
21ο €

Διάλογος για την
αποχέτευση στα 3Β

Διαφωνίες κατοίκων
Σελίδα 6

“Σώστε το Μ. Καβούρι”
Σελίδα 2

ΓΛΥΦΑΔΑ

1 εκατομ. € ζητάει η
“ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.” 

από το Δήμο!
Σελίδα 19

MAΡΚΟΠΟΥΛΟ

Τρία αποχετευτικά

έργα “οχυρώνουν” 

το Δήμο
Σελίδα 7

«εἷς οἰωνός ἄριστος
ἀμύνεσθαι περί πάτρης»

Ομήρου Ιλιάδα 

ραψωδία Μ στιχ. 243, Έκτωρ

“Ανάχωμα” στα κοράκια
των πλειστηριασμών

ME ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν χρειάζεται να ελπίζεις για να ξεκι-
νάς. Δεν χρειάζεται να νικάς για να επι-
μένεις.
Με πρωτοβουλία του Δήμου Μαρκοπού-

λου συστήνεται ειταιρία ειδικού σκοπού

προκειμένου να θωρακίσει την ιδιωτική

περιουσία των πολιτών, που βγαίνουν τα

σπίτια τους στο σφυρί για ένα κομμάτι

ψωμί.

Η εταιρεία θα είναι διαδημοτική και θα

καλύψει τα Μεσόγεια.

Είναι κάτι που μπορεί να γίνει και το

έκανε ο Ρούσβελτ στην Αμερική μετά το

κραχ του 1929.                       Σελίδα 24

Συλλαλητήριο αξιοπρέπειας!!!
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ώρα 2μ.μ. στο Σύνταγμα
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Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
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Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD
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ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
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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.

Πούλμαν για το Συλλαλητήριο

από το Δήμο Σαρωνικού

Με απόφαση του δημάρχου Σαρωνικού Γ. Σωφρόνη, ο

Δήμος θα δρομολογήσει λεωφορεία για τη δωρεάν μετα-

κίνηση των δημοτών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετά-

σχουν στο Συλλαλητήριο για την Μακεδονία, την Κυριακή

4 Φεβρουαρίου 2017 στις 14.00 στην Πλατ. Συντάγματος. 

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

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

― 12.20: αναχώρηση από το Δημαρχείο, στα Καλύβια

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

―12.15: από εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, Ανάβυσσο. 

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

στροφή από την Αθήνα, οι επιβάτες θα ενημερωθούν κατά

την διάρκεια της διαδρομής.

Έκτακτες Συγκοινωνιακές συνδέσεις 

Κορωπίου με τον Προαστιακό-Μετρό

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας, ύστερα από αιτήματα  πο-

λιτών, αποφάσισε να λειτουργήσει έκτακτη λεωφορει-

ακή δημοτική γραμμή προς Μετρό-Προαστιακό

Κορωπίου την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, τις ώρες 11:00

έως 13:30 και 16:30 έως 19:00.

Το λεωφορείο του Δήμου Κρωπίας θα εκτελεί συνεχή

δρομολόγια με στάσεις από Λεωφόρο Βασιλέως Κων-

σταντίνου, Οδός Αττικής,  Αναπαύσεως, Βασιλέως

Κωνσταντίνου με τελικό προορισμό το Σταθμό Μετρό-

Προαστιακού Κορωπίου και αντίστροφα  (κυκλική δια-

δρομή πόλης Κορωπίου).

Αποκριάτικα Σελ. 4-5

Οικολογία,  συνέχεια 
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Γενεολογικό δέντρο των Ελλήνων  
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ημέρα ασφαλούς διαδικτύου Σελ. 10

Εκδήλωση τιμής στη Βούλα, για τους
πεσόντες στα Ίμια Σελ. 12

Ταξίδι στο παρελθόν της Ελλάδας με

οδηγό τα πικερμικά απολιθώματα Σελ. 13

Εκ φιλομακεδονισμού άρχεσθαι και
τυχοδιωκτισμού παύεσθαι  
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Μάθηση στη φύση” με το 1ο Νηπιαγω-

γείο Βούλας Σελ. 15

Η Βούλα να μείνει Κηπούπολη Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Γράφαμε στο φύλλο μας αρ. 1018/20.1.18 για τις καντίνες

που κατασκευάζονται στο μεγάλο Καβούρι, αφού γκρε-

μίστηκαν οι παλιές που κουβαλούσαν πολλές “αμαρτίες”.

Πολλοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτή-

ματα στο δημοτικό συμβούλιο της 15/1/18 για τις νέες κα-

τασκευές που γίνονται σημειώνοντας ότι είναι τεράστιες.

Βέβαια ο δήμαρχος απάντησε για το “τυπικό” της υπόθε-

σης πως το έργο έχει πάρει έγκριση από τους αρμόδιους

φορείς, Περιφερειακό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, διεύ-

θυνση ΟΡΣΑ (ρυθμιστικού σχεδίου του Οργανισμού Αθή-

νας), Αποκεντρωμένη διοίκηση, Επιτροπή Αρχιτεκτονικού

Ελέγχου της Περιφέρειας, Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου

και είναι συμβατό με τα ισχύοντα διατάγματα για τις χρή-

σεις και τις επιτρεπόμενες κατασκευές για την περιοχή

του Μεγάλου Καβουριού που βρίσκεται εκτός σχεδίου. 

Για τις καντίνες έχουμε χύσει πολύ μελάνι εδώ και αρ-

κετά χρόνια, από τις Δημαρχιακές θητείες του δημάρχου

Βουλιαγμένης Γρ. Κασιδόκωστα και πάντα τα νέα ήταν

προβληματικά, γιατί και παράνομες επεκτάσεις έκαναν

και με τις πληρωμές στο Δήμο είχαν και έχουν θέματα... 

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος έχει εκφραστεί με τα

πλέον μελανά χρώματα για τις καντίνες που υπήρχαν,

όπως: Οι καντίνες που στήθηκαν εκεί πριν από 30 σχεδόν
χρόνια, ως αναψυκτήρια για την εξυπηρέτηση των λουο-
μένων είχαν εξελιχθεί ουσιαστικά σε ψαροταβέρνες με
κακόγουστες κατασκευές, με έλλειψη καθαριότητας και
πολλά άλλα. 

Σήμερα κατασκευάζονται δύο καντίνες πάνω από το

δρόμο, αρκετά μεγάλες κατασκευές, με διαφορετικό

υψόμετρο και σκαλοπάτια ένθεν και ένθεν.

Ο δήμαρχος προσπάθησε να εξηγήσει ότι οι νέες καντί-

νες είναι μικρότερες και καταλαμβάνουν λιγότερα τετρα-

γωνικά. Τόνισε ότι η συνολική δόμηση στην παραλία είναι

246 τ.μ. Το εμβαδό των στεγάστρων είναι 210 τ.μ., η πλα-

κόστρωση 485 τ.μ. και οι ομπρέλες που υπάρχουν σήμερα

στην παραλία είναι περίπου 70. 

Οι κάτοικοι του Καβουρίου αντιδρούν

Οι κάτοικοι βλέποντας τις νέες κατασκευές ξεσηκώθηκαν.

Διαφωνούν με την έκταση που πήραν και μόνο καντίνες

δεν μοιάζουν και άρχισαν τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών

υπογραφών στην πλατφόρμα avaaz.org. με τίτλο: «Σώστε
το μεγάλο Καβούρι» και το κείμενο που γράφει μεταξύ

άλλων: «Η περιοχή στην οποία διαβιούμε, που έχει χαρα-
κτηριστεί για την σπάνια μεσογειακή χλωρίδα της κι είναι
ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες
πρασίνου, ο οποίος συνδυάζει αξιόλογα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα, σημαντική εν δυνάμει ανασκαφική έρευνα, αλλά
και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους θαλάσσια ακτή, κινδυνεύει
να αλλοτριωθεί και να εξαλλαγεί σημαντικά, μέσα από βά-
ναυσες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και προκλητικές αι-
σθητικές αυθαιρεσίες» καταλήγοντας: «γι’ αυτό
αντιστεκόμαστε έντονα σε κάθε μορφή αθέμιτη παραβίαση,
απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα όσες ενέργειες μας
υποτιμούν, μας παρακάμπτουν, αυθαιρετούν εις βάρος μας
και - ως κοινωνία - μας υποβαθμίζουν».
Ηλεκτρονικά μπορείτε να ψηφίσετε στο:
https://secure.avaaz.org/el/petition/Dimos_Varis_Voylas_Voyliagme-

nis_SOSTE_TO_MEGALO_KAVOYRI/?copy&utm_source=share-

tools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-465104-Dimos_V

aris_Voylas_Voyliagmenis_SOSTE_TO_MEGALO_KAVOYRI&utm_t

erm=noHash%2Bel

«Σώστε το μεγάλο Καβούρι» 
Κάτοικοι αντιδρούν για τις καντίνεςΚυριακή 4 Φεβρουαρίου, 2 μ.μ.

Κεντρικοί ομιλητές

Μίκης Θεοδωράκης, 

Γιώργος Κασιμάτης 

Παλλαϊκό, ειρηνικό και συλλογικό χαρακτήρα, χωρίς

κόμματα και κομματίδια, στοχεύει να έχει χαρακτήρα

το συλλαλητήριο της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου, ώρα 2

το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο Μίκης Θεοδωράκης, ο

Γιώργος Κασιμάτης και θα χαιρετίσουν τρεις εκπρό-

σωποι της εκκλησίας και φορείς από όλη την Ελλάδα.

Η εξέδρα των ομιλητών θα στηθεί στην οδό Ερμού

αλλά η ακουστική θα καλύψει τις οδούς Πανεπιστη-

μίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Φιλελλήνων και Σταδίου. 

Μετά το συλλαλητήριο οι οργανωτές θα εκδώσουν ένα

ψήφισμα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα πα-

ραδώσουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρω-

θυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής. 

Συλλαλητήριο
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“Βασιλόπιτα για το Καλό” έφτιαξαν τα

μέλη του Τμήματος Ελληνικών Χορών

Καλυβίων, του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του

Δήμου Σαρωνικού, συμμετέχοντας στον

διαγωνισμό φιλανθρωπικού χαρακτήρα,

που διοργανώνει κάθε χρόνο το Μη Κερ-

δοσκοπικό Σωματείο ΑΝΕΛΙΞΗ.

Ο διαγωνισμός «Βασιλόπιτα για το

Καλό» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28

Ιανουαρίου 2018 στην Παιανία. Το Τμήμα

Ελληνικών Χορών Καλυβίων έλαβε μέρος

με την δική του βασιλόπιτα, η οποία είχε

θέμα «Το Τσαρούχι». 
Η πίτα, που φτιάχτηκε με πολύ μεράκι,

αγάπη και έμπνευση από τα μέλη του

Τμήματος, απέσπασε το 1ο Βραβείο στην

κατηγορία «Καλύτερη Γεύση» ξεχωρί-

ζοντας ανάμεσα σε πολλές αξιόλογες και

νόστιμες συμμετοχές. 

Το βραβείο αντιστοιχεί σε χρηματική

δωρεά, την οποία ο δάσκαλος χορού και

τα μέλη του Τμήματος Ελληνικών Χορών

Καλυβίων επέλεξαν να διαθέσουν στην

Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων

Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.).

«Συγχαρητήρια στον δάσκαλο και στα
μέλη του Τμήματος Ελληνικών Χορών,
για την πρωτοβουλία τους να συμμετέ-
χουν στο διαγωνισμό, αλλά και για τη
διάκριση που απέσπασαν. Όταν η φαντα-
σία και η δημιουργικότητα συνδυάζονται
με τη γνήσια διάθεση προσφοράς, το
αποτέλεσμα είναι πάντα ξεχωριστό και
αξιέπαινο.» δήλωσε ο Δήμαρχος Σαρωνι-

κού, Γιώργος Σωφρόνης. 

Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι Μη Κερδοσκοπικό Σω-

ματείο, το οποίο ερευνά, δημιουργεί και

εφαρμόζει καινοτόμα επιμορφωτικά προ-

γράμματα. Στις δραστηριότητές του περι-

λαμβάνεται η στήριξη κοινωφελών

φορέων και ιδρυμάτων, μέσω σχετικών

πρωτοβουλιών και δωρεών.

Η Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α., με έδρα το Λα-

γονήσι, μεριμνά για την προστασία, τη

διαπαιδαγώγηση, την επαγγελματική κα-

τάρτιση και την κοινωνική προσαρμογή

νοητικώς υστερούντων ατόμων ηλικίας

άνω των 18 ετών. 

«Βασιλόπιτα για το Καλό» 
1ο βραβείο στο  Τμήμα Ελληνικών Χορών Καλυβίων
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«H Δημιουργία του Κόσμου» 

από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Οι γοητευτικότερες σελίδες στην ιστορία της μου-

σικής μπαλέτου, σε καθηλωτικές χορογραφικές

δραματοποιήσεις

03 - 04 Φεβρουαρίου 2018

Mέγαρο Μουσικής Αθηνών

Στη «Δημιουργία του Κόσμου» η μουσική συναντά

τον χορό. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο μου-

σικός διευθυντής Στέφανος Τσιαλής σε συνεργασία

με το Fluxum Foundation & Flux Laboratory και την

Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, προσκαλούν

τους φίλους των δύο τεχνών να απολαύσουν  τις

γοητευτικότερες σελίδες, στην ιστορία, της μουσι-

κής μπαλέτου, σε καθηλωτικές χορογραφικές δρα-

ματοποιήσεις.

Στιγμές, από το καλλιτεχνικά ανήσυχο Παρίσι των

αρχών του 20ού αιώνα, όπου οι δύο Τέχνες ακμάζουν

και συμπορεύονται, ζωντανεύουν στη σκηνή του Με-

γάρου Μουσικής.  Στο πρώτο μέρος της βραδιάς το

σώμα της ορχήστρας ερμηνεύει διάσημα, πληθωρικά

έργα του Μανουέλ ντε Φάγια, ενώ στο δεύτερο ζούμε

την αναβίωση της εμβληματικής χορογραφίας “La

création du Monde” από τους αρχαιολόγους του

χορού Μίλλισεντ Χόντσον και Κέννεθ Άρτσερ που

υπογράφει συνθετικά ο  Ντάριους Μιγιώ.

Εισιτήρια

35€, 25€, 15€, 10€ και 7€ (εκπτωτικό)

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί υπέρ

του κοινωνικού προγράμματος “Ροζ Κουτί”.

Αγορά εισιτηρίων: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τ. 210 7282333

«ΑΟΡΑΤΗ ΚΛΩΣΤΗ»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει  σε Α΄ προβολή την υποψήφια για 6

Όσκαρ, αριστουργηματική ταινία «ΑΟΡΑΤΗ ΚΛΩΣΤΗ» και

την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗ-
ΛΑΙΩΝ» (μεταγλωτ.), έως και Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου.

ΑΟΡΑΤΗ ΚΛΩΣΤΗ (Phantom Thread) - Α΄ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Ντάνιελ Ντέι Λούις, Βίκι

Κριπς, Λέσλι Μάνβιλ.

Η ταινία απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ:

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ, Α΄ προβολής, 

Ώρες προβολών: 5.15 μ.μ.
Ένα συναρπαστικό ταξίδι μεταξύ της Παλαιολιθικής Εποχής και
της Εποχής του Χαλκού! 

Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός!

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

Από την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου έως και το

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στην πλατεία Συντάγματος

κυριαρχούν οι παραδοσιακοί αποκριάτικοι ρυθμοί και

η αναβίωση τοπικών εθίμων.

Το καθιερωμένο ραντεβού με τους μικρούς φίλους,

είναι την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στον κλασικό

αποκριάτικο παιδικό προορισμό, το Ζάππειο, που θα

μετατραπεί σε μία μεγάλη σκηνή για να φιλοξενήσει

διαφορετικά δρώμενα. Μουσική, χορός και πολλές

εκπλήξεις θα παρασύρουν τους μικρούς μασκαρά-

δες σ’ ένα μεγάλο ξεφάντωμα.

Kαι η διασκέδαση για τα παιδιά δε σταματάει. Καθ’

όλη τη διάρκεια τη Αποκριάς τα Μουσεία, οι Βιβλιο-

θήκες, τα Πολιτιστικά Κέντρα και τα Κέντρα Δημιουρ-

γικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων υποδέχονται τα

παιδιά για να συμμετέχουν σε δρώμενα, παραστάσεις

και εργαστήρια.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς ολοκληρώ-

νονται την Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στο

Λόφο του Φιλοπάππου, όπου μικροί και μεγάλοι θα

γιορτάσουν παραδοσιακά τα κούλουμα με το Εργα-

στήρι Ελληνικής Μουσικής δήμου Αθηναίων και τον

Βαγγέλη Κονιτόπουλο.

Γιορτή για τα Κούλουμα θα πραγματοποιηθεί επίσης

στο Πάρκο για το Παιδί και τον Πολιτισμό (ΚΑΠΑΨ),

με παραδοσιακή μουσική και χορούς από τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων.

Η φετινή σειρά διαλέξεων του

Megaron Plus στο πλαίσιο του Κύκλου

«Λεωφόροι Ανάπτυξης & Πολιτισμού»,

που πραγματοποιείται σε συνεργασία

με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, εγκαινιάζε-

ται την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 στις

7 το βράδυ με την ομιλία του Δια-

μαντή Στ. Τριαντάφυλλου, Επίτιμου

Έφορου Αρχαιοτήτων. Ο διακεκριμέ-

νος αρχαιολόγος θα παρουσιάσει τη

διάλεξη Πολιτιστική Διαδρομή «VIA

EGNATIA», προτείνοντας στο κοινό να

ανακαλύψει τα μνημεία της Θράκης

μέσα από ένα ταξίδι «με άμαξα πολυ-
τελείας (Carpentum) στην αρχαία
Εγνατία οδό, από την Τόπειρο του Νέ-
στου ως τη Δύμη και την Πλωτινό-
πολη του Έβρου». Προλογίζει  ο

πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, Σταύρος

Μπένος. 

Mετά το πέρας της διάλεξης, ακολου-

θεί ένα μουσικό οδοιπορικό στην Ανα-

τολική Μακεδονία και Θράκη με

οδηγούς τους καλλιτέχνες: Θανάση

Γκαϊφύλλια, Χαλήλ Μουσταφά, Ευαγ-

γελία Τζιαμπάζη, Γιώργο Φραντζολά,

Βασίλη Ευφροσυνίδη, Δημήτρη  Ευ-

φροσυνίδη και Τάσο Καπζάλα.

Η είσοδος στην ομιλία και στο μουσικό

δρώμενο είναι ελεύθερη με δελτία

προτεραιότητας (έναρξη διανομής

5:30 μ.μ.).

«VIA EGNATIA»

Ταξιδεύοντας στην αρχαία Εγνατία

οδό από την Τόπειρο του Νέστου ως

την Πλωτινόπολη του Έβρου θα επι-

χειρήσουμε να γνωρίσουμε τα μνημεία

της Θράκης. Πριν από το ταξίδι θα δο-

θούν πληροφορίες για την Εγνατία,

τους σταθμούς και τις πόλεις από τις

οποίες διέρχεται. Τα μνημεία και οι

χώροι που θα συναντήσουμε σε μικρές

ή μεγαλύτερες αποστάσεις από την

Εγνατία οδό, βρίσκονται στις πεδινές

περιοχές Ξάνθης, Κομοτηνής και

Έβρου, στην παράκτια ζώνη των θρα-

κικών παραλίων και στους ορεινούς

τόπους της Ροδόπης. Θα γνωρίσουμε

νεολιθικούς οικισμούς, θρακικές ακρο-

πόλεις, μεγαλιθικούς τάφους και βρα-

χογραφίες. 

Θα επισκεφθούμε τις ελληνικές πόλεις

των παραλίων, τους μακεδονικούς τά-

φους της ενδοχώρας και θα σταματή-

σουμε στις ρωμαϊκές και βυζαντινές

πόλεις πάνω στον άξονα της Εγνα-

τίας. Θα ανεβούμε σε  φρούρια ελλη-

νιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής

περιόδου, σε ιερά του Ήρωα Ιππέα και

του Μίθρα και στα μοναστήρια του Πα-

πικίου Όρους. Θα δούμε βυζαντινούς

και μεταβυζαντινούς ναούς, μουσουλ-

μανικά μνημεία και κτήρια παραδοσια-

κών οικισμών της Θράκης. Το ταξίδι θα

ολοκληρωθεί με την επίσκεψη στον

ταφικό τύμβο των αμαξών και των

αλόγων. Η σταδιακή ένταξη πολλών

από τα μνημεία αυτά στο Πρόγραμμα

Πολιτιστική Διαδρομή «VIA EGNATIA»

θα συμβάλει ουσιαστικά στην πολιτι-

στική και οικονομική ανάπτυξη της

Θράκης.

Διαμαντής Στεφάνου Τριαντάφυλλος

Διενήργησε ανασκαφές σε αρχαιολο-

γικούς χώρους των Νομών Ξάνθης,

Ροδόπης και Έβρου. Πιο σημαντικές

θεωρούνται οι έρευνές του στις ορει-

νές περιοχές της Ροδόπης, στα φρού-

ρια της παρανέστιας περιοχής, στους

μεγαλιθικούς τάφους της Ρούσσας και

σε ταφικούς τύμβους των περιοχών

Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Τριγώ-

νου. Η τελευταία του ανασκαφή έγινε

στη Μικρή Δοξιπάρα-Ζώνη, στον

τύμβο των αμαξών και των αλόγων.

Μουσικό δρώμενο 

Ένα μουσικό οδοιπορικό στην ανθρω-

πογεωγραφία της περιφέρειας Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θράκης, με

οδηγό τον Θανάση Γκαϊφύλλια

Ο Θανάσης παρέα με τον φλαουτοσα-

ξοφωνίστα Τάσο Καπζάλα από την Κο-

μοτηνή, περιδιαβαίνουν τους πέντε

νομούς της περιφέρειας για να συναν-

τήσουν φίλους, που ο καθένας ξεχω-

ριστά, αλλά και όλοι μαζί, θα

καταθέσουν την αγάπη τους για την

ποίηση και τη μουσική.

Το ταξίδι ξεκινάει από το Σουφλί του

Έβρου που είναι η γενέτειρα του Θα-

νάση και θα μας τραγουδήσει «Το πα-

τρικό μου σπίτι» σε ποίηση του

Θανάση Τζούλη.

Η Αθήνα ντύνεται αποκριάτικα!

«Mε άμαξα πολυτελείας στην αρχαία Εγνατία οδό, από την

Τόπειρο του Νέστου ως τη Δύμη και την Πλωτινόπολη
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Ένωση Κρητών Σαρωνικού

“Ο Εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος”

Η Ενωση Κρητών Σαρωνικού “Ο Εθνάρχης Ελ. Βε-

νιζέλος” προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του και

όλους τους προσκείμενους στην κρητική ιδέα να

συμμετέχουν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο Αναβύσ-

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

βρουαρίου, ώρα 10.00.

Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

και ΜΟΥΣΟΥΝΕΣ

ΣΤO ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και το

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», προσκαλούν την Κυριακή,

18 Φεβρουαρίου στις εκδηλώσεις για τις Απόκριες,

στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, από 12 έως

3 το μεσημέρι.

Το απόγευμα 7 μ.μ., αναβιών, με τον Χορευτικό Λα-

ογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη

«Μυρρινούς», το παραδοσιακό Μαρκοπουλιώτικο

έθιμο «Μουσούνες»!

Η Αποκριάτικη Γιορτή θα πλαισιωθεί με πολύ χορό

και διασκέδαση, με την συμμετοχή Καλλιτεχνών

face painting, με την Μεγαλο-Μασκώτ «Παπα-

στρούμφ», κλόουν, ζογκλέρ, σχοινοβάτες, ισορρο-

πιστές, ντελάληδες και τυμπανιστές, να δίνουν τον

ρυθμό στο παραδοσιακό Γαϊτανάκι και στο μεγάλο

Καρναβάλι! 

Η ομάδα Καρναβαλιστών, που θα επιλεγεί με την

καλύτερη θεματολογία από την 4μελή επιτροπή, με

εκπροσώπους από το Δήμο, τους εκπαιδευτικούς,

τους μαθητές και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους,

θα λάβει ως αναμνηστικό, ένα «Έργο Τέχνης» από

το τμήμα Ζωγραφικής του Προγράμματος «Αθλητι-

σμός και Πολιτισμός για Όλους» και ως έπαθλο, για

κάθε μέλος της ομάδας, Κάρτα Ελεύθερης Εισόδου

στη Δημοτική Πλαζ Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη,

για το καλοκαίρι του 2018!

Επίσης, στους χώρους του Εργαστηρίου Ζωγραφι-

κής, του «Προγράμματος Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για Όλους» το Σάββατο  17 Φεβρουαρίου

2018, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., στον Δημοτικό

Πολυχώρο Πολιτισμού, δίπλα από το νέο Δημοτικό

Υποκατάστημα, στο Πόρτο Ράφτη, καθώς και την

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, από τις 10 π.μ. έως τις

12 μ., στο Κτίριο Παπουλάκου, (Καραολή και Δημη-

τρίου), οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να κα-

τασκευάσουν τις δικές τους Αποκριάτικες φορεσιές

και να μεταμορφωθούν για τις Απόκριες.

