
«Οποιοσδήποτε αφέντης μπορεί να
εξαναγκάσει τους δούλους του να ψάλ-
λουν ύμνους στην ελευθερία»

UNESCO (Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος).

Γιατί χαρακτηρίζεται αντιπερισπασμός ο νεκρανα-

στημένος αντι-κομμουνισμός; Έντρομες αντικρί-

ζουν οι «ηγεσίες» και οι

ινστρούκτορες1 του νεο-”φιλελευ-

θερισμού”, την αγανάκτηση, τον

πεσιμισμό  την οργή -κατά περί-

πτωση- ακόμη και των εν δυνάμει

αποδεκτών του, των παθητικών

οπαδών και υποστηρικτών του, για

την λιτότητα που επιβάλλει σε ευ-

ρύτατα κοινωνικά στρώματα ο κε-

φαλαιοκρατικός ανταγωνισμός.

Και ως αντίδραση επιλέγει ν’ αποσπάσει την προ-

σοχή από τα καυτά προβλήματα που δημιούργησε

η απληστία του: Από την οικονομική ανέχεια ή στε-

νότητα; Την ανεργία, τη μετανάστευση, την οικο-

νομική δυσπραγία, τα λουκέτα των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων, τη ληστρική φορολογία.

...Ν’ αποσπάσει την προσοχή απ’ αυτά και άλλα

προβλήματα και να την στρέψει σε εικονικά εφευ-

ρήματα, της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, του

ψυχρού πολέμου και του Μακαρθισμού2 της δεκαε-

τίας του 1950: Στην αντικομουνιστική υστερία!

Την έχω βιώσει αυτή την εποχή ως έφηβος, και τη

θυμάμαι με αποτροπιασμό και απέχθεια. Ήταν κατα-

στρεπτική για την ανθρωπότητα, για την πάλαι ποτέ

“χώρα της ελευθερίας” και κυρίως για την πατρίδα

μας, ανακρούσματα των συνεπειών της οποίας φτά-

νουν μέχρι τις ημέρες μας. Κι ας έδωσαν τα χέρια

ενώπιον του τηλεοπτικού κοινού, ο αρχηγός του

“εθνικού” στρατού, στρατηγός Θρασ. Τσακαλώτος,

με τον αρχηγό του “δημοκρατικού στρατού” των αν-

ταρτών, στρατηγός Μάρκος Βαφειάδης.

Κι ας έφαγαν τα κεφτεδάκια της Μαρίκας, ο Κώ-

στας Μητσοτάκης μαζί               Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Στο επόμενο φύλλο μας τα ...

“Όποτε οι λαοί 
προσθέτουν ένα επίθετο
στη δημοκρατία, δεν 

υπάρχει δημοκρατία” .
Dennis Prager, 1948

Αμερικανός υπερσυντηρητικός παρουσιαστής

Πριν χτυπήσει το κουδούνι: 

Η πρώτη ημέρα 

στο σχολείο!
Σελίδα 14

Θηλιά στον Τοπικό

Τύπο
Σελίδα 16

Εκδήλωση μνήμης

για τον εθελοντή 

Πυροσβέστη
Σελίδα 12

Πανηγύρι στον
Αγιο Ευστάθιο

Κερατέας
Σελίδα 5

“Μικρά Ασία Χαίρε”
Σελίδα 5

Ανάπλαση πλατείας

στη Μηλαδέζα

Βάρης
Σελίδα 7

Αντιπερισπασμός

Κρυπτο-Ναζιστών
η Αντικομμουνιστική

ΥΣΤΕΡΙΑ

Πράσινο φως για το ΚΕΛ
Σαρωνικού από ΕΥΔΑΠ

Ανοίγει 

ο δρόμος και

από την  ΕΥΔΑΠ, 

για το Κέντρο

Επεξεργασίας

Λυμάτων 

στο Δήμο 

Σαρωνικού

Σελίδα 6

1000
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

με τον Χαρίλαο Φλωράκη, καπετάνιο του Ε.Λ.Α.Σ. και

γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. 

Είπα τότε, πως έληξε επιτέλους ο εθνοκτόνος εμφύ-

λιος, που μερικοί φανατικοί άφρονες, ή απλά απερί-

σκεπτοι συνεχίζουν να τον αποκαλούν «συμμο-

ριτοπόλεμο»!

Στον αντίπαλο, όταν ολοκληρωθεί η διαπάλη, δίνουμε

το χέρι – όπως έκανε ο Μάρκος με τον Τσακαλώτο.

Δεν τον βρίζουμε, δεν τον συκοφαντούμε και δεν τον

προκαλούμε.

Έτσι το Γενάρη του 2006 ανακουφίστηκα, όταν είδα

στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να ομονοούν και να

συμπλέουν αλληλέγγυα όλα τα κόμματα, από τον

“ακροδεξιό” ΛΑ.Ο.Σ. του Καρατζαφέρη, τη Ν.Δ., με

αρχηγό και πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Γ.Α. Παπανδρέου, μέχρι το Συνασπισμό

και το ΚΚΕ, με εκπρόσωπο τη Λιάνα Κανέλλη για το

θέμα του αντικομμουνιστικού ψηφίσματος. Τα επαι-

νέσαμε μέσω της “ΕΒΔΟΜΗΣ”, όπως και η Κανέλλη

– χωρίς “αστερίσκους” – όπως και ο Κ. Λαλιώτης, ο

Ευ. Βενιζέλος, ο Θ. Πάγκαλος και άλλοι!

Θυμίζω, αναπαράγοντας από τα φύλλα 405, έως 408

της “Ε” (Ιανουάριος 2006), ασύνδετα κομμάτια:

Η πολιτική Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-

σης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.) υιοθέτησε το

2005 σχέδιο απόφασης (1096/1996) και ένα σχέδιο

“σύστασης” για την «Ανάγκη διαρκούς καταδίκης
των εγκλημάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων».

Ποια είναι αυτή η “ανάγκη”; «Ο κίνδυνος νοσταλγίας
του Σοσιαλισμού...» όπως λέει η ίδια η απόφαση του

Σ.Ε.!!!

“Κίνδυνος νοσταλγίας 
του Σοσιαλισμού...”

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Σ.Ε.) και η Ε.Ε. – καθο-

δηγούμενα όργανα της αμερικανικής πολιτικής, επί-

σημης, αλλά και κυρίως ανεπίσημης, υπόγειας και

υποβολιμαίας – έχουν αποδυθεί αμέσως από τα

πρώτα χρόνια της πτώσης των καθεστώτων του λε-

γόμενου “υπαρκτού σοσιαλισμού”, σε εναγώνια κατα-

συκοφάντησή του, διόγκωση της όποιας και όποιου

μεγέθους βιαιότητας, σπίλωσης της ίδιας της ιδεολο-

γίας, αποσκοπώντας ακριβώς σ’ αυτό που λέει το ψή-

φισμα απερίφραστα: «Ν’ αποτρέψει τον κίνδυνο
νοσταλγίας του Σοσιαλισμού».
Επιπλέον με την εκκωφαντική προβολή, τη διόγκωση,

την επανάληψη, την πολλαπλότητα των μέσων προ-

βολής, την εξειδίκευση και άλλα μέσα επηρεασμού

και διαμόρφωσης της κοινωνικής συνείδησης, από

την παιδική ακόμη ηλικία, αποβλέπει να επικαλύψει

τις οδυνηρές εντυπώσεις, τα αισθήματα και τις αντι-

λήψεις για τις καθεστωτικές πρακτικές που νεοφιλε-

λευθερισμού, της αμερικανοκρατίας που βιώνει η

κοινωνία τώρα, στη λεγόμενη “αστική δημοκρατία”.

(Όταν η «δημοκρατία» παίρνει επιθετικό πρόσημο,

παύει να είναι δημοκρατία. Είναι αυτό που λέει ο επι-

θετικός προσδιορισμός).

Με απλά λόγια ο πολίτης να μη βλέπει τη φτώχεια,

την ανεργία, την εγκληματικότητα, τη βία γενικώς, το

Γκουαντάναμο, τη Συρία, την Αφρική, την Ασία κλπ.

“στραβωμένος” από την εκτυφλωτική προβολή των

φαντασμάτων του κομμουνισμού και την γκεμπελική,

πλαστογραφία της ιστορίας.

Συνθήκη Μονάχου (Χίτλερ) με 

Ιταλία – Γαλλία – Μ. Βρετανία!

Μιλάνε για “συμφωνία”, που παραπέμπει περίπου σε

φιλία ή συμμαχία της Σοβιετικής Ενωσης με τη Γερ-

μανία του Χίτλερ αναφερόμενοι στο «Σύμφωνο μη

επιθέσεως» Μολότοφ - Ρίμπεντροπ (1939), για να

κερδίσει χρόνο οργάνωσης της άμυνάς της η ΕΣΣΔ,

ενώ αποσιωπούν το Σύμφωνο της Συνδιάσκεψης του

Μονάχου (1938) μεταξύ Χίτλερ (Γερμανία), Μουσο-

λίνι (Ιταλία), Τσάμπερλεν πρωθυπουργού της Μεγά-

λης Βρετανίας και του Γάλλου Νταλαντιέ, ένα χρόνο

νωρίτερα! Τότε που ο Χίτλερ αποκοίμιζε τον μηδα-

μινό Τσάμπερλεν, πως οι βλέψεις του είναι “κατά του

κομμουνισμού” και οι Γάλλοι απέρριψαν την πρόταση

των Σοβιετικών να τους βοηθήσουν στρατιωτικά στο

θέμα της Τσεχοσλοβακίας3, γιατί απέβλεπαν, μαζί με

τους Άγγλους να στρέψουν τον Χίτλερ κατά της Σο-

βιετικής Ενωσης. Πράγμα που επιβεβαιώθηκε από το

άνοιγμα του φακέλλου της Συνθήκης του Μονάχου

το 2008!

Ας επιστρέψω όμως στο 2006 και στην αλληλέγγυα

σύμπλευση όλων των ελληνικών κομμάτων. Όλοι οι

Έλληνες βουλευτές, στο Σ.Ε. καταψήφισαν και τις

δύο προτάσεις (καταδίκης των αντικομουνιστικών κα-

θεστώτων και μέτρων, “Σχέδιο σύστασης”). 

Για τη γευσιγνωσία των συνιστώμενων μέτρων, ανα-

φέρουμε: 

– Προπαγάνδιση κατά της ιδεολογίας του κομμουνι-

σμού, ακόμη και στα σχολικά εγχειρίδια. 

– Δίωξη των υφιστάμενων κομμουνιστικών καθεστώ-

των και κομμάτων (προφανώς και προσώπων) που

δεν καταδικάζουν τον κομμουνισμό. 

– Ανέγερση αντικομμουνιστικών μνημείων κλπ.

Γιατί τα καταψήφισαν όλοι οι Έλληνες βουλευτές;

Γιατί, “Η δικτατορία των Συνταγματαρχών υποστηρίχ-
θηκε από το Σ.Ε. και πολλά δυτικά κράτη και οπλί-
στηκε από τους Αμερικανούς(...). Εγκλήματα
σημειώθηκαν εκτός των κομμουνιστικών καθεστώτων
και πολύ κοντά, αλλά και μέσα στην Ευρώπη”, όπως

τόνισε ο Θ. Πάγκαλος, αλλά το κυριότερο γιατί, αντί-

θετα από τον Σουηδό εισηγητή Λίμπλαντ, «εγώ πρέ-
πει να υπερασπιστώ τη Δημοκρατία (...). Εγώ, εδώ
εκπροσωπώ 11.000.000 Έλληνες, όλα τα κόμματα.
Ακόμα κι εκείνους που πριν πενήντα χρόνια δίωξαν
τους κομμουνιστές. Ακόμα κι αυτά τα κόμματα κατα-
δικάζουν αυτή την έκθεση, γιατί είναι δημοκράτες»,
όπως βροντοφώναξε η Λιάνα Κανέλλη.

Να γιατί καταψήφισαν ΟΛΟΙ. Γιατί είχαμε διδαχθεί

από τα λάθη μας. Έχουμε πληρώσει ακριβά τη διχό-

νοια και τους εμφύλιους σπαραγμούς. Σήμερα, αλί-

μονο, κάποιοι αρχομανείς κι εξουσιοθύρες ξέχασαν

και επιτέθηκαν στην κυβέρνηση, για κείνο, από τα

ελάχιστα που έπρεπε να την επαινούν. 

Υπενθυμίζω για την ιστορία, ότι στην Συνδιάσκεψη

της Εσθονίας από τις 28 χώρες της Ε.Ε. ανταποκρί-

θηκαν μόνοι οι 8!

――――――

1. Ινστρούκτορας: λατ. Instructor = καθοδηγητής.

2. Μακαρθισμός: ο όρος από τον Γερουσιαστή Μακάρθι των ΗΠΑ,

ο οποίος, ως Πρόεδρος σχετικής Επιτροπής, απεδύθη σε ένα “κυ-

νήγι μαγισσών” κατά του “ερυθρού τρόμου”, τη δεκαετία του 1950,

“μόδα” που επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα στην Ελ-

λάδα. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανυπόστατες και

άδικες κατηγορίες, συνήθως χαλκευμένες, με διογκωμένες και δη-

μαγωγικές επιθέσεις.

3. Ρεϊμόν Καρτιέ: «Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», Πάπυρος

1964, τομ. Α.

Εγγραφές στη Φιλαρμονική του
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Μεγαρική φάρσα, Επίχαρμος και
πάλι ο Αριστοφάνης
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Πλειστηριασμοί εξπρές Σελ. 9

Οι λαοί της θάλασσας!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Κύθηρα, ερωτικό νησί Σελ. 15

Μονοπάτι προς το μέλλον με τον

Μίκη Θεοδωράκη 17

Ο έλεγχος για την επιμόλυνση
των αυγών συνεχίζεται 18

Οι αλλαγές στις συντάξεις 19

Διαβάστε ακόμη

Αντικομμουνιστική

υστερία
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Προβληθείτε στις σελίδες μας 
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Σύσκεψη – συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6

Σεπτεμβρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Μο-

νάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς

Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, μετά από πρό-

σκληση του Μητροπολίτη Νικόλαου.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο πρώην Νομάρχης Ανατ.

Αττικής Λεωνίδας Κουρής, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Ατ-

τικής Πέτρος Φιλίππου, οι Δήμαρχοι Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος, Σπάτων - Αρτέμιδος Δημήτριος Μάρκου, Ραφή-

νας – Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς, Παιανίας Σπύρος

Στάμου, Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης, Μαρκοπούλου Σω-

τήριος Μεθενίτης και Λαυρεωτικής Δημήτριος Λουκάς, ο

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

του Δήμου Σαρωνικού Σταμάτης Γκίνης και υπηρεσιακοί

παράγοντες. 

Ο Μητροπολίτης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στη συ-

νάντηση για την ολοκλήρωση του ξενώνα ανακουφιστικής

φροντίδας της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», ο οποίος αναμένεται να λει-

τουργήσει το φθινόπωρο του 2017 και θα παράσχει ολο-

κληρωμένη και εξειδικευμένη φροντίδα κυρίως σε

ογκολογικούς ασθενείς που βρίσκονται στο τελευταίο στά-

διο της νόσου και διαμένουν στην περιοχή των Μεσογείων

και της Λαυρεωτικής.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Μητροπολίτης Νικόλαος

αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πολύτιμη αρωγή της

Περιφέρειας Αττικής, η οποία εξασφάλισε τη χρηματοδό-

τηση για την ανάπλαση του χώρου με το ποσό των

450.000€, ενώ όλοι οι παριστάμενοι επικεντρώθηκαν στους

τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν οι δημοτικές

αρχές και οι τοπικές κοινωνίες να βοηθήσουν στο σπουδαίο

αυτό έργο της Μητρόπολης.

Ένα έργο το οποίο έχει προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε

ασθενείς, που όπως έχουμε γράψει και παλιότερα σε ρε-

πορτάζ μας ειδικά για τη “Γαλιαία” είναι μεγάλη αγαλίαση

για τον πάσχοντα, γιατί βρίσκει πέρα από την ιατρική φρον-

τίδα, μια μεγάλη αγκαλιά και ψυχολογική υποστήριξη. 

Το λέμε αυτό γιατί οι κάτοικοι των Μεσογείων είναι τυχεροί

που έχουν αυτή τη σπουδαία επιλογή και οι Δήμαρχοι, αλλά

και απλοί πολίτες - χορηγοί θα πρέπει να τη στηρίξουν με

κάθε τρόπο.

«Είναι μία όαση σ’ αυτή την καταιγίδα που με χτύπησε...
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν τέτοια κέντρα
που δουλεύουν με τόσο σεβασμό στον ασθενή, και οι πε-
ρισσότεροι είναι εθελοντές!», όπως έγραψε χαρακτηρι-

στικά ασθενής που έχει τη φροντίδα της “Γαλιλαίας”. 

Ολοκληρώθηκε ο ξενώνας ανακουφιστικής φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ”
Ένα μεγάλο “δώρο” για τους κατοίκους των Μεσογείων
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 20.30

Συναυλία με το Μίκη Θεοδωράκη
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, με αφορμή την συμπλήρωση

95 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης, τιμά τον

σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη διοργα-

νώνοντας τη Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου συναυλία

επί τη ευκαιρία και του εορτασμού των 92ων γενε-

θλίων του. Ο μικρασιατικής καταγωγής συνθέτης πρό-

κειται να παρευρεθεί στην εκδήλωση, κατά την οποία

θα ανακηρυχθεί επίτιμος Πρόεδρος της ΕΣΤΙΑΣ Νέας

Σμύρνης. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η «Λαϊκή Ορ-

χήστρα Μίκης Θεοδωράκης» και πλήθος επωνύμων

καλλιτεχνών, σε ένα θέαμα-έκπληξη.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο

της ΕΣΤΙΑΣ, στην πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

...Mαρτυρίες των προσφύγων της
Μικράς Ασίας
Οι ηθοποιοί Γρηγόρης Βαλτινός και Λήδα Πρωτο-

ψάλτη θα αναγνώσουν αποσπάσματα από μαρτυρίες

των προσφύγων της Μικράς Ασίας από τον Α’ τόμο

της «Εξόδου». Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Φιλό-

λογος Κλαίρη Δεληγιάννη και θα πλαισιωθεί μουσικά

από τον  Ταξιάρχη Γεωργούλη στο Ούτι και τον  Τάσο

Πούλιο στο τραγούδι & το κανονάκι. 

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

«Η Πηνελόπη Δέλτα σκουπίζει τα δάκρυα

των Μικρασιατών Προσφύγων»
Η ΕΣΤΙΑ, τιμά την μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέα Πη-

νελόπη Δέλτα. Θα μιλήσουν η Δημητριάδου Μαργα-

ρίτα, Ιστορικός Λαογράφος και η Έφορος της

Βιβλιοθήκης & των Μουσείων της ΕΣΤΙΑΣ Θέμις Πα-

παδοπούλου με θέμα «Η Πηνελόπη Δέλτα σκουπίζει

τα δάκρυα των Μικρασιατών Προσφύγων».

Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, πρωινή προβολή 10:00 &

απογευματινή 19:30

«Ο μεγάλος ξεριζωμός» ντοκιμαντέρ

Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του National Geographic

«Ο μεγάλος ξεριζωμός». Μια μοναδική πηγή πληρο-

φόρησης, από έναν ανεξάρτητο αυτόπτη μάρτυρα,

που φωτίζει τα γεγονότα τα οποία χάραξαν την Ιστο-

ρία των δυο λαών στις επόμενες δεκαετίες.

Διάρκεια 60 λεπτά./ Η προβολή θα πραγματοποιηθεί

στον 3ο όροφο, της ΕΣΤΙΑΣ.

“Ο Αριστοφάνης,
Μπαρμπά-Κολιός 
στα Τρυγητήρια”

Ο Δήμος Κρωπίας, την εποχή του τρύγου, καλεί σε

θεατρική παράσταση με τίτλο: Ο Αριστοφάνης,
Μπαρμπα-Κολιός στα Τρυγητήρια”, που θα παρου-

σιαστεί την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου στις 9 μ.μ. στο

Ανοιχτό θέατρο Δεξαμενής, στο Κορωπί.

Το έργο είναι αναφορά από το ομώνυμο βιβλίο του

Κορωπιώτη λαογράφου-συγγραφέα Γιάννη Η.

Πρόφη και ιδέα από τους “Αχαρνής”.

Στη γιορτή λήξης του τρυγητού, όλα κυλούν όπως
τ’ αρχαία χρόνια: Νοικοκύρηδες, τρυγητάδες, πα-
τητάδες, υπηρέτες, διασκεδάζουν όλοι ομαδικά,
μέσα σε αφθονία κρασιού και εδεσμάτων!

“Μικρασία Χαίρε”
Εκδηλώσεις στην “Εστία” Νέας Σμύρνης

Η ιστορική και διεθνώς αναγνωρισμένη Μπάντα του

Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού,  ανταποκρίθηκε στο

κάλεσμα του Δήμου Κρωπίας για να τιμήσουν από

κοινού τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη και μουσουργό

Γιώργο Μουζάκη, σε μια συναυλία ιδιαίτερης αισθη-

τικής και κοινωνικού σκοπού, την Τετάρτη 13 Σε-

πτεμβρίου 2017, στις 20:00, στο Ανοικτό Δημοτικό

Θέατρο Πλ.Δεξαμενής στο Κορωπί.

Ο Δήμος Κρωπίας και προσωπικά ο Δήμαρχος Δημή-

τρης Κιούσης, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο πολιτι-

στικό, καλλιτεχνικό και ιδιαίτερα το κοινωνικό έργο

που επιτελεί η Μπάντα του Π.Ν., απηύθυνε αίτημα -

πρόσκληση προς το Γ.Ε.Ν. που βρήκε θερμή ανταπό-

κριση, αφού κοινός στόχος τόσο των διοργανωτών,

όσο και των προσκεκλημένων, είναι η ανάδειξη της

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως υπέρτατη κοινωνική

αξία, μέσα από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που προ-

άγουν και προβάλλουν τον πλούτο του ελληνικού πο-

λιτισμού. Υπό τη καλλιτεχνική διεύθυνση του

Αρχιμουσικού, Γεωργίου Τσιλιμπάρη, Πλωτάρχη Π.Ν.

