
21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Την ευκαιρία, το έναυσμα για το παρόν μακάβριο

άρθρο, μου την έδωσε η αναφορά του ελεύθερου

συνεργάτη μας, γιάννη κορναράκη, στον εκλι-

πόντα καλλιτέχνη Μάνο Ελευθερίου και ιδιαίτερα

το εμβόλιμο μήνυμα της οικογένειας του εκλι-

πόντα: 

«Η σορός του Μάνου Ελευθερίου μεταφέρθηκε
στη Βουλγαρία για αποτέφρωση.
Σε μια χώρα που εν ριπή οφθαλ-
μού μπορεί να καείς ζωντανός,
απαγορεύεται να καείς νεκρός»!
(ΕΒΔΟΜΗ 28/7/18).

Προσυπογράφουμε το συμπέρα-

σμα της οικογένειας, με την παρα-

τήρηση ότι από το 2006 – εδώ και

12 χρόνια – τυπικά δεν απαγο-

ρεύεται πλέον, αλλά ουσιαστικά

είναι έτσι, αφού 1000 και πλέον νεκροί συμπολί-

τες μας, κατ’ έτος, «ταξιδεύουν» στη Βουλγαρία

προκειμένου να πραγματοποιηθεί  ο δικός τους

τρόπος επιλογής ανακύκλωσης της ύλης τους· η

καύση, με εφάπαξ κόστος της τάξεως των 2000

– 3000 ευρώ. Αν συνοδεύεται από συγγενείς και

φίλους η τιμή φυσικά ανεβαίνει (κάποια γραφεία

τελετών προσφέρουν και μικρότερες τιμές). Εάν

η αποτέφρωση γινόταν στην Ελλάδα, το κόστος

θα κατέβαινε στα 500 €. 

Το αντίστοιχα κόστος ταφής, είναι της τάξεως

των 3000 ευρώ με διαρκή κατ’ έτος επιβάρυνση

της οικογένειας για το οστεοφυλάκιο (από 50

έως 150 ευρώ). Οι επιβαρύνσεις ποικίλουν κατά

Δήμο και νεκροταφείο.

Δεν κάνω έρευνα και γι’ αυτό οι τιμές που ανα-

φέρω είναι καθαρά ενδεικτικές.

Τώρα πού βρισκόμαστε;

Πού βρισκόμαστε; Εκεί που ξεκινήσαμε το 2006!

Το 2006 ψηφίστηκε ο Νόμος 3448, αρ. 35 (ΦΕΚ Α’

57/15.3.06). Το σχετικό             συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η καύση των νεκρών
και το εμπόριο ταφής

Εκκίνηση
απαλλοτριώσεων

στο Κόρμπι
Σελίδα 7

Επόπτης σε κάθε Δήμο
Σελίδα 18

Ο Αληθινός 

Θεοδωράκης

Σε πλήρη λειτουργία ο νέος αξονικός 

στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο

«δίς ἐξαπατᾶσθαι
ταὐτόν 
οὐκ ἀνδρός
σοφοῦ»

κοίτα σελίδα 14

35.000 παιδιά εκτός
Παιδικών Σταθμών!

Ξεκάθαρη 

δήλωση 

εκπροσώπου της

κυβέρνησης. 

Ο λόγος είναι ότι

δεν υπάρχουν 

οι αντίστοιχοι

Παιδικοί σταθμοί

για να τα 

υποδεχτούν.

Σελίδα 12

Σελίδα 6

Σελίδα 13
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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

Προεδρικό Διάταγμα υπεγράφη... εν τάχει, τρία

χρόνια μετά(!) το 2009 (Π.Δ. 31 ΦΕΚ

Α’49/23.3.2009) και η σχετική Κ.Υ.Α., ένα χρόνο

μετά! (ΦΕΚ Β’ 745, 31.5.2010).

Τώρα, δωδεκάμισι χρόνια μετά, συνεχίζουμε να

τρέχουμε στη ...Βουλγαρία! Ελλάς... όχι δεν φταίει

σε τίποτα η Ελλάδα. Τα κουμάσια οι πολιτικοί μας

φταίνε - οι κουμανταδόροι μας και η νεμονκλα-

τούρα όλων των ειδών και όλων των επιπέδων. Ευ-

ρωπαϊστές υποκριτές το μεγαλείο σας! Οι άνθρω-

ποι του «δήθεν». Δήθεν εκσυγχρονιστές, δήθεν

ευρωπαϊστές, αλλά σίγουρα ευρωλιγούρηδες,

δήθεν «αριστεροί», ...φιλελεύθεροι, δήθεν λαϊκοί·

λαοπλάνοι, ΝΑΙ!

Εχθροί της πατρίδας εκόντες – άκοντες και του

λαού. 

Ανίκανοι, υποκριτές και άχρηστοι. Θέλει αιτιολό-

γηση ο ισχυρισμός μου; Μα και μόνο η ιστορική

διαδρομή αυτού του θεσμού, της εκούσιας και

ελεύθερης επιλογής της αποτέφρωσης αντί της

ταφής, το αποδεικνύει· η «ιστορική» διαδρομή εν

βραδυτάτη εξελίξει, γιατί υπάρχει και προϊστο-

ρία!...

Ποια είναι η «προϊστορία»;

Το καλοκαίρι του 1985, πριν από 33 χρόνια(!), το

διευρυμένο Περιφερειακό (Νομαρχιακό) Συμβού-

λιο Αττικής, με Πρόεδρο τον Θεόδ. Κατριβάνο (πρ.

Βουλευτή της ΕΔΑ), έφερε προς διαβούλευση

πρόταση για τη δημιουργία στην Αττική, πέντε “νε-

κροταφείων μαμούθ”, ένα εκ των οποίων επρόκειτο

να δημιουργηθεί στα ορεινά της Βούλας.

Ο υπογράφων είχα προσκληθεί ως Αντιδήμαρχος

με την αρμοδιότητα της εκπροσώπησης του Δήμου

Βούλας. Κατά το μεσημέρι, όταν όλοι οι παρευρι-

σκόμενοι – οι μητροπολίτες της Αττικής και πολλοί

ανώτατοι κληρικοί, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, Δή-

μαρχοι, εκπρόσωποι Υπουργείων, Δημοσιογράφοι

– ήσαν αποχαυνωμένοι από τη ζέστη και τη μονο-

τονία της συζήτησης, ο Πρόεδρος (Θ. Κατριβάνος),

μου έδωσε το λόγο:

― Πείτε μας, κύριε Αντιδήμαρχε, συμφωνείτε με

την δημιουργία ενός εκ των προτεινομένων νεκρο-

ταφείων στην περιοχή σας;

― Κύριε Πρόεδρε, εδώ εκφράζω την προσωπική

μου άποψη. Οποιαδήποτε απόφαση – θετική ή αρ-

νητική – θα ληφθεί από το Δημοτικό μας Συμβού-

λιο.

Όμως επιτρέψτε μου να ταράξω λίγο τα νερά, για

ν’ αφυπνιστούμε από την καλοκαιρινή μεσημβρινή

ραστώνη.

Η πολιτεία, αμέσως μετά την μεταπολίτευση, με

Κυβέρνηση Κων/νου Καραμανλή, θεσμοθέτησε και

ορθώς, την ονοματοδοσία, την οποία διαχώρισε

από το μυστήριο της βάπτισης. Ο καθένας δικαιού-

ται ονόματος.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., την οποία εκπροσω-

πείτε θεσμοθέτησε τον πολιτικό γάμο. Είναι πλέον

καιρός να ολοκληρώσει η πολιτεία τον εκσυγχρο-

νισμό της, θεσπίζοντας την εκούσια καύση των νε-

κρών.

Θ. Κατριβάνος: (Διακόπτει). Αυτό, παρακαλώ, να

μην καταγραφεί στα πρακτικά.

Βενετσάνος: Αντιλαμβάνομαι τη δυσχερή θέση

που βρίσκεστε, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης,

ενώπιον του ανωτάτου κλήρου. Επιμένω όμως να

γραφτεί η πρόταση. Κάποια στιγμή το θέμα πρέπει

να τεθεί επισήμως. Ε, ας τεθεί από τον Αντιδή-

μαρχο ενός μέσου Δήμου· της Βούλας.

Την άλλη ημέρα, όλο ο Τύπος ασχολήθηκε με το

θέμα, ...αντικειμενικά – χωρίς να λάβει θέση. Μία

δημοσιογράφος της «Ναυτεμπορικής» με συνε-

χάρη θερμά. Ήταν η Αφροδίτη Μανιάτη – της ομά-

δας του Νίκου Μπελογιάννη καταδικασθείσα «δις

εις θάνατον».

Στη συνέχεια της προϊστορίας ο Δήμαρχος Αθη-

νών Δ. Μπέης, ερωτηθείς την επομένη από τους

δημοσιογράφους, δήλωσε: «Δεν είναι καιρός για
τέτοιες συζητήσεις...»
Ευτυχώς η πρόταση εκσυγχρονισμού ήρθε όχι από

την «προοδευτική» παράταξη, αλλά από τη συντη-

ρητική! Το 1987, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Μιλ-

τιάδης Έβερτ απέστειλε σχετική επιστολή στην

Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος και... αυτό

ήταν όλο. Πέρασαν άλλα 19 χρόνια για να θεσμο-

θετήσει η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή την εκούσια

καύση μετά από προγενέστερη δήλωση του απο-

θανόντος και εφόσον το επιτρέπουν «οι θρησκευ-
τικές του πεποιθήσεις». Δηλαδή; Ατολμία!

Και η πραγματοποίηση, η θεσμική επιταγή εν τοις

πράγμασι; Δειλία, ατολμία, δολιχοδρομία, μπροστά

στους  ταλιμπάν της τρισυπόστατης θρησκείας.

«Χους ει και εις χουν απελεύσει». Η θεϊκή επιταγή

είναι συμβολική και υπό ευρεία ερμηνεία απόλυτα

αληθινή και επιστημονικά: Το άφθαρτο και η μετα-

τροπή της ύλης. Η ανακύκλωση της ύλης.

Τώρα, επειδή συνηθίζεται, τι γίνεται αλλού;

Στη Γαλλία επετράπη η καύση με επαναστατικό

διάταγμα το 1789! Στη Γερμανία με χιτλερικό νόμο

το 1934. Στην Ισπανία του δικτάτορα Φράνκο με το

νόμο περί θρησκευτικής ελευθερίας το 1945. Στη

Βρετανία, με δικαστική απόφαση το 1884. Όλες οι

περιπτώσεις που αναφέρει η Βικιπαιδεία, εκτός δη-

μοκρατικής απόφασης, για το φόβο του πολιτικού

κόστους! Στη Βρετανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλαν-

δία, Νορβηγία και Δανία τα ποσοστά αποτέφρωσης

των νεκρών ξεπέρασαν προ πολλού το 50%.

Στην Αυστραλία το 48%, στις ΗΠΑ το 21%, ενώ

στην Ιαπωνία το 99%!

Για ποια ελεύθερη βούληση μιλάμε λοιπόν και για

ποιά ανθρώπινα δικαιώματα!

Φανταστείτε λοιπόν στον Υμηττό εκεί ψηλά, μα-

μούθ νεκροταφεία, που θα αποστραγγίζουν στον

υδροφόρο ορίζοντα...

Εγκρίθηκε η κατασκευή 3 έργων από
το Περιφερειακό Συμβούλιο Σελ. 7

Ερωτήσεις - αποφάσεις του Δήμου
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σελ. 7

Ο Σκαραβαίος σε εννοιολογική απο-
τίμηση γιάννη κορναράκη του Μάνθου Σελ. 8

Μια αληθινή ιστορία
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μοτοσυκλέτα drone στα 3000 μέτρα
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Αμεση λήψη προστασίας του δάσους
στο Σχοινιά Σελ. 12

Ελληνικό: Τσιμεντένιο καζίνο ή πρά-
σινο πάρκο; Σελ. 15

Επιδότηση ενοικίου για τους πληγέν-
τες της φωτιάς Σελ. 16

Σε λειτουργία Μητρώο Βραχυχρό-
νιας Διαμονής... Σελ. 16

Ανασχηματισμός Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η καύση των νεκρών

και το εμπόριο ταφής



και παιδικά 
τμήματα
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ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

«Α Love Supreme»
Takis Paterelis Quartet

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018/20:30
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Για ένατη συνεχή χρονιά, ο Κήπος του Μεγάρου

υπόσχεται βραδιές χαλαρές, κάτω από το φως του

φεγγαριού. Ήχοι ποπ, ροκ, τζαζ, και βέβαια κλασι-

κοί, με φόντο τα μακρινά φώτα της πόλης.

Το γνωστό κουαρτέτο παρουσιάζει ένα έργο

σταθμό στην τζαζ ιστορία, μια εμβληματική δημιουρ-

γία του John Coltrane, το άλμπουμ A Love Supreme

(1964), που με τα ατονικά στοιχεία και τη θρησκευ-

τική πνοή του άνοιξε νέους ορίζοντες στην τζαζ.
Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο

Κωστής Χριστοδούλου πιάνο

Περικλής Τριβόλης κοντραμπάσο

Δημήτρης Κλωνής τύμπανα

Δημήτρης Δημητριάδης ηχοληψία

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης 
συναντάει

τη Λίνα Νικολακοπούλου

«Πέτα στα όνειρά σου»

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018/20:30

Προσκεκλημένοι της Λίνας Νικολακοπούλου και του

Θοδωρή Βουτσικάκη είναι η σπουδαία Μαρία Φα-

ραντούρη και ο καταξιωμένος βιολιστής και συνθέ-

της Αντώνης Σουσάμογλου.

Ο νεαρός τραγουδιστής ερμηνεύει γνωστά και αγα-

πημένα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου από

τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα αλλά και από την

επερχόμενη συνεργασία τους με τον ιταλό συνθέτη

Nicola Piovani.
Γρηγόρης Σημαδόπουλος πιάνο, μελόντικα

Βασίλης Παναγιωτόπουλος τύμπανα

Λένα Τζαμπάζη κιθάρες - Στέλλα Τέμπρελη τσέλο

Σημείωση:
Στις συναυλίες του Κήπου δεν υπάρχουν καθίσματα για το κοινό.

Δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών.

Γενική είσοδος 10 (με προπώληση), 12 € στην είσοδο.

Γιορτή Mελιού στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο “Θορικός” οργανώνουν

τη γιορτή Μελιού στην Κερατέα, στα πλαίσια των κα-

λοκαιρινών εκδηλώσεων, το Σάββατο 1η Σεπτεμ-

βρίου με το συγκρότημα «ΣΜΥΡΝΑ» και την

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου με τον μοναδικό Δημήτρη

Μπάση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας!

Είσοδος ελεύθερη!

Εκδηλώσεις του Φεστιβάλ
Ηλιούπολης

Άνοιξε τις εκδηλώσεις του το Φεστιβάλ του Δήμου Ηλι-

ούπολης, στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης

Κιντής» και φιλοξενεί, όπως κάθε χρόνο, τις πιο αξιό-

λογες θεατρικές παραγωγές, επιλεγμένες μουσικές εκ-

δηλώσεις, με αγαπημένους ερμηνευτές και συνθέτες.

Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 21:00 

Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»,

Γαρδίκη & Σμόλικα, Ηλιούπολη, τηλ. 210 9923840.

Τετάρτη 5 Σεπτέμβρη: “Ορέστης” του Ευριπίδη
από το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος

6 Σεπτέμβρη: “Θεοσμοφοριάζουσες”, Αριστοφάνη
Από ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κρήτης & ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων

7/9: “Σαν παιδιού φαντασία” του Δημ. Πιέτρη
από το Εργοστάσιο Ονείρου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης

Το Φεστιβάλ Βιβλίου πραγματοποιεί-

ται στο πλαίσιο της διοργάνωσης

«Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρω-

τεύουσα Βιβλίου».

Αφιερωματικές βραδιές στους μεγά-

λους δημιουργούς –ποιητές και συν-

θέτες–, με τη συμμετοχή κορυφαίων

τραγουδιστών, μουσικών, ηθοποιών

και με τις παρεμβάσεις σημαντικών

ανθρώπων από τον χώρο των Γραμ-

μάτων και των Τεχνών, μας ξεναγούν

στα μονοπάτια της περιπετειώδους

διαδρομής του ποιήματος, από τη δη-

μιουργία του στις σελίδες του βι-

βλίου, μετά στο πεντάγραμμο και από

εκεί στα χείλη όλων μας.

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποι-

ηθούν Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018

ώρα 20:00.

Ο Σ.ΕΚ.Β σε συνεργασία με το Αθη-

ναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο διοργα-

νώνουν,  εκδήλωση με τίτλο: «Η

Τέλεια Εξαφάνιση» το Σάββατο 01

Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00, στη

σκηνή «Δ. Σολωμός».

Γιατί και φέτος η καρδιά του Πολιτι-
σμού χτυπάει Ζάππειο!

Eκδηλώσεις στο Ελληνικό Κέντρο 

Τέχνης & Πολιτικού Κορωπίου

«Παρών»
Αφηγήσεις από τους Κώστα Πόγκα-Γιώργο Πέππα-

Κώστα Τζανή στην Καμάριζα  8/9/18, Ώρα 7 μ.μ. 

Έκθεση φωτογραφίας
την ίδια ημέρα και ώρα 8.30, στο πρώην Δημοτικό

Σχολείο Αγ.Κων/νου (Καμάριζα), παρουσιάζεται Έκ-

θεση φωτογραφίας και θεματικά τραγούδια. Η Εκ-

θεση θα διαρκέσει και στις 9/9. Aπό τις 6 έως 8 μ.μ. 

"Στις ράγες του  τρένου...
Ορυκτολογικό  Μουσείο Καμάριζας 9/9/18

Παρουσίαση βιβλίου  "Στις ράγες του  τρένου. Τρένα
και Σταθμοί"

Ομιλητές: Δρ. Μαριλένα Μαρμάνη, Ιστορικός -Αρχαιολόγος, Προ-

ϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας, Παι-

δείας, Πολιτισμού & Ν. Γενιάς Δήμου Λαυρεωτικής. "Ανάδειξη

Τοπικής Ιστορίας Λαυρεωτικής : Ο Αττικός Σιδηρόδρομος και τα

τοπικά δίκτυα των μεταλλευτικών- μεταλλουργικών εταιρειών",

Νίκος Σμπαρούνης, συγκοινωνιολόγος ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ, μέλος

ΕΜΣΑ "Λειτουργική αποκατάσταση της ιστορικής γραμμής Αθη-

νών-Λαυρίου", Μιράντα Γεωργάκη, φιλόλογος ,επιμελήτρια της

έκδοσης «Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, «Στις ράγες του τρένου».

Συντονίζει : Βάσω Κιούση, διευθύντρια ΕΚΤ&Π

Είσοδος ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις
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O Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «Υπα-

τία»,  καλεί φίλους και μέλη στο Ηρώδειο

σε δύο παραστάσεις:

1/ Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018,

«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, Λαζόπου-

λος.

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρα-

σκευή 31/8/2018 στα τηλ.: 6998958059

και 69322400636.

2/ Τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018,

«Πλούτος» του Αριστοφάνη, από το

Εθνικό Θέατρο. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Παρα-

σκευή 7/9/2018 στα τηλ.: 6998958059

και 69322400636.

Αναχώρηση στις 19:00 από την πλατεία

Βούλας, οδός Ζεφύρου, πίσω από την

Πνευματική Εστία. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να

εξασφαλιστούν οι θέσεις. Για να μετα-

βούμε με πούλμαν είναι αναγκαίο να εί-

μαστε 20 άτομα, αλλιώς θα

επιστραφούν τα χρήματα.

Εκδρομή στο Σμόκοβο

Το διήμερο 22 - 23 Σεπτεμβρίου 2018, ο

Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας Υπατία

οργανώνει διήμερη εκδρομή στα Λου-

τρά Σμοκόβου και την Ρεντίνα, του

νόμου Καρδίτσης. Στην Ρεντίνα θα επι-

σκεφθουν το Μουσείο Εθνικής Αντίστα-

σης Αγράφων, το Εκκλησιαστικό

Μουσείο Βυζαντινής και Μεταβυζαντι-

νής Εποχής και την Ιστορική Μονή της

Ρεντίνας. Θα ζήσουν στιγμές χαλάρω-

σης και αναζωογόνησης στα θερμά

νερά των λουτρών.

Αναχώρηση στις 07.00 από την πλατεία

Βούλας, οδός Ζεφύρου, πίσω από την

Πνευματική Εστία.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

έως την Τετάρτη 26/9/2018 στα τηλ.:

6998958059 και 69322400636.

σημείωση: Η εκδήλωση θα πραγματο-

ποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαι-

τούμενος αριθμός προσώπων.

Πλούσιος πολιτιστικά ο Σεπτέμβρης στην Παλλήνη

ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ

Τα Νεοπαλλήνεια οργανώνει κάθε χρόνο, με την

αρωγή του Δήμου, ο Εξωραϊστικός - Εκλπολιτιστικός

Σύλλογος “Νέα Παλλήνη”.
Οι εκδηλώσεις γίνονται στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Όπισθεν Νομαρχίας).

Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη, άρωμα παλιού ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙ-

ΝΕΜΑ, “Η Παριζιάνα”, ώρα 8μ.μ.

Παρασκευή 7/8, αφιέρωμα στο ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ. “Η

Πετρόσουπα” από την Ομάδα ORFF του ΤΟΝΙΚΟΥ

ΩΔΕΙΟΥ και παράσταση από το γνωστό καραγκιοζο-

παίχτη ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9 ώρα 20.00:  ΛΑΪΚΟ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

ΓΛΕΝΤΙ με τον ΜΑΤΘΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ και όλη την

ορχήστρα του.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

8/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 21.00: με το Σύλλογο ΑΙΤΟΛΩΑ-

ΚΑΡΝΑΝΩΝ ΓΕΡΑΚΑ, στο 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΤΖΑΖ

14/09, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.30

Ταινίες με θεματική την τζαζ  και  ερμηνεία  από ένα

από τα κορυφαία τζαζ σχήματα στην Ελλάδα με την

υπογραφή του  διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα Δημή-
τρη Βασιλάκη. 
Συνδιοργάνωση: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ & ΚΙΝ/ΓΡΑΦΙΚΗ

ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ  

15/09, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30 με το ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΡΗΤΩΝ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ-ΓΕΡΑΚΑ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ   «Η ΜΕΓΑΛΟΝΗ-

ΣΟΣ», ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ  (ΓΑΡΓΗΤ-

ΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΛ. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟYΛΟΥ & BOGAZ MUSIQUE

16/09, ΚΥΡΙΑΚΗ, 21.00:  

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΓΕΡΑΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συναυλία «Για τον
Φιλάρετο…»

Συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος Αν-

τιδημάρχου και φίλου Φιλάρετου Χατζηστεφάνου,

διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ. στο θέατρο

«Σοφία Βέμπο», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα. Στο

μοναδικό υπαίθριο θέατρο στην παραλία της Βούλας,

ο Γιάννης Σεργάκης και η Αγάπη Διαγγελάκη, πλαισιω-

μένοι από το συγκρότημα «Zero Zero» θα ερμηνεύ-

σουν κλασσικές Rock επιτυχίες.

Η συναυλία είχε αρχικά προγραμματιστεί το Σάβ-
βατο 14 Ιουλίου αλλά λόγω αιφνίδιας ασθένειας
του τραγουδιστή είχε αναβληθεί.
Είσοδος Ελεύθερη

Το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

οργανώνει την ΚΥΡΙΑΚΗ

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018,

ώρα 7 μ.μ. στην κεντρική

πλατεία του Δήμου

Γιορτή του Σταφυλιού,

που γίνεται για έβδομη

χρονιά. Θα προσφερ-

θούν παραδοσιακά εδέ-

σματα επιμελημένα από

κυρίες-μέλη του ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου.

