«Δεν κληρονοµούµε τη γη
από τους προγόνους µας,
τη δανειζόµαστε
από τα παιδιά µας.
Ινδιάνικη παροιµία»

Οι γόνοι...
Οικογενειοκρατία
Στην εποχή μας πλέον δεν έχουμε Λόρδους, Κόμητες και Υποκόμητες, Βαρόνους και Μαρκήσιους, Ιππότες και λοιπό αρχοντολόι· στις περισσότερες
χώρες, δεν έχουμε πλέον και βασιλιάδες και πρίγκιπες και τα συναφή κληρονομικά προνόμια.
Μπορεί να μην τα ‘χουμε όλα αυτά τα μεσαιωνικά
βάρη και άλγη, έχουμε όμως κατάλοιπα. Ενα είδος
φαινομένου πολιτικού αταβισμού·1 αυτό της κληρονομικής βουλευτίας.
Και μπορεί η «κληρονομική βουλευτία» να μη μεταβιβάζεται αυτομάτως κληρονομικά, αλλά κάτω
από ορισμένες διεργασίες και
προϋποθέσεις, όμως αυτό δεν
δείχνει τίποτ’ άλλο παρά τη διάθεση εκσυγχρονιστικής επανεμτου Κώστα
φάνισης του φαινομένου.
Βενετσάνου
Έτσι, εν μέσω... λατρευτικής αποθέωσης της αστικής, αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας» - κομματοκρατίας –
αρχηγοκρατίας, συχνότερα, απαστράπτουσα θέση
κατέχει η οικογενειοκρατία! Στη διεθνή ορολογία
επικρατεί ως νεποτισμός2.

Σαρωνικός: δυο βήματα πίσω
στην επίλυση της αποχέτευσης
Σελίδες 6-7

Να μείνει η πλατεία όπως είναι
αποφάσισαν οι Βουλιαγμενιώτες

Σελίδα 4

Δεν νομίζω ν’ αμφιβάλλει κανείς, αλλά μη νομίζετε
ότι το φαινόμενο περιορίζεται σε τρεις – τέσσερις
περιπτώσεις αρχηγικών οικογενειών. Τα «τζάκια»
είναι πολύ περισσότερα.
Μια πρόχειρη ματιά, μόνο στο παρόν κοινοβούλιο –
αφήνω τις περιφέρειες και τους δήμους, γιατί θα
‘γραφα μόνο λίστες και όχι άρθρο ― θα πείσει περί
του πλήθους της «κληρονομικότητας του θεσμού»,
και τον πλέον ...καλοπροαίρετο οπαδό, αυτών των
«φιλικών» ανθρώπων, που μας κοστίζει ο καθένας
άνω των 226.000 ευρώ ετησίως, κι όλοι μαζί πάνω
από 68 εκατομμύρια ευρώ3».
Τα “τζάκια” και οι “σόμπες” λοιπόν καίνε πολλά καύσιμα· βεβαίως, για να ‘χουμε “δημοκρατία”! Ακριβό
αγαθό και μάλιστα όταν είναι νοθευμένο.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον για το οικογενειακό εισόδημα των ιδίων,
αλλά και για την ...αποκατάσταση των απογόνων
τους!
Τυχόν «ανταρσίες» και αντιστάσεις πιθανότατα θα
τους στοίχιζαν πολύ ακριβά!
Συνέχεια στη σελ. 2

Παγκόσμιο
Φιλοσοφικό
Φόρουμ
Αθλήτρια
της χρονιάς
η Κατερίνα
Στεφανίδη

Σελίδα 12

Σελίδα 23

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

Σκάνδαλο για
το ελληνικό
επαγγελματικό
ποδόσφαιρο

Σελίδα 3

Σελίδα 23

Απέρριψαν την πρόταση του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Οι γόνοι...
Συνέχεια από τη σελ. 1

Έφυγα όμως από τα “τζάκια” αρκετά γιατί είχε ενδιαφέρον το κόστος τους, ακριβώς για να γνωρίσουμε το
αίτιον του ενδιαφέροντος. Γιατί τόση «πρεμούρα»; δηλαδή, μήπως και φανταστούμε πως είναι για τη
«δόξα», για τη «διάκριση», ή, οι αφελέστεροι εξ ημών,
για να ...σώσουν την πατρίδα!!!
(Αυτά, για να μη λένε μερικοί πως είμαι ιδεαλιστής.
Πραγματιστής είμαι).
Να λοιπόν γιατί “καίγονται” για την εξουσία τα τζάκια
των Μητσοτάκηδων, των Παπανδρέου, των Καραμανλήδων, της Γεννηματά και “κάψανε” τον καημένο τον
Ι. Τραγάκη που βιάστηκε να δώσει το “δαχτυλίδι” της
διαδοχής στον γιο του, ενώ αυτό έπρεπε να δοθεί απ’
τον αρχηγό (Jus principes)! Το είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μ. «στην Ν.Δ. όλοι κρίνονται και αξιολογούνται.
Κανείς δεν ορίζεται μόνος του υποψήφιος βουλευτής»!
Με μια ματιά λοιπόν, μόνο στη Ν.Δ. είδα και είδα οικογενειακές διαδοχές: Σαμαράς, Κεφαλογιάννης, Βαρβιτσιώτης, Γκελεστάθη, Πάλλη (Πετραλιά), Τατούλη,
Νάκος, Χατζηγάκης, Καλογιάννης, Καραγκούνης,
Δήμας, Κεδίκογλου, Δαβάκης, Μπασιάκος.
Στον ΣΥΡΙΖΑ, Βασ. Κατριβάνου, Καφαντάρη, στο ΠΟΤΑΜΙ, η Αντ. Λυμπεράκη (ανιψιά του Κ. Μητσοτάκη),

Φωτήλας, Χατζηδημητρίου. Αλλά και στο ΚΚΕ, Λαμπρούλης, Μανωλάκου. Από τους ΑΝ.ΕΛ., Κατσίκης,
Παπαηλίας. Από την αριστερά, παρ’ όλο που δεν είναι
στην παρούσα Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου4. Απ’
τον επιχειρηματικό κόσμο, Πάνος Καμμένος και ο ξάδελφος και η Γεωργία Μαρτίνου κλπ., κλπ,. Ε, δεν τους
ξέρω και όλους!
Πρέπει όμως να διευκρινίσω, πως δεν εννοώ με την
αναφορά μου στα «τζάκια», στα «δαχτυλίδια» και στην
«κληρονομική βουλευτία», ότι οι άνθρωποι που κατέχουν ή κατείχαν το βουλευτικό αξίωμα κατά καιρούς

Διαβάστε ακόμη
Ελλάδα - Καναδάς: Νέα εποχή Σελ. 6
Η Δήλος το ιερό νησί

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Φιλοσοφία & Επιστήμη
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σελ. 9

Οι καντίνες γκρεμίζονται...

Σελ. 9

Προσφορά και μόδα από την “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας-Βούλας Σελ. 10
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Αναξιμένης, ο πρώτος σεισμολόγος
Σελ. 14
στον κόσμο Πέτρος Ιωαννίδης
Υποσμηναγός
ΑΘΑΝΑΤΟΣ

Νικόλαος

λόγω ή ελέω οικογενειακής παραδόσεως ότι δεν
έχουν προσωπική αξία. Ζωντανό παράδειγμα η Ζωή
Κωνσταντοπούλου κ.ά. απ’ όσους εσείς νομίζετε.
Απεναντίας, ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα
σε πολιτικό οικογενειακό περιβάλλον, έχει επιπλέον
προϋποθέσεις ανάπτυξης πολιτικών ικανοτήτων και
προσωπικότητας, ή ...να σιχαθεί την πολιτική!
Εκείνο που στηλιτεύω είναι η ευνοιοκρατία ως επακόλουθο της οικογενειοκρατίας και μάλιστα όχι τόσο και
μόνο στο «κρεβάτι», στην αυλή και στον περίγυρο,
αλλά στον ίδιο το λαό που δεν ψηφίζει αξιοκρατικά,
με γνώση και επίγνωση, αλλά «το όνομα», τον γόνο!
Ψηφίζει το προϊόν, το έκκριμα της «σπερματοδόχου
κύστεως»! (εκείνο το τυχερό ή «ανταγωνιστικό» σπερματοζωάριο ανάμεσα σε 180 εκατομμύρια περίπου,
«αδελφάκια» του, που είχε τη δυνατότητα να γονιμοποιήσει το μοναδικό ωάριο.

Παρούσης:
Σελ. 15

Ελεγχόμενη έκρηξη βλήματος στη
Γλυφάδα
Σελ. 16
Η Γλυφάδα μαζεύει τις ελιές Σελ. 16

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει
τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και ώρα 19:00.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Αυτό το ατού, αυτή η πριμοδότηση των γόνων, είναι
αντίθετο προς την αρχή της ισοπολιτείας και της αξιοκρατίας που προϋποθέτει «αξιολόγηση» που λέει και
ο Κυριάκος Μ., ενώ αν τον διέκρινε η στοιχειώδης σεμνότητα, θα ‘πρεπε ν’ αναλογίζεται ότι «στου κρεμασμένου το σπίτι, δεν μιλάνε για σκοινί!»
Και τι προτείνω δηλαδή;
Να μην μπορούν να είναι βουλευτές, την ίδια περίοδο
συγχρόνως δύο και πλέον συγγενείς μέχρι και τρίτου
βαθμού, τουλάχιστον στο ίδιο κόμμα. Κι ακόμη να μην
υπάρχει δυνατότητα «διαδοχής» πριν την παρέλευση
πέντε ετών, από την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση
βουλευτή. Κι ακόμα να μην μπορούν την ίδια χρονική
περίοδο να κατέχουν δημόσιο αξίωμα, λειτούργημα ή
υπαλληλική θέση, εκτός και την κατείχαν εκ των προτέρων.
Να επανέλθω όμως και να κλείσω με το θέμα των
«αποζημιώσεων» τους, ιδιαίτερα την παρούσα περίοδο, που αποτελεί πρόκληση.
Οι παντοειδείς, από το βουλευτικό αξίωμα απολαβές
τους, δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν το ισοδύναμο των
5.000 ευρώ. Τα συγγενικά τους πρόσωπα που θ’ απασχολούνταν στο γραφείο του, θα παρείχαν εθελοντική
υπηρεσία. Το βουλευτιλίκι δεν είναι κερδοσκοπικό
“επάγγελμα!” Δεν είναι επάγγελμα. Να τους θυμίσω
τί είπε ο Ι. Καποδίστριας στην Δ’ Εθνοσυνέλευση
(1829) «θέλω αποφύγει από το να εγγίσω μέχρι και
οβολού τα δημόσια χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν(...) ενόσω ευρισκόμεθα εν μέσω ανθρώπων ευρισκομένων εις την εσχάτην αμηχανίαν (ένδεια)».
Κι ακόμα, κι αυτός ο Μακιαβέλλι, έχει αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο του «ΗΓΕΜΟΝΑ, χωρίς να παραλείπει
να κάνει αναφορά και σ’ άλλα κεφάλαια, για τη δημοσιονομική διαχείριση. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων, πως
«ο ηγεμόνας που θέλει να φαίνεται γενναιόδωρος –
σε κάποια κατηγόρια των υπηκόων του – στο τέλος θ’
αναγκαστεί να καταπιέζει το λαό και να του επιβάλλει
βαριά φορολογία (...). Η στάση του αυτή όμως θ’ αρχίσει να τον κάνει μισητό στους υπηκόους του». Κι ο Ναπολέων Βοναπάρτης σχολιάζει πάνω σ’ αυτό, όπως και
σ’ άλλα: «Αναγνωρίζω εδώ τον εαυτόν μου· όμως (δεν
πειράζει) θα ξαναβρώ την υπόληψή μου μέσα από λαμπρά ανδραγαθήματα»5. Ιδού και αποπροσανατολιστική
νοοτροπία, ενός κατ’ εξοχήν ευνοιοκράτη.
――――――
1. Αταβισμός: βιολογικό κυρίως φαινόμενο, πρωτογονικής εκδήλωσης κληρονομικότητας. Στην κοινωνιολογία, ως επανεμφάνιση – νεκρανάσταση αντιλήψεων, ιδεών, συμπεριφορών μεθόδων κλπ. που
θεωρούνται ότι ανήκουν στο απώτερο παρελθόν.
2. νεποτισμός: Από το λατινικό nepos = ανεψιός ή εγγονός.
3. Koutipandoras.gr (1-2-2015). Στο κόστος έχουν υπολογιστεί και οι
απολαβές δύο επιστημονικών συμβούλων κ.λπ., όχι η ασφάλεια φύλαξης.
4. Βοήθημα από την reporter.gr 19.5.15.
5. Μακιαβέλλι: “Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ με σχόλια του Ναπολέοντα”, εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ, 2η έκδ. 2017, κεφ. XVI, σελ. 194-195 (θα κυκλοφορήσει εντός του έτους).
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“H ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις”
Η νεαρή Κατερίνα ξυπνά από το κώμα
σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα· τη διάγνωση του σακχαρώδη
διαβήτη.
Προσπαθεί, αρχικά με τη βοήθεια της
νοσοκομειακής ομάδα φροντίδας του
διαβήτη, να αντιληφθεί τους μηχανισμούς της νόσου και να εφαρμόσει τις
εκπαιδευτικές οδηγίες: μέτρηση της
γλυκόζης στο αίμα, θεραπεία με ινσουλίνη, διατροφή και άσκηση.
Την εκπαίδευση και τις απαντήσεις στα
εύλογα ερωτήματα της Κατερίνας,
συμπληρώνουν ο τελειόφοιτος της ιατρικής φίλος της, ο γενικός της γιατρός
Ο συγγραφέας, Κώστας Φαινέκος, είναι γιατρός
ενδοκρινολόγος. Τελείωσε την ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και το διδακτορικό του
δίπλωμα στη μεγάλη Βρετανία, ενώ μετεκπαιδεύθηκε και στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ίδρυσε το τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη στο νοσοκομείο του Ερυθρού
Σταυρού «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» το 1981,
όπου διετέλεσε διευθυντής του μέχρι το 2008
όταν συνταξιοδοτήθηκε.

και η ψυχολόγος.
Με την εξέλιξη της ιστορίας αναδεικνύονται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και του
κοινωνικού της περιβάλλοντος.
Η χρήση διηγηματικής γραφής, του βιβλίου

με τίτλο “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις” του γιατρού ενδοκρινολόγου
Κώστα Φαινέκου, συνδυάζει τις σημαντικές πλευρές της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη με την πλοκή ενός
διηγήματος, καθιστά την ανάγνωση ευχά-

ριστη χωρίς να αποστερεί τις απαραίτητες
ιατρικές και νοσηλευτικές πληροφορίες ή
να μειώνει την επιστημονική τους διάσταση.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος
και παρουσιάζεται στις 12 /11/17.
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Παιδική παράσταση

«Το χρυσό Αρισμαρί»
Το έργο της Κέλλυς Σταμουλάκη «Το Χρυσό Αρισμαρί», σε
σκηνοθεσία της ίδιας της συγγραφέως, έκανε πρεμιέρα την
Κυριακή 22 Οκτωβρίου στο θέατρο ΗΒΗ. Η παράσταση χει
ροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από τους μικρούς και μεγά
λους θεατές που παρευρέθηκαν στο κατάμεστο θέατρο.
Η συγγραφέας έπλεξε την ιστορία με αριστοτεχνικές εικόνες
γεμάτες δράση, τρυφερότητα και κωμικά περιστατικά. Ένα
θέμα σύγχρονο, που μας αφορά όλους. Το ατομικό μας συμ
φέρον σε αντίθεση με την αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον για
το διπλανό μας, που άγγιξε την ψυχή των θεατών και γέμισε
τη σκέψη τους με πολυεπίπεδα νοήματα. «Χωρίς αντάλ
λαγμα», τραγουδούσαν οι ηθοποιοί στο φινάλε του έργου
στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την ανιδιοτελή αγάπη,
με ζωντανή μουσική, που έχει συνθέσει ειδικά για την πα
ράσταση ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
Μαζί με έναν πολυτάλαντο 15μελή θίασο, με την καθιερω
μένη ζωντανή μουσική με μαέστρο τον Μαυρίκιο Μαυρι
κίου και πλήθος μουσικών οργάνων επί σκηνής (Άρπα,
πιάνο, τσέλο, ακορντεόν, γιουκαλίλι, σαξόφωνο, κρουστά,
μπαγλαμαδάκι, κιθάρα, κλαρινέτο κλπ.), δημιουργούν ένα
υπερθέαμα που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των
θεατών.
«Το Χρυσό Αρισμαρί» είναι ένα ταξίδι από το «Εγώ», που
τόσα δεινά μας προκαλεί, στο μαγικό «Εμείς».

Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

«Ο γάμος του Καραχμέτη»
Μετά την περσινή sold out επιτυχία, το σημαντικό διήγημα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ο Γάμος του Καραχμέτη»
σε σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου επιστρέφει στο Από
Μηχανής Θέατρο για ένα νέο κύκλο παραστάσεων.
Η ιστορία του διηγήματος λαμβάνει χώρα στη Σκιάθο την

ΕΒΔΟΜΗ

Ο κεφαλόδεσμος από την αρχαιότητα…
μέχρι τις ημέρες μας
Ο Δήμος Κρωπίας σε συνεργασία με
το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν εκδήλωση με
θέμα: “Ο κεφαλόδεσμος από την αρχαιότητα… μέχρι τις μέρες μας” την
Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, ώρα 6.30
μ.μ. στην Αίθουσα του Δημαρχείου
Κρωπίας (Βασ. Κων/νου).
Το μαντήλι από την αρχαιότητα είχε
κάποια αόρατη μαγική δύναμη, ιδιότητες θεραπευτικές ή και αποτροπής του
κακού. Προφύλασσε από τις καιρικές

Παγκόσμιο
Φιλοσοφικό
Forum
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, φιλοξενεί το
Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Forum για
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Φιλοσοφίας. Ο εορτασμός
της εκδήλωσης καθώς και όλος ο
προσανατολισμός του Φόρουμ, εστιάζει στη δυνατότητα της Φιλοσοφίας
να παράσχει φόρμουλες επίλυσης
πάσης φύσεως προβλημάτων, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ηθικοπλαστικό και παιδαγωγικό της
ρόλο.
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 16
Νοεμβρίου 20174 και ώρα 18:00,
όπου θα μιλήσουν:
Α) Jeffrey Levet, Ομότιμος Καθηγητής
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου της UNESCO στο
Βελιγράδι για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη.

Β) Στέφανος Βογαζιανός Roy, Διδάκτορας Συγκριτικής Εθνολογίας Παν/μιου
Γλασκώβης, Μέλος Διεθνούς Ακαδημίας
Κοινωνικών Επιστημών.

εποχή της Τουρκοκρατίας. Ο Κουμπής ένας από τους προ
εστούς του χωριού και φίλος του Τούρκου ναυάρχου, μετά
από δεκαπέντε έτη στείρου γάμου με τη Σεραϊνώ φλέγεται
από την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά. Το σχέδιό του είναι
να απαγάγει τη γειτόνισσά του τη Λελούδω που είναι μόλις
τριάντα ετών και να δωροδοκήσει ένα παπά ή να τον βιάσει
με φοβέρα να τους στεφανώσει.
Το τέλος της ιστορίας αναδεικνύει τη Σεραϊνώ, τη γυναίκα
του, σε Αγία ψυχή και την προβάλλει σαν παρήγορη μαρτυ
ρία για τη δυνατότητα εξαγιασμού του βέβηλου κόσμου μας.
Παίζεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2018
Τζωρτζίνα Καλέργη

Γ) Πάρις Κατσίβελος, Συγγραφέας,
Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Δραματικής
Τέχνης και Ποιοτικής Δημοσιογραφίας του
Αυστριακού Παν/μιου D.U.K.

Δ) Λαυρέντιος Δελλασούδας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής του
Παν/μιου Αθηνών, Συγγραφέας, Επίτιμος
Προσκεκλημένος.
Εστία Νέας Σμύρνης
Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα
Σμύρνη, Τηλ. 210 9333702

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
στην αίθουσα “Πάνος Χαλδέζος”

συνθήκες, από το αίσθημα της ντροπής, βοηθούσε στην εκδήλωση συναισθημάτων (γιορτή, γάμος, πένθος)
αλλά και για να διακριθούν οι κοινωνικές τάξεις (ιερατικές, στρατιωτικές
στολές κλπ.).
Διαμορφώθηκε όπως και η φορεσιά
ανάλογα με την ηλικία, την οικονομική
ζωή και κοινωνική τάξη.
Πρόγραμμα
Χαιρετισμός Δημάρχου, Δ.Κιούση
Εισηγήσεις 18.40-20.45
1. Μιράντα Γεωργάκη, φιλόλογος, μέλος
ΕΚΤ&Π, «Το μαντήλι στην Αρχαιότητα
3000π.Χ.-146 π.Χ.»
2. Αγγ.Τσεβά, εικαστικός καλλιτέχνης,
«Ιεροί και φιλοσοφικοί συμβολισμοί της τετράγωνης μαντήλας με αναφορά στον Μεσογείτικο Κεφαλόδεσμο και όχι μόνο».
3. Αθηνά Λαδοπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας Συλλόγου Τριγλιανών Ραφήνας, «Ο
κεφαλόδεσμος της Μ.Ασίας».
4. Έλλη Καζάκου, χοροδιδάσκαλος - Κατερίνα Βάλβη, ενδυματολόγος «Κεφαλοδέσιμο μαντηλιού περιοχής Πωγωνίου
Ηπείρου», Σύλλογος Ηπειρωτών Κορωπίου.
5. Άννα Παπαλέξη, γραμματέας Πανθεσσα-

λικού Συλλόγου Λαυρίου και Ισαβέλλα Παπαλέξη, μέλος, «Ο κεφαλόδεσμος της
Θεσσαλίας».
6. Γεωργία Βουτσινά, φιλόλογος, πρώην
Λυκειάρχης, ιδρύτρια του Συλλόγου Πελοποννησίων Λαυρεωτικής « Θ. Κολοκοτρώνης», «Μαντήλι καλαματιανό».
7. Δημ. Μακρής, ερευνητής τοπικής ιστορίας Ραφήνας-Πικερμίου, «Έθιμα του Μαντηλιού σε Κύμη-Σέριφο-Κρήτη».
8. Θοδωρής Λιβάνιος, τοπικός ερευνητής
Σερίφου, «Ο κεφαλόδεσμος στη Σέριφο
και ο συμβολισμός του».
9. Σύλλογος Κρητών Μεσογείων «Ο Ψηλορείτης», κρητική μουσική με τον Γιάννη
Βλάσση.
10. Μέλη του Συλλόγου Ποντίων Κορωπίου
«ο Εύξεινος Πόντος», «Λετσέκ».
11. Μαρτίνα Σίμου, χοροδιδάσκαλος, υπεύθυνη ιματιοθήκης Πολιτιστικού Συλλόγου
Πικερμίου «Το δεινοθήριο», «Ο Μεσογείτικος Κεφαλόδεσμος».
12. Μαρία Βυτινίδου, σχεδιάστρια μόδας
και ιδιοκτήτρια της Σχολής Μόδας AthensFashionClub, «Το μαντήλι σύγχρονο και
φορέσιμο στο σήμερα».
Μουσικό Σύνολο: Διονύσης Θεοδόσης,
κλαρίνο Βασίλης Αθανασιάς, βιολί-Δημήτρης Ράπτης, λαούτο & τραγούδι.