Το Απόγευμα, 7 μ.μ. ξανανταμώνουν στην Πλατεία

Μαρκοπούλου, όπου η «Κ.Δ.Ε.Μ.» σε συνεργασία

με τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο «Μυρρινούς»,

αναβιώνει το παραδοσιακό Μαρκοπουλιώτικο

Έθιμο: «Μουσούνες»!

σημείωση του Δήμου: Αποδίδοντας στην παράδοσή

μας, τον σεβασμό που οφείλουμε, θα αναπαραστή-

σουμε πιστά τους χορούς και τα δρώμενα του Εθί-

μου, με ορχήστρα, μουσική και φωτιά (έχουμε

ειδοποιήσει και την Πυροσβεστική, καλού-κακού)

στο κέντρο της Πλατείας.

Με πέντε ξεχωριστές εκδηλώσεις θα υποδεχτεί ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τις απόκριες. Το πρόγραμμα
που έχει διοργανώσει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτι
σμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ), περιλαμ
βάνει εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. 

Συγκεκριμένα:

«Τρελή Αποκριά»
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ώρα 19:00, Κεντρική πλατεία
Βούλας (πλατεία Ιμίων)

Υπαίθρια μουσικοχορευτική εκδήλωση με εθιμικά δρώμενα
και παραδοσιακούς χορούς από το τμήμα παραδοσιακών
χορών του Ο.Α.Π.Π.Α, με τον εκπαιδευτή Β. Κοντοχρήστο.
Στη συνέχεια ατελείωτο γλέντι με τους «Bronza Banda». Το
γνωστό συγκρότημα με τα χάλκινα ακούσματα και ρυθμούς
ελληνικούς αλλά και balkan, σε ένα πρόγραμμα με κέφι,
χορό και τραγούδι.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο
πολιτιστικό Κέντρο «ΙΩΝΙΑ» Καραμανλή 18 (πλησίον Δη
μαρχείου Βούλας)

«Μια Ελλάδα τραγούδια»
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου ώρα 20:00, Πολιτιστικό Κέντρο
«ΙΩΝΙΑ» Καραμανλή 18 (πλησίον Δημαρχείου Βούλας) 
Συναυλία με τη Στέλλα Καρύδα με τα καλύτερα λαϊκά και
ρεμπέτικα τραγούδια, που  σιγοτραγουδήσαμε, αλλά και
μουσικά στιγμιότυπα από την παράδοση της Κρήτης,
Μ.Ασίας, Αιγαίου κ.α. Την ερμηνεύτρια συνοδεύει 4μελές
σχήμα μουσικών και τραγουδιστών. 

«Πού κρύβεται 
ο βασιλιάς Καρνάβαλος»;
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου ώρα 10:00, Πλατεία Ιμίων (Κεν
τρική Πλατεία Βούλας) 
Υπαίθρια παιδική εκδήλωση με παιχνίδια, εργαστήρια κα
τασκευής και  face painting, διαγωνισμούς χορού, τραγου
διού και καλύτερης αμφίεσης καθώς και πολλές εκπλήξεις
για τους μικρούς μας φίλους.

Κοσμικόν Κέντρο «Ο Παράδεισος»
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου ώρα 13:00, Κεντρική Πλατεία
Βούλας (πλατεία Ιμίων) 
Υπαίθρια μουσικοθεατρική παράσταση με λαϊκά και ρεμ
πέτικα τραγούδια πλαισιωμένα από χορευτικά και θεα
τρικά δρώμενα από τη μουσικοθεατρική ομάδα μαθητών
και αποφοίτων της Βούλας.

Στης Πλάκας τις Ανηφοριές
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου ώρα 19:00, Δημοτικό Θέατρο
Βάρης, (Άττιδος 7)  

Η Μικτή Χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης θα
τραγουδήσει αποσπάσματα από Οπερέτες του Νίκου
Χατζηαποστόλου καθώς και Αθηναϊκές και Επτανησιακές
Καντάδες, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαν
νακόπουλου.

‘Όλες εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 3Β

12 χρόνια δράσης για την

Ελληνο-Ρωσική ιστορία

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών ορ-

γανώνει εκδήλωση για τα πρώτα 12 χρόνια λειτουρ-

γίας και συνεισφοράς στην ιστορία της Ελλάδας -

Ρωσίας και των πρώην Σοβιετικών χωρών, την Κυ-

ριακή 12 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στο Πολεμικό

Μουσείο Αθηνών, αίθουσα “Ρ. Φεραίος” (Ριζάρη 2

Αθήνα). Λεπτομέρειες: www.kerie.org.

Οι Απόκριες ζωντανεύουν

στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης

Το πνεύμα του Καρναβαλιού ζωντανεύει για ακόμη μια

χρονιά στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης στις 8 & 10 Φε-

βρουαρίου 2018. 

Την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 17:30, «Το
μυστικό της χαμένης αποκριάτικης μάσκας» σε ένα

μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γεμάτο μουσική,
χορό και παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως…!

Mε τη Ζωζώ Σαπουντζάκη

Ο Ετήσιος Χορός της ΕΣΤΙΑΣ,  θα πραγματοποιηθεί το

Σάββατο 10/2 και ώρα 20:30! Θα ζήσουν μια ξεχωρι-
στή βραδιά με την μοναδική Σμυρνιά «Βασίλισσα της

Νύχτας»… Ζωζώ Σαπουντζάκη, σε ένα καλλιτεχνικό

πρόγραμμα..... με πολλές εκπλήξεις! 

Πληροφορίες & Κρατήσεις Θέσεων: 210 9333 702
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Ο Γιώργος Μαυρωτάς 
Πρόεδρος της Υποεπιτροπής 

Εκπαίδευσης, Νεολαίας & Αθλητισμού

του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο βουλευτής του Ποταμιού και Γραμματέας Κοινοβουλευ-

τικού Έργου Γιώργος

Μαυρωτάς, μέλος της

ελληνικής αντιπροσω-

πείας στην Κοινοβου-

λευτική Συνέλευση του

Συμβουλίου της Ευρώ-

πης, εξελέγη ομόφωνα

Πρόεδρος της Υποεπι-

τροπής Εκπαίδευσης,

Νεολαίας και Αθλητι-

σμού της Επιτροπής Πο-

λιτισμού, Επιστημών και

ΜΜΕ της Συνέλευσης,

κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου, στο πλαίσιο

του Α' Μέρους της Συνόδου 2018.

«Η συγκεκριμένη υποεπιτροπή εκτός από δράσεις ενημέ-

ρωσης και δικτύωσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

στην προετοιμασία των εκθέσεων που αφορούν στην εκ-

παίδευση, στην νεολαία και στον αθλητισμό, θέματα για

τα οποία ενδιαφέρεται και δραστηριοποιείται ιδιαίτερα η

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης», εξήγησε ο Γ. Μαυρωτάς.

Γράφαμε στο φ. 1018, για το σύμ-

φωνο συναντίληψης που συμφω-

νήθηκε μεταξύ του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης και του

Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, με

το σκεπτικό να δημιουργηθεί μέσα

στις εγκαταστάσεις της Σχολής

Ευελπίδων, στη Βάρη, μονάδα ολι-

κής επεξεργασίας απορριμμάτων.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβού-

λιο (29/1/18) ο δήμαρχος ενημέ-

ρωσε - εκ νέου - το σώμα ότι

ξεκίνησε ο διάλογος, ότι το σύμ-

φωνο  αποτελεί το πρώτο στάδιο

του υπό συζήτηση έργου και δεν

δεσμεύει το Δήμο για κάποια συγ-

κεκριμένη ενέργεια εκτός από τη

δημιουργία επιτροπής Στρατηγικής

Συνεργασίας.  Στην επιτροπή θα

συμμετέχουν τρία άτομα από το

Δήμο με τους αναπληρωτές τους

και τρία άτομα από το ΥΠΕΘΑ.

Από πλευράς Δήμου, με πρόταση

του Δημάρχου, θα  συμμετέχει ο

δήμαρχος, ένας διευθυντής του

Δήμου και ένας επικεφαλής παρά-

ταξης της αντιπολίτευσης. Για τον

εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης

εξέφρασε την επιθυμία συμμετο-

χής του,  ο επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης Σπύρος

Πανάς, δηλώνοντας πως θεωρεί

πολύ σημαντικό ένα τέτοιο έργο.

Για την αναπληρωματική θέση δή-

λωσε ενδιαφέρον,  ο επικεφαλής

της ελάσσονος αντιπολίτευσης,

Θάνος Ματόπουλος. 

Ο Δήμαρχος ζήτησε να συνεννοη-

θούν μεταξύ τους τα μέλη της αν-

τιπολίτευσης και να καταθέσουν

κοινή πρόταση στο επόμενο Δημο-

τικό Συμβούλιο όπου θα συσταθεί

και η επιτροπή. 

Παράλληλα με την Επιτροπή Στρα-

τηγικού Σχεδιασμού, ο Δήμαρχος

πρότεινε να δημιουργηθεί επικου-

ρικά επιτροπή παρακολούθησης

του έργου η οποία θα συμμετέχει

σε όλα τα στάδια των συζητήσεων

και θα έχει γνωμοδοτικό και ενη-

μερωτικό χαρακτήρα. Στην επι-

τροπή αυτή θα συμμετέχουν, εφ’

όσον το επιθυμούν, όλες οι δημο-

τικές παρατάξεις, αλλά και όσοι

εκπρόσωποι φορέων της πόλης το

επιθυμούν. Ζητήθηκε απ’ όσους εν-

διαφέρονται να συμμετέχουν, να

εκφράσουν την επιθυμία τους εγ-

γράφως στο Δήμο μέχρι τις 12 Φε-

βρουαρίου.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος

επανέλαβε τις θέσεις του Δήμου σε

ότι αφορά την πρόταση της Δημοτι-

κής Αρχής για τη δημιουργία μονά-

δας επεξεργασίας απορριμμάτων,

απαντώντας σε επιφυλάξεις και φό-

βους που άρχισαν να εμφανίζονται

τις τελευταίες ημέρες από μερίδα

πολιτών. Εξήγησε πως ο χρονικός

ορίζοντας υλοποίησης ενός τέτοιου

έργου είναι τρία έως πέντε χρόνια

και επανέλαβε τη ρητή δέσμευσή

του πως αν δεν λάβει η προτεινό-

μενη μονάδα όλες τις αυστηρές

αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις

από περιβαλλοντικούς φορείς όπως

προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία,

δεν θα προχωρήσει η υλοποίηση

του. 

Τόνισε πως εξετάζονται μόνο τε-

χνολογίες οι οποίες είναι απόλυτα

φιλικές στο περιβάλλον με μηδε-

νικούς ρύπους και μόνο για την

εξυπηρέτηση των αναγκών της

πόλης μας και των ενόπλων δυνά-

μεων στην Αττική. Για να διασφα-

λιστούν όλες οι φιλικές προς το

περιβάλλον προδιαγραφές, θα ζη-

τηθούν εισηγήσεις ειδικών επιστη-

μόνων και θα γίνουν επιτόπιες

αυτοψίες σε μονάδες που ήδη λει-

τουργούν σε Ευρωπαϊκές πόλεις. 

Απαντώντας σε επιστολή που είδε

το φως της δημοσιότητας φέρον-

τας την υπογραφή: «Ομάδα διατή-
ρησης και αναβάθμισης του
οικιστικού χαρακτήρα της περιο-
χής των 3Β» ο Δήμαρχος τόνισε

πως η συγκεκριμένη επιστολή εκ-

φράζει από την αρχή μέχρι το

τέλος αβάσιμους φόβους, καθώς

αποτελείται από σειρά αυθαίρετων

συμπερασμάτων σε όλη της την

έκταση και οι ανώνυμοι συντάκτες

της προφανώς έχουν πέσει θύ-

ματα παραπληροφόρησης. 

Η επιστολή έχει έρθει και στα γρα-

φεία της εφημερίδας, ενυπό-

γραφα, την οποία δημοσιεύουμε

στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής

δεοντολογίας στη σελ. 11. 

Άννα Μπουζιάνη

Με το σχέδιο «πληρώνω

όσο πετάω», έχουμε ασχο-

ληθεί πολλάκις στην εφημε-

ρίδα και έχουμε

διαφωνήσει, για τη “φιλοσο-

φία” του εγχειρήματος.

Εκείνο που θα έπρεπε να

έχει βάλει σε πρόγραμμα

μία δεκαετία τουλάχιστον

το Υπουργείο είναι η ενημέ-

ρωση του πολίτη στην

ανάγκη της ανακύκλωσης,

προκειμένου να μειωθεί ο

όγκος των απορριμμάτων

για τη δική μας καλύτερη

ποιότητα ζωής.

Το «πληρώνω όσο πετάω»

έχει τη φιλοσοφία να βάλει

τον πολίτη να πληρώνει τα

απορρίμματά του ανάλογα

με το βάρος των απορριμ-

μάτων που πετάει.

Μετά από μία δεκαετία περί-

που, επανέρχεται το Υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος,

«πληρώνω όσο πετάω» σε

επίπεδο πολίτη. Δηλαδή το

κάθε νοικοκυριό θα καθορί-

ζει το ύψος των τελών κα-

θαριότητας, που θα

πληρώνει ο δημότης, και όχι

τα τετραγωνικά μέτρα της

κάθε κατοικίας. 

Αυτά επεσήμανε από το

βήμα ενημερωτικής ημερί-

δας για τις νέες τεχνολο-

γίες τηλεματικής στις

συγκοινωνίες, που διοργά-

νωσε η εταιρεία Link Tech-

nologies σε συνεργασία με

το τμήμα Πληροφορικής του

ΑΠΘ και τον Δήμο Θεσσα-

λονίκης, που σε κάποιους

δήμους ήδη έχει αρχίσει να

εφαρμόζεται.

«Η σύνδεση κατοικιών και
των κάδων τους μέσω κωδι-
κών με τα απορριμματο-
φόρα και τα δρομολόγιά

τους για τη μέτρηση της πο-
σότητας των απορριμμάτων
σε επίπεδο νοικοκυριού,
όπως σχεδιάζεται σήμερα
πιλοτικά σε ορισμένους δή-
μους της Θεσσαλονίκης, θα
συνδέει την πληρωμή των
τελών καθαριότητας όχι πια
με τα τετραγωνικά μέτρα
της κατοικίας, αλλά με την
περιβαλλοντική απόδοση
και το αποτύπωμα του κάθε
νοικοκυριού. Και αυτό
αφορά και τις επιχειρήσεις
και όλες τις δραστηριότητες
της πόλης», ενημέρωσε ο

αν. υπουργός Σ. Φάμελος. 

«Η θεσμοθέτηση το 2018

της χωριστής διαλογής του

οργανικού υλικού υποχρεω-

τικά στους χώρους εστία-

σης επιβάλλει ειδικό

σύστημα αποκομιδής, το

οποίο επίσης θα ελέγχεται

τηλεματικά, γιατί αυτά τα

φορτία θα απαλλάσσονται

του ειδικού τέλους υγειονο-

μικής ταφής» τόνισε ο

υπουργός.

Διάλογος για την αποχέτευση στα 3Β
“Άρχισαν τα όργανα” με διαφωνίες κατοίκων

Έρχεται το «πληρώνω όσο πετάω»
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Νέο Πολυνομοσχέδιο

για τη λειτουργία 

των Λατομείων
ο Δήμος Μαρκοπούλου, 

δηλώνει απερίφραστα, 

ότι θα αντιδράσει άμεσα

Στο Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή

και τίθεται προς τελική ψήφιση, παρόλο που δεν εν-

τάσσεται στα προαπαιτούμενα, για να κλείσει η

τρίτη αξιολόγηση, προβλέπονται διατάξεις, από το

άρθρο 43 μέχρι και το άρθρο 64Α που αφορούν στην

λειτουργία και εκμετάλλευση των Λατομείων!

O Δήμος Μαρκοπούλου δηλώνει: «Θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι οι Βουλευτές, όλων των κομμάτων της
Περιφέρειας Αττικής, έχουν μελετήσει προσεκτικά
τα εν λόγω άρθρα και μπορούν να διαβεβαιώσουν,
ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, εάν προτίθενται
να υπερψηφίσουν το Πολυνομοσχέδιο, να ανοίξει η
Κερκόπορτα για την επαναλειτουργία των δύο ( 2 )
Λατομείων της Μερέντας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Δήμος Μαρκοπούλου,
δηλώνει απερίφραστα, ότι θα αντιδράσει άμεσα και
θα αντισταθεί με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο
στην εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων».

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, είναι γεγονός

ότι με σκληρή και οργανωμένη δου-

λειά, της Τεχνικής Υπηρεσίας, με επι-

κεφαλής την Διευθύντριά της,

Κατερίνας Σκοπελίτη και των αρμό-

διων Αντιδημάρχων, Γιώργου Καβασα-

κάλη και Βασίλη Μεθενίτη, έχει

παράξει τα προηγούμενα έξι χρόνια,

ένα ιδιαίτερα σημαντικό Έργο, όσον

αφορά στο Αποχετευτικό Δίκτυο, σε

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη!

Όπως σημειώνει και σε δ.Τ. :

1.) Το έργο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης

Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μαρκο-

πούλου», δηλαδή του Βιολογικού Καθα-

ρισμού, υλοποιήθηκε στο 100%, στην

διάρκεια της πρώτης τετραετίας της πα-

ρούσας Διοίκησης και μετά την δοκιμα-

στική περίοδο του 2014, ο Βιολογικός

Καθαρισμός, τέθηκε σε λειτουργία, εξυ-

πηρετώντας σήμερα, ένα σημαντικό πο-

σοστό των κατοίκων, του οικισμού του

Μαρκοπούλου!

2.) Επί της παρούσας Διοίκησης, υπε-

γράφη, τον Απρίλιο του 2015, η σύμ-

βαση για την «Κατασκευή Τμήματος

Εσωτερικού Δικτύου Πόλεως Μαρκο-

πούλου – Β’ Φάση», η οποία αφορούσε

στην υλοποίηση της κατασκευής, πε-

ρίπου έντεκα χιλιομέτρων Αγωγών

Ακαθάρτων, που ολοκληρώθηκε πλή-

ρως και επέτρεψε τις ιδιωτικές συνδέ-

σεις, με το Δίκτυο Αποχέτευσης!

3.) Σε ό,τι αφορά στο Έργο της Απο-

χέτευσης στον οικισμό του Πόρτο

Ράφτη,  κατάφεραν να ανταποκριθούν

στην πάγια δέσμευσή τους, η οποία

ήταν και παραμένει, η σωτηρία της θά-

λασσας του Πόρτο Ράφτη, του σημαν-

τικότερου αγαθού του τόπου:

Με την, με αριθ. 5501/11-11-2015 Από-

φαση της Περιφέρειας Αττικής, εγκρί-

θηκε η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή

Χρηματοδότηση (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

στην Ιστορία του Δήμου Μαρκοπού-

λου, με συνολικό προϋπολογισμό 28,7

εκατομμύρια € και ήδη ξεκίνησε η

εκταμίευσή της!! 

Συγκεκριμένα, η Πράξη «Δίκτυα Αποχέ-

τευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπού-

λου & ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ

για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.»

αφορά σε έργα ολοκληρωμένης Διαχεί-

ρισης Ακαθάρτων, σε όλο το Παραλιακό

Μέτωπο του Πόρτο Ράφτη (16 χλμ.),

και σε βάθος περιπου τετρακοσίων μέ-

τρων. Δηλαδή συλλογή, Μεταφορά και

Επεξεργασία – Διάθεση Αστικών Λυμά-

των, στον Δήμο και περιλαμβάνει, με-

ταξύ άλλων, τρία, μεγάλα Υποέργα, τα

οποία θα αφορούν:

Α) 8 Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και

Β)  Αγωγούς Αποχέτευσης και Μετα-

φοράς Ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη,

συνολικού μήκους περίπου σαράντα

πέντε (45) χλμ. και

Γ) Αναβάθμιση της ήδη ολοκληρωμέ-

νης και πλήρως λειτουργικής Εγκατά-

στασης Βιολογικού Καθαρισμού του

Δήμου, σε νέα συνολική δυναμικότητα

40.000 κατοίκων! 

Το πρώτο Υποέργο, είναι τα Αντλιο-

στάσια Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη,

προϋπολογισμού 4.800.000€ με το

οποίο, θα κατασκευαστούν οκτώ Αντ-

λιοστάσια, για τη μεταφορά ακαθάρ-

των από το Πόρτο Ράφτη, στον

Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου. 

Μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης,

το Υποέργο δημοπρατήθηκε και βρί-

σκεται ήδη, στο τελικό στάδιο εκδίκα-

σης των Ενστάσεων και Προσφυγών

στην Διαγωνιστική Διαδικασία. Πι-

στεύουν, ότι το αργότερο, εώς τον Σε-

πτέμβρη, θα έχει ολοκληρωθεί, η

εγκατάσταση του Εργολάβου, που θα

υλοποιήσει το Έργο!

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, προχώρησε

σε ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής

Κόρμπι στη Βάρη και καλεί τους ιδιοκτήτες και νομείς

να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

Θυμίζουμε ότι η Πράξης Εφαρμογής της περιοχής

Κόρμπι έχει διαμορφωθεί μετά την Αναθεώρηση της

Πολεοδομικής Μελέτης και έχει εγκριθεί από το Δη-

μοτικό Συμβούλιο. 

Συγκεκριμένα το Α στάδιο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ

01/2017 Απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου, το Β1 στάδιο

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 264/2017 Απόφαση Δημο-

τικού Συμβουλίου και το Β2 στάδιο εγκρίθηκε με την

υπ΄αριθμ 418/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια

της ανάρτησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλλουν την προ-

βλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρή-

σεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και

πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους ,ώστε να λη-

φθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω δια-

γραμμάτων και πινάκων.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με

την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμε-

νοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την

90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

(ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιο-

κτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι

την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα

αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων

και κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον

Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες

τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του πα-

ραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

― Ψηφίστηκε η δημοπράτηση των αποδυτηρίων του γη-

πέδου Βούλας.

Αναρτήθηκε η πράξη Εφαρμογής 

της περιοχής Κόρμπι στη Βάρη

Τρία αποχετευτικά έργα “οχυρώνουν” 

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη

Το ρέμα του Κόρμπι ήδη έγινε ΦΕΚ και προχωράει για

δημοπράτηση και  κατασκευή του. 
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Σε  άρθρο  δημοσιευμένο  προ 18ετίας σε  αθηναϊκή

εφημερίδα* διαβάζω, ότι στην Ολλανδία  είχε  βρεθεί

παλιό κρασί ηλικίας 300 χρόνων, που βρωμούσε “κο-

πριά από αγελάδα’’. Δεν διευκρινίζεται όμως πώς  μπο-

ρούσε  να είχε συμβεί αυτό.

Στα οικολογικά λόγια του Θεόφραστου που ανέτρεξα

για κάτι σχετικό, βρήκα  ότι «ο οίνος  είναι ιδιαίτερα
ευπρόσβλητος στις   όποιες οσμές καλές ή κακές του
χώρου στον οποίο  αποθηκεύεται». 
Αλλά και από τα βυζαντινά  χρόνια, μια επιβεβαίωση

έρχεται  και δένεται με τη θέση του Θεόφραστου.

Και πιο συγκεκριμένα  από το βιβλίο “Γεωπονικά” μα-

θαίνω  ότι πρέπει «να μην αποθηκεύονται μαζί  με τα
κρασιά  δύσοσμα αντικείμενα και προϊόντα φαγώσιμα
ή μη, όπως δέρματα, τυρί, σκόρδα, σύκα, παλιά σκεύη
και πράγματα άχρηστα ή και χρήσιμα, γιατί οι εξ αυτών
αναδυόμενες  όποιες οσμές  καταβάλλουν την ζωντά-
νια του κρασιού και το εξωθούν  ώστε να μουχλιάσει.»
Έτσι θα «πρέπει η αποθήκη για κρασιά, να είναι χωρι-

στά και μακριά από τον λάκκο για την κοπριά ζώων και

τον “αφεδρώνα” (W.C.). Ακόμη μακριά από τον

φούρνο, τον αχυρώνα και το οποιοδήποτε πλυντήριο

ή λουτρό».   

Από όλα αυτά  φαίνεται να   σαν πιθανή αιτία για το

‘’εύρημα της Ολλανδίας’’,  και η  τυχόν  αποθήκευση

αυτού του κρασιού σε κακό περιβάλλοντα χώρο, ή  και

ίσως και το κρασί όντας από την αρχή όντας  μολυ-

σμένο   να είχε εμφιαλωθεί και σφραγιστεί.

Αυτός ο κακός περιβάλλον χώρος και οι εξ αυτού πο-

λυποίκιλες επιπτώσεις είχαν  επισημανθεί  και στην αρ-

χαία Αθήνα, γι’ αυτό και τα νεκροταφεία, βυρσοδεψεία,

οι εναποθέσεις εντερικών ζωϊκών ή και ανθρωπίνων

αποβλήτων, έπρεπε να γίνονται όχι σε κατοικήσιμο

χώρο,  αλλά κατά προτίμηση εκτός των τειχών  και όχι

φυσικά  ως σήμερα στο πεζοδρόμιο  και μάλιστα τόσο

ηδονικά  στην εξώπορτα τη δική μου  και τη δική σας. 