οι εξαίρετοι μουσικοί της Μπάντας του Πολεμικού

Ναυτικού, θα παρουσιάσουν τις πιο αγαπημένες με-

λωδίες από το πλούσιο ρεπερτόριο του Γιώργου Μου-

ζάκη. 

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν οι,  Χρυσούλα Στεφα-

νάκη,  Θάνος Πολύδωρας, Βαγγέλης Τσακνάκης,

Βάσω Ποιμενίδου.

Με στόχο την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου

Κρωπίας, αλλά και τη συγκέντρωση σχολικών ειδών

για τη στήριξη μαθητών στις σχολικές μονάδες του

Κορωπίου

Διήμερη εκδρομή 

στη Νεάπολη

Διημερη εκδρομη την 30η Σεπτεμβριου - 1η Οκτω-

βρίου στη Νεαπολη Λακωνίας και στην πανεμορφη

Ελαφονησο οργανώνει το πολιτιστικό τμήμα του

Συλλόγου Πανοράματος Βούλας. Διαμονη σε παρα-

θαλασσιο ξενοδοχειο στη Νεαπολη και την Κυριακη

θα επισκεφθούν τη μοναδικη παραλια του Σιμου.

Πληροφοριες:   6937120050    6938209798.

Eκδρομή στην Κύθνο

Η Εναλλακτική Δράση οργανώνει διήμερη εκδρομή

στην Κύθνο 23 και 24 Σεπτεμβρίου.

Κόστος συμμετοχής 95 ευρώ για τα μέλη και 110€

για τα μη μέλη.

Τηλ: 211 1847669   enallacticidrasi@gmail.com           

Πεζοπορία στο Φαράγγι

Στρόπωνες  

Την Κυριακή 17/9/17 το τμήμα Πεζοπορίας του

Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει

μια μονοήμερη εξόρμηση πεζοπορίας στην διάσχιση

του φαραγγιού που ξεκινάει από τους Στρόπωνες

και καταλήγει στην παραλία της Χιλιαδούς στην Εύ-

βοια. 

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής τηλ.6955 060365
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Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό

Ελληνισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και ο ΟΑΠΠΑ, για τρίτη συνεχή χρονιά στις 8, 9 και

10 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Ιμίων, (έναντι Ι.Ν. Αγ.

Ιωάννη, Βούλα).

Πρόγραμμα 

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

«Σμυρνέϊκο Μινόρε» 
Συναυλία της Γλυκερίας 

Μαζί της η DILEK KO και ο Βασίλης Προδρόμου. Ώρα

Έναρξης 21:00 

Η Γλυκερία και η παρέα της επί σκηνής με μοναδικές
ερμηνείες, στα μουσικά μονοπάτια της Ανατολής.
Από τη θάλασσα της Σμύρνης έως την Κωνσταντι-
νούπολη και το Βόσπορο κι από την αγορά της Καπ-
παδοκίας και τα καφέ-αμάν έως την Αγιά Σοφιά,

μεταφέρουν τη μουσική ατμόσφαιρα πριν από τον
τραγικό Σεπτέμβρη του 1922.

Κυριακή 10 Σπτεμβρίου

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασια-

τικής καταστροφής χοροστατούντος του Μητροπο-

λίτη Γλυφάδος κ. Παύλου και κατάθεση στεφάνων,

στο «Μνημείο της Ιωνίας».

8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 

- Έκθεση λαογραφικού περιεχομένου με τίτλο «Κει-
μήλια – Μαρτυρίες – Μνήμες»,  με την επιμέλεια του

Στέφανου Χατζηστεφάνου.  

Η έκθεση θα λειτουργεί στην  Πνευματική Εστία Βού-

λας (Αγ. Ιωάννη 3). Ώρες   10:00 - 14:00 και 18:00 - 21:00. 

“H Μικρά Ασία της καρδιά μας” στο Δήμο 3Β

Γιορτή Σταφυλιού

στο Μαρκόπουλο

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

H Γιορτή Σταφυλιού που οργανώνει ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου θα εξελιχθεί στην κεντρική του πλατεία,

την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, με την προσφορά

εδεσμάτων από μούστο και κρασί, τα οποία έχουν

παρασκευάσει οι κυρίες-μέλη του ΚΑΠΗ.

Ώρα έναρξης:19:00 

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ καλλιτεχνΌΡΑΜΑ!

Στις 30 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟ-

ΡΑΜΑ κάνει την εναρκτήρια παρουσία του για το Φθινό-

πωρο, με αναφορά στην ΤΕΧΝΗ στον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ στον

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στην ΠΑΙΔΕΙΑ στην ΥΓΕΙΑ στον ΑΘΛΗΤΙ-

ΣΜΟ. Περίπτερα από κάθε συναφή δράση θα κοσμούν τους

χώρους της εκδήλωσης καθώς και έργα καλλιτεχνών και

χειροτεχνών. Η βραδιά θα αποτελείται από 3 και θα ΚΛΕΙ-

ΣΕΙ με πλούσιο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ με επώνυμους καλλιτέχνες.

Τα εισιτήρια των 5 ευρώ/άτομο που θα πρέπει να προμη-

θευτείτε θα διατίθενται από το Καλλιτεχνόραμα και τους

ΦΟΡΕΙΣ που συνδιοργανώνουν το Φεστιβάλ, από ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ 11 Σεπτεμβρίου και ώρες 11.00 με 1.00 το πρωί στο

Ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ  και απόγευμα από 6 μέχρι 9 στο STAR

SPORT ACADEMY (Λ.Ποσειδώνος διπλα στο ΠΙΚΠΑ). 

Ολα τα εισιτήρια θα είναι αριθμημένα και μέρος των ΕΣΟ-

ΔΩΝ θα διατεθεί για τις ανάγκες του ΕΝ ΠΛΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

και αλλων φορέων με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Πληροφορίες για περίπτερα στο 6981087117

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στη γιορτή 

του Αγίου Ευσταθίου

την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 20.30

στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου

στις εγκαταστάσεις του Φιλοθηραματικού,

Κυνηγετικού Συλλόγου Κερατέας 

η “Αρτεμις”

H Πρόεδρος Ελένη Δόγκα

& το Δ. Σ. του Συλλόγου

Μεγάλο πανηγύρι με παραδοσιακό μοσχάρι στι-
φάδο και ζωντανή μουσική με τον Βαγγέλη Κονι-
τόπουλο. Τραγουδούν επίσης οι Α. Νικολάου και
Μ. Κονιτόπουλος.

Συναυλίες στη Γλυφάδα
Συνεχίζοντας το φεστιβάλ πολιτισμού ο Δήμος Γλυ-

φάδας παρουσιάζει δύο συναυλίες

― με την Κωνσταντίνα την Παρασκευή 15/9. 
― με τον Χρήστο Δάντη και τη Ραλλία Χρηστίδου, το

Σάββατο 16/9

― με τον Γιώργο Γερολυμάτο και τον Τάσο Κατοπόδη,

την Κυριακή 17/9.

Ωρα προβολών 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη

Σινεμά στη Γλυφάδα

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας με κινη-

ματογραφικές προβολές στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας.

Κυριακή 10/9: “Γουρούνι στο σακί”
Σπαρταριστή κωμωδία του Ζωρζ Φεϋντώ.  

11/9/2017: Το κορίτσι με τα πορτοκάλια
Ταινία συμπαραγωγής Νορβηγίας-Γερμανίας-Ισπανίας,

σε σκηνοθεσία Έυα Νταρ

13/9/2017: Πετάει πετάει
Eλληνική απόδοση της κλασικής φάρσας του Γάλλου

Marc Camoletti «Boeing Boeing»

Ωρα προβολών 8.30μ.μ. Είσοδος ελεύθερη
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Εγγραφές στη 

Φιλαρμονική του Δήμου

Σαρωνικού
H Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Σαρωνικού θα λει-

τουργήσει με συνέπεια και αγάπη για τη μουσική, προ-

σφέροντας μια ευχάριστη και δημιουργική διέξοδο στον

ελεύθερο χρόνο των παιδιών της περιοχής.

Τα μέλη της Φιλαρμονικής θα έχουν τη δυνατότητα να

διδαχθούν πνευστά και κρουστά όργανα της αρεσκείας

τους, όπως: σαξόφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα,

βαρύτονο, αλτικόρνο, τρομπόνι, γαλλικό κόρνο, μπάσο

τούμπα, ντραμς και άλλα όργανα Συμφωνικής Ορχή-

στρας. Εκτός από την εκμάθηση οργάνων, τα παιδιά μα-

θαίνουν και θεωρία της μουσικής, μελωδικές ασκήσεις,

Dicteeκ.α.

Στόχος της Δημοτικής Φιλαρμονικής είναι η προσφορά

μουσικής παιδείας στα μέλη της, αλλά και η καλλιέργεια

του χαρακτήρα των παιδιών, η ανάπτυξη ομαδικής εργα-

σίας, η καλλιέργεια της προσπάθειας και της επιμονής για

ένα καλύτερο αποτέλεσμα και η γνωριμία με μουσικά

ακούσματα από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος, το Νομικό Πρόσωπό του και ο μαέστρος της Δη-

μοτικής Φιλαρμονικής καλούν όλα τα παιδιά άνω των

δέκα ετών από όλες τις Δημοτικές Ενότητες, που επιθυ-

μούν να γίνουν μέλη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, να

απευθυνθούν για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944

154062 (Σπύρος Κόλλιας) ή στο 2299048648.

Από φέτος λειτουργεί και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail)

για την καλύτερη επικοινωνία,του οποίου η διεύθυνση

είναι filsaronikos@gmail.com.

Εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα

έως Παρασκευή, 19:00 -21:00 από τις 18/9/17 έως και τις

18/10/17.

Τα μαθήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική είναι ΔΩΡΕΑΝ

και δεν απαιτείται αγορά οργάνων.

“Πράσινο φως” από την ΕΥΔΑΠ

για το ΚΕΛ Σαρωνικού

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 6

Σεπτεμβρίου, η διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

«Μελέτη έργων συλλο-
γής, μεταφοράς και
επεξεργασίας ακαθάρ-
των και διάθεσης –
επαναχρησιμοποίησης
ε π ε ξ ε ρ γ α σ μ έ ν ω ν
εκροών Δήμου Σαρωνι-
κού». Στην ίδια συνε-

δρίαση το Δ.Σ. ενέκρινε

επίσης τα σχετικά

τεύχη δημοπράτησης,

πίστωσης, σχέδιο σύμ-

βασης, καθώς και τον

ορισμό της Επιτροπής

Διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Γ. Σωφρόνης δήλωσε: «Η ομόφωνη αυτή απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ συνιστά σημαντικό βήμα
για την υλοποίηση ενός έργου που θα δώσει οριστική λύση στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η περιοχή μας, αυτό της αποχέτευσης. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να παρακολου-
θούμε στενά την εξέλιξη των απαραίτητων μελετών, επιδιώκοντας την ταχύτερη δυνατή
ολοκλήρωση του έργου.»

Ξεκίνησε η νέα “σχολική” χρονιά στους Παιδικούς

Σταθμούς και τους βρεφονηπιακούς του Δήμου Σα-

ρωνικού, όπου καλύφθηκε το 100% των αιτήσεων

ΕΣΠΑ για βρέφη και το 100% των αιτήσεων για τα

νήπια.

Παρών στους αγιασμούς που πραγματοποιήθηκαν

την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου ήταν ο Δή-

μαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, ο οποίος ευ-

χήθηκε καλή χρονιά σε γονείς, παιδιά και

παιδαγωγούς.

Συνολικά, στο Δήμο λειτουργούν έξι Παιδικοί Σταθ-

μοί, ενώ ολοκληρώνεται σύντομα και ο νέος Βρεφο-

νηπιακός Σταθμός στον Κουβαρά. Επίσης, θα

λειτουργήσουν φέτος βρεφικά τμήματα σε δύο Παι-

δικούς Σταθμούς του Δήμου, όπου θα φιλοξενηθούν

συνολικά 25 βρέφη, με επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Ει-

δικότερα, θα λειτουργήσει φέτος για πρώτη χρονιά

βρεφικό τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Καλυβίων, όπου

θα φιλοξενηθούν 17 βρέφη, ενώ για δεύτερη χρονιά

θα λειτουργήσει το βρεφικό τμήμα στον Παιδικό

Σταθμό Αναβύσσου, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα 8

βρεφών.

Ο  Δήμαρχος στο σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε

μεταξύ άλλων: «Η παροχή ποιοτικών και προσιτών
επιλογών φροντίδας για τα παιδιά ήταν και παραμένει
για εμάς ζήτημα προτεραιότητας, στο πλαίσιο της
προσπάθειας να στηρίξουμε την καθημερινότητα της
εργαζόμενης οικογένειας. Είμαστε ικανοποιημένοι
γιατί, παρά τη στενότητα πόρων, καταφέραμε να κα-
λύψουμε το σύνολο των αναγκών και η χρονιά ξεκινά
με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και στους
έξι Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας».

Ολα τα παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς 

του Δήμου Σαρωνικού
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Γίνε κι εσύ εθελοντής

Νέο Παράρτημα της “Επίλεκτης Ομάδας 

Ειδικών Αποστολών Ελλάδος” 
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενημερώνει ότι, πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα, νέο παράρ-

τημα της Εθελοντικής Οργάνωσης «Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Ελλάδος», στο

Μαρκόπουλο.

Όπως καταδείχθηκε και το φετινό καλοκαίρι, στις έξι  εστίες φωτιάς που ξέσπασαν, εντός

των ορίων του Δήμου, η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο έργο της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συμβάλλει ουσιαστικά, στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμε-

τώπιση των Φυσικών Καταστροφών.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη (εθελοντές και εθε-

λόντριες) της Επίλεκτης Ομάδας, θα εκπαι-

δευτούν στην παροχή Α’ Βοηθειών, στην

αντιμετώπιση καταστροφών και κρίσεων,

στην ορεινή διάσωση, την πυρόσβεση – πυ-

ρασφάλεια και σε κινδύνους από το υγρό

στοιχείο, ενώ θα συμμετέχουν και σε ανθρω-

πιστικές αποστολές.

Το βασικό σχολείο θα έχει διάρκεια 5 μήνες

και θα ξεκινήσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε

Δευτέρα και Τετάρτη, 8 μ.μ. έως 10 μ.μ., στο Αιγάλεω. Η μετακίνηση, από και προς το

Μαρκόπουλο, θα παρέχεται δωρεάν, με πούλμαν της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του

Δήμου Μαρκοπούλου!

Για την καλύτερη εκπαίδευση των εθελοντών, ο αριθμός που θα δεχτεί η ομάδα, δεν θα

υπερβαίνει τα 60 άτομα. Η εκπαίδευση προσφέρεται από επαγγελματίες στην ειδικότητά

τους και είναι δωρεάν!

Οι αιτήσεις εγγραφής ξεκίνησαν  και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή, 6/10/17.

Τα γραφεία της ομάδας για ενημέρωση και ολοκλήρωση των εγγραφών, θα είναι ανοιχτά

καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00 μ.μ. και  από τις 6 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.!

Ε-mail: pol.prostasia@markopoulo.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 22990-20103

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, κα-

τόρθωσε και εφέτος, να

διασφαλίσει την αποδοχή

της συντριπτικής πλειοψη-

φίας των αιτήσεων που

υπoβλήθηκαν από ενδιαφε-

ρόμενους γονείς, για την

κάλυψη των θέσεων, στις

κοινωνικές δομές, όπως:

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Μαρκοπούλου και Πόρτο

Ράφτη, καθώς και στον 3ο

Βρεφονηπιακό - Παιδικό

Σταθμό Μαρκοπούλου!

Εξασφαλίστηκε η φιλοξενία

σε 305 μικρούς ...δημότες.

Συγκεκριμένα, στον Δημο-

τικό Παιδικό Σταθμό Μαρκο-

πούλου θα φιλοξενηθούν

φέτος, εκατόν πενήντα δύο

(152) παιδιά, αριθμός ακρι-

βώς ίσος, με τις αιτήσεις

που υπεβλήθησαν!

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθ-

μός Πόρτο Ράφτη, θα υπο-

δεχθεί 101 μικρούς

μαθητές. Μόνο πέντε  αιτή-

σεις απορρρίφθηκαν, λόγω

μη πλήρωσης των κριτη-

ρίων.

Στον ολοκαίνουργιο 3ο  Δη-

μοτικό Βρεφονηπιακό –

Παιδικό Σταθμό, θα φιλοξε-

νηθούν 52  παιδιά. 

Από τις  13 αιτήσεις που

απορρίφθηκαν, σχεδόν

όλες αφορούσαν, το Βρε-

φικό Τμήμα του Σταθμού,

που είχε περιορισμένο

αριθμό θέσεων, όπως ενη-

μερωθήκαμε από το Δήμο

Μαρκοπούλου.

Με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπη-

ρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση

της καθημερινότητας, ο Δήμος Γλυφά-

δας αποφάσισε και θέτει σε εφαρμογή

την επέκταση της λειτουργίας του

ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων

Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πρόκειται για

μία κίνηση αυτονόητης σημασίας και

αναγκαιότητας, η οποία έγινε εφικτή

χάρη στην ενίσχυση και στην ορθολο-

γική κατανομή του προσωπικού. Στό-

χος είναι η περαιτέρω διεύρυνση του

ωραρίου, εφόσον δοθεί η δυνατότητα

για πρόσληψη νέων εργαζομένων, ση-

μείωσε ο δήμαρχος Γ. Παπανικολάου

και συνέχισε.

Σύντομα μάλιστα, το ΚΕΠ της οδού

Επιδαύρου θα μεταφερθεί σε νέο, σύγ-

χρονο κτήριο σε κεντρικό σημείο της

οδού Γούναρη στην Άνω Γλυφάδα. Το

συγκεκριμένο ΚΕΠ θα συνδεθεί με την

ψηφιακή υπηρεσία του Δήμου Γλυφά-

δας Fix My City, μέσω της οποίας κάθε

δημότης ή κάτοικος της Γλυφάδας

μπορεί εύκολα και γρήγορα να δηλώ-

σει μία βλάβη που αφορά σε θέματα

αρμοδιότητας του Δήμου και να παρα-

κολουθεί σε πραγματικό χρόνο την επί-

λυσή του!

Το ΚΕΠ, περιοχή του Αγίου Τρύφωνα

(Γ. Γεννηματά 62 & Πλαπούτα 59)

πλέον θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα,

Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8 το

πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Το ΚΕΠ στην οδό Επιδαύρου 5Α κάθε

Τρίτη και Πέμπτη, από τις 8 το πρωί

έως τις 8 το βράδυ, ενώ θα λειτουργεί

και κάθε Σάββατο, από τις 8 το πρωί

ως τις 2 το μεσημέρι.

Kαλύφθηκαν οι αιτήσεις στους Παιδικούς

σταθμούς Μαρκοπούλου

Μία νέα πλατεία θα αποκτήσει η Μηλαδέζα Βάρης, στην περιοχή που κάποτε λει-

τουργούσαν πτηνοτροφεία. H απόφαση πάρθηκε από το Περιφεριακό Συμβούλιο

που ψήφισε το έργο.

Είναι η ανάπλαση της πλατείας 25ης Μαρτίου στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης και πιο συγκεκριμένα στη Μηλαδέζα της Βάρης.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υπέγραψαν τη σχετική Προγραμματική

Σύμβαση. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ με ΦΠΑ που χρη-

ματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της πλατείας 25ης Μαρτίου που βρίσκεται

στην περιοχή Μηλαδέζα (Δημοτική Κοινότητα Βάρης), προκειμένου να διαμορ-

φωθεί σε κατάλληλο χώρο αναψυχής για τους πολίτες. Η υφιστάμενη εικόνα της

πλατείας, η οποία καλύπτει έκταση περίπου 6 στρεμμάτων, είναι µία χωμάτινη

επιφάνεια γηπέδου, όπου στο βόρειο τμήμα της υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο

πτηνοτροφείο και νότια ένας

ελαιώνας.

Συγκεκριμένα, θα πραγματο-

ποιηθούν οι ακόλουθες πα-

ρεμβάσεις: κατασκευή χώρων

πρασίνου µε τοποθέτηση ορ-

γάνων γυμναστικής, φύτευση

δέντρων στην περίμετρο της

πλατείας, εγκατάσταση συ-

στήματος άρδευσης πρασί-

νου, δημιουργία χώρου

παιδικής χαράς, κατασκευή καταβυθισμένων πράσινων παρτεριών κατά μήκος

της νότιας εισόδου της πλατείας για πλήρη αξιοποίηση του βρόχινου νερού, το-

ποθέτηση φωτιστικών ιστών, κατασκευή επιδαπέδιων γλυπτικών συνθέσεων, δια-

μόρφωση χώρου για μελλοντική εγκατάσταση αναψυκτηρίου και κυλικείου,

διατήρηση του υφιστάμενου ελαιώνα.

Έξι ημέρες την εβδομάδα 

ανοιχτά τα ΚΕΠ Γλυφάδας

Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου

στη Μηλαδέζα Βάρης
Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
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Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα άρθρα η αρ-

χαία Κωμωδία  όσον αφορά τη γέννησή της δεν παύει

από το να είναι μια λαϊκή τέχνη.  

Αλλά   και πάλι  όσον αφορά το θεματικό της περιεχό-

μενο και τον δέκτη της, να   κυλά  σε ένα εν πολλοίς

άσεμνο χαρακτήρα, πράγμα που προσελκύει  και εξα-

σφαλίζει ένα  δικό του ακροατήριο.   Σε αντάλλαγμα

δε να καλείται να διαλύσει την ένταση  της όποιας κα-

θημερινότητας. 