«Άφησε το φως σου να λάμψει»
με την Αλεξάνδρα Γκράβας στο Μέγαρο Μουσική
Μια βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, με
καθαρά φιλανθρωπικό
στόχο, παρουσιάζει
το Ίδρυμα Naji Cherfan
(Naji Cherfan Foundation - NCF) στις 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.
Στο
κοντσέρτο, που έχει
τίτλο «Άφησε το φως
σου να λάμψει» τραγουδά η διεθνής Ελληνίδα μεσόφωνος
Αλεξάνδρα Γκράβας,
η οποία θέτει τη φωνή
και την ερμηνεία της

στην υπηρεσία των
παιδιών.

Τα έσοδα της μοναδικής
αυτής βραδιάς θα διατεθούν στην Εταιρία Κατά

της Κακοποίησης του
Παιδιού - ΕΛΙΖΑ και στο
Ίδρυμα για το Παιδί «Η
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Στη
συναυλία συμμετέχουν
ακόμα η Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής
Νέας Σμύρνης, υπό τη
διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού και η
17χρονη Olivia Garcia
από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Εισιτήρια για τη συναυλία προς 50, 25 και 15
ευρώ φοιτητικό, προπωλούνται από τα ταμεία
του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών (Βασ. Σοφίας
και
Κόκκαλη,
τηλ.
2107282333).
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ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

«ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ»
Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Γιάννη Ρίτσου (11/111990), ο Δήμος Γλυφάδας τιμά τη μνήμη
του με την παρουσίαση της “Σονάτας του Σεληνόφωτος”. το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. Ο ηθο-

ποιός Κωνσταντίνος Φάμης ζωντανεύει τις σκέψεις
μιας μοναχικής γυναίκας έτσι όπως παρουσιάζονται
στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, υπό τους ήχους μουσικής των Μπετόβεν, Σατί, Χατζιδάκι και Πλάτωνος που
ερμηνεύονται ζωντανά στο πιάνο η Κωνσταντίνα Ανδρεάκου.
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017 ώρα 21:00
Κιν/θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Γ. Γεννηματά και Αν. Ρωμυλίας
127
Είσοδος Ελεύθερη

“Τηλ-Επικοινωνίες: Από τις
φρυκτωρίες στους δορυφόρους”
Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας οργανώνει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα “Τηλ-Επικοινωνίες:
Από
τις
φρυκτωρίες
στους
δορυφόρους”, με ομιλητή τον Νίκο Σφαντό, στέλεχος τραπέζης, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στις 7μ.μ.,
στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel Apartements” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,
(Τηλ.
2108941662, 2108940495). Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη
9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Tο βαλς των δέντρων και
του ουρανού”
Η Δημοτική Βιβλίοθήκη Κορωπίου παρουσιάζει το βιβλίο του Jean - Michel Guenassia “Tο βαλς των δέντρων και του ουρανού” που κυκλοφορεί από τις
εκδόσεις “Πόλις”, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις
6.30 μ.μ. στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης (πεζόδρομος
Γ. Παπασιδέρη 13).

Διαστημικές Καταιγίδες
και Βόρειο Σέλας
Η ψηφιακή παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου «Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας»
προσκαλεί σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με
τα πιο εντυπωσιακά και βίαια καιρικά φαινόμενα του
Ηλιακού μας συστήματος. Από τους ανέμους στον
Ποσειδώνα που πνέουν με ταχύτητες 2.000 km/h,
στον γιγάντιο αντικυκλώνα του Δία, που στο εσωτερικό του θα χωρούσε τουλάχιστον δύο πλανήτες σαν
την Γη μας, η παράσταση αυτή μας υπενθυμίζει ότι
πραγματικά είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Γη!
Οι ηλιακές καταιγίδες, από την άλλη, μπορούν να
βραχυκυκλώσουν τους τηλεπικοινωνιακούς μας δορυφόρους και να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Παράλληλα, όμως,
αλληλεπιδρώντας με το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη μας, δίνουν το έναυσμα για την δημιουργία
ενός από τα ομορφότερα φαινόμενα της φύσης: του
Πολικού Σέλαος.
Προβάλλεται κάθε Σάββατο μέχρι τις 26 Νοεμβρίου.
Ψηφιακή Παράσταση, Διάρκεια: 40΄
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64
Τηλέφωνο: 21 0946 9600

"Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου"
Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Πολιτισμού (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τιμάει τον Γιώργο
Ζαμπέτα με εκδήλωση-αφιέρωμα, με τίτλο: «ήρθα

κι απόψε στα σκαλοπάτια σου», την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο
Βάρης (οδός Αττιδος).

Θα τραγουδήσουν: Φωτεινή Σαββατιανού, Κατερίνα
Κουρεντζή, Χρήστος Ζούμπος και Γιάννης Λαρδής.
Θα παίξουν οι μουσικοί: Νίκος Κατσίκης, Νίκος Αση-

Ομαδική Εικαστική Έκθεση
στη Γλυφάδα “VENUS”

μάκης, Βλαδίμηρος Πέτσας, Θεόδωρος Μπρουτζάκης, Θανάσης Σοφράς υπό τη διεύθυνση του
Θοδωρή Ξυδιά.
Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι, μέσα από τη

Την Τρίτη, 7η Νοεμβρίου, έγιναν τα Εγκαίνια της Ομαδικής
Εικαστικής Έκθεσης “VENUS” στο Παλιό Δημαρχείο της
Γλυφάδας (Λεωφ. Ποσειδώνος και Καράγιωργα Σάκη 2).
Την έκθεση διοργάνωσε και επιμελήθηκε η γνωστή ιστορικός Τέχνης Μαρίνα Γκόντα υπό την αιγίδα του Συλλόγου
Γυναικών Γλυφάδας με Καρκίνο του Μαστού «Μαζί για τη
Ζωή».
Πρωταρχικός στόχος της εικαστικής αυτής δράσης είναι η
ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στο πρόβλημα που
ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες σήμερα. Ο Σύλλογος σκύβοντας πάνω από τη σκέψη, τα συναισθήματα και τα προβλήματα αυτών των γυναικών, συμπορεύεται στον αγώνα τους
προσφέροντας έσοδα από την εκδήλωση.
Στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας εκτέθηκαν έργα των:
Αβραμοπούλου Ιφιγένεια, Βρανά Γιούλη, Γαϊτάνη Σοφία,
Κουτουξιάδου Κατερίνα, Λάππα Χριστίνα, Λουκίδη Χριστίνα, Μαναβή Πένυ, Μανωλοπούλου Μαρικίτα, Μαραγκού
Κλεονίκη, Μαράτη Αλεξάνδρα, Μορφογένη Λένα, Μούζου
Κυριακή, Μούρτζη Εύα, Παπαλεξανδρή Άσπα, Ριμπατσιού
Κατερίνα, Τριβιζά Μαίρη, Φωτιάδη Σοφία.
Διάρκεια της έκθεσης: 7 - 12 Νοεμβρίου 2017.

μουσική, τα τραγούδια, καθώς και τα βιωματικά
στοιχεία, να μας ταξιδέψει στα μονοπάτια του μεγάλου αυτού διαχρονικού καλλιτέχνη.
H είσοδος είναι ελεύθερη.

H Maya Carroll
στον “Κινητήρα”
Η Maya Matilda Carroll γνωστή από τις συνεργασίες της
με την ομάδα Batsheva Ensemble, τη Sasha Waltz & Guests
και με τον χορογράφο και σκηνοθέτη Julyen Hamilton, επιστρέφει για ακόμα μία φορά στον Κινητήρα ως guest artist
για μια σειρά από δράσεις:

Coctail party μετά μουσικής
Το Καλλιτεχν'ΟΡΑΜΑ Γλυφάδας προσκαλεί Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στα εγκαίνια της έδρα του επί της ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 22 Άνω Γλυφάδα!!
Πλήθος φίλων και καλλιτεχνών γνωστών και ταλαντούχων θα συνοδεύσει την εκδήλωση.
Coctail party και στη μουσική: η ΤΖΕΦΥ ~ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ με το πιάνο και την υπέροχη φωνή
της!!

• Από 15 ως 23 Νοεμβρίου θα δώσει 5 πρωινά μαθήματα
σύγχρονου χορού ανοιχτά για όλους τους λάτρεις του
σύγχρονου.
• Στις 17 και 18 Νοεμβρίου, ώρα 21.30 με τον συνεργάτη
της Paolo Cingolani θα παρουσίασει την παράσταση Tide,
Visible (Καθαροί, Ορατοί),
Είσοδος: ελεύθερη συνεισφορά από 7 ως 10 €
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Σαρωνικός: δυο βήματα πίσω στην
Συνεδρίασε την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 στις 6 το
απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με θέμα
τη συζήτηση - για άλλη μια φορά - για την αποχέτευση
του Δήμου Σαρωνικού. Η συνεδρίαση προήλθε με αίτημα, έντεκα συμβούλων, που το κατέθεσαν στις
17/10/17. Δεν υπήρχε εισήγηση από την πλευρά των αιτούντων στη συνεδρίαση, ούτε πρόταση συγκεκριμένη.
Τουναντίον υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις από τον
κάθε σύμβουλο που υπέγραψε, δείχνοντας έτσι μία προχειρότητα και μία ασάφεια.
Η αίτησή τους, όπως διάβασε η πρόεδρος ζητούσε να
γίνει “συζήτηση για την αποχέτευση του Δήμου Σαρωνικού”, ενώ επί της ουσίας όπως διαφάνηκε από τις ομι-

"Ελλάδα-Καναδάς: Νέα Εποχή"
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
και το Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα, διοργανώνουν Εκδήλωση με
θέμα "Ελλάδα-Καναδάς : Νέα Εποχή", την Τρίτη 14
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, στο κτίριο του
ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.
Στην Εκδήλωση, θα παρουσιαστεί η «Εμπορική και
Οικονομική Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Καναδά», (Comprehensive Economic and Trade
Agreement, CETA).
Κύριος ομιλητής θα είναι ο Dan Kelly, Πρόεδρος της
CFIB - Canadian Federation of Independent Business,
του μεγαλύτερου συλλογικού φορέα επιχειρήσεων
του Καναδά με 109.000 μέλη.
Σημειώνεται ότι θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
του ΕΒΕΑ: τηλ: 210 3382342, 210 3382466.

ATHENS BUSINESS
WOMEN FORUM 2017
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
και η Περιφέρεια Αττικής οργανώνουν εκδήλωση,
που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, Αίθουσα Banquet, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30. με θέμα: Athens Business women forum 2017.
Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί, προσεγγίζοντας και προβάλλοντας σφαιρικά τις διαστάσεις της γυναικείας
επιχειρηματικότητας, να αναδείξει το σημαντικό
ρόλο της στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία της χώρας.
Για να συμμετέχετε πρέπει να καταθέσετε αίτημα,
ηλεκτρονικά, λόγω του περιορισμένου χώρου.
Περισσότερες πληροφορίες, στο Τμήμα Εμπορίου
του ΕΒΕΑ στα τηλ.: 210.3382240, 210.3382366.

λίες των συμβούλων ζητούσαν την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης για δημιουργία ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ
Καλυβίων.
Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος έχει λάβει απόφαση για δημιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στο ΒΙΟΠΑ
Καλυβίων με την υπ’ αποφ. 142 /6.7.2016, όταν απέκλεισαν από την ΕΥΔΑΠ την περίπτωση σύνδεσής τους με
την Ψυττάλεια, το καλοκαίρι του 2016 και όταν η Περιφερειάρχης διαφωνεί κάθετα με την όδευση των λυμάτων του Σαρωνικού στην Ψυττάλεια.
Ο κόσμος είχε κυριολεκτικά κατακλύσει το Δημαρχείο
ολόκληρο και όχι μόνο την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενας κόσμος διχασμένος, “ποδοσφαιρικά” αντίπαλοι με λέξεις και αντεγκλίσεις ένθεν και ένθεν.
Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε διαδικασίες
και τις διαφορετικές απόψεις. Ακουγόταν μόνιμα ένας
όχλος, που δεν ήθελε να ακούσει... Οποτε ήθελε ο καθένας έπαιρνε το λόγο αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις
της προέδρου.

γνωρίζουμε όλοι και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό
μας, ενώ τα λύματα έχουν συνδεθεί με παράνομες συνδέσεις στους αγωγούς των ομβρίων και φτάνουν στην
παραλιακή ζώνη που κολυμπάμε εμείς και τα παιδιά μας.
Τι έχει πάθει το Μαρκόπουλο, η Κερατέα, το Λαύριο που
έχουν είκοσι χρόνια αποχέτευση;
Η πρόταση να πάμε στην Ψυττάλεια είναι για να κοροϊδευόμαστε όλοι μαζί».
Το πλήθος όμως δεν είχε πάει στη συνεδρίαση για να
ακούσει...

Με την ασφυκτική κατάσταση που επικρατούσε στην αίθουσα αποφασίστηκε - και μετά από εκκλήσεις συμβούλων και πολιτών - η μεταφορά της συνεδρίασης στο
αμφιθέατρο, κάτι που έπρεπε να έχει προβλεφθεί, αφού
από εβδομάδες πριν η τοπική κοινωνία των Καλυβίων
“έβραζε” χωρισμένη σε δύο κομμάτια...
Μετά από πολλές - πολλές ώρες συνεδρίασης το Δ.Σ.
αποφάσισε κατά πλειοψηφίαν, την ανάκληση της προηγούμενης απόφασης για δημιουργία ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ
Καλυβίων και σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για
αναζήτηση άλλης λύσης. Η διαφωνούσα πτέρυγα ζητούσε απλά την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης.

φορές σ’ αυτές τις σελίδες και μπορούν να ρωτήσουν
τους ψαράδες της Βάρκιζας τί βρίσκουν σηκώνοντας
τους κάβους...

Ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης αναφέρθηκε σε ερωτήματα που κατέθεσαν οι διάφοροι ομιλητές σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Είναι ψέμα ότι η ΕΥΔΑΠ με νόμο έγινε κύριος φορέας
διαχείρισης της αποχέτευσης στην Αττική;
Είναι ψέμα ότι η κα Δούρου διαφωνεί κάθετα με την
όδευση των λυμάτων του Σαρωνικού στην Ψυττάλεια.
Όχι γιατί η κυρία Περιφερειάρχης το δηλώνει σε κάθε
στιγμή μέχρι σήμερα.
Είναι ψέμα ότι η προηγούμενη διοίκηση (Φιλίππου) πάλεψε δύο χρόνια για την Ψυττάλεια και άλλα δύο εμείς
και δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Οχι.
Ποιο είναι το πρόβλημα που θα δημιουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός έναντι των βόθρων που οι περισσότεροι είναι απορροφητικοί και όχι στεγανοί και το

Ακούστηκε από το δημοτικό σύμβουλο Γ. Τζιβίλογλου,
ότι εκπρόσωπος της ΕΥΔΑΠ, σε συνάντηση τους του
είπε ότι ο αγωγός από τη Βούλα ως την Ψυττάλεια έχει
τέτοια χωρητικότητα που μπορεί να πάρει 3 Σαρωνικούς!!!
Τον ενημερώνουμε λοιπόν ότι στη Βάρκιζα και στο Καβούρι κάθε καλοκαίρι που αυξάνεται ο πληθυσμός στις
περιοχές, ξεχειλίζουν τα φρεάτια και τα λύματα πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Το έχουμε γράψει πολλές

Η επικεφαλής μειοψηφίας Αγγ. Ράπτη δήλωσε: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μία πολιτική απόφαση απόψε. Για το τί θέλει και πού θέλει να κάνει ΚΕΛ
και αν θέλει να λύσει το πρόβλημα της αποχέτευσης.
Δεν συζητάμε τεχνικά προβλήματα. Συζητάμε πολιτικές
απόψεις για το πώς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα
της αποχέτευσης, χωρίς να κατατεθεί κάτι συγκεκριμένο.
Ο αντιπεριφερειάρχης και πρώην δήμαρχος Καλυβίων Π.
Φιλίππου, εμφανίστηκε ένθερμος οπαδός της σύνδεσης

O Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

ΕΒΔΟΜΗ
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επίλυση της αποχέτευσης

ANNA ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

με Ψυττάλεια. Μίλησε για έναν κόσμο αγανακτισμένο,
“κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη της η Δημ. Αρχή”.
«Να πάρετε το μήνυμα ότι είναι λάθος επιλογή και εγώ
σας καλώ να την ανακαλέσετε και να κάτσουμε να συζητήσουμε από την αρχή. Ποιος είπε ότι αποκλείεται η
Ψυττάλεια. Θέμα επιμονής και διεκδίκησης είναι. Να
πάρετε πίσω την απόφαση, κύριε Δήμαρχε και να ξεκινήσετε διεκδίκηση για Ψυττάλεια. Πάρτε μία απόφαση
ανάκλησης και ακύρωσης της προηγούμενης απόφασης.
Και αν δεν γίνει Ψυττάλεια ξαναπαίρνετε νέα απόφαση»! κατέληξε ο αντιπεριφερειάρχης.
σ.σ. Και αναρωτιόμαστε όταν δεν το έλυσε ο ίδιος, δύο
δεκαετίες θα το λύσει τώρα σε τρεις μήνες με μία πολιτική ηγεσία που αρνείται επίμονα τη σύνδεση με Ψυττάλεια;; Και ο ίδιος δεν γνωρίζει ότι θα αρχίσουν να
πέφτει τεράστια πρόστιμα από την Ε.Ε. γιατί δεν έχει
δοθεί λύση στο πρόβλημα;
Ο ίδιος δεν έχει βιώσει την ίδια άρνηση για το ΚΕΛ της
Γερακίνας στην Π. Φώκαια;

Tι Λέει η Δημοτική Αρχή
Η ενότητα των πολιτών του Δήμου Σαρωνικού, προϋπόθεση για την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων, αλλά και
προτεραιότητα για τη Διοίκηση Σωφρόνη.
Γ. Σωφρόνης, Δήμαρχος Σαρωνικού : Κάναμε ένα βήμα
πίσω από τις θέσεις μας, για να πάμε πολλά βήματα
μπροστά στο δρόμο που έχουμε να διανύσουμε, για να
επιλύσουμε το πρόβλημα της αποχέτευσης.
Η επίλυση του προβλήματος της αποχέτευσης αποτελεί
προτεραιότητα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή του Δήμου
Σαρωνικού. Στο πρόβλημα αυτό, η Διοίκηση Σωφρόνη θεωρεί πως η μόνη εφικτή και ρεαλιστική λύση, είναι η δημιουργία Κ.Ε.Λ. στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων.
Η λύση αυτή προκρίθηκε πριν μερικούς μήνες, με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας που διαφώνησαν, ο
καθένας για δικούς του λόγους, με τη λύση αυτή, επιχείρησαν το προηγούμενο διάστημα να διχάσουν τους κατοίκους του Δήμου. Ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν κι άλλες
λύσεις για το αποχετευτικό, πέραν αυτής του ΒΙΟΠΑ Καλυβίων. Για να επιβάλλουν μάλιστα τις απόψεις τους, δεν
δίστασαν να συκοφαντήσουν, να ασκήσουν πιέσεις και να
απειλήσουν μέλη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που συμφωνούσαν με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Δημιουργήθηκε με δική τους ευθύνη ένα κλίμα
πρωτοφανούς έντασης, που οδηγεί αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή ακόμη και στο διχασμό της τοπικής μας κοινωνίας.
Για να αποτραπεί ο διχασμός αυτός, η Διοίκηση Σωφρόνη
πήρε τη γενναία απόφαση να κάνει ένα βήμα πίσω, προκειμένου να διευκολύνει την προσπάθεια να βρεθεί σε
συνθήκες συναίνεσης μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα της
αποχέτευσης. Σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
που διεξήχθη την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, δεν αξιοποίησε την πλειοψηφία που διέθετε στο Σώμα.
Ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου

Από τη συνεδρίαση στο Αμφιθέατρο, όπου μεταφέρθηκε το Δ.Σ.

