
21ο €

Διαχείριση καμένων
οχημάτων 

στις πυρόπληκτες 

περιοχές
Σελίδα 6

Πρωταθλήτρια κόσμου 
η Εθνική Γυναικών 

μπιτς χάντμπολ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ: «Πέντε φωτογραφίες

που αποτυπώνουν σε όλο τους το Μεγαλείο την

Παρανομία και Αναισθησία Συμπολιτών μας»
Σελίδα 12

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές 

οι Έλληνες Κωπηλάτες

«Τό ἑκάστοτε διδόναι
λόγον καί ἀπολογίαν»

κοίτα σελ.14

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Μάτι: Μια φωτιά που έβγαλε μπροστά τις αδυ-

ναμίες, τις αυθαιρεσίες, τις “τακτοποιήσεις”

ημετέρων και ένα ολόκληρο κατεβατό γεγονό-

των που οδήγησαν στο χαμό τόσων πολλών συ-

νανθρώπων μας.

Δεν δικαιούνται να ομιλούν όλοι οι προηγούμε-

νοι πολιτικοί.

Δεν δικαιούνται να ομιλούν  όλοι οι προηγούμε-

νοι που είναι και σημερινοί, εκείνοι που βρί-

σκονται - και είναι πάρα πολλοί - και στη

σημερινή κυβέρνηση.

Ποιος έκλεισε τα ρέματα με βίλες και σπίτια;

Ποιος έχτισε τις παραλίες μέχρι το νερό;

Ποιος έχτισε τα δάση;

Ποιος έκανε το νόμο περί νομιμοποίησης αυθαι-

ρέτων;

Ενας ατελείωτος κατάλογος με ονόματα...

Και μέσα σε όλους τους θεσμικά υπεύθυνους,

πολιτικούς, πολεοδομικά γραφεία, υπουργούς,

βουλευτές, δασάρχες, δεν είναι άμοιρος ευθυ-

νών και ο πολίτης βεβαίως.

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΨΕΜΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
Σελίδα 12

Σελίδα 22 Σελίδα 23
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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.

Στατική ενίσχυση στο 1ο Δημοτικό
Βάρης Σελ. 7

Ο Δήμος 3Β απαντά σε δημοσίευμά μας για

την “Διαλογή στην Πηγή” Σελ. 7

“Ματιά ζωής για το μέλλον” Σελ. 8

Επικίνδυνα τα Social Media για τις
διακοπές!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Διανομή τροφίμων για την καταπο-
λέμηση της φτώχειας! Σελ. 13

Περί αρχαίας Δοκιμασίας και Λογο-
δοσίας Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Ανακλήσεις προϊόντων από τον
ΕΦΕΤ Σελ. 16

Οικογενειακός γιατρός  στους ασφα-
λισμένους του ΕΟΠΥΥ Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

«Ζησαμε την κολαση»
Σοκάρει η περιγραφή αστυνομικού για το Μάτι:

“Κάποιοι δεν κάηκαν, έλιωσαν”

Αναδημοσιεύουμε από την εφημερίδα “Εθνος”, την

περιγραφή του αστυνομικού Σταύρου Τσιροζίδη, για

το τι έζησε και είδε στην πυρκαγιά στο Μάτι. 

Και το κάνουμε αυτό, γιατί ακούμε κάποιους να μας

κατηγορούν γιατί δεν γράφουμε ότι οι αστυνομικοί

έκλεισαν τη Λεωφόρο Μαραθώνος και εγκλώβισαν

τον κόσμο στο Μάτι.

Διαβάστε:

«Ζήσαμε την κόλαση. Όταν έκλεισα τη λεωφόρο Μα-
ραθώνος με τη μηχανή δεκάδες οδηγοί μάς έριχναν κα-
τάρες, ούρλιαζαν και φώναζαν προς εμάς. Ήθελαν να
πάνε στο Μάτι και στο Βουτζά για να σώσουν τις περι-
ουσίες τους. Δεν πίστευε κανείς τους ότι η φωτιά θα
περάσει τη Μαραθώνος. Με όλη τη δύναμη της ψυχής
μου τους έλεγα ότι δεν μπορώ να τους αφήσω να πε-
ράσουν. Ότι μαίνεται ανεξέλεγκτη φωτιά.

Στο Μάτι έφτασα περίπου στις 18.05. Ο διοικητής μου
ήταν ήδη εκεί. Πήρα εντολή να κάνω εκτροπή της κυ-
κλοφορίας στη Μαραθώνος για να μπορούν να κάνουν
τα αυτοκίνητα αναστροφή προς Αθήνα και να μην πάνε
προς τη φωτιά που εκείνη την ώρα ήταν στο Βουτζά.
Όταν κλείσαμε το ρεύμα της Μαραθώνος και στη συνέ-
χεια τη Φλέμινγκ επικράτησε πανικός. Οδηγοί ζητούσαν
να τους αφήσουμε να πάνε στο Μάτι και στο Βουτζά.
Μας ζητούσαν να πάνε στις επικίνδυνες ζώνες, που
λίγο μετά κάηκαν. Ήθελαν να σώσουν ό,τι μπορούν.
Ένας με χτύπησε με τον προφυλακτήρα του αυτοκινή-
του του. Υπήρχαν οδηγοί που δεν έφευγαν με τίποτα.
Την ίδια ώρα, βγάζαμε τα αυτοκίνητα που ήταν στο Μάτι
και στο Βουτζά. 
Τους κατευθύναμε προκειμένου να βγαίνουν από το
Μάτι και αντί να κάνουν δεξιά, να στρίβουν αριστερά
προς Αθήνα. Έτσι απεγκλωβίστηκαν τουλάχιστον 600
οχήματα, ενώ άλλα τόσα θα έμπαιναν στην περιοχή αν
δεν τα εμποδίζαμε. Οι άνθρωποι αυτοί σώθηκαν. Ο ίδιος
πανικός επικρατούσε στο λιμάνι της Ραφήνας. Ερχόταν
με τα καράβια κόσμος από διακοπές και είχε άγνοια για
το τι συνέβαινε. Περίπου στις 18.25 ενημερωθήκαμε ότι
η φωτιά περνάει τη Μαραθώνος. Όλα έγιναν πολύ γρή-

γορα και με τον αέρα να φυσάει σαν να είναι χειμώνας». 

Ο Σταύρος Τσιροζίδης μαζί με τον διοικητή του πήγαν
κατευθείαν στο Μάτι: «Μπήκαμε στο Μάτι. Διώχναμε
κόσμο από την πλατεία και από τα στενά της Εθνικής
Αντιστάσεως. ‘Φύγετε να σωθείτε’, τους λέγαμε. Οι σκη-
νές ήταν δραματικές. Άλλοι μας ακούγανε και φεύγανε
να σωθούν από την κατεύθυνση που τους λέγαμε και
άλλοι δεν μας ακούγανε. Υπήρχε κόσμος που ήθελε να
ανέβει στο Κόκκινο Λιμανάκι, δηλαδή σε τελείως λάθος
κατεύθυνση.
...
Φτάσαμε σε απόσταση 50 μέτρων από το μοιραίο χω-
ράφι. Όλα γύρω μας ήταν καμένα. Δεξιά, αριστερά βλέ-
παμε καμένες κολώνες της ΔΕΗ, καλώδια να
φλέγονται, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Δυστυχώς
σχεδόν όλα τα καμένα αυτοκίνητα που αντικρίσαμε
στην περιοχή είχαν πρόσωπο προς το Κόκκινο Λιμανάκι.
Ο κόσμος ήθελε να πάει προς τη θάλασσα για να σωθεί
και κάηκε.
Στις 21.15 φτάσαμε στην πλατεία. Εκεί μας ενημέρωσαν
πολίτες ότι λίγο μετά το κάμπινγκ υπάρχει ένα άτομο
νεκρό. Πράγματι βρήκαμε άνδρα που είχε πεθάνει από
ασφυξία. Τα ρούχα του είχαν καεί λίγο. Κατόπιν, κατε-
βήκαμε στη Ποσειδώνος. Σταματήσαμε σε ένα ξενοδο-
χείο. Στην παραλία υπήρχε ένα απανθρακωμένο πτώμα.
Αφήσαμε τη μηχανή και αρχίσαμε να ψάχνουμε για εγ-
κλωβισμένους. Με το φακό φτάσαμε στο δρόμο όπου
είχαν εγκλωβιστεί πολλά αυτοκίνητα με κόσμο. Είμαι 18
χρόνια στην Αστυνομία, έχω δει πολλούς διαμελισμέ-
νους ανθρώπους σε τροχαία, αλλά αυτή η εικόνα πραγ-
ματικά δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία. Άνθρωποι,
μικροί και μεγάλοι, απανθρακωμένοι. Καταλάβαινες ότι
κάποιοι από αυτούς ήταν μικρά παιδιά και δεν μπορού-
σες να το πιστέψεις.

Τα όσα αναφέρει στη συνέχεια δεν τα χωράει ανθρώπου
νους: Υπήρχαν άνθρωποι που δεν πέθαναν από τις
φλόγες αλλά από τη θερμοκρασία. Έλιωσαν. Σκεφτείτε
ότι είδα ζάντες, οι οποίες έχουν και τιτάνιο, να έχουν
λιώσει και να έχουν πάρει υγρή μορφή. Διανοείστε το
ανθρώπινο σώμα τι γίνεται σε αυτές τις θερμοκρασίες;
Το αλουμίνιο λιώνει περίπου στους 600 βαθμούς».

Ποσότητα φερτών υλικών

στις θάλασσες του Σαρωνικού

Μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών έχουν εντοπιστεί στη

θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού και έχουν κάποια έχουν

βγει στις ακτές και στο Δήμο 3Β.

Τα υλικά αυτά έχουν εμφανιστεί στη θάλασσα μάλλον εξ’

αιτίας των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημε-

ρών, ίσως και των καμμένων εκτάσεων.

Να αναλογιστεί κανείς πως έφθασε - από το Μάτι - απαν-

θρακωμένο σώμα γυναίκας κοντά στις Φλέβες, στη Βου-

λιαγμένη!

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β, όπως μας ενημέρωσε, έχει

προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, έχει ενημε-

ρώσει τις λιμενικές αρχές και ταυτόχρονα, ο μηχανισμός

του είναι σε ετοιμότητα.

Τ
ην Κυριακή 29/7/18, το τμήμα

βετεράνων της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης Βούλας, διορ-

γάνωσε τουρνουά για την ενίσχυση

των πυροπλυκτων συνανθρώπων

μας.

Το τουρνουά σημείωσε τεράστια

επιτυχία, καθώς σημειώθηκε ρεκόρ

συμμετοχών.  Επιπλέον, πολλοί

αθλητές έδωσαν το παράβολο συμ-

μετοχής χωρίς να έρθουν για να

αγωνιστούν, ενώ πολλοί από αυ-

τούς που ήρθα πλήρωσαν μεγαλύ-

τερο από το προβλεπόμενο αντίτιμο

του παράβολου.

Ως αποτέλεσμα, είχαμε την συγκέν-

τρωση ενός αρκετά σημαντικού

ποσού, το οποίο, ύστερα από από-

φαση των προπονητών Γιάννη Κορ-

δουτη και Διανας Ζερδιλα και του

Προέδρου των βετεράνων Σταύρου

Πλακαντωνακη, δόθηκε εξ ολοκλή-

ρου στην οικογένεια πρωταθλητή

της επιτραπέζιας αντισφαίρισης,

της οποίας το σπίτι καταστράφηκε

ολοσχερώς.   Στο ποσό αυτο συνέ-

βαλλε και ο Άρης Βούλας 
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Ο Δήμος Σαρωνικού κάνοντας ένα

μικρό απολογισμό της σχολικής χρο-

νιάς που πέρασε για νήπια και βρέφη,

σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε το σχο-

λικό έτος 2017 – 2018 στους Παιδικούς

Σταθμούς.  Η φετινή χρονιά ήταν αφιε-

ρωμένη στην προώθηση της ισορροπη-

μένης διατροφής, με κεντρικό μήνυμα

«Τρέφομαι σωστά, ζω υγιεινά». Στο

πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν και υλοποι-

ήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του έτους

ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες, επισκέψεις, καθώς και βιωματικές

δράσεις, όπως η εκδήλωση «Πρωινό με
τα Παιδιά μας», η οποία έγινε με την

συνδρομή της διατροφολόγου Έφης

Γρηγορίου. Η ενασχόληση με την συγ-

κεκριμένη ενότητα άρχισε τον Οκτώ-

βριο και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Τα

παιδιά ήρθαν σε επαφή με την έννοια

της διατροφής, γνώρισαν τις ομάδες

τροφίμων και τονίστηκε τι τροφές πρέ-

πει να τρώμε, ποιες να αποφεύγουμε

και γιατί. Οι παιδαγωγοί των Παιδικών

Σταθμών του Δήμου Σαρωνικού με την

αξιόλογη αυτή κίνηση προσπάθησαν να

εμφυσήσουν στους λιλιπούτειους μα-

θητές το μήνυμα μιας καλύτερης ποι-

ότητας ζωής με θεμέλιο λίθο την

ισορροπημένη διατροφή.

Επιπλέον, με στόχο τη διαρκή αναβάθ-

μιση του επιπέδου της φροντίδας και

εκπαίδευσης των παιδιών, τη χρονιά

που πέρασε το πρόγραμμα των Παιδι-

κών Σταθμών εμπλουτίστηκε με μια

σειρά από νέες δραστηριότητες. Συγ-

κεκριμένα, τα φιλοξενούμενα νήπια

είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε

Θεατρικό Παιχνίδι, με τον Γιώργο Πε-

τρινόλη, σε μαθήματα Ζωγραφικής με

την εικαστικό, χαράκτρια και ζωγράφο,

Βούλα Δημοπούλου, καθώς και σε μα-

θήματα Μουσικής, με την μουσικό,

Μαρία Βελισσαρίου. 

Σημειώνεται ότι τη χρονιά που πέρασε,

οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σαρωνι-

κού κάλυψαν το 100% των αιτήσεων

μέσω ΕΣΠΑ, τόσο για τα βρέφη όσο και

για τα νήπια. 

Στη διάρκεια του έτους 2017 – 2018

στο Δήμο Σαρωνικού λειτούργησαν

επτά Παιδικοί Σταθμοί, ενώ σε δύο από

αυτούς δημιουργήθηκαν φέτος νέα

βρεφικά τμήματα, συνολικής δυναμικό-

τητας 30 βρεφών: το νέο βρεφικό

τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Νέα Δομή

Καλυβίων, σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο και με δυναμικότητα 22 βρεφών,

ενώ λειτούργησε φέτος κανονικά, με 8

βρέφη, το τμήμα βρεφών στον Παιδικό

Σταθμό της Παραλίας Αναβύσσου. 

Εργασίες συντήρησης των κτιριακών

εγκαταστάσεων των Παιδικών Σταθμών

πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια

του έτους, ενώ με την ευκαιρία των θε-

ρινών διακοπών πραγματοποιούνται

εργασίες προετοιμασίας των εσωτερι-

κών και εξωτερικών χώρων, ενόψει της

νέας χρονιάς.  

Παράλληλα, ο Δήμος Σαρωνικού διεκ-

δικεί τη συμμετοχή του σε προγράμ-

ματα του Υπουργείου Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, καθώς και του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών, τα οποία αφορούν

την επέκταση και αναβάθμιση των Παι-

δικών Σταθμών της περιοχής. 

Εγκαινιάζεται το Σεπτέμβριο 

ο νέος Παιδικός Σταθμός 

στον Κουβαρά

Τον Σεπτέμβριο του 2018 εγκαινιάζεται

ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός στην

Πέτα της Δημοτικής Κοινότητας Κου-

βαρά. Πρόκειται για ένα έργο κόστους

2 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε με

πόρους του ΕΣΠΑ.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης δήλωσε μεταξύ άλλων «Για
άλλη μια χρονιά καταφέραμε να καλύ-
ψουμε το σύνολο των αναγκών στο
Δήμο μας και – κυρίως – να προσφέ-
ρουμε ένα ασφαλές, χαρούμενο και
ποιοτικό περιβάλλον φροντίδας και μά-
θησης, στα παιδιά που μας εμπιστεύον-
ται οι εργαζόμενοι γονείς. 

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με ακόμη κα-
λύτερες προϋποθέσεις: με έναν ακόμη,
καινούριο Παιδικό Σταθμό στον Κου-
βαρά, με σωστή συντήρηση και προ-
ετοιμασία στο σύνολο των δομών μας.
Αυτό που παραμένει σταθερό, είναι η
δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να κα-
λύπτουμε τις ανάγκες της εργαζόμε-
νης οικογένειας, με ποιότητα,
αξιοπιστία και σεβασμό. 
Σε αντίθεση με όσους επιχειρούν να
μετατρέψουν τα παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους σε πειραματόζωα, με πρό-
χειρες και αψυχολόγητες πολιτικές
αποφάσεις, όπως η υποχρεωτική φοί-
τηση των νηπίων β’ ηλικίας στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς κανένα
σχέδιο και καμία προετοιμασία για την
εξασφάλιση των απαραίτητων δομών
και πόρων. Απέναντι σε αυτές τις λογι-
κές, εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμα-
στε με ευθύνη, για να διασφαλίσουμε
το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου γονιού
και κάθε παιδιού, για ποιοτικές υπηρε-
σίες φροντίδας.»

Καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ για βρέφη και νήπια στο Δήμο Σαρωνικού
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«Ορέστης» του Ευριπίδη 
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

3 -4 Αυγούστου

Στον Ορέστη του Ευριπίδη που διδάχτηκε το 408

π.Χ., συναντάμε τον ήρωα λίγες μέρες μετά τον

φόνο της μητέρας του να υποφέρει από τις Ερινύες

που τον καταδιώκουν. Ο άρρωστος Ορέστης και η

αδερφή του Ηλέκτρα, έχουν ξεσηκώσει τη μήνι των

Αργείων που ετοιμάζονται να τους καταδικάσουν σε

θάνατο. Μόνη τους ελπίδα είναι ο Μενέλαος που έρ-

χεται στο Άργος μαζί με την Ελένη και από τον οποίο

ζητούν να μεσολαβήσει για τη σωτηρία τους.

Κι ενώ ο Μενέλαος υπόσχεται να βοηθήσει τον Ορέ-

στη, μεταπείθεται από τον παππού τους, Τυνδάρεω,

και δεν παίρνει θέση. Ο Ορέστης παρίσταται με τον

πιστό σύντροφό του Πυλάδη στην εκκλησία του

Δήμου προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του,

αλλά δεν καταφέρνει να αλλάξει το αποτέλεσμα της

ετυμηγορίας. Για να εκδικηθούν τον Μενέλαο, ο Ορέ-

στης, η Ηλέκτρα και ο Πυλάδης, σχεδιάζουν τον

φόνο της Ελένης και την αρπαγή της κόρης τους,

Ερμιόνης.

Όμως λίγο πριν το νέο φόνο και την πυρπόληση του πα-

λατιού από τον Ορέστη, εμφανίζεται ως «από μηχανής

θεός» ο Απόλλων, ο οποίος σώζει την Ελένη και συμφι-

λιώνει τους ήρωες ορίζοντας ως μόνο αρμόδιο να απο-

φασίσει για τη μοίρα τη Ορέστη, για την αθώωση ή την

καταδίκη του, το δικαστήριο των θεών στην Αθήνα, τον

Άρειο Πάγο.

Εισιτήρια

Διακεκριμένη Ζώνη: 45€ - Α’ Ζώνη: 32€ - Β’ Ζώνη: 20€

Άνω Διάζωμα: 6€

Έκπτωση 20% για ομαδικές κρατήσεις άνω των 21 ατό-

μων σε όλες τις ΖΩΝΕΣ. Για ομαδικές αγορές άνω των

21 εισιτηρίων μπορείτε να καλέσετε στο 210-3222720

(ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 9:00 – 17:00) ή να στείλετε

email στο tickets@greekfestival.gr.

Η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων  πραγματοποι-

είται μέσω της ιστοσελίδας greekfestival.gr, της viva.gr και

των φυσικών σημείων πώλησης της Viva.