Γιορτή σαρδέλας 
στο Πόρτο Ράφτη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρησή του, προσκαλούν στην ετήσια Γιορτή

Σαρδέλας, το Σάββατο, 1η Σεπτεμβρίου 2018 ώρα 9

το βράδυ, στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη, με πλούσιο

λαϊκό, δημοτικό και νησιώτικο πρόγραμμα της αγα-

πημένης, Μαρίας Σκουλά!

Θα προσφερθεί άφθονη ψητή σαρδέλα, κρασί και

μπίρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Εκδηλώσεις με τo Σύλλογο “Υπατία”

Εκδηλώσεις στο Κορωπί

Γιορτή του Σταφυλιού 
στο Μαρκόπουλο
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“Aγαπημένα δεδομένα: 
Παρατηρώ και μετρώ 

τον κόσμο”

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου γιορτάζει τη

λήξη της καλοκαιρινής ανάγνωσης και δράσης, την

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 μ.μ. με τίτλο:

“Αγαπημένα δεδομένα: Παρατηρώ και μετρώ τον
κόσμο”.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου-Ν.Π.Δ.Δ ΣΦΗΤ-

ΤΟΣ ξεκίνησε τη φετινή της καλοκαιρινή εκστρατεία

ανάγνωσης και δημιουργικότητας που απευθύνεται

σε παιδιά (συνεδρίες για διάφορες ηλικιακές ομά-

δες παιδιών από 4 έως 14 ετών ακόμα και με συμ-

μετοχή γονέων) με  ένα πρωτότυπο  «ταξίδι ζωής»

στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται τα «αγαπη-

μένα δεδομένα»: Δεδομένα της μνήμης, «αριθμη-

μένα» δεδομένα, φυσικά δεδομένα, φωτογραφικά

δεδομένα, προστατευμένα δεδομένα κ.α. Στην κα-

λοκαιρινή εκστρατεία του 2018 συμμετέχουν 148

Βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθη-

κών της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

Οι διοργανωτές  σχεδιάσαν δράσεις-συνεδρίες σε

δύο περιόδους του καλοκαιριού: Η πρώτη περίοδος

ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου 2018 (εορτή έναρξης)  έως

17 Ιουλίου 2018 και η δεύτερη περίοδος από 27 Αυ-

γούστου 2018 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 (εορτή

λήξης). Η είσοδος ήταν δωρεάν σε όλες τις δρά-

σεις.

Στην καλοκαιρινή εκστρατεία του 2018 συμμετέ-

χουν 148 Βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου Ελληνικών

Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος.

Ο νέος Αξονικός Τομογράφος βρί-

σκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία από

τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018.

Πρόκειται για ένα νέο μηχάνημα,

σύγχρονων προδιαγραφών, κατα-

σκευής 2018, 16 τομών και πολλα-

πλών δυνατοτήτων. Ο Αξονικός

αυτός, έχει πλήρη εγγύηση συνολι-

κής λειτουργίας για δύο έτη και δέκα

τουλάχιστον έτη για τα απαραίτητα

ανταλλακτικά και αναλώσιμα εξαρτή-

ματα.

Με την αποξήλωση του παλαιού μη-

χανήματος, πραγματοποιήθηκαν

έργα επέμβασης στη θωράκιση ακτι-

νοβολίας του χώρου, καθώς και ρι-

ζική ανακαίνιση των κύριων και

βοηθητικών χώρων του Τμήματος

Αξονικού Τομογράφου. 

To παλιό πλέον τομογράφο, να θυμί-

σουμε, ότι ήταν δωρεά της αείμνη-

στης Γεωργίας Καρατζά από τη

Βουλιαγμένη.

Για την εγκατάσταση του νέου αξονι-

κού μάς ενημέρωσε η διοίκηση του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου, στο δελ-

τίο της οποίας σημειώνεται ακόμη:

Η προμήθεια του νέου μηχανήματος,

είναι αποδοχή δωρεάς του Αθανα-

σίου Μαρτίνου (ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ),

ύψους 180.000€. Το Νοσοκομείο, με

δικό του προϋπολογισμό, θα χρημα-

τοδοτήσει συμπληρωματικό εξοπλι-

σμό του νέου Αξονικού Τομογράφου,

αξίας 50.000€.

Με την εγκατάσταση του Νέου Αξο-

νικού, λύνεται οριστικά ένα από τα

μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμε-

τώπιζε το Νοσοκομείο την τελευταία

επταετία, στην οποία προέκυπταν σο-

βαρές βλάβες και διακοπές λειτουρ-

γίας κατά διαστήματα του παλαιού

αξονικού, χρονολογίας 2004, καθώς

δεν υπήρξαν συμβόλαια συντήρησης

και σε αυτόν, αλλά και στον λοιπό ια-

τροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η πα-

ρούσα Διοίκηση θεωρεί

προτεραιότητα να εξασφαλίσει με

Συμβόλαια Συντήρησης, από μηδε-

νική βάση, το σύνολο του εξοπλισμού

του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, υλοποιείται ένα αίτημα

πολλών ετών των Νοσοκομείων, που

αφορά κεντρικούς διαγωνισμούς. Η

συνεργασία Υπουργείου Υγείας, 2ης

Υ.Πε. και Περιφέρειας Αττικής, κατέ-

ληξε στην 184/2017 Απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,

με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ

της Περιφέρειας Αττικής και της 1ης

& 2ης Υγειον. Περιφέρειας για την

«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλι-

σμού Νοσοκομείων», προϋπολογι-

σμού 40.600.000,00 €, από ίδιους

πόρους.

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,

από την υλοποίηση της παραπάνω

Απόφασης, θα αποκτήσει μηχανολο-

γικό εξοπλισμό συνολικού ύψους

1.400.000,00 € και συγκεκριμένα: 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ,

ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝ-

ΣΟΛΑ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟ-

ΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΧΥΤΗ

ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ                     550.000 €

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ και ΑΚΤΙΝΟ-

ΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 300.000 €

10 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 400.000 €

10 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 

ΝΕΦΡΟΥ 150.000 €

Τέλος, η Διοίκηση θα ήθελε να ευχα-

ριστήσει το Ιατρο-Νοσηλευτικό και

Διοικητικό Προσωπικό του Νοσοκο-

μείου και ιδιαιτέρως το προσωπικό

της Τεχνικής Υπηρεσίας, που συνέ-

βαλλαν ουσιαστικά στην ολοκλή-

ρωση του έργου, εν μέσω θέρους,

καθώς και τα Νοσοκομεία Γ.Ν. Ελευ-

σίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», Γ.Ν. Νίκαιας

"Άγιος Παντελεήμων", Γ.Ν. Αθηνών

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

και Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», για την

υποστήριξή τους σε περιστατικά που

έχρηζαν Αξονικής Τομογραφίας.

Καταλήγοντας, η Διοίκηση ευχαρι-

στεί θερμά τον δωρητή Αθανάσιο

Μαρτίνο για την συνολική του προ-

σφορά στο Νοσοκομείο.

Θεόδωρος Αθ. Ρούπας

Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.

Ρουμπίνη Ηλ. Τσαμασίρου

Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

Σε πλήρη λειτουργία ο νέος αξονικός στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Σεμινάρια 

Μουσικής Προπαιδείας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" (Μι-

κράς Ασία 3, Βούλα), εγκαινιάζει από τα μέσα Οκτω-

βρίου 2018 Σεμινάρια Μουσικής Προπαιδείας για

παιδιά 2- 6 χρονών.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη.  Θα
προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέ-
ροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε
να μαθαίνουν ενώ παίζουν» – Carl Orff

Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν

μέσα από το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους

της μουσικής, της μετρικής, του λόγου, του χώρου

κλπ. Έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός,

µελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός), µε πολύ ευχά-

ριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τα σεμινάρια της μουσικοκινητικής αγωγής στο-

χεύουν:

3 στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του

χρόνου

3 στη γνώση του σώματος

3 στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της

φαντασίας

3 στην ανάπτυξη της ρυθμικής αντίληψης και της

μουσικής μνήμης.

Πληροφορίες στα τηλ: 6973063821 και 6998958059.

H Περιφέρεια Αττικής ενέκρινε τη χρη-

ματοδότηση για  ενίσχυση των νοσο-

κομείων της Αττικής.

Με την υπογραφή της πρόσκλησης

«Προμήθεια εξοπλισμού μονάδων Δευ-

τεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντί-

δας Υγείας στην Περιφέρεια Αττικής», η

Περιφέρεια προωθεί τη συμπλήρωση και

βελτίωση του εξοπλισμού σε 21 νοσοκο-

μεία της Αττικής με συνολικό προϋπολο-

γισμό 13.356.880 €.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, κα-

λούνται να υποβάλουν προτάσεις στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική

2014-2020» τα: Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο,

Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Νοσοκομείο Θείας Πρό-

νοιας "Η Παμμακάριστος", Γ.Ν. Παίδων

Πεντέλης, Γ.Ν. Ν.Ιωνίας "Κωνσταντο-

πούλειο" – Πατησίων, Γενικό Ογκολο-

γικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "Οι Άγιοι

Ανάργυροι", Γ.Ν.Α. "Γ.Γεννηματάς",

Γ.Ν.Α. "Ο Ευαγγελισμός", Γ.Ν.Ν.Θ.Α.

"Η Σωτηρία", Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα,

Α.Ο.Ν.Α. "Ο Άγιος Σάββας", Γ.Ν.Α. Ιπ-

ποκράτειο, Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο - Μπε-

νάκειο Ε.Ε.Σ., Γ.Ν.Α. "Η Ελπίς", Ν.Α. &

Δ.Ν.Α. "Ανδρέας Συγγρός", Γ.Ν.Α.

"Λαϊκό", Γ.Ν. Παίδων «Αγλαΐα Κυρια-

κού», Νοσοκομείο "Έλενα Βενιζέλου",

Γ.Ν.Π. "Τζάνειο", Π.Γ.Ν. "Αττικόν", Ψυ-

χιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. 

Η πρόσκληση, που εντάσσεται στον

Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη –

Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών

Υποδομών και Υποδομών Υγείας» και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ), στοχεύει στη διασφάλιση της

εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκο-

μείων και της δημόσιας υγείας, την ανα-

βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

αλλά και την ισότιμη πρόσβαση σε υπη-

ρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Η πρόσκληση έρχεται να συμπληρώσει

στοχευμένες παρεμβάσεις της Περιφέ-

ρειας Αττικής για τη στήριξη του τομέα

υγείας, όπως η χρηματοδότηση προμή-

θειας υπερσύγχρονου και απαραίτητου

εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία Αττικής,

ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, η χρηματοδό-

τηση της προμήθειας νέων ασθενοφό-

ρων για το ΕΚΑΒ με 3,6 εκατομμύρια

ευρώ, η χρηματοδότηση της προμήθειας

εξοπλισμού πρωτοβάθμιας υγείας και

Κ.Υ. Κερατσινίου με 9,5 εκατ. €, και η

υπογραφή προγραμματικής σύμβασης

με το Υπ. Εθν. Άμυνας για την κάλυψη

επειγουσών ελλείψεων ιατροτεχνολογι-

κού και μηχανολογικού εξοπλισμού των

στρατιωτικών Νοσοκομείων με 20 εκ. €.

13,35 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια

εξοπλισμού σε 21 Νοσοκομεία της Αττικής
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Απαλλαγή οφειλών  

από δημοτικά τέλη 

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει σχετικά με την

απαλλαγή των μη ηλεκτροδροτούμενων ακινήτων:

1) Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδό-

τηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου αν-

ταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού,

και μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την ημερο-

μηνία διακοπής (σύμφωνα με βεβαίωση του αρμό-

διου διαχειριστή δικτύου)  με την υποβολής

δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπρο-

σώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτρο-

δοτούνται και ότι δεν πρόκειται να

χρησιμοποιηθούν.

2) Εφόσον είχε διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους

(χωρίς να έχει δηλωθεί εντός δύο μηνών από την

ημερομηνία διακοπής)  και δεν έχει υποβληθεί υπεύ-

θυνη δήλωση μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.

4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19.7.18),  μπορούν να δηλω-

θούν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εντός  έξι

(6) μηνών  ήτοι έως 18/1/2019. 

Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της δολοφονικής

πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, κράτησε το Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου 3Β, κατά τη συνεδρίαση της

29ης Αυγούστου 2018, μετά την καλοκαιρινή ρα-

στώνη.

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στα γε-

γονότα εκείνης της αποφράδας ημέρας 23ης Ιουλίου

καθώς επίσης και στη συμβολή της Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου 3Β, που προσφέρθηκε και με μη-

χανικό υλικό, αλλά και με το έμψυχο προσωπικό του

που προσέτρεξε εκείνες τις δύσκολες ώρες.

Και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, γιατί πράγ-

ματι το ακούσαμε και από στόματος του διοικητή της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από τηλεοράσεως.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, η Πολιτική Προστασία

του Δήμου είναι απολύτως επανδρωμένη με 21 πυρο-

σβεστικά οχήματα και πάρα πολλούς εργαζόμενους

και εποχιακούς αλλά και εθελοντές. Την ευθύνη της

δε την έχει ο αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος.

Υποκλινόμαστε και εμείς, γιατί δεν είναι καθόλου εύ-

κολο να μπαίνεις στη φωτιά και μάλιστα ως εθελον-

τής!

Προτάθηκε και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από το

σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου, η αρωγή του

Δήμου προς τους πολύπαθους από τη φωτιά Δήμους

Μαραθώνα και Ραφήνα με το ποσό των 50.000 ευρώ.

Μετά την αναφορά αυτή ετέθησαν ερωτήσεις “προ

ημερησίας”  δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευ-

σης στις οποίες απάντησε – μακρυγορώντας όπως

πάντα – ο δήμαρχος.

Για το ρέμα του Κόρμπι, για τη βίλα Κατσουλάκου, για

την προσφυγή των κατοίκων της Φλέμιγκ, για τις πα-

ραλίες που εξελίσσονται σε «πριβέ» από τους ενοι-

κιαστές των καντινών...

Ερωτήσεις που θα λέγαμε ότι επαναλαμβάνονται

συχνά και στο ίδιο μοτίβο και οι απαντήσεις.

ΡΕΜΑ ΚΟΡΜΠΙ

Το ρέμα του Κόρμπι πάει με αργό ρυθμό, αλλά φθάνει

το «νερό στ’ αυλάκι» που λέει και η παροιμία κατά τα

λεγόμενα του δημάρχου, αφού μόλις στις 30 Αυγού-

στου πέρασε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σημειωτέον, όπως γράφουμε παρακάτω, εγκρίθηκε η

απαλλοτρίωση για το ρέμα του Κόρμπι από το Περι-

φερειακό Συμβούλιο.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Για τη Βίλα Κατσουλάκου στη Βάρκιζα, που ο δήμαρ-

χος φιλοδοξεί να αποκτήσει ο δήμος το οικόπεδο

προκειμένου να γίνει χώρος στάθμευσης και πράσινο.

Εχει συζητηθεί πολλάκις στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην τελευταία φορά που συζητήθηκε είχε αποφασι-

στεί η αλλαγή του ρυμοτομικού του οικοπέδου και η

απαλοτρίωσή του στη συνέχεια. Στο παρόν δημοτικό

συμβούλιο ψηφίστηκε μετά από πολύωρη συζήτηση,

η αγορά του επανερχόμενοι ουσιαστικά σε παλιότερη

απόφασή τους, με τίμημα 950.000 ευρώ, όπως είχε

ορίσει το Πρωτοδικείο ως αρχική τιμή δημοπράτησης,

η οποία βέβαια δεν έγινε ποτέ.

Βέβαια για να αγοραστεί το οικόπεδο, ο δήμος θα

πάρει δάνειο, γιατί όπως ανέφερε ο δήμαρχος το

αποθεματικό του Δήμου έκανε «φτερά» από τις κυ-

βερνητικές επιβαρύνσεις προς τους ΟΤΑ (400.000 €

φόροι, ΕΝΦΙΑ από ακίνητα του Δήμου, αυξήσεις στα

ασφάλιστρα των εργαζομένων, πληρωμές δικαστικώς

εξόδων και αποζημιώσεις). Όλα αυτά φτάνουν τις

900.000 ευρώ, από τις οποίες αυτή τη στιγμή στο τα-

μείο βρίσκονται μόνο οι 8.000 περίπου.

Η απόφαση για τη λήψη δανείου πάρθηκε κατά πλει-

οψηφία.

Την απορία του εξέφρασε ο Θάνος Ματόπουλος,

αφού είχαν πάρει απόφαση για απαλλοτρίωση, πώς

βρέθηκε επιστολή, έγιναν συναντήσεις και συζητή-

σεις που συμφωνήθηκε και η νέα τιμή;

Ενστάσεις προέβαλε για τη λήψη δανείου ο Δημ. Δα-

βάκης, ο Θάνος Ματόπουλος και ο Σπύρος Βαλάτας,

ο οποίος ως σκληρός οικονομολόγος αναρωτήθηκε

ότι: «Παίρνουμε 1 εκατομμύριο δάνειο για να πά-
ρουμε ένα οικόπεδο. Εμένα είναι το ερωτηματικό
μου: γιατί; Πώς θα το αξιοποιήσει ο δήμος. Τι θα του
παράξει;».                                        

Αννα Μπουζιάνη

Στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη

30/8 εγκρίθηκε η κατασκευή τριών

έργων για την Ανατολική Αττική με ει-

σηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατο-

λικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Αττικής και της Δημοτι-

κής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέ-

τευσης και Τηλεθέρμανσης

Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) για την κα-

τασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθ-

μιση κτιριακών εγκαταστάσεων και

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

της ΕΕΛ Κερατέας Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.»,

προϋπολογισμού 868.000,00 € (με

Φ.Π.Α.). 

Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη

της ρύπανσης των υπόγειων νερών, η

εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής

και του καθορισμένου ως αποδέκτη

ρέματος Ελαιοχωρίου, καθώς επίσης η

προστασία της δημόσιας υγείας και η

αποφυγή οχλήσεων από τα λύματα.

Το έργο θα εκτελεστεί στην υφιστά-

μενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυ-

μάτων (Ε.Ε.Λ.) Κερατέας εντός του

ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας του Δήμου Λαυρε-

ωτικής. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί

από πόρους της Περιφέρειας Αττικής,

θα δημοπρατηθεί από τη «Δημοτική

Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης-

Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής

(Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» και θα εκτελεστεί

από την Τεχνική Υπηρεσία της. 

Επιπλέον, ελήφθη απόφαση για την

κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

ακινήτων για την κατασκευή του δημο-

σίου έργου: «Διευθέτηση Ρέματος

Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου

μέχρι εκβολή». Πρόκειται για έργα δι-

ευθέτησης του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ και

συγκεκριμένα σε μήκος 2900μ. που

αφορούν σε πέντε συνολικά τμήματα.

Η συνολική έκταση της απαλλοτρίω-

σης για την κατασκευή των έργων δι-

ευθέτησης του ρέματος ΚΟΡΜΠΙ,

μετά των παράπλευρων οδών, σε όλο

το μήκος αυτού (περιοχή εντός και

εκτός σχεδίου πόλεως) καταλαμβάνει

επιφάνεια 60.209,06 τ.μ. Το σύνολο

της ιδιωτικής έκτασης που κηρύσσεται

προς απαλλοτρίωση ανέρχεται στα

14.647,83τμ. 

Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του

Δημοσίου, έχει προεκτιμώμενη δα-

πάνη 1.855.400,00€, η οποία προβλέ-

πεται να καλυφθεί με δαπάνες της Πε-

ριφέρειας Αττικής.

Τέλος, εγκρίθηκε και η κυκλοφοριακή

μελέτη επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο.

33) Κάλαμος – Αγ. Απόστολοι, του

Δήμου Ωρωπού, στα πλαίσια της χο-

ρήγησης άδειας εκσκαφής της εται-

ρείας «ΟΤΕ ΑΕ», για την κατασκευή

του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑ-

ΤΕΙΑΣ-Α/Κ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». 

Οι εργασίες θα γίνουν στην άκρη του

οδοστρώματος της Επαρχιακής Οδού

στο ρεύμα κυκλοφορίας από Κάλαμο

προς Αγ. Αποστόλους κατά μήκος

τομή για  415 περίπου μέτρα με

έναρξη την παραλιακή οδό Αγ.Απο-

στόλων  και κατόπιν στο ρεύμα από

Αγ.Αποστόλους προς Κάλαμο κατά

μήκος τομή για περίπου 810 περίπου

μέτρα από την συμβολή με την οδό

Πράσινου Λόφου έως την συμβολή με

την οδό Πανοράματος. (σύνολο μή-

κους επέμβασης 1225 μέτρα). 

Ακόμη θα κατασκευαστούν 4 φρεάτια

στις συμβολές με τις οδούς Πράσινου

Λόφου, Δελφών, Πανοράματος και

Πεύκης.  

Ερωτήσεις και αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β

Εγκρίθηκε η κατασκευή τριών έργων στην Αν. Αττική

από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ΕΕΛ Κερατέας- Απαλλοτριώσεις ρέματος Κόρμπι
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Αιτία του σημερινού άρθρου είναι το ‘’’Σκαραβαίος’’

που σηματολογεί τις  ομώνυμες εκδόσεις της ‘’Εβδό-

μης’’.

Αφορμή δε, εκείνο το πρασινοκίτρινο μικρό πετράδι

στη μορφή τού  κολεόπτερου που άκουγε στο ‘’Σκα-

ραβαίος  αιγυπτιακός’’, με τα ανάγλυφα τα μυστικά

τα σκαλισμένα στην κοιλιά του  και που συχνά μού

χάριζε ένας  αλεξανδρινός ασθενής μου σιγοψιθυρί-

ζοντας: «Είναι φυλακτό».

Κατά συνήθεια πάλι το έριχνα  ψυχρά και  αδιάφορα,

χαμένο  στα άδυτα του συρταριού μου. 

Σε κάποια στιγμή, αργότερα πολύ αργότερα, μου

ήρθε και άρχισα να ψάχνω,  το  γιατί αυτό το κατ’ ου-

σίαν  αντικείμενο, θα μπορούσε  από τους Αιγύπτιους

να  θεωρείται  και φυλαχτό.  

Στην έρευνα, οι  πηγές μου με οδήγησαν να βρω  τη

λύση ανοίγοντας το ‘’Βιβλίο των Νεκρών της Αιγύ-

πτου”. Αυτό  είναι ένα βιβλίο  που αναφέρεται σε πα-

πύρους  και οι οποίοι ως λέγεται έχουν βρεθεί μέσα

στις αιγυπτιακές σαρκοφάγους,  κάποιων οπωσδή-

ποτε φαραωνικών νεκρών και που φυλάσσονται

όπως και τόσα άλλα  αρχαία ‘“ξενικά”,  στο Βρετανικό

Μουσείο του Λονδίνου.

Πιο χρονικά μπροστά από το Βιβλίο των Νεκρών, και

με αναφορές  σε παλιότερες δυναστείες της Αιγύ-

πτου, μάς έχει  μιλήσει  σχετικά   και το ‘’Βιβλίο των

Πυραμίδων’’, αλλά  και   το ‘’Βιβλίο των Σαρκοφάγων”,

με καταγραφές σε ιδεογράμματα και  μυστικά  ιερο-

γλυφικά που ανακαλύφθηκαν  σε διαδρόμους, στοές

και θαλάμους πυραμίδων ή και σε  ανάγλυφα  σαρκο-

φάγων.