Και επί του τελευταίου μάλιστα  ο Πλάτων, ως ο ίδιος

παθών   προς αποτροπήν έγραφε στην εξώθυρα του

«γαρ αί τε κύνες κατά την παροιμίαν» δηλαδή κατά τον

αφέντη και το σκυλί του. (Πλ. Πολιτ.)

Στην αρχαία δε Αθήνα, επειδή η  μη κοινωνική συμμόρ-

φωση ως προαιώνιο χαρακτηριστικό του Έλληνα  και

μέχρι  του νεοέλληνα  ήταν παρούσα,  η τήρηση αυτής

της οικολογικής  απόφασης ως και η επιβολή του σχε-

τικού προστίμου,  ήταν έργο που είχε ανατεθεί στην

ειδική προς τούτο υπηρεσία  των “Κοπρονόμων”.

Αλλά επειδή  και η μια κουβέντα φέρνει την άλλη και

η άλλη συνήθως ξυπνά αναμνήσεις,  έρχομαι και αμυ-

δρά θυμάμαι στιγμές  από τα καλοκαίρια των παιδικών

μου χρόνων. Θυμάμαι πως στο πατρογονικό μου

χωριό, στον σπιτικό  ξυλόφουρνο, οσάκις η γιαγιά μου

ζύμωνε ψωμί ή “άρτο”  όπως ομηρικά τον αποκαλούσε,

για να τον κάνει παξιμάδι,  έκλεινε το στόμιο του

φούρνου με μια λαμαρίνα και την “έχριζε” περιφερικά

σφραγίζοντάς την    με “σβουνιά”, τουτέστιν με φρέ-

σκια κοπριά αγελάδας ζυμωμένη σαν πιταράκι. Όπου

το “σβουνιά” σε ρίζα βγαίνει  από το βουνό, η από το

“βουνιά” όπου βουνιά  =  το  βουναλάκι σε   σχήμα

‘’μπουνιάς’’, που παίρνει η κοπριά όταν πέφτει στο

χώμα.  

Ας μην ξεφεύγω όμως από το θέμα μας. 

Ο γνωστός  σε εμάς  Γάλλος ταξιδευτής Pitton de

Tournefort,  γιατρός και βοτανολόγος πριν από  300

χρόνια επισκέφτηκε ένα τούρκικο χωριό στο Ερζερούμ

(Αρμενία)**.  Το χωριό αυτό είναι  χτισμένο σε  υψό-

μετρο  1800 περίπου μέτρα   επάνω από τη θάλασσα.

Το κρύο τότε ήταν πολύ δυνατό, δεν υπήρχαν καυσό-

ξυλα.  για την θέρμανση και ούτε για το μαγείρεμα.

Οι κάτοικοι του  λοιπόν  για ζέσταμα και μαγείρεμα

χρησιμοποιούσαν  και έκαιγαν τις φρέσκιες  κοπριές

από τα βοοειδή τους. 

Η δυσοσμία   που  διαχεόταν  στον αέρα του χωριού

ήταν αηδιαστική αλλά και τόσο ισχυρή και έντονη,  που

πότιζε αποκρουστικά τα πάντα. Και μόλυνε  εκτός από

τα ρούχα ακόμα και το νερό και το γάλα, αλλά  και το

αποθηκευμένο κρασί. 

Ο ίδιος ο ταξιδευτής  αφηγείται  πάλι, πως σε κάποια

άλλη του περιοδεία, έτυχε να επισκεφθεί την ελληνική

Μήλο. «Στο νησί παρατήρησα», γράφει, «πώς όταν ο
μούστος είχε σταματήσει να βράζει συνήθιζαν να  τον
αποθηκεύουν σε πιθάρια και με τον γύψο που παρή-
γαγε σε αφθονία το νησί, να σφραγίζουν το σκέπασμα
(καπάκι). Αλλά επειδή ο γύψος καθυστερούσε να ξε-
ραθεί , τον  στέγνωναν  καίγοντας επάνω  του κοπριά
από την αγελάδα τους».  
Φαίνεται  όμως πως  το κρασί  όταν είναι “καινουργο-

βαλμένο, και “γιοματάρι”,  η βρώμα και όποια οσμή που

παίρνει  από τον περιβάλλοντα χώρο δεν γίνεται αμέ-

σως αντιληπτή. 

Αλλά κατά την διάρκεια της παλαίωσης,  σε ένωση με

τις χημικές αντιδράσεις που προκαλεί, δίνει να ανα-

φαίνεται η  όποια δυσοσμία.  

Μια άλλη είδηση  που βρήκα  ήταν,  πως   γύρω στο

1999 είχε ευρέως  διαρρεύσει,   ότι κατασχέθηκαν ως

βλαβερά γαλλικά κρασιά γιατί ήταν εμποτισμένα και

βαμμένα με αίμα  αγελάδων και ως εικάζεται τρε-

λών.***

Στο “Περί διαύγασης και σταθεροποίησης οίνων” επί-

σημο έντυπο του ΤΕΙ Καλαμάτας σε επιμέλεια Μαρίας

Κατσή διαβάζω, πως όχι πολύ παλιότερα, αλλά από

τον 19ο αιώνα  ήταν συνήθεια το κρασί και ιδία το κόκ-

κινο,  να “λαμπικαρίζεται” και διαυγάζεται   με “κολλά-

ρισμα” και πιό συγκεκριμένα  με την πρόσμιξη

οργανικών ουσιών,  που είχαν την προέλευσή τους

από το λεύκωμα των αυγών,  την ιχθυόκολλα, το γάλα

αγελάδας, αλλά  και το αίμα  βοοειδών. 

Να  δούμε όμως τι είναι το κολλάρισμα. 

«Όταν τελειώσει η ζύμωση του γλεύκου, δηλαδή μού-
στου,  μέσα στο νέο κρασί  παραμένουν σε αιώρηση
κυτταρικά λείψανα μικροοργανισμών, υπολείμματα
από τα φυτικά μέρη του  σταφυλιού, τρυγία (τρυγικά
άλατα) και  άλλα  τα οποία  με τον χρόνο σιγά σιγά κα-
τακαθίζουν και σχηματίζουν στον πάτο του οινοδο-
χείου  ένα ίζημα,  μια λάσπη την  “οινολάσπη”» 
Με άλλα λόγια το κρασί, μοναχό του αυτοκαθαρίζεται

και τότε η μόνη φροντίδα για τον οινοποιό είναι να το

μεταγγίσει σε άλλο δοχείο.  Κάποια όμως από αυτά τα

σωματίδια δεν μπορούν να κατακαθίσουν  επειδή το

κρασί είναι πυκνότερο το βάρος αυτών  μικρότερο, με

αποτέλεσμα να εξακολουθούν να αιωρούνται. 

Αυτό βέβαια δεν αποτελεί ουσιαστικό από άποψη

υγείας μειονέκτημα του κρασιού, αλλά εγγράφεται ως

μειονέκτημα όσον αφορά  την εμπορικότητα του, την

βελτίωση της άμεσης γεύσης του  και διαύγασης  αλλά

και την ασφαλέστερη μετέπειτα σταθερότητά του. 

Σε μια τέτοια περίπτωση  ο οινοποιός  φροντίζει, άλλα

από τα αιωρούμενα σωμάτια να απομακρύνει  με φυ-

γοκέντριση  και φιλτράρισμα, άλλα δε με την προ-

σθήκη οργανικών ή και ανόργανων ουσιών.

Κατά την μέθοδο με προσθήκες  δηλαδή “κολλάρισμα”,

τα εξωγενή πρόσθετα ενσωματώνονται χημικά με τα

αιωρούμενα (τα οποία μάλιστα δεν είναι και διακριτά

πάντοτε)  σε μεγάλα  μόρια που δίνουν στην αρχή ένα

θόλωμα στο καινούργιο κρασί το οποίο μετά  καθιζά-

νει. Σε συνέχεια δε το κρασί υποβάλλεται  και σε  ένα

ειδικό πρόγραμμα ενός περαιτέρω καθαρισμού. Αυτά

δε σαν μια γενική προσέγγιση της όλης διαδικασίας.

Σήμερα σαν πρόσθετα οργανικά χρησιμοποιούνται ζε-

λατίνες, αλβουμίνες,  καζεΐνη και στα οργανικά ο

μπεν-τονίτης. bentonite**** 

Σε παραδοσιακές όμως οινοποιίες, η παλιά μέθοδος με

το γάλα, τα αυγά και το αίμα ενίοτε  φαίνεται να εξα-

κολουθεί να χρησιμοποιείται.

Στα χρόνια πάντως του Όθωνα στη Σαντορίνη, το  φαι-

νομενικά ανόθευτο και καλύτερο κρασί που προοριζό-

ταν και αγαπούσαν τους ευγενείς ήταν το

λαμπικαρισμένο  με τις “κόλλες” των αυγών. Το πιο

θολό όμως και εν τη πράξει παρθένο, ή και αρκούντως

βιολογικό ήταν μόνο για τον πληβείο χωρικό!

* Κουράκου

** Ερζερούμ  από το αραβικό κράτος Αρζαν + ροομ = το αρζαν που

κατικείται από Ρωμιους. Παλαιότερα = Θεοδοσιούπολις. 

*** Κουράκου     

**** Μπεν-τονίτης, bentonite: από το Fort Benton  της  πολιτείας

Yoming  των ΗΠΑ  όπου και η πρώτη ανακάλυψη της χρήσης του.

Δεν έχει σχέση με το τσιμέντο. Είναι λάσπη  ηφαιστειογενούς τέ-

φρας. Επειδή συγκρατεί την υγρασία χρησιμοποιείται για τα γεω-

τρύπανα των πετρελαιοπηγών. Ακόμη λόγω της ικανότητας

προσροφά  ξένες υλες χρησιμοποιείται  και στο κολλάρισμα των

οίνων. Ως κόλλα στην οινοποιία  θέλει ειδική προσοχή γιατί μπορεί

να αλλάξει και τον χαρακτήρα  σε γεύση και άρωμα του κρασιού.    

Βοηθήματα
1) Στ. Κυράκου: “Τα χρώματα των λευκών κρασιών”, Καθημερινή

3.10.1999

2) Στ. Κουράκου: “Μυστικά για οινοποιούς”, Καθημερινή 3.9.2000  

3) Στ. Κουράκου: “Κόκκινο κρασί και τρελές αγελάδες”, Καθημερινή

22.10.2000

4) Στ Κουράκου:  “Κολλάρισμα με ασπράδι αυγού”, Καθημερινή

15.10.2000 

5) Κ. Καλλεργη: “Κρεατάλευρα”  (και τρελές αγελάδες), Καθημε-

ρινή 19.11.2000

6) “Οινοποιία –Κολλάρισμα”, ΤΕΙ Καλαμάτας  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Οικολογία συνέχεια
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 «Ζευ άνα Δωδωναίε Πελασγικέ»!!! Ήταν ο όρκος του Αχιλ-

λέα, στην Ιλιάδα Π 233-234!!

Από τα Πελασγικά σπλάχνα των ιερών του ΔΙΟΣ  της Δωδώ-

νης, ξεπετάχτηκαν  «οι φέροντες το φως της γνώσης» στην

οικουμένη,  οι ονομαζόμενοι Σελλοί δηλαδή ΕΛΛΗΝΕΣ, οι

οποίοι ήταν αυτόχθονες και ξεκάθαρα το αναφέρουν γραπτώς

όλοι οι μεγάλοι ιστορικοί  όπως ο Ισοκράτης (πανηγυρικός 24-

25), ο Διόδωρος ο Σικελιώτης (Ιστορική Βιβλιοθήκη Α΄9. 3), ο

Πλούταρχος (Βίοι Παράλληλοι, Θησεύς, 3), ο Πλάτων (Τί-

μαιος, 23 e και 24c ), ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή

Αρχαιολογία Ι 17), ο Θουκυδίδης, ο Στράβων και ο κατάλογος

αυτός  «ουκ έστι τέλος»!!!

Τους επιζήσαντες Πελασγούς από τον πρώτο κατακλυσμό του

Ωγύγου, το 28.000 ή το 18.000 π.Χ.(υπάρχει διαφορά στον

τρόπο μέτρησης, αλλά και η σωστή χρονολογία προκαλεί

φόβο και απελπισία σε κάποιους, γι’ αυτό την αλλάζουν),

τους συγκέντρωσε ο Φορωνέας και δημιούργησε το Άργος!!

Ο δεύτερος κατακλυσμός έγινε περίπου το 14.000 ή το 12.400

π.Χ., ονομάστηκε του Δευκαλίωνα,  ο οποίος μαζί με την γυ-

ναίκα του Πύρρα, σώθηκαν μέσα  σε ξύλινη κιβωτό,  που είχαν

βάλει μέσα κάθε ένζωο όν και η οποία άραξε πάνω στο ιερό

όρος του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, μετά εννέα ημέρες!!  Μετά την ευλα-

βική ευχαριστία τους προς το ΘΕΟ των θεών και των ανθρώ-

πων και με την υπόδειξή του, δημιούργησαν το νέο αυτόχθονα

λαό από πέτρες, τις οποίες έριχναν πίσω τους και ο οποίος

ενσωματώθηκε με τους διασωθέντες Πελασγούς! Ο Δευκα-

λίωνας, ήταν βασιλιάς της Φθίας και γιος του Τιτάνα  Προμη-

θέα, (συμβόλιζε την Θεία Πρόνοια), έγινε  ο προπάτορας όλων

των Ελλήνων και απέκτησε 5 παιδιιά: τον  Έλληνα, τον Αμφι-

κτύωνα, την Πρωτογένεια, την Θυία και την Πανδώρα την νε-

ότερη, γιατί η πρώτη γυναίκα του ανθρώπινου γένους ήταν η

Πανδώρα η γυναίκα του Επιμηθέα του αδελφού του παππού

της, γνωστή για το κλειστό «πιθάρι»!!!   Ο Έλληνας βασίλεψε

και  έγινε γενάρχης όλων των Ελλήνων και των υπηκόων του

ανιψιού του, του Γραικού, γιου της αδελφής του Πανδώρας,

τους λεγόμενους Γραικούς (= παλαιούς)!   Ο αδελφός  του, ο

Αμφικτύωνας ασχολήθηκε με την πολιτική οργάνωση, γι’ αυτό

όλες οι ελληνικές ομοσπονδίες ονομάζονταν Αμφικτυονίες,

ενώ οι Πελασγοί που διασπάστηκαν από τις ελληνικές πόλεις-

κράτη, έχασαν την ελληνική τους ταυτότητα,  αντίθετα με

τους Πελασγούς  Λέλεγες και  Κουρήτες ( Κουρήτες ήταν και

τα πεντάδυμα αδέλφια, που μεγάλωσαν τον Δια, στην Κρήτη,

οι λεγόμενοι Δάκτυλοι),  προσχώρησαν στο ελληνικό κράτος

της Φθίας στη Θεσσαλία, με το όνομα Μυρμιδόνες και με αρ-

χηγό τους τον θρυλικό Αχιλλέα!!!   Οι γιοι του Έλληνα και της

νύμφης Ορσηίδας, μητέρας όλων των Ελλήνων, ήταν: ο

Δώρος, ο  Ξούθος και ο Αίολος, οπότε οι υπήκοοι του Δώρου

ονομάστηκαν Δωριείς, του Αίολου Αιολείς, ενώ τα παιδιά του

ξανθού Ξούθου, ο Αχαιός και ο Ίωνας  ονόμασαν τους υπη-

κόους  τους,  Αχαιούς και ́ Ιωνες και ενσωματώθηκαν με τους

Έλληνες νησιώτες του Αιγαίου Πελάγους, που ονομάζονταν

«Πελασγοί  Αιγιαλείς»!!! Η Πρωτογένεια γέννησε με τη ζωο-

ποιό δύναμη του Δία, τον Αέθλιο, τον πρώτο βασιλιά της Ήλι-

δας (Ηλείας), που είχε γιο και διάδοχο του, τον  Ενδυμίωνα,

ο οποίος είχε τρεις γιους, το Επειό, που νίκησε σε αγώνες και

κέρδισε τον θρόνο, τον Αιτωλό, που ίδρυσε την Αιτωλία και

τον Παίωνα, που ίδρυσε την Παιονία, στην περιοχή γύρω από

τον Αξιό ποταμό, τον οποίο οι Σλάβοι μετά δεκάδες χιλιετίες

που φανερώθηκαν σαν ληστές, τον ονόμασαν Βαρδάρη και

την περιοχή Βρδαρία!!  Το 1877 ανακαλύφθηκε στην Ολυμπία

ένα βάθρο από ανδριάντα,  τον οποίο είχαν προσφέρει οι Παί-

ονες, και αυτό το γεγονός αποδεικνύει την ελληνική καθαρό-

τητα των Παιόνων, γιατί απαγορευόταν να αφιερώσει κάποιος

που δεν ήταν ‘Ελληνας!!! Οι Παίονες είχαν κτίσει πολλές με-

γάλες πόλεις όπως ήταν η  Σίρις, δηλαδή οι Σέρρες και οι Στό-

βοι που μετονομάστηκαν σε Στούποι και είναι τα σημερινά

Σκόπια, που βρίσκονται δυστυχώς σε ξένα χέρια!!  Η κόρη του

Δευκαλίωνα Θυία γέννησε δυο γιους τον Μακεδνό ή Μακε-

δόνα, που έγινε βασιλιάς της χώρας, που βρισκόταν πάνω από

την Ήπειρο και κάτω από την Παιονία,  με  το θρυλικό όνομα

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», και οι υπήκοοί του  ονομάστηκαν ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΕΣ, σβήνοντας κάθε ίχνος αμφιβολίας ότι η Μακεδονία είναι

ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ και οι κάτοικοί της λέγονται Μακεδόνες

και ανήκουν στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ και σε κανένα άλλο!!!  Ο

δεύτερος γιος της Θυίας, λεγόταν Μάγνης, έγινε βασιλιάς

στη χώρα των Κενταύρων και   από το όνομά του ονομάστηκε

η περιοχή Μαγνησία!!!  Ο  βασιλιάς της Μακεδονίας  Φίλιππος,

πατέρας του  Μ. Αλεξάνδρου, ήταν σύγχρονος του τελευ-

ταίου βασιλιά της Παιονίας του Άγη και μετά τον θάνατό του

πήρε την Παιονία υπό την κυριαρχία του!! Οι τεχνοκράτες και

μεταλλουργοί Μινύες, απόγονοι των Πελασγών και πρόγονοι

των Μυκηναίων, μαζί με άλλους ‘Ελληνες, είχαν ιδρύσει

υπτίως του Αιγαίου  την Αίγυπτο,  με  πολλές πόλεις – κράτη,

αλλά όταν  η επικοινωνία με την μητροπολιτική Ελλάδα έγινε

αδύνατη λόγω του σχηματισμού της Μεσογείου Θάλασσας

άρχισαν να ιδρύουν αλλού αποικίες, όπως ο Αγήνορας, που

ίδρυσε  μεταξύ Τύρου και Σιδώνας την ελληνική Φοινίκη με

διάδοχο,  τον γιο του Φοίνικα, της οποίας το όνομα σφετερί-

στηκαν νομαδικοί λαοί και αυτοαποκαλέστηκαν Φοίνικες!! Ο

Μ. Αλέξανδρος αναγνώρισε την ελληνικότητα των Φοινίκων

και τους απάλλαξε από τη φορολογία!!! Η κόρη του Αγήνορα,

η Ευρώπη μεταφέρθηκε στην Κρήτη, με την φροντίδα και την

αγάπη του Δία και μαζί του απέκτησε τον Μίνωα, τον Ραδά-

μανθυ και τον Σαρπηδόνα, ίσως και τον Δώδωνα!!  Έγινε γυ-

ναίκα του βασιλιά Αστέριου ή Αστερίωνα, γιου του Τεκτάμου

και εγγονού του Δώρου, ο οποίος έδωσε το θρόνο του στον

Μίνωα, που δημιούργησε τον μοναδικό Μινωϊκό πολιτισμό και

οι ανασκαφές αποδεικνύουν «του λόγου το αληθές»!!!

Ο Αρκαδικής καταγωγής Δάρδανος μετά τον τρίτο κατακλυ-

σμό, ίδρυσε το Ίλιον και ο γιος του  ο Τρώας την Τροία, ενώ η

αδελφή του Δάρδανου, η Αρμονία παντρεύεται τον Κάδμο το

αδελφό της Ευρώπης και ιδρυτή της Θήβας και από την κόρη

τους Σεμέλη γεννήθηκε με Θεϊκό τρόπο  ο Θεός Διόνυσος,

ενώ ο γιος τους  ο Ιλλυριός ίδρυσε στην περιοχή της σημερι-

νής Αλβανίας την ΙΛΛΥΡΙΑ, την οποία αργότερα κατοίκησαν

Κορίνθιοι, Κερκυραίοι και Ηλείοι, δημιουργώντας πολλές ελ-

ληνικές πόλεις, όπως τη γνωστή Επίδαμνο, που σήμερα ανή-

κει σύμφωνα με το μοίρασμα των πανάρχαιων ελληνικών

εδαφών στην Αλβανία και είναι το Δυρράχιο!!! Οι Έλληνες-Ιλ-

λυριοί υποδουλώθηκαν από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ., ενώ

οι αυτοκράτορές τους, Διοκλητιανός και Κλαύδιος, ήταν Ιλλυ-

ριοί!!! Ούννοι, Γότθοι, Βησιγότθοι, Βάνδαλοι, Σέρβοι, Βενετοί,

Σικελοί και Νορμανδοί, έκαναν επιδρομές στην ελληνική Ιλ-

λυρία,  με αποτέλεσμα  τις αλλοιώσεις των πληθυσμών, ενώ

οι αυτόχθονες Έλληνες με ποταμούς από το αίμα τους διατη-

ρούν μέχρι σήμερα την ελληνικότητά τους κάτω από απάν-

θρωπες συνθήκες!!! 

Οι Σλαβικής καταγωγής πληθυσμοί εμφανίστηκαν γύρω τον

5ον ή 6ο μ.Χ. αιώνα και συνεπλάκησαν σε μια συνεχή αλλη-

λουχία συγκρούσεων και συμμαχιών, με τη Βυζαντινή αυτ\ρια

της οποίας οι αυτοκράτορες επιδίωκαν την εξάλειψη των

εθνικών χαρακτηριστικών,  των υπό κατοχή λαών και μέσα

από αυτή την ισοπέδωση, θέλησαν να επικρατήσουν μόνο οι

θεοκρατικές ισορροπίες, για να αποφεύγονται οι διαφορές

και προστριβές μεταξύ των πολλών καταπιεσμένων εθνοτή-

των!!  Με αυτό τον τρόπο προσπάθησαν ο Ρωμαίος Κων\νος,

ο Ισπανός Θεοδόσιος και ο Βαλκάνιος Πέτρος Σαββάτιος δη-

λαδή ο Ιουστινιανός, να αφανίσουν κάθε τι ελληνικό και η

προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αφού  κλέβονται ελ-

ληνικά «τοπωνύμια» και ιστορικά ελληνικά μεγαλεία, μέχρι και

η ελληνική καταγωγή ενδόξων Ελλήνων, όπως του Φιλίππου,

του Μ. Αλεξάνδρου, του Αριστοτέλη, του Ομήρου, καθώς και

ιερά ελληνικά σύμβολα, από αυτούς που στερούνται πολιτι-

στικά στοιχεία, ιστορία και ηθικές αρχές και με φθόνο τα βλέ-

πουν να λαμπιρίζουν στο αθάνατο γενεολογικό δένδρο των

Ελλήνων!!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Φτωχοποιούν τους Έλληνες και
τους αρπάζουν τις περιουσίες!!!

Αποκαλυπτική η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογι-

σμού του Κράτους στη Βουλή, που έδωσε στη δημο-

σιότητα ο Παν. Λιαργκόβας, όπου ανάμεσα στα άλλα

επισημαίνει τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η

ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, όπως: 

«Η χώρα έχει βρεθεί σε μία παγίδα λιτότητας όπου
η συνεχής αύξηση φορολογίας και μείωσης δαπα-

νών μειώνουν το ΑΕΠ αυξάνουν το χρέος και φτω-
χοποιούν τον πληθυσμό».
...« σημειώνουμε ακόμη ότι έχουν ψηφιστεί για το
2019 και το 2020 μέτρα προσαρμογής του ασφαλι-
στικού και της φορολογίας και δημοσιονομικοί στό-
χοι ως το 2021. Αυτο το δεσμευτικό πλαίσιο θα
πρέπει να εμπλουτιστεί κατά πάσα πιθανότητα με πε-
ραιτέρω στοιχεία τους επόμενους μήνες».
...«οι τράπεζες παραδείγματος χάρη έχουν ετοιμάσει
ένα πρόγραμμα πλειστηριασμών για τους επόμενους
μήνες και τα χρόνια μετά το τέλος του μνημονίου,
θα υπάρξουν επίσης σημαντικές εκκρεμότητες που
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της επό-
μενης ημέρας καθώς η οικονομική πολιτική μας θα
παρακολουθείται σε κάθε περίπτωση από τους θε-
σμούς και τις αγορές».

...«τον ρόλο της “τρόικας” αναλαμβάνουν, με διαφο-
ρετική βέβαια μορφή, οι ίδιες οι αγορές,  οι οποίες θα

ανταμείβουν τη χώρα με αναβάθμιση της πιστοληπτι-
κής ικανότητας και χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού
ή θα την τιμωρούν ανεβάζοντας τα επιτόκια και δυ-
σκολεύοντας ή/και ακυρώνοντας τυχόν πρόσβαση σε
δανειακά κεφάλαια».