Ενα αριστουργηματικό υπερθέαμα,

ένα μωσαϊκό κινήσεων και μαγικών

χορογραφιών από τα πολυβραβευ-

μένα μπαλέτα VIRSKY θα απολαύ-

σουν οι θεατές, που θα

βρεθούν Ωδείο Ηρώδου Ατ-

τικού, τη Δευτέρα 24 Σε-

πτεμβρίου.

Τα  Εθνικά  Μπαλέτα Κίεβου

Virsky, έρχονται για πρώτη

φορά στην Ελλάδα.

Οι χορευτές που έχουν κα-

ταργήσει το νόμο της βαρύ-

τητας θα εμφανιστούν για

μία μοναδική βραδιά!

Τη διοργάνωση έχει αναλά-

βει ο Πανελλήνιος Σύλλογος

Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), για

τη “Διεθνή Ημέρα Μετακινή-

σεων” και τελεί υπό την αιγίδα του

υπουργείου Μεταφορών και Υποδο-

μών. 

Τα έσοδα θα δοθούν στις ανάγκες της

Κοινωνικής υπηρεσίες του ΠΑΣΠΑ.

Θεωρούνται ένα παγκόσμιο φαινόμενο

πέραν της εκπληκτικής αρμονίας και της

πανδαισίας χρωμάτων και χορογραφιών,

οι χορευτές τους έχουν καταργήσει  τους

νομούς της βαρύτητας-καταγράφηκαν με-

ταξύ άλλων ως  οι προπομποί του break

dance- κατέχοντας μια εξειδικευμένη τε-

χνική και διατηρώντας μια δική τους  Χο-

ρευτική  Σχολή  με παράδοση 100 χρονών

και  με δικό τους φυτώριο. Εχουν κατα-

κτήσει το παγκόσμιο κοινό, έχουν  απο-

σπάσει πλήθος βραβείων μαγεύοντας στο

πέρασμα τους.

Οι πολυάριθμοι χορευτές των Μπαλέτων

Virsky, 100 άτομα επί σκηνής,  που διακρί-

νονται για τη μοναδική δεξιοτεχνία τους,

την απίστευτη αρμονία στην κίνηση, θα

μεταφέρουν στη σκηνή  ιστορίες του

τόπου τους,  που σκιαγραφούν τον πολι-

τισμό τους, φορώντας τις πολύχρωμες,

εντυπωσιακές φορεσιές τους, συνολικά

2.000 κοστούμια που εναλλάσσονται καθ’

όλη τη διάρκεια της παράστασης. Από-

λυτα συγχρονισμένοι οι χορευτές των

Virsky γίνονται ένα σώμα σε ένα θέαμα

που συγκινεί και μιλά κατ’ ευθείαν στην

ψυχή των θεατών όλου του

κόσμου. Οι άντρες χορευτές

στροβιλίζονται στον αέρα και

με απίστευτη πλαστικότητα

και δυναμισμό εκτελούν τις

χορογραφίες που ανάλογα

με την ιστορία έχουν άλλοτε

κωμικό, ανάλαφρο χαρα-

κτήρα, ενώ άλλοτε παίρνουν

συγκινητικό τόνο.

Στην Ελλάδα τα Μπαλέτα

Virsky θα παρουσιάσουν ένα

δείγμα από τις καλύτερες χο-

ρογραφίες τους με τις οποίες

γυρίζουν όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα τους μερικά χαρα-

κτηριστικά αριστουργήματα τα οποία ο

ίδιος ο Pavlo Virsky δημιούργησε, όπως τα

«Hopak», «Povzunets», «Hops», «The

Joys of Chumaks’» «Shoemakers», κ. ά.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού 24 Σεπτεμ-

βρίου - Ώρα έναρξης: 9 μ.μ.

Τιμές εισιτηρίων: 15€ (ΑΜΕΑ), 25€

(Άνω Διάζωμα), 35€ (Γ’ Ζώνη), 50€ (Β’

Ζώνη), 60€ (Α’ Ζώνη), 80 € (Β’ Διακε-

κριμένη), 100€ (Α’ Διακεκριμένη).

Προπώληση: Viva.gr & 11876

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΠΑΛΕΤΑ ΚΙΕΒΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώ-

νει από το 2002 με επιτυχία τις εκδηλώσεις της Αυ-

γουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας τους

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία στο κοινό σε

μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του αυγου-

στιάτικου φεγγαριού. Η Πανσέληνος του Αυγούστου

2018 έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού

έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου 2018

θα κορυφωθεί την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018,

ημέρα της Πανσελήνου, με εκδηλώσεις που ξεκινούν

από τις 24 Αυγούστου, συνεχίζονται στις 25 και ολο-

κληρώνονται στις 27 Αυγούστου.

Σε 132 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία

της χώρας θα πραγματοποιηθούν 95 εκδηλώσεις

(μουσικές συναυλίες, ποιητικές βραδιές, παρατήρηση

του έναστρου ουρανού, θεατρικές παραστάσεις, ει-

καστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού, ξεναγήσεις,

προβολές ταινιών) ενώ θα παραμείνουν ανοιχτοί για

το κοινό χωρίς τη διοργάνωση εκδηλώσεων 37

χώροι και μουσεία.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Με φόντο το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και την

πανσέληνο του Αυγούστου, ο συνθέτης Γιώργος Αν-

δρέου, θα δώσει μια συναυλία την Κυριακή 26 Αυγού-

στου, λουσμένη στο φως του αυγουστιάτικου

φεγγαριού και πολλές άλλες εκδηλώσεις που θα ανα-

κοινωθούν προσεχώς.

Αναβολή εκδηλώσεων 

Φεστιβάλ Γλυφάδας

Mε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας ακυρώνει όλες τις

εκδηλώσεις σημειώνοντας: «Η χώρα βρίσκεται σε βαθύ
πένθος. Οικογένειες θρηνούν, η αναζήτηση αγνοουμένων
συνεχίζεται, χιλιάδες άνθρωποι μετρούν το μέγεθος της
καταστροφής στα σπίτια και στις περιουσίες τους.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ του
Δήμου Γλυφάδας δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν.
Όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες, ταινίες και θεα-
τρικές παραστάσεις μέχρι τις 20 Αυγούστου δεν θα πραγ-
ματοποιηθούν».

Aυγουστιάτικη Πανσέληνος!
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφε-

λής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στη

θεατρική παράσταση, «Όσο υπάρχουν
άγγελοι», των Γιώργου Βάλαρη - Στέ-

λιου Παπαδόπουλου, τη Δευτέρα, 6

Αυγούστου 2018 και ώρα 9 το βράδυ,

στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου.

Η διαχρονική πάλη της αληθινής αγάπης
όπως και του καλού με το κακό, μέσα από
ξεκαρδιστικούς διαλόγους, ανατροπές και
κωμικοτραγικές καταστάσεις, διασκεδά-
ζουν, ψυχαγωγούν αλλά και «λυτρώνουν»,
σε μια  ευφυέστατη και  ανατρεπτική κωμω-
δία, που απευθύνεται σε όλη την οικογέ-
νεια.
Έρωτες, παράνομες σχέσεις, μεταφυσική
δραστηριότητα, απάτες, μίση, αλλά και με-
γάλες αγάπες, συνθέτουν το Παζλ μιας
ιστορίας, που η πλοκή καταστάσεων και
προσώπων, έχουν «άρωμα» παλιάς, καλής
ελληνικής ταινίας!
Σκηνοθεσία: Γιώργος Ματαράγκας.

Πρωταγωνιστούν: 

Τάσος Κωστής, Όλγα Πολίτου, Ρέα Τουτουνζή,

Ανδρομάχη Μαρκοπούλου και ο Πέτρος Ξεκού-

κης με τον Γιώργο Ματαράγκα.

Συντελεστές:

Σκηνικά – Κοστούμια : Παναγιώτης Μανίκας 

Μουσική επιμέλεια : Γιώργος Βάλαρης        

Φωτισμοί : Παναγιώτης Ψύχας

Είσοδος Ελεύθερη
Απευθύνουν Κάλεσμα Προσφοράς Τροφί-
μων μακράς διαρκείας & Φαρμάκων, για την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφε-

λής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν στην

Κυριακάτικη Πεζοδρόμηση της Κεντρι-

κής Πλατείας Μαρκοπούλου, την Κυ-

ριακή 5 Αυγούστου 2018 και ώρα 9 το

βράδυ, στην Συναυλία της κορυφαίας

Ελληνίδας τραγουδίστριας, Ελένης Βι-

τάλη! Eίσος ελεύθερη.

Μετά από σχεδόν 40 χρόνια πορείας, η

Ελένη Βιτάλη, δίκαια θεωρείται σήμερα μία

από τις σημαντικότερες λαϊκές τραγουδί-

στριες της Ελλάδας Τραγούδια όπως η “Τα-

χεία, “Πάμε γι’ άλλες πολιτείες’’ και “Ένα

χειμωνιάτικο πρωί”, “Εγώ τραγούδαγα τα

βράδια στα σκυλάδικα” και “Κιβωτός”...

Μαζί της επί σκηνής, o τραγουδοποιός και

ερμηνευτής Νίκος Ζιώγαλας, ο οποίος

μέσα από την πολύχρονη πορεία του στο

μουσικό στερέωμα, κατατάσσεται σε εκείνο

τον χώρο, όπου συναντιέται η δημοτική

μουσική με την ροκ και τον ηλεκτρικό ήχο. 

Τους «ΤΖΟΥΜ» αποτελούν οι μουσικοί:

Μάνος Αχαλινωτόπουλος (πνευστά), Ρήγας

Βοργιάς (μπάσο), Δημήτρης Λιόλιος (έγ-

χορδα), Νατάσα Παυλάτου (κρουστά), Δη-

μήτρης Σίντος (πλήκτρα), Θανος Τσελεμπής

(τύμπανα), Νίκος Ξύδης (κιθάρα).

σημείωση:

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για

την προηγουμένη Κυριακή, 29 Ιουλίου, αλλά

λόγω Εθνικού Πένθους, ο Δήμος ανέβαλε

τη Συναυλία.

Αλλά όπως σημειώνει ο δήμαρχος Σωτήρης

Μεθενίτης: «Επειδή όμως είναι μια ανοιχτή
και δωρεάν για όλους Συναυλία, όπως συμ-
βαίνει πάντα στις Κυριακάτικες Πεζοδρομή-
σεις, την οποία θα παρακολουθήσουν 2.000
και πλέον άτομα, αποφασίσαμε ειδικά και
μόνο, γι’ αυτήν τη φορά, να την συνδυά-
σουμε με ένα  ΔΥΝΑΤΟ Κάλεσμα Αλληλεγ-
γύης, για Συλλογή Τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμάκων για
τα Κέντρα Υγείας Νέας Μάκρης και Ραφή-
νας! Το ειδικό Τραπέζι Συλλογής Τροφίμων
και Φαρμάκων, θα βρίσκεται μπροστά από
την Τράπεζα ALPHA από τις 8 μ.μ. 
Σας καλώ από καρδιάς, να ξεπεράσουμε
όλοι μαζί, κάθε προηγούμενο, έμπρακτης
Αλληλεγγύης στους Συνανθρώπους μας».

Ελένη Βιτάλη, στην Πλατεία Μαρκοπούλου
με ένα  ΔΥΝΑΤΟ Κάλεσμα Αλληλεγγύης, για Συλλογή Τροφίμων

«Όσο υπάρχουν άγγελοι»
στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου!
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Υποβολή αιτήσεων

για 99 θέσεις 8μηνης

πλήρους απασχόλησης

στο Δήμο Σαρωνικού

Ξεκίνησε από 1.8.2018 και ώρα 14:00 μέχρι τις

20.8.2018 (μέχρι τις 12:00) η υποβολή ηλεκτρονικών

αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμέ-

νους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18

ετών, για 99 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο Δήμο

Σαρωνικού και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο

πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμ-

περιλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους,

Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». 

Συνολικά σε όλους τους Δήμους θα προσληφθούν

30.333 εργαζόμενοι.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην

ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) σε σχετικό

πεδίο. Αναλυτικές πληροφορίες εμπεριέχονται στην

ανακοίνωση του ΟΑΕΔ την οποία και σας επισυνά-

πτουμε για την ολοκληρωμένη σας πληροφόρηση.

Επισυνάπτουμε επίσης τη λίστα των ειδικοτήτων και

των θέσεων που αφορούν στο Δήμο μας.

Για την καλύτερη πληροφόρηση

και τη διευκόλυνση των πολιτών,

των οποίων τα οχήματα κάηκαν

στην καταστροφική πυρκαγιά της

23ης Ιουλίου στην Ανατολική Ατ-

τική, και σε συνέχεια:

α). της σύσκεψης που πραγματο-

ποιήθηκε 30/7 στον Δήμο Ραφήνας

– Πικερμίου σχετικά με τη διαχεί-

ριση των καμένων οχημάτων και 

β) της υπ’ αριθμ. οικ. Α 58984/

2775/ 31-7-2018 απόφασης του

Υπουργείου Υποδομών και Μετα-

φορών για το συγκεκριμένο θέμα,

o αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου, ενημερώνει

ότι οι πολίτες μπορούν να προ-

σέρχονται είτε στον οικείο δήμο

(Ραφήνας – Πικερμίου ή Μαρα-

θώνα, οι οποίοι έχουν ήδη ενημε-

ρωθεί με σχετικό έγγραφο) είτε

στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοι-

νωνιών της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ανατ. Αττικής (Κλεισθένους

35, Σταυρός Αγίας Παρασκευής)

για να υποβάλλουν το αίτημά τους

- με απλή υπεύθυνη δήλωση (με

γνήσιο της υπογραφής) στην περί-

πτωση που έχουν καταστραφεί τα

στοιχεία του οχήματός τους -

ώστε αυτό να διαγραφεί από το

Μητρώο του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών και να απαλ-

λαγούν με τη διαδικασία αυτή από

τις σχετικές υποχρεώσεις (π.χ.

τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια,

ΚΤΕΟ κ.λ.π.).

Σημειώνεται επίσης ότι οι Δήμοι

Ραφήνας – Πικερμίου και Μαρα-

θώνα έχουν αναλάβει την υποχρέ-

ωση να προβούν σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για την

απομάκρυνση των κατεστραμμέ-

νων οχημάτων από τις πληγείσες

περιοχές. 

Διαχείριση καμένων οχημάτων 

στις πυρόπληκτες περιοχές

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την ικανοποίηση

των μετακινήσεων των πυρόπληκτων κατοίκων της

Ανατολικής Αττικής και ειδικότερα προκειμένου να δι-

ευκολυνθούν στην κατάθεση των αιτήσεων τους στην

Υπηρεσία και στη Ραφήνα και στο Μαραθώνα, το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της

Ο.ΣΥ. Α.Ε.,  σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ,  ξεκίνησε

τη λειτουργία από Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και για όσο

χρονικό διάστημα απαιτηθεί, νέα λεωφορειακή

γραμμή που θα έχει αφετηρία την περιοχή του Νέου

Βουτζά και θα διέρχεται διαδοχικά από τις πληγείσες

περιοχές της Ραφήνας, του Μάτι, του Ζούμπερι, της

Νέας Μάκρης  και θα έχει τερματισμό στην περιοχή

Έναρξης του Μαραθωνίου (Κλειστό Γυμναστήριο).

Η συγκεκριμένη Γραμμή θα λειτουργεί με τους κανό-

νες και τα μέτρα των υπολοίπων Γραμμών του δι-

κτύου με δωρεάν μετακίνηση των επιβατών και

συχνότητα περίπου ανά μία ώρα και από τις δύο αφε-

τηρίες. 

Οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής θα είναι από 07:00

με 21:00, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Διαδρομή από Νέο Βουτσά προς Μαραθώνα

Αφετηρία στον Ιερό Ναό Ιωάννη Προδρόμου (χώρο

στάθμευσης Γυμνασίου) οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης

,δεξιά Λ. Μαραθώνα, αριστερά Αμ. Φλέμινγκ, δεξιά

Υψηλάντου – Ευβοϊκού αριστερά Αραφηνιδών, αρι-

στερά Χρ. Μάντικα, δεξιά Χρ. Σμύρνης αριστερά Φλέ-

μινγκ δεξιά Δημοκρατίας, συνέχεια Λ. Ποσειδώνος ,

συνέχεια Μικράς Ασίας,  δεξιά Λ. Μαραθώνος Τέρμα

στο Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα (Τύμβος)

Επιστροφή από Μαραθώνα προς Νέο Βουτσά

Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα(Τύμβος), συνέχεια Λ.

Μαραθώνος, δεξιά Χρ. Σμύρνης συνέχεια Κουντου-

ριώτου στάθμευση στο σχολείο Νέου Βουτσά  στον

Ιερό Ναό Ιωάννη Προδρόμου.

Στάσεις  προς Τέρμα:

1. Χρυσοστόμου Σμύρνης (νέος Πόντος)

2. Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης

3. Τέρμα Γραμμής 314

4. Στάση 314 (Λ. Μαραθώνα)

5. Δημαρχείο Ραφήνας

6. 18Α (Δημοκρατίας)

7. Δημοκρατίας & Μακεδονίας

8. Δημοκρατίας 80

9. Είσοδο camping (Κόκκινο λιμανάκι)

10. Δημοκρατίας & Καλαβρύτων

11. Ταβέρνα Αργυρά Ακτή

12. Λ. Ποσειδώνος 77

13. Μίνι Μάρκετ Μάτι

14. Λ. Ποσειδώνος 13

15. Πύλη Στρατοπέδου Μιλτιάδη

16. Πλατεία Αγ. Ανδρέα

17. Δημαρχείο Νέας Μάκρης

18. Τέρμα Αθλητικό Κέντρο Μαραθώνα

Σημειώνεται ότι:

• Οι οδηγοί στη Λ. Μαραθώνα θα πραγματοποιούν

στάσεις στις υπάρχουσες των ΚΤΕΛ.

• Κατά την επιστροφή στον Νέο Βουτσά θα πραγμα-

τοποιούνται οι ίδιες στάσεις μόνον στην Λ. Μαραθώ-

νος, από όπου θα διέρχονται τα οχήματα της

γραμμής.

Ίδρυση νέας δωρεάν λεωφορειακής γραμμής 
«Νέος Βουτζάς-Κλειστό Γυμναστήριο Μαραθώνα»
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Σεμινάριο πυρασφάλειας 

και πυροπροστασίας στον

Προφήτη Ηλία Βάρης

Tην Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 στις10:30 π.μ μετά την

Θεία Λειτουργία, στο Αρχονταρίκι του Ιερού Ναού Προφή-

του Ηλιού Κόρμπι Βάρης, θα βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος και

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρα-

σφάλειας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Πανα-

γιώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος με αφορμή την πρόσφατη

τραγωδία από τις φονικές πυρκαγιές στην χώρα μας, θα

μας μιλήσει και θα μας δώσει πρακτικές οδηγίες, γύρω από

την Πυρασφάλεια και τηνΠυροπροστασία.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο θα έχουν την ευ-

καιρία να ενημερωθούν και να αποκτήσουν τις απαραίτητες

γνώσεις, ώστε να διακρίνουν: α) τα είδη πυρκαγιών, β) τον

τρόπο συμπεριφορά τους, γ) το πως μεταδίδονται, δ) τα

προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα που πρέπει να λαμβά-

νονται, ε) καθώς και τις ορθές πρακτικές κατάσβεσης.

Παρακαλούνται όλοι οι Εκκλησιαζόμενοι, να μην αφήσουν

ανεκμετάλλευτη αυτή την ευκαιρία, να συμμετέχουν σε

αυτό το σεμινάριο και να αξιοποιήσουν όσα απαραίτητα και

ωφέλιμα ακουστούν μέσα από αυτό, από τον έμπειρο και

εκλεκτό ομιλητή.                                                         

Εκ του Ιερού Ναού

Σε εξέλιξη βρίσκεται

η στατική ενίσχυση

του 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης

Από τις 15 Ιουνίου είναι σε εξέλιξη το έργο στατι-

κής ενίσχυσης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου

Βάρης, έργο με αρχικό προϋπολογισμό 400.000€.

Το έργο αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς το κτήριο

έχει κατασκευαστεί το 1958 και δεν διαθέτει καμία

απαραίτητη θωράκιση.

