
21ο €

Μ’ εξόργισε, με γέμισε αποστροφή η σπουδή των

“αριστερών” να ...χαρίσουν το μεγαλειώδες συλλα-

λητήριο της περασμένης Κυριακής, στη Θεσσαλο-

νίκη, στους... νεοναζί, στους ακροδεξιούς, στους

...γραφικούς, στους εθνικιστές κι ό,τι πιο υβριστικό

και απεχθές έβρισκαν πρόχειρο στο λεξιλόγιό τους,

για να υποβαθμίσουν, να διαστρεβλώσουν, να εξορ-

κίσουν το εθνικό αίσθημα, την ευαισθησία και την

εθνική υπερηφάνεια του ελληνικού λαού, και ιδιαί-

τερα των Μακεδόνων.

Με αηδίασαν κι εκείνοι, απ’ την αντιπέρα όχθη που

άδραξαν την “ευκαιρία”, που τους έδωσαν οι δήθεν

αριστεροί ή οι παραπλανημένοι, για

να εμέσσουν όλον τον οχετό, που

κρύβουν μέσα τους, κατά των κομ-

μουνιστών και της ιστορίας τους,

για διαφόρους λόγους ο καθένας

τους, ακόμα και θαυμασμού, συνερ-

γασίας ή “έντιμης ανοχής” και υπο-

ταγής των προγόνων τους προς

τους φασίστες και ναζιστές εχ-

θρούς της πατρίδας, την περίοδο

1940-44.

«Εθνική ομοψυχία», ΜΗΔΕΝ. Κι αυτό χρεώνεται

πρωτίστως στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους

της, αλλά και στην αντιπολίτευση, που πρώτο της

μέλημα είναι να χτυπήσει την κυβέρνηση, αδιαφο-

ρώντας για τους τραυματισμούς – τα πλήγματα που

μπορεί να προξενήσει στην πατρίδα μας.

Για τούτο θεωρώ καθήκον να υπάρξει μια αντικειμε-

νική διαφώτιση και κάθαρση των εννοιών, πρωτί-

στως· να ξέρουμε για τί πράγμα μιλάμε! 

«Αρχή παιδεύσεως η των ονομάτων επίσκεψις»
Αντισθένης

Γιατί εάν αναστυλώσουμε το αληθινό εννοιολογικό

περιεχόμενο των λέξεων (των ονομάτων), τότε δύ-

σκολα θα μπορεί κάποιος εκών–άκων (θέλοντας και

μη), να τις παραλλάξει και να τις διαστρεβλώσει.

Εθνος – Λαός – Διεθνισμός

Κατάχρηση κατά κόρον έγινε και γίνεται της λέξης

«εθνικιστής» ’ εθνικός (σχετικός με το έθνος) ’

έθνος.

Αλλά εθνικισμός – εθνικιστής, κατά τον Μπαμπι-

νιώτη, είναι μεταφραστικά δάνεια από τα γαλλικά,

nationalism & nationaliste ενώ, σύμφωνα με άλλη ερ-

μηνεία, που τη θεωρώ πιστικότερη, εθνικιστής είναι

ο εμφορούμενος                          Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Οι Έννοιες

Η  Θεσσαλονίκη και
η θεωρία του καναπέ

Γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης

Σελίδα 17

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ανεξάρτητη η 
Ειρήνη Κουνενάκη

Σελίδα 16

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Δήμος Μαρκοπούλου 
Μέτρα κατά 

των πλειστηριασμών
Σελίδα 7

“ΠΥΡ - ΑΗΡ - ΥΔΩΡ - ΓΗ,

ΡΙΖΩΜΑΤΑ των πάντων”
Εμπεδοκλής 495-423

Προσωκρατικός φιλόσοφος

Αντισταθμιστικά οφέλη από
τον Αστέρα στο Δήμο 3Β

Αντιπολίτευση: Καθρεφτάκια και χάντρες

Όποιος έχει μάτια βλέπει...

Δυναμικό παρών·

“βούλιαξε” η Θεσσαλονίκη.

Μόνο οι ...κοντόφθαλμοι 

δεν το είδαν.

M.M.E. του εξωτερικού 

ανεβάζουν τον αριθμό

των πολιτών

σε 800.000 και 1.000.000!

Νέο Συλλαλητήριο 

οργανώνεται από τις 

Παμμακεδονικές Ενώσεις, 

την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, 

ώρα 2 στο Σύνταγμα.

Βλέπει συνεργασία με τα 3Β
Σελίδα 7

Επίτιμος δημότης 
Λαυρεωτικής 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Σελίδα 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

από τις αρχές του εθνικισμού, που δηλώνει την προ-

σήλωση στην εξυπηρέτηση των εθνικών ιδεωδών1.

Παραλλαγή αυτού δε, σε παλαιότερη χρήση, είναι ο

εθνικόφρων, δηλαδή, ο φρονών, εμφορούμενος από

τα εθνικά ιδεώδη, τα οποία συνοψίζονται, όπως είναι

φανερό, στη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τη Δικαιο-
σύνη, τη Φιλοπατρία και επιτρέψτε μου να προσθέσω,

κατά την άποψή μου, το Μέτρο!

Όλα τα προηγούμενα αναφέρονται βεβαίως ως πα-

ράγωγα του έθνους. Προτού όμως μιλήσουμε γι’

αυτό, θεωρώ αναγκαίο να αναφερθούμε στο Λαό.

Λαός και λεώς ’ (λεωφόρος) είναι πλήθος ανθρώ-

πων, με πολλές εννοιολογικές παραλλαγές, κατά πε-

ρίπτωση. Ο “λαός”, ως εννοιολογικό περιεχόμενο δεν

είναι ούτε ο δήμος, ούτε η εκκλησία (του δήμου) [“συ-

νάθροιση επί ταυτώ” ’ εκ-καλώ (καλώ έξω) - απευ-

θύνω πρόσκληση]2, ούτε όμως και όχλος. Είναι

πλήθος ανθρώπων, συνήθως ομοειδές, όχι οπωσδή-

ποτε του ιδίου έθνους ή της φυλής ή του γένους.

Εξειδικεύεται, κατηγοριοποιείται με κάποιον επιθε-

τικό προσδιορισμό:

...Ο “εργαζόμενος λαός”, ο “λαός του... Ολυμπιακού”

(οι οπαδοί του), “ο ελληνικός λαός”. Ο όρος αυτός

προσδίδει εθνική ταυτότητα, ενώ, το φαινομενικά

ταυτόσημο, «ο λαός της Ελλάδος», μπορεί να σημαί-

νει απλά, τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι δεν είναι

απαραίτητα ομοεθνείς.

Τώρα μπορούμε να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό για

το Έθνος! Ο «ελληνικός (ή άλλος) λαός» εν δυνάμει,

δηλαδή διαχρονικά και διατοπικά, είναι “έθνος”. Οι

Έλληνες του σήμερα, του «χθες» και του «αύριο», οι

Έλληνες της Ελλάδος, της Κύπρου, της διασποράς,

είναι το ελληνικό έθνος! 

Έθνος είναι ο λαός εν δυνάμει.
Δεν μπορεί επομένως κανείς να είναι “λαϊκός” ή “λαϊ-
κιστής”, χωρίς να είναι “εθνικός” ή “εθνικιστής”.

Μα θαρρώ πως τ’ αποδίδει καλύτερα από εμένα, ποι-

ητικά, ο Κωστής Παλαμάς: 

Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν
θα ‘ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν
οι αγέννητοι, οι νεκροί.

Εμβόλιμα να πω και να θυμίσω πως, σ’ αυτούς τους

«αγέννητους και τους νεκρούς», πράγματι χρωστάμε

χρέος ιερό· όχι σ’ αυτούς που πληρώνουμε, που γι’

αυτούς εκπλειστηριάζουμε, που ξεπουλάμε αυτά που

δεν μας ανήκουν, αφού τα χρωστάμε « σ’ αυτούς που

πέρασαν και σ’ όσους θα περάσουν».

Αυτούς που πληρώνουμε, μας χρωστάνε!

Κι όμως ξεδιάντροπα σιωπάμε, ενώ αυτοί, «που

ήρθαν και θα ‘ρθούν», 

που πράγματι χρωστάμε, θα μας «εκπλειστηριάσουν»

την ταυτότητα και την αξιοπρέπειά μας!

Ο ορισμός του Έθνους από τον Στάλιν

Ας δούμε λοιπόν πως όρισε την έννοια του έθνους ο

πιο «ατσάλινος» αριστερός, ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς

Τζουγκασβίλι (Στάλιν).

Έθνος είναι η ιστορικά διαμορφωμένη σταθερή κοι-
νότητα ανθρώπων, πάνω στη βάση της κοινότητας

στη γλώσσα, στο έδαφος, στην οικονομική ζωή και

στην ψυχοσύνθεση της κοινότητας, στην κουλτούρα3.

(Δηλαδή ήθη, έθιμα, παραδόσεις και συνείδηση του

ανήκειν στο συγκεκριμένο έθνος).

Εδώ ο Στάλιν λέει ό,τι κι ένας αστός πολιτειολόγος4,

εξαιρώντας την «κοινή θρησκεία» και προσθέτοντας

την «οικονομική ζωή».

Δεν μπορώ όμως ν’ αποφύγω τον πειρασμό ν’ αναφερθώ

στον «ορισμό» που έδωσε ο Ηρόδοτος εξιστορώντας

τους περσικούς πολέμους (9, 144 κ.επ.). Συμβουλεύει ο

Δημάρατος τον Ξέρξη, που νόμιζε ότι θα κάνει «περί-

πατο» στην Ελλάδα, για να την καταλάβει: 

Πρόσεξε, βασιλιά, γιατί μπορεί οι Έλληνες να είναι

χωρισμένοι, αλλά όταν τους επιτεθεί ξένος, γίνονται

μια γροθιά, γιατί έχουν το όμαιμον, (κοινή καταγωγή),

ομόγλωσσον, ομόθρησκον (κοινή γλώσσα και θρη-

σκεία) και ομότροπον (και τις ίδιες συνήθειες). 

Και απεδείχθη προφήτης κακών για τον υπερφίαλο

δεσπότη. Τα δύο τρίτα του στόλου του, στη ναυμαχία

της Σαλαμίνας καταστράφηκαν και οι στρατιώτες του

έτρεχαν να κρυφτούν. Έτσι, που η δύστυχη μάνα του,

βασίλισσα των Περσών, ν’ αναρωτιέται για τους Έλ-

ληνες:

«Ποιος είναι ο ποιμένας τους και ποιος τους διατάζει
στο στρατό;» για να πάρει την απάντηση: «Δεν είναι
δούλοι, ούτε υπήκοοι είναι κανενός»5!

Ε, τώρα, τα ‘χουμε ξαναπεί για τα παράγωγα: Εκείνος

που ανήκει στο έθνος, είναι εθνικός. Εκείνος που

υπερασπίζεται ό,τι είναι εθνικό είναι εθνικιστής. Όταν

το εμπορεύεται είναι εθνοκάπηλος, όταν είναι φανα-

τικός και εχθρικός ή περιφρονητικός προς τ’ άλλα

έθνη, είναι σοβινιστής, όποιος είναι προσκολλημένος

στην «ανωτερότητα» της φυλής του γενετικά, είναι

ρατσιστής, κι όποιος “έχει μπλέξει τα μπούτια του”

είναι εθνοφοβικός. 

Δι-εθνιστής, με την έννοια της συνεργασίας και ειρη-

νικής συμβίωσης των λαών, προϋποθέτει ότι είσαι εθνι-

στής πρωτίστως. Τώρα, επειδή κάτω από ειδικές

ιστορικές συνθήκες και μεθοδεύσεις, ο εθνισμός ή ο

εθνικισμός έχει φορτιστεί αρνητικά, να τον αποφορτί-

σουμε. Όχι να το αποτάξουμε “μετά βδελυγμίας”, όπως

μας ζητούσαν να δηλώσουμε για τις ιδεολογίες μας!

―――――――――
1. Λεξ. Δημητράκου, πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών

2. Λεξ. Μπαμπινιώτη και Liddell & Scott.

3. Στάλιν: «Ο Μαρξισμός και το εθνικό ζήτημα», (εκδ. «Ειρήνη»,

σελ. 7).

4. Δ. Βεζανής: «Γενική Πολιτειολογία» σελ. 47 κ.επ.

5. Αισχύλος: «Πέρσαι» 241-242.

Οι Έννοιες

Πούλαν για το Συλλαληγήριο

από το Δήμο Σαρωνικού

Με απόφαση του δημάρχου Σαρωνικού Γ. Σωφρόνη, ο

Δήμος θα δρομολογήσει λεωφορεία για τη δωρεάν μετα-

κίνηση των δημοτών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετά-

σχουν στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, την

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2017 στις 14.00 στην Πλατεία

Συντάγματος. 

― Από το Λαγονήσι και τα Καλύβια (δύο λεωφορεία), 

― 12.00: έμπροσθεν ΒΟΑ, 1ος κύκλος Λ. Καλυβίων

― 12.20: αναχώρηση από το Δημαρχείο, στα Καλύβια

― Παλ. Φώκαια & Ανάβυσσο, 12.00 πλατεία Π. Φώκαιας

―12.15: από εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, Ανάβυσσο. 

Σχετικά με την ώρα και το σημείο συνάντησης για την επι-

στροφή από την Αθήνα, οι επιβάτες θα ενημερωθούν

κατά την διάρκεια της διαδρομής.

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 8

το βράδυ με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com προσεχή γεγονότα.

Εκδήλωση για τους πεσόντες στα Ίμια
από το Δήμο 3Β Σελ. 6

Καρναβάλι στο Δήμο Σαρωνικού. Δη-
λώστε συμμετοχή Σελ. 6

Οικολογία, ιστορική αρχή και συνέ-
χεια Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Κάβειροι και Καβείρια Μυστήρια  
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το 2ο Γυμνάσιο Βούλας στη δομή προ-
σφύγων στον Ελαιώνα Σελ. 12

Μουσείο Κεραμικής “Πάνος Βαλσαμά-
κης” στη Λαυρεωτική Σελ. 12

Εκ φιλότητος άρχεσθαι και Νείκους
παύεσθαι  Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η ευλογία και η κατάρα των Ελλήνων 

Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη
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«Η Υγεία στην Ελλάδα του σήμερα και ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην πρόληψη»

Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση για την υγεία

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

στο Δημαρχείο του Δήμου Κρωπίας, με πρω-

τοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ

Ανατολικής Αττικής και Οργάνωσης Μελών

ΣΥΡΙΖΑ Κορωπίου με θέμα: «Η Υγεία στην Ελ-
λάδα του σήμερα και ο ρόλος της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στην πρόληψη».
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Υγείας

Ανδρέας Ξανθός, o oποίος πρώτα επισκέ-

φθηκε το Κέντρο Υγείας Κορωπίου και μίλησε

με τους εργαζόμενους.

«Κινούμαστε, πλέον, στην κατεύθυνση της

επούλωσης πληγών και χαίρομαι που αναγνω-

ρίζεται από τους εργαζόμενους ότι έχουν

γίνει φιλότιμες προσπάθειες. Ωστόσο, τίποτα

δεν μπορεί να γίνει χωρίς το προσωπικό. Οι

υπουργοί και οι διοικητές των ΥΠΕ έρχονται

και παρέρχονται, οι γιατροί, οι νοσηλευτές,

όλο το προσωπικό είναι αυτοί που στηρίζουν

το δημόσιο σύστημα υγείας», ανέφερε στο

Κέντρο Υγείας,  ο Α. Ξανθός.

Στη συνέχεια στο δημαρχείο στην κεντρική

του ομιλία ανέπτυξε στους παρευρισκόμενους

το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της

υγείας σημειώνοντας ότι ο χώρος της Υγείας

αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες

της κυβερνητικής πολιτικής.

Παράλληλα ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιού-

σης, αφού χαιρέτισε την επίσκεψη του Υπουρ-

γού στο Δήμο, τον ενημέρωσε για τις

προσπάθειες του Δήμου μετά το 2011 για την

άμεση κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών και την

υποβοήθηση του Ε.Σ.Υ που άρχισε να κλυδω-

νίζεται από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα με τη

δημιουργία κοινωνικών δημοτικών δομών  που

έως τότε δεν υπήρχαν.

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Κρωπίας έθεσε το

μόνιμο αυτοδιοικητικό αίτημα της περιοχής

για δημιουργία Γενικού Νοσοκομείου Ανατο-

λικής Αττικής.

Μάλιστα  παρέδωσε στον υπουργό, φάκελο

με τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων,

Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Μαραθώνα και Λαυ-

ρεωτικής για την εξέταση αξιοποίησης κατάλ-

ληλου ακινήτου σε περιοχή του Δήμου

Κρωπίας και πρότεινε να γίνει μια συνάντηση

μεταξύ της ηγεσίας του Υπ. Υγείας και των

δημάρχων των παραπάνω Δήμων, προκειμέ-

νου να εξεταστεί η πρόταση. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου,

ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του, σημεί-

ωσε ότι είναι  βελτιωμένη η εικόνα που παρου-

σιάζουν τα Κέντρα Υγείας της Ανατολικής

Αττικής και εξέφρασε την επιθυμία της Περι-

φέρειας και της Περιφερειάρχη Ρένας Δού-

ρου να υπάρξει ανάλογη στήριξη – σύμφωνα

με τις ανάγκες που υπάρχουν στην Ανατολική

Αττική – των Κέντρων Υγείας με μηχανολο-

γικό – ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για να

εξασφαλιστεί η ομαλότερη δυνατή λειτουργία

τους. 

Η πρόταση του δημάρχου για Νοσοκομείο

στην περιοχή, μάλλον έπεσε στο κενό, αφού

δεν πήρε καμμία θετική απάντηση.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αντιδρά

Το θέμα σχολίασε ο δήμαρχος Σαρωνικού Γ.

Σωφρόνης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κάθετη

άρνηση του Υπουργού Υγείας, κ. Ξανθού, στο

αίτημα για δημιουργία νοσοκομείου στην Ανα-

τολική Αττική. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι

στην περιοχή υπάρχουν κατάλληλες και δια-

θέσιμες προς αξιοποίηση κτιριακές υποδομές,

ενώ έχουν κατατεθεί και συγκεκριμένες προ-

τάσεις για τον τρόπο στελέχωσης και λειτουρ-

γίας του νοσοκομείου.

Λυπούμαστε που ο κ. Υπουργός φάνηκε να

αντιμετωπίζει ως περιττή πολυτέλεια το δι-

καίωμα των πολιτών της περιοχής μας, να

έχουν ισότιμη πρόσβαση στην δευτεροβάθμια

περίθαλψη. 
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''Oι 100 ρόλοι που δεν 
πρόλαβα να παίξω''

Η παράσταση «Οι 100 ρόλοι που δεν πρόλαβα να
παίξω» αφού παίχτηκε στο Athens Comedy Festival,

στο πρώτο Comedy Festival στην Αλεξανδρούπολη,

και έκανε ένα γύρο ανά την Ελλάδα, επιστρέφει

στην Αθήνα, από την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου και

κάθε Τετάρτη στις 21:00, στην Μουσική-Θεατρική

σκηνή του Πολυχώρου Πολιτισμού Αθηναΐς (Καστο-

ριάς 34, Αθήνα).

Πρόκειται για έναν πρωτότυπο θεατρικό μονόλογο

γεμάτο χιούμορ, αυτοσαρκασμό και υπαρξιακό προ-

βληματισμό, στον οποίο ο Δημήτρης Φραγκιόγλου

πρωταγωνιστεί αλλά και υπογράφει τα κείμενα μαζί

με τη Μαργαρίτα Γερογιάννη και τη Χριστίνα Παπα-

δάκη. Τη σκηνοθεσία της παράστασης υπογράφει ο

επίσης γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης

Μακαλιάς, ενώ την πρωτότυπη μουσική έχει γράψει

ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης.

«Από την Αντιγόνη στη Μήδεια»
του Κώστα Γάκη 

Μια παράσταση - κατάδυση στα έγκατα της γυναι-

κείας φύσης, όπως αυτή προκύπτει από δέκα εξέ-

χουσες γυναικείες παρουσίες της αρχαίας

ελληνικής τραγωδίας, με τον μοναδικό τρόπο που

τις αποτύπωσαν ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευ-

ριπίδης είτε ως αρχετυπικές μορφές, είτε ως βαθιά

ανθρώπινες και ένσαρκες οντότητες.

Ο ποιητής, διαρκώς παρών στο ταξίδι της σκηνής, τρώει

τις ίδιες του τις σάρκες για να δώσει σάρκα στο παλ-

λόμενο όραμά του, να δημιουργήσει ένα εξίσου παλλό-

μενο, ρευστό, πολλές φορές γεμάτο εσωτερικές

συγκρούσεις και δημιουργικές αντιφάσεις σκηνικό ποί-

ημα, με επίκεντρο τη γυναικεία ψυχοσύνθεση.

Πίσω από τη δράση των δύο ηθοποιών (Κώστας Γάκης

- Μαρία Παπαφωτίου) ανατέλλει ο ευφάνταστος κό-

σμος των video ή των live captures, πότε σαν ένας τρισ-

διάστατος ου-τόπος καμωμένος από μινιατούρες που

μεταχειρίζονται σε παρόντα χρόνο οι ηθοποιοί, πότε ως

τοπία του Αιγαίου, που λειτουργούν ως ένας φυσικός

καμβάς των δραμάτων, και πότε σαν μια σπαρακτική

εστίαση στις λεπτομέρειες των προσώπων των γυναι-

κών.

H παράσταση ξεκινάει το ταξίδι της στην Ελλάδα από

το φυσικό της θεατρικό σπίτι, το θέατρο Άλφα. Ιδέα.,

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 37 & Στουρνάρα 51, Πολυ-

τεχνείο. Από Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου και κάθε Πα-

ρασκευή στις 21:00.

Σε ένα ταξίδι που οι θεατές γίνονται μέρος του σκηνι-

κού κόσμου της παράστασης, ανεβαίνουν στην σκηνή

μαζί με τους ηθοποιούς για να παρακολουθήσουν με τε-

λείως διαφορετικό τρόπο τη σκηνική δράση.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου το BEATBOX GREECE με

επίλεκτους beatboxers από την Ελλάδα και το εξωτερικό

αναλαμβάνει το διάσημο Κυριακάτικο πρωϊνό (ώρα 11.30

π.μ.) για παιδιά του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Μια ημέρα αφιερωμένη αποκλειστικά στη τέχνη του human

beatbox για μικρούς και μεγάλους.

Ταξιδέψτε στο μαγικό κόσμο της μουσικής του ανθρώπινου

στόματος μέσα από το διαδραστικό σεμινάριο beatbox για

όλες τις ηλικίες από το δημιουργό του Beatbox Greece El

Pap Chico και τον έμπειρο beatboxer Pain. 

Παρακολουθήστε beatbox με φλάουτο, μαθαίνοντας τη

σχέση του με τα μουσικά όργανα από τον έμπειρο beat-

boxer και μουσικό Γιώργο Γαργάλα. Ζήστε τους τελικούς

για την ανάδειξη του Έλληνα πρωταθλητή beatbox έως 18

ετών και απολαύστε τις απίστευτες τεχνικές και τη δυνα-

μική του show του Παγκόσμιου πρωταθλητή Beatbox Skiller

από τη Βουλγαρία.

Για συμμετοχή στο πρωτάθλημα beatbox για παιδιά έως 18

ετών δηλώστε συμμετοχή στο beatboxgreece@gmail.com

και ζήστε τη μοναδική εμπειρία σε μια από τις ωραιότερες

αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

Κυριακή πρωί στο Μέγαρο: Beatbox για όλους!

Η “Εναλλακτική Δράση” ορ-

γανώνει ξενάγηση στο Βυ-

ζαντινό Μουσείο την

Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις

11 το πρωί. Η ξενάγηση θα

συμπεριλάβει δύο εκθέσεις

α) Τη μόνιμη έκθεση που

αφορά την εξέλιξη του Βυ-

ζαντίου και 

β) Την περιοδική έκθεση “Τα
αγριολούλουδα” του Βαρλά-

μου, που τελειώνει στις 11

Μαρτίου

Η επίσκεψη και η ξενάγηση

στο Βυζαντινό Μουσείο

σχετίζεται με την ολοκλή-

ρωση της  ρωμαϊκής αυτο-

κρατορίας στην τελευταία

φάση της δουλοκτησίας και

την εξέλιξή της στα πλαίσια

της φεουδαρχίας (δυτικής

και ανατολικής) με τη Βυ-

ζαντινή Αυτοκρατορία. 