Μας κλέβουν κατάφορα

Οι τράπεζες που αναχρηματοδοτήθηκαν τρεις φορές

από το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, πουλάνε σή-

μερα τα δάνεια του Έλληνα, που τον φτωχοποίησαν

και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις

του, με 90% έκπτωση μόνο στα κοράκια που έχουν

έρθει από την βόρεια αλλοδαπή κατά συρροήν και

αγοράζουν σπίτια με 200 ευρώ!!!

Αλλά και οι ίδιες οι Τράπεζες είναι κοράκια με άλλο

μανδύα, αφού πολλές από τις εταιρείες funts, που

αγοράζουν τα δάνεια  είναι δικές τους, χωρίς να φαί-

νονται..

Γενεολογικό δέντρο των Ελλήνων!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Το Facebook απειλεί τη δημοκρατία

ή η δημοκρατία απειλεί το Facebook

Αν ρωτούσαμε ένα πλατύ κοινό για το ποιος μπορεί

να επηρεάσει αρνητικά ποιο, ένα είναι σίγουρο· ότι

θα μοιραστούμε στα ...δύο.

Το Facebook είναι ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου

και πιστεύω ότι ο χρόνος θα δώσει τη σωστή διά-

σταση. Οι ίδιοι οι πολίτες ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά

την “ήρα από το στάρι”.
Οι παρεμβάσεις, μέσα από την ίδια την εταιρεία εγ-

κυμονεί πολλούς κινδύνους, όσον αφορά την ελευ-

θερία του λόγου.

Τί λένε όμως ανώτερα στελέχη του Facebook;

Στην παραδοχή ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

αποτελούν δυνητική απειλή για τη δημοκρατία προ-

χώρησε το Facebook, υποσχόμενο παράλληλα να αν-

τιμετωπίσει το πρόβλημα, κάνοντας ό,τι μπορεί, ώστε

μελλοντικά να βοηθήσει τη δημοκρατία και όχι να τη

βλάψει.

Ειδικότερα, το διευθυντικό στέλεχος Katie Harbath

δήλωσε όπως μεταδίδει το liberal.gr δήλωσε: «Είμα-
στε τώρα αποφασισμένοι όσο ποτέ να καταπολεμή-
σουμε τις αρνητικές επιρροές και να διασφαλίσουμε
ότι η πλατφόρμα μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια
πηγή για το δημοκρατικό καλό».
Ο Samidh Chakrabarti (διευθυντικό στέλεχος), έγραψε

σε ανάρτησή του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτο-

ρείο, ότι «το 2016 εμείς στο Facebook αργήσαμε να
αναγνωρίσουμε σε ποιο βαθμό ορισμένοι κακόβουλοι
έκαναν κατάχρηση της πλατφόρμας μας. Εργαζόμα-
στε σκληρά για να εξουδετερώσουμε αυτούς τους
κινδύνους τώρα».

«Αν και είμαι εκ φύσεως αισιόδοξος, δεν είμαι τυφλός
απέναντι στη ζημιά που το διαδίκτυο μπορεί να κάνει
ακόμη και σε μια δημοκρατία που λειτουργεί καλά»
τόνισε. Πρόσθεσε ότι το Facebook εργάζεται πλέον

εντατικά, ώστε να βρει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα

στο να παραμείνει ένα ανοιχτό μέσο και στο να στα-

ματήσει τη χειραγώγησή του για αντιδημοκρατικούς

σκοπούς ή για την προώθηση της ρητορικής του μί-

σους από ακραίες ομάδες.

«Η καλύτερη όψη  (των μέσων κοινωνικής δικτύωσης)

είναι ότι μάς επιτρέπουν να εκφράζουμε τους εαυ-
τούς μας και να αναλαμβάνουμε δράση. Η χειρότερη
πλευρά τους είναι ότι επιτρέπουν σε ανθρώπους να
εξαπλώνουν την παραπληροφόρηση και να διαβρώ-
νουν τη δημοκρατία. 
Μακάρι να μπορούσα να εγγυηθώ ότι τα θετικά σί-
γουρα θα υπεραντισταθμίζουν τα αρνητικά, αλλά δεν
μπορώ» ανέφερε ο Chakrabarti.
Πηγή : sofokleousin.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος

Τεχνολογίας και Έρευνας πραγματοποιεί στις 6 Φεβρουα-

ρίου 2018 κεντρική εκδήλωση  στο αμφιθέατρο του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών με αφορμή την Ημέρα

Ασφαλούς Διαδικτύου που γιορτάζεται ταυτόχρονα σε 160

χώρες σε όλο τον κόσμο με κεντρικό σύνθημα: «Δημιούρ-
γησε, επικοινώνησε και μοιράσου το σεβασμό. Ένα καλύ-
τερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα». 
Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο

από το δίκτυο Insafe/INHOPE με την υποστήριξη της Κομι-

σιόν, με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση

της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά

και νέους ανθρώπους. Το 2017 περισσότερα  από 21.000

σχολεία και 19,5 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις

δράσεις που είχαν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη

ημέρα ανά την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Παιδείας, θα συμμετέχουν αρχές, εμπλεκόμενοι φο-

ρείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Τις κεντρικές ομιλίες θα

κάνουν ο Προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-

ματος  Γιώργος Παπαπροδρόμου και η Νομική Ελέγκτρια

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Δρ. Φερενίκη Παναγο-

πούλου ενώ εξειδικευμένα στελέχη του Κέντρου Ασφα-

λούς Διαδικτύου του ΙΤΕ θα αναλύσουν τις τελευταίες

αναδυόμενες τάσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Στο

πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν επίσης και τα

πρώτα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τη μεγάλη

έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου  που

βρίσκεται σε εξέλιξη και που αφορά στη σχέση των παιδιών

με τα κοινωνικά δίκτυα.  

Επιπρόσθετα, θα απονεμηθούν τα βραβεία των πανελλή-

νιων μαθητικών διαγωνισμών στους νικητές. Οι πανελλήνιοι

μαθητικοί διαγωνισμοί διοργανώθηκαν το προηγούμενο

χρονικό διάστημα από  το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Δια-

δικτύου με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Συμ-

μετείχαν περισσότερα από 300 σχολεία όλων των

βαθμίδων από ολόκληρη την επικράτεια και οι δημιουργίες

των παιδιών ξεπέρασαν τις προσδοκίες, καθιστώντας τη

ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών, πολύ δύσκολη

διαδικασία.

Τα σχολεία τα οποία αναδείχθηκαν στις τρείς πρώτες θέ-

σεις των 2 διαγωνισμών από κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα

και τα οποία θα βραβευτούν στην εκδήλωση είναι:

Για το διαγωνισμό «θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο»

Το πρώτο βραβείο έλαβε η Σχολή Ι Μ Παναγιωτοπούλου

και ακολουθούν: Λύκειο Τυχερού / Καλλιτεχνικό σχολείο

Περιστερίου / Δημοτικά Μακρυχωρίου και Συκουρίου Λάρι-

σας / 11ο Δημοτικό Ευόσμου / 47ο Δημοτικό Ηρακλείου

Κρήτης / 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου / Νηπιαγωγείο Ανάβρας

/ 2θ Νηπιαγωγείο Ροδόπολης.

Για το διαγωνισμό «Αρχαία Ελλάδα και Διαδίκτυο»

2ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας /  ΕΠΑΛ Μήλου / Γυμνάσιο Αμ-

μοχωρίου Φλώρινας / 13ο Δημοτικό Λαμίας / 7ο Δημοτικό

Πρέβεζας / 9ο Δημοτικό Καρδίτσας.

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

«Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου το σεβασμό. 

Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα»

3 Στην Ιαπωνία, σεισμό 4,3 ρίχτερ τον έχουν για

...δόνηση στο κινητό!

Aπό το μουσείο της Ferari. Δείτε τι γράφει στον τοίχο!

“άπαξ ποιούμενον”!
Αφιερωμένο στην 9η Φεβρουαρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας!

Κατά τα άλλα οι “δικοί” μας προσπαθούν να μας πείσουν

ότι η ελληνική γλώσσα πέθανε!

Αποστάγματα του FACEBOOK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

2o βραβείο: Οι  Μαθητές της Γ΄ Τάξης: Μάριος Νίνος, 

Γιάννης Κορακιανίτης, Ανδρέας Καμακάρης
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Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι σε

εκτέλεση απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου, υπεγράφη στις 17 Ια-

νουαρίου, 2018 ένα σύμφωνο συνερ-

γασίας μεταξύ του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο

αφορά την κατασκευή Μονάδας Επε-

ξεργασίας Απορριμμάτων στη Σχολή

Ευέλπιδων (900 μέτρα πίσω από το

πεδίο βολής). Εκεί θα πραγματοποιεί-

ται η επεξεργασία των απορριμμάτων

ΟΛΩΝ των στρατιωτικών εγκαταστά-

σεων της Αττικής, του Δήμου 3Β και

άλλων δήμων. Απορίας άξιο είναι, με-

ταξύ άλλων, το πώς έφτασε ένα τόσο

σοβαρό θέμα προς ψήφιση στο Δημο-

τικό Συμβούλιο, χωρίς να έχει προηγη-

θεί καμία συζήτηση με τους τοπικούς

φορείς και καμία ενημέρωση στους κα-

τοίκους!

Με ακόμα περισσότερη έκπληξη παρα-

τηρούμε μία προσπάθεια να παρουσια-

στεί ως αναβάθμιση(!) η ξεκάθαρη

υποβάθμιση της περιοχής μέσω της

μετατροπής της σε μια «πολιτεία πρά-

σινου σκουπιδότοπου». Το σχέδιο,

όπως εξαγγέλθηκε από το Δήμαρχο,

περιλαμβάνει, πέρα από το εργοστά-

σιο επεξεργασίας απορριμμάτων, και

έκταση για αμαξοστάσιο και συνερ-

γείο. Η αναβάθμιση λοιπόν θα προέλ-

θει από εγκαταστάσεις που μόνο σε

Βιομηχανικές Ζώνες μπορεί κανείς να

συναντήσει…

Ο οικιστικός χαρακτήρας της περιοχής

δεν επιτρέπει την εγκατάσταση και

λειτουργία κανενός είδους πειραματι-

κού εργοστασίου επεξεργασίας απορ-

ριμμάτων. Είναι σημαντικό να τονιστεί

ότι η μονάδα αυτή δε θα επηρεάσει

μόνο τη γύρω περιοχή, αλλά σύμφωνα

με ειδικούς, λόγω της κατεύθυνσης

των ανέμων θα επιβαρύνει και την

ατμόσφαιρα των περιοχών Βουλιαγμέ-

νης και Βάρκιζας.

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπά-

θεια, ώστε να αποτρέψουμε αυτό το κα-

ταστροφικό σχέδιο, πέρα από

μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκο-

πιμότητες, προκειμένου να διατηρή-

σουμε και να αναβαθμίσουμε την

περιοχή μας. Λέγεται ότι το έργο αυτό

θα εκτελεστεί με προδιαγραφές πράσι-

νης τεχνολογίας και θα είναι εντελώς

φιλικό προς το περιβάλλον. Τα επιχειρή-

ματα περί αντίστοιχων μονάδων σε Αυ-

στρία, Σουηδία κλπ., δεν καθησυχάζουν

καθόλου τους κατοίκους της περιοχής,

δεδομένου ότι στην Ελλάδα θα γίνουν

τα πάντα σε πειραματικό επίπεδο και

επομένως δεν υπάρχει η τεχνογνωσία

για μία τέτοια εφαρμογή! Εξάλλου

ακόμα αναμένεται η μελέτη που θα εξε-

τάσει έξι διαφορετικές τεχνολογικές λύ-

σεις, οπότε όσοι αναφέρονται σε άλλες

χώρες προφανώς δε γνωρίζουν καν ότι

υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθο-

δοι. Σε εμάς άραγε θα γίνει το σωστό

πείραμα; Πρόσφατα πάντως ο Δήμαρχος

μετέβη στην Πολωνία και παρουσίασε

στο Δημοτικό Συμβούλιο μία αντίστοιχη

μονάδα ως την επικρατέστερη επι-

λογή μέχρι στιγμής.

Μια μελέτη για να είναι πλήρης, πρέπει

να βασίζεται και στην παρατήρηση των

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Δεν μπο-

ρούμε λοιπόν να λέμε ότι η εφαρμογή

ενός τέτοιου συστήματος έχει μελετηθεί

πλήρως και είναι εξακριβωμένες όλες οι

συνέπειες που μπορεί να έχει στο περι-

βάλλον, αν δεν έχει μελετηθεί πρώτα σε

βάθος χρόνων.

Προφανώς δεν είμαστε εναντίον της

χρήσης πράσινων τεχνολογιών, αλλά

πρέπει στην περίπτωση των απορριμ-

μάτων να εφαρμόζονται πρώτα πιλο-

τικά σε Βιομηχανικές Ζώνες και αφού

μελετηθούν και εξεταστούν όλες οι

παράμετροι, μετά ας δημιουργηθούν

τέτοιες μονάδες και σε κάθε περιοχή

της Αττικής. Η περιοχή μας δεν προ-

σφέρεται για επικίνδυνα πειράματα!

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

σ.εκδοσης: Καλό θα είναι ο κάθε δη-
μότης - πολίτης να ενημερώνεται έγ-
κυρα πριν προχωρήσει σε καταγγελία
όποιας δράσης. Δεν ακούσαμε για
“πειραματικό εργαστάσιο”. Ακούσαμε
αντιθέτως για 5 εναλλακτικές λύσεις
που θα αναλυθούν και θα συζητηθούν
διεξοδικά. Άλλωστε υπάρχει μεγάλη
τεχνογνωσία, στο αντικείμενο, σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και εδώ είμαστε να
το παρακολουθήσουμε.

Έστω και τώρα, ξεκινήστε

την κατασκευή Σταθμού

Μετρό-Προαστιακού στο Γέρακα

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού

Υποδομών Χρ. Σπίρτζη, ο οποίος ενδιαφέρεται να είναι

υποψήφιος βουλευτής Αττικής (Πρώην Υπόλοιπο),  σε εκ-

δήλωση της ΤΟ. ΣΥΡΙΖΑ Παλλήνης που έγινε στο Γέρακα

και αφορούσε την ...μελλοντική κατασκευή Σταθμού Προ-

αστιακού στο Γέρακα και την ταυτόχρονη δημοσίευση

των επιστολών του Δήμου Παλλήνης για το θέμα, ο Δη-

μοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Νεκτάριος Καλαντζής

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Είναι ευχάριστο, έστω και

όψιμα, που ο Υπουργός Υπο-

δομών κ. Χρ. Σπίρτζης “ανα-

κάλυψε” λόγω του

προσωπικού ενδιαφέροντός

του να πολιτευθεί στην περι-

φέρειά μας, την ανάγκη δημι-

ουργίας σταθμού

προαστιακού στο Γέρακα των

30.000 κατοίκων, που εξυπη-

ρετείται μόνο από αυτόν της

Δουκ. Πλακεντίας, με μεγάλη

δυσκολία στο parking, ενώ

ταυτόχρονα Παλλήνη και Κάντζα, διαθέτουν.

Ο δήμος Παλλήνης, μόλις πριν λίγους μήνες απέστειλε

επίσημη αλληλογραφία για το θέμα.

Ως Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης και Αντιπρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου, πέντε χρόνια πριν, είχα θέσει

το θέμα στο Δ.Σ., χωρίς να πάρω κάποια απάντηση, όταν

κινδύνευε η έκταση που προοριζόταν για την κατασκευή

σταθμού Μετρό στο Γέρακα, να πωληθεί σε τρίτους, για

άλλη χρήση, μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Η συγκεκριμένη έκταση είναι

γνωστό ότι είχε οριστεί ως χώρος εγκατάστασης υποστή-

ριξης της Αττικής Οδού και προοριζόταν για μελλοντική

χρήση, ως χώρος στάθμευσης του μελλοντικού σταθμού

μετρό Γέρακα από τους κατοίκους της περιοχής. Το οικό-

πεδο αποτελεί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο σε

εντός σχεδίου περιοχή και περιβάλλεται από τις οδούς

Γέρακα, Περικλέους, Καλλιδρομίου και Δομοκού. 

Για χρόνια τώρα, οι Δ.Ε. Παλλήνη - Ανθούσα εξυπηρε-

τούνται από τον σταθμό Μετρό που κατασκευάστηκε επί

της Λ. Μαραθώνος, όπως και η περιοχή της Κάντζας και

του Αγ. Νικολάου από τον ομώνυμο σταθμό, εν αντιθέσει

με τον Γέρακα, που ενώ υπήρχε η υπόσχεση των αρμο-

δίων, κατά την κατασκευή του Μετρό, για τοποθέτηση

σταθμού επί της Λ. Γέρακα, δεν κατασκευάστηκε ποτέ.

Η δημιουργία σταθμού Μετρό στο Γέρακα (ανάμεσα σε

Δ. Πλακεντίας και Παλλήνη) θα δημιουργούσε, εκτός από

μεγαλύτερη ανάπτυξη και πρόοδο στην πόλη, οικονομίες

κλίμακας για τις μεταφορές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις

με μείωση των ρύπων, καθώς και πράσινες διαδρομές με

ποδηλατοδρόμους, με τη χρήση κοινόχρηστων ποδηλά-

των και τη μείωση των Ι.Χ. μέσα στην πόλη. Έστω και

αργά, περιμένουμε τον κ. Σπίρτζη να υλοποιήσει ένα ση-

μαντικό έργο που αφορά όλους τους κατοίκους του Γέ-

ρακα, όσο το δυνατόν ταχύτερα, προς όφελος της

ανάπτυξης και της ευημερίας των κατοίκων της πόλης

μας».

Νεκτάριος Καλαντζής

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

Αγάπη για τα ζώα αλλά

πρώτα ο άνθρωπος

Αγαπητή κυρία Διευθύντρια

Ασφαλώς καθ’ όλην την διάρκεια, αλλά και πριν και μετά

τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους, θα πα-

ρατηρήσατε ότι εκατοντάδες – μήπως χιλιάδα; - φορείς,

σύλλογοι, εταιρείες, επιχειρήσεις, καταστήματα, ιδιώτες

κ.λπ. κόβονται για το παιδί. Για τα υγιή παιδιά, φτωχά ή μη,

αλλά και για τα παιδάκια με προβλήματα. Βέβαια πολύ

καλώς πράττουν. Αυτή η ευαίσθητη ηλικία χρειάζεται ιδιαί-

τερη μεταχείριση. Άλλο ότι όταν ήμασταν εμείς παιδιά, κα-

νείς δεν ενδιαφερόταν και για παιχνίδια είχαμε… άδεια

κονσερβοκούτια! 

Βομβαρδισμός διαφημίσεων, προϊόντων, ακριβών παιχνι-

διών και ρούχων. Προβληματισμένα αν αυτά τα χορτασμένα

και καλοπερασμένα παιδιά θα καταδεχτούν αύριο να δου-

λέψουν.

Επίσης πολύς «ντόρος» γίνεται για τους σκύλους ράτσας

ή μη, αδέσποτους ή «δεσποτικούς» για σκυλοτροφές, για

την προστασία τους, τα εμβόλιά τους μέχρι delivery για τα

ζώα και φάρμακα για την τερηδόνα τους ακούσαμε... Γι’

αυτό φυτρώνουν σε καιρό κρίσης μαγαζιά με ανάλογα προ-

ϊόντα σε κάθε γειτονιά. Απορώ γιατί δεν βάζουν φόρους

για τους κατέχοντες σκύλους και εμείς δεν μπορούμε να

περπατήσουμε από τα απόβλητά τους.

Τώρα λοιπόν διερωτώμαι, τις άγιες αυτές ημέρες, γιατί κα-

νείς δεν σκέφτεται να πράξει τα ίδια για τους γέροντες και

τις γερόντισσες; Καμμία διαφήμιση για γεροντικές τροφές

και μόδες - εκτός από πάνες  - τίποτα για κάτι χαριτωμένο

και όμορφο. 

Πολλοί ηλικιωμένοι αφημένοι στην τύχη τους, στην απέ-

ραντη και ατελείωτη μοναξιά τους, σε ιδρύματα ή στα σπί-

τια τους ζουν το δικό τους δράμα. Γιατί οι διάφοροι φορείς,

οι σύλλογοι ή οι κυρίες του καλού κόσμου δεν ενδιαφέρον-

ται για τα μεγάλα παιδια! Δεν άκουσα λέξη αγάπης και τρυ-

φερότητας για τους ηλικιωμένους, δεν έκοψαν

Βασιλόπιττες γι’ αυτούς, δεν τους ευχήθηκαν, δεν τους αγ-

κάλιασαν, δεν τους πήγαν δώρα, δεν κάθισαν να συμφά-

γουν μαζί τους και να τους ακούσουν. Αν εγκαταλείψεις

σκύλο – έγινε Νόμος – θα τιμωρηθείς. Αν εγκαταλείψεις

γέρο ή γριά μάλλον δεν υπάρχει Νόμος και αν υπάρχει, δεν

διώκεσαι. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς εκτός και αν

έχουν σύνταξη!

Άκουσα τις προάλλες το εξής οδυνηρό και τόσο αληθινό

από μια γριούλα: «Αχ! Μακάρι να με αγαπούσε η εγγονή
μου, όπως τον Γκόρμπυ (τον σκύλο…)»

Μετά τιμής,

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών
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Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο

Σύλλογος «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ-

ΠΕΝΤΕΛΗΣ» την Τρίτη 23-01-2018 στο ξε-

νοδοχείο ΟΑΣΙΣ. Σε μία ευχάριστη και

φιλική ατμόσφαιρα τα μέλη και οι φίλοι του

Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για μιά χρονιά

γεμάτη υγεία και ευημερία και έδωσαν υπό-

σχεση για μεγαλύτερη προσφορά στα παι-

διά του ΠΙΚΠΑ. 

Ακολούθησε η Ετήσια Γεν. Συνέλευση του

Συλλόγου  με τον Απολογισμό της χρονιάς

που πέρασε και την έγκριση του από τα

μέλη. 

Τιμητική διάκριση, για την πολυετή εθελον-

τική προσφορά της στα παιδιά του ΠΙΚΠΑ,

απένειμαν στην επίτιμο Πρόεδρο του Συλ-

λόγου Φωτεινή Ψυλλάκη.

H Παναθηναϊκή Οργά-

νωση Γυναικών (πα-

ράρτημα Γλυφάδας -

Βούλας) πραγματο-

ποίησε τη Δευτέρα

22/1/18, συνάντηση

με μέλη και φίλους

στο ζαχαροπλαστείο

Malebi, όπου έκοψαν

την καθιερωμένη βα-

σιλόπιτα. 

Ευχήθηκαν  στα μέλη

και τις φίλες Καλή και

δημιουργική χρονια.

Πρόεδρος του παραρτήματος Γλυφάδας - Βούλας είναι η Σάσσα Σερεμίδη.

Ο Σύλλογος “Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ”

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας - Βούλας

Εκδήλωση τιμής και μνήμης

στους πεσόντες στα Ίμια
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τίμησε του πεσόντες ήρωες των Ιμίων,

την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, στην πλατεία Ιμίων στη Βούλα, με εκδήλωση τιμής

και μνήμης, στους τρεις αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που έδωσαν τη

ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996 υπηρετώντας την Πατρίδα.

Οι υποπλοίαρχοι Παναγιώτης Βλαχάκος, Χριστόδουλος Καραθανάσης και ο αρ-

χικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.

Μετά την Επιμνημόσυνη Δέηση ο Δήμαρχος  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στη σύν-

τομη ομιλία του εξιστόρησε τα γεγονότα του Ιανουαρίου του 1996 που οδήγησαν

στην πτώση του ελικοπτέρου και την κρίση που ακολούθησε.  

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και καταθέσεις στεφάνων, από εκπροσώπους κομμά-

των και φορέων.

Η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο με την παρου-

σία Αγήματος του Πολεμικού Ναυτικού.

EKOΨΑΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ

Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, η δημοτική παράταξη του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης “Δημοτική Βούληση” με επικεφαλής τον Δημοσθένη Δόγκα έκοψε

την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα ανάμεσα σε μέλη της παράταξης, φί-

λους και φορείς του Δήμου.

Ο Δημοσθένης Δόγκας ευχήθηκε η χρονιά που ξεκίνησε να φέρει σε όλους υγεία

και δημιουργία, ενώ τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για τα δημοτικά τόνισε

ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. “Η Δημοτική Βούληση είναι παρούσα
σε όλες τις μικρές και μεγάλες στιγμές του Δήμου, πάντα για την υπεράσπιση
της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, με σεβασμό στο παρελθόν και το
μέλλον των τριών πόλεων”, σημείωσε χαρακτηριστικά. “Μια ακόμη γεμάτη χρο-
νιά δημιουργικών παρεμβάσεων σε πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο ολοκληρώ-
θηκε και φιλοδοξούμε το 2018 να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για έναν
ομορφότερο και καλύτερο Δήμο, ασκώντας τον ελεγκτικό ρόλο που μας έδωσαν
οι δημότες, τιμώντας μας με την ψήφο τους”, συμπλήρωσε. 