Οι εργασίες προχωράνε με εντατικούς ρυθμούς με

στόχο να μην υπάρξει καμία διατάραξη στους μα-

θητές το ερχόμενο σχολικό έτος και οι εργασίες να

έχουν ολοκληρωθεί στην έναρξη της νέας σχολι-

κής χρονιάς. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, έχει

ήδη ληφθεί μέριμνα για την προσωρινή στέγαση

των μαθητών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα, η

οποία αφήνει να εννοηθεί πως ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης καλείται να εφαρμόσει μεθόδους διαλογής στην

πηγή των οικιακών απορριμμάτων βασιζόμενη σε σχετικό

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρούμε χρέος

μας να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα, να ενημε-

ρώσουμε για τις μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται στο Δήμο

μας οι οποίες μας κατατάσσουν στους κορυφαίους (αν όχι

τον κορυφαίο) Δήμους της χώρας σε ποσοστά ανακύκλω-

σης καθώς και για την τις προοπτικές της διαλογής στην

πηγή συνολικά.

Ξεκινώντας ξεκαθαρίζουμε πως το συγκεκριμένο έγγραφο

αναφέρεται στην έγκριση πρότασης του Δήμου μας, για τη

μερική χρηματοδότηση προγράμματος συλλογής βιολογι-

κών αποβλήτων με στόχο την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού

υψηλής ποιότητας. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ξεκινήσει ήδη από τον

Μάρτιο με την πιλοτική εφαρμογή του στα καταστήματα

εστίασης, τους χώρους συνάθροισης και τα ξενοδοχεία της

πόλης. Ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία προμή-

θειας του απορριμματοφόρου που αναφέρει το ρεπορτάζ

και πρόκειται να το παραλάβει το Σεπτέμβριο, τους απαραί-

τητους κάδους και τις ειδικές σακούλες που δόθηκαν στις

περίπου 66 επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχουν το πρό-

γραμμα. Τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα θα επεκταθεί και θα

ξεκινήσει οικιακή αποκομιδή βιοαποβλήτων σε 3 συνοικίες

της πόλης, τη Μηλαδέζα της Δ.Ε. Βάρης, την Ορεινή Βου-

λιαγμένη και τα Πηγαδάκια της Δ.Ε Βούλας. Στόχος τους

προγράμματος είναι η συνολική αποκομιδή 8 500 τόνων

πράσινων και βιοαποβλήτων ετησίως που θα οδηγηθούν

στην παραγωγή του εδαφοβελτιωτικού “Vita Green Plus” και

“Vita Green”. Στη συνέχεια το εδαφοβελτιωτικό θα διατεθεί

στους κατοίκους της πόλης καθώς και τις υπηρεσίες περι-

βάλλοντος του Δήμου για την αύξηση του πράσινου ισοζυ-

γίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο σχετικός

διεθνής διαγωνισμός για σύμβαση τριετούς διάρκειας για

την επεξεργασία 8 500 τόνων κλαδεμάτων και βιοαποβλή-

των είναι ήδη “στον αέρα”.

Ήδη από το 2017 ο Δήμος μας, σε συνεργασία με το τμήμα

χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε την παρα-

γωγή του συγκεκριμένου προϊόντος με τη συλλογή των

πράσινων αποβλήτων και οδηγήθηκαν στην παραγωγή 1000

τόνοι με αποτέλεσμα να διανεμηθούν 2000 σακιά των 50

λίτρων “Vita Green”. Ο Δήμος μας είναι ο μόνος φορέας

στην χώρα που παράγει εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότη-

τας με την πιστοποίηση “Eco Label” της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, το οποίο χρησιμοποιείται για την ενίσχυση όλων των

ειδών φυτών καθώς επίσης έχει αποδειχθεί πως είναι πολύ

αποτελεσματικό στη φύτευση και ανάπλαση καμμένων δα-

σικών εκτάσεων. Στόχος λοιπόν του συγκεκριμένου προ-

γράμματος είναι να μειωθεί κατά 30% ο όγκος των

απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή.

Τον Ιούνιο τοποθετήθηκαν στην πόλη μας περίπου 30 κόκ-

κινοι κάδοι για τη συλλογή ενδυμάτων και υποδημάτων τα

οποία οδηγούνται σε επαναχρησιμοποίηση ή σε αξιοποίηση

των υλικών για ανακύκλωση, δημιουργώντας έτσι ένα νέο

ρεύμα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή. Υπολογίζεται

ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσύρει από

την ντουλάπα του δεκαπέντε κιλά ρουχισμού κάθε χρόνο.

Στα αστικά στερεά απόβλητα περιέχονται ποσότητες απο-

βλήτων ρουχισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, παπούτσια

κλπ), οι οποίες προσεγγίζουν περίπου το 3% κατά βάρος.

Με την αποτελεσματική ανακύκλωση των ειδών ρουχισμού

από τους κατοίκους της πόλης, μπορεί να μειωθεί ο όγκος

των απορριμάτων μας που οδηγούνται στην ταφή κατά πε-

ρίπου 1000 τόνους ετησίως από τους 35 000 τόνους σύμ-

μεικτων απορριμμάτων που παράγονται σήμερα στην πόλη

μας. 

Το Νοέμβριο ξεκινάει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης το καινοτόμο πρόγραμμα “Πληρώνω όσο Πετάω” το

οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην περιοχή των Πηγαδα-

κίων της Βούλας. Το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση

κάδων συλλογής πέντε ρευμάτων ανακύκλωσης στην πε-

ριοχή με τη συλλογή τους από ειδικό απορριμματοφόρο το

οποίο θα είναι σε θέση να ζυγίζει τον κάθε κάδο και να κα-

ταγράφει την ποσότητα απορριμμάτων που απορρίπτει το

κάθε νοικοκυριό ανά ρεύμα. Στη συνέχεια θα είναι σε θέση

ο Δήμος να παρέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα σε

όσους εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη διαλογή στην πηγή

των απορριμμάτων τους. Το πρόγραμμα “Πληρώνω όσο

πετάω”, όπως αναφέραμε, θα διαχωρίζει τα οικιακά απορ-

ρίμματα σε πέντε συνολικά ρεύματα, τα σύμμεικτα, το

χαρτί, το γυαλί, τα οργανικά (πράσινα και βιοαπόβλητα) και

τα πλαστικά και μεταλλικά και είδη συσκευασίας που σή-

μερα πετάμε στους μπλε κάδους. Χρηματοδοτείται μερικώς

από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Intereg-BalkanMed” στο

οποίο είμαστε επικεφαλής εταίρος και μετέχουν 5 ακόμα

δήμοι και οργανισμοί από τα Βαλκάνια και την Ανατολική

Μεσόγειο. Το πρόγραμμα μπαίνει υπό της αιγίδα του ΕΟΑΝ

(Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης) και του Υπουργείου

Περιβάλλοντος ως Εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα και ξεκινά

τον Νοέμβριο. Με την προσθήκη των κόκκινων κάδων για

τα είδη ρουχισμού, μέσα στο 2018 θα έχουν δημιουργηθεί

στο Δήμο μας συνολικά έξι ρεύματα ανακύκλωσης χρησι-

μοποιώντας τη μέθοδο διαλογής στην πηγή, χωρίς να υπο-

λογίζονται άλλα τέσσερα ρεύματα που επίσης συλλέγονται

αλλά σε μικρότερη έκταση, (μπαταρίες, ηλεκτρικές συ-

σκευές, μηχανικά έλαια και ογκώδη υλικά οικοδομής για τα

οποία ο Δήμος μας είναι ο μόνος που έχει πιστοποίηση για

τα διαχειρίζεται μόνος του). 

Με την πιστή εφαρμογή όλων των μεθόδων διαλογής από

τους πολίτες, μπορεί να μειωθεί κατά 50% ο όγκος των

σύμμεικτων απορριμμάτων που συλλέγονται σήμερα στην

πόλη και οδηγούνται σε ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής. Το ποσο-

στό αυτό το Ευρωπαϊκή οδηγία ως στόχο μέχρι το 2020.

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος μας έχει ήδη ξεκινήσει τη δια-

δικασία αναζήτησης λύσης για την επεξεργασία των απορ-

ριμμάτων που θα υπολείπονται πριν οδηγηθεί σε αδιέξοδο

λόγω αδυναμίας του ΧΥΤΑ να δέχεται τα σκουπίδια της Ατ-

τική, ενδεχόμενο που αναμένεται να γίνει πραγματικότητα

στο πολύ κοντινό μέλλον. Η σχετική μελέτη από το ΕΜΠ

ολοκληρώνεται το φθινόπορο και οι προτάσεις τους θα δο-

θούν στο Δήμο.

Από το Γραφείο Τύπου

Πρωτοπόρος ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μεθόδους

«Διαλογής την Πηγή» των οικιακών απορριμμάτων
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Ματιά ζωής

για το μέλλον
Έντεκα χρόνια μετά τις κατα-

στροφικές φωτιές του 2007, η Ελ-

λάδα ζει μια νέα πολύνεκρη

τραγωδία. Αν δεν έχει έρθει ούτε

και τώρα η ώρα για γενναίες πολι-

τικές αποφάσεις, τότε πότε;

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕ-

ΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία

Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρε-

σπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,

Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς, είμαστε συγ-

κλονισμένες από τον απολογισμό της φονικότερης

πυρκαγιάς που έχει συμβεί στην ιστορία της Ελλάδας

και είχε ως συνέπεια τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων

σε πυκνοκατοικημένη παραθεριστική περιοχή. Ενώ

προφανώς προκύπτουν ευθύνες που ζητούμε τεκμη-

ριωμένα να αναζητηθούν και παραδειγματικά να απο-

δοθούν, η τραγική αυτή εξέλιξη δείχνει παράλληλα

την απόλυτη ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα

του σημερινού συστήματος δασοπροστασίας.

Δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο υπεκφυγής ή

καθυστέρησης. Οφείλουμε όλοι, πολίτες και πολιτεία,

να αντιληφθούμε πως η σωτηρία ανθρώπων και

φύσης περνάει από την πρόληψη των πυρκαγιών και

την αποτελεσματική διαχείριση της δασικής γης. Ως

περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτή την αλήθεια υπο-

στηρίζουμε σθεναρά εδώ και χρόνια. Θεωρούμε

χρέος μας προς όσους έχασαν άδικα τη ζωή τους και

τις οικογένειές τους να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν

ώστε η γνώση αυτή να εμπεδωθεί και να γίνει πράξη.

Σύμφωνα με επιστημονικά έγκυρες μελέτες, όσο εν-

τείνεται η κλιματική αλλαγή τόσο πιο ευάλωτα γίνον-

ται τα δάση σε όλον τον πλανήτη, με συνέπεια

περισσότερες, σαρωτικές πυρκαγιές, που καταστρέ-

φουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Σε ό,τι αφορά μά-

λιστα στην Ελλάδα, βάσει των προβλέψεων του

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκτιμάται ότι την

περίοδο 2021- 2100 οι θερμές ημέρες θα αυξηθούν

κατά 50% με 100%. Επίσης, προβλέπεται αύξηση του

κινδύνου πυρκαγιάς κατά 30 επιπλέον ημέρες / έτος.

Όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η κλιματική

αλλαγή  να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για  απο-

φυγή των τεράστιων πολιτικών ευθυνών για έγκαιρη

και αποτελεσματική δασική διαχείριση, πολεοδομικό

σχεδιασμό και οργάνωση της πολιτικής προστασίας

με βλέμμα στραμμένο στην προστασία ανθρώπων

και φύσης.

Με απέραντη θλίψη για τις ζωές που χάθηκαν στις

φλόγες της 23ης Ιουλίου και με το μάτι πια στραμ-

μένο στη ζωτική ανάγκη αποφυγής τέτοιων κατα-

στροφών στο μέλλον, οι περιβαλλοντικές

οργανώσεις θεωρούν ως επιτακτικής προτεραιότητας

την άμεση προσαρμογή του εθνικού σχεδιασμού δα-

σοπροστασίας και πολιτικής προστασίας στα νέα κλι-

ματικά δεδομένα, με προτεραιότητα στις εξής

ενέργειες:

· Μετακίνηση της πολιτικής και επιχειρησιακής προ-

τεραιότητας από την καταστολή των πυρκαγιών στην

πρόληψή τους, μέσα από την έγκαιρη δασική διαχεί-

ριση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων.

· Κατάρτιση τοπικών σχεδίων πρόληψης των δασικών

πυρκαγιών που να περιλαμβάνουν τη διαχείριση καύ-

σιμης ύλης και θα γίνονται κτήμα όλων μέσα από

ανοιχτές ενημερωτικές ημερίδες. 

· Kατάρτιση σχεδίων εκκένωσης ανά Δήμο (με σαφή

υπόδειξη οδών διαφυγής, χώρων συγκέντρωσης και

μέσων απομάκρυνσης) και έγκαιρη ενημέρωση όλων

των κατοίκων των περιοχών αυτών.

· Έγκαιρη διάθεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων

στη δασική υπηρεσία και τους ΟΤΑ, πριν την έναρξη

της αντιπυρικής περιόδου (το αργότερο τον Μάρτιο)

κάθε έτους.

·  Πλήρη εφαρμογή του  ν. 4249/2014 για την αναμόρ-

φωση της πολιτικής προστασίας και την πλήρη επι-

χειρησιακή αξιοποίηση χιλιάδων εθελοντών

δασοπυροσβεστών.

· Εισαγωγή από την ερχόμενη κιόλας σχολική χρονιά

υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την αυτοπροστασία

από πυρκαγιές και πλημμύρες σε όλες τις βαθμίδες.

Καλούμε τόσο την κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της

αντιπολίτευσης να σταματήσουν άμεσα να εντείνουν

τον κίνδυνο για χιλιάδες ζωές, ευλογώντας τους αμέ-

τρητους αυθαίρετους οικισμούς μέσα σε δάση και

ανοίγοντας συνεχώς παράθυρα για νέους. Τα νομο-

σχέδια τακτοποίησης αυθαιρέτων, «οικιστικών πυκνώ-

σεων» σε δασική γη και νομιμοποίησης αυθαιρέτων

στην παράκτια ζώνη, καθώς και κάθε άλλη τέτοιας κα-

τεύθυνσης θεσμική πρωτοβουλία στο όνομα της ανά-

πτυξης αποκτούν πλέον εγκληματικό χαρακτήρα για

ζωές και φυσικό περιβάλλον.

Καλούμε επίσης όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αν-

τιπολίτευση, να δεσμευθούν ότι δεν θα στηρίξουν

οποιαδήποτε πρόταση αναθεώρησης της συνταγμα-

τικής προστασίας που εγγυώνται για το περιβάλλον

τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος.

Οι οργανώσεις δηλώνουμε παρούσες σε κάθε συζή-

τηση που θα γίνει για την αποτελεσματική πρόληψη

των πυρκαγιών, τη δασοπροστασία και την προσαρ-

μογή του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

στην κλιματική αλλαγή. Θέτουμε επίσης, όσες δυνά-

μεις έχουμε στη διάθεση των δομών και πρωτοβου-

λιών αλληλεγγύης προς όσους επλήγησαν από την

καταστροφή και έχουν ανάγκη από στήριξη. 

Οφείλουμε από καρδιάς, ευγνωμοσύνη σε όλους όσοι

έδωσαν μάχη με τις φλόγες και έσωσαν ζωές. 

Η αλληλεγγύη, η συμμετοχή στα κοινά και η βοήθεια

προς όσους έχουν ανάγκη είναι η ασπίδα μας σε κάθε

κρίση.

Τα καμένα!

Από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου, έχουν καεί

περίπου 86.000 στρ. σε Αττική, Κορινθία, Χανιά,

Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα και Εύβοια (βάσει των έως

τώρα στοιχείων του Ευρωπαϊκού πληροφοριακού συ-

στήματος για τις δασικές πυρκαγιές - EFFIS), εκ των

οποίων τα 68.892 στρ. σε Ν. Βουτζά-Μάτι και Γερά-

νεια όρη-Κινέτα.

H εκτίμηση των πυρκαγιών των της περασμένης

εβδομάδας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δο-

ρυφορικής υπηρεσίας Copernicus Emergency Man-

agement Service (EMS) της EE:

― Ν. Βουτζάς-Μάτι: Συνολική καμένη έκταση 12.759

στρ. εκ των οποίων 6.934 στρ. οικιστικών περιοχών

και 5.825 στρ, δασών και δασικών εκτάσεων.

― Γεράνεια όρη-Κινέτα: Συνολική καμένη έκταση

56.133 στρ. εκ των οποίων 53.157 στρ. δασών και δα-

σικών εκτάσεων και  2.976 στρ. οικιστικών περιοχών. 

Η πυρκαγιά έχει κάψει μέρος της περιοχής Natura

2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με κωδικό

GR2530005 «Όρη Γεράνεια» και του Καταφυγίου

Άγριας Ζωής «Περιοχή Γερανείων Δήμου Μεγάρων».

Tην περίοδο 2021- 2100 οι θερμές ημέ-

ρες θα αυξηθούν κατά 50% με 100%.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση του κιν-

δύνου πυρκαγιάς κατά 30 επιπλέον

ημέρες / έτος!

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Φέτος, μέχρι σήμερα, έχουν καεί:

86.000 στρ. σε Αττική, Κορινθία,

Χανιά, Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα

και Εύβοια.

Πάνω από 1.800 αυτοκίνητα και

2.000 σπίτια έχουν υποστεί ζη-

μιές.
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Περί ευθυνών...

Αβάσταχτος ο πόνος για τους δικούς μας που χάθη-

καν. Πίκρα και θυμός, μέσα στον κάθε Έλληνα, για τα

θύματα που χάθηκαν στην πυρκαγιά, στο Μάτι.

Μια φωτιά που έβγαλε μπροστά τις αδυναμίες, τις αυ-

θαιρεσίες, τις “τακτοποιήσεις” ημετέρων και ένα ολό-

κληρο κατεβατό πραγμάτων που οδήγησαν στο χαμό

τόσων πολλών συνανθρώπων μας.

Μετά από μία εβδομάδα και πλέον, ακόμη υπάρχουν

αγνοούμενοι, ακόμη ελπίζουν οι συγγενείς και

φίλοι... Παρ’ όλα αυτά στα τηλεπαράθυρα έχει αρχί-

σει ο “σκυλοκαβγάς” για το ποιος φταίει που κάηκαν

τόσοι άνθρωποι και εμφανίζουν διάφορους “αστέρες”

και “φωστήρες” που δίνουν τις δικές τους γνώσεις!!!

Βγάζουν όμως ανακοινώσεις και κόμματα και πολιτι-

κοί, που έχουν θητεύσει σε προηγούμενες κυβερνή-

σεις κατακεραυνώνοντας την παρούσα κυβέρνηση

για το έγκλημα στο Μάτι!

Και εκεί οργίζομαι· όχι γιατί κατηγορούν την παρούσα

κυβέρνηση. Την κατηγορώ σε κάθε άρθρο μου, σε

κάθε σημείωμά μου γιατί ξεγέλασε τον ελληνικό λαό.

Αλλά δεν δικαιούνται να ομιλούν και όλοι οι προ-

ηγούμενοι. Οχι μόνο δεν δικαιούνται να ομιλούν,

αλλά θα έπρεπε να έχουν χώσει το κεφάλι τους σε

μιά τρύπα και να μην τολμούν να εμφανίζονται. Ιδι-

αίτερα εκείνοι που έχουν θητεύσει στα κόμματα που

κυβέρνησαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Καθώς

επίσης και εκείνοι που βρίσκονται - και είναι πάρα

πολλοί - στη σημερινή κυβέρνηση, πρώην πασόκοι...

σε υπουργικές θέσεις όπως και τότε...

Ποιος έκλεισε τα ρέματα με βίλες και σπίτια;

Ποιος έχτισε τις παραλίες μέχρι το νερό;

Ποιος έχτισε τα δάση;

Ποιος έκανε το νόμο περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων;

Ενας ατελείωτος κατάλογος με ονοματεπώνυμα

μπορεί να συνταχθεί.

Διαχρονικές οι ευθύνες

Συλλογικό το έγκλημα

Και μέσα σε όλους τους θεσμικά υπεύθυνους, πολιτι-

κούς, πολεοδομικά γραφεία, υπουργούς, βουλευτές,

δασάρχες, δεν είναι άμοιρος ευθυνών και ο πολίτης

βεβαίως.