Να σημειωθεί δε, ότι αυτές οι όποιες πληροφορίες

που απορρέουν,  είναι δυσνόητες,  ασαφείς, και  ερ-

μηνευτικά χωλαίνουν σε βαθύτερο συμβολισμό, διφο-

ρούμενη έννοια  και συνειρμικό χάσμα. 

Τέλος πάντων και για να μην μακρυγορώ, αλλά  και

για τον τύπο των ήλων, τα όσα στοιχεία από τα πα-

ρακάτω προτίθεμαι να  αναφέρω σε επανάληψη, τα

αντλώ από το  “The Egyptian Book of the Dead”, εκδ,

Penguin  Classics, 2008, επιλεκτικά ανάτυπο της έκ-

δοσης 1899, με περιεχόμενο αρχαίους αιγυπτιακούς

παπύρους  με οδηγίες και γνώση  για το επέκεινα, δη-

λαδή για την πορεία του ανθρώπου στον άλλο κόσμο.

Και πιο συγκεκριμένα σε  πάπυρο τέτοιο διαβάζω,

πως  ο νεκρός πρέπει να έχει  μαζί του, και μάλιστα

μέσα στην καρδιά  του τοποθετημένη (ιn the heart of

the deseased)   μια ειδική “πέτρα σκαραβαίου” δεμένη

περιφερικά με δαχτυλίδι από χρυσό ή ασήμι, για να

έχει  κάποιο  πλεονέκτημα  κατά την ημέρα της κρί-

σεως  για τις πράξεις του  επάνω στη γη. Πλεονέ-

κτημα  το οποίο  εκείνη τη στιγμή ήθελε να βαρύνει

ευνοϊκά την ετυμηγορία της Μαατ της θεάς της δι-

καιοσύνης   και που θα εισάκουε στις παρακλήσεις

του νεκρού:  

«let me remain upon the earth and  let me not die in

Amenet(= απάνθρωπος θεός) but become a Khu  (=

πνεύμα, πλάσμα άϋλο)  there-in»,  δηλαδή άφησε με

να μείνω επάνω στη  γη,  επέτρεψε μου να μην πε-

θάνω, αλλά να γίνω  πνεύμα και να επανέλθω σε

αυτή.

Κάτι σχετικό  λοιπόν με αυτό  βρήκα  σε κάποια μα-

γικά λόγια, τα οποία θα έπρεπε να λέγονται “επάνω
σε έναν σκαραβαίο από πράσινη πέτρα”, δεμένο σε

ασημένιο δαχτυλίδι,  και που είχαν βρεθεί στα πόδια

του θεού των νεκρών  Όσιρι  (σελ. 151).

Ακόμη  στη σελίδα  222,  και πάλι από πάπυρο, έρχε-

ται η πληροφορία, πως ο νεκρός όσο  χρόνο ήταν

ζωντανός επάνω στη γη, έπρεπε να είχε ακολουθήσει

τον δρόμο της αρετής, για να έχει τώρα το δικαίωμα

να  ζητά την προστασία του θεού. Δηλαδή  να έχει

ζήσει ως αγνός άνθρωπος, να μην έχει ποτέ γευθεί

ως τροφή σάρκα ζώου ή και ψαριού, να μην έχει έρθει

ποτέ σε σαρκική επαφή  με γυναίκα, και να έχει  προ-

ετοιμάσει “ένα σκαραβαίο, δεμένο περιφερικά σε δα-
χτυλίδι χρυσό” και αυτός ο σκαραβαίος να έχει

τοποθετηθεί μέσα στην καρδιά του  όταν πέθαινε

(προφανώς κατά την διαδικασία της ταρίχευσης) για

να μπορέσει κατά την ημέρα της κρίσεως των πρά-

ξεών  του να πετύχει την αναγέννησή του.

Μια  αναγέννηση παρόμοια με τον ηλιακό δίσκο  που

κυλώντας ανατέλλει και δύει και  βγαίνει ξανά  αναγ-

γέλλοντας τον ερχομό μιας καινούργιας ημέρας, μιας

καινούργιας ζωής.

Μιας αναγέννησης καθημερινής που εκπροσωπεί ο

αιγυπτιακός θεός Ρα. Ο Ρα -ήλιος 

Οι αιγυπτιακοί θεοί, τουλάχιστον οι πρώτοι  κατά την

τάξη, έχουν  το χαρακτηριστικό,  πως κάθε φορά και

ανάλογα της ανάγκης και του σκοπού, μπορούν σε

μορφή να ταυτίζονται και με ένα ζώο  ή και να παίρ-

νουν τη μορφή του.

Ο Ρα-ήλιος  που ο ανατέλλων δίσκος του δίνει την

γέννηση της ημέρας, ταυτίζεται ενίοτε με τη μορφή

κολεόπτερου Σκαραβαίου, αναγνωρίζοντας την δική

του οικολογική προσφορά στην αναγέννηση της γης,

στην ανανέωση των πρώτων δομικών υλικών της. 

Από το οικείο λήμμα του εγκυκλοπαιδικού λεξικού

μου, μαθαίνω πως το κολεόπτερο αυτό  «παρουσιάζει

την ιδιόμορφη αξιοσημείωτη τροφική συμπεριφορά

να τρέφεται με κοπριά ζώων, που πλάθει σε μπάλες

με τη βοήθεια του πτυόμορφου  κεφαλιού του και των

κτενόμορφων  ποδιών του των μπροστινών. Τις μπά-

λες  αυτές τις κοπριάς  τις κυλάει με τα πίσω πόδια

του και τις θάβει σε υπόγειες προετοιμασμένες κοι-

λότητες  κοινώς λαγούμια. Και καμιά  φορά αυτή  τη

μπάλα  τη μεγαλώνει τόσο που μπορεί να φτάσει σε

μέγεθος το μήλο! Μεγάλο σε όγκο συγκριτικά  όντως

το μέγεθος, αφού το όλο σώμα του κολεόπτερου

σκαραβαίου, που είναι στρογγυλωτό κυμαίνεται

μόλις σε  μήκος 5-30 χιλιοστομέτρων!

Και ακόμα αυτή την σχετικά μεγάλη μπάλα  κοπριάς,

καταφέρνει  να την σέρνει κυλώντας την σε αρκετά

μεγάλη απόσταση ώσπου να την  φτάσει και καταχω-

νιάσει στην τρύπα του.  

Μέσα σε αυτές τις μπάλες κοπριάς, κάπου στο τέλος

του θέρους  τα θηλυκά γεννούν τα  αυγά τους. Στην

πορεία  από τα αυγά βγαίνουν οι προνύμφες του εντό-

μου, αυτές δε, θα τραφούν τρώγοντας την κοπριά και

μάλιστα με ταχύ ρυθμό και ποσότητες μεγάλες. Και

επειδή ως πάλι λένε οι ειδικοί επιστήμονες, η ύπαρξη

του σκαραβαίου στη γη μας ανάγεται  σε δισεκατομμύ-

ρια χρόνια πριν, αν  δεν είχε υπάρξει  αυτός, ο πλανή-

της  μας θα είχε γεμίσει  με βουνά από κοπριά.

Ο σκαραβαίος λοιπόν  ξεβρωμίζει τη γη όταν καταχώ-

νει και αποδομεί την κοπριά,  αλλά και  πετυχαίνει την

υπόγεια κατακράτηση του μεθανίου που απελευθε-

ρώνεται κατά τη διαδικασία της διάσπασης των υλι-

κών  και αποτρέπει τη διάχυσή του στην ατμόσφαιρα.

Μεθάνιο που εκτός από την μόλυνση  του περιβάλ-

λοντος ανεβάζει και την θερμοκρασία. Κατά την απο-

δόμηση της κοπριάς πάλι, αποδίδονται στη γη αυτά

τα τελικά υλικά ως πρωτογενή αναγκαία για την ανα-

γέννησή της.  

Στον φιλοσοφικό στοχασμό τους οι αρχαίοι Αιγύπτιοι

βλέποντας τον σκαραβαίο να κυλάει την μπάλα του

και να την αποδομεί συμβάλλοντας όχι μόνο στο ξε-

βρώμισμα  και στο  ζωντάνεμα της γης, τον  παρομοί-

ασαν και στο έργο του, με το έργο,  που χαρίζεται

στον άνθρωπο από  ηλιακό δίσκο του θεού Ρα, που

κυλώντας και αυτός δίνει τη γέννηση στην καινούρ-

για ημέρα.  Και τον έκαναν σε συμβολισμό  ένα φυ-

λακτό. 

Και για να να γυρίσω από εκεί που ξεκίνησα στο

άρθρο μου το σήμα Σκαραβαίος σε εκδοτική δουλειά

δίνει το πρόσημο για την συνεχή  αναγέννηση   σε

ποσότητα και ποιότητα. Καίτοι το τελευταίο  που

αφορά την ποιότητα σε καιρούς χαλεπούς  εκ των

πραγμάτων χωλαίνει.  Τέλος πάντων ας πούμε απλά

πως το ισοβαρές του εφικτού των επιλογών  θα ήταν

και το ευκταίο.
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο “Σκαραβαίος” 

σε εννοιολογική και 

ουσιαστική αποτίμηση
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Είχε φορέσει ο ορίζοντας  την χρυσορόδινη φορεσιά του,

για να υποδεχθεί τον ερχομό μιας καινούργιας ημέρας,

όταν ένας απροσδιόριστος θόρυβος, που ακουγόταν πίσω

από το σπίτι ενός κατοίκου μιας πόλης της Δυτικής Μακε-

δονίας μας, τον έκανε να αφήσει ατελείωτο τον πρωινό

καφέ του, που συνήθιζε να  τον απολαμβάνει στην αυλή

του σπιτιού του μόλις χάραζε η αυγούλα και γεμάτος πε-

ριέργεια έτρεξε στο σημείο που ακουγόταν ο ασυνήθιστος

ήχος!!

Την περιέργειά του υποδέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη συ-

νυφασμένη με έντονη ανησυχία!!

Ένας πελαργός κτύπαγε τα φτερά του στο πλακόστρωτο

της αυλής και όπως σέρνονταν, έβαφε κόκκινες τις πλάκες

με το αίμα του!!

Έτρεξε πανικόβλητος, ξύπνησε την γυναίκα του και αφού

περιποιήθηκαν και οι δυο τους το μεγαλόσωμο αποδημη-

τικό πτηνό, είδαν ότι το τραύμα ήταν στη αριστερή φτε-

ρούγα του και ίσως ήταν έργο κάποιου ασυνείδητου

κυνηγού και θα χρειαζόταν φροντίδα από κτηνίατρο!!

Ο πελαργός σταμάτησε να σέρνεται και να χτυπιέται στο

έδαφος, ούτε αιμορραγούσε μετά από την περιποίηση του

ηλικιωμένου αντρόγυνου, αλλά έτρεμε σύγκορμος!!

Φώναξαν ένα νεαρό γειτονόπουλo, που τελείωνε την κτη-

νιατρική για να τους πει μια πρώτη γνώμη και εκείνος δια-

πίστωσε ότι το τραύμα ήταν ζωτικής σημασίας και η ιατρική

επιστήμη δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο

από την περίθαλψη για αποφυγή μιας μόλυνσης και ότι δεν

κινδύνευε η ζωή του πουλιού, αλλά ήταν καταδικασμένο

να μην ξαναπετάξει!!

Το αντρόγυνο άκουσε τα όσα τους είπε ο νεαρός γείτονάς

τους, αλλά και από δική τους πείρα, είχαν και μόνοι τους

καταλάβει την δυσάρεστη εξέλιξη του τραυματισμένου πε-

λαργού!!

Ο ήλιος μεσουρανούσε όταν ο απρόσμενος επισκέπτης κα-

ταδέχτηκε να φάει από αυτά που του είχαν αφήσει δίπλα

του οι ευγενείς οικοδεσπότες!!

Οι ημέρες πέρναγαν και η πληγή είχε σχεδόν ιαθεί, όταν

σκέφτηκε ο κυρ-Κώστας (έτσι έλεγαν τον κύριο του σπι-

τιού), να του φτιάξει μια υποτυπώδη φωλιά από άχυρα

πάνω στη σκεπή μιας μικρής αποθήκης που είχε στην αυλή

του, γιατί στα πουλιά αυτά, αρέσει πολύ να φτιάχνουν τις

φωλιές τους σε ψηλά σημεία!

Πράγματι το πουλί φαινόταν ότι ήταν καλύτερα και ευχα-

ριστούσε συχνά τον κυρ-Κώστα που το φρόντιζε κροταλί-

ζοντας το ράμφος του!!!

Ολόκληρη η γειτονιά είχε περάσει από το σπίτι του αγα-

πητού σε όλους κυρ-Κώστα, αφ’ ενός για να δούνε τον πε-

λαργό και αφ’ ετέρου για να αναθεματίσουν τον άνανδρο

δολοφόνο που είχε βάλει στόχο το αθώο και τόσο ωφέλιμο

πουλί!!

Οι ημέρες διαδέχονταν η μία την άλλη και είχαν αρχίσει τα

πρώτα κρύα.  Όταν ο ουρανός άρχισε να γεμίζει από σμήνη

πελαργών που ετοιμάζονταν για το μακρινό ταξίδι στη

Νότια Αφρική για να ξεχειμωνιάσουν,  μια καινούργια έκ-

πληξη περίμενε τον κυρ-Κώστα και  δεν τον άφησε να τε-

λειώσει για άλλη μια φορά το μυρωδάτο καφεδάκι του!!!

Ο πελαργός εκείνο το πρωί δεν ήταν μόνος ούτε στενα-

χωρημένος, γιατί είχε την παρέα ενός άλλου πελαργού!

Το ζευγάρι των πελαργών έκαναν παιχνιδίσματα και χάδια

με τα ράμφη τους και έδειχναν  ότι ζούσαν μια απερίγρα-

πτη ευτυχία!!

Ο ηλικιωμένος καλόκαρδος άνθρωπος είχε καταλάβει τι

είχε συμβεί!! Το δεύτερο πουλί πρέπει να ήταν το ταίρι του

ανάπηρου πλέον πελαργού και ήταν αρσενικό, αφού ο πλη-

γωμένος πελαργός ήταν θηλυκός!!!

Εκείνη την ημέρα δεν τους ενόχλησε ο κυρ Κώστας με το

να τους πάει φαγητό,  γιατί το ρόλο αυτό τον είχε αναλά-

βει ο αρσενικός,  που πήγαινε έβρισκε τροφή και γύρναγε

και τάιζε την  πελαργίνα του στο στόμα!!  

Κατασυγκινημένοι οι οικοδεσπότες έβλεπαν, θαύμαζαν και

σύγκριναν  τη συμπεριφορά ενός πουλιού με την συμπερι-

φορά του εγκληματία κυνηγού!!

Και ενώ παρακολουθούσαν τις τρυφερές εκδηλώσεις των

δύο πουλιών, με μια γρήγορη κίνηση,  ο αρσενικός πελαρ-

γός πέταξε και πλησίασε τον κυρ Κώστα, ενώ η γυναίκα

του έφυγε σαν αστραπή τρομαγμένη από το ξαφνικό πλη-

σίασμα  του πουλιού!!

Ο πελαργός έτριψε ελαφρά το χέρι του κυρ-Κώστα με το

ράμφος του, έκανε ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα

κροταλίσματα και χτυπώντας δυνατά τις μεγάλες φτερού-

γες του τινάχτηκε και πήρε ύψος προς τον ουρανό μέχρι

του χάθηκε!!

Με αναφιλητά πλησίασε τον κυρ-Κώστα η γυναίκα του, που

κρυμμένη πίσω από την σκάλα του σπιτιού τους είχε πα-

ρακολουθήσει όλη την συγκινητική σκηνή και είχε καταλά-

βει ότι ο πελαργός τους αποχαιρέτησε για μέρη πιο ζεστά

και με ευγνωμοσύνη που φρόντιζαν την πελαργίνα του!!

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και τον επόμενο χρόνο και

αφού ζούσαν τα δύο πουλιά για τρεις μήνες μαζί, άφηνε

την περιποίηση της πελαργίνας του ο αρσενικός πελαργός

στον κυρ-Κώστα!!

Φέτος ήταν ο 16ος χρόνος που γινόταν αυτή η υπέροχη

και μοναδική εκδήλωση αγάπης με πρωταγωνιστές το ζευ-

γάρι των πελαργών!!!

Οι πελαργοί είναι πολύ αγαπημένα πουλιά στους Έλληνες

από τα πανάρχαια χρόνια, όχι μόνο επειδή τρώνε, φίδια,

προνύμφες και σκουλήκια που είναι βλαβερά στην γεωρ-

γία, αλλά με την παρουσία τους χαρίζουν στους ανθρώ-

πους την φιλία και την αγάπη τους και πολλά μαθήματα

καλής συμπεριφοράς σε μια σωστά οργανωμένη  κοινωνία

με ηθικές αρχές!!!

Είναι πια γνωστά τα φιλόστοργα αισθήματα των πελαργών

και προς τα παιδιά τους, αλλά και από τα παιδιά προς τους

γέρους γονείς τους, τους οποίους ταΐζουν και ζεσταίνουν

με τα πούπουλά τους, όταν εκείνοι είναι πλέον ανήμποροι

να αυτοεξυπηρετηθούν!!

Μοναδική ακόμα παραμένει η θαυμάσια οικογενειακή δομή

των πελαργών, μονογαμία και η εφ’ όρου ζωής αγάπη του

ζευγαριού των πελαργών, που ίσως είχαν  παραδειγματίσει

και τις πρώτες κοινωνίες των ανθρώπων,  μερικοί από τους

οποίους  τους μιμήθηκαν και δημιούργησαν παρόμοιες κοι-

νωνίες με δημοκρατία, ηθική, αγάπη και δικαιοσύνη!!!

Μια τέτοια κοινωνία ήταν η κοινωνία των προγόνων των

Ελλήνων, Πελασγών, που ήταν οι αυτόχθονες κάτοικοι

πολλών τοποθεσιών της Μεσογείου και ίδρυαν συνέχεια

αποικίες ορμώμενοι από την μητροπολιτική Ελλάδα στις

γύρω περιοχές, απλώνοντας τον πολιτισμό τους στους

άλλου λαούς!!

Οι Πελασγοί ήταν οι πρώτοι ταξιδευτές των πελάγων και

σ’ αυτό έμοιαζαν με τους πελαργούς που ταξιδεύουν βοη-

θούμενοι από τα θερμά ανοδικά  ρεύματα αέρα,  πάνω από

τα πελάγη,  μέχρι να φτάσουν σε θερμότερες χώρες για

να ξεχειμωνιάσουν και μια  από τις πολλές εκδοχές που

επικρατούν σχετικά με τα ονόματα των Πελασγών και των

πελαργών,  προέρχεται από τα πελάγη και τις ομοιότητες

που παρουσίαζαν αυτές οι δύο κοινωνίες μεταξύ τους!!!

Τους πελαργούς τους έλεγαν αραβικά λελέκ και απ’ αυ-

τούς πήραν την ονομασία των πουλιών και οι Οθωμανοί, οι

οποίοι όπως όλοι οι λαοί είχαν αγαπήσει πολύ αυτά τα που-

λιά, που τα θεωρούσαν  ότι έφερναν καλοτυχία. Όταν νι-

κήθηκαν από τους Έλληνες και εκδιώχθηκαν από τα

ελληνικά εδάφη, οι Οθωμανοί κατακτητές, οι Έλληνες τα

ονόμαζαν «τουρκοπούλια» και τα σκότωναν γιατί δεν ήθε-

λαν πια να θυμούνται τίποτα από την σκληρή και απάν-

θρωπη σκλαβιά των Μογγολικής καταγωγής απολίτιστων

Οθωμανών και έτσι τα πουλιά εξαφανίστηκαν από την

νότια Ελλάδα και διατηρήθηκαν μόνο στη βόρεια Ελλάδα!!

Μακάρι αυτή η γεμάτη αγάπη συμπεριφορά των πελαργών,

όπως και η άρτια δομημένη κοινωνία τους, να επικρατούσε

κάποτε και στους ανθρώπους!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μια αληθινή ιστορία!!!

Αλλο ένα σκάνδαλο από την 
Energa-Hellas Power 

Αποφυλακίζεται ο Αριστείδης Φλώρος, ένας εκ των πρω-

ταγωνιστών του σκανδάλου της Energa-Hellas Power,

καθώς έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης που είχε κα-

ταθέσει. Ο 39χρονος αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας

και αφού διαγνώστηκε ποσοστό αναπηρίας του άνω του

65%, λόγω κρίσεων επιληψίας και άλλων ψυχιατρικών

προβλημάτων.

Nα θυμίσουμε ότι ο Αριστείδης Φλώρος το 2ο του 2017

καταδικάστηκε σε κάθειρξη 21 ετών και χρηματική ποινή

1,5 εκατ. ευρώ, για το σκάνδαλο της Energa, ενώ τον πε-

ρασμένο Μάρτιο κρίθηκε ένοχος για ηθική αυτουργία

στην απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του δικηγόρου

Γιώργου Αντωνόπουλου, τον Νοέμβριο του 2014 στην

Πεντέλη!

Φαίνεται ότι και την ηθική αυτουργία για τη δολοφονία

είς βάρος του δικηγόρου, την έκανε υπό την επήρρεια

των “ψυχολογικών προβλημάτων” του...

Η δικαιοσύνη υπέγραψε το έγγραφο, αφού υπάρχει νόμος

που το επιβάλλει, Ο Γεν. Γραμματέας το υπέγραψε, χωρίς να

το κρίνει επίσης, αφού είχε την απόφαση της 3μελούς Επι-

τροπής γιατρών. Οι γιατροί ποιοι είναι ρε παιδιά;;;

Δηλαδή κάθε αρχή, απλά έβαζε, μία τζίφρα... Τότε γιατί

να το κουράζουμε το θέμα;;; Ο “κύριος” αυτός φτώχυνε

την Ελλάδα και τους Ελληνες κατά 250 εκατομμύρια

ευρώ και λόγω ψυχολογικών προβλημάτων αποφυλακί-

στηκε για να τα τρώει εις υγείαν των κορόιδων!

Τώρα, όλοι αυτοί που ανέφερα μπορούν να μου κάνουν

μήνυση για “συκοφαντική δυσφήμιση” και αγωγή και να

μου ζητάνε “της Παναγίας τα μάτια” και άντε εσύ να

ζητάς να σου βρουν τα ψυχολογικά σου...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

«Assassin’s Creed:

Odyssey» 

και περιηγηθείτε 

στην Αρχαία Αθήνα!

Μέχρι και πριν από λίγο καιρό κυκλοφορούσε σαν

φήμη. Όσο περνούσαν οι μέρες οι πληροφορίες πύ-

κνωναν και οι φήμες είδηση. Τώρα μπορούμε να

δούμε και τις πρώτες εικόνες από ένα μαγευτικό τα-

ξίδι στο… παρελθόν· στην Αθήνα. μέσα από το ηλε-

κτρονικό παιχνίδι της Ubisoft.

Στις 5 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το «Assassin’s

Creed: Odyssey», με την Αθήνα, είναι η μεγαλύτερη

και πιο λεπτομερής πόλη του παιχνιδιού και η Ubisoft

έδωσε στο κοινό το πρώτο βίντεο από το νέο παιχνίδι

που δημιούργησε η ομάδα των developers στο Κεμ-

πέκ του Καναδά.