«Χωρίς τη συναίνεση των πολιτών έργο δεν πρόκειται
να γίνει», ακούστηκε από πολλούς.
Κι εμείς λέμε ότι έργο δεν πρόκειται να γίνει γιατί οι
πολίτες δεν πρόκειται να συνεναίσουν για ΚΕΛ στην
πόλη τους, ο καθένας. Γιατί έχουμε μάθει να πετάμε τα

σκουπίδια μας στην πόρτα του γείτονα.
Τριάντα χρόνια σε πάρα πολλούς Δήμους της Ανατ. Αττικής αυτό βλέπουμε. Το είδαμε στο Γέρακα πριν δύο
δεκαετίες, το είδαμε στα Σπάτα, το είδαμε στη Φώκαια...

συμπεριφέρθηκαν υπεύθυνα. Έθεσαν την ενότητα της
πόλης πάνω από παραταξιακές σκοπιμότητες, διαπιστώνοντας τον ορατό κίνδυνο να υπάρξει ένταση και διχασμός μεταξύ των υποστηρικτών των διαφορετικών
απόψεων. Στο πλαίσιο αυτής της υπευθυνότητας αποδέχθηκαν το αίτημα μερίδας της αντιπολίτευσης στο δημοτικό
συμβούλιο να αποσύρουν την αρχική τους θέση για δημιουργία ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ των Καλυβίων.
Συναίνεσαν στη δημιουργία μας δια-παραταξιακής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει στο επόμενο διάστημα πρωτοβουλία να αναζητήσει μια πιθανή άλλη λύση, ρεαλιστική
κι εφαρμόσιμη, για τη χωροθέτηση ΚΕΛ, ώστε να λυθεί με
μόνιμο τρόπο το πρόβλημα της αποχέτευσης.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, με αφορμή την
εξέλιξη αυτή, έκανε την παρακάτω δήλωση : “ Για τη σημερινή Δημοτική Αρχή και για μένα προσωπικά, η επίλυση του
αποχετευτικού αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Ως
Δήμαρχος δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω ούτε ένα βήμα
πίσω στην προτεραιότητα αυτή. Το οφείλω στους συμπολίτες
μου, το οφείλω στα παιδιά μας, που δεν είναι δυνατόν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια σε αυτόν τον τόπο, με την ντροπή
των βόθρων και των λυμάτων στους δρόμους. Ο δρόμος για
την επίλυση του προβλήματος είναι μακρύς. Μπροστά όμως
στον κίνδυνο να διχαστεί η τοπική μας κοινωνία και ο διχασμός αυτός να είναι μόνιμος, επιλέξαμε ως Διοίκηση να κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω από τις αρχικές μας θέσεις. Ένα
βήμα πίσω σήμερα, για να προχωρήσουμε από αύριο πολλά
βήματα μπροστά στη μεγάλη πορεία που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.
Προτείναμε τη δημιουργία δια-παραταξιακής επιτροπής
για να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να βρεθεί μια συναινετική λύση. Για να αποτρέψουμε το διχασμό. Για να
αποδείξουμε ότι δεν έχουμε καμία δέσμευση απέναντι σε
συμφέροντα, όπως κάποιοι κακόβουλοι ισχυρίζονταν.
Δεν συναινέσαμε και δεν ψηφίσαμε να μην υπάρξει λύση.
Δεν πετάξαμε την μπάλα στην εξέδρα, απλά δώσαμε παράταση μήπως και μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στο
αυτονόητο.

Τώρα είναι ώρα ευθύνης για όλους. Είναι ώρα να αποδειχθεί ποιοι θέλουν λύση και ποιοι επιδιώκουν να ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια με τους βόθρους, αρκεί
αυτό να εξυπηρετεί τα δικά τους μικροπαραταξιακά συμφέροντα.
Περιμένουμε, παρά την άρνησή τους, εξαιρουμένου του
κ. Ν. Βολάκου, όλες τις παρατάξεις να συμμετάσχουν
στην επιτροπή που δημιουργήσαμε.
Περιμένουμε προτάσεις άμεσα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος
για χάσιμο.
Όποιος αρνηθεί τη συμμετοχή του στην κοινή προσπάθεια, θα είναι υπόλογος στους πολίτες.
Η αλλαγή στάσης από πλευράς μας σε καμία περίπτωση
δεν υποδηλώνει αδυναμία, αντίθετα αναδεικνύει τη δύναμη που έχουμε ως δημοτική παράταξη να θέτουμε σε
δεύτερη μοίρα τις όποιες σκοπιμότητες. Δύναμή μας είναι
οι αρχές μας.
Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο. Διαβεβαιώνω τους
συμπολίτες μου ότι θα επιδιώξω να δοθεί λύση σε κλίμα
συναίνεσης και συνεργασίας. Κι αν αυτό δεν επιτευχθεί,
θα επιδιώξω καθαρή λύση προσφεύγοντας στην ετυμηγορία της τοπικής κοινωνίας. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν
αδιέξοδα”.
Γραφείο Τύπου Δήμου Σαρωνικού
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Η Δήλος το ιερό νησί
της αρχαιότητας
(σε δεύτερη συνέχεια)
Από το προηγούμενο άρθρο μιλώντας για την αρχαία Δήλο, είχαμε σταματήσει στο σημείο που οι Αθηναίοι επέβαλαν το νησί
σε Καθαρμό (426-425 π. Χ.)
Είχαν προς τούτο τότε ξεθάψει τους νεκρούς και μεταφέρει τα
νεκροταφεία στο διπλανό νησί της Ρηνείας.
Αλλά συνάμα είχαν απαγορεύσει να γίνονται τοκετοί και ενταφιασμοί στη Δήλο, με σκοπό να διατηρείται το αμόλυντο της
ιερότητας του νησιού.
Και σε συμπλήρωμα το 422 π.Χ. με διάταγμα άρχισε μαζικά να
εξορίζονται όλοι οι ντόπιοι κάτοικοι στο Αδραμύτιο της Μικράς Ασίας. Το νησί τώρα βιώνει σκληρά την καταπίεση της
Αθηναϊκής Ηγεμονίας.
Με την νίκη όμως και κάθοδο των Μακεδόνων, οι μέρες για το
νησί της Δήλου καλυτερεύουν.
Τόσο με τον Φίλιππο όσο και με τον γιό του τον Αλέξανδρο, ο
αέρας της ελευθερίας πνέει πλέον στο νησί χωρίς ανταλλάγματα, και δίνεται χώρος στην αγορά για άνοιγμα και οικονομική
ανάπτυξη, με συνέπεια το χρήμα σε χρυσάφι και αγαθά να αλλάζει τα πάντα στο νησί, σε οικοδόμηση εντατική αλλά και
προκλητική σε πλούτο και στολίδια και σε κίνηση της μεταπρατικής αγοράς που να χτυπά στην κορύφωσή της.
Ναοί και Μνημεία, Αφιερώματα από τον τότε διεθνή χώρο,
Αγάλματα ελληνικών και ξενόφερτων θεών όπως των αιγυπτιακών του Σέραπι, της Ισιδος, του Ανουβι σε πάνδημο προσκήνυμα. Τράπεζες και σαράφικα, Λιμάνι με αδασμολόγητη
χρήση, όλα στο δούναι και λαβείν και στην υπηρεσία του ατομικού συμφέροντος. Η Δήλος ορίζεται ως νήσος ιεράς λατρείας, ουδετέρα και ανοχύρωτος και τυγχάνει της διεθνούς
προστασίας.
Στο οικοδομικό όργιο διακρίνομε και σημειώνομε, το μεγάλο
για ένα τόσο μικρό νησί, Θέατρο, το Στάδιο και την Παλαίστρα
στο Ιερό της Λίμνης, τη μεγάλη Αίθουσα με τα υποστήλια στηρίγματα, τον περίπτερο Ναό των Δηλίων, τα αφιερώματα των
Ναξίων, των Παρίων, Σαμίων αλλά και των Συρίων, των Αιγυπτίων, των Μακεδόνων, των Ρωμαίων ακόμα και την Συναγωγή
των Εβραίων, την πρώτη της Διασποράς κατά το πρώτο βιβλίο
των Μακκαβαίων, αλλά και ξεχωριστό κτίριο το των Σαμαρειτών, με δυο θεσπίσματα για τους “Ισραηλίτες της Δήλου”, και
όλα τα άλλα που επέπρωτο να αναδείξει και επιβεβαιώσει η αρχαιολογική σκαπάνη, σε ύπαρξη και μεγαλοπρέπεια.
Βέβαια στα “μείον” εγγράφεται το ανύπαρκτο αποχετευτικό σύστημα, και η δυσωδία και ακαθαρσία του ιερού νησιού, κόπρανα
δε ανθρώπων και ζώων, να ανοσιώνουν μνημεία, ναούς και
παντοειδή αφιερώματα. Ενδεικτική η βρώμα και ρύπανση του
ναού του Σέραπι που επιβεβαιώνεται από την καταγραφή της
δαπάνης για τον καθαρισμό του.
Στα “συν” θα πρέπει να τονιστεί η κατάργηση της φορολογίας,
και το χρυσάφι που έρρεε και η μεγαλόπρεπη δόμηση των
ιερών αλλά και των ιδιωτικών κατοικιών. Στα “πλήν” πάλι εγγράφεται η άναρχη και χωρίς πολεοδομικό σχέδιο δόμηση, η
βρώμα που ήδη με παράδειγμα εκτέθηκε και η άφθαστη προκλητικότητα των πάντων και πασών σε επίδειξη και νεοπλουτισμό, και το τρομερό σε βαθμό και διεθνιστική συμμετοχή
δουλεμπόριο.

ΕΒΔΟΜΗ

Οι διάδοχοι της μακεδονικής Δυναστείας συνεχίζουν να ευνοούν το νησί, και να εξακολουθούν να τιμούν την ιερότητά του,
σαν τόπο γέννησης του Απόλλωνα και να το βλέπουν σαν
χώρο ιερό αφιερωμάτων και επίκεντρο προσκυνήματος κυκλαδικό, αλλά και αρχαϊκά παγκόσμιο. Το περίεργο όμως είναι και
μετά την παρακμή της Δήλου, η σκυτάλη στο θρησκευτικό
προσκύνημα ουδόλως απωλέσθηκε για το Αιγαίο αλλά αρπάχτηκε από ένα άλλο πάλι κυκλαδίτικο νησί. Και όχι μόνο η σκυτάλη, αλλά και το θεμέλιωμα του μεγάλου προσκυνητικού
ναού της νέας ελληνικής θρησκείας στερεώθηκε στο αμάλγαμα, γλώσσας, μαρμάρου και απομίμησης μυστηρίων της
Ελευσίνας. Και αυτά για να μην εν υποκρισία ξεχνιόμαστε,
εμείς οι δήθεν μη δωδεκάθεοι και δήθεν μη ειδωλολάτρες. Και
επί των τελευταίων κρατώ το στόμα μου κλειστό.
Αλλά στο θέμα μας και πάλι.
Το 315 π.Χ. ο Αντίγονος ιδρύει ένας είδος ομοσπονδίας των
πόλεων του Κεντρικού Αιγαίου και κατά κύρια βάση κυκλαδικής, με όνομα το “Κοινό των Νησιωτών” και με έδρα την Δήλο.
Σημειωθήτω δε ότι η ομοσπονδία έκτοτε κρατάει την πολιτική
της ανεξαρτησία και μέχρι το 167 π.Χ. (Π. Νιγδέλης).
Απο το αρχείο των ‘’Ιεροποιών’’, των υπευθύνων διαχειριστών
της περιουσίας του ιερού του Απόλλωνα, μαθαίνομε και τις λεπτομέρειες επάνω στα έσοδα και στα έξοδα από γενικότερες
κινήσεις αλλά κυρίως από μισθώσεις αγροκτημάτων, κατοικιών,
τόκους και δάνεια, αμοιβές εργολάβων, και προμήθειες πιθανόν
και ημετέρων. Καταγράφονται τριακόσιες περίπου ομοσπονδιακές αποφάσεις και “προξενικά” διατάγματα, με τα οποία γίνεται
επιτρεπτό στους ξένους να αποκτούν γη, να αγοράζουν την γη
της Δήλου, αλλά και να έχουν ατέλειες δασμολογικές. Τροποποιείται ακόμα το καθεστώς μίσθωσης κτημάτων, όσον αφορά
τον μισθωτή, αλλά και τον χρόνο εκμίσθωσης. Όσον αφορά τον
μισθωτή παύει να είναι μονοπωλιακό προνόμιο των Αθηναίων η
εκμετάλλευση, από το 316 π.Χ.
Πάντως όπως φαίνεται και με κάποιες αμοιβαίες υποχωρήσεις,
όλοι τους έμειναν ευχαριστημένοι. Αλλά οπωσδήποτε παρέμεινε η αυστηρότητα του νόμου με την οποία η όποια παραποίηση των στοιχείων επέφερε και την άμεση κατάσχεση της
περιουσίας!
Το 250 π.Χ. χτίζεται στη βορινή μεριά του νησιού η Στοά του
Αντιγόνου, από τον Δημητρίου του Πολιορκητή το Μνημείο
των Ταύρων, για τη νίκη του το 305 π.Χ. στην Σαλαμίνα της Κύπρου. Τοποθετεί μάλιστα μέσα σε στοά και το πλοίο από το
οποίο ο ίδιος έδινε τη μάχη.
Από το 205 π.Χ. και μετά ακολουθούν στην ανέγερση, η Στοά
του Φιλίππου, η Στοά του Ατττάλου του βασιλιά της Περγάμου,
ως και πολλά άλλα σημαντικά και αξιόλογα αφιερωματικά οικοδομήματα.
Θα πρέπει δε να σημειωθεί, ότι σε ολόκληρο το νησί και σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα κυριαρχεί ένας άκρατος
σαρκικός ερωτισμός. Ανάγλυφοι φαλλοί που εντυπωσιάζουν σε
τέχνη και λεπτομέρεια, κοσμούν προκλητικά τους τοίχους των
σπιτιών και όχι μόνο.
Στο “Ιερό” και χώρο του περιβόλου του ναού του Απόλλωνα,
ορώνται εν στύσει αναθηματικοί μεγάλοι φαλλοί.
Σε ένα σπίτι πάλι, δύο φαλλοί ανάγλυφοι φέρουν την επιγραφή: «τούτο σοι και τούτο μοι», δηλαδή αυτό για σένα και
αυτό για μένα, πράγμα που υπονοεί το ενδεχόμενο μιάς ομοφυλοφιλικής σχέσης.
Άλλωστε δεν παρέλειπε, αλλά και ως φαίνεται σε κάτι τέτοια
παρέπεμπε, ο Απόλλων όπως και ο Διόνυσος όταν θαύμαζε
τα αγόρια της Ιωνίας. Αλλού πάλι εντυπωσιαζόμαστε από την
παρουσία μιας ολόγυμνης ανάγλυφης γυναίκας, που με χάρη
κινείται αιδημόνως για να καλύψει με φτερό τα οπίσθιά της.
Αλλά και παντού κύπελλα με ερωτικά συμπλέγματα, και όλα τα
“καλούδια” της μιας καταναλωτικής και εν ευμαρεία πλην δουλοκτητικής και διαχρονικής κοινωνίας.
Από την άλλη μεριά αξίζει να σημειώσει κανείς και τις χαρακτικές καταστροφικές επιδόσεις των μαθητών, επάνω στα μαρμάρινα θρανία τους, έθιμο παραδοσιακό που καταγράφεται και
στις ημέρες μας.
Το νησί με το χρόνο γίνεται το επίκεντρο του εμπορικού κόσμου της εποχής. Έμποροι και ναυτικοί από Ανατολή και Δύση

συρρέουν για να βγάλουν χρήμα από ένα ξέφρενο μεταπρατικό εμπόριο. Έλληνες, Ιταλοί κατ εξοχήν από την Κάτω Ιταλία,
Φοίνικες, Σύριοι, Παλαιστίνιοι, συρρέουν και συνωστίζονται
στον ομφαλό του παζαριού της εποχής. Ίδρύουν στη Δήλο
συλλόγους συντεχνιακούς και εθνικά φυλετικούς σε συνένωση για την προστασία των συμφερόντων τους.
Το νησί πάσχει από νερό. Με υδραγωγεία και δεξαμενές συλλεκτήρες του βρόχινου νερού επιχειρείται η θεραπεία.
Το νησί δεν παράγει τίποτα. Όλα εισάγονται και όλα στο σφυρί,
άψυχα και έμψυχα πωλούνται και αγοράζονται.
Στα έμψυχα και σε πρωταγωνιστικό πλάνο καταγράφεται το
δουλεμπόριο. Από τον Στράβωνα διαβάζω σχετικά:
«Η Δήλος δυναμένη μυριάδας ανδραπόδων αυθημερόν και δέξασθαι και αποπέμψαι ώστε και παροιμίαν γενέσθαι δια τούτο:
έμποροι, κατάπλευσον, εξελού, πάντα πέπραται» και φυσικά
με το μυριάδες υπονοεί δέκα χιλιάδες ή έστω κάποιον αριθμό
στο περίπου, αλλά και το “εξελού”, που θα πεί ευσπλαχνίσου
(ελεώ) δίνει σαν παράγωγο και το “ελεεινός”.
Και οι εισαγωγές των δούλων, αυτές όλες καταγράφονται και
ως φαίνεται με προμηθευτές κυρίως από τη Συρία, αλλά και
από Βιθυνία και Καππαδοκία, μαζί πάντως με τα αραβικά και
ινδικά μυρωδικά, μα και γυαλικά ή και υφαντά...
Η μανία του κέρδους αλλοίωσε τα πάντα, παραμέρισε το ιερόν
του χώρου και ο ναρκισσισμός, νεοπλουτισμός επιδειξιομανία
κυριάρχησαν. Περιφανή οικοδομήματα, μεγαλοπρεπείς κατοικίες των μεγαλόσχημων, φανταχτερά στολίσματα των κυριών ως και χρηματιστηριακές Τράπεζες διεθνείς και ντόπια
σαράφικα, σε συναγωνισμό ανταγωνιστικής παρουσίας και εμφάνισης, επιβάλλουν τον ανυπόκριτο ξιπασμό στην κοινωνική
ζωή. Και πίσω από όλα και στη σκιά της διαπλοκής, να διακινούνται οι άπληστοι Αθηναίοι, οι οποίοι καταφέρνουν ακόμα
και από τους Ρωμαίους κατακτητές να πάρουν και πάλι στα
χέρια τους και την διοίκηση του νησιού.
Και τώρα σε κίνηση καινούργιας Κάθαρσης οι κάτοικοι να εξορίζονται ομαδικά προς Αχαϊα. (166 π.Χ.).
Το λιμάνι του νησιού από τη Ρώμη κηρύσσεται ελεύθερο δασμών. Και όταν το 146 π.Χ. η Κόρινθος τιμωρείται από τη Ρώμη
με καταστροφή, στη Δήλο τώρα μονοπωλείται το ναυτικό εμπόριο από Ανατολή και Δύση, και ιδίως με τα σιτηρά από τη
Μαύρη θάλασσα. Στο 100 π.Χ. το νησί φαίνεται να αριθμεί 25
χιλιάδες κατοίκους
Φτάνομε αισίως στο 88 π.Χ. όταν ο Μιθριδάτης, βασιλιάς του
Πόντου καταστρέφει και εξαπονδρίζει το νησί και το αποτελειώνουν δυό χρόνια μετά, οι φίλοι του πειρατές από την Κιλικία.
Από τότε το νησί χάνεται στην πορεία του χρόνου, και το αρχαίο ποικιλόμορφο κάλλος της Δήλου καταβυθίζεται κατά τον
Σιβυλλικό χρησμό σε μια “Άδηλη” παρουσία, μέχρι να κινήσει
το ενδιαφέρον των αρχαιοκαπήλων.
Στο μεσοδιάστημα οι κάτοικοι των πέριξ νήσων, ξεθεμελιώνουν
και καταστρέφουν όλο το αρχαίο κάλλος υποβαθμίζοντας το
σε άμορφα οικοδομικά υλικά για τις ανάγκες σπιτιών και χριστιανικών ναών.
Εν τω μεταξύ η Δήλος από το 1369 και για ένα χρονικό διάστημα γίνεται οχυρωματική βάση των Ιωαννιτών Ιπποτών από
τη Μάλτα και αργότερα επι τουρκοκρατίας κρησφύγετο των
πειρατών.
Θα ξαναζωντανέψει όμως, πλην έτι καταστροφικά αργότερα,
από τη ασύδοτη καταστροφική μανία κέρδους των αρχαιοκαπήλων Ιταλών και Άγγλων, μαζί δε και Ελλήνων.
Η λεηλασία από τους αρχαιοκαπήλους σταματά με την παρέμβαση και έναρξη ανασκαφών από Αρχαιολογική Γαλλική Σχολή
το 1846, της οποίας η συμπεριφορά υπήρξε επιστημονικά και
παντί τρόπω άψογη και με τον ενδεδειγμένο σεβασμό προς τον
αρχαίο χώρο, διο και η Ελλάδα πολλές χάρητες της οφείλει.
Βοηθήματα
1) Κ. Τσάκου: ’’Το νησί του Απόλλωνα’’
2 Π. Χατζηδάκη: ΄΄Η δηλιακή κοινωνία
3 Π. Χατζηδάκη: ‘’ Τα ψηφιδωτά δάπεδα της Δήλου’’
4 Φ. Ζαφειροπούλου:’’Το Μουσείο της Δήλου ΄΄
5 Π Νιγδέλη: ‘’Το διεθνές λιμάνι της Δήλου’’
6 Αλ. Αγγελετάκη: “Δήλος η άλλη όψη’’
7 Ph Bruneau: ’’Ιερά και λατρείες’’
8 R Etienne: “Ανεξάντλητοι Θησαυροί”
9 Ch Diehl: “Αρχαιολογικαι Εκδρομαί εν Ελλάδι’’ Σαλιβερος 1896
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Το αυτογκόλ
του Κωνσταντέλλου
«Αυτό το πάρκο και να το καθαρίσουμε σε τρεις ημέρες
θα είναι βρώμικο»!, είπε ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνστνατέλλος, στη διαβούλευση που έκανε για την πλατεία
Νυμφών, απαντώντας σε Βουλιαγμενιώτη, που του ζητούσε καθαριότητα στην πόλη και σε κάποιο πάρκο.