Η εκδήλωση άρχισε  με την ευλογία της πίτας από τον π. Αντώνιο και στη συνέ-

χεια αιρετοί και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων  απηύθυναν έναν σύντομο χαι-

ρετισμό, παραλαμβάνοντας κάθε κομμάτι της πίτας. 

Μεταξύ πολλών άλλων παρευρέθηκαν: 
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Με επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή το απόγευμα 26 Ια-

νουαρίου 2018, η ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Νέων

Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ), στον πολυχώρο ‘’Οινο-

τροπία’’ στο Πικέρμι και αφορούσε τα παλαιοντολογικά

απολιθώματα του Πικερμίου και την πολιτιστική-οικονομική

ανάπτυξη της περιοχής, μιας και το Πικέρμι αποτελεί την

Ακρόπολη της Παλαιοντολογίας στην Ελλάδα.

Η αίθουσα στο ‘’Οινοτροπία’’ στην Λεωφ. Μαραθώνος

ασφυκτικά γεμάτη, από κόσμο που ήρθε από τις γύρω πε-

ριοχές, για ένα ζήτημα που συζητήθηκε για πρώτη φορά,

υπό αυτό το πρίσμα.

Ο Ομότιμος Καθηγητής τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλ-

λοντος ΕΚΠΑ, Γεώργος Θεοδώρου, μίλησε με θέμα «Ταξίδι
στο παρελθόν της Ελλάδας με οδηγό τα Πικερμικά απολι-
θώματα». Ο Γ. Θεοδώρου, αναφέρθηκε στα πρώτα ευρή-

ματα του ιδίου και της ομάδας του – φοιτητές του ΕΚΠΑ -

στο Πικέρμι, που ήταν οστά από ιππάρια και καμηλοπαρδά-

λεις, ηλικίας 7,2 εκατομμυρίων ετών, με τη στήριξη του

πρώην κοινοτάρχη Πικερμίου, Θανάση Αδαμόπουλου, που

ήταν ο πρώτος που πίστεψε και ενήργησε για τη χρηματο-

δότηση των ερευνών. Την εποχή που το Πικέρμι προσομοί-

αζε στο αφρικανικό περιβάλλον της σαβάνας. Με ανοιχτές

εκτάσεις, δεντροκάλυψη και θερμό κλίμα. Τα ζώα που δια-

βιούσαν στην περιοχή ήταν προβοσκιδωτά, ιππάρια - πρό-

γονοι του σημερινού αλόγου, ύαινες και μεγάλα

αιλουροειδή, είδη ρινόκερων, αλλά και συγγενείς του

αγριογούρουνου. 

Συνέχισε δε λέγοντας ότι: Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε σκά-

βοντας, καθότι δεν χρησιμοποιούμε τεχνολογικά μέσα εν-

τοπισμού και ανασκαφής. Όλα γίνονται στο χέρι, αυτή είναι

η μαγεία. Η διαφορά της παλαιοντολογικής και της αρχαι-

ολογικής ανασκαφής είναι ότι εμείς δουλεύουμε σε φυσικά

παλαιά εδάφη και όχι σε επίπεδες επιφάνειες σε αντίθεση

με τους αρχαιολόγους. Όσα συλλέγει ένας αρχαιολόγος,

είναι στοιχεία που δημιούργησε και τα εγκατέλειψε στη συ-

νέχεια ο άνθρωπος. Τα έχουν δει εκατοντάδες ή και χιλιά-

δες μάτια πριν τον ανασκαφέα. Εμείς εάν τύχει και

βγάλουμε ένα οστό, θα είμαστε οι πρώτοι που θα δούμε

κομμάτι ενός έμβιου όντος μετά από 7,2 εκατομμύρια χρό-

νια.

Ο Χρήστος Ζερεφός, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός, Πρόεδρος

ΕΛΗΔΕΚ, μίλησε για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή,

λόγω της αλόγιστης χρήσης των ορυκτών καυσίμων, ενώ ο

Tesla απ’ τον 19ο αιώνα είχε εφεύρει και προτείνει το ηλε-

κτρικό αυτοκίνητο, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή με τα

γνωστά επακόλουθα στο κλίμα της γης. Εν τούτοις παρά

τις δυσοίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις της ανθρώπι-

νης δραστηριότητας στο κλίμα, με τις βροχοπτώσεις να μει-

ώνονται σε κάποιες περιοχές, τον αέρα να αυξάνει όπως κι

η ηλιοφάνεια, το Αιγαίο φαίνεται να παραμένει ευλογημένο

αφού θα έχει εν αφθονία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όσο δε για το παλαιοντολογικό πλούτο της Πικερμικής γης,

τόνισε ότι απαιτούνται συνέργειες όλων των καθ’ ύλη αρ-

μόδιων φορέων του Κράτους, της Περιφέρειας και των όμο-

ρων δήμων, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε ότι αν αυτό

συνέβαινε σε περιοχή της Αμερικής θα έβαζαν ακόμα κι ένα

κινούμενο δεινόσαυρο να διαφημίζει το πλεονέκτημά της

αυτό.

Η Σοφία Χηνιάδου Καμπάνη, Δικηγόρος, Σύμβουλος Πολι-

τιστικής Διαχείρισης, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων

Προεδρίας της Δημοκρατίας, μίλησε με θέμα «Η δύναμη
του πολιτιστικού τουρισμού. Δυνατότητες ενίσχυσης της
τοπικής οικονομίας μέσα από ένα μοντέλο βιώσιμης ανά-
πτυξης» μίλησε για το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιο-

χής που μπορεί αν το εκμεταλλευτεί κατάλληλα να

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πολιτιστική – οικο-

νομική ανάπτυξη, αν αναλογισθούμε ότι το Πικέρμι βρίσκε-

ται σε απόσταση αναπνοής απ’ τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-

νών με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Α. Νεκτά-

ριος Καλαντζής τίμησε  τον  πρ. Κοινοτάρχη Πικερμίου Θα-

νάση Αδαμόπουλο (φωτο), εκ μέρους του Δ.Σ., για την

συνεισφορά του στη δημιουργία και λειτουργία της 'Έκθε-

σης Παλαιοντολογικών Ευρημάτων Πικερμίου που λειτουρ-

γεί στο κτίριο της π. Κοινότητας Πικερμίου.

Η ευχή όλων, σύντομα η  δημιουργία ενός θεματικού Πα-

λαιοντολογικού Πάρκου Αναψυχής στο Πικέρμι, την Ακρό-

πολη της Παλαιοντολογίας.

Στην ημερίδα "το παρών" έδωσαν ο πατήρ Δημήτριος εφη-

μέριος του ιερού ναού της Αγίας Φιλοθέης Διώνης, ο Δή-

μαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Βαγγέλης Μπουρνούς, όπου

απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό για τις ενέργειες της Δημο-

τικής Αρχής γι’ αυτό το θέμα, ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημή-

τριος Στεργίου-Καψάλης, όπου αναφέρθηκε στις στενές

σχέσεις Πεντέλης και Πικερμίου, καθώς και στην ιστορικό-

τητα των περιοχών και εξήρε το έργο της ΕΝΑ ανά την Ελ-

λάδα, ο τ. Δήμαρχος και Γ.Γ του Δήμου Ρ-Π Βασιλης

Πιστικίδης, που αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν

γίνει για την προβολή της Παλαιοντολογίας και της Ιστορι-

κότητας του Πικερμίου,  οι Βουλευτές Χαρά Καφαντάρη,

Γεωργία Μαρτίνου και Θανάσης Μπούρας, εκπρόσωποι από

όμορους Δήμους και εκπρόσωποι φορέων.

Ταξίδι στο παρελθόν της Ελλάδας με οδηγό
τα Πικερμικά απολιθώματα
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Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση το 2009 όλοι ή οι πε-

ρισσότεροι λαοί τάχθηκαν αλληλέγγυοι στη δεινή οικο-

νομική θέση που υφίστατο η χώρα μας διαδηλώνοντας

στους δρόμους πως “ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ”.

Τώρα στο κρίσιμο εθνικό θέμα για την καπήλευση του

ονόματος της Μακεδονίας από τα Σκόπια δεν διαμαρ-

τυρήθηκε κανείς ούτε και μας συμπαραστάθηκε διαδη-

λώνοντας πως “ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ”.

Όχι μόνο τήρησαν σιγήν ιχθύος, αλλά και 140 χώρες

έσπευσαν να αναγνωρίσουν τα Σκόπια με το προσωρινό

τους όνομα FYROM για να αποκομίσουν οικονομικά

οφέλη. Ο Φιλελλληνισμός τους είναι “α λα καρτ”, επι-

λεκτικός, κάποτε οι αγνοί φιλέλληνες έδιναν τη ζωή

τους για τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, την

Ελευθερία και όλες τις αρχές και τα ιδανικά του Ανθρω-

πισμού, στα οποία στηρίζεται σήμερα όλο το οικοδό-

μημα του Δυτικού Πολιτισμού.

Δυστυχώς, σήμερα, στον άγριο και αδυσώπητο καπιτα-

λισμό, στον αχαλίνωτο καταναλωτισμό, υλισμό,  ευδαι-

μονισμό και στον υπερτροφικό ατομικισμό που

βιώνουμε, κύρια μέριμνά μας είναι να λύσουμε τα οικο-

νομικά μας προβλήματα και αδιαφορούμε για τα εθνικά

θέματα που υπονομεύουν το μέλλον της πατρίδας μας

και υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας.

Στην Ιλιάδα του Ομήρου, ραψωδία Μ στιχ. 243, ο

Έκτωρ αποστομώνει και απειλεί να σκοτώσει τον Πο-

λυδάμαντα, ο οποίος του προτείνει να εγκαταλείψουν

την πολιορκία των Αχαιών και να μην περάσουν την

τάφρο, για να κάψουν τα πλοία τους, γιατί είδε έναν

κακό οιωνό. Ένας αετός είχε αρπάξει ένα κόκκινο φίδι

ζωντανό που σπαρταρούσε ακόμα και αυτό δάγκωσε το

λαιμό του αετού, που πόνεσε και το άφησε να πέσει στη

μέση του τρωικού στρατεύματος.

Εγώ δεν υπολογίζω κανέναν οιωνό (είπε ο Έκτωρ), είτε

πετάει από δεξιά προς την αυγή και τον ήλιο είτε από

αριστερά προς το μαύρο σκοτάδι, για μένα ένας είναι ο

πιο σωστός οιωνός (σημάδι), να πολεμά κανείς για την

πατρίδα του. Η υπέρ πατρίδος άμυνα έχει ήδη μέσα της

την εγγύηση της επιτυχίας και επομένως αυτή είναι ο

άριστος των οιωνών: «εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι
περί πάτρης». Η ρήση του Έκτορα είναι η αρχαιότερη

αναφορά της έννοιας της Φιλοπατρίας στην Αρχαία Ελ-

ληνική Γραμματεία.

Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν Έκτορες· υπάρχουν

άψυχοι ηγετίσκοι, μαριονέτες, αχυράνθρωποι, οι οποίοι

γαντζώνονται σφιχτά στην καρέκλα της εξουσίας για

να μην τη χάσουν. Γι’ αυτούς ισχύει το ανθομηρικό: «εἷς

οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί καρέκλας» (θέσης  -
αξιώματος). 
Πολλά παραμύθια λέγονται από τους πολιτικούς περί

“ηρωικής” και καθαρής εξόδου της χώρας μας από τα

μνημόνια (19 Αυγούστου 2018), για να εξαπατούν τον

ευκολόπιστο και πάντα προδομένο ελληνικό λαό. Να

του υφαρπάζουν την ψήφο του και να διατηρούν έτσι

την εξουσία τους.

Φοβάμαι πως η πιο άθλια, επονείδιστη μυστική συναλ-

λαγή θα είναι αυτή της περικοπής ή της ελάφρυνσης

του χρέους, αν εντάξουμε τα Σκόπια στην Ευρωατλαν-

τική Συμμαχία, που μας πιέζουν οι “σύμμαχοί” μας, βα-

φτίζοντάς τους με το όνομα Μακεδονία. Χαρίζουμε το

όνομα της Μακεδονίας, μάς χαρίζουν το χρέος. Ο ευ-

τελισμός της πολιτικής δεν έχει όρια (πάει σύννεφο).

Ο κ. Πρωθυπουργός ξεπέρασε ακόμη και τον Αθηναίο

Κλέωνα του Κλεαινέτου, τον “πατέρα” της Δημοκο-

πίας, της Σοφιστείας και του Λαϊκισμού, κι αυτό κατα-

γράφεται ως η μεγαλύτερη επιτυχία του μέχρι σήμερα.

Δεν αντέγραψε μόνο τον Θουκυδίδη (βιβλίο Γ, Δημη-

γορία Κλέωνα παρ. 37-40), αλλά και τον ιστορικό Πολύ-

βιο τον Μεγαλοπολίτη, ο οποίος αναφέρει στο έργο

του: “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, πως πρώτιστο μέλημα του δημαγωγού

είναι: να ‘ναι πρόσκαιρα ευχάριστος (αρεστός) και όχι

μακροχρόνια χρήσιμος (άριστος). 

«ἀμαθία τε μετά σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἤ δεξιό-
της μετά ἀκολασίας, οἵ τε φαυλότεροι τῶν
ἀνθρώπων πρός τους ξυνετωτέρους ὡς ἐπί τό
πλεῖον ἄµεινον οἰκοῦσι τάς πόλεις».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, βιβλίο Γ’, κεφ. 37,3).

(= η αμάθεια ενωμένη με εγκράτεια είναι πιο ωφέλιμη

από την πολυμάθεια συνοδευόμενη από αφροσύνη και

κατά κανόνα οι αμαθέστεροι άνθρωποι είναι καλύτεροι

πολίτες από τους περισσότερο έξυπνους). Είναι προτι-

μότερο να ‘σαι αμαθής και σώφρων παρά άφρων και ευ-

μαθής.

Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, καθ’ ημάς ο Δεύτερος

Θουκυδίδης, μας διηγείται πως ένας πρέσβης των

Ακαρνάνων, ο Λυκίσκος, μιλώντας  στους  Λακεδαιμο-

νίους ονόμασε τους Μακεδόνες “πρόφραγμα” (= προ-

μαχώνα, προπύργιο, προτείχισμα, προκεχωρημένο

φυλάκιο) της Ελλάδας και ότι αυτό είναι κοινή πεποί-

θηση και συνείδηση όλων των Ελλήνων.

«Τίνος καί πηλίκης δεῖ τιµῆς ἀξιοῦσθαι Μακε-
δόνας, οἵ τόν πλείω τοῦ βίου χρόνον οὐ παύον-
ται διαγωνιζόµενοι πρός τους βαρβάρους ὑπέρ
τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλείας; ὅτι γάρ αἰεί ποτ᾽
ἄν ἐν µεγάλοις ἦν κινδύνοις τά κατά τούς
Ἕλληνας, εἰ µή Μακεδόνας εἴχοµεν πρόφραγµα
καί τάς τῶν παρά τούτοις βασιλέων φιλοτι-
µίας, τίς οὐ γινώσκει;»

(Πολύβιος, 200-118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, Βιβλίο Θ’, 35, 2-3)

(= Ποια και πόσο μεγάλη τιμή οφείλουν να αξιωθούν οι

Μακεδόνες, οι οποίοι το μεγαλύτερο διάστημα της

ζωής τους δεν σταματούν να πολεμούν με τους βαρβά-

ρους για την εθνική ασφάλεια των Ελλήνων; Γιατί ποιος

αγνοεί ότι αν οι Μακεδόνες δεν ήταν πάντοτε προπύρ-

γιο όπως και οι φιλοδοξίες των βασιλέων τους, οι Έλ-

ληνες θα διέτρεχαν τους μεγαλύτερους κινδύνους;).

Ο δεινός ρήτωρ Δημοσθένης, (384-322), στον Α’ Ολυν-

θιακό του Λόγο, κεφ. 20, 6 προειδοποιούσε τους Αθη-

ναίους: «Δεῖ δέ χρηµάτων, καί ἄνευ τούτων
οὐδέν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων». 
Εμείς κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου: «Δεῖ δέ
ἐθνικῆς ἑνότητος καί ὁµονοίας, καί ἄνευ τού-
των οὐδέν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων».
Η Εθνική Ενότητα για κάθε λαό είναι Αρετή και αποτε-

λεί μια από τις σπουδαιότερες ηθικές του δυνάμεις.

Είναι η έκφραση της ομαδικής/συλλογικής βούλησης,

ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιστάσεις του εθνικού βίου.

Η ιστορία έχει αποδείξει πως η επιβίωση και η πρόοδος

ενός έθνους εξαρτάται από την αρραγή ενότητά του.

Όταν υφίσταται εξωτερικός κίνδυνος αυτή επιβάλλεται

ακόμη περισσότερο. Ο ελεγειακός Μιλήσιος ποιητής

Φωκυλίδης (τέλη 6ου - αρχές 5ου αιώνα) μάς συμβου-

λεύει, αλλά δυστυχώς εμείς δεν του δίνουμε σημασία:

«φεῦγε διχοστασίην καί ἔριν, πολέμου προσιόντος» (=
Απόφευγε τη διχόνοια και τη διαμάχη, όταν πλησιάζει

ο εξωτερικός εχθρός).

Ο Ελληνισμός με την Εθνική Ομοψυχία διαφύλαξε τις

μεγάλες αξίες της ανθρώπινης ζωής, όπως είναι η

Ελευθερία, η Δημοκρατία και η Αξιοπρέπεια. Η ιστορία

είναι αψευδής μάρτυρας των Μεγάλων Αγώνων του.

Αντίθετα, όπου έλειψε η Ομοψυχία και η Ομοφροσύνη

των Ελλήνων, ο Ελληνισμός διέτρεξε μεγάλους κινδύ-

νους και έφτασε στα όρια του καταποντισμού του. Πολ-

λές εθνικές περιπέτειες θα είχαν αποσοβηθεί, αν

υπήρχε το πνεύμα της εθνικής συνεννόησης και συμ-

φιλίωσης.

Ας το έχουν υπόψη τους όσοι διαπραγματεύονται σή-

μερα το όνομα της Μακεδονίας. Ο Πατριωτισμός είναι

ΕΝΑΣ, χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς, γιατί είναι

η έμπρακτη αφοσίωση και αγάπη για την πατρίδα,

χωρίς επεκτατικές βλέψεις και αλυτρωτικές διαθέσεις.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  - ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Η ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με προσδιορισμό 

γεωγραφικό  ή ιστορικό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟ

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ή 

Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΑΣ

«Το μόνο όνομα με τον όρο Μακεδονία 
που είναι  αποδεκτό για τα Σκόπια είναι: 

ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
(η φράση αυτή αποδίδεται στον Οδυσσέα Ελύτη, 1911-1996)

«Τί γάρ ἀνδρί φιλοπάτριδι κάλλιον καί μεγαλοπρεπέ-
στερον ἤ δοκεῖν τούς ἑαυτοῦ πολίτας εὖ ποιεῖν;»
(Επιστολή Φαλάριδος, Τυράννου του Ακράγαντα Σικελίας, 119-2,8)

(= Γιατί τί είναι για έναν άνδρα πατριώτη πιο όμορφο

και πιο μεγαλόπρεπο από το να φαίνεται πως ευεργετεί

τους συμπολίτες του;).

«Εἰ γάρ ἡ μάθησις γένεσίς ἐστιν ἡ τοῦ μαθεῖν κώλυσις
ἀναίρεσις».

(Πλούταρχος, 50-120, “Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή, 439c, 5)
(= γιατί αν η μάθηση είναι δημιουργία, η παρεμπόδιση

της μαθήσεως είναι καταστροφή)

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ:

ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΟΜΑΣΤΕ!!!

ΣΥΝΕΤΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ

ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΕΝ ΟΥ ΠΑΙΚΤΟΙΣ!!!
«ἡ γάρ τῶν γεγενηµένων πράξεων µνήµη περί
τῆς τῶν µελλόντων εὐβουλίας γίγνεται παρά-
δειγµα».

(Πλούταρχος, 50-120, “Εἰ διδακτὸν ἡ ἀρετή”, 9f)
(= γιατί η ανάμνηση των όσων διαπράχθηκαν στο πα-

ρελθόν αποτελεί παράδειγμα για τη σωστή αντιμετώ-

πιση των όσων πρόκειται να συμβούν στο μέλλον.

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΔΗΓΟ - ΦΑΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοµακεδονισµοῦ 

ἄρχεσθαι
&

Τυχοδιωκτισµοῦ
Καιροσκοπισµοῦ

παύεσθαι
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

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

Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας, εδώ και αρ-

κετά χρόνια συμμετέχει σε καινοτόμα

Ευρωπαϊκά προγράμματα, και εφέτος

αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή

μιας ομάδας εκπαιδευτικών οργανισμών

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από πέντε

ευρωπαϊκές χώρες με θέμα τη μάθηση

στη φύση «LEARNING outside the class-

room IN the EUROPEan nature». Συγκε-

κριμένα μέσω του Ιδρύματος Κρατικών

Υποτροφιών υλοποιείται διετές ευρω-

παϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (2017-2019)

για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

από Ελλάδα, Εσθονία, Ρουμανία, Γαλλία

και Ιταλία.  

«Πως θα μπορούσαν οι μαθητές μας να
χαρούν το μάθημα στο ανοιχτό φυσικό
περιβάλλον; Γιατί στις χώρες της Βό-
ρειας Ευρώπης υπάρχει η παράδοση των
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στη
φύση ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών
και θερμοκρασίας … και στην Ελλάδα οι
μαθητές είναι κλεισμένοι στις αίθουσες
διδασκαλίας τις περισσότερες ώρες του
σχολικού προγράμματος;» Τα παραπάνω

ερωτήματα αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων,

αντικείμενο συζήτησης της πρώτης διε-

θνικής συνάντησης των εταίρων που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Η διδακτική ομάδα του 1ου Νηπιαγω-

γείου Βούλας στοχεύει στην αναζήτηση

εναλλακτικών πρακτικών, που δεν απαι-

τούν ακριβό εξοπλισμό για να ενσωμα-

τωθούν στο καθημερινό πρόγραμμα,

αλλά αξιοποιούν φυσικούς πόρους. Η

αξιοποίηση των καλών καιρικών συνθη-

κών του ελληνικού κλίματος, των φυσι-

κών υλικών από τους χώρους πρασίνου

και την παράκτια ζώνη της περιοχής,

καθώς και η αξιοποίηση εθελοντικής προ-

σφοράς εργασίας και αρωγής από τις οι-

κογένειες των μαθητών μας που

μαστίζονται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό

από την οικονομική κρίση, δίνουν νέα κί-

νητρα για μάθηση, δράση και χαρά. 

Επιπλέον στους στόχους του προγράμ-

ματος είναι η αλλαγή στάσεων και συμ-

περιφορών των σημερινών μαθητών, που

παρουσιάζουν συχνά φαινόμενα παχυ-

σαρκίας και άλλα προβλήματα υγείας,

λόγω της υπερβολικής καθιστικής ζωής.   

Στη δύσκολη σημερινή ελληνική οικονο-

μική συγκυρία είναι απαραίτητο ένα σχέ-

διο προσχολικής αγωγής, που μέσα από

την επαφή με τη φύση, θα προάγει την

ανάπτυξη της δημιουργικότητας, τη βελ-

τίωση της υγείας και της φυσικής κατά-

στασης, και θα προσφέρει ψυχική

ανάταση στους εκπαιδευτικούς, τους μα-

θητές, αλλά και τις οικογένειές τους.

Η εκπόνηση του σχεδίου αυτού βασίζε-

ται στη θεωρητική και πρακτική γνώση

που προέκυψε από συμμετοχή σε σεμι-

νάριο με θέμα "Outdoor arts and crafts"

στην Ισλανδία από φορέα που εξειδι-

κεύεται στη διδασκαλία στο φυσικό περι-

βάλλον και την ένταξη φυσικών υλικών

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι έγι-

ναν γνωστές καλές πρακτικές, που αφο-

ρούν στη διδασκαλία στον ανοιχτό αέρα

και το φυσικό περιβάλλον, πρακτικές που

ήδη εφαρμόζονται με επιτυχία σε εκπαι-

δευτικά συστήματα της Βόρειας Ευρώ-

πης.

«Με τους μαθητές μας οργανώνουμε δι-
δασκαλίες στη φύση, διαβάζουμε παρα-
μύθια στην αυλή μας, κάνουμε πειράματα
φυσικών επιστημών, μαθηματικά, δρα-
στηριότητες με θεατρικό παιχνίδι, κου-
κλοθέατρο, εικαστικές δημιουργίες στο
φυσικό περιβάλλον του σχολείου και της
πόλης μας. Μέσα από αυτές τις δράσεις
επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα
παιδιά για το άμεσο φυσικό περιβάλλον
της σχολικής μονάδας και της πόλης
τους, να τα παρακινήσουμε να συμμετά-
σχουν ενεργά σε δραστηριότητες αισθη-
τικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος
αυτού, να τους εμφυσήσουμε αξίες, που
θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν οικολο-
γική συνείδηση» σημειώνει η Βασιλική

Αναγνώστου, προϊσταμένη του 1ου Νη-

πιαγωγείου Βούλας και συντονίστρια του

προγράμματος.  

Αυτό το πλαίσιο διδασκαλίας,  αποτελεί

έναν νέο παράγοντα στην εκπαιδευτική

διαδικασία, που ενεργοποιεί εκπαιδευτι-

κούς και μαθητές.