Το βίντεο μάς ταξιδεύει στην Αθήνα του 431 π.Χ. και

όπως εξηγούν τα μέλη της ομάδας της Ubisoft Que-

bec μελέτησε πολλές διαφορετικές ιστορικές πηγές,

επισκέφθηκε την Αθήνα, τη Σπάρτη, τους Δελφούς

και πολλά άλλα μέρη της χώρας για να αποκτήσει την

αίσθηση του χώρου.

Οι σχεδιαστές χώρισαν την Αθήνα σε γειτονιές, όπως

εκείνη των αγγειοπλαστών – ο γνωστός μας Κερα-

μεικός – , των μαρμαροτεχνιτών ή των υφαντουργών,

και πως η κάθε γειτονιά είχε τον δικό της τρόπο ζωής

τον οποίο ως παίχτες θα γνωρίσετε από κοντά. Βλέ-

πουμε γλύπτες να εργάζονται, ρήτορες να αγο-

ρεύουν στην Πνύκα, παράσταση τραγωδίας στο

Θέατρο του Διονύσου και φυσικά ένα από τα κομβικά

σημεία του παιχνιδιού η μεγαλοπρεπής Ακρόπολη.

Καλή θέαση λοιπόν στο: http://techit.gr/2018/08/assas-

sins-creed-odyssey-arxaia-athina/

Σε 60 δευτερόλεπτα κάνεις

το ποδήλατό σου ηλεκτρικό!
Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, με την τοποθέτηση του ειδικού «τρο-

χού», το GeoOrbital σου επιτρέπει να «αναβαθμίσεις» το παρα-

δοσιακό σου ποδήλατο και να το μετατρέψεις σε ηλεκτρικό.

Ο τροχός Geoorbital είναι φτιαγμένος από ένα είδος αφρού

και αντικαθιστά τη μπροστινή ρόδα του ποδηλάτου. Μέσα σε

60 δεύτερα, όσο κρατά η τοποθέτησή του, το ποδήλατο έχει

μετατραπεί σε ηλεκτρικό. Ο τροχός είναι εξοπλισμένος με

μπαταρία λιθίου, που του δίνει αυτονομία 50 χιλιομέτρων με

μόνο μία φόρτιση ή 80 εάν κάνεις και πετάλι.
πηγή: techit.gr

Ένας αυτοδίδακτος μηχανικός

από την Κίνα κατασκεύασε μια μο-

τοσυκλέτα-drone και έπειτα από

από 1.500 και πλέον μη επανδρω-

μένες πτήσεις έφτασε η ώρα της

προσωπικής δικαίωσης.

Την Κυριακή 12 Αυγούστου φό-

ρεσε τον απαραίτητο εξοπλισμό

που περιλαμβάνει στολή, κράνος,

γυαλιά και παρουσίασε το πόνημά

του σε εκπροσώπους του Τύπου

κάνοντας επίδειξη σε βοσκοτόπια

της πόλης Ντονγκουάν, στη νότια

επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Όλα

πήγαν καλά, με τον 40χρονο Κι-

νέζο να πετά με την ιδιαίτερη αυτή

κατασκευή στα 8 μέτρα από το

έδαφος.

«Ήταν σαν να οδηγούσα μοτοσυ-
κλέτα στον ουρανό. Το όνειρό μου
έγινε πραγματικότητα στην 1560ή
δοκιμαστική πτήση! Είναι εκπλη-
κτικό», δήλωσε κατενθουσιασμέ-

νος στους δημοσιογράφους.

Το γεγονός ότι δεν έχει σπουδά-

σει μηχανολογία δεν τον εμπό-

δισε να ασχοληθεί με το όνειρό

του. Ασχολείται εδώ και χρόνια με

την τεχνολογία των drones και

όταν κάποια στιγμή διάβασε

κάπου για έναν Καναδό που κατα-

σκεύασε μια αιωρούμενη ιστιοσα-

νίδα αποφάσισε να κυνηγήσει το

όνειρό του. Πριν από δύο χρόνια

παράτησε τη δουλειά του, πού-

λησε το σπίτι του και δανείστηκε

χρήματα από φίλους ώστε να μπο-

ρέσει να χρηματοδοτήσει το proj-

ect του που κόστισε περί τα

145.000 δολάρια.

Άντλησε την έμπνευσή του από

τον μυθικό Κινέζο υπερήρωα “Sun

Wukong” που πετούσε με το

«Somersault Cloud».

Το πρωτότυπο που έχει αναπτύξει

χρησιμοποιεί τετραπλό άξονα και

οχτώ ρότορες – δύο σε κάθε έναν

από τους τέσσερις άξονες. To

μοτέρ βρίσκεται τοποθετημένο

κάτω από τη θέση του οδηγού και

οι μπαταρίες λιθίου που χρησιμο-

ποιεί του εξασφαλίζουν αυτονο-

μία που του επιτρέπει να

βρίσκεται στον αέρα για 30 λεπτά.

Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να

αναπτύξει είναι 72 χλμ/ώρα ενώ το

μέγιστο ύψος που μπορεί να πετά-

ξει είναι τα 3.000 μέτρα. Ο έλεγ-

χος γίνεται από χειριστήρια που

υπάρχουν μπροστά στον αναβάτη

ο οποίος κάθεται σε σέλα μοτοσυ-

κλέτας και τοποθετεί τα πόδια του

στο πλαίσιο.

Επόμενος στόχος του είναι η μο-

τοσυκλέτα-drone να βγει στη μα-

ζική παραγωγή, αλλά για να

συμβεί αυτό θα πρέπει να περάσει

την επιθεώρηση της Διοίκησης Πο-

λιτικής Αεροπορίας και να λάβει

το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιο-

πλοΐας.

Η ιστορία του Κινέζου, επιβεβαι-

ώνει άλλη μια φορά τη ρήση: ποτέ

μη χάνεις τα όνειρά σου!

Mοτοσυκλέτα-drone στα 3000 μέτρα!

Αποστάγματα σοφίας...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Με τους πρόσφατους ψεκασμούς κάθε

τύπου, με νέες και ενισχυμένες χημικές

ουσίες, από δημόσιο και ιδιώτες, εκτός

από τα κουνούπια εξαφανίζονται και όλα

τα άλλα έντομα:  τζιτζίκια,  μέλισσες, πε-

ταλούδες,  κλπ,  ενώ έντονη είναι και η

εξαφάνηση πουλιών.  

Οι επιπτώσεις ποικίλουν από περιοχή σε

περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι

περιοχές δεν  "βομβαρδίζονται" με τα καρ-

κινογόνα χημικά με την ίδια "μανία", βλέπε

πυκνότητα. Αλλά το γενικό αποτέλεσμα

είναι το ίδιο:  Εξαφάνιση κάθε ιπτάμενου

όντος. (Όλα τα έντομα έχουν το σκοπό

ύπαρξής τους,  αναλογιζόμαστε όμως τις

αρνητικές επιπτώσεις  στη χλωρίδα από

την εξαφάνιση της μέλισσας;) 

Το γεγονός ότι τα κουνούπια αναπαρά-

γονται με πολύ γρηγορότερους - αλλά και

ευκολότερους - ρυθμούς  από ότι τα υπό-

λοιπα έντομα, αυτό σημαίνει ότι αν θεω-

ρηθούν οι διάφοροι ψεκασμοί σαν λύση,

θα πρέπει  δυστυχώς να επαναλαμβάνον-

ται κατά πολύ σύντομα χρονικά διαστή-

ματα.

Θα πρέπει δηλαδή να καταδικαστούμε να

ζούμε,  και μέσα σε μια νεκρή φύση,  και

με τον πέλεκυ των  επιπτώσεων στην αν-

θρώπινη υγεία. Και οι επιπτώσεις στην αν-

θρώπινη υγεία είναι πολλές με κορυφαία -

κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων -

εκείνη του καρκίνου.

Δυστυχώς πολιτεία και πολίτης βρίσκουν

την εύκολη, κοστοβόρα και καταστροφική

λύση στις δηλητηριώδεις ουσίες.  Aκόμη,

επικρατεί έλλειψη πλήρους ενημέρωσης

για τους μεγάλους  κινδύνους στον αν-

θρωπο και την καταστροφή προς το περι-

βάλλον, που απορρέουν από την

ανεξέλεκτη χρήση ψεκαστικών χημικών

ουσιών - αλήθεια ποιός πολίτης γνωρίζει

με ποιού είδους δηλητηριώδη ουσία ψεκά-

στηκε το σπίτι του έξω και μέσα;

Καμία πληροφόρηση για τη χρησιμοποί-

ηση πολλών και ποικίλων φιλικών προς το

περιβάλλον ειδών: Ξύδι, Ευκάλυπτος, Λε-

βάντα, Βανίλια, Γεράνι, Μέντα, Μπαχάρι

Γαρύφαλλο,  Αιθέρια Έλαια (Citronella,

κλπ), είναι κάποια από τα εντομοαποθη-

τικά, απόλυτα φιλικά για το περιβάλλον

και τον άνθρωπο.

Πάντα υπάρχουν φιλικές προς το περιβάλ-

λον  λύσεις:   Στους οριζόνες της Άπω

Ανατολής - όπου το κουνούπι είναι μια μά-

στιγα, μετά από χρόνια αναποτελεσματι-

κών αεροψεκασμών, η νέα εφαρμοζόμενη

λύση,  είναι ο εξολοθρευτής του κουνου-

πιού, η αράχνη.

Ας αναλάβουμε λοιπόν τις ευθύνες μας

απέναντι στη μητερα φύση και ας αποφα-

σίσουμε: 

"ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΤΕΛΟΣ - ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΔΗΛΗ-

ΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ"

Για το Σύλλογο " ΠΟΛΙΤΕΙΑ " Βούλας

Στέλιος Γκίκας, Πρόεδρος                             

Θέμης Κοσσίδας, Γραμματέας

ΥΓ:  Καλούμε την Δημοτική μας Αρχή και

τους συνδημότες μας να στηρίξουν αυτή τη

προσπάθεια.

ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΙΩΠΗ, ξαφνικά σίγησαν 

του Καλοκαιριού οι “τροβαδούροι”: τα τζιτζίκια!

Πολλές οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ψεκασμούς

Γιατί χάιθηκαν οι Ποιητές;

Πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί τα τελευταία χρόνια

"χάθηκαν¨ οι ποιητές αλλά και τι θα μπορούσαν να

γράψουν για την σημερινή Ελλάδα ο Ελύτης, ο Σεφέ-

ρης, ο  Ρίτσος και όλοι οι άλλοι μεγάλοι ποιητές και

στοχαστές που έζησαν σε τούτα εδώ τα χώματα.

Προσωπικά πιστεύω ότι πάντα υπήρχε και θα υπάρχει

μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ της κοινωνίας και των

πνευματικών ανθρώπων και ότι το ένα εμπνέει και κα-

θοδηγεί το άλλο για δημιουργία, προβληματισμό και

οριοθέτηση των αξιών της ανθρώπινης ύπαρξης!!!

Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας κάποιοι σκο-

πίμως και για ιδιοτελής σκοπούς συνέθλιψαν στο

μίξερ της απαξίωσης, διαχρονικούς θεσμούς, παρα-

δόσεις, αξίες και σύμβολα μαζί με τον οχαδερφισμό,

τον παράνομο πλουτισμό, τον εντυπωσιασμό και το

φαίνεσθε, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η κρίση μας

για το σωστό, το ωραίο αλλά και το χρήσιμο!!!

Φυσικό επακόλουθο όλων αυτών ήταν η αποχαύνωση

μας και η δημιουργία ξενόφερτων προτύπων που σιγά

σιγά μας έκαναν να νιώθουμε ξένοι, απέναντι στον

αρχαίο μας πολιτισμό και την ένδοξη ιστορία μας.

Έτσι φτάσαμε στο σημείο σήμερα να ανεχόμαστε

τους Χαρβάτους ετοιματζίδικους ηγέτες, τους χωρίς

ένα ένσημο δουλειάς υπουργούς, τους αεριτζήδες

συμβούλους και παρατρεχάμενους, να αποφασίζουν

για την ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας!!!

Σήμερα δεν υπάρχουν Ποιητές γιατί δεν υπάρχει

λαός που να οραματίζεται και να αγωνίζεται για ένα

καλύτερο μέλλον να τους εμπνεύσει και δεν υπάρχει

λαός γιατί δεν υπάρχουν πλέον πρότυπα και ηγέτες

που θα του δώσουν την ώθηση να οραματισθεί και να

παλέψει μαζί τους για την συνέχεια μας ως φυλή και

ως έθνος!!!

Ίσως αυτή την περίοδος που βιώνουμε μία από τις δυ-

σκολότερες στιγμές της ιστορίας μας να πρέπει να

διαβάσουμε αλλά και να αφουγκραστούμε τους στί-

χους του μεγάλου μας ποιητή Άγγελου Σικελιανού!!! 

«Ομπρός, βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από

την Ελλάδα, ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο

πάνω από τον κόσμο! Tι ιδέτε, εκόλλησεν η ρόδα του

βαθιά στη λάσπη, κι ά, ιδέτε, χώθηκε τ’ αξόνι του

βαθιά μες στο αίμα! Ομπρός παιδιά, και δε βολεί μο-

νάχος του ν’ ανέβει ο ήλιος, σπρώχτε με γόνα και με

στήθος, να τον βγάλουμε απ’ τη λάσπη, σπρώχτε με

στήθος και με γόνα, να τον βγάλουμε απ’ το γαίμα.

Δέστε, ακουμπάμε απάνω του ομοαίματοι αδερφοί

του! Ομπρός, αδέρφια, και μας έζωσε με τη φωτιά του

ομπρός, ομπρός κ’ η φλόγα του μας τύλιξε, αδερφοί

μου!» 
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

email: johnpreve@gmail.com

Τον Ιούνιο έγιναν από το κράτος 9.032

κατασχέσεις, δηλαδή κοντά στις 400 κα-

τασχέσεις την ημέρα. Μέχρι τώρα το κρά-

τος έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις

εναντίον 1.140.000 φορολογουμένων. Το

επόμενο εξάμηνο προβλέπεται ιδιαίτερα

φορολογικά αιμοβόρο μιας και το κράτος

προγραμματίζει να απορροφήσει 11 δισε-

κατομμύρια ευρώ από τους φορολογού-

μενους από ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος,

τέλη κυκλοφορίας και διάφορα άλλα. 

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν την σημασία

για να κατανοήσουμε  τι κοστίζει το κρά-

τος που άφησε πάνω από 90 ανθρώπους

να καούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του

ΚΕΦΙΜ, φέτος, ο μέσος Έλληνας  δού-

λεψε μέχρι τις 18 Ιουλίου για το κράτος.

Δηλαδή από τις 365 μέρες του χρόνου, οι

περίπου 200 ημέρες δουλεύτηκαν για την

χάρη ενός κράτους που δεν μπόρεσε να

κάνει μια εκκένωση σε έναν μικρό οικισμό

μισή ώρα έξω από την Αθήνα. 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

υπάρχει έτοιμο και πληρωμένο εδώ και

χρόνια, αλλά δεν λειτουργεί. Μέσω του

Ευρωπαίου φορολογούμενου ήταν διαθέ-

σιμα 60 εκατομμύρια για την αντιμετώ-

πιση των πυρκαγιών, που όμως ποτέ δεν

απορροφήθικαν. Θα πρέπει να έχεις φτά-

σει στο ανώτερο ιστορικό στάδιο ανικα-

νότητας για να μην δαπανάς τσάμπα

χρήμα. 

Πάντως η ολιγωρία δεν ήταν γενική, για

παράδειγμα μέσα στο πένθος, η υφυπουρ-

γός οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου,

πήγε να περάσει τροπολογία που έδινε σε

ορισμένες από την κυβέρνηση διορισμένες

διοικήσεις ΔΕΚΟ αυξήσει μέχρι και 60%,

ανέβαζε το ταβάνι ανώτερου μισθού από

4.631 στα 7,483 μηνιαίως. 

Η κυρία Παπανάτσιου αν θυμάστε, είναι η

υφυπουργός που είχε δηλώσει «δηλώστε
τα, γιατί θα σας βρούμε.» Και πρέπει να

μας βρούνε για τα δώσουν στους ικανό-

τατους ημετέρους που έχουν διορίσει

στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ 7.500 το μήνα.

Όπως καταλαβαίνετε στις διοικήσεις των

ΔΕΚΟ, όπως και σε όλο το δημόσιο, ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ έχει διορίσει την αφρόκρεμα της ελ-

ληνικής κοινωνίας. Η μηνιαία αύξηση που

πλησιάζει τα 3.000 ευρώ είναι ιδιαίτερα

αναγκαία. Πολυεθνικές όπως η Apple, η

Coca-Cola και η Daimler καραδοκούν να

αρπάξουν τους εγκέφαλους της ελληνι-

κής κυβερνήσεως ανά πάσα στιγμή, ο αν-

ταγωνισμός είναι άγριος. 

Ως χώρα θα ήταν αδύνατο να αντέξουμε

μια αυξημένη διαρροή εγκεφάλων προς

το εξωτερικό. 

Φτάσαμε να ζητάμε να προσλάβουμε πυ-

ροσβέστες με τουλάχιστον 50% αναπη-

ρία. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε η

κυβέρνηση για την ανακούφιση των πλη-

γέντων ήταν να προσφέρει διορισμό στο

δημόσιο στους συγγενείς των νεκρών θυ-

μάτων. Μέσα σε μια κρίση ο καθένας προ-

σπαθεί να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα.

Οι της κυβερνήσεως που έχουν τον κρα-

τισμό ως θρησκεία κάνουν αυτό που μόνο

αυτοί μπορεί να κάνουν, υποσχέσεις για

λεφτά και διορισμούς. Μπορεί να έχουν

θεοποιήσει τον ρόλο του κράτους, αλλά

αυτό δεν σημαίνει και πως τους ενδιαφέ-

ρει να το διοικήσουν. Θέλουν να ζουν από

το κράτος, δηλαδή τον φορολογούμενο,

αλλά όχι και να εργάζονται σ’ αυτό. Το

αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. 

Ναπολέων Λιναρδάτος

Το πανάκριβο κράτος νεκροθάφτης 
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Η πρόσφατη εθνική τραγωδία στο παρακείμενο Μάτι

εντείνει τις ζωηρές ανησυχίες για την τύχη του προ-

στατευόμενου σπάνιου δάσους κουκουναριάς, μέ-

ρους του ευρύτερου προστατευόμενου υγρότοπου

του Σχινιά-Μαραθώνα. Ιδιαίτερα εκεί, το παχύ

στρώμα από πευκοβελόνες και η αχρηστία του δι-

κτύου πυρόσβεσης, επιβάλουν την άμεση λήψη προ-

στατευτικών μέτρων, όπως άλλωστε απέδειξαν οι

μικρές φωτιές που ξέσπασαν στον Σχινιά  χωρίς ευ-

τυχώς νέα θύματα!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού (ΕΛΛΕΤ) ασχολείται χρόνια τώρα, συστημα-

τικά, με τα προβλήματα της περιοχής και βρίσκεται

σε συνεχή επαφή με όλους τους αρμόδιους φορείς. 

Έχει καταθέσει τεκμηριωμένες σωστικές προτάσεις,

η σπουδαιότερη των οποίων αφορά στην απαγό-

ρευση

των Ι.Χ. αυτοκινήτων στον δρόμο που διασχίζει το

σπάνιο πευκοδάσος, με παράλληλη και μεθοδευμένη

την πρόσβαση των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΛΕΤ έχει οργανώσει ειδική Ημε-

ρίδα ήδη από τις 7 Ιουνίου 2015 στο Μουσείο της

Ακρόπολης, καθώς και συσκέψεις όλων των εμπλε-

κομένων φορέων. Αν και όλοι οι σχετικοί φορείς

έχουν δηλώσει σύμφωνοι με τις θέσεις αυτές, η

εφαρμογή τους καθυστερεί ακατανόητα!

Η ΕΛΛΕΤ είναι έτοιμη να συμβάλει με συγκεκριμέ-

νες προτάσεις στην ουσιαστική προστασία του πευ-

κοδάσους, που θα επιτρέπει ταυτόχρονα στην

πρόσβαση στους πολίτες – επισημαίνοντας για άλλη

μια φορά ότι η άμεση προφύλαξη του διεθνούς ση-

μασίας τόπου του Μαραθώνα-Σχινιά κρίνεται σήμερα

εξαιρετικά επείγουσα! 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Περιβάλλοντος & Πολιτισμού:

Τηλ: 210 - 32 25 245 & 210 - 32 26 693 / E-mail:

sepi@ellinikietairia.gr / www.ellet.gr                 

Άμεση λήψη προστασίας στο

δάσος Σχινιά-Μαραθώνα! 

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο γ.γ. του

Υπουργείου Εργασίας, Δ. Καρέλας,  ξεκαθάρισε ότι

δεν υπάρχουν Παιδικοί σταθμοί για να υποδεχτούν

όλες τις αιτήσεις των γονιών.

Ο Δ. Καρέλας σε ερώτηση του δημοσιογράφου δή-

λωσε «ξερά ναι» μπορώ να πω ότι δεν θα μείνουν παι-

διά εκτός, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στη

συνέχεια παραδέχεται ότι περίπου 35.000 παιδιά την

φετινή χρονιά δεν θα έχουν θέση σε παιδικούς σταθ-

μούς, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κτήρια για να

τα υποδεχθούν.

«Έχουν μείνει 30.000 με 35.000 παιδιά εκτός παιδι-
κών. Δεν θα μπουν όλα τα παιδιά, διότι δεν έχουμε

καταφέρει να φτιάξουμε ακόμα την υποδομή. Πρέπει
να φτιάξουμε σταθμούς, πέρσι έμειναν 10.000 με
15.000 παιδιά εκτός», παραδέχεται και συμπληρώνει

ότι «η δικιά μας βούληση είναι, όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα να φτάσουμε τους 5.000 σταθμούς από
τους 3.000 που έχουμε σήμερα».

«Το Σεπτέμβρη κάποια Voucher που δεν θα χρησιμο-
ποιηθούν θα δοθούν σε εκείνους που έμειναν από
έξω», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Καρέλας.

35.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών!
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Ο Αληθινός 

Θεοδωράκης

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρό-

νια έσπασε το εμπάργκο της απαγό-

ρευσης να δημοσιεύεται ακόμα και το

όνομά μου στον ημερήσιο αθηναϊκό

τύπο.

Σήμερα, 26 Αυγούστου στο κύριο

άρθρο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ»

αναφέρεται «η Σπίθα του Μίκη Θεοδω-

ράκη». Το ότι με συσχετίζουν με τους

«αγανακτισμένους» και τους «αριστε-

ριστές» νομίζω ότι προκαλεί όσους

γνωρίζουν την Σπίθα και μένα να υπε-

ρασπιστούν την αλήθεια. Δηλαδή την

διαφορετικότητά μας που βασίζεται σε

αιτίες που δεν αναφέρονται αλλά αντι-

θέτως αποκρύπτονται από τον Λαό

μας. Με πρώτη την υπεράσπιση των μέ-

γιστων αγαθών όπως η Εθνική Ανεξαρ-

τησία και ο Εθνικός Πλούτος που

ξεπουλήθηκαν με την υπογραφή του

Μνημονίου και όχι πολιτικάντικες και

οικονομίστικες διαφορές.