Ο πολίτης που δεν άφησε ένα πόντο γης για να μπο-

ρεί να ελίσσεται με το δικό του αυτοκίνητο, να μπορεί

να περπατάει στο δρόμο, χωρίς να κινδυνεύει να τον

“φάει” διερχόμενο όχημα. Ο πολίτης που έπρεπε να

γνωρίζει ότι κυκλοφορία σημαίνει έξοδος και όχι

αδιέξοδα στενά. Έπρεπε να του το πει ο “χωροφύλαξ”

αυτό;

Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα σε ένα χωριό του

Ταϋγέτου. Κάποια στιγμή μαύρισε ο τόπος, σκοτεί-

νιασε, αντάριασε και ξέσπασε μία καταιγίδα πρωτο-

φανής· δεν την είχα ξαναδεί. Έμπαινε το νερό ακόμη

και από τα ανοίγματα των κουφωμάτων.

Εκείνη την ώρα είπα, ότι αν αυτή τη βροχή την έριχνε

σε κάποια πόλη, θα θρηνούσαμε θύματα. Στο χωριό,

απλά μας τρόμαξε...

Ακούω ότι θα ανοίξουν τα παραλιακά μέτωπα που

είναι αποκλεισμένα και δεν το πιστεύω. Πάνω από τη

μισή Ελλάδα οι ακτές είναι αποκλεισμένες. Πριν από

τέσσερις δεκαετίες επισκεφθήκαμε την Κασάνδρα

της Χαλκιδικής, και δεν βρήκαμε δρόμο να κατεβούμε

στη θάλασσα!

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε επισκεφθήκαμε

μετά από 38 χρόνια ένα παραλιακό κομμάτι, έξω από

την Καλαμάτα, όπου είχαμε μείνει με τις καλύτερες

αναμνήσεις και μαύρισε η ψυχή μας. Πουθενά δεν

είχε πρόσβαση στη θάλασσα!!!

Θα έπρεπε, αν είχαμε Δικαιοσύνη, χθες να είχαν κιό-

λας προχωρήσει σε δήμευση των περιουσιών όλων

των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ που έχουν θητεύσει από τη

Χούντα και δώθε, όλων των διευθυντών των πολεο-

δομικών γραφείων, όλων των δημάρχων και να τιμω-

ρηθούν παραδειγματικά. Γιατί ευθύνες υπάρχουν,

γιατί με χτυπήματα στην πλάτη, γιατί με νόμους εξυ-

πηρετήσεων έχτιζαν οι περισσότεροι “αυθαίρετα”.

Όσο για τις σημερινές ευθύνες των σημερινών πολι-

τικών, ας τις αναζητήσουν. Αλλά δεν θα τις βρουν...

είναι χαμένες μέσα στα διάφορα γραφεία των ανευ-

θυνοϋπεύθυνων, που είναι πάρα πολλοί... Είναι ένας

ωραίος τρόπος για να ξεμπερδεύεις...

Όπως κι εμείς, όταν πνιγήκαμε το 1993 με καθολική

καταστροφή της επαγγελματικής μας στέγης, και όχι

μόνο εμείς, αλλά 1500 οικογένειες· και προσφύγαμε

στη δικαιοσύνη, αλλά δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν

υπήρξε κανένας υπεύθυνος!!! 

Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν πήραμε ούτε μία δραχμή,

κανένας μας από όλους τους πλημμυροπαθείς που

ξεπερνούσαν τις 3000 ψυχές, δεν βοηθήθηκε από την

πολιτεία, το κράτος!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Μία μικρή ιστορία... 
Οι νόμοι και οι παράνομοι...

Θυμάμαι, πριν κάποιες δεκαετίες, όταν συγγενικό

μας πρόσωπο αγόρασε 4 στρέμματα στο Λέχαιο

Κορινθίας, πάνω ακριβώς από τον παραλιακό

δρόμο. Ο δρόμος και μετά η άμμος...

Πριν το κλείσει έψαξε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στις Πολε-

οδομίες, στο Δήμο να δει αν μπορεί να αγοράσει

και το κομμάτι που βρισκόταν κάτω από το δρόμο

μπροστά στο οικόπεδό του, αλλά παντού του

είπαν ότι είναι αιγιαλός και δεν γίνεται.

Αγόρασε λοιπόν το  οικόπεδο, έχτισε ένα μικρό

σπίτι και απολάμβανε τη θάλασσα, από τη βεράντα

του τα απογεύματα, ακούγοντας και εκείνο το γα-

λήνιο φλιτς, φλιτς της θάλασσας.

Πηγαίναμε κι εμείς πολλά Σαββατοκύριακα, ώσπου

μια ημέρα είδαν μπουλντόζες κάτω από το δρόμο

να σκάβουν και να ανοίγουν θεμέλια!

Αρχισαν να τρέχουν και να ρωτάνε. Τους είπαν ότι

ψηφίστηκε νόμος στη Βουλή και μπορούν να αγο-

ραστεί γη κάτω από το δρόμο και να χτιστεί (επί

υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΠΑΣΟΚ).

Έτσι πριν καλά - καλά το καταλάβουν, βρέθηκαν να

έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο ντουβάρι, που

τους έκλεινε παντελώς την παραλία.

Μετά έγινε κι άλλο, κι άλλο και η παραλιακή ζώνη

έγινε τείχος απροσπέλαστο. Για να πάνε οι συγ-

γενείς μας πλέον αποκάτω στη θάλασσα, έπρεπε

να διανύσουν κάποια εκατοστή και πλέον μέτρα

για να βρουν το πέρασμα, μέσα από τον κήπο του

γείτονα, που από καλοσύνη τους άφηνε να περ-

νάνε!...

Μετά προστέθηκε και ένα μπουζουτσίδικο, που

κάθε Παρασκευή και Σάββατο, διασκέδαζε όλη την

περιοχή.

Οι άνθρωποι τρελάθηκαν, εμείς δεν ξαναπήγαμε

και στο τέλος, το εγκατέλειψαν και δεν πήγαιναν

στο σπίτι τους πια.

Ανάλγητο κράτος...

Κατάπληκτοι, έμειναν χιλιάδες πολίτες στο τέλος

του μήνα Ιουλίου, όταν προσπάθησαν να πάρουν

χρήματα από τους λογαριασμούς τους στις τρά-

πεζες και τους βρήκαν άδειους.

Φρόντισε γι’ αυτό το κράτος μας, μέσω των ΚΕΑΟ

& ΑΑΔΕ (κινέζικες λέξεις...) να τους τα σηκώσει,

γιατί χρωστούν στην Εφορία και στους Ασφαλι-

στικούς Οργανισμούς. Και τα πήρε ένα μήνα νω-

ρίτερα γιατί τον Αύγουστο, λέει, δεν κάνουν

κατασχέσεις...
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αστυπάλαια: 

Η «πεταλούδα του Αιγαίου»

Η Αστυπάλαια είναι γνωστή και ως η «πεταλούδα του Αι-

γαίου», λόγω του σχήματός της. Μία λωρίδα γης (που στο

πιο στενό της σημείο είναι μόνο 100 μέτρα), που ονομάζε-

ται Στενό,  κρατά ενωμένα τα δύο μέρη του νησιού.

Βρίσκεται πολύ κοντά στην Αμοργό, έχει το κυκλαδίτικο

χρώμα, αλλά ανήκει στα Δωδεκάνησσα!

Κατά την ελληνιστική περίοδο, η Αστυπάλαια αποτελούσε

σημαντικό λιμάνι για τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου, ενώ

κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής, οι κάτοικοι μετα-

κίνησαν τους οικισμούς τους στις κορυφές των βουνών και

έχτισαν κάστρα για να προστατευτούν από τις εισβολές

των πειρατών. Μετά το 1204 και το 1537, όταν κατακτήθηκε

από τους Τούρκους, η Αστυπάλαια ήταν υπό την κυριαρχία

της οικογένειας Querini (απ’ όπου πήρε το όνομα του το

φημισμένο Βενετσιάνικο Κάστρο του νησιού).

Το όμορφο νησί βρίσκεται σε τέλεια ισορροπία ανάμεσα

στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όχι μόνο λόγω της το-

ποθεσίας του αλλά επίσης, επειδή αρχιτεκτονικά και ιδεο-

λογικά “φλερτάρει” με τις Κυκλάδες. Ειδικά η Χώρα,

γνωστή ως Αστροπαλιά, θεωρείται ένας από τους ωραιότε-

ρους Κυκλαδικούς οικισμούς! Η Αστυπάλαια έχει δικούς

της ξεχωριστούς ρυθμούς, που δεν θυμίζουν κανένα άλλο

νησί στο Αιγαίο (ίσως την Ικαρία πριν “ανακαλυφθεί”, πριν

από τουλάχιστον 10 χρόνια) και η έννοια του χρόνου είναι

πολύ ιδιαίτερη. Τα πάντα εδώ έχουν ένα χαλαρό, ήσυχο και

γαλήνιο ρυθμό, όλα είναι πολύ άνετα και εύκολα!

Εκτός από τη γραφική αμφιθεατρική Χώρα και το  υπέροχο

Βενετσιάνικο κάστρο, η Αστυπάλαια διαθέτει απότομα και

άγρια τοπία, όμορφες ηλιόλουστες παραλίες, θέα και ηλιο-

βασιλέματα που κόβουν την ανάσα, νόστιμες τοπικές συν-

ταγές, φιλόξενους και χαμογελαστούς ανθρώπους, μία

πληθώρα από μονοπάτια περιήγησης και ορειβατικά μέρη,

καθαρά βαθύ μπλε νερά και μεγάλη ποσότητα θετικής ενέρ-

γειας!

Οι λάτρεις της περιπέτειας θα βρουν τον παράδεισό τους

στο νησί, καθώς η Αστυπάλαια έχει πολλά πράγματα να κά-

νουν και έχει πολλά να προσφέρει στους εθισμένους στην

αδρεναλίνη! Η αναρρίχηση σε βράχια και οι πεζοπορίες

είναι αυτά που επικρατούν, μιας και υπάρχουν αρκετά χαρ-

τογραφημένα και σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Όσοι πάλι προτιμούν το «γαστροτουρισμό» δεν θα απογοη-

τευτούν, καθώς η Αστυπάλαια είναι γνωστή κυρίως για τα

φρέσκα ψάρια και θαλασσινά που προσφέρει, αλλά και για

τα τυριά της: το «λαδοτύρι» (σκληρό τυρί που αποθηκεύε-

ται σε ελαιόλαδο), η «μυζήθρα» (λευκό τυρί, σκληρό ή μα-

λακό με μία λίγο ξινή γεύση), η «χλωρή» (ανάλατο,

φρέσκο, λευκό και μαλακό τυρί που σκληραίνει όταν ωρι-

μάσει σε αλατισμένο νερό) και η «κοπανιστή» (πικάντικη

και αρωματική κρέμα τυριού) είναι μερικά από τα ντόπια

τυριά που θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε.

Οι φυσιολάτρεις θα χαρούν επίσης να μάθουν ότι στην πε-

ριοχή του Λιβαδιού υπάρχει το Εθνικό Καταφύγιο Άγριας

Ζωής. Η Αστυπάλαια θεωρείται περιοχή μεγάλης φυσικής

και οικολογικής αξίας, ενώ το σύμπλεγμα των 12 μικρών

νησίδων, στα ανατολικά του νησιού ανήκει στο δίκτυο

NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί ως φυσικό καταφύγιο

στο πρόγραμμα CORINE.

Στο νησί της Αστυπάλαιας υπάρχουν αρκετοί χώροι όπου

μπορείτε να επισκεφθείτε, όπως η περιοχή της Μαλτεζάνα,

τα λουτρά του Ταραρά, με τα πανέμορφα ψηφιδωτά από

την ελληνιστική εποχή και τις αναπαραστάσεις των ζωδίων

ή τις εποχές του χρόνου, το αρχαιολογικό μουσείο στον

Πέρα Γυαλό, όπου θα δείτε το εξαιρετικού κάλλους αγαλ-

ματίδιο της θεάς Αφροδίτης και τη μεγάλη συλλογή ευρη-

μάτων από διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Ένα

από τα σημαντικά αρχαία μνημεία είναι και το μοναδικό, σε

ολόκληρο των κόσμο, βρεφικό νεκροταφείο. Βρίσκεται

στην περιοχή των Κυλίντρων, όπου και βρέθηκαν πήλινα

αγγεία που περιείχαν οστά από περίπου 2170 βρέφη.  Στην

Αστυπάλαια επίσης βρέθηκαν πρόσφατα από τις πιο παλιές

βραχυγραφίες της προϊστορικής περιόδου.

Τέλος, υπάρχουν δύο σπήλαια που αξίζουν να τα επισκε-

φτείτε, το σπήλαιο του Νέγρου στην περιοχή Βάτσες, με

τους εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες και το

σπήλαιο του Δράκου, στην περιοχή Βαθύ, το οποίο μπο-

ρείτε να επισκεφτείτε με βάρκα ή με τα πόδια (όμως η δια-

δρομή είναι για έμπειρους οδοιπόρους).

Η Αστυπάλαια είναι ο ιδανικός τόπος για χαλαρωτικές δια-

κοπές, μακριά από το μαζικό τουρισμό και τις ορδές τουρι-

στών που ορμούν να τα δουν και να τα κάνουν όλα.

http://www.metlife.gr

Social Media: είναι επικίνδυνα 

για την ασφάλεια 

των Καλοκαιρινών Διακοπών;

Τα  Social Media αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο ανα-

ζήτησης, ενημέρωσης και αν μη τι άλλο κοινωνικοποίησης

στα χέρια όλων! Ακόμα και για τις καλοκαιρινές διακοπές

αναρωτηθείτε πόσες φορές τα έχετε συμβουλευτεί για θέ-

ματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωσή σας ή την οι-

κονομία σας.

Περί διακοπών…
Για την ακρίβεια, χάρη στα Social Media μπορεί κάποιος να

συγκρίνει τιμές, την ποιότητα -μέσω των reviews- προκει-

μένου να επικοινωνήσει με την ίδια την πηγή (ξενοδοχείο

/ διαμέρισμα/ να κλείσει εισιτήρια).

Ανεξάρτητα όμως από τα οφέλη της χρήση των μέσων κοι-

νωνικής δικτύωσης, παραμονεύουν και κάποιοι κίνδυνοι

που καλό είναι να τους αντιμετωπίσετε, χωρίς να προκα-

λείτε την τύχη σας!

Οι χρυσοί κανόνες για σωστή χρήση τους

Μη δημοσιεύετε τα ταξιδιωτικά σας πλάνα
Μην δημοσιεύετε σε status πότε σκοπεύετε να φύγετε

διακοπές, πόσο θα διαρκέσει η διαμονή σας ή τις «συντε-

ταγμένες» του προορισμού σας. Δεδομένου ότι γίνεται

ολόκληρη «μάχη» περί προστασίας προσωπικών δεδομέ-

νων, θα έπρεπε να είστε ούτως ή άλλως πιο επιφυλακτικοί.

Μην εκθέτετε με τέτοια ευκολία αυτές τις πληροφορίες!

Μην κάνετε check-in και μη χρησιμοποιείτε υπηρε-
σίες γεωεντοπισμού
Όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι τα smartphones μπορούν να

εντοπίζουν τις GPS συντεταγμένες μας, το ίδιο μπορούν

να κάνουν όμως και τα online προγράμματα περιήγησης,

μιας και έτσι μπορεί τα social media μπορούν να ξέρουν

πού είμαστε όταν κάνουμε check-in!

Μην ανεβάζετε  φωτογραφίες ενώ λείπετε από το σπίτι
Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να «πληρώσετε» ακριβά την έν-

τονη επιθυμία να μοιραστείτε μια προσωπική σας στιγμή

μακριά από το σπίτι σας;  Δυστυχώς, μια selfie στα κατα-

γάλανα νερά του Αιγαίου μπορεί να αποβεί μοιραία…

Άθελα σας ενδέχεται να προκαλέσετε οργανωμένο έγ-

κλημα σε βάρος της ασφάλειάς σας.

Μη ξεχνάτε!

Το hacking ολοένα γίνεται και εξυπνότερο, έχοντας τη

δυνατότητα να εντοπίσει – λόγω των metadata της εικό-

νας- που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία.

Αυτό που μόλις περιγράψαμε συμβαίνει ακριβώς και στο

Facebook. Δηλαδή, οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν ορατό

τόπο και χρόνο της εκάστοτε δημοσίευσης (geotagging),

κάνοντας ακόμα ευκολότερη την εγκληματική αναζήτηση.

Μην ποστάρετε τα ταξιδιωτικά σας πλάνα
Έχετε όλο το ελεύθερο να το κάνετε αφού επιστρέψετε

στη βάση σας!

Ευτύχιος Αστανάστας

www.safer-internet.gr

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

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμι-

σης του Φυσικού Περιβάλλοντος και

του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β

Βάρη,  30 Ιουλίου 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: 

Τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Με αφορμή την εθνική τραγωδία που συντελέ-

στηκε στην Ανατολική Αττική, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Συλλόγου μας, καλεί την Δημοτική

Αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, να φέρει

επειγόντως στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζή-

τηση και λήψη αποφάσεων το τεράστιας σημα-

σίας θέμα της Πολιτικής Προστασίας.

Οι κλιματικές αλλαγές, η πληθυσμιακή αύξηση

του δήμου μας και η σύγχρονη τεχνολογία απαι-

τούν πλέον τη δημιουργία κατάλληλων υποδο-

μών για την πρόληψη και αντιμετώπιση

πυρκαγιών και επικίνδυνων καιρικών και άλλων

φαινομένων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Να αντικατασταθούν άμεσα όλες οι ξύλινες κο-

λώνες της ΔΕΗ από τσιμεντένιες σε όλο το

Δήμο. Είναι άκρως επικίνδυνες όχι μόνο σε περί-

πτωση πυρκαγιάς αλλά και με πολύ ισχυρούς

ανέμους. Σε περίπτωση πτώσης, οι κάτοικοι θα

εγκλωβιστούν (Στη Δημοτική Ενότητα Βάρης

υπάρχουν αρκετές).

2. Να τοποθετηθούν πυροσβεστικοί κρουνοί σε

όλο το Δήμο.

3. Στον Υμηττό να ελεγχθεί στο τμήμα του βου-

νού που ανήκει σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη: α)

Αν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των δεξαμε-

νών, β) Αν υπάρχει δεξαμενή στο τμήμα που ανή-

κει στη Βάρη και γ) Αν οι υφιστάμενες δεξαμενές

είναι πάντα γεμάτες.

4. Οι μετασχηματιστές/υποσταθμοί της ΔΕΗ να

μεταφερθούν μακριά από κατοικίες, σε ανοιχτούς

χώρους, διότι εκτός από την επικινδυνότητα σε

έντονα καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, δημι-

ουργούν και τοπικά ανεβασμένα ηλεκτρομαγνη-

τικά πεδία.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Δαμανάκης Αρετή Ντουρλιού

Υμηττού 37 Βάρη Τ.Κ. 16672

Syllogos.archedemus@gmail.com

Yπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών

Γραφείο Τύπου

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Χρήστος Σπίρτζης, απαντώντας στα

όσα υποστήριξε, κατά τη συνέντευξη

Τύπου (31.8.18), ο πρόεδρος της Ν.Δ.

Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την ακό-

λουθη δήλωση:

«Παρακαλώ τον αρχηγό της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης, κ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη, αυτές τις ημέρες, να μας αφήσει
απερίσπαστους να κάνουμε τη δουλειά
που οφείλει η πολιτεία προς τους Συμ-
πολίτες μας που επλήγησαν. Εμείς δεν
θα κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση, εκ-
μεταλλευόμενοι τον ανθρώπινο πόνο.
Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο.
Δεν θα επενδύσουμε πολιτικά στην
απώλεια των ψυχών και στα ερείπια.