Οι καντίνες γκρεμίζονται
Λοιπόν οι καντίνες του Καβουρίου κατεδαφίζονται. Το
δήλωσε για άλλη μια φορά ο δήμαρχος των 3Β, χωρίς
αυτή τη φορά να τον ρωτήσουμε οι δημοσιογράφοι,
γιατί δεν μας δέρνει πια η αγωνία...
Η αγωνία έπρεπε να δέρνει τη Δημοτική Αρχή, που έχει
να λάβει χρήματα πάρα - πάρα πολύ καιρό από τις καντίνες και βρίσκεται σε δικαστική διένεξη.

Τα καλύβια είπαν όχι στο ΚΕΛ
Πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες του περιβάλλοντος παίζονται και στο Δήμο Σαρωνικού, με το μεγάλο πρόβλημα
της έλλειψης αποχέτευσης. Όλοι την θέλουν αλλά κανείς στην πόλη του. Να πάει στην αυλή του γείτονα...

Έτσι λοιπόν ακύρωσαν την προηγούμενη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στα Καλύβια. Και τώρα τί; Τώρα θα κολυμπάνε στη θάλασσα που καταλήγουν μέσα όλοι οι
βόθροι της περιοχής. Για πόσα χρόνια, άγνωστο!!!

Εις υγείαν των κορόιδων
Θυμάστε τη Fraport (γερμανικό δημόσιο, γερμανική κατοχή δηλαδή) που πήρε για ένα κομμάτι ψωμί, 14 περιφερειακά αεροδρόμιά μας και μας κατηγορούσαν
μάλιστα, γιατί τους τα δώσαμε χωρίς λάμπες;;;
Γέμισε τα ταμεία της από τα κέρδη τους. Μέσα σε κάποιους μήνες απέφεραν κέρδη ύψους 106 εκατομμυρίων ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων,
αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/8 περίπου των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, 808 εκατομ. €.

Φιλοσοφία και Επιστήμη!
Η πνευματική προσπάθεια της ανθρώπινης διανόησης,
για την αναζήτηση των αιτιών, που συνέβαλαν στη δημιουργία του Σύμπαντος Κόσμου, ονομάστηκε Φιλοσοφία,
από τον Πυθαγόρα το Σάμιο, ο οποίος ήταν μέγιστος μαθηματικός και προσωκρατικός* φιλόσοφος. Δηλαδή ανήκε
στους φιλοσόφους που έζησαν και μεγαλούργησαν, πριν
από την εποχή του Σωκράτη, ο οποίος αποτέλεσε όριο μεταξύ των φιλοσόφων που έζησαν πριν απ’ αυτόν, από τον
7ον αι. μέχρι και την εποχή του και μετά απ’ αυτόν, τους
λεγόμενους «μετασωκρατικούς»!!!
Η λέξη Φιλοσοφία, είναι σύνθετη και φυσικά ελληνική,
αφού ο πρώτος λαός που ασχολήθηκε με την Φιλοσοφία
ήταν οι πρόγονοι των Ελλήνων και αποτελείται, από το
ρήμα «φιλώ», που σημαίνει αγαπώ και από το ουσιαστικό
«σοφία», οπότε η λέξη Φιλοσοφία δηλώνει την αγάπη για
την σοφία!
Με τη Φιλοσοφία γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα, προβλήματα ή απορίες, που σχετίστηκαν με την ύπαρξη, τη
γνώση, την αξία, την αιτία, τη γλώσσα και το μυαλό, τα
οποία ταξινομήθηκαν σε οριακά, θεμελιώδη ή έσχατα!!!
Η φιλοσοφία ανοίγει καινούργιους ορίζοντες στη
σκέψη και στη γνώση, αναζητώντας απαντήσεις, που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες και διευρύνει την ανθρώπινη νόηση, ακόμα και όταν δεν προσφέρει λύσεις,
γιατί δίνει τη σκυτάλη στους επόμενους φιλοσόφους να
συνεχίσουν την αναζήτηση!!!
Ο φιλόσοφος δεν αρκείται στην ανάλυση της πραγματικότητας, όπως της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο
και την θέση του σ’ αυτόν, αλλά προτείνει σκέψεις, για το
πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα και σε άλλη
μορφή και έτσι οι φιλόσοφοι δημιουργούν σε διάφορες
εποχές τα λεγόμενα «φιλοσοφικά ρεύματα»!!
Οι θετικές επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική,
η Χημεία, η Ιατρική, η Αστρονομία κ.α., καθώς και οι μεταγενέστερες επιστήμες, όπως η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική,
η Κοινωνιολογία κ.α., ίσως να μην υπήρχαν αν δεν προυπήρχε η Φιλοσοφία!!!
Οι κλάδοι της Φιλοσοφίας είναι πολλοί, όπως η Ηθική,
η Αισθητική, η Γνωσιολογία, η Μεταφυσική, ή Επιστημιολογία, που μεταξύ των κεντρικών προβληματισμών της, συμπεριλαμβάνονται και οι φιλοσοφικές προκλήσεις που θέτει
ο Σκεπτικισμός και οι σχέσεις μεταξύ αλήθειας, πίστης και
αιτιολόγησης.
Άλλοι κλάδοι είναι η Πολιτική Φιλοσοφία, η Λογική, η
Φιλοσοφία της γλώσσας και τέλος η Φιλοσοφία της θρη-

σκείας, ενώ κάθε κλάδος αποτελείται και από υπό-ενότητες!!!
Οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν Έλληνες και κάποιοι απ’ αυτούς ανήκαν σε διάφορες και σε διαφορετικές σχολές, ενώ
κάποιοι λαοί αντέγραψαν τα φιλοσοφικά τους επιτεύγματα,
δημιουργώντας μεταλλαγμένες φιλοσοφίες για τo κράτος
ή για τη φυλή τους ή για την εποχή που ζούσαν ή για μια
ιδεολογία και οι πιο γνωστοί από αυτούς ήταν οι Φιλόσοφοι των Αρχαίων Ρωμαίων, του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού, του 19ου αι., του 20ου αι. και του
Ισλάμ!!!
Δεν υπήρχαν φιλόσοφοι σε λαούς που ανήκουν σε
εθνικές ομογλωσσίες, όπως οι λεγόμενοι Ινδοευρωπαίοι,
κατά τους ισχυρισμούς κάποιων ιστορικών, κυρίως Γερμανών, που έκαναν την μυστηριώδη εμφάνισή τους πριν 200
περίπου χρόνια και με ένα περίεργο πείσμα επιμένουν να
λένε ότι ανήκουν και οι Έλληνες σ’ αυτούς τους λαούς!!!
Μακρόχρονες επιστημονικές μελέτες και έρευνες από
ειδικούς, βασιζόμενες σε αποδείξεις ευρημάτων και διασωθέντων ελληνικών συγγραμμάτων, μας πληροφορούν ότι οι
Έλληνες είναι γηγενής λαός και πολλές χιλιετίες προγενέστερος όλων αυτών των λεγομένων «Ινδοευρωπαϊκών
λαών, ακόμα και των Ινδών, τους οποίους εκπολίτισαν ο
Ηρακλής και ο Θεός Διόνυσος και τους έμαθαν μεταξύ
άλλων και την μυστική σανσκριτική γραφή, σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς πολλών διακεκριμένων επιστημόνων,
όπως του Γερμανού γλωσσολόγου Franz Bopp, ο οποίος
απέδειξε ότι η σανσκριτική στηρίζεται στην ελληνική και
όχι η ελληνική στην σανσκριτική, κάτι άλλωστε πού παραδέχονται και οι ίδιοι οι Ινδοί, όπως έχουν γράψει στην εφημερίδα τους ΠΟΥΡΝΙΜΑ ΣΑΜΕΛΑΝ της Καλκούτας φυλ.
21, Σεπτεμβρίου 1994, στο άρθρο «Οι Έλληνες κι εμείς» και
είναι υπερήφανοι γι’ αυτό το γεγονός, κάτι που όχι μόνο
δεν το διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία, αλλά διδάσκουν
ακριβώς το αντίθετο, με την παθητική και αδιάφορη στάση
των περισσοτέρων εκπαιδευτικών!!!
Η Φιλοσοφία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των
ανεπτυγμένων διανοητικά λαών, που διέπονται από ηθικές
αρχές και γι αυτό το λόγο οι πρώτοι φιλόσοφοι ήταν Έλληνες!!!
Οι διάφορες φιλοσοφίες είχαν ομοιότητες μεταξύ
τους και πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονταν, αλλά
είχαν και αντιπαλότητες, με τραγικά αποτελέσματα για την
ανθρωπότητα!!!
Η λέξη «επιστήμη» είναι και αυτή ελληνική και προέρ-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

χεται από το ρήμα «επίσταμαι», που σημαίνει γνωρίζω καλά
και κατ’ επέκταση « επιστήμη» σημαίνει το σύνολο των
γνώσεων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή και για την
ίδια την γνώση, που έχει όμως αποκτηθεί με μελέτη και παρατήρηση, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί και να αποδειχθεί μέσα από οργανωμένα πειράματα!!!
Ο Πλάτωνας στο έργο του «Θεαίτητος», αναφέρει ότι
ένας από τους συνομιλητές είπε: «έστιν ουν επιστήμη δόξα
αληθής μετά λόγου», δηλαδή «η επιστήμη είναι βεβαιωμένη γνώση με αληθινά επιχειρήματα»!!!
Η σύγχρονη επιστήμη χωρίζεται συνήθως σε τέσσερις
μεγάλες ομάδες, που είναι: οι θετικές επιστήμες, οι εφαρμοσμένες, οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές, χωρίς να
αποκλείεται τα στοιχεία μιας επιστήμης, να γίνονται στοιχεία μελέτης για μιαν άλλη!!!
Η σύγχρονη πρόοδος των Μαθηματικών και της τεχνολογίας, μπορούν να δώσουν τις σωστές απαντήσεις σε
πολλά θέματα, που αδυνατούσαν να δώσουν οι θεωρίες !!!
Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι φιλοσοφικές αντιλήψεις των
διαφόρων σοφών και φιλοσόφων της αρχαιότητας σχετικά
με την προέλευση της ζωής, ή τις ιδιότητες του νερού, του
αέρα, της φωτιάς κ.α. ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα!!!
Οι επιστημονικές αμφισβητήσεις για πολλές θεωρίες, δημιουργούν καινούργια δεδομένα, τα οποία τις εκτοπίζουν και τις αντικαθιστούν με σύγχρονες θεωρίες, που
εκκολάπτονται και αποδεικνύονται πειραματικώς, μέσα στα
μεγάλα επιστημονικά κέντρα, όπως είναι το LIGΟ της Αμερικής και το CERN της Ευρώπης, στα οποία κυρίαρχη θέση
κατέχουν Έλληνες και Ελληνίδες επιστήμονες, που συνεχίζουν και συμπληρώνουν το έργο των προγόνων τους,
των φιλοσόφων και επιστημόνων τεχνουργών, οι οποίοι
έβαλαν τα θεμέλια για κάθε σύγχρονη επιστήμη!!!
* Προσωκρατικοί Έλληνες φιλόσοφοι ήταν: Θαλής, Αναξίμανδρος,
Αναξιμένης, Πυθαγόρας, Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Παρμενίδης,
Ζήνων ο Ελεάτης, Μέλισσος ο Σάμιος, Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας,
Λεύκιππος, Δημόκριτος, Γοργίας, Πρόδικος, Ιππίας, Φερεκύδης και
Πρωταγόρας!!!
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Προσφορά και μόδα με την Παναθηναϊκή
Οργάνωση Γυναικών, Γλυφάδας - Βούλας
Η πανελλήνια οργάνωση γυναικών “Παναθηναϊκή” παράρτημα Γλυφάδας - Βούλας, πραγματοποίησε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, την πρώτη
Νοεμβρίου, με παρουσίαση μόδας: ένδυμα, καπέλο, κόσμημα.
Η πρόεδρος Σάσσα Σερεμίδη καλωσόρισε τα
μέλη και τις φίλες της οργάνωσης.
Η “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας, έχει στο
ενεργητικό της μεγάλη δράση με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Παρούσα και η επί σειρά ετών πρόεδρός της
Μαίρη Δαμηλάκου.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας.

ελληνική επικράτεια. Είναι μέλος του Women’s Lobby
της Ερωπαϊκής Ένωσης.

Η Πανελλήνια Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή»
ιδρύθηκε το 1983. Είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση
(ΜΗΚΥΟ) και έχει πάνω από 8.000 μέλη στο δίκτυο
των 30 παραρτημάτων της που καλύπτουν όλη την

Σκοποί της Παναθηναϊκής είναι: Η ενημέρωση, η
ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση των γυναικών
για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων σε
όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα (περιβάλλον, υγεία. εκπαίδευση, εργασία, πολιτισμός,
αθλητισμός, ευρωπαϊκή ενοποίηση κλπ) που άπτονται
των ενδιαφερόντων της σύγχρονης γυναίκας, η
οποία καλείται ν΄αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
δημιουργεί το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.

Αριστερά πρώτο πλάνο η επί σειρά ετών πρόεδρος Μαίρη Δαμηλάκου. Στο κέντρο παρέα από τη Βούλα. Δεξιά μέλη της Παναθηναϊκής.
Πάνω η πρόεδρος και ένα μοντέλο που δείχνει τα κοσμήματα.

Αλλη μία εκλεκτή εκδρομή με την
“Ευρυάλη Βούλας”
Τη μαγευτική Μονεμβασιά δεν την χορταίνει κανείς όσες φορές κι αν την επισκεφθεί. Πόσο
μάλλον εμείς που ακούσαμε την ιστορική αναδρομή του Δημήτρη Βλαχάκου στην διαδρομή
μας απο Σπάρτη προς την Μονοβασιά. Αρχαιολόγος που πήρε μέρος στις ανασκαφές της ευρύτερης περιοχής μάς εδειξε πολλά σημεία με τάφους και ευρήματα και φυσικά μας ξενάγησε
στη μοναδική σωζόμενη μεσαιωνική καστροπολιτεία με τη
μόνη εμβασιά, οπως δηλώνει
και τ’ όνομά της. Μας απήγγειλε
ποίημα μπροστά στο σπίτι του
Γιάννη Ρίτσου, οπου βρίσκεται
και η προτομή του, ατενίζοντας
την μαγευτική θέα στο Μυρτώο
πέλαγος. Η ξαφνική μπόρα μάς
καθήλωσε στο ναό του Ελκόμενου Χριστού, όση ώρα χρειάστηκε για να τελειώσει και η
ξενάγησή μας. Βγαίνοντας απ
την εκκλησία είχαν ζωντανέψει τα χρώματα στα λιθόστρωτα, είχαν πλυθεί τα ξύλινα πρεβάζια,
μύριζε η πέτρα, μύριζαν και οι νοστιμιές της Ματούλας, υποκύψαμε στις τοπικές γεύσεις που
απογείωσαν τις αισθήσεις μας.

Διανυκτερέυσαμε στη Νεάπολη, την παραθαλάσσια κωμόπολη, την νοτιότερη της ηπειρωτικής
Ελλάδας πριν το ακρωτήρι του Μαλέα, βλέποντας απέναντι την Ελαφόνησο.
Κυριακή πρωί ξεκινήσαμε για ενα απο τα πιό σημαντικά σπήλαια της Ευρώπης. Κοντινή
διαδρομή, ορεινή, καταπράσινες πλαγιές, δαντελωτά ακρογιάλια, ασημένια θάλασσα, και
ο καινούργιος ο δρόμος μας οδηγεί στο σπήλαιο Καστανιάς. Μεγαλύτερης σπουδαιότητας απο το σπήλαιο του Δυρού. Τριών εκατομμυρίων ετών, σε επιφάνεια 1.500 τμ, με
ασφαλή πεζή διαδρομή 500 μέτρων. Μείναμε κατάπληκτικοι απο τους θεόρατους κόκκινους και λευκούς “καταρράκτες”, τις γιγάντιες “κουτρίνες”, τα “ελεφαντάκια” κ.α..
Για άλλη μια φορά ο Δημ. Ζησιμόπουλος κόπιασε για να μας επιβεβαιώσει οτι ζούμε στην
ομορφότερη χώρα του κόσμου.
Εφη Γαβριλάκη
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Η ΞΑΝΘΗ
ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!
Δύο προσκλήσεις Χορευτικών Συλλόγων στην Ξάνθη με
έφεραν κοντά σε μια κατάσταση που ποτέ δεν ήθελα να
ζήσω. Τρελλάθηκα όταν διαπίστωσα ότι η ωραιότατη
αυτή παραδοσιακή πόλη εάλω. Το λεγόμενο μουσουλμανικό στοιχείο που ήταν τόσο μικρό και ασήμαντο κατά
την Συνθήκη της Λωζάνης έγινε Τούρκικο και τεράστιο.
Αεράτες, καλλοντυμένες, εύπορες Τουρκάλες είχαν κατακλύσει την πλατεία, τους δρόμους και τα μαγαζιά στο
κέντρον της πόλεως, που είχε ζαχαροπλαστεία, καφενεία, εστιατόρια, καταστήματα Τούρκικα και κάποια σπά-

ποίθηση των Τούρκων και από την μοιρολατρεία και την
ανεκτικότητα των νεαρών Ελλήνων και των Ελληνίδων,
που είχαν υποστεί, νομίζω, και πλύση εγκεφάλου για τα
αδέρφια μας που πρέπει να τους αγκαλιάζουμε. Βέβαια
πού να σκεφτούν ότι αύριο αυτά τα αδέρφια μας, οι συμμαθητές τους θα τους πνίξουν στο αγκάλιασμα!

Βέβαια οι Ελληνίδες το…έπαιζαν υπεράνω και κάθονταν
ή ψώνιζαν από τα Τούρκικα, κάτι που η μανδηλοδεμένες
Τουρκάλες δεν έκαναν και δεν πήγαιναν στα ελάχιστα
Ελληνικά καφέ ή μαγαζιά.
Περισσότερο σοκαρίστηκα από τον αέρα και την αυτοπε-

Πρώτον, πολλαπλασιάζονται γρήγορα (ένα μελλοντικό
δημοψήφισμα θα μας πείσει), στη συνέχεια οι Ελληνικές
κυβερνήσεις είναι μακριά και οι εκπρόσωποί τους σίγουρα λιβανίζουν τους μουσουλμάνους (απροκάλυπτα
Τούρκους), επισκέπτονται τα σχολεία τους και τα κέντρα
τους, δίνουν πλουσιοπάροχες παροχές και άλλες διευκολύνσεις, αλλά αδιαφορούν κυριολεκτικά για τα Ελληνικά. Προπάντων μη θίξουμε τα αδέρφια μας. Και λένε η
λέξη ΦΙΛΟΤΙΜΟ είναι μόνον Ελληνική.

Ποιος μας εκπροσώπησε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια; Κα
τι υποστήριξε; Μήπως έστειλαν την Ρεπούση ή την Αναγνωστοπούλου; Ας πλήρωναν και το πρόστιμο φτάνει να
μην ψήφιζαν. Ας επισκεφθούν τους ελάχιστους Έλληνες
της Κωνσταντινούπολης ή ας μάθουν για τους εγκλωβισμένους της κατεχόμενης Κύπρου ή ας βοηθήσουν τους
Χειμαρριώτες και θα νοιώσουν τη διαφορά.
Το ανάθεμα πολύ γρήγορα οι ψηφίσαντες εθνοπατέρες
της Βουλής θα το εισπράξουν από τους μέλλοντες Ξανθιώτες και Έλληνες πατριώτες.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
Email: voula.lambropoulou@yahoo.com

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
Πολλά χρόνια τώρα η τοπική κοινωνία περίμενε την οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας προκειμένου να
μπει επιτέλους φρένο στην αυθαιρεσία, η οποία σε συνδυασμό με πρόχειρες τεχνικές παρεμβάσεις που έγιναν παραμονές των Ολυμπιακών αγώνων κατέληξαν να πνίγουν τη
Ραφήνα και τα Σπάτα. Οι οριοθετήσεις οφείλουν να δίνουν
στα ρέματα το πλάτος που τους ανήκει, ώστε το νερό να
μπορεί να καταλήγει αβίαστα στη θάλασσα χωρίς να πνίγει
πόλεις ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ταυτόχρονα, οι οριοθετήσεις οφείλουν να προστατεύουν το οικοσύστημα των ρεμάτων, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση του πλανήτη
μας αφού παίζουν καίριο ρόλο στη διατήρηση ειδών χλωρίδας και πανίδας και συνεπώς στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες, στον υδροφορέα κ.λπ.
Αντίθετα, η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
Διευθέτηση - Οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας»
που δημοσιοποιήθηκε και βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση
δεν κάνει τίποτα από τα δύο παραπάνω. Ούτε δίνει στο
ρέμα το χώρο που χρειάζεται, αντίθετα διαμορφώνει την
οριοθέτηση ανάλογα με τις καταπατήσεις, ούτε προστατεύει το οικοσύστημα του ρέματος, αντίθετα σκεπάζει την
κοίτη και τις όχθες του με συρματοκιβώτια και τσιμέντα
σε όλο του το μήκος (15Km), εξαφανίζοντας όλη τη χλω-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΒΑΚΗΣ
«ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΘΕΛΩ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ:
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΝΑ

Διαθέτουν ΦΙΛΟΤΙΜΟ αυτοί που ψήφισαν την Τουρκική
Ένωση και δεν τους «κόπηκε το χέρι»; Τώρα ετοιμάζονται να κάνουν Τουρκική Ένωση Εκπαιδευτικών, Τουρκική
Επιστημονική Ένωση και δεν συμμαζεύεται. Πας μουσουλμάνος είναι Τούρκος, έτσι πιστεύουν.