Η Κωμωδία σ δεν εντάσσεται στο μέτρου του κλασικού

πλήν όμως όταν  ο χορός μπαίνει στην  πράξη της  ‘’πα-

ράβασης’’ *  δηλαδή στη φάση που οι χορευτές αποσύ-

ρονται, βγάζουν την κωμική τους αμφίεση και

ξαναμπαίνουν στη σκηνή σε φιλοσοφημένο κοινωνικό

λόγο και ο  δε εξάρχων δηλαδή ο επικεφαλής υποκρι-

τής μαζί με το σύνολο  του χορού στρέφεται  κατά

πρόσωπο προς τους θεατές και  διαλέγεται με ρήμα

παραινετικό και ανατρεπτικό που συνταράσσει και το

ως τραγωδία εκπαιδευτικό της έργο απογειώνεται.

Βέβαια η Αττική  Κωμωδία δεν διεκδικεί την κάποια

παρθενογένεση της. Κάπου σε κάποιο παραδοσιακό

παρελθόν το  ιστορικό προφίλ  της είχε αρχίσει  έστω

και υποτυπωδώς να χτίζεται όπως άλλωστε  έχει  ήδη

περιγραφεί.    

Εξ άλλου ακόμα και στα Μεγαρικά χωριά της Αττικής,

όπου οι δημοκράτες καταπιεσμένοι Δωριείς και κακή τη

μοίρα πρώτοι οικιστές  ευτύχισαν  με τον χρόνο  να τύ-

χουν  μιας σχετικής ελευθερίας από την  αριστοκρατική

κατοχή.  Τότε άρχισαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα να   ανοί-

γονται σε μια σκωπτική διαμαρτυρία με διακωμώδηση

της παντοειδούς εξουσίας και δη της εν τη αριστοκρα-

τική τάξει. Οι σκωπτικοί εν πολλοίς αυτό σχεδιασμοί,

άνευ δετής πλοκής και σύνταξης, εκινούντο στο επί-

πεδο μιας  χυδαΐζουσας φάρσας εξού και έκτοτε ο

λόγος “περί  Μεγαρικής  φάρσας”, ή “Γέλωτος Μεγαρι-

κού”. 

«Γέλως- λοιπόν - Μεγαρικός επι των αώρως θριπτόν-
των» ή και Μεγαρική κωμωδία «δι ήν  οι Αθηναίοι κα-
ταμωκώμενοι εγέλων». 
Από την άλλη μεριά  τώρα της Μεγάλης Ελλάδος στη

νότια Ιταλία και δη στη Σικελία ανθούσε σε σύγχρονο

αλλά  ίσως και σε από προγενέστερο χρόνο  “η Σικε-

λιώτικη Κωμωδία” με κύριους εκπροσώπους τον Φρόμι

ή Φρόμο για τον οποίο κάποια μόνο γνωρίζομε, και τον

πολύ  Επίχαρμο.

Ο Επίχαρμος είχε γεννηθεί στη Κω επί εποχής Πλά-

τωνα, παιδί ακόμα είχε έρθει στα Ύμβλαια Μεγαρα της

Σικελίας και μετά τον βρίσκομε στις Συρακούσες, στην

Αυλή των Τυράννων Γέλωνα και Ιέρωνα, εξ ού και στη

γραφή του είναι αντιλαϊκός. Από το 486 αρχίζει να ανε-

βάζει τις κωμωδίες του  που σε αριθμό ανέρχονται σε

40. Πεθαίνει δε  στην ηλικία των 90 χρόνων. Για τον

Πλάτωνα που δεν χώνευε και πολύ τον Αριστοφάνη, ο

Επίχαρμος θεωρείται ο κορυφαίος της εύθυμης τέχνης,

λέγεται δε μάλιστα πως ο Επίχαρμος υπήρξε και  ο ιδε-

ολογικά μέντοράς του. «Και των ποιητών οι άκροι της
ποιήσεως, εκ μέρους της κωμωδίας  μεν ο Επίχαρμος,
τραγωδίας  δε ο Όμηρος» (Θεαιτητ.   152ε). Γενικά πάν-

τως η Σικελιώτηκη Κωμωδία εχει δωσει σε εμας μια

σκοτεινή βιογραφική ιστόρηση.

Σε προηγούμενο άρθρο μίλησα

κάπως εκτενέστερα για τον Αριστο-

φάνη, αλλά θα επανέλθω λέγοντας

την προσωπική μου θέση. 

Πάντοτε  και οσάκις παρακολου-

θούσα μια θεατρική του παράσταση

με κυριαρχούσε μια δυσφορία από

την χειμαρώδη αθυροστομία των

στίχων και την ατέλειωτη φλυαρία

του κειμένου, σε ένα πλατυασμό και

“μια κοιλιά” που κρεμούσε  σε ένα

καταβύθισμα. 

Η αλήθεια βέβαια είναι πως ποτέ μου δεν υπήρξα ακου-

στικός τύπος γι’ αυτό και  έσπευδα να ξαναδιαβάσω

και  το κείμενο. 

Πλην και αυτή η ανάγνωση  πάντοτε με κρατούσε στην

αρχική μου άποψη.

Σήμερα, με την ανάγκη συγγραφής της σειράς αυτής

των άρθρων  εντόπισα την προσοχή μου στα σχόλια και

τις διευκρινίσεις    των εκδόσεων Πάπυρος, Κάκτος, Ζή-

τρος.

Και τότε ανακάλυψα και διείδα, παρακάμπτοντας την

κατ΄ανάγκην αθυροστομία, ένα βάθος στην υποκρυ-

πτόμενη έννοια κάθε λέξης και  ιδιαίτερα στην διδακτι-

κήκαι καταγγελτική θέση του χορού όταν κατά το

μέρος της “Παράβασης” βγάζει το μασκάρεμμα και

στρέφεται προς τον θεατή.

Στις “Ορνιθες” από τον στίχο 685, στην πρώτη “Παρά-

βαση” του Χορού, ο εξάρχων υποκριτής αποτείνεται

προς τους θεατές και βρίσκοντας την ευκαιρία μας πλη-

ροφορεί για το πώς έγινε αυτός ο κόσμος, προφανώς

δε αντλώντας στοιχεία και γνώση από την Ησιόδεια

κοσμογονία..

«Εμπρός άνθρωποι θνητοί αδύναμοι από τη φύση,
όμοιοι με τα φύλλα, ανήμποροι, πλάσματα από
λάσπη,(!) σκιώδη φαντάσματα, κακομοίρηδες μάθετε
από εμας τα πουλιά την αλήθεια για τη φύση…   Πρώτα
ήταν το Χάος, η Νύχτα, το μαύρο Έρεβος κι ο φαρδύς
Τάρταρος. Δεν υπήρχε ούτε Γη, ούτε Αέρας, ούτε Ου-
ρανός. Στην αρχή μέσα στους απέραντους κόρφους
του Ερέβους γέννησε η μαυροφτέρουγη Νύχτα δίχως
αρσενική σπορά ένα αυγό, που απ’  αυτό σαν πέρασε
ο καιρός βγήκε ο ποθητός Έρωτας με χρυσά φτερά
στην πλάτη… αυτός έσμιξε στο σκοτάδι με το φτερωτό
Χάος μέσα στον πλατύ Τάρταρο κλώσησε το γένος μας
των πουλιών και το ‘φερε πρωτο στο φως. Πρωτύτερα
δεν υπήρχαν αθάνατοι ωσπου ο Έρωτας  συνένωσε τα
πάντα» (και δηλαδή έδωσε τη διαιώνιση του είδους).

Φαίνεται όμως όπως ενίοτε και σήμερα, οι νόμοι ψηφί-

ζονταν κατά φωτογραφική παραγγελία. Ο Αριστοφά-

νης εδώ στο στίχο 1037 καυτηριάζει καταγγελτικά.   

Στη σκηνή μπαίνει ο “Ψηφισματοπώλης” και η σάτιρα

διαχρονικά απογειώνεται.  Ο Ψηφισματοπώλης με πα-

ραμάσκαλα ένα βιβλίο πουλά νόμους και μάλιστα έτοι-

μους και ψηφισμένους  και καλεί τον αγοραστή να

διαλέξει. «Ψηφισματοπώλης ειμί και νόμους νέους
παρ’ ύμάς δεύρο πωλήσεων».  Αυτοί τον διώχνουν με

βδελυγμό.  Και αυτός: 

«Εμένα διώχνεις που εσύ ακόμα χτες βράδυ τους κα-
τούρησες στις στήλες;» Και δια το πιστόν:  «μεμνησ’
ότε της στήλης* κατετίλας εσπέρας;». (*Η στήλη ήταν

μια πλάκα που σε δημόσια ανάγνωση γραφόταν οι

νόμοι και τα ψηφίσματα).

Φαίνεται πως και στους αγώνες για τη βράβευση τρα-

γωδιών και κωμωδιών γινόταν

πολλά παρατράγουδα ακόμα και

δωροδοκίες των κριτών… όπως και

σήμερα  (ιδέ σχετικά και διαμαρτυ-

ρίες Ξενόπουλου για τα κρατικά

βραβεία).

Και ο Αριστοφάνης πάλι “στις Όρ-

νιθες” και στη δεύτερη Παράβαση

του χορού με τον στίχο 1105 μάς

φέρνει κοντά στους αργυρώνυτους

Κριτές των τραγωδιών      «τα τά-
ληρα του Λαυρίου με τις ασημο-
σκάλιστες γλαύκες θα κατοικήσουν
στα σπίτια σας και μέσα στις τσέ-

πες σας θα κλωσούν γεννοβολώντας πλήθος κέρματα.
Αλλά εμείς θα σας στείλομε γούσες πουλιών και αν
δεν μας δώσετε το βραβείο φροντίστε να  φορέσετε
χάλκινα ταψιά στο κεφάλι σας  όπως βάζομε στα αγάλ-
ματα για μην σαν κουτσουλούν τα πουλιά».
Αυτά για σήμερα.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Αρχαία Ελληνική

Κωμωδία

Μεγαρική Φάρσα,

Επίχαρμος και πάλι

Αριστοφάνης

Σε Διεθνή ανοδική κατάταξη το

Οικονομικό Παν/μιου Αθηνών

Οπως μας ενημερώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών (ΟΠΑ), η διεθνής λίστα κατάταξης THE World Univer-

sity Rankings, Times Higher Education, το κατέταξε

μεταξύ των θέσεων 501-600 παγκοσμίως, για το ακαδη-

μαϊκό έτος 2017-2018. Η παραπάνω κατάταξη καταγράφει

σημαντική βελτίωση στα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

έρευνα, ερευνητική απήχηση (citations), προσέλκυση δι-

δακτικού προσωπικού και φοιτητών από το εξωτερικό,

καθώς και άντληση ερευνητικών πόρων από ιδιωτικούς

φορείς.  

Με αφορμή την παραπάνω κατάταξη, ο Πρύτανης του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ

Γιακουμάκης δήλωσε: «Η διεθνής αναγνώριση της ανοδι-
κής πορείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΟΠΑ) που καταγράφεται στη διεθνή λίστα κατάταξης  Πα-
νεπιστημίων Times Higher Education επιβραβεύει  και εν-
θαρρύνει τις προσπάθειες της  ακαδημαϊκής κοινότητας
του ΟΠΑ  να αναδείξει διεθνώς το Ίδρυμα ως κέντρο αρι-
στείας στην έρευνα και την εκπαίδευση. Η διεθνής αυτή
αναγνώριση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τους φοι-
τητές μας και μπορεί να αξιοποιηθεί για την πρόοδο της
χώρας.» 
Πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.timeshigheredu-

cat ion.com/world-universi ty-rankings/2018/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/

stats.
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Πλειστηριασμοί εξπρές!!!

Μέσα στο Σεπτέμβρη θα αρχίσουν να γίνονται οι πλει-

στηριασμοί των ακινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο, και δια-

δικασίες εξπρές, έτσι που δεν θα υπάρχει έδρα και

ακροατήριο για να διαμαρτυρηθεί κανείς.

«Πλέον μ’ ένα απλό κουμπί, με πρόσβαση στο Διαδί-

κτυο, θα συμμετέχουν στη διαδικασία πλειστηριασμών

και πολλοί ενδιαφερόμενοι από το εξωτερικό αλλάζον-

τας όλα όσα γνωρίζαμε», τόνισε η δικηγόρος Αριάδνη

Νούκα και συνεχίζει:

«οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται αντί

για μία ημέρα που μέχρι σήμερα οριζόταν (κάθε Τε-

τάρτη), τρεις ημέρες την εβδομάδα. Δηλαδή και Τε-
τάρτη, και Πέμπτη, και Παρασκευή. Παράλληλα, είναι

τέτοια η βιασύνη να βγάλουν τα σπίτια στο σφυρί ώστε

θα υπάρχει και διευρυμένο ωράριο.   Δηλαδή δεν θα γί-

νονται πλειστηριασμοί μόνο σε ώρες Δημοσίου, το πρωί,

αλλά θα ξεκινούν από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. ή εναλ-
λακτικά από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ.».

Η διαφορά...
Kαι ενώ οι Έλληνες χάνουν καθημερινά τα σπίτια τους

και τις επίχειρήσεις τους με τους πλειστηριασμούς, την

υπερφορολόγηση, την ανεργία, στους “πρόσφυγες” πα-

ραχωρούνται διαμερίσματα για να κατοικήσουν, εισιτή-

ρια για να μετακινούνται και μετρητά 400 μηνιαίως. 

Σήμερα μάθαμε ότι η κυβέρνηση προωθεί και την παρα-

χώρηση γης  στη Μακεδονία ή στη Βοιωτία, ενώ επε-

κτείνεται το μέτρο φιλοξενίας σε Καρδίτσα και

Λάρισα με ευρωπαϊκά κονδύλια σε συνεργασία με τις

δημοτικές επιχειρήσεις των Δήμων!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Πριν 200 χρόνια κάποιος κάτοικος Μεσογειακής χώρας, που

ισχυρίστηκε ότι ήταν ιστορικός, χρησιμοποίησε τον όρο «οι

λαοί της θάλασσας» , όχι για τους γνωστούς πειρατές, που

άφηναν στο διάβα τους ανθρώπινα διαμελισμένα  πτώματα

και σωρούς από κατεδαφισμένα οικοδομήματα, όπως ο

Μπάρμπα Ρόσα (= ο Κοκκινογένης),  αλλά υπέδειξε τους Φι-

λισταίους (=φίλοι των ιστίων), οι οποίοι ήταν Έλληνες Μινωι-

κής καταγωγής και ήταν δραστήριοι  θαλασσοπόροι, έμποροι

και ερευνητές ,  ενώ  πολλοί απ’ αυτούς  είχαν εγκατασταθεί

από την εποχή του Μίνωα στη Παλαιστίνη, ξεχωρίζοντας  για

το επιβλητικό και ωραίο παράστημά τους, τους ευγενείς τρό-

πους, την ευφυία τους,  τις πολλές γνώσεις τους, αλλά προ-

πάντων για τις ηθικές αρχές τους, που όλα αυτά αποτελούσαν

χαρακτηριστικά γνωρίσματα,  που προκάλεσαν τον φθόνο και

την μισαλλοδοξία  άξεστων σκηνιτών  της περιοχής,  που εγ-

καταστάθηκαν σαν νομάδες μετά το 1200 π.Χ.

Ο Ραμσής ο Γ’ αναφέρει κάποιους  λαούς που  συμμαχούσαν

με άλλα εγκληματικά στοιχεία και ο σκοπός τους ήταν να κα-

ταστρέψουν όλο τον κόσμο και από όπου περνούσαν  δημι-

ουργούσαν τέτοια καταστροφή, που νόμιζε κανείς ότι ποτέ

δεν υπήρχε πόλη σε εκείνο το τόπο!   Σύμμαχοί τους ήταν οι

Τζεκέρ, που  ίσως προέρχονταν από την φυλή του Ισσάχαρ

του  γιου του Ιακώβ και της Λείας , σύμφωνα με ιστορικούς

ισχυρισμούς.-   

Οι λαοί της θάλασσας  δεν  ήταν Ελληνικής προέλευσης, γιατί

σε κάποια απεικόνισή τους, φαινόταν ότι  είχαν περιτομή!

Από αυτούς τους λαούς καταστράφηκε η αυτοκρατορία των

Χετταίων  μαζί με την πρωτεύουσά τους την Χαττούσα, οι

οποίοι προέρχονταν από τους Αχαιούς  και συνδέονταν με

τους  ομόαιμους αδελφούς Μυκηναίου, με φιλικές και εμπο-

ρικές σχέσεις και σύμφωνα  με ιστορικές τοποθετήσεις, ίσως

η καταστροφή των Χετταίων να ήταν ο λόγος της πτώσης του

Μυκηναϊκού μεγαλείου, που βύθισε στο σκότος για 200 χρό-

νια περίπου την ελληνική πολιτιστική εξέλιξη, ενώ κάποιοι γε-

ωλόγοι αποδίδουν την  δύση του Μυκηναϊκού πολιτισμού  σε

ακραία γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία προκάλεσαν παρατε-

ταμένη ανομβρία, δημιουργώντας πολυετή ξηρασία!!! 

Η εποχή που δρούσαν οι λαοί της θάλασσας ήταν από τα

1400 ως 1200π.Χ.,  τότε που έγινε και η καταστροφή της με-

γάλης και αρχαιότατης πόλης των Ασσυρίων, της Ιεριχούς,

από τους Ιστραηλίτες με αρχηγό τον Ιησού του Ναυή και έγινε

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που καταστρέφονταν από τους

λαούς της θάλασσας  ολόκληρες πόλεις και χώρες!!!

Η πτώση της Ιεριχούς αναφέρεται στην Παλαιά  Διαθήκη  (Ιη-

σούς του Ναυή κεφ. 6)  και αποτελεί  μια από τις δραματικό-

τερες σκηνές που περιγράφονται στη Βίβλο.   

Οι Ισραηλίτες αφού βάδισαν σιωπηλοί, εφτά φορές γύρω από

τα τείχη της μεγάλης πόλης, ο Ιησούς του Ναυή έδωσε το

σύνθημα να φωνάξουν όλοι μαζί με συνοδεία τούς ήχους των

κεράτων, που αντικαθιστούσαν τις σάλπιγγες· και τότε τα

τείχη κατέρρευσαν και με εντολή του αρχηγού μπήκαν στην

πόλη, την έκαψαν και την ισοπέδωσαν, αφού πρώτα την λεη-

λάτησαν και αφαίρεσαν όλο το χρυσό, τον άργυρο, το χαλκό

και το σίδηρο. Οι μόνοι που σωθήκανε ήταν η πόρνη Ραάβ μαζί

με την οικογένειά της, μετά από μία  συμφωνία που  είχε κάνει

πριν την καταστροφή με δύο κατασκόπους!!! Εκείνη την

εποχή, κάποια φύλα μογγολικής καταγωγής, έκαναν επιδρο-

μές στις γύρω Ασιατικές περιοχές  από τις στέπες της Μογ-

γολίας, οικογενειακώς με γυναίκες και παιδιά, και  όλοι μαζί,

επιδίδονταν σε ληστρικές και εγκληματικές καταστροφές,

εξαφανίζοντας ολόκληρες τοποθεσίες!!!

Τα παιδιά  τους από την ηλικία των τριών ετών, σχημάτιζαν

ομάδες των 10 ή 12 ατόμων και επιτίθεντο σκοτώνοντας  αν-

θρώπους, από τους οποίους έτρωγαν το μυαλό  και τα κρανίο

το χρησιμοποιούσαν για ποτήρι!!!

Αποδεκατίστηκαν όμως τα γυναικόπαιδα από τραυματισμούς,

μολύνσεις και λοιμώδη νοσήματα και οι άντρες που μπόρεσαν

να επιβιώσουν,  ενσωματώθηκαν και αφομοιώθηκαν από γη-

γενείς λαούς,  που κατοικούσαν μεταξύ Κασπίας και Νεκρής

θάλασσας, στη περιοχή που σήμερα λέγεται  Χαζαρία και οι

κάτοικοί της ονομάζονται  Xαζάροι  και  είναι Τουρανικής κα-

ταγωγής, συγγενείς με τους Τούρκους.

Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος συνεργάστηκε και συμμάχησε με

τους Χαζάρους,  όταν  εξεστράτευσε εναντίον των Περσών

το 7ο αιώνα.    Γύρω στο 643 μ.Χ. οι Χαζάροι συνέτριψαν μια

στρατιά Αράβων και από τότε έκοψαν την ορμή τους προς το

Βυζάντιο και αργότερα το ίδιο έκαναν και εναντίον των Βουλ-

γάρων, δημιουργώντας φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο, τις

οποίες επισφράγισαν και με ένα μικτό βασιλικό γάμο!!  Αλλά

όταν δέχτηκαν σαν θρησκεία τους τον ιουδαϊσμό, το κράτος

τους νικήθηκε και διαλύθηκε από τους  Ορθόδοξους Χριστια-

νούς της Ρωσίας και πολλοί μετοίκησαν στην Ευρώπη και ενώ-

θηκαν με τους Σεφαραδίτες Εβραίους, επειδή ήταν

ομόθρησκοί τους, αλλά όχι και ομόαιμοι, αφού ήταν Οθωμα-

νικής καταγωγής και όχι Σημιτικής, δημιουργώντας τους

Ασκενάζι Εβραίους!!   Είχαν προκαλέσει  πολλά προβλήματα

στους Ρώσους,  καθώς πολλοί έκαναν τους χριστιανούς ιερω-

μένους, αλλάζοντας τις αρχές του χριστιανισμού και διαδί-

δοντας  ότι αυτοί ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Πολλοί

Ασκενάζι κατηγορήθηκαν ότι υποστήριξαν τον Κομμουνισμό.