Η αίσθηση των καιρικών συνθηκών, του

ήλιου και του αέρα, της μυρωδιάς του

χώματος και της θάλασσας, των δέντρων

και των φυτών, η γενικότερη επαφή με τη

φύση είναι γνωστό ότι οξύνουν τις αι-

σθήσεις των μαθητών, αποτελούν κίνη-

τρο για μάθηση και συμβάλλουν σε μια

διαφορετική προσέγγιση της γνώσης.

Νέες μέθοδοι και εργαλεία διδασκαλίας

σ' αυτό το πρωτόγνωρο εκπαιδευτικό φυ-

σικό πλαίσιο έχει μεγάλη σημασία να με-

λετηθούν και να ενταχθούν στην

οργάνωση του προγράμματος σπουδών

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των μι-

κρών μαθητών, που αύριο θα είναι οι

ενεργοί πολίτες της Ευρώπης. 

http://1nip-voulas.att.sch.gr

“Μάθηση στη φύση”
Με το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας ζωγραφίζουν τον δικό τους αρχαίο ναό απο-
λαμβάνοντας τον ήλιο και το θαλασσινό αεράκι στον Αρχαίο Ναό του Απόλλωνος Ζωστή-
ρος στη Βουλιαγμένη.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, Εσωτερικών και Εξωτερικών καθιερώθηκε

από τις 24 Απριλίου 2017, η 9η Φεβρουαρίου ως παγκό-

σμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.  

Η απόφαση δημοσιεύθηκε με αριθμό φύλλου 1384 και

ίδια ημερομηνία στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και

αξίζει να σημειωθεί η συμβολική επιλογή της ημερομη-

νίας, είναι ημέρα μνήμης του Διονυσίου Σολωμού (8

.04. 1798 - 9 Φεβρουαρίου 1857).

Τα εν λόγω Υπουργεία, κατά λόγο αρμοδιότητος, ανα-

λαμβάνουν να οργανώνουν συναφείς εκδηλώσεις με τις

θεσμικές Υπηρεσίες στο εσωτερικό, καθώς και στο εξω-

τερικό, σε συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις

και ξένα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ως προς το ΥΠΕΞ, θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα

προβεί σε διαβήματα, ιδιαίτερα προς τον ΟΗΕ και ΟΥ-

ΝΕΣΚΟ, ώστε η 9η Φεβρουαρίου να καθιερωθεί διεθνώς

ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας.

Αξίζει όντως να χαιρετίσουμε την κοινή αυτή απόφαση,

που φαίνεται να διαπνέεται από το μεγαλείο της γλώσσας

μας, το οποίο ο υπογράφων το έζησε και ένιωσε κατά την

35η διπλωματική του υπηρεσία στα 4 σημεία της υδρο-

γείου, συναντώντας ωραίους και μεγάλους Ελληνιστές,

οι οποίοι από μόνοι τους είχαν καθιερώσει την ημέρα της

ελληνικής γλώσσας, όπως καταδεικνύει και το παρατιθέ-

μενο σημείωμα, καρπός προσωπικής υπηρεσιακής εμπει-

ρίας  και μέρος μιας προσφάτως συνταχθείσης σύντομης

τριλογίας μου, με θέμα την διαχρονική επιρροή της ελ-

ληνικής γλώσσας στις ξένες γλώσσες και με τίτλο  “…τη
γλώσσα σας έδωσαν ελληνική…”, όπως θα τους έλεγε,

είμαι βέβαιος , ο Γενάρχης της  σύγχρονής μας ποίησης,

Οδυσσέας Ελύτης.

Η ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ Ε.Ε

Το 2009-14 υπηρέτησα στην ελληνική πρεσβεία στο

Ελσίνκι της Φινλανδίας, όπου τα πρώτα τρία χρόνια ήταν

``δύσκολα`` καθώς η Ελλάς ήταν συνεχώς αντικείμενο

αυστηρής κριτικής από τη Φινλανδία, λόγω της οικονο-

μικής κρίσης και των μνημονίων. Απ` την άλλη όμως

πλευρά είχα εκπλαγεί ευχάριστα με τη διαπίστωση ότι ο

μέσος Φιλανδός είχε επισκεφθεί τουλάχιστον τρεις (3)

φορές την Ελλάδα ως τουρίστας τα τελευταία (15) χρό-

νια. Η πλέον όμως ευχάριστη αναγνώριση ήταν και είναι

το γεγονός ότι σε όλα τα πανεπιστήμια της Φινλανδίας

στην έδρα των κλασσικών σπουδών διδάσκεται η ελλη-

νική γλώσσα, αρχαία ή και νέα. Και μόνο με αυτό το

κριτήριο μπορεί ένας καλοπροαίρετος παρατηρητής να

καταλάβει γιατί η χώρα αυτή, σύμφωνα με τις επίσημες

διεθνείς έρευνες/στατιστικές εκτιμάται ότι  έχει το καλύ-

τερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κόσμο.

Και όπως όλα τα πράγματα και καταστάσεις έχουν μία αρχή

και ένα τέλος, έτσι και στη θητεία μου στο Ελσίνκι μπήκε

μια τελεία την Άνοιξη του 2014. Στα 5 χρόνια της υπηρε-

σίας μου είχα τη δυνατότητα και πολλές ευκαιρίες να συ-

ναντήσω, γνωρίσω και συγχρωτισθώ με πολλούς

συναδέλφους πρέσβεις άλλων χωρών και ασφαλώς με Φι-

λανδούς, όλων των κοινωνικών και οικονομικών διαστρω-

μάτων και διαπιστώσω ότι η πλειονότης αυτών και

περισσότερο όσοι είχαν ένα θεωρητικό υπόβαθρο προχω-

ρημένων σπουδών, διαπνέοντο από  υψηλή αναγνώριση και

σεβασμό για ό,τι ελληνικό και ιδιαίτερα για τη γλώσσα, κα-

θόσον πολλοί εξ αυτών την είχαν διδαχθεί σε κάποιο στάδιο

των σπουδών των (όπως εμείς τα λατινικά). 

Και χωρίς να θεωρηθώ “ελίτ”, αυτό ήταν εμφανέ-

στερο στους Ευρωπαίους συναδέλφους ή χωρών με κλασ-

σικό πολιτιστικό υπόβαθρο, ξεχώριζαν όμως 4-5 πρέσβεις

ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες παραδοσιακά η διδασκα-

λία της ελληνικής γλώσσας είναι υποχρεωτική στις βαθ-

μίδες της γενικής παιδείας και η γνώση/εκμάθησή της, να

θεωρείται πνευματικό κεφάλαιο και κοινωνική επένδυση

για τον ελληνομαθή.

Και ερχόμενος στα διπλωματικά εθιμοτυπικά σχετικά

με τον αναχωρούντα πρέσβυ, διοργανώνονται διάφορες

κοινωνικές εκδηλώσεις προς τιμήν του, από συναδέλ-

φους, φίλους, άλλους κοινωνικούς/επαγγελματικούς φο-

ρείς, κ.α. Έτσι είχα τη χαρά και τιμή οι συνάδελφοι

πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να

οργανώσουν μια συνεστίαση επί τη ευκαιρία της αναχώρη-

σής μου. Θα ήταν μια συνηθισμένη φιλική συνάθροιση

πρέσβεων με τις καθιερωμένες τυπικές προσφωνήσεις και

αντιφωνήσεις, αν οι καλοί συνάδελφοι της Γαλλίας, του

Βελγίου, της Γερμανίας και της Ιταλίας δεν είχαν συνεν-

νοηθεί και προετοιμασθεί καταλλήλως να με προσφωνή-

σουν, καθένας με μια μικρή φράση, στην αρχαία ελληνική

με Ερασμιακή προφορά.

Γνώριζα ότι οι εν λόγω συνάδελφοι είχαν κλασσική

παιδεία και σε φιλική βάση ήθελαν να ανταλλάσσουμε

ελληνικές λέξεις και φράσεις. Όπως είναι κατανοητό, η

ερασμιακή προσφώνηση προκάλεσε διάχυτη έκπληξη

στους άλλους συναδέλφους και ως ήταν φυσικό επιστρά-

τευσα όλη την αρχαιογνωσία μου και αντιφώνησα με με-

ρικά γνωστά αρχαία ρητά.

Καταθέτω αυτή την ευγενική χειρονομία των Ευρω-

παίων πρέσβεων ως μαρτυρία σεβασμού και αναγνώρι-

σης του μεγαλείου της ελληνικής γλώσσας και  του

κλασσικού και σύγχρονου πολιτισμού. Και τα υπογραμ-

μίζω, γιατί σε μερικά ευρωπαϊκά κράτη, Γαλλία. Ιταλία,

Ρωσία, Ισπανία  κ.α. έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο του εκ-

παιδευτικού προγράμματος γενικής παιδείας η ημέρα της

ελληνικής γλώσσας.  

Χρίστος Κοντοβουνήσιος

π.Πρέσβυς-(ποίηση-δοκίμιο)

“…τη γλώσσα σας έδωσαν ελληνική…”
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Mόνο ηλεκτρονικά 

οι πλειστηριασμοί
Υπερπρονόμιο για τους μη

καταβληθέντες μισθούς!

Με ηλεκτρονικά μέσα θα διεξάγονται πια

αποκλειστικά οι πλειστηριασμοί ανεξάρτητα

από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και

επιβολής της κατάσχεσης.

Επίσης, για τους πλειστηριασμούς που έχει

ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυ-

σικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018

και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδι-

κασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων

είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη

μεταβολή του τρόπου και χρόνου διενέρ-

γειας τους με σχετική εντολή προς τον δι-

καστικό επιμελητή για την έκδοση νέου

αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθε-

σης.

Όλα αυτά ορίζονται στο νέο πολυνομοσχέ-

διο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις»,  που ψηφίστηκε στα

μέσα Ιανουαρίου στην Βουλή.

Ειδικότερα σύμφωνα με το νέο νόμο προ-

βλέπονται τα εξής:

α. Οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται

ΑΔΑΠΑΝΩΣ για το Δημόσιο με ηλεκτρο-

νικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό

αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού .

β. Οι προθεσμίες για την κοινοποίηση στον

οφειλέτη του προγράμματος πλειστηρια-

σμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο,

που ορίζεται ως υπάλληλος του πλειστηρια-

σμού, των σχετικών εγγράφων, την αναγ-

γελία του επισπεύδοντος Δημοσίου για

άλλα χρέη του οφειλέτη προς αυτό κ.λπ. θα

είναι μεγαλύτερες!

γ. Το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης

του προγράμματος πλειστηριασμού που κα-

θορίζεται από το νέο νόμο θα δημοσιεύεται

αδαπάνως για το Δημόσιο, με επιμέλεια δι-

καστικού επιμελητή, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (στην

ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών

του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του

Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης), αντί της

προβλεπόμενης σήμερα δημοσίευσης σε

εφημερίδα.

δ. Η κυριότερη δε αλλαγή είναι αυτή στην

κατάταξη των πιστωτών για την οποία θε-

σπίζεται υπερπρονόμιο για μη καταβληθέν-

τες μισθούς έως 6 μήνες (!). Γεγονός που

αλλάζει άρδην την σειρά κατάταξης των γε-

νικών και ειδικών προνομίων!

Αναφορικά με τη διαδικασία δε, ο νέος

νόμος προβλέπει ότι: 

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενερ-

γούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή

Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ.

έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά

το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλει-

στηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως

13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59

δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λε-

πτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται

κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δί-

δεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λε-

πτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη

προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συ-

νεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγα-

λύτερο των δύο (2) ωρών από την

ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού

πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η

διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρο-

νικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει

από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου,

καθώς και την προηγούμενη και την επο-

μένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών

για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώ-

πων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργά-

νων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών ρύθμι-

σης του νομοσχεδίου, τα μέτρα της αξιολο-

γούμενης ρύθμισης έχουν ως βασικό άξονα

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγ-

χρονης τεχνολογίας, ώστε ο αναγκαστικός

ή και ο εκούσιος πλειστηριασμός να μπορεί

να διενεργηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρο-

νικά μέσα.

Κύριος στόχος των προτεινόμενων ρυθμί-

σεων είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυ-

νατού πλειστηριάσματος, προς όφελος του

οφειλέτη, η απρόσκοπτη συμμετοχή των

υποψήφιων πλειοδοτών, καθώς και η δια-

φάνεια της διαδικασίας.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επηρεάζουν

άμεσα τους οφειλέτες χρηματικών απαιτή-

σεων, σε βάρος των οποίων διενεργείται η

αναγκαστική εκτέλεση, καθώς και το σύ-

νολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, επειδή

με το προδιαγραφόμενο ηλεκτρονικό σύ-

στημα διευρύνεται ο κύκλος των υποψή-

φιων πλειοδοτών και επιτυγχάνεται

δικαιότερη τιμή εκπλειστηριάσματος.

Κατερίνα Βαμβακούση

Δικηγόρος -Νομικός Σύμβουλος 

(katnom@hotmail.com)
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Μηνυτήρια αναφορά για τη διεξαγωγή πα-

ράνομων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

κατέθεσε ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότη-

τας (ΛΑΕ), Παν. Λαφαζάνης και τα στε-

λέχη της,  Δ. Στρατούλης, Δ. Σπανού και

Μ. Μπαρσέφκσι, στην Εισαγγελία Πρωτο-

δικών Αθηνών για τη διενέργεια των ηλε-

κτρονικών πλειστηριασμών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πραγματο-

ποιήθηκαν την Τετάρτη (24/1):

1) χωρίς να έχει προηγηθεί η δημοσίευση εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων

για τις προδιαγραφές (τεχνικές και νομικές) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διε-

νέργειας πλειστηριασμών αλλά και

2) χωρίς να έχουν υπογραφεί νόμιμα οι απαιτούμενες συμβάσεις μεταξύ των

συμβολαιογραφικών συλλόγων και των εταιριών πληροφορικής που έχουν αντι-

κείμενο την οργάνωση και διαχείριση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ως εκ τούτου, η ΛΑΕ θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται

παράνομα και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά.

Ο περιορισμός, ΜΟΝΟ στην

ονοματολογία της FYROM

είναι  αποπροσανατολιστικός

και επικίνδυνος!

H θέση της Ευρωκοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΚΚΕ

Στη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας (29.1.18)στη Μικτή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ε.Ε. – Πρώην Γιουγκοσλαβικής

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που συνεδρίασε στις Βρυ-

ξέλλες, εκ μέρους της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του

ΚΚΕ, το λόγο πήρε ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Σωτήρης

Ζαριανόπουλος, που επισήμανε: 

«Σχετικά με τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις των κυ-

βερνήσεων Ελλάδας και FYROM σχετικά με την ονομασία

αυτού του κράτους, εκ μέρους της Ευρωκοινοβουλευτικής

Ομάδας του ΚΚΕ έχουμε να επισημάνουμε:

Ο περιορισμός της συζήτησης μόνο στην ονοματολογία

είναι  αποπροσανατολιστικός και επικίνδυνος. Αφήνει

άλυτα πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από

υπάρχουσες και καταγεγραμμένες πρώτα απ’ όλα  στο

Σύνταγμα αυτού του κράτους αλυτρωτικές διαθέσεις με

διατήρηση και ανακίνηση ανύπαρκτων εθνοτικών και μει-

ονοτικών ζητημάτων που μπορεί να ανοίξουν με τη σειρά

τους ζητήματα συνόρων και επαναχάραξης τους. Η όποια

λύση στο όνομα που είναι το «δέντρο» δεν λύνει τα κύρια

αυτά προβλήματα που είναι το «δάσος».  

Η επίλυση του ονόματος μόνο, δεν είναι λύση. 

Η συζήτηση για το όνομα με σύνθετη ονομασία που θα πε-

ριέχει το όνομα "Μακεδονία" ή παράγωγά του, με αυστηρό

γεωγραφικό προσδιορισμό, προϋποθέτει την επίλυση όλων

των παραπάνω προβλημάτων και βεβαίως ξεκαθάρισμα

πως πρόκειται για ένα όνομα για όλες τις χρήσεις, χωρίς

“ήξεις- αφήξεις”» και «σαλαμοποίηση» του προβλήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή του Συντάγματος

της FYROM, η ολοκληρωτική απάλειψη από αυτό, τα σχο-

λικά βιβλία, τα κρατικά έγγραφα κάθε αναφοράς σε αλυ-

τρωτισμούς και ανύπαρκτα, απαράδεκτα και επικίνδυνα

εθνοτικά και μειονοτικά ζητήματα σε άλλες χώρες. Η ανα-

γνώριση του απαραβίαστου και εγγύηση των υφιστάμενων

συνόρων.    

Αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς, αυτός

που επείγεται  για τη λύση του είναι το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ

για να αρθούν τα όποια εμπόδια για την είσοδο αυτού του

κράτους στο ΝΑΤΟ, για να κερδίσει  προβάδισμα επιρροής

απέναντι στη Ρωσία που έχει επίσης συμφέροντα στην πε-

ριοχή και ανταγωνίζονται με μεγάλη ένταση. Το ΝΑΤΟ

αλλά και η Ε.Ε. που επίσης βιάζεται για έναρξη των εντα-

ξιακών διαπραγματεύσεων, συμπληρώνοντας το σκηνικό

της Ευρωατλαντικής κυριαρχίας στα Δυτικά Βαλκάνια δια-

κρίνονται στο να καλλιεργούν και να εκμεταλλεύονται ανύ-

παρκτες τοπικές αντιπαραθέσεις σπέρνοντας, διχασμό,

αναστάτωση μέχρι και επαναχαράξεις συνόρων που συνε-

πάγονται πολέμους και θυσία των λαών για συμφέροντα

όχι δικά τους. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας από ΝΑΤΟ και

Ε.Ε. – από την οποία προέκυψε και το σημερινό πρόβλημα

με τη FYROM,  όπως και κράτη δορυφόροι, δεν είναι χρο-

νικά μακριά. 

Σ’ αυτή τη βιασύνη πρωτοστατεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΕΛ αναλαμβάνοντας αποστολή σημαιοφόρου, επιδιώ-

κοντας γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή και εντός

του πλαισίου ΝΑΤΟ και Ε.Ε. για τα συμφέροντα όχι του

λαού, αλλά της Ελληνικής κυρίαρχης τάξης εκφράζοντας

την κοσμoπολίτικη τάση του κεφαλαίου.

Στα βασικά ζητήματα, στην στρατηγική κατεύθυνση η Κυ-

βέρνηση συμπλέει με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, με άλλες δυνά-

μεις,  παρά επιμέρους διαφοροποιήσεις τακτικής.

Από την άλλη πλευρά εθνικιστικές μέχρι και φασιστικές δυ-

νάμεις, εκμεταλλευόμενες τα λαϊκά αισθήματα παρά το ότι

υψώνουν δήθεν πατριωτικές φωνές, δεν είναι καθόλου

έτσι: Δεν λένε κουβέντα, αφήνουν επίσης στο απυρόβλητο

το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που επισπεύδουν την επίλυση του ονο-

ματολογικού, για τα δικά τους και όχι για τα συμφέροντα

του Ελληνικού και των άλλων λαών της περιοχής.  

Με διαφορετικές ρητορική, κοσμοπολιτισμός και εθνικισμός

συναντιούνται αφήνοντας στο απυρόβλητο ΝΑΤΟ, ΕΕ και

κυρίαρχες αστικές τάξεις των Βαλκανικών κρατών που συμ-

πλέκονται για τα δικά τους συμφέροντα και όχι των λαών

που δυστυχούν και κινδυνεύουν μέσα σ’ αυτούς τους ιμπε-

ριαλιστικούς οργανισμούς.

Είναι υπόθεση των λαών, της αλληλεγγύης και της πάλης

τους ενάντια σ’ αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς

και τις κυρίαρχες τάξεις των χωρών του που έχουν δεθεί μ’

αυτούς. Οι λαοί πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και

εγρήγορση».      

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Oι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

διενεργούνται παράνομα
Μηνυτήρια αναφορά από ΛΑ.Ε.

Επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

σε όλη την επικράτεια
Απαντά ο πρόεδρος της ΕΚΤ 

στον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή
Την αλλαγή του νόμου Κατσέλη, του τε-

λευταίου καταφυγίου προστασίας που είχαν

οι πτωχευμένοι πολίτες από τους πλειστη-

ριασμούς για χρέη στις τράπεζες, υποσχέ-

θηκε η ελληνική κυβέρνηση στον Μάριο

Ντράγκι, στην τελευταία συνάντηση που

είχε το οικονομικό επιτελείο Δραγασάκη -

Τσακαλώτου - Χουλιαράκη με τον κεν-

τρικό τραπεζίτη, όπως προκύπτει από απάν-

τηση του Προέδρου της ΕΚΤ (24.01.18), σε

ερώτηση του ευρωβουλευτή της Λαϊκής

Ενότητας, Νίκο Χουντή.

Ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του έθετε

το θέμα του κύματος πλειστηριασμών κα-

τοικιών στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι «Ο
ελληνικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται και
να ακυρώνει πλειστηριασμούς όταν κινδυ-
νεύουν οι κατοικίες φτωχών πολιτών που
έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, την
τεράστια μείωση των εισοδημάτων τους και
την ανεργία» και ρωτούσε τον Πρόεδρο της

ΕΚΤ εάν: «Έχει πληροφορηθεί για την οργή
που προκαλούν στον ελληνικό λαό τέτοιες
«νουθεσίες» από την ΕΚΤ, όταν η τελευταία

προκάλεσε την τεχνητή χρηματοπιστωτική
ασφυξία της Ελλάδας το 2015 και την ίδια
στιγμή αποκόμισε υπερ-κέρδη από την κα-
τοχή ελληνικών ομολόγων που εξαιρέθηκαν
από το κούρεμα του 2012 (PSI)»
Στην απάντησή του ο Μάριο Ντράγκι δίνει τα

εύσημα στις ελληνικές αρχές για την εισαγωγή

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ζητώντας

παράλληλα «περισσότερες προσπάθειες προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης γεωγρα-
φική κάλυψη της Ελλάδας».
Στη συνέχεια της απάντησή του ο Πρόεδρος

της ΕΚΤ αποκαλύπτει ότι στο πλαίσιο της

4ης αξιολόγησης του 3ου Μνημονίου, η

ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για

την αλλαγή του νόμου Κατσέλη στην κα-

τεύθυνση της «ταχείας διευθέτησης μη

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων». 

Αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μάριο Ντράγκι:

«...Οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν επομένως
τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν αυτές τις
ανεπάρκειες στο πλαίσιο της τέταρτης
αξιολόγησης του προγράμματος του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας».
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Από πέντε φορείς του Δήμου 3Β ελά-
βαμε την παρακάτω ανακοίνωση, στην
οποία ζητούν να μην αλλάξουν οι χρή-
σεις γης στη Βούλα.

Οι κάτοικοι του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης παρατηρούμε με έντονη

ανησυχία την “επίθεση” για εμπορευματο-

ποίηση και τσιμεντοποίηση του δήμου μας

με απρόβλεπτους κινδύνους για το οικι-

στικό και το φυσικό περιβάλλον, για τα

ιστορικά μνημεία, και φυσικά για την ποι-

ότητα της ζωής μας: Η παράνομη κατα-

στροφή του δάσους της Βουλιαγμένης

για την κατασκευή 15 πολυτελών κατοι-

κιών, 1000τμ η κάθε μία (για την παρανο-

μία αυτή έχει ήδη επέμβει ο εισαγγελέας

και αναμένεται δικαστική απόφαση ), η

εμπορευματοποίηση και τσιμεντοποίηση

των ελεύθερων ακτών, που ήδη ξεκίνησε

από την παραλία του Καβουρίου και κυ-

ρίως η απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου για αλλαγή των χρήσεων γης στο

κέντρο της Βούλας αποδεικνύουν πολύ

καθαρά τη φιλοσοφία της δημοτικής

αρχής να εγκαταλείψει το δήμο στο

έλεος των οικονομικών συμφερόντων. Η

επιβολή μάλιστα του καθεστώτος της γε-

νικής κατοικίας στο κέντρο της Βούλας

έχει, εκτός των άλλων, και έναν ιδιαίτερο

συμβολισμό, αφού για πρώτη φορά επι-

χειρείται από δημοτική αρχή σε όλη την

ιστορία του δήμου. 

Η αλλαγή των χρήσεων γης στο κέντρο

της Βούλας ανοίγει τον δρόμο για την πε-

ραιτέρω αλλαγή χρήσεων γης και σε

άλλες συνοικίες του δήμου.

Η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου να αλλάξει τις χρήσεις γης με

πρόσχημα ”να βάλει τάξη“ στην ανομία

της πλήρους εμπορευματοποίησης, για

την οποία (ανομία) ευθύνη έχει και η πα-

ρούσα και οι προηγούμενες Δημοτικές

Αρχές, θεωρούμε ότι είναι η αρχή μύριων

κακών που θα ακολουθήσουν:

-Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις όλων

των δημοτικών παρατάξεων για πρώτη

φορά επιχειρείται να αλλοιωθεί, ο χαρα-

κτήρας της κηπούπολης και η ποιότητα

ζωής των κατοίκων που με πολλούς αγώ-

νες των συλλόγων και των δημοτών

έχουν διατηρηθεί.

