
21ο €

«Πᾶν τό παρά καιρόν
δρώμενον ἐπονείδιστον»

κοίτα σελ.14

86 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι, πολλοί τραυματίες

ΘΘΡΡΗΗΝΝΟΟΣΣ
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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.

Καθαρές οι ακτές του Δήμου Σαρω-
νικού και με νέα μέτρηση Σελ. 6

Τμήμα Προσωπικού Ασφαλείας στο
Δήμο Σαρωνικού Σελ. 6

Ανακατασκευή της μαρίνας Βου-
λιαγμένης Σελ. 7

Λίγα λόγια για τον Μάνο Ελευθερίου
Γιάννης Κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Χρυσή Τομή
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Έγινε της “Πόπης”
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Εθνική τραγωδία δίχως Εθνική Κά-
θαρση Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Toποθετείται πλωτή εξέδρα στην
ακτή της Βάρκιζας Σελ. 17

Εντυπωσιακή η ελληνική αποστολή
των Αμαζόνων Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Μια νεροποντή μισής ώρας, έφτασε για να βυθιστούν

στη λάσπη εκατοντάδες αυτοκίνητα, να πλημμυρί-

σουν σπίτια και επιχειρήσεις στο Δήμο Αμαρουσίου.

Ο λόγος, για άλλη μια φορά, τα μπαζωμένα ρέματα,

τα βουλωμένα φρεάτια και η αβελτηρία των υπηρε-

σιών.

Να τι γράφει η Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την

πλημμύρα σε υπαίθριο πάρκινγκ στον Δήμο Αμαρου-

σίου και τις τεκμηριωμένες ευθύνες του Δήμου Αμα-

ρουσίου:

• Από το ρέμα Σαπφούς τεράστιες ποσότητες νερού

«έσκασαν» διαδοχικά, πρώτα σε εγκαταλελειμμένο

παράνομο αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου και

μετά σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (πρώην ΗΒΗ)

του ίδιου δήμου – παράνομο παρκινγκ. Με τις κατα-

σκευές αυτές έχει μπαζωθεί η φυσική κοίτη του ρέ-

ματος σε τουλάχιστον τρία σημεία. Δηλαδή κάτω

από το παράνομο δημοτικό πάρκινγκ (πρώην εργο-

στάσιο ΗΒΗ), ανάμεσα στην οδό Αγίου Αθανασίου και

την οδό Πάρνωνος και βέβαια κάτω από το παράνομο

αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου, που περικλεί-

εται από τις οδούς Αγίου Αθανασίου και Ομήρου.

Αντ΄αυτών έχει κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγω-

γός αυθαίρετης διατομής, που την πορεία του ουδείς

γνωρίζει!

• Το κύριο πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται στο σκάνδαλο

του ρέματος Σαπφούς και την αβελτηρία της διοίκη-

σης του Δήμου Αμαρουσίου.

• Συγκεκριμένα: Εδώ και πάνω 17 μήνες ο Δήμος

Αμαρουσίου δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει, ενσωμα-

τώνοντας και τις αναγκαίες τεχνικές συμπληρώσεις,

τη μελέτη για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς,

που αύξησε από 6,3 σε 10,6 εκ. ευρώ τη χρηματοδό-

τηση που την εγκρίναμε δύο φορές! 

Δεν έχουν αποξηλωθεί οι αυθαίρετες κατασκευές

και δεν έχει απομακρυνθεί το παράνομο αμαξοστά-

σιο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στο

ρέμα Σαπφούς, στο ύψος της οδού Αγίου Αθανασίου,

παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί σε περίπτωση

πλημμυρικών φαινομένων. 

Χρειάστηκαν 7 χρόνια για να διαπιστώσει η διοίκηση

του Δήμου την αναγκαιότητα διευθέτησης του ρέμα-

τος και άλλα 4 χρόνια για να εκπονήσει την οριστική

μελέτη που είχε με αίτημά της διεκδικήσει και ανα-

λάβει το 2013 από την Κεντρική Συντονιστική Επι-

τροπή Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και

Υποδομών. 

Ευελπιστούμε ότι η «διορθωμένη» οριστική μελέτη

θα συνοδεύεται με την οριζόμενη, εκ του νόμου

4014/2011, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών

όρων (ΑΕΠΟ) των έργων της οριστικής μελέτης. 

Στις 4/12/2017, η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου

παραδέχθηκε τελικά ότι η «ώριμη» μελέτη που είχε

διαβιβάσει πριν 15 μήνες στην Περιφέρεια ήταν τε-

χνικά ελλιπέστατη. Η αποστολή της «διορθωμένης»

οριστικής μελέτης μετά τις τεχνικές επισημάνσεις

της Περιφέρειας Αττικής και με σχεδόν διπλάσιο προ-

ϋπολογισμό (από 6.230.000 σε 10.676.400!) αποτελεί

αδιαμφισβήτητη ομολογία.
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=28044:sxetika-me-ti-simerini-plim-

myra-se-paranomo-parkingk-sto-maroysi&catid=3:2008-0

9-06-21-42-59&Itemid=31

Αλλη μια καταστροφή από νεροποντή στο Δήμο Αμαρουσίου

Ενημερωθήκαμε από το Δήμο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, ότι

θα παραμείνει κλειστό το Εργοστά-

σιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του

ΕΣΔΝΑ  από τη Δευτέρα 30 Ιουλίου

έως την Κυριακή 5 Αυγούστου

Παρακαλείστε να μη βγάζετε στο

δρόμο κλαδέματα.

Το ΕΜΑΚ είναι ο χώρος που δέχεται

τα οργανικά απόβλητα (κλαδέματα

κλπ) από τους Δήμους με αποτέλε-

σμα κατά τη διάρκεια της επόμενης

εβδομάδας ο Δήμος Bάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης να υποχρεούται

να συγκεντρώνει μόνο τα άκρως

απαραίτητα. 

Ο Δήμος παρακαλεί, όλοι οι κάτοι-

κοι της πόλης να ΜΗΝ προβαίνουν

σε κλάδεμα και κηπευτικές εργα-

σίες κατά τη διάρκεια της ερχόμε-

νης εβδομάδας προκειμένου να

διευκολυνθούν οι υπηρεσίες του.

Kλειστό το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του

ΕΣΔΝΑ. Mη βγάζετε στο δρόμο κλαδέματα!
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Παράσταση Θεάτρου Σκιών στο “Ακτιος Οδηγός”

Παράσταση Θεάτρου Σκιών, παρουσίασε η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

Άκτιος Οδηγός στη Βάρη, με τον ειδικό Κων/νο Κουτσουμπή και την ομάδα του,

τη Δευτέρα 23/7/18, στο Θέατρο των Οδηγών, στη Βάρη

Η παράσταση ήταν «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι»· οι ήρωες

ζωντάνεψαν με τη βοήθεια του φωτισμού και της σκιάς και τη μαγική φωνή του

Κ. Κουτσουμπλή μεταφέροντας έτσι τους θαμώνες στα παιδικά τους χρόνια, στις

γλυκές αναμνήσεις...  

Ασφαλίσατε το Drones;

Η Brokers Union, συνεχίζοντας την ανάπτυξη και διάθεση νέων  προϊόντων στην αγορά,

προσθέτει άλλο ένα σύγχρονο προϊόν  στη φαρέτρα των συνεργατών της, με ανταγωνι-

στικό πλεονέκτημα  τιμής και παροχών.

Πρόκειται  για Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Drones. Ασφαλιστικό προϊόν Διεθνών προ-

διαγραφών, με τη συνεργασία και  την υποστήριξη των  Lloyds του Λονδίνου, που εμπίπτει

στον κλάδο ασφάλισης  κινδύνων αεροπλοΐας. 

Τα Drones προσφέρουν υπηρεσίες που, πριν από  μερικά χρόνια, κανείς  δεν μπορούσε

να φανταστεί. Σήμερα  έχουν γίνει απαραίτητα σε πάρα πολλές εργασίες, χρησιμοποι-

ούνται στη μεταφορά αντικειμένων, σε λήψη φωτογραφιών, video κλπ. 

Το ασφαλιστικό  προϊόν με  την υποστήριξη των Lloyds, προσφέρει πλήρη  κάλυψη του

ιδιοκτήτη, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι επαγγελματίας, Αστικής  Ευθύνης για σωματικές

βλάβες και υλικές ζημιές, που τυχόν θα προκληθούν σε κάποιον τρίτο από τη λειτουργία

και χρήση του Drone, Μικτή Ασφάλιση και Επέκταση Κάλυψης σε εμπόλεμη ζώνη ή σαμ-

ποτάζ.

Διατίθεται στην  αγορά, αποκλειστικά μέσω των συνεργατών της  BROKERS UNION, με

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, αίτηση  ασφάλισης  και  όρους  συμβολαίου  στην

Αγγλική &Ελληνική γλώσσα.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,  η εταιρία BROKERS UNION δημι-

ούργησε ειδικό τμήμα ασφάλισης Drones, και απαντά στο: drones@brokersunion.gr και

τηλέφωνο 210-91 19 700.
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Αντιγόνη
του Σοφοκλή

Ακολουθώντας τα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας, όπου

όλα τα πρόσωπα του δράματος μοιράζονταν σε τρεις

υποκριτές, ο Αιμίλιος γίνεται Κρέοντας και Ευριδίκη, η

Αθηνά, Αντιγόνη και Τειρεσίας και ο Μιχάλης, Αίμονας,

Σκοπός και Ισμήνη. Τ

α εννιά μέλη του χορού αναλαμβάνουν το ρόλο των αφη-

γητών της ιστορίας της εμμονικής σχέσης των ηρώων με

τα πιστεύω τους που τους οδηγούν στην καταστροφή

τους, καθώς ο Κρέοντας είναι αποφασισμένος να επιβλη-

θεί και η Αντιγόνη αποφασισμένη να πεθάνει. 

Ανάμεσά τους οι πολίτες παραδομένοι στον φόβο, ψιθυ-

ρίζουν κρυφά, αλλά δεν τολμούν να αντιδράσουν, ενώ η

πόλη παραμένει ακυβέρνητη.

«Το πραγματικό θέμα της τραγωδίας είναι κάτι περισσό-

τερο από την αντιπαράθεση ανάμεσα στο δίκαιο της πο-

λιτείας και το θεϊκό δίκαιο, ανάμεσα στο θετό και το

φυσικό δίκαιο ή ανάμεσα στην εξουσία και τη δικαιοσύνη.

Η πραγματική σύγκρουση είναι ανάμεσα στην ιδιωτική

επιθυμία και τη δημόσια πραγματικότητα. Σ’ αυτήν την

πόλη, όλοι είναι μόνοι. Προσπαθούν να ευτυχήσουν,

αλλά δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν γι’ αυτό. Προσπα-

θούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους, αλλά διαλέ-

γουν λάθος μέσα. 

Διότι, όπως λέει ο Τειρεσίας: Δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
Δεν έμαθαν ποτέ. Δεν μπήκαν καν στον κόπο να σκε-
φτούν... πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό απ’ την ορ-
θοφροσύνη». (Γ.Μπλάνας)

Δευτέρα 27/8/18, ώρα  21:00

Δημοτικό θέατρο του Άλσους (Δ. Κιντής) - Ηλιούπολη 

Σάββατο 8/9/18, ώρα 21:00

Δημοτικό Θέατρο Μ. Θεοδωράκη - Μενίδι 

"Cultural Memory" 

στη Μήλο!
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων εγκαινιάζει το

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018, στις 20.00,  στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Μήλου, την ομαδική έκθεση "Cultural

Memory".  Αρχαιολογικό Μουσείου Μήλου

διάρκεια έκθεσης: 28 Ιουλίου - 30 Σεπτεμβρίου 2018

ωράριο επίσκεψης:  09.00 -16.00

κλειστά: Δευτέρα και Πέμπτη

Στις 30 και 31 Αυγούστου  

οι αναβληθείσες εκδηλώσεις

του 3ου Μεσογειακού 

Φεστιβάλ στα 3Β

Για τις 30 και 31 Αυγούστου, στην παραλία – λιμάνι της

Βάρκιζας έχουν προγραμματιστεί οι εκδηλώσεις του 3ου

Μεσογειακού Φεστιβάλ οι οποίες αναβλήθηκαν για δεύ-

τερη φορά λόγω κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα:  Πέμπτη 30 Αυγούστου 

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – «Κάτω από τα αστέρια»

Eνα πρόγραμμα με τα αγαπημένα μας τραγούδια, τραγού-

δια που αγαπάει ή ίδια η ερμηνεύτρια αλλά και το κοινό

της, τραγούδια μελωδικά αλλά με ροκ πινελιές, τραγού-

δια που θα γεμίσουν την ψυχή μας κάτω από τα αστέρια.

Την διαχρονική ερμηνεύτρια - η οποία περισσότερες από

4 δεκαετίες κρατά τα σκήπτρα με την ξεχωριστή έκφρασή

της και την μοναδική σκηνική της παρουσία - συνοδεύουν

εξαιρετικοί σολίστες μουσικοί που την ακολουθούν εντός

και εκτός συνόρων, σε κάθε γωνιά που ταξιδεύει την Ελ-

ληνική μουσική και τα τραγούδια της.

ΑΚΥΡΩNETAI ΤΟ 3ο ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

Δεν θα πραγματοποιηθεί το 3ο Συναπάντημα των

Χορευτικών Ομάδων του Δήμου Σαρωνικού την Κυ-

ριακή 29 Ιουλίου στην Παλαιά Φώκαια.

Κανείς μας δεν είναι σε διάθεση διασκέδασης και
χαράς όταν δεκάδες συμπολίτες μας έχασαν τη
ζωή τους. Όσο ακόμη υπάρχουν αγνοούμενοι, δεν
μπορεί παρά το μυαλό και οι ευχές μας να βρίσκον-
ται κοντά τους, όπως και η έμπρακτη στήριξή μας
στους χιλιάδες που έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού 

Γεώργιος Β. Σωφρόνης

Αναβάλλονται όλες οι 

εκδηλώσεις των Δήμων
 

Όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδη-

λώσεις των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής,

της Γλυφάδας, αλλά γενικότερα  και  όλων των

Δήμων της Αττικής αναβάλλονται λόγω του

εθνικού πένθους για τους χαμένους συνανθρώ-

πους μας, στις καταστροφικές πυρκαγιές της

Ανατολικής Αττικής.

8o ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

«Fight Club» στον Λυκαβηττό
Το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας ανα-

κοινώνει ότι η αναβληθείσα προβολή της ταινίας «Fight
Club» του Ντέιβιντ Φίντσερ, στον Λυκαβηττό, προγραμμα-

τίστηκε εκ νέου για την Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018 στον

προαύλιο χώρο του Λυκαβηττού, ωρα 21.30 μ.μ..  

Στην εκπνοή των 90s και λίγο πριν την άφιξη της νέας χι-

λιετίας, εμφανίστηκε από μεγάλο χολιγουντιανό στούντιο

μια προκλητική ταινία που έμελλε να γίνει αντικείμενο λα-

τρείας, μίσους και ενδελεχούς μελέτης. Το «Fight Club»,

υπήρξε η ηλεκτρισμένη αυτοψυχανάλυση του κοινωνικά

ευνουχισμένου Gen-X-er, που έβλεπε την επανάσταση που

πάντα ονειρευόταν να κάνει στη ζωή του να συμβαίνει ως

αποκύημα της φαντασίας του. Και σαν εκδήλωση της από-

λυτης καταπιεσμένης φαντασίωσης ολόκληρου του αρσε-

νικού Δυτικού πολιτισμού του τέλους του 20ου αιώνα, η

ταινία πρότεινε την κατάρριψη δομών, συμβόλων, ιδεολο-

γίας, μέσα από την παράδοξη ιστορία ενός καταπιεσμένου

άντρα ο οποίος ψάχνει διέξοδο στη ζωή του και τη βρίσκει

μέσα από τις παράνομες (και προοδευτικά όλο και πιο ανή-

θικες) δράσεις μιας μυστικής πυγμαχικής λέσχης.
«Είμαστε πραγματικά ελεύθεροι να κάνουμε οτιδήποτε μόνο αφό-

του έχουμε χάσει τα πάντα» είναι το απόλυτο μότο της ταινίας,

μεταδιδόμενο από στόμα σε στόμα και γραμμένο σε τοίχους, θρα-

νία και λευκώματα. Όμως αν η εκρηκτική δημιουργία του Φίντσερ

δίδαξε κάτι, πέρα αμφιβολιών και διφορούμενων ερμηνειών, είναι

πως σε ένα απονεκρωμένο σύγχρονο περιβάλλον αυτό που απο-

τελεί γιατρειά δεν είναι η νίκη - είναι η πάλη. Η γροθιά.

Θοδωρής Δημητρόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ • ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην προβολή: 

Για λόγους ασφαλείας της προβολής αλλά και για τη δυνα-

τότητα διέλευσης των οχημάτων έκτακτης ανάγκης έχουμε

αποκλεισμό της πρόσβασης των αυτοκινήτων στο χώρο του

πάρκινγκ του Λυκαβηττού. Εξαίρεση αποτελούν τα οχή-

ματα με το χαρακτηριστικό σήμα ΑμεΑ.

Στις 9 Αυγούστου, ώρα 9μ.μ., προγραμματίζεται η 3η

Γιορτή Σαρδέλας Αρτέμιδας 2018, στο πλαίσιο του "Πο-

λιτιστικ Καλοκαιρού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδας.

Ζωντανή μουσική με την ορχήστρα του Ματθαίου

Γιαννούλη και της Ιωάννας Λεγάκη, σε ένα χορευτικό

πρόγραμμα με τίτλο "Έτσι γλεντάμε στην Ελλάδα".
Δωρεάν ψητή σαρδέλα από βραβευμένους σεφ.

Στο πλαίσιο του "Πολιτιστικό καλοκαίρι Σπάτων - Αρ-

τέμιδας 2018".

3η Γιορτή Σαρδέλας

Αρτέμιδας
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Από την Eρευνητική ομάδα του

Τμήματος Γεωλογίας και

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών

Τον δεκάλογο των συμπερασμάτων της για την κατα-

στροφική πυρκαγιά στο Μάτι έδωσε στη δημοσιότητα

η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας και

Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον καθηγητή Ευθύμη

Λέκκα έπειτα από μια πρώτη ανάλυση των δεδομέ-

νων που συνέλεξε.

Οπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, η μη έγκαιρη

προειδοποίηση, γεγονός που συνετέλεσε στον με-

γάλο αριθμό των θυμάτων, οφείλεται στην ταχύτατη

πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Αναλυτικότερα:

1. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση

πυρκαγιάς σε ζώνη μίξης δασών - οικισμών (wild-

land urban interface - WUI), όπου καταγράφεται η

υψηλότερη πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών στον

ελληνικό χώρο και παγκοσμίως. Ειδικά στον ελληνικό

χώρο τέτοιες περιπτώσεις είναι πολυάριθμες.

2. Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι, ταχύτητας κατά θέσεις

και κατά διαστήματα ακόμα και άνω των 90 χιλ. την

ώρα, διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο στη γρή-

γορη μετάδοση της πυρκαγιάς προς τα χαμηλότερα

υψόμετρα (downslope spread).

3. Η ταχύτατη πλευρική εξάπλωση της πυρκαγιάς,

αποτέλεσε πιθανότατα τον κύριο λόγο για τη μη

έγκαιρη προειδοποίηση, γεγονός που συντέλεσε στο

μεγάλο αριθμό των θυμάτων.

4. Παρατηρήθηκε ότι επηρεάστηκαν κυρίως

κατοικίες και κτήρια υπερυψωμένα ή με ορόφους, με

μικρότερες καταγεγραμμένες ζημιές στα ισόγεια και

στα υπόγεια, τυπικό δείγμα πυρκαγιάς κόμης.

5. Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή

συστηματικά, προκύπτει ότι ο πληθυσμός που

βρισκόταν κοντά στην παραλία, πληροφορήθηκε για

την πυρκαγιά από άτομα που εκκένωναν το

δυτικότερο τμήμα του οικισμού Μάτι, το οποίο είχε

ήδη πληγεί και όχι με τη μορφή έγκαιρης

προειδοποίησης από κάποιο φορέα. Το γεγονός αυτό

δείχνει ότι δόθηκε σχεδόν μηδενικός χρόνος

προειδοποίησης και αντίδρασης.

6. Από την έρευνα πεδίου διαπιστώθηκαν αδυναμίες

στην κατασκευή των οικιών με ευαίσθητα σημεία

στη στέγη, τα κουφώματα και άλλα μέρη, τα οποία

συνετέλεσαν στην καταστροφή τους. Η βελτίωσή

τους πιθανόν να είχε θετικά αποτελέσματα σε ό,τι

αφορά στην τρωτότητά τους απέναντι σε πυρκαγιές.

7. Σημαντικός εκτιμάται ότι είναι ο ιδιαίτερος

πολεοδομικός σχεδιασμός του οικισμού, ο οποίος

ενέργησε ως «παγίδα» για τον πληθυσμό που

προσπάθησε να εκκενώσει. Κάποια από τα σημαντικά

χαρακτηριστικά του ήταν: οδοί μικρού πλάτους,

πολυάριθμα αδιέξοδα, ιδιαίτερα επιμήκη οικοδομικά

τετράγωνα, χωρίς δυνατότητα πλευρικής διαφυγής.

