγκρότημα μετά από

ένα συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησε της Κροατίας με

12-10 στα πέναλτι και αφού προηγουμένως ο κανονικός

αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 7-7. Τόσο η νίκη επί της

συγκεκριμένης αντιπάλου, που θεωρείται ακι στις μικρές

Εθνικές μια από τις ισχυρότερες παγκοσμίως, όσο και η

γενικότερη πορεία της Εθνικής σε όλη τη διοργάνωση,

που τερμάτισε αήττητη με 6 νίκες και μία ισοπαλία, επι-

κρατώντας επί σπουδαίων αντιπάλων (ΗΠΑ, Ισπανία,

Σερβία), δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην επιτυχία των

νεαρών διεθνών. Με όπλο την ομοιογένεια αφού οι περισ-

σότεροι παίκτες της ομάδας αγωνίζονται μαζί από το επί-

πεδο των παίδων, το πάθος που επέδειξαν σε κάθε

παιχνίδι ανεξαρτήτως αντιπάλου και ο χαρακτήρας που

έδειξαν στα περισσότερα κρίσιμα σημεία αυτής της πο-

ρείας, ακόμα και στον τελικό, όταν χρειάστηκε να κάνουν

σπουδαία ανατροπή από μείον 3γκολ, ήταν μερικά από τα

βασικά που συνετέλεσαν στην πορεία της ομάδας.

Οι Έλληνες διε-

θνείς που κλήθη-

καν να

εκτελέσουν ήταν

άψογοι φθάνον-

τας στο απόλυτηυ

5 στα 5 (Τρούλος,

Παπαναστασίου,

Γαρδίκας, Μασμα-

νίδης, Γκιουβέτσης), την ώρα που για τους Κροάτες μοι-

ραίος στάθηκε ο Λάζιτς που έστειλε τη μπάλα στο

δοκάρι.

Ελλάδα: (Τεό Λοράντος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γαρ-

δίκας 3, Γκιουβέτσης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου

2, Γιαννόπουλος, Μουρατίδης, Δελαγραμμάτικας,

Τρούλος 2, Μασμανίδης 2, Καπετανάκης, Σιορδίλης.

Στην κορυφή η Εθνική νέων του ΠΟΛΟ
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Την άμεση λήψη μέτρων για τη συντήρηση και τον εκ-

συγχρονισμό των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων

ζητά με άρθρο - παρέμβασή του ο Τάκης Πετρόπουλος,

πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παμπελοπον-

νησιακού Σταδίου.  

Συγκεκριμένα, αναφέρει: 

«Η αποκόλληση μεγάλης τζαμαρίας μαζί με το σιδερένιο

πλαίσιό της στο Κολυμβητήριο "Πεπανός", ιδιοκτησίας

της ΓΓΑ του υπουργείου Αθλητισμού, κατά τη διάρκεια

Πανελληνίων Αγώνων αναδεικνύει την επιτακτική

ανάγκη συντήρησης και εκσυγχρονισμού όλων των δη-

μόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης.

Ο αυτονόητος έλεγχος στερεότητας και ασφάλειας των

σιδερένιων πλαισίων του "Πεπανός", που υποχρεώθηκε

από το πρωτοφανές γεγονός να ανακοινώσει η διορι-

σμένη από το κράτος (3η σε 2,5 χρόνια) διοίκησή του,

είναι "κατόπιν εορτής", συνιστά σπασμωδική ενέργεια

διασκέδασης των αρνητικών εντυπώσεων και βέβαια δεν

λύνει το πρόβλημα συνολικά.

Παρόμοιο ατύχημα, που έχει να κάνει πλέον με την ίδια

την ασφάλεια αθλητών, προπονητών και φιλάθλων,

μπορεί να επαναληφθεί σε οποιαδήποτε δημόσια αθλη-

τική εγκατάσταση και κανείς δεν εγγυάται ότι η τύχη θα

είναι πάντα με το μέρος μας και το ατύχημα δεν θα είναι

χειρότερο ή δεν θα είναι δυστύχημα.

Η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή ανάληψης των

καθηκόντων της ανέδειξε εμφατικά το συγκεκριμένο πρό-

βλημα και διεκδικεί δυναμικά τόσο την αποκατάσταση

των φθορών, των βλαβών και των κακοτεχνιών των κρα-

τικών αθλητικών δομών, όσο και την κρατική χρηματοδό-

τηση για αντίστοιχα έργα στις δημοτικές αθλητικές

δομές, που υπερβαίνουν τις τεχνικές και οικονομικές δυ-

νατότητες του Δήμου, όπως για παράδειγμα η ανακατα-

σκευή του κεντρικού χλοοτάπητα, η συντήρηση της

σκεπαστής εξέδρας, η αντικατάσταση των φωτεινών πι-

νάκων κ.ο.κ. στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, αλλά και

παρόμοιες αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις στις άλλες

μεγάλες δημοτικές αθλητικές δομές.

Ειδικότερα για το στρατηγικής σημασίας Παμπελοποννη-

σιακό Στάδιο επισημαίνω, αν και είναι γνωστό, ότι είναι

πρώην κρατικό Ολυμπιακό Ακίνητο, που παραχωρήθηκε

για πενήντα χρόνια στο δήμο με προγραμματική σύμ-

βαση, που προέβλεπε τη χρηματοδότηση της λειτουργίας

και συντήρησής του για τα τρία πρώτα χρόνια από τον

κρατικό προϋπολογισμό, η οποία και δεν τηρήθηκε ποτέ,

όπως και ποτέ από καμία κυβέρνηση δεν χρηματοδοτή-

θηκε ούτε με ένα ευρώ.