Οι όροι των Μνημονίων ήταν όροι επο-

νείδιστοι που δεν επιβλήθηκαν σε καμ-

μιά άλλη χώρα και που κανονικά

υπογράφονται μόνο μετά από μια στρα-

τιωτική ήττα, όπως έγινε και με μας,

όταν ηττηθήκαμε από τους Γερμανούς

στα 1941. Και πάλι όμως, ακόμα και

τότε, ο Λαός θεώρησε τον στρατηγό

Τσολάκογλου προδότη!

Χωρίς την Εθνική Ανεξαρτησία χάνε-

ται για τον Λαό το κύριο οξυγόνο που

του επιτρέπει να ζει ομαλά και ελεύ-

θερα. Χωρίς αυτό αρχίζει η Σήψη, που

καμμιά Κυβέρνηση και κανένα «μέτρο»

δεν μπορεί να σταματήσει όσο παραμέ-

νουν αυτοί οι επαχθείς όροι. Γιατί φαί-

νεται, πως ο Λαός μας δεν κατάλαβε

ακόμη ό,τι γνωρίζει η διεθνής κοινό-

τητα: Ότι δηλαδή υπήρξαν Έλληνες

που παρέδωσαν την χώρα σε ξένους,

παρά το ότι δεν μας νίκησαν στο πεδίο

της μάχης αλλά της οικονομίας.

Πράγμα αδιανόητο!

Σ’ αυτό το σημείο οδηγηθήκαμε και βρι-

σκόμαστε σήμερα. Στην σήψη του

Λαού και της Χώρας. Ακριβώς για να

εμποδίσει αυτή την τραγική εξέλιξη

γεννήθηκε η «Σπίθα», που τελικά προ-

δόθηκε και διαλύθηκε από εκείνους που

προσποιούνταν τότε ότι ήταν σύμμαχοί

μας, για να γίνουν κυβέρνηση και να

βαθύνουν αυτή τη σήψη και να μας

οδηγήσουν σε ιστορικά αδιέξοδα.

Η «Σπίθα» έγινε για να υπερασπίσουμε

τα Εθνικά Ιδεώδη που βρίσκονται πάνω

από ο,τιδήποτε άλλο: την Κοινωνία,

την Οικονομία, την Πολιτική, τον Πολι-

τισμό. Δίχως αυτά, τα ιδεώδη εκφυλί-

ζονται και το Έθνος σαπίζει.

Πριν τις εκλογές ακόμα, είχαμε δεχθεί

να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι

για τα οικονομικά θέματα αλλά για την

πραγματική Ελευθερία, την Ανεξαρτη-

σία και την Τιμή του Λαού μας. Συμφώ-

νησαν μαζί μας να καλέσουμε τον Λαό

στις 4 του Φλεβάρη του 2012 και ήρθαν

στο Σύνταγμα δεκάδες χιλιάδες μ’ αυτό

το Όραμα. Μια κυβέρνηση της Αριστε-

ράς όφειλε να απαιτήσει και να κερδί-

σει την κατάργηση αυτών των απεχθών

και αντεθνικών όρων, που όπως είπα,

επιβλήθηκαν αποκλειστικά και μόνο

στην χώρα μας. Όσο για τα οικονομικά

μέτρα, έπρεπε να τα αντιμετωπίσει

όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.

Με άλλα λόγια, δεν φιλοδοξήσαμε να

γίνουμε ένα ακόμη κόμμα μέσα στο

υποταγμένο στους ξένους πολιτικό Σύ-

στημα, αλλά μια Αντιστασιακή φωνή

που ηχεί έως σήμερα μόνη αλλά περή-

φανη, γιατί υπερασπίζεται την Ιδέα

«Ελλάδα», την Ιστορία και την Τιμή της.

Τα υπέρτατα αγαθά.

Αθήνα, 26.8.2018

Μίκης Θεοδωράκης

κίνηση

ανεξάρτητων

πολιτών
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Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη
να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι,
χωρίς αυτήν δεν θα ‘βγαινες στον δρόμο
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.
(Κων.Καβάρης, 1863-1933, ποίημα “ΙΘΑΚΗ”)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ & ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ: Από τους Αρχαίους Έλληνες ονομαζό-

ταν Μεγίστη, είτε γιατί είναι η μέγιστη κατά την έκταση

όλων των γύρω νησίδων 14 τον αριθμόν,  είτε γιατί ο πρώ-

τος οικιστής της ονομαζόταν Μεγιστεύς, κατά πληροφο-

ρία Αλεξάνδρου Κορνηλίου του επονομαζόμενου

Πολυίστορος, την οποία αναφέρει ο Στέφανος ο Βυζάν-

τιος, σπουδαίος γραμματικός και λόγιος του 6ου μ.Χ. που

συνέγραψε το σημαντικό γεωγραφικό λεξικό με τον τίτλο

“ΕΘΝΙΚΑ”. Πριν από τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο οι Καστελ-

λοριζιοί υπερέβαιναν τις 8.000. Μετά τις πολλαπλές ξε-

νικές κατοχές (Ενετοί, Τούρκοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί),

ο πληθυσμός άρχισε σταδιακά να εκπατρίζεται.

Σύνηθες φαινόμενο τότε λόγω της ξενικής κατοχής, σή-

μερα λόγω της μαζικής μετανάστευσης και της προσφυ-

γιάς εξαιτίας πολέμων ή οικονομικών κρίσεων. Σύμφωνα

με την επίσημη απογραφή του 2011 ο πληθυσμός ανήρ-

χετο στους 498 κατοίκους!

Ο Γεωγράφος Στράβων, 64 π.Χ. - 24 μ.Χ., από την Αμά-

σεια του Πόντου στα “Γεωγραφικά” του, βιβλίο ΧΙV, 3,7

την ονομάζει και Κισθήνη. Οι Άραβες την ονόμαζαν Μα-

γιάς και τον κάτοικο Μαγιάσο και οι Οθωμανοί Μεΐς και

τον κάτοικο Μεϊσλή. Το όνομα Καστελλόριζο (Castel-

lorizo) το έλαβε το 14ο αιώνα, όταν ο Φερδινάνδος ο Ντ’

Ερέντια, 8ος μάγιστρος των Ιωαννιτών ιπποτών της

Ρόδου, κατασκεύασε το φρούριο που δεσπόζει στο λιμάνι

κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου. Η ονομασία σημαίνει

ερυθρό φρούριο και οφείλεται στο ερυθρωπό χρώμα των

βουνών και των βράχων του νησιού. Το νησί κατοικείτο

από τη Νεολιθική εποχή. Απόδειξη οι προϊστορικοί λείοι

λίθινοι πελέκεις που οι Μεγιστείς ονόμαζαν “αστροπελέ-

κια”. Υπάρχουν κυκλώπεια τείχη, τάφοι λακκοειδείς ή λα-

ξευμένοι επί βράχων (μυκηναϊκή εποχή).

Στο νησί ανήκουν δυτικά η νησίδα Ρω (Ρωγή) ή Κάρα ή

νησί Αγ. Γεωργίου και νοτιοανατολικά η νησίδα Στρογ-

γύλη ή Υψηλή. Στη νησίδα Ρω έζησε η Δέσποινα Αχλα-

διώτη (1898-1982), η Κυρά της Ρω, η μόνη κάτοικος, η

οποία κάθε ημέρα έκανε έπαρση της ελληνικής σημαίας

με τον ανόθευτο πατριωτισμό και την αδούλωτη ψυχή

της, διαπνεόμενη από τα ακατάλυτα ιδεώδη του Ελληνι-

σμού και της Ορθοδοξίας για τέσσερις δεκαετίες. Υπήρξε

ακοίμητη φρουρός και φύλακας της σπιθαμής αυτού του

ακριτικού εθνικού εδάφους μας, παρέχοντας πρότυπο

αρετής και γνήσιου/άδολου πατριωτικού φρονήματος

προς όλες τις κατευθύνσεις, προς φίλους και εχθρούς,

γείτονες και μη. Η ανατολική “εσχατιά” της ελληνικής επι-

κράτειας 72 ν.μ. ανατολικά της Ρόδου και 328 ν.μ. από

τον Πειραιά.

Την 13 Σεπτεμβρίου του 1943, το Καστελλόριζο, ήταν το

πρώτο κομμάτι ελληνικής γης που απελευθερώθηκε και

την 7η Μαρτίου του 1948 ενώθηκε επίσημα με την Ελ-

λάδα. Την 23η Απριλίου του 2010 ο τότε πρωθυπουργός

της χώρας Γεώργιος Παπανδρέου ο νεότερος εκφώνησε

το διάγγελμά του, το πρώτο μνημονιακό, για την ενεργο-

ποίηση του Μηχανισμού Στήριξης/Δανειοδότησης της Ελ-

ληνικής Οικονομίας από την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. Ο

Γεώργιος Παπανδρέου έπλεε προς την Ιθάκη ξέροντας το

δρόμο, έχοντας χαρτογραφήσει τα νερά και βρέθηκε στο

ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, στο ακριτικό Καστελ-

λόριζο. Απόδειξη ότι είχε χάσει τον προσανατολισμό του

πριν καν να ξεκινήσει. Έκανε την απαρχή της Μνημονια-

κής Εποχής και μας έθεσε υπό καθεστώς ομηρείας και

υποταγής. Το σύνθημά του ήταν “λεφτά υπάρχουν”.
Τα άρθρα 122 της Συνθήκης των Σεβρών (1920) και 15 της

Συνθήκης της Λωζάννης (1923) αναφέρουν ότι “η Τουρκία
παραιτείται χάριν της Ιταλίας όλων των δικαιωμάτων επί
της νήσου Καστελλορίζου”.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ & ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΙΘΑΚΗ: Το μικρότερο μετά τους Παξούς νησί των Ιονίων,

περίφημο για τα ομηρικά έπη έχει εμβαδόν 92,5 τ. χλμ.

ως προς το σχήμα μικρή και στενή και απαρτίζεται από

δύο τμήματα συνδεόμενα με στενό Ισθμό πλάτους 620 μ.

Η ετυμολογία του ονόματος παραμένει ανεξακρίβωτη·

κατά τον Ησύχιο τον Αλεξανδρινό, Γραμματικό και Λεξι-

κογράφο του 5ου μ.Χ. αιώνα, ο οποίος συνέγραψε το “Λε-

ξικό” του, παράγεται από το ουσιαστικό ἡ ἰθή =

ευφροσύνη, ευθυμία. Κατά τους Φοινικιστές έχει την ίδια

ρίζα με την Ουτίκη και σημαίνει αποικία. Κατά τους αρ-

χαίους ετυμολόγους παράγεται από το όνομα του ήρωα

- οικιστή Ιθάκου. Καθ’ ημάς από την προστακτική του ρήμ.

εἶµι (= θα πάω/πορευτώ), ἴθι (= ελθέ - ύπαγε), που χρη-

σιμοποιείται ως παρακελευσματικό μόριο και σημαίνει εμ-

πρός + την προστακτική του ρήμ. ἄγω, ἄγε, ἴθι + ἄγε =

εμπρός πήγαινε/προχώρα/βάδισε. Καθώς ο Οδυσσέας

έβοσκε τα ποίμνιά του στα πλούσια βοσκοτόπια της Ακαρ-

νανίας και εκεί τα σαλαγούσε.

Κατά την Προϊστορία (κοινώς λεγόμενον Μυθολογία), ο

Αρκείσιος, γιος του Κεφάλου και της Άρκτου κατέλαβε

τα νησιά που κατείχαν πριν οι Τηλεβόαι, λαός ληστρικός

και έγινε βασιλιάς των Κεφαλλήνων, με έδρα του βασι-

λείου του την Ιθάκη. Ο Αρκείσιος νυμφεύθηκε την Χαλ-

κομέδουσα, απ’ την οποία γέννησε τον Λαέρτη που τον

διαδέχθηκε στη βασιλεία. Αυτός νυμφεύθηκε την Αντί-

κλεια, κόρη του Αυτόλυκου και γέννησε τον Οδυσσέα

στον οποίο παρέδωσε το βασιλικό σκήπτρο και αποσύρ-

θηκε γέρος πια στο ιδιαίτερο κτήμα του. Ο Οδυσσέας

νυμφεύθηκε την Πηνελόπη και απέκτησε γιο τον Τηλέ-

μαχο. Ο Οδυσσέας μετέσχε του Τρωικού πολέμου με 12

πλοία.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας που πήρε την εξουσία

με το: «θα σκίσουμε τα μνημόνια», τελικά αντί του προ-

εξαγγελθέντος Καστελλόριζου, επέλεξε την Ιθάκη για να

εξαγγείλει το τέλος της Δανειακής Σύμβασης και όχι βέ-

βαια των Μνημονίων. Την 20ή Αυγούστου 2018 έκανε το

διάγγελμά του από την Ιθάκη. Το νέο του σύνθημα για τη

“Νέα Εποχή” είναι ότι προχωράμε “με όραμα και αποφα-
σιστικότητα” το οποίο αντικατέστησε το παλιό “με υπερη-
φάνεια και αξιοπρέπεια”.
Για μια πατρίδα Ισότητας, Δημοκρατίας και Κοινωνικής Δι-

καιοσύνης, το διάγγελμά του ή ορθότερα το μήνυμά του

προς τoν ελληνικό λαό ήταν οδυσσειακό, με εκτενείς

αναφορές στην Οδύσσεια του Ομήρου μια και αρέσκεται

να ταυτίζεται με τον Οδυσσέα, χωρίς να γνωρίζει τη ζωή

και το έργο του. Μίλησε για σύγχρονη Οδύσσεια, για Συμ-

πληγάδες, για Λωτοφάγους, για πολυπόθητο Προορισμό

(νόστιμον ήμαρ), για σύγχρονους Μνηστήρες.

Πολλοί σύγχρονοι πολιτικοί ηγέτες επιδιώκουν για συμ-

βολικούς καθαρά λόγους να συνδέσουν και να συνδυά-

σουν το όνομά τους και την πολιτική τους πορεία με

ιστορικούς τόπους και ιστορικά τρανταχτά ονόματα θεω-

ρώντας πως αποτελούν τη συνέχεια της υστεροφημίας

τους. Επιτυγχάνουν όμως ακριβώς το αντίθετο: αμαυρώ-

νουν/κηλιδώνουν/προσβάλλουν/βεβηλώνουν την ιστορική

μνήμη και την παράδοση αυτών των

ιστορικών τόπων.

Η επιστροφή στην Ιθάκη δεν είναι

το τέλος της περιπέτειας, απλώς

ολοκληρώθηκε το Γ’ Πρόγραμμα

Δανειακής Βοήθειας.

Ο Ομηρικός κόσμος ήταν κόσμος

με αξίες και ιδανικά. 

Ο Οδυσσέας είναι πατριδολάτρης.

«αὐτάρ Ὀδυσσεύς ἱέµενος καί
καπνόν ἀποθρώσκοντα νοῆσαι
ἧς γαίης θανέειν ἱµείρεται».
(Οδύσσεια, α 57-59).

(= μα ο Οδυσσέας και καπνό ποθεί

να ιδεί απ’ αγνάντια να βγαίνει απ’

την πατρίδα του ψηλά και ας ξεψυ-

χήσει).

Είναι θεοσεβής, τιμά και σέβεται

τους θεούς. Είναι άριστος απάν-

των “βουλῇ καί μύθοισιν” (= στη σκεπτοσύνη και ρητο-

ροσύνη) (Οδύσσεια, ε, 297-298).

Καλλιεργεί την ομόνοια και την αγάπη και αποφεύγει το

μίσος, τη διχόνοια, το διχασμό, την πόλωση. Αποφεύγει

το ασύστολο και αδίστακτο ψεύδος.

Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τη ρήση του Αβραάμ Λίνκολν,

16ου Προέδρου των ΗΠΑ, (1809-1865).

«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους
για όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους για όλο τον  καιρό».
Ο Πατέρας της Νέας Αττικής Κωμωδίας, Μένανδρος

(342-292) έλεγε «δίς ἐξαμαρτεῖν ταὐτόν οὐκ ἀνδρός
σοφοῦ» (Sententiae, Mono, section 1, line 121).
Εμείς παραλλάσσοντας τη ρήση του διαμηνύουμε:  «δίς
ἐξαπατᾶσθαι ταὐτόν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ» (το να εξα-

πατηθεί κάποιος δυο φορές, για τον ίδιο λόγο και αιτία,

δεν είναι ίδιον σοφού ανθρώπου αλλά βλακός).

Συμβουλή προς εκλογείς: Μέμνησθε και ψηφίσατε ελευ-

θέρως και αμετανοήτως!!! γιατί μετά την απομάκρυνση

του ταμείου/ψηφοκάλπης ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Καστελλορίζου 

ἄρχεσθαι
&

Ἰθάκης παύεσθαι

Σε πείσμα των καιρών δεν θα παρουσιά-

σουμε τους δύο μνημονιακούς πρωθυ-

πουργούς με φόντο τα σύγχρονα

λιμάνια των ιστορικών νησιών, αλλά

τους αρχαιότερους ιστορικούς χάρτες.
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Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Καλοκαιριού,

που μαζί με τις ανθρώπινες ζωές εξαφάνισαν και άλλο

πράσινο, από το λίγο που έχει απομείνει στην Αττική, η

κυβέρνηση αποφάσισε να παρουσιάσει στις 10/08 τα

σχέδια για το καζίνο του Ελληνικού, την ναυαρχίδα της

«επένδυσης» της LamdaDevelopment για το Ελληνικό,

δήθεν για διαβούλευση, αλλά στην πραγματικότητα για

νομιμοποίηση στη συνείδηση του κόσμου άλλης μιας πε-

ριβαλλοντικής καταστροφής. Τον ρόλο της φωτιάς σε

αυτή τη περίπτωση θα τον παίξει το τσιμέντο, για να χτι-

στεί ο ναός-ουρανοξύστης του τζόγου ύψους 200μ. Διά-

λεξαν δε για “κατάλληλο” χρόνο διαβούλευσης από 10

Αυγούστου -10 Σεπτεμβρίου.

Δεν αποτελεί νέο ότι η «επένδυση» του Ελληνικού ξε-

κινάει από ένα «έργο» που θα καταστρέψει 37 στρέμ-

ματα πρασίνου και θα αλλοιώσει την φυσιογνωμία όλου

του παραλιακού μετώπου του Ελληνικού και της Γλυφά-

δας, πόσο μάλλον το περιβάλλον που ζουν χιλιάδες

συμπολίτες μας, που δυστυχώς πολλοί δεν έχουν συνει-

δητοποιήσει την καταστροφή που τους περιμένει. Σε

άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλα μέρη της Ελλά-

δας, τον τελευταίο καιρό, η επιχειρούμενη ‘’ανάπτυξη’’

μέσω του τζόγου-καζίνο συνάντησε τις έντονες αντι-

δράσεις των κατοίκων, των τοπικών αρχών, ακόμα και

τοπικών παραγόντων του κυβερνητικού συνασπισμού,

όπως στην Κρήτη. Και όλοι αυτοί επισημαίνουν και ανα-

λύουν τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλ-

λον, στην τοπική οικονομία και στον κοινωνικό ιστό από

τέτοιες φαραωνικές κατασκευές καζίνο και παράλληλα

τονίζουν την έλλειψη αναπτυξιακών αποτελεσμάτων

από αυτά που λειτουργούν. Το πόσο σημαντικό είναι για

τον «επενδυτή» το θέμα του καζίνο, φαίνεται από το

ότι η εκχώρηση της άδειας για τη λειτουργία του απο-

τελεί γι’ αυτόν προαπαιτούμενο για την υλοποίηση της

υπόλοιπης σύμβασης παραχώρησης. Επιχειρείται δη-

λαδή στο Ελληνικό να χτιστεί μία τσιμεντένια καζινό-

πολη.

Φωτογραφία από το Google Street View της περιοχής που θα κα-

ταστραφεί

Δεν έχει παραμείνει πλέον καμία αμφιβολία για το κα-

ταστροφικό έργο που έχει αναλάβει η τωρινή κυβέρνηση

στο Ελληνικό, σε συνέχεια εκείνου των προηγούμενων

κυβερνήσεων και των πολιτικών τους.

Εμείς απλά σας θυμίζουμε τι λέγατε και τι κάνατε μέχρι

να εκλεγείτε στην εξουσία.

Το Ελληνικό δεν πωλείται λέγατε κ. Τσίπρα και
κύριοι/κυρίες υπουργοί https://thecaller.gr/callers-choice/to-

elliniko-den-polite-i-prosklisi-se-omilia-tsipra-dourou-pou-egine-viral/

Και κάτι ακόμα από το κοντινό παρελθόν:

ένα βίντεο από εκδήλωση για την ΜΗ πώληση του Ελ-

ληνικού που μάλλον την ξεχνάτε κ. πρωθυπουργέ
https://www.youtube.com/watch?v=Sh5WeGBjVsI:

«αν είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκρίνει ή να επικυ-
ρώσει συμφωνίες που έγιναν όπως αυτή στο Ελληνικό
τότε ο κόσμος καλύτερα να ψηφίσει τον Αντώνη Σα-
μαρά»

Λέγατε κ. Τσίπρα τότε:

«Τη μάχη για να μετατραπεί το Ελληνικό σε Μητροπο-
λιτικό Πάρκο, ανοιχτό σε όλους και όλες τους πολίτες
του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, δε πρό-
κειται να την εγκαταλείψουμε. Δεν θα εγκαταλείψουμε
τους πολίτες και το όραμα για ποιότητα ζωής»
«Για μας το Ελληνικό δεν είναι ένα πρότζεκτ, αλλά κα-
τάθεση ψυχής, είναι το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης,
της κινηματικής και συλλογικής δράσης. Είναι η εναλ-
λακτική αντίληψη που έχουμε για την κοινωνία, την οι-
κονομία και το περιβάλλον»
«Είναι πρωτοφανές και αδιανόητο, μια κλίκα να αποφα-
σίζει για το μέλλον του δημόσιου πλούτου, δίχως δια-
φάνεια, δίχως κοινοβουλευτική εποπτεία και έλεγχο,
λες και πρόκειται για τα αμπελοχώραφα που κληρονό-
μησαν από τους παππούδες τους»
«Ας το έχουν όλοι αυτό καλά στο μυαλό τους. Και όπου
η νέα Βουλή θα κρίνει, ότι το δημόσιο συμφέρον δεν δια-
σφαλίζεται, δε θα διστάσουμε να ακυρώσουμε ή να ανα-
θεωρήσουμε συμβάσεις και ειλημμένες αποφάσεις. Και
κάτι ακόμα: Τίποτα και κανένας δε θα ξεχαστεί. Όσοι με
πράξεις ή παραλήψεις έβλαψαν το δημόσιο συμφέρον,
θα κριθούν από τη δικαιοσύνη για τις πράξεις και τις πα-
ραλήψεις τους»
«Στο Ελληνικό όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο
κόσμοι. Αυτός που υπερασπίζεται με αγώνες το δημόσιο
συμφέρον και αυτός που ευνοεί τα ιδιωτικά κερδοσκο-

πικά συμφέροντα. Αυτός που υπερασπίζεται την ήπια
ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και αυτός που
προωθεί την Fasttrack εκποίηση. Αυτός που υπερασπί-
ζεται τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους ελεύθερους χώρους,
τη πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο, τη
προοπτική του μητροπολιτικού πάρκου και αυτός που
στόχο έχει να μετατρέψει την περιοχή σε ένα θύλακα
τζόγου, τσιμέντου και πλούτου για τους λίγους».
Εμείς μένουμε στα τελευταία λόγια σας «Στο Ελληνικό
όλα αυτά τα χρόνια συγκρούονται δύο κόσμοι. Αυτός
που υπερασπίζεται με αγώνες το δημόσιο συμφέρον και
αυτός που ευνοεί τα ιδιωτικά κερδοσκοπικά συμφέ-
ροντα».
Δημόσιο συμφέρον εμείς συνεχίζουμε να θεωρούμε ένα

Μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτι-

σμού, αρωγό στη σωματική και ψυχική υγεία των πολ-

λών, με πραγματικές θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, και

όχι ένα γκρίζο τσιμεντένιο Κέντρο Τζόγου και αναψυχής

λίγων μεγιστάνων του πλούτου με θέσεις αναξιοπρε-

πούς εργασίας, δουλείας και επισφάλειας.