Η ιστορική αυτή αναφορά

θα συνδυασθεί με την ξενά-

γηση στα εκθέματα αρχιτε-

κτονικής που υπάρχουν στο

μουσείο.

Θα ακολουθήσει η επίσκεψη

και ξενάγηση στην περιο-

δική έκθεση του ζωγράφου

και χαράκτη Γιώργη Βαρλά-

μου (1922-2013).

Συνάντηση 11πμ μπροστά

στο Βυζαντινό Μουσείο,

Βασ. Σοφίας 22 (πλησιέστε-

ρος σταθμός Μετρό είναι

στον Ευαγγελισμό-έξοδος

πολεμικό μουσείο) 

Δηλώσεις συμμετοχής, Νόρα

Πολυδούρη  6949138298  9-2

το πρωί και 5-7  μ.μ. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΠΈΜΠΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΥ  ώρα 11,45

Δεν πρόκειται για κανονικό γάμο. Είναι το «πάν-

τρεμα» των σκέψεων, των διαθέσεων και του δημι-

ουργικού υλικού επτά φίλων, που αποφάσισαν να τα

ενώσουν και να τα μοιραστούν με τους ακροατές

ζωντανά.

Το σετ ολοκληρώνεται με εξαιρετικές επιλογές ορ-

χηστρικών θεμάτων ή και τραγουδιών της Balkan, της

λαϊκής & δημοτικής μας μουσικής.

Αδριανού 3 Θησείο, τηλ. 210 3210.239

El Sistema Greece & Sofi Jeannin

Το El Sistema Greece επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζοντας τις ανοιχτές του

δράσεις και προσκαλώντας όλα τα παιδιά να τραγουδή-

σουν μαζί!

Η ορχήστρα El Sistema ιδρύθηκε το 1975 από τον José An-

tonio Abreu με στόχο να παρέχει ευκαιρίες κοινωνικής εν-

σωμάτωσης, δημιουργικής έκφρασης και χαράς σε όλα τα

παιδιά, ανεξαρτήτως προέλευσης. Σε αυτή την ορχήστρα

η μουσική αποτελεί το

συνδετικό κρίκο ανάμεσα

σε παιδιά από διαφορετι-

κές χώρες, κοινωνικά

υπόβαθρα και με διαφο-

ρετικές εμπειρίες.

Στις 28 Ιανουαρίου, τα

μέλη της ορχήστρας θα

πραγματοποιήσουν μά-

θημα/ ανοιχτή πρόβα στο

ΚΠΙΣΝ, με τη μουσική διευθύντρια της χορωδίας Radio France

στο Παρίσι και της BBC Singers στο Λονδίνο, Sofi Jeannin, ενώ

ο Ronnie Morales, από την ορχήστρα Simon Bolivar, θα μετα-

φέρει στο σύνολο τη δική του εμπειρία. Στο μάθημα, το οποίο

θα επικεντρωθεί στο τραγούδι και στη χορωδία, θα συμμετέχει

και το φωνητικό σύνολο 8tetto.

Κυριακή 28/01 | 12.00

KΠΣΝ: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα  

Κλείνει στις 10:00 μ.μ. Τηλέφωνο: 21 6809 1000
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«1968»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει  την ταινία «1968», εμπνευσμένη

από τον επικό αγώνα της ομάδας καλαθοσφαίρισης

της Α.Ε.Κ., απέναντι στη Σλάβια Πράγας, από την

Πέμπτη 25, έως και την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σενάριο - σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλμέτης

Οργάνωση παραγωγής: Ματθαίος Βούλγαρης

Μέσα σε μία λαμπερή νύχτα, ξετυλίγεται μια ιστορία
εθνικής ανάτασης, με επίκεντρο το θρυλικό αγώνα
στο Καλλιμάρμαρο που παρακολούθησε ολόκληρη η
Ελλάδα από το ραδιόφωνο και πάνω από 80.000 άν-
θρωποι από κοντά, «σπάζοντας» το ρεκόρ Γκίνες, ως
η μεγαλύτερη συνάθροιση σε αγώνα μπάσκετ.
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ετήσιος χορός με το Σύλλογο  

Μανιατών Νοτίων Προαστίων

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποι-

ηθεί το  Σάββατο  27  Ιανουαρίου  2018  και ώρα

20.30  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» Γούναρη

42 & Ιασωνίδου,  Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193

• Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ.Πιερράκος   κιν. 6932766111

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022 

Ο μαγικός κόσμος των 

οργάνων στο Μέγαρο!

Τον μαγικό κόσμο των οργάνων της ορχήστρας θα

γνωρίσουν οι νεαροί φίλοι του Μεγάρου μέσα από

δύο διάσημα έργα, Οδηγός νέων για την ορχήστρα
του Μπρίττεν και τον Πέτρο και τον Λύκο του Προ-

κόφιεφ, που παρουσιάζονται στη διασκεδαστική

πρωινή συναυλία της Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018

στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (11:30 π.μ.) με

τη σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών: με

τη βοήθεια των μουσικών και του μαέστρου της

Βλαδίμηρου Συμεωνίδη αλλά και του ηθοποιού Τη-

λέμαχου Κρεβάικα σε ρόλο αφηγητή.   

Ένωση Κρητών Σαρωνικού

“Ο Εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος” 

Η Ενωση Κρητών Σαρωνικού “Ο Εθνάρχης Ελ. Βε-

νιζέλος” προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του και

όλους τους προσκείμενους στην κρητική ιδέα να

συμμετέχουν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο Αναβύσ-

σου (Βασ. Κων/νου & Κρήτης), την Κυριακή 11 Φε-

βρουαρίου, ώρα 10.00.

Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Βασιλόπιτα με το Σύνδεσμο 

Οικιστών περιοχών Αλυκού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Οικιστικών

Περιοχών Αλυκού και γύρω περιοχών, προσκαλεί

στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης

πίτας, την Κυριακή  28 Ιανουαρίου 2018 στις 11:30

το πρωί, που θα γίνει στο Πολιτιστικό  Κέντρο, επί

της οδού Λ. Αγ. Μαρίνας.

«Σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές και

να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια πιο ανθρώπινη

και ομορφότερη συνοικία».

Με εκτίμηση για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος Η  Γ.Γραμματέας        

Αντώνης Πουλάκης Μαρία Κορομηλά       

Κάλεσμα σε δεντροφύτευση 

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Σαρωνικού καλεί στις 27 Ιανουαρίου 2018, ημέρα

Σάββατο και ώρα 10:30 πμ. στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου

για δενδροφύτευση και περιποίηση δέντρων. 

• Ώρα έναρξης δράσης 10:30 πμ.

• Ώρα λήξης δράσης 12:30 μμ.

Τόπος συνάντησης για την έναρξη και τη λήξη της δράσης

στο Μαύρο Λιθάρι απέναντι από την ταβέρνα «ΨΑΡΟΥ».

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος

Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ  “ΑΝΟΙΞΗ”

Συνεστίαση με βασιλόπιτα

Καλούμε  όλα  τα  μέλη  του  καθώς  επίσης  και  όλους

τους  κατοίκους  στο  Κίτσι  Κορωπίου στην  ΚΟΠΗ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ που  θα  πραγματοποιηθεί

στην  ταβέρνα  ΜΟΥΡΙΑ  το Σάββατο 3-2-2018 στις 12  το

μεσημέρι.

Θα  ακολουθήση  φαγητό-μουσική-χορός-δώρα  και  εκπλή-

ξεις  σε  εορταστική  ατμόσφαιρα. Δηλώσεις  συμμετοχής

και  πληροφορίες  στα  τηλέφωνα  693680247-6936525262.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β. ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ” 
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Η Δημοτική Βούληση του Δήμου 3Β, προσκαλεί

στην εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28

Ιανουαρίου 2018 στις 6 μ.μ. στο Vive Mar (Κ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο).

To “Kαλλιτεχνόραμα” Γλυφάδας
Στις 28 Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή στις 8 το βράδυ,

κόβουμε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα μας στη ΓΛΥ-

ΦΑΔΑ - ΓΟΥΝΑΡΗ 85 - στο JACKS LOUNGE.

Tηλ. επικ. 6981087117  (νέα έδρα Σ.ΒΕΜΠΟ 22)

«Τελειότατος Ευδαιμονισμός»

Διάλεξη του Προέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου

Παρνασσού και καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής

του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαν-

νάκη, με θέμα:  «Τελειότατος Ευδαιμονισμός», θα

πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 1/2/18 και ώρα 19.00,

στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» Πλατεία Γ.

Καρύτση 8, Αθήνα

Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τ. Κα-

θηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ

Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, 

φορητό: 6937781003, Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Είσοδος Ελεύθερη

Βασιλόπιτες!!!
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Εκδήλωση για τους πεσόντες

στα Ίμια από το Δήμο 3B

Εκδήλωση μνήμης, ως ελάχιστο φόρο τιμής στους

τρεις αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που

έδωσαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ια-

νουαρίου 1996 υπηρετώντας την Πατρίδα, πραγμα-

τοποιεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 12.00 ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Πλατεία

Ιμίων, (Κεντρική Πλατεία Βούλας).

Στην εκδήλωση θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση και

κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των πεσόντων αξιω-

ματικών του Πολεμικού Ναυτικού, υποπλοίαρχο Χρι-

στόδουλο Καραθανάση, υποπλοίαρχο Παναγιώτη

Βλαχάκο και αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό.

Καρναβάλι στο Δήμο Σαρωνικού
Δηλώστε συμμετοχή

Ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά και φέτος στη διοργάνωση
ενιαίου καρναβαλιού για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα φέτος στην
Παλαιά Φώκαια. 

Ο Δήμος καλεί, να δηλώσετε συμμετοχή στο «ΚΑΡΝΑ
ΒΑΛΙ 2018» του, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή,
11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στην Κεντρική
πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρέλαση ομάδων από μι
κρούς και μεγάλους, από Συλλόγους και Φορείς, από τα
Σχολεία και όλους όσους έχουν τη διάθεση και τη δυνα
τότητα να συμμετέχουν στο Καρναβάλι του Δήμου.
Μετά το τέλος  της παρέλασης, ο Δήμος διοργανώνει
πάρτι έκπληξη για μικρούς και μεγάλους με πολλά δρώ
μενα, όπου και θα γίνει και η βράβευση της καλύτερης
ομάδας καρναβαλιστών.
Στόχος είναι να γελάσουν, να διασκεδάσουν και να περά
σουν όμορφα όλοι, αλλά περισσότερο τα παιδιά. Είναι
μια ευκαιρία να ξεφύγουμε έστω και λίγο από τα σοβαρά
προβλήματα της καθημερινότητας. 
Γνωστοποιήστε τη συμμετοχή σας μέχρι την Τετάρτη, 31
Ιανουαρίου 2018.

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε την

προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος, εκπροσωπώντας

το Δήμο, με τον Στυλιανό Κουτσιβίτη,

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας

«Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ». 

Το θέμα είχε συζητηθεί στη συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του

Δήμου 3Β, τη Δευτέρα 15/1/18, όπου

ανταλλάγησαν απόψεις με διαφωνίες

από τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης.

Η διαχειρίστρια εταιρεία βέβαια δεν

είναι η “Αστήρ Παλλάς” αλλά η Four

seasons, όπως το ανέφερε και ο δή-

μαρχος, αλλά προκύπτει και από δη-

μοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου τον

περασμένο Σεπτέμβρη:  «Η Four Sea-
sons και η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμέ-
νης ανακοινώνουν τα σχέδια
μετατροπής του θρυλικού Αστέρα
Βουλιαγμένης στο πρώτο Ξενοδοχείο
Four Seasons στην Ελλάδα».

Η Four Seasons είναι διεθνής ξενοδο-

χειακή αλυσίδα και έχει αναλάβει τη

διαχείριση και τη διοίκηση του Αστέρα.

Στόχοι του συμφώνου όπως τόνισε

στην εισήγησή του ο δήμαρχος είναι:

Η βελτίωση και ανάδειξη της ευρύτε-

ρης περιοχής με τη δημιουργία έργων

υποδομής, για την προμήθεια υλικών

και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία

κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλον-

τικών και ανθρωπιστικών δράσεων.

Η προώθηση της κοινωνικοοικονομι-

κής ανάπτυξης της ευρύτερης περιο-

χής, με σημείο αναφοράς την

ανάδειξη της, ως τόπο με μεγάλη πε-

ριβαλλοντική, πολιτιστική και κοινω-

νική αξία.

Mέσω του συμφώνου η εταιρεία δε-

σμεύεται να υλοποιήσει εντός δώδεκα

μηνών από την υπογραφή του, τεχνικό

έργο ή έργα ή προμήθεια τελικού

ύψους 650.000,00 €. Το έργο θα το

υποδείξει ο Δήμος και θα έχει στόχο

την αναβάθμιση της περιοχής.

Παράλληλα η εταιρεία θα προωθήσει

το εργατικό δυναμικό που κατοικεί στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

προσλαμβάνοντας σημαντικό ποσο-

στό του ανειδίκευτου προσωπικού

στο νέο ξενοδοχείο από την περιοχή.

Ο Δήμος θα παρακολουθεί τη δέ-

σμευση αυτή, μέσω απολογιστικών

στοιχείων που θα αποστέλλει η εται-

ρεία στο Δήμο.

Τέλος, συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο

μερών, ότι πολύ σημαντικό μέρος των

δράσεων, που εντάσσονται στο πλαί-

σιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,

θα διενεργούνται εντός των ορίων του

Δήμου 3Β για σκοπούς φιλανθρωπι-

κού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και

πολιτιστικού χαρακτήρα.. 

Η δράση και η υπογραφή, «αντικατο-
πτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τα συμ-
φέροντα της πόλης», κατέληξε ο

δήμαρχος.

Καθρεφτάκια και χάντρες...

Ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.ΒΒΒ Θ. Μα-

τόπουλος, σημείωσε ότι στον Αστέρα

είναι «είναι μία κατάσταση μεσαιωνι-
κών σχέσεων  εργασίας.
...Η κατάσταση που επικρατεί μέσα
στον Αστέρα είναι απαράδεκτη για
τους εργαζόμενους. Ο Δήμος μας έρ-
χεται αυτή τη στιγμή πάνω στα απο-
καΐδια των εργασιακών σχέσεων των
προηγούμενων εργαζομένων στον
Αστέρα να ζητήσει ένα είδος φύλου
συκής για να μπορέσει να έχει μερικές
θέσεις που θα είναι επιδοτούμενες
από τον ΟΑΕΔ για επαγγελματική κα-
τάρτιση.
Εμείς είμαστε κατά αυτής της συμφω-
νίας, η οποία δεν έχει να αποδόσει τί-
ποτα στο Δήμο».

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλη-

σης” Δημ. Δόγκας σημείωσε: «καθρε-
φτάκια και χάντρες μας φέρνετε να
υπογράψουμε και να ψηφίσουμε. Δύο
χρόνια τώρα λέμε για αντισταθμιστικά
οφέλη και συζητιούνται - συζητιούνται
και φέρνετε τρία πράγματα που δεν
είναι τίποτα σε σχέση με την όλη
επένδυση και όσες διευκολύσεις τους
έχουμε κάνει. Το δεύτερο είναι κά-
ποιες θέσεις εργασίας, χωρίς να λέτε
ποιο είναι το ποσοστό που θα παίρ-
νουν, από χαμηλόβαθμες υπηρεσίες,
ανειδίκευτοι εργαζόμενοι. 
Είμαι κατάφορα αρνητικός γι’ αυτό το
πράγμα και πραγματικά πιστεύω ότι
είναι απαράδεκτο που έρχεται σχεδόν
προσυμφωνημένο ένα τέτοιου είδους
χαρτί».

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρω-

σης” Κ. Πασακυριάκος τόνισε κάτι που

είχε αναδείξει και σε προηγούμενη συ-

ζήτηση, ότι ο Αστέρας πληρώνει 80%
λιγότερα δημοτικά τέλη από ότι ένας
καταστηματάρχης στη Βάρη βάσει
του νόμου.
Και τόνισε: «Εμφανίζεται ο Αστέρας

ως ευεργέτης. Σε αυτό το ρόλο που
προσπαθεί να αναδείξει ο Αστέρας,
όπως όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις,
στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης,
εγώ βλέπω και τη σύμφωνη γνώμη του
Δήμου».
Και έθεσε το ερώτημα:

«Ο δήμος θα λειτουργήσει κάποιο γρα-
φείο εργασίας για να έρχεται κόσμος
και να μεσολαβεί για να πηγαίνει στον
Αστέρα;»

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δημ. Κιού-

κης πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερη

λύση μέσα στον Αστέρα να γίνει ένας

Παιδικός Σταθμός, ένα Νηπιαγωγείο

και ότι έχουν υποχρέωση - βάσει της

σύμβασης - να διαχειριστούν τα από-

βλητά τους αυτοτελώς. Επεσήμανε δε

«ότι το έργο θέλει παρακολούθηση
από το Δήμο σε όλα τα επίπεδα. 
Το οικόπεδο ξεπουλήθηκε να μη γελιό-
μαστε, τουλάχιστον ας είναι χρήσιμο
για την τοπική κοινωνία».

Φλουρί Κωνσταντινάτο!

Κλείνοντας τη συζήτηση ο δήμαρχος

απάντησε σε όλες τις ενστάσεις των

συμβούλων: «Πήραμε πολύ περισσό-
τερα απ’ αυτά που είχαμε στην κυριό-
τητά μας και δώσαμε».

Να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος, είχε εκ-

φραστεί θετικά στην πώληση της χερ-

σονήσου του Αστέρα, και της εκεί

επένδυσης, με πρόταγμα το σεβασμό

στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής

των κατοίκων της περιοχής.

Η απάντηση στο ερώτημα για δημι-

ουργία γραφείου ευρέσεως εργασίας

ήταν ότι: «Δεν θα μετατραπούμε ποτέ
σε γραφείο ευρέσεως εργασίας, διότι
δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Εμείς
αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε
είναι το απολογιστικό».

σ.σ. Γραφείο ευρέσεως εργασίας λει-

τουργεί σε πολλούς δήμους. Όχι για

να προτείνουν εργαζόμενους, αλλά

για να καταγράφονται οι εργαζόμενοι

και να τους αναζητούν οι επιχειρήσεις

από τη λίστα αυτή.

Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει διαφά-

νεια για το ποιός προσλαμβάνεται και

πώς. Αλλως θα συμβεί αυτό που απεύ-

χεται ο δήμαρχος, ότι θα κατηγορηθεί

πως στέλνει ως εργαζόμενο συγγενή

τού τάδε ή της τάδε.

Επειδή θα βλέπει τη λίστα της εται-

ρείας με τους εργαζόμενους, αυτό δεν

σημαίνει ότι εκεί δεν έχει γίνει παρέμ-

βαση...

Αννα Μπουζιάνη

Δήμος: Σημαντικό έργο μάς δίνει ο Αστέρας 

Αντιπολίτευση: Καθρεφτάκια και χάντρες

Επανόρθωση

Στο προηγούμενο φύλλο, στο ρεπορτάζ για την υπο-

γραφή συναντίληψης του Δήμου 3Β και του ΥΠΕΘΑ,

έγραφα ότι την πρόταση για διαπαραταξιακή παρακο-

λούθηση της εξέλιξης την έκανε ο Δημ. Δόγκας. Ακού-

γοντας το βίντεο, είδα ότι στην πρόταση του δημάρχου

για συμμετοχή και εκπροσώπου της αντιπολίτευσης, ο

δημ. σύμβουλος Θάνος Ματόπουλος πρότεινε να συμ-

μετέχουν οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων. Αρα η

πρόταση προήλθε από τον Θ. Ματόπουλο και την επα-

νέλαβε ο Δημ. Δόγκας.

Οσο για την ψηφοφορία της πρότασης υπογραφής συ-

ναντίληψης, ο Θ. Ματόπουλος είχε ταχθεί αρνητικά,

άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή και ψήφισε θετικά,

ενώ εγώ τον εμφανίζω στους συμβούλους που ψήφι-

σαν αρνητικά. 

Βέβαια δεν είναι δύσκολο να μπερδευτεί κανείς, αφού

και ο ίδιος ο πρόεδρος τον ρώτησε επανειλλημένα «ναι
είναι, κύριε Ματόπουλε;;».
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Το παράλογο των 

πολιτικών αποφάσεων

στο Δήμο των 3Β
Η πολιτική λογική μας λέει, ότι οι πολιτικές αποφάσεις και

κατά συνέπεια οι πολιτικές πράξεις επιλύουν τα υφιστά-

μενα κοινωνικά προβλήματα και δεν δημιουργούν νέα. Και

όμως αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή δεν ισχύει η πολιτική

λογική, στην περίπτωση

της τροποποίησης του ρυ-

μοτομικού σχεδίου, το

οποίο προωθεί ο Δήμος

των 3Β στην περιοχή της

Βούλας. 

Όσοι παρακολουθούμε τα

ρεπορτάζ της καταξιωμέ-

νης δημοσιογράφου

Άννας Μπουζιάνη στην

εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ»

και όσοι διαβάσαμε το εμπεριστατωμένο κείμενο της «επι-

τροπής αγώνα των κατοίκων της Βασ. Παύλου» (δημοσι-

εύθηκε στην εφημερίδα: «ΕΒΔΟΜΗ», 13 Ιανουαρίου 2018)

διαπιστώνουμε, ότι πράγματι η δημοτική αρχή δημιουργεί

με τις πολιτικές πρωτοβουλίες της (αρχικώς με τις απο-

φάσεις της και στη συνέχεια με τις πράξεις της) νέα κοι-

νωνικά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή της Βούλας.

Μετατρέπει την Βούλα από «κηπούπολη» όπως π.χ. είναι

το Ψυχικό και η Φιλοθέη σε περιοχή «γενικής κατοικίας».

Ειδικοί επιστήμονες μπορούν να αναλύσουν τις σχετικές

διατάξεις, οι οποίες θα μεταμορφώσουν την Βούλα σε χω-

ροταξικό, πολεοδομικό και οικιστικό «τέρας». 

Από τη σκοπιά της πολιτικής φιλοσοφίας, δηλαδή από τη

σκοπιά μίας καθολικής θέασης του κόσμου και της πραγ-

ματικότητας το νέο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί

η δημοτική αρχή ως πολιτική εξουσία είναι η σύγκρουση

ανάμεσα σε δύο λογικές: ανάμεσα στην εμπορευματική

λογική και την λογική της κατοικίας και της διαμονής. Εμ-

πειρικά την σύγκρουση αυτών των δύο λογικών μπορεί κα-

νείς να τη διαπιστώσει δια γυμνού οφθαλμού στη

γειτονική περιοχή της Γλυφάδας. Εκεί κατοικίες και κατα-

στήματα βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο και οι διενέξεις

καθημερινό φαινόμενο. 

Το ερώτημα, το οποίο τίθεται, διατυπώνεται ως εξής: ποιοί

είναι οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν στη δημοτική αρχή να

ενσωματώσει στην οικιστική δομή της Βούλας αυτή τη

σύγκρουση ανάμεσα στο εμπόρευμα και την κατοικία;

Όπως σωστά τονίζεται στο κείμενο της «επιτροπής

αγώνα» από το έτος 1961 έχει επιτευχθεί ένας καταμερι-

σμός έργου και περιοχών ανάμεσα στα καταστήματα και

στις κατοικίες. Από τότε λειτουργεί και το «εμπορικό κέν-

τρο» της Βούλας για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δη-

μοτών της και των κατοίκων της. Αυτό το κέντρο είναι που

χρειάζεται να εκσυγχρονισθεί και να ενταχθεί σε ορθολο-

γικά σχέδια. Ως σύνοψη μπορούν να τονισθούν τα εξής:

εάν πράγματι η δημοτική αρχή θέλει να αυτοπροσδιορίζε-

ται ως πολιτική εξουσία, δηλαδή να αποσαφηνίζει και να

πράττει εντός των ορίων της πολιτικής λογικής στην προ-

κειμένη περίπτωση δύο πράγματα οφείλει να κάνει: πρώ-

τον, να εγκαταλείψει το σχέδιο με το οποίο η Βούλα

«μεταμορφώνεται» σε πολεοδομικό «τέρας» και δεύτερον

να εκπονήσει ένα ορθολογικό σχέδιο επανασχεδιασμού

του υφιστάμενου «εμπορικού κέντρου», το οποίο λειτουρ-

γεί εκτός κοινωνικών ελέγχων. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Τρίτη 23 Ιανουρίου, ο Δήμος Κρω-

πίας, πραγματοποίησε την πρώτη

συνεδρίαση του Δημοτικού του

Συμβουλίου, για το 2018.