Σε σχέση με όσα ο κ. Μητσοτάκης ανέ-
φερε απευθυνόμενος σε εμένα προσω-
πικά, τον ενημερώνω:

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών δεν ανήκει η Γ.Γ. Χωροταξίας και η
Γ.Γ. Περιβάλλοντος που έχουν τις αρμο-
διότητες της αυθαίρετης δόμησης 

Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ διατύπωσα την αν-
τίθεση του τεχνικού κόσμου στους νόμους

των αυθαιρέτων, 4014/2011 του Γ. Παπα-
κωσταντίνου, που κρίθηκε αντισυν-
ταγ ατικός από το ΣτΕ, όσο και στο νέο
νό ο 4178/2013 επί υπουργίας Μανιάτη –
Καλαφάτη της κυβέρνησης Σαμαρά. Προς
επαλήθευση σας, δίνουμε και video τοπο-
θέτησής μου*** στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής, στις 5 Απριλίου 2012, που δυ-
στυχώς επιβεβαιώνονται όλα όσα τότε εί-
χαμε προβλέψει.

Το ΤΕΕ, το 2011, υλοποίησε το Ηλεκτρο-
νικό Σύστημα Δηλώσεων των Αυθαιρέτων,
ώστε να υπάρχει διαφάνεια και εξυπηρέ-
τηση των πολιτών, κόντρα στις δομές που
είχαν στηθεί παίζοντας παιχνίδια παλαι-
οκομματικού τύπου, με την πολιτική γης
και τα αυθαίρετα. Τότε δε, τα τηλεοπτικά
κανάλια που σήμερα λειτουργούν ως γρα-
φεία Τύπου της Ν.Δ. δεν πρόβαλαν την
αντίθεση του τεχνικού κόσμου στους νό-
μους των αυθαιρέτων, παρά μόνο χρηστι-
κές πληροφορίες για τη λειτουργία του
Ηλεκτρονικού Συστήματος.
Αν δεν λειτουργούσε το Ηλεκτρονικό Σύ-
στημα Δηλώσεων των Αυθαιρέτων, παρά
τις διαφωνίες μας με τους νόμους των κυ-
βερνήσεων σας, η Ν.Δ. και ο παλαιοκομ-
ματισμός θα είχαν νομιμοποιήσει τα
αυθαίρετα που ανήκαν στη ζώνη αιγιαλού-
παραλίας, στα ρέματα και στις δασικές πε-
ριοχές, με τη γνωστή μέθοδο που
γνωρίζει πολύ καλά η παράταξή του, αυτή
της απώλειας φακέλου από τα αρχεία των
πολεοδομιών.
Η συντριπτική πλειοψηφία του συνόλου
των κλειστών παραλιών, των παράνομων
και αυθαίρετων μαντρών και κτισμάτων,
στην Αττική, μέσα στα δάση, μέσα στα ρέ-
ματα και πάνω στις παραλίες, έγιναν από
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είτε δη-
μάρχους είτε διορισμένους νομάρχες
είτε  βουλευτές είτε υπουργούς, συγκρο-

τώντας μηχανισμούς που διαπερνούσαν
το σύνολο των υπηρεσιών στην αυθαίρετη
δόμηση. 
Κύριε Μητσοτάκη, εσείς και τα στελέχη
σας, δεν προχωρήσατε σκοπίμως τον χω-
ροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, το
δασολόγιο, το κτηματολόγιο, τις χρήσεις
γης. Εκμεταλλευτήκατε τη στεγαστική
ανάγκη των Ελλήνων, για να εκβιάζετε
πολιτικά και να ψηφοθηρείτε.
Σήμερα, εκμεταλλευόμενος τους νεκρούς,
υποκρίνεστε ότι δεν γνωρίζετε τίποτα. 
Όμως, όπως είπατε, διετελέσατε το 2007,
πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος
και το 2007, μετά τις πυρκαγιές στην
Ηλεία, είχατε φτιάξει ένα σχέδιο για την
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. 
Δεν το εφαρμόσατε το 2007, δεν το εφαρ-
μόσατε το 2013 και σήμερα θέλετε να μας
το παρουσιάσετε. 
Είμαι σίγουρος ότι το σχέδιο σας, κ. Μη-
τσοτάκη, για την αντιμετώπιση των φυσι-
κών καταστροφών, που εκπονήσατε το
2007 και ως το 2015 δεν εφαρμόσατε, πε-
ριλαμβάνει και την απόλυση των πυροσβε-
στών 5ετούς θητείας την οποία
υλοποιήσατε ως αρμόδιος υπουργός. 
Η πορεία σας,  ως πρόεδρου της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος της Βουλής, ως τομε-
άρχη Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ν.Δ.
αλλά και ως υπουργού Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης δείχνει, δυστυχώς, ότι όλα αυτά
τα γνωρίζετε… Κι αυτό αναδεικνύει με με-
γαλύτερη ακόμα ένταση, τα ψέματα που
είπατε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.
Αποκαλύπτει την ενορχήστρωση της εκ-
μετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου για
το χαμό των συμπολιτών μας, από εσάς.
Όσο για τα όσα είπατε για το ταμείο που
συγκροτήθηκε τα διαψεύδω στο σύνολο
τους. Οι πολίτες θα γνωρίζουν με απόλυτη
διαφάνεια για το κάθε ευρώ. Δεν θα ακο-
λουθήσουμε το παράδειγμα που δώσατε
με το ταμείο Μολυβιάτη.
Δεν θα σας ακολουθήσουμε στον κατή-
φορο …»

https://www.youtube.com/watch?v=VZxo

83mEx2A&feature=youtu.be

Δύναμη Πολιτών Mαραθώνα

Μαραθώνας, 27 Ιουλίου 2018

Τον τόπο μας τον κτύπησε μεγάλη

καταστροφή.  Ολοι μείναμε άναυ-

δοι από την ταχύτητα που η μανία

της φωτιάς αφαίρεσε ζωές και κα-

τέστρεψε περιουσίες. 

Το αν μπορούσαμε να είμαστε

καλλίτερα προετοιμασμένοι ή όχι,

πολύ λίγο μας ενδιαφέρει αυτή τη

στιγμή· πολύ αργότερα με επου-

λωμένες όσο γίνεται της πληγές

μας, θα ασχοληθούμε τότε για το

πώς πρέπει να έχουμε οργανω-

μένη την Πολιτική Προστασία του

Δήμου μας .Το έχουμε κάνει άλ-

λωστε επανειλημμένως  και στο

παρελθόν

Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει

είναι πως θα βοηθήσουμε σύντομα

και αποτελεσματικά τους πληγέν-

τες συνανθρώπους μας.

Ολοι, μα όλοι πρέπει να βοηθή-

σουμε έμπρακτα και ανάλογα με

τις δυνατότητες μας στην αποκα-

τάσταση μιας όσο το δυνατόν κα-

νονικής ροής της ζωής όλων μας.       

H Ομάδα της Δύναμης Πολιτών

συμμετέχει   ενεργά σε όλα τα

Σ.Τ.Ο.,  στο Δημοτικό Συμβούλιο

και καθημερινά στα συντονιστικά

παροχής βοήθειας των πυρόπλη-

κτων. 

Ταυτόχρονα άλλη ομάδα εθελον-

τών- μελών  μας- βοήθησε το στή-

σιμο οργανωμένης γραμματείας

για αποτελεσματική και ταχεία

εξυπηρέτηση των συνανθρώπων

μας που έχουν ανάγκη από εφόδια

πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, φάρ-

μακα κλπ. Και καθημερινά είμαστε

παρόντες όλες τις ώρες της ημέ-

ρας φροντίζοντας συνεχώς στην

αρτιότερη εξυπηρέτηση των συ-

νανθρώπων μας  

Oι εθελοντές μας  είναι παρόντες

και στις τρεις βάρδιες διανομής

εφοδίων στους έχοντες ανάγκη.

Συντονιστικό Δύναμης Πολιτών

ΛΙΓOΤΕΡΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΔΟΥΛΕΙΑ

«Δεν θα επενδύσουμε πολιτικά στην
απώλεια των ψυχών και στα ερείπια»
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Επιστολή αγανάκτησης, μας

κοινοποίησε ο δήμαρχος Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας, με συνο-

δευτικό πέντε φωτογραφικών,

που δείχνουν την ευθύνη του

πολίτη, στην τραγωδία που βιώ-

νουμε με τους εκατό και πλέον

νεκρούς, από την πυρκαγιά στο

Μάτι.

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Πέντε Φωτογραφίες των τελευταίων

ημερών,  μετά την καταστροφική Πυρ-

καγιά στο Μάτι, που αποτυπώνουν σε

όλο τους το Μεγαλείο, την Αυθαιρεσία,

την Παρανομία και την τεράστια Αναι-

σθησία, Συμπολιτών μας, που ντρέπο-

μαι που ζούμ, στην ίδια Πόλη...

Αυτονόητα, οι Υπηρεσίες του Δήμου,

έχουν επιληφθεί με Πρόστιμα και Κα-

ταγγελίες, όπως προβλέπεται!

Στις δυο πρώτες Φωτογραφίες, περι-

φράσσεται παραθαλάσσιο Οικόπεδο,

στην περιοχή της Βραυρώνας και κλεί-

νεται η Δίοδος, προς την Θάλασσα!!

Ήδη, με προσωπική μου Καταγγελία,

επιλαμβάνεται και ελέγχεται, από την

Πολεοδομία Μαρκοπούλου!

Στις επόμενες δύο Φωτογραφίες, συμ-

πολίτης μας και επαγγελματίας στο

Πόρτο Ράφτη, ξεφορτώνει τα Σκουπί-

δια του, στην άκρη του παραλιακού

δρόμου! Ήδη, του επιδίδουμε σήμερα,

από τον Δήμο, Πρόστιμο 1.000 ευρώ!

Στην πέμπτη Φωτογραφία, κοντά στον

Οικισμό του Πολυτεχνείου, καθαρίσαμε

πρόσφατα και την επόμενη ημέρα, τις

νυχτερινές ώρες, (δεν γνωρίζουμε τον

δράστη), έγινε αυτό το πέταμα Σκουπι-

διών, «όπου να’ναι, ότι να’ ναι», αρκεί

να φύγει από την Αυλή μας....

Ο σεβασμός στο Περιβάλλον και στους

Συνανθρώπους μας, στο απόγειό του!

Τελικό Συμπέρασμα: Εάν, κατά πλει-

οψηφία, δεν αποκτήσουμε στοιχειώδη

Παιδεία, Αγωγή και σεβασμό στην

Φύση και τους Συμπολίτες μας, όχι ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο ζωής, δεν μας αξίζει,

αλλά και αυτό, της Υποσαχάριας Αφρι-

κής, πολύ μας είναι...

ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

27 Ιουλίου 2018

Τη χρονική στιγμή που η χώρα μας βιώνει

τις πιο τραγικές στιγμές της τελευταίας δε-

καετίας, τις στιγμές αυτές που η κοινωνία

βράζει από θλίψη και οργή και ζητάει από-

δοση ευθυνών, κάποιοι αποφάσισαν να εκ-

μεταλλευτούν το κοινό περί δικαίου

αίσθημα και να συκοφαντήσουν για άλλη

μια φορά τη ΔΕΥΑΤΗΛ.

Αυτήν την φορά για τη λειτουργία του βιο-

λογικού καθαρισμού Κερατέας. Έναν βιο-

λογικό καθαρισμό που από όταν ανέλαβε η

ΔΕΥΑΤΗΛ δίνει αγώνα να τον εκσυγχρονί-

σει με διαρκείς επεμβάσεις και επισκευές.

Πιθανόν αυτό προέρχεται από την πρό-

σφατη έγκριση από το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο του έργου αναβάθμισης του

βιολογικού της Κερατέας προϋπολογισμού

700.000 ευρώ! Μάλλον για άλλη μια φορά

λοιπόν δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν

την απογοήτευσή τους, που άλλο ένα ση-

μαντικό έργο πνοής διεκδικήθηκε και κερ-

δήθηκε από τη ΔΕΥΑΤΗΛ!

Τους ενημερώνουμε λοιπόν σχετικά ότι

στο ρέμα του Ατάρτ καταλήγουν τα όμβρια

της Κερατέας και η έξοδος του Βιολογικού

της Κερατέας. Το βιντεάκι που κάποιοι πα-

ρουσίασαν ήταν μετά τη χθεσινή καταιγίδα

(26.7.18) χείμαρρος από τα όμβρια της

πόλης της Κερατέας και γι’ αυτό περιείχε

χώματα, λάσπες και φερά υλικά. Δυστυχώς

κάποιοι με το μένος εναντίον της σημερι-

νής διοίκησης ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ τους ανέφεραν

ψευδώς ότι τα παραπάνω νερά προέρχον-

ταν από το βιολογικό της Κερατέας.

Τα βίντεο που αναρτήσαμε  αποδεικνύουν:

― το 1ο βίντεο: ότι το νερό είναι ΑΠΟΛΥ-

ΤΩΣ ΚΑΘΑΡΟ σε επίπεδο υδροβιότοπου

όπως φαίνεται από τις χελώνες που επι-

πλέουν www.deyalavreotikis.gr/dt-alitheia-

psema-keratea-july2018/

― το 2ο βίντεο: την έξοδο του βιολογικού

όπου φαίνεται πόσο καθαρό είναι το νερό.

www.deyalavreotikis.gr/dt-alitheia-psema-

keratea-july2018/

Επιπρόσθετα ένα σύνολο φωτογραφιών

αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Παρακαλούμε αυτούς που ανεβάζουν πα-

ρόμοια βίντεο και διασπείρουν ΨΕΥΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αν δεν έχουν γνώση, να

απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της

ΔΕΥΑΤΗΛ για να ενημερωθούν σχετικά.

Το δικό μας μέλημα και καθήκον προς την

κοινωνία είναι να διαφυλάττουμε το Δημό-

σιο Συμφέρον και να εξυπηρετούμε τους

πολίτες, στην υπηρεσία των οποίων είμα-

στε καθημερινά φροντίζοντας για την

ασφάλεια και την υγιεινή τους.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΒΡΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

«Πέντε φωτογραφίες που αποτυπώνουν σε όλο τους το Μεγαλείο 
την Παρανομία και την Αναισθησία των Συμπολιτών μας»
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Υλοποιήθηκε από την «Κοινωνική Σύμπραξη

Ανατολικής Αττικής» η δεύτερη διανομή του

Προγράμματος για τον μήνα Ιούλιο, που χρη-

ματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοή-

θειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποιείται από

το Υπουργείο Εργασίας. 

Στην Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής

συμμετέχουν συνολικά 13 Δήμοι και συγκε-

κριμένα οι Δήμοι Σαρωνικού (επικεφαλής εταί-

ρος), Αχαρνών, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαραθώ-

νος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Παιανίας,

Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρ-

τέμιδος, Ωρωπού.

Η δεύτερη διανομή ολοκληρώθηκε την Δευ-

τέρα 30 Ιουλίου 2018. Ο αριθμός των ωφελού-

μενων ανήλθε στους 14.300 και τα είδη που

διανεμήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος

ήταν είδη παντοπωλείου, ωπωρολαχανικά,

βρεφικές τροφές, κοτόπουλο, κρέας είδη προ-

σωπικής υγιεινής για ενήλικες και παιδιά,

καθώς και είδη οικιακής καθαριότητας.

Μέχρι στιγμής, για το 2018 η Κοινωνική

Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής πραγματο-

ποίησε 2 διανομές τροφίμων και ειδών παν-

τοπωλείου (Ιούνιο και Ιούλιο), με τους

ωφελούμενους από το πρόγραμμα να ανέρ-

χονται συνολικά σε 14.300.

H Κ.Σ. Ανατολικής Αττικής προγραμματίζει

τη συνέχιση της τροφοδοσίας των ωφελου-

μένων, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώ-

βριο, και Νοέμβριο 2018, μέσω των

δράσεων που χρηματοδοτεί το ΤΕΒΑ,

καθώς και με την υλοποίηση υποστηρικτι-

κών και συμβουλευτικών δράσεων για

άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

«Απολογισμός Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής (ΤΕΒΑ)» 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιουλίου, στο

Αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνικού, ενη-

μερωτική ημερίδα με θέμα «Απολογισμός

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλι-

κής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) και Παρουσίαση Νέων

Δράσεων» από την Κοινωνική Σύμπραξη Ανατ.

Αττικής. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντιδή-

μαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Σαρωνι-

κού  Σταμ. Γκίνης και ο Τεχνικός Σύμβουλος

για θέματα ΤΕΒΑ   Δημήτρης Σοφούλης.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση

των στελεχών των δήμων και των χρηστών

του προγράμματος του ΤΕΒΑ για, τις δράσεις

που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα,

καθώς και γι’ αυτές που προγραμματίζονται το

επόμενο διάστημα.

«Βιωματικά Εργαστήρια 

σχετικά με το Περιβάλλον»

Τέλος, υλοποιήθηκαν τα 10 Βιωματικά ερ-

γαστήρια σχετικά με το περιβάλλον, που

ανήκαν στις Δράσεις του ΤΕΒΑ.

Η ομάδα στόχος ήταν νήπια και παιδιά δη-

μοτικού σε πέντε δήμους της Κοινωνικής

Σύμπραξης ως εξής:

- Δήμος Σαρωνικού. Δύο Εργαστήρια, στις

16  και 17/7/2018

- Δήμος Μαρκόπουλου – Μεσογαίας. Δύο

Εργαστήρια  στις 18 και 19/7/2018

- Δήμος Κρωπίας. Δύο  Εργαστήρια  στις 20

και 23/7/2018

- Δήμος Λαυρεωτικής. Δύο  Εργαστήρια

στις 24 και 26/7/2018 και

- Δήμος Αχαρνών. Δύο  Εργαστήρια  στις

25/7/2018 σε διαφορετικές ώρες.

Με σκοπό την υποστήριξη των πληγέντων

από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν δή-

μους της Ανατολικής Αττικής, η Κοινωνική

Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής ανέλαβε την

πρωτοβουλία και με τη σύμφωνη γνώμη του

ΕΙΕΑΔ, προσέφερε  στον Δήμο Μαραθώνα

τα αδιάθετα υπόλοιπα  σε τρόφιμα και ήδη

πρώτης ανάγκης από τη διανομή του δήμου

Παλλήνης, που έγινε στις 24/7/2018.

σ.έκδοσης: Ότι σήμερα βρίσκονται συνάν-

θρωποί μας σε απόλυτη φτώχεια και κά-

νουμε διανομές τροφίμων (συσίτια), που

μας “προσφέρει” η Ευρωπαϊκή Ενωση, κα-

ταδεικνύει την Κατοχή που έφεραν στη

χώρα μας, χωρίς πόλεμο, αλλά με το ευρώ.

Αυτό μην το ξεχνάμε...

Διανομή του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ανατολική Αττική
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Αὐθεκαστότης
Παράγεται από το επίθ. ὁ, ἡ αὐθέκαστος, ον < αὐτός + ἕκα-

στος =  ο λέγων τα πράγματα αυτά καθ᾽εαυτά έκαστα,

“ορθά κοφτά”, ο μη λέγων αυτά πλαγίως αλλά ως έχουσι, ο

ανυπόκριτος, ο αληθής, ο ειλικρινής, ο απλός, ο φυσικός, ο

ανεπιτήδευτος.