Αυτό το δημόσιο συμφέρον συνεχίζουμε να υπερασπι-

ζόμαστε με το έργο και τους αγώνες μας.

Με αυτόν τον κόσμο είμαστε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Ελληνικό: Τσιμεντένιο Καζίνο

ή πράσινο Πάρκο;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ!

Ε.Ε.Ε.Π.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Καζίνο Ελληνικού

Δημοσίευση Συνοπτικού Πληροφοριακού Δελτίου (Teaser)
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο στην περιοχή
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ως η αρ-

μόδια Αρχή για την προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών

σχετικά με την αδειοδότηση νέων καζίνο στην Ελλάδα, καλεί με

την παρούσα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν

τα σχόλια και τις προτάσεις τους επί του Συνοπτικού Πληροφο-

ριακού Δελτίου (Teaser) για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας καζίνο στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελ-

ληνικού – Αγίου Κοσµά, το οποίο δημοσιεύεται σήμερα, Πέμπτη

9η Αυγούστου 2018.

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Μητροπολιτικό Πόλο

του Ελληνικού-Αγίου Κοσμά είναι κάτι περισσότερο από την αδει-

οδότηση ενός ακόμα χώρου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η

Ε.Ε.Ε.Π. οραματίζεται τη λειτουργία ενός παγκοσμίου φήμης κα-

ζίνο που θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του ευρύτερου σχε-

δίου ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου -

Κοσμά, ένα έργο ορόσημο αστικής ανάπτυξης, που θα δώσει νέα

μορφή στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και θα βελτιώσει τη

ζωή εκατομμυρίων κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας,

θα συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού και θα αποτελέσει

μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια ο Μητροπολιτικό Πόλος Ελληνικού –

Αγίου Κοσµά αναμένεται να αποτελέσει διεθνή εμπορικό και οι-

κονομικό κόμβο. Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη του Μη-

τροπολιτικού Πόλου αναμένεται να ανέλθει σε €8 δις και να

δημιουργήσει 10.000 θέσεις εργασίας κατά το διάστημα της πε-

ριόδου κατασκευής αυτού και 75.000 θέσεις εργασίας συνολικά

(Μελέτη ΙΟΒΕ, Ιούλιος 2016).

Το καζίνο αναμένεται να αναπτυχθεί σε ευρύτερη περιοχή μεγα-

λύτερη των 600.000 τ.μ., με την προοπτική να εξελιχθεί σε έναν

ιδανικό προορισμό, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, και το

οποίο θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία, εκθεσιακές και συνεδριακές

εγκαταστάσεις, θεματικά αξιοθέατα, χώρους διασκέδασης, καζίνο

έκτασης 15.000 τ.μ., καταστήματα, εστιατόρια υψηλής γαστρονο-

μίας, πολιτιστικά κέντρα και λοιπά τουριστικά αξιοθέατα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμμετάσχουν στην δια-

δικασία διαβούλευσης που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει έως

και τη Δευτέρα 10η Σεπτεμβρίου 2018, αποστέλλοντας, σε αυ-

στηρά εμπιστευτική βάση, τα σχόλιά τους και τις προτάσεις τους,

σχετικά με αυτό το πρωτοπόρο επενδυτικό εγχείρημα.
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Aνακοινώθηκε η Απόφαση για την

επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης

για τους πληγέντες από τις πυρκα-

γιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018,

σε περιοχές της Περιφέρειας Αττι-

κής και της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου. 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3654/27-8-

2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση

για την επιδότηση ενοικίου/συγκα-

τοίκησης, για την κάλυψη δαπανών

στέγασης κατοίκων, οι κατοικίες των

οποίων κρίθηκαν είτε προσωρινά

ακατάλληλες για χρήση, είτε κατε-

δαφιστέες, από τις πυρκαγιές της

23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε πε-

ριοχές της Περιφέρειας Αττικής και

της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιδοτούνται οι πληγέντες, των

οποίων η πληγείσα κατοικία αποτε-

λούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία

τους και οι οποίοι θα ενοικιάσουν ή

θα φιλοξενηθούν σε κατοικία εντός

της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας

που βρίσκεται το πληγέν κτίριο,

εφόσον δε διαθέτουν κενή ή δευτε-

ρεύουσα κατοικία σε απόσταση μι-

κρότερη των 50 χιλιομέτρων από

την πυρόπληκτη κατοικία τους, που

να καλύπτει τις στεγαστικές τους

ανάγκες.

Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτή-

τες, που διέμεναν στις κατοικίες που

υπέστησαν βλάβες, χορηγείται

μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή

της κατοικίας τους και με ανώτατο

χρονικό διάστημα τα δύο χρόνια, για

δε τους ενοικιαστές των κατοικιών

που υπέστησαν βλάβες, για έξι

μήνες.

Αναλυτικά επιδοτούνται οι πληγέν-

τες - μηνιαίως - ως εξής:

· Μεμονωμένα άτομα 300 € το μήνα

·  Οικογένεια Δύο ατόμων 350 € 

· Οικογένεια Τριών ατόμων με 400 € 

· Οικογένεια 4 ατόμων με 450 € το 

· Οικογένεια Άνω των 4 ατόμων 500 € 

Για κάθε μέλος της οικογένειας που

είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, ο

αριθμός των μελών της οικογένειας,

για τον υπολογισμό του ποσού της

επιδότησης, προσαυξάνεται κατά

ένα (1) μέλος.

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρί-

μηνο. Η επιδότηση του πρώτου τρι-

μήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά

την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου

της εν λόγω επιδότησης.

Δεν απαιτείται από μέρους του δι-

καιούχου η προσκόμιση στοιχείων, τα

οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αρμό-

δια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών, ως συνημμένα

της αίτησης του δικαιούχου για τη

διαδικασία χορήγησης της έκτακτης

εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επι-

δόματος του άρθρου 1 της από 26ης

Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α΄ 138).

Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών,

ήτοι μέχρι τις 27-02-2018, για την

υποβολή αίτησης στους αρμόδιους

Τ.Α.Ε.Φ.Κ. και συγκεκριμένα:

1.  στον ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής

καταθέτουν οι πληγέντες των περιο-

χών Ανατολικής Αττικής και Βόρειου

Τομέα Αθηνών

2. στον ΤΑΕΦΚ Δυτικής Αττικής κα-

ταθέτουν οι πληγέντες των περιο-

χών Δυτικής Αττικής και

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αι-

τήσεων στους ΤΑΕΦΚ θα γίνεται

στους χώρους όπου έχουν γίνει και

οι υποβολές των αιτήσεων για το

εφάπαξ επίδομα του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών.

www.aade.gr 

Παγκόσμιος 

Διαγωνισμός Ποίησης

“Κ.Π. Καβάρης”

Θα δοθούν συνολικά 30 Βραβεία

Θα δοθούν επίσης τιμητικά βραβεία, τιμητικές διακρί-

σεις και έπαινοι από την International Art Academy  σε

όλους τους συμμετέχοντες στην Τελική Φάση, ανά-

λογα με το βαθμό αξιολόγησης των έργων τους.

Μετά την μεγάλη επιτυ-

χία των προηγούμενων

Διαγωνισμών όπου η Ορ-

γανωτική Επιτροπή δέχ-

θηκε πολύ σημαντικά

έργα από εξαιρετικούς

σύγχρονους ποιητές, οι

οποίοι εκπροσωπούν

επάξια σήμερα την Ποί-

ηση ανά τον κόσμο, η In-

ternational Art Academy

προχωράει  με αισιοδο-

ξία στον 4ο Διαγωνισμό. 
Πληροφορίες - Δηλώσεις

Συμμετοχής

Αντωνοπούλου 1 – Αργοναυτών, Βόλος

Τηλ. (0030) 6909.127.982   Fax. (0030) 24214 01672 

e-mail:  info@artsociety.gr

artacademy@artsociety.gr

web page:  www.artsociety.gr

www.artsociety.gr/artacademy 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔE) ανακοίνωσε

ότι από τις 30 Αυγούστου 2018, τίθενται σε λειτουργία

στον ιστότοπο www.aade.gr: 

α) το «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», και

β) Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βρα-

χυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calen-

dar), με δυνατότητα αναλυτικής επισκόπησης των

δηλώσεων.

Η είσοδος στις παραπάνω εφαρμογές γίνεται μέσω των

προσωπικών κωδικών TAXISnet των Διαχειριστών Ακινήτων

Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακι-

νήτων Βραχυχρόνιας πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο

ακίνητο. Η διαδικασία λήψης Αριθμού Μητρώου Ακινήτων

(Α.Μ.Α) ολοκληρώνεται άμεσα και αποκλειστικά με ηλε-

κτρονικό τρόπο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

Α. Ως Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης ορί-

ζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική ον-

τότητα, που αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου

στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη Βραχυχρόνια Μί-

σθωση και γενικά μεριμνά για τη Βραχυχρόνια Μίσθωση του

ακινήτου. Διαχειριστής Ακινήτου δύναται να είναι κύριος του

ακινήτου ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Β. Για τη διενέργεια βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων,

μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονο-

μίας του διαμοιρασμού, απαιτούνται οι προϋποθέσεις:

1. Εγγραφή ως Διαχειριστής Ακινήτου στο Μητρώο Ακινή-

των Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στην Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

• Για τον Διαχειριστή Ακινήτου που είναι ταυτόχρονα και

ιδιοκτήτης του ακινήτου η διαδικασία εγγραφής απαιτεί

υποχρεωτικά τον Αριθμό Ταυτότητας του Ακινήτου (ΑΤΑΚ)

του ιδιοκτήτη.

• Για τον Διαχειριστή Ακινήτου που δεν έχει σχέση ιδιοκτη-

σίας με το ακίνητο απαιτείται προηγουμένως η υποβολή

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης

Περιουσίας, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, με την οποία

παραχωρείται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης. Η διαδικασία εγ-

γραφής του Διαχειριστή-υπεκμισθωτή στο Μητρώο Ακινή-

των Βραχυχρόνιας Διαμονής απαιτεί υποχρεωτικά τον

αριθμό της ανωτέρω δήλωσης.

2. Ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ή το Ειδικό Σήμα

Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Κύριων ή των Μη-Κύριων Κατα-

λυμάτων ή των Τουριστικών Επαύλεων, υποχρεωτικά να συ-

νοδεύει, σε εμφανές σημείο, την ανάρτηση του ακινήτου

στις ψηφιακές πλατφόρμες, όταν ο σκοπός της ανάρτησης

είναι η Βραχυχρόνια Μίσθωση. Οι τουριστικές επαύλεις δεν

θα λάβουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α), όμως πρέ-

πει να καταχωρηθούν στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρό-

νιας Διαμονής», προκειμένου να καταστεί δυνατή η

υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Γ. Οι Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

υποχρεούνται σε υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Δια-

μονής, με σκοπό τον ετήσιο προσδιορισμό του σχετικού ει-

σοδήματος. 

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της Απόφασης του Δι-

οικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1187/2017, η οποία αναμένεται να

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

- Οι Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής υποβάλλονται μέχρι

τις 20 του επομένου μήνα από την ημερομηνία αναχώρησης

του μισθωτή από το ακίνητο.

- Ειδικά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συνα-

φθεί από 1/1/2018 έως 30/8/2018, ημερομηνία θέσης σε λει-

τουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

οι Διαχειριστές Ακινήτων υποχρεούνται μέχρι τις 30 Νοεμ-

βρίου 2018:

α) να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων και

β) να υποβάλουν συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, Δήλωση

Βραχυχρόνιας Διαμονής για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώ-

σεις της περιόδου αυτής (1/1 – 30/8/2018).

Η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είναι σε προχωρημέ-

νες συζητήσεις με ψηφιακές πλατφόρμες που δραστηριο-

ποιούνται στην οικονομία του διαμοιρασμού (Airbnb,

Booking.com και HomeAway) με σκοπό τη σύναψη πρωτο-

κόλλων συνεργασίας, ενώ καλωσορίζει πρωτοβουλίες συ-

νεργασίας και με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της οικονομίας

του διαμοιρασμού.

www.aade.gr,  www.e-forologia.gr

Επιδότηση ενοικίου για τους πληγέντες 

των πυρκαγιών 23 & 24 Ιουλίου

Σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και 

η Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων
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|Σε ανασχηματισμό προχώρησε η κυβέρνηση του

Αλέξη Τσίπρα, μετά τη «νέα εποχή» και του τέλους

των μνημονίων!

Δεν έσπασε αυγά πάντως και επιβεβαίωσε για άλλη

μια φορά ότι το «ΠΑΣΟΚ είναι εδώ», αφού η πλειοψη-

φία της πρώην και της νύν κυβέρνησης αποτελείται

από τα ...φθαρμένα υλικά του πρώην ΠΑΣΟΚ, αλλά

και αυτούς που είναι κατ᾽επάγγελμα πολιτικοί και

όταν βλέπουν ότι το καράβι μπατάρει, πηδάνε πρώτοι

και πάνε στο επόμενο...  

Ποια είναι τα υπουργεία που άλλαξαν “διαχειριστή”

και ποιοι είναι τα νέα πρόσωπα από την πλευρά του

ΣΥΡΙΖΑ:
Μιχάλης Καλογήρου (υπ. Δικαιοσύνης), 

Σταύρος Αραχωβίτης (υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης), 

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου (υπ. Διοικητικής Ανασυγ-

κρότησης), 

Μυρσίνη Ζορμπά (υπ. Πολιτισμού) 

Παναγιώτης Ρήγας (αν. υπ. Άμυνας), 

Κατερίνα Νοτοπούλου (υφ. Μακεδονίας-Θράκης), 

Λευτέρης Κρέτσος (υφ. ΨΗΠΤΕ), 

Μαρίνα Χρυσοβελώνη (υφ. Εσωτερικών), 

Κατερίνα Παπακώστα (υφ. Προστασίας του Πολίτη), 

Στάθης Γιαννακίδης (υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης), 

Ολυμπία Τελιγιορίδου (υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης), 

Γιώργος Δημαράς (υφ. Περιβάλλοντος), 

Μάρκος Μπόλαρης (υφ. Εξωτερικών για θέματα Θρησκευ-

μάτων).

Στη νέα κυβέρνηση βλέπουμε και έναν αύξοντα

αριθμό γυναικών που αναλαμβάνουν καθήκοντα, έτσι

που μαζί με τις προηγούμενες φθάνουν τις 13.

Σημαδιακό το νούμερο. 13 νέα πρόσωπα, 13 γυναίκες

στην εξουσία!

Πρόσωπα στην κυβέρνηση από τους Αν.ΕΛ.

Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες συμμετέχουν γε-

νικά στο κυβερνητικό σχήμα, ο πρόεδρος Πάνος Καμ-

μένος (υπουργός Εθνικής Άμυνας), ο Τέρενες

Σπένσερ Κουίκ (υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος

για τον Απόδημο Ελληνισμό), η Έλενα Κουντουρά

(υπουργός Τουρισμού), η Μαρία Χρυσοβελώνη (υφ.

Εσωτερικών), η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά (υφ. Εθνι-

κής Άμυνας), ο Νίκος Μαυραγάνης (υφ. Υποδομών

και Μεταφορών), ο Βασίλης Κόκκαλης (υφ. Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Από τους Οικολόγους Πράσινους συμμετέχει στην

κυβέρνηση ο Γιώργος Δημαράς (υφ. Περιβάλλον-

τος).

Απροκάλυπτη παρέμβαση

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ στη 

συμφωνία των κυβερνήσεων

Ελλάδας και ΠΓΔΜ

Με ομιλία του Ν. Ντιμιτρόφ, υπουργού εξωτερικών

της ΠΓΔΜ, ξεκίνησε η συνεδρίαση (29.8.18) της Επι-

τροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβου-

λίου όπου συζητήθηκε και η ετήσια «έκθεση

προόδου» για την ΠΓΔΜ. Στη συζήτηση παρενέβη ο

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης σημει-

ώνοντας:

«Η πρόσφατη συμφωνία των κυβερνήσεων Ελλάδας

και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακε-

δονίας  δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των λαών των

δύο χωρών και των άλλων λαών της περιοχής. Προ-

ωθείται με την απροκάλυπτη παρέμβαση των ΗΠΑ,

του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργα-

σία με τις δύο κυβερνήσεις με σκοπό την ένταξη

αυτής της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή

Ένωση σαν βήμα της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης

των Βαλκανίων, μιας περιοχής κλειδί για τους αντα-

γωνισμούς που κλιμακώνονται με άλλα ισχυρά κράτη

όπως π.χ. τη Ρωσία. 

Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Η παρουσία  των ΗΠΑ, του

ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή  είναι εχθρική για την

ασφάλεια των λαών και συνδέεται με αμφισβητήσεις

συνόρων, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων,

ανακίνηση υπαρκτών και ανύπαρκτων μειονοτικών ζη-

τημάτων, ενίσχυση των στρατιωτικών βάσεων. 

Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο της ενταξιακής δια-

δικασίας των Δυτικών Βαλκανίων είναι η προώθηση

αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων με ειδικό ρόλο της

ΕΕ και με τις παρεμβάσεις του Ευρωκοινοβουλίου,

όπως καταγράφεται και στο απαράδεκτο σχέδιο ψη-

φίσματος για την ΠΓΔΜ. Ακόμα και στο ζήτημα της

ονομασίας της ΠΓΔΜ, η συμφωνία παραπέμπει στο

αβέβαιο μέλλον και διαιωνίζει σπέρματα αλυτρωτι-

σμών (γλώσσα-εθνικότητα) που υποδαυλίζονται και

αξιοποιούνται από ΝΑΤΟ και Ε.Ε. όπως αποδεικνύει

η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ή η συζητούμενη αλ-

λαγή συνόρων μεταξύ Σερβίας και του προτεκτορά-

του του Κοσσόβου.  

Η συμφωνία δεν εξασφαλίζει την ειρήνη, τη συνερ-

γασία και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, αλλά ακρι-

βώς το αντίθετο. Αποτελεί κίνδυνο για τους λαούς

των δύο χωρών και όλης της περιοχής που με την

πάλη τους χρειάζεται να επαγρυπνούν και να βάλουν

εμπόδια στα σχέδια ΝΑΤΟ, ΕΕ, του κεφαλαίου και

των κυβερνήσεών του».

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ερώτηση προς την Κομισιόν και τη

Eurostat κατέθεσε σήμερα ο ευρω-

βουλευτής της Λαϊκής Ενότητας

(ΛΑΕ) Νίκος Χουντής, με αφορμή

την περίεργη απόκλιση μεταξύ

του δημοσιονομικού ελλείμματος

της Ελλάδας για το 2009 την πε-

ρίοδο που σχεδιάζονταν και υλο-

ποιούνταν τα Μνημόνια, και

πρόσφατων στοιχείων της Euro-

stat.

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή

του ο Έλληνας ευρωβουλευτής

σημειώνει ότι σύμφωνα με τα πιο

πρόσφατα στοιχεία της Eurostat

(πρόσβαση 29/08/2018), το έλ-

λειμμα της γενικής κυβέρνησης

της Ελλάδας για το έτος 2009 εμ-

φανίζεται να είναι 15.1% του

ΑΕΠ, ενώ σε παλαιότερες ανακοι-

νώσεις της ευρωπαϊκής στατιστι-

κής υπηρεσίας, το έλλειμμα για το

συγκεκριμένο έτος «ενώ ξεκίνησε

από το 13.6% το 2010, εκτινάχ-

θηκε στο 15.4% το ίδιο έτος με

την ένταξη ορισμένων ΔΕΚΟ, αυ-

ξήθηκε και πάλι στο 15.8% το

2011 και στη συνέχεια μειώθηκε

στο 15.6% το 2012 μέχρι το

2013».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του

ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ ζητά

από την Κομισιόν να «τεκμηριώσει

στατιστικά πού οφείλεται η μεί-

ωση του ελλείμματος της γενικής

κυβέρνησης για το έτος 2009 από

το 15.8% το 2011, στο 15.1%, σή-

μερα», καθώς επίσης, να πληρο-

φορηθεί με βάση «ποιους κανόνες

της στατιστικής μεθοδολογίας

ESA95/ESA2010 αιτιολογείται η

παραπάνω αναθεώρηση των στοι-

χείων του ελλείμματος του 2009».

Πόσο ήταν το έλλειμμα του 2009 που μας έβαλε στα 

Μνημόνια της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής;

Ερώτηση Νίκου Χουντή  προς Κομισιόν/Eurostat 

Ανασχηματισμός με 13 νέα πρόσωπα 

στην κυβέρνηση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18
Τ.Κ. : 16673 Βούλα
Βάρη   29/08/2018
Αρ. Πρωτ.:   -30472
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π Ε Ρ Ι Φ Ε -
ΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ.Α.Ε 9781.05.023
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
CPV:  45233141-9-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ
Α.Μ.: 108/ 2017
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ)  64-7323.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  με Φ.Π.Α.:
1.500.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΣΥΝΤΗ-
ΡΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙ-
ΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλε-
κτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α)
με Α/Α Συστήματος: 76114
Το έργο συντίθεται από εργασίες
κατηγορίας Έργων:Χωματουργικά,
Τεχνικά, Οδοστρωσία, Ασφαλτικά
και Σήμανση-Ασφάλεια-Στηθαία.
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
45233141-9: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗ-
ΣΗΣ ΟΔΩΝ Κωδικός NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προ-
σφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση

και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της ανα-
θέτουσας αρχής :
http://www.vvv.gov.gr/index.php/plan
ning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-
kai-ergon.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγω-
νισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρο-
νικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, με ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την 24/09/2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λήξης της
υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί την
28/09/2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και
ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επι-
τροπή διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών:
Το σύστημα υποβολής της προσφο-
ράς είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπο-
λογισμού της μελέτης σε έντυπο
της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 95, παράγραφος 2α του
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανά-
θεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμη-
λότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται
στην 2η τάξη και άνω για έργα κα-

τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπί-
πτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημο-
σίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου
76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
μένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η
ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νο-
μική της μορφή πρέπει να είναι τέ-
τοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορο-
λογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυη-
τικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των (ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕ-

ΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ) 24.193,55
ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημε-
ρών, από την ημερομηνία δημοπράτη-
σης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72
παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι την 24-07-2019.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη του
έργου θα βαρύνει τον ΚΑ:  64-
7323.001 του Δήμου το οποίο χρη-
ματοδοτείται απο την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ – Κ.Α.Ε 9781.05.023
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ).
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι οκτώ ( 8 ) μήνες. 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
11. Η Διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Δια-
κήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για
την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τα
πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με
την υπ' αριθμ. 29574/20-08-2018
απόφαση της Αρχής.
Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επι-
τροπή με την υπ. αριθμ. απόφ.
365/2018 και αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: 75ΡΛΩΨΖ-ΝΤΥ
12. Για την παρούσα διαδικασία έχει
εκδοθεί η 422/2018 απόφαση Δη-
μάρχου με αρ.πρωτ. 30262/28-8-
2018 (ΑΔΑ:6ΖΓΧΩΨΖ-ΟΚ1) για την
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέ-
σμευσης πίστωσης για το οικονο-
μικό έτος 2018 και η ΑΑΥ:Α-889
Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων
με αρ. πρωτ. 30288/28-08-2018
(ΑΔΑ:Ω0ΚΛΩΨΖ-ΖΙΜ)

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

«Δυνάμει της υπ’ αρ. 759/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών δια-
τάχθηκε η δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας του Ευάγγελου ΣΤΕΦΟΥ
του Αχιλλέα και της Γεωργίας, κατοίκου εν ζωή Βούλας, που απεβίωσε την
03.12.2015 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την θυγατέρα του, Γε-
ωργία ΣΤΕΦΟΥ, που αποδέχθηκε την κληρονομία του πατρός της με το
ευεργέτημα της απογραφής, και διορίστηκε εκκαθαριστής αυτής ο Αλέ-
ξανδρος ΣΟΦΑΚΗΣ του Λεωνίδα και της Σταυρούλας, λογιστής, κάτοικος
Χαϊδαρίου, οδός 25ης Μαρτίου, αριθμός 3. Κατόπιν τούτου, ο εκκαθαρι-
στής, Αλέξανδρος ΣΟΦΑΚΗΣ, καλεί τους δανειστές της κληρονομίας του
Ευάγγελου ΣΤΕΦΟΥ, όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη δη-
μοσίευση της παρούσας (αρ. 1917 ΑΚ) αναγγείλουν σε αυτόν τις απαιτή-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτό
Εθνικό Διαγωνισμό (υπ’ αριθ. 749/17/ΔΔΠ) για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣ-
ΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ», (ως αναλυτικά περιγράφεται στα Τεύχη Διακήρυξης του
Διαγωνισμού).