Μετά τις ευχές ακολούθησαν οι

ερωτήσεις προ ημερησίας.

Η επικεφαλής της μείζονος αντι-

πολίτευσης Αθηνά Κιούση, κατέ-

θεσε τρεις ερωτήσεις - προτάσεις

και ζήτησε ενημέρωση σχετικά με

τη διαχείριση απορριμμάτων και αν

έχει έρθει ο Δήμος σε επαφή με το

Δήμο 3Β, που υπέγραψε σύμφωνο

συναντίληψης με τη Σχολή Ευελ-

πίδων.

Ο Δήμαρχος Δημ. Κιούσης εξή-

γησε ότι έχει συζητήσει με το

Δήμο 3Β και συζητάει.

Τόνισε ότι ο Δήμος 3Β μπορεί και

έχει τη δυνατότητα να συνεργα-

στεί με δύο Δήμους. Ο ένας είναι

ο Δήμος Κρωπίας γιατί τα οχήματά

του δεν περνούν μέσα από το

οδικό δίκτυο του Δήμου 3Β.

«Ανοίγει ένας θετικός δρόμος για
τη συνδιαχείριση με το Δήμο 3Β»,

κατέληξε ο δήμαρχος.

Ενημέρωσε επίσης ότι ο Δήμος

έχει εξασφαλίσει ήδη 14 πράσινα

σημεία, αλλά χρειάζονται άλλα 16,

ιδιαίτερα στα νότια του Δήμου.

Η δεύτερη ερώτηση της αντιπολί-

τευσης αφορούσε την απαλλαγή

τελών σε μη ηλεκτροδοτούμενα

ακίνητα, κάτι που είχαμε αναδείξει

κι εμείς στο προηγούμενο φύλλο,

δημοσιεύοντας τη γνωμοδότηση

του Συνηγόρου του Πολίτη, που

απεφάνθη ότι μπορεί και μεταχρο-

νολογημένα να καταθέσει ο ιδιο-

κτήτης αίτηση.

Σ’ αυτό βέβαια ο δήμαρχος αντέ-

τεινε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία,

ούτε καμμία απόφαση του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και οι υπηρε-

σίες έχουν δεμένα τα χέρια...

Η τρίτη αφορούσε πρόταση της

μειοψηφίας, σε συνεργασία με την

εταιρεία, για τον προγραμματισμό

εκπαιδευτικών δράσεων στα σχο-

λεία της περιοχής σχετικά με τη

διαστημική τεχνολογία, μια που η

εταιρεία HELLAS SAT δραστηριο-

ποιείται στον τομέα των δορυφο-

ρικών συστημάτων και

επικοινωνιών και διαχειρίζεται τον

ελληνικό δορυφόρο στην τροχιακή

θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

στις 39° Ανατολικά και είναι εγκα-

τεστημένη στην περιοχή  Νησίζα

(στη ζώνη εγκαταστάσεων δευτε-

ρογενούς και τριτογενούς τομέα)

στο Κορωπί, η οποία προσφέρθηκε

να συνεργαστεί με το Δήμο.

Άλλα θέματα που απασχόλησαν το

Δ.Σ. στην ημερήσια διάταξη ήταν η

διάλυση της σύμβασης που αφορά

στην εκπόνηση της μελέτης Πρά-

ξης Εφαρμογής «Παραλία-Άγιος

Δημήτριος» Δήμου Καλυβίων Θο-

ρικού και του Δήμου Κρωπίας (Ν.

Αττικής), λόγω υπέρβασης της

χρονικής προθεσμίας και εφόσον

το έργο έχει ολοκληρωθεί το

οποίο ψηφίστηκε.

Η ηχορύπανση από το αεροδρό-

μιο, που όταν έχει νοτιά και νοτιο-

δυτικό άνεμο τα αεροπλάνα

ίπτανται πάνω από το Κορωπί, κα-

ταστρατηγώντας τις συμβάσεις.

Αποφασίστηκε η δημόσια διαβού-

λευση επί του επικαιροποιημένου

σχεδίου δράσης 2017.

Ακόμη εγκρίθηκαν δύο γήπεδα

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν

για την υποδοχή ανακυκλώσιμων

υλικών και ογκωδών από τις πρά-

σινες γωνιές.

Αννα Μπουζιάνη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 

συνεδριάζει για τους 

πλειστηριασμούς
O Δήμος Mαρκοπούλου καλεί την Τετάρτη 31

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 7μ.μ. στην Αίθουσα

Συνεδριάσεων του Δημαρχείου, στην 2η συνε-

δρίαση του 2018 του Δ. Σ., για συζήτηση και

λήψη απόφασης, επί του μοναδικού θέματος:

Λήψη απόφασης για τις νομικές και πολιτικές

δυνατότητες προστασίας, των οικονομικά

αδυνάτων συμπολιτών μας, που κινδυνεύουν

από κατασχέσεις, λόγω «Κόκκινων Δανείων»,

οι πρώτες κατοικίες τους.

«Εκπαιδευτικές συμβουλές
για αποτελεσματική 

σχολική μελέτη»

Συνεχίζοντας τον κύκλο των εκπαιδευτικών - επι-

μορφωτικών ομιλιών και δράσεων για εκπαιδευτι-

κούς, γονείς και μαθητές, ο Δήμος Μαρκοπούλου

και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.), σε συ-

νεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση

Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και τα Φροντιστήρια

«Πουκαμισάς», διοργανώνουν Ενημερωτική εκδή-

λωση ομιλιών, με θέμα: «Εκπαιδευτικές συμβουλές

για αποτελεσματική σχολική μελέτη», το Σάββατο,

3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5 μ.μ. στο Δημοτικό

Κινηματοθέατρο «Άρτεμις» (1ος όρ., Γιαννάκη 5).

Θα ακολουθήσει συζήτηση. Είσοδος ελέυθερη.

Συνεργασία Δήμων Κρωπίας και 3B

στη διαχείριση των απορριμμάτων
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«”Κατ΄οικονομίαν”, τουτέστιν και κατά τη βολή μας και
το περιβάλλον» θα έλεγα σήμερα και βάσει των τρε-

χόντων  δεδομένων.

Αλλά  βέβαια  η οικολογία δεν είναι μια σύγχρονη και

της εποχής μας  μόδα και ανακάλυψη, όπως  νομίζουν

οι “δήθεν” ευαισθητοποιημένοι πολλοί. 

Η θέση σεβασμού για τον περιβάλλοντα  χώρο  ιστο-

ρικά  από πολλού ενυπήρχε στην ανατολική ζωή, όπως

των Βουδιστών Ινδουϊστών, αλλά και προπαντός και

μάλλον πιο κοινωνικά οργανωμένα, στον φιλοσοφικό

στοχασμό των αρχαίων Ελλήνων.

Αλλά και πιο παλιά και  όπως φαίνεται  από την 6η προ

Χριστού χιλιετία, με την μεταλλουργική του χαλκού η

οικολογική καταστροφή από το ανεξέλεγκτο κόψιμο

των δέντρων για την προμήθεια θερμαντικής ενέρ-

γειας της  αναγκαίας για την καθ΄ όλη επεξεργασία

τού μεταλλεύματος, επέφερε ή τουλάχιστον βασικά

συνέβαλε, στην  αποψίλωση των δασών. 

Στην όλη δε αυτή σαν συνέπεια ερήμωση, σημαντική

ενοχή καταλογίζεται και στην ναυπήγηση ποικίλης

χρήσης  πλοίων με βασική ύλη κατασκευής παρμένη

από το υλοτομημένο δάσος.

Και μια και μιλήσαμε για εποχή χαλκού και χαλκό, ας

φέρομε στη μνήμη μας  και τον Όμηρο που καταδικά-

ζει   την ανακάλυψη του χαλκού, σαν  καταστροφέα

της φύσης της εποχής του:  «Μέγαν όρκον ομούμαι,
ναί μα τόδε το σκήπτρον» λέγει ο Πηλείδης Αχιλλέας

όταν διεκδικεί τη γυναίκα από τον Ατρείδη Αγαμέ-

μνονα, «το μεν ού ποτέ φύλλα και όζους φύσει, επεί
πρώτα τομήν εν όρεσσι λέλοιπεν ουδ΄ αναθηλήσει
περί γάρ ρά  έ  χαλκός έλεψε τε  φύλλα και φλοιόν .»
(Ιλ. α 235). Δηλαδή ορκίζομαι σε αυτό το σκήπτρο  που

δεν θα βγάλει ποτέ φύλλα και κλαδιά, αφού εκεί στα

όρη άφησε τον κορμό του, επειδή ο χαλκός το κατέ-

στρεψε (ότι δεν θα σε αφήσω να μου την πάρεις).  

Οι αρχαίοι Έλληνες πάντως γενικά επέδειξαν ένα ιδι-

αίτερο σεβασμό προς τα δώρα που παρέχει ο πλούτος

της φύσης, αφού όπως ξέρομε αυτή την φύση  λατρευ-

τικά την τίμησαν και την θεοποίησαν. 

Από τον Αριστοτέλη λοιπόν διαβάζομε για τη αξία του

νερού και του αέρα και στο πόσο αυτά παραγοντικά

συντελούν στην υγεία του ανθρώπου:  «ταύτα πλεί-
στον συμβάλλεται προς την υγείαν». Και μάλιστα επ΄

αυτού  σχετικά συμπληρώνει και συνιστά  πως οι πό-

λεις που διοικούνται σωστά πρέπει να ξεχωρίζουν τα

νερά για την πόσιν, από τα νερά  που προορίζονται για

την άλλη και δεύτερη κοινή χρήση: «χωρίς τά τε εις
τροφήν ύδατα και τά προς την άλλην χρείαν» (Αριστ.

Πολιτικά, Η’ , 1330 β). 

Με τους νόμους του Πλάτωνα προχωρούμε ακόμη  πε-

ρισσότερο, όταν μάς λέγει  πως  επειδή τα πάντα μπο-

ρούν να συμβούν, το νερό πρέπει να προστατεύεται

με νόμο.  Και «αν τις διαφθείρει εκών ύδωρ αλλότριον,
είτε πηγαίον είτε συναγυρτόν  φαρμακίαις ή σκάμμα-
σιν ή κλοπαίς, ο βλαπτόμενος δικαζέσθω προς τους
αστυνόμους την αξίαν της βλάβης απογραφόμενος».
Δηλαδή, αν κάποιος σκόπιμα μολύνει  ξένο νερό με

δηλητήρια ή το καταστρέψει με σκάψιμο (επιχωμά-

τωση)  ή το κλέψει, να καταγγελθεί στους αστυνό-

μους για καταγραφή και αποζημίωση της βλάβης. 

Αλλά και αν ο δημόσιος άρχοντας δεν επιβάλλει τις

ποινές, δηλαδή χαριστεί στον παραβάτη του νόμου,

τότε και αυτός θα πρέπει να θεωρηθεί ένοχος με την

υποχρέωση να καταβάλει διπλάσια αποζημίωση στον

ζημιωθέντα. «Εάν δε τις των αρχόντων δοκή μετ΄ αδί-
κου γνώμης κρίνειν τας ζημίας,  των διπλασίως υπόδι-
κος έστω τω βλαφθέντι» (Πλατ. Νομ. Ζ΄ . 846 ).

Αλλά   και  η αλόγιστη και σπάταλη χρήση των πόρων

στο πέραν τής από το επίπεδο επάρκειας, που οδηγεί

με τη δημιουργία πλαστών αναγκών με σκοπό τον εξ

αυτών ιδιοτελή πλουτισμό και την εκμετάλλευση του

συνανθρώπου, πάλι κατά τον Αριστοτέλη, εξ ίσου πρέ-

πει να καταδικάζεται, ως δε έγραφε: «ο δε  χρηματι-
στής βίαιος εστίν».

Μιλάμε όμως για “φύση”. Τι ήταν όμως η  φύση  για

τον  αρχαίο Έλληνα;

Γυρνάμε στον Πλάτωνα και μαθαίνομε πως σαν “φύση”

οι άνθρωποι εννοούν την διαδικασία της δημιουργίας

των πρώτων πραγμάτων. 

Και όταν στη αναλυτική μελέτη  της  “φύσης” συμπε-

ριληφθεί  και η “ψυχή”, το δίλημμα για τον Πλάτωνα

είναι αν το  φυσικό περιβάλλον ή η ψυχή γεννήθηκε

πρώτα. 

Ένα ερώτημα  το οποίο  και μέχρι σήμερα έχει παρα-

μείνει  και θα παραμένει χωρίς απάντηση, γιατί το

μυαλό του ανθρώπου  στη διερεύνηση του υπερβατι-

κού  έχει μια εμβέλεια  πεπερασμένη. 

Πάντως, όταν  ο Θεόφραστος μελετά τους χαρακτή-

ρες των ανθρώπων, σαν βασική προϋπόθεση για την

ηρεμία της ψυχής βάζει την αρμονική σχέση με το φυ-

σικό περιβάλλον που γαληνεύει αναφέρεται δε  στο

δέντρο, και στην εν γένει  τη βλάστηση, στη θάλασσα

και στον αέρα που αναπνέομε και βάζει μάλιστα στις

παρατηρήσεις του και τα θεμέλια στη γνώση της βο-

τανολογίας. 

Από την άλλη μεριά ο  Πυθαγόρας διδάσκει, πως «όσο
ο άνθρωπος εξακολουθεί να είναι μακριά από τη φύση
και  καταστρέφει αδυσώπητα κάθε κατώτερη ύπαρξη,
δεν πρόκειται να γνωρίσει και να απολαύσει υγεία και
ειρήνη». Και προχωρώντας έτι περισσότερο, επιβάλλει

στους μαθητές του την αναίμακτη και χωρίς θυσία

ζώων  θρησκευτική  λατρεία. 

Ο Ιπποκράτης στο “Περί αέρων,  υδάτων και τόπων”,  μάς

προειδοποιεί  ότι η υγεία είναι αποτέλεσμα του μικροκλί-

ματος, της διατροφής και της ποιότητας του ποσίμου   ύδα-

τος. Και ο Ξενοφών στον Οικονομικό του, δίνει τον λόγο

στην σωστή διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων.  

Και στον Πλάτωνα πάλι καταδικάζεται το κυνήγι με νυ-

χτέρι  ως έργο τεμπέληδων  και ανήθικη πράξη, αλλά

και εν πολλοίς υπερβολικός ψέγει τα δίχτυα και τις πα-

γίδες στην αργή αλίευση ιχθύων, αλλά και άλλων θα-

λασσίων ζώων, ακόμη  δε και το παραπλανητικό

αγκίστρι και  το ψαροκάλαθο:  «μητ΄ έρως της περί θά-
λασσαν θήρας ποτό λάβοι μηδ’ όλως των ενύδρων
ζώων» (Πλ. Νομ.  ζ’   824). 

Και συνεχίζει με το αν πάλι κάποιος κόβει φρούτα και

μάλιστα σταφύλια ή σύκα από το δικό του χωράφι ή και

ξένο προτού να  ωριμάσουν  και  πριν  να έχει η ώρα του

τρυγητού, θα   πρέπει να πληρώνει  μεγάλο πρόστιμο

στον ναό του Διονύσου. Και αν βάλλει φωτιά για να

κάψει χόρτα χωρίς να λάβει προστατευτικά μέτρα πάλι

θα πρέπει να  πληρώνει πρόστιμο:  «και αν πυρεύων την
ύλην μην διευλαβηθεί την του γείτονος την δόξασαν ζη-
μίαν τοις άρχουσι ζημιούσθω» (Πλ. “Νομ”, ζ΄, 843).    

Η οικολογία “ως λέξη” και επιστήμη  βαφτίζεται μόλις

το 1866 από τον Έρνεστ Χέκελ της σχολής του Δαρ-

βίνου. Και πιο συγκεκριμένα η  “οικολογία” ως λέξη

ακούγεται και διαβάζεται για πρώτη φορά στο  βιβλίο

του Χέκελ “Generellle der Organismen” και μάλιστα σε

αντικατάσταση της λέξης “βιολογία”, ως «η επιστήμη
της οικονομίας και  του τρόπου ζωής των εξωτερικών
σχέσεων των οργανισμών»…  Η λέξη αυτή έχει σαν

ρίζα την  ελληνική “οίκος” και ‘’λόγος’’ που δηλώνει το

εννοιολογικό  περιεχόμενο της επιστήμης του οικιστι-

κού περιβάλλοντος. Σαράντα δε χρόνια από την χρη-

σιμοποίηση αυτής  της λέξης, το 1910 στο πλαίσιο του

8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ζωολογίας, στο Γκρατς, ο Ελ-

βετός Πωλ Σάραζεν προτείνει την συγκρότηση Επιτρο-

πής για την Προστασία της Φύσης  και στις 18

Αυγούστου του 1910 στη Βασιλεία συνέρχεται το

“Προσωρινό” σχετικό “Συμβούλιο για τη Φύση”.

Σήμερα δε που  η λέξη “Οικολογία” μπαίνει στον καθη-

μερινό μας λόγο, ενίοτε υποκύπτει σε μετάλλαξη μιας

μοδάτης προβολής  ή και υπερβολής, αλλά και αναί-

σχυντης υποκρισίας, κάνοντας πολύ σκεπτικούς τους

αγνούς ιδεολόγους  ακτιβιστές. Δεν θέλω όμως επάνω

στην επ’ αυτού υποκρισία να επεκταθώ περισσότερο.  

Βοηθήματα
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3) Θεόφραστος: “Χαρακτήρες”, Εκδ Ζήτρος

4) Π. Γαλάτη:   “Ένα οικολογικό παραμύθι 4000 ετών”, “Η Καθημε-
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Οικολογία, ιστορική αρχή

και συνέχεια

Μίκαλε Πάκερ. O Aγιος Αυγουστίνος εξαναγκάζει το διά-
βολο να του κρατήσει την Ιερά Σύνοψη, 1480 περίπου,
Μόναχο, Παλαιά Πινακοθήκη.
Λέτε αυτό το διάβολο να είχαν στο νου τους, αυτοί που
χαρακτήρισαν ως διάβολο το έργο “Τάλως” στο Φάληρο; 
Πάντως έχει κάποια στοιχεία...
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Οι πρόγονοι των Ελλήνων, οι Πελασγοί,  θεωρούσαν κάποιες

θεότητες  της φωτιάς,  γιους του Δία  και τους ταύτιζαν με

τους δίδυμους Διόσκουρους (=Διός κούροι), όπως τον Κά-

στορα και τον Πολυδεύκη, που ήταν αδέλφια της Ωραίας Ελέ-

νης και γιοι της Λήδας και του Δία, τους οποίους οι αρχέγονες

αλληγορικές και μυστηριακές απόψεις, τους παρουσίαζαν εκ-

κολαπτόμενους από ένα ιερό αυγό!! 

Επειδή ο Δίας στη Λακωνία ονομαζόταν «Τυνδάρεως»,  τους

Διόσκουρους  τους έλεγαν  «Τυνδαρίδες», ενώ στην Αρκαδική

αποικία  της Μ. Ασίας την Φρυγία, τους έλεγαν Κάβειρους,

από ένα ομώνυμο βουνό, οπότε οι Διόσκουροι, οι Τυνδαρίδες

και οι Κάβειροι ήταν «ένα και το αυτό» και από δύο έγιναν

τέσσερεις και αργότερα περισσότεροι και επικράτησαν διά-

φορες απόψεις για τον αριθμό και για τα ονόματά τους, καθώς

και για το συσχετισμό τους με διάφορους Θεούς!!

Χαρακτηριστικό των Καβείρων ήταν η ανδρεία, η αμέριστη

βοήθεια  σε όσους είχαν ανάγκη και ιδιαίτερα στους ναυτι-

κούς, η ευσέβεια, οι στρατηγικές ικανότητες, η αδέκαστη δι-

καιοσύνη, ένας επεξεργασμένος Μυστικισμός και πολλές

υπερφυσικές δυνάμεις!!! 

Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο Κάβειροι στην Φρυγία

ονομάζονταν και Κουρύβαντες ή Κύρβαντες, αλλά συνήθιζαν

από σεβασμό να τους αποκαλούν «Μεγάλους  Θεούς» και

τους ταύτιζαν άλλοτε με το Δία, ή με την Αθηνά, ή με την Δή-

μητρα χρησιμοποιώντας το όνομα «Αξίερος», ή και με την

Περσεφόνη δίνοντάς της, το όνομα «Αξιόκερσα», ή με τον

Ήφαιστο δίνοντάς του το όνομα «Αξιόκερσο»  ή  με τον Ερμή

δίνοντάς του το όνομα  «Καδμίλο ή Κασμίλο»!!  

Κάποιες φορές οι Κάβειροι παρουσιάζονταν σαν γιοι του

Ήφαιστου και της Καβείρας, αλλά όλες οι Θεότητες λα-

τρεύονταν μόνο μετά από την αυστηρή μύηση των πιστών γι’

αυτό  δεν γνωρίζουμε πολλά,  παρά μόνο ότι ασχολούνταν,

για τη δημιουργία του κόσμου και  της ανθρώπινης ζωής!!

Οι Κάβειροι θεωρούνταν και υπόγειοι δαίμονες, επειδή ενερ-

γούσαν από τα βάθη της γης ως «Μεσίτες» Θεοί και επικρα-

τούσε η άποψη, ότι ήταν παλαιότεροι από τους Ολύμπιους

Θεούς!!!

Τα Καβείρια Μυστήρια είχαν χαρακτήρα μυητικό και παιδευ-

τικό, οδηγώντας στην ηθική τελειότητα των μυημένων, ενώ

από στοιχεία που έχουν βρεθεί, δεν υπήρχε συσχέτιση των

Καβειρίων Μυστηρίων, με την μετεμψύχωση ή με την αθανα-

σία της ψυχής, αλλά  ότι η μύηση εστιαζόταν κυρίως με την

γέννηση και ειδικότερα με την πνευματική αναγέννηση του

ανθρώπου και λιγότερο με το θάνατο, όπως γινόταν στα Ελευ-

σίνια Μυστήρια!!

Στα ελληνικά ιερά Μυστήρια ανιχνεύουμε την γόνιμη και εποι-

κοδομητική διασύνδεση μεταξύ Φιλοσοφίας, Εσωτερισμού και

Επιστήμης και απ’ αυτά είχαν πάρει στοιχεία ο Κέλτικός Δρυϊ-

δισμός (= η λατρεία της δρυός σαν ιερό δένδρο, την ιερότητα

του οποίου πήραν από τους Έλληνες Μακεδόνες, αλλά οι Ρω-

μαίοι κατακτητές κατέστρεψαν τα πάντα)  και ο Ινδουισμός

που είχαν τους αντίστοιχους με τους Καβείρους, τους Κου-

μάρας!!!

Τα Καβείρια Μυστήρια ετελούντο κυρίως στη Σαμοθράκη, την

ιερά νήσο, που ο Μέγιστος Έλληνας επικός,  Όμηρος την ονό-

μαζε «σεπτή και αγιωτάτη», δίνοντάς της το χαρακτηριστικό

όνομα Ζαθέη, της οποίας τα ζάπλουτα ιερά λεηλατήθηκαν

από τον  Ρωμαίο κατακτητή Σύλλα το 86 π.Χ., όπως άλλωστε

και τα ιερά της Επιδαύρου και της Ολυμπίας και όχι μόνο!!!

Τα Καβείρια τα  συναντάμε όμως σε μεγάλη άνθιση και στη

Λήμνο, αλλά και στην Ίμβρο,  στη Θράκη,  στη Μακεδονία,  στη

Βοιωτία και τελικά σε όλη την Ελλάδα!

Ο Χριστιανός συγγραφέας Ιππόλυτος έγραψε, ότι στα Καβεί-

ρια γινόταν αναφορά για τον πρώτο άνθρωπο, που είχε το

όνομα  «Αδάμας», το ίδιο που ανέφεραν και οι Ορφικοί, οι

πρώτοι Μονοθεϊστές, ενώ τον Θεό, δεν το  προσφωνούσαν

με το όνομά του, από μεγάλο σεβασμό, αλλά με τις ιδιότητές

του , όπως « Άγιο,  Ισχυρό,  αθάνατο»!! 