Αὐθεκαστότης -ητος = Αυστηρότης, σοβαρότης, χωρίς

καλλωπισμούς, με σαφήνεια και ακρίβεια, η επιμέλεια και η

υπευθυνότητα στην εκτέλεση έργου/καθήκοντος, καθώς και

η αξιοπρέπεια της συμπεριφοράς. Αντίθετα: επιπολαιότητα,

ανευθυνότητα, ελαφρότητα, απερισκεψία, προχειρότητα, έλ-

λειψη συντονισμού και σχεδιασμού, απουσία προετοιμασίας

και επαρκούς φροντίδας, επίκαιρες αρνητικές χαρακτηριστι-

κές ιδιότητες ανθρώπων, που δυστυχώς πλεονάζουν στην

εποχή μας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

«Ὁ δέ μέσος αὐθέκαστός τις ὤν ἀληθευτικός καί τῷ βίῳ
καί τῷ λόγῳ, τα ὑπάρχοντα ὁµολογῶν εἶναι περί
αὑτόν, και οὔτε µείζω οὔτε ἐλάττω. Ἔστιν δέ τού-
των ἕκαστα καί ἕνεκά τινος ποιεῖν καί µηδενός.
Ἕκαστος δέ οἷος ἔστιν, τοιαῦτα λέγει καί πράττει
καί οὕτω ζῇ, ἐάν µή τινος ἕνεκα πράττῃ. Καθ᾽αὑτό
δέ τό µέν ψεῦδος φαῦλον και ψεκτόν, τό δ᾽ἀληθές
καλόν καί ἐπαινετόν. Οὕτω δέ καί ὁ µέν ἀληθευτι-
κός µέσος ὤν ἐπαινετός, οἱ δέ ψευδόµενοι ἀµφότε-
ροι µέν ψεκτοί, µᾶλλον δέ ὁ ἀλαζών».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ”, 1127α, 28-37)

(= Τελικά ο τηρητής της μεσότητας, ο οποίος, ως άνθρωπος

της αλήθειας/ειλικρινής/φιλαλήθης, και ως προς τα έργα και

ως προς τα λόγια του, είναι πάντοτε αυτός ο ίδιος, προσφέ-

ρει ό,τι κατέχει άξιον επαίνου, ούτε περισσότερα ούτε λιγό-

τερα. Και αυτό είναι δυνατόν να το κάνει χάριν ενός

ιδιαίτερου σκοπού ή και άνευ τοιούτου. Πλην όμως ο καθέ-

νας ομιλεί και ενεργεί και ζει έτσι σύμφωνα με τη φύση του,

εκτός αν επιδιώκει κάποιο ορισμένο σκοπό. Το ψεύδος αυτό

καθεαυτό είναι κακό και αξιοκατάκριτο, ενώ η αλήθεια αυτή

καθεαυτή καλή και αξιέπαινη. Έτσι ο φιλαλήθης, ο τηρητής

της μεσότητας είναι αξιέπαινος, ενώ οι ψευδόμενοι και ο

ένας (ο αλαζόνας) και ο άλλος (ο είρωνας) κατακριτέοι, πε-

ρισσότερο όμως ο αλαζόνας/υπερόπτης.

ΣΧΟΛΙΟ: Όποιος τηρεί το μέτρο/τη μεσότητα, επειδή είναι

ειλικρινής, σέβεται την αλήθεια και στα έργα του και στα

λόγια του, και αυτός ο ίδιος προσφέρει στους συνανθρώ-

πους του (αλληλεγγύη) εκείνα, τα οποία πράγματι κατέχει,

δίχως ούτε να τα υπερτιμά (υπερβολή) ούτε και να τα υπο-

τιμά (έλλειψη).

Οι Αρχαίοι Πρόγονοί μας τα πρόβλεψαν όλα, τα είπαν όλα

και όσα είπαν, τα εφάρμοσαν όλα στην εποχή τους, αλλά

αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εποχές, για

όλους τους ανθρώπους και όλους τους πολιτισμούς. Ως εκ

τούτου είναι διαρκώς επίκαιροι καθότι κλασσικοί και αμίμητοι

(άφθαστοι).

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ

Τα είπαν όλα πριν από μας για εμάς!!! 

Εμείς οι ανάξιοι και άδοξοι απόγονοί τους

όχι μόνο δεν λέμε τίποτε, αλλά και 

δεν εφαρμόζουμε αυτά που μας κληροδότησαν, 

για να αποφύγουμε τα λάθη/σφάλματα 

και να ακολουθήσουμε τα σωστά.

Ἀειλογία
Παράγεται από το χρονικό επίρρ. ἀεί + λόγος < λέγω =

ομιλώ. Άρα διηνεκής, διαρκής ομιλία/λόγος, πολυλογία, ταυ-

τολογία. Εδώ εμείς την χρησιμοποιούμε ως αττικό δικανικό

όρο με τη σημασία της αδιάλειπτης έρευνας για τη διαγωγή

και το ήθος άλλου.

«Τό ἀεί λόγον καί εὐθύνας ὑπέχειν» (Αρποκρατίων).

«Τό ἑκάστοτε διδόναι λόγον καί ἀπολογίαν» (Ησύ-

χιος). Υπάρχει η περίφραση στα αρχαία ελληνικά: τήν ἀει-
λογίαν παρέχω ή προτείνοµαι = παρέχω, προτείνω

αδιάλειπτη δικαστική έρευνα (σ.σ. για τα αίτια της εθνικής

τραγωδίας και τους οιουσδήποτε υπευθύνους).

«Τούς µέν οὖν ἄλλους, ὅσοι πρός τά κοινά δικαίως
προσέρχονται, κἄν δεδωκότες ὦσιν εὐθύνας, τήν
ἀειλογίαν ὁρῶ προτεινοµένους, τουτονί δ᾽Αἰσχίνην
πολύ τἀναντία τούτου».

(Δημοσθένης, 384-322, “ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ”, 2)

(= Τους άλλους βέβαια όσοι με ευθύτητα και ειλικρίνεια δια-

χειρίστηκαν τις υποθέσεις του κράτους, και αν ακόμη ήδη

έχουν λογοδοτήσει για τις πράξεις τους, βλέπω να προτεί-

νουν και να είναι έτοιμοι διαρκώς να δώσουν λόγο, αυτός

όμως εδώ ο Αισχίνης ενεργεί όλως αντιθέτως.

«Τούς µέν οὖν ἄλλους, ἅπαντας ἔγωγ᾽ὁρῶ τήν ἀει-
λογίαν προτεινοµένους, ὅταν τι πιστεύωσι δικαίως
αὑτοῖς πεπρᾶχθαι· οὗτοι δ᾽αὖ τοὐναντίον ἐγκα-
λοῦσιν, εἰ περί ὧν ἡµάρτετε νῦν ἀναθέσθαι βούλε-
σθε, τήν ἀπάτην κυριωτέραν οἰόµενοι δεῖν εἶναι τῆς
µετά τοῦ χρόνου βασάνου...»

(Δημοσθένης, 384-322, “ΠΡΟΟΙΜΙΑ”, 49, 3,2)

(= Εγώ λοιπόν τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι άλλοι

προτείνουν τον διαρκή έλεγχο/εξέταση, όταν έχουν την πε-

ποίθηση ότι έπραξαν κάτι σύμφωνα με το δίκαιο· αυτοί πάλι

αντίθετα σας κατηγορούν, που θέλετε τώρα να επιρρίψετε

σ’ αυτούς την ευθύνη για όσα τότε εσφαλμένως επράξατε,

διότι νομίζουν ότι πρέπει να είναι η απάτη επικρατέστερη

του μακροχρόνιου ελέγχου).

Αὐθαιρετότης
Παράγεται από το επίθετο ὁ, ἡ αὐθαίρετος, ον < αὐτός
+ αἱρετός < αἱροῦµαι = εκλέγω. Άρα ο αυτοεκλεγόμε-

νος, ο αυτοχειροτόνητος. Αυτός που δεν υπακούει στις

αρχές που ισχύουν σε δεδομένο τόπο και χρόνο, αλλά ενερ-

γεί κατά το δοκούν, όπως ο ίδιος κρίνει, ετσιθελικός, κατα-

χρηστικός, παράνομος. Αυθαίρετη ενέργεια, συμπεριφορά,

δήλωση, κρίση, δόμηση, ετσιθελισμός. Αυτός που δεν στη-

ρίζεται σε λογικά ή πραγματικά δεδομένα, αναπόδεικτος,

αθεμελίωτος, συμβατικός.

Ἀειδουλ(ε)ία
Παράγεται από το χρονικό επίρρ. ἀεί + δουλεία = η

διαρκής, διηνεκής υποδούλωση, υποταγή, σκλαβιά. Άλλο πα-

ρεμφερές παράδειγμα ἡ ἐθελοδουλ(ε)ία = εκούσια, θελη-

ματική, αυτόβουλη υποταγή, αλλά και ἡ ἐθελοτυφλία = ο

στρουθοκαμηλισμός, η προσποίηση άγνοιας ενός προβλή-

ματος αντί για την αντιμετώπισή του, “κλείνω τα μάτια” ή

κάνω τα στραβά μάτια.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ (= έλεγχος, εξέταση)

«Πάντες γάρ καί οἱ κληρωτοί καί οἱ χειροτονητοί
δοκιµασθέντες ἄρχουσιν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 55)

(= Διότι όλοι οι αξιωματούχοι είτε διορίζονται με κλήρο είτε

κατόπιν εκλογής κρίνονται/ελέγχονται πριν αναλάβουν τα

καθήκοντά τους).

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ: Εξέταση/έλεγχος επί των αρχόντων μετά την

εκλογή τους, για να διαπιστωθεί αν έχουν τα από το νόμο

απαιτούμενα προσόντα, πλήρη πολιτικά δικαιώματα κ.ά.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
«Λαµβάνουσι δέ καί παρέδρους ὅ τ᾽ἄρχων καί ὁ βα-
σιλεύς καί ὁ πολέµαρχος δύο ἕκαστος, οὕς ἄν βού-
ληται, καί οὗτοι δοκιµάζονται ἐν τῷ δικαστηρίῳ πρίν
παρεδρεύειν, και εὐθύνας διδόασιν ἐπάν παρεδρεύ-
σωσιν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, 56)

(= Επιπλέον ο άρχοντας και ο βασιλιάς και ο πολέμαρχος
παίρνουν δύο βοηθούς ο καθένας, όποιους θέλουν, και αυτοί
κρίνονται/ελέγχονται από το δικαστήριο (σ.σ. το ανώτατο,
τον Άρειο Πάγο) πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους και λο-
γοδοτούν, όταν παρέλθει η θητεία τους).

Η ΕΥΘΥΝΑ -ΥΝΗΣ (αρχ.): Στην Αθήνα η λογοδοσία των αρ-

χόντων μετά τη λήξη της διαχείρισης της εξουσίας τους.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΟΙ -ΩΝ (αρχ.): Στην Αθήνα η αρχή δέκα ανδρών,

οι οποίοι έκριναν τη διακυβέρνηση των αρχόντων της πόλης.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

εὐθύνας ἀπαιτῶ = απαιτώ από κάποιον να λογοδοτήσει.

εὐθύνας δίδωμι = υπέχω ευθύνας, παρέχω, υποβάλλω λο-

γαριασμούς προς εξέταση, λογοδοτώ.

εὐθύνας ὀφλισκάνω = κατηγορούμαι ή καταδικάζομαι για

κατάχρηση εξουσίας ή πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων. Σε

περίπτωση καταδίκης πληρώνω πρόστιμο.

«Αἱ δ᾽εὐθῦναι καί αἱ τῶν ἀρχῶν αἱρέσεις εἰσί µέγι-
στον, ἅς ἐν ἐνίαις πολιτείας, ὥσπερ εἴρηται, τοῖς δή-
µοις ἀποδιδόασιν, ἡ γάρ ἐκκλησία κυρία πάντων τῶν
τοιούτων ἐστίν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1282α, 27-30)

(= Και ο έλεγχος και η εκλογή των αρχόντων είναι  τα σπου-
δαιότερα και αυτά σε ορισμένες, όπως έχει λεχθεί πολιτείες
ανατίθενται στο λαό, διότι όλων αυτών κυρίαρχος είναι η εκ-
κλησία του δήμου).

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το παρακάτω απόσπασμα του Ρήτορα Αισχίνη του Ατρομή-
του, του Αθηναίου, 389-314, από τον λόγο του «Κατά Κτη-
σιφῶντος» §17 αποδεικνύει και ενισχύει το Μεγαλείο της
Δημοκρατίας, συνάμα όμως αποτελεί έναν ισχυρό κόλαφο
για τα πολιτεύματα που έχουν το θράσος να ονομάζονται
κατ’ επίφασιν “Δημοκρατικά”, ενώ αποκλείουν τον Δημόσιο
Έλεγχο και την Ανεξάρτητη Λογοδοσία των ασκούντων την
Δημόσια Εξουσία.

«Ἐν γάρ ταύτῃ τῇ πόλει οὕτως ἀρχαίᾳ οὔσῃ καί τη-
λικαύτῃ τό µέγεθος οὐδείς ἐστιν ἀνυπεύθυνος τῶν
καί ὁπωσοῦν πρός τά κοινά προσεληλυθότων».
(= Λοιπόν - μάθετέ το - μέσα σ’ αυτήν την Πολιτεία - την
Αθήνα - που είναι τόσο παλιά και τόσο μεγάλη σε έκταση,
κανένας δεν μπορεί να εξαιρεθεί της λογοδοσίας από
οσουσδήποτε ανέλαβαν δημόσιο λειτούργημα/υπούργημα).

«Δεῖ γάρ τήν πολιτείαν τήν µέλλουσαν σῴζεσθαι
πάντα βούλεσθαι τά µέρη τῆς πόλεως εἶναι καί δια-
µένειν κατά ταὐτά».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, 1270b, 20-22)

(= Γιατί για να διατηρηθεί/επιβιώσει το πολίτευμα, πρέπει όλα τα
μέρη της πόλης να επιθυμούν να παραμένουν σταθερά σ’ αυτά
τα ίδια, ήτοι να στηρίζουν την ύπαρξη και τη διαιώνισή του).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Αὐθεκαστότητος

Ἀειλογίας
ἄρχεσθαι

&
Αὐθαιρετότητος

Ἀειδουλ(ε)ίας  
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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Όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Δημήτρη Τζανακόπουλο, η  κυβέρνηση στο πλαίσιο του

παράλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντι-

μετώπιση των συνεπειών της Πυρκαγιάς που έπληξε

την Ανατολική και Δυτική Αττική και μετά από έκτακτες

συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον Πρωθυ-

πουργό με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Υπουρ-

γών αποφάσισε την άμεση αρωγή των πληγέντων όπως

παρακάτω:

1. Χορήγηση εφάπαξ έκτακτου επιδόματος στους πληγέν-

τες μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των υλικών ζη-

μιών από τα συνεργεία του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών. Το επίδομα σε οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα

που επλήγησαν θα είναι ύψους 5.000 Ευρώ. Για τρίτεκνες ή

πολύτεκνες οικογένειες το ποσό ανέρχεται στις 6.000

Ευρώ.

Για επιχειρήσεις που επλήγησαν η ενίσχυση είναι 8.000 €.

2. Χορήγηση επιδόματος ανεργίας συν εφάπαξ ποσό 45

ημερήσιων επιδομάτων (650 Ευρώ) ανεργίας σε όσους ανα-

σταλεί η εργασία τους μετά την καταστροφή της επιχείρη-

σης στην οποία εργάζονταν εξαιτίας των πυρκαγιών.

3. Εφάπαξ καταβολή έκτακτου βοηθήματος, ίσου με το μει-

κτό χρηματικό ποσό δύο (2) μηνιαίων συντάξεων, στους πυ-

ρόπληκτους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ

4. Επίσπευση, άνευ χρονολογικής σειράς, των αιτήσεων

συνταξιοδότησης εκείνων που έχουν υποβληθεί ή θα υπο-

βληθούν ως 31.09.2018 ,των οποίων η ασφαλιστική τους πε-

ριοχή ή η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός των

πληγεισών περιοχών.

5. Μέτρα άμεσης φορολογικής ελάφρυνσης:

Για τους φορολογούμενους, που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Παλ-

λήνης και στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

φυσικών προσώπων έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου

2018.

― Καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με

πρώτη δόση έως 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως και

30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και 31

Δεκεμβρίου 2018,

― Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα-

τος νομικών προσώπων έτους 2017 έως και 30 Οκτωβρίου

2018.

― Καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

φορολογικού έτους 2017 σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με

πρώτη δόση έως και 31 Οκτωβρίου 2018, δεύτερη δόση έως

και 30 Νοεμβρίου 2018 και τρίτη και τελευταία δόση έως και

31 Δεκεμβρίου 2018.

Επιπλέον, για τους φορολογούμενους που υπάγονται στις

δύο παραπάνω ΔΟΥ, προωθούνται αποφάσεις για:

― Παράταση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, των οποίων η προ-

θεσμία έληγε την 31 Ιουλίου 2018, έως και 30 Οκτωβρίου

2018, με αντίστοιχη παράταση καταβολής του φόρου.

― Παράταση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων έως και

31 Οκτωβρίου 2018.

― Παράταση για την υποβολή μεταβολών στις δηλώσεις

στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα οποία επλήγησαν από τις πρό-

σφατες πυρκαγιές έως τέλος του τρέχοντος έτους.

Επίσης, για τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών ανα-

στολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που έληξαν ή θα

λήξουν εντός εξαμήνου από την έκδοσή της.

― Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του έτους για τα ακίνητα, που

βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, και έχουν καταστραφεί

ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθι-

στούν μη κατοικήσιμα.

6. Μέτρα άμεσης ασφαλιστικής ελάφρυνσης για τις επιχει-

ρήσεις και τους ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική

εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές,

― Αναστολή πληρωμής τρεχουσών εισφορών – δόσεων εκ-

καθαρίσεων – δόσεων ρυθμίσεων.

Ειδικότερα:

Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών, δόσεων εκκα-

θάρισης και δόσεων ρυθμίσεων ως 31/12/2018.

Για τις δόσεις εκκαθαρίσεων που τίθενται σε αναστολή εξο-

φλούνται μετά την 1/1/2019 σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Δόσεις ρυθμίσεων που τίθενται σε αναστολή εισπράττονται

στο τέλος της ρύθμισης σε αντίστοιχες μηνιαίες δόσεις.

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες μέχρι το τέλος του

προηγούμενου της καταστροφής μήνα ασφαλιστικές εισφο-

ρές μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και

λοιπών επιβαρύνσεων.

Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, διατηρούν

τη ρύθμιση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των

δόσεων.

― Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώ-

σεων (Α.Π.Δ.) και καταβολή τρεχουσών εισφορών για 6

μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα της κατα-

στροφής, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρό-

σθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων.

Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μη-

νιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου

μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

― Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στα εξαρτώμενα

μέλη χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31/12/2018

χωρίς προϋποθέσεις, η δε χορήγηση των προβλεπομένων

παροχών-επιδομάτων καταβάλλεται άμεσα.

― Επιμήκυνση των δόσεων οφειλετών συνταξιούχων που

ρυθμίζονται-αποπληρώνονται μέσω της σύνταξης τους από

τις 40 δόσεις, που ισχύει σήμερα, στις 60 δόσεις. Το μέτρο

αυτό θα αφορά τους υποψήφιους συνταξιούχους που δεν

έχει απονεμηθεί ακόμα η σύνταξη τους αλλά και τους υφι-

στάμενους συνταξιούχους που εμπίπτουν στην εν’ λόγω

ρύθμιση.

7. Μέτρα στήριξης δανειοληπτών ΟΕΚ

― Αναστολή υποχρεώσεων καταβολής δόσεων για δανει-

ολήπτες εξ’ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ για χρονικό διά-

στημα έως 36 μήνες, χωρίς επιβάρυνση.

― Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για την

υπαγωγή στις ρυθμίσεις των δανειοληπτών εξ’ ιδίων κεφα-

λαίων του τ. ΟΕΚ,, για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες, με

έναρξη παράτασης από τις 19/12/2018.

8. Αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες από την

πυρκαγιά από σήμερα μέχρι την 30.9.2019

9. Παροχή ετήσιας επιχορήγησης 1200 Ευρώ σε κάθε πλη-

γείσα οικογένεια για την κάλυψη των πάσης φύσεως τηλε-

πικοινωνιακών της αναγκών ανεξαρτήτως παρόχου.

10. Έκτακτες Οικονομικές Ενίσχυσεις των Δήμων Μαρα-

θώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και Μαραθώνα ύψους

2.000.000 Ευρώ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών.

11. Άνοιγμα των διοδίων στις πληγείσες περιοχές μέχρι την

αντιμετώπιση της κρίσης από την πυρκαγιά.

12. Διαγραφή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που κατα-

στράφηκαν ώστε να μην χρεωθούν τα διάφορα τέλη κυκλο-

φορίας.

13. Διαγραφή οφειλών για ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ) σε πε-

λάτες της η οποία έχει καταναλωθεί από 01.01.2018 έως

και σήμερα για οικείες και καταστήματα που καταστράφη-

καν καθώς και για τις οικείες των οικογενειών των θυμάτων

και θα προχωρήσει σε γενναίες ρυθμίσεις για παλαιότερες

οφειλές.

14. Αυτονοήτως ο ΕΟΠΥΥ θα αντικαταστήσει όλο τον ια-

τρικό εξοπλισμό και τα τεχνικά βοηθήματα που καταστρά-

φηκαν από τη φωτιά σε άτομα με αναπηρία ή χρόνια

πάθηση.