Δημιούργησαν το Εβραϊκό Αμερικανικό λόμπυ, που σήμερα

εξουσιάζει τους ανά τον κόσμο Εβραίους και συνεργάστηκαν

με τον Χίτλερ, στέλνοντας τους φτωχούς Εβραίους στο θά-

νατο, μέσα από το φρικιαστικό Ολοκαύτωμα!!!   Το όνομά τους

σημαίνει ο στρατός των ΝΑΖΙ

(Ασκενάζι =ασκέρ+ναζί)!!!

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρωποφάγων φυλών

της Μογγολίας που εισήλθαν στο χωνευτήρι των λαών, έμει-

ναν αναλλοίωτα  στο διάβα των χιλιετιών, μαρτυρώντας την

καταγωγή και την φυλετική προέλευση  τους  και   ίσως   να

ήταν  εκείνοι κάποτε οι  αποκαλούμενοι λαοί της Θάλασσας,

όπως αναφέρουν κάποιοι ιστορικοί, που βασίζουν τις απόψεις

τους σε εικασίες και όχι σε αποδείξεις!!!

Τα εκατομμύρια των διασκορπισμένων Ελλήνων σε όλη τη Γη,

μετά τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου, δεν εξαφανίστηκαν ως

δια μαγείας, αλλά απλώς συγχωνεύτηκαν με άλλους λαούς,

που τους κατέκτησαν και τους υποχρέωσαν δια πυρός και σι-

δήρου να αλλάξουν γλώσσα και θρησκεία, αλλά δεν μπόρε-

σαν να τους αλλάξουν το ελληνικό τους  DNA, όπως έχει

αποδειχθεί από επιστημονικές μελέτες. Για παράδειγμα  στην

Τουρκία υπάρχουν γύρω στα 20.000.000  περίπου  κάτοικοι

που λέγονται Αλεβίδες ή Αλεβίτες, και έχουν ελληνικό αίμα,

αποτελούν ξεχωριστή φυλή, με δική τους θρησκεία  που δια-

φέρει στις βασικές και κύριες αρχές από τον Μωαμεθανισμό,

δηλαδή δεν κάνουν περιτομή, είναι μονογαμικοί, έχουν πλήρη

ισότητα με τις γυναίκες τους, που δεν φορούν μαντίλες και

με τις οποίες προσεύχονται μαζί, υπό τους ήχους δικής τους

μουσικής και χορεύοντας, ενώ  σπάνια πηγαίνουν  σε Τζαμιά,

μετά από βία και εξαναγκασμό.   Πιστεύουν στον γαμπρό του

Μωάμεθ  τον Αλή,  που είχε νυμφευτεί την κόρη του  Προφήτη

την Φατιμά και έχουν πολλές  κοινές δοξασίες  με  τους Σιίτες

Μωαμεθανούς, καθώς και με το ελληνικό δωδεκάθεο,  το

οποίο  είχαν μετατρέψει σε θρησκεία  οι Ρωμαίοι κατακτητές!

Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι ουδεμία σχέση δεν μπο-

ρούσαν να είχαν οι ΄Ελληνες με τους λαούς της θάλασσας,

όπως ισχυρίζονται κάποιοι ιστορικοί, οι οποίοι πλανώνται

μέσα σε ένα σκηνικό ουτοπίας και παραπλάνησης, προπαγαν-

δίζοντας μεταξύ άλλων, ότι οι Έλληνες ανήκουν σε μια φαν-

ταστική γλωσσική ομοεθνία,  που την ονόμασαν

ινδοευρωπαϊκή, σύμφωνα με τις απόψεις του  ανθέλληνα

Φαλμεράϊερ και πάμπολλες  άλλες  αστείες  θεωρίες,  που

μας κάνουν  να αναρωτηθούμε, μήπως και σήμερα  ακόμα

υπάρχουν οι λαοί της θάλασσας και είναι λύκοι, που φοράνε

προβιές αμνών και προσπαθούν να μας καταβροχθίσουν την

κατάλληλη στιγμή;    Ίσως όμως δεν γνωρίζουν  το παραμύθι

της κοκκινοσκουφίτσας και την κατάληξη του κακού, αιμοδιψή

και ψεύτη λύκου!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Οι λαοί της θάλασσας!
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Δημοσιεύουμε άρθρου του τ. Υπουργού

Ευάγγελου Βενιζέλου που γράφτηκε και δη-

μοσιεύθηκε το 2006, γιατί τελευταία οι δη-

λώσεις του φαίνονται να αλλάζουν

κατεύθυνση...

Είναι πραγματικά παράδοξο και προκλητικό εν έτει

2006 ένας διεθνής οργανισμός, που είναι στραμμέ-

νος προς την προστασία της δημοκρατίας και των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, να εμφανίζεται με ένα

κείμενο που πραγματικά προβαίνει στη λεγόμενη ιδε-

ολογική χρήση της ιστορίας.

Δεν πρέπει η ιστορία να είναι το πεδίο μιας ιδεολη-

πτικής προσέγγισης από αυτόν που τυχαίνει κάποια

στιγμή να έχει την πλειοψηφία ή την ισχύ. Η ιστορική

αλήθεια είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο που το ανα-

ζητούμε και ίσως να μη το βρούμε και ποτέ.

Πάντως είναι ανιστόρητο να επιχειρεί κάποιος να

εξομοιώσει τα φαινόμενα του ναζισμού ή του φασι-

σμού ή τα φαινόμενα των αυταρχικών δικτατοριών

της Νοτίου Ευρώπης, με τον κομμουνισμό ως σύ-

στημα σκέψης και ως σύστημα κοινωνικής και πολιτι-

κής οργάνωσης. Μετά την πτώση του υπαρκτού

σοσιαλισμού έχει ανοίξει ένα μεγάλο πεδίο συζήτη-

σης, αλλά αυτό φυσικά δεν επιτρέπει σε κανέναν να

κάνει τέτοιου είδους ιδεοληπτικές αξιολογήσεις και

να συνθηματολογεί με τέτοιον τρόπο.

Το κείμενο αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι ένα κείμενο

που ελπίζω ότι θα καταψηφιστεί από την Κοινοβου-

λευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και

χαίρομαι γιατί και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ το κα-

τεψήφισαν.

Υπήρξαν δυστυχώς προβλήματα σε πολλές χώρες

που μετά την πτώση των συστημάτων του υπαρκτού

σοσιαλισμού επιχείρησαν να ποινικοποιήσουν ανα-

δρομικά πολιτικές συμπεριφορές και στάσεις. Νομίζω

ότι αυτό έχει οριστικά ξεπεραστεί και θα ήταν αδια-

νόητο, μιλώντας πάντα στο πλαίσιο του φάσματος

του δημοκρατικού πλουραλισμού, να μιλούμε για ποι-

νικοποίηση απόψεων και μάλιστα απόψεων που

έχουν πολύ συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή και

ιστορική αναφορά.

Είναι ένα θέμα που αφορά όλους τους δημοκρατικά

φερόμενους και ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώ-

πους, όλους δηλαδή εκείνους που σέβονται τις αξίες

και τις παραδοχές του ευρωπαϊκού πολιτικού πολιτι-

σμού που βασίζεται στην πολυφωνία, την ανεκτικό-

τητα, σε όλα αυτά τα οποία προστατεύουμε μιλώντας

για ευρωπαϊκό κοινωνικό δημοκρατικό κράτος δι-

καίου.

22.01.2006, “Ριζοσπάστης”

Eίναι ανιστόρητο να επιχειρεί
κάποιος να εξομοιώσει 
τα φαινόμενα του ναζισμού 
ή του φασισμού με
τον κομμουνισμό

του Ευάγγελου Βενιζέλου 

Καθυστερήσεις 

αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ

Παράπονα πολλά ακούμε από τους συνδρομητές

μας για μεγάλη καθυστέρηση παράδοσης της εφη-

μερίδας, η οποία αγγίζει πολλές φορές και τις 3

εβδομάδες!!!

Από την περιοχή των Καλυβίων, του Κορωπίου και

του Μαρκόπουλου.

Τα παράπονα επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος Μαρκο-

πούλου Σωτήρης Μεθενίτης με επιστολή του που

απέστειλε στα ΕΛΤΑ ζητώντας να μάθει την αιτία,

γι’ αυτό και δημοσιεύουμε την επιστολή:

Διανομή Αλληλογραφίας στην περιοχή

του Πόρτο Ράφτη

Αξιότιμε κε Τσιάμη,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας γνωστοποι-

ήσουμε ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχει γίνει το τελευ-

ταίο χρονικό διάστημα, δέκτης πολλών παραπόνων,

αναφορικά με την διανομή Αλληλογραφίας, ιδιαίτερα

στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη! 

Πιο συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν τα

παράπονά τους, ότι μετά την διακοπή λειτουργίας του Τα-

χυδρομικού Πρακτορείου στην περιοχή, παρατηρείται τε-

ράστια καθυστέρηση και πολλά εμπόδια στην διανομή της

Αλληλογραφίας στους παραλήπτες της, αφού ο διαμοιρα-

σμός αυτής, γίνεται ιδιαίτερα αραιά σε συχνότητα, αν όχι,

ορισμένες φορές ποτέ, και μάλιστα, όπως μας καταγγέλ-

λουν, ορισμένες από τις επιστολές, χάνονται ή καταλή-

γουν σε λάθος αποστολέα.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ιδιαιτέ-

ρως, να μας διευκρινίσετε πού ακριβώς έγκειται το ως

άνω πρόβλημα και εάν έχουν δρομολογηθεί οι άμεσες και

αναγκαίες ενέργειες για την διευθέτηση του ζητήματος,

ώστε να επανέλθουμε σε καθεστώς ομαλής και λειτουρ-

γικής εξυπηρέτησης των δώδεκα χιλιάδων (12.000) μόνι-

μών κατοίκων της περιοχής μας!

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, για την ανταπόκρισή σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Ισλάμ και 

μεταμοντέρνος 

φεμινισμός
Ναπολέων Λιναρδάτος

Υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν αναμενόμενο οι αυτοα-

ποκαλούμενοι φεμινιστές να είναι τουλάχιστον ιδιαίτερα

επικριτικοί στην εξάπλωση του ισλαμισμού στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει στον δυτικό κόσμο ένα κίνημα που να υποσκά-

πτει την θέση και τα ανθρώπινα δικαιώματα της γυναίκας

όσο ο ισλαμισμός, που επιδεικνύει μια πρωτοφανή δυναμική

και αυτοπεποίθηση.

Ο ιστορικός, Gavin Mortimer, έγραψε στον Spectator, «ειδικά
εφέτος οι ισλαμιστές στοχοποιούν τις γυναίκες. Όταν ο
Σάλμαν Αμπεντί πυροδότησε την βόμβα αυτοκτονίας στην
συναυλία της Ariana Grande τον Μάιο, δολοφονώντας 17
γυναίκες (και πέντε Άνδρες), το έπραξε γνωρίζοντας ότι ο

χώρος θα ήταν γεμάτος με έφηβα κορίτσια και νεαρές γυ-
ναίκες. Το Ιούλιο δύο Γερμανίδες μαχαιρώθηκαν θανάσιμα
από έναν Αιγύπτιο σε ένα θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα.
Αυτή η επίθεση έμοιαζε με την επίθεση στο Turku της Φι-
λανδίας, όπου ένας δεκαοκτάχρονος Μαροκινός μαχαί-
ρωσε οκτώ γυναίκες, οι δύο εξ αυτών υπέκυψαν στα
τραύματα τους. Δύο ημέρες νωρίτερα, μια θανάσιμη ισλα-
μική επίθεση στην Cambrils της Ισπανίας είχε ως θύμα μια
γυναίκα ετών 61.»

Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθημερινές

επιθέσεις, όπως για παράδειγμα οι επιθέσεις σε περίπου

1.200 γυναίκες στο σταθμό τραίνων της Κολωνίας. Οι επι-

θέσεις, οι βιασμοί, οι κλειτοριδοκτομές, οι απαγωγές, η κα-

ταναγκαστική πορνεία θεωρούνται πλέον συνηθισμένα

φαινόμενα. Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι γιατί οι

αυτοαποκαλούμενοι φεμινιστές δεν έχουν να πουν τίποτε

για όλα αυτά.

Δεν έχουν να πουν τίποτε γιατί οι μεταμοντέρνοι φεμινι-

στές διαφέρουν δραματικά από τους πρώτους φεμινιστές.

Στην αρχή ο φεμινισμός ήταν ένα κίνημα που ζητούσε την

ισότητα ενώπιον του νόμου. Αφού αυτός ο στόχος επε-

τεύχθη, το κίνημα έχει «αλλάξει χέρια» και εξ ονόματος

του σήμερα ομιλούν μεταμοντέρνοι προπαγανδιστές, των

οποίων ο ένας και μοναδικός στόχος είναι ο δυτικός πολι-

τισμός. Ο δυτικός πολιτισμός θεωρείται το πιο βάναυσο,

βάρβαρο και ανεπίδεκτο βελτιώσεως κοινωνικό σύστημα

στην ιστορία της ανθρωπότητας. Βασιζόμενοι σε αυτή την

αρχή, οι μεταμοντέρνοι φεμινιστές ακολουθούν το «ο εχ-
θρός του εχθρού μου είναι φίλος μου.»

Η μουσουλμάνα βουλευτής του εργατικού κόμματος στην

Βρετανία, Naz Shah, είπε στις περίπου 1.400 γυναίκες που

βιάστηκαν και κακοποιήθηκαν από συμμορίες Πακιστανών

στο Ρόδερωμ της Αγγλίας, «να το βουλώσουν προς χάριν

της διαφορετικότητας.»  Στις «φεμινιστικές» διαδηλώσεις

μετά την εκλογή Trump, Γερμανοί «φεμινιστές» συμπαρα-

τάχθηκαν με ισλαμιστές αναφωνώντας «αλαχού ακμπάρ.»

Στις ΗΠΑ η διοργανώτρια των «φεμινιστικών» διαδηλώ-

σεων, μια μουσουλμάνα, όταν βγήκε στην τηλεόραση πα-

ραπονέθηκε ότι υπάρχουν 22 πολιτείες που απαγορεύουν

την επιβολή της Σαρίας.» Κάποτε όλα τα παραπάνω θα ήταν

δημιουργήματα επιστημονικής φαντασίας, σήμερα όμως,

είναι μια πολύ επικίνδυνη πραγματικότητα. Σαρία και μετα-

μοντέρνος φεμινισμός, ο νέος άξονας του σκότους.



12 ΣΕΛΙΔΑ -  9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν από την καταστροφική

πυρκαγιά το καλοκαίρι του 2007 στο Πάνειο Όρος, στα

Καλύβια, στην οποία έχασε τη ζωή του ο εθελοντής Αν-

θυποσμηναγός Βασίλης Φιλίππου.

Με αφορμή την “επέτειο” αυτή, ο Δήμος Σαρωνικού και

η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, διοργά-

νωσαν  την περασμένη Κυριακή 3.9.17, εκδήλωση και

επιμνημόσυνη δέηση, αφενός για να τιμήσουν τη

μνήμη του αδικοχαμένου πυροσβέστη, αφετέρου, για

να αποδώσουν τιμές στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για

την τεράστια κοινωνική προσφορά και την πολύτιμη

συμβολή της στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

Στην εκδήλωση ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση, παρου-

σία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Π. Παυ-

λόπουλου και του Μητροπολίτη Μεσογαίας και

Λαυρεωτικής Νικολάου. 

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε κατάθεση

στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνη-

μείο του εθελοντή Ανθυποσμηναγού Βασίλειου Φιλίπ-

που, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ανακρούστηκε

ο Εθνικός Ύμνος από τη μπάντα της Πυροσβεστικής. 

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με σύντομες ομιλίες από τον

Δήμαρχο Σαρωνικού Γεώργιο Σωφρόνη, τον Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου, τον αν.

Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Τόσκα και από  τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο.

Από την πλευρά του ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Π. Φιλίππου, που

την περίοδο εκείνη ήταν Δή-

μαρχος Καλυβίων, αφού ανα-

φέρθηκε συνοπτικά στις

δύσκολες στιγμές της πυρκα-

γιάς του 2007 και στη μεγάλη

καταστροφή που είχε συντελε-

στεί τότε, όχι μόνο στα Καλύ-

βια αλλά σε ολόκληρη την

Ελλάδα, μίλησε με συγκίνηση

για τον άδικο χαμό του Βασίλη

Φιλίππου, στη μνήμη του οποίου πραγματοποιήθηκε η

εκδήλωση. Ακολούθησε αναφορά στη σημαντική προ-

σπάθεια της Πολιτείας και κυρίως του Πυροσβεστικού

Σώματος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά

και στην πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν οι φορείς

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και δήμοι), η

Πολιτική Προστασία (Γενική Γραμματεία και επιμέρους

Διευθύνσεις Περιφέρειας και δήμων), οι Σύνδεσμοι και

οι Εθελοντικές Ομάδες καθώς και οι πολίτες. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αντιπεριφερειάρ-

χης τόνισε απευθυνόμενος στην οικογένεια του αδικο-

χαμένου Ανθυποσμηναγού ότι η συγκινητική του

αυτοθυσία θα μείνει άσβεστη στις καρδιές όλων και ευ-

χαρίστησε όλους τους θεσμικούς παράγοντες και τους

πολίτες για την παρουσία τους στην εκδήλωση μνήμης. 

Με δήλωσή του δε στο περιθώριο της εκδήλωσης

έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη προσπάθεια για

την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην

πληγείσα περιοχή του Πάνειου Όρους με την πραγμα-

τοποίηση μιας εκστρατείας αναδάσωσης σε συνεργα-

σία με όλους τους απαραίτητους επιστημονικούς

φορείς και με την πρωτοφανή συμμετοχή χιλιάδων πο-

λιτών που πρόσφεραν εθελοντικά. Το αποτέλεσμα

αυτής της προσπάθειας είναι το Πάνειο Όρος σήμερα,

δέκα χρόνια μετά να είναι «ολοζώντανο» και καταπρά-

σινο. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σω-

φρόνης επισήμανε στο χαιρετι-

σμό του ότι: «Κανείς δεν
μπορεί να ακυρώσει στη συνεί-
δηση των πολιτών, τις θυσίες
και τη σημαντική κοινωνική
προσφορά των πυροσβεστών».
«Αν δεν θέλουμε όμως να πάνε
χαμένες οι θυσίες ανθρώπων
όπως ο Βασίλης Φιλίππου, θα
πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις
ευθύνες μας. Τελετές σαν τη
σημερινή έχουν αξία μόνον όταν αποτελούν αφορμή
για κινητοποίηση και ενεργοποίηση, ώστε να μην επα-
ναληφθούν τα ίδια ατυχή περιστατικά».
Τόνισε επίσης ότι: «Αν και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
απέκτησε ποτέ από το Κεντρικό Κράτος ουσιαστικές
αρμοδιότητες, αλλά και επαρκείς πόρους για να αντα-
ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, καταφέραμε να αν-
ταποκριθούμε σε αυτόν τον κρίσιμο ρόλο χάρη στο
τεράστιο πλεόνασμα εθελοντικής προσφοράς των συμ-
πολιτών μας. Όμως δεν αρκεί αυτή η έμπρακτη αλλη-
λεγγύη και εθελοντική προσφορά, αν δεν υπάρξει
επιτέλους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης
των φαινομένων αυτών.
Πυρκαγιές θα έχουμε και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο επίπεδο της
πρόληψης,  αλλά και στο επίπεδο της καταστολής για
να περιορίζουμε το καταστροφικό τους έργο. Στην
εθνική αυτή προσπάθεια για την προστασία του περι-
βάλλοντος και του δασικού πλούτου της Πατρίδας μας
χρειάζεται σχέδιο και διάθεση για ειλικρινή και ουσια-

στική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμών του Κρά-
τους.
Το σχέδιο αυτό πρέπει να δίνει έμφαση στην πρόληψη
αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της
κοινωνίας των πολιτών. Σε αυτόν τον τομέα η Αυτοδι-
οίκηση μπορεί να παίξει ακόμη πιο κομβικό ρόλο.»

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων

ότι: «Και μόνον ο αγώνας των στελεχών του Πυροσβε-
στικού Σώματος κατά το φετινό καλοκαίρι και η σύγ-
κριση των επιδόσεών τους με τους συναδέλφους τους
άλλων χωρών κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, αρκεί
για να καταδείξει ότι πρέπει να έχουν τον σεβασμό και
την ευγνωμοσύνη όλων μας»

Μετά το πέρας των χαιρετισμών ακολούθησε επίδοση

τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Π. Παυλόπουλο στην οικογένεια του Ανθυποσμηναγού

Βασίλη Φιλίππου, από τον Δήμαρχο Σαρωνικού Γ. Σω-

φρόνη και το Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Π. Φιλίπ-

που στον Διοικητή Π.Υ. Αν. Αττικής Αντιπύραρχο Χ.

Χιώνη.

Στην εκδήλωση την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αν. Υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Ν. Τόσκας, την Περιφέρεια ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, εκπρόσωποι των κομμάτων,

ο συνδιοργανωτής δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, οι δή-

μαρχοι  Κορωπίου Δ. Κιούσης και Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς,

Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι

θεσμικών οργάνων, φορέων και συλλόγων.

Επίσης ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ Διοικητής ΔΑΥ Θ.

Μπουρολιάς, Υποπτέραρχος. O Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώ-

ματος Β. Καπέλιος, Αντιστράτηγος. O Διοικητής Περιφερει-

ακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής Κ. Γιόβας,

Υποστράτηγος. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αν.

Αττικής Χ. Χιώνης, Αντιπύραρχος. Ο Διοικητής Σχολής Ευελ-

πίδων Χ. Λαλούσης, Υποστράτηγος. Ο Διοικητής 114 Πτέρυ-

γας Μάχης Τανάγρας Γ. Κυριάκου, Σμηναγός. Ο ΓΕΑ Β3' Ι.