Ο ιστορικός Πλούταρχος, που για πολλά χρόνια διετέλεσε

υψηλόβαθμο στέλεχος στο ιερατείο των Δελφών, ήταν μυη-

μένος και γνώριζε τα πάντα, αλλά δεν έγραψε ούτε είπε ποτέ

τίποτα, όπως όλοι οι μυημένοι,  των οποίων η μύηση περνούσε

από επτά στάδια: ο Καθαρμός, το Χρίσμα, η Περιβολή, ο Ιερός

λόγος, ο Ενθρονισμός, η Ιερογαμία  και η Εποπτεία και συνο-

δεύονταν από αυστηρή νηστεία, καθαρισμό σώματος, πνεύ-

ματος και ψυχής. Ακολουθούσε ιερά εξομολόγηση, από τον

πνευματικό ιερέα που ονομαζόταν «Κόης»,  για να ολοκλη-

ρωθεί η μύηση με την εορτή της  Ανάστασης του δολοφονη-

θέντα Κάβειρου και να φτάσει ο μυημένος στη τελετή του

«Ενθρονισμού», με λευκά ρούχα και κόκκινη ζώνη, ενώ ακού-

γονταν ύμνοι με την συνοδεία μουσικών οργάνων, μέσα σε

πολλές αναμμένες λαμπάδες, που ήταν το χαρακτηριστικό

των Καβειρίων, τα οποία ίσως να επηρέασαν  τα Κρητομι-

νωικά, τα Διονυσιακά-Ορφικά και τα Ελευσίνια Μυστήρια!!!

Στη λατρεία των Καβείρων,  πρωτεύοντα ρόλο έπαιζε το πυρ

(= η φωτιά), από όπου φαίνεται ότι πήραν και το όνομά τους

από την ρίζα της λέξης κάειν-καίω (= ΚάFειροι, το γράμμα F

είναι ελληνικό και λεγόταν δίγαμμα δηλαδή διπλό γάμμα).  Η

λατρεία σχετιζόταν με τον Ήφαιστο, το Θεό της φωτιάς και

των τεχνών, από τον οποίο ο Προμηθέας έκλεψε το πυρ για

να το δώσει στους ανθρώπους, τους οποίους είχε φτιάξει κατ’

εντολή του Δία από χώμα και αίμα Τιτάνων και η Θεά της Σο-

φίας, η Αθηνά, τους  φύσαγε πνοή ζώσα!!!  

Οι επιφανέστεροι  Έλληνες ήταν μυημένοι στα Καβείρια Μυ-

στήρια, όπως όλοι οι Αργοναύτες, που ήταν Πελασγοί, αλλά

και οι τεχνοκράτες,  πανεπιστήμονες και μεταλλουργοί Μι-

νύες, απόγονοι των Πελασγών και οι μετέπειτα Έλληνες όπως

οι γονείς του Μ. Αλεξάνδρου κ.α.!!   Στη μύηση δεν έπαιζε

ρόλο ούτε η φυλή, ούτε το φύλο και υπήρχε απόλυτη ισοτιμία

των δύο φύλων, ούτε η κοινωνική τάξη, ακόμα και αν ήταν

δούλος, αρκεί να μην είχε κάνει ανόσιες πράξεις και υπάρχει

επιγραφή η οποία απαγόρευε την είσοδο στους μη μυημένους

σε ιερούς χώρους με τις λέξεις: «Αμύητον μη εισιέναι»!!!

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις των Καβείρων,  συνδέονταν με τη

λατρεία της μεγάλης Μητέρας, δηλαδή της Φύσης και την γο-

νιμότητα της Γης, η οποία αργότερα ταυτίστηκε με την Δήμη-

τρα (= Δη+μήτηρ) που σημαίνει: «μητέρα της Γης», γιατί η

λέξη Δη, στη Δωρική απόδοση είναι Δα και σήμαινε Γη ή Γα

(Δωρικά) και σήμερα τη λέξη Δα την χρησιμοποιούμε σαν συν-

θετικό της λέξης «δάπεδον»,  επίσης  λέμε : αυτός είναι τόσος

«δα», δηλαδή το ύψος του είναι ίσα με τη Γη, για να μην ξε-

χνάμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πρωτοπόρος των άλλων

γλωσσών και γονιμοποιός αυτών, αλλά παρουσιάζει μέσα

στην αθανασία της και ατέρμονα ροή,  συνέχεια και συνάφεια

και αυτές οι ιδιότητες, της προσδίδουν τη μοναδικότητά της!!!

Κατά τον Αθηνίωνα, Κάβειροι ήταν οι Αρκάδες γιοι του Δία και

της κόρης του Άτλαντα Ηλέκτρας,  Ιασίων και Δάρδανος!!    

Ο Δάρδανος μετά το θάνατο του αδελφού του, πήγε στην Σα-

μοθράκη, βίωσε τον τρίτο κατακλυσμό, που φέρει το όνομά

του και  μετά πήγε στη Μ.Ασία και ίδρυσε το Ίλιον και ο γιος

του ο Τρώας, την Τροία, ενώ η αδελφή του η Αρμονία παν-

τρεύτηκε τον αδελφό της Ευρώπης, τον ιδρυτή της Θήβας,

τον Κάδμο και  η κόρη τους  Σεμέλη,  συνέλαβε από τον Δία

το Διόνυσο  και μετά τον θάνατό της,  τον έραψε ο Δίας στο

μηρό του, τον κυοφόρησε και τον γέννησε,  οπότε ο Διόνυ-

σος, ήταν γεννημένος και όχι ποιημένος από τον Θεό πατέρα

του!!!

Αυτές οι απόψεις αποτελούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις

του Θεού, καλυπτόμενες από αλληγορικές έννοιες, όπως  οι

Κάβειροι και τα Καβείρια Μυστήρια, που παρουσιάζονται υπό

μορφή ιεράς αποκάλυψης της αιώνιας και αθάνατης  ελληνι-

κής γνώσης και σοφίας, εγκλωβισμένες μέσα στην ελληνική

Μυθολογία, που αποτελεί τη βάση για κάθε σύγχρονη επι-

στήμη και δεν είναι παραμύθι· είναι μύθος που περιέχει κωδι-

κοποιημένη την «πάσα αλήθεια»!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ!!!

Τι κάνει η προπαγάνδα και η κατεύθυνση ενός δημό-

σιο αγαθού, που το πληρώνουμε “χρυσό” σε κάθε λο-

γαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας!

Κι όμως αυτό το δημόσιο αγαθό είναι στα χέρια του

κάθε υπουργού για να χειραγωγεί όπως αυτός κρίνει

σκόπιμο, την είδηση.

Και η είδηση ήταν μία, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου: η

λαοθάλασσα της συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη

για την Μακεδονία. Μίλησαν για κάποιες δεκάδες χι-

λιάδες διαδηλωτές! Μετά προσπάθησαν να τα μπα-

λώσουν, από την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε,

μιλώντας για “ανθρώπινο λάθος”. Εβγαλαν και ανα-

κοίνωση... 

Αλλά στη συνείδηση του λαού, δυστυχώς, έριξαν

μόνοι τους μαύρο στην ΕΡΤ.

Ο αφελληνισμός της ιδιωτικής γης
είναι γεγονός

Oι μνημονιακοί νόμοι και οι μνημονιακές υπογραφές

θα τηρηθούν στο ακέραιο, μας επαναλαμβάνουν κάθε

τόσο οι ευρωκομισάριοι διαψεύδοντας καθημερινά

τους εσωτερικούς υποτελείς “κυβερνήτες” που προ-

σπαθούν να ξεγελάσουν το λαό με ...καθρεφτάκια.

130.000 πλειστηριασμούς έχουν δεσμευθεί να υλο-

ποιήσουν μέσα σε τρία χρόνια (18 έως 20). Και δεν

είναι μόνο η πρώτη κατοικία που καίει τους πολίτες.

Είναι και κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση που στον

ορυμαγδό των μνημονίων δεν κατάφερε να κρατηθεί

στην αγορά ούτε η επιχείρηση ούτε το ακίνητο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πόσες μικρές ξε-

νοδοχειακές μονάδες πέρασαν σε γερμανικά χέρια

κάτι που κοινοποιήθηκε με στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος. Ο βασικός λόγος της άνθισης του τουρι-

σμού στην Ελλάδα είναι ότι οι μεγάλοι τουρ οπερέι-

τορ έχουν πλέον επιχειρηματικά συμφέροντα στην

Ελλάδα. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για την ισχυρή

παρουσία στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά των δυο

κολοσσών τουρ οπερέιτορ της Ευρώπης, TUI και

Thomas Cook, που ελέγχουν 16.000 δωμάτια σε ελ-

ληνικά ξενοδοχεία.

Ο αφελληνισμός των επιχειρήσεων λοιπόν είναι γε-

γονός και συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Κάβειροι και Καβείρια Μυστήρια!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) στο θε-

ματικό πεδίο της “Γυναίκες και Υγεία”, παρουσιάζει στο 14ο

ενημερωτικό σημείωμα στατιστικά δεδομένα, που αφορούν

και τα δύο φύλα στο κάπνισμα και το αλκοόλ.

Συγκεκριμένα:

• Ποσοστό ατόμων που καπνίζει, ανά φύλο, ηλικία και συ-

χνότητα καπνίσματος. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των

ατόμων που καπνίζουν με βάση τη συχνότητα που καπνί-

ζουν.

• Ποσοστό ατόμων που κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά

τους τελευταίους 12 μήνες ανά φύλο, ηλικία, συχνότητα

κατανάλωσης ποτών. Ο δείκτης εκφράζει το ποσοστό των

ατόμων που κατανάλωσε αλκοολούχα ποτά στη διάρκεια

των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν την ημέρα διενέργειας

της έρευνας.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το κάπνισμα αποτελεί παράγοντα επιβάρυνσης της υγείας

των ατόμων, καθώς προκαλεί διάφορες ασθένειες. Το γε-

γονός αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολιτικών περιο-

ρισμού της κατανάλωσης καπνού και στη θέσπιση κανόνων

απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και

χώρους εργασίας, για λόγους μείωσης του παθητικού κα-

πνίσματος.

Το κάπνισμα θεωρείται το σημαντικότερο αίτιο πρόκλησης

καρκίνου, στο οποίο αποδίδεται περίπου το 30% του συνό-

λου των θανάτων από καρκίνο. Παραδοσιακά, ο καρκίνος

του πνεύμονα ήταν μια ασθένεια κυρίως των ανδρών. 

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,  το κάπνισμα στις γυ-

ναίκες άρχισε να γίνεται κοινωνικά αποδεκτό, και η συχνό-

τητα του καρκίνου του πνεύμονα στις γυναίκες ξεκίνησε

προοδευτικά να αυξάνεται. Από το 1987 ο καρκίνος του

πνεύμονα έγινε η πρώτη αιτία θανάτου στις Αμερικανίδες,

ξεπερνώντας ακόμα και τον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα

ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν λόγω καρκίνου του

πνεύμονα, είναι μεγαλύτερος από ότι το άθροισμα των θα-

νάτων  λόγω καρκίνων του μαστού και του παχέος εντέρου,

που είναι αντίστοιχα η δεύτερη και τρίτη κυριότερη αιτία

θανάτων λόγω καρκίνου στις γυναίκες.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Έρευνα Υγείας του έτους

2014 της ΕΛΣΤΑΤ καπνίζουν  καθημερινά ή περιστασιακά:

4 στους 10 (39,4%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και πε-

ρίπου 3 στις 10  (26,4%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω.

Το προϊόν καπνού που καπνίζουν καθημερινά, είναι τα τσι-

γάρα (από πακέτα ή στριφτά) και καταναλώνεται από το

98,3% του πληθυσμού (15 ετών και άνω).

Συγκριτικά με τα αποτελέσματα της έρευνας υγείας του

έτους 2009, καταγράφεται μείωση 4,6% στο ποσοστό των

καθημερινών καπνιστών (2009: 31,9%, 2014: 27,3%) και

0,7% στο ποσοστό των περιστασιακών καπνιστών (2009:

6,0%, 2014: 5,3%.). Αντίστοιχα, τάση μείωσης τα τελευταία

χρόνια παρουσιάζει και η κατανάλωση προϊόντων καπνού,

σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Αμερικα-

νική Ιατρική Ένωση.

Η Ελλάδα βρίσκεται γενικά στις πρώτες θέσεις κατανάλω-

σης προϊόντων καπνού. Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει το πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών που καπνί-

ζουν στη χώρα μας, συγκριτικά με τον παγκόσμιο μέσο

όρο..

Κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο γυναίκες πεθαίνουν από το

τσιγάρα και τα παράγωγα του καπνού. Το 75% των γυναι-

κών αυτών ανήκουν σε χώρες με χαμηλό ή ακόμα και μέσο

εισόδημα.

Το 2016, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών

Ενοτήτων, σε εφαρμογή του Ν. 3868/2010, διεξήγαγαν

3.079 τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κατά τους οποί-

ους επέβαλλαν 159 κυρώσεις και 84 συστάσεις. 

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του

Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Ορ-

γανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική

Εταιρεία (ERS), υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

τίτλο: «Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος». Το πρόγραμμα

αυτό συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και

στην ανάπτυξη της πρόληψης στην πρωτοβάθμια φροντίδα,

μέσα από την δημιουργία ενός δημοσίου δικτύου εκπαίδευ-

σης στη διακοπή καπνίσματος. Η Ελλάδα κατέχει αρνητικό

ρεκόρ στα ποσοστά καπνιστών στον πληθυσμό, και ιδιαί-

τερα των καπνιστριών στη χώρα μας.

ΑΛΚΟΟΛ

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

έχει διαπιστωθεί ότι η μικρή ως μέτρια κατανάλωση αλ-

κοόλ, λειτουργεί προστατευτικά στην πιθανότητα εμφάνι-

σης ισχαιμικής καρδιοπάθειας, καθώς και σακχαρώδους

διαβήτη. Ωστόσο, το θετικό αποτέλεσμα αντιστρέφεται

όταν η κατανάλωση ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 40 γραμ-

μάρια αλκοόλης την ημέρα για τις γυναίκες και τα 60 γραμ-

μάρια για τους άνδρες. Στην υψηλότερη κατανάλωση

οινοπνεύματος, παρατηρείται αύξηση του σχετικού κινδύ-

νου για ισχαιμική καρδιοπάθεια, η οποία στους άνδρες μπο-

ρεί να φτάσει μέχρι 65%. Παράλληλα, σε υψηλή

κατανάλωση το αλκοόλ προκαλεί ταχυκαρδία, υπέρταση,

καρδιακές αρρυθμίες και αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια. 

Στην Ελλάδα, παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το

φύλο στην καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα,

καθημερινή κατανάλωση κάνει το 11,7% των ανδρών ηλι-

κίας 15 ετών και άνω και το 2,5% των γυναικών. Σύμφωνα

δε,  με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για

την Ευρώπη (2010), το 6,4% των  ανδρών και το 1,2% των

γυναικών είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ. Το 12,6% των

ανδρών και το 2,9% των γυναικών εμφανίζουν διαταραχή

στην κατανάλωση αλκοόλ. 

Εφηβική ηλικία
Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ στην εφηβική και

προεφηβική ηλικία (11-15), σύμφωνα με στοιχεία του

ΕΠΙΨΥ, το 57,1% των αγοριών και το 49,6% των κοριτσιών

έχει πιει αλκοόλ έστω και μια φορά στη ζωή του. Το 10,8%

των αγοριών και το 7,3% των κοριτσιών πίνουν σε μια συ-

νηθισμένη περίσταση τουλάχιστον 3 ποτά. 

Το 22,5% των αγοριών και το 18,7% των κοριτσιών είχαν

τουλάχιστον ένα περιστατικό μέθης στη ζωής τους, ενώ το

6,5% των αγοριών και το 5,3% των κοριτσιών είχαν μεθύσει

κατά τον τελευταίο μήνα της έρευνας. Διαχρονικά, παρα-

τηρείται μείωση στο ποσοστό των εφήβων που αναφέρουν

κατανάλωση αλκοόλ. Ειδικότερα, από το 2010 στο 2014

μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των εφήβων που ανέφε-

ραν πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ από 41,5% σε 30,0%. 

Πηγές: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπουρ-

γείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Αμερικανική Ιατρική

Ένωση, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. 

σ.σ. Όλα αυτά όμως διαγράφονται, αν είσαι χορευ-

τής. Αν αγαπάς το χορό, δεν καπνίζεις και δεν πί-

νεις· μόνο χορεύεις! Γι’ αυτό αγαπήστε το χορό!

Στο κάπνισμα οι γυναίκες πάνε “πακέτο” με τους άντρες, στο ποτό προηγούνται οι άντρες

1,5 εκατομμύριο γυναίκες 

πεθαίνουν κάθε χρόνο, 

από το τσιγάρα 

και τα παράγωγα του καπνού!

Τάση κατανάλωσης καπνού ανά φύλο (Ελλάδα και παγκοσμίως,

1980-2012)  
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Αλλη μία παροχή

κόβεται από τους 

ασφαλισμένους...

Για άλλη μια φορά ο ΕΟΠYΥ αποφάσισε

χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με

τους εκπροσώπους του κλάδου των

Οπτικών - Οπτομετρών να αλλάξει τον

τρόπο πληρωμής για τις παροχές που

παρέχει στους ασφαλισμένους του.

• Ο ΕΟΠΥΥ ενώ λαμβάνει το πόσο που

του αναλογεί από τις ασφαλιστικές ει-

σφορές, αρνείται να αποδώσει άμεσα

στον ασφαλισμένο τις παροχές που δι-

καιούται, επιλέγοντας να κάνει κοινω-

νική πολιτική με τα χρήματα των Οπτικών

και για να πετύχει τον σκοπό του ωθεί σε

ταλαιπωρία χιλιάδες ασφαλισμένους.

• Απαγορεύει στον ασφαλισμένο να έχει

την δυνατότητα να πάρει γυαλιά πέραν

του ποσού των 100 ευρώ χωρίς να υπάρ-

χουν κυρώσεις για το οπτικό κατά-

στημα, που σημαίνει ότι όσοι έχουν

μεγάλους βαθμούς, χρειάζονται ειδικές

κατασκευές ή θέλουν καλύτερη ποιότητα

φακών, δεν μπορούν να πάρουν την πα-

ροχή τους.

• Έχει προϋπολογίσει ως δαπάνη για

οπτικά για το 2017, 47 εκατομμύρια

ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν και τις

βεβαιωμένες και μη πληρωμένες δαπά-

νες των ασφαλισμένων. Ο προϋπολογι-

σμός του 2018 προβλέπει 45 εκατ. Ευρώ

που αντιστοιχούν σε 450.000 ασφαλι-

σμένους ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι είτε

οι υπόλοιποι δικαιούχοι της παροχής θα

εξαιρεθούν του δικαιώματος τους, είτε

ότι το κόστος των συνταγών που εκτελε-

στούν αλλά δεν θα πληρωθούν λογω της

υπέρβασης του προϋπολογισμού θα το

επωμιστούν οι Οπτικοί - Οπτομέτρες

μέσω clawback. 

• Δηλώνουμε αντίθετοι στην υπογραφή

σύμβασης η οποία θα οδηγήσει σε λου-

κέτο εκατοντάδες μικρομεσαίες οικογε-

νειακές επιχειρήσεις, λόγω του ότι

απαιτεί από τα καταστήματα Οπτικών να

παρέχουν με πίστωση 120 ημερών τα εμ-

πορεύματα και τις υπηρεσίες τους, ενώ

την ίδια στιγμή δεν παρέχει την δυνατό-

τητα συμψηφισμού σε ότι αφορά την

πληρωμή του ΦΠΑ προς το κράτος.

• Προσκαλούμε τον ΕΟΠYΥ σε ουσια-

στικό διάλογο με σκοπό την αναβάθμιση

των ήδη υψηλού επιπέδου παρεχόμενων

υπηρεσιών και προϊόντων από τα οπτικά

καταστήματα προς τους ασφαλισμένους,

με γνώμονα ρεαλιστικές, οικονομικές και

κοινωνικές βάσεις.

• Απαιτούμε από τον ΕΟΠΥΥ να σταμα-

τήσει άμεσα την προσπάθεια του να

φέρει αντιμέτωπους τους καταναλωτές

με τους Οπτικούς-Οπτομέτρες, με πρό-

φαση την διευκόλυνση και την προ-

άσπιση των συμφερόντων των

ασφαλισμένων, ενώ έχει την πλήρη ευ-

θύνη για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο

της υγείας. 

• Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας σε

αυτή την δύσκολη περίοδο. Με την βοή-

θεια και την κατανόηση σας οι Οπτικοί -

Οπτομέτρες θα συνεχίσουν να προσφέ-

ρουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

που απολαμβάνει το κοινωνικό σύνολο

εδώ και δεκαετίες

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ε
κφράζουμε τα θερμά μας συγ-
χαρητήρια σε όλους τους συν-
τελεστές της επιτυχίας του

δημοσιογραφικού έργου που επιτε-
λεί η εφημερίδα “Εβδόμη” για 20
χρόνια. Ένα έργο πολύ δύσκολο στις
ημέρες μας, που εκτός από την έγ-
κυρη και υπεύθυνη ενημέρωση της
κοινής γνώμης εκφράζεται από την
εφημερίδα σας πρωταρχικά με τον
πλουραλισμό και  την ισότιμη προ-
βολή όλων των απόψεων και ιδεών.
Ευχόμαστε μια ανάλογη συνέχεια με
ακόμη περισσότερες διακρίσεις

Το ΔΣ της 

Εναλλακτικής Δράσης 

για ποιότητα ζωής

H επιτυχία της εφημερίδας

«ΕΒΔΟΜΗΣ»
Μας ανέβασε ως συνήθως στον 7ο ουρανό!!!

Τιμητική διάκριση έλαβε  η «ΕΒΔΟΜΗ» την Τετάρτη

17/1/2018  για τη συμπλήρωση 20 ετών αδιάλειπτης

κυκλοφορίας στην 34η Απονομή των Δημοσιογρα-

φικών Βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής Δημο-

σιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση, παρουσία του

Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκόπη Παυ-

λόπουλου.

Αυτή η αναγνώριση της προσπάθειας περιποιεί με-

γάλη τιμή στους Ιδρυτές και Εκδότες της εφημερί-

δας, αλλά και σ’ εμάς τους Συνεργάτες δίνει φτερά

(αναπτερώνει το ηθικό μας) μεγιστοποιώντας το αί-

σθημα ευθύνης μας για να συνεχίσει ο καθένας από

το μετερίζι του να συμβάλλει στη διεύρυνση του

αναγνωστικού της κοινού με πρωτότυπα/καινοτόμα

θέματα που καμμία εφημερίδα μεγάλης κυκλοφο-

ρίας δεν έχει την ΑΡΕΤΗ και την ΤΟΛΜΗ να κατα-

πιαστεί. 

Βασική γραμμή της εφημερίδος είναι η ΑΝΕΞΑΡΤΗ-

ΣΙΑ, η ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ και η ΑΛΗΘΕΙΑ, παραθέτω δε

τις αξίες για τις οποίες διακρίνεται ακροστιχιδόν :

Ε ΛΕΥΘΕΡΙΑ

Β ΑΘΥΝΟΙΑ

Δ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Ο ΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

Μ ΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΘΙΚΗ Πέτρος Ιωαννίδης

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της

ΠΟΑΣΥ, που αφορά την απασχόληση

αστυνομικών στη φύλαξη συμβολαι-

ογραφικών γραφείων, αλλά και στην

αντιμετώπιση των πολιτών που αντι-

δρούν γιατί χάνουν τα σπίτια τους.

Aνακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

Με αφορμή τις τελευταίες διαταγές για

την απασχόληση αστυνομικών στη φύ-

λαξη συμβολαιογραφικών γραφείων,

επανερχόμαστε στο μείζον ζήτημα της

επικίνδυνης χρησιμοποίησης αστυνομι-

κών δυνάμεων για την εφαρμογή μιας

αντιλαϊκής πολιτικής που δεν πλήττει,

εν προκειμένω, μόνο όσους ιδιοκτήτες

ακινήτων αδυνατούν να εκπληρώσουν

τις δανειακές τους υποχρεώσεις και κιν-

δυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους, αλλά

έχει άμεσες αρνητικές παρενέργειες

στην όλη λειτουργία και αποτελεσματι-

κότητα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντί η Κυβέρνηση, όπως ευαγγελιζόταν

και το ίδιο το κυβερνών κόμμα πριν από

τις εκλογές, να μεριμνήσει για την προ-

στασία της λαϊκής κατοικίας, επιστρα-

τεύει, κατά παράβαση και πάλι των

προεκλογικών της υποσχέσεων, την Ελ-

ληνική Αστυνομία, για να εφαρμόσει μια

αλλοπρόσαλλη πολιτική που - πέραν

όλων των άλλων - φέρνει σε ευθεία αν-

τίθεση και σύγκρουση τους αστυνομι-

κούς με ολόκληρη την κοινωνία. Την

ώρα δηλαδή που υποτίθεται ότι η Κυβέρ-

νηση ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση των

καλών σχέσεων της αστυνομίας με τους

πολίτες, η ίδια επιτρέπει τη δημιουργία

εστιών έντασης με ό,τι αυτό συνεπάγε-

ται για την ίδια τη σωματική ακεραιότητα

τόσο των πολιτών όσο και των αστυνο-

μικών, όπως ήδη διαπιστώσαμε με τους

τραυματισμούς σε συγκεκριμένα συμ-

βάντα, ενώ είχαν υποτίθεται ληφθεί

«μέτρα τάξης και ασφάλειας».