15. Τέκνα πληγεισών οικογενειών που φοιτούν ή θα εισαχ-

θούν φέτος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκτούν

αυτοδικαίως δικαίωμα μεταγραφής στο Ίδρυμα που είναι

πλησιέστερο στην οικεία τους. Το μέτρο αυτό δύναται να

παραταθεί και για επόμενα έτη με απόφαση του Υπουργού

Παιδείας.

16. Επίσης ο βαθμός των μαθητών οικογενειών που έχουν

πληγεί και οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετά-

σεις 2017-2018 προσαυξάνεται κατά 20% και εισάγονται

στις αντίστοιχες σχολές ως υπεράριθμοι.

Β. Μέτρα αποζημιώσης και ενίσχυσης των οικογενειών

των θυμάτων

1. Οικονομική ενίσχυση στον ή στηνσύζυγο ή αν δεν υπάρ-

χει στον πλησιέστερο συγγενή θανόντος ύψους 10.000

ευρώ.

2. Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στα ανήλικα τέκνα θα-

νόντων από τις πυρκαγιές ύψους 1000 ευρώ ανά τέκνο έως

την ενηλικίωση τους ή εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερο ή

ανώτατο ίδρυμα του εσωτερικού έως του24ου έτου της ηλι-

κίας τους.

3. Τα τέκνα αυτά εάν εισαχθούν φέτος ή εάν ήδη φοιτούν

σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας μεταγράφονται στο ίδρυμα που

είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή κατοικία τους. 

Ένα συγγενικό πρόσωπο α’ ή β’ βαθμού ή σύζυγος θύματος

από την πυρκαγιά αποκτά δικαίωμα διορισμού σε φορείς της

γενικής κυβέρνησης. Δικαίωμα διορισμού αποκτούν και τα

άτομα που υπέστησαν αναπηρία ποσοστού 67% και άνω.

Η ελληνική Βουλή αποφάσισε ομόφωνα στην διάσκεψη των

προέδρων τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος στο

λογαριασμό κάθε παιδιού που έχει πληγεί από τις πυρκα-

γιές.  

Γ. Η Τρίτη δέσμη μέτρων αφορά την αποκατάσταση των

υλικών ζημιών των ιδιωτών αλλά των Δημόσιων Υποδο-

μών

1. Με δεδομένο το διεθνές και εσωτερικό κύμα αλληλεγ-

γύης και συμπαράστασης που έχει εκδηλωθεί προς τη χώρα

μας αλλά και τους πληγέντες στις περιοχές της ανατολικής

και δυτικής αττικής η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το

άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδος με

σκοπό τη χρηματοδότηση κάθε είδους δράσης για την

αρωγή των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Ανατολική

και Δυτική Αττική και κυρίως για την ανακατασκευή και απο-

ζημίωση των κατοικιών που καταστάφηκαν και την αποκα-

τάσταση των πληγεισών περιοχών

Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι τριμελής επι-

τροπή με την συμμετοχή του Προέδρου της Βουλής, του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οι-

κονομικών.

Τη διαχείριση του λογαριασμού ελέγχουν ετησίως ορκωτοί

λογιστές που τοποθετούνται από τον Υπουργό Οικονομικών

το πόρισμα των οποίων κατατίθεται ακολούθως στο ελεγ-

κτικό συνέδριο για τον έλεγχο της σύννομης εκτέλεσης.

Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο λογαριασμό αυτό με

εισφορές 20 εκ. Ευρώ από τον ΟΑΕΔ, 10 εκ. Ευρώ από το

Υπουργείο Οικονομικών ενώ ήδη η Ελληνική Βουλή έχει

Μέτρα για τους πληγέντες 

των πυρκαγιών 

από την κρατική μηχανή
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ : 

Από αύριο 

καταναλώνουμε 

τους πόρους των

επόμενων γενεών…
Αρνητική επέτειο σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα, 1η Αυ-

γούστου 2018 με τους φυσικούς πόρους που ο πλανήτης

μας μπορεί να παράγει σε ένα έτος να έχουν ήδη κατα-

ναλωθεί. Από αύριο καταναλώνουμε από τους φυσικούς

πόρους των επόμενων γενεών. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η επέτειος αυτή έρχεται κάθε

χρόνο όλο και νωρίτερα ενώ, για να συνεχίσουμε να

τρώμε, να πίνουμε και να θερμαινόμαστε για το υπόλοιπο

τους έτους θα πρέπει να υπερεκμεταλλευθούμε τα οικο-

συστήματα του πλανήτη και να θέσουμε σε κίνδυνο την

δυνατότητα ανανέωσης κι αναπαραγωγής τους.

Σύμφωνα με την έρευνα του ιδρύματος Global Footprint

Network, που εδρεύει στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας η ση-

μερινή ημέρα (1/8/2018) χαρακτηρίζεται ως «ημέρα του
ξεπεράσματος της Γης» ( «Earth overshoot day»).
Ειδικότερα, το ίδρυμα αναλύει τα 15.000 δεδομένα που

ο ΟΗΕ συλλέγει και έπειτα, υπολογίζει το οικολογικό

αποτύπωμα του ανθρώπου. Στην ουσία, μετρά την εκμε-

τάλλευση των φυσικών πόρων της Γης, με γνώμονα την

βιο-ικανότητα του πλανήτη, δηλαδή τη δυνατότητά του

να ανανεώνει τις πηγές του και να απορροφά τα αέρια

που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Για να γίνει κατανοητό, αν δούμε τα δεδομένα του έτους

1961 μπορούμε να προσέξουμε την αλλαγή της εικόνας

του πλανήτη μας καθώς, τότε η Γη παρήγαγε περισσό-

τερο φυσικό πλούτο, με το ένα τέταρτο των πηγών της

να μην έχουν καταναλωθεί. Σήμερα ωστόσο, η εικόνα

είναι τελείως διαφορετική με την κατανάλωση όλης της

ανθρωπότητας να ξεπερνά το 70% των διαθέσιμων

πηγών. Το τελευταίο, σημαίνει πως χρειάζεται το ισοδύ-

ναμο ενός 1,7 του πλανήτη μας για να ικανοποιήσει τις

ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Οι λόγοι που παρουσιάζεται αυτό το έλλειμμα σε πηγές

είναι κυρίως γιατί κόβουμε δέντρα με ρυθμό πολύ μεγα-

λύτερο από αυτόν που απαιτείται για να μεγαλώσουν,

ψαρεύουμε πολύ πιο περισσότερα ψάρια από τις θάλασ-

σες απ’ όσα γεννιούνται κάθε χρόνο, και εκλύουμε πολύ

περισσότερο άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας απ' όσον

τα δάση κι οι ωκεανοί μας δύνανται να απορροφήσουν.

Με την διατήρηση του ρυθμού αυτού με τον οποίο πα-

ρουσιάζεται "η ημέρα ξεπεράσματος της Γης" εκτιμάται

πως το 2030 θα έχουμε ανάγκη από δύο πλανήτες για

να καλύψουν τις ανάγκες μας. Αυτό, λόγω της δημογρα-

φικής αύξησης και της ολοένα υπερκατανάλωσης των

φυσικών πηγών ζωής μας, ο οποίος βασίζεται ολοένα και

περισσότερο στην ενέργεια από ορυκτά καύσιμα.

Το “Πράσινο Κίνημα” έχει και στο παρελθόν τονίσει την

ανάγκη να στραφούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο δια-

βίωσης που θα έχει ως βάση την βιώσιμη ευημερία με ση-

μείο αναφοράς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επίσης έχουμε επισημάνει τις επιπτώσεις τις κλιματικής

αλλαγής στη χώρα μας και έχουμε προτείνει συγκεκρι-

μένες λύσεις. 

Η αντιστροφή της τάσης υπερκατανάλωσης των φυσικών

μας πόρων δεν είναι αδύνατη, θα πρέπει όμως να γίνει

προτεραιότητα όχι μόνο των κυβερνήσεων όλου του

πλανήτη αλλά και των κατοίκων του. Γιατί υπάρχει και η

διαγενεακή δικαιοσύνη που είναι ψηλά στην ατζέντα του

Πράσινου Κινήματος. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

Παίρνουμε Θέση---Η Πολιτική στην Πράξη

αποφασίσει τη συμμετοχή της με επιπλέον 10 εκ. Ευρώ.

Στο λογαριασμό αυτό θα έχουν την δυνατότητα να συνει-

σφέρουν ξένα κράτη, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες από

την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος μας είναι η αποκατάσταση των πληγεισών περιο-

χών και των δημόσιων Υποδομών τους καθώς και οι απο-

ζημιώσεις και ανακατασκευές για τις κατοικίες να

ολοκληρωθούν τάχιστα και για το λόγο αυτό θα αξιοποι-

ηθούν όλες ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπουν fast track

διαδικασίες αδειοδότησης όλων των σχετικών έργων ενώ

όπου χρειαστεί θα υπάρξουν συπληρωματικές νομοθετικές

παρεμβάσεις.

Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 23/2341195169 

με IBAN GR4601000230000002341195169

Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου είναι αρχική και η

ελληνική Πολιτεία δεσμεύεται ότι τα επιπλέον έξοδα που

απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση των πληγεισών

περιοχών θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το Πρό-

γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με τις ίδιες ειδικές διαδι-

κασίες.

2. Με ειδικές διατάξεις θα δοθούν για πρώτη φορά επιδο-

τήσεις και για τους περιβάλλοντες χώρους κτιρίων που

έχουν υποστεί ζημιές.

3. Με ειδική ρύθμιση το Υπουργείο Υποδομών θα αναλάβει

την δωρεάν εκπόνηση των μελετών για την αποκατάσταση

των πληγέντων κτιρίων.

Μέτρα για τους πληγέντες 

των πυρκαγιών 

από την κρατική μηχανή Την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη 30

και 31 Ιουλίου εστάλησαν προς τις

τράπεζες χιλιάδες εντολές κατασχέ-

σεων τραπεζικών λογαριασμών,

χωρίς καμία ενημέρωση ούτε από το

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών

Οφειλών (ΚΕΑΟ) ούτε από την Ανε-

ξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων

(ΑΑΔΕ), αλλά ούτε και από τις τρά-

πεζες που προβαίνουν αρχικά σε δέ-

σμευση όποιου ποσού βρίσκεται

στους λογαριασμούς.  Ο λόγος της

επίσπευσης ήταν επειδή δεν γίνονται

κατασχέσεις τον Αύγουστο οπότε

έσπευσαν να προλάβουν τα έσοδα

του Αυγούστου. 

Όπως καταλαβαίνετε το πρόβλημα

που δημιούργησαν σε χιλιάδες αν-

θρώπους και εταιρείες ήταν τεράστιο

λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν στο

τέλος του Ιουλίου και με το μπλοκά-

ρισμα των λογαριασμών, δεν μπόρε-

σαν να ανταποκριθούν σε τρέχουσες

υποχρεώσεις που είχαν προγραμμα-

τίσει για το τέλος του μήνα όπως

πληρωμές ρυθμίσεων, λογαριασμών

και φυσικά μισθοδοσίας.

Εννοείται ότι δεν υπάρχουν ενημε-

ρώσεις ούτε από τις τράπεζες ότι ο

λογαριασμός έχει δεσμευτεί, οπότε

το αντιλαμβάνεται κανείς μόνο όταν

πάει να χρησιμοποιήσει από τα διαθέ-

σιμά του και βλέπει ότι το υπόλοιπο

είναι μηδενικό. 

Για να ενημερωθεί κάποιος, γιατί το

υπόλοιπο του λογαριασμού τους

είναι μηδενικό, θα πρέπει ο παθών

να πάει ο ίδιος στην τράπεζα για να

τον ενημερώσει ότι η εντολή είναι

από το ΚΕΑΟ ή από την ΑΑΔΕ και για

το ύψος του ποσού που έχει γίνει κα-

τάσχεση. 

Υπενθυμίζουμε ότι από την στιγμή

που η τράπεζα έχει δεσμεύσει αρχικά

τα διαθέσιμα των λογαριασμών κατά

τον νόμο πρέπει να τα αποδώσει στο

ΚΕΑΟ ή στην ΑΑΔΕ το πολύ σε διά-

στημα 10 ημερών (μπορεί να είναι σε

διάστημα 2 και 3 ημερών). Άρα θα

πρέπει ο παθών να τρέξει να κάνει

ρύθμιση (η μόνη ρύθμιση που υπάρχει

είναι αυτή των 12 δόσεων) πληρώ-

νοντας την πρώτη δόση και στη συ-

νέχεια να πάρει τα απαραίτητα

έγγραφα για την άρση της κατάσχε-

σης και να τα προσκομίσει στα νομικά

τμήματα των τραπεζών που θα πρέ-

πει να ελέγξουν τα χαρτιά και να

προβούν σε άρση της κατάσχεσης

και έτσι να αποδεσμεύσουν τα χρή-

ματα που είχαν δεσμεύσει. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπήρξε

καν σκέψη ότι είναι Αύγουστος και

λείπουν με άδειες υπάλληλοι και από

τις υπηρεσίες και από τις τράπεζες

με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ με-

γάλο πρόβλημα στην διεκπεραίωση

της παραπάνω γραφειοκρατικής δια-

δικασίας. 

Φυσικά δεν μπορεί να υπολογίσει τις

συνέπειες για κάποιον από τους πα-

θόντες, που είχε την τύχη - ατυχία να

λείπει σε διακοπές και ακόμα χειρό-

τερα να υπολογίζει να πληρώσει

έξοδα από τα χρήματα που του δέ-

σμευσαν. 

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το

ΚΕΑΟ προέβη σε κατασχέσεις λογα-

ριασμών και σε ασφαλισμένους που

τους είχαν στείλει ειδοποιητήριο

οφειλής μόλις 20 ημέρες πριν, χωρίς

να αφήνουν περιθώριο στον ασφαλι-

σμένο να προβάλει κάποια αντίρρηση

ή να πάει στον φορέα από όπου προ-

έρχεται ή οφειλή πχ ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ

κλπ και να δει τι ακριβώς συμβαίνει

και γιατί χρωστάει. 

Πάντως στα 5,19 δισ. ευρώ εκτινάχ-

θηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των

φορολογουμένων στο πρώτο εξά-

μηνο του έτους, πριν ακόμα ξεκινή-

σουν οι βαριές φορολογικές

υποχρεώσεις. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που

δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη αρχή

Δημοσίων Εσόδων, 3.727.416 φορο-

λογούμενοι και επιχειρήσεις χρω-

στούν στο ελληνικό Δημόσιο

περισσότερα από 101 δισ. ευρώ,

ποσό το οποίο μήνα με τον μήνα αυ-

ξάνεται, καθώς οι φορολογούμενοι

αδυνατούν να ανταποκριθούν στις

φορολογικές τους υποχρεώσεις,

αφήνοντας απλήρωτους φόρους.

Αλέξανδρος Γιατζίδης

medlabnews.gr

ΚΕΑΟ και ΑΑΔΕ κατάσχεσαν χιλιάδες 

λογαριασμούς στις 30 και 31 Ιουλίου!!!
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Ανάκληση 

κατεψυγμένων λαχανικών

Στην προληπτική ανάκληση μίγματος κατεψυγμένων

λαχανικών, το οποίο ενδέχεται να περιέχει τον παθο-

γόνο μικροοργανισμό

«Listeria monocyto-

genes» προχώρησε η

εταιρεία "LIDL HELLAS

& ΣIA OE".

Ο ΕΦΕΤ ενημερώ-

θηκε από την εταιρεία

για την ανάκληση μίγ-

ματος κατεψυγμένων

λαχανικών. Πρόκειται

για προϊόν με εμπορική

ονομασία "Freshona" σε συσκευασία των 1000 γρ.,

ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης, το οποίο διακινή-

θηκε μέσω του βελγικού ομίλου "Greenyard NV". Η

επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση του ανω-

τέρω προϊόντος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι σχετι-

κοί έλεγχοι του ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν

προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το κα-

ταναλώσουν.

Aνάκληση κούπας  
“NUBY Bamboo cup”

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγ-

καιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωο-

τροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση προϊόντος,

κούπες από ίνες bamboo, στις οποίες διαπιστώθηκε

μετανάστευση μελαμίνης σε συγκεντρώσεις που

υπερβαίνουν τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπόμενα

όρια για τη χρήση τους σε επαφή με τρόφιμα.

Πρόκειται για τις

κούπες από ίνες

bamboo, με εμπο-

ρική ονομασία

“NUBY Bamboo

cup”, προέλευσης

Κίνας, με κωδικό

ID5502 και αριθμό γραμμοκώδικα 0048526055029.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε από τις επιχειρήσεις που διακινούν

το προϊόν την άμεση απόσυρση από την αγορά και

ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμη-

θευτεί το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018

Μετά από έγγραφη καταγγελία του

Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας προς

τον ΕΟΦ για ελληνική εταιρεία η οποία

διαθέτει προς πώληση μέσω της ιστο-

σελίδας της «ολιστική θεραπεία για τη

νόσο AIDS/HIV – ενισχυμένη αγωγή»

όπως χαρακτηριστικά γράφει, ο Οργα-

νισμός γνωστοποίησε στη «Θετική

Φωνή» πως τα συγκεκριμένα σκευά-

σματα δεν έχουν πράγματι άδεια κυ-

κλοφορίας και εφιστά την προσοχή

του κοινού. Συμπληρωματικά, πρό-

τεινε προς το Υπουργείο Υγείας την

επιβολή κυρώσεων προς την εταιρεία

για παράβαση των διατάξεων της φαρ-

μακευτικής νομοθεσίας, ενώ με από-

φαση του Γενικού Γραμματέα του

Υπουργείου κ. Γιαννόπουλου επιβλή-

θηκε χρηματικό πρόστιμο. Τέλος, ζη-

τήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η κατάρ-

γηση του εν λόγω ηλεκτρονικού κατα-

στήματος. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η συγκε-

κριμένη «θεραπεία» περιέχει φυτικά

έλαια και «χρησιμοποιείται σε περί-
πτωση πολύ χαμηλού αριθμού CD4
λεμφοκυττάρων (κάτω από 500), έτσι
ώστε να προστατέψουμε τον οργανι-
σμό και από ιώσεις και από λοιμώξεις,

αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα και
αποτελεσματικά τον ιό HIV, σε μη ανι-
χνεύσιμα αντίγραφα». Μάλιστα, η
εταιρεία υπόσχεται και την εκρίζωση
του ιού, καθώς συνιστά τη συνέχιση
της θεραπείας «μέχρι την απόλυτη
εξάλειψη της πάθησης». 
Πρόκειται για μία προφανή και από-

λυτα επικίνδυνη απόπειρα παραπλάνη-

σης των οροθετικών ατόμων, με σκοπό

το αθέμιτο κέρδος καθώς η εν λόγω

θεραπεία πωλείται προς 120 ευρώ. Δε-

δομένου ότι το HIV/AIDS είναι μία κα-

ταληκτική νόσος χωρίς τη χορήγηση

αντιρετροϊκής αγωγής που καταστέλ-

λει την αναπαραγωγή του ιού στον ορ-

γανισμό του ανθρώπου και μετατρέπει

έτσι τη νόσο σε χρόνια, οποιοσδήποτε

ισχυρισμός ότι άλλη φυτική θεραπεία

αντιμετωπίζει τον HIV, θέτει σε κίν-

δυνο την υγεία και τη ζωή των οροθε-

τικών ατόμων, καθώς και τη δημόσια

υγεία. 

Η «Θετική Φωνή» καλεί οποιονδήποτε

εντοπίζει αντίστοιχες απόπειρες πα-

ραπλάνησης και εκμετάλλευσης των

ασθενών και των πολιτών εν γένει, να

υποβάλει σχετικά καταγγελία στον

ΕΟΦ, προκειμένου επιβάλλονται οι

ανάλογες κυρώσεις από την πολιτεία.  