Το γεγονός δε ότι σήμερα στο ΠΣ έχουν αποκατασταθεί

οι βασικότερες ηλεκτρομηχανολογικές, κτιριακές βλά-

βες και ζημιές, έχει υψηλά στάνταρ καθαριότητας και

υγιεινής και αναβαθμίσθηκαν η αισθητική του και η ποι-

ότητα υπηρεσιών του για να παρέχει άνετες, ασφαλείς

και αξιοπρεπείς συνθήκες χρήσης από αθλητές, προπο-

νητές και φιλάθλους, οφείλεται στην πολιτική βούληση

της Δημοτικής Αρχής, τη φιλότιμη προσπάθεια της διοί-

κησής του και πάνω απ’ όλα στους εργαζόμενους του

και γενικότερα στο προσωπικό του δήμου, σε εθελοντές

συμπολίτες και στους αθλητικούς φορείς της πόλης. Για

να συνεχίσει όμως το ΠΣ να είναι όπως είναι σήμερα και

γιατί όχι να γίνει ακόμη καλύτερο για να το απολαμβάνει

ο λαός και η νεολαία, είναι αναγκαία η χρηματοδότησή

του από το κράτος.

Ήρθε η ώρα, λοιπόν, η κυβέρνηση να περάσει από τα παχιά

λόγια στα έργα για να μη θρηνήσουμε θύματα, αρχής γε-

νομένης από το ερημωμένο Παλιό Κολυμβητήριο της

Αγυιάς, που πέρα από την άθλια και βρώμικη εικόνα του

στην είσοδο της πόλης, χάσκει επικίνδυνο με αφύλαχτη

την πισίνα και τα ξεσκέπαστα φρεάτια, αληθινές παγίδες

για τους πολίτες και ειδικότερα τα μικρά παιδιά». 

Ο Α.Ο. Άνοιξης Beach Handball αναδείχθηκε

Tριταθλητής Ελλάδος 2017, στο 18ο Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Beach Handball που ολοκληρώθηκε το σαββα-

τοκύριακο 22-23 Ιουλίου στη παραλία

Σχινιά στο Μαραθώνα, μετά τη διεξα-

γωγή του Final 4 ανδρών και γυναικών

στις εγκαταστάσεις του Sailing The

Club.

Η ομάδα της Βορειοανατολικής Αττι-

κής κάνοντας καταπληκτική πορεία

στη διάρκεια του πρωταθλήματος, μετά

από 6 τουρνουά προκρίθηκε ως 4η στην

τελική φάση, πίσω από τους Κύκλωπες

Αλεξανδρούπολης, τον Απόλλων Κα-

λαμαριάς και τον ΓΑΣ Κιλκίς. Στον ημι-

τελικό του Final 4 ο Α.Ο Άνοιξης

αντιμετώπισε στα ίσα τους, μετέπειτα

πρωταθλητές, Κυκλωπες Αλεξανδρού-

πολης αλλά έχασε στις λεπτομέρειες

τον αγώνα με 2-0 σετ (14-11, 16-13).

Στο μικρό τελικό της διοργάνωσης νί-

κησε στο ντερμπι τον Απόλλων Καλα-

μαριάς με 2-1 σετ (10-15, 20-18, 7-4) και κατέκτησε το

χάλκινο μετάλιο.

Με την αντρική ομάδα του Α.Ο. Άνοιξης Beach Hand-

ball αγωνίστηκαν οι παρακάτω αθλητές: Βασιλείου Θο-

δωρής, Γιαννόπουλος Δημήτρης, Κεδέρης Χρήστος,

Κουμαραδέλης Μανώλης, Μπάγιας Δημήτρης,  Παπα-

δόπουλος Σταύρος, Παπαδόπουλος Στηβ, Τουλούμης

Λεωνίδας, Φίλης Γιάννης, Χάλαρης Αντώνης και Χερου-

βείμ Σπύρος.

Σημαντική επιτυχία για τον σύλλογο αποτελεί

και η  ταυτόχρονη  πρόκριση της γυναικείας ομάδας στο

Final 4 του 18ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η ομάδα

της Άνοιξης αγωνίστηκε στο μικρό τελικό με την ομάδα

των Θρακομακεδόνων, από την οποία έχασε 2-1 σετ

(15-14, 7-11, 3-4)  και κατετάγη 4η.  Για την ιστορία,

Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2017 αναδείχθηκε

η ομάδα του ΑΟΑ Καστοριάς η οποία νί-

κησε στον εντυπωσιακό τελικό τον ΑΣ

Σπάρτακο. 

Με τη γυναικεία ομάδα του Α.Ο. Άνοιξης

Beach Handball αγωνίστηκαν οι παρακάτω

αθλήτριες: Βασιλείου Αναστασία, Βασι-

λείου Μιχαέλα, Γέρλοβα Βαρβάρα, Δαμια-

νίδου Όλγα, Κοντοστέργιου Μενέλια,

Λουκάτου Ερατώ-Νεκταρία, Μορφίδου

Ελένη και Χατζηγαλήνη Φλώρα. 

Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ εκφράζει τις θερ-

μότερες ευχαριστίες του για την συνεργα-

σία και την έμπρακτη στήριξη στις

επιτυχίες των ομάδων Beach Handball αν-

δρών και γυνιακών,  προς τον βασικό χο-

ρηγό του συλλόγου, εφοπλιστή Αθανάσιο

Μαρτίνο, την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΟ-

ΝΥΣΟΥ ΑΕΒΕ», και στους δεκάδες φί-

λους και τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου Διονύσου που

στηρίζουν κατά τη διάρκεια τις χρονιάς τις ακαδημίες

του συλλόγου.

Απαραίτητη η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός 

των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων
NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Tριταθλητής Ελλάδος 2017 o Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗΣ

στο Beach Handball