Επιπλέον, με τις διαταγές για την προ-

στασία των συμβολαιογραφικών γρα-

φείων, εγείρονται πελώρια ερωτηματικά

για το ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας,

αφού η δύναμη της αστυνομίας που θα

αποσπάται καθημερινά, θα απουσιάζει

από τον τομέα της ευρύτερης αστυνό-

μευσης, υπονομεύοντας έτσι το αγαθό

της ασφάλειας και θέτοντας επιτακτικά

το ερώτημα αν τελικά η κυβέρνηση θέλει

την αστυνομία για τον πολίτη, ή να τη

χρησιμοποιεί κατά το δοκούν σε ρόλο

δωρεάν υπηρεσιών «σεκιούριτι» τη μια

στους συμβολαιογράφους, την άλλη στα

γήπεδα και την παρά άλλη σε διάφορους

παράγοντες με κοινό παρονομαστή το

ΧΡΗΜΑ;

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας,

είναι βεβαίως να εφαρμόζει τους νόμους

και να τηρεί τη νομιμότητα, αλλά από

πουθενά δεν προκύπτει ότι οι εργαζόμε-

νοι Αστυνομικοί πρέπει να θέσουν σή-

μερα σε κίνδυνο το λειτούργημά τους

επειδή κάποιοι άλλα λένε και άλλα κά-

νουν.

Επειδή το προσεχές διάστημα είναι βέ-

βαιο ότι η κατάσταση θα οξυνθεί, λαμβά-

νοντας ενδεχομένως και ανεξέλεγκτες

διαστάσεις, καλούμε την Κυβέρνηση να

προβεί στις δέουσες ενέργειες ώστε η

Ελληνική Αστυνομία να μην εμπλακεί σε

μια επιζήμια για τους αστυνομικούς και

την κοινωνία επικίνδυνη εξέλιξη.

Εκτός κι αν έχει αποφασίσει να μετατρέ-

ψει σταδιακά την Ελληνική Αστυνομία

σε υπηρέτη ιδιωτικών συμφερόντων,

αφήνοντας απροστάτευτο το λαό στο

οργανωμένο έγκλημα και την ανομία.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος 

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος 

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Σε εγκατάλειψη η περιοχή

της Ευρυάλης Βούλας

Από την αναγνώστρια Τ.Τ. ελάβαμε την παρακάτω

επιστολή, για το μεγάλο πρόβλημα της εισόδου της

συνοικίας από την παραλιακή οδό, επειδή τα οχήματα

σταθμεύουν πάνω στις γωνίες κινδυνεύοντας να τρα-

κάρεις.

ΥΠΟΨΗ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΒΒ

Στις αρχές Νοεμβρίου 2017 σας είχα ζητήσει να το-

ποθετήσει ο Δήμος μερικά «πορτοκαλί στυλάκια»

στην είσοδο της Ι. Μεταξά από παραλιακή λεωφόρο,

έτσι ώστε να απαγορεύεται (στα πρώτα μέτρα της

οδού) η στάθμευση αυτοκινήτων και από τις δύο

πλευρές της Ι. Μεταξά, επειδή υπάρχει θέμα ασφα-

λείας για τους εισερχόμενους από την παραλιακή,

λόγω μη ορατότητας.

Το πρόβλημα παρουσιάζεται Δευτέρα – Παρασκευή

στις εργάσιμες ώρες.  Η αρμόδια υπήρχε  του Δήμου

μας είχε την καλωσύνη να παραπέμψει το αίτημα

στην εταιρεία Μηχανικών Συμβούλων ΝΑΜΑ, στις

23/11/17, με αριθ. Πρωτ. 49028.  Εκτοτε δεν έχει γίνει

απολύτως τίποτα, ενώ το πρόβλημα συνεχίζεται.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει κάποια

πρόοδος;  Σας ευχαριστώ. 

Αστυνομία για τον πολίτη ή αστυνομία  υπηρέτη ιδιωτικών συμφερόντων;
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Σε τελετή που πλαισιώθηκε από τον εορτα
σμό για τα 150 χρόνια της νεότερης ιστο
ρίας της Λαυρεωτικής, ο Δήμος τίμησε τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό
πουλο κάνοντάς τον επίτιμο δημότη Λαυρε
ωτικής.
Ήταν μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτι
κού Συμβουλίου και πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην αίθουσα του
Τεχνολογικού ¨άρκου Λαυρίου.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λου
κάς στην ομιλία του σημείωσε μεταξύ
άλλων: «[…]Κύριε Πρόεδρε,  η παρουσία
σας είναι ενεργός, όχι μόνον στο αυστηρό
πλαίσιο του συνταγματικού σας ρόλου,
αλλά και μέσα στην κοινωνία με τις πολλα
πλές εκφάνσεις της. Η πνευματικότητά σας
απορρέει όχι μόνον από την ιδιότητά σας
ως ακαδημαϊκού καθηγητή, αλλά και από
μια βαθιά ανθρωπιστική μόρφωση, δίνον
τας ένα παιδευτικό πρότυπο, με εκείνον τον
τρόπο, που ξέρει πάντα να τον διακρίνει  ο
λαός μας. Η ουσιαστική σας παιδεία σάς
επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τη θέση της
εξουσίας του ανωτάτου άρχοντος όχι με

έπαρση, αλλά αντίθετα με σεμνότητα και με
τη συνείδηση του υπηρετούντος τον λαό και
τη χώρα. Είναι το μεγάλο μάθημα που δί
νετε στην πολιτική ζωή της χώρας: ότι η
προστασία του πολίτη από την αλαζονεία
της εξουσίας μπορεί να υπάρξει μόνον μέσα
από την αυτογνωσία.  Διότι πράγματι “Αρχή
άνδρα δείκνυσι”.» 
Ο Δήμαρχος επίσης αναφέρθηκε στο λιμάνι
του Λαυρίου και τις προοπτικές του, ως ευ
ρωπαϊκή πύλη εισόδουεξόδου, καθώς και
στην αδήριτη ανάγκη επέκτασης του προ
αστιακού σιδηροδρόμου προς το λιμάνι. 
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Διδά
κτορα Ιστορίας Γ.Ν. Δερμάτη και τον Αρχι
τέκτονα Κ. Μάνθο, ενώ η εκδήλωση άνοιξε
με έναν χαιρετισμό από τον Πρύτανη του
Ε.Μ.Π. Ι. Γκόλια. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος κατά την αντιφώνησή του
αφού ευχαρίστησε το Δήμαρχο  για την τιμή
αυτή, έδωσε έμφαση στη μέριμνα που πρέ
πει να δοθεί σε περιοχές που αντιμετωπί
ζουν προβλήματα ύφεσης. Διευκρίνισε ότι
«Η οικονομική πρόοδος πρέπει να επι

διωχθεί με τον προσήκοντα σεβασμό στα
δικαιώματα των εργαζομένων και, ευρύ
τερα, στο κοινωνικό κράτος δικαίου, αλλά
και με ταυτόχρονη φροντίδα για την προ
στασία του φυσικού περιβάλλοντος».
Έκλεισε δε την αντιφώνησή του σημειώνον
τας: «Κύριε Δήμαρχε να είστε βέβαιος ότι θα
το πράξω στο ακέραιο και ελπίζω ως το τέλος
της θητείας μου να φανώ αντάξιος στην εμπι
στοσύνη που μου δείξατε. Στο μεταξύ αισθα
νόμαστε όλοι περήφανοι για την προσπάθεια
που κάνετε για μία επανεκκίνηση της ζωής
από εδώ μετά τη μεγάλη κρίση.»
Στους προσκεκλημένους που τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση, παρα

βρέθηκε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφο
ρών Χ.Σπίρτζης εκπροσωπώντας την Κυβέρ
νηση, ο   Αν. Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων  Γ.Τσιρώνης, ο  Π.
Σκουρολιάκος ως εκπρόσωπος της Βούλης
των Ελλήνων, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας
& Λαυρεωτικής Νικόλαος, η Περιφερειάρ
χης Αττικής Ρ. Δούρου, βουλευτές από όλα
τα κόμματα, οι Αντιπεριφερειάρχες Π. Φι
λίππου και Ν.Αναγνωστόπουλος, Δήμαρχοι
της Αττικής  Περιφερειαρχικοί και Δημοτικοί
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και Σωμά
των Ασφαλείας, εκπρόσωποι της Δημόσιας
Διοίκησης (πρόεδροι και στελέχη δημόσιων
φορέων και οργανισμών).

Συνεχίζονται οι  επαφές του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολική Αττική Π. Φιλίππου με κλιμάκιο της

Περιφέρειας και περιφερειακούς συμβούλους με

τους Δήμους της Ανατ. Αττικής για να συζητή-

σουν την πορεία των έργων εκάστου Δήμου.

Έτσι την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στο γραφεία της

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

στην Παλλήνη πραγματοποιήθηκε αρχικά σύ-

σκεψη με το Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου

Ευάγγελο Μπουρνούς, και τον πρώην Δήμαρχο

Βασίλη Πιστικίδη και νυν Γεν. Γραμματέα, το Αν-

τιδήμαρχο Τεχν. Υπηρ. Παν. Καλφάντη και τη Δι-

ευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Αλεξ. Σκαμάγκα.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα έργα που ξεκι-

νάει άμεσα η υλοποίησή τους, όπως είναι η «Κα-

τασκευή νέου γηπέδου Ραφήνας»

(προϋπολογισμός: 1.050.000€, η «Aποξήλωση

παλαιού τάπητα και τοποθέτηση νέου συνθετι-

κού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας «Π.

ΣΚΟΥΦΟΣ» (350.000€) καθώς και η «Αποπερά-

τωση Αμφιθεάτρου με όλες τις σχετικές υποδο-

μές και εγκαταστάσεις του Πνευματικού –

Πολιτιστικού Κέντρου Ραφήνας» (500.000€).

Επιπλέον, εξετάστηκε η πρόοδος των υπόλοιπων

έργων και οι προτάσεις του δήμου για νέα έργα

για την περίοδο 2018-2019.

Στη συνέχεια, ακολούθησε σύσκεψη με το Δή-

μαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρη Μάρκου,

κύριο αντικείμενο της οποίας ήταν τρία έργα: το

«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σπάτων “Χρήστος

Μπέκας”» προϋπολογισμού 1.365.000€ (υπό δη-

μοπράτηση), η «Συντήρηση οδικού δικτύου

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» προϋπ. 1.200.000€

(υπό δημοπράτηση) και η «Κατασκευή οδικού δι-

κτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» προϋπ.

3.968.000€ (για Προγραμματική Σύμβαση) καθώς

και η ένταξη του αντιπλημμυρικού έργου και

έργων οδοποιίας στην περιοχή Γυαλού Σπάτων. 

Η τρίτη συνάντηση ήταν (Τετάρτη 24/1) με τον

Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτρη Κιούση, όπου  συζη-

τήθηκε η εξέλιξη των έργων «Συλλογή, Μετα-

φορά, Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων

Κορωπίου – Παιανίας», «Βελτίωση – Αντικατά-

σταση Δικτύου Ύδρευσης Νότιου Τομέα» και

«Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Προστα-

σίας Τμήματος Ρέματος ΞΕΡΕΑ» και διερευνή-

θηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα

αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και καθυ-

στερήσεις στην υλοποίησή τους.  

Επίτιμος δημότης Λαυρεωτικής
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Προκόπης Παυλόπουλος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ  2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 

Επίσκεψη στον Ελαιώνα

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Βούλας Γεώργιος Γιώτης, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητές του σχολείου επισκέφθηκαν το Σχολείο Προσφύγων

στον Ελαιώνα και παρέδωσαν  υλικά αγαθά στους μαθητές του Σχολείου.  

Πήραμε ένα μάθημα ζωής

Γράφουν οι μαθητές για την επίσκεψή τους: «Όλοι πήραμε ένα μάθημα ζωής ειδικότερα
από τα μικρά παιδιά του Σχολείου Προσφύγων, τα οποία με το γέλιο τους μας έδειξαν ότι
ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπου κάποιος εκτοπίζεται από την εστία του, χωρίς
να το έχει επιλέξει, δεν πρέπει να χάνει την αισιοδοξία του και το δικαίωμά του για αξιο-
πρέπεια».
Υποσχέθηκαν δε τα παιδιά να επανέλθουν στη δομή του Ελαιώνα για να ακούσουν ιστο-

ρίες, να μιλήσουν και να παίξουν... 

Επί τάπητος τα προβλήματα της Ανατ. Αττικής
Συναντήσεις του Αντιπεριφερειάρχη με τους Δήμους

Συνάντηση με το δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Διαψεύστηκαν οι μετεωρολόγοι την Κυριακή 14.1.18 και αντί χιονόνερο, ακραία

καιρικά φαινόμενα και κρύο, μας περίμενε  λιακάδα με  συννεφάκια για να χα-

ρούμε το αλπικό τοπίο της  λίμνης ΤΣΙΒΛΟΥ, όταν βρεθήκαμε εκεί, με τρία πούλ-

μαν, στην προγραμματισμένη εκδρομή που οργανώθηκε από τον Εξωρ.

Πολιτιστικό σύλλογο “Ευρυάλη Βούλας”, που ομολογουμένως κάνει πολύ ωραίες

εκδρομές.

Βρεθήκαμε, λοιπόν, σε υψόμετρο 700μ. στις καταπράσινες  από πεύκα, έλατα και

πλατάνια  πλαγιές του Χελμού. Άριστος ξεναγός ο Βουλιώτης  Σωτήρης Αγγελε-

τόπουλος και δεινός γνώστης των πατρογονικών του εδαφών, μας πληροφόρησε

για τη δημιουργία της λίμνης.

Η λίμνη βρίσκεται στον Δήμο Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας· δημιουργήθηκε στις

24 Μαρτίου του 1913 από μια μεγάλη κατολίσθηση, όπου φράχτηκε η κοίτη του

ποταμού Κράθη και παρασύρθηκε ο οικισμός Τσιβλός, εξ’ ου και το όνομα της λί-

μνης. Η λίμνη έχει επιφάνεια περίπου 83 στρέμματα και βάθος περίπου 80 μέτρα.

Γύρω και κοντά στη λίμνη υπάρχουν τα χωριά Περιστέρα, Αγία Βαρβάρα, και Ζα-

ρούχλα.  Η τοπική παράδοση την ονομάζει και Μαυρολίμνη για το κακό που προ-

ξένησε.

Η υδάτινη όαση που δημιουργήθηκε ήταν

το  πανέμορφο τοπίο που περπατήσαμε

και χαρήκαμε και φωτογραφήσαμε με

ιδανικές καιρικές συνθήκες.

Αφού απολαύσαμε τη λιακάδα στο κατα-

πράσινο τοπίο, κόψαμε τη βασιλόπιτα του

Συλλόγου στην ταβέρνα “Υδατα Στυγός”.

Το φαγητό ήταν πολύ καλό, αλλά δεν

ήταν σε θέση να εξυπηρετήσει 160 άτομα

(ήμασταν τρία πούλμαν) ταυτόχρονα και

υπήρξε καθυστέρηση στο σερβίρισμα. Το

φλουρί έτυχε στην Μαρία Αντωνιάδη, που παρέλαβε από το σύλλογο μία πυρο-

γραφία “το δέντρο της ζωής” προσφορά της Ζωής Θρεψιάδη.

Είχαμε και τρεις κυρίες που γιόρταζαν τα γενέθλιά τους, οπότε σβήσαμε και τα

κεράκια...

Εφη Γαβριλάκη

Η  Ευρυάλη στο αλπικό τοπίο του Χελμού
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«οἵ δ᾽ἄλλοι φιλότητα καί ὅρκια πιστά ταμόντες»

Η παραπάνω φράση είναι απ’ τη Ραψωδία Γ’ της Ιλιάδας του

Ομήρου και αποτελεί φόρμουλα, ήτοι στερεότυπη φράση,

διότι επαναλαμβάνεται στους στίχους 73, 94 (τάμωμεν αντί

ταμόντες), 256, 323 (γενέσθαι αντί ταμόντες) και σημαίνει

«κι οι άλλοι (Τρώες και Αχαιοί) αφού συνάψετε φιλία / συμ-

μαχία και κλείσετε ένορκη πιστή συνθήκη / συμφωνία».

Στίχ. 73, 94, 256 & 323. Μετά από πρόταση του Πάρη στον

αδελφό του Έκτορα να μονομαχήσει με τον Μενέλαο κι

όποιος νικήσει να πάρει την Ελένη για γυναίκα του, συμ-

βουλεύει τους υπόλοιπους Τρώες και Αχαιούς να ομονοή-

σουν και να δώσουν πιστές εγγυήσεις και ένορκες

διαβεβαιώσεις που θα τις τηρούν για πάντα.

«Δῶρα δ᾽ἄγ᾽ἀλλήλοισι περικλυτά δώομεν ἄμφω, ὄφρα
τις ὧδ᾽εἴπῃσιν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε· ἠµέν ἐµαρνά-
σθην ἔριδος πέρι θυµοβόροιο, ἠδ᾽αὖτ᾽ἐν φιλότητι
διέτµαγεν ἀρθµήσαντε».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Ζ’, στιχ. 299-302)

(= έλα τώρα να ανταλλάξουμε δώρα μεταξύ μας, για να

μπορεί να ομολογήσει κάποιος από τους Αχαιούς και τους

Τρώες τα παρακάτω λόγια· εκείνοι οι δύο - Έκτορας και

Αίας ο Τελαμώνιος - και πολέμησαν σε φονική μάχη και

αποχωρίστηκαν με φιλία συνδεδεμένοι).

ΣΧΟΛΙΟ: Η ευγενέστερη μονομαχία. Οι δύο μονομάχοι

λόγω ισοτιμίας και ισοπαλίας  αποσύρονται ανταλλάσσον-

τας φιλικά δώρα μεταξύ τους. Αυτοί ως εχθροί αντικρίστι-

καν σ’ αγώνα φονικό και τώρα ως φίλοι αποχωρίζονται.

Από την Ομηρική Φιλότητα

στην Σύγχρονη Ελλαδική Φαυλότητα

Εντόπισα και αρύστηκα το λήμμα “ΦΙΛΟΤΗΣ” (διάθεση και

πράξη εταιρικής φιλίας) όχι μόνο για την συναιρετική της

τιμή και αξία, αλλά και γιατί επί των ημερών μας έχει αποβεί

δυσεύρετο σύμβολο, μετρημένο ίσως στα δάκτυλα του ενός

χεριού για να θυμηθούμε και τον απελπισμένο ιερομόναχο

στη “Γυναίκα της Ζάκυθος” του Διονυσίου Σολωμού.

Προτείνω η Ομηρική Φιλότητα να παραλληλιστεί με το Νε-

οελληνικό φιλότιμο ως ισότιμη και πολύτιμη εταιρική έν-

νοια.

Η Φιλότης είναι η Έλξις, η Σύνθεση, η Σύζευξη, η Συνέρ-

γεια, η Κεντρομόλος Δύναμη, η Βαρύτητα ενώ το Νείκος

είναι η Άπωσις, η Διαλυση, η Διάσπαση, ο Διαχωρισμός, η

Φυγόκεντρος Δύναμη, η Αντιβαρύτητα.

Η αντιπαλότητα Φιλότητας - Νείκους κατακερματίζει την

ενότητα του κόσμου και δημιουργεί αναρίθμητες μορφές

της ύλης.

ΦΙΛΟΤΗΣ και ΝΕΙΚΟΣ

Μια εξαίρετη, σύνθετη, πολυσχιδής φυσιογνωμία ανάμεσα

σ’ όλους τους Προσω-κρατικούς είναι ο Εμπεδοκλής από

την Ακράγαντα της Σικελίας (495-423). Το όνομά του πα-

ράγεται από το έμπεδον + κλέος που σημαίνει σταθερή

δόξα/φήμη. Πιστεύω ότι κέρδισε επάξια την υστεροφημία

του χωρίς να προδώσει τη σημασία του ονόματός του.

Υποστήριζε πως για να σχηματίσουμε ορθή εικόνα για τον

κόσμο πρέπει να παρατηρούμε με τις αισθήσεις μας καθετί

με ακρίβεια και να στηριχθούμε πάνω σ’ αυτή την πείρα των

αισθήσεων. Η πύλη όμως της Αλήθειας ανοίγεται μόνο σε

εκείνον που διαθέτει ΚΑΘΑΡΟ ΦΡΟΝΗΜΑ και ΚΑΘΑΡΗ

ΚΑΡΔΙΑ.

Το “ΕΙΝΑΙ” (= η φύση, ο υλικός κόσμος) αποτελείται από 4

στοιχεία, ΠΥΡ - ΑΗΡ - ΥΔΩΡ - ΓΗ, που τα αποκαλεί ΡΙΖΩ-

ΜΑΤΑ των πάντων.

Με την ανάμειξη / ένωση και τη σύνδεση αυτών των ριζω-

μάτων σχηματίζονται τα κατ’ ιδίαν πράγματα. 

Τα ριζώματα ενώνονται και διαχωρίζονται από δύο αντίθε-

τες κινητικές κοσμικές δυνάμεις, την ΦΙΛΟΤΗΤΑ (ΦΙΛΙΑ) και

το ΝΕΙΚΟΣ (ΜΙΣΟΣ).

Η Φιλότης ενώνει τα ριζώματα και έτσι από την πολλότητα

σχηματίζει την ΕΝΟΤΗΤΑ, “Ισχύς εν τη Ενώσει”.
Το Νείκος καταστρέφει την ενότητα και διασκορπίζει τα ρι-

ζώματα. Όλα τα φαινόμενα της φύσης και γενικά όλα τα αν-

τικείμενα και γεγονότα του σύμπαντος προκαλούνται από

τους δύο αυτούς τρόπους ενέργειας (ΦΙΛΟΤΗΣ - ΝΕΙΚΟΣ).

«ἄλλο δέ τοι ἐρέω· φύσις οὐδενός ἐστιν ἁπάντων
θνητῶν, οὐδέ τις οὐλοµένου θανάτοιο τελευτή
ἀλλά µόνον µίξις τε διάλλαξίς τε µιγέντων ἔστι,
φύσις δ᾽ἐπί τοῖς ὀνοµάζεται ἀνθρώποισιν».

(Πλούταρχος, 50-120, “Προς Κωλώτην”, 10)

(= και κάτι ακόμα θα σου πω· γέννηση δεν υπάρχει για κα-

νένα απ’ όλα τα θνητά, κι ούτε τέλος με τον επάρατο θά-

νατο, παρά μόνον ανάμειξη/ένωση και διαχωρισμός των

αναμειγμένων στοιχείων υπάρχει, κι αυτό οι άνθρωποι συ-

νηθίζουν να το ονομάζουν Φύση).

Όταν επικρατεί η Φιλότης, τότε από τη συνένωση όλων

των στοιχείων/ριζωμάτων ο κόσμος παίρνει μια ομοι-

όμορφη διάταξη, γίνεται «Σφαῖρος κυκλοτερής µονίῃ
περιηγέϊ γαίων» (Στοβαίος, εκλογαί Ι, 15) (= κυκλοειδής

σφαίρα απολαμβάνοντας την τέλεια ηρεμία της), όπου δεν

υπάρχει το Νείκος (Μίσος).

Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης (480-406), στο έργο του

“Ιφιγένεια η εν Αυλίδι”, στίχοι 376 - 377 διά στόματος του

χορού που παρεμβαίνει στη διαμάχη των δύο αδελφών Με-

νελάου και Αγαμέμνονα, σχολιάζει πως: «Δεινόν κασι-
γνήτοισι γίγνεσθαι ψόγους µάχας θ᾽ὅταν
ποτ᾽ἐµπέσωσιν εἰς ἔριν» ήτοι (= είναι επικίνδυνο τα

αδέλφια να έρχονται στα λόγια και να χτυπιούνται μεταξύ

τους, όταν πέσουν σε φαγωμάρα / διχόνοια).