8. Με βάση μαρτυρίες που αναλύονται αυτή τη στιγμή

συστηματικά, στις επιπτώσεις συνέβαλε η κυκλοφο-

ριακή συμφόρηση, λόγω πανικού αλλά και η μεγάλη

συγκέντρωση πληθυσμού (κατοίκων αλλά και

επισκεπτών / τουριστών που πιθανόν δεν γνώριζαν

τη γεωγραφία της περιοχής).

9. Η μορφολογία της ακτογραμμής έκανε δυσχερή

την πρόβαση στην παραλία στα περισσότερα σημεία

(κρημνώδεις ακτές), περιορισμένες οι προσβάσιμες

παραλίες, τα οποία σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορα-

τότητα και την αποπνιχτική ατμόσφαιρα συντέλεσαν

στον εγκλωβισμό.

10. Πιθανή απρόσμενη συμπεριφορά της πυρκαγιάς

λόγω αλλαγής στον τύπο της βλάστησης. Η πυρκα-

γιά ξεκίνησε από περιοχές που είχαν καεί στο παρελ-

θόν και μετέβει σε περιοχή που δεν είχε καεί

πρόσφατα με υψηλή συγκέντρωση καύσιμης ύλης και

επομένως η συμπεριφορά της έγινε κατά πολύ πιο

εκρηκτική.

Πηγή: www.businessnews.gr

ΟI ΔΕΚΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

To Mάτι πριν τη φωτιά.

«Κρείττον του λαλείν το σιγάν»

Ακόμα μετράμε τους νεκρούς…

Ακόμα γεμίζουν τα κρεβάτια των νοσοκομείων με

συνανθρώπους μας που δίνουν μάχη…

Ακόμα τα σπίτια, οι ρίζες και οι κορμοί καπνίζουν…

Τούτες οι στιγμές, απαιτούν

σεβασμό, περίσκεψη και σιωπή!

Απαιτούν τη βοήθεια και τη

στήριξη όλων μας, με κάθε

τρόπο, με κάθε μέσο προς

όσους συνανθρώπους μας

έχουν πληγεί από την κατα-

στροφή, την απελπισία και τη

δυστυχία…

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Αττικής και οι Δήμοι της Αττι-

κής μπορούν αν θέλουν να βοηθήσουν, να το πρά-

ξουν επικοινωνώντας με τους ίδιους τους

Δημάρχους, που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα

τις ανάγκες των Δήμων τους. Άλλωστε, αυτό έκα-

ναν και αυτό συνεχίζουν τούτες τις ώρες να κάνουν.

Με σεβασμό, με διακριτικότητα και με υψηλό αί-

σθημα ευθύνης.

Δεν είναι η στιγμή για εκμετάλλευση, επικοινωνια-

κού τύπου «πρωτοβουλίες», «ανακοινώσεις», «δη-

λώσεις» και «εμφανίσεις» που έχουν αποκλειστικό

σκοπό την προσωπική προβολή!

Όσοι υιοθετούν αυτές τις πρακτικές, ακροβατούν

ανάμεσα στην προσβολή των νεκρών και στην ασέ-

βεια όσων γλύτωσαν!

Ο χρόνος για «απολογισμούς» και «καταλογι-

σμούς», είναι μπροστά μας. Ας μη βιάζονται κάποιοι.

Ας είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.

Ας γίνουμε όλοι πιο χρήσιμοι

Αυτές τις δύσκολες ώρες, «Κρείττον του λαλείν το
σιγάν»

Γιώργος Ιωακειμίδης

Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Αττικής

Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
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Ξεκινά νέο τμήμα 

Προσωπικού Ασφαλείας 

στο Δήμο Σαρωνικού
Security - κατάρτιση - πιστοποίηση

“Κλείνει” η υποβολή αιτήσεων - στο Δήμο Σαρωνικού

- για την ολοκληρ́ωση δημιουργιάς θερινων́ τμηματ́ων

σεμιναρίων πιστοποίησης προσωπικου ́ ασφαλείας

με εξετάσεις στις 29-30/09/2018 στο ΚΕΜΕΑ (Κέντρο

Μελετών Ασφαλείας) 

Οι εκπαιδευο ́μενοι θα καταρτισθου ́ν, θα πιστοποι-

ηθούν και θα προωθηθου ́ν απο ́ τον φορέα για άμεση

απορρόφηση από την αγορα ́ εργασίας. 

Υπεύθυνοι επικοινωνι ́ας: Χατζη ́ Βαρβα ́ρα - Παρα-

σκευά Δαμασκηνή Τηλέφωνο επικοινωνι ́ας: 22910

54413 Fax: 22999 00229 E-mail: info@eurolearning.gr 

‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής

και Επαγγελματικής Ζωής’’ 

Όλες οι ωφελούμενες μητέρες του προγράμματος

‘’Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής

Ζωής’’, οι οποίες έχουν λάβει έγκριση ένταξης

(voucher) στο πρόγραμμα ‘’Εναρμόνιση Οικογενει-

ακής και Επαγγελματικής Ζωής’’ μέσω ΕΕΤΑΑ για

τους Παιδικούς Σταθμούς: Καλυβίων, Αναβύσσου,

Παλαιάς Φώκαιας και Βρεφονηπιακό Σταθμό Ανα-

βύσσου, θα πρέπει από τις 13 Αυγούστου 2018 έως

και τις 03 Σεπτεμβρίου 2018 και από ώρα 09:00π.μ.-

2:00μμ, να προσέρχονται στο Δημαρχείο Σαρωνικού

στα γραφεία του Ν.Π Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού

(Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 1ος όροφος Καλύ-

βια) για την εγγραφή των παιδιών τους (νηπίων ή

βρεφών) στους ανωτέρω Σταθμούς και την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης , προσκομίζοντας φωτοτυπία

της Αστυνομικής Ταυτότητας της μητέρας και το σχε-

τικό voucher (έγκριση ένταξης) που έχουν λάβει.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ στο Δημαρχείο Σαρω-

νικού στα γραφεία του Ν.Π Αριστόδικος Δήμου Σαρω-

νικού (Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 1ος όροφος

Καλύβια)  

Ο Δήμος Σαρωνικού έλαβε σήμερα

23 Ιουλίου 2018 ανάλυση των υδά-

των από τις παραλίες:  Αγίου Νικο-

λάου Λαγονησίου, κεντρική

Σαρωνίδας, κόλπου Αλυκών Ανα-

βύσσου και Θυμαρίου Παλαιάς Φώ-

καιας. 

Όλες οι παραλίες παρουσιάζουν

μηδενικές τιμές ανίχνευσης υδρο-

γονανθράκων και ορυκτέλαιων. 

Τις αναλύσεις πραγματοποίησαν

τα “Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών

Α.Ε.”, τα οποία είναι πιστοποι-

ημένα από το Εθνικό Συμβούλιο

Διαπίστευσης. 

Οι αναλύσεις αυτές θα πραγματο-

ποιηθούν ξανά εντός του μηνός

Αυγούστου, ώστε να ενημερώνον-

ται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

του Δήμου μας.

Συνεχίζουμε να είμαστε σε επα-

γρύπνιση και να ελέγχουμε διαρ-

κώς τις θάλασσες και τις ακτές

μας.

Τα δείγματα ελήφθησαν στις

18/7/18.

Tην Τρίτη 24 Ιουλίου 2018, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου Σαρωνικού, πραγματοποιήθηκε

ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Απο-

λογισμός Προγράμματος Επισιτιστι-

κής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

(ΤΕΒΑ) και Παρουσίαση Νέων Δρά-

σεων» από την Κοινωνική Σύμπραξη

Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται για

έργο που χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας σε

Απόρους (ΤΕΒΑ) και το Υπουργείο

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το

Δήμο Σαρωνικού, επικεφαλής εταί-

ρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Ανα-

τολικής Αττικής, με κεντρικούς

ομιλητές τον Αντιδήμαρχο Κοινωνι-

κής Πολιτικής Δήμου Σαρωνικού

Σταμάτη Γκίνη και τον τεχνικό σύμ-

βουλο για θέματα του ΤΕΒΑ Δημή-

τρη Σοφούλη

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενη-

μέρωση των στελεχών των δήμων

και των χρηστών του προγράμματος

του ΤΕΒΑ για, τις δράσεις που

έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και

γι’ αυτές που προγραμματίζονται το

επόμενο διάστημα.

Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτε-

λέσματα που επετεύχθησαν στις

πρώτες διανομές, προβλήματα που

παρουσιάστηκαν και λύσεις που δό-

θηκαν, καθώς και οδηγίες για την

αποτελεσματικότερη χρήση της

εφαρμογής των TABLET. 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

(ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις που

προάγουν την κοινωνική συνοχή,

συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση

των συνεπειών της φτώχειας και

του κοινωνικού αποκλεισμού. Το

πρόγραμμα υλοποιείται σε τοπικό

επίπεδο από την Κοινωνική Σύμ-

πραξη Αττικής, στην οποία συμμετέ-

χουν ως εταίροι 13 Δήμοι και

συγκεκριμένα, οι Δήμοι Αχαρνών,

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,

Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής,

Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσο-

γαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφή-

νας – Πικερμίου, Σαρωνικού,

Σπάτων – Αρτέμιδος, Ωρωπού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνούν:

teva.anattikis@gmail.com ή τηλεφω-

νικά 2299320300

Καθαρές οι ακτές και οι παραλίες του

Δήμου Σαρωνικού και από τη νέα μέτρηση

«Απολογισμός Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής

Υλικής Συνδρομής και Παρουσίαση Νέων Δράσεων»

Ειδήσεις από το Δήμο Σαρωνικού
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Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την

ανακατασκευή της μαρίνας Βουλιαγμένης, συζήτη-

σαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 18/7/18

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Παρόντες

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και εκπρόσωποι των νέων

ιδιοκτητών του Αστέρα, αφού η  Μαρίνα Βουλιαγμέ-

νης έχει ενοικιαστεί, για 49 χρόνια, από τους νέους

“ιδιοκτήτες” της χερσονήσου του Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης, από το ελληνικό δημόσιο.

Υπέρ της Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ετάχθη, ομόφωνα, το σώμα του Δημοτικού Συμβου-

λίου.

Μιλώνας ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος τό-

νισε ότι η ανακατασκευή αυτή «Θα δώσει
ακόμη μεγαλύτερη σημασία και τουριστικό
βάρος υψηλής ποιότητας στην περιοχή μας,
κάτι που έχει υπάρξει ως ζητούμενο από με-
γάλο μέρος του Δ. Συμβουλίου».

Ο Διευθύνων σύμβουλος  της εταιρείας mar-

net ATE, Νίκος Φλώριος, μία εταιρεία που

ασχολείται κυρίως με μελέτες μαρινών και

έχει αναλάβει και τη μελέτη της μαρίνας

Βουλιαγμένης κάνοντας την εισήγηση τού

θέματος σημείωσε μεταξύ άλλων:

Η μαρίνα Βουλ/νης είναι μία πολύ ειδική περί-
πτωση. Δεν πρόκειται για τη δημιουργία μόνο
ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου τουριστι-
κού λιμένα, αλλά γιατί αποτελεί ένα κομμάτι
στο παζλ της ανάπτυξης του Αστήρ Παλλάς, ίσως από
τα σημαντικότερα, ίσως και το σημαντικότερο. Ίσως
είναι το πετράδι του στέμματος.

Όραμά τους - όπως ακούστηκε - είναι να δημιουργηθεί

ένας υψηλού επιπέδου τουριστικός ψυχαγωγικός χώρος.

Το σχέδιο έχει εγκριθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακι-

νήτων Δημοσίου). Εχει εγκριθεί ομόφωνα από την Επι-

τροπή τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού,

έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολο-

γικό Συμβούλιο).

Σύμφωνα με το άρθ. 31 του Ν. 2160/93, οι επιτρεπόμενες

χρήσεις γης εντός της χερσαίας ζώνης μιας μαρίνας πε-

ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αθλητικές εγκαταστάσεις,

τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα,

εστιατόρια κ.ά. Τέτοιες εγκαταστάσεις θα γίνουν και

στην μαρίνα Βουλιαγμένης.

Η συνολική δόμηση της χερσαίας ζώνης ανέρχεται σε

4.800 τ.μ. και ο συντελεστής δόμησης είναι 0,09!

Το σχέδιο (master plan) θα έρθει στο συμβούλιο του

Δήμου, αναλυτικά στη Β’ φάση του. Σ’ αυτή τη φάση πα-

ρουσιάστηκαν διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου.

Τα πράσινα πρανή, σκέπτονται να τα αφήσουν εφόσον

τα εκσυγχρονίσουν.  Το κτίριο που βρίσκεται το λιμεναρ-

χείο θα κατεδαφιστεί, θα αναπτυχθούν χώροι στάθμευ-

σης και θα ανοίξει το λιμάνι επεκτείνοντας την

προβλήτα. Προτείνουν - όπως ανέφεραν - μία ανάπτυξη

ισορροπημένη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Αστέρα, Κουτσιβίτης, ανέ-

φερε μεταξύ άλλων:

«Είναι μία μαρίνα παγκοσμίου κλάσης υψηλών προδια-
γραφών, διεκδικώντας ένα μερίδιο αγοράς από τη διεθνή
πελατεία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν
ανταγωνιστικό. Εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική
ανάπτυξης του Αστέρα.
Αυτό είναι πολύ μοναδικό παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν
πολλά συγκροτήματα που να συνδυάζουν την ομορφιά
της Βουλιαγμένης, αλλά και το προϊόν σε συνδυασμό
με της μαρίνας, του οικιστικού και μιας πολυτελούς αλυ-
σίδας, που σαν σύνολο αποτελούν ένα εκπληκτικό συν-
δυασμό, μοναδικό ως προϊόν στον παγκόσμιο τουριστικό
χάρτη».
Αναφέρθηκε στη διαχρονική στήριξη, που έχουν, από την

τοπική κοινωνία, κάτι που θέλουν να αναπτύξουν και να

συνεχίσουν να έχουν. «Είμαστε πραγματικά πολύ υπε-
ρήφανοι για τη σχέση που έχουμε με την τοπική κοινωνία
και πάρα πολύ χαρούμενοι, με τη σχέση συνεργασίας σε
εποικοδομητικό επίπεδο, της δημοτικής συνεργασίας
που έχουμε και με τον κ. δήμαρχο και με τις δημοτικές

αρχές συνολικά».

“Η νέα ταυτότητα της Αθήνας”

Η συνολικότερη ανάπτυξη, που ακούμε ότι οραματίζονται
για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, αυτό της Αθη-
ναϊκής Ριβιέρας, σίγουρα είναι κάτι που αναβαθμίζει και την
Αθήνα και έχει ένα θετικό αποτύπωμα και για τα επόμενα
σχέδια, που σχεδιάζονται.
Η νέα ταυτότητα της Αθήνας, να μπορεί να είναι ένας παγ-
κόσμιος προορισμός κλάσης, σε resort επίπεδο και όχι
απλά σε μία πρωτεύουσα που απλά προσελκύει τον τουρι-
σμό, όπως προσελκύουν και οι άλλες ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες. 

Αυτό είναι μοναδικό πλεονέκτημα για την
Αθήνα., κατέληξε ο διευθύνων σύμβου-

λος.

«Η μέχρι σήμερα συνεργασία με την εται-
ρεία που έχει πλέον την ιδιοκτησία αυτής
της ξεχωριστής μονάδας είναι σημαντική
και με την Δημοτική Αρχή και με τις υπη-
ρεσίες», επεσήμανε ο δήμαρχος και χα-

ρακτήρισε «Μεγάλη ατμομηχανή τοπικής
ανάπτυξης, την όλη επένδυση της χερσο-
νήσου.
...μετά από μία πάροδο περίπου δέκα
ετών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μιλάμε
για μία άλλη πόλη, για έναν άλλον κόσμο,
για ένα άλλο παράκτιο μέτωπο», δήλωσε

ολοκληρώνοντας ο δήμαρχος.

Αστικοί μύθοι...

“Η πρόσβαση της Απόλλωνος θα κλείσει από τη μαρίνα και
πέρα γιατί ακούγονται διάφορα ανεύθυνα”; ρώτησε ο δημ.

σύμβουλος Παν. Σωτηρόπουλος.

“Πολλοί οι αστικοί μύθοι”, απάντησε ο δήμαρχος και εξή-

γησε!

Περίπου 50 μέτρα από τη διασταύρωση που κατεβαίνουμε

για τη μαρίνα  σταματάει ο δρόμος με μία αναστροφή που

γίνεται για να γυρίσει το όχημα πίσω. Από εκεί και πέρα γί-

νεται μία εξαιρετική περιπατητική διαδρομή μέχρι το Ακρω-

τήρι. Τα αυτοκίνητα δεν θα πηγαίνουν μέχρι εκεί. Είναι

καλό που δεν θα πηγαίνουν, το ζητήσαμε και εμείς ως

Δήμος!

σ.σ. ποιος είναι ο “αστικός μύθος”;;; Το παράδοξο είναι ότι

ο ερωτών ικανοποιήθηκε από την απάντηση...

Ιδιαίτερα βεβαρυμένος ο κόλπος της Βουλιαγμένης, με

κύριο λόγο τη μαρίνα. Τα λύματα των σκαφών θα μπορουν

να πέφτουν στον κεντρικό αγωγό της αποχέτευσης; Η θέση

της μαρίνας δεν είναι η καλύτερη γιατί είναι κλειστός κόλ-

πος. Είπατε ότι θα κάνετε και κάποια προβλήτα, μήπως

αυτή θα εμποδίζει την ανακύκλωση του νερού; ρώτησε ο

συμπαραστάτης του δημότη, Σωτ. Ελευθερίου

«Θα γίνει πολύ καλύτερη, δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου,
γιατί αυτό είναι προς όφελος της επένδυσης», απάντησαν

οι αντιπρόσωποι των επενδυτών.

Η συνεδρίαση αυτή ήταν και η τελευταία του φετινού Κα-

λοκαιριού. Η επόμενη συνεδρίαση όπως ανέφερε ο πρό-

εδρος του Δ.Σ. Νίκος Ψαλλίδας θα γίνει το τελευταίο

δεκαήμερο του Αυγούστου.

Αννα Μπουζιάνη

Ανακατασκευή της μαρίνας Βουλιαγμένης

Έκτακτη αιμοδοσία 

υπέρ των πυρόπληκτων στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο 

Σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βού-

λας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργα-

νώνει έκτακτη αιμοδοσία υπέρ της τράπεζας αίματος

των πυρόπληκτων της Ανατολικής Αττικής. Η αιμοδο-

σία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιουλίου στο

τμήμα αιμοδοσίας του Ασκληπιείου Βούλας από τις

09.00 έως τις 13.00. 

Όσοι είναι ήδη εθελοντές αιμοδότες ή  είναι σε θέση

να αφιερώσουν λίγη ώρα να συμβάλουν στην προ-

σπάθεια που γίνεται μπορούν να προσέλθουν.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης - 213 2020 142

Ασκληπιείο Βούλας – 213 216 3177, 3179 και 213 216

3000
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Ο Μάνος Ελευθερίου, ποιητής και γενικότερα συγ-

γραφέας  και στιχουργός τραγουδιών που αγαπήθη-

καν, πρόσφατα  έφυγε  σιωπηλά από τον κόσμο

τούτο. 

Η μοίρα  αυτών των  στιχουργών, τούς γράφει  να

μένουν  μακρυά από τα  φώτα και το  χειροκρότημα

του κοινού. Το άμεσο χειροκρότημα χαρίζεται πρώ-

τιστα   στον τραγουδιστή,  μετά  συνήθως και πλην

εξαιρέσεων λιγότερο  στον μελοποιό,  σκιερά δε

και στο  περιθώριο το μπράβο, στον δημιουργό στι-

χουργό. 

Ο Μάνος  Ελευθερίου φαίνεται να  καταγράφει

στο ενεργητικό του  περισσότερες από εννέα

ποιητικές συλλογές και να έχει στιχουργήσει πε-

ρισσότερα από 400 τραγούδια.

Σε  υπόβαθρο ο στίχος του είναι που στήνει το

σκηνικό  στον  μουσικό για τη μελοποίηση και τη

δόξα στον τραγουδιστή που έρχεται να ζωντανέ-

ψει τη σύνθεση. 

Τα ποιήματά του διέπονται από ένα απόλυτα ελ-

ληνικό περιεχόμενο. Σε αυτά ο στίχος  δένεται

σε  μια κρυφή ή και φανερή μετρική, και  σε κα-

νόνα  μιας ρυθμικής αγωγής. 

Λέξεις όχι εξεζητημένες, παρατάσσονται σε σύν-

ταξη απλή πλην με μουσική δυνατότητα και έφεση

προς μελωδική αλλά και ευχέρεια αποστήθισης.