➢ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οροφής: €117.000,00, πλέον
Φ.Π.Α. για πέντε (5) έτη.
➢ Ημερομηνία Λήξης υποβολής Προσφορών: Παρασκευή
21.09.2018 και ώρα 12:00.
➢ Διανομή τευχών: Τα Τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δω-
ρεάν είτε σε ψηφιακή μορφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.desfa.gr (Ανακοινώσεις – Τεύχη Διαγωνισμών) είτε σε έν-
τυπη μορφή, έως την Παρασκευή 14.09.2018, καθημερινά κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., στη Διεύ-
θυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ. 152 31, Χαλάν-
δρι, Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών (κα Ε. Αγγελοπούλου,
τηλ. επικοινωνίας: 213 0 88 42 31).
➢ Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν παραλάβει τα Τεύχη του Διαγωνισμού, ως ανωτέρω.

Με το νέο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΚΛΕΙΣΘΕ-

ΝΗΣ Ι» (άρθρο 107 – Επόπτης ΟΤΑ – Αντικατάσταση

άρθρου 216 του ν. 3852/210) ορίζονται επόπτες σε

κάθε Δήμο, με διαδικασία της Υπουργικής απόφασης

αρ 43878/23.08.2018 (ΦΕΚ 3655/27.08.2018 τεύχος

Β’) για τον καθορισμό των προσόντων και την διαδι-

κασία επιλογής Εποπτών ΟΤΑ. 

«Επόπτης ΟΤΑ

1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συ-

στήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, της κατηγορίας

ειδικών θέσεων πρώτου βαθμού, που φέρει τον τίτλο

«Επόπτης ΟΤΑ». Ο Επόπτης διορίζεται με τετραετή

θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με τη διαδι-

κασία των επόμενων παραγράφων.

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη

θέση του Επόπτη ΟΤΑ είναι: α) πτυχίο νομικού τμή-

ματος ή οικονομικών επιστημών ή πολιτικών επιστη-

μών ή δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι ή ισότιμο

της αλλοδαπής και β) είτε διδακτορικό ή μεταπτυ-

χιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλο-

δαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου

δικαίου είτε δεκαετής δικηγορική εμπειρία και γ) άρι-

στη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης

γλώσσας.

3. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Επόπτη ΟΤΑ δεν

αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την

άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη

διάρκεια της θητείας του.

4. Η επιλογή του Επόπτη ΟΤΑ γίνεται, μετά από προ-

κήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, από το Ειδικό

Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ) με τη δια-

δικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου

4369/2016 (Α’ 33). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και

όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελι-

κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον διαθέ-

τουν τα προσόντα της παραγράφου 2. Οι αιτήσεις

των υποψηφίων μπορούν να αφορούν μόνο μία Αυ-

τοτελή υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Οι επιλεγέντες διο-

ρίζονται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας

ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δη-

μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του

Επόπτη ΟΤΑ:

α) Όσοι δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επι-

τελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με

την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016.

β) Όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5)

χρόνια πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε

οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα εντός των ορίων

της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ακόμα και αν παραιτη-

θούν του αιρετού αξιώματός τους,

γ) Οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιω-

ματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων

ασφαλείας.

6. Τον Επόπτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη-

ρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύ-

θυνσης Εποπτείας ΟΤΑ. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί

τα καθήκοντα του Επόπτη, εάν η θέση είναι κενή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να

ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα ανω-

τέρω προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επι-

λογής του Επόπτη ΟΤΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προκήρυξη

Για την επιλογή του Επόπτη ΟΤΑ εκδίδεται πρό-

σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προκήρυξη από

τον Υπουργό Εσωτερικών. Η πρόσκληση δημοσιεύε-

ται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και

του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, καθώς

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2)

τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυ-

κλοφορίας, καθώς και σε μία (1) τουλάχιστον εφημε-

ρίδα που εκδίδεται στην έδρα της οικείας Αυτοτελούς

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

Η προκήρυξη αναφέρει, κατ' ελάχιστο, τις θέσεις

Εποπτών ΟΤΑ που πρόκειται να πληρωθούν, το περί-

γραμμα των ανωτέρω θέσεων, τα ελάχιστα τυπικά

προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία και τον τρόπο απόδειξής τους, τα αρμόδια

για την επιλογή όργανα και τη διαδικασία επιλογής.

Kαταληκτικά ο  Υπουργός Εσωτερικών επιλέγει υπο-

χρεωτικά έναν από τους τρεις επικρατέστερους υπο-

ψηφίους για κάθε θέση Επόπτη ΟΤΑ, σύμφωνα με την

εισήγηση του ΕΣΕΔ. Ο επιλεγείς για κάθε θέση διο-

ρίζεται Επόπτης ΟΤΑ και τοποθετείται ως προϊστάμε-

νος Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ με

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημο-

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
http://www.opengov.gr

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 -

press@ebdomi.com

Ο “Κλεισθένης” ορίζει επόπτη σε κάθε Δήμο
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24ωρη πανελλαδική απεργία 
αποφάσισε η Πανελλήνια 

Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)

στις 3 Σεπτεμβρίου

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία προχωρεί σε πανελλα-

δική απεργία, γιατί δεν έγινε δεκτό το αίτημα των ναυτερ-

γατών για αύξηση στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ποσοστού 1%. Η απόφαση είχε ληφθεί τον Ιούλιο, αλλά πε-

ρίμεναν την απόφαση των ακτοπλόων, οι οποίοι απέρριψαν

το αίτημα, παρ’ ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει αύξηση

εδώ και οκτώ χρόνια σε αντιθέση με τα εισιτήρια στις με-

ταφορές έχουν ανέβει στα ύψη...

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «η αρνητική μέχρι σήμερα
συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς και οι προσπάθειες
των αυτόκλητων "καλοθελητών" για τη δημιουργία κατα-
στάσεων κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος του κλάδου
μας, προκάλεσαν και πυροδότησαν την έντονη οργή όλων
των ναυτεργατών».
Οι ναυτεργάτες προειδοποιούν «να μην τολμήσουν να πει-
ράξουν ή έστω απλά να απειλήσουν τον οποιοδήποτε
απεργό ναυτεργάτη, ο  οποίος απλά υπακούει στις αποφά-
σεις του ανώτατου συνδικαλιστικού του οργάνου και των
επί μέρους πρωτοβαθμίων οργανώσεών του, γιατί σε δια-
φορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλον τον
ναυτεργατικό κόσμο με  ανεξέλεγκτες συνέπειες.
Οι όποιες απεργοσπαστικές προσπάθειες από τον οποιοδή-
ποτε όχι μόνο θα πέσουν στο κενό, αλλά και θα καταγγελ-
θούν δημόσια, ειδικά και επώνυμα.
Οι ναυτεργάτες ενωμένοι σαν μια γροθιά δίνουν αγώνα επι-
βίωσης ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές της εργοδο-
σίας και της κυβέρνησης» καταλήγει η ΠΝΟ.

Επέκταση ωραρίου 

Τηλεφωνικής Γραμμής 

Ψυχολογικής Υποστήριξης 
της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 

210 8237302

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης ( 210

8237302)  της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα,

από τις 17 Σεπτεμβρίου 2018   θα λειτουργεί τις εργάσιμες

ημέρες (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες 10:00-20:00, επε-

κτείνοντας κατά 4 ώρες το ωράριο λειτουργίας της. 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α με την επέκταση του ωραρίου επιθυμεί να

εξυπηρετήσει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους,

τους φίλους ή και φροντιστές τους που λόγω εργασιακών

κυρίως υποχρεώσεων δεν έχουν τη δυνατότητα να καλούν

πρωινές ώρες. Η τηλεφωνική γραμμή θα στελεχώνεται από

δυο ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές την Κουσσουρή Νικο-

λέττα και τον Σαμαρά Κωνσταντίνο. Επίσης, μετά από χρό-

νιο αίτημα των μελών της η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α θα

πραγματοποιήσει ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης και

ατομικές συνεδρίες και τις απογευματινές ώρες.

Ο χαρακτήρας της γραμμής είναι υποστηρικτικός και συμ-

βουλευτικός σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική

υγεία, όπως προβλήματα άγχους για την πορεία και την

εξέλιξη της νόσου, κατάθλιψης, διαπροσωπικών σχέσεων,

αλλά και τον χρόνιο πόνο. 

Η υπηρεσία έγινε ιδιαίτερα αποδεκτή από την οικογένεια

των ρευματοπαθών, ενώ η αναγκαιότητά της αποδεικνύεται

τόσο από τον αριθμό των κλήσεων, την διαφαινόμενη ψυ-

χοπαθολογία, αλλά και την πρόοδο των καλούντων. Ταυτό-

χρονα, η αξιοποίηση  των στοιχείων της πρώτης 4ετίας

λειτουργίας της γραμμής οδήγησε το 2011 στη δημιουργία

νέων υπηρεσιών,  όπως τη σύσταση ομάδων ψυχοθερα-

πείας, την παροχή ατομικών συνεδριών, καθώς και διάφο-

ρων ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης τέθηκε

σε λειτουργία σε εθνικό επίπεδο τον Ιούλιο του 2007, ως

μία υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν στους ανθρώπους

που πάσχουν από κάποιο ρευματικό νόσημα ή/και τις οικο-

γένειες, τους φίλους και συγγενείς τους. Είναι εμπιστευ-

τική και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Στόχος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ήταν πάντα η μεγαλύτερη δυνατή

κάλυψη των αναγκών των ρευματοπαθών σε όλη την Ελ-

λάδα και η τηλεφωνική γραμμή αποτελεί μέχρι και σήμερα

το κυριότερο μέσο επίτευξης αυτού του στόχου.

Περισσότερες πληροφορίες στην Alpha Public Relations,

τηλ. 210 3645 629,  Ρούλα Μητά r.mita@apr.com.gr  ή/και

Καίτη Αντωνοπούλου k.antonopoulou@apr.com.gr

Ιστορίες ...τρέλας 

στον τουρισμό!

Ένας Γερμανός τουρίστας φτάνει σε παραλιακό τα-

βερνάκι στο νομό Ηρακλείου όπου απολαμβάνει το

γεύμα του. Όταν όμως έρχεται η ώρα του λογαρια-

σμού, ανακοίνωσε στην ιδιοκτήτρια ότι δεν θα πλη-

ρώσει καθώς με τόσους φόρους που έχει καταβάλει

λόγω της Ελλάδας, όχι μόνο δεν οφείλει τίποτα στην

ταβέρνα αλλά του ανήκει ακόμα και το απέναντι νη-

σάκι (η Ντία)... Το θέμα φυσικά λύθηκε με την απειλή

να κληθεί η αστυνομία.

πηγη: tornosnews.gr

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ζητά ΚΑ-

ΘΗΓΗΤΕΣ Ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας.

Αποστείλατε Βιογραφικό, 

Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr,

2169001034.

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

ENOIKIAZETAI στο ΚΟΡΩΠΙ μονοκατοικία, 100τ.μ.

αποτελούμενη από τρεις κρεβατοκάμαρες, σαλόνι,

τραπεζαρία, καθιστικό, δύο λουτρά, και όλα τα ηλε-

κτρικά είδη, 200 μέτρα από την κεντρική πλατεία. Πλη-

ροφορίες στο 6944829517

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

βοηθό στο σπίτι από τις 5 μ.μ. με διανυκτέ-

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ZHTEITAI διαμέρισμα τριάρι με δύο κρεβατοκά-

μαρες έως 100 τ.μ., με αποθήκη και πάρκινγκ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

μένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018

είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβά-

νετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακα-

λούμε να μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210

6030655), επιστολή, mail press@ebdomi.com, φαξ (210

9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.
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Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ενημερωτική εκδήλωση κοινού με

τίτλο: «Ημικρανία: δεν χρειάζεται
να την αντιμετωπίζεις μόνος», ορ-

γανώνει ο Σύλλογος Ασθενών με

Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλά-

δος στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και

ώρες 17:30-20:00 στο Πνευματικό

Κέντρο Δήμου Αθηναίων  (Ακαδη-

μίας 50), στα πλαίσια της Ευρω-

παϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για

την Ημικρανία (12 Σεπτεμβρίου). 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η

ενημέρωση των ασθενών και του

κοινού για την πρόληψη και την

αντιμετώπιση της ημικρανίας, η

οποία  προσβάλλει 1 στους 7 αν-

θρώπους παγκόσμια. Κατά την

διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευ-

ρισκόμενοι θα μπορούν να θέτουν

τα ερωτήματά τους προς τους ομι-

λητές και να λάβουν τις σχετικές

απαντήσεις

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι:

• Κωνσταντίνος Μπίλιας, Γενικός

Γραμματέας Δ.Σ Συλλόγου Ασθενών

με Ημικρανία & Κεφαλαλγία Ελλάδος

• Χαράλαμπος Γεωργακάκης, Διαιτο-

λόγος-Διατροφολόγος

• Δημήτρης Παπαδημητριάδης, Ψυχία-

τρος

• Φωτεινή Γεωργίου, Δημοσιογράφος

• Κατερίνα Παπακωστοπούλου, Δημο-

σιογράφος

• Μιχάλης Βικελής, Νευρολόγος

• Μανώλης Δερμιτζάκης, Νευρολόγος

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιεί-

ται με την αρωγή και στήριξη του

Υπουργείου Υγείας, τελεί υπό την

αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με

την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ- Ορ-

γανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού

& Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Η

εκδήλωση πραγματοποιείται με

την ευγενική χορηγία των φαρμα-

κευτικών εταιρειών Novartis και

Specifar.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε-

ρες πληροφορίες μπορούν να επι-

κοινωνήσουν με:
• Σύλλογο Ασθενών με Ημικρανία &

Κεφαλαλγία Ελλάδος, τηλ: 210

3644441  (10:00-17:30)

email: info@kefalalgies.gr  και 

• Γραμματεία Εκδήλωσης, τηλ: 210

3645629, (10:00-17:00)

«Ημικρανία: δεν χρειάζεται να την αντιμετωπίζεις μόνος»
Ενημερωτική Εκδήλωση Κοινού  για την Ημικρανία 
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. . . γ ια την υγειά μας

Τα πόδια μας είναι ίσως το σημείο του σώματος που κατα-

πονείται περισσότερο καθώς κουβαλούν όλο μας το βάρος

και μας στηρίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τι μπο-

ρεί όμως να μας πει η υγεία των ποδιών μας για τη συνο-

λική υγεία του οργανισμού;

Κρύα πόδια, ζεστή καρδιά;

Εάν τα πόδια σας είναι διαρκώς κρύα μπορεί να είναι απο-

τέλεσμα κακής κυκλοφορίας του αίματος. Η κακή κυκλοφο-

ρία πολλές φορές σχετίζεται με το κάπνισμα, την υψηλή

αρτηριακή πίεση ή τα καρδιακά προβλήματα. Η νευρική

βλάβη του μη ελεγχόμενου διαβήτη μπορεί επίσης να προ-

καλεί κρύα αίσθηση στα πόδια.  Συμβουλευτείτε τον γιατρό

σας ώστε να εντοπίσετε οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα.

Πόνος στα πόδια

Όταν αισθάνεστε πόνο στα πόδια μετά από μία δύσκολη

μέρα πιθανότατα θα ρίξετε το φταίξιμο στα παπούτσια σας.

Ωστόσο ο πόνος που δεν προκαλείται από δωδεκάποντα

τακούνια ίσως οφείλεται σε ένα κάταγμα καταπόνησης, δη-

λαδή μία μικρή ρωγμή σε κάποιο κόκαλο. Πιθανά αίτια: η

πολύ έντονη άσκηση, τα αθλήματα υψηλών κραδασμών

(όπως το μπάσκετ) και το τρέξιμο αποστάσεων. Η εξασθέ-

νηση των οστών λόγω οστεοπόρωσης αυξάνει τον κίνδυνο

για τέτοιου είδους κακώσεις.

Άσπρα, κόκκινα, μπλε δάχτυλα

Αν πάσχετε από το σύνδρομο Raynard μπορεί να παρατηρή-

σετε τα δάχτυλά σας να αλλάζουν απόχρωση από φυσιολο-

γική σε άσπρη, μετά σε μπλε, σε κόκκινη και να επανέρχονται

πάλι στο φυσιολογικό. Αυτό οφείλεται στο ξαφνικό στένεμα

των αρτηριών, μία κατάσταση που ονομάζεται αγγειοσπασμός.

Το στρες ή οι αλλαγές στη θερμοκρασία μπορεί να πυροδοτή-

σουν τους αγγειοσπασμούς αυτούς, που συνήθως δεν οδη-

γούν σε άλλα προβλήματα υγείας.

Πόνος στη φτέρνα

Η πιο κοινή αιτία για τον πόνο στη φτέρνα είναι η επονο-

μαζόμενη planta faciitis, φλεγμονή του πελματιαίου ιστού.

Ο πόνος μπορεί να είναι πιο έντονος όταν ξυπνάτε και ενώ

σηκώνεστε ασκείτε πίεση στο οστό της πτέρνας. Άλλα αίτια

μπορεί να είναι η αρθρίτιδα, η έντονη άσκηση, τα παπούτσια

που δεν εφαρμόζουν καλά και η τενοντίτιδα. Σπανιότερα

αίτια περιλαμβάνουν τα οστεόφυτα των οστών στο κάτω

μέρος του ποδιού, την ύπαρξη φλεγμονής ή κατάγματος.

Σύρσιμο των ποδιών

Κάποιες φορές το πρώτο σημάδι ενός προβλήματος είναι

η αλλαγή στον τρόπο που περπατάμε – ένα πιο πλατύ βά-

δισμα ή ένα ελαφρύ σύρσιμο των ποδιών. Το αίτιο μπορεί

να είναι η αργή απώλεια της φυσιολογικής αίσθησης στα

πόδια που προκαλείται από κάποια περιφερειακή νευρική

βλάβη. Περίπου το 30% αυτών των περιπτώσεων συνδέεται

με τον διαβήτη. Η νευρική βλάβη μπορεί επίσης να οφείλε-

ται σε κάποια μόλυνση, σε ανεπάρκεια βιταμινών και σε αλ-

κοολισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις κανένας δεν γνωρίζει τι

προκάλεσε τη βλάβη αυτή.

Πρησμένα πόδια

Συνήθως πρόκειται για μία προσωρινή ενόχληση που προ-

καλείται από την ορθοστασία ή την ακινησία, όπως σε πε-

ριπτώσεις μεγάλων πτήσεων, και σε εγκυμονούσες.

Αντιθέτως, όταν το πρήξιμο των ποδιών δεν υποχωρεί ίσως

είναι σημάδι μία σοβαρής ιατρικής κατάστασης. Συμβουλευ-

τείτε τον γιατρό σας.

Πληγές που δεν επουλώνονται

Τα έλκη στα πόδια που δεν επουλώνονται είναι ένα βασικό

προειδοποιητικό σημάδι για την ύπαρξη διαβήτη. Ο διαβή-

της μπορεί να επηρεάσει την αίσθηση των ποδιών, την κυ-

κλοφορία και τη φυσιολογική επούλωση των πληγών με

αποτέλεσμα ακόμα και μία απλή φουσκάλα να δημιουργεί

πρόβλημα. Οι διαβητικοί πρέπει να πλένουν και να στεγνώ-

νουν τα πόδια τους και να τα ελέγχουν συχνά.  

Πόνος στο μεγάλο δάκτυλο

Η ουρική αρθρίτιδα είναι η βασική αιτία για τον ξαφνικό

πόνο στο μεγάλο δάκτυλο που συνήθως συνοδεύεται από

κοκκινίλα και πρήξιμο. Η οστεοαρθρίτιδα είναι επίσης ένας

από τους ενόχους για την κατάσταση αυτή. Εάν η άρθρωση

είναι άκαμπτη μπορεί να οφείλεται σε δυσκαμψία του με-

γάλου δακτύλου (hallux), μία επιπλοκή της αρθρίτιδας κατά

την οποία αναπτύσσεται μία επώδυνη άκανθος στο οστό. 

Πόνος στα μικρότερα δάκτυλα

Αν νιώθετε ότι περπατάτε πάνω σε κάτι σκληρό ή ο πόνος

σας καίει στο μπροστινό σημείο του πέλματος και αντανα-

κλάται στα δάκτυλα, ίσως πάσχετε από νεύρωμα του Mor-

ton, μία πάχυνση του ιστού γύρω από το νεύρο που

εντοπίζεται συνήθως ανάμεσα από το τρίτο και το τέταρτο

δάκτυλο. Είναι κατά οκτώ με δέκα φορές συχνότερο στις

γυναίκες και οφείλεται σε τραυματισμό ή σε υπερβολική

πίεση στα δάκτυλα.

Φαγούρα στα πόδια

Η φαγούρα στα πόδια μπορεί να οφείλεται στο «πόδι του

αθλητή», μία μυκητιασική μόλυνση που είναι πολύ συχνή

κυρίως στους άνδρες ηλικίας 20-40 ετών. Επίσης μπορεί να

οφείλεται σε δερματίτιδα, δηλαδή σε αντίδραση σε κάποιο

χημικό ή προϊόν περιποίησης, και να συνοδεύεται από κοκ-

κινίλα ή εμφάνιση ξηρών περιοχών. Εάν το δέρμα στην πε-

ριοχή που έχετε φαγούρα, είναι παχύ και μοιάζει να έχει

εξανθήματα ίσως πρόκειται για ψωρίαση.  