Στο δράμα αυτό του Ευριπίδη προβάλλεται το πνεύμα της

αυταπάρνησης και της συνειδητής εθελοθυσίας για την

εξυπηρέτηση ενός μεγάλου κοινού εθνικού στόχου.

Ας το έχουμε κι εμείς οι σύγχρονοι υπ’ όψιν μας αυτό το

δίδαγμα. Τη φιλονικία δεν πρέπει να την εκτραχύνουμε με

οξεία αντιπαράθεση και ασίγαστο θυμό, αλλά να την απο-

φεύγουμε με την υποχώρηση, το συμβιβασμό και τη συναί-

νεση.

Το συμφέρον της πατρίδας είναι κοινό συμφέρον και για

τα άτομα και το συμφέρον του πολίτη είναι συμφέρον και

της πόλης. Καιροί οὐ μενετοί αλλά δεινοί και δυσοίωνοι!!!

Ο Ευριπίδης προειδοποιεί όλους τους ηγέτες της γης
(“Ιφιγένεια η εν Αυλίδι”, στιχ. 366-369)

«Μυρίοι δέ τοι πεπόνθασ᾽αὐτό· πρός τά πράγματα ἐκπο-
νοῦσ᾽ἔχοντες, εἶτα δ᾽ἐξεχώρησαν κακῶς, τά µέν ὑπό
γνώµης πολιτῶν ἀσυνέτου, τά δ᾽ἐνδίκως ἀδύνα-
τοι γεγῶτες αὐτοί διαφυλάξασθαι πόλιν».
(= αμέτρητοι πολιτικοί ηγέτες, βέβαια, το έχουν πάθει· με

κόπο να κατακτούν την εξουσία κι έπειτα με κακό τρόπο να

αποχωρίζονται απ’ αυτήν, άλλοτε από αστόχαστη σκέψη

των πολιτών και άλλοτε δίκαια, επειδή έχουν καταντήσει

ανίκανοι να διαφυλάξουν το κράτος τους).

ΤΡΙΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ!!!

Σήμερα, 25/1/2018, η αναξιομνημόνευτη μνημονιακή “αρι-

στεροφέρουσα” κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σβήνει τα (3)

κεράκια της για την τρίχρονη διακυβέρνηση της χώρας

(25.1.2015). Δεν είμαι σίγουρος αν θα εξαντλήσει την τε-

τραετία, το 2019, ένα είναι όμως βέβαιο ότι στα γενέθλια

τής τετραετίας της δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ούτε

σπίρτα, ούτε κεριά για να τα εορτάσουμε όλοι μαζί, με τη

“δίκαιη” ανάπτυξη που εφαρμόζει! Χρειάζεται ένας Γενικός

Πραγματικός Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για να

δούμε αν οι προεκλογικές εξαγγελίες, υποσχέσεις και δε-

σμεύσεις του πρωθυπουργού υλοποιήθηκαν. Προς το

παρόν συνεχίζονται οι μειώσεις  / περικοπές μισθών και

συντάξεων, ο ΕΝΦΙΑ παραμένει, οι πλειστηριασμοί της

πρώτης κατοικίας γίνονται πλέον και ηλεκτρονικά, το αφο-

ρολόγητο έπεσε στα 9.000 από 12.000 ευρώ, με κατάληξη

τα 6.000 ευρώ, οι φόροι αυξάνονται, ο κατώτατος μισθός

από 751 έφτασε τα 586 ευρώ, τα μνημόνια δεν καταργήθη-

καν με “ένα νόμο και ένα άρθρο”. Η ελπίδα μετατράπηκε σε

απογοήτευση και εφιάλτη. Η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά

ύφεση και σε λίγο το 4ο Μνημόνιο βρίσκεται ante portas.

Σήμερα η εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του

Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού ή Γρηγορίου του Θεο-

λόγου, (329 - 389) αρχιεπισκόπου της Κων/πόλεως το 381,

όταν έγινε η Β’ οικουμενική σύνοδος, η οποία και συνέταξε

τα πέντε τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και

ενός από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς

δασκάλους της, μαζί με το Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη

τον Χρυσόστομο.

Σήμερα δεν εορτάζουν μόνο οι Γρηγόρηδες, αλλά και όσοι

ακόμη γρηγορούσι, ήτοι βρίσκονται σε διαρκή και αδιάλει-

πτη πνευματική εγρήγορση, ετοιμότητα και επιφυλακή και

δεν υπνώττουσι.

Ο Ιησούς στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιον κεφ. 26ο παρ. 41

προτρέπει τους μαθητές Του το βράδυ της σύλληψής Του

«γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πει-
ρασµόν». Σε σας τους αναγνώστες μας τολμώ να απευ-

θύνω κι εγώ την παρακάτω προτροπή: «γρηγορείτε και
συλλογίζεστε / στοχάζεστε, γιατί όποιος ελεύθερα συλλο-
γάται, συλλογάται καλά» (Ρήγας Φεραίος). Να μην εφησυ-

χάζετε λοιπόν.

Παρ’ όλες τις αγαθές προθέσεις και διαθέσεις της κυβέρ-

νησης και τους αδέξιους χειρισμούς της για μια γρήγορη

και εσπευσμένη λύση του Σκοπιανού ζητήματος, χωρίς

όμως μακρόπνοο σχεδιασμό και ενιαία στρατηγική βάθους,

βαυκαλίζεται και πλανάται πλάνην οικτράν όποιος πιστεύει

ότι προσπαθεί (η κυβέρνηση) να λύσει το Σκοπιανό ζήτημα,

προσφέροντας μόνο τις καλές της υπηρεσίες στον πλανη-

τάρχη Ντόναλντ Τραμπ, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή

Ενωση, για να απομονωθεί η Ρωσία. Όλα αυτά γίνονται κυ-

ρίως για το ποιος θα αποκομίσει περισσότερα προσωπικά

οφέλη από τον διαγκωνισμό / διεμβολισμό του άλλου για

την κατάληψη της καρέκλας στο παιχνίδι της εξουσίας.

* Η φιλότης:  Έτσι αποκάλεσε ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (495 - 423)

την ενυπάρχουσα δύναμη στα στοιχεία / ριζώματα, η οποία συνενώνει

μεταξύ τους τα πολλά σε ένα, σε αντίθεση με την άλλη ενυπάρχουσα

δύναμη στα πράγματα, το Νεῖκος, η οποία διασπά και διαχωρίζει το ένα

σε πολλά. Η εναλλαγή της δράσης της Φιλότητας και του Νείκους δίνει

την ποικιλία των μορφών και εκδηλώσεων της ζωής.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλότητος* 

ἄρχεσθαι
&

Νείκους
παύεσθαι



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                             27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. Θεραπευτική προσέγ-

γιση εφ’ όλης της ύλης - Rejuvance - Facial Manipu-

lation για πρόσωπο με ειδικές τεχνικές για μείωση

των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο   «Απο-

κατάστασης διατηρητέου κτίσματος για τη

δημιουργία Μουσείου Κεραμικής   “ΠΑΝΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” και της διαμόρφωσης περι-

βάλλοντος χώρου στο Λαύριο Αττικής»

μετά την έγκριση από το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο  (18/1) της σύναψης και των όρων

τροποποίησης – παράτασης της Προγραμ-

ματικής Σύμβασης.

Η Προγραμματική Σύμβαση παρατείνεται

έως 26.1.2020 ώστε να είναι σε ισχύ έως

την ολοκλήρωση του έργου. 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού

846.945,94€ (με ΦΠΑ) είναι ενταγμένο στο

Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περι-

φέρειας Αττικής και έχει ως αντικείμενο τη

μετατροπή του διατηρητέου βιομηχανικού

κτιρίου –μνημείου, που βρίσκεται εντός του

Δημόσιου Ακινήτου ΑΒΚ 710, σε μουσείο

κεραμικής. Το έργο περιλαμβάνει την απο-

κατάσταση – εκμετάλλευση των δύο κενών

δεξαμενών καθίζησης και την κάλυψή τους

με μια στατικά μεταλλική κατασκευή. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου ήταν ο εισηγητής και μίλησε

ακόμη ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μελετών

Λαυρεωτικής (ΕΜΕΛ) Αναστάσιος Βλάδος,

ο οποίος αναφέρθηκε στον αγώνα της

ΕΜΕΛ τα τελευταία χρόνια για τη δημιουρ-

γία του Μουσείου Κεραμικής, με τη συγκέν-

τρωση 600 περίπου αντιπροσωπευτικών

κεραμικών της ΑΚΕΛ (Ανώνυμης Κεραμευ-

τικής Εταιρείας Λαυρίου), συνεχίζοντας τις

προσπάθειες τού σπουδαίου εικαστικού –

κεραμίστα Πάνου Βαλσαμάκη (1900 –

1986), θεμελιωτή της έντεχνης κεραμικής

στην Ελλάδα.  

Στις 20/01/2018 ετελέστη λειτουργία στο εκκλησάκι Μεταμόρφωση Σωτήρος

στην οδό Πάρου και Δήλου στην Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ιδιοκτησίας Οικ. Κουν-

τούρη). Μετά την λειτουργία ο Σύλλογος Πανοράματος Αγίας Μαρίνας έκοψε

την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα και έγινε η παρουσίαση των έργων επέ-

κτασης του προαύλιου χώρου, τμήμα του οποίου παραχωρήθηκε από την οικ.

Ιωάννη Σκόνδρα καθώς και η διαμόρφωσή του, με πρωτοβουλία του προέδρου

του Συλλόγου Πανοράματος Δημ. Βλαχοδιονυσόπουλου και με την υποστήριξη

της Δημοτικής Αρχής Κορωπίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο δήμαρ-

χος Κρωπίας Δημ. Κιούσης, ο οποίος

ενημέρωσε  τους δημότες που παρευ-

ρίσκοντο για τα άμεσα έργα περιβαλ-

λοντολογικού χαρακτήρα που έχει

δρομολογήσει (ύδρευση & ανακύ-

κλωση) με σκοπό την βελτίωση της

περιοχής και της ποιότητας ζωής των

πολιτών.

Παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Μα-

νώλης Γρινιεζάκης, ο Πρόεδρος του

Συλλόγου Πανοράματος Δημήτρης

Βλαχοδιονυσόπουλος, εκπρόσωποι

της Αντιπολίτευσης και πολλοί κατοί-

κων της περιοχής.

Μουσείο Κεραμικής  

“ΠΑΝΟΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” 

στο Δήμο Λαυρεωτικής

Τελετή στη  Μεταμόρφωση Σωτήρος  

στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
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Θύελα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η έγκριση,  από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος, της σχετικής Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τοποθέτηση διοδίων

στους παράπλευρους δρόμους στα χωρικά ύδατα των

Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς. 

Οι κάτοικοι στο πόδι, γιατί θα πρέπει να πληρώνουν διόδι

όταν πηγαίνουν να πάρουν το παιδί από το σχολείο,  και γε-

νικά για τις εσωτερικές κινήσεις τους στο Δήμο.

Καθαρό όχι στα πλευρικά διόδια 

Ο Δήμαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης είχε το Σαββατοκύριακο

που πέρασε, αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με

τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη σχε-

τικά με τα διόδια. 

Ο Υπουργός εξήγησε στον Δήμαρχο Διονύσου ότι προκει-

μένου να απελευθερωθούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτή-

σεις για τα έργα των αυτοκινητοδρόμων, έπρεπε να

εγκριθούν όλες οι μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ). Συγκεκριμένα για να πληρωθεί το έργο της Ιόνιας

Οδού έπρεπε το κράτος να παρουσιάσει εγκεκριμένη ΜΠΕ

ακόμα και για την Αττική.

Ισχυρίστηκε ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις του Υπουργείου για

την κατάργηση συμβατικών μετωπικών σταθμών διοδίων.

Ότι δεν θα εφαρμοστεί η πλευρική τοποθέτηση διοδίων,

άσχετα αν περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ!

Τέλος τόνισε ότι οι κάτοικοι των Δήμων Διονύσου και Κη-

φισιάς δεν θα πληρώνουν τα μελλοντικά διόδια διέλευσης

από τον Δήμο τους.

Ο Δήμος για να μη βρεθεί γελασμένος, κατέθεσε άμεσα  αί-

τηση αναστολής και ακύρωσης της Μ.Π.Ε. στο Συμβούλιο

της Επικρατείας.

Διαπαραταξιακή σύσκεψη
Παράλληλα ο Δήμαρχος προσκάλεσε σε σύσκεψη διαπα-

ραταξιακή για το θέμα, η οποία πραγματοποιήθηκε την

Τρίτη 23/1. Στη σύσκεψη, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν

για όλες τις πτυχές των τελευταίων εξελίξεων. 

Ο Δ. Ζαμάνης αναφέρθηκε στο περιεχόμενο συνομιλίας του

με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη

καθώς και στις ενέργειες του Δήμου  για την άμεση κατά-

θεση αίτησης αναστολής και ακύρωσης της ΜΠΕ στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας.

Αποφασίστηκε ο πλήρης συντονισμός των περαιτέρω ενερ-

γειών  καθώς και η πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης

με τον Δήμο Κηφισιάς για τον από κοινού προγραμματισμό

των επόμενων κινήσεων των δύο Δήμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των δημοτι-

κών παρατάξεων του Δήμου Διονύσου, δημοτικοί σύμβου-

λοι και εκπρόσωποι φορέων. 

Όχι στα διόδια στις παράπλευρις οδούς 

από Περιφέρεια και Δήμους

Στην πρώτη συνεδρίαση του έτους 2018, Τρίτη 23 Ιανουα-

ρίου, ο Δήμος Παλλήνης έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα

και ανταλλάγησαν ευχές από όλους. Ο δήμαρχος Αθ. Ζού-

τσος τόνισε ότι  η νέα χρονιά προβλέπεται ιδιαίτερα δημι-

ουργική για το Δήμο με δεδομένο ότι πολλά έργα,

βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο πριν την υλοποίηση

αφού έχουν περάσει με επιτυχία τα στάδια του σχεδια-

σμού/μελέτης - της εξεύρεσης κονδυλίων.

«Ειδικό όσον αφορά το σημαντικότερο έργο, αυτό της απο-
χέτευσης λυμάτων ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ είναι
στη φάση της διαδικασίας η οποία μας έφερε πια μπροστά
στην δημοπράτηση και εκκίνηση του έργου, ήταν και η υπο-
γραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρ-
χου Αθαν. Ζούτσου και του δ/ντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ
Γιαννη Μπενίση, στις 22 /01/ 2018», τόνισε ο δήμαρχος.

Ακολούθησαν τα προ ημερησίας και στη συνέχεια η δημο-

τική σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος της πλειοψηφίας

Ειρήνη Κουνενάκη* ζήτησε το λόγο και διάβασε την ανε-

ξαρτητοποίησή της από την παράταξη. Ανεξαρτησία για λό-

γους παραβίασης αρχών, πολιτικής συνοχής και

πελατειακών εξυπηρετήσεων, όπως σημειώνει στην επι-

στολή της.

Η Ειρήνη Κουνενάκη έχει ξεκινήσει την δημοτική της πο-

ρεία ως αιρετή, στο Δήμο Παλλήνης με δήμαρχο τον Θ.

Γκοτσόπουλο. Έχει μία μακρά πορεία κοινωνικής πολιτικής

στην Παλλήνη. 

Οπως σημειώνει μεταξύ άλλων στην επιστολή της: «Εκλέχ-
θηκα Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη “Mια πόλη για
όλους” το 2010.
Η συμμετοχή μου στην παράταξη εμπνεύστηκε από ένα
κοινό όραμα και έναν ενθουσιασμό για τον ενιαίο Καλλι-

κρατικό Δήμο Παλλήνης, με την πεποίθηση ότι θα καταφέ-
ρουμε να άρουμε όλα εκείνα τα εμπόδια που κρατούσαν
την πόλη μας πίσω πολλές δεκαετίες.
[...]Όταν αναλάβαμε την Διοίκηση του νέου Καλλικρατικού
Δήμου η κοινωνική πολιτική
ήταν ανύπαρκτη. Έχοντας
τις απαιτούμενες γνώσεις
αλλά και την προσωπική φι-
λοσοφία, προχώρησα βήμα
βήμα, με την στήριξη αρχικά
ενός μικρού αριθμού εργαζο-
μένων που πίστεψαν στο εγ-
χείρημα, δημιουργώντας τις
Κοινωνικές δομές που σήμερα υπάρχουν στο Δήμο μας.
Κοινωνικό παντοπωλείο, Φροντιστήριο, Ανταλλακτήριο, Φαρ-

μακείο, Τράπεζα Χρόνου, Γραφείο Ψυχοκοινωνικής υποστήρι-

ξης, Διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

Κι αυτή ήταν η κοινωνική πολιτική που βραβεύθηκε ως κα-
λύτερη σε παγκόσμιο συνέδριο στο Μάντζεστερ.
Σ αυτήν την διαδρομή της συμμετοχής μου, εκτός από το
πεδίο που όριζα, πολλές φορές ένοιωσα ότι παραβιάζονται
οι αρχές μου, πολλές φορές ένοιωσα ότι είμαι μόνη μου.
Όταν συνειδητοποιούσα ότι δεν υπήρχε συναντίληψη και
πολιτική συνοχή  π.χ. αξιοκρατικές διαδικασίες ή πελατει-
ακές εξυπηρετήσεις. 
[...] Τον τελευταίο καιρό ξεπέρασα τα όρια των προσωπικών
μου ανοχών.
1.Το Δεκέμβριο συνειδητοποίησα ότι έγιναν δυο συνεδριά-
σεις του δημοτικού Συμβουλίου, με αποφάσεις αναρτημέ-
νες στη Διαύγεια. Έγιναν δια περιφοράς όπως
ενημερώθηκα εκ των υστέρων από συναδέλφους.

Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι δεν εστάλη πρόσκληση
όπως προβλέπεται από τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
που θα τεκμηρίωνε τον έκτακτο χαρακτήρα. Δεν θα σταθώ
στο δια περιφοράς που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και
που όλοι συναινούμε για να προχωρήσουν τα έκτακτα θέ-
ματα.
Θα σταθώ όμως στο γεγονός ότι χωρίς καμία ενημέρωση,
γραπτή ή προφορική, εμφανίζομαι ως παρούσα σε μια συ-
νεδρίαση (Παρασκευή 22/1 12.00 το μεσημέρι) υπερψηφί-
ζουσα θέματα και μάλιστα θέματα οικονομικού
περιεχομένου (αναμόρφωση προϋπολογισμού).
...Θα σταθώ όμως στο ότι νιώθω ότι είναι μια πολιτική απα-
ξίωση μια έλλειψη δημοκρατικών διαδικασίων και είναι θέμα
πολιτικής αξιοπρέπειας. 
Το πρόσφατο περιστατικό με τις εξετάσεις χοληστερίνης
παραβιάζει άλλη μια κόκκινη γραμμή δική μου. Η κοινωνική
πολιτική δεν μπορεί να δίνεται υπεργολαβία για την προ-
βολή και προώθηση φαρμακευτικών εταιρειών.
Με αυτούς τους άξονες πορεύτηκα αυτοδιοικητικά και σ’
αυτούς θα μείνω.  [...] Θα παραμείνω ανεξάρτητη Δημοτική
Σύμβουλος και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στην κοινωνία,
στους συλλογικούς φορείς, όπως έκανα πάντα».

Ο δήμαρχος δεν απάντησε

«Όσα είπε η Ειρήνη είναι αλήθεια, πράγματι την πολέμη-
σαν...  Την ευχαριστώ για όσα προσέφερε στο Δήμο Παλ-
λήνης», ήταν η δήλωση του δημάρχου, η οποία γίνεται

ακόμη πιο μυστήρια, μια που πολιτικός προϊστάμενος αιρε-

τών και διοικητικών είναι ο ίδιος ο ίδιος δήμαρχος.

Με θετικά σχόλια εκφράστηκαν και σύμβουλοι  της αντιπο-

λίτευσης, ο Αντιπρόεδρος όμως του Δημοτικού Συμβουλίου

Άρης Βίτσιος, ζήτησε από το Δήμαρχο  να απαντήσει στις

"ιδιαίτερα σοβαρές δηλώσεις της Ειρ. Κουνενάκη". Ο δή-

μαρχος όμως δεν απάντησε... τουναντίον είπε να μην επι-

χειρούν να βάλουν διχόνοιες ανάμεσα σ’ αυτόν και την

Ειρήνη!

Ανεξάρτητη η Eιρήνη Κουνενάκη στο Δήμο Παλλήνης 
“Λόγοι αξιοπρέπειας και παραβίασης αρχών”

Και η Περιφέρεια αντίθετη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών Γιώργος Κα-

ραμέρος, σε παρέμβασή του, στις 21/01/2018, στον τηλεο-

πτικό σταθμό ΣΚΑΙ από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης

επισήμανε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε σταθερά αντίθετοι
στην τοποθέτηση νέων πλευρικών διοδίων που προβλέ-
πουν, τόσο η λεόντεια παραχώρηση του 2007, όσο και η
αναθεωρημένη σύμβαση του 2013. Στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, στις 11/12/2014, γνωμοδοτήσαμε αρνητικά επί της
ΜΠΕ, ενώ με απόφασή μας στις 25/04/2017 επαναλάβαμε
την πάγια αντίθεσή μας και ταχθήκαμε υπερ της απομά-
κρυνσης των ήδη εγκατεστημένων εντός της Αττικής. 

Θα είμαστε και τώρα, όπως και το 2014, μαζί με τους κατοί-
κους, τους φορείς και τους δήμους της περιοχής αντίθετοι
στην εγκατάσταση πλευρικών διοδίων. 
...Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τη φωνή της αυτοδιοίκη-
σης και η εταιρία να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να έχει απέ-
ναντι της τους πολίτες». 
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Η ευλογία και 

η κατάρα των Ελλήνων
Πολλοί άνθρωποι  εκφράζοντας τον καημό και τον πόνο

των Ελλήνων για την σκληρή τους μοίρα λένε ότι η Ελ-

λάδα είναι καταραμένη.  Η Ελλάδα όμως είναι ευλογη-

μένη διότι οι  Έλληνες ανέκαθεν αναζητούσαν την

Αλήθεια, την ελευθερία και την δικαιοσύνη και έχουν προ-

οριστεί να τα διαδώσουν στο κόσμο.  Αυτός ακριβώς είναι

και ο λόγος που οι σκοτεινές δυνάμεις θέλουν να τους

εξαφανίσουν διότι η Αλήθεια, η ελευθερία και η δικαιο-

σύνη αποτελούν εμπόδιο στα σχέδια τους.

Δυστυχώς η υλιστική θεώρηση του κόσμου τόσο από

τους καπιταλιστές όσο και από τους κομμουνιστές έχει

επιρρεάσει μία μεγάλη μερίδα των σύγχρονων Ελλήνων

με αποτέλεσμα είτε να απαρνηθούν τις αξίες τους χάριν

ενός ατομικού ευδαιμονισμού ή να έχουν πέσει σε σύγ-

χυση. Από την μία τους έχουν δημιουργήσει το κόμπλεξ

του καθυστερημένου έναντι της τεχνολογικά αναπτυγμέ-

νης Δύσης ή τους έχουν διαμελίσει κοινωνικά με τον δια-

χωρισμό τους σε κοινωνικές τάξεις ο οποίος ανατρέπει

την φυσική διάκριση του ανθρώπινου γένους σε γλώσσες

και έθνη.

Αυτές οι ξενόφερτες νοοτροπίες  όχι μόνο μας έχουν δια-

μελίσει κοινωνικά και μας ωθούν στον ατομικισμό,  αλλά και

έχουν δημιουργήσει πολλούς ενσυνείδητους ή εν αγνοία

τους απαρνητές ή δυστυχώς και προδότες ατιμώρητους.

Αυτό είναι εμφανές στις ημέρες μας με αφορμή το μακεδο-

νικό που ένα ξένο γένος με ξένη γλώσσα τολμά να καπη-

λεύεται την Ελληνική ιστορία και είναι ιστορικά ακατανόητη

η στάση της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα.