Ακόμη η μουσικότητα  στο στίχο του,  διεκδικεί  την

αίσθηση τού διαχρονικού, καθώς  παίζει άλλοτε σε

μοτίβο κάποιου μοντερνισμού και άλλοτε επάνω σε

στοιχεία παρμένα από την παλιότερη φυλετική παρά-

δοση. Δηλαδή  το “μοντερνίζον” σε  ρεαλισμό, δεν δι-

στάζει και αλλού να  δανείζεται στοιχεία

ρομαντισμού, από σολωμικά ή και καρυωτακικά πρό-

τυπα και λοιπές ευαισθησίες. 

Χρησιμοποιεί την δεκαπεντασύλλαβη μετρική, η

οποία υποκύπτει σε  σταυρωτή ή και ζευγαρωτή ομοι-

οκατάληξη που ομαδοποιείται σε εξάστιχη η τετρά-

στιχη στροφή. Δείγμα και αυτό  εμπειρίας στο

παιχνίδι της ποιητικής φαντασίας.

Στην ολιγοσέλιδη  ποιητική του συλλογή “Η πόρτα
της Πηνελόπης” ο φόβος του επικείμενου θανάτου,

τα ερωτήματα που ταλανίζουν την ύπαρξη, αφήνον-

ται να αιωρούνται στο αναπάντητο της αγωνίας. 

Ο Μάνος Ελευθερίου έχει όμως ασχοληθεί  και με το

μυθιστόρημα.  Περιγράφεται   ‘’Ο καιρός των χρυσαν-
θέμων’’, με αναφορά στον μεγαλοαστισμό της Ερ-

μούπολης  της Σύρου τού 19ου αιώνα, που κινείται

γύρω από το πρόσωπο μιας    ηθοποιού, γνωστής

εκείνη την   εποχή, της Ευαγγελίας Παρασκευοπού-

λου. Εδώ ο μεγαλοαστισμός σε μια ξιπασιά δίνεται

από ένα ξεπεσμένο  οικονομικά ζευγάρι της υψηλής

επαρχιώτικης κοινωνίας, που πασχίζει με  ‘’αρχοντο-

χωριατιά’’  να εντυπωσιάσει την ξένη πρωτευουσιάνα.

Οι κριτικές  τελικά για το βιβλίο του  αυτό, να σημει-

ωθεί πως ήταν αμφιλεγόμενες. 

Σε συνέντευξή που έδωσε στην Ελενα Χουζούρη, ο

Ελευθερίου τα βάζει με τους καλλιτέχνες: «Τους καλ-
λιτέχνες  ο περισσότερος κόσμος τούς αγαπά στη
δόξα τους, την οποία μερικοί κατακτούν με “άνομα
μέσα”.  Εγώ συμπαρίσταμαι  στην πτώση εκείνων που
είχαν ήθος. 
Δεν αντέχω το φθόνο, τη ζήλια, την τσιγκουνιά και
ιδίως εκείνους που μπορούν να ζουν χωρίς φίλους.
Κάθε καλλιτεχνικός στίβος ήταν ανέκαθεν και όχι
μόνο στην πατρίδα μας, μια ματωμένη αρένα με τους
μονομάχους έτοιμους να αλληλοσφαγούν».

Ο Μισέλ  Φαΐς  συγγραφέας, στην  ‘Βιβλιοθήκη’’,  την

περιοδική έκδοση της πάλαι  ποτέ εφημερίδας ‘’Ελευ-

θεροτυπία’’, είχε δημοσιεύσει μια συνέντευξη που

είχε πάρει από τον  Μάνο Ελευθερίου.

Από τη συνέντευξη αυτή, που  ο Ελευθερίου βιογρα-

φώντας την τακτική της γραφής του, στην πραγματι-

κότητα προβαίνει σε   διδακτικό μάθημα προς  τον

κάθε επίδοξο ‘’λογοτεχνίζοντα”, σταχυολογώ  κατά

λέξη αντιγράφω:

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει και σού έρχεται μια ιδέα, η

οποία ζητάει να γίνει διήγημα, ποίημα, μυθιστόρημα.

Τη σημειώνεις κάπου χωρίς να φαντάζεσαι, ότι με

αυτές τις αρχικές ελάχιστες λέξεις θα περάσεις βα-

σανιστικά επί πολύ καιρό. 

Γράφω ακόμα με το χέρι. Η πρώτη καθαρή αντιγραφή

του αρχικού κειμένου  πάλι με το χέρι, με μεγάλο διά-

στημα μέσα στις αράδες για να μπορώ να διορθώνω

με ευκολία.   Εννοείται ότι αντιγράφοντας διορθώνω

κιόλας σε σημείο, που η πρώτη γραφή να είναι κάτι

ξένο. 

Όταν το κείμενο  πάρει μια μορφή, το δακτυλογραφώ

πάλι με πολύ μεγάλο διάστημα στις αράδες. Τώρα

έχω τη μαγιά για να δουλέψω, εκείνη που θέλω. Πολ-

λές φορές φτάνω σε αδιέξοδο, καθώς οι πολλές

επεμβάσεις δεν μού επιτρέπουν ακόμα ούτε τα δικά

μου γράμματα να διαβάσω!  Πιάνω κάτι άλλο.  Περ-

νάει ο καιρός. 

Κάποια στιγμή το ίδιο το κείμενο μού φωνάζει  να

ασχοληθώ μαζί του.  Τότε ακριβώς βλέπω και τα πε-

ρισσότερα λάθη.  Καθώς  μάλιστα δεν κρατάω ημε-

ρολόγιο γραφής, καταφεύγω στις σημειώσεις   μου

για να δω με τί ακόμη μπορώ να συμπληρώσω το κεί-

μενο, ή τί να προσέξω για να αποφύγω τις παγίδες

του πρώτου ενθουσιασμού. Είναι σωτήριες. Άλλοτε

όμως δεν βοηθούν σε τίποτε.   Τότε τις σβήνω, όπως

σβήνω και τεράστια κομμάτια στο κείμενο.  Στα παλιά

χρόνια μού άρεσε να κρατώ τις διαδοχικές πρόχειρες

γραφές μου. Τώρα με αηδιάζουν. Τις σκίζω μόλις κα-

θαρογράψω  κάτι.  Η πρώτη γραφή δίνεται σε πέντε

έξι φίλους να ρίξουν μια ματιά. Τις περισσότερες

φορές οι παρατηρήσεις τους είναι και χρήσιμες. 

Όταν γράφει κανείς  όσο επηρεασμένος και αν είναι

από τα διαβάσματα σπουδαίων συγγραφέων,

(κειμένων οπωσδήποτε γραμμένων για άλλες

εποχές και από άλλες νοοτροπίες) εντούτοις

εκείνες τις “βασανιστικές ώρες”, αυτούς  τούς

ξεχνάει.  

Έχει αποδειχθεί  βέβαια, ότι όσα μας επηρέασαν

κατά καιρούς βγαίνουν στον αφρό, χωρίς  να το

καταλαβαίνεις.»

Κλείνοντας τα παραπάνω σαν ποιητικό μνημόσυνο,

τώρα δεν μένει  παρά μαζί να ξαναθυμηθούμε κά-

ποια από τα τραγούδια που στιχούργησε, κάποια

από αυτά που τραγουδήσαμε και θα τραγουδάμε.

Μέσα στην παρένθεση αναφέρονται και οι πρώ-

τοι εκτελεστές.

“Κάτω από τη μαρκίζα” ( Μοσχολιού)

“Οι ελεύθεροι κι ωραίοι” (Νταλάρας)

“Τα λόγια και τα χρόνια” (Γαργανουράκης)

“Ποιός τη ζωή μου” (Φαραντούρη) 

‘’Παραπονεμένα λόγια” (Νταλάρας)

“Ο Άμλετ της Σελήνης” (Θηβαίος)

“Στα χρόνια της υπομονής” (Νταλάρας)

“Άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτηλήνη” (Μη-

τροπάνος)

“Το τραίνο φεύγει στις οκτώ” (Δημητριάδη) 

“Μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό’’ (Μητσιάς)

Βοηθήματα
1)΄Ελενα Χουζούρη:. “Συνέντευξη με τον Μάνο Ελευθερίου’’, “Βι-

βλιοθήκη Ελευθεροτυπίας”, τεύχ. 306/ 2004.

2) Βαγγ. Χατζηβασιλείου: ’’Ένα αστικό κέντρο σε παρακμή”, “Βι-

βλιοθήκη Ελευθεροτυπίας”, τεύχ, 306/2004 

3) Γιώργ.  Ξέναρος: ‘’Η εξορία του ποιητή’’ , “Βιβλιοθήκη Ελευθε-

ροτυπίας”, τεύχ. 306/2004 

4) Μισ. Φαΐς: “Θαμμένοι σε  λέξεις”,  “Βιβλιοθήκη Ελευθεροτυπίας”,
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γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Για τον 

λίγα λόγια 

σε χρέος μνήμης 

Μάνο Ελευθερίου  

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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Χρυσή τομή, είναι μια έκφραση που απεικονίζει την αρ-

μονία της μεγίστης και ατέρμονος δημιουργίας του Σύμ-

παντος Κόσμου!!!

Το γένος των ανθρώπων που πρωτοστάτησε στον πο-

λιτισμό, στην επιστημονική γνώση και στην τεχνογνω-

σία και φώτισε τον ανθρώπινο σκοταδισμό

εκπολιτίζοντας τα ανθρωποειδή και μετατρέποντάς τα

σε νοήμονες ανθρώπους, ήταν οι πρόγονοι των Ελλή-

νων που είχαν πάρει την ονομασία των πελάγων,  τα

οποία διέσχιζαν  και  γι’ αυτό  ονομάστηκαν ΠΕΛΑΣ-

ΓΟΙ!!! 

Οι χρονολογίες που μας παρέχει η ιστορική μελέτη

εκείνων των εποχών είναι συμβατικές και γι’ αυτό το

λόγο πρέπει να ψάξουμε τις αληθινές,  μέσα από τα γε-

ωλογικά  φαινόμενα που είχαν λάβει χώρα στο μακρινό

παρελθόν, όπως τους τρείς μεγάλους κατακλυσμούς

που είχαν εκδηλωθεί στην ελλαδική περιοχή, όπως ήταν

ο κατακλυσμός του Ώγυγου ή Ωγύγιου, του Δευκα-

λίωνα, του Δάρδανου και την έκρηξη του ηφαιστείου

της Θήρας, δηλαδή της Σαντορίνης!!!

Οι  Πελασγοί – Μινύες (Μινύες λέγονταν οι υπήκοοι του

Πελασγού βασιλιά Μινύα που έφυγε από τον Ορχομενό

και ίδρυσε στην Πελοπόννησο την Μινυακή Λακεδαί-

μονα),   ήταν οι πρώτοι τεχνοκράτες, μεταλλουργοί και

κατασκευαστές όλων των έργων που θεωρήθηκαν θαύ-

ματα, όπως και των Πυραμίδων (=πυρ+άμμος = ενέρ-

γεια από την άμμο),  που κατασκευάστηκαν στην

αποικία των Ελλήνων την Αίγυπτο (= υπτίως του Αι-

γαίου)   και χρησίμευαν σαν πυρηνικοί αντιδραστήρες.

Πολλές χιλιετίες αργότερα όταν αποκόπηκε η Αίγυπτος

από την μητροπολιτική Ελλάδα,  λόγω της εισροής των

νερών  από το λιώσιμο των πάγων της Βόρεις Ευρώπης,

πλημμύρισαν και μετέτρεψαν τη Μέση Γη  σε Μεσόγειο

Θάλασσα,  οπότε  επήλθε επιμειξία των Ελλήνων με τις

μαύρες γυναίκες της Αφρικής και προέκυψε το γένος

των Αιγυπτίων με τον μεγάλο και ξεχωριστό πολιτισμό

του. Οι Φαραώ χρησιμοποίησαν τις Πυραμίδες σαν τα-

φικά τους  μνημεία,  ενώ μέσα στις Πυραμίδες υπήρχε

η ραδιενέργεια, η οποία επέφερε το θάνατο ή τον καρ-

κίνο σε όσους τις άνοιγαν· το  φαινόμενο αυτό το απέ-

διδαν, λόγω άγνοιας, στην κατάρα των Φαραώ!!!

Για την κατασκευή των μοναδικών και θαυμαστών

έργων τους οι Πελασγοί - Μινύες και πρόγονοι των Ελ-

λήνων χρησιμοποίησαν πρώτοι  την εφαρμογή της λε-

γόμενης Χρυσής Τομής και απ’ αυτούς την

ακολούθησαν και οι απόγονοί τους καλλιτέχνες και κα-

τασκευαστές των εξαίσιων ναών, γλυπτών, αγαλμάτων,

στηλών και τόσων άλλων έργων που δεν έχουν τέλος

σε ποσότητες και  φτάνουν μέχρι τα χρόνια του Μεγά-

λου Μακεδόνα-Έλληνα Στρατηλάτη και Κοσμοκράτορα

Αλεξάνδρου. Πολλά από τα έργα αυτά, πρόσφατα κα-

ταστράφηκαν στο πόλεμο της Συρίας  από Τζιχαντιστές

και Αμερικάνους  στρατιώτες οι οποίοι με την βοήθεια

ανιχνευτών μετάλλων έβρισκαν  κάτω από τους ναούς

που ανατίναζαν τόνους χρυσών καλλιτεχνημάτων

όπως ολόκληρη χρυσή άμαξα που μετέφερε μια γυναι-

κεία θεότητα, αλλά και τεράστιες ποσότητες χρημάτων

σε χρυσά κέρματα!!!

Με απλά και κατανοητά λόγια, χρυσή τομή μιας ορθο-

γώνιας παραλληλόγραμμης  πλάκας είναι ο λόγος, δη-

λαδή η κλασματική μορφή της διαίρεσης του μήκους

της πλάκας δια του πλάτους της, του οποίου το πηλίκο

πρέπει να είναι ο αριθμός 1,618 και για ευκολία 1,62 και

συμβολίζεται με το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου

το κεφαλαίο  «Φ» προς τιμήν του Μέγιστου καλλιτέχνη

και κατασκευαστή Φειδία, ο οποίος σε όλα του τα έργα

χρησιμοποιούσε την χρυσή τομή!!!

Η χρυσή τομή λέγεται  και χρυσός λόγος,  ή χρυσός κα-

νόνας, ή χρυσή μετριότητα, ή Θεϊκή αναλογία, ενώ

στον Ευκλείδη αναφέρεται σαν  «άκρος και μέσος

λόγος»!!!

Η χρυσή τομή έχει εφαρμογές στην τέχνη αλλά και στα

μαθηματικά και έχει αποδειχθεί ότι όλη η δημιουργία

του Σύμπαντος και όσων βρίσκονται σε αυτό έχουν κα-

τασκευαστεί βάσει της χρυσής τομής!!!

Η χρυσή τομή είναι ένα σύστημα αναλογιών που χρη-

σιμοποιείται για την άρτια δόμηση μιας σύνθεσης και

χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εποχές από τους Έλληνες

κατασκευαστές και η γυναίκα του Πυθαγόρα η περί-

φημη μαθηματικός Θεανώ ασχολήθηκε με την μελέτη

της χρυσής τομής!!

Το αρμονικό ανθρώπινο σώμα είναι αποτέλεσμα της

χρυσής τομής, γιατί όταν μετρήσουμε το ύψος  από το

κεφάλι μέχρι τα πέλματα και το διαιρέσουμε με το ύψος

που είναι από τα πέλματα μέχρι τον ομφαλό, τότε θα

πρέπει να βρούμε τον αριθμό της χρυσής τομής δηλαδή

το 1,618!!!!

Από τους Έλληνες άρπαξαν οι λεγόμενοι καλλιτέχνες

του Μεσαίωνα, τα μυστικά της αρμονίας και της χρυσής

τομής και έτσι έγιναν  αντιγραφείς του Φειδία, του Ικτί-

νου, του Καλλικράτη και των ατελείωτων Ελλήνων καλ-

λιτεχνών, όπως ήταν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Μιχαήλ

Άγγελος κ.α.!!!

Δεν άρπαξαν όμως μόνο οι καλλιτέχνες την ελληνική

σοφία για να δοξαστούν, αλλά και οι μαθηματικοί και

άλλοι, όπως ο Λεονάρντο της Πίζας, γνωστός και ως

Φιμπονάτσι, που έγραψε το 1202,  την ακολουθία που

έχει το όνομά του και  δέχεται τους αριθμούς 0 και 1

και κάθε επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο

προηγούμενων· δηλαδή οι αριθμοί της ακολουθίας του

είναι 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,  αλλά  αυτή η ακο-

λουθία ήταν γνωστή στους Ινδούς πολύ πριν την ανα-

φέρει σαν δική του ανακάλυψη ο Φιμπονάτσι, την οποία

γνώριζαν  από τότε που ο Ηρακλής μαζί με τον Διόνυσο

(=Διός νους) πήγαν και  τους εκπολίτισαν,  και ονόμα-

σαν την μεγάλη χώρα τους Ινδία, που σημαίνει το παιδί

του Δία και τους έμαθαν γραφή και ανάγνωση τα Σαν-

σκριτικά, τα οποία έχουν ομοιότητες με τα ελληνικά,

αφού από εκεί προήλθαν· άσχετο αν κάποιοι  που ονο-

μάζονται «ιστορικοί», ισχυρίζονται το αντίθετο και το

γιατί το ξέρουν οι ίδιοι!!!

Πάνω στη χρυσή τομή στηρίζονται όλες οι δημιουργίες

του Σύμπαντος Κόσμου, όπως τα όστρακα, οι κυκλώνες,

οι γαλαξίες, τα γεωμετρικά σχήματα που συναντάμε

στη φύση, όπως τα φύλα της φτέρης, τα σχέδια του αχι-

νού κ.α τα οποία τα μελετά ένας κλάδος των μαθηματι-

κών που λέγεται «θεωρία του χάους» με τα αιτιοκρατικά

συστήματα που λέγονται και ντετερμινιστικά, τα οποία

είναι συνυφασμένα με την κβαντική θεωρία του χάους,

που αποτελεί μεγάλο επιστημονικό κλάδο!!!

Υπάρχει και η λεγόμενη Λογαριθμική σπείρα, η οποία

στηρίζεται πάνω στη χρυσή τομή!!!

Σε πολλές δύσκολες   διαπραγματεύσεις  χρησιμοποι-

είται η έκφραση: «θα βρούμε τη χρυσή τομή», και είναι

η προσπάθεια να βρούμε κάποιον  τρόπο που θα  μας

οδηγήσει  σε μια δίκαιη  λύση!!!

Ευχής έργο θα ήταν,  όσοι έχουν εξουσία και διακυβέρ-

νηση στα χέρια τους,  να ενδιαφέρονται να βρίσκουν

χρυσές τομές και για τους λαούς που κυβερνούν και για

την τύχη του πλανήτη μας!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το μόνο σίγουρο...

«Με τις παρεμβάσεις που διαχειριζόμαστε τώρα με τις πα-
ραλίες που πήραμε από την ΕΤΑΔ και βέβαια τις μεγάλες
παρεμβάσεις που γίνονται κεντρικά, αρχής γενομένης της
μεγάλης επένδυσης που γίνεται στο Ελληνικό και την επέ-
κταση αυτών των σημειακών έργων μέχρι τις καβοκολώνες
στο Σούνιο, που πραγματικά μετά από μία πάροδο περίπου
δέκα ετών, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μιλάμε για μία άλλη
πόλη, για έναν άλλον κόσμο, για ένα άλλο παράκτιο μέ-
τωπο. Και θεωρώ ότι είναι απόλυτη υποχρέωσή μας να εί-

μαστε μέρος της ομάδας που θα κερδίσει αυτό το πολύ ση-
μαντικό στοίχημα για την πόλη μας και για την ευρύτερη
περιοχή», ανέφερε ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος

στη συζήτηση για την ανακατασκευή της μαρίνας Βουλ/νης.

σ.σ. Το μόνο σίγουρο είναι η άλλη εικόνα της περιοχής. 

Αν ως κίνητρο έχουμε “να ανεβάσουμε τη χαμένη υπεραξία
στις ιδιοκτησίες της περιοχής μας”, όπως είπε ο δήμαρ-

χος, τότε χαθήκαμε... Οι ιδιοκτησίες δεν βλέπονται πάντα

ως προϊόν εμπορεύσιμο, αλλά ως το “καβούκι” μας, που μας

προστατεύει και μας προσφέρει γαλήνη...

Πύρινη λαίλαπα

“Πύρινα” φίδια, έζωσαν την Ανατολική Αττική και την ...κα-

τάπιαν. Θρήνος, πόνος, γόος και μοιρολόγι. Ενα μοιρολόγι

για τόσες ανθρώπινες ψυχές που χάθηκαν στην προσπά-

θειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λαίλαπα. 

Οικογένειες ολόκληρες ξεκληρίστηκαν, άνθρωποι χά-

θηκαν μέσα στο σπίτι που έχτιζαν μία ζωή, άλλοι έσω-

σαν τη ζωή τους αλλά έμειναν με τα ρούχα που

φορούσαν, κόποι και ιδρώτες εξαφανίστηκαν σε λίγα

μόνο λεπτά... Η επόμενη ημέρα θα αργήσει να έρθει. Οι

πληγές είναι βαθιές και μεγάλες. 