νια Ελληνικά.

ΚΥΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ρίδα και πανίδα του. Να σημειωθεί ότι το Μεγάλο Ρέμα
είναι επίσημα χαρακτηρισμένο ως ρέμα «Ιδιαίτερου Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος» με είδη υδρόφιλης βλάστησης (π.χ. πλατάνια) -σπάνια πλέον για την Αττική- και
πανίδα που περιλαμβάνει είδη σπάνια και προς εξαφάνιση
(κυρίως πουλιά). Τέτοια ρέματα οφείλουν να έχουν πλάτος

οριοθέτησης τουλάχιστον 100μ., ενώ η Μελέτη δίνει μέσο
όρο πλάτους οριοθέτησης 37μ. (max 85μ., min 18.5μ.).
Το Μεγάλο Ρέμα δεν είναι τα τσιμέντα που (δυστυχώς)
βλέπουμε στη γέφυρα του νεκροταφείου. Παρά τις καταπατήσεις και τις αυθαιρεσίες που συχνά φτάνουν μέχρι τις

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ»
Με τα παραπάνω λόγια εκφράστηκε ξεκάθαρα η θέση
του “Κύματος Ενωμένων Πολιτών” για το φλέγον ζήτημα της ανάπλασης την Πλατείας Βουλιαγμένης δια
στόματος του επικεφαλής του Συνδυασμού Δημήτρη
Δαβάκη.
Η παρουσία του επικεφαλής Δημήτρη Δαβάκη αλλά και
του δημοτικού συμβούλου και γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου Σπύρου Βαλάτα, ήταν αναγκαίες, αφού η Δημοτική Αρχή με την μελέτη που παρουσίασε αλλοίωνε εντελώς την φυσιογνωμία της πλατείας Βουλιαγμένης.
Ο σεβασμός στο φυσικό κάλλος της Βουλιαγμένης
έτσι όπως το προστάτεψαν για χρόνια ο αείμνηστος
Κοινοτάρχης Αδαμόπουλος, ο σεβαστός πάντα Πατρίκιος Καραγεώργος, αλλά κυρίως ο επι 24 χρόνια Δήμαρχος – Σύμβολο Γρηγόρης Κασιδόκωστας θα πρέπει
να είναι οδηγός και για όλους τους επόμενους, που με
την ψήφο των πολιτών ανέλαβαν την θέση του Δημάρχου.
Το “Κύμα Ενωμένων Πολιτών” βρέθηκε στο πλευρό
των κατοίκων της Βουλιαγμένης για να ενώσει την
φωνή του ενάντια στην υλοποίηση της μελέτης που εκπόνησε η νυν Δημοτική Αρχή.
Ελπίζουμε η φωνή να ήταν αρκετά δυνατή ώστε ο Δήμαρχος να αναλογισθεί το μέγεθος της καταστροφής
που πρόκειται να συμβεί ξεριζώνοντας πράσινο για να
φυτέψει «μπετόν και τσιμέντο»

όχθες του, έχει καταφέρει να αντισταθεί διατηρώντας
ακόμα και σήμερα σημαντικά στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος. Η οριοθέτηση θα έπρεπε όχι μόνο να το προστατέψει
αλλά και να το αποδώσει στους πολίτες για αναψυχή,
άθληση, εκπαίδευση. Σύμφωνα με την προτεινόμενη Μελέτη οι όχθες και η κοίτη του ρέματος αποψιλώνονται πλήρως (θα κοπούν περίπου 1500 πλατάνια, πεύκα, ιτιές,
λεύκες, ελιές κ.λπ.) και αυτή η ανεπανόρθωτη καταστροφή
υποτίθεται πως «θα αποκατασταθεί μερικώς» με ελάχιστους χώρους πρασίνου και αναψυχής (1800μ συνολικά
όπου περισσεύει χώρος από τις καταπατήσεις) με φυτεύσεις ειδών τύπου πικροδάφνης, σπάρτου κ.λπ.
Αν προχωρήσουν αυτά τα έργα, μιλάμε για οικολογική καταστροφή παρόμοια με αυτή του Αγ. Ζώνη ΙΙ (με την υπογραφή μάλιστα του ίδιου του κράτους), με επιπτώσεις στο
κλίμα της περιοχής μας, στην ατμόσφαιρα, στα επιφανειακά και υπόγεια νερά, στις θάλασσές μας.
Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης με αυτό το θέμα, την Πέμπτη 9/11
και ώρα 6μμ στο Δημαρχείο Ραφήνας-Πικερμίου, για να ενώσουμε τις φωνές μας και να αντισταθούμε σε αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή που προγραμματίζεται.
Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας
email: megalorema@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/1939192419688637
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Σύσσωμη η Βουλιαγμένη απάντησε: να μείνει η πλατεία όπως είναι
Η πρόταση της Δημοτικής αρχής του Δήμου 3Β να
“αναπλάσει” την πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμένη,
έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από την τρανταχτή πλειοψηφία των Βουλιαγμενιωτών, που βρέθηκαν σύσσωμοι στην πρόσκληση άτυπης διαβούλευσης που
κάλεσε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, στις 7 Νοεμβρίου 2017.
Το αδιαχώρητο από τον κόσμο, στο κατάστημα “Αqua
marina” μπροστά στην πλατεία που γινόταν η διαβόλευση. Πατάρι, σκάλα, κυρίως χώρος όλα κατειλημμένα.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ

παιδιά και τα εγγόνια τους σήμερα και την αγαπούν
ακριβώς γι’ αυτό. Γιατί δεν είναι μία τυπική, τσιμεντωμένη πλατεία.
Πολλοί ήταν οι κάτοικοι που έλαβαν το λόγο καθώς και
δημοτικοί σύμβουλοι που δήλωσαν το παρών στην εκδήλωση· και της πλειοψηφίας και των παρατάξεων της
αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος αφού έκανε μία εκτενέστατη γενική αναφορά, παρουσίασε τις διορθωτικές κινήσεις που έκαναν στην αρχική μελέτη, μετά από τις παρεμβάσεις
των κατοίκων, αλλά η εικόνα δεν ικανοποίησε καθόλου
το ακροατήριο. Κι αυτό γιατί παρά το ότι αύξησε όπως είπε - το πράσινο, παραμένει η τσιμεντοποίηση
(βοτσαλωτό και κιβόλιθοι) που βάζουν οι μελετητές,
αφαιρώντας τα μαλακά εδάφη της πλατείας.

Ο Διον. Κοντονής μίλησε πρώτος μετά το δήμαρχο σημειώνοντας ότι είναι «καλό το σχέδιο για μια πλατεία
όπως στην πλατεία Βάθης ή στην πλατεία Αμερικής,
όχι στη Βουλιαγμένη. Γιατί θέλετε να φέρετε το Παγκράτι εδώ, αντί να πάτε τη βουλιαγμένη στη Παγκράτι».

Διαμάντης, κάτοικος εξωτερικού: «Δεν διατηρούμε
αυτά που είχαμε. Βλέπω κατεστραμένα πεζοδρόμια,
ράμπες κλειστές από Ι.Χ....»
Σκούρας: «Πάτε να καταργήσετε την ιστορικότητα της
πλατείας. Εδώ και δύο χρόνια έχω στείλει επιστολή
και δεν πήρα ποτέ απάντηση»...
Ανάμεσα στους δεκάδες κατοίκους που μίλησαν κατά
του σχεδίου της πλατείας βρέθηκε και ένας κάτοικος
(Ηλιάδης το όνομά του) που θέλει να αλλάξει η πλατεία, όπως αλλάζουμε τα τρύπια μας παπούτσια...

Ο Δημ. Δαβάκης σημείωσε ότι: «η περιοχή της Βουλιαγμένης και η πλατεία Νυμφών είναι σημείο αναφοράς στο πανελλήνιο. ...Ας μην κάνεις τίποτα δήμαρχε.
Δεν χρειάζεται καμμιά αλλαγή. Καθαριότητα και περιφρούρηση χρειάζεται».
Ρένα Βιτάλη: «Γιατί να ασχημήνουμε τα όμορφα κύριε
δήμαρχε. Μην κάνετε τίποτα. Καθαριότητα και αστυνόμευση. Αυτό το υπέρογκο ποσό για την πλατεία, ας
το διαθέσετε στην αστυνόμευση».

«Ο κήπος της πλατείας» αναφέρεται στο βιβλίο του
«Παλιά Βουλιαγμένη» του Κουτσογιάννη. Αυτό πρέπει
να κρατήσουμε. “Ο κήπος της πλατείας”», Α. Οικονόμου αρχιτέκτων.

Στην σημερινή μορφή της πλατείας, οι μελετητές βλέπουν «απαξίωση της χρήσης της που δικαιολογείται
αρκετά από τη μεγάλη φθορά που έχει υποστεί ο αστικός της εξοπλισμός», αλλά και «από έναν σχεδιασμό
που παρουσιάζεται πλέον αναχρονιστικός».
Καταλήγοντας δε σημειώνουν ότι: «η χρήση της πλατείας Νυμφών είναι εν τέλει περιστασιακή και συμπτωματική, και πως η ίδια η πλατεία δεν αποτελεί από
μόνη της ουσιαστικό προορισμό για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της».
Από όσα όμως ακούστηκαν από τους κατοίκους, που
έλαβαν το λόγο, μετά την ομιλία του δημάρχου κάθε
άλλο παρά έτσι έχουν τα πράγματα.
Οι ομιλούντες την γνώριζαν πολύ καλά, είχαν παίξει
στα νεανικά τους χρόνια οι παλιότεροι και παίζουν τα

Κακογιαννάκος: «Να μην πειράξετε την πλατεία καθόλου. Θα χαθούν τα χρώματα. Να πάτε τα χρήματα στη
Βάρη και στη Βούλα να γίνουν βοτσαλωτά και κιβόλιθοι. Ο Καμίνης στην Αθήνα, ξηλώνει το βοτσαλωτό της
Διον. Αρεοπαγίτου και εμείς πάμε να το βάλουμε στην
πλατεία».

Ακούγοντας όλους τους ομιλούντες ο δήμαρχος, προβληματίστηκε όπως δήλωσε και σημείωσε ότι «τα μεγάλα έργα αν δεν έχουν την αποδοχή της τοπικής
κοινωνίας δεν μπορούν να προχωρήσουν.
...Θα συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε το σχέδιο,
χωρίς να το προχωρήσουμε ή θα το κάνουμε προσάναμα για το τζάκι. Το συμπέρασμα που θέλω να βγάλω
το πήρα».
Στο δελτίο Τύπου που μας απέστειλε ο Δήμος σημειώνει: «ο Δήμος θα προχωρήσει σε εργασίες επισκευής
της πλατείας, αντικαθιστώντας τις σπασμένες πλάκες,
τα φωτιστικά και τα παγκάκια, αφού στη συγκεκριμένη
πλατεία δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση
από το 1975, ενώ σε ότι αφορά τα σχέδια ανάπλασης,
θα μεταφέρει τις απόψεις και τα αιτήματα των κατοίκων στους μελετητές και όταν υπάρχει νέα πρόταση
θα συνεχιστεί η διαδικασία της διαβούλευσης.
Κλείνοντας, ο Δήμαρχος εξέφρασε τη διαρκή επιθυμία
του να συμμετέχουν οι κάτοικοι τις περιοχής σε διαδικασίες διαβούλευσης αφού θεωρεί πως όλα τα μεγάλα
έργα στην πόλη πρέπει να έχουν την αποδοχή των πολιτών».
Αννα Μπουζιάνη
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Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Ν. Κορέας
Η Μεικτή Νεανική Χορωδίας των Δήμων Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου, εκπροσώπησε
με κάθε επισημότητα, την Ελλάδα, στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, για τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, της Νοτίου Κορέας, «Πιονγκτσανγκ 2018», την Τρίτη
24 Οκτωβρίου 2017, στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και στην Τελετή Παράδοσης, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου!
Η Χορωδία, στις Τελετές ερμήνευσε τον Ολυμπιακό, τον Κορεάτικο και τον Ελληνικό
Εθνικό Ύμνο, υπό την Διεύθυνση των Μαέστρων, Ανδρέα Πυλαρινού, για τον Δήμο Μαρκοπούλου και του Ευτύχη Ζαρμπ, για τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Με πρώτη ιέρεια στο ναό την Κατερίνα Λέχου, η τελετή απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια,
ενώ συγκέντρωσε τα βλέμματα από μισό δισεκατομμύριο τηλεθεατές σε 200 κράτη.
Αξίζει την ιδιαίτερη μνεία το γεγονός, ότι στην Τελετή Παράδοσης, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, περισσότεροι από 20.000 θεατές και πλήθος επισήμων, καταχειροκρότησαν τα παιδιά των Δήμων.
Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, ο
οποίος «εκτός επίσημου Πρωτοκόλλου», συνεχάρη προσωπικά, τον Μαέστρο, Ανδρέα Πυ-

λαρινό και τα Παιδιά της Νεανικής Χορωδίας των Δήμων Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου!
Ο Υπεύθυνος των τελετών Αφής και Παράδοσης, ήταν ο Πανταζής Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Oργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και Σύμβουλος σε θέματα
Αθλητισμού του Δημάρχου Μαρκοπούλου.
O Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης, η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,
Μπίλιω Δρίτσα και η πρώην Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας,
Μαρία Κιμπιζή, στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους
ἄρχεσθαι
&
Διασείσεως*,
Διασεισµοῦ**
παύεσθαι
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«ἴριν δέ γεννᾶσθαι τῶν ἡλιακῶν
αὐγῶν εἰς ἀέρα συνεστῶτα πιπτουσῶν. Σεισμόν δέ τῆς γῆς ἐπί
πλεῖον ἀλλοιουμένης ὑπό θερμασίας
καί ψύξεως».
(Αναξιμένης, 585/4 - 528/5, “ΤΕSTIMONIA” =
MAΡΤΥΡΙΑΙ, Fragment 7, 27)

(= και το ουράνιο τόξο / η ίριδα προκαλείται από τις
ηλιακές ακτίνες που πέφτουν σε συμπυκνωμένο αέρα.
Και ο σεισμός προκαλείται ως επί το πλείστον όταν μεταβάλλεται η γη λόγω θερμότητας / ζέστης / υπερθέρμανσης και ψύξης / ψυχρότητας / παγώματος).

ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
«Ἀναξιμένης ξηρότητα καί ὑγρότητα τῆς γῆς αἰτίαν
τῶν σεισμῶν, ὧν τήν μέν αὐχμοί γεννῶσι τήν
δ᾽ἐπομβρίαι».
(Πλούταρχος, 45-120, “Περί των αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων”, 896c, 5-6)

(= Ο Αναξιμένης θεωρούσε ως αιτία των σεισμών την
ξηρασία/στεγνότητα της γης και την υγρασία της, από
τα οποία την ξηρασία την προκαλούν οι ανομβρίες/ξηρασίες και την υγρασία οι πολυομβρίες/ οι συχνές, πολλές και ραγδαίες βροχοπτώσεις).

«Ἀναξιμένης δέ φησι βρεχομένην τήν γῆν και ξηραινομένην ρήγνυσθαι, καί ὑπό τούτων τῶν ἀπορρηγνυμένων κολωνῶν ἐμπιπτόντων σείεσθαι· διό καί
γίγνεσθαι τούς σεισμούς ἔν τε τοῖς αὐχμοῖς καί πάλιν
ἐν ταῖς ὑπερομβρίαις· ἔν τε γάρ τῆς αὐχμοῖς, ὥσπερ
εἴρηται, ξηραινομένην ῥήγνυσθαι, καί ὑπό τῶν ὑδάτων ὑπερυγραινομένην διαπίπτειν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ”, Β’ 365b, 7-13)

(= Ο Αναξιμένης διατυπώνει τη θεωρία πως η γη, όταν
βρέχεται και μετά ξηραίνεται, υφίσταται βαθιές ρωγμές
/ ρήγματα και καθώς αποκόπτονται μεγάλοι όγκοι εδαφών και πέφτουν μέσα σ’ αυτές προκαλούν σεισμό· γι’
αυτό το λόγο υποστήριζε πως οι σεισμοί γίνονται κατά
τη διάρκεια μεγάλων ξηρασιών καθώς και πυκνών βροχοπτώσεων· γιατί, όπως έχει λεχθεί, κατά τη διάρκεια
της μακράς ξηρασίας, η γη ξηραίνεται και σχηματίζει
ρωγμές, ενώ όταν υγραίνεται υπερβολικά από τα νερά
καταρρέει και κατολισθαίνει).

«οἱ σεισμοί δέ κοσκινηδόν καί ἡ χιών σωρηδόν καί ἡ χάλαζα πετρηδόν, ἵνα σοι φορτικῶς διαλέγωμαι, ὑετοί τε
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ῥαγδαῖοι και βίαιοι, ποταμός ἑκάστη σταγών· ὥστε τηλικαύτη ἐν ἀκαρεῖ χρόνου ναυαγία ἐπί τοῦ Δευκαλίωνος
ἐγένετο, ὡς ὑποβρυχίων ἁπάντων καταδεδυκότων
μόγις ἕν τι κιβώτιον περισωθῆναι προσοκεῖλαν τῷ Λυκωρεῖ ζώπυρόν τι τοῦ ἀνθρωπίνου σπέρματος διαφυλάττον εἰς ἐπιγονήν κακίας μείζονος».

εκδοχή, είναι γιος της Ήρας που τον γέννησε σε στιγμή
παροξυσμού εναντίον του Διός. Ο Τυφώνας ως παιδί
της διχόνοιας του ουράνιου ζεύγους συμβολίζει τις βίαιες διαταραχές της ατμόσφαιρας.
Αξίζει να διαβάσετε τη γιγάντια διαμάχη μεταξύ του
Διός και του Τυφωέος και την κατάληξή της.

(Λουκιανός ο Σαμοσατεύς, 120 - 180, “Τίμων ή Μισάνθρωπος”, 3, 5-11)

(= και από τους σεισμούς σειόταν σαν κόσκινο η γη, το
χιόνι έπεφτε σωρηδόν και το χαλάζι σε μέγεθος πέτρας·
και για να σε ζαλίσω περισσότερο, οι βροχές ήσαν ραγδαίες και ορμητικές, κάθε σταγόνα ποταμός· κατά συνέπεια ακαριαία ξέσπασε τέτοιος κατακλυσμός επί
Δευκαλίωνος, που οι περισσότεροι άνθρωποι πνίγηκαν
και με δυσκολία προσάραξε μια μικρή κιβωτός, στην ψηλότερη κορυφή του Παρνασσού (Λυκώρεια, σημ. Λιάκουρα, 2.457 μ.) και διαφυλάχθηκε μικρό σπέρμα ζωής για
να προέλθει γένος ανθρώπων χειρότερο του πρώτου).
ΣΧΟΛΙΟ: Η πλανητική μαζική πλημμύρα, ο σαρανταήμερος!!! κατακλυσμός του Νώε, [που περιγράφεται στο βιβλίο
της Γένεσης (6 έως 9) της Αγίας Γραφής καθώς επίσης και
στο Κοράνι], επήλθε ως τιμωρία παγκόσμιου αφανισμού
ανθρώπων και ζώων, εξαιτίας της ηθικής κατάπτωσης του
αρχαίου βιβλικού κόσμου. Εκεί ο Νώε διασώθηκε μαζί με
τη γυναίκα του και τους τρεις γιους του με τις γυναίκες
τους, γιατί ήταν δίκαιος άνθρωπος σε σύγκριση με τους
σύγχρονούς του. Η κιβωτός του προσάραξε προσάραξε
στο όρος Αραράτ μετά από 150 ημέρες, όταν τα νερά υποχώρησαν. Είναι πιστό αντίγραφο του εννιαήμερου κατακλυσμού του Δευκαλίωνα παρμένο από την Ελληνική
Μυθολογία (σ.σ. Προϊστορία), όπως και ο κατακλυσμός
που περιγράφεται στο έπος του Γκιλγκαμές. Σημειωτέον
πως όλοι οι λαοί έχουν πλάσει έναν κατακλυσμό για να
στηρίξουν την ιστορική τους παράδοση και ύπαρξη. Ο Ελληνικός λαός είναι ο μοναδικός στον κόσμο που διαθέτει
στην επί χιλιετηρίδων ιστορική λαϊκή του παράδοση και
ύπαρξη τρεις κατακλυσμούς, του Ωγύγου, του Δευκαλίωνα και του Δαρδάνου. Καθ’ ημάς συνέβησαν τέσσερις
κατακλυσμοί, οι οποίοι αναδεικνύουν και την αρχέγονη
παρουσία της φυλής μας επί της γης, γιατί συνυπολογίζουμε και τον κατακλυσμό του Τυφωέα / Τυφάωνα / Τυφώνα, γιου της Γαίας και του Τάρταρου, Γίγαντα που
τάφηκε από το Δία στα Άριμα της Κιλικίας ή στην Αίτνα της
Σικελίας (Πίνδαρος) από την οποία ξερνάει (εμέσσει) πίδακες φλόγας / λάβας ως ηφαίστειο.