Στο πολιτικό από την μία πλευρά έχουμε μία κυβέρνηση

που λόγω ιδεολογικών καταβολών όντας ακόμη στην αν-

τιπολίτευση είχε ταχθεί υπέρ του δικαιώματος ενός Σλα-

βικού προλεταριάτου να αυτο-ονομάζεται σε πείσμα μίας

ελληνικής ελίτ που τους στερούσε αυτό το δικαίωμα και

καλούσε  το ελληνικό προλεταριάτο να συνταχθεί με

τους ταξικούς εταίρους του. Φθάσαμε στο σημείο που

όντας τώρα στην κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός τολμάει

να λέει ότι ο κ. Καμμένος που στηρίζει την κυβέρνηση

είναι έντιμος άνθρωπος και δεν θα την προδώσει για χάρη

του εθνικού συμφέροντος όπως έκανε ο κ. Σαμαράς όταν

κατέρριψε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη υπέρ του έθνους.

Από την άλλη έχουμε μία αντιπολίτευση που μπορούσε

να είχε λύσει το πρόβλημα όταν ήταν στην κυβέρνηση

αμέσως με την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και ενώ σή-

μερα έχει την ίδια ηττοπαθή τοποθέτηση επικαλείται διε-

θνείς ισορροπίες δυνάμεων και προσπαθεί να

υποβαθμίσει σε κομματικό επίπεδο ένα εθνικό θέμα.

Στο ακαδημαϊκό επίπεδο ακόμη και στο forum των πανε-

πιστημιακών καθηγητών και διδακτόρων όπου συμμετέ-

χουν χιλιάδες πανεπιστημιακοί μόνο 350 υπέγραψαν την

επιστολή διαμαρτυρίας για το μακεδονικό. Και βέβαια δεν

πρέπει να παραβλέψουμε την εκκωφαντική σιωπή  της

Ακαδημίας Αθηνών, που ενώ διαστρεβλώνεται μία ιστο-

ρική και επιστημονική αλήθεια, πέραν της προσβολής του

εθνικού συμφέροντος, δεν τολμά να ψελλίσει λέξη.

Στο θρησκευτικό επίπεδο το ιερατείο δια στόματος του

Αρχιεπισκόπου απεφάνθη ότι το συστατικό Μακεδονία

στο όνομα των Σκοπίων θα βλάψει τα εκκλησιαστικά συμ-

φέροντα και με πρόσχημα ότι δεν αναμειγνύεται στην πο-

λιτική αδιαφορεί για τον εθνικό χαρακτήρα του

προβλήματος. Επιπλέον ο Αρχιεπίσκοπος εντέχνως απο-

φεύγει να αναφερθεί στα εθνικά συμφέροντα και επικα-

λούμενος τον ειρηνικό του χαρακτήρα της Εκκλησίας

αποθαρρύνει τον ελληνικό λαό από του να διαλαλήσει

την διαμαρτυρία για όσα τελούνται εις βάρος του.  Τα εκ-

κλησιαστικά συμφέροντα θίγονται από αιρετικές δοξα-

σίες και όχι από το γεγονός ότι η  σχισματική εκκλησία

των Σκοπιανών συντάσσεται με τα συμφέροντα της τοπι-

κής της εξουσίας  παίρνοντας καθαρά πολιτική και εθνική

θέση εις βάρος της αντικειμενικής ιστορικής αλήθειας. Το

πρόβλημα είναι περισσότερο εθνικό και δευτερευόντως

εκκλησιαστικό, ευτυχώς όμως που ορισμένοι Επίσκοποι

συμπαρίστανται ευθέως στο ελληνικό έθνος.

Η ηττοπαθής θέση ότι δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στις

μεγάλες δυνάμει ΗΠΑ, Ρωσία  και ΕΕ είναι η χαριστική

βολή στην ήδη τραυματισμένη περηφάνια του λαού μας

που μαζί με την μεθοδευμένη οικονομική κρίση  είναι

σχεδιασμένα για την τελική του υποταγή. Εάν χρει-

αστούν θυσίες θα τις πληρώσει ο λαός και αυτός πρέπει

να αποφασίσει για την τύχη του με δημοψήφισμα. Θέλει

αρετή και τόλμη η ελευθερία.
Ηλίας Σταμπολιάδης

Η  Θεσσαλονίκη και 

η θεωρία του καναπέ
του Νίκου Ιγγλέση

Ούτε κόμματα, ούτε πολιτικές οργανώσεις αλλά, τοπικοί

Σύλλογοι και περιφερειακές πολιτιστικές Ομοσπονδίες

κάλεσαν τους Έλληνες, μέσω του διαδικτύου, σ’ ένα ογ-

κώδες, όπως αποδείχτηκε, συλλαλητήριο την Κυριακή

(21-1-17) στη Θεσσαλονίκη για να εκφράσουν την αντί-

θεσή τους στην παραχώρηση – εκχώρηση του ονόματος

της Μακεδονίας στους Σλάβο-Αλβανούς του κράτους

των Σκοπίων.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, οι εκατοντάδες χιλιά-

δες Έλληνες, που συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυ-

ριακή στο παράλιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης,

κατέρριψαν τη θεωρία ότι αυτός ο λαός έχει ηττηθεί,

έχει παραιτηθεί, δεν αντιδρά και είναι πρόθυμος να απο-

δεχτεί ό,τι του ζητήσουν οι ξένοι επικυρίαρχοι και οι εγ-

χώριοι συνεργάτες τους. Η «θεωρία του καναπέ» στον

οποίον κάθονται οι πολίτες και ιδιωτεύουν, αδιαφορών-

τας  για τα κοινά, κατέρρευσε.

Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι οι  Έλ-

ληνες, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, έχουν ψυχή,

έχουν καρδιά και το κυριότερο αγαπούν την πατρίδα

τους.

Προσπαθούν από το 2010 να τσακίσουν αυτόν το λαό.

Τον κατέστρεψαν οικονομικά, τον διέλυσαν κοινωνικά,

έκλεψαν τους μισθούς και συντάξεις του, πάνω από το

ένα τρίτο του ενεργού πληθυσμού είναι στην ανεργία ή

υποαπασχολείται, λήστεψαν την περιουσία του με αλ-

λεπάλληλες φοροεπιδρομές, έστειλαν στη μετανά-

στευση  τον ανθό της νεολαίας του (περίπου 500.000),

τον τρομοκράτησαν ότι, αν αντισταθεί στις αποφάσεις

των δανειστών,  θα φύγει από την Ευρωζώνη και δεν θα

έχει τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα.

Προσπαθούν να πείσουν αυτό το λαό ότι τα Μνημόνια

και η λιτότητα είναι η κανονικότητα και πρέπει να υπο-

ταχθεί, να γίνει γραικύλος. Του είπαν ότι η ύψιστη προ-

τεραιότητα είναι να πληρώνει τους δανειστές, ακόμα και

με το «αίμα» του. Του είπαν ότι είμαστε μικροί και αδύ-

ναμοι, γι’ αυτό με τα Μνημόνια μείωσαν τις αμυντικές

δαπάνες, για να μας κάνουν ακόμη πιο αδύναμους. Προ-

σπαθούν να διαμορφώσουν το «μνημονιακό ιδιότυπο»

του νεοφιλελεύθερου –παγκοσμιοποιημένου ραγιά,

αλλά φαίνεται ότι απέτυχαν.

Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι οι  Έλ-

ληνες  είναι εδώ για να υπερασπιστούν τη Μακεδονία

από τους «κλέφτες της ιστορίας», είναι εδώ για να υπε-

ρασπιστούν τη Θράκη, το Αιγαίο και την Κύπρο από το

νέο-οθωμανικό επεκτατισμό, είναι εδώ για να υπερασπι-

στούν την εθνική κυριαρχία και την αξιοπρέπεια τους.

Μπορεί ο ελληνικός λαός να προδόθηκε, μετά το δημοψή-

φισμα της 5ης Ιουλίου 2015, από τις πολιτικές ηγεσίες των

κομμάτων του «μνημονιακού τόξου»  αλλά, δεν παρέδωσε

τα «όπλα», ούτε υπέγραψε καμιά συνθηκολόγηση.

Οι δωσίλογοι, οι εθνομηδενιστές της παγκοσμιοποίησης,

οι ετεροπροσδιορισμένες πολιτικές ηγεσίες των  κομμά-

των και τα μεγάλα μέσα μαζικής προπαγάνδας προσπά-

θησαν να συκοφαντήσουν το συλλαλητήριο, μείωσαν

τους συγκεντρωμένους στις 95.000 και τους απεκάλε-

σαν εθνικιστές, σωβινιστές, μισαλλόδοξους, ακροδεξι-

ούς, χρυσαυγήτες και πατριδοκάπηλους. Αλήθεια ποιο

από τα πολιτικά κόμματα μπορεί να κάνει σήμερα μια

συγκέντρωση ανάλογη, σε πλήθος και σε παλμό, με

αυτή της Θεσσαλονίκης; Κανένα από τα μεγάλα κανά-

λια, της ΕΡΤ συμπεριλαμβανομένης, δεν κάλυψαν το

συλλαλητήριο· αντίθετα προσπάθησαν να το «θάψουν».

Όσα πλάνα έπαιξαν στα δελτία ειδήσεων ήταν από το

τοπικό κανάλι «Βεργίνα ΤV».

Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι αρκεί

ένας συγκεκριμένος στόχος για να κινητοποιήσει τις

αστείρευτες δυνάμεις του έθνους. Η «θεωρεία του κα-

ναπέ»,  είναι η δικαιολογία όσων δεν μπορούν να δώ-

σουν αξιόπιστη προοπτική στη θέληση του λαού για

αγώνα.

Αυτός ο λαός θέλει και μπορεί να υπερασπιστεί την ιστορία

του, την ταυτότητά του, τα σύνορα της  πατρίδας του, τα

εθνικά συμφέροντα – της οικονομικής ανασυγκρότησης

συμπεριλαμβανομένης  και την αξιοπρέπεια του.

Ψηλά το κεφάλι Έλληνες!
https://greekattack.wordpress.com

Συλλαλητήριο στην Αθήνα

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία θα γίνει, 

μπροστά στο Σύνταγμα την 

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, 2 το μεσημέρι.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  /    ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και  Διοικητικής Μέριμνας 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 47,Τ.Κ.: 19400 Κορωπί                                                             
Πληροφ.: Καζαντζή Μαρία,  Τηλ.: 2106628402 εσωτ. 181, Fax: 2106624963                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27631/18-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 27631/18-12-2017 Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ4805/Β΄/29-12-2017 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Καθιερώνουμε απογευματινή, νυχτερινή κατά τις εργάσιμες ημέρες καθώς επίσης και κατά τις εργασίες Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών αυτών  καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, του μόνιμου προσωπι-
κού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και του προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  για το έτος 2018 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2018) μέσα στα όρια
που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. Α  και Β του άρθρου 20 του ν.4354/2015, για το  έτος 2018 ως εξής: 
1. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6012.001    μέχρι συνολικό ποσό  3.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 3 720 576 576
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ) ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  4.000,00€   
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 - -
2 5 1200 960 960

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό7.000,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 25-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό  2.600,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 6 1440 1152 1152
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6012.001  μέχρι συνολικό ποσό 70.000,00€      
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 20 4800 7032 7032

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  100.000,00 € 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 46 11040 16392 16392
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΟΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 20-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό  100.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 49 11760 17640 17640
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. Α) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6012.001       μέχρι συνολικό ποσό  2.000,00€        
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192 192

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 35-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 4.700,00€. 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 480 384 384
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4.Α) ΣΤΗΝ  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό 3.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 480 - -

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 30-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  2.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 2 480 384 384

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
5. Α) ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΟΥ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Κ.Α.
10-6022.001 μέχρι  ποσού  7.000,00€ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ (ΙΔΑΧ): 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ, ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  30.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192
2 16 3840
3 1 240 192

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Γ) ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΙΔΑΧ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 10-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 7.000,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192
2 2 480

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Δ) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ): 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6012.001 μέχρι συνολικό ποσό  1.500,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ε) ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΙΔΑΧ): 

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό  1.500,00€
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
6. Α) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6022.001 μέχρι συνολικό ποσό 1.500,00€ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 1 240 192 192

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Β) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ)
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 70-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 3.500,00€ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   

Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ  ΩΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ   ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΩΡΕΣ)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 8 1920 1536 1536

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Γ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΙΔΟΧ) 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 45-6042.001 μέχρι συνολικό ποσό 1.000,00€ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 10 2400 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας και τις εισηγήσεις των αντίστοιχων προϊσταμένων των υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας. 
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών όλου του έτους 2018 (Α΄ και Β΄ Εξάμηνο 2018), με
δαπάνη το ύψος της οποίας περιγράφτηκε αναλυτικά σε όσα προαναφέρθηκαν ανά κωδικούς και με τα ανάλογα
ποσά. Επομένως η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις αντίστοιχες προαναφερθέντες πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού έτους 2018 με τα ανάλογα ποσά.   
Ο αριθμός των απογευματινών ωρών υπερωριακής εργασίας δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλ-
ληλο και ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και των αν-
τίστοιχων νυχτερινών, σε υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για  24ωρη ή για 12ωρη απασχόλησή τους  καθ΄ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου για 16ώρες μηνιαίως, θα καθοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας
και τον προγραμματισμό των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση της δωδεκάωρης ή ει-
κοσιτετράωρης απασχόλησης οι ώρες για το προσωπικό του Δήμου Κρωπίας που ανήκει στην υπηρεσία καθαριό-
τητας αναλογούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015, σε 180 ώρες ανά υπάλληλο και ανά
εξάμηνο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεν είναι  ίδιος για κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις πραγματοποιούμενες από τον κάθε εργαζόμενο ώρες. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών
των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης.  
Η απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του ν.4354/2015 έχει ισχύ από την δημοσίευσή της στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Δήμαρχος  Δημήτριος Ν. Κιούσης           
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΑΕΙ
Ελληνίδα κυρία - μπέιμπι σίτερ - αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών, στις περιοχές Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΔΑ:78Ψ4ΩΛ6-ΡΣΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Kορωπί : 22-01-2018
Αρ. Πρωτ. :  1217
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας  :19441 Κορωπί
Πληροφορίες :Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX  : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό
άνω των ορίων (Διεθνή) δημόσιο ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές η δημόσια σύμβαση
με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνη-
σης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών
2018» του Δήμου Κρωπίας, του ΝΠΠΔ
ΣΦΗΤΤΟΣ, των ΝΠΔΔ Α' Βάθμια και Β'
Βάθμια Σχολική Επιτροπή και του
ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ προϋπολογισμού
470.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύ-
νολο 582.800,00€) με κριτήριο ανά-
θεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της μεγαλύτερης
ποσοστιαίας έκπτωσης (%), επί τοις
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά
μέσης τιμής λιανικής πώλησης για τα
είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
και βάσει της χαμηλότερης τιμής για
τα είδη του τμήματος 8.
Τα προϊόντα που ζητούνται, ανά CPV,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στα

έγγραφα της σύμβασης με αρ. μελέ-
της ΤΥ/65/2017, είναι τα εξής:

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα οκτώ (8) τμήματα. Εναλ-
λακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους Δήμου
Κρωπίας, του ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, των
ΝΠΔΔ Α' Βάθμια - Β' Βάθμια Σχο-
λική Επιτροπή και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ.
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας. 
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δεκαοκτώ
(18) μηνών από την ημερομηνία υπο-
γραφής της σύμβασης O τρόπος, ο
χρόνος και η παραλαβή των υλικών θα
γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 5.5
των αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού γραπτή και προφορική ορί-
ζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω

της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήμα-

τος, στην οποία θα αναρτηθούν όλα
τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή δι-
ευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού μπορούν να ζητούν-
ται από τους οικονομικούς φορείς-εν-
διαφερόμενους μέχρι την Κυριακή 11
Φεβρουαρίου 2018 και αυτές (πληρο-
φορίες ή διευκρινίσεις) θα παρέχον-
ται από μέρους της αναθέτουσας
αρχής μέχρι την Τρίτη 13 Φεβρουα-
ρίου 2018 μόνο μέσω του συστήμα-
τος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται η
Δευτέρα 22 Ιαν 2018 ώρα 15:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Δευτέρα 19 Φε-
βρουαρίου 2018 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ερ-
γάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών, δηλαδή την Παρασκευή 23 Φε-

βρουαρίου 2018 και ώρα 12:00, από
την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό
(1%) επί της καθαρής εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης για το κάθε
τμήμα. Πληροφορίες δίνονται στο
άρθρο 2.2.2 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια Ποι-
οτικής Επιλογής όπως αναφέρονται
στους αναλυτικούς όρους της Διακή-
ρυξης άρθρο 2.2. 
Για τα τμήματα 1 έως και 7 Καύσιμα
Κίνησης και Καύσιμα Θέρμανσης:
Άδεια που θα έχει εκδοθεί σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, (άρθρο 7
§ 3 (α) και (γ), αντίστοιχα του
Ν.3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 230/2002). Περισσότερες
πληροφορίες στους αναλυτικούς
όρους της Διακήρυξης άρθρο 2.2
Για το τμήμα 8-Ελαιολιπαντικά: Πι-
στοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμ-
πορικό μητρώο.
Η ισχύς των προσφορών είναι για διά-
στημα τεσσάρων (4) μηνών από την
επομένη της διενέργειας του διαγω-
νισμού.
Προσφυγές γίνονται ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προ-
σφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο άρθρο 3.4 των όρων
Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρε-
σία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.
17/01/2018.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Η διοίκηση του Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-

σης (ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε ότι

πλέον παρέχεται η δυνατό-

τητα καταχώρησης, επικαι-

ροποίησης ή μεταβολής

στοιχείων επικοινωνίας των

ασφαλισμένων και του αριθ-

μού τραπεζικού λογαρια-

σμού IBAN (για περιπτώσεις

επιστροφής χρημάτων),

μέσω των ηλεκτρονικών

υπηρεσιών ΕΦΚΑ που τη-

ρούνται στον ιστότοπο

www.efka.gov.gr. Όπως ανα-

φέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, η νέα υπηρεσία θα

συμβάλει στη δημιουργία

ενός πιο φιλικού περιβάλ-

λοντος και σύγχρονου τρό-

που επικοινωνίας, καθώς η

ορθή και πλήρης τήρηση

των στοιχείων ασφαλισμέ-

νου εξασφαλίζει την έγ-

καιρη ενημέρωση, την

απλούστευση των διαδικα-

σιών και την αποσυμφόρηση

των υπηρεσιών.

Hλεκτρονικοί

πλειστηριασμοί

από το Δημόσιο 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστη-

ριασμοί για χρέη προς το

Δημόσιο θα ξεκινήσουν

την 1η Μαΐου. Όπως προ-

κύπτει από τροπολογία

που κατατέθηκε στη

Βουλή, από την Πρωτο-

μαγιά σταματούν οι φυσι-

κοί πλειστηριασμοί

κινητών και ακινήτων, οι

οποίοι θα γίνονται απο-

κλειστικά μέσω Διαδι-

κτύου. Οι πλειστηριασμοί

θα γίνονται στην εμπο-

ρική αξία των ακινήτων,

όπως σημειώνεται στη

σχετική διάταξη. 

941,8 εκατ. €

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

Σε 941,8 εκατ. ευρώ,

ανήλθαν τα κέρδη της

Τράπεζας της Ελλάδας

(ΤτΕ) στη χρήση 2017,

έναντι 1.092,3 εκατ.

ευρώ της προηγούμενης

χρήσης, όπως ανακοί-

νωσε η ΤτΕ. Τα κέρδη θα

διανεμηθούν με βάση τις

σχετικές διατάξεις του

άρθρου 71 του Καταστα-

τικού της Τράπεζας της

Ελλάδος. 

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση: Υπ.Δομησης
Τμήμα: Πολεοδομικών Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Βασ.Κων/νου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Κ. Κεχαϊδου 

Μ. Σταματελάτου 
Τηλ: 213 – 2030411, 213-2030482
Fax: 213-2030456
Βάρη:.22-1-2018 
Aρ. Πρωτ.:.2363 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώ-
σεων ιδιοκτησίας στην Πράξη
Εφαρμογής της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης κατά την ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕ-
ΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και
ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπλη-
ρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ
877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουρ-
γού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της περιοχής ΚΟΡΜΠΙ του Δήμου
Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, να
προσέλθουν στο Δημοτικό Κατά-
στημα της Βάρης (Λ. Κωνστανίνου
25) από Τετάρτη 29-01-2018 εώς
16.02.18, τις εργάσιμες μέρες και
ώρες με σκοπό:
1. Να λάβουν γνώση της Πράξης
Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι
του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης, όπως αυτή έχει διαμορ-
φωθεί μετά την Αναθεώρηση της
Πολεοδομικής μελέτης, η οποία
έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο. Συγκεκριμένα το Α στάδιο
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 01/2017
Απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου, το
Β1 στάδιο εγκρίθηκε με την
υπ΄αριθμ 264/2017 Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου και το Β2 στάδιο
εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ
418/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβληθούν κατά τη διάρκεια της
ανάρτησης. 
2. Να υποβάλλουν την προβλεπό-
μενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν
παρατηρήσεις επί των κτηματογρα-
φικών διαγραμμάτων και πινάκων

όσον αφορά το ακίνητό τους ,ώστε
να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση
των παραπάνω διαγραμμάτων και
πινάκων.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συ-
νυποβάλλονται με την δήλωση ιδιο-
κτησίας και τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94 Απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94)
είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την
ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα
συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέ-
σεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτη-
τών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεω-
τική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε
παράλειψη υποβολής συνεπάγεται
όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου
5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου
για την ιδιοκτησία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

TMHMA Περιγραφή και ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1 Καύσιμα Κίνησης Δήμος 09134100-8 - 09132100-4 352.081,60 €

2 Καύσιμα Θέρμανσης Δήμος 09135100-5 12.295,16 €

3 Καύσιμα Θέρμανσης ΝΠΔΔ "ΣΦΗΤΤΟΣ" 09135100-5 12.868,94 €

4 Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ 09132100-4 7.873,98 €

5 Καύσιμα Θέρμανσης ΚΕΔΚ 09135100-5 1.721,32 €

6 Καύσιμα Θέρμανσης Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09135100-5 36.229,74 €

7 Καύσιμα Θέρμανσης B' ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09135100-5 28.221,49 €

8 Ελαιολιπαντικά Δήμος ΚΡΩΠΙΑΣ 09211000-1 18.707,63 €

Κορωπί, 19-01-2018
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Α.Π.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 311/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ. 296-302 ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΚΑ-

ΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥ-

ΤΑΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                        ΚΟΡΩΠΙ,   19-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της  με αριθμό πρωτ. 27670/19-12-2017  Απόφασης  Δημάρχου που
αφορά στην ‘Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρα-
κτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  έτους 2018.’ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε για την Προϊστάμενη του  τμήματος υποστήριξης πολιτικών
οργάνων του Δήμου Κρωπίας, Πετιμεζά Ιωάννα του Αντωνίου κλάδου ΠΕ
Διοικητικού (μόνιμη υπάλληλος), που τελεί χρέη πρακτικογράφου του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας την υπερωριακή της  απασχόληση
από 1-1-2018 έως 31-12-2018  με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου, και καθορίζουμε ως ανώτατο όριο τις είκοσι (20) ώρες ανά μήνα υπε-
ρωριακής απασχόλησης.
Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπερωρίες έτους 2018 της πρακτικογράφου
του Δημοτικού Συμβουλίου θα καλυφθεί  από τον: Κ.Α. 10-6012.002 (Αμοιβή
τήρησης πρακτικών Δ.Σ.) πίστωσης   ύψους 1.500,00ευρώ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ανάλογα με τις ανάγκες της υπη-
ρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δημήτριος Ν. Κιούσης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

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  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:

Η πρόταση της εξατομικευμένης

φαρμακευτικής θεραπευτικής

αγωγής αποτελεί ηθική,  

δεοντολογική και νομική  

υποχρέωση κάθε ιατρού

Η συνταγογράφηση είναι αμιγώς ιατρική πράξη και

αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις κάθε

θεράποντος ιατρού.

Η εκ μέρους του ιατρού πρόταση της πλέον κατάλ-

ληλης, κατά την επιστημονική του κρίση και τους

σύγχρονους κανόνες της Ιατρικής, εξατομικευμέ-

νης φαρμακευτικής θεραπευτικής αγωγής αποτε-

λεί ηθική, δεοντολογική και νομική υποχρέωσή του.

Και αυτό, ανεξάρτητα από την υποχρέωση να συν-

ταγογραφεί με βάση αποκλειστικά τη δραστική

ουσία και σύμφωνα με τους κανόνες της συνταγο-

γράφησης.