Όμως όλοι μας πρέπει να προβληματιστούμε. Να δούμε

τί έφταιξε. Πόση ευθύνη έχουμε ο καθένας μας, ως

άτομα, ως υπεύθυνοι υπηρεσιών, ως  κρατική μηχανή.

Όχι για να ρίξουμε ευθύνες, για να μην ξανασυμβεί, να

προλάβουμε.

Και για να προλάβουμε την επόμενη, πρέπει να γίνουν

θυσίες από όλες τις πλευρές. 

Η Μάντρα ξαναπνίγηκε μέσα σε μόλις λίγους μήνες,

γιατί το πάθημα, δεν έβαλε σε εγρήγορση ούτε τους πο-

λίτες, ούτε την κρατική μηχανή.

Ας μας γίνει τώρα μάθημα, ως μνημόσυνo σ’ αυτές τις

ψυχές που χάθηκαν...

Χρυσή τομή!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η παροιμιώδης έκφραση έγινε ταυτό-

σημη με τον πανικό και την αταξία που

προκλήθηκε τη νύχτα του μεγάλου

ναυαγίου του πλοίου “Πόπη”.

Το “Πόπη” ήταν ένα παλαιό σε ηλικία σκαρί, που όταν

εντάχθηκε στην εταιρεία του Ποταμιάνου μετρούσε

ήδη σαράντα χρόνια ζωής. Είχε ξεκινήσει ως ιδιωτική

θαλαμηγός αναψυχής και αφού άλλαζε διαρκώς ιδιο-

κτήτες κατέληξε να μετασκευαστεί σε πλοίο ακτο-

πλοΐας. Το “Πόπη” στις 27 Νοεμβρίου του 1934

εξώκειλε στη νησίδα “Κασίδι” που απέχει τριακόσια

περίπου μέτρα από τις βραχονησίδες “Φλέβες” και

ένα μίλι μετά το ακρωτήριο “Μικρό Καβούρι” που δεν

είναι άλλο από το ακρωτήριο που εκτείνεται μετά το

Λαιμό της Βουλιαγμένης.

Το πλοίο ήταν φορτωμένο τουλάχιστον επισήμως με

122 επιβάτες (τόσα ήταν τα εισιτήρια που είχαν εκ-

δοθεί, ενώ αργότερα θα αποδειχθεί ότι οι επιβάτες

έφταναν τους 140 καθώς πολλοί είχαν εκδώσει εισι-

τήριο μέσα στο πλοίο) αλλά και με εμπορεύματα -με-

ταξύ των οποίων και τυριά- και πλοίαρχο τον Γεώργιο

Πιλάλη. Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο Πει-

ραιάς, Σύρο, Πάρο, Νάουσα Πάρου, Νάξο, Φολέγαν-

δρο, Σίκινο, Οία, Ίο, Θήρα, Ανάφη, Αμοργό, Αιγιάλη,

Σχοινούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσια, και επιστροφή

μέσω Νάξου, Πάρου, Σύρου, για να καταπλεύσει κά-

ποτε στον Πειραιά από όπου αναχώρησε. Όταν το

“Πόπη” προσέκρουσε, τόσο οι αξιωματικοί του πλοίου

όσο και το πλήρωμα φρόντισαν να δώσουν προτεραι-

ότητα στην εκφόρτωση των τυριών που το πλοίο με-

τέφερε πάνω στη βραχονησίδα, παρά στη διάσωση

των επιβατών.Οι τρεις αξιωματικοί γέφυρας του

“Πόπη” πάνω στο ξερονήσι που έριξαν το καράβι, ανα-

μένουν να τους πάρουν για τον Πειραιά. Πίσω τους

στοιβαγμένα κεφάλια από τυριά που φρόντισαν οι άν-

δρες του πληρώματος να βγάλουν την ίδια στιγμή

που οι επιβάτες πνίγονταν.

Μετά την προσάραξη άρχισε να λαμβάνει κλίση προς

τα δεξιά ενώ οι επιβάτες του προσπαθούν να σωθούν

μόνοι τους. Κανείς δεν βρέθηκε να τους οδηγήσει

στο κατάστρωμα για να σωθούν. Αυτή η απουσία του

πληρώματος την ώρα του κινδύνου επέτεινε την σύγ-

χυση, ενώ μια φωνή μέσα στο σκοτάδι ακούστηκε:

“Πνιγόμαστε, σωθείτε όπως μπορείτε”. 

Παρότι το πλοίο ουδέποτε βυθίστηκε ολόκληρο, έντεκα

επιβάτες πνίγηκαν από τον πανικό που επικράτησε.

Τρεις χωροφύλακες που βρέθηκαν να συνοδεύουν κρα-

τουμένους στην Ανάφη, άναψαν κλεφτοφάναρα με τα

οποία ο κόσμος κατάφερε να δει και να διασωθεί. Αρ-

κούσε μια οδηγία και μόνο για να εξέλθουν οι επιβάτες

και να αποβιβαστούν στην κυριολεξία περπατώντας

απλά στη διπλανή στεριά της βραχονησίδας του “Κασι-

διού”. Να σημειωθεί πως το ατμόπλοιο “Πόπη” δεν διέ-

θετε συσκευή ασύρματου τηλέγραφου. Η προσάραξη

του πλοίου, μεταξύ άλλων προκάλεσε και την έντονη

διαμαρτυρία του Συνδέσμου Ραδιοτηλεγραφητών οι

οποίοι εξέδωσαν διαμαρτυρία “δια τα όσα συνέβησαν

με το Α/Π “Πόπην” κύρια όμως για το γεγονός ότι τα

ακτοπλοϊκά σκάφη μέχρι τότε δεν έφεραν ασύρματο

τηλέγραφο.

Ο πανικός που επικράτησε κατά την εγκατάλειψη του

πλοίου, καθώς η πρόσκρουση έγινε νύχτα, βοήθεια

από το πλήρωμα δεν υπήρξε, τηλέγραφο το πλοίο

δεν διέθετε, έμεινε βαθιά χαραγμένη για πάντα στη

μνήμη του ναυτικού κόσμου και των νησιωτών ώστε

η έκφραση έγινε της “Πόπης”, έγινε ταυτόσημη με

τον πανικό και την αταξία της νύχτας του ναυαγίου.

Λίγο καιρό μετά το πλοίο άλλαξε για να αποσυνδεθεί

από το κακό ιστορικό του, μετονομάσθηκε σε “Ήπει-

ρος”. Με την ονομασία αυτή αποτέλεσε ένα από τα

πλοία της εταιρείας “Ηπειρωτική”, στην οποία επίσης

την περίοδο του Μεσοπολέμου ανήκαν τα πλοία “Ελ-

βίρα”, “Κίμων”, “Πέτρος”, “Τάσος” και “Φωκίων”. Όμως

οι επιβάτες για να το ξεχωρίζουν -λόγω του κακού

του ιστορικού- συνέχιζαν να το αποκαλούν με το αρ-

χικό του όνομα, “Πόπη”, αφού αποτελούσε πλέον φό-

βητρο σε όποιον ταξίδευε με αυτό.
Έρευνα – Επιμέλεια: Στέφανος Μίλεσης, Πρόεδρος Φι-

λολογικής Στέγης Πειραιώς

Πηγή: http://pireorama.blogspot.gr/

Το ναυάγιο στη Βουλιαγμένη από όπου βγήκε η έκφραση “Της Πόπης”

3 Ζούμε στη χώρα που περιμένουμε μια βροχή

για να σβήσουν οι φωτιές, αλλά όχι τόσο μεγάλη
ώστε να μην πνιγούμε.

Αποστάγματα σοφίας...

3 Καλοκαίρι ήταν όσο μετράγαμε μπάνια, όχι νε-

κρούς... 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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H Διοίκηση του Γενικού Νο-

σοκομείου «Ασκληπιείο

Βούλας», εκφράζει τα συλ-

λυπητήρια στις οικογένειες

των θυμάτων της ανείπωτης

τραγωδίας από τις πρόσφα-

τες πυρκαγιές στην Αττική. 

Στο πλαίσιο της αυτονόητης

κοινωνικής αλληλεγγύης

χρέος μας είναι να λάβουμε

όλα τα απαραίτητα μέτρα

για την άμεση ανακούφιση

όσων έχουν πληγεί από την

καταστροφή. 

Το Τμήμα Αιμοδοσίας του

Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας πα-

ρέμεινε ανοικτό, Τρίτη 24

Ιουλίου από 8 π.μ έως 8 μ.μ

για να εξυπηρετήσει την αυ-

ξημένη προσέλευση του κό-

σμου προσεγγίζοντας τις

200 αιμοληψίες ημερησίως.

Επίσης θα είναι ανοικτό, την

Κυριακή 29 Ιουλίου από τις

09.00 έως τις 13.00., προκει-

μένου να πραγματοποιηθεί

εθελοντική αιμοδοσία υπέρ

της τράπεζας αίματος των

πυρόπληκτων της Ανατολι-

κής Αττικής, σε συνεργασία

με τον Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης.

Επιπροσθέτως, το Νοσοκο-

μείο διέθεσε την Ιατροδικα-

στή κ. Ράζου Άννα στην

δύναμη της Ιατροδικαστικής

Υπηρεσίας Αθηνών, προκει-

μένου να συνδράμει στο

βαρύ και δύσκολο έργο της

Υπηρεσίας. 

Πληροφορίες για την Αιμο-

δοσία στα τηλ:  213 216

3177, 3179 και 213 216

3000.

Εγκαταλειμένα Ι.Χ.

στους δρόμους της Βούλας...

Προς τον Δήμο 3Β

Προς αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Παρατηρήσεις ενός Δημότη

Στον παράδρομο της Βουλιαγμένης (μετά την έκ-

θεση Παπαπολίτη) προς την είσοδο οδός Β. Γεωρ-

γίου, εκτός του επικίνδυνου parkingk ορισμένων

αυτοκινήτων, υπάρχουν επιπλέον δύο “σαράβαλα”

χωρίς πινακίδες που μένουν εκεί επί μήνες.

Τέτοια εγκαταλελειμμένα σε όλες τις παρόδους του

κέντρου της Βούλας, ρύποι, βρώμα, κατάληψη του

χώρου. Πότε;

Στη Βασ. Παύλου 96 στο πεζοδρόμιο της αναγειρό-

μενης οικοδομής υπάρχει μαρμάρινη χαμηλή στήλη

με τον ενδεικτικό αριθμό 20, μνημείο του παρελθόν-

τος, που δείχνει τη χιλιομετρική απόσταση της Βού-

λας από την Αθήνα.

Χάριν μνήμης ο Δήμος μας θα φροντίσει να το πε-

ρισώσει!

Αριστ. Δημούλης

Δημότης Βούλας

Δυσοσμία σε Βούλα 

και Καβούρι

Αξιότιμο  Κύριο  Δήμαρχο 3Β

Θα ήθελα να μάθω ποιες ενέργειες έγιναν και με ποιο

αποτέλεσμα σχετικά με την δυσοσμία που υπάρχει

στην περιοχή του δημαρχείου και έως το Καβούρι.

Είναι μια απαράδεκτη κατάσταση για μια πρωτεύουσα

της Ευρώπης και για ένα Δήμο σε αυτό το μέρος που

αποκαλούμε ΡΙΒΙΕΡΑ!!!!

Εν έτη 2018 να μην έχουμε λύσει το θέμα της αποχέ-

τευσης είναι αδιανόητο.

Το άλλο θέμα που παρουσιάζετε κατά καιρούς είναι το

μηχανοστάσιο της ΕΥΔΑΠ, απέναντι από το ΠΙΚΠΑ το

οποίο όταν έχει βλάβη εκβάλει ακαθαρσίες στην ακτή!!!

Γι’ αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα υγείας των δημοτών

δεν βλέπω καμία κινητοποίηση ούτε από δήμο ούτε και

τον τοπικό τύπο και θλίβομαι.

Μετά τιμής

Λάζαρος Κεσίσογλου

σ.έκδοσης: Κύριε Κεσίσογλου, έχετε απόλυτο δίκηο

και για τη δυσοσμία και για τα λύματα στη θάλασσα του

κάμπινγκ...

Ομως, η εφημερίδας μας ΕΒΔΟΜΗ, έχει αναδείξει

πολλές φορές το θέμα αυτό  και σε πολλές εκδόσεις. 

Σας παραπάμπω στο πιο πρόσφατο, που έχει αναρτηθεί

και στην ιστοσελίδα μας www.ebdomi.com

https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/13905-gia-allh-

mia-fora-lymata-sthn-paralia-tou-kamping.html

Kαι παλιότερα:

Τον Αύγουστο του 2015

https://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/11303-lymata-

kataggeloun-kai-oi-polites-stis-thalasses-toy-dhmou-3b.html

Τον Σεπτέμβριο του 2015

https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/11363-lymata-sto-

kavouri.html

Και αν ανατρέξετε στο αρχείο μας, σίγουρα θα βρείτε και

πολύ παλιότερα. Το κακό είναι ότι κανείς δεν έχει ασχο-

ληθεί σοβαρά με το θέμα. Όλοι αποποιούνται της ευθύ-

νης, και η ΕΥΔΑΠ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 

2oυ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΗΘΑΜΕ ΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αγαπητοί Γονείς,

Στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων με σκοπό την

υποστήριξη των πληγέντων από τις φωτιές της Ανα-

τολικής Αττικής, ο Σύλλογος μας ήρθε σε πεικοινω-

νία με το Λύρειο Ιδρυμα. Το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα

"ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΩΡΙΟ"  που

βρίσκεται στο Νεο Βουτζά κάηκε και χρειάζεται τη

στήριξη σας. 

Πρόκειται για ένα ορφανοτροφείο που μεγαλώνει

65 παιδάκια τα οποία αυτή τη στιγμή ειναι ασφαλή

σε ιδιωτικά καταλύματα. Το σχολείο, κάποιες κατοι-

κίες και οι χώροι προμηθειών έχουν καταστραφεί.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Ίδρυμα ενημερωθήκαμε ότι

στην παρούσα φάση υφίσταται άμεση ανάγκη για ηλε-

κτρολόγους, υδραυλικούς και άτομα με φορτηγά που

μπορούν να βοηθήσουν στην μεταφορά των καμμένων. 

Η συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγ-

κης ΔΕΝ είναι εφικτή στην παρούσα φάση δεδομέ-

νου ότι κάηκαν ολοσχερώς οι αποθήκες του

Ιδρύματος.

Παρακαλούμε όσους γονείς ή κατοίκους της περιο-

χής έχουν τις παραπάνω ειδικότητες ή δυνατότητες

όπου επικοινωνήσουν με το 22940-79240.

Ο Σύλλογος μας θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία

με το Ίδρυμα και εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες

θα ενημερώσουμε άμεσα.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ

Αμέλεια...

Το απόγευμα της Δευτέρας, που η μισή Αττική καιγόταν,

ο Δήμος Βούλας έστηνε υπαίθριο τραπέζι του πιγκ-πόγκ

στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, ενώ παντού γύρω-γύρω

υπήρχαν (εδώ και πολλές ημέρες) λόφοι από ξερές βε-

λόνες πεύκων.  Τι περιμένουν για να καθαρίσουν από

ξερά φύλλα τους κοινόχρηστους χώρους;   

Ευχαριστώ για την φιλοξενία. 
Τ.Τ.  

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συγκλονισμέ-
νος από την ανυπολογίστων διαστάσεων ανθρωπιστική και
οικολογική καταστροφή που υπέστη η περιοχή της Αττικής
και τις δραματικές ώρες που ζουν δεκάδες χιλιάδες συνάν-
θρωποί μας, προέτρεψε τις Κοινότητες της Ομογένειας της
Πόλης να συγκεντρώσουν οικονομική βοήθεια, η οποία θα
προσφερθεί στο πυρόπληκτο «Λύρειο Παιδικό ίδρυμα – Ορ-
θόδοξο χωριό», που εδρεύει στον Νέο Βουτζά. Ταυτό-
χρονα, προτρέπει όλες τις ανά τον κόσμο Αρχιεπισκοπές
και Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάθε
πιστό και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, να συμβάλουν,
με όποιο τρόπο κρίνουν κατάλληλο και στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων τους, στην ανακούφιση των πληγέντων. 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρα-
κολουθεί τον αγώνα των πυροσβεστικών δυνάμεων που με
αυτοθυσία και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες επι-
χειρούν όλες αυτές τις ημέρες για την αντιμετώπιση των
πύρινων μετώπων και την προστασία των κατοίκων, τη συμ-
βολή του Λιμενικού Σώματος και των ιδιωτών κατόχων σκα-
φών στη διάσωση των πληγέντων, αλλά και την αυθόρμητη
ανταπόκριση επισήμων φορέων και απλών πολιτών της Ατ-
τικής, που με κάθε τρόπο, ακόμα και αξιοποιώντας τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, κινητοποιήθηκαν για τη στήριξη των
δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας. Όλους αυτούς ο Πανα-
γιώτατος τους συγχαίρει και ευλογεί το πολύτιμο έργο
τους.

Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Από τη Διοίκηση του

“Ασκληπιείου Βούλας”

Μήνυμα του Οικουμενικού 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου
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Φωτιά, εκρήξεις, αντικείμενα στον αέρα, αναμμένα κουκουνάρια,
κραυγές πόνου, κραυγές αγωνίας, κραυγές αναζήτησης οικείων
προσώπων, κραυγές...  Αγκαλιασμένα κορμιά...

Ερημιά παντού, όλα μία άμορφη μάζα. 
Σπίτια, αυτοκίνητα, μαγαζιά, δέντρα, δρόμοι. Στάχτη κι απόγνωση
όπου απλώσεις το μάτι σου.

Θρήνος στην Ανατολική Αττική.
86 νεκροί, 180 τραυματίες, δεκάδες αγνοούμενοι

22 Ιουλίου 2018, απόγευμα. Φωτιά στο

Νταού Πεντέλης,  ώρα 5 το απόγευμα, (σύ-

νορα Πικερμίου – Ραφήνας). Δεν άργησε να

φτάσει στο Νέο Βουτζά. Οι πάρα πολύ  δυ-

νατοί δυτικοί άνεμοι, οδηγούν το μέτωπο

της φωτιάς προς το Μάτι. Περί τις 7 το από-

γευμα, περνάει τη λεωφόρο Μαραθώνος και

με ταχύτητες “φωτός” αρχίζει  να καταπίνει

τον οικισμό Μάτι. Δέντρα, σπίτια, αυτοκί-

νητα και ανθρώπους!

Ανθρώπους, που όπως έχει διαμορφωθεί ο

οικισμός είναι δύσκολη η διαφυγή τους. Τα

αυτοκίνητα μπλοκάρουν τους δρόμους,

κλείνουν. Μόνη σωτηρία η θάλασσα, που κι

αυτή είναι αποκλεισμένη από μαντρότοιχος

και σε πολλά σημεία απόκρυμνη.

Έτσι εκτυλίχθηκε η μεγάλη συμφορά. Το ξε-

κλήρισμα ολόκληρων οικογενειών· 86 μέχρι

τη στιγμή που γράφουμε το παρόν οι νεκροί,

πάρα πολλοί οι αγνοούμενοι...

Φωτο: Nick Paleologos
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Όλη η Ελλάδα πενθεί

Ο κόσμος που ξεπερνούσε τους 800,

έφτασε στη θάλασσα, που και εκεί καιγόταν

από το “θερμικό κύμα”. 

Η θάλασσα μαύρη, σκοτεινή, από τον

καπνό. Βάρκες, λέμβοι από ιδιώτες και του

λιμεναρχείου, προσπαθούν να ανεβάσουν

τον κόσμο και να τον μεταφέρουν στο λι-

μάνι της Ραφήνας.

Πολλοί τα καταφέρνουν, άλλοι πνίγονται,

άλλοι τσακίζονται στα βράχια...

Η Ανατολική Αττική θρηνεί και όλη η Ελ-

λάδα πενθεί.

Ποια καρδιά δεν ράγισε, ποιος άνθρωπος

δεν “πάγωσε” από το δέος μιας φωτιάς,

που σε “κατάπινε” πριν καλά - καλά τη δεις.

1.900 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς

στο Μάτι και 1.100 στο Νέο Βουτζά.

Eκατοντάδες τα αυτοκίνητα.

Όλος ο πλανήτης, έσκυψε στην εθνική τρα-

γωδία.

Πρωτοφανής η ανταπόκριση στο κάλεσμα

βοήθειας από τους Δήμους Ραφήνας - Πι-

κερμίου και Μαραθώνος, από όλους τους

Δήμους, από την Περιφέρεια και την ΚΕΔΕ.

Πρωτοφανής η ανταπόκριση και στο κάλε-

σμα αιμοδοσίας! Εκατοντάδες άνθρωποι

στάθηκαν σε μεγάλη αναμονή για να δώ-

σουν μία φιάλη αίμα!

Ένας ατελείωτος κατάλογος προσφορών

από τον πιο φτωχό πολίτη, τον πιο μικρό

επαγγελματία μέχρι τις μεγάλες εταιρείες,

τους φορείς και τους οργανισμούς.