«γαῖα δ᾽ὑπεστενάχιζε Διί ὥς τερπικεραύνῳ χωομένῳ, ὅτε τ᾽ἀμφί Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσσῃ εἴν Ἀρίμοις,
ὅθι φασί Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς».
(Όμηρος, Ιλιάς, Β’ 781-783)

(= και η γη αποκάτω στέναζε/βογγούσε, όπως όταν θυμώνει ο κεραυνόχαρος ο Δίας, όταν πλήττει με τον κεραυνό του τη γη, γύρω στον Τυφωέα στα Άριμα της
Κιλικίας, όπου, όπως λέει η παράδοση, είναι ο τόπος
που είναι φυλακισμένος ο Τυφωέας).
Ο Τυφωέας / Τυφώνας είναι σύμβολο των υποχθόνιων
ατμών / αναθυμιάσεων και των κατά τη διάρκεια των
ηφαιστειακών εκρήξεων και σεισμών ολέθριων ενεργειών τους. Αποτελεί προσωποποίηση της έκρηξης των
ηφαιστείων και της μεγάλης κακοκαιρίας. Μόλις γεννήθηκε άρχισε να εξαπολύει λίθους εναντίον του Ουρανού. Τότε όλοι οι Ολύμπιοι θεοί φοβήθηκαν και το
‘βαλαν στα πόδια, εκτός από τον Δία και την Αθηνά, και
μετακόμισαν στην Αίγυπτο, όπου αποτέλεσαν τους
θεούς των Αιγυπτίων, αφού αυτοί τους μεταμόρφωσαν
σε ζώα (αιγυπτιακός ζωομορφισμός των ανθρωπόμορφων θεών του Ολύμπου). Ως δαίμονας της Θύελλας και
πατέρας των Ανεμοστρόβιλων ο Τυφώνας, κατά άλλη

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Όπως όλες οι επιστήμες, έτσι και η Σεισμολογία γεννήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα, και αυτό δεν είναι απλώς
ρομαντισμός, αλλά αποτελεί επιστημονική βεβαιότητα.
Από τις Διοσημ(ε)ίες τα ασυνήθιστα φυσικά, μετεωρολογικά ή ουράνια φαινόμενα τα οποία προέρχονταν από
το Δία και προανήγγειλαν τα μελλούμενα, οιωνοί / σημεία από τον ουρανό που ερμηνεύονταν από τους ιερείς, μεταβήκαμε σε ένα επιστημονικό στάδιο με τους
Προσω-κρατικούς (Θαλή, Αναξίμανδρο, Αναξιμένη, Αναξαγόρα, Δημόκριτο), που έδωσαν επιστημονική / λογική
εξήγηση των φυσικών αυτών φαινομένων και παραγκώνισαν εντελώς τη θρησκευτική και μεταφυσική δοξασία.

«Περί δέ σεισμοῦ καί κινήσεως γῆς μετά ταῦτα λεκτέον· ἡ γάρ αἰτία τοῦ πάθους ἐχομένη τούτου τοῦ
γένους ἐστίν, ἔστι δέ τά παρειληµµένα µέχρι γε
τοῦ νῦν χρόνου τρία καί παρά τριῶν. Ἀναξαγόρας τε γάρ ὁ Κλαζοµένιος καί πρότερον Ἀναξιµένης ὁ Μιλήσιος ἀπεφήναντο, καἰ τούτων
ὕστερον Δηµόκριτος ὁ Ἀβδηρίτης».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ”, Β’ 365α, 14-20)

(= ύστερα από αυτά θα πρέπει να μιλήσουμε για τους
σεισμούς και τις κινήσεις της γης· γιατί η αιτία του φαινομένου αυτού συνδέεται με τα γεγονότα που μόλις μελετήσαμε. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί τρεις εξηγήσεις από
τρεις διαφορετικούς συγγραφείς. Δηλαδή και ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος και πρωτύτερα ο Αναξιμένης ο Μιλήσιος εξέθεσαν τη γνώμη τους, και ύστερα απ’ αυτούς
ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης).
Ο Αναξιμένης θεωρούσε ως αιτία των σεισμών, τον
αέρα που εισχωρούσε με βία στα ρήγματα / χάσματα
της γης και προκαλούσε τις σεισμικές δονήσεις. Τα ρήγματα της γης από την ξήρανση των βρεγμένων εδαφών
προκαλούσαν τους σεισμούς.

ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
”Χτύπησε πάλι ο Εγκέλαδος...”
Ο Εγκέλαδος ήταν γιος του Τάρταρου και της Γαίας και
επικεφαλής των Γιγάντων. Κατά την Γιγαντομαχία η
Αθηνά για να καταβάλει τον Εγκέλαδο αναγκάστηκε να
τον καταπλακώσει με τη νήσο Σικελία ή το όρος Αίτνα.
Το αποτέλεσμα ήταν ο Εγκέλαδος να αναστενάζει μέσα
από τον τάφο του, προκαλώντας εκρήξεις ηφαιστείων
και σεισμούς. Η λέξη Εγκέλαδος προέρχεται από τη
σύντμηση των λέξεων έγκειμαι + λας και υποδηλώνει
τον εγκατεστημένο στα πετρώματα, στο στερεό φλοιό
της Γης. Καθ’ ημάς ορθότερον παράγεται από το εν+κέλαδος και υποδηλώνει τον ήχο νερού που κυλάει ορμητικά και προκαλεί μεγάλο θόρυβο. Υπάρχουν πάρα
πολλές διαφορετικές εκδοχές αυτού του μύθου. Παραστάσεις του αγώνα μεταξύ Αθηνάς και Εγκέλαδου βρίσκονται σε πολλά αγγεία, επίσης κοσμούσαν και τον
πέπλο της Αθηνάς στα Παναθήναια.
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
―――――
* Διάσεισις (-εως) = ισχυρός κλονισμός/δόνηση, διασάλευση / διατάραξη εκ βάθρων.
** Διασεισμός = κατάχρηση εξουσίας για εκβιασμό χρημάτων ή
άλλης αιτίας, ωμός εκβιασμός.
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Υποσμηναγός Νικόλας Παρούσης: ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Το μοιραίο “MIRAZ 2000” μαζί μ’ ένα
ακόμα αυτού του τύπου απογειώθηκαν
στις 4 Nοεμβρίου 1998 στις 11.20 το
πρωί από το αεροδρόμιο της Τανάγρας
με κατεύθυνση το Αιγαίο για άσκηση
αναχαίτισης, όπου το ένα θα έπαιζε
ρόλο ελληνικού και το άλλο τουρκικού
μαχητικού αεροσκάφους. Ήταν στις 4
Νοεμβρίου του 1998, ο 26χρονος τότε
υποσμηναγός της 331 Μοίρας Παντός
Καιρού, Νίκος Παρούσης, διαπίστωσε
ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα ελέγ-

χου του πηδαλίου, προφανώς ηλεκτρικό πρόβλημα. Ανέφερε αμέσως
στον αρχηγό του σχηματισμού που
ήταν ο πιλότος του άλλου μαχητικού
και αυτός έδωσε εντολή να πάρει ανοι-

χτή στροφή για να ρίξει τα καύσιμα στη
θάλασσα ώστε να κάνει αναγκαστική
προσγείωση. Ο άτυχος πιλότος Ν. Παρούσης δήλωσε ότι η κατάσταση είναι
ελεγχόμενη και ξεκίνησε τη διαδικασία
για προσέγγιση του διαδρόμου προσγείωσης της Τανάγρας.
Ένα τέταρτο της ώρας μετά την απογείωση και ενώ ήδη είχε είχε κατεβάσει
το σύστημα προσγείωσης και βρισκόταν σε ύψος 1.000 πόδια (330 μέτρα)
και σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων
νότια της Τανάγρας, στην περιοχή της
Σκάλας Ωρωπού, το αεροσκάφος έκανε
μια ανεξέλεγκτη κίνηση ανόδου με ταυτόχρονη κλίση και περιστροφή. Ο υποσμηναγός Παρούσης διαπιστώνοντας
ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου
και βλέποντας μπροστά του ένα σχολείο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες,
έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να
το οδηγήσει και να συντριβεί σε μη κατοικημένη περιοχή, ιδιαίτερα που βρισκόταν πάνω από ένα σχολείο, πρωινή
ώρα!!!
Η τραγική σύμπτωση είναι ότι το 1996
είχε σκοτωθεί σε πτώση μαχητικού Α7
("Κορσαίρ") ανοιχτά της Μονεμβάσιας
και ένας πρώτος ξάδελφος του άτυχου
πιλότου, ο Κωνσταντίνος Παρούσης.
Ο Υποσμηναγός Νικόλας Παρούσης,

γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το Σεπτέμβριο
του 1990 (67η σειρά) και αποφοίτησε
τον Ιούλιο του 1995 με το βαθμό του
ανθυποσμηναγού. Εκπαιδεύτηκε στο
Σμήνος Μετεκπαιδεύσεως Mirage 2000
της 114 Πτέρυγας Μάχης (Τανάγρα)
και τοποθετήθηκε στην 331 Μοίρα της
114 ΠΜ ως χειριστής στα αεροσκάφη
αυτά.

Του απενεμήθη
μετά θάνατον το
Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως με
Προεδρικό Διάταγμα της 23ης
Ιουλίου 1999.
OI KATOIKOI
TOY ΩΡΩΠΟΥ
ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ
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Παρατείνεται η
δυνατότητα ρύθμισης
χρεών στο Δήμο 3Β
Όσοι οφειλέτες του Δήμου έχουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου
βεβαιωμένες οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ) μπορούν να τις τακτοποιούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
χωρίς προσαυξήσεις, στο πλαίσιο του νόμου 4483/2017.
Επιπλέον υπενθυμίζουμε πως δίνεται η δυνατότητα στους
πολίτες και επαγγελματίες να εντάξουν τις οφειλές τους
προς το Δήμο που έχουν βεβαιωθεί έως 30 Σεπτεμβρίου
2017, σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής (εφάπαξ καταβολή, έως 100 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων
από 50% έως 100%). Βάσει του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ
107/31-07-2017 τεύχος Α΄) άρθρο 52 «Ρυθμίσεις οφειλών
τρίτων προς Ο.Τ.Α, οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν
εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους, ως εξής:
Εφάπαξ καταβολή: απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των
προσαυξήσεων.
Σε μηνιαίες δόσεις:
Από 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 80%
Από 25 έως 48 μηνιαίες απαλλαγή προσαυξήσεων 70%
Από 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 60%
Από 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 50%
Το ελάχιστο ποσό δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από 20€.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι το αργότερο
εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη του σχετικού
νόμου, δηλαδή στις 30 Νοεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στους αρμόδιους υπαλλήλους:
Δημήτρη Μπιτέλη 213 2020091 - Ζωή Βράιλα 213 2020095
Θεόδωρο Κασούμη 21302020093

Ανακατασκευή και Πιστοποίηση
Παιδικών Χαρών στο Δήμο Παλλήνης
Την έγκριση της σύναψης και των
όρων σχεδίου προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παλλήνης για την κατασκευή του
έργου με τίτλο «Ανακατασκευή
και
Πιστοποίηση
Παιδικών
Χαρών» συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000,00€ (με ΦΠΑ)
αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 9ης

Hμερίδα για τα καύσιμα στην Παλλήνη
Ημερίδα για τις νέες τάσεις κίνησης με εναλλακτικά καύσιμα πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο ΙΔΕΕΑ την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 στην Αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, με τη συμμετοχή των Δήμων
Παλλήνης και Βριλησσίων.
Tο κεντρικό θέμα ήταν "η διάδοση των τεχνολογιών αυτών, το Φυσικό αέριο
κίνησης με το ήδη υπάρχον πρατήριο της Ανθούσας καθώς και τις Επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους μεταφορείς και τέλος την Ηλεκτροκίνηση που είναι προ των πυλών και που δεν πρέπει να μας βρει
απροετοίμαστους".
Μερικά από τα ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν:
• Είναι δυνατή η μετατροπή του κάθε βενζινοκίνητου/πετρελαιοκίνητου οχήματος σε όχημα διπλού καυσίμου;
• Πως ένας κινητήρας συμπίεσης χωρίς σύστημα ανάφλεξης, όπως ο πετρελαιοκινητήρας μπορεί να λειτουργήσει και με Φυσικό αέριο;
• Ποιο είναι το κόστος του φυσικού αερίου σήμερα;
• Είναι πιο ακριβό ή πιο φτηνό από το πετρέλαιο και το Υγραέριο;
• Ποια είναι η τιμή κτήσης και εγκατάστασης ενός συστήματος και ποιος ο
χρόνος απόσβεσης ιδιαίτερα σήμερα που ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων ετησίως για ένα φορτηγό;

Ξεκινά η συγκομιδή ελιών στη Γλυφάδα
Ο Δήμος Γλυφάδας ξεκίνησε, για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά, τη συγκομιδή ελιών
από τους κοινόχρηστους χώρους του
Δήμου με σκοπό την παραγωγή ελαιόλαδου, από τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου.
Την περσινή περίοδο, συγκεντρώθηκαν με
τη βοήθεια εθελοντών καρποί ελιάς από
ελαιόδεντρα σε προαύλια σχολείων, σε
πεζοδρόμια, στους πρόποδες του Υμηττού
και αλλού. Σύλλογοι, σχολεία, φορείς και
κάτοικοι της πόλης συμμετείχαν με κέφι
και μεράκι στην προσπάθεια αυτή.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, κάλεσε όσους επιθυμούν να δώσουν το παρών, «για να στηρίξουμε την
προσπάθεια αυτή που έγινε πλέον παράδοση στο Δήμο μας και να ενισχύσουμε
τους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες
μας». Όπως υπογράμμισε, «το λάδι που
θα παραχθεί θα διανεμηθεί στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Η διανομή θα γίνει μέσω της κοινωνικής
υπηρεσίας και του κοινωνικού παντοπω-

Νοεμβρίου, μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.
Με το έργο αυτό θα γίνει ανακατασκευή προς πιστοποίηση δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών
του Δήμου Παλλήνης (10 στη Δ.Ε.
Γέρακα και 4 στη Δ.Ε. Παλλήνης)
συνολικής επιφάνειας 6.250 τ.μ.
Ενδεικτικά οι σημαντικότερες ερ-

λείου του Δήμου μας».
Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν εθελοντικά
συμμετοχή και να βοηθήσουν στη συγκομιδή, αλλά και να ενημερωθούν για τις
ακριβείς ώρες και ημέρες, μπορούν να επικοινωνούν στο πενταψήφιο τηλέφωνο

του Δήμου Γλυφάδας, 15464 ή να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γασίες αφορούν σε: περίφραξη
των χώρων, τοποθέτηση κατάλληλων ελαστικών δαπέδων ασφαλείας στους χώρους των οργάνων
παιδικής χαράς και του αστικού
εξοπλισμού (καθιστικά, κάδοι
κλπ), εγκατάσταση ή επέκταση
του ηλεκτροφωτισμού κατά περίπτωση, ενίσχυση της φύτευσης,
εγκατάσταση ή επέκταση του αρδευτικού δικτύου κατά περίπτωση
και κατασκευή βρύσης.
Το έργο θα δημοπρατηθεί από τον
Δήμο Παλλήνης και θα εκτελεστεί
από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.
Στόχος του έργου, πέρα από την
ουσιαστική
αναβάθμιση
των
χώρων, ώστε να αποτελούν πόλους έλξης για τους κατοίκους
των γύρω περιοχών, είναι η δημιουργία σύγχρονων υποδομών που
θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και θα μπορούν
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις για τη λειτουργία
τους από τους αρμόδιους φορείς.

Πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη
βλήματος στην Άνω Γλυφάδα
Βλήμα πυροβολικού γερμανικής προέλευσης, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανακαλύφθηκε
μετά από εκσκαφή για αντιπλημμυρικά έργα στο όριο της περίφραξης του στρατοπέδου
της Πολεμικής Αεροπορίας-ΕΤΗΜ (Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών
Μέσων) στην Άνω Γλυφάδα.
Αμέσως ο Δήμος σε συνεργασία με τους
αρμοδίους ξεκίνησε τη διαδικασία ελεγχόμενης έκρηξης.
Οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι
πεζοί και οι οδηγοί συμμορφώθηκαν πλήρως με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας
του Δήμου Γλυφάδας και συνεπώς κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε κατά
τη διαδικασία της ελεγχόμενης έκρηξης.
«ξαναζήσαμε την ιστορία μας», τόνισε ο
Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. «Ένα βλήμα που είχε μείνει ανενεργό από τον δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς στην Αττική, εξουδετερώθηκε σήμερα από
εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Σε μια ακόμη διαχείριση κρίσης όλα πήγαν καλά»
και ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για την επιτυχή έκβαση.
Ο Δήμος Γλυφάδας, δήλωσε ότι σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα, θα ελέγξει προσεχώς την ευρύτερη περιοχή για τυχόν ύπαρξη άλλου βλήματος.
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"Η λεηλασία της Ελλάδας
που ξεκίνησε με τις αρχαιότητες,
συνεχίζεται σήμερα
με τη δημόσια περιουσία"
Νίκος Χουντής, Ευρωβουλευτής
Ν. Χουντής προς Π. Μοσκοβισί:
― «Η λεηλασία της Ελλάδας που ξεκίνησε με τις αρχαιότητες, συνεχίζεται σήμερα με τη δημόσια περιουσία».
― «Να πάρει πρωτοβουλία η Κομισιόν για την επιστροφή στην Ελλάδα των Μαρμάρων του Παρθενώνα
και των αρχαιοτήτων που λεηλατήθηκαν από τη Ναζιστική κατοχή»
― «Υποκριτική η ευαισθησία της Κομισιόν για δήθεν
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής,
μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτισμού και
Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που
λεηλατήθηκαν σε περίοδο ένοπλων
συγκρούσεων, και απευθυνόμενος στον
κ. Μοσκοβισί, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι εδώ
βρίσκεται ο αρμόδιος Επίτροπος, θέλω
να θυμίσω μια αντίστοιχη σημερινή λεηλασία δημόσιας περιουσίας και δημόσιων αγαθών που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα.
Τα ελληνικά αεροδρόμια τα έχουν πάρει οι Γερμανοί. Τους
ελληνικούς σιδηροδρόμους οι Ιταλοί. Το νερό οι Γάλλοι. Τα
υπερκέρδη των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Αντίστοιχα, στον τομέα του Πολιτισμού, έχει επέλθει μια
λεηλασία έργων τέχνης και αρχαιοτήτων στην Ελλάδα, που
κρατάει χρόνια.
Τα μάρμαρα του Παρθενώνα τα έχουν οι Βρετανοί, τα αγάλ-

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη
διεμήνυσε ο Νότης Μαριάς*

Ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς μιλώντας στην
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 25/10/2017, τόνισε μεταξύ άλλων για
το καυτό θέμα των κόκκινων δανείων που βγαίνουν
σε πλειστηριασμούς και οι Έλληνες χάνουν τα σπίτια
τους.

«Tο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια έχει χτυπήσει ταβάνι στην Ελλάδα ξεπερνώντας τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του κυρίου
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ματα της Νίκης της Σαμοθράκης και της Αφροδίτης της
Μήλου, τα έχουν οι Γάλλοι στο Λούβρο.
Αρχαιότητες και έργα τέχνης εκλάπησαν και απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα, λόγω της ναζιστικής κατοχής.
«Σας ερωτώ κ. Επίτροπε, ως Έλληνας ευρωβουλευτής,
αλλά και ως εισηγητής στη γνωμοδότηση για την Οδηγία σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης
που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ένοπλων συγκρούσεων:
Θα πάρει η Κομισιόν κάποια πρωτοβουλία, σχετικά με
αυτές τις αρχαιότητες και τα έργα τέχνης που έχουν φύγει
από τις χώρες προέλευσης;
Διότι, διαφορετικά, αυτά που λέγονται, περί ευαισθησίας,
περί προστασίας της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς
και περί έτους αφιερωμένου σ’ αυτά, θα ακούγονται πολύ
υποκριτικά και δεν θα πείθουν για την αγαθότητα των προθέσεων».

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΚ ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ!!!

«Όσοι λένε πως όλα έγιναν
για τις τράπεζες, έχουν δίκιο»
Ο Πρόεδρος του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, στην Επιτροπή Απασχόλησης για ην πορεία της 3ης αξιολόγησης
του Προγράμματος της Ελλάδας, απάντησε σε ερώτηση
του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου Χουντή:

Ν. Χουντής:
• «Τα μνημόνια ήταν στήριξη και αλληλεγγύη υπέρ
της Ελλάδας ή ήταν για τη σωτηρία των ευρωπαϊκών τραπεζών και του ευρώ;»
Γ. Ντάισελμπλουμ:
• «Χρησιμοποιήσαμε τα χρήματα των φορολογουμένων, κατά τη γνώμη μου, με λάθος τρόπο, για να
σώσουμε τις Τράπεζες. Όσοι λένε πως όλα έγιναν
για τις Τράπεζες, έχουν δίκιο»!!!

Κ Ο Ι Ν Ο Β ΟΥΛ Ι Ω Ν

Σχέδια κατάργησης ή
«αναμόρφωσης» του λεγόμενου
«κοινωνικού τιμολογίου» της ΔΕΗ
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής
Ομάδας του ΚΚΕ
Τα σχέδια για την κατάργηση του λεγόμενου «κοινωνικού
τιμολογίου» της ΔΕΗ στο πλαίσιο του νέου γύρου αντιλαϊκών μέτρων της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΕΕ και
ΔΝΤ, για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, καταγγέλλει
με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης.
Στο στόχαστρο τίθεται ακόμα κι αυτό το ανεπαρκές και περιορισμένο μέτρο που καλύπτει ένα μικρό μέρος των λαϊκών οικογενειών που, στενάζοντας κάτω από το βάρος της
αντιλαϊκής επίθεσης κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, αδυνατούν να
πληρώνουν τα πανάκριβα τιμολόγια ενέργειας για την κάλυψη και των πιο στοιχειωδών αναγκών τους. Πρόσφατα
δημοσιεύματα που αφορούν τα νέα μέτρα που απεργάζονται από κοινού κυβέρνηση και κουαρτέτο αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την
κατάργηση του «κοινωνικού τιμολογίου», αξιοποιώντας
και τη σχετική έκθεση για την Ελλάδα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας που προκλητικά ισχυρίζεται ότι: «Η
επιδότηση των τιμών δεν είναι ενδεδειγμένη μέθοδος για
να μειώσουμε την ενεργειακή φτώχεια».
Στην ίδια κατεύθυνση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μιλά ήδη
για «αναμόρφωσή» του, εξαιρώντας πολλούς από τους σημερινούς δικαιούχους. Την ίδια στιγμή σκανδαλώδεις είναι οι
μειώσεις που αφορούν τις βιομηχανίες και άλλες επιχειρήσεις
ενώ οι λογαριασμοί ρεύματος και οι σχετικές επιβαρύνσεις
έχουν εκτοξευθεί για τη λαϊκή κατανάλωση.
Η εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει ένα ακόμη
οδυνηρό πλήγμα για τα λαϊκά νοικοκυριά ενώ έχει σαν επιδίωξη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που διαγκωνίζονται για
την απόκτηση μεριδίων στην ενεργειακή αγορά.
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ντράγκι για αυξημένες προβλέψεις στους ισολογισμούς των τραπεζών λόγω κόκκινων δανείων, δίνει
στις εμπορικές τράπεζες το άλλοθι να τιτλοποιήσουν
και να πουλήσουν άρον-άρον τα κόκκινα δάνεια στα
ειδικά funds, δηλαδή στα κοράκια και μάλιστα αντί
πινακίου φακής».