-Οι νέες χρήσεις γενικής κατοικίας που

προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου θα πολλαπλασιάσουν τις εμ-

πορικές χρήσεις που δεν τις έχει ανάγκη

η τοπική κοινωνία και θα αυξήσουν δρα-

ματικά την τσιμεντοποίηση

-Το νέο αυτό καθεστώς στο κέντρο της

πόλης θα αυξήσει τις ήδη υπάρχουσες

οχλούσες χρήσεις (μπαρ, καφέ και άλλοι

χώροι διασκέδασης με έντονη μουσική)

με αποτέλεσμα την ανυπόφορη ηχορύ-

πανση. 

-Αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης

του κέντρου θα είναι και η αύξηση της κί-

νησης των αυτοκινήτων, η κυκλοφοριακή

ασφυξία και βέβαια η ατμοσφαιρική ρύ-

πανση.

-Άμεση συνέπεια της επορευματοποίησης

και τσιμεντοποίησης θα είναι το να κατα-

στεί αβίωτη η ζωή των συμπολιτών μας οι

οποίοι ζουν στο κέντρο ή κοντά σε αυτό. 

-Μέσα σε αυτή την κατάσταση μόνο σαν

σύντομο ανέκδοτο θα ακούγεται η φράση

“ποιότητα ζωής” για όλο το δήμο, και ιδι-

αίτερα για τους κατοίκους του κέντρου

που εκτός από την ποιότητα ζωής που πί-

στευαν ότι θα έχουν ερχόμενοι στη

Βούλα θα δουν  τις περιουσίες τους να

απαξιώνονται και την οικογενειακή τους

γαλήνη να χάνεται.

-Με τη γνωστή τάση για αυθαιρεσία και

ασυδοσία που ακολουθεί την εμπορευμα-

τοποίηση των διαφόρων περιοχών, η πα-

ράνομη αλλαγή χρήσεων ακινήτων θα

λάβει μορφή χιονοστιβάδας αφού η Δημο-

τική Αρχή, αντί να σταματήσει το κακό με

αυστηρή τήρηση των νόμων, ενθαρρύνει

την παρανομία για κερδοσκοπία των

λίγων εις βάρος των πολλών.

-Μετά την αποκάλυψη των κρυφών σχε-

δίων του Δημάρχου για την Βασιλέως.

Παύλου οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι

σκοπεύει να την κάνει δημοτικό πάρκινγκ

χωρίς να πληρώσει, εκμεταλλευόμενος

μια άχρηστη πολεοδομική ρύθμιση στα

χαρτιά προ 60ετίας που κατέστη ανε-

νεργή διότι δημιουργήθηκαν οι άξονες

της παραλιακής και η Λεωφ. Βουλιαγμέ-

νης. Χωρίς να λύσει με τεχνικά αποδεκτό

τρόπο το κομφούζιο της Πλατείας το με-

ταφέρει και το επεκτείνει σε όλη την Β.

Παύλου.

-Η μετατροπή της Β. Παύλου σε εμπορική

ζώνη νόμιμα ή παράνομα θα σημάνει την

έναρξη διάλυσης όλου του πολεοδομικού

ιστού της παλιάς Βούλας που περικλεί-

εται από τους μεγάλους κυκλοφοριακούς

άξονές της.

Εξαιτίας όλων των προαναφερόμενων

εμείς οι πολίτες και οι φορείς που υπογρά-

φουμε το κείμενο αυτό,  αρνούμαστε να

δεχθούμε την απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου για αλλαγή των χρήσεων γης

και θα αγωνισθούμε για την ακύρωσή της.

Ήδη έχουν κατατεθεί ενστάσεις στο Δήμο

και προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση, πριν φτάσει η υπόθεση στο Ακυρω-

τικό Δικαστήριο. Πολύ περισσότερο που

είμαστε σίγουροι ότι μια τέτοια  απόφαση

ανοίγει την “κερκόπορτα” για μετατροπή

των χρήσεων γης σε γενική κατοικία σε

όλο το δήμο μέσα σε λίγα χρόνια.

Σε πρώτη φάση ζητάμε να επανέλθει το

θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, αφού προ-

ηγηθεί ευρύς και ανοιχτός διάλογος με

τους φορείς και τους δημότες, όπως άλ-

λωστε προβλέπει και η νομοθεσία. 

― Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης

― Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής

― Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός-Οικολογικός

Σύλλογος “Πολιτεία”

― Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα”

― Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων της Βασιλέως

Παύλου

Με το παρόν κείμενο συγκεντρώνουν υπο-

γραφές.

Τηλ. 211-1847669  210 8961738

email:  ena.drasi@gmail.com 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Μαραθώνος 104
190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες :    Α. Κατερέλου
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX :    22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας  01/02/2018
Αριθ. πρωτ. 2038
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια ελαστικών οχη-
μάτων και μηχανημάτων έργου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές που θα
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει,
ενώπιον της επιτροπής διαγωνι-
σμού για την προμήθεια ελαστικών
οχημάτων & μηχανημάτων έργου
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
74.102,40€. Η δαπάνη της προμή-
θειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δημοσίευση της διακή-
ρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η 12/02/2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνι-
σμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ. και
ώρα λήξης παραλαβής των προ-
σφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδί-
δεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Προσφορά που κατατίθεται
μετά την ώρα λήξης είναι εκπρόθε-
σμη, κρίνεται απαράδεκτη και επι-
στρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλ-
λου). Η προθεσμία για την παρα-
λαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την
09/02/2018 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγ-

καιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφρα-
γιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπη-
ρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνι-
σμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρε-
σίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια ελαστικών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου ή από το Δι-
αύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από
τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μα-
ραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

Η ΒΟΥΛΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

Το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας υιοθέτησε ομόφωνα στη

συνεδρίασή του στις 31.1.18 ψήφισμα για αγωγή που της

υπέβαλε εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» κατά της δημοτικής επι-

χείρησης Γκολφ Γλυφάδας, με την οποία ζητά να της κα-

ταβληθεί εντόκως το ποσό 925.220,67 € για κατανάλωση

νερού από γεώτρηση και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής

της βλάβης, η οποία μετά από αναβολή συζητείται στις 22

Φεβρουαρίου 2018.

Γράφει μεταξή άλλων το ψήφισμα

«Η Ελληνικό Α.Ε. είναι ένα όχημα “ειδικού σκοπού” που

ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου 2011 για διοίκηση, διαχείριση και

ανάπτυξη του ακινήτου, των εγκαταστάσεων και των υπο-

δομών του πρώην Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Ελλη-

νικό. Βασική αποστολή της είναι η περίφημη “αξιοποίηση”

του αεροδρομίου με τα γνωστά έως σήμερα αποτελέσματα.

Στις 07.04.2015 υπεβλήθη από την άνω εταιρεία αγωγή

κατά του Γκολφ Γλυφάδας, με την οποία ζητάει από την

ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Γλυφάδας, ούτε λίγο ούτε

πολύ να της καταβάλει εντόκως το συνολικό ποσό των

825.220,67 € ως αντίτιμο νερού που έχει καταναλώσει το

Γκολφ από γεώτρηση που βρίσκεται εντός εριζόμενου τμή-

ματος του ακινήτου του Ελληνικού και επιπλέον εντόκως

το ποσό των 100.000 € για την ικανοποίηση της ηθικής της

βλάβης!!!

Συγκεκριμένα, κατηγορεί το Γκολφ Γλυφάδας ότι «επί 909

ημέρες από 06.07.2011 έως 31.12.2013» χρησιμοποιούσε

«αυτοβούλως και αυθαιρέτως, χωρίς καμία τυπική σχέση»

μια «γεώτρηση ύδατος μέσα στο χώρο του πρώην αεροδρο-

μίου Ελληνικού» μέσω της οποίας «υδροδοτεί το γήπεδο

Γκολφ Γλυφάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής». 

Για να καταλήξει δε στο ύψος του αντιτίμου χρησιμοποιεί

στοιχεία που δεν βασίζονται σε μετρήσεις που έχει κάνει,

αλλά σε μία έκθεση που είχε συντάξει το Μάρτιο του 2006

η WWF Hellas με τίτλο «Γήπεδα Γκολφ στην Ελλάδα – Η

άποψη του WWF Ελλάς»! Επικαλείται μάλιστα μελέτες της

Ομοσπονδίας Γκολφ της Ανδαλουσίας (!) και της παγκο-

σμίου άγνωστης οργάνωσης Ecologistas en Accion που πε-

ριλαμβάνει η έκθεση, σχετικά με την ποσότητα του νερού

που χρειάζεται ένα γήπεδο γκολφ. Ευτυχώς, για την στοι-

χειώδη έστω αξιοπρέπειά τους, σταμάτησαν εκεί και δεν

επικαλέστηκαν κάποια άλλη μελέτη που εκπόνησε κάποια

οργάνωση για την προστασία των λιμνών στην ορεινή Χιλή

κατά τον Μεσοπόλεμο… Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι

αυτή η αγωγή, με το παράλογο ιστορικό της και τα αβάσιμα

αιτήματά της, προσβάλει τον Δήμο Γλυφάδας, προσβάλει

την ιστορία του Γκολφ Γλυφάδας και υποτιμά την νοημο-

σύνη όλων μας.

Αυτό υποδηλώνει ουσιαστικά το αίτημα της “Ελληνικό

Α.Ε.”, τη βούλησή της να οδηγήσει μια υγιή δημοτική επι-

χείρηση στη χρεωκοπία και έναν από τους ελάχιστους

πνεύμονες πρασίνου της Αττικής στο μαρασμό, την κατα-

στροφή και την κυριολεκτική ερήμωση.

Ξεχνά όμως να αναφέρει η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ότι ο ίδιος ο

Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ζητήσει να γίνει η παρα-

χώρηση της συγκεκριμένης έκτασης, ώστε ο Δήμος Γλυφά-

δας να παίρνει νερό από τη γεώτρηση.

Ξεχνά να αναφέρει, επίσης, ότι η επίδικη γεώτρηση είναι

μεν μέσα στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, αλλά στο

τμήμα αυτού που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου

Γλυφάδας.

Ο Δήμος Γλυφάδας από την πλευρά του δεν μπορεί παρά

να επισημάνει ότι είναι αδιανόητο μία δημοτική επιχείρηση

και ένας Δήμος να διώκεται για μια πρακτική δεκαετιών. Ότι

είναι αδιανόητο μία κρατική επιχείρηση να διώκει μία δημο-

τική επιχείρηση που μοναδικό σκοπό έχει την συντήρηση

και αξιοποίηση ενός πνεύμονα πρασίνου. Ότι είναι αδια-

νόητο μια -κρατική μάλιστα- εταιρεία να επιχειρεί να αλλά-

ξει το παγιωμένο καθεστώς της υδροδότησης του

μοναδικού γηπέδου γκολφ σε ολόκληρη την Αττική, ο σκο-

πός της οποίας συνδέεται μάλιστα με το δημόσιο συμφέρον

της διατήρησης και ανάπτυξης του αστικού πρασίνου. Ότι

είναι αδιανόητο να ζητά να πληρώσει ο Δήμος Γλυφάδας

το εξωφρενικό αυτό ποσό. Ότι είναι αδιανόητο να μην αν-

τιλαμβάνονται κάποιοι ότι το δικαίωμα για τη χρήση του

ύδατος είναι αναπαλλοτρίωτο.

Ερωτάται η Κυβέρνηση, επί των ημερών της οποίας κατα-

τέθηκε η συγκεκριμένη αγωγή, αν είναι σύμφωνη με το

αγωγικό αίτημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.. Επιθυμεί η Κυβέρνηση

να συνεχίσει, να υφίσταται η εταιρεία Γκολφ Γλυφάδας

Α.Ε.; Την απασχολεί το γεγονός ότι οποιαδήποτε τέτοια

χρέωση θα οδηγήσει την εταιρεία Γκολφ Γλυφάδας Α.Ε. σε

χρεωκοπία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο;

Αλήθεια υπάρχει άλλη περίπτωση που η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

έχει δείξει τέτοιο «ενθουσιασμό» και έχει ασκήσει αγωγές

κατά άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, διεκδικώντας

να αποζημιωθεί για δήθεν ζημιά της; Θα είχε ενδιαφέρον

να μάθουμε.

Ο Δήμος Γλυφάδας δεν θα επιτρέψει σε κανένα ούτε να

διανοηθεί ότι μπορεί να πλήξει το Γκολφ Γλυφάδας. Δεν

αρκούμαστε στην οποιαδήποτε νέα αναβολή της υπόθεσης

και επιφυλασσόμαστε για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργειά

μας, εφόσον δοθεί συνέχεια στην υπόθεση. 

Καταδικάζουμε αυτές τις παράλογες κινήσεις και ζητούμε

άμεσα από την Ελληνικό ΑΕ να πάρει πίσω τα αβάσιμα αι-

τήματά της, να παραιτηθεί από την αγωγή και -επειδή η ίδια

αναφέρθηκε σε ηθική της βλάβη- να ζητήσει εγγράφως

συγγνώμη από τον Δήμο Γλυφάδας, τους κατοίκους μας

και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, που απαιτούν

να παραμείνει ζωντανός ο πνεύμονας πρασίνου του Γκολφ

Γλυφάδας.»

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ

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

ΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥ-

ΤΑΙΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΑΕΙ
Ελληνίδα κυρία - μπέιμπι σίτερ - αναλαμβάνει τη φύ-

λαξη μικρών παιδιών, στις περιοχές Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Άρχισαν τα όργανα” με την “ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.”

Ζητάει από το Δήμο Γλυφάδας (Γκολφ) ένα εκατομμύριο ευρώ 

για το νερό που καταναλώνει από γεώτρηση!!!
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Πρωτοποριακή επέμβαση αφαίρεσης καλοήθους όγκου

εγκεφάλου (κρανιοφαρυγγιώματος) με τη βοήθεια τρισ-

διάστατης κάμερας (3D camera) και μόνιτορ και με τη

χρήση γυαλιών που παρέχουν στον χειρουργό τρισδιά-

στατη εικόνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη σε δημόσιο

νοσοκομείο της Ελλάδας, στη Νευροχειρουργική Κλι-

νική του "Παπανικολάου".

Ο ασθενής είναι ένας 40χρονος ο οποίος είχε υποβλη-

θεί πριν από περίπου πέντε χρόνια σε χειρουργική

αφαίρεση κρανιοφαρυγγιώματος, που υποτροπίασε και

χρειάστηκε να αφαιρεθεί ξανά την περασμένη εβδο-

μάδα με επέμβαση διάρκειας τεσσάρων ωρών. Ο ασθε-

νής ανένηψε με ευχέρεια στη Β΄Μονάδα Εντατικής

Θεραπείας, ολοκλήρωσε τη νοσηλεία του στη Νευρο-

χειρουργική Κλινική, πρόκειται να πάρει εξιτήριο και θα

είναι υπό παρακολούθηση.

«Η τρισδιάστατη κάμερα αποτελεί την τελευταία εξέ-
λιξη στη χειρουργική των όγκων εγκεφάλου μετά από
το μικροσκόπιο και το ενδοσκόπιο δίνοντας ευελιξία και
μοναδικά πλεονεκτήματα στον χειρουργό όπως ασφά-
λεια και λεπτομέρεια με τη δυνατότητα να προχωρήσει
σε εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές με το βέλτιστο
αποτέλεσμα. Η κάμερα αυτή, η οποία δίνει τρισδιά-
στατη εικόνα σε ένα μόνιτορ και ο χειρουργός φοράει
τρισδιάστατα γυαλιά και χειρουργεί βλέποντας το μό-
νιτορ» επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νευροχει-

ρουργός διευθυντής ΕΣΥ, Αθανάσιος

Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος με την ομάδα του διενήρ-

γησε την επέμβαση.

Παράλληλα ανέφερε ότι το μηχάνημα με το οποίο έγινε

η επέμβαση το έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

στις αρχές Ιανουαρίου εταιρεία που το εμπορεύεται και

η οποία το διέθεσε δοκιμαστικά στο νοσοκομείο Παπα-

νικολάου.

Όπως εξήγησε ο Aθ. Σπηλιωτόπουλος η υποτροπή του

όγκου καθιστούσε ακόμη πιο δύσκολη την επέμβαση.

«Το μειονέκτημα αυτών των όγκων είναι ότι κάνουν συ-
χνές υποτροπές. Δεν είναι καρκίνος αλλά κάνει υπο-
τροπές είτε σε πέντε, είτε σε 10 χρόνια, είτε σε 15
χρόνια. Αυτός ο όγκος κολλάει στο οπτικό νεύρο και
στο οπτικό χίασμα που σημαίνει άμεση βλάβη στην
όραση. Αλλά κολλάει και στις καρωτίδες, οι οποίες
είναι τα δύο μεγάλα αγγεία που δίνουν αίμα στον εγ-
κέφαλο. Μπορεί δηλαδή στη διάρκεια του χειρουργείου
να εμποδίσει την αιμάτωση του εγκεφάλου και να προ-
καλέσει εγκεφαλικό» πρόσθεσε ο διευθυντής ΕΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρωτοποριακή επέμβαση αφαίρεσης όγκου του 

εγκεφάλου με βοήθεια 3D κάμερας στο «Παπανικολάου»
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. . . γ ια την υγειά μας

Δηλητηρίαση από Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)
Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) αποτελεί προϊόν ατε-

λούς καύσης οργανικών ουσιών. Το CO περιέχεται στα

αέρια καύσης, όπως αυτά που παράγονται από αυτοκί-

νητα ή φορτηγά, από σόμπες, στόφες, φανάρια, μαγκά-

λια, τζάκια και καυστήρες. Σε περίπτωση συσσώρευσης

μονοξειδίου του άνθρακα σε κλειστούς ή μικρούς χώ-

ρους μπορεί να οδηγήσει σε δηλητηρίαση ζώων και αν-

θρώπων

Η δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα είναι μια

ύπουλη κατάσταση, καθώς αυτό είναι άοσμο και δεν δια-

κρίνεται στην ατμόσφαιρα όπως ο καπνός (αιθάλη).

Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα αφορούν οδηγούς οχη-

μάτων που κοιμούνται μέσα σε αυτά με μηχανή, επι-

σκευές οχημάτων που γίνονται μέσα σε κλειστά γκαράζ,

συσκευές οικιακής θέρμανσης όπως μαγκάλι, τζάκι η

σόμπα σε χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς, πυρκα-

γιές, ανθρακωρύχους, αλλά και απόπειρες αυτοκτονίας.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η έκθεση σε μονοξείδιο του

άνθρακα κατά τη διάρκεια του ύπνου ή σε άτομα τα

οποία είναι μεθυσμένα, οι οποίοι μπορεί να πεθάνουν

χωρίς να εκδηλώσουν συμπτώματα. Η δηλητηρίαση από

μονοξείδιο του άνθρακα δεν έχει ειδικά συμπτώματα και

για τη διάγνωσή της πρέπει να υπάρχει κλινική υποψία.

Η τοξική δράση του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) οφεί-

λεται στην ικανότητά του να εκτοπίζει το οξυγόνο (Ο2)

από τις θέσεις δέσμευσης του με την αιμοσφαιρίνη.

Αυτό οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη χημική συγγέ-

νεια που έχει το μονοξείδιο του άνθρακα με την αιμο-

σφαιρίνη, σε σχέση με το οξυγόνο. Η τοξική δράση τού

CO οφείλεται στο ότι η αιμοσφαιρίνη παρουσιάζει κατά

περίπου 200 έως 250 φορές μεγαλύτερη συγγένεια (συ-

χνότερα αναφέρεται η τιμή 210) προς αυτό σε σχέση με

το Ο2 σχηματίζοντας την ένωση καρβοξυαιμοσφαιρίνη

Έτσι, το αίμα χάνει την ικανότητά του να μεταφέρει οξυ-

γόνο στους ιστούς και οργανισμός ασφυκτιεί. Ο εγκέ-

φαλος είναι το πλέον ευαίσθητο όργανο στην έλλειψη

οξυγόνου και για το λόγο αυτό τα πρώτα συμπτώματα

της δηλητηρίασης από το CO είναι ο πονοκέφαλος και

η ζάλη, που καταλήγει σε λιποθυμία και τελικά στον θά-

νατο από ασφυξία. Το χαρακτηριστικό των δηλητηριά-

σεων από μονοξείδιο του άνθρακα είναι το έντονο

κερασέρυθρο χρώμα που αποκτά το σώμα του θύματος

και είναι εμφανέστατο στο πρόσωπό του. Με τον τρόπο

αυτό εμποδίζεται η ανταλλαγή των αερίων στο επίπεδο

των ιστών και γρήγορα εμφανίζεται υποξία. Αντίστοιχα,

με την αιμοσφαιρίνη που μεταφέρει το οξυγόνο στους

ιστούς, δρα και η μυοσφαιρίνη (myoglobin), η οποία με-

ταφέρει το οξυγόνο στα μυικά κύτταρα. Η μυοσφαιρίνη

επίσης παρουσιάζει κατά περίπου 60 έως 70 φορές με-

γαλύτερη συγγένεια προς το CO σε σχέση με το Ο2.

Αν υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση CO στην ατμό-

σφαιρα, τότε μεγάλο ποσοστό των ερυθρών αιμοσφαι-

ρίων θα μεταφέρει CO αντί για το οξυγόνο που

χρειάζονται όλοι οι ανθρώπινοι ιστοί για να λειτουργή-

σουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ιστών και

θάνατο.

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει μεγάλες συγκεντρώ-

σεις CO, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται αρκετή ποσό-

τητα καρβοξυαιμογλοβίνης σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το γεγονός αυτό πρέπει να το παίρνει σοβαρά υπόψη

κανείς, όταν μάλιστα ζει στο περιβάλλον μιας πόλης

όπου η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη με διάφορους αέ-

ριους ρύπους η συνεργιστική δράση των οποίων σε πολ-

λές περιπτώσεις δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί.

Καθαρή ατμόσφαιρα πλούσια σε Ο2 έχει ως αποτέλεσμα

να καθαρίζεται ο άνθρωπος από την καρβοξυαιμογλο-

βίνη που υπάρχει

στο αίμα του. Είναι

φανερή επομένως

και γι’ αυτό το

λόγο η σημασία

των εξορμήσεων

το Σαββατοκύριακο

στην εξοχή.

Ο περιορισμός της

ρύπανσης από CO

της ατμόσφαιρας των αστικών κυρίως κέντρων έχει

άμεση σχέση με τον περιορισμό των εκπομπών από τα

αυτοκίνητα, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί τόσο με

την καλύτερη λειτουργία του κινητήρα, όσο και με τη

χρησιμοποίηση ειδικών αντιδραστήρων μέσα από τους

οποίους διοχετεύονται τα καυσαέρια.

Συμπτώματα
Καθώς αυξάνει η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άν-

θρακα στο αίμα, εμφανίζεται ναυτία, κόπωση και πονο-

κέφαλος.

Πολύ χαρακτηριστικό είναι το βαθύ κόκκινο χρώμα που

αποκτά το θύμα (σαν κεράσι), που είναι εμφανές και στο

πρόσωπο. Στη συνέχεια το θύμα πέφτει σε κώμα και

επέρχεται ο θάνατος. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και

οι πάσχοντες από καρδιοαναπνευστικές παθήσεις είναι

πολύ πιο ευάλωτοι στις τοξικές επιδράσεις του μονοξει-

δίου του άνθρακα.

Εκτός από την οξεία δηλητηρίαση και η χρόνια δηλητη-

ρίαση είναι πιθανή, όταν π.χ. μια οικιακή συσκευή εμφα-

νίζει ελαττωματική λειτουργία και τα επίπεδα του

μονοξειδίου του άνθρακα αυξάνουν μεν, αλλά όχι σε τέ-

τοιο βαθμό ώστε να επέλθει κώμα. Ο γιατρός πρέπει να

υποπτεύεται τη χρόνια δηλητηρίαση με μονοξείδιο του

άνθρακα, όταν περισσότερα από ένα μέλη της ίδιας οι-

κογένειας εμφανίζουν συμπτώματα, όπως κόπωση, ναυ-

τία και πονοκεφάλους.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Όταν κάποιος ανακαλύψει ένα άτομο που είναι πολύ πι-

θανόν να έχει δηλητηριαστεί με μονοξείδιο του άνθρακα

θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες.

― Το θύμα θα πρέπει να μεταφερθεί το συντομότερο σε

χώρο που αερίζεται καλά.

― Αν το θύμα δεν εμφανίζει αυτόματη αναπνοή ή δεν

ψηλαφάται σφυγμός, ακολουθείται η διαδικασία της

καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

― Με γρήγορες κινήσεις θα πρέπει ο χώρος που συνέβη

το ατύχημα να αεριστεί καλά και να γίνει προσπάθεια

εντοπισμού της πηγής του μονοξειδίου του άνθρακα,

ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των διασωστών.

Πως μπορώ να προλάβω τη δηλητηρίαση
από CO στο σπίτι;
*  Τακτικό σέρβις των συστημάτων θέρμανσης που λει-

τουργούν με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο ή άλλη

βιομάζα από ειδικευμένο τεχνικό.

*  Αποφύγετε τη χρήση θερμαστρών που λειτουργούν

με αέριο ή κάρβουνο μέσα σε κλειστούς χώρους.