Το Μάτι δεν κατοικείται πια. 

Όσοι σώθηκαν από την τραγωδία και δεν

κάηκαν τα σπίτια τους είναι επισκέπτες

ημέρας και αυτών που κάηκαν αναζητούν

στις στάχτες δικά τους πρόσωπα, άνθρωποι

που αγνοούνται...

Αννα Μπουζιάνη
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ΑΜΕΙΝΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγεται από το συγκριτικό βαθμό του ἀγαθός, ή, όν,

ἀμείνων -ονος + το κράτος από το ρήμα κρατέω -ῶ και ση-

μαίνει την άριστη, επιτυχή, συνετή, μετρημένη και αποτελε-

σματική διακυβέρνηση, διαχείριση της πολιτικής εξουσίας

ενός ευνομούμενου και καλά οργανωμένου κράτους.

ΣΤΕΡΡΟ(ΣΤΕΡΕΟ)ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγεται από το επιθ. στερρός, ά, όν και στερεός, ά, όν =

ισχυρός, δυνατός, σταθερός, στιβαρός, συμπαγής, παγιωμέ-

νος, άκαμπτος, αλύγιστος, ανένδοτος.

ΧΕΙΡΟΚΡΑΤΙΑ ή ΧΕΙΡΟΚΡΑΣΙΑ

Παράγεται από το συγκρ. βαθμό του κακός, ὁ, ἡ χείρων -

ονος + το κράτος από το ρήμα κρατέω -ῶ και σημαίνει τη

με τη βία επικράτηση του ισχυροτέρου, την τυραννική, κα-

θεστωτική / δικτατορική / αυταρχική διακυβέρνηση. Αναπο-

τελεσματική, ανεύθυνη, ακατάλληλη, φαύλη, κατώτερη των

περιστάσεων διαχείριση της πολιτικής εξουσίας. Υπάρχει και

το επίθ. χειροκρατικός, ή, όν = αυτός που ασκεί χειροκρατία,

αυτός που διοικεί τυραννικά/απολυταρχικά.

ΣΑΘΡΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παράγεται από το επίθετο σαθρός, ά, όν = σάπιος, χαλασμέ-

νος, φθαρμένος, ραγισμένος, νοσηρός, παρακμιακός. Σαθρό-

της = σαπίλα, το επισφαλές, το ετοιμόρροπο. Ετυμολογείται

από το ρήμα σήπω, (= σαπίζω), μέλλων σήψω, αόρ. β’ έσαπον

εξ ου και ο σής του  σηπός = το σκουλήκι.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

«ἐξ ὧν ὅταν ἅπαξ δωροδόκους καί δωροφάγους κατα-
σκευάσωσι τούς πολλούς διά τήν ἄφρονα δοξοφαγίαν,
τότ᾽ἤδη πάλιν τό μέν τῆς δημοκρατίας καταλύεται, μεθί-
σταται δ᾽εἰς βίαν καί χειροκρατίαν ἡ δημοκρατία»

(Πολύβιος, 200-118, “ΙΣΤΟΡΙΑΙ”, βιβλίο Στ΄, 9,6)

(= και αφού καταντήσουν τους περισσότερους δωρολήπτες και

δωροφάγους εξαιτίας της ασύνετης δοξομανίας τους, τότε πια

καταλύεται η δημοκρατία και μεταβάλλεται σε ένα βίαιο σύ-

στημα και σε μια διακυβέρνηση των χειροτέρων ανδρών).

«ὦ κάκιστα ζῶα, τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοί
ιἄδετε».

(Αίσωπος, 625-560, “ΜΥΘΟΙ”, 54, 1 “ΚΟΧΛΙΑΙ”)

(= πανάθλια ζώα, ενώ τα σπίτια σας  καίγονται, εσείς τρα-

γουδάτε).

ΣΧΟΛΙΟ: Γνωστή ρήση από τον παππού μας τον Αίσωπο, τον

Μυθοποιό. Ένα χωριατόπαιδο εξέλαβε ως τραγούδι τον ήχο

που έβγαζαν κάποια σαλιγκάρια, που ψήνονταν στα κάρ-

γουνα και με αγανάκτηση τούς είπε τα παραπάνω λόγια. 

Εμείς, παραφράζοντάς τα τα παραδίδουμε σε σύγχρονη

μορφή: 

«ὦ κάκιστοι πολιτευταί (σ.σ. πολιτικάντηδες) και δημοσιο-
γράφοι, τῶν πολιτῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοί ιἄδετε».
(= πανάθλιοι πολιτικοί και ιερόσυλοι, κάπηλοι της ανθρώπι-

νης οδύνης δημοσιογράφοι, ενώ οι συμπολίτες σας απαν-

θρακώνονται, εσείς κελαηδάτε/σχολιάζετε πάνω στα

κουφάρια τους).

Πριν από 2.643 χρόνια ειπώθηκαν τα παραπάνω αλληγορικά

λόγια για την παράλογη συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων

της εποχής μας. Η ρήση χρησιμοποιείται ειρωνικά για όσους

εφησυχάζουν ή ασχολούνται με ασήμαντα θέματα, ενώ

έχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσουν ή και

ακόμη όταν οι δομές που εξασφαλίζουν την ύπαρξή τους κιν-

δυνεύουν.

Ο Μέγας Πολιτειολόγος, Θουκυδίδης, διέγνωσε ορθώς την

καταστροφική αδυναμία της Αθηναϊκής Πολιτείας να αντι-

ληφθεί τα πραγματικά διακυβεύματα και να τα αντιμετωπίσει

με ορθή προτεραιότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και

αποτελεσματικότητα. Το επιμύθιον του Αισώπειου μύθου

λέγει: «πᾶν τό παρά καιρόν δρώμενον ἐπονείδιστον» ήτοι

καθετί που δεν γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, αλλά

άκαιρα και παράκαιρα, είναι έργο επαίσχυντο, επιλήψιμο,

εξευτελιστικό και αξιοκαταφρόνητο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΔΙΧΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ - ΑΜΕΛΕΙΑΣ -

ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑΣ

Πνιγόμαστε από τις πλημμύρες (Μάνδρα) - Πλημμυροπα-

θείς. Καιγόμαστε από τις πυρκαγιές (Ηλεία - Γεράνεια - Μάτι)

- Πυρόπληκτοι. Καταπλακωνόμαστε από τους σεισμούς -

Σεισμόπληκτοι. Φτωχοποιούμαστε από τους φόρους - Φο-

ρόπληκτοι.

Το Ελληνικό Κράτος διακρίνεται για την ΑΠΟΝΙΑ του (=

αδράνεια, ραθυμία/οκνηρία, απραγία) την ΑΠΟΝΟΙΑ του (=

παραφροσύνη, παράκρουση, απελπισμός) την ΑΠΡΟΝΟΙΑ

του (= έλλειψη πρόβλεψης, πρόγνωσης, προμελέτης) και την

ΑΠΡΟΝΟΗΣΙΑ του (= αστοχασιά, ασυνεσία, απερισκεψία,

απροβλεψία).

Ένα ανάλγητο και αφερέγγυο κράτος που δεν σέβεται και

δεν προστατεύει τους πολίτες του, αντίθετα τους εξαπατά,

τους αρμέγει με υπέρογκους φόρους, με δυσβάστακτες μει-

ώσεις μισθών και συντάξεων για να συντηρεί τον εαυτό του,

τους εξαχρειώνει, τους φτωχοποιεί και στο τέλος τους αφή-

νει απροστάτευτους στη λαίλαπα των φυσικών φαινομένων 

/ καταστροφών.

Αποποιούμενο τις ευθύνες του μιλάει για: ακραία καιρικά

φαινόμενα και όχι για ακραίες παράκαιρες/άκαιρες πολιτι-

κές αποφάσεις / συμπεριφορές, κλιματικές αλλαγές και όχι

κυβερνητική ακυβερνησία, ασύμμετες απειλές και όχι ασυν-

τόνιστες και αστόχαστες, σπασμωδικές ενέργειες / πρακτι-

κές. Εν μέσω πύρινης λαίλαπας και απανθρακωμένων

σορών το μόνο που στ’ αλήθεια φαίνεται να “καίει” τους κυ-

βερνώντες είναι ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, η εξα-

σφάλιση μόνιμου πελατολογίου και η διατήρηση της

εξουσίας τους.

Ο Περικλής Γιαννόπουλος, 1871-1910, Λογοτέχνης, Δημο-

σιογράφος και Δοκιμιογράφος έλεγε “για την ελληνική φυλή
πως ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι ο εαυτός της” και πως

μόνο αν αποβάλουμε αυτό το αιώνιο σύνδρομο θα μπορέ-

σουμε να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε. “Και για να
είναι η Ελληνική Φυλή στο χάλι που είναι, φανερόν ότι οι
τωρινοί Έλληνες είναι οι χειρότεροι που υπήρξαν ποτέ”.
Κι ο Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989, Ζωγράφος και Σκηνο-

γράφος έλεγε πως: «Κανένας κατακτητής δεν έχει επιφέρει

σ’ αυτόν τον τόπο τις καταστροφές που έχουν επιφέρει οι
κάτοικοί του».

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΔΙΟΠΕΙΘΟΥΣ ΚΗΦΙΣΙΕΥΣ (342-292)

«Θάλασσα καί πῦρ καί γυνή τρίτον κακόν».
(Μένανδρος, 342-292, “ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ”, 1, 23)

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μένανδρος παρέλειψε να προσθέσει το τέταρτον

χείριστον κακόν, που είναι οι πολιτικοί (σ.σ. πολιτικάντηδες).

«Ἀρχῆς τετευχώς ἴσθι ταύτης ἄξιος».
(Μένανδρος, 342-292, “ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ”, 1, 44)

(= αν τύχεις αξιώματος / εξουσίας να ‘σαι αντάξιός του).

«Οὐ παντελῶς δεῖ τοῖς πονηροῖς ἐπιτρέπειν,
ἀλλ᾽αντιτάττεσθ᾽· εἰ δέ µή, τἄνω κάτω ἡµῶν ὁ
βίος λήσει µεταστραφείς ὅλος».

(Μένανδρος, 342-292, Fragment 5, 1)

(= δεν πρέπει να υποχωρούμε εντελώς στους κακούς / φαύ-

λους, αλλά να αντιστεκόμαστε· διαφορετικά όλη η ζωή μας,

χωρίς να το αντιληφθούμε, θα πάρει άλλο δρόμο φέρνοντας

τα πάνω κάτω).

«ὡς χάριέν ἐστ᾽ἅνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ιἦ».
(Μένανδρος, 342-292, “ΓΝΩΜΑΙ ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ”, 1, 562)

(= πόσο χαριτωμένο πλάσμα είναι ο άνθρωπος, όταν είναι

πραγματικά άνθρωπος)

«Ἡ κακή κρίσις παντός κακοῦ αἰτία».
(Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ., βιβλιο 4ο, κεφ.5, 71,2)

Το παραπάνω προφητικό ρητό ανήκει στον Ιάμβλιχο, 250-325,

Σύρο Νεοπλατωνικό Φιλόσοφο από τη Χαλκίδα της Κοίλης Συ-

ρίας και έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους και

διαμορφωτές της Νεοπλατωνικής Φιλοσοφίας. Ήταν επίσης

ο βιογράφος του Πυθαγόρα. Μυστικιστής, φιλόσοφος και μα-

θηματικός. Απόσπασμα από το έργο του “Προτρεπτικός ἐπί
φιλοσοφίαν”, το δεύτερο από τα 10 βιβλία που έγραψε.

ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ

Ο ακραίος ο καιρός ή ο κακός μας ο καιρός;

Τα “ακραία” καιρικά φαινόμενα και οι “ακραίες” καιρικές συν-

θήκες προβλέπονται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τους δο-

ρυφόρους και τα υπερσύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Αν και

για εμάς δεν υπάρχουν “ακραία” καιρικά φαινόμενα, αλλά

ακραίες ανθρώπινες συμπεριφορές, που τις βιώνουμε καθη-

μερινά στις προσωπικές μας σχέσεις με τους συμπολίτες

μας. Το “απρόβλεπτο” και διαρκώς ζητούμενο είναι η ύπαρξη

κοινής βούλησης και εκτέλεσης/εφαρμογής των βεβουλημέ-

νων.

Ποια χώρα στον κόσμο, αν υπάρχει κατάλογος αξιολόγησης,

έχει τις περισσότερες εθνικές τραγωδίες και γιατί; Πιστεύω

ότι η Ελλάς θα ήταν πρωτοπόρος, όπως συνήθως τα τελευ-

ταία 44 μεταπολιτευτικά χρόνια. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ

γεννήθηκε η τραγωδία. Επειδή η ίδια η χώρα είναι τραγική,

γι’ αυτό και παρήγαγε τραγωδία.

44 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΑΠΑΤΟΚΡΑΤΙΑ

Η 23η Ιουλίου 2018 καταγράφεται ως μία άλλη Αποφράς

Ημέρα της Δημοκρατίας. Ήταν ακριβώς η 23/7 παραμονή της

Μεταπολίτευσης, της πολιτειακής μεταβολής του 1974 με

την “αποκατάσταση της Δημοκρατίας” στην Ελλάδα.

Εμείς την ονομάζουμε Μεταπράτηση (= μεταπώληση) αξιών,

αρχών, ιδανικών για επίτευξη του όσο το δυνατόν μεγαλύ-

τερου κέρδους. Μετά τις φονικές πυρκαγιές στα Γεράνεια

Όρη και στο Μάτι Αττικής η Δημοκρατία αυτή ακρωτηριά-

στηκε, απανθρακώθηκε και απανθρωποποιήθηκε μαζί με τα

αδικοχαμένα καμένα κορμιά των θυμάτων.

Τέτοια “Δειμοκρατία” (ὁ δεῖμος = τρόμος, τρομοκρατία) δεν

τη θέλουμε, σας τη χαρίζουμε. Οψόμεθα ες κάλπην.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀµεινοκρατίας

Στερροδηµοκρατίας
ἄρχεσθαι

&
Χειροκρατίας

Σαθροδηµοκρατίας  
παύεσθαι



Ζητήστε τα στα Βιβλιοπωλεία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: Βούλα, ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΤΗΛ. 210 8959.004, κιν. 6937153052, Fax: 210 9658.949, 

e-mail: press@ebdomi.com  -  www.skaravaios.gr

H κυψέλη της γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το βιβλίο αποτελεί μία πνευματική κυψέλη, από

την οποία ο αναγνώστης συλλέγει το “μέλι” δια-

βάζοντας τα αυτοτελή κείμενα τα οποία στο-

χεύουν στην ορθή γνώση, το ήθος και το

κάλλλος.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 224, τιμή 10 €

“Ο Ηγεμόνας” του Μακιαβέλλι

σχολιασμένος από το Ναπολέ-

οντα Βοναπάρτη

Το κλασσικό βιβλίο του Μακιαβέλλι “Ο Ηγεμό-

νας” κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα

σχολιασμένος από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη,

σελίδα - σελίδα.

Σχήμα 14Χ21, σελίδες 383, τιμή 20 €

Kυκλοφορεί και σε συλλεκτική έκδοση, δερμα-

τόδετη, αριθμημένη σε τιμή 50 €

Βιβλία για χαλάρωση, Βιβλία για σκέψη...

10€
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Η Ενωση Νέων Αυτοδιοικητικών

Ελλάδος βραβεύει 

το Δήμαρχο Τρικαίων για την

Καινοτόμο δράση του 

Με βράβευση και τιμητική διάκριση για την πρωτο-

πόρα και καινοτόμα δράση του Δήμαρχου Τρικκαίων,

επισκέφθηκε τα Τρίκαλα ο πρόεδρος της Ενωσης

Νέων Αυτοδιοικητικών (Ε.Ν.Α.) Ελλάδας Νεκτάριος

Καλαντζής. Ο δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης απέ-

νειμε στον Δήμαρχο Τρικκαίων  Δημήτρη Παπαστερ-

γίου αναμνηστικό δίπλωμα «για τη μεγάλη του
προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως τον πιο
πρωτοπόρο και καινοτόμο Δήμαρχο».

O πρόεδρος της Ε.Ν.Α. ανακοίνωσε στον Δήμαρχο

Τρικκαίων ότι η Ενωση τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος

της. Ο πρόεδρος της ΕΝΑ επισκέφθηκε το Δημαρ-

χείο Τρικκαίων και συνομίλησε με τον δήμαρχο Δ.

Παπαστεργίου για τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης,

σε σχέση με τις καινοτόμες δράσεις του Δήμου σε

όλα τα επίπεδα. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη συζήτηση

και για το θέμα της τεχνολογίας, με τον Δήμαρχο

Τρικκαίων να ξεναγεί τον δημοτικό σύμβουλο, στο

Smart Trikala. Εξάλλου, οι σύγχρονες τεχνολογίες

είναι ένας από τους τομείς, στους οποίους τα τελευ-

ταία τρία χρόνια η ΕΝΑ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία

και βαρύτητα, με τη διοργάνωση ημερίδων και δια-

φορετικών κάθε φορά εκδηλώσεων.

Στην πρώτη μετά την καταστροφική φωτιά, που αφαί-

ρεσε τις ζωές πολλών συμπολιτών μας,  έκτακτη  Σύ-

σκεψη Πολιτικής Προστασίας  που

πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση την  Τρίτη 24 Ιουλίου

2018, στις 4 μ.μ., στο Δη-

μαρχείο Ραφήνας και είχε

συγκαλέσει η Κεντρική

Ενωση Δήμων Ελλάδος με

πρόεδρο τον Πατούλη, με

μεγάλη παρουσία δημάρ-

χων από την Ανατολική Ατ-

τική.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.

Πατούλης, με αφορμή τα

εκατοντάδες σπίτια που κα-

ταστράφηκαν από τις φω-

τιές έθεσε το αίτημα, οι

περιοχές εντός σχεδίου ή

εντός  οικισμών όπου σύμ-

φωνα με την κείμενη νομο-

θεσία, (ν. 4389/16, αρ.154

παρ.11), οι νομείς ακινήτων εμβαδού μέχρι 2 στρέμ-

ματα θεωρούνται κύριοι έναντι του δημοσίου κάτω

από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να μην κηρυχ-

θούν αναδασωτέες εκτάσεις.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής

και των Προέδρων των Νομικών Προσώπων, εκφράζω

τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια του αείμνη-

στου συμπολίτη μας και ιατρού Ιωάννη Αντωνίου.

Αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη τον σπουδαίο επι-

στήμονα και τον πραγματικά μεγάλο άνθρωπο, που

τίμησε όσο λίγοι την ιατρική επιστήμη και το βαθύ-

τατο ανθρωπιστικό της νόημα.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα

ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς

Να μην κηρυχθούν αναδασωτέες οι ιδιοκτη-

σίες μέχρι 2 στρεμμάτων εισηγείται η ΚΕΔΕ

Απίστευτο! Κι ενώ η χώρα ακόμη

θρηνεί -- τοπικά συμφέροντα  άρχι-

σαν ήδη να πιέζουν να ΜΗΝ γίνει

αναδάσωση!  

Ας ενώσουμε τώρα τις φωνές μας

από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να

απαιτήσουμε να χαρακτηριστούν

αμέσως οι καμένες δασικές εκτά-

σεις ως αναδασωτέες, όπως προ-

βλέπει ο νόμος.

Χωρίς «παραθυράκια» και χωρίς

εξαιρέσεις – για να γίνει ξεκάθαρο

σε όποιους επιτήδειους επιδιώκουν

να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγω-

δία ότι: τα δάση μας δε θα γίνουν οι-

κόπεδα και αυθαίρετα. 

Υπόγραψε και διάδωσέ το
https://secure.avaaz.org/campaign/el/tur

n_ash_into_forest/?bBKmndb&signup=

1&cl=14814557861&v=108696&_check

sum=10c0e022d8e1db3b1b218d6077d

67fe4fd8803dd99a5db3682b3fd237c48

1cf9

Ψήφισμα στον Υπουργό

Περιβάλλοντος 

και τα ΜΜΕ

Προς τον αναπ. υπουργό Περιβάλλον-

τος Σ. Φάμελλο και τις Ελληνικές

αρχές:   

«Σας καλούμε να χαρακτηρίσετε αμέ-

σως τις καμένες εκτάσεις αναδασω-

τέες, όπως ορίζει ο νόμος. Χωρίς

εξαιρέσεις και παραθυράκια για τους

καταπατητές. Στη μνήμη αυτής της

τραγωδίας: κάντε τη στάχτη, δάσος.» 

ΥΠΟΓΡΑΦΩ: Κάντε τη στάχτη, δάσος! 

Η χώρα μας έχει μακρά παράδοση στο

«κάψε-χτίσε». Γι’ αυτό και πέρυσι ο

αναπ. υπουργός Φάμελλος εξέδωσε

εγκύκλιο που ορίζει ότι οι καμένες από

την πυρκαγιά δασικές εκτάσεις θα κη-

ρύσσονται άμεσα αναδασωτέες, αφού

πρώτα έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγ-

χος από δορυφόρο.   