Να ισχύσει ότι και στην Κύπρο
«Από το Μάρτιο του 2016 είχα προτείνει να ισχύσει
στην Ελλάδα το κυπριακό μοντέλο, που καθιερώνει
δικαίωμα προτίμησης του δανειολήπτη να αγοράσει
το δάνειό του στην τιμή πρώτης προσφοράς που κάνουν τα κοράκια. Ταυτόχρονα είχα προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Σωτηρίας των Δανειοληπτών

προκειμένου οι Έλληνες να μπορέσουν να σώσουν τα σπίτια
τους από τα κοράκια. Προκειμένου να μπει τελεία και παύλα
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
...Έτσι 4,5 , από τα 25 δις ευρώ
που περισσεύουν από το τρίτο δανειακό πακέτο των
86 δις, μπορούν να χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Διάσωσης Δανειοληπτών, για να μην περάσει κανένα
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
* O Νότης Μαριάς είναι ευρωβουλευτής και αρχηγός
του κόμματος “Ο άλλος δρόμος”
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Απάντηση στο παραλήρημα του νεοφιλελευθερισμού
Η προπαγάνδα λάσπης κατά των
Ελλήνων Αυτοκινητιστών Ταξί
αλλά και του νομοσχεδίου του
ΥΜΕ στο οποίο κυριαρχεί η ισονομία και η δικαιοσύνη, συνεχίζεται αναίσχυντα και ξεδιάντροπα.
Ας μας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, οι βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας ή ο κ. Δανδράκης τέλος πάντων.
• Η προμήθεια του 12% που εισπράττει από τους ταξιτζήδες η
Taxibeat ,αποτυπώνεται σε φορολογικά παραστατικά της χώρας;
Με απλά λόγια πως φορολογείτε
η εταιρία για το παραγόμενο
έργο στη χώρα μας;
• Ενημερώνονται οι αυτοκινητιστές ταξί από την εταιρία, ότι
στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α για όλο το
ποσό της διαδρομής, τον οποίο
οι ίδιοι καταβάλλουν στην εφορία; Εξηγούν ότι στο 12% της
προμήθειας συμπεριλαμβάνεται
και ο Φ.Π.Α που ο ταξιτζής οφείλει να τον αποδώσει στο κράτος
αλλά η εταιρία παράτυπα του παρακρατά το 12%; Δηλαδή η Beat
εισπράττει προμήθεια και από
έσοδα-φόρους του Δημοσίου;
• Υπάρχουν οι συμβάσεις με τους
8.000 οδηγούς που είναι συνεργάτες της εταιρείας όπως ισχυρίζεται και σε ποια ΔΟΥ έχουν
κατατεθεί για να μπορούν να
ελεγχθούν από τις αρχές;
• Ο ενορχηστρωτής της απαξίω-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 57/2017
Παλλήνη 10/11/2017
Αρ. πρωτ.: 1117
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-ΠολιτισμούΠεριβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ»,
προϋπολογισμού
73.180,00 ευρώ με το Φ.Π.Α 24%. Η
έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί
τοις εκατό (%)στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, του
είδους την ημέρα παράδοσης του,
όπως αυτή προκύπτει από το έκαστο δελτίο πιστοποίησης τιμών του

σης, όχι μόνο του κλάδου των
ταξί αλλά κάθε μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης, Κυριάκος
Μητσοτάκης, θεωρεί σωστό τον
κανιβαλισμό της αγοράς και την
φορολογική ασυλία εταιριών την
ώρα που ματώνει οικονομικά
κάθε ελληνική οικογένεια;
• Θα σταματήσει κάποια στιγμή η
παραπληροφόρηση από τον Τύπο
για την καινοτομία και το δήθεν
ελληνικό θαύμα που πέτυχε η
Beat; Θα αρχίσει ποτέ μια πραγματική έρευνα από τις δημόσιες
υπηρεσίες για το πώς λειτουργεί
και πώς φορολογείται η εν λόγω
εταιρεία;
Για όποιον ενδιαφέρεται, η Ομο-

σπονδία Ταξί διαθέτει παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τραπεζών
του εξωτερικού στην συνεργασία
εταιρείας – αυτοκινητιστών Ταξί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Καλύβια 10/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 17518
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού ανάδειξης Αναδόχου για την
«Επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων-μηχανημάτων έργου»
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή).
Προσφορές υποβάλλονται για μια
συνολική προσφορά είτε και για τις
δύο κατηγορίες με τις αντίστοιχες
ομάδες τους (από τις οποίες ομάδες
διαλέγει όσες επιθυμεί) είτε για μία
μόνο από τις δύο κατηγορίες με τις

αντίστοιχες ομάδες της (από τις
οποίες ομάδες πάλι διαλέγει όσες
επιθυμεί).
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται
στο ποσό 132.268,00€ χωρίς ΦΠΑ
(164.012,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
24%), για το έτος 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων, µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10/11/2017 και
ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 04/12/2017
και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά μια ή περισσότερες ομάδες των προς λήψη

Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και
αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το
5%.( άρθρο 63 ν. 4257/14).
Οι ποσότητες και η αξίαCPVείναι:
CPV
09132100-4, ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RAN: 300,00 ltr, 480,00€
CPV09134200-9, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 56.000,00ltr, 67.200,00€
CPV09135100-5,
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 5.000,00ltr,5.500,00€
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
αφορά τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα τους μήνες Δεκέμβριο
2017, Ιανουάριο 2017 και Φεβρουάριο 2018 ή έως και την ολοκλήρωση
του ανοιχτού διαγωνισμού. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραταθεί σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και με
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει
υπέρβαση του αρχικού συμβατικού
ποσού ή των αρχικών συμβατικών
ποσοτήτων.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, που βρίσκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 23η Νοεμβρίου ,
ημέρα Πέμπτη . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 11.00 και
η ώρα λήξης 11.30. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει
η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που
αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σελίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://diavgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Εμείς απλά αναρωτιόμαστε:
Άραγε η καινοτομία έχει σύνορα;
Άραγε η καινοτομία πρέπει να
ελεγχθεί;
Άραγε η καινοτομία πρέπει να
φορολογείται;
Άραγε η καινοτομία φοβάται την
ισονομία και τη δικαιοσύνη;
Σαν κλάδος υποστηρίζουμε τις
νέες τεχνολογίες και τις πλατφόρμες που στηρίζουν με τη
σειρά τους την ελληνική οικονο-
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μία και τον κοινωνικό σύνολο.
Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού,
είναι θέμα ισονομίας και φορολογικής δικαιοσύνης. Ζούμε στην
Ελλάδα, παράγουμε έργο στην
Ελλάδα, φορολογούμαστε στην
Ελλάδα. Τόσο απλά.
Σεβόμαστε τους Έλληνες πολίτες και τα χρήματα που δαπανούν για τις μετακινήσεις τους.
Το να τα στέλνουμε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού σημαίνει νέες μειώσεις σε
συντάξεις και μισθούς. Σημαίνει
κι άλλα μνημόνια κι άλλη οικονομική επιτήρηση.
Θύμιος Λυμπερόπουλος
υπηρεσιών, γίνεται δεκτή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης της
μελέτης χωρίς το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων για την οποία γίνεται η προσφορά. Σε αυτή την
περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς
λήψη υπηρεσιών που καλύπτεται
από την εγγύηση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στη Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, στη διεύθυνση Αθηνών &
Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19010
και στο τηλέφωνο 2299320317 (Ρουμελιώτης Ντάνιελ).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Λαύριο,06.11.2017
Αρ. Πρωτ: 20168
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακηρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού
για την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’
& ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 3438/2006.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΟΥΛΑΣ “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”
Το Δ.Σ. του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα
11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου στο Πανόραμα Βούλας και ελλείψει απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ώρα 11:00
1. Οικονομικός Απολογισμός
2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
3. Απαλλαγή Δ.Σ.
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
5. Πρόταση για τροποποίηση των άρθρων 15.1.1, 15.1.4,
17.3.1, 17.3.2, 17.3.3. του Καταστατικού.
Για το Δ.Σ.
Η Γραμματέας
Η Πρόεδρος
Φανή Αγγελίδου - Μαριάννα Μαυραγάνη Φραγκοδημητροπούλου
Λυκούδη

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα (γάλα, ζάχαρη, αλεύρι για τα συσσίτιατ ης εκκλησίας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΕΓ/2017
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/630/οικ.35199/20-102017 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 36, Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, 25-10-2017) που αφορά στην πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) των
κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 38 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει.
Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προς το ΑΣΕΠ <<Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση>>- Έντυπο
ΑΣΕΠ ΕΠ.Γ.98.3, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλ. μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2017.
Οι υποψήφιοι δύνανται να αναζητήσουν το ανωτέρω έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) της
παρούσας προκήρυξης και στους ιστότοπους του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Α.Σ.Ε.Π. (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).
Η αίτηση απευθύνεται στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με
συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST
που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, ως εξής:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΕΓ/2017
T.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

προϋπολογισμός) ανέρχεται σε
609.566,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ,
ήτοι 755.862,46 ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
από την έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης
(όποιο από δύο συμβεί πρώτο). Ο
Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους
συμβάσεις με: (α) το Δήμο Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ)
το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 6 Νοεμβρίου 2017.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6 Νοεμβρίου 2017
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 8 Δεκεμβρίου
2017
Συστημικός Αριθμός: 47301
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα
είτε για περισσότερες ομάδες είτε
για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως
αυτές αναφέρονται στην υπ’
αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας αξίας της ομάδας ή των
ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr.
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 –
Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινωνίας
2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, email: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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Μειώθηκαν κατά 36 δις οι καταναλωτικές μας δαπάνες
Κατά 36 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταναλωτικές δαπάνες
των Ελλήνων μέσα σε μια επταετία και πλέον η ετήσια ονομαστική κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη στην Ελλάδα
είναι 12.940 ευρώ, με τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη να
φτάνει στα 21.413 ευρώ.
Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, που φτάνει σήμερα στα
116 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί στο 65% του κοινοτικού μέσου
όρου των 27 και στο 60% των κρατών της ευρωζώνης. Απόκλιση υπάρχει και στον δείκτη πραγματικής κατά κεφαλήν
κατανάλωσης της Eurostat στο σύνολο κατανάλωσης/οικονομίας με την Ελλάδα στο 77 έναντι 100 της ΕΕ27 και
105 των μελών της ευρωζώνης, όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ καταγράφοντας τις τάσεις στην καταναλωτική δαπάνη.

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος το 9μηνο του 2017
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο του
Λιανικού Εμπορίου διαμορφώθηκε στις 85,7 μονάδες το
Σεπτέμβριο του 2017 έναντι 99,6 μονάδων τον αντίστοιχο
μήνα του 2016. Αναλυτικότερα:
Α ́ εννιάμηνο 2017/2016: -7,0%
➢Σεπτέμβριος 2017/2016: -14,0%
➢ Σεπτέμβριος/Αύγουστος 2017: +1,8%
Παράλληλα, οι προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων
στο επόμενο τρίμηνο - Δ́ τρίμηνο 2017 - χάνουν έδαφος
(στις -9 από + 4 μονάδες το ισοζύγιο).

Στοιχεία για μειωμένη καταναλωτική δαπάνη
σε σούπερ μάρκετ
Ραγδαία υποχώρηση μέσα σε μόλις δύο χρόνια (2015/2017)
σημειώνει η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών για τις αγορές από το σούπερ μάρκετ. Eνώ, το 2015 η
μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ ήταν 280 ευρώ,
στη διάρκεια του 2017 (αα' τετράμηνο) ανέρχεται μέχρι
στιγμής στα 239 ευρώ (-41 ευρώ).
Το διαρκώς συρρικνούμενο εισόδημα, απότοκο των αλλεπάλληλων φορολογικού κυρίως χαρακτήρα επιβαρύνσεων,
αποτελεί τη βασική αιτία για την «ελάφρυνση» του καλαθιού, με επακόλουθο τη μείωση τζίρου και περιθωρίου κέρδους για τις εταιρείες του κλάδου.

Σύμφωνα με την έρευνα «ShopperHood Study» (παρουσίαση σε 12ο Συνέδριο του ECR Hellas-σύνδεσμος προμηθευτών και λιανεμπόρων), οι καταναλωτές πλέον όχι
μόνο πάνε λιγότερες φορές τον μήνα στο σούπερ μάρκετ
(9 έναντι 10 το 2015), αλλά ξοδεύουν και λιγότερα (26,5 €
το μέσο «καλάθι» φέτος έναντι 28 € το 2015).

Μειωμένος ο τζίρος λιανεμπορίου και προμηθευτών
Ο τζίρος του Λιανεμπορίου και των προμηθευτών υποχωρεί
και εξαιτίας της υπερβολικής εστίασης του κλάδου στις
προσφορές, τάση που ενισχύθηκε και μπροστά στην επιτακτικότητα κάλυψης του μεριδίου του «Μαρινόπουλου».
Βάσει της έρευνας, το 51% πλέον των καταναλωτών περιμένει να αγοράσει ένα προϊόν μέχρι αυτό να διατεθεί σε
προσφορά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2015 ήταν 42%.
Σε αρνητική τροχιά κινείται ο τζίρος των σούπερ μάρκετ
καθώς το πεντάμηνο Ιανουαρίου -Μαΐου 2017 υπολογίζεται
μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά περίπου 5%. Όμως
η κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη για τρόφιμα και μη
αλκοολούχα ποτά στην Ελλάδα με 2.025 ευρώ, συγκλίνει
κατά 94% με τον μέσο όρο της ευρωζώνης των 2.156 ευρώ.

Στα 2,1 δισ. ευρώ οι απώλειες στο λιανικό εμπόριο
Η σωρευτική μεταβολή του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο ΚΕ
στο Λιανικό Εμπόριο κατά τη διάρκεια των επταμήνων (μέσος
όρος μηνιαίων δεικτών) 2017/2008, καταδεικνύει μία μείωση
της τάξεως του 33,5%. Ο συνολικός τζίρος επταμήνου σε απόλυτα ποσά το 2009 ήταν 6,30 δισ. ευρώ, το 2016 ήταν 4,06 δισ.
ευρώ, ενώ κατ έ κτίμηση την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είναι
4,19 δις, δηλαδή 2,11 δισ. ευρώ λιγότερα.
Από τη σύγκριση των επταμήνων 2017/2016 προκύπτει αύξηση του ΔΚΕ στο Λιανικό Εμπόριο κατά 3,1%. Παρόλα
αυτά και σε αντίθεση με την π
ροαναφερθείσα ανοδική
τάση, από την ετήσια σύγκριση των επταμήνων 2017/2016
ορισμένες υποκατηγορίες του Λιανικού Εμπορίου, όπως τα
Τρόφιμα/Ποτά/Καπνός (-2,2%), τα Φαρμακευτικά/Καλλυντικά (-2,2%) και τα Πολυκαταστήματα (- 0,6%) σημειώνουν
υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους.
www.eea.gr

Μεγάλα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία
επέβαλε έλεγχος της Περιφέρειας Αττικής
Τέσσερεις ελεγκτικοί μηχανισμοί προχώρησαν σε στοχευμένους ελέγχους για την αδήλωση εργασία στην Αττική και
τα αποτελέσματα είναι σημαντικά.
Σε έλεγχο1.667 επιχειρήσεων εντοπίστηκαν 452 παραβάσεις. Οι έλεγχοι αφορούσαν 9.025 εργαζόμενους και εντοπίστηκαν να θίγονται οι 920 (εμείς πιστεύουμε ότι είναι
μεγαλύτερο το νούμερο). Επιβλήθηκαν 508 πρόστιμα
ύψους 4.187.726,1 €.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δύο περιόδους: στην Α’
περίοδο (1/5–15/6/2017) έγιναν 1251 έλεγχοι, στην Β’ περίοδο (1/9–30/9/2017) 416 εκ των οποίων οι 232 επανέλεγχοι. Κατά τον επανέλεγχο το 68,97% των επιχειρήσεων
επέδειξαν συμμόρφωση, το 5,17% μερική συμμόρφωση και
25,86% μη συμμόρφωση.
Από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν
χρήσιμα συμπεράσματα:
Το risk analysis βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τον εντοπισμό παραβατικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ο επανέλεγχος φαίνεται να
συμβάλει ιδιαίτερα στη συμμόρφωσή τους.
Η δημοσιότητα που έλαβε το πρόγραμμα και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων συνέβαλαν στην εκούσια

συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
Επιβεβαιώνεται η τάση μεταστροφής από την πλήρως
αδήλωτη εργασία στην μερικώς αδήλωτη. Ταυτόχρονα, στο
εσωτερικό της υποδηλωμένης εργασίας κυριαρχεί η ψευδώς δηλωμένη μερική εργασία.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων
Ανάμεσα σε 1.375 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 22 επιστημονικά πεδία
Η διεθνής λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων US News Best Global Universities Subject Rankings 2018 κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων στα
επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. Η λίστα φέτος κατέταξε
1.375 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 22 επιστημονικά
πεδία.
Πιο συγκεκριμένα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται στην 181η θέση μεταξύ των κορυφαίων 200 Πανεπιστημίων παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο
«Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Economics and Business) για το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην αντίστοιχη
κατάταξη του 2017, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέλαβε την 195η θέση.
Για την παραπάνω κατάταξη λαμβάνονται στοιχεία από την
βάση της Web of Science, όπως η φήμη του Πανεπιστημίου
στα επιστημονικά πεδία που ειδικεύεται, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, ο αριθμός των ετεροαναφορών (citations), η απήχηση των ετεροαναφορών, ο αριθμός και το ποσοστό των
δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο top 1% με τις περισσότερες ετεροαναφορές, ο αριθμός και το ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο top 10% με τις περισσότερες
ετεροαναφορές, καθώς και το ποσοστό των δημοσιεύσεων
από διεθνείς συνεργασίες.
Με αφορμή την παραπάνω διάκριση ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: «Η διεθνής αναγνώριση που απολαμβάνει το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για ακόμη μία φορά είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας των μελών του, συχνά σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Αν επιτύχουμε να εξαλείψουμε
αντιξοότητες και να αμβλύνουμε δυσκολίες, τα αποτελέσματα θα
είναι ακόμα καλύτερα και η διεθνής αναγνώριση υψηλότερη».
Πληροφορίες: https://www.usnews.com/education/bestglobal-universities/economics-business

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία
σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Τηλ. 6932644713, 210 8953.289
ZHTOYNTAI

Το επόμενο διάστημα, μέσα και από το ειδικό τμήμα του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος. Τα θετικά στοιχεία της μεθοδολογίας του θα ενσωματωθούν στο συνολικό σχεδιασμό
των ελέγχων για την αδήλωτη εργασία.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση 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 χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

Για Συγχαρητήρια, Γάμους,
Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια
Επικοινωνήστε
210 6030.655, 210 8959.004
press@ebdomi.com

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), 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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

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

ikaraiskos@gmx.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις
8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή.
Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά
για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Είναι το γάλα ωφέλιμο, αδιάφορο, ή επιβλαβές για την υγεία των ενηλίκων;
γράφει ο Χάρης Κανδηλώρος*
Οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης των γαλακτοπαραγωγών
αγελάδων προκαλούν ένα αυξανόμενο φιλοζωικό κίνημα
συμπάθειας. Η “αντι-γαλακτοκομική” εκστρατεία προοδεύει,
παράλληλα με την αλματώδη αύξηση προϊόντων σόγιας, ρυζιού και αμυγδάλου και οι vegan (= αμιγώς και μονίμως φυτοφάγοι) συναντούν τους χριστιανούς ορθόδοξους
νηστευτές (περιστασιακούς φυτοφάγους).
Τα συνηθισμένα “ΑΝΤΙ-γαλακτοκομικά” επιχειρήματα είναι
πέντε:
― Τα θηλαστικά δεν συνεχίζουν να πίνουν γάλα στην ενήλικη ζωή.
― Τα θηλαστικά συνήθως δεν πίνουν γάλα ζώου άλλου είδους.
― Ο παλαιολιθικός άνθρωπος δεν έπινε γάλα.
― Πολλοί σύγχρονοι άνθρωποι έχουν δυσανεξία στην λακτόζη.
― Το γάλα αγελάδας περιέχει αντιβιοτικά.
Σχετικά με τα δύο πρώτα σημεία: το τι κάνουν τα άλλα θηλαστικά είναι μια ενδιαφέρουσα διαλεκτική προσέγγιση,
αλλά δεν αποτελεί επιστημονικό επιχείρημα για την διατροφική συμπεριφορά του ανθρώπου. Κανένα θηλαστικό π.χ. δεν
πίνει κρασί, ή καφέ, κανένα δεν βάζει λάδι, ξύδι, πιπέρι ή μουστάρδα στο φαγητό του. Αυτό δεν αποτελεί κριτήριο για να
βγει το συμπέρασμα ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να καταναλώνονται από τους ανθρώπους.
Σχετικά με τα επιχειρήματα 3 και 4: Πριν από περίπου 11.000
χρόνια έγινε προοδευτικά η γεωργική και κτηνοτροφική επανάσταση και από το 6.000 π.Χ. άρχισε ο νεολιθικός άνθρωπος
να πίνει γάλα. Την ίδια εποχή εμφανίστηκε στην κεντρική Ευρώπη και μια γενετική αλλαγή που επέτρεπε στον άνθρωπο
να διατηρεί το ένζυμο λακτάση στην ενήλικη ζωή και να μπορεί έτσι να συνεχίσει να πίνει γάλα. Τα άτομα αυτά είχαν ένα
σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους, επιζούσαν συχνότερα και πολλαπλασιάζονταν επιλεκτικά
(strong selective pressure). Η εξάπλωση του νέου αυτού γενετικού χαρακτηριστικού είναι γοργή διότι είναι αυτοσωμικό
επικρατές.
Η παράλληλη εξάπλωση της παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων και της διατήρησης του ενζύμου λακτάση στην
ενήλικη ζωή έγινε από την κεντρική Ευρώπη προς την βόρεια
Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό προς την νότια Ευρώπη. Στις
χώρες της βόρειας Ευρώπης περισσότερο από 88% του πληθυσμού έχει λειτουργικό ένζυμο λακτάσης, στις χώρες της
νότιας Ευρώπης λιγότερο από 54% και στην Ασία λιγότερο
από 10%.
Συνεπώς αν ένας σύγχρονος άνθρωπος έχει την τύχη να
είναι φορέας του γενετικού αυτού χαρακτηριστικού, δηλαδή
να συνεχίσει να διαθέτει λακτάση και στην ενήλικη ζωή, τότε
μπορεί να απολαμβάνει όσο γάλα θέλει. Αν δεν διατηρεί το
ένζυμο λακτάση, όπως συνέβαινε και με τον παλαιολιθικό άνθρωπο, δεν πρέπει να πίνει γάλα στην ενήλικη ζωή γιατί θα
έχει εντερικές διαταραχές.
Σχετικά με το επιχείρημα 5: όλα τα γάλατα ελέγχονται για
υπολείμματα αντιβιοτικών και σε περίπτωση υπέρβασης του
ορίου, οι παρτίδες αποσύρονται.

Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι παμφάγο ζώο. Η διανοητική
εξέλιξή του και η τεχνολογική επανάσταση τον διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα ζώα. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν και μια καλή πηγή πρωτεϊνών, γαλακτόζης, ασβεστίου
και καλίου για τον ενήλικο άνθρωπο. Επίσης είναι πρε-βιοτικά, δηλαδή εμπλουτίζουν την εντερική χλωρίδα, η οποία
έχει αποδειχτεί πάρα πολύ σημαντική για την υγεία.
Φύση και άνθρωπος: Ας δούμε 5 στάδια αυξανόμενης παρέμβασης του ανθρώπου στην χλωρίδα και την πανίδα του πλανήτη:
Οι φράουλες, όπως και πολλοί άλλοι καρποί φυτών και δένδρων, περιέχουν σπόρια που το φυτό «κρύβει» μέσα σε μια
νόστιμη σάρκα προκειμένου τα πουλιά και τα ζώα τρώγοντάς
τα να τα διασπείρουν με τα κόπρανά τους στην φύση και να
διαιωνίσουν το είδος. Ο άνθρωπος τρώει φράουλες κλπ καρπούς χωρίς να συμμετέχει σε αυτή την επωφελή για το φυτό
διαδικασία.

l Οι αγελάδες και οι κατσίκες παράγουν γάλα για την ανατροφή των μικρών τους. Ο άνθρωπος απογαλακτίζει πρώιμα
τα μοσχάρια και τα κατσικάκια, παίρνει το γάλα, το πίνει και
παράγει και γαλακτοκομικά προϊόντα.
l Ο άνθρωπος σφάζει ζώα και πουλιά και τρώει το κρέας
τους.
Εάν έχουμε πολύ έντονη ευαισθησία ως προς την ανθρώπινη
παρέμβαση του ανθρώπου στα λοιπά συστήματα, θα πρέπει
να μην τρώμε τίποτα εκτός από φυλλώδη τμήματα των
φυτών. Μπορούμε να επιλέξουμε μια συμβιβαστική λύση που
θα βασίζεται στην Μεσογειακή Διατροφή, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλη κατανάλωση λαχανικών, οσπρίων, άρτου
και φρούτων χωρίς όμως να αποκλείει τα προϊόντα ζωϊκής
προέλευσης.
Και κάτι άλλο: Η υπερ-εκμετάλλευση βοοειδών σε συνθήκες εντατικής κτηνοτροφίας θα μπορούσε ίσως να μειωθεί εάν όλοι οι
άνθρωποι ενήλικοι και ανήλικοι, vegan και μη έτρωγαν λιγότερα
γλυκά, τα οποία ως γνωστόν χρειάζονται για να παρασκευασθούν μεγάλες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων…
* O Χάρης Κανδηλώρος, είναι Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, DESC
en Maladies Metaboliques-Nutrition,DEA en Enzymologie Nutrition,
email: harican@otenet.gr
www.armonia-zoi.gr

l Οι μέλισσες φτιάχνουν μέλι για να ταΐσουν τις νύμφες
τους. Ο άνθρωπος παίρνει το μέλι και το τρώει.
l Οι κότες γεννούν αυγά για να τα κλωσήσουν και να διαιωνίσουν το είδος τους. Ο άνθρωπος παίρνει τα αυγά και τα
τρώει.

"Ρευματικά Νοσήματα Διάγνωση Θεραπευτική Αντιμετώπιση"
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
"Ρευματικά Νοσήματα Διάγνωση - Θεραπευτική Αντιμετώπιση" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, ώρα 17:00 - 20:00, στην αίθουσα διαλέξεων της
ΧΕΝ, Αμερικής 11 (2ος όροφος).
Είσοδος ελεύθερη.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 8.30-13.30
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

«Μύθοι & Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για
τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια», πραγματοποιεί ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου
2017στις 18.00 στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ», Λεωφ. Κων/νου
Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως του Δημαρχείου).
Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο της Εκστρατείας
Ενημέρωσης για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών & των
Εμβολίων που διοργανώνουν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η
Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ.
Στόχος της Εκστρατείας Ενημέρωσης είναι να γίνει κατανοητό και ξεκάθαρο από όλους τους Δημότες:
― Πώς μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν στη μείωση
της άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών, μαθαίνοντας πότε
πραγματικά χρειάζεται να πάρουν αντιβιοτικό και πότε όχι,
― Ποιες είναι οι συνέπειες από την άσκοπη χρήση,
― Πώς προλαμβάνονται οι λοιμώξεις μέσω των εμβολιασμών ώστε να μη νοσήσουν και να μη χρειαστεί τελικά να
πάρουν αντιβιοτικό.
Το θέμα θα αναπτύξει ο Καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης, Συντονιστής Δ/ντής Ε' Παθολογικής Κλινικής και Μονάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».
Είσοδος ελεύθερη.
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Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα Πινγκ-Πονγκ
Μεγάλη συμμετοχή ο Αρης Βούλας
Με αρκετές συμμετοχές αθλητών των ομάδων του Αρη
Βούλας, έγινε το Σαββατοκύριακο, 4 & 5 Νοεμβρίου, το
Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα της Ελευσίνας.
Τις σπουδαιότερες επιτυχίας είχαν, στην κατηγορία των εφήβων, οι αθλητές του Άρη Βούλας Ιάσονας Κορδούτης και Γιάννης Μπόσκοβιτς, που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Στην φωτογραφία, η απονομή της κατηγορίας των εφήβων

Είσοδο στις 8αδες των κατηγοριών τους, είχαν για τις Κατερίνα Φραγκάκη (κορασίδες), Μαριάννα Γενεράλη και
Κωνσταντίνα Πατεράκη (νεάνιδες), ενώ στην 16αδα μπήκαν οι Παναγιώτης Ατσίπακτσης (Παμπαίδες), Δημήτρης
Σιδηρόπουλος (Έφηβοι) και Ιουλία Τσαγκάρη (Νεάνιδες).
Στους αγώνες, συμμετείχαν επίσης, οι παιδες Ψαρράς, Χανιώτης, Μπλέτσης, οι έφηβοι Τσουκαντάς, Στρατόγιαννης,
Ανδρουλάκης, Δ. Κανέλλης, η παγκόρασίδα Jain και η κορασίδα Τσαβλίρη.

ΕΒΔΟΜΗ

35ος Μαραθώνιος της Αθήνας
Αυθεντική γιορτή ζωής
Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 διεξάγεται ο 35ος
Μαραθώνιος της Αθήνας, στην αυθεντική διαδρομή
με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας.
Παράλληλα με τον Μαραθώνιο Δρόμο και το Δυναμικό Βάδισμα των 42.195χλμ, (στην Αυθεντική Διαδρομή) διεξάγονται και αγώνες δρόμου στο κέντρο
της Αθήνας, 10χλμ, 5χλμ, 3χλμ, αγώνες παιδιών και
αγώνες αθλητών Special Olympics
1.200 μέτρων.
Οι συμμετοχές των δρομέων για τους
αγώνες του Μαραθωνίου, προσεγγίζουν τις 51.000 και προέρχονται από
όλο τον κόσμο.
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας διοργανώνεται από τον ΣΕΓΑΣ, με
συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο
Μαραθώνα και μεγάλο χορηγό τον
ΟΠΑΠ ΑΕ. Επίσης, η διοργάνωση
υποστηρίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Αθήνα
– Λεωφόρος Αμαλίας (ύψος Εθνικού Κήπου)
07.45 – 09.05: Αγώνας Δρόμου 5χλμ WIND - Πρωί

 Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος
του Μεγάρου Μποδοσάκη
 Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
 Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Δρομέα: 08.00
08.35
– 10.25: Αγώνας Δρόμου 10χλμ WIND
 Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος
του Μεγάρου Μποδοσάκη
 Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
 Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου
Δρομέα: 09.06

Μαραθώνας - Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου
09.00 – 17.30: Μαραθώνιος Δρόμος &
Δυναμικό Βάδισμα (42.195μ. στην Αυθεντική Διαδρομή)
 Εκκίνηση από την Ιστορική Αφετηρία Μαραθωνίου Δρόμου
 Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο
 Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Μαραθωνοδρόμου: 11.09 - 11.12 / 1ης Μαραθωνοδρόμου 11.38 11.43
Η είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο είναι ελεύθερη.

Διασυλλογικός αγώνας κατηγορίας σκαφών Laser 4,7 στο ΝΑΟΒ
Το Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεμβρίου
2017 διεξήχθη στον Ν.Α.Ο.Β. ο διασυλλογικός αγώνας κατηγορίας
σκαφών Laser 4,7 – Radial – Standard.

Η συμμετοχή των αθλητών και
αθλητριών ήταν μεγάλη αριθμώντας
τα 97 σκάφη συνολικά, από 16 ομίλους, στις κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών και Παίδων-Κορασίδων.
Εκτός από τους γειτονικούς ομίλους του Σαρωνικού και του Νότιου
Ευβοϊκού, τη διοργάνωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο Ν.Ο. Άν-

δρου κι ο Ν.Ο. Καλαμάτας.
Ο καιρός ήταν μέτριος, ιδανικός για
τους αγώνες κι ο μαΐστρος που φυσούσε στον χώρο που στήθηκε ο
στίβος, το Σάββατο με ένταση

στους 15-17 κόμβους και την Κυριακή ολίγο από πουνέντε, στους
13-15 κόμβους, επέτρεψαν την
ομαλή διεξαγωγή συνολικά 5 διαδρομών στις δύο ημέρες του
αγώνα.
Τα παιδιά του Ν.Α.Ο.Β, με την καθοδήγηση του προπονητή του ομίλου
Γιώργου Φλωρίδη, πέτυχαν διακρί-

σεις με τον Νίκο Γκιώνη – 3ος στα
Laser 4,7 στην κατηγορία Παίδων,
την Μαρίνα Καγιαλή – 2η στα Laser
4,7 Κορασίδων και την Βικτωρία
Σμυρνιούδη – 3η στα Laser RDL
στην κατηγορία Γυναικών.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων
των κατηγοριών έχουν ως εξής:
LASER 4,7
ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΚΒ
2 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
ΝΟΚ
3 ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΟΒ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΚΑΤΙΑΝΝΑ ΝΟΑΝΔΡΟΥ
2 ΚΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΝΑΟΒ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
ΙΟΠ
LASER RDL
ΑΝΔΡΩΝ
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ.
ΝΟΒ
2 ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΟΒ
3 ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΟΔ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΝΟΔ
2 ΡΕΚΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΟΠΦ
3 ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΑΟΒ
LASER STD
1 ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΝΟΑ
2 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ.
ΕΝΟΑ
3 ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΝΟΑ

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
«Καμπάνα» FIFA
για το επεισόδιο στο
«Γ. Καραϊσκάκης»
Με πρόστιμο 26.000 τιμώρησε την ΕΠΟ η FIFA για
όσα έγιναν στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ματς με το Γιβραλτάρ, ανάμεσα στα οποία το ξύλο στη «θύρα 7»
σε φίλαθλο που φορούσε φανέλα του Παναθηναϊκού.
Σύμφωνα με την πειθαρχική επιτροπή, η Εθνική εγκαλείται για παραβίαση των άρθρων 65 και 67 για την
ασφάλεια των γηπέδων, που αφορούν την είσοδο και
χρήση λέιζερ, την παρουσία θεατών στους διαδρόμους, κάτι που απαγορεύεται ρητά, αλλά και για επεισόδια που έγιναν στις εξέδρες.

ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2019
Με Μπουρούση η Εθνική
στα προκριματικά
Με τον Γιάννη Μπουρούση στις τάξεις της αναμένεται να παρουσιαστεί η Εθνική ομάδα μπάσκετ στους
επερχόμενους αγώνες της με Μεγάλη Βρετανία και
Ισραήλ για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
2019, στις 24 και 27 Νοέμβρη. Ο 33χρονος σέντερ,
που συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα, πήρε το
«πράσινο φως» από την ομάδα του, τους Zhejiang
Lions, για να δώσει το «παρών». Παραμένει ωστόσο
ανοιχτό αν αυτό ισχύει και για τα δύο παιχνίδια,
καθώς τρεις μέρες μετά τον αγώνα με το Ισραήλ έχει
αγώνα με την ομάδα του, και σε συνδυασμό και με το
πολύωρο του ταξιδιού της επιστροφής (σχεδόν 24
ώρες με τις αναμονές) δημιουργείται πρόβλημα.

Με παίκτες Ευρωλίγκας
οι περισσότερες κλήσεις
Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες μέχρι
τώρα να συμπεριλαμβάνουν στις κλήσεις των διεθνών και παίκτες των ομάδων της Ευρωλίγκας, παρά
την άρνηση της τελευταίας να διακόψει την αγωνιστική της δραστηριότητα, ολοκληρώνεται η παρουσίαση των αποστολών των Εθνικών ομάδων ενόψει
των μπαράζ. Βέβαια, με βάση την στάση της Λίγκας
και των ισχυρών ομάδων στο θέμα, παραμένει άγνωΓυμναστικός Σύλλογος, "ΕΛΑΙΑ", Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προσκαλεί στην εκδήλωση
απονομής πιστοποιητικού ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, που θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017
και ώρα 18:30 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (Πανός 11 Βούλα).
Τηλ. επικοινωνίας 210 9625502 και 210 9625504.

Ο

στο ποιοι και πόσοι τελικά θα δώσουν το «παρών»,
αφού εκείνη τη βδομάδα η Ευρωλίγκα έχει κανονική
αγωνιστική.
Τελευταία παραδείγματα αποτελούν οι κλήσεις για τα
αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα Ισπανίας, Σερβίας
και Γερμανίας, στις οποίες υπάρχουν όλοι οι διεθνείς
που αγωνίζονται σε ομάδες της Ευρωλίγκας. Μια
μέση οδό έδειξε να ακολουθεί η ιταλική Ομοσπονδία,
αφού άφησε εκτός κάποιους, όπως τους Μέλι και
Ντατόμε της Φενέρ και τον Χάκετ της Μπάμπεργκ,
ωστόσο κάλεσε τους Φοντέκιο και Αμπας της Αρμάνι
Μιλάνο.

Αντιδράσεις στην Τουρκία
για παίκτες της Φενέρ
Για το θέμα, μάλιστα, ένταση δημιουργήθηκε στην
Τουρκία, μετά την ανακοίνωση των Τούρκων διεθνών
της Φενέρ ότι δεν θα ενισχύσουν την ομάδα της
χώρας τους στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το γεγονός δημιούργησε αρκετές αντιδράσεις στη χώρα. Στον αντίποδα ήταν κοινή δήλωση
δύο διεθνών παικτών της Εφές, των Ντόγκους
Μπαλμπάι και Μπιρκάν Μπατούρκ, με την οποία ενημέρωσαν πως θα αγωνιστούν κανονικά με την Εθνική
ομάδα της Τουρκίας στους αγώνες μπαράζ και όχι με
την ομάδα τους για την Ευρωλίγκα.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ
Πληροφορίες
για παραπομπή 28 ατόμων σε δίκη
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (7/11/17), το Συμβούλιο
Εφετών με βούλευμά του παραπέμπει σε δίκη 28 από
τους 35 κατηγορούμενους για το σκάνδαλο στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με τις κατηγορίες της σύστασης συμμορίας (πλημμέλημα) και της
αλλοίωσης αποτελεσμάτων αγώνων (κακούργημα).
Οι ίδιες πληροφορίες ήθελαν οκτώ από τους κατηγορούμενους να παραπέμπονται και για τις δυο κατηγορίες και τους υπόλοιπους για την κατηγορία της
αλλοίωσης αποτελέσματος.
Για την πρώτη περίπτωση, ως βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης
Μαρινάκης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Γιώργος
Σαρρής, και ο πρώην νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ,
Θόδωρος Κουρίδης, καθώς επίσης και τα πρώην μέλη
της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Γιώργος Δούρος, Θανάσης Μπριάκος, όπως και τα πρώην μέλη του
ΔΣ της ΕΠΟ Αρης Σταθόπουλος, Νίκος Προύντζος και
Γιάννης Παπακωνσταντίνου.
Για την κατηγορία της αλλοίωσης αποτελεσμάτων μεταξύ άλλων φέρονται να κατηγορούνται ο πρόεδρος
μεγαλομέτοχος του Λεβαδειακού Γιάννης Κομπότης,
ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Ατρόμητου Γιώργος Σπανός, ο πρώην μεγαλομέτοχος της Βέροιας
Γιώργος Αρβανιτίδης, οι πρώην διαιτητές Ηλίας Σπά-

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

θας, Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Θανάσης Γιάχος,
Απόστολος Αμπάρκιολης, Κώστας Ιωαννίδης και Γιάννης Κάμπαξης, ο πρώην προπονητής του Ατρόμητου
Ρικάρντο Σα Πίντο, ο τεχνικός διευθυντής του Ατρόμητου Γιάννης Αγγελόπουλος, ο γενικός αρχηγός της
Βέροιας Γιώργος Λαναρής και οι ποδοσφαιριστές της
Βέροιας Καλογέρης, Μάνος, Σκαθαρούδης, Μπάρμπας, Ιωάννου, Παυλίδης, Αμαραντίδης και Γκιγιέρμο
Πέρεθ.
Αντίθετα, οι πληροφορίες ήθελαν το βούλευμα να
είναι απαλλακτικό για τα πρώην στελέχη της ΕΠΟ,
Παυσανία Παπανικολάου και Χρήστο Υφαντή, καθώς
και για τα πρώην μέλη των πειθαρχικών επιτροπών
του ποδοσφαίρου Ζυγογιάννη, Παντελοπούλου,
Βλάσση, Αναστασάκη και Ζάμπρα, που δεν βρίσκεται
εν ζωή.

ΣΤΙΒΟΣ
Για αθλήτρια της χρονιάς
πάει η Στεφανίδη
Μετά την πρόσφατη ανάδειξή της σε κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για το 2017, η Κατερίνα Στεφανίδη
βρίσκεται στην τελική τριπλέτα στη διεκδίκηση του
βραβείου της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς στον
κόσμο από την IAAF. Η 27χρονη πρωταθλήτρια είχε
επιλεγεί μαζί με ακόμα εννέα αθλήτριες του στίβου
στην αρχική λίστα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, η οποία χτες ανακοίνωσε ότι η Στεφανίδη, η Αιθίοπας δρομέας Αλμάζ Αγιάνα (χρυσό στα 10.000 μ.,
αργυρό στα 5.000 μ. στο Παγκόσμιο) και η Βελγίδα
αθλήτρια του επτάθλου Ναφισάτου Τιάμ (χρυσό στο
Παγκόσμιο, χρυσό στο Ευρωπαϊκό κλειστού) θα διεκδικήσουν τον τίτλο της κορυφαίας.
Η ανάδειξη της νικήτριας θα προκύψει μετά από τριπλή ψηφοφορία. Το Συμβούλιο της IAAF και τα μέλη
της IAAF ψήφισαν μέσω email, ενώ οι φίλαθλοι ψήφισαν μέσω social media. Η ψηφοφορία του Συμβουλίου
αντικατοπτρίζει το 50% του τελικού αποτελέσματος,
των μελών της IAAF το 25% και του κοινού το υπόλοιπο 25%.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 16 Οκτώβρη. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 24
Νοέμβρη, σε γκαλά της IAAF.

α παρακαλούσα τον αναγνώστη που επικοινώνησε μαζί μας, σημειώνοντας ότι στο άρθρο
για το γήπεδο της ΑΕΚ, υπάρχουν ανακρίβειες,
να μας επισημάνει ποιες είναι οι ανακρίβειες είδε.
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