Ενόψει σειράς ερωτημάτων ιατρών-μελών μας,

επανερχόμαστε στο θέμα και, με τον πλέον κατη-

γορηματικό τρόπο, υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί όχι

απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση του κάθε ιατρού

να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ιατρικής

και τις επιταγές της επιστημονικής του συνείδη-

σης, να συνταγογραφεί μεν με τη δραστική ουσία,

αλλά, παράλληλα, να υποδεικνύει στον ασθενή το

καταλληλότερο κατά τη κρίση του συγκεκριμένο

φάρμακο αναφοράς ή γενόσημο φάρμακο, ακόμη

και σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέ-

σεις της Υπουργικής Απόφασης, συνεκτιμώντας

και τις όποιες οικονομικές διαστάσεις. 

Τούτο επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

(άρθρ. 2 και 3 του ν. 3418/2005), αλλά και είναι

σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία, όπως, με τον

πλέον σαφή τρόπο, δέχθηκε το Συμβούλιο της Επι-

κρατείας (ΣτΕ Ολομ. 3802/14- ιδίως σκέψη 18)

Καλούμε λοιπόν την μεν ΗΔΙΚΑ να αποσύρει

άμεσα τη φραγή συνταγογράφησης στις περιπτώ-

σεις που υπερκαλύπτεται το όριο του 15%, τα δε

μέλη μας να τηρήσουν τη νομιμότητα και να εφαρ-

μόσουν απαρέγκλιτα την παραπάνω οδηγία, αντα-

ποκρινόμενα έτσι στο υπέρτατο καθήκον τους να

ενεργούν πάντα με αποκλειστικό γνώμονα το συμ-

φέρον των ασθενών και τον σεβασμό στην ανθρώ-

πινη ζωή και αξιοπρέπεια.
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. . . γ ια την υγειά μας

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

Ανθεκτικές ψείρες εξαπλώνονται σε μικρούς και μεγάλους 
Σοβαρό πρόβλημα με ψείρες που αντιστέκονται σε πολ-

λές από τις θεραπείες εναντίον τους παρατηρείται στην

Ελλάδα, ακριβώς όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ.

Μάλιστα οι ψείρες δεν αναπτύσσονται μόνο σε παιδιά

αλλά και σε ενήλικες, ακόμα και σε γυναίκες με βαμμένα

μαλλιά που κανονικά θα έπρεπε να έχουν απαλλαγεί

από αυτές.

«Οι ψείρες έχουν “θεριέψει” και έχουμε πολλά περιστα-
τικά στα οποία πρέπει να δοκιμάσουμε πολλά και διαφο-
ρετικά αντιφθειρικά προϊόντα έως ότου βρούμε κάποιο
που αποδίδει», λέει ο Δρ. Μάρκος Μιχελάκης, Δερμα-

τολόγος-Αφροδισιολόγος (Αισθητική Δερματολογία-

Δερματοχειρουργική). «Ακόμα και γυναίκες με βαμμένα
μαλλιά έχουν πρόβλημα, παρότι οι βαφές θα έπρεπε στις
περισσότερες περιπτώσεις να εμποδίζουν την επιμό-
λυνση των μαλλιών από ψείρες».

Οι ψείρες είναι παρασιτικά έντομα που μεταδίδονται από

το ένα άτομο στο άλλο με την επαφή των κεφαλιών

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

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

ζήσουν για πολύ μακριά απ' το ανθρώπινο σώμα.

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

πίζονται συνήθως στον αυχένα, στους κροτάφους και

στ’ αυτιά. Αριθμητικά όμως είναι λίγες και μπορεί να μη

φαίνονται πάνω στα μαλλιά, διότι το χρώμα τους μπορεί

να είναι καστανό, καστανόξανθο, γκριζωπό ή μαύρο.

Έτσι, αυτό που συχνά αντιλαμβανόμαστε είναι οι κόνι-

δες, δηλαδή τα αυγά τους τα οποία είναι πολυάριθμα,

λευκά, κολλάνε σε απόσταση λίγων χιλιοστών από τη

ρίζα των τριχών και δεν ξεκολλάνε εύκολα από αυτές.

«Για την αντιμετώπισή τους υπάρχουν πολλά ειδικά προ-
ϊόντα τα οποία άρχισαν να χρησιμοποιούνται τη δεκαε-
τία του ’40 και για σχεδόν έξι δεκαετίες ήταν πολύ
αποτελεσματικά. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90,
όμως, άρχισαν να δημοσιεύονται σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυ-
στραλία αναφορές για ανθεκτικά στελέχη, με αποκορύ-
φωμα μία μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο περιοδικό
Journal of Medical Entomology και έδειξε ότι η συντριπτική
πλειονότητα των ψειρών σε 42 αμερικανικές πολιτείες φέ-
ρουν μεταλλαγμένα γονίδια που αυξάνουν την ανθεκτικό-
τητά τους σε μη-συνταγογραφούμενα προϊόντα με
πυρεθρίνες και πυρεθροειδή, τα οποία αποτελούν την
πρώτη γραμμή θεραπείας», εξηγεί ο Δρ. Μιχελάκης

Αν και δεν είναι γνωστό με ποιον τρόπο συνέβησαν

αυτές οι μεταλλάξεις, είναι πολύ πιθανό να έπαιξε ρόλο

η κατάχρηση των προϊόντων αυτών. «Πολύς κόσμος έχει

την τάση να κάνει αυτοδιαγνώσεις και να προχωρά σε
αυτοθεραπεία, δίχως να συμβουλευθεί έναν ειδικό, ενώ
πολλές φορές δεν ακολουθεί καν τις οδηγίες χρήσεως
των προϊόντων που αγοράζει», λέει ο Δρ. Μιχελάκης.

Όντως, μελέτες έχουν δείξει ότι πολλοί αυξάνουν τις

δόσεις των προϊόντων που χρησιμοποιούν,  νομίζοντας

ότι έτσι θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Παρότι, όμως, όλ’ αυτά ακούγονται πολύ ανησυχητικά,

ο Δρ. Μιχελάκης τονίζει πως τα μη-συνταγογραφούμενα

προϊόντα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν την

πρώτη γραμμή θεραπείας εναντίον των ψειρών, αφού

κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων αν έχει

ανθεκτικές ψείρες ή όχι.

Επιπλέον, ακόμα κι αν οι ψείρες είναι ανθεκτικές, δεν

προκαλούν χειρότερα συμπτώματα από τις κοινές ψεί-

ρες, απλώς είναι πιο δύσκολη η καταπολέμησή τους.

Η θεραπεία

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα της θεραπείας είναι

να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του προ-

ϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε και να τις τηρήσετε

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

από τους ώμους) μπορεί να χρειασθείτε δύο μπουκάλια

από το αντιφθειρικό προϊόν, όπως συνιστούν και τα αμε-

ρικανικά ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου & Πρόληψης

Νοσημάτων (CDC).

Πριν τη χρήση της αντιφθειρικής θεραπείας δεν πρέπει

να έχετε λουστεί με κοινό σαμπουάν ούτε να έχετε

βάλει στα μαλλιά σας μαλλακτική κρέμα. Δεν πρέπει επί-

σης να λουστείτε για 1-2 ημέρες μετά τη χρήση του αν-

τιφθειρικού προϊόντος.

Αν 8-12 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος δείτε

νεκρές ψείρες στα μαλλιά σας ή πως τα έντομα κινούν-

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

τα μαλλιά σας με το ειδικό μεταλλικό χτενάκι που τις

απομακρύνει και περιμένετε, ελέγχοντας τακτικά τα

μαλλιά σας. Μπορεί κάποια στιγμή να χρειασθεί να επα-

ναλάβετε την επάλειψη, ανάλογα με τις οδηγίες χρήσης

του προϊόντος. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται καθημερινά

επί τουλάχιστον μία εβδομάδα και στη συνέχεια σπορα-

δικά, ειδικά αν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με

ψείρες στο σχολείο του παιδιού ή στον στενό κοινωνικό

σας περίγυρο.

Αν 8-12 ώρες μετά την εφαρμογή δεν βλέπετε νεκρές

ψείρες και τα ζωύφια είναι δραστήρια όπως πριν τη

χρήση του προϊόντος, είναι πιθανό να μην έχει αποδώ-

σει το αντιφθειρικό προϊόν. Μην σπεύσετε όμως να επα-

ναλάβετε τη θεραπεία: συμβουλευθείτε πρώτα τον

δερματολόγο σας.

Όσον αφορά τις βαφές για τα μαλλιά, πρέπει να ξέρετε

ότι ναι μεν μπορούν σκοτώσουν τις ψείρες, αλλά όχι τις

κόνιδες, γιατί έχουν πολύ σκληρό περίβλημα το οποίο

δεν μπορούν να διαπεράσουν οι βαφές. Επομένως, μετά

τη βαφή πρέπει να τις αφαιρέσετε με το ειδικό χτενάκι,

ειδάλλως θα υποτροπιάσετε μέσα σε μία εβδομάδα

αφού οι κόνιδες εκκολάπτονται κάθε επτά ημέρες.

Προστασία της οικογένειας

Για να καταπολεμηθούν οι ψείρες συνήθως απαιτείται

θεραπεία και παρακολούθηση επί τουλάχιστον 2 συνε-

χόμενες εβδομάδες για το άτομο που τις φέρει, ενώ όλα

τα άτομα της οικογένειάς του καθώς και όσοι έρχονται

σε στενή επαφή μαζί του πρέπει να ελέγχονται λεπτο-

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

αυτά θεραπεία. Η θεραπεία πρέπει να αρχίζει ταυτοχρό-

νως για όλους.

Για να αποφευχθεί η επιμόλυνση της οικογένειας όταν

ένα άτομο έχει ψείρες, δεν θα έβλαπτε να λούζονται οι

υπόλοιποι με σαμπουάν που περιέχει πυρεθρίνες ή μα-

λαθείο μία φορά την εβδομάδα επί 2-3 συνεχόμενες

εβδομάδες ή σε καθημερινή βάση με φυτικό σαμπουάν

που απωθεί τις ψείρες. 

Καλό θα ήταν επίσης να απολυμανθούν προληπτικά ορι-

σμένα κοινόχρηστα αντικείμενα, όπως τα σεντόνια και

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

μούς. Να πλένετε τέλος τις χτένες και τις βούρτσες της

οικογένειας σε καυτό νερό, αφήνοντάς τες σε αυτό για

τουλάχιστον 5 λεπτά.
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
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Έλαμψαν τα αστέρια των παιδικών κατηγοριών στο

1ο Κύπελλο Ελλάδος της χιονοδρομίας που διεξήχ-

θει στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου το περασμένο

Σαββατοκύριακο (20-21/01).

Λόγω των καιρικών συνθηκών πραγματοποιήθηκαν

δυο αγωνίσματα τεχνικής κατάβασης με τον διοργα-

νωτή ΕΟΣ Βόλου να κερδίζει τα περισσότερα μετάλ-

λια και να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στις

παιδικές κατηγορίες. 

Στους Παίδες ο Χρήστος Μαρμαρέλης (ΣΕΡ) ήταν ο

μεγάλος νικητής των αγώνων και ανέβηκε στο υψη-

λότερο σκαλί του βάθρου και τις δύο ημέρες. 

Το ίδιο εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση στην κατηγο-

ρία των Κορασίδων, της Φαίδρας Μανιουδάκη (ΑΧΑ)

που κέρδισε δύο χρυσά μετάλλια σε ισάριθμα αγωνί-

σματα. 

Στους μικρούς Παίδες ο ανταγωνισμός ήταν έντονος

και τα μετάλλια τα κέρδισαν διαφορετικοί αθλητές.

Την πρώτη ημέρα επικράτησε ο Νικόλαος Πήχας

(ΓΡΕ) και τη δεύτερη ο Βασίλης Κορόλης (ΒΟΛ) ήταν

πρώτος νικητής. 

Στις μικρές Κορασίδες η Ευρυδίκη Δημητρώφ (ΒΟΛ)

κατετάγη δυο φορές στην πρώτη θέση και κέρδισε

ισάριθμα χρυσά μετάλλια.

Χρυσά μετάλλια στο 1ο κύπελλο χιονοδρομίας Ελλάδος

Μια ακόμη νίκη σημειώσαν οι Γυναίκες του συλλόγου

“Θέτις” Βούλας για το πρωτάθλημα της Pre League,

νικώντας εκτός έδρας με 3-0 σετ την Πετρούπολη,

έκαναν το 13/13 και διατηρήθηκαν μόνες πρώτες

στην βαθμολογία.

Η επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Συλλόγου

“Θέτις” εντός έδρας, είναι  με τον ΖΑΟΝ το Σάββατο

27/1 στις 19:00

Τα σετ: 0-3 (21-25, 21-25, 11-25)

ΓΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Παπαϊωάννου): Μασούρα, Καράτερζη,

Κατσιμπούλα, Καπνιά, Φωκιανού, Πανοπούλου / Πολίτη (λ),

Εικοσπεντίδου, Δημητροπούλου.

ΘΕΤΙΔΑ (Λυκογιάννη): Δρακουλίδου, Χρήστου, Σιρίνινα,

Γιοβάνη, Αργυροπούλου, Γεωργιάδη / Ξηνταρά (λ), Μα-

τσούκα, Κιουτσιούκη, Καράμπαλη (λ), Καλούδη, Τσιώνη.

Pre League: Πετρούπολη - Θέτις Βούλας 0-3 (pics) 

Διασυλλογικός Αγώνας σκαφών Laser

Ο Ν.Ο.Ε. διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 20-21 Ιανουαρίου 2018 τον διασυλλογικό αγώνα «ΕΛΛΗΣ 2018-

Κύπελλο Άλκη Μαγκριώτη» για σκάφη τύπου Laser, 420 και 470. Ο αγώνας διεξήχθη εξ αναβολής, με καθυ-

στέρηση δύο εβδομάδων, στον Φαληρικό όρμο.

Η ομάδα του Ν.Α.Ο.Β., υπό τον προπονητή Γιώργο Φλωρίδη, αν και με ελλιπή σύνθεση, συμμετείχε στον

αγώνα κι απέσπασε στα

μεν Laser 4.7, την 2η θέση,

στην κατηγορία Κορασίδων,

με την ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΓΙΑΛΗ

(19η στην Γενική Κατάταξη)

και την 9η Γενικής με τον

ΝΙΚΟ ΓΚΙΩΝΗ, επί 90 συμ-

μετεχόντων αθλητών/αθλη-

τριών. 

Στα δε Laser Radial, επί 25

συμμετεχόντων, την 3η

θέση στην κατηγορία Γυναι-

κών (5η Γενικής) με την ΒΙ-

ΚΤΩΡΙΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ.

Στα 4.7 έγιναν 5 ιστιοδρο-

μίες ενώ στα RDL 6. 
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...στο κύλισμα της μπάλας

Περί διαιτησίας

Με τα θέματα της διαιτησίας να βρίσκονται στο επίκεν-

τρο των συζητήσεων, αντιπροσωπεία της UEFA συναν-

τήθηκε 24.1.18 με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη

Γραμμένο και τον επικεφαλής της ΚΕΔ, Μέλο Περέιρα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, οι παράγοντες της

Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας εξέφρασαν την εμπιστο-

σύνη τους στη δουλειά του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή

και την ικανοποίησή τους για τη γενικότερη εικόνα της

ελληνικής διαιτησίας το τελευταίο διάστημα. 

Από την άλλη, φέρονται να τόνισαν ότι υπάρχουν περι-

θώρια περαιτέρω βελτίωσης. Δόθηκε μάλιστα στον Πε-

ρέιρα η εντολή να επιλέξει συνεργάτες από το

εξωτερικό (πιθανότατα δύο), μαζί με τους οποίους από

εδώ και στο εξής θα κάνει τους ορισμούς των διαιτητών

στα ματς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου! Κάτι

που σημαίνει ότι θα αλλάξει η σύνθεση των βοηθών του,

που μέχρι τώρα αποτελούνταν από Ελληνες παράγον-

τες της διαιτησίας. Κίνηση που ερμηνεύεται και ως βήμα

ώστε να μετριαστούν οι διαμαρτυρίες για τους ορισμούς

των διαιτητών όσον αφορά τη συνέχεια του πρωταθλή-

ματος και του Κυπέλλου.

UEFA - NATIONS CUP

Μαθαίνει αντιπάλους η Ελλάδα

Τους αντιπάλους της στη νέα διοργάνωση της UEFA, το

Nations Cup, που αρχίζει το Σεπτέμβρη, αναμένεται να

μάθει η Εθνική ανδρών, μέσω της κλήρωσης που θα

πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία στην Ελ-

βετία. Η νέα διοργάνωση θα καταργήσει τα φιλικά παι-

χνίδια των ομάδων και δίνει 4 «εισιτήρια» πρόκρισης στο

Euro 2020, εισάγοντας το στοιχείο του συναγωνισμού.

Μέσω της αύξησης του ενδιαφέροντος, φυσικά, η UEFA

προσδοκά και την ανάλογη αύξηση σε κέρδη.

Το σύστημα διεξαγωγής έχει ως εξής: Οι ομάδες χωρί-

ζεται με βάση τη θέση τους στη βαθμολογία της UEFA

σε τέσσερις κατηγορίες (Λίγκα 1, Λίγκα 2 κ.ο.κ.), στις

οποίες θα σχηματιστούν τέσσερις όμιλοι. Τα ματς θα

είναι μέσα - έξω (εντός - εκτός έδρας) και θα διεξαχθούν

το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη του 2018 (η

κάθε ομάδα θα παίξει δηλαδή 4 ή 6 ματς, ανάλογα με το

μέγεθος του ομίλου της).

Οσον αφορά την Ελλάδα, θα αγωνιστεί στη Λίγκα 3 μαζί

με 14 ακόμα Εθνικές ομάδες: Ουγγαρία, Ρουμανία, Σκο-

τία, Σλοβενία, Σερβία, Αλβανία, Νορβηγία, Μαυροβού-

νιο, Ισραήλ, Βουλγαρία, Φινλανδία, Κύπρο, Εσθονία και

Λιθουανία. Στη σημερινή κλήρωση η ελληνική ομάδα βρί-

σκεται στο 2ο από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με

Σερβία, Αλβανία και Νορβηγία.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Ανοιχτό το ντέρμπι, προβάδισμα 

για ΠΑΟΚ και Πανιώνιο

Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ στις

7 Φλεβάρη άφησαν χτες Ολυμπιακός και ΑΕΚ, καθώς οι

δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης»

στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του

Κυπέλλου.

Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός είχε την υπεροχή στο επιθε-

τικό κομμάτι, αφού φάνηκε πιο δραστήριος της ΑΕΚ, με

περισσότερες πρωτοβουλίες, και έχασε αρκετές ευκαι-

ρίες για κάποιο γκολ, με σημαντικότερη αυτή του Τζούρ-

τζεβιτς στο 6', ενώ έφτασε κοντά στο γκολ και με τον

Σισε στο 37', τον Φορτούνη στο 56' και τον Μαρίν στο

61'. Οσο για την «Ενωση», έριξε το βάρος στην αμυντική

λειτουργία και ευτύχησε να έχει σε καλή μέρα τον τερ-

ματοφύλακά της Μπάρκα, που πραγματοποίησε ορισμέ-

νες σωτήριες επεμβάσεις. Παράλληλα η ΑΕΚ έχασε κι

εκείνη κάποιες ευκαιρίες για γκολ, με κυριότερες αυτές

του Τσιγκρίνσκι (35') και του Λιβάγια (64').

Χάρη στη δύναμη της Τούμπας - όπου έφτασε τις 10

νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια - ο ΠΑΟΚ «αγκάλιασε» την

πρόκριση στα ημιτελικά μετά τη νίκη του με 2-0 επί του

Ατρόμητου. Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Πέλκας

(17') και Σάχοφ (86'), ενώ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύ-

ρονται για το πρώτο γκολ και ένα πέναλτι που δεν τους

δόθηκε (χέρι Μάτος στο 71').

Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος πήρε προβάδισμα για την

πρόκριση μετά τη νίκη του επί της Λαμίας με 1-0.

Σκάκι

80 χρόνια Tata Steel

Στο Βάικ ααν Ζέε της Ολλανδίας πραγματοποιείται

από τις 13 έως τις 28 Γενάρη ένα από τα ισχυρότερα

τουρνουά της χρονιάς. 

Το Tata Steel ξεκίνησε το 1938 και από τότε δεν στα-

μάτησε να προσελκύει τους περισσότερους από τους

κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Οϊβε, Λάρσεν, Πε-

τροσιάν, Κέρες, Γκέλερ, Πόρτις, Σπάσκυ, Μποτβίνικ,

Ταλ, Κορτσνόι, Τίμμαν, Κάρποβ, Κράμνικ, Κασπάροβ,

αλλά και πιο «σύγχρονοι», όπως Ανάντ, Τοπάλοβ,

Αρονιάν, Καριάκιν, Κάρλσεν και Νακαμούρα συνθέ-

τουν τη λίστα των ετή-

σιων νικητών. 

Φέτος, ο πρώτος όμιλος

(Masters) αποτελείται

από τους Κάρλσεν, Κα-

ρουάνα, Μαμεντιάροβ,

Σο, Κράμνικ, Σβίντλερ,

Ανάντ, Καριάκιν, Χίρι, Γι, Ματλάκοβ, Χου Γιφάν, Αν-

τιμπάν και Τζόουνς, ενώ παράλληλα «τρέχει» και

δεύτερος όμιλος με 12 GM, 1 IM και1 WGM. Ο νικη-

τής του δεύτερου ομίλου θα κερδίσει μια θέση στον

πρώτο όμιλο του 2019.

Οι Ανάντ και Χίρι ήταν οι μόνοι με 3 βαθμούς και ακο-

λουθούσαν οι Κάρλσεν, Μαμεντιάροβ και Κράμνικ με

2,5, αποδεικνύοντας ότι σε επίπεδο κορυφής οι δια-

φορές μεταξύ των παικτών είναι πολύ μικρές και κα-

νένα αποτέλεσμα δεν είναι προδιαγεγραμμένο!

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

KOBOYN ΠΙΤΑ
ο Αρης Βούλας

Tην πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα κόβει ο Γυμναστι-

κός Σύλλογος “Αρης Βούλας”, την Δευτέρα 29 Ια-

νουαρίου, ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα επιτραπέζιας

αντισφαίρισης στη Βούλα (Λευκάδος 1, κάτω από

τη γέφυρα της Λεωφ. Βουλιαγμένης).

Ο Πρωτέας Βούλας

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας κόβει την πρωτοχρονιά-

τικη πίτα, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 12 το με-

σημέρι στο κλειστό γήπεδο Μπάσκετ της Βούλας

(Λυκούργου και Ελ. Βενιζέλου 17.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΟΡΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16671

ΤΗΛ. 210 8962.657, FAX: 210 8963.588

NAUTICAL CLUB KATIKON VOULIAGMENIS

Βουλιαγμένη, 10.1.2018

Αρ. Πρωτ. 3222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις 08/01/2018, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

τα Μέλη του Ν.Ο.Κ.Β., όπως παραστούν στην 1η ΤΑ-

ΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για το έτος 2018.

Η Συνέλευση ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, η Τακτική Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 25/02/2018 και ώρα 12:00

μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ είναι τα εξής:

1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για

το έτος 2017.

2) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3) Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού

έτους 2017.

4) Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2017.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος Λ. Τερζόπουλος

2οι ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ 2019

ΠΑΤΡΑ

Σε θολό τοπίο, όσον αφορά τον προγραμματισμό από

πλευράς κυβέρνησης, εξακολουθεί να βρίσκεται το

πλάνο για τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογει-

ακών Αγώνων του 2019 που θα διεξαχθούν στην

Πάτρα. Οπως προκύπτει από πλευράς του δήμου Πά-

τρας, αν και έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την επί-

σημη ανάληψη της διοργάνωσης από την πόλη, τα

πράγματα παραμένουν «στον αέρα» σε σημαντικά

πρακτικά ζητήματα της διοργάνωσης, με ευθύνη και

των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων. 

Για το συγκεκριμένο θέμα, μόλις πριν λίγες μέρες ο

δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης έστειλε μία

ακόμη επιστολή (η δεύτερη σε διάστημα λιγότερο από

ένα μήνα) προς τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο

Βασιλειάδη, επισημαίνοντας για μια ακόμη φορά την

ανάγκη να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο, αφού ο χρό-

νος πιέζει.