Αλλά ορισμένα συμφέροντα φαίνεται

πως ήδη προσπαθούν να καπηλευτούν

την τραγωδία, και ζητούν εξαιρέσεις!   

Ήρθε η ώρα να γίνουμε το αντίβαρο στις

πιέσεις των καταπατητών, και να δεί-

ξουμε στην κυβέρνηση ότι ΟΛΟΣ ο κό-

σμος απαιτεί να εφαρμοστεί ο νόμος --

χωρίς ρουσφέτια! Όταν πολλοί από εμάς

υπογράψουμε, το Avaaz θα εντείνει την

πίεση στην κυβέρνηση και τα ΜΜΕ: 

ΥΠΟΓΡΑΦΩ: Κάντε τη στάχτη, δάσος! 

Το κίνημά μας έχει αποδείξει ξανά και

ξανά ότι όταν συσπειρωνόμαστε μα-

ζικά, η φωνή μας έχει δύναμη. Όταν η

προηγούμενη κυβέρνηση προσπάθησε

να ξεπουλήσει τις Ελληνικές παραλίες

σε επιχειρηματίες, μας βρήκε μπροστά

της. Όταν προσπάθησαν να νομιμοποι-

ήσουν αυθαίρετα στα δάση, τους στα-

ματήσαμε και πάλι. Τώρα ήρθε η

στιγμή να συσπειρωθούμε ξανά, για να

δώσουμε ζωή στην καμένη γη.   

Με ελπίδα, 

Σπύρος και όλη η ομάδα του Avaaz 

Σχετικά δημοσιεύματα:

― Ο Δήμος Μαραθώνα ζήτησε να

ΜΗΝ κηρυχθεί αναδασωτέα η καμένη

περιοχή (TVXS)

https://tvxs.gr/news/ellada/o-dimos-

marathona-zitise-na-min-kiryxthei-

anadasotea-i-kameni-perioxi  

― Αναδασωτέες οι καμένες εκτάσεις,

με εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (Η Καθημερινή)

http://www.kathimerini.gr/924593/arti-

cle/epikairothta/ellada/anadaswtees-oi-

kamenes-ektaseis-me-egkyklio-toy-ypen

«Avaaz»: ΥΠΟΓΡΑΦΩ: Κάντε τη στάχτη, δάσος! 
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)

«ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!»

Η ανταπόκριση του κοινού στην έκκληση του Ε.ΚΕ.Α. για εθε-

λοντική αιμοδοσία υπέρ των πυρόπληκτων ήταν πέρα από κάθε

προσδοκία. Εκατοντάδες συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα συρ-

ρέουν στις νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας για να αιμο-

δοτήσουν. Η ημερήσια συλλογή της Αττικής υπερδιπλασιάσθηκε,

με 1300 μονάδες αίμα έναντι 600 πέρυσι την ίδια μέρα.

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αλληλεγγύη και

προσφορά του κόσμου, αλλά και για την υπεράνθρωπη προ-

σπάθεια που καταβάλλει το προσωπικό όλων των Αιμοδο-

σιών και ιδιαίτερα των τριών νοσοκομείων – Ελπίς, Θριάσιο

& Σισμανόγλειο – που σήκωσαν το βάρος της λειτουργίας

εκτάκτως το απόγευμα.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους εθελοντές ότι η πιθανή

μακρά νοσηλεία των εγκαυματιών, θα χρειασθεί και αντί-

στοιχη υποστήριξη με αίμα και παράγωγα, ενώ όπως είναι

γνωστό το αίμα συντηρείται μόνο 35 ημέρες.

Η εθελοντική προσφορά αίματος καθ’ όλη τη διάρκεια του

Αυγούστου θα συμβάλλει στην ισορροπία των αποθεμάτων

και την ορθολογική κατανομή του αίματος σύμφωνα με τις

ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνει την εξυπηρέτηση

των αιμοδοτών που δε θα χρειάζεται να ταλαιπωρούνται με

μακρά αναμονή για να αιμοδοτήσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι Αιμοδοσίες της χώρας λειτουρ-

γούν καθημερινά σε πρωινό ωράριο και οι πλείστες το έχουν

επεκτείνει ανάλογα με την προσέλευση αιμοδοτών.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες,

με την προτροπή να γίνουν συστηματικοί αιμοδότες καθώς

μόνο η ύπαρξη ικανού αριθμού συνειδητοποιημένων τακτι-

κών αιμοδοτών μπορεί να εξασφαλίσει επάρκεια αίματος

τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες συνθήκες.

Να είσαι εκεί για τον Άλλο.

Δώσε Αίμα. Μοιράσου τη Ζωή.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α.

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή ορισμένοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την

προσπάθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να ανταπο-

κριθεί άμεσα για παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας

που έχουν ανάγκη, και στη συγκεκριμένη περίπτωση

στους πληγέντες από τις φονικές καταστροφές στην Ατ-

τική, γνωστοποιεί ότι:  Υπάρχει ένας και μοναδικός Τρα-

πεζικός Λογαριασμός που έχει ανοίξει ο Ε.Ε.Σ. για τους

πληγέντες των πυρκαγιών, ο οποίος είναι ο ακόλουθος:

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E.

Αρ. Λογαριασμού

0026.0240.31.0201181388

IBAN

GR6402602400000310201181388

Επωνυμία Τράπεζας και Αριθμός Υποκαταστήματος

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E. (0240)

Διεύθυνση Τράπεζας

Κοραή 7 & Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Κωδικός SWIFT

ERBKGRAA

Ενημερώνουμε το κοινό ότι οιοσδήποτε άλλος λογαρια-

σμός που συνδέεται με τον λογαριασμό του Ε.Ε.Σ., είτε

άμεσα είτε έμμεσα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματι-

κότητα και σε κάθε περίπτωση θα κινηθούν οι νόμιμες

διαδικασίες. 

Σε πραγματοποίηση δράσεων δι-

κτύωσης έχει προβεί η νεοσύ-

στατη δομή του Κέντρου

Κοινότητας του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης που συστε-

γάζεται και υπάγεται στην Κοινω-

νική Υπηρεσία. Οι δράσεις

δικτύωσης εντάσσονται στο πλαί-

σιο της δραστηριότητας που ανα-

πτύσσει το Κέντρο Κοινότητας για

δημιουργία διασυνδέσεων, προ-

κειμένου να οικοδομήσει γέφυρες

υπηρεσιακής επικοινωνίας και συ-

νεργασίας, με φορείς, δομές και

υπηρεσίες, για την πολύπλευρη

και ολιστική εξυπηρέτηση των

ευάλωτων ομάδων της περιοχής. 

Οι ενέργειες δικτύωσης που υλο-

ποιήθηκαν μέχρι σήμερα είναι οι

ακόλουθες:

Στις 17 Μαΐου 2018 έγινε συνάν-

τηση στελεχών Κέντρων Κοινότη-

τας που έλαβε χώρα στο Κέντρο

Κοινότητας του δήμου Ελληνικού

– Αργυρούπολης. Στην συνάν-

τηση παρευρέθηκαν στελέχη κέν-

τρων κοινότητας κυρίως όμορων

δήμων, όπως του Δήμου Γλυφά-

δας, του Δήμου Αλίμου, του

Δήμου Ηλιούπολης και του Δήμου

Σαρωνικού. Η συνάντηση ήταν ιδι-

αίτερα εποικοδομητική καθώς δό-

θηκε η ευκαιρία της γνωριμίας των

κέντρων κοινότητας και ανταλλα-

γής απόψεων των στελεχών για

διάφορα θέματα που αφορούν

στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-

λεγγύης, τις προνοιακές παροχές

και τις λοιπές παρεχόμενες υπη-

ρεσίες αλλά και εν γένει τη λει-

τουργία της δομής στο σύνολό

της. 

Επιπρόσθετα, στις 4 Μαΐου 2018

έγινε δικτύωση με τον Κοινωνικό

Ξενώνα Ενηλίκων του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μια

στεγαστική δομή αυτόνομης δια-

βίωσης για αστέγους που λειτουρ-

γεί από το 1986 στη Βουλιαγμένη. 

Τέλος, στις 8 Ιουνίου 2018 έγινε

επίσκεψη στην κοινωνική υπηρε-

σία του Γ.Ν Ασκληπιείου Βούλας

με σκοπό την βέλτιστη συνεργα-

σία των δύο υπηρεσιών. Η κοινω-

νική υπηρεσία του νοσοκομείου

ενημέρωσε για τον ρόλο της

καθώς και για τις κλινικές-τμή-

ματα που διαθέτει το νοσοκομείο

στο σύνολό του. Το Κέντρο Κοινό-

τητας από την μεριά του παρείχε

ενημέρωση για τους ωφελούμε-

νους που εξυπηρετεί και τις παρο-

χές, ώστε να γίνονται

παραπομπές για τους κατοίκους

του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης. 

Στόχος των στελεχών του Κέν-

τρου Κοινότητας του Δήμου είναι

η δρομολόγηση περαιτέρω δρά-

σεων δικτύωσης στο άμεσο μέλ-

λον, οι οποίες θα αφορούν ένα

ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φο-

ρέων. 

Δράσεις δικτύωσης 

του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Νέα πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί στη Βάρκιζα, για

λογαριασμό της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ A.E.», κατόπιν απόφασης της Γενι-

κής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και

Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω εξέδρα επιφάνειας 50, 37 τ.μ.,

θα τοποθετηθεί από την αιτούσα εταιρεία στη θαλάσ-

σια περιοχή 27ο χλμ. Αθηνών-Σουνίου, για εποχιακή

χρήση μέχρι έξι μηνών και θα χρησιμοποιηθεί απο-

κλειστικά και μόνο για την προσωρινή πρόσδεση σκα-

φών.

Η εξυπηρέτηση της πρόσβασης προς και από την

πλωτή εξέδρα, προς και από την ξηρά αντίστοιχα,

εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται από

την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνον-

τας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της περιοχής, θα γί-

νεται με τη χρήση διαδρόμου σύνδεσης, δηλαδή μι-

κρής γέφυρας, η οποία αποτελείται από κινητό τμήμα

συνολικών διαστάσεων3,59 τ.μ. και σύμφωνα με τις

εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη

από την τοπογραφική αποτύπωση θέση άνευ επέμ-

βασης στον αιγιαλό, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση

της για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή

κέντρων αναψυχής, ούτε επιτρέπεται να εξυπηρετεί

θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή να χρησιμο-

ποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα

απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περι-

βάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και προστασίας

των λουομένων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ερ-

γασιών τοποθέτησης και κατά τη χρήση της πλωτής

εξέδρας.

Τέλος, η κατασκευή,  τοποθέτηση και αγκυροβολία

της πλωτής εξέδρας γίνεται με την αποκλειστική ευ-

θύνη του αιτούντος και σύμφωνα με τις σχετικές με-

λέτες και σχέδια.

πηγή: http://www.tornosnews.gr

Τοποθετείται Πλωτή εξέδρα στη Βάρκιζα
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης                Υπηρεσία                       Έδρα υπηρεσίας                                         Ειδικότητα                                     Διάρκεια σύμβασης   Αριθμός ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100                   ΔΗΜΟΣ                  ΚΑΛΥΒΙΑ                            ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                             8 μήνες                2
                     ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ               ΑΤΤΙΚΗΣ                          (Κατηγορίας Δ’)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101                   ΔΗΜΟΣ                  ΚΑΛΥΒΙΑ                            ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ                             8 μήνες                1
                     ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ               ΑΤΤΙΚΗΣ                         (Κατηγορίας Γ+Ε)
                                                                                            Με ψηφιακό Ταχογράφο 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102                   ΔΗΜΟΣ                  ΚΑΛΥΒΙΑ                       ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε.                       8 μήνες                1
                     ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ               ΑΤΤΙΚΗΣ                          (Ειδικότητας1.3)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103                   ΔΗΜΟΣ                  ΚΑΛΥΒΙΑ                           ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ                           8 μήνες                1
                     ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ               ΑΤΤΙΚΗΣ                          ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                          8 μήνες               15
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ. θέσης                        Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
               ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
               1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 
               Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο 
               Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ήΑπολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
               Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  Απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
               ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
               Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ήΤεχνικής Επαγγελματικής 
               Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
               ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή 
               Απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
               τισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 
               ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 
               Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 
               πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-
               τηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
               Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
               εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
               μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.      
               2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ΄ ή D κατηγορίας. 
               3)  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

               ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
               (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
               1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 
               τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
               2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ΄ ή D κατηγορίας.
               3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

               ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
               (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)

               1) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που 
100          έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος 
               κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
               Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της 
               αλλοδαπής και αντίστοιχη  εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση  άδειας οδήγησης 
               αυτοκινήτου Δ΄ ή  D    κατηγορίας.
               2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ΄ ή D κατηγορίας.
               3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) τουλά-
χιστον μηνών, μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή  D    κατηγορίας.

2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Δ΄ ή D κατηγορίας.
3) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Προσοχή : Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά από την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Δ΄ ή  D’   κατηγορίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Για την άδεια οδήγησης  αυτοκινήτου   Δ ή D’   κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μετα-
φορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ
των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγο-
ριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προ-
κύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του
(έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κα-
τηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια
οδήγησης. 

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση
απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να
συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :

• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοί-
νωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την
Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του Π.Δ.. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6 άρθρο
τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδή-
γησης αλλοδαπής (εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν
αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

               ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
               1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή 
               Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Πτυχίο 
               Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ήΑπολυτήριος τίτλος Ενιαίου 
               Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή  Απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου 
               ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 
               Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ήΤεχνικής Επαγγελματικής 
               Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του 
               ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή 
101          Απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτομα-
               τισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου 
               ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και 
               Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο 
               πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ-
               τηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής 
               Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 
               εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής 
               μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.      
           2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας. 
           3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ .
           4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής. 
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας.
3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ .
4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

1)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη  εμπειρία τριών (3)
τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση  άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+Ε’ ή CE   κατηγορίας.
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας.
3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ .
4)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
1) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν απο-
φοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχο-
λής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) τουλά-
χιστον μηνών, μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+Ε’ ή CE  κατηγορίας.
2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας.
3) Κάρτα  Ψηφιακού  Ταχογράφου Οδηγού, η οποία  να  είναι  σε  ισχύ .
4)Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Προσοχή : Η εμπειρία για την ειδικότητα αυτή υπολογίζεται μετά από την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Γ’+Ε’ ή CE  κατηγορίας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:   Για την άδεια οδήγησης  αυτοκινήτου   Γ’+Ε’ ή CE  κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση
του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου,
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κα-
τηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κα-
τοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι
καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Με-
ταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη
- λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υπο-
κατηγορίας ΠΕΙ.

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαι-
τούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυπο-
βάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των
αρχείων της, αρκεί :

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ, 30/05/2018 
Αριθμ. Πρωτ.: 6463

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ’
αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕ-
ΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτη-
της αρχής για την επιλογή προσω-
πικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3-3-1994),
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις της παρ. 9 του  άρθρου 25
του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-
12-2016).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012  «Πειθαρχικό Δί-
καιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου» (ΦΕΚ 54 Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του

Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτε-
ρου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50
/τ.Α΄/16-03-2018).
6. Την υπ΄ αριθμ. 46/26-2-2018 -
(ΑΔΑ: ΨΨΑPΩ1Ξ-4ΜΤ) απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Σαρωνικού με θέμα: «Προγραμματι-
σμός προσλήψεων προσωπικού  Ιδιω-
τικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα
έτους 2018»
7. Το με αριθμ. πρωτ. 17931/ 6655/
13-3-2018 έγγραφο της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου στο Δήμο Σαρωνι-
κού ανταποδοτικού χαρακτήρα»,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 11415/13-
4-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΙΞ465ΧΘ7-8Ν4)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ
άλλων, στο Δήμο Σαρωνικού η
πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόμων
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου σε υπηρε-
σίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 13322/20-4-
2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα: «΄Εγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα στο Δήμο Σαρωνικού».
10. Τον τροποποιημένο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σαρωνικού (ΦΕΚ 4224/τ.Β’/28-12-
2016) και την με αριθμ. πρωτ.
8686/12-7-2018 βεβαίωση του Δη-
μάρχου  περί ύπαρξης κενών θέ-
σεων.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 8694/12-7-
2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σαρωνικού, περί ύπαρξης πιστώ-
σεων για την κάλυψη της δαπάνης
μισθοδοσίας  του υπό πρόσληψη
προσωπικού  της παρούσας ανακοί-
νωσης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δέκα εννέα (19)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα του Δήμου Σαρωνι-
κού , που εδρεύει στα Καλύβια
Αττικής, και συγκεκριμένα των
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικό-
τητα και διάρκεια σύμβασης, αριθ-
μού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση

Αθλητικών Οργανισμών &

Επιχειρήσεων
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πα-

νεπιστημίου Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-

19 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Διοίκηση Αθλητικών Ορ-

γανισμών & Επιχειρήσεων (MSc in Sport Management), με

τις εξής εξειδικεύσεις:

α) Μάνατζμεντ  αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων

β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων

γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων

Το ΠΜΣ έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου σύμφωνα με το Ν.4485/2017, καθώς και από

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα

αναρτήσει τη σχετική Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων για

το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-19, αμέσως μόλις δη-

μοσιευθεί η απόφαση ίδρυσης του Προγράμματος σε ΦΕΚ.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του

Προγράμματος σε ΦΕΚ, θα ξεκινήσει η υποβολή και αξιο-

λόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων ακολουθώντας

σειρά προτεραιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών,  «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»,

Τηλ.: 27310-89670,  (Fax): 89656 Email: akourtes@uop.gr

Δ/νση: Ευστ. & Σταμ. Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη. 231 00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ Ι.Χ. mersendes E 2000

compressor σε άριστη κατάσταση μέσα κι έξω.

Αδεια 31/5/1999 με 205.650χλμ. Τηλ. 210

8955.763, 6974495500, ώρες 6 - 8 μ.μ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Ελληνίδα, παιδαγωγός, κάτοικος Βούλας αναλαμβάνει

φύλαξη μωρών,δ ημιουργική απασχόληση παιδιών, με

δυνατότητα εκμάθησης γαλλικής και αγγλικής γλώσ-

σας.  Συστάσεις διαθέσιμες. Τηλ.επικ. 69 7777 3457

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

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

μαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι

λαμβάνετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά

κυρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η δια-

χείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακαλούμε

να μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210 6030655),

επιστολή, mail press@ebdomi.com, φαξ (210 9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
10865/13-07-2018 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Με την αριθμ. 10865/13-07-2018
Απόφαση Δημάρχου Κρωπίας, η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3006/Β΄/25-07-2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία  για το  Β΄ εξά-
μηνο έτους 2018, μέσα στα όρια
που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α’/16-12-2015) περί αποζημίω-
σης για εργασία υπερωριακή απο-
γευματινή πέραν του ωραρίου με
ημερομηνία ισχύος του νόμου από
1/1/2016, όπου σύμφωνα με το
προαναφερθέν άρθρο «οι αποφά-
σεις Δημάρχου για τον αριθμό
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα
και οι ώρες υπερωριακής απασχό-
λησης τους δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
έχουν ισχύ από την δημοσίευσης
τους και μετά»  για το υπηρετούν
Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικό ΥΕ Εργατών
Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας
και ΔΕ Οδηγών Υδροφόρων- Πυρο-
σβεστικών  του Δήμου Κρωπίας
έτους 2018 ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα:
- Για είκοσι οκτώ  (28) υπαλλήλους
Ι.Δ.Ο.Χ. με ανώτατο επιτρεπτό όριο
ανά εργαζόμενο είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως.
Στον ΚΑ 35-6042.002 με τίτλο
«Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας για δράσεις πυροπροστασίας»
έχει προϋπολογιστεί πίστωση
3.500,00 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών του Β΄
εξαμήνου 2018.
Ο αριθμός των απογευματινών
ωρών δεν θα υπερβαίνει τις 20
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.  Ο
αριθμός των  ωρών υπερωριακής
απασχόλησης δεν είναι ίδιος για
κάθε δικαιούχο, αλλά σύμφωνα με
τις ανάγκες και τις πραγματοποιού-
μενες από τον κάθε εργαζόμενο
ώρες.  Ο αριθμός των δεδουλευμέ-
νων ωρών των υπαλλήλων θα βε-
βαιώνεται από τον υπεύθυνο
Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας. 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη
Διαύγεια, να δημοσιευθεί σε τοπική
εφημερίδα και να παραμείνει αναρ-
τημένη στον πίνακα ανακοινώσεων
του κεντρικού καταστήματος του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή  θα έχει  ισχύ από
τη δημοσίευση της. 

• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία
να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή
ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής
άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από
την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει
στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας άδειας οδήγησης του Π.Δ.. 51/2012, όπως ισχύει (παρ.
6 άρθρο τρίτο Ν. 4383/2016_ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην
περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής
άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί πρέπει να
προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδα-
πής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής. 

               ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
               α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων 
               εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β΄  τάξης Δ’, 
102          ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας 
                Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 
                της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 
                1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως 
                τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’
κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών
Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντί-
στοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτ-
λος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλ-
λοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει
βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας,
ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε
βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συ-
νυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τε-
χνικών έργων ομάδας Β΄  τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανη-

μάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*), 
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρι-
σμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος
και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τε-
χνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπό-
θεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για
την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μη-
χανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου
τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί  από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τε-
χνικών έργων ομάδας Β΄  τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανη-
μάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που
έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότι-
μος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχι-
στον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας  μηχανοδηγού-χειριστή (*). 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω
προσόντα)
α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τε-
χνικών έργων ομάδας Β΄  τάξης Δ’, ή άδεια χειριστή μηχανη-
μάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β’ ειδικότητας 1 του Π.Δ.
113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει  (*),
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή
επαγγελματική, 
γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευ-
σης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή
άλλο ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία
τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παρα-
πάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν
βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν ανα-
γράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης
αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρ-
μόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω
στοιχεία. 
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρη-
θεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
Για τα  θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μη-
χανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών
έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ
6/12.01.1976/τ.Α’). 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την
Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελ-
ληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας
οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο,
Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που
οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης
αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης),
για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες
οδήγησης ημεδαπής.

103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα  (άρθρο 
5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) 

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι 
ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυ-
τοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακό-

λουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού Λ. Αθηνών & Ρ. Φεραίου,
ΤΚ 19010 Καλύβια Θορικού απευθύνοντάς την στην Διεύ-
θυνση Διοίκησης, Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού υπόψη κας Νάνου
Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η
σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγο-
ριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προ-
βλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να
καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ  σύμφωνα με τα
αναφερόμενα  στον ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της
ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία
θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων
(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφρά-
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσί-
ευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αι-
τήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες ’ Έντυπα – Διαδικασίες ’ Διαγωνισμών
Φορέων ’ Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της δια-
δρομής: Σύνδεσμοι ’ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ’
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έν-
τυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες ’ Έντυπα – Διαδικα-
σίες ’ Διαγωνισμών Φορέων ’ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού
Γεώργιος Β. Σωφρόνης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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 ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

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

είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - 2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Η αναπνοή στα νεογέννητα είναι άρρυθμη. 'Αλλοτε επι-

ταχύνεται και άλλοτε επιβραδύνεται.

Τη μία φορά τα μωρά ροχαλίζουν δυνατά και την άλλη

κοιμούνται τόσο ήσυχα ώστε η μητέρα να χρειάζεται να

σκύψει πάνω από το κεφαλάκι τους για να ακούσει αν

αναπνέουν.

Οι φυσιολογικές αναπνοές στα παιδάκια είναι γύρω στις

30-40 το λεπτό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα πρό-

ωρα μωρά,τα οποία έχουν ευαίσθητο αναπνευστικό σύ-

στημα ή μωρά που έχουν ιστορικό χρόνιας

πνευμονοπάθειας.

Οι γονείς πρέπει να καλέσουν τον παιδίατρο στις εξής

περιπτώσεις:

― Αν το μωρό έχει κάτω από 10 ή πάνω από 60 ανα-

πνοές το λεπτό, δηλαδή αν το στήθος ανεβοκατεβαίνει

έντονα και τα ρουθούνια του ανοίγουν ως τα όρια τους.

― Αν ακούγεται ένας εισπνευστικός συριγμός, δηλαδή

σα να περνάει ο αέρας από κάτι πολύ στενό.

― Αν την ώρα που αναπνέει, το χρώμα γύρω από τα

χείλη του ή στην άκρη των δαχτύλων του, γίνεται μπλε.

Οι γονείς λοιπόν είναι καλό να παρατηρούν την αναπνοή

του παιδιού όταν είναι καλά για να μπορούν να καταλά-

βουν αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Μία εύκολη λύση είναι

μετρήσουν πόσες φορές αναπνέει μέσα σ' ένα λεπτό.

Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να αντιληφθούν πιο

εύκολα αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα.

www.onmed.gr

Πώς θα καταλάβετε ότι το μωρό 
δεν αναπνέει κανονικά 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η δοσολογία ορισμένων φαρμάκων μπορεί να διαφο-

ροποιηθεί τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως, για πα-

ράδειγμα, τα αντιπηκτικά – κουμαρινικά φάρμακα που

με την ζέστη και την αφυδάτωση παρατηρείται παρά-

ταση της αντιπηκτικής δράσης (ανεβαίνει το INR), και

τα διουρητικά φάρμακα που χορηγούνται στους υπερ-

τασικούς, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε μικρό-

τερες δόσεις, λόγω της εφίδρωσης από τη ζέστη και

της απώλειας υγρών από τη λήψη του φαρμάκου. 

Την ελάττωση της δόσης ενός φαρμάκου δεν πρέπει

να την κάνετε μόνη σας, αλλά μετά από σύσταση του

γιατρού σας.

Φάρμακα και αλκοόλ: Το καλοκαίρι αυξάνεται αρκετά

η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και κυρίως της

μπίρας. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, λοιπόν, όσοι

παίρνετε φάρμακα καθώς ο συνδυασμός αλκοόλ και

φαρμάκων αντενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις,

γιατί ενισχύει τη δράση του φαρμάκου. Τα ποτά που

περιέχουν αλκοόλη θα πρέπει να αποφεύγονται εάν

είναι δυνατόν καθώς αυτά προάγουν την αφυδάτωση.

Αποτέλεσμα; Υπνηλία ή μειωμένα αντανακλαστικά ή

και χειρότερες συνέπειες για την υγεία. Όσοι, μάλι-

στα, παίρνετε αγχολυτικά, ηρεμιστικά ή αντιβιοτικά

πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί σε ορισμένες

περιπτώσεις μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο ακόμη και

τη ζωή σας.

Κορτικοειδή: Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων με τα

οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί το καλοκαίρι.

Λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους, τα φάρ-

μακα αυτά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ρευμα-

τικών, άσθματος, δερματικών παθήσεων ή σε

διάφορες μορφές καρκίνου και μόνο με συνταγή για-

τρού. 

Παρουσιάζουν σοβαρές παρενέργειες, όπως κατα-

κράτηση νερού και άλατος στου ιστούς και ιδιαίτερα

στην περιοχή του προσώπου. Αν κάποιος τα παίρνει

για καιρό μπορεί να παρουσιάσει οιδήματα και έντονα

πρηξίματα. Για να αντιμετωπιστούν οι παρενέργειες

αυτές καλό είναι να περιοριστεί η δοσολογία τους, αν

βέβαια το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του αρ-

ρώστου. Σε αντίθετη περίπτωση, η κατακράτηση

νερού περιορίζεται, αν αφαιρεθεί το αλάτι από τη δια-

τροφή. Επίσης και η γυμναστική ωφελεί, εφόσον με

αυτή καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια κι έτσι

περιορίζεται και η αύξηση του βάρους. Για κάθε αλ-

λαγή της δόσης και αυτών των φαρμάκων αρμόδιος

είναι ο γιατρός. 

Αντικαταθληπτικά και αγχολυτικά

Κι αυτά με τον ήλιο και τη ζέστη μπορεί να προκαλέ-

σουν πτώση της πίεσης σε συνδυασμό με τη ζέστη

και την αυξημένη εφίδρωση. Γι αυτό αν παίρνετε αυτά

τα φάρμακα ν’ αποφεύγετε τον ήλιο και ν’ αναζητάτε

δροσιά. Επίσης, πολύ προσεκτικοί πρέπει να είναι

όσοι παίρνουν αντιψυχωσικά φάρμακα, επειδή με την

υψηλή θερμοκρασία είναι ευάλωτοι στο λεγόμενο

«κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο», που εκδηλώνε-

ται με υψηλό πυρετό, διαταραχή του μυϊκού τόνου

και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (υπόταση ή

υπέρταση, ωχρότητα, ταχυκαρδία). 

Φωτοευαισθησία.  Ορισμένα φάρμακα προκαλούν

φωτοευαισθησία στο δέρμα και μπορεί να προκαλέ-

σουν εγκαύματα. Τα φάρμακα αυτά κάνουν το δέρμα

ευαίσθητο στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου

ακόμη και του σολάριουμ, προκαλώντας τοπικές αν-

τιδράσεις (ερυθρότητα, οίδημα, φλύκταινες, κνησμό)

που μοιάζουν με έγκαυμα χωρίς όμως να είναι στην

πραγματικότητα και εμφανίζονται ακόμη και με πολύ

σύντομη έκθεση στον ήλιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις

πρέπει να φοράτε αντηλιακό υψηλού δείκτη προστα-

σίας και να μην μένουν ακάλυπτα τα μέρη του σώμα-

τός σας. 

Τέτοια φάρμακα είναι αντιβιοτικά (ciprofloxacin, lev-

ofloxacin, doxycycline, tetracycline), διουρητικά, αντι-

μυκητιασικά, ορισμένα μη στεροειδή (για θεραπεία

της αρθρίτιδας), όπως naproxen, piroxicam. Κάποια

αντιυπερτασικά και αντιαρρυθμικά. Ορισμένα φάρ-

μακα για διαβητικούς (sulfonylurea κ.λ.π), ψωραλένια

(για τη θεραπεία της ψωρίασης), αντιψυχωσικά και

για την ακμή (isotretinoin, acitretin).

Η σωστή αποθήκευση των φαρμάκων.

Εκείνο που πρέπει να ξέρετε βασικά είναι ότι γενικά

τα φάρμακα για να διατηρήσουν τη δραστικότητά

τους πρέπει να φυλάσσονται στη θερμοκρασία δωμα-

τίου, εκτός κι αν χρειάζονται ψυγείο (π.χ. τα θερμο-

ευαίσθητα όπως εμβόλια, κολλύρια, ορισμένα

αντιβιοτικά κ.ά. Αυτό αναγράφεται στη συσκευασία

τους). Τα περισσότερα από τα φάρμακα έχουν σχε-

διαστεί να αποθηκεύονται σε κανονική θερμοκρασία

δωματίου, 22-25 βαθμούς Κελσίου δηλαδή. Κανένα

φάρμακο δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες

άνω των 30 βαθμών Κελσίου, που είναι η ανώτερη

επιτρεπτή θερμοκρασία. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η

αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου.

Υπάρχουν όμως και φάρμακα ιδιαίτερα ευαίσθητα στη

θερμότητα. Αν το φάρμακο δεν δράσει -λόγω αλλοί-

ωσης από τη θερμότητα- είναι απειλητικό για τη ζωή

του ασθενούς. 

Επίσης, αλλοίωση των αντιβιοτικών λόγω θερμότητας

μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε στομάχι ή νεφρούς.

Ακόμα όμως και φάρμακα όπως η ασπιρίνη, όταν εκτί-

θενται σε μεταβολές θερμοκρασίας μπορεί να προκα-

λέσουν μεγαλύτερα προβλήματα από έναν απλό

πόνο στο στομάχι. Αλοιφές με υδροκορτιζόνη μπορεί

να μην έχουν καμία αποτελεσματικότητα λόγω αλλα-

γής θερμότητας, ενώ φάρμακα με ορμόνες, όπως

εκείνα για τον θυρεοειδή και τα αντισυλληπτικά, είναι

ιδιαίτερα ευαίσθητα στη ζέστη. 

Δεν πρέπει να λαμβάνετε τα φάρμακα αν έχει αλλά-

ξει το χρώμα τους, ασχέτως ημερομηνίας λήξης, ούτε

όταν αποκτήσουν παράξενη οσμή. Το καλοκαίρι πρέ-

πει να διατηρούνται σε δροσερό και ξηρό χώρο. Ενα

ντουλάπι είναι καλή λύση, όχι όμως στην κουζίνα. Το

δωμάτιο φύλαξης πρέπει να είναι βορινό, ενώ τα φια-

λίδια της ινσουλίνης καλύτερο είναι να τα διατηρούμε

στο ψυγείο, όχι όμως σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr

Σε ποια φάρμακα επηρεάζεται η δράση τους με την ζέστη; 

Τι πρέπει να προσέχετε στην λήψη και αποθήκευση τους;
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Η Λία Ζυγόρη 2η με την Εθνικη Ελλάδος στούς Βαλκανι-

κούς αγώνες στην Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας και πρό-

κριση για Βερολίνο. 

Εμφάνιση ...πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του

Βερολίνου  έκανε η ομάδα 4Χ400 μ. των Γυναικών του Γ.Σ.

Γλυφάδας, στο φινάλε του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

Οι αθλήτριες Ιωάννα Καρκαλάτου, Δέσποινα Μουρτά,

Ευαγγελία Ζυγόρη και Αννα Βασιλείου τερμάτισαν δεύτε-

ρες σε 3.33.89 και έχοντας και το περσινό 3.32.80 φαίνεται

πως δύσκολα θα μείνουν εκτός της πρώτης 16άδας στην

Ευρώπη, που δίνει την πρόκριση για συμμετοχή στη διορ-

γάνωση. 

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε  η Ευαγγελία Ζυγόρη, που

ήταν δεύτερη, στην πρώτη τελική σειρά των 400 μ.  και

όγδοη στο σύνολο με 54.49.

Με την Εθνική Ελλάδος και οι μικρές αθλήτριες του ΓΣ

Γλυφάδας, Μινοπούλου Ειρήνη και Παπαϊωάννου Κατε-

ρίνα.

Οι μικρές αθλήτριες του συλλόγου του Γ.Σ. Γλυφάδας, Κα-

τερίνα Παπαιωάννου και Ειρήνη Μινοπούλου  αγωνίζονται

αυτή την εβδομάδα με την Εθνική Ελλάδος  στην Κύπρο

(Λευκωσία) στην κατηγορία Παίδων – Κορασίδων,  στα

3000μ και 400μ. αντιστοιχα, στη Διεθνή συνάντηση Κύπρος

- Ελλάς.

Δύο ομάδες από τις Αμαζόνες εκ-

προσώπησαν την Ελλάδα στο Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Cheerleading που πραγματοποι-

ήθηκε στο Ice Hall του Ελσίνκι το

Σαββατοκύριακο 30 Ιουνίου και 1

Ιουλίου 2018.

Στην διοργάνωση που έλαβαν

μέρος πάνω από 3.000 αθλήτριες

από 26 χώρες, παρουσιάστηκαν

150 χορογραφίες σε 2 ηλικιακές

και αγωνιστικές κατηγορίες, JUN-

IOR & SENIOR.

«Οι δύο ελληνικές ομάδες, δεδομέ-

νου και του υψηλού ανταγωνισμού

της διοργάνωσης, πραγματοποίησαν

πολύ καλές και άρτιες χορογραφίες

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του

Ελσίνκι. 

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για

τις θέσεις που κατέλαβαν οι ομάδες

μας και πλέον στοχεύουμε βήμα-

βήμα να γινόμαστε καλύτεροι για το

μέλλον των αθλητών  και του  ελλη-

νικού cheerleading», ανέφερε η

υπεύθυνη αθλητικών διοργανώ-

σεων της ελληνικής ομοσπονδίας

cheerleading, Ευαγγελία Κρητικού.

Οι Αμαζόνες κατέλαβαν την 15η

θέση με συγκομιδή 326,5 βαθμών

στην κατηγορία Junior Free style

pom και την 17η θέση με 334 βαθ-

μούς στην μεγαλύτερη ηλικιακά

κατηγορία Senior Free style pom.

Δύο ομάδες από την Ρωσία και μία

από την Νορβηγία κατέκτησαν τις

τρεις πρώτες θέσεις της κατηγο-

ρίας Junior και στην αντίστοιχη

των Senior η Αυστρία κατέκτησε

το χρυσό μετάλλιο, με τη Σλοβενία

και την διοργανώτρια Φιλανδία να

ολοκληρώνουν το βάθρο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές,

στις εξέδρες του Helsinki Ice Hall

βρέθηκαν και παρακολούθησαν το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheer-

leading πάνω από 4.000 θεατές.

Στη Φινλανδία είχε διεξαχθεί ξανά

τo Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το

2010, ενώ να θυμίσουμε πως πέρσι

πραγματοποιήθηκε στην Πράγα με

τις Greek Drops να τερματίζουν

στην 7η θέση στην κατηγορία Sen-

ior Cheer Hip Hop. 

Η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ πρωταθλήτρια Ελλάδας

Οι βετεράνοι και ανεξάρτητοι αθλητές του ping pong συγ-

κεντρώθηκαν στην πανέμορφη Καβάλα, για τα τελικά του

Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Πολλοί από αυτούς, προπονούνται και αγωνίζονται στην αί-

θουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Βούλας.

Οι βετεράνοι αθλητές που πέτυχαν διάκριση είναι οι:

Στους βετεράνους 65+, πρώτος ο Σταύρος Πλακαντωνά-

κης και δεύτερος ο Κώστας Κουμπής

Στους ανεξάρτητους 40-49, τρίτος ο Sanjay Jain

Στους ανεξάρτητους 60-64, δεύτερος ο Λουκάς Γιαλούρης

Στους ανεξάρτητους 65+, πρώτος ο Ανδρέας Δελακούρας

και τρίτος ο Πρόδρομος Καρατζάς.

Τέλος, η ομάδα ΠΑΝΘΕΟ, στην οποία αγωνίζεται ο προπο-

νητής του Αρη, Γιάννης Κορδούτης, αλλά και ο Λουκάς

Γιαλούρης, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας.  

Εμφάνιση πρόκρισης από της γυναίκες του Γ.Σ. Γλυφάδας

Εντυπωσίασε η Ελληνική αποστολή στο 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Cheerleading 
Οι ελληνικές ομάδες είχαν πολύ καλή παρουσία με άρτιες χορογραφίες
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...στο κύλισμα της μπάλας

Champions League
Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 2-1

Με 2-1 επικράτησε ο ΠΑΟΚ της Βασιλείας, στο πρώτο παι-

χνίδι του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Το 1-0 πέτυχε ο Κάνιας στο 32′ με σουτ εκτός μεγάλης πε-

ριοχής, στο 80′ ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τα τέρματά του με τον

Πρίγιοβιτς, ενώ για τη Βασιλεία μείωσε στο 84' ο Αγιέτι, με

κοντινή κεφαλιά. Ο επαναληπτικός θα γίνει την 1η Αυγού-

στου στο «Σαντ Γιάκομπς» της Ελβετίας. 

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ - ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Κλήρωση με ευκαιρίες αλλά και παγίδες

Με το νικητή του αγώνα Σέλτικ (Σκοτία) - Ρόζενμποργκ

(Νορβηγία) θα παίξει η ΑΕΚ στο γ΄ προκριματικό γύρο του

Champions League, μετά την κλήρωση που πραγματοποι-

ήθηκε στην UEFA. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας θα παίξει τον

πρώτο αγώνα στην αντίπαλη έδρα, στις 7 ή 8 Αυγούστου

και θα φιλοξενήσει τον επαναληπτικό στο ΟΑΚΑ, στις 14

Αυγούστου. Να σημειωθεί ότι αν η Ενωση παίξει με τους

«Καθολικούς», που είναι το φαβορί απέναντι στους Νορβη-

γούς και τους αποκλείσει, θα πάρει τη θέση τους στους

«ισχυρούς» για την κλήρωση των πλέι - οφ.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ, εφόσον ξεπεράσει το εμπό-

διο της Βασιλείας, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Σπαρτάκ

Μόσχας, παίζοντας τις ίδιες ημερομηνίες με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά η κλήρωση του Γ΄ προκριματικού γύρου

Σέλτικ (Σκοτία) ή Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) - ΑΕΚ

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) - Σκεντίγια (ΠΓΔΜ) ή Σερίφ Τιρά-

σπολ (Μολδαβία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) ή Σούντουβα (Λιθουανία) - Λέγ-

κια Βαρσοβίας (Πολωνία) ή Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία)

Κουκέσι (Αλβανία) ή Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) - ΜΠΑΤΕ

Μπορίσοφ (Λευκορωσία) ή Ελσίνκι (Φινλανδία)

Αστάνα (Καζακστάν) ή Μίντιλαντ (Δανία) - Ντιναμό Ζάγ-

κρεμπ (Κροατία) ή Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)

Κλουζ (Ρουμανία) ή Μάλμε (Σουηδία) - Λουντογκόρετς

Ράζγκραντ (Βουλγαρία) ή Βίντι (Ουγγαρία)

Σταντάρ Λιέγης (Βέλγιο) - Αγιαξ (Ολλανδία) ή Στουρμ

Γκρατς (Αυστρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία) - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

ΠΑΟΚ ή Βασιλεία (Ελβετία) - Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)

Σημαντικές μάχες στο Γιουρόπα

Τη Λουκέρνη θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο γ΄ προ-

κριματικό γύρο του Europa League, μετά την κλήρωση που

πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας. Η πειραϊκή

ομάδα θα παίξει εντός έδρας στον πρώτο αγώνα, στις 9 Αυ-

γούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Ελβετία μια βδο-

μάδα αργότερα.