* Προτιμάτε πάντα συσκευές που έχουν τη σήμανση CE

*  Αν χρησιμοποιείτε σόμπα, τζάκι ή καυστήρα βιομάζας

σκόπιμη είναι η εγκατάσταση ανιχνευτή CO.

Πώς μπορώ να θερμάνω το σπίτι μου ή να μαγειρέψω
με ασφάλεια όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα;
·  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια ανοιχτή ψησταριά ή άλλο

είδος φούρνου με αέριο ως μέσο θέρμανσης σε διαμέ-

ρισμα, τροχόσπιτο ή σκηνή.

·  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ψησταριά με κάρβουνα ως

μέσο θέρμανσης σε κλειστό χώρο.

·  Ποτέ μην καίτε κάρβουνα σε κλειστό χώρο..

·  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε θερμάστρες υγραερίου που

προορίζονται για κάμπινγκ σε εσωτερικό χώρο.

·  Ποτέ μην τοποθετείτε μια γεννήτρια ρεύματος μέσα

σε δωμάτιο, σε κλειστό γκαράζ ή κοντά σε οπή εξαερι-

σμού.

Πώς μπορώ να αποφύγω τη δηλητηρίαση από CO
στο αυτοκίνητο μου;
·  Με τακτικό σέρβις από εξειδικευμένο τεχνικό, ο

οποίος πρέπει να ελέγχει και το σύστημα της εξάτμισης.

Διαρροή της εξάτμισης προς το εσωτερικό του αυτοκι-

νήτου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις

CO στη καμπίνα του αυτοκινήτου.

·  Ποτέ μη βάζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο σας μέσα

σε κλειστό γκαράζ. Το μονοξείδιο του άνθρακα από τα

καυσαέρια μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα σε υψηλές

και επικίνδυνες συγκεντρώσεις.

Αγγελική Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr
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Α.Σ. ΆΝΟΙΞΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΑΣΑΔ) ΧΑΝΤΜΠΟΛ

"Η ομάδα Παμπαίδων Β΄(γεν.

06-08) του Σωτήρη Τοντόρο-

βιτς επικράτησε  την Κυριακή

28/1 των Κιτρινόμαυρων στο

κλειστό γυμναστήριο Άνοι-

ξης  με σκορ 20-19,  για την

1η αγωνιστική της Β΄ φάσης

του πρωταθλήματος της

ΕΣΧΑ.

Ο ΑΣΑΔ πήρε από την αρχή

προβάδισμα στο σκορ και

στο ημίχρονο προηγήθηκε

με 10-5. Στην επανάληψη η

ΑΕΚ προσπάθησε να ανα-

κάμψει και κατάφερε να ισο-

φαρίσει λίγα λεπτά πριν το

τέλος σε 16-16. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της υπεροχής της στην

ΑΕΚ και έφυγε τελικά νικήτρια με το ροζ φύλλο αγώνα.

Αγώνες “Midwinter Cup”

Άλλη μια διάκριση για τον Ν.Α.Ο.Β. και την ομάδα

Laser. Στον αγώνα που διοργάνωσε ο ΝΟΠΦ, το πε-

ρασμένο Σαββατοκύριακο, 27-28 Ιανουαρίου, με την

ονομασία “Midwinter Cup” και περιελάμβανε ιστιοδρο-

μίες σε αρκετές κατηγορίες σκαφών, η νεαρή αθλή-

τρια του ΝΑΟΒ Βαρβάρα Πόρτολου κατετάγη 2η στην

κατηγορία Laser 4.7 (U16 - κάτω των 16 ετών) και 8η

στην γενική κατάταξη των αθλητών-αθλητριών U16.

Επίσης, ο αθλητής Νίκος Γκιώνης τερμάτισε 5ος της

γενικής κατάταξης, επί συνόλου 95 αθλητών και

αθλητριών από όλους του ομίλους του Σαρωνικού,

του Ευβοϊκού καθώς και από ομίλους της επαρχίας.

Διεξήχθηκαν συνολικά 4 ιστιοδρομίες σε καλές και-

ρικές συνθήκες.
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή

(28/1) Την κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης πίτας πραγματοποίησε ο Πρω-

τέας Βούλας, στο Κλειστό "Γ.

Γεννηματάς" στη Βούλα, την Κυριακή

28 Ιανουαρίου.

Γονείς, αθλητές και φίλοι γέμισαν τις

εγκαταστάσεις του Πρωτέα,  δίνοντας

δύναμη να συνεχίσει η ομάδα την προ-

σφορά της στον ελληνικό αθλητισμό.

Το παραδοσιακό κόψιμο έκανε ο Πρό-

εδρος της ομάδας, Χρήστος Βασιλει-

άδης, παρουσία των δημοτικών

συμβούλων του Δήμου 3Β, Γιάννης

Αγαλιώτης και Δημήτρης Δαβάκης. Τα

τυχερά φλουριά βρέθηκαν από τα

τμήματα των Τζούνιορ 6 και της Ακα-

δημίας 7.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα στον Πρωτέα Βούλας

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου,  στην αίθουσα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, το κόψιμο

της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Αρη Βούλας.

Aθλητές, προπονητές, γονείς, φίλοι και η αιρετή εξουσία του Δήμου 3Β έδωσαν το παρών.

Ο δήμαρχος Γρ. Κων-

σταντέλλος έκοψε την

πίτα και απηύθυνε ευχές,

όπως και όλοι οι επόμενοι

που εκαλούντο να παρα-

λάβουν το κομμάτι τους

έδιναν ευχές.

Ο πρόεδρος του Άρη

Σταύρος Πλακαντωνάκης

ευχήθηκε εκ μέρους του

Διοικητικού Συλλόγου

ένα δημιουργικό 2018 με

επιτυχίες.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα στον Άρη Βούλας
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...στο κύλισμα της μπάλας

Για τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν

το χώρο του αθλητισμού ατόμων με αναπηρία, την κα-

τάσταση των σωματείων και κυρίως τους κινδύνους τους

οποίους εγκυμονούν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν

από την τακτική επιχορήγηση από πλευράς πολιτείας,

στην οποία δεν προβλέπεται ούτε ευρώ για σωματεία

του ειδικού αθλητισμού, συνομίλησαμε με τον Νίκο Δα-

πόλα, μέλος του ΔΣ του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων

με Αναπηρία «Κεραυνός».

Οπως τονίζει, την ώρα που τα περισσότερα σωματεία

βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση από το συνεχιζό-

μενο τα τελευταία χρόνια πετσόκομμα των κρατικών

αθλητικών επιχορηγήσεων, από τις πολιτικές των προ-

ηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, έρχεται η ση-

μερινή των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να δώσει τη χαριστική βολή.

Κάτι που φαίνεται και από την πρόσφατη γνωστοποίηση,

από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των επι-

χορηγήσεων για το 2018. Ειδικά για τον αθλητισμό των

ΑμεΑ η επιχορήγηση για τα σωματεία είναι μηδενική

(πέραν των χρημάτων που αφορούν την Ομοσπονδία

Αθλητισμού ΑμεΑ). Μάλιστα, αμέσως μόλις έγινε γνω-

στή η νέα πραγματικότητα για τα αθλητικά σωματεία

ΑμεΑ, ο «Κεραυνός» εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποι-

ώντας για το πού οδηγούνται τα πράγματα.

Ούτε ευρώ στα σωματεία

Με την ανακοίνωση, επισημαίνει ο Νίκος Δαπόλας, τα

σωματεία είχαν σκοπό «να ενημερώσουμε για την κατά-
σταση που βιώνουμε τόσο εμείς ως σωματεία όσο και
αρκετά άλλα του χώρου. Μια κατάσταση που δεν είναι
απλά οριακή αλλά στο χείλος του γκρεμού, αφού βαδί-
ζουμε για κλείσιμο. Tα πράγματα γίνονται χειρότερα
χρόνο με το χρόνο και πλέον δεν μπορεί να ειπωθεί ούτε
καν το “κάθε πέρσι και καλύτερα”. Οταν μιλάμε για συσ-
σώρευση χρόνιων προβλημάτων, με κύρια αιτία το οικο-
νομικό, κάποια στιγμή τα πράγματα φθάνουν τόσο
οριακά που δεν μπορεί να πάει παραπέρα με κανέναν
τρόπο», λέει χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη δυσάρεστη έκπληξη περίμενε

τους ανθρώπους των Σωματείων και τους αθλούμενους,

με την ανακοίνωση της ΓΓΑ για τις αθλητικές επιχορη-

γήσεις του νέου έτους: Τα σωματεία δεν δικαιούνται

ούτε ευρώ από τις επιχορηγήσεις του 2018. Ετσι στην

τακτική επιχορήγηση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων

με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ - ΑμεΑ) δεν προβλέπεται κονδύλι

για τα σωματεία. Ο Ν. Δαπόλας στέκεται στις μεγάλες

ευθύνες που έχει και η Ομοσπονδία Αθλητισμού ΑμεΑ,

που όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «τα τελευταία χρό-
νια έχει επαναπαυτεί στα όποια χρήματα δίνονται, έχον-
τας διαγράψει τη λέξη "διεκδίκηση" και αφήνοντας τα
πράγματα να οδηγηθούν έως εδώ».

Στη σύγχρονη ζητιανιά 

για την ανεύρεση χορηγών

Ολα αυτά, συνεχίζει ο Ν. Δαπόλας, καλλιεργούν συστη-

ματικά λογικές με επικίνδυνες συνέπειες για τα ίδια τα

σωματεία και γενικότερα για τον αθλητισμό των ΑμεΑ.

Εκτός του «λουκέτου» σε αρκετά σωματεία, υπάρχει και

το ενδεχόμενο είτε να μετατρέπονται σε επιχειρήσεις

και να βάζουν χαράτσι σε αθλούμενούς τους, είτε να

βγουν στη... ζητιανιά για ανεύρεση χορηγών προκειμέ-

νου να επιβιώσουν.

«Με τα όσα ζούμε αυτή τη στιγμή, είναι σαν να μας λέει
η ίδια η κυβέρνηση να μετατρέψουμε τα σωματεία σε
μαγαζιά, βάζοντας χαράτσι για τις υπηρεσίες μας. Κάτι
που ειδικά εμάς ως "Κεραυνό" μας βρίσκει κάθετα αντί-
θετους, αφού θεωρούμε ότι ο αθλητισμός είναι δι-
καίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα και πρέπει να
παρέχεται δωρεάν. Από την άλλη, τέτοιου είδους τακτι-
κές ανοίγουν και έναν άλλο, εξίσου επικίνδυνο δρόμο.
Αυτόν της σύγχρονης ζητιανιάς, όπως το λέω εγώ, με
τα Σωματεία να βγαίνουν στο δρόμο για την αναζήτηση
χορηγών. Μια επικίνδυνη λύση που μόνο πανάκεια δεν
μπορεί να χαρακτηριστεί. Κι αυτό γιατί είναι προφανές
πως όσα σωματεία καλλιεργούν αθλήματα που δεν που-
λάνε θα πρέπει να οδηγηθούν στον αφανισμό. Από την
άλλη, οι χορηγοί πάντα αποζητούν τις επιτυχίες και
μόνο αυτές για να προβληθούν. Ετσι, τι θα γίνει με την
πραγματική δουλειά των σωματείων στην άθληση; Ποια
θα είναι η κατάληξη εάν τελικά δεν έρθουν οι επιτυ-
χίες;».

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κλασικός Αθλητισμός

είναι η ΜΗΤΡΑ όλου του

Αθλητικού Οικοδομήματος

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι ο Κλασικός Αθλητισμός, (Στί-

βος) είναι η ΜΗΤΡΑ όλου του Αθλητικού Οικοδομήματος. Τα

αποτελέσματα των Αθλητικών Αγώνων, Στίβου δεν αμφισβη-

τήθηκαν ποτέ, γιατί ο τρόπος που μετριέται το αποτέλεσμα

κατά αγώνισμα είναι ακέραιος 100% (Ηλεκτρονική Χρονομέ-

τρηση – Φώτο Φίνις – Ανεμόμετρο – Ηλεκτρονικές Εκκινήσεις

– Βιντεοσκόπηση των Αγώνων και λοιπά). 

Γι’ αυτό ο ΣΤΙΒΟΣ είναι  οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. Γι’ αυτό

τα Ομαδικά Αθλήματα, όσα χρήματα και αν κερδίζουν, ποτέ

δεν θα μπορέσουν να έχουν 100% σωστό αποτέλεσμα, πάντα

θα υπάρχουν αμφισβητήσεις και ΒΙΑ αυθόρμητη ή καθοδη-

γούμενη  / οργανωμένη, κυρίως από τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ των Πο-

δοσφαιρικών Ομάδων κατά Χώρα, με στόχο πάντα το

ΧΡΗΜΑ, χρησιμοποιώντας, οργανωμένους ΟΠΑΔΟΥΣ. Ίσως

η βασική αιτία για όλα τα συμβαίνοντα (καλά και κακά) στην

Ποδοσφαιρική Βιομηχανία προέρχεται από τη Διαιτησία η

οποία εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί

αφού οι αποφάσεις  που παίρνονται είναι γρηγορότερες από

ένα ανοιγόκλειμα του ματιού. Όλα αυτά, και άλλα πολλά

ανάγκασαν τις Μεγάλες Πολυεθνικές Επαγγελματικές Ποδο-

σφαιρικές Ομοσπονδίες να πάρουν για τα “μάτια του κόσμου”

κάποια μέτρα τα οποία δεν θα έχουν κανένα ΣΟΒΑΡΟ απο-

τέλεσμα, γιατί ΟΛΟ το ΠΑΙΧΝΙΔΙ είναι ΨΕΥΤΙΚΟ, είναι περί-

που το ίδιο με αυτό που παίζουν τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ των μεγάλων

Ποδοσφαιρικών Επιχειρήσεων, αλλάζοντας “κάθε λίγο και λι-

γάκι” προπονητές για να ηρεμούν τον Κόσμο τους…. Όλα

αυτά βέβαια επιδόθηκαν και σύντομα θα γίνουν χειρότερα με

άσχημα επακόλουθα, γιατί ο πολιτισμός και ο αθλητισμός με-

τετράπησαν σε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με μοναδικό ΣΤΟΧΟ το κυνήγι

του ΧΡΗΜΑΤΟΣ.  

Μνημόνιο Συνεργασίας 

για την ανάπτυξη της πετοσφαίρισης

μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΕΟΠΕ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν 30.1.18 η Περιφερει-

άρχης Αττικής Ρένα Δούρου, με τον Πρόεδρο του ΔΣ της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ), Γιώργο

Καραμπέτσο και το Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Χαλβα-

τζή, με στόχο τη διάδοση και ανάπτυξη του αθλήματος,

τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση του ερασι-

τεχνικού αθλητισμού.

Στην υπογραφή του  Μνημονίου Συνεργασίας  παρευρέθη

ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα

Αθλητισμού Σπύρος Πάντζας και ο περιφερειακός σύμ-

βουλος Πάρις Ευαγγελίου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Επιχορήγηση που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες

σωματείων και αθλούμενων

Συζήτηση με τον Νίκο Δαπόλα,

μέλος του ΔΣ του A.Σ. ατόμων 

με αναπηρία «Κεραυνός»
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Δεν χρειάζεται να ελπίζεις για να ξεκινάς.

Δεν χρειάζεται να νικάς για να επιμένεις.

Μ’ αυτά τα λόγια ξεκίνησε την εισήγησή του ο Δήμαρχος

Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης στη συνεδρίαση της

31/1/18 με μοναδικό θέμα τη «δυνατότητα προστασίας των
οικονομικά αδύνατων συμπολιτών μας, που κινδυνεύουν
από κατασχέσεις λόγω κόκκινων δανείων, οι πρώτες κα-
τοικίες τους».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από το Δήμο Μαρκοπούλου, γιατί

βλέπουν ότι χάνονται και θα χάνονται περιουσίες των δη-

μοτών τους και των Ελλήνων, από τη φτωχοποίηση που

έχει περιέλθει στη χώρα και στο λαό. 

Με στόχο να περισώσουν τις πρώτες κατοικίες πολιτών

των Μεσογείων, αποφάσισαν ομόφωνα να συστήσουν εται-

ρεία διαδημοτική, ειδικού σκοπού, η οποία θα μπορεί να

παίρνει πακέτα κόκκινων δανείων ή μεμονωμένα τα οποία

θα ρυθμίζει με τον δανειολήπτη σε μία νέα βάση.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο δανειολήπτης που χρωστάει και του

βγάζουν το σπίτι στο σφυρί με 90% έκπτωση  στα “κορά-

κια” που έχουν πέσει πάνω στα κόκκινα δάνεια και παίρ-

νουν σπίτια ακόμη και με 200 ευρώ!!! ενώ ο δανειολήπτης

δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει!

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, εξήγησε

ότι το πρόβλημα είναι “καυτό”. Ήδη έχει στο δήμο του πο-

λίτες που εκπλειστηριάζονται τα σπίτια τους και αυτός ήταν

ο λόγος που έκαναν αυτή τη σκέψη, αφού μετά την 31/12

οι πλέον ευάλωτοι δανειολήπτες θα μείνουν χωρίς προστα-

σία και το πρόβλημα είναι υπαρκτό στο Δήμο.

Τόνισε δε: «το έναυσμα δόθηκε - όπως εξήγησε - από ερώ-

τηση που έκανε ο βουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Τζαβάρας,

αν μπορούν Δήμοι και Επιμελητήρια να αναλάβουν τέτοιου

είδους πρωτοβουλίες.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους απαν-

τώντας στην ερώτηση του βουλευτή σημείωσε ότι όσον

αφορά Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιμελη-

τηρίων, αυτό θα ήταν απολύτως εφικτό εφόσον συστήσουν

εταιρίες που να πληρούν τα κριτήρια βάσει των νόμων για

την απόκτηση της ειδικής άδειας διαχείρισης ή απόκτησης

δανείων. Αλλά και άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών

της δικηγόρου Κατερίνας Κνήτου, μέλους του πολιτικού

γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο: “Χρειάζεται ασπίδα η πρώτη

κατοικία”.

Η εταιρεία θα είναι ανώνυμη και θα ξεκινήσει με ένα κεφά-

λαιο της τάξεως των 100 χιλιάδων ευρώ και θα  συσταθεί

μαζί με τους Δήμους των Μεσογείων, που έχουν δείξει ήδη

το ενδιαφέρον τους.

Για όσους βιάστηκαν να πουν ότι θα μετακυλίσουμε κόστη

σε άλλους δημότες και άλλα τέτοια, θέλω να πω, ότι ο

Δήμος δεν θα βάλει ούτε μία δραχμή. Ούτε είμαστε στη λο-

γική του να βγάλουμε χρήματα και να δώσουμε εκατοντά-

δες χιλιάδες ευρώ για να γίνει αυτή η πρόταση, ούτε να

μετακυλίσουμε τα κόστη σε άλλους δημότες κόβοντας

άλλες παροχές.

Αν οι επτά Δήμοι της Μεσογαίας και Λαυρεωτικής εμπλα-

κούν σ’ αυτή την ιστορία το συλλογικό ποσό που θα απαι-

τείτο θα ήταν της τάξης των 16 - 17 χιλιάδων ευρώ ανά

Δήμο», κατέληξε ο δήμαρχος.

Στη συνέχεια μίλησε ο δικηγόρος Ιων. Κωνσταντίνου, ο

οποίος έδωσε λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να συσταθεί

και να λειτουργήσει μία τέτοια διαδημοτική επιχείρηση. 

Από την αναλυτική του ομιλία επιλέγουμε κάποια σημεία

για να καταλάβει περίπου ο αναγνώστης.

«...Με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την από-

λυτα διαβλητή διαδικασία εκπλειστηρίασης που μεθοδεύε-

ται, φρονούμε ότι μπαίνει οριστικά η ταφόπλακα στην

ιδιωτική περιουσία στην χώρα μας, αφού από την μια τα

funds (πίσω από τα οποία κρύβονται στελέχη και μέτοχοι

Τραπεζών στην Ελλάδα) αποκτούν σε τιμή ευκαιρίας τα δά-

νεια και τις απαιτήσεις πιστωτών κατά των ιδιοκτητών ακι-

νήτων και από την άλλη τα αδηφάγα μέλη του κυκλώματος

των πλειστηριασμών, σε αγαστή συνεργασία θα μπορούν

πλέον μέσω της εταιρείας Newsphone να ελέγχουν ποιος

συμμετέχει και ποιος υπερθεματίζει και για τι ποσό στους

πλειστηριασμούς. 

...οφείλω βέβαια να επισημάνω ότι, πίσω από κάποια funds

βρίσκονται Έλληνες τραπεζίτες οι οποίοι διά μέσου αυτών

των σχημάτων θα αποκτήσουν πλέον ιδίω ονόματι τα «δά-

νεια φιλέτα» δηλαδή αυτά που έχουν πολύ μεγάλες εξα-

σφαλίσεις σε σχέση με την ονομαστική τους αξία και ήδη

τους είναι γνωστά.

...Υπάρχει όμως και μια άλλη λύση: αντί να επιτρέψουμε

στα «κοράκια»  των αγορών να αποκτήσουν σε τιμή ευκαι-

ρίας τα κόκκινα και πράσινα δάνεια που οι τράπεζες αφει-

δώς θα διαθέσουν είτε διά τιτλοποιήσεως, είτε διά απ’

ευθείας μεταβιβάσεως μέσω κάποιας διαδικασίας, αυτή η

αγορά να γίνει από Ελληνικές εταιρείες, ελληνικών συμ-

φερόντων και διασποράς ιδιοκτησίας σε μικρομεσαία

στρώματα της κοινωνίας.

Έστω λοιπόν ότι μαζεύονται 200 άτομα και βάζουν από 500

ευρώ έκαστος ιδρύοντας μια συνεταιριστική επιχείρηση

διαχείρησης δανείων. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο είναι

αυτό των 100.000 ευρώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κανένας μέτοχος δεν θα έχει παραπάνω από μία μετοχή.

Αυτοί λοιπόν οι συνεταιριστές μπορούν να αποκτήσουν με

τμήμα των χρημάτων αυτών, έστω 50.000 ευρώ πακέτα δα-

νείων αξίας 500.000 ευρώ αν υποθέσουμε ότι αγοράζουν

με έκπτωση 90%, κάτι που γίνεται στις τράπεζες.

...Η συνεταιριστική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, μπορεί

κάλλιστα να βρεθεί με ελάχιστα ποσά που εύκολα μπορούν

να βρεθούν από μικρομεσαίους επενδυτές – συνεταιριστές

– μεριδιούχους να διεκδικεί την διαχείριση τιτλοποιημένων

ή εκχωρηθέντων δανείων».

...Υπάρχει προηγούμενο τέτοιων επιχειρήσεων στην Ισπα-

νία και σε μικρότερο ποσοστό στην Γαλλία, αλλά και τεχνο-

γνωσία σε σχέση με την λειτουργία τους».

Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες που ανέλυσε ο δικηγό-

ρος Ι. Κωνσταντίνου, αλλά αυτό που αποκομίσαμε και

ακούσαμε και από άλλους ομιλητές, είναι ότι το εγχείρημα

δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό. Οι όμοροι Δήμοι έχουν

εκφραστεί θετικά σε μια τέτοια δράση προκειμένου να βοη-

θήσουν αδύναμους συμπολίτες τους, όπως ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης που παρευρίσκετο και δήλωσε

ότι «ο δήμος μας θα συμμετέχει γιατί πρέπει να στηρίζει το

σπιτι του», αλλά και από άλλους δήμους όπως της Λαυρε-

ωτικής που παρευρέθηκαν σύμβουλοι και ο τέως δήμαρχος

Κερατέας και επικεφ. μειοψιφίας Κ. Λεβαντής.

Ο βουλευτής Γ. Βλάχος δήλωσε “πολύ καλό για να είναι

αληθινό”, ο Κ. Κατσίκης «εκφράζω ευχή να έχει καλή τύχη

και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση», ο Αθ. Μπού-

ρας που επίσης παρευρέθη και όλοι εκφράστηκαν θετικά

δηλώνοντας ό,τι όπου μπορούν να βοηθήσουν θα το κά-

νουν. Ακόμη παρευρέθηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι

Πάρης Ευαγγελίου που δήλωσε «ανιδιοτελές το εγχεί-

ρημα. Μακάρι να ευωδοθεί» και Ζαχ. Πελέκης.

Αφιλοκερδώς συμμετοχή στην εταιρεία με την τεχνογνω-

σία τους, δήλωσαν ο Θεοδ. Κατσανέβας που παρευρίσκετο

και η Ραχήλ Μακρή η οποία τόνισε ότι «μέχρι το 2021 δεν
θα αφήσουν στον Έλληνα πολίτη ούτε κεραμίδι» και έκανε

μία εκτενή ανάλυση της δεινής κατάστασης που βιώνει ο

Έλληνας με τα κοράκια και τις τράπεζες που έπεσαν στο

“πτώμα” και το αφανίζουν. Χαρακτηριστικά είπε: «Η Εuro-
bank έδωσε 1,6 δις € κόκκινα δάνεια για 15 εκατομ. € σε
ανύπαρκτες εταιρείες, που δεν έχουν ούτε τηλέφωνο»...

Αννα Μπουζιάνη

“Ανάχωμα” στα κοράκια των πλειστηριασμών
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