Σπύρου, Τελετάρχης.

Εκδήλωση μνήμης στον εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλίππου
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Παραμονή εορτής Αγίου Σώζοντος στο Εκκλησάκι

της Βουλιαγμένης όπου αυτοί που γνωρίζουν την

ύπαρξή του δεν ξεπερνούν τα 40 άτομα.

Ένα πανέμορφο Εκκλησάκι στην πλαγιά του βουνού

με θέα την μισή Βουλιαγμένη το οποίο φαίνεται από

τον δρόμο της οδού Παναγούλη.

Πριν Χρόνια λειτουργούσε όλα τα Σαββατοκύριακα,

αλλά πλέον λειτουργεί δύο ημέρες το χρόνο· την πα-

ραμονή και την ημέρα της εορτής του Αγίου Σώζοντος.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν το ναΐσκο, τους πι-

στούς και τη λειτουργία και στη συνέχεια η αρτοκλα-

σία από τον Θοδωρή Σαλιαρέλη, που μας απέστειλε

και το υλικό.  

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409

Άγιος Σώζων στη Βουλιαγμένη



14 ΣΕΛΙΔΑ -  9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                            ΕΒΔΟΜΗ

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ένα σημαντικό γε-

γονός για τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Η πρώτη μέρα

στο σχολείο συνήθως συνοδεύεται από έντονα συναι-

σθήματα για τους μικρούς μαθητές. Εκτός από την προ-

σμονή και τον ενθουσιασμό, πολλές φορές κυριαρχεί το

άγχος και ο φόβος που εκδηλώνεται με διάφορους τρό-

πους, όπως ξέσπασμα σε κλάματα, εκρήξεις θυμού, σω-

ματικά ενοχλήματα ή και άρνηση του παιδιού να πάει

στο σχολείο.

Σημαντικές μεταβάσεις για τα παιδιά προσχολικής και

σχολικής ηλικίας είναι η έναρξη της φοίτησης στον παι-

δικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο, η μετάβαση από το νη-

πιαγωγείο στο δημοτικό και μετέπειτα στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η αλλαγή σχολείου που

συχνά μπορεί να συνυπάρχει και με μια πιο γενικευμένη

αλλαγή στη ζωή του παιδιού (π.χ. αλλαγή πόλης).

Η μετάβαση και η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον

συνοδεύεται από νέες απαιτήσεις και προκλήσεις για το

παιδί. H προσαρμογή του ατόμου αναφέρεται στην τάση

και την ικανότητα του να εξοικειώνεται και να εναρμο-

νίζεται δυναμικά και δημιουργικά προς κάθε αλλαγή του

κοινωνικού περιβάλλοντος (Dockett & Perry, 2001).

Μια σημαντική πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπί-

σουν τα παιδιά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

είναι ο αποχωρισμός από τους γονείς και την ασφάλεια

του οικογενειακού περιβάλλοντος. Χρειάζεται να μά-

θουν να αλληλεπιδρούν και να συνυπάρχουν με άλλα

άτομα που δεν γνωρίζουν και έχουν διαφορετική προ-

σωπικότητα, εμπειρίες και ανάγκες. Πιθανά βιώνουν

πρωτόγνωρα συναισθήματα που δεν ξέρουν πώς να εκ-

φράσουν και να διαχειριστούν. Καλούνται να συμμορ-

φωθούν με νέους και πιο απαιτητικούς κανόνες. Θέτουν

νέους στόχους όπως το να αποκτήσουν καινούριες γνώ-

σεις και να διακριθούν ή να αξιολογηθούν για αυτές και

έρχονται αντιμέτωπα με πιο απαιτητικές προσδοκίες των

γονιών και των δασκάλων τους (Μαριδάκη-Κασσωτάκη,

1997).

Η προσαρμογή, συνήθως, χαρακτηρίζεται ως επιτυχη-

μένη όταν το παιδί απολαμβάνει το χρόνο που περνάει

στο σχολείο και σταδιακά βελτιώνει τις δεξιότητες του.

(Ramey, 1998). Αντίθετα, μια ανεπαρκής μετάβαση και

προσαρμογή υποδεικνύεται από άγχος, αποφυγή και αρ-

νητική διάθεση για το σχολείο (Elliott, 1998). Έτσι, για

μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα, κάποια παιδιά μπορεί

να κλαίνε, άλλα μπορεί να εμφανίσουν δυσκολίες στον

ύπνο, να γίνονται επιθετικά ή μελαγχολικά, να παρου-

σιάζουν αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες ή να

παλινδρομούν σε συμπεριφορές που είχαν σε μικρότε-

ρες ηλικίες. Όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολο-

γικές στην περίοδο της προσαρμογής και θα

υποχωρήσουν σταδιακά αν το παιδί βιώνει καθημερινά

ένα ευχάριστο, σταθερό και προβλέψιμο πρόγραμμα το

οποίο δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας

(Fabian & Dunlop, 2002).

Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την προσαρμογή του παιδιού

Η προσαρμογή του παιδιού εξαρτάται από παράγοντες

όπως οι προηγούμενες εμπειρίες αποχωρισμού, η ιδιο-

συγκρασία του και το αναπτυξιακό του στάδιο, η προ-

ετοιμασία του για το σχολείο, τα συναισθήματα και τη

στάση των γονέων σχετικά με το γεγονός ότι το παιδί

τους ξεκινά το σχολείο. Επιπλέον παράγοντες που υπο-

στηρίζεται ότι επηρεάζουν τη θετική προσαρμογή είναι

ο κοινωνικός, ο ακαδημαϊκός και ο τομέας της συμπερι-

φοράς. Πιο συγκεκριμένα, η κατάκτηση ακαδημαϊκών

επιτευγμάτων, τα κίνητρα του παιδιού και το αίσθημα

αυτό-αποτελεσματικότητας του. Ακόμη, στον κοινωνικό

τομέα, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, το αίσθημα του

ανήκειν, η αποδοχή από την ομάδα και η ποιότητα των

διαπροσωπικών σχέσεων. Τέλος, σχετικά με την συμπε-

ριφορά, ο βαθμός ανάπτυξης του αυτοελέγχου και της

διατήρησης της προσοχής και η ικανότητα συναισθημα-

τικής αυτορρύθμισης του παιδιού είναι καθοριστικοί πα-

ράγοντες για την προσαρμογή του (Perry and Weinstein

1998). Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας για την προ-

σαρμογή στο σχολείο είναι η εικόνα που το παιδί έχει

για τον εαυτό του και αυτή που διαμορφώνει μέσω της

αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές, τους δασκάλους

και το σχολικό περιβάλλον (Dockett & Perry, 2001).

Τι μπορούν να κάνουν δάσκαλοι και γονείς για

να διευκολύνουν την προσαρμογή του παιδιού

Το παιδί που φοιτά για πρώτη φορά στο σχολείο είναι

σημαντικό να νιώσει το ενδιαφέρον και την κατανόηση

του δασκάλου. Για να βοηθήσουμε ένα παιδί να αποχω-

ριστεί ευκολότερα το γονιό είναι βοηθητικό να χρησιμο-

ποιηθεί το δυναμικό της ομάδας της τάξης για να

ενταχθεί το παιδί πιο εύκολα στο σχολικό περιβάλλον.

Το παιχνίδι με τους συμμαθητές μπορεί να δημιουργήσει

ένα αίσθημα ασφάλειας, ενσωμάτωσης και αποδοχής. Η

συμβολή του εκπαιδευτικού και το χτίσιμο της σχέσης

με το παιδί είναι ιδιαίτερης σημασίας και είναι σημαντικό

να χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση και

αλληλοσεβασμό.

Οι γονείς χρειάζεται να είναι ευέλικτοι και υπομονετικοί

προετοιμάζοντας το παιδί για την έναρξη της σχολικής

χρονιάς. Κάποιες μέρες πριν την έναρξη μπορούν να

επισκεφθούν και να περιηγηθούν στο χώρο του σχο-

λείου μαζί με το παιδί, γνωρίζοντας τους δασκάλους και

συζητώντας για τους χώρους του σχολείου και τα πράγ-

ματα που θα κάνει το παιδί εκεί. Ακόμη και η βόλτα έξω

από το χώρο του σχολείου και η συζήτηση για τα παρα-

πάνω θα βοηθήσουν στην εξοικείωση του παιδιού και συ-

νεπώς στη διευκόλυνση της προσαρμογής του. Μέσα

από αυτές τις συζητήσεις το παιδί μπορεί να εκφράζει

προβληματισμούς και απορίες που είναι σημαντικό να

ακούσουν οι γονείς και να απαντήσουν κατάλληλα.

Συχνά, οι προβληματισμοί αφορούν τα πρακτικά πράγ-

ματα που κάνει ένα παιδί στο σχολείο και το πώς τα

κάνει όπως και ανησυχίες για τον αποχωρισμό από τους

γονείς. Μέσω του παιχνιδιού μπορείτε να συζητήσετε

για υποθετικά σενάρια που αφορούν τη σχολική ζωή «τι

θα έκανε κάποιος αν….», φροντίζοντας όμως να μην

υπερφορτωθεί το παιδί με περιττές πληροφορίες και

λαμβάνοντας υπόψη τους δικούς του προβληματισμούς

και όχι τις δικές μας ανησυχίες.

Πολύ βοηθητικό είναι το να φτιάξετε μαζί με το παιδί ένα

πλάνο για την πρώτη μέρα συμπεριλαμβάνοντας βήμα-

βήμα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Επειδή τα παι-

διά της πρώτης παιδικής ηλικίας δεν έχουν κατακτήσει

ακόμα μια ανεπτυγμένη αίσθηση του χρόνου είναι καλό

να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα ορόσημα από τη ρου-

τίνα τους (π.χ. το μεσημεριανό φαγητό). Απαραίτητο

είναι να μείνουν και οι γονείς συνεπείς στο πρόγραμμα

αυτό και να ενημερώσουν/προετοιμάσουν το παιδί για

τη στιγμή του αποχωρισμού με ειλικρίνεια.

Στην περίπτωση που το παιδί είναι αναστατωμένο ή στε-

νοχωρημένο μπορείτε να αναγνωρίσετε το συναίσθημα

του χωρίς να του ζητήσετε να το καταστείλει λέγοντας

του ότι το καταλαβαίνετε. Παράλληλα, μπορείτε να του

δώσετε μια ρεαλιστική εξήγηση και παραδείγματα είτε

από τις δικές σας είτε από τις δικές του εμπειρίες που

νιώσατε/ένιωσε έτσι στο παρελθόν και η διαχείριση ήταν

αποτελεσματική τονίζοντας τα θετικά που θα ακολουθή-

σουν μέσα στη σχολική μέρα και μετέπειτα στο σπίτι. Σε

τέτοιες στιγμές φόρτισης είναι σημαντικό να μην πέ-

σουμε στην παγίδα ταύτισης του σχολείου με μια αντα-

μοιβή ή απειλή για το παιδί αλλά να περάσουμε το

μήνυμα ότι η φοίτηση στο σχολείο είναι ανεξάρτητη από

τη συμπεριφορά του αλλά ταυτόχρονα και ένα μέρος

που με τον καιρό θα νιώσει ασφαλής.

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η απροθυ-

μία και η άρνηση των παιδιών να πάνε σχολείο, ιδιαίτερα

τις πρώτες μέρες της φοίτησης τους, είναι αντιδράσεις

φυσιολογικές και συνήθως υποχωρούν με το πέρασμα του

χρόνου. Ωστόσο, ακραίες εκδηλώσεις σχολικής άρνησης,

σωματικά ενοχλήματα που επιμένουν και ταυτίζονται με

τη σχολική ζωή ή αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού

που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του και επιμένουν για

μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να αποτελούν ενδείξεις

ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και είναι σημαντικό να

μιλήσετε άμεσα με το δάσκαλο, το σχολικό σύμβουλο ή

έναν ειδικό ψυχικής υγείας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση

μπορείτε να καλέσετε στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υπο-

στήριξης Παιδιών 116111» ώστε να συζητήσετε με έναν

ψυχολόγο όλα αυτά που μπορεί να σας απασχολούν σε

σχέση με το παιδί σας.
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Πριν χτυπήσει το κουδούνι: 

Η πρώτη ημέρα στο σχολείο!
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Κύθηρα: 

Πολύ ερωτικό

νησί...

Η Ιστορία του

Το νησί των Κυθήρων είναι το σταυροδρόμι διαδρο-

μών της Μεσογείου από αρχαιοτάτων χρόνων.

Bρίσκεται στο σταυροδρόμι Ανατολικής και Δύσης. Τα

Κύθηρα κατοικούνται στη Νεολιθική Εποχή, από το

τέλος της 6ης Χιλιετίας π.Χ. Αυτό μαρτυρεί η εύρεση

αγγείου στο σπήλαιο Αγίας Σοφίας, στο χωριό Κάλα-

μος. 

Σε πολλές περιοχές υπάρχουν ευρήματα που επιβε-

βαιώνουν την ύπαρξη ζωής από την τέταρτη Χιλιετία

π.Χ. Οι Μινωίτες στα τέλη της τρίτης χιλιετίας επε-

κτείνουν τη κυριαρχία τους στα Κύθηρα και ελέγχουν

την περιοχή.   Στο Βουνό, στον Άγιο Γεώργιο, οι αρ-

χαιολόγοι ανακάλυψαν τα ίχνη μινωικού ιερού κορυ-

φής το οποίο λειτουργούσε και ως παρατηρητήριο και

«φάρος» για την ναυτιλία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο,

η ίδρυση του ναού της Αφροδίτης οφείλεται στους

Φοίνικες που εισάγουν από την ανατολή τη λατρεία

της Αστάρτης.  Οι Φοίνικες επεξεργάζονται την πορ-

φύρα και παράγουν το βαθύ κόκκινο χρώμα που απο-

τελεί ακριβό εξαγώγιμο προϊόν. Τα αρχαία Κύθηρα

ονομάζονται τότε Πορφυρίς ή Πορφυρούσα. 

Κατά τον Ησίοδο η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε στη θά-

λασσα των Κυθήρων. Η Γη θέλοντας να τιμωρήσει

τον άνδρα της Ουρανό επειδή την υποχρέωνε να κρα-

τάει στα σπλάχνα της τα παιδιά της, τα κάλεσε να την

βοηθήσουν να απαλλαγεί από τον «βάρβαρο» πατέρα

τους. Ο Κρόνος πήρε από τη μητέρα του ένα δρεπάνι

και του έκοψε τα γεννητικά όργανα τα οποία έπεσαν

στη θάλασσα των Κυθήρων και από τον αφρό τους

που μεταφέρθηκε από τον άνεμο έως την Κύπρο, γεν-

νήθηκε η Αφροδίτη. 

Το όνομά τους προέρχεται πιθανότατα από την Κυθέ-

ρεια θεά του έρωτα Αφροδίτη. Κεύθω σημαίνει κρύβω

τον έρωτα και Ακύθηρος αυτός που στερείται θελγή-

τρων!

Το νησί άλλαξε πολλά και διάφορα χέρια στη δια-

δρομή της ιστορίας. Από τη Σπάρτη στην Αθήνα και

ξανά στη Σπάρτη, στους Βυζαντινούς, στους Άραβες,

στους ...Σαρακηνούς. Αργότερα Γερμανοί, Ιταλοί.

Τα Κύθηρα ενώθηκαν με την Ελλάδα 28 Μαΐου 1864.

Δύο μεγάλοι σεισμοί...

Η Σκάνδεια, το αρχαίο επίνειο των Κυθήρων,  σημε-

ρινή Παλιόπολη γνωρίζει μεγάλη καταστροφή όταν

το 375 μ.Χ ισχυρός, φονικός σεισμός σαρώνει τις οι-

κιστικές εγκαταστάσεις και το τσουνάμι που ακολου-

θεί αλλάζει τελείως τη μορφή της ακτής.

Το 1903, άλλος ένας ισχυρός σεισμός έπληξε τα Κύ-

θηρα, με συνέπεια να καταστραφούν ολοσχερώς τα

Μητάτα, ενώ σε όλο το νησί να καταρρεύσουν οικίες.  

Σταυροδρόμι πολιτισμού

Τα Κύθηρα ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι για τους πο-

λιτισμούς και τους λαούς της Μεσογείου. Οι ναυτικοί

δρόμοι Δύσης – Ανατολής περνούσαν από εδώ.

Οι τοπικές γιορτές και τα πανηγύρια κατά τη διάρκεια

του καλοκαιριού, είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει

ο ταξιδιώτης τη λαϊκή παράδοση των Κυθήρων η

οποία παραμένει μέχρι τις μέρες μας ζωντανή.

Η γιορτή του Κρασιού στα Μητάτα, το πανηγύρι της

Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας (24 Σεπτεμβρίου), της

Αγίας Ελέσας, κ.ά.

Το έχουν υμνήσει συγγραφείς, συνθέτες, ποιητές.

Πράσινο, θάλασσα, καταρράκτες...

Το κλίμα του νησιού είναι μεσογειακό, με θερμό κα-

λοκαίρι και ήπιο αλλά υγρό χειμώνα.  

Συναντά ο επισκέπτης κοιλάδες που καταλήγουν στη

θάλασσα, πλαγιές πράσινες και άλλες βραχώδεις,

πηγές που γίνονται καταρράκτες, παραλίες εκτετα-

μένες και άλλες μικρές, σχεδόν μυστικές, γραφικά

χωριά, παραδοσιακή γαστρονομία, αρχιτεκτονική που

ακουμπάει στην ενετική τεχνοτροπία αλλά και σε

στοιχεία της Κρήτης και της Μάνης.

Το νησί είναι πλούσιο σε βότανα πολύ σημαντικά για

τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Οι απανταχού Κυθηρέοι δεν ξεχνούν τον τόπο τους

και έχουν συχνότατη επικοινωνία. Μάλιστα το πε-

ρίεργο είναι ότι συναντάς δεύτερης γενιάς Κυθηρέ-

ους στο νησί, που γεννήθηκαν όμως σε άλλη χώρα

και επέστρεψαν στην πατρώα γη.

Πυρκαγιά δυσκόλεψε το νησί

Η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχές Αυγούστου

2017 στέρησε πολλά στρέμματα βλάστησης στο νησί, μι-

λούν για 25.000 στρέμματα, αλλά το νησί παραμένει “όρθιο”

και οι κάτοικοί του ξαναβρίσκουν τους ρυθμούς τους.

Οι ειδικοί της Πυροσβεστικής, σημειώνουν, είναι ότι το με-

γαλύτερο μέρος των καμμένων εκτάσεων ήταν με αφάνες,

φρύγανα, ρύκια, κ.λ.π. και θα αποκατασταθεί γρήγορα, ενώ

η περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά, είναι στο μη του-

ριστικό τμήμα του νησιο

Πώς φτάνεις εκεί

Τα Κύθηρα συνδέονται ακτοπλοϊκά όλο το χρόνο με

τον Πειραιά και το Καστέλι της Κρήτης, με την Καλα-

μάτα, το Γύθειο και τη Νεάπολη Λακωνίας. Διαθέτουν

Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα  και συνδέονται αεροπο-

ρικά με την Αθήνα όλο το χρόνο, αλλά και με άλλες

πόλεις της Ελλάδα. Επίσης έχει πτήσεις Charter από

τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο από χώρες της βό-

ρειας Ευρώπης.

Ο επισκέπτης θα φύγει με πολλές και μεγάλες ευχα-

ριστήσεις...

Πανέμορφες παραλίες “κοσμούν” το νησί. Αλλες επι-
σκέψιμες και άλλες καλά κρυμένες από το αδιάκριτο
βλέμμα του διψασμένου επισκέφτη.Τυχαία διάλεξε να γεννηθεί η θεά Αφροδίτη εδώ;
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«Την ώρα που αρπάζουν

τις περιουσίες μας δίνουν

γη στους «πρόσφυγες»
του Νότη Μαριά*

Είχα προβλέψει και έγκαιρα προειδοποιήσει ότι οι ροές

των παράνομων μεταναστών θα αυξηθούν, για τον απλό

λόγο ότι στην άλλη πλευρά του Αιγαίου έχουν μάθει ότι

όποιος έρχεται στην Ελλάδα, αρκεί να συμπληρώσει μια

αίτηση ασύλου και θεωρείται αυτόματα προστατευόμενο

πρόσωπο. Μάλιστα τώρα  που ο κ. Αποστόλου ανακοί-

νωσε ότι σκέφτεται να δώσει γη σε 1500 δήθεν πρόσφυ-

γες στη Μακεδονία ή στη Βοιωτία οι μεταναστευτικές

ροές στα νησιά του Αιγαίου θα γίνουν δυσβάστακτες.

Το μήνυμα που «περνάει» απέναντι είναι ότι μόλις οι πα-

ράνομοι μετανάστες πατήσουν το πόδι τους στην Ελ-

λάδα θα έχουν δωρεάν κατοικία, με υπηρεσία

καθαριότητας μάλιστα και χωράφια να καλλιεργήσουν,

την ίδια στιγμή που οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τον βρα-

χνά των κόκκινων δανείων και των ηλεκτρονικών πλει-

στηριασμών και δεν έχουν να πληρώσουν το ενοίκιο, ενώ

οι αγρότες μας διώκονται από την εφορία και τις τράπε-

ζες που τους κατάσχουν και τους βγάλουν στο σφυρί τα

χωράφια. 

Οι παράνομοι μετανάστες και οι πρόσφυγες παίρνουν

πλέον ενίσχυση 400 ευρώ μηνιαίως, την ώρα που ο Έλ-

ληνας συνταξιούχος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, τον

κυνηγάει η ΔΕΗ και η εφορία του κάνει κατασχέσεις για

500 ευρώ και άνω.  