Ελληνοκυπριακή μονομαχία ενδέχεται να υπάρξει στο γ΄

προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς Ατρόμητος

και Απόλλωνας Λεμεσού θα βρεθούν αντιμέτωποι, εφόσον

ξεπεράσουν τις Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία) και Ζελέζ-

νιτσαρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), αντίστοιχα, με το πρώτο ματς

εκτός έδρας (9/8) και τη ρεβάνς στην Αθήνα (16/8).

Το νικητή του ζευγαριού μεταξύ της νορβηγικής Μόλντε και

της αλβανικής Λάτσι θα αντιμετωπίσει στον ίδιο γύρο της

διοργάνωσης ο Αστέρας Τρίπολης, αν ξεπεράσει το εμπό-

διο της Χιμπέρνιαν. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 9

Αυγούστου στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης» και ο επανα-

ληπτικός στις 16 του ίδιου μήνα.

Πέντε μήνες εκτός γηπέδων ο Κυρ. Παπαδόπουλος

Η ατυχία χτύπησε ακόμη μια φορά τον Κυριάκο Παπαδό-

πουλο, ο οποίος υπέστη άλλον έναν σοβαρό τραυματισμό

στην καριέρα του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 26χρονος

Ελληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του Αμβούργου υπέστη

κάκωση χόνδρου στο γόνατο και οι γιατροί τού συνέστησαν

να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Σε αυτήν την περίπτωση ο δυναμικός ποδοσφαιριστής θα

λείψει από τους αγωνιστικούς χώρους για περίπου πέντε

μήνες, οπότε μεταξύ άλλων θα τον στερηθεί και ο Μίχαελ

Σκίμπε, καθώς η Εθνική ομάδα ξεκινά το Σεπτέμβρη τις υπο-

χρεώσεις της στο νεοσύστατο Nations League. Ο Κυριάκος

Παπαδόπουλος είχε εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει

από το Αμβούργο, λόγω του υποβιβασμού της ομάδας του

μεγάλου γερμανικού λιμανιού, ενώ ένας πιθανός προορι-

σμός του φερόταν να είναι η Ρωσία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΟ

Στα προημιτελικά η Εθνική!

Εύκολη νίκη με σκορ 13-5 πέτυχε η Εθνική ανδρών στο

πόλο στον αγώνα με τη Γερμανία και εξασφάλισε την πρό-

κριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

της Βαρκελώνης. Η ελληνική ομάδα νίκησε στο πρώτο νοκ

- άουτ παιχνίδι της στη διοργάνωση.

Η Εθνική βρέθηκε να χάνει 0-2 στα πρώτα 75 δευτερόλε-

πτα, αλλά συνήλθε γρήγορα και έκλεισε το πρώτο οκτάλε-

πτο προηγούμενη 5-3. Η ελληνική ομάδα πέτυχε ακόμη δύο

γκολ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ξέφυγε 7-3 και

από κει κι έπειτα «κατέβασε στροφές» και διαχειρίστηκε

χωρίς προβλήματα το προβάδισμά της, αυξάνοντάς το μά-

λιστα στο τελικό 13-5.

Ο Θοδωρής Βλάχος χρησιμοποίησε και τον Ζερδεβά, που

αντικατέστησε τον Φλέγκα στο τέρμα λίγο μετά το ξεκί-

νημα του τρίτου οκταλέπτου, ενώ είδε εννέα διαφορετι-

κούς παίκτες να σκοράρουν και την άμυνα να μη δέχεται

γκολ σε καμία από τις οκτώ γερμανικές επιθέσεις με παίκτη

παραπάνω!

Για την Εθνική σκόραραν οι Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2,

Αργυρόπουλος 2, Κολόμβος 2, Νικολαΐδης, Φουντούλης,

Καπότσης, Μουρίκης και Βλαχόπουλος

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στα ημιτελικά του Πανευρωπαϊκού 

έστω και δύσκολα

Στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρί-

θηκε η Εθνική ομάδα πόλο των γυναικών, μετά την επι-

κράτησή της επί της Ρωσίας στη διαδικασία των πέναλτι,

με 11-10 στα πέναλτι (6-6 η κανονική διάρκεια του

αγώνα). Την Τετάρτη στις 19.30, θα «κοντραριστεί» με

την οικοδέσποινα Ισπανία σε αγώνα νοκ-άουτ με φόντο

τον τελικό. 

Προσφορά στους πληγέντες 

1 εκατομμύριο ευρώ από την

ΠΑΕ Ολυμπιακός

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμμετέχει στο μέγα ελληνικό
πένθος για τους συνανθρώπους μας που έφυγαν τόσο
άδοξα.
Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα προσφέρει άμεσα 1 εκατομμύ-
ριο ευρώ για την ανακούφιση των πληγέντων ενώ θα ξε-
κινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να ανοιχτούν
λογαριασμοί σε τρείς τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha)
ώστε οι φίλαθλοι του Συλλόγου και όποιος άλλος επιθυ-
μεί να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες όλοι οι Έλληνες πρέπει να
είμαστε ενωμένοι και να σταθούμε δίπλα στους συναν-
θρώπους μας που δοκιμάζονται».

Σ
τα τέλη του ερχόμενου Μήνα, καλώς εχόντων των

πραγμάτων αρχίζει το λεγόμενο, πρωτάθλημα της

(Super League 25/26/8/2018) μεταξύ Πολυεθνικών

Ποδοσφαιρικών  Επιχειρήσεων. Οι Χώροι ή τα Εργοστά-

σια μέσα στα οποία  ετοιμάζεται το προϊόν δεν ανήκουν

στους  ιδιοκτήτες των μεγάλων  ΟΝΟΜΑΤΩΝ γιατί αυτά

ανήκουν σε εμάς (Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, Καραϊ-

σκάκη, ΑΕΚ,  ΑΡΗΣ, ΠΑΟΚ, Καυταντζλόγλου  Λάρισα,

Αγρίνιο, Τρίπολη  κλπ..κλπ.. κλπ.). Στα δικά μας Γήπεδα

τα οποία έχουν “ΚΛΑΠΕΙ” με τη βοήθεια όλων των μέχρι

σήμερα Κυβερνήσεων  και  έχουν μετατραπεί σε  πολυε-

θνικές Βιομηχανίες για την καλύτερη προετοιμασία του

Προϊόντος,  χωρίς καθόλου να επιτρέπεται να καλλιερ-

γείται  σ’ αυτά και ο πραγματικός ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, με τη

σύμφωνη πάντα γνώμη της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.  

Όλοι λοιπόν αυτοί οι χώροι  που δοθήκαν  χάρισμα στο

μεγάλο κεφάλαιο ταυτόχρονα  με τις ραγδαίες εξελίξεις

στο χώρο του  επαγγελματικού ποδοσφαίρου επιβεβαι-

ώνουν για μια φορά ακόμα, ότι το ποδόσφαιρο της αγο-

ράς μέρα με τη μέρα, βυθίζεται σε όλων των ειδών τις

ΒΡΟΜΙΕΣ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο  στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ

στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Χώρας μας.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, Εκατομμύ-

ρια Παιδιά δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα να γυ-

μναστούν, οι συντάξεις  χάνουν συνεχώς την

αγοραστική τους δύναμη, η φτώχεια καλπάζει και  τα

συσσίτια των Δήμων πληθαίνουν. 

Μέσα σε αυτό λοιπόν το ΚΛΙΜΑ θα ξεκινήσει το ΠΟΛΥΕ-

ΘΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ και όποιον

πάρει ο Χάρος (ΒΙΑ σε όλα τα επίπεδα και μορφές με

ένα και μοναδικό ΣΤΟΧΟ· το ΧΡΗΜΑ κάτι που στον

επαγγελματικό Αθλητισμό το ζούμε παγκοσμίως). Ει-

δικά στο φετινό Πρωτάθλημα  “θα δούμε  σημεία και τέ-

ρατα”,  διότι είναι Ζωντανή από τώρα η όξυνση αυτής

της κόντρας συμφερόντων, η οποία λαμβάνει πλέον

ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες διαστάσεις παρά τις ψεύ-

τικες, (ανήθικες για μένα) εξαγγελίες της Κυβέρνησης

της ΕΠΟ- UEFA-FIFA περί αυστηροποίησης των

ΝΟΜΩΝ. 

Όμως ένα να έχουμε καθαρό· ότι τα προβλήματα δεν

λύνονται όσο το Ποδόσφαιρο είναι έρμαιο στις ορέξεις

του Κεφαλαίου. Τελεία και Παύλα….Υπάρχει άλλος δρό-

μος;; Ασφαλώς υπάρχει… τον θέλουμε;;;;



Δημοσιεύουμε αποσπασματικά

το παρακάτω άρθρο του αρθρο-

γράφου - συγγραφέα Στέφανου

Μυτιληναίου, γιατί έχει εξαιρε-

τικό ενδιαφέρον, παρουσιάζον-

τας βήμα - βήμα πώς επήλθε η

καταστροφή.

Όταν η αδηφάγα πύρινη λαίλαπα χίμηξε

στο Μάτι το απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιου-

λίου, ισχυροί άνεμοι από 9 έως και 11 μπο-

φόρ δυτικού στεριανού ανέμου την

έσπρωχναν με ορμή να κατασπαράξει τα

πάντα.

Οι φλόγες κατάπιναν ό,τι συναντούσαν στο

διάβα τους «τρέχοντας» με 70 χλμ την ώρα.

Δεν υπήρχε τρόπος να σταματήσει αυτή η

συμφορά, κανένα σχέδιο δεν μπορεί να

αναχαιτίσει έναν τέτοιο όλεθρο.

«Οι φλόγες πέρασαν πάνω από τα πυρο-
σβεστικά στη Λεωφόρο Μαραθώνος και
πυρπόλησαν το Μάτι», λένε οι αυτόπτες

μάρτυρες.

Όμως, το μεγάλο κακό που μας βρήκε δεν

δικαιολογεί την απώλεια τόσων ανθρώπι-

νων ζωών. Τόσων άδικα χαμένων ζωών.

Τι συνέβη
Εκατοντάδες πολίτες προσπάθησαν με τα

αυτοκίνητά τους να εγκαταλείψουν το Μάτι

αλλά εγκλωβίστηκαν σε φριχτό μποτιλιάρι-

σμα στους στενούς δρόμους του οικισμού,

που ιδρύθηκε ως παραθεριστικός το 1960

και από το 2000 και μετά πυκνοκατοικήθηκε

δίχως κανένα σχεδιασμό, δίχως καμία πρό-

βλεψη για την ασφάλεια.

Αναπτύχθηκε όπως και πολλά άλλα μέρη

της Ελλάδας άναρχα, στο «έλα μωρέ»,

στην «τύχη».

Και δεν αρκεί που χτίστηκε στην «τύχη» και

μέσα στα πεύκα, δεν είχε ούτε διεξόδους

διαφυγής. Έτσι όταν ήρθε η φωτιά έγινε πα-

γίδα θανάτου.

Έγινε παγίδα θανάτου διότι δεν μπορούσε

να εκκενωθεί.

Καθώς ολόγυρα των απελπισμένων ανθρώ-

πων υψωνόταν η κόλαση, με τα πεύκα ως

εξαιρετικά εύφλεκτα να «αρπάζουν» μεμιάς

ως δαδιά, με ολόκληρα σπίτια να γίνονται

στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά και τα μπλοκα-

ρισμένα αυτοκίνητα να αναφλέγονται -μαρ-

τυρίες αναφέρουν ότι τα καύσιμα στα

ντεπόζιτα ανατινάζονταν- επικράτησε πανι-

κός.

Αλλόφρονες κάτοικοι έφευγαν από τα σπί-

τια τους, οι οδηγοί εγκατέλειπαν τα μποτι-

λιαρισμένα αυτοκίνητά τους και όλο αυτό

το πλήθος κατευθύνθηκε τρέχοντας προς

την ακτή, δηλαδή προς τη μόνη διέξοδο

που τους είχε απομείνει για να γλιτώσουν

τον φριχτό θάνατο στις φλόγες.

Ποια ακτή;
Στο Μάτι οι ακτές δεν είναι από παντού

ελεύθερα προσβάσιμες. Ξενοδοχεία και σπί-

τια τις κλείνουν με μάνδρες. Είναι η «ανά-

πτυξη» που είχαν ως πρότυπο το 1960. Να

μην υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές.

Και έτσι, από τη μία στιγμή στην άλλη, εκατον-

τάδες συνάνθρωποί μας βρέθηκαν να δίνουν

αγώνα για τις ζωές τους, των παιδιών τους,

των αγαπημένων τους προσώπων, πηδώντας

πάνω από φράχτες, τρέχοντας μέσα από ακά-

λυπτους χώρους και κήπους για να φτάσουν

στη θάλασσα. Αλλά η πρόσβαση στη θάλασσα

ήταν εξαρχής «φραγμένη».

Ποια θάλασσα;
Κάτι μικροί κόλποι και βράχια. Που κι αυτοί

δεν συνεχίζουν ως κάποια ενιαία παραλία

αδιάκοπα κατά μήκος της ακτής, ώστε να

μπορούσαν οι άνθρωποι να κινηθούν παρα-

λιακά πεζή ώστε να απομακρύνον-

ταν, επειδή υπάρχουν βράχια και

κτίσματα που έχουν οικοδομηθεί

στην κυριολεξία μέσα στη θάλασσα

και διακόπτουν την όποια παραλία.

Γι’ αυτό και ο εφιάλτης δεν είχε τε-

λειώσει για όσους έφτασαν και

μπήκαν στο νερό.

Ο μόνος τρόπος για να σωθούν

ήταν να τους πάρουν με βάρκες.

Την ίδια ώρα το «θερμικό φορτίο»

που κατέβαινε από τον οικισμό

τους ανάγκαζε να χώνουν τα κεφά-

λια τους μέσα στο νερό για να μην

πάρουν φωτιά και οι ίδιοι.

Πυρωμένες λαμαρίνες από αυτοκί-

νητα και κατασκευές εκτοξεύονταν

και τους βομβάρδιζαν. Πραγματική

εμπόλεμη ζώνη.

Βάρκες και σκάφη εθελοντών, που

συντονίζονταν από το Λιμενικό,

έσπευσαν ήδη από τις 18.00 να πε-

ρισυλλέξουν τους πυρόπληκτους.

Όμως οι βάρκες και τα σκάφη δεν

μπορούσαν να πλησιάσουν στα

ρηχά. Είτε γιατί δεν υπάρχουν πα-

ραλίες αλλά βράχια, είτε γιατί -

ακόμα χειρότερο- τους

βαρκάρηδες «έκαιγε» η φωτιά.

Τα φλεγόμενα 9 μποφόρ είχαν

«ανάψει» την ατμόσφαιρα, το λε-

γόμενο «θερμικό φορτίο» και δεν

άφηναν τους βαρκάρηδες να πλη-

σιάσουν πιο κοντά από 50 μέτρα

από την ακτή.

Οι ταλαιπωρημένοι και φοβισμένοι πολίτες,

πολλοί με εγκαύματα, έπρεπε να βουτήξουν

στη θάλασσα και να κολυμπήσουν προς τις

λέμβους. Τραυματίες, γέροι, παιδιά, γυναίκες,

έπεφταν στη θάλασσα για να δώσουν έναν

τελευταίο αγώνα με τα κύματα πριν διασω-

θούν από τις βάρκες που τους περίμεναν. Γο-

νείς με καμένες σάρκες κολυμπούσαν

κρατώντας τα παιδιά τους να τα σώσουν.

Η ευθύνη
Λέγεται στα τηλεοπτικά κανάλια ότι «το Μάτι

δεν υπάρχει πια». Αλήθεια είναι.

Αλλά υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια:

«Το Μάτι όπως φτιάχτηκε, όπως οικοδομή-
θηκε, δεν έπρεπε ποτέ να υπάρξει».

Ήταν εξ αρχής ένα λάθος, ένας οικισμός που

ξεκίνησε ως παραθεριστικός το 1960, και μετά

το 2000 πυκνοκατοικήθηκε.

Όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν σκέφτηκε: Εάν

αρπάξει φωτιά αυτός εδώ ο τόπος, ο ανάμεσα

στα πεύκα, ο δίχως διεξόδους διαφυγής, τι θα

κάνουμε;

Και ναι, οι πρώτοι που έπρεπε να το σκεφτούν

ήταν οι δήμαρχοί του. Αυτοί που ζούνε στον

τόπο και τον γνωρίζουν καλύτερα.

Προφανώς και εκ του τραγικού αποτελέσμα-

τος κανείς τους ουδέποτε αναρωτήθηκε τι θα

γινόταν εάν άρπαζε φωτιά το Μάτι.

Ή, για να είμαστε ακριβείς, εάν μια ημέρα

έφτανε η φωτιά μέσα στο Μάτι. Γιατί η πε-

ριοχή έχει γνωρίσει πολλές φωτιές. Μία όμως

στάθηκε η μοιραία.

Η περιοχή της Νέας Μάκρης έχει ζήσει πολ-

λές φωτιές στο παρελθόν και το αυτονόητο

θα ήταν να είχαν προνοήσει. Δεν το έκαναν.

Ούτε κάποιο σχέδιο είχαν.

Όχι ξανά άλλα «Μάτια»
Σήμερα θρηνούμε δεκάδες νεκρούς. Αδικοχα-

μένους ανθρώπους.

Αφού καταλαγιάσει ο θρήνος, η εθνική οδύνη

για το κακό που μας βρήκε, έχουμε μια υπο-

χρέωση. Να μην υπάρξουν άλλα «Μάτια».

Ούτε στην Αττική, ούτε πουθενά αλλού στον

τόπο μας. Να μην υπάρξουν ποτέ ξανά τέ-

τοιες παγίδες θανάτου.

Σε ό,τι αφορά και τα άλλα θέρετρα που υπάρ-

χουν σαν το Μάτι, όσα δηλαδή «αναπτύχθη-

καν» έτσι τις «χρυσές» δεκαετίες του 60 και

στα χρόνια της Χούντας, οφείλουμε να τα

γκρεμίσουμε και να τα φτιάξουμε ξανά.

Η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του σπι-

τιού που βρέθηκαν οι 26 αγκαλια-

σμένοι νεκροί
Συγκλονίζουν τα όσα είπε ο ιδιοκτήτης του

σπιτιού στο Μάτι, στο οποίο βρέθηκαν 26

σοροί θυμάτων της πυρκαγιάς, ανθρώπων που

ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι: «Μπήκαν οι άν-

θρωποι στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να δουν την

πόρτα για να κατέβουν στην παραλία και αυτοί

είναι που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι.

»Ο κόσμος που κάηκε μέσα στο σπίτι μου,

κάηκε γιατί δεν υπάρχει ένα σχέδιο από που

να φύγουν σε ανάλογη περίπτωση», είπε μι-

λώντας στον Realfm, ο κ. Φράγκος. «Το σπίτι

μου έχει πρόσβαση στην παραλία με σκάλες,

κάποια κοπέλα προσπάθησε να πηδήξει από

τον γκρεμό και τη χάσαμε», πρόσθεσε και κα-

τέληξε: «οι πρώτοι 25 άνθρωποι που είμαστε

μαζεμένοι και συντεταγμένοι, σώθηκαν όλοι.

Οι επόμενοι που ήρθαν και από τον καπνό δεν

είδαν την πόρτα, αυτοί είναι που βρέθηκαν αγ-

καλιασμένοι, κάηκαν όλοι».

«Όλος αυτός ο κόσμος που κάηκε ήταν γιατί

δεν υπάρχει ένα σχέδιο σε περίπτωση ανά-

λογη, από πού θα φύγουν».

Σοκαριστική όμως είναι και η μαρτυρία του κ. Πο-

ταμιάνου, στον οποίο ανήκει το διπλανό οικό-

πεδο: «Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση

στην παραλία εκτός από σπίτι του κ. Φράγκου.

Ήταν φρίκη. Άκουγα τις φωνές των ανθρώπων

να καίγονται και λέω κάποιος να μου κλείσει τα

αυτιά. Τα περισσότερα σπίτια έχουν πρό-
σβαση στην παραλία αλλά είναι κλειστές οι
μάντρες», πρόσθεσε.

Ήταν κλειστές οι μάνδρες. Ο δήμαρχος της

περιοχής πρέπει να είναι έτοιμος να δώσει

λόγο γι’ αυτό το έγκλημα. Και θα δώσει.

Δείτε  τους δρόμους παγίδες στο Μάτι

(φωτο), δηλαδή τους δρόμους αδιέξοδα:

Το Μάτι έχει μόνο ένα δρόμο που βγαίνει

στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Αυτός ο δρόμος

«έκλεισε» από μποτιλιάρισμα και μετά από

τη φωτιά που κατέβαινε. Οι συμπολίτες μας

δεν είχαν καμία διαφυγή και στράφηκαν στη

θάλασσα. Η πρόσβαση όμως στη θάλασσα

είναι κλειστή με μάνδρες. 

Στέφανος Μυτιληναίος
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Πώς το Μάτι έγινε παγίδα θανάτου
Ένας οικισμός μέσα στα πεύκα δίχως διεξόδους διαφυγής

Πάνω το στενό δρομάκι. Στη μέση το δρομάκι μετά την πυρ-
καγιά! Κάτω, που και πως εγκλωβίστηκαν.