“Θετική φωνή”: τηλ. 2108627.572,

info@positivevoice.gr

Ανακλήσεις προϊόντων από τον ΕΦΕΤ

ΑΔΑ: 78Ψ7ΩΞΚ-9ΦΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
A.M.: 08/2017
ΚΑ  :  15.7326.0010
Γέρακας  03/08/ 2018  
Αρ. Πρωτ. 21596
ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Προϋπ : 1.670.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Πηγή   : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χρήση : ΚΑΕ : 9777.05.020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Παλλήνης,  διακηρύττει
την με ανοικτή ηλεκτρονική διαδι-
κασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» εκτιμώμενης
αξίας 1.346.774,20 €  πλέον
323.228,80 € ΦΠΑ 24% 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 
2. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα; Υποβολής προσφορών

06/09/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα
13,30 μ.μ.  
3. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,
με προσφερόμενα επιμέρους ποσο-
στά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμο-
λογίου και του προϋπολογισμού,
εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί  τοις εκατό (%), σύμφωνα με το
άρθρο 95 & 2Α  του Ν.4412/2016.  
4. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα
συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, ή ενώσεις αυτών, που πλη-
ρούν τα κριτήρια των άρθρων 21 και
22 της διακήρυξης και  δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας 2η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 1η ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 
5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου
76 του Ν.4412/2016. 
6. Ως μέγιστος χρόνος κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται διά-
στημα 12 μηνών. 
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της  Περιφέρεια Αττικής
(ΚΑΕ : 9777.05.020)  προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί. 
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στο διαγωνισμό ορίζεται σε
26.940,00 € (2%  επί του δημοπρα-
τούμενου ποσού), πρέπει να απευ-
θύνεται προς το Δήμο Παλλήνης,
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση

ισόποσου γραμματίου του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητικής επιστολής αναγνωρισμέ-
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, να
είναι συνταγμένη σύμφωνα με τον
τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και το
Ν.4412/2016, και να έχει ισχύ του-
λάχιστον  δέκα (10) μηνών και
τριάντα α(30) ημερών από τη ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών. Στην
περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγ-
γύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. 
9. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα   στον
διαγωνισμό κατά την διάταξη του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστημα δέκα (10) μηνών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. 
10. Το σώμα της διακήρυξης, τα
τεύχη και τα σχέδια της μελέτης
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Δήμου Παλλήνης
(www.pallini.gr), στο ΚΗΜΗΔΗΣ και
στο ΕΣΗΔΗΣ, πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 210 66 04 723  Καλδής Πα-
ναγιώτης και ΦΑΞ  επικοινωνίας
210 66 12 965.  
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφ.: Χρυσαφογεώργη Μαρία
Τηλ: 213 2030613- 
Fax : 2132030630
e-mail : moira@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 03/08/2018
Αριθ. Πρωτ: 26202

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ-
ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 246.574,00 €,
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α  24%
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ Διακηρύσ-
σει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό δια-

γωνισμό, με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη αποκλειστικά  βάσει τιμής
για την   «Προμήθεια ανταλλακτικών-
συντήρησης και επισκευής μεταφορι-
κών μέσων», συνολικής προϋπολογι-
ζόμενης  αξίας 246.574,00 €,
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24% -
(CPV): 50110000-9, 50113000-
0,50116500-6, 34350000, 34330000-
9, 34913000-0, 34432000-4 και
34324000-4, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται με την από 44/2017 Μελέτη
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 06/08/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 04/09/2018 και ώρα
15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α., για την ομάδα ή τις
ομάδες που θα συμμετέχουν οι οι-
κονομικοί φορείς, με λήξη ισχύος
τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες
από την επόμενη της καταλυτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφο-
ρών. Η εγγύηση πρέπει να απευθύ-
νεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χρυσαφογεώργη Μαρία
(τηλ. 2132030613) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ 
ΑΚΡΙΤΙΔΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Θετική Φωνή»

Ο ΕΟΦ κλείνει εταιρεία που υποσχόταν

φυτική θεραπεία του  HIV/AIDS



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              4  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Διαγωνισμός ποίησης 

στα Περσικά!

Μεγάλος διαγωνισμός του Μορφωτικού κέντρου της

Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα για το καλοκαίρι του

2018

Εάν θέλεις να απαγγειλεις ποιήματα γνωστών ποι-

ητών του Ιράν, τα οποία έχουν γραφτεί πριν χιλιάδες

χρόνια και εάν θέλεις να είσαι ένας από τουςαυτού,

βάλε μπρος το κινητό σου και μπροστά στην κάμερα

πες στα περσικά έναν ή δυο στίχους από ποιήματα

των ποιητών Φερντοσι, Χαφεζ, Χαγιάμ και στείλ’ το

στο ali karaji <seyedali.karaji@yahoo.com>

Προϋποθέσεις :

-Ελάχιστος χρόνος του video 15 δευτερόλεπτα.

-Ατομικά ή ομαδικά (μέγιστο 3 άτομα) 

-Ημερομηνία  έως 18/9/2018 

-Τα ποιήματα πρέπει να είναι μόνο από τους ποιητές

Φερντοσι, Χαγιάμ, Χαφεζ και να απαγγέλλονται στα

περσικά. 

-Είναι απαραίτητο να αναφέρετε το όνομα του ποιητή

στην αρχή του video. (Οι πρώτοι τρεις θα κερδίσουν

ένα δώρο από το Μορφωτικό κέντρο του Ιράν).

Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ι.Δ του Ιράν -

Αθήνα, τηλ. 211 - 4009851,  www.iranculture.gr

ΕΥΔΑΠ:

Άριστη η ποιότητα νερού 

στο δημοτικό δίκτυο 

των πληγεισών περιοχών

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό στις πληγείσες

περιοχές, από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, ότι η ποι-

ότητα του νερού  με το οποίο προμηθεύει το δημοτικό δίκτυο

Ραφήνας-Πικερμίου και το δημοτικό δίκτυο Νέας Μάκρης-Μα-

ραθώνα, ανταποκρίνεται πλήρως στις σχετικές νομοθετικές

απαιτήσεις περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στα πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου

νερού, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί καθημερινά δειγματολη-

ψίες και επιτόπιες μετρήσεις, σε όλο το δίκτυο αρμοδιότη-

τάς της. Επίσης, πραγματοποιεί έκτακτους ελέγχους

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τεθεί θέμα ποιότη-

τας του πόσιμου νερού. 

Η πολιτική της Εταιρείας σε θέματα ασφάλειας της ποιότη-

τας του νερού είναι πάγια και σαφής: Προτεραιότητα για

την ΕΥΔΑΠ είναι ο άνθρωπος και πρωτίστως η ασφάλεια

και υγεία των πολιτών.  

στα πεταχτά

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε

την «Ευρωπαϊκή Γραμμή 

Υποστήριξης Παιδιών 116111»

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

Τηλ.: 210 8955.585, κιν.: 6947051.294

e-mail: tpspa@yahoo.co.uk

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού

Κανονισμου Προσωπικών

Δεδομένων (GDPR), που

τέθηκε σε ισχύ από 25

Μαΐου 2018 είμαστε υπο-

χρεωμένοι να σας ενημε-

ρώσουμε ότι λαμβάνετε

την εφημερίδα για ενημέ-

ρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν

να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού

σας αυτού δεδομένου γίνε-

ται αποκλειστικά και μόνο

για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε

την εφημερίδα, παρακα-

λούμε να μας το γνωστοποι-

ήσετε, με τηλέφωνο (210

6030655), επιστολή, mail

press@ebdomi.com, φαξ

(210 9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντή-

σετε, θεωρούμε ότι θέλετε

να συνεχίσετε να λαμβά-

νετε κατά καιρούς την εφη-

μερίδα.

ΑΔΑ:65ΝΨΩΛ6-ΒΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 30-07-2018
Αρ. Πρωτ. : 11672
Βασ. Κων/νου 47,  19441 Κορωπί
Πληροφορίες    : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο        : 210 6626294
FAX                 : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ προκη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό
κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές η δημόσια
σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια τρο-
φίμων, αναψυκτικών, νερών κλπ.
2018» του Δήμου Κρωπίας, του
ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, των ΝΠΔΔ Α'
Βάθμια και Β' Βάθμια Σχολική Επι-
τροπή και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ προϋπο-
λογισμού 216.913,30€ πλέον ΦΠΑ
(σύνολο 250.811,65€) με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της μεγαλύτερης ποσοστι-
αίας έκπτωσης (%), επί τοις νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης
τιμής λιανικής πώλησης του είδους
της Περιφέρειας Αττικής για τα δια-
τιμημένα είδη (τμήμα 4, 5, 6, 7, 12)
και της χαμηλότερης τιμής, για τα
μη διατιμημένα είδη (τμήμα
1,2,3,8,9,10,11,13) όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα έγγραφα της
σύμβασης, με αρ. μελέτης
ΤΥ/36/2018 καθώς και στα παραρ-
τήματά της I έως VII τα οποία απο-

τελούν αναπόσπαστο μέρος των
όρων διακήρυξης. 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι
η προμήθεια ειδών παντοπωλείου -
τροφίμων - ελαιολάδου - γάλακτος
κλπ. που χρησιμοποιούνται ως ανα-
λώσιμα από τον Δήμο, το ΝΠΔΔ
«ΣΦΗΤΟΣ», τα ΝΠΔΔ «Α’ΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ» και το ΝΠΙΔ
«ΚΕΔΚ».
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για κάθε ένα από τα τμήματα, είτε
για οποιοδήποτε συνδυασμό τους.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γί-
νονται δεκτές.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤ-
ΤΟΣ», «Α/Βάθμια και Β/Βάθμια ΣΧΟ-
ΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και του ΝΠΙΔ
«ΚΕΔΚ». Ο διαγωνισμός αφορά
σύμβαση ανάθεσης προμήθειας. 
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερ-
βαίνει τη χρονική διάρκεια των δε-
καοκτώ (18) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης O τρόπος, ο χρόνος και η πα-
ραλαβή των υλικών θα γίνει όπως
αναφέρεται στο άρθρο 5.4, 5.5 των
αναλυτικών όρων της Διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστή-
ματος, στην οποία θα αναρτηθούν
όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγ-

γραφα του διαγωνισμού μπορούν
να ζητούνται από τους οικονομι-
κούς φορείς-ενδιαφερόμενους
μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγού-
στου 2018 και αυτές (πληροφορίες
ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από
μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι την Δευτέρα 27 Αυγούστου
2018 μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η Τετάρτη 01 Αυγούστου. 2018 ώρα
13:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
ορίζεται η Παρασκευή 31 Αυγούστου
2018 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Παρα-
σκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018 και
ώρα 12:00, από την αρμόδια Επι-
τροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό
(1%) επί της καθαρής εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης κάθε τμήμα-
τος. Πληροφορίες δίνονται στο
άρθρο 2.2. των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια
Ποιοτικής Επιλογής όπως αναφέ-
ρονται στους αναλυτικούς όρους
της Διακήρυξης άρθρο 2.2. 
Η ισχύς των προσφορών είναι για
διάστημα εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την επομένη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 

Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ZHTEITAI από ηλικιωμένη κυρία, γυναίκα

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

ρευση. Πρωινό ελεύθερo, τηλ. 6932244043.

ZHTEITAI διαμέρισμα τριάρι με δύο κρεβατοκά-

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

στη Βούλα. Τηλ. 210 8993981, 6943910195

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
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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

Γραφείο Τύπου 

Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας

Αθήνα, 31-07-2018

Αναφορικά με δημοσιεύματα και δημόσιες δηλώσεις

που θέλουν τον Σταμάτη Πουλή να περιφέρει την

ιδιότητά του ως «Πρόεδρος του Σωματείου των ερ-

γαζομένων στο ΚΕΕΛΠΝΟ» και δι’ αυτής να εξαπο-

λύει ανήθικα και ανυπόστατα ψεύδη κατά της

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αναφε-

ρόμενος σε δήθεν παραπλάνηση του κοινού για την

τραγωδία από τις πυρκαγιές, διευκρινίζουμε προς τα

ΜΜΕ που φιλοξενούν δηλώσεις του αλλά και ευρύ-

τερα, τα παρακάτω:

• Ο εν λόγω «συνδικαλιστής» έχει ήδη απολυθεί από

το ΚΕΕΛΠΝΟ, ως εκ τούτου δεν δύναται να εκπρο-

σωπεί δημόσια καμία δράση του Φορέα και κανέναν

από τους σημερινούς εργαζόμενους. Πόσο μάλλον

να (αυτό)αποκαλείται «Πρόεδρος των εργαζομέ-

νων». «Πρόεδρος των απολυμένων» θα ταίριαζε κα-

λύτερα…

• Ο Σταμάτης Πουλής δεν απολύθηκε από έναν δη-

μόσιο οργανισμό για την συνδικαλιστική του δράση,

αλλά σαφώς επειδή εμπλέκεται και διώκεται επίσημα

από την Δικαιοσύνη για σοβαρά κακουργήματα, που

όπως αναφέρει η σχετική δικογραφία είναι: α) άμεση

συνέργεια σε απιστία στην Υπηρεσία από κοινού και

κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος,

β)ψευδής βεβαίωση από κοινού σε βαθμό κακουργή-

ματος και γ) αδίκημα της συμμορίας.

• Ο Σταμάτης Πουλής βρίσκεται σε αναμονή κι άλλων

εξελίξεων από τη δικαστική έρευνα και πιθανών

νέων διώξεων για περισσότερα αδικήματα που σχε-

τίζονται μεταξύ άλλων και με διασπάθιση δημόσιου

χρήματος. 

• Το ΚΕΕΛΠΝΟ εκπροσωπείται δημόσια από τη νό-

μιμη Διοίκησή του και την αρμόδια Διεύθυνση Δημό-

σιας Υγείας του Υπουργείου, που είναι υπεύθυνες

για τις δράσεις αρωγής, υποστήριξης και ανακούφι-

σης των θυμάτων της πρόσφατης πυρκαγιάς και των

οικείων τους.   

Το Γραφείο Τύπου

του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Παύλου Πολάκη

“Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ απολύθηκε από έναν δημόσιο 

οργανισμό επειδή σαφώς εμπλέκεται και διώκεται επίσημα 

από την Δικαιοσύνη για σοβαρά κακουργήματα”
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Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

. . . γ ια την υγειά μας

Από την 1η Αυγούστου, επέρχονται αλλαγές στο δη-

μόσιο σύστημα υγείας. Αλλαγές που προς το παρόν

θα δημιουργήσουν μία μεγάλη ταλαιπωρία στους

ασφαλισμένους, αφού 2000 συμβεβλημένοι γιατροί

του ΕΟΠΥΥ παραιτήθηκαν και οι αντίστοιχοι γιατροί

δεν έχουν ακόμη “βρεθεί”, αφού δεν έχουν δηλώσει

συμμετοχή.

Μιλάμε για τον οικογενειακό γιατρό, Παθολόγο, Γε-

νικό γιατρό και Παιδίατρο, όπως ανακοίνωσε ο

ΕΟΠΥΥ. 

Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον

ΕΟΠΥΥ γιατρό άλλης ειδικότητας, θα πρέπει να σας

παραπέμπει ο Οικογενειακός γιατρός.

Τα στοιχεία των συμβεβλημένων - μέχρι τώρα - για-

τρών με τον ΕΟΠΥΥ, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική

σελίδα της ΗΔΙΚΑ και από εκεί θα μπορούν οι ασφα-

λισμένοι με τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ

τους να επιλέξουν τον οικογενειακό ιατρό, που επι-

θυμούν να συνεργάζοναι για τις επισκέψεις τους και

τα ραντεβού τους.

Πώς γίνεται η εγγραφή 

στον οικογενειακό γιατρό

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα λειτουργία του

ΕΣΥ, που λειτουργεί για πρώτη φορά και στο πλαίσιο

της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οι-

κογενειακό Ιατρό,  έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και

πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο

Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί σε κάθε δη-

μόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευ-

θείας στον Οικογενειακό Ιατρό μέσω της

ηλεκτρονικής εφαρμογής rdv.ehealthnet.gr.

Υποβολή της αίτησή σας μέσω της εφαρμογής

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε

δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε

ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον

ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας

για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να

επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους,

γι’ αυτό καλόν είναι να ενεργήσετε άμεσα.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αί-

τησης στον Οικογενειακό Ιατρό, που αναγράφεται

στην αίτηση, μαζί με:

― Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ

Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.

― Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης

Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε να αλλάξετε τον

οικογενειακό σας γιατρό, θα πρέπει υποχρεωτικά να

παρέλθουν έξη μήνες!

Oικογενειακό γιατρό αποκτούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ

Ετοιμάστε 

το φαρμακείο 

των διακοπών σας!  

Οι  ημέρες για την πολυπόθητη καλο-

καιρινή  άδεια πλησιάζουν και οργανώ-

νετε το περιεχόμενο της βαλίτσας σας

αλλά και του φαρμακείου  που πρέπει

να έχετε μαζί σας για  ξέγνοιαστες

διακοπές!

Το περιεχόμενο του φαρμακείου εξαρ-

τάται από τον προορισμό, τη διάρκεια

του ταξιδιού  και την κατάσταση

υγείας κάθε ταξιδιώτη. Φροντίστε να

διατηρήσετε το φαρμακείο σας

σωστά, τόσο στις μετακινήσεις σας,

όσο και κατά τη διάρκεια των διακο-

πών. Αν το ταξίδι είναι πολύωρο,

βάλτε τα φάρμακά σας σε μια ισοθερ-

μική τσάντα για να μην υποστούν αλ-

λοιώσεις λόγω της υψηλής

θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια των

διακοπών σας διατηρείστε το φαρμα-

κείο σας σε δροσερό και ξηρό χώρο.

Τι πρέπει  να περιέχει το φαρμακείο 

• Αντιβακτηριδιακά υγρά μαντηλάκια

για τα χέρια, χωρίς οινόπνευμα (Det-

tol). Κρατούν τα χέρια  σας προστα-

τευμένα απο βακτήρια, απαλά και

ενυδατωμένα.   

• Αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστα-

σίας: Μην ξεχάσετε τα κατάλληλα αν-

τιηλιακά τόσο για το δέρμα σας αλλά

και το ευαίσθητο δέρμα των παιδιών

σας. Τόσο το αντηλιακό όσο και η ενυ-

δατική κρέμα για την περιποίηση μετά

τον ηλίο είναι απαραίτητα. 

• Αλγινικά σκευάσματα: Όσον αφορά

την καούρα και δυσπεψία μετά από

ένα γεύμα, συμπεριλάβετε στο φαρ-

μακείο σας  αλγινικά  σκευάσματα

(Gaviscon double action) τα οποία σας

ανακουφίζουν μέσα σε 15 λεπτά  από

τη λήψη και διαρκούν μέχρι και 8

ώρες.

• Αναλγητικά: Το καλοκαίρι είναι η πιο

θερμή περίοδος όπου αρκετοί άνθρω-

ποι υποφέρουν από πονοκέφαλο,

εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

• Aντισταμινική αλοιφή: Τα τσιμπή-

ματα των κουνουπιών, μελισσών,

τσούχτρας μπορεί να σας προκαλέ-

σουν κάποιες ήπιες ή μη αλλεργικές

αντιδράσεις. Για τις ήπιες περιπτώ-

σεις, μια αντισταμινική αλοιφή είναι

πάντα χρήσιμη, ενώ καλό είναι να

έχετε μαζί σας και μια κορτιζονούχα

αλοιφή που περιέχει μικρή ποσότητα

αντιβιοτικού.

• Παστίλιες για τον πονόλαιμο: Παρά-

γοντες όπως η χρήση του κλιματιστι-

κού, τα κρύα ποτά, η μεταβολή από το

θερμό στο ψυχρό χώρο ερεθίζουν το

λαιμό προκαλώντας πόνο και φλεγ-

μονή. 

• Αντιπυρετικά: Ένας ξαφνικός πυρε-

τός μέσα στο κατακαλόκαιρο δεν απο-

τελεί εξαίρεση.  Αυτό ισχύει τόσο για

τους μεγάλους όσο και για τα παιδιά.

Εάν πρόκειται για πραγματικό πυρετό

(δηλαδή από 38°C και πάνω) τότε θα

πρέπει να χορηγήσετε άμεσα αναλγη-

τικά/αντιπυρετικά φάρμακα, στην κα-

τάλληλη δοσολογία και πάντα με τη

δοσομετρική σύριγγα.  

Τα παραπάνω αφορούν στις