Έτσι την ώρα που οι δανειστές αρπάζουν την περιουσία

και τα χωράφια των Ελλήνων, η Κυβέρνηση δίνει Κρατική

γη, μηνιαίο εισόδημα 400 ευρώ, κατοικία και άλλα προ-

νόμια, σε διάφορους οι

οποίοι εμφανίζονται ως

δήθεν πρόσφυγες και

τους οποίους η Κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επι-

θυμεί να τους κάνει

μόνιμους κατοίκους σ΄

αυτή τη χώρα, γιατί είναι

φανερό πως στόχος

τους είναι: να μετατρέ-

ψουν την Ελλάδα σε μια

Ειδική Οικονομική Ζώνη

(ΕΟΖ) όπου θα δου-

λεύουν, με φθηνά μεροκάματα, χιλιάδες παράνομοι με-

τανάστες, την ώρα που πάνω από ένα εκατομμύριο

Έλληνες είναι άνεργοι.

Υπάρχει, λοιπόν μια μεγάλη αντίφαση: από τη μια μεριά

ο Ελληνικός  λαός πεινάει και από την άλλη σχεδιάζεται

να δημιουργηθούν ΕΟΖ  όπου οι παράνομοι μετανάστες

θα δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί.

Απαιτούμε να σταματήσει η Κυβέρνηση να παρέχει κίνη-

τρα στους «πρόσφυγες» και στους παράνομους μετανά-

στες  και είμαστε περίεργοι να ακούσουμε τη θέση της

ΝΔ επί του θέματος που ενώ σε διάφορα ζητήματα, στε-

ρούμενα ουσίας, απαντά αστραπιαία, εντούτοις παρά το

γεγονός ότι πέρασαν  μέρες από την ανακοίνωση του κ.

Αποστόλου για τη διανομή γης σε «πρόσφυγες»  το

Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης  «ποιεί την νήσ-

σαν».

Το ίδιο συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα συστημικά

κόμματα. Έτσι   δικαιώνονται οι επισημάνσεις μας ότι: Τα

κόμματα της Νέας Τάξης πραγμάτων έχουν κοινή

γραμμή: Επιθυμούν την αθρόα προσέλευση στην Ελλάδα

προσφύγων και κυρίως  παράνομων μεταναστών, το 90%

των οποίων θα το νομιμοποιήσουν και έτσι πιστεύουν  οι

νεοταξικοί αυτοί πολιτικοί ότι δήθεν θα λυθεί το δημο-

γραφικό.

Αντί να στηρίξουν την πολύτεκνη Ελληνική οικογένεια

και να δώσουν κίνητρα γενικότερα στην Ελληνική οικο-

γένεια για να αυξηθούν οι γεννήσεις, αντί να στηρίξουν

την Ορθοδοξία και τις Εθνικές Αξίες, επιλέγουν πρό-

θυμα, άνωθεν εντεταλμένες πολιτικές που μετά βεβαι-

ότητας θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από

όσα δήθεν θα λύσουν.

Εάν, ειλικρινά, θέλουν να αντιμετωπίσουν το μετανα-

στευτικό, όπως ευαγγελίζονται, ας μιλούν λιγότερα και

ας πράττουν περισσότερα.

Ας δουν, φερ’ ειπείν, το παράδειγμα της Ιταλίας η οποία

επέβαλε στις ΜΚΟ, όταν κάνουν διασώσεις στα παράλια

της Λιβύης, να υπάρχουν δύο ένοπλοι αξιωματικοί του

λιμενικού πάνω σε κάθε σκάφος ΜΚΟ, για να μπορούν

να τις ελέγχουν, εάν πραγματικά διασώζουν τους δήθεν

πρόσφυγες  ή εάν διευκολύνουν τελικά την μετακίνηση

τους. 

Για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές πρέπει: 

― Πρώτον, για όσους παρανόμως έρχονται στην Ελ-

λάδα, επιβάλλεται να εκδικάζονται, με ταχύτατες διαδι-

κασίες οι αιτήσεις ασύλου και σε περίπτωση απόρριψής

τους, αυτοί να επαναπροωθούνται άμεσα. 

― Δεύτερον, απαιτείται, σε κάθε ναυαγοσωστικό σκάφος

των ΜΚΟ, να υπάρχουν δύο ένοπλοι αξιωματικοί του Ελ-

ληνικού Λιμενικού Σώματος. 

― Τρίτον και βασικότερο: Nα πάψουν να έχουν καλύ-

τερη μεταχείριση οι παράνομοι μετανάστες και οι «πρό-

σφυγες» από τους Έλληνες πολίτες.

Εάν πραγματικά θέλουν να σταματήσουν τις μετανα-

στευτικές ροές προς την Ελλάδα, πρέπει να σταματή-

σουν να δίνουν παροχές, καλύτερες και από αυτές των

Ελλήνων πολιτών, στους παράνομους μετανάστες. 

* O Νότης Μαριάς, Πρόεδρος του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ – Ο ΑΛΛΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ», Ευρωβουλευτής,  Καθηγητής Θεσμών ΕΕ στο Πανεπι-

στήμιο Κρήτης 

Oι κυβερνώντες, αυθαίρετα και χωρίς καμία προηγού-

μενη διαβούλευση περιφερειακού και τοπικού Τύπου,

κατάργησαν την  ειδική επιδότηση της ταχυδρόμησης

μέσω ΕΛΤΑ των 400 αντιτύπων που είχαν δικαίωμα

μέχρι σήμερα. Το μέτρο διατηρείται πλέον μόνο για τις

ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που περιλαμβά-

νονται στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται από

την παράγρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. 

Αυτή η άδικη απόφαση θα αποβεί καταστροφική  για

πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που

με πολύ κόπο και την πενιχρή αυτή ενίσχυση τα τε-

λευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβιώσουν για να

στηρίξουν τον τόπο τους. Και έχει αποδειχθεί μέσα

από έρευνες ότι ο τοπικός Τύπος έχει πολύ μεγάλη

διείσδιση στις κοινωνίες! Ισως αυτός να είναι και ο

λόγος που του βάζουν θηλειά...

Μάλιστα η κατάργηση της επιδότησης ισχύει από την

ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου ήτοι από τις 9

Αυγούστου 2017. Δεν ενημέρωσαν όμως ούτε τις

ενώσεις του Τύπου ούτε τα ΕΛΤΑ!!!

Έτσι, λόγω της μη έγκαιρης κοινοποίησης της από-

φασης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε όλα

τα τοπικά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, ενδέχεται για

όσους έχετε ταχυδρομήσει με το μειωμένο τιμολόγιο

μετά την 09 Αυγούστου να σας ζητηθεί το υπόλοιπο

που προκύπτει αναδρομικά!

Η ΕΔΙΠΤ αντιδρά

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ενωσης

Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιφε-

ρειακού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), η οποία απέ-

στειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον

Υπουργό Νίκο Παππά, με κοινοποίηση

στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα,

τους αρχηγούς όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων,

καθώς και σε όλους του Βουλευτές.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου

(ΕΔΙΠΤ), η δεύτερη αρχαιότερη δημοσιογραφική-εκδο-

τική οργάνωση στην Ελλάδα (έτος ιδρύσεως 1939), που

εκπροσωπεί  220 έντυπα -εφημερίδες και περιοδικά- με
αναγνωστικό κοινό που υπερβαίνει τους 2.000.000 ανα-
γνώστες

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ
ότι σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4487/2017 «Ηλε-

κτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού

χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μη-

τρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου κ.α.», που

έφερε αιφνιδιαστικά στη Βουλή το Υπουργείο Ψηφιακής

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στη Βουλή,

χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση  και ψηφίστηκε

στις 9 Αυγούστου 2017, καταργείται ανεξήγητα το ει-

δικό μειωμένο τιμολόγιο για την διακίνηση των 400

πρώτων αντιτύπων ανά έκδοση ΜΟΝΟ για τα έντυπα

των Μελών της ΕΔΙΠΤ, ενώ διατηρείται για το υπόλοιπο

κομμάτι του Περιφερειακού Τύπου. Πρόκειται για μία

αδικαιολόγητη και αχαρακτήριστη απόφαση του Υπουρ-

γείου που διαχωρίζει τον Περιφερειακό Τύπο σε προ-

νομιούχους και μη και θα αποβεί καταστροφική  για

πολλές περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, αλλά και

τα κλαδικά έντυπα, που με πολύ κόπο και την πενιχρή

αυτή ενίσχυση τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επι-

βιώσουν για να στηρίξουν τον τόπο τους ή τον κλάδο

τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση διόρθωση της συγκεκριμένης

διάταξης, προκειμένου να μην πέσει η οριστική «ταφό-

πλακα» σε όλες ανεξαιρέτως τις μηνιαίες τοπικές εφη-

μερίδες αλλά και στα κλαδικά έντυπα της χώρας, που

καλύπτουν αποκλειστικά τους μεγαλύτερους κλάδους

της ελληνικής οικονομίας και τους επαγγελματίες

αυτών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Βάζουν θηλιά στον τοπικό Τύπο
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Η ΛΟΓΙΚΗ

Η Λογική είναι το βασικό στοιχείο που βοήθησε τον

πρωτόγονο άνθρωπο να βγει νικητής μέσα από τις χι-

λιόχρονες δοκιμασίες. Τον εξόπλισε στην αρχή με

αμυντικά και στη συνέχεια με επιθετικά όπλα (την

πέτρα, το σίδερο, τον χαλκό), ενώ παράλληλα του

έδωσε την ικανότητα να δημιουργήσει ομάδες, πό-

λεις, κράτη.

Και όταν με τη λογική νίκησε το φόβο και την ανα-

σφάλεια για ορισμένους αντέστρεψε το παιχνίδι και

από θύμα έγινε θηρευτής πρώτα απέναντι στη φύση

και στη συνέχεια εναντίον των συνανθρώπων του,

κάτι που σήμανε την αρχή της εμφύλιας διαίρεσης

που θα γίνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα σε όλη τη

διάρκεια της ιστορικής εποχής από το 3000 π.Χ. έως

σήμερα.

Στη συνέχεια η λογική θα τον οδηγήσει στην αποκά-

λυψη της πνευματικής του πλευράς. Από τον φόβο

του θανάτου, οδηγείται στην θρησκεία και στην τέχνη

που τον αντιμετωπίζουν η πρώτη παθητικά και η δεύ-

τερη δημιουργικά, δυναμικά, επιθετικά. Μαζί με τη δη-

μιουργία της κοινωνίας, η θρησκεία και η τέχνη

κατακτήθηκαν από την τάξη των θηρευτών, δηλαδή

των εξουσιαστών, που γρήγορα τις μετέβαλαν σε

κύρια όπλα τους για την εμπέδωση και επιβίωση της

κυριαρχίας τους.

Όλα αυτά, τι αποδεικνύουν; Ότι ο φόβος και η ανα-

σφάλεια που οδήγησαν τον πρωτόγονο άνθρωπο να

ικανοποιήσει το κυρίαρχο ένστικτο της αυτοσυντήρη-

σης, αντί να ηρεμήσουν την φυλή των ανθρώπων, δυ-

νάμωσαν από τη στιγμή που μια χούφτα ανθρώπων

με ασφαλώς υψηλότερο βαθμό φόβου και ανασφά-

λειας, αποφάσισε να βγει πάνω από τα ανθρώπινα σύ-

νολα και να τα μεταβάλει σε προνομιούχους στόχους

εκτόνωσης αυτού του αυξημένου φόβου και της ανα-

σφάλειας. Με άλλα λόγια, η λεγόμενη πολιτική φιλο-

δοξία κρύβει ένα αυξημένο αίσθημα φόβου και

ανασφάλειας από τους συνανθρώπους τους. Και γι’

αυτό το λόγο χρησιμοποιούν την κοινωνία, τη θρη-

σκεία και την τέχνη ως βασικά όπλα για την επικρά-

τησή τους.

Τι προδίδει αυτή η στάση; Την επικράτηση των ενστί-

κτων σε αντίθεση με την λογική που θεωρεί ότι τα

άγρια ένστικτα της εποχής των παγετώνων έχουν

εκλείψει από την ώρα που η ανθρωπότητα μπήκε

στην ιστορική περίοδο. Άρα η ανθρωπότητα βιώνει επί

τρεις χιλιετηρίδες μια παρανοϊκή κατάσταση με αμέ-

τρητα θύματα και καταστροφές, γιατί μια χούφτα

εξουσιαστές σε όλες τις περιόδους κατέχονται από

το φόβο και την ανασφάλεια που μας κληρονόμησαν

οι παππούδες μας από το 100.000 π.Χ. έως τώρα. Εάν

οι πολιτικοί-θηρευτές-εξουσιαστές αντλούν τη δύ-

ναμή τους από τη βία που τους προσφέρει ο έλεγχος

του κράτους, οι οικονομικοί θηρευτές-εξουσιαστές

στηρίζονται επάνω στη συσσώρευση πλούτου ενός

διαφορετικού τρόπου αναζήτησης της βίας με τον οι-

κονομικό έλεγχο του συνόλου των θυμάτων τους.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ουσία των σκέψεών

μου που βασίζονται στην αποκάλυψη μιας γιγαντιαίας

ανωμαλίας που σήμερα έχει φτάσει στα όριά της με

την εποχή Τραμπ. Ο κύριος αυτός δεν είναι μια τυχαία

περίπτωση αλλά εκφράζει τα αδιέξοδα στα οποία έχει

οδηγηθεί η ναυαρχίδα του παγκόσμιου καπιταλισμού·

δηλαδή στο στάδιο ενός γενικευμένου ιμπεριαλι-

σμού. Πώς έγινε αυτό; Η πολεμική βιομηχανία στις

ΗΠΑ οδήγησε σε ένα είδος γενικευμένου ιμπεριαλι-

σμού, δεδομένου ότι το εύρος της πολεμικής βίας

που αναπτύχθηκε σ’ αυτή τη χώρα άρχισε να μετα-

τρέπει τους απλούς πολίτες σε θηρευτές, καθώς το

έθνος τους λόγω ακριβώς της μεγάλης βίας που δια-

θέτει, πήγε ένα μπόι ψηλότερα από όλους τους

λαούς τους, τους οποίους είναι φυσικό επομένως να

τους θεωρεί θύματα. Ζούμε δηλαδή την εποχή της

άγριας βίας των εποχών της ζούγκλας και των παγε-

τώνων, με τη διαφορά ότι αντί για  λύκους και αρκού-

δες υπάρχουν άνθρωποι με γούνες και αντί για νύχια

και δόντια, η πρωτοφανής συσσώρευση βίας από ένα

λαό.

Απέναντι στον Τραμπ, ο Βορειοκορεάτης γιος και εγ-

γονός μεγάλων κομμουνιστών ηγετών, βιώνει αλλά

και εκπροσωπεί την παράνοια που του προσφέρει η

συσσώρευση βίας του δικού του καθεστώτος· ενός

καθεστώτος ολοκληρωτισμού και έρχεται να διεκδι-

κήσει κι αυτός μια εξέχουσα θέση στη Λέσχη των διε-

θνών θηρευτών-εξουσιαστών.

Και όλα αυτά δεν φανερώνουν τίποτα άλλο παρά την

διαιώνιση των ενστίκτων του αρχαίου φόβου και της

ανασφάλειας του γυμνού ανθρώπου, του μόνου ζώου

που ο καλός Θεός ξέχασε να εφοδιάσει με γούνες,

δόντια, νύχια ή φτερά, καθώς τον πέταξε σκέτη αδύ-

ναμη σάρκα μέσα στον παγετό, στον καύσωνα και

στα διψασμένα για αίμα θηρία.

Με άλλα λόγια, ξαναζούμε μέσα σε ένα άλλο ντεκόρ

μια εποχή ζούγκλας όπου ο άνθρωπος αν και κατά-

φερε να δαμάσει τα θηρία και να βγει νικητής, δεν

υπολόγιζε ότι μετά τον αρχικό διχασμό του ίδιου αν-

θρώπου σε θύτες και θύματα, σε εξουσιαστές και

εξουσιαζομένους, σε θηρευτές και θύματα, θα έκανε

ένα γιγαντιαίο ιστορικό κύκλο από τον Όμηρο, τις Πυ-

ραμίδες, τις Παγόδες και τους κρεμαστούς κήπους

έως τους επιφανείς μεγάλους και μικρούς θηρευτές

της εποχής μας και όσους κατά κάποιο τρόπο κάθον-

ται επάνω στις πλάτες των λαών και θυμάτων τους.

Και έφτασε η ώρα που αυτός ο κύκλος κλείνει. Και

σύντομα θα κλείσει οριστικά, με τίμημα ποιος ξέρει

ποια και πόσα από τους απλούς πολίτες όπου γης.

ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

«...με την ελπίδα ότι θα σπάσω το πέπλο 
της σιωπής και της απομόνωσης» 

Δημοσιεύαμε στο πρόηγούμενο φύλλο το πρώτο από τα τρία, άρθρα του Μίκη Θεοδωράκη με γενικό

τίτλο “Μονοπάτι προς το μέλλον” με αναφορά σε ορισμένα κοινωνικά προβλήματα με ανατρεπτική

στόχευση, όπως σημειώνει ο ίδιος, ελπίζοντας ότι θα πέσει ο σπόρος για να ακολουθήσουν συζη-

τήσεις και αναλύσεις.

Στο παρόν δημοσιεύονται τα επόμενα δύο. 

Ο ΑΝΤΙΑΝΘΡΩΠΟΣ

Όμως το πιο διεστραμμένο, παράλογο και εξωφρενικό είναι ότι κάποιες φορές δια μέσου των αιώνων οι θηρευτές

συμβαίνει να γίνονται «πολιτισμένοι», περιβεβλημένοι με την τήβεννο της εξουσίας. Φαίνεται τότε ότι τα κρυμ-

μένα επί χιλιετίες στα βάθη του ανθρώπου πανίσχυρα αισθήματα του φόβου, της ανασφάλειας και της προσπά-

θειας για επιβίωση ζητούν να πάρουν την ρεβάνς τους και να μεταμορφωθούν σε αυτό που τους φόβιζε πιο πολύ

δηλαδή στον μισητό θηρευτή. Θέλουν να του μοιάσουν και γι’ αυτό γίνονται χειρότεροι και από τους πιο βάρβα-

ρους θηρευτές από όσους γνώρισε η ανθρωπότητα με κύριο στόχο τον άνθρωπο-θύμα.

Έτσι εξηγείται η σκοτεινή δύναμη που βρίσκεται πίσω από την βαρβαρότητα του πολιτισμού με πρωταγωνιστές

τους πιο ικανούς και επικίνδυνους αλλά και τους πιο φορτισμένους ψυχικά παράφρονες από τα άγρια ένστικτα

της εκδίκησης.

Πιστεύω ότι με τις σκέψεις μου αυτές ανοίγω όπως είπα ένα παράθυρο θέασης χωρίς παρωπίδες του παρελθόν-

τος, του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν ελπίζω εν τούτοις ότι είναι δυνατόν να επηρεάσω την κοινή γνώμη,

πρώτα και κύρια γιατί είμαι Έλλην, δηλαδή γεννήθηκα σε μια χώρα, όπου από αρχαιοτάτων χρόνων είναι έθιμο

να έχουν κακό τέλος με τον α ή με τον β τρόπο όσοι τολμήσουν να ρίξουν ένα βοτσαλάκι στα ακίνητα νερά του

εθνικού μας έλους.

Όμως κανείς δεν μπορεί να με εμποδίσει να σκέφτομαι και να πράττω ό,τι θέλω έχοντας προ πολλού περιφρο-

νήσει τη βία των ποικιλώνυμων θηρευτών εγχωρίων και ξένων. Επομένως οι λόγοι που σας καλώ σε διάλογο

έχουν τον χαρακτήρα ενός καλέσματος σε αθλοπαιδία εάν μας αρέσει ο αθλητισμός, σε φιλική ορειβασία αν

αγαπάτε τη φύση είτε τέλος είναι φιλοσοφικού ενδιαφέροντος αν εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για τον άν-

θρωπο-θύμα, αφού η πλειονότητα μάς έχει αποδείξει ότι βολεύεται με αυτόν τον τρισάθλιο ρόλο...
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον ανά-
δοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η
διακήρυξη διατίθενται  μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου www.halan-
dri.gr → εφημερίδα της υπηρεσίας

→ Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-

ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ»
και «ΕΒΔΟΜΗ» καθώς και στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
«Προμήθεια Γάλακτος 238.944,20€ 2.389,44€ Δύο  χιλιάδες τριακόσια ογδόντα 
για το προσωπικό» εννιά € και σαράντα τέσσερα λεπτά

ΑΔΑ: ΨΟ5ΘΩΗΔ-ΑΛΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπογέας
Τηλέφωνο: 213-20 23 843
Email: m.bogeas@halandri.gr
Χαλάνδρι,   5/09/2017
Αρ. Πρωτ.:  28863     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ • ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :                                                 
• ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
• ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟ» πολυετούς διάρκειας
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρο-
νικό Διαγωνισμό, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» πολυετούς διάρ-
κειας, με κριτήριο κατακύρωσης  η
πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κής άποψης προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), (Α.Μ. 48/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 270.006,94 €.
CPV: 15511000-3: “Γάλα”

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
02/10/2017 και ώρα 8:00π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στο σύστημα :
16/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις
23/10/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής σε πο-
σοστό 1% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι:

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο κατάλογος των χωρών με τις οποίες θα γίνεται

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονο-

μικών λογαριασμών (καταθέσεων κ.ά.) προβλέπεται

στην απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικο-

νομικών κ. Τσακαλώτος και η υφυπουργός Οικονο-

μικών Παπανάτσιου. Όπως αναφέρεται, «πρόκειται

για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πλη-

ροφόρησης στην κίνηση λογαριασμών Ελλήνων φο-

ρολογούμενων στο εξωτερικό, το οποίο θα ενισχύει

την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανι-

σμού για την περιστολή της φοροδιαφυγής».