Σπασμοί των ποδιών

Ένας ξαφνικός, οξύς πόνος στο πόδι είναι το σήμα κατατε-

θέν ενός μυϊκού σπασμού ή κράμπας που μπορεί να διαρ-

κέσει αρκετά λεπτά. Η σωματική καταπόνηση και η μυϊκή

κούραση είναι τα πιο κοινά αίτια εμφάνισής του. Άλλες αι-

τίες περιλαμβάνουν την κακή κυκλοφορία, την αφυδάτωση,

καθώς και την ανεπάρκεια διάφορων στοιχείων στο σώμα

όπως το Κάλιο, το Μαγνήσιο, το Ασβέστιο ή η Βιταμίνη D.

Ρόλο επίσης μπορούν να παίξουν οι ορμονικές μεταβολές

που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης ή όταν

υπάρχουν διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς.

Εάν οι σπασμοί είναι συχνοί ή έντονοι συμβουλευτείτε το

γιατρό σας.  

Σπίλος (ελιά) στην πατούσα

Οι περισσότεροι συγχέουμε τον καρκίνο του δέρματος με

την υπερέκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία οπότε δεν δί-

νουμε ιδιαίτερη σημασία σε ασυνήθιστα σημάδια που μπο-

ρεί να υπάρχουν στις πατούσες μας. Παρόλαυτα το

μελάνωμα, ο πιο επικίνδυνος δερματικός καρκίνος, εμφα-

νίζεται κυρίως σε περιοχές που δεν εκτίθενται στον ήλιο,

όπως οι πατούσες. Είναι μάλιστα πολύ σημαντικό να ελέγ-

χουμε τις ελιές που υπάρχουν στις πατούσες καθώς τραυ-

ματίζονται εύκολα και είναι ιδιαίτερα επίφοβες στο να

παρουσιάσουν πρόβλημα. Το μελάνωμα μπορεί να εμφανι-

στεί ακόμα και κάτω από το νύχι, όπου μπορεί να μοιάζει

με μαύρο σημαδάκι.

Κίτρινα νύχια

Τα νύχια των ποδιών μπορούν να μας πουν πολλά για την

υγεία μας. Μία μυκητιασική μόλυνση συχνά οδηγεί σε πά-

χυνση και κιτρίνισμα των νυχιών στα πόδια. Τα παχιά, κί-

τρινα νύχια μπορούν επίσης να είναι σημάδι μίας

υποβόσκουσας ασθένειας όπως οι πνευμονικές παθήσεις ή

η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Άσπρα Νύχια

Κάποιος τραυματισμός στο νύχι ή η ύπαρξη ασθένειας σε

κάποιο σημείο του σώματος μπορεί να προκαλέσει την εμ-

φάνιση άσπρων περιοχών στα νύχια. Εάν το νύχι ή μέρος

αυτού διαχωριστεί από τη βάση του λόγω κάποιου τραυμα-

τισμού, μόλυνσης ή ψωρίασης, το νύχι μπορεί να φαίνεται

άσπρο. Αν το νύχι είναι ανέπαφο αλλά το μεγαλύτερο

μέρος του είναι άσπρο, μπορεί να είναι ένα σημάδι κάποιας

πιο σοβαρής κατάστασης. Συζητήστε με τον γιατρό σας για

οποιαδήποτε ανησυχία.

Σκασίματα στα νύχια

Σκασίματα ή κοιλώματα στην επιφάνεια των νυχιών προκύ-

πτουν από την αναδιοργάνωση της φυσιολογικής ανάπτυ-

ξης του νυχιού. Αυτή η ανωμαλία στην επιφάνεια των

νυχιών εμφανίζεται σχεδόν τους μισούς ανθρώπους που

πάσχουν από ψωρίαση.

γράφουν:  

Θάλεια Γούτου, αισθητικός - κοσμητολόγος, 

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

medlabgr.blogspot.com

18 προβλήματα των ποδιών μας, που μας προειδοποιούν για τη συνολική μας υγεία
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Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥ-

ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ μετά από ένα

καλοκαίρι γεμάτο επιτυχίες

σε Παγκόσμια, Πανευρω-

παϊκά και Πανελλήνια Πρω-

ταθλήματα σε όλα τα

αθλήματα που καλλιεργεί,

σας προσκαλεί να γνωρί-

σετε από κοντά τη χαρά της

άσκησης και την ομορφιά

της ομαδικότητας και της

αθλητικής παρέας μέσα από

κάποιο σπορ του νερού!

Στις εγκαταστάσεις του

Ομίλου, στα πόδια του κα-

ταπράσινου λόφου του Λαι-

μού,  υπό την καθοδήγηση

έμπειρων προπονητών, λει-

τουργούν σχολές εκμάθη-

σης κολύμβησης,

υδατοσφαίρισης, συγχρονι-

σμένης κολύμβησης, τεχνι-

κής κολύμβησης,

θαλασσίου σκι και wake-

board, ιστιοπλοΐας και ιστιο-

σανίδας. 

Παιδιά από 3 ετών και άνω

έχουν την δυνατότητα να

κάνουν τα πρώτα τους βή-

ματα στο ναυταθλιτισμό και

να μυηθούν στις καλές συ-

νήθειες της αθλητικής

ζωής. Οι αθλητικές σχολές

του ΝΟΒ έχουν αναδείξει

μεγάλους αθλητές που συ-

νέχισαν την προπόνηση

τους στις αγωνιστικές ομά-

δες και βρέθηκαν στις υψη-

λότερες θέσεις του βάθρου

σε Πανελλήνια, Ευρωπαϊκά

και Παγκόσμια Πρωταθλή-

ματα.

Όπως και τα προηγούμενα

χρόνια,  η εκμάθηση της κο-

λύμβησης με προσθήκη και

της τεχνικής κολύμβησης

φέτος,  πραγματοποιείται και

σε κλειστό κολυμβητήριο,

αυτό της Σχολής Ευελπίδων,

πάντα υπό την επίβλεψη του

εξειδικευμένου προπονητι-

κού team του ΝΟΒ.

Η χειμερινή περίοδος ξε-

κινά τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-

βρίου! 

Περισσότερες πληροφο-

ρίες, και εγγραφές επισκε-

φθείτε το www.nov.gr, την

σελίδα στο Facebook: (face-

book.com/novouliagmenis) ή

καλέστε στα 210 8962416

και 210 8962142 εσωτερικό

110, Δευτέρα – Παρασκευή

09:00 – 20:00 και Σάββατο -

Κυριακή 09:00 – 17:00 και

στείλτε email στο

sxoles@nov.gr. 

Με το χρόνο να μετράει αντίστροφα

συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη

διοργάνωση του “Sailing Marathon

2018”. Οι καλύτεροι Έλληνες ιστιο-

πλόοι όλων των εποχών θα βρεθούν

αντιμέτωποι για την ανάδειξη του με-

γάλου νικητή, σε έναν αγώνα μοναδι-

κών συγκινήσεων. Ο Ιστιοπλοϊκός

Μαραθώνιος θα διεξαχθεί στις 29 Σε-

πτεμβρίου, στο Μικρολίμανο Πειραιά

και θα διοργανωθεί από τον ιστορικό-

τερο ελληνικό όμιλο, τον Ναυτικό

Όμιλο Ελλάδος.

Η ιδιαιτερότητα του Ιστιοπλοϊκού Μα-

ραθωνίου συνιστάται στο ό,τι στην ίδια

γραμμή εκκίνησης βρίσκονται σκάφη

διαφορετικών ιστιοπλοϊκών κατηγο-

ριών. Η κοινή εκκίνηση θα ενώσει όλες

τις γενιές της ελληνικής ιστιοπλοΐας,

σε μία διαδρομή 12 ναυτικών μιλίων.

Αυτή τη χρονιά, η Οργανωτική Επι-

τροπή αποφάσισε να πάρουν μέρος

σκάφη από 22 κατηγορίες, τύπου

dinghy, Ολυμπιακές και Παραολυμπια-

κές, αυξημένων απαιτήσεων και δεξιο-

τήτων. Το όριο των συμμετοχών, για

λόγους ασφαλείας, θα είναι 250

σκάφη και οι εγγραφές αναμένεται να

καλυφθούν σύντομα.

Αυτή τη χρονιά η διοργάνωση θα είναι

τριήμερη. Εκτός από τον Ιστιοπλοϊκό

Μαραθώνιο στις 29 Σεπτεμβρίου, θα

διεξαχθούν στις 28 & 30 Σεπτεμβρίου

τέσσερα προπονητικά camp στις κατη-

γορίες:

•  470 μικτό πλήρωμα

•  420 μικτό πλήρωμα

•  Laser 4.7

•  Optimist

Κατά τη διάρκεια των camp ιστιοπλόοι

και προπονητές εγνωσμένης αξίας θα

μυήσουν τις νεότερες γενιές στα μυ-

στικά του αθλήματος.  

H διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα

διαφόρων θεσμικών φορέων υποστή-

ριξης ενώ, παράλληλα με το αθλητικό

πρόγραμμα, θα υπάρξουν δράσεις και

εκδηλώσεις προς όφελος ευαίσθητων

κοινωνικών ομάδων. Περισσότερες

πληροφορίες και εγγραφές στην επί-

σημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης

http://sailingmarathon.com

Οι κορυφαίοι Έλληνες ιστιοπλόοι  στο “Sailing Marathon”

Εγγραφές από Δευτέρα 03/09

Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης περυσινής σεζόν, που είχε ως απολογισμό πληθώρα

μεταλλίων  &  πλασαρισμάτων στις πρώτες 8αδες  σε Πανελλήνια πρωταθλήματα και Θε-

ρινούς αγώνες όλων των ηλικιών και εκατοντάδες μετάλλια σε Διασυλλογικούς αγώνες,

την επόμενη Δευτέρα

03/09/2018 στο Κολυμβητή-

ριο του Κολλεγίου St.

Lawrence ξεκινούν οι προ-

πονήσεις για όλα τα τμή-

ματα και ηλικίες.

Παράλληλα με την αγωνι-

στική προετοιμασία των

αθλητών, ο ΑΚΟΒΒ λει-

τουργεί σχολές για παιδιά

όλων των ηλικιών (από 3

ετών και άνω) σε ανοιχτό

και κλειστό κολυμβητήριο

Ολυμπιακών προδιαγρα-

φών, διδάσκοντας τις τεχνι-

κές και το άθλημα της

κλασσικής κολύμβησης στα

παιδιά του Δήμου 3B, αλλά

και της ευρύτερης περιοχής (Βάρκιζα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Βούλα, Κορωπί, Αγία Μαρίνα,

Λαγονήσι, Ανάβυσσος, Μαρκόπουλο, Κερατέα). Τα παιδιά αυτά αποτελούν το φυτώριο για

τις μετέπειτα αγωνιστικές κατηγορίες. 

Παράλληλα, λειτουργεί και τμήμα προετοιμασίας στο αγώνισμα της κλασσικής κολύμβησης

για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ και στις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές, τμήμα

ΑΜΕΑ, ενηλίκων και masters.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται από Μάιο έως Σεπτέμβριο στο Ανοιχτό κολυμβητήριο

του κολεγίου St.Lawrence και από Οκτώβριο  έως Απρίλιο στο Κλειστό κολυμβητήριο της

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. 

Οι εγγραφές και η επιλογή του τμήματος και της ώρας  γίνονται για δεύτερη χρονιά online

στο ανανεωμένο site του συλλόγου  www.akobb.gr όπου παρέχονται αναλυτικές πληρο-

φορίες, αλλά και στα τηλέφωνα 6944475754, 6937102008  και email info@akobb.gr και

την διεύθυνσή στο facebook.

Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος

Βάρης - Βάρκιζας 
Αθλητικές Σχολές στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE 2018 - 2019

Η αναδιάρθρωση, το VAR και η

όξυνση της κόντρας συμφερόντων

Υπό τη σκιά των αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ

του υφυπουργού Αθλητισμού και των ΠΑΕ και οι οποίες

αναμένεται να ισχύσουν από τη μεθεπόμενη χρονιά, το

πρωτάθλημα της Super League έκανε πρεμιέρα το Σάββατο

25 Αυγούστου για τη νέα σεζόν. Πρόκειται για την 83η διορ-

γάνωση από καταβολής πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας

(Α' Εθνική) και για τη 13η από δημιουργίας Super League.

Στο φετινό πρωτάθλημα θα πάρουν μέρος 16 ομάδες και

τόσο ο πρωταθλητής όσο και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια θα

κριθούν στις 30 αγωνιστικές, αφού, όπως και την περα-

σμένη σεζόν, δεν θα διεξαχθούν πλέι οφ.  

Με κυβερνητική σανίδα σωτηρίας

Προκειμένου να φτάσουμε στη σέντρα, σημαντικό ρόλο

έπαιξε το κυβερνητικό «σωσίβιο» μέσω της ΕΡΤ που δό-

θηκε σε 7 ΠΑΕ της κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και ο

Παναθηναϊκός, οι οποίες παρέμεναν χωρίς τηλεοπτικό συμ-

βόλαιο (που σημαίνει απώλειες εσόδων) μετά το «σπάσιμο»

της κεντρικής διαχείρισης από το συνδρομητικό τηλεοπτικό

κανάλι, που είχε τα δικαιώματα. Οι συγκεκριμένες ΠΑΕ μά-

λιστα είχαν απειλήσει να μην κατέβουν στο πρωτάθλημα

εάν δεν βρισκόταν λύση. Από την άλλη, το όλο θέμα απο-

τέλεσε μια σημαντική ευκαιρία από πλευράς υφυπουργού

Αθλητισμού προκειμένου να πιέσει περισσότερο την ίδια τη

Λίγκα των ΠΑΕ να δεχτεί τα σχέδια αναδιάρθρωσης των

πρωταθλημάτων.

Οι αλλαγές «συσχετισμών» στην κορυφή

όξυναν τη μάχη συμφερόντων

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ουσιαστικά ήταν που

απομάκρυνε το ενδεχόμενο αναβολής. Ετσι, η φετινή διορ-

γάνωση έχει χαρακτήρα μετάβασης προς τη νέα μορφή του

πρωταθλήματος, από την περίοδο 2019 - 2020. Θυμίζουμε

ότι η περίφημη αναδιάρθρωση αποτέλεσε πρόταση του

υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη προς τις

ΠΑΕ, με δέλεαρ την εξασφάλιση ενός σημαντικού οικονο-

μικού πακέτου που θα αγγίζει τα 250 εκατ. ευρώ για μία

πενταετία. Τα συγκεκριμένα χρήματα θα προέλθουν από τη

σύμπραξη ΕΡΤ - ΝΟVA. Ωστόσο, η πρόταση προέβλεπε τη

μείωση των ομάδων της Super League από 16 σε 12, το

«σπάσιμο» της κατηγορίας σε δύο - Super League 1 και

Super League 2 - και τη μείωση των ομάδων στην επόμενη

κατηγορία, τη Football League.

Εσχάτως, μετά από υποχωρήσεις και από κυβερνητικής

πλευράς, υπήρξαν κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχέδιο: Το

πρωτάθλημα της σεζόν 2019 - 2020 θα διεξαχθεί με 14 ομά-

δες και η μεγαλύτερη μείωση (σε 12, όπως προβλέπει η κυ-

βερνητική πρόταση) θα ξανατεθεί στο τραπέζι μελλοντικά.

Οξυνση της κόντρας συμφερόντων

Την ίδια ώρα και πέραν των όποιων συζητήσεων και σχε-

δίων για αλλαγές, ίδια και απαράλλακτη παραμένει η πραγ-

ματικότητα για τα όσα διέπουν το χώρο του ελληνικού

επαγγελματικού ποδοσφαίρου και έχουν να κάνουν με τις

επιχειρηματικές κόντρες συμφερόντων για την πρωτοκα-

θεδρία στο χώρο και φυσικά τα όποια κέρδη επιφέρει αυτή

σε πολλαπλούς τομείς. Αποτέλεσμα φυσικά των γενικότε-

ρων λογικών που κυριαρχούν στο εμπορευματοποιημένο

ποδόσφαιρο, το οποίο ως «προϊόν» αποτελεί το πρόσφορο

έδαφος για τα παιχνίδια κέρδους των πολυεθνικών, καθώς

και για την εκμετάλλευσή του για άλλους λόγους.

Με γνώμονα την προστασία του «προϊόντος», κυβέρνηση

και επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου συμφώνησαν στο πε-

ρίφημο σχέδιο αναδιάρθρωσης που πρότεινε η πρώτη.

Μέρος του γενικότερου οικοδομήματος αποτελεί και η ελ-

ληνική περίπτωση, ανεξάρτητα από τις όποιες ιδιαιτερότη-

τες και διαφορές σε σχέση με αντίστοιχες, πιο

ανεπτυγμένες εμπορικά ποδοσφαιρικές αγορές. Ετσι,

ακόμα και τα όποια σχέδια αναδιάρθρωσης, τα οποία η κυ-

βέρνηση βαφτίζει μέτρα «για το καλό του ποδοσφαίρου»,

ουσιαστικά αποτελούν μία ακόμη προσπάθεια να καθαριστεί

η εικόνα του «προϊόντος» από τα «κακώς κείμενα», προ-

κειμένου να αποφευχθούν η περαιτέρω απαξίωσή του και

οι απώλειες κερδών.

Η νέα αντιπαράθεση ήρθε ως συνέχεια των όσων συνέβη-

σαν την περσινή σεζόν και επισκίασαν το αγωνιστικό

μέρος, καθορίζοντας τις εξελίξεις. Με δεδομένες άλλωστε

και τις αλλαγές στο «στάτους κβο» των ομάδων - βασικών

διεκδικητών των πρωτείων (επιστροφή ΑΕΚ, δυνάμωμα

ΠΑΟΚ, κάμψη Ολυμπιακού, προβλήματα Παναθηναϊκού), η

κόντρα έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. 

Εν αναμονή του VAR και των ξένων διαιτητών

Οπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν,

μετά από σχετική απόφαση των εμπλεκόμενων (κυβέρνη-

σης - UEFA - ΠΑΕ) στο νέο πρωτάθλημα θα γίνει η εφαρ-

μογή του ηλεκτρονικού συστήματος υποβοήθησης του

διαιτητή (VAR), το οποίο ήδη εφαρμόζεται πειραματικά σε

αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ το ίδιο έγινε και

στο πρόσφατο Μουντιάλ της Ρωσίας. Αν και αρχικά είχε

προβλεφθεί η εφαρμογή του από την αρχή της σεζόν, απ'

ό,τι φαίνεται το εγχείρημα - για διάφορους λόγους - μετα-

τίθεται, με πιθανότερο χρόνο εφαρμογής την έναρξη του

β' γύρου.

Παράλληλα, το πείραμα της ΕΠΟ με την παρουσία ξένων

διαιτητών φαίνεται ότι δεν θα περιοριστεί στον τελικό Κυ-

πέλλου ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ για την περασμένη σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τελευταίου διαστήματος, ο

αρχιδιαιτητής και επικεφαλής της ΚΕΔ, Πορτογάλος Μέλο

Περέιρα, έχει αποφασίσει τη συνέχιση του εγχειρήματος

και την επέκτασή του και στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν,

τουλάχιστον στα ντέρμπι. Πάντως, η απόφαση της ΕΠΟ για

τον διαιτητή του τελικού είχε προκαλέσει αρκετές αντιδρά-

σεις Ελλήνων διαιτητών.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΟ

Πρωτιά και οκτάδα για τους νέους

Την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρω-

παϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μινσκ της

Λευκορωσίας εξασφάλισε η Εθνική πόλο νέων, μετά

τη χτεσινή της νίκη επί του Μαυροβουνίου με 8-6 για

την 3η αγωνιστική του ομίλου της στην Α' φάση. Ετσι

η ελληνική ομάδα, με το απόλυτο των νικών (3 στα 3),

πήρε την πρωτιά στον όμιλο, που τη στέλνει απευθείας

στους «8», αποφεύγοντας την πρόσθετη διαδικασία

του αγώνα μπαράζ. Στα προημιτελικά η Ελλάδα θα αν-

τιμετωπίσει τον νικητή της συνάντησης Ιταλία - Τουρ-

κία.

Η Εθνική κρατούσε τα ηνία του αγώνα στο πρώτο

μέρος, όταν και πήρε προβάδισμα 3-1 στο πρώτο οκτά-

λεπτο και 4-2 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος οι

αμυντικές ολιγωρίες έδωσαν το δικαίωμα στους Μαυ-

ροβούνιους να ισοφαρίσουν σε 4-4, στην τελευταία

κρίσιμη περίοδο όμως η ελληνική ομάδα με αυτοσυγ-

κέντρωση και καλή άμυνα πήρε εκ νέου διαφορά δύο

γκολ, την οποία και διατήρησε μέχρι τέλους.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-1, 2-1, 2-3.

Τα γκολ της Ελλάδας πέτυχαν οι: Καλογερόπουλος 1,

Αλαφραγκής 2, Γκιουβέτσης 2, Νικολαΐδης 1, Παπανα-

στασίου 2.

Στο Καυτατζόγλειο ο Αρης - ΑΕΛ

Τη διεξαγωγή του αγώνα για τη 2η αγωνιστική του

πρωταθλήματος μεταξύ Αρη και ΑΕΛ στο Καυτατζό-

γλειο Στάδιο, την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε

επίσημα η Supe League. Ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί

στη φυσική έδρα του Αρη, το “Κλ. Βικελίδης”, λόγω ερ-

γασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

ΒΟΛΕΪ

Το «παζλ» του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος ανδρών

Με πανηγυρικό τρόπο η Εθνική βόλεϊ ανδρών επέστρεψε

μετά από 10 χρόνια σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωτα-

θλήματος, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη διορ-

γάνωση του 2019 από τον προκριματικό της όμιλο. Η

Ελλάδα μέχρι στιγμής στον όμιλο κατέχει το απόλυτο

στις νίκες (4 στα 4), ενώ απομένουν δύο αγωνιστικές για

την λήξη της διαδικασίας. Την ίδια ώρα, εκτός του ελλη-

νικού συγκροτήματος την πρόκριση εξασφάλισαν επίσης

από τους δικούς τους ομίλους η Ρουμανία και η Εσθονία. 

«Αφήστε κάτω την ιστορική 
φανέλα της ΑΕΚ»

Μεγάλες αντιδράσεις στους κόλπους των φιλάθλων

της ΑΕΚ έχει προκαλέσει η επίσκεψη του πρέσβη των

ΗΠΑ Τζ. Πάιατ στο εργοτάξιο του γηπέδου της ομάδας

στη Νέα Φιλαδέλφεια, την περασμένη Δευτέρα. Στον

πρέσβη μάλιστα έγινε δώρο και μια φανέλα της ΑΕΚ,

με την οποία πόζαρε στο φακό...

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν ήδη αναφο-

ρές όπως «Ντροπή! Θα τρίζουν τα κόκαλα του Κον-
τούλη» (κομμουνιστής ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που

εκτελέστηκε τον Ιούνη του 1944 από τους Γερμανούς)

ή «Φονιάδες των λαών, αφήστε κάτω την ιστορική φα-
νέλα της ΑΕΚ».
Είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδρά-

σεις, δεδομένου ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είχαν στηρίξει

με την αλληλεγγύη τους το λαό της Γιουγκοσλαβίας το

1999, όταν την βομβάρδιζαν οι ΝΑΤΟικοί. Τότε που η πο-

δοσφαιρική ομάδα ταξίδεψε στο Βελιγράδι εν μέσω βομ-

βαρδισμών για να παίξει με την Παρτιζάν. Τώρα λοιπόν

βλέπουν τους «φονιάδες» να τιμώνται από την ΑΕΚ και

να παίρνουν στα χέρια τους την ιστορική της φανέλα...