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο μας για την επιμόλυνση

των αυγών σε χώρες της Ευρώπης, με πρώτη την  Ολλανδία,

σε πτηνοτροφικές μονάδες της οποίας, για πρώτη φορά εν-

τοπίσθηκε η επιμόλυνση με το εντομοκτόνο fipronil. Το

fipronil είναι ένα ευρέως φάσματος εντομοκτόνο και ακαρε-

οκτόνο. Επιτρέπεται για χρήση στην καταπολέμηση εντό-

μων, όπως ψύλλοι, ψείρες, τσιμπούρια και ακάρεα σε

κατοικίδια ζώα, όπως σκύλοι και γάτες...

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., όπως ενημέρωσε, έχει προβεί σε ενέργειες  με

έκτακτους ελέγχους  στο σύνολο της χώρας σε εγκαταστά-

σεις διαχείρισης αυγών και προϊόντων τους. Στους ελέγ-

χους αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η λήψη δεκάδων

δειγμάτων για την ανίχνευση της παρουσίας "fipronil". Μέχρι

στιγμής τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.

Ωστόσο βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση των πληρο-

φοριών που ανταλλάσσονται μέσω του Συστήματος Έγκαι-

ρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές

(Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Επισημαί-

νεται ότι οι πληροφορίες επικαιροποιούνται σε καθημερινή

βάση.

Ετσι ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προει-

δοποίησης στις 28.08.2017, ότι διακινήθηκε, από γαλλική

επιχείρηση σε ελληνική επιχείρηση, προϊόν αυγού με πα-

ρουσία της μη εγκεκριμένης δραστικής ουσίας fipronil. Συγ-

κεκριμένα, πρόκειται για παστεριωμένο ασπράδι αυγού

(αλβουμίνη) σε σκόνη (300Kg), το οποίο χρησιμοποιήθηκε

από την ελληνική επιχείρηση για τη δημιουργία μιγμάτων σε

αναλογία 1 προς 100, τέτοια ώστε η συγκέντρωση του

fipronil στο τελικό προϊόν (ξηρό μίγμα) να είναι τουλάχιστον

15 φορές μικρότερη από το προαναφερθέν νομοθετικό όριο

των 0,005mg/Kg. Συνεπώς, όπως προκύπτει και από τα αντί-

στοιχα εργαστηριακά αποτελέσματα των ληφθέντων μιγμά-

των, τα οποία ήταν όλα αρνητικά, δεν υφίσταται θέμα για τη

δημόσια υγεία, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι

τα ξηρά μίγματα θα αραιωθούν περαιτέρω προκειμένου να

χρησιμοποιηθούν στα τελικά προϊόντα που διατίθενται προς

κατανάλωση.

Τα μέχρι σήμερα εμπλεκόμενα με την υπόθεση κράτη είναι:

η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ελβετία, η

Ελλάδα, η Τσεχία, η Γερμανία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία,

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της

Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράκ, η Ιρλανδία, η Ισπα-

νία, η Ιταλία, ο Λίβανος, η Λιβερία, το Λιχτενστάιν, το Λου-

ξεμβούργο, το Κατάρ, η Μάλτα, η Νήσος του Μαν, η

Νορβηγία, η Νότια Αφρική, η Αγκόλα, η Ουγγαρία, η Ολλαν-

δία, οι Ολλανδικές Αντίλλες, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Ρου-

μανία, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Σερβία και

Μαυροβούνιο, η Σουηδία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Τουρκία,

η Τσεχία, η Φινλανδία και το Χονγκ Κονγκ.

σ.σ. Καλό θα είναι να σταματήσουμε να τρώμε βάφλες, κρέ-

πες, πίτες από το εμπόριο. Ας ξαναγυρίσουμε στα παραδο-

σιακά, γιατί ο “διάβολος” είναι παντού...

Ο έλεγχος για την επιμόλυνση 

των αυγών συνεχίζεται

ΑΔΑ: 78ΞΔΩΞΚ_Π6Ψ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ
Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο: 210-6662142 - 6662150
Fax : 210-6032898
Αρ. Πρωτ: 33735/06.09.2017

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονι-
κού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
για την προμήθεια Καυσίμων του
Δήμου Παλλήνης και των Νομικών
του Προσώπων έτους 2017-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την προμήθεια καυσίμων του
Δήμου Παλλήνης και των Νομικών
του Προσώπων ετών 2017-2020
συνολικής προϋπολογισθείσης
αξίας 2.872.778,41 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%. Οι ποσότη-
τες και η αξία ανά CPV είναι:
CPV 09134100-8, Πετρέλαιο Κίνη-
σης: 1.370.848,68 ltr , 1.645.018,41 €
CPV 09135100-5, Πετρέλαιο Θέρ-
μανσης:884.000,00 ltr , 972.400,00 €
CPV 09132100-4, Βενζίνη Αμόλυ-
βδη: 159.600,00 ltr , 255.360,00 €
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον
προμηθευτή, του οποίου η προ-
σφορά είναι αποδεκτή με βάση
τους καθοριζόμενους στη διακή-
ρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
Ισότιμες , θεωρούνται οι προσφο-
ρές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς

ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος
καυσίμου και είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδια-
γραφές της διακήρυξης.
Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορ-
φούμενη κάθε φορά μέση τιμή λια-
νικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδό-
μενο δελτίο πιστοποίησης τιμών
της υπηρεσίας Εμπορίου της Γενι-
κής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέ-
ρειας Αττικής. Το ανωτέρω
ποσοστό μπορεί να είναι και αρνη-
τικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%
σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν.
4257/14.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την 20.11.2017 και
ώρα 11.00. Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών:
16.09.2017 ώρα 11.00. Καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προ-
σφορών: 15.11.2017 και ώρα 11.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την
20.11.2017 και ώρα 11.00
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις
προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ .- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για το σύνολο των ειδών των καυ-
σίμων για όλους τους φορείς ή για
το σύνολο τους ανά φορέα.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμε-
τέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να
συνοδεύεται από εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου
Παλλήνης, ύψους 0,5% της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ
των προσφερόμενων ειδών.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης
ορίζεται σε 36 μήνες από την υπο-
γραφή της ή έως εξαντλήσεως των
ποσοτήτων της 03/2017 μελέτης.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου και του κάθε Νομικού
Προσώπου ξεχωριστά ή συνολικά
για όλους τους φορείς, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στο www. pallini .gr, όπου παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης στην Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς
και στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

ΑΔΑ: Ω0ΗΔΩΛ6-Θ1Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΤΚ. 19 400
ΚΟΡΩΠΙ 6/9/2017
Αρ. Πρωτ.:18247
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Διακηρύσ-
σει προφορική φανερή μειοδοτική
δημοπρασία για μίσθωση ακινήτου
όπως αναφέρεται παρακάτω.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει
να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως προαύλιος στε-
γασμένος και υπαίθριος χώρος του
3ου Λυκείου Κορωπίου, για την
επέκταση του υπάρχοντος, λόγω
αύξησης του αριθμού των μαθητών.
Τούτο πρέπει να είναι τουλάχιστον
επιφανείας 135 m2 στεγασμένου
χώρου και τουλάχιστον 135 m2
ακαλύπτου. Το ακίνητο αυτό θα
πρέπει να εφάπτεται στον υφιστά-
μενο προαύλιο χώρο του 3ου Λυ-
κείου Κορωπίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να

είναι από κάθε πλευρά κατάλληλο για
την χρήση που μισθώνεται, οι τυχόν
απαραίτητες συμπληρώσεις και επι-
σκευές βαρύνουν τον ιδιοκτήτη, θα
εκτελεσθούν καθ΄ υπόδειξη του
Δήμου και θα περατωθούν εμπρόθε-
σμα, εκτός και εάν εκτελεστούν από
τον Δήμο και παρακρατηθούν από τα
μισθώματα.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
της δημοσιεύσεως της παρούσης,
να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος. Κατόπιν τούτου και μετά
από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια
επιτροπή θα κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν αυτά πλη-
ρούν τους όρους διακήρυξης, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως
εντός δέκα (10) ημερών, όποτε
λήγει η προθεσμία λήψεως των
προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 ή 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί - Ανακοινώσεις 
Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655 - press@ebdomi.com



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                            9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935».

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με πα-

λαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τις 7 αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό, με

νέες ανατροπές στις συντάξεις, παρουσιάζει το Ενι-

αίο Δίκτυο Συνταξιούχων και καλεί σε διαμαρτυρία

έξω από το ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας, Πανεπι-

στημίου 47-49) στις 6 Οκτωβρίου, ώρα 9πμ. όπου συ-

ζητείται στο σύνολό του ο Ν. 4387/16 (ν.

Κατρούγκαλου).

Οι συνταξιούχοι, λόγω των μνημονίων, έχουν συνολικές

περικοπές έως και  70%  στα εισοδήματα τους. Παράλ-

ληλα  θα χάσουν έως 3 συντάξεις το 2019 εξαιτίας της

μείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των

κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, της μείωσης κατά

18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών

συντάξεων, της κατάργησης των οικογενειακών επιδο-

μάτων (συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και

επικουρικές συντάξεις, του παγώματος των αυξήσεων

σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021

και, τέλος, της κατάργησης του ΕΚΑΣ για 280.000 χα-

μηλοσυνταξιούχους.

Οι  7 νέες αλλαγές  που έρχονται στο ασφαλιστικό

και στις συντάξεις είναι:

1. Μικρότερες κατά 30% είναι οι νέες συντάξεις που

εκδίδονται με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή

όσες λαμβάνουν οι αιτούντες συνταξιοδότησης από

τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Συνολικά  έως το

2020 περίπου 200.000 ασφαλισμένοι που θα αποχω-

ρήσουν από την εργασία θα υποστούν περικοπές που

σε ορισμένες περιπτώσεις θα αγγίξουν και το 30%. Η

μέση μείωση εκτιμάται στο 12% με 16% για τους

νέους συνταξιούχους και τις μεγαλύτερες απώλειες

θα έχουν οι εξής ομάδες ασφαλισμένων:

- Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδίως όσοι έχουν πάνω από 30

χρόνια υπηρεσίας και ανήκουν στις κατηγορίες πανε-

πιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

- Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ με υψηλές αποδοχές, από 1.500

€ και πάνω, που καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης

έπειτα από τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης.

- Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε μέσες και υψη-

λές ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς χάνουν τουλά-

χιστον 220 ευρώ.

- Ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ που προέρχονται από τις

δύο ανώτατες κατηγορίες και αποχωρούν με περισ-

σότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

- Ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών και του ΤΣΑΥ

ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.

2. Εως 300 € θα είναι η απώλεια  από την περικοπή της

προσωπικής  διαφοράς  στις καταβαλλόμενες συντά-

ξεις από το 2019 με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει πλή-

ρης περικοπή της διαφοράς. Με την ήδη ψηφισμένη

ρύθμιση παλαιοί συνταξιούχοι ευθυγραμμίζονται με

τους νέους. Χάνουν άμεσα έτσι έως 18% κύριας και επι-

κουρικής σύνταξης. Ωστόσο οι μειώσεις δεν θα είναι

18%, αλλά φτάνουν και στο 25%, γιατί δεν κόβεται

μόνο σύνταξη, λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά κα-

ταργούνται και τα επιδόματα συζύγου και τέκνων.

3. Πάνω από 140.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν

νέα περικοπή  στο ΕΚΑΣ το 2018, καθώς κόβονται

άλλα 238 εκατ. ευρώ από το επίδομα και θα πληρω-

θούν μόλις 85 εκατ. ευρώ για όσους συνεχίσουν να

το λαμβάνουν και την επόμενη χρονιά. Οι δικαιούχοι

σήμερα είναι περίπου 210.000 και θα μείνουν για το

2018 περίπου οι 70.000.Τα νέα κριτήρια θα μειώνουν

και τα όρια εισοδήματος αλλά και τα ποσά του ΕΚΑΣ,

καθώς αυτό το μικτό σύστημα περικοπής το έχει ήδη

ψηφίσει η κυβέρνηση.

4. Το 20% των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων (δη-

λαδή 25.000 επί συνόλου 127.000) αναμένεται να

αποδοθούν μειωμένες κατά 10% (του Δημοσίου) έως

20% (του ιδιωτικού τομέα). Η εκκαθάριση των εκκρε-

μών αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα

τέλη του 2019. Mε πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση  για

τις επικουρικές  προβλέπεται  συντελεστής 0,45 (δηλ.

χαμηλότερος από το σημερινό) για τον υπολογισμό

της συγκεκριμένης κατηγορίας εν αναμονή συντά-

ξεων, όπως ισχύει ήδη και για τις συντάξεις τις οποίες

αιτήθηκαν ασφαλισμένοι προ τις 1.1.2015 (δηλ. μέχρι

31.12.2014). Έτσι, ξεμπλοκάρεται η έκδοση συντά-

ξεων (αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο να εκδο-

θούν οι πρώτες επικουρικές συντάξεις μετά από

ενάμισι έτος στην ουρά) μετά το πρόβλημα που είχε

με τον δημιουργηθεί με τον «ανύπαρκτο» δείκτη της

ΕΛΣΤΑΤ που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.  Οι

συνολικές μνημονιακές μειώσεις στις επικουρικές

φτάνουν συνολικά έως και το 80%.

5. Περίπου 65.000 εκκρεμή εφάπαξ του δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα (τα

οποία αιτήθηκαν

ασφαλισμένοι μετά

τις 1/9/2013)θα μει-

ωθούν έως και

20%. Η απονομή

αυτών των εφάπαξ

θα ολοκληρωθεί

έως τον Αύγουστο

του 2018.

6. Όσοι συνταξιού-

χοι έχουν λάβει

την κύρια σύνταξη τους κατά την 1/1/2019 θα δουν

τις κύριες συντάξεις να μην λαμβάνουν κατά το έτος

αυτό καμία ονομαστική αύξηση (με βάση το ρυθμό

ανάπτυξης και τον πληθωρισμό του προηγούμενου

έτους).

7. Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να εκδίδονται οι πρώ-

τες οριστικές συντάξεις χηρείας με βάση το νόμο Κα-

τρούγκαλου. Οι περίπου 15.000 δικαιούχοι των νέων

ψαλιδισμένων συντάξεων χηρείας περιμένουν στην

ουρά εδώ και ενάμισι χρόνο ενώ μόλις το Νοέμβριο

του 2016 έλαβαν προσωρινές συντάξεις ύψους 345

ευρώ μηνιαίως. Μόνο στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ

στην Αθήνα έχουν συσσωρευτεί 3.000 αιτήσεις συν-

ταξιοδότησης που αφορούν θανάτους οι οποίοι έλα-

βαν χώρα μετά το Μάιο του 2016. (εφαρμογή νόμου

Κατρούγκαλου).

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

Έφτιαξαν σελίδα στο Facebook

για να ειδοποιούν για μπλόκα

της ΕΛ.ΑΣ. και της εφορίας!

Μια απλή όσο και απίστευτη πατέντα βρήκαν στα

Χανιά για να αποφύγουν τα μπλόκα και τα αλκοτέστ

της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και τις εφόδους εφοριακών.

Οι... αλληλέγγυοι δημιούργησαν σελίδα στο Facebook

η οποία κοινοποιεί στα μέλη της την ακριβή τοποθεσία

που στήνει «μπλόκα» η αστυνομία: Από αλκοτέστ και

ελέγχους διερχόμενων παραβατών, μέχρι που «γρά-

φουν» για τροχονομικές παραβάσεις και που βρίσκον-

ται μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ απλά για περιπολία.

Διερχόμενοι οδηγοί ενημερώνουν μέσω μηνύματος

την σελίδα και αυτό ανακοινώνεται στους υπόλοι-

πους.

Φυσικά και το δαιμόνιο μυαλό των δημιουργών της σε-

λίδας δεν έμεινε μόνο στους ελέγχους της Αστυνο-

μίας. Tο «ραπόρτο» δίνεται και για τους ελέγχους που

κάνει το ΣΔΟΕ στις τουριστικές περιοχές, αν και ήδη

οι επιχειρηματίες των Χανίων έχουν φτιάξει αντί-

στοιχη εφαρμογή!    

https://www.seleo.gr/

Oι 7 νέες αλλαγές στις συντάξεις!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

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

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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Η καλοκαιρινή χαλάρωση από την καθημερινή ρουτίνα,  το κου-

βάλημα αποσκευών, πολλές φορές με αρκετό βάρος, δουλειές

του σπιτιού και τακτοποίηση πραγμάτων με την ευκαιρία της

άδειας, σε συνδυασμό με την διακοπή του γυμναστηρίου που

μπορεί να πηγαίνατε τον χειμώνα, φέρνει πόνους στην μέση.

Η μέση (οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης) αποτελείται

από οστά (που ονομάζονται σπόνδυλοι), αρθρώσεις, μύες,

συνδέσμους και δίσκους. Ο πόνος στη μέση μπορεί να προ-

κληθεί από βλάβη σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία.

Για παράδειγμα, ο σπασμός στους μύες της μέσης, είναι ένα

συχνό αίτιο πόνου στη μέση.

Η οσφυαλγία έχει πολλές και διαφορετικές αιτίες. Μεταξύ

αυτών είναι και η φυσιολογική φθορά που έρχεται με τα χρό-

νια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διατηρούμε τη μέση

μας υγιή και δυνατή.

Ο πόνος στη μέση (οσφυαλγία) είναι ένα πολύ κοινό σύμ-

πτωμα. Το πιο συχνό αίτιο είναι η μυϊκή καταπόνηση, σε συν-

δυασμό με την έλλειψη φυσικής κατάστασης. Η ξεκούραση για

2-3 ημέρες και ενδεχομένως ήπια παυσίπονα μπορούν να λύ-

σουν το πρόβλημα.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, το αίτιο είναι πιο σοβαρό: μια δι-

σκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου), η σπονδυλολίσθηση,

ένα κάταγμα ή ένας όγκος.

Το κύριο σύμπτωμα της οσφυαλγίας είναι, ο πόνος, που μπορεί

να εντοπίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή της πλάτης.

Συχνά προκαλείται από ένα τράβηγμα των μυών ή των συνδέ-

σμων και παρουσιάζεται συνήθως ξαφνικά, με αφορμή έναν

τραυματισμό.

Πρόκειται για το λεγόμενο λουμπάγκο. Ο πόνος μπορεί να

είναι συνεχής και κάποιες φορές, να μειώνεται με την αλλαγή

στάσης ή την πραγματοποίηση ελαφριάς σωματικής άσκησης.

Αντίθετα, η έντονη άσκηση πρέπει να αποφεύγεται, καθώς επι-

δεινώνει τα συμπτώματα.

Όταν ο πόνος προκαλείται από τη συμπίεση μιας από τις νευ-

ρικές ρίζες που εξέρχονται από το σπονδυλικό σωλήνα, τείνει

να αντανακλά στην περιοχή στην οποία καταλήγει το νεύρο

αυτό. Έτσι, στην περίπτωση του σπονδυλικού σωλήνα, ο πόνος

αντανακλά στο κάτω μέλος της πληγείσας πλευράς.

Ο πόνος στη μέση θεωρείται επικίνδυνος όταν συνυπάρχει με

πόνο, μούδιασμα, αδυναμία στο πόδι, πρόβλημα κ.ο.κ.

Στην περίπτωση της οσφυαλγίας πρέπει να αποφεύγονται οι

κινήσεις που επιβαρύνουν τη σπονδυλική στήλη: ενδείκνυται

η ανάπαυση στο κρεβάτι, που, ωστόσο, δεν θα έπρεπε να διαρ-

κεί περισσότερο από δύο μέρες.

Πώς μπορεί να προληφθεί ο πόνος της μέσης
Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η υιοθέτηση ορισμέ-

νων μέτρων βοηθούν στην πρόληψη του πόνου της μέσης: ση-

μαντική είναι η πραγματοποίηση μιας τακτικής αερόβιας

άσκησης (πολύ καλό κάνει, για παράδειγμα, το κολύμπι, όπως

μπορεί να είναι χρήσιμο και το περπάτημα).

Η άσκηση βοηθά στην αύξηση της δύναμης και της αντίστασης

της μέσης. Σημαντικός είναι, επίσης, ο έλεγχος του σωματικού

βάρους και η μείωσή του, εάν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και

η πραγματοποίηση ασκήσεων ενδυνάμωσης και διάτασης των

κοιλιακών μυών, των γλουτιαίων και των ραχιαίων.

Μυϊκή ενδυνάμωση: Οποιαδήποτε άσκηση που γυμνάζει τους

μύες της μέσης και γενικά όλους τους μύες που στηρίζουν τη

σπονδυλική στήλη, με όργανα ή χωρίς όργανα, είναι το πρώτο

και σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Ασκήσεις

για τους κοιλιακούς και τους ραχιαίους, για την πλάτη και τους

γλουτούς, μας βοηθούν πολύ στη διατήρηση της σωστής στά-

σης του σώματός μας.

Ευλυγισία: Άτομα με ευλύγιστη μέση, με καλά «τεντωμένους»

μύες είναι λιγότερο επιρρεπείς σε τραυματισμούς και εμφανί-

ζουν σπανιότερα προβλήματα στη μέση τους. Το Stretching –

οι διατατικές ασκήσεις, η yoga, το pilates, μας βοηθούν να απο-

κτήσουμε την ευλυγισία που είναι ένα πολύτιμο συστατικό της

πρόληψης αλλά και της θεραπείας για καθέναν.

Αεροβικές ασκήσεις: αυτές οι ασκήσεις κατά βάση είναι ασφα-

λείς για την πλάτη και τη μέση σας. Για παράδειγμα, το περ-

πάτημα, ποδηλασία (στατικό ή κανονικό) και το κολύμπι

ανήκουν στις ασκήσεις χαμηλού κινδύνου και υψηλής ωφέ-

λειας.

Όταν κοιμάστε: γενικά συνιστάται ο ύπνος σε σκληρό στρώμα,

αν και πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ένα στρώμα μέτριο-

σκληρό. Αποφεύγετε τη χρήση πολύ υψηλών μαξιλαριών που

μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολική κάμψη του λαιμού. Είναι

προτιμότερο να κοιμόμαστε στο πλάι, με τα δυο χέρια μπροστά

και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα. Αποφεύγετε να κοιμόμα-

στε με τα χέρια σας τεντωμένα πάνω από το κεφάλι.

Αλέξανδρου Γιατζίδη, M.D., medlabnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Πόνος στη μέση. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η οσφυαλγία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)

Τηλέφωνο 213 2146703

Για την αποκατάσταση της

αλήθειας 

Οι ελλείψεις σε αίμα κατά τους θερινούς μήνες και κυρίως τον

Αύγουστο, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Συστή-

ματα Αιμοδοσίας σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στη χώρα μας.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που έχει την ευθύνη για

την αυτάρκεια της χώρας σε αίμα, έχει δραστηριοποιηθεί ήδη από

τα μέσα Ιουνίου ώστε να προλάβουμε τις ελλείψεις των θερινών

μηνών και σύντομα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των

ενεργειών μας, αφού αποτιμήσουμε  και τον Αύγουστο.

Είναι τουλάχιστον θλιβερό η ΕΙΝΑΠ, η μεγαλύτερη ένωση νοσο-

κομειακών γιατρών της χώρας, να προχωρεί σε δημόσιες δηλώ-

σεις – καταγγελίες που αίρουν την εμπιστοσύνη του πολίτη στην

αιμοδοσία της χώρας, ενώ συγχρόνως προσβάλλουν τον εθε-

λοντή αιμοδότη, χωρίς καν να φροντίσει να επιβεβαιώσει τις πλη-

ροφορίες της. Εξίσου λυπηρή είναι η αδιασταύρωτη δημοσίευσή

τους από δημοσιογράφους της υγείας.  

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σας γνωρίζουμε:

• Η Ελλάδα το 2016 συνέλεξε 580.000 μονάδες αίμα και σύμ-

φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) είναι η 1η

χώρα διεθνώς στη συλλογή αίματος ανά πληθυσμό (58,8 μονά-

δες ανά 1000 κατοίκους)!

• Οι εθελοντές αιμοδότες είναι 350.000 και από αυτούς συλλέ-

γεται το 58% του αίματος

• Σύμφωνα με όλους τους αλγορίθμους του ΠΟΥ (εθελοντές%

πληθυσμού, συλλεγόμενες μονάδες > 5% πληθυσμού, συλλογή

> 37 μονάδες /1000 κατοίκους) η χώρα ώφειλε να είναι παραπάνω

από αυτάρκης σε αίμα 

• Κανένα τακτικό χειρουργείο δεν αναβλήθηκε στον Ευαγγελι-

σμό, όπως μας ενημέρωσε η Αιμοδοσία και η Διοικήτρια νοσοκο-

μείου, οι δε εργαζόμενοι του νοσοκομείου αποτέλεσαν

παράδειγμα προσερχόμενοι μαζικά να αιμοδοτήσουν μέσα στον

Αύγουστο

• Η αιμοδοσίες των νοσοκομείων Πατησίων και ΙΚΑ Πειραιώς συ-

νέλεγαν 8.600 μονάδες ετησίως, δηλαδή η συνεισφορά τους στη

συλλογή της χώρας ήταν αμελητέα (1,4%)

Το Υπουργείο Υγείας και το Ε.ΚΕ.Α. επιχειρούν τα τελευταία δύο

χρόνια την εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Αιμοδοσίας της χώρας

σε Εθνικό Σύστημα Αίματος με κεντρική συλλογή, έλεγχο, επε-

ξεργασία και παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων που θα

δώσει επιτέλους λύση στο πρόβλημα. 

Η ΕΙΝΑΠ αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τη βελτίωση του Συ-

στήματος Υγείας και της Αιμοδοσίας της χώρας θα έπρεπε να

αναρωτηθεί:

• γιατί η χώρα με τη μεγαλύτερη συλλογή αίματος ανά πληθυσμό

εμφανίζει διαχρονικά  ελλείψεις 

• γιατί η χώρα μας έχει ακόμα 36% δότες αντικατάστασης ενώ η

Ευρώπη έχει 100% συστηματικούς εθελοντές αιμοδότες

• γιατί η το Ε.ΚΕ.Α. που ιδρύθηκε το 2005 στην κατεύθυνση της

αναδιάρθρωσης, απέκτησε ουσιαστική λειτουργία από τον Ιούλιο

του 2015 και οργανισμό τον Αύγουστο του 2016 

• γιατί η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο αριθμό μεταγγίσεων στην

Ευρώπη (58,6/1000 κατοίκους) και δεν έχει εφαρμοσθεί στα νο-

σοκομεία μας η Διαχείριση του Αίματος της Αιμοθεραπείας του

Ασθενούς για λελογισμένη χρήση των μεταγγίσεων.

Η εύλογη στάση του μεγαλύτερου σωματείου γιατρών της χώρας

θα ήταν να στηρίξει το εθνικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του Συστή-

ματος Αιμοδοσίας, υπηρεσίας που αποτελεί τον ερειστικό ιστό

της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, αντί να το λοιδορεί για

πολιτικούς  και επικοινωνιακούς λόγους και μάλιστα χρησιμοποι-

ώντας ψευδή στοιχεία.

1 Σεπτεμβρίου 2017

Η  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 
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Στην κορυφή ο Αλέξανδρος

Διακουμάκος

Μεγάλη αθλητική διάκριση για τον Άρη Βούλας και το

δήμο 3Β γενικότερα, ήταν η επιτυχία που έφερε ο

αθλητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης Αλέξανδρος

Διακουμάκος, που εκπροσώπησε τα εθνικά χρώματα

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μεταμοσχευμένων, που

διεξήχθη στη Μάλαγα Ισπανίας (Ιούλιο 2017).

Ο Αλέξανδρος Διακουμάκος κατέκτησε την 1η θέση

και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Adult (18-29

ετών) στο απλό και την 3η θέση (χάλκινο μετάλλιο) στο

διπλό με συμπαίκτη τον Παρασκευά Ιωάννη.

Στην τεχνική καθοδήγηση ήταν ο οι προπονητές Λάζα-

ρος Μπαλάφας και Ευθύμης Αμερικάνος.

Πρόγραμμα κολύμβησης

στo Δήμο Γλυφάδας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα προγράμματα κολύμβησης

παιδιών και ενηλίκων του Δήμου Γλυφάδας, που πραγ-

ματοποιούνται στο ανακαινισμένο κλειστό δημοτικό κο-

λυμβητήριο «Μάκης Λιούγκας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις

τους καθημερινά από τις 9 π.μ. ως τη 1 μ.μ. και από 4 μ.μ.

ως τις 8 μ.μ. στο   (Φοίβης 14, πλατεία Νυμφών). Πληρο-

φορίες στο 2108943807.

Nέα σαιζόν για την Θέτιδα
Ξεκίνησαν την Δευτέρα 28 Αυγούστου την προετοιμασία

τους, ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2017-2018, οι Παγκο-

ρασίδες, Κορασίδες και Νεάνιδες του συλλόγου ΑΣΠΕ

Θέτις της Βούλας.

Οι προπονήσεις στην εκκίνηση θα είναι διπλές, με την

πρωινή εκγύμναση (στίβο) των αθλητριών να έχει αναλάβει

ο καταξιωμένος καθηγητής φυσικής αγωγής Χρήστος Βα-

ρατάσης, ενώ το βράδυ οι αθλήτριες μπαίνουν στο γήπεδο

όπου τις περιμένουν οι προπονητές του συλλόγου, Δημή-

τρης Στάθης (Παγκορασίδες) και Βασίλης Βλαχονικολός

(Κορασίδες - Νεάνιδες).

Έναρξη 

προπονήσεων και

online εγγραφών

στον ΑΚΟΒΒ 

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 04/09 οι προπο-

νήσεις για τον Αθλητικό Κολυμβητικό

Όμιλο Βάρης Βάρκιζας (ΑΚΟΒΒ).

Μετά την επιτυχημένη περυσινή σεζόν

που έφερε 13 μετάλλια & 14 εμφανί-

σεις στις πρώτες 8αδες  σε Πανελλή-

νια πρωταθλήματα και Θερινούς

αγώνες όλων των ηλικιών ο ΑΚΟΒΒ

ξεκίνησε τις νέες προπονήσεις για

όλα τα τμήματα και ηλικίες: αγωνι-

στικά, προαγωνιστικά, σχολές κολύμ-

βησης, ενηλίκων & masters στο

Κολυμβητήριο του Κολλεγίου St.

Lawrence.

Οι εγγραφές και η επιλογή του τμήμα-

τος και της ώρας πλέον γίνονται online

στο ανανεωμένο site του συλλόγου

www.akobb.gr  όπου μπορείτε να

βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα

τμήματα.

Οι προπονήσεις γίνονται στο ανοιχτό

κολυμβητήριο του Κολλεγίου St.

Lawrence  και στο κλειστό κολυμβητή-

ριο της Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη,

ανάλογα με την εποχή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευ-

κρίνιση, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα

6944475754, 6937102008 υπεύθυνοι

των κολυμβητικών τμημάτων και email

info@akobb.gr. 

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης φέτος συμπλήρωσε

80 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και προσφοράς στο

ναυταθλιτισμό! Πρωτοπόρος και πολυνίκης σε όλα τα

υδάτινα σπορ, με διακρίσεις Ολυμπιακές και Παγκό-

σμιες, σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά τη χαρά

της άσκησης και την ομορφιά της ομαδικότητας και της

αθλητικής παρέας μέσα από κάποιο σπορ του νερού!

Στις εγκαταστάσεις του  Ομίλου,  λειτουργούν σχολές

εκμάθησης κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, συγχρονι-

σμένης κολύμβησης, τεχνικής κολύμβησης, θαλασσίου

σκι και wakeboard, ιστιοπλοΐας και ιστιοσανίδας. 

Παιδιά από 3 ετών και άνω έχουν την δυνατότητα να

κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο ναυταθλιτισμό και

να μυηθούν στις καλές συνήθειες της αθλητικής ζωής.

Φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  η εκμάθηση της

κολύμβησης θα πραγματοποιείται και σε κλειστό κολυμ-

βητήριο, αυτό της Σχολής Ευελπίδων, πάντα υπό την

επίβλεψη του  εξειδικευμένου προπονητικού team του

ΝΟΒ.

Η χειμερινή περίοδος ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Σεπτεμ-

βρίου! 

Πληροφορίες, στο www.nov.gr, 

www.facebook.com/novouliagmenis

και στα 210 8962416 και 210 8962142, Δευτέρα – Πα-

ρασκευή 10:00 – 20:00 και Σάββατο 10:00 – 13:00. 

Η ομάδα στίβου Γλυφάδας 

στο Καρπενήσι!

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου έζησε η ομάδα στίβου του

Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας στο φιλόξενο Καρπε-

νήσι, όπου πήγε προκειμένου να προετοιμαστεί. 

Οι αθλητές του Συλλόγου είχαν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν για μια ακόμη χρονιά την όμορφη Ευρυτανική φύση

και παράλληλα να προπονηθούν στις αθλητικές εγκαταστά-

σεις της περιοχής.  
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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προστέθηκε στη λίστα 

με τους σημαντικούς απόντες του Ευρωμπάσκετ

Η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την

Εθνική ανδρών λίγο πριν από τη συμμετοχή της στους

αγώνες του Ευρωμπάσκετ, που ξεκίνησε την περα-

σμένη εβδομάδα, ήταν το γεγονός που επισκίασε τα

πάντα στην ομάδα τις τελευταίες ημέρες της

προετοιμασίας, πριν από την έναρξη της δράσης για τον

όμιλο της Φινλανδίας. Μάλιστα, έλαβε μεγαλύτερη

βαρύτητα μετά τα όσα ακολούθησαν την ανακοίνωση

από τον παίκτη, ότι αποχωρεί λόγω τραυματισμού στο

γόνατο. 

Από τη μια, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

(ΕΟΚ) υποστήριξε ότι η μη συμμετοχή του παίκτη ήταν

συνέπεια των πιέσεων που του ασκήθηκαν από την

ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς, και το ΝΒΑ,

προκειμένου να προστατευτεί ενόψει της αγωνιστικής

σεζόν. Από την άλλη, Μπακς και ΝΒΑ κατηγόρησαν την

ΕΟΚ για «θεωρίες συνωμοσίας», υποστηρίζοντας ότι ο

παίκτης είχε όντως σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού,

αμφισβητώντας ευθέως τα αποτελέσματα των ιατρικών

εξετάσεων στις οποίες είχε υποβληθεί στο ξεκίνημα της

προετοιμασίας της Εθνικής.

Οι λογικές του «περιουσιακού στοιχείου»...

Οπως και να ‘χει, το σίγουρο είναι πως το γεγονός που

στιγμάτισε την προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας δεν

είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο τη χώρα μας.

Υπάρχουν περιπτώσεις σε αρκετές ομάδες, έστω

λιγότερο περιπετειώδεις, όπου παίκτες, αγωνιζόμενοι

κυρίως στο ΝΒΑ, αλλά ακόμα και σε ομάδες που

πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, που με τον

έναν ή άλλον τρόπο επιλέγουν την απουσία από τις

υποχρεώσεις με το εθνικό συγκρότημα. Με κυριότερο

λόγο την προσπάθεια της ομάδας να προστατέψει τον

παίκτη, τον οποίο θεωρεί περιουσιακό της στοιχείο, απ’

ό,τι συνεπάγεται μια συμμετοχή στις υποχρεώσεις με

την Εθνική, π.χ. τραυματισμοί, κόπωση κ.τ.λ. Μάλιστα,

ιδιαίτερα για τους λεγόμενους πρωτοκλασάτους

παίκτες, όπου ο τζίρος που... χορεύει γύρω από το

όνομά τους είναι τεράστιος (πανάκριβα συμβόλαια,

χορηγοί κ.τ.λ.), τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα

πιεστικά. Παρά τους συγκεκριμένους όρους στα

συμβόλαια και γενικότερα τους κανονισμούς του

ευρωπαϊκού μπάσκετ για τη συμμετοχή στο εθνικό

συγκρότημα, δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι τα

ηπειρωτικά πρωταθλήματα, όπως το Ευρωμπάσκετ, το

Κύπελλο Αμερικής, δεν κάθονται και πολύ καλά στο...

στομάχι των ομάδων του ΝΒΑ που χρησιμοποιούν

παίκτες εκτός ΗΠΑ, με συνέπεια σε αυτά να υπάρχουν

πάντα πολλές απουσίες.

...και αυτές της προστασίας του «προϊόντος»

Η κόντρα του ΝΒΑ και σε πολλές περιπτώσεις των

ισχυρών ευρωπαϊκών ομάδων με τις Εθνικές

Ομοσπονδίες και τη FIBA ειδικά για το θέμα της

στελέχωσης των Εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια

δείχνει να έχει φουντώσει. Από τη μια, το μεγάλο

άνοιγμα του αμερικανικού επαγγελματικού μπάσκετ

προς τους Ευρωπαίους παίκτες και, από την άλλη, η

άνοδος της δημοτικότητας της Ευρωλίγκας είναι

βασικές παράμετροι που προκαλούν ρωγμές στις

παραδοσιακές λογικές που συνόδευαν τη συμμετοχή

στην Εθνική. Ετσι, με βάση τις αντιλήψεις που

επικρατούν στο σημερινό οικοδόμημα του

εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, η προστασία με

κάθε τρόπο του «προϊόντος» και φυσικά όσων

πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξή του (παικτών), με ό,τι

συνεπάγεται αυτό στην εμπορική του αξία και τα κέρδη,

είναι αυτό που κυριαρχεί. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν

διοργανώσεις όπως το ΝΒΑ και η Ευρωλίγκα βρίσκονται

ιδιαίτερα ψηλά στη λίστα με τα πλέον κερδοφόρα

(ιδιαίτερα το πρώτο) αθλητικά «προϊόντα».

Εθνικές ομάδες ειδικών αποστολών

Το πού έχουν οδηγηθεί πλέον τα πράγματα φαίνεται και

από αυτό που αναμένεται να ακολουθήσει τη σεζόν

μετά την απόφαση της FIBA να επαναφέρει τα

προκριματικά των Εθνικών ομάδων για τις διεθνείς

διοργανώσεις (Ευρωμπάσκετ, Μουντομπάσκετ). Μια

απόφαση στην οποία δήλωσαν κάθετα αντίθετες οι

ομάδες του ΝΒΑ και ισχυροί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, που

θα έβλεπαν εν μέσω της σεζόν να χάνουν για αρκετές

μέρες αρκετούς από τους διεθνείς τους παίκτες. Ειδικά

μάλιστα για την Ευρωλίγκα η απόφαση εγκυμονούσε

τον κίνδυνο διακοπής της διοργάνωσης. Ετσι, ΝΒΑ και

ισχυρές ομάδες αρνήθηκαν κατηγορηματικά να...

συμβάλουν στο νέο εγχείρημα της FIBA κρατώντας

τους διεθνείς παίκτες εκτός Εθνικών ομάδων. 

Συνεπώς, η νέα πραγματικότητα θα θέλει άλλη Εθνική

ομάδα να είναι αυτή που παλεύει για την πρόκριση και

άλλη τελικά να παρουσιάζεται στην τελική φάση της

διοργάνωσης. Κάτι που αναμένεται να συμβεί ιδιαίτερα

σύντομα αφού σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες, στα μέσα

του Νοέμβρη, θα ξεκινήσουν τα προκριματικά των Εθνικών

ομάδων για το Μουντομπάσκετ 2019. Ετσι, πλέον, η

συγκρότηση μιας Εθνικής ομάδας θα θυμίζει παζλ.

Αρκετές ήταν λοιπόν οι Εθνικές Ομοσπονδίες που, ήδη

ακόμα πριν από τους αγώνες του Ευρωμπάσκετ,

πονοκεφάλιαζαν για την κατάρτιση της ομάδας που θα

κληθεί να μετάσχει στα προκριματικά του Νοέμβρη.    

Τρεις αποστολές ... απουσίες

Ειδικά για τη φετινή διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ τα

πράγματα δείχνουν να έχουν ξεφύγει αρκετά με τις

απουσίες, αφού αυτοί που λείπουν κοντεύουν να

συμπληρώσουν τρεις αποστολές (12άδα) ομάδων.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία, 33 εκ των

κορυφαίων παικτών του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν θα

δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση για μια σειρά από

λόγους. Φυσικά για τις απουσίες δεν υπάρχουν μόνο

λόγοι τραυματισμού (που δικαιολογούνται πλήρως)

αλλά άλλοι, μεταξύ των οποίων η αποφυγή της

κόπωσης, η προστασία από τυχόν... αναποδιές, π.χ.

τραυματισμούς. Μάλιστα, στις 21 εκ των 33

περιπτώσεων που αφορούν παίκτες προερχόμενους

από το ΝΒΑ η απουσία έχει να κάνει με την προσωπική

(ή και της ομάδας) προτίμηση του παίκτη να απόσχει.

Αναλυτικά οι 33 που δεν θα συμμετάσχουν στο

Ευρωμπάσκετ:

ΒΕΛΓΙΟ: Ματ Λοτζέσκι

ΚΡΟΑΤΙΑ: Μάριο Χεζόνια, Αντε Ζίζιτς, Ιβιτσα Ζούμπατς

ΠΟΛΩΝΙΑ: Μάρτσιν Γκορτάτ

ΕΛΛΑΔΑ: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Κουφός

ΣΕΡΒΙΑ: Μίλος Τεόντοσιτς, Νεμάνια Μπιέλιτσα,

Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, Νίκολα Γιόκιτς, Νίκολα

Μιλουτίνοφ

ΓΑΛΛΙΑ: Νικολά Μπατούμ, Ρουντί Γκομπέρ, Ιάν

Μαχίνμι, Φαμπιάν Κοζέρ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Ζόραν Ντράγκιτς

ΙΤΑΛΙΑ: Ντανίλο Γκαλινάρι

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ντάνιελ Τάις, Πολ Τσίπσερ

ΤΣΕΧΙΑ: Γιαν Βέσελι, Μπλέικ Σιλμπ

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σέρχιο Γιουλ, Νίκολα Μίροτιτς, Σερζ Ιμπάκα,

Ρούντι Φερνάντεθ, Φελίπε Ρέγες

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Μπεν Γκόρντον

ΤΟΥΡΚΙΑ: Ερσάν Ιλιασόβα, Ομέρ Ασίκ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Αλεξ Λεν

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Ντομάντας Σαμπόνις

ΓΕΩΡΓΙΑ: Βίκτορ Σανικίτζε

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

«Γρίφος» η συγκρότησή τους με αιτία 

τις απαιτήσεις των ισχυρών

Γ' ΟΜΙΛΟΣ

«Πρόβα» για τα νοκ άουτ

Με τις θέσεις πρόκρισης αλλά και τα πλασαρίσματα σε

αυτές να έχουν κριθεί από την προηγούμενη αγωνιστική,

στον Γ' όμιλο που διεξάγεται στη Ρουμανία η 5η και τε-

λευταία αγωνιστική έχει το χαρακτήρα της «πρόβας τζε-

νεράλε» για τις ομάδες που προκρίθηκαν στους «16». Η

πρώτη του ομίλου Ισπανία είναι το απόλυτο φαβορί, αντι-

μετωπίζοντας την Ουγγαρία, που πανηγυρίζει την πρό-

κριση στα νοκ άουτ. Τις δυνάμεις της ενόψει της

συνέχειας θα τεστάρει η δεύτερη Κροατία απέναντι στην

Τσεχία, που έχει αποκλειστεί, ενώ το Μαυροβούνιο μετά

την επιτυχία της πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τους «οικο-

δεσπότες» Ρουμάνους, που ψάχνουν ένα καλό φινάλε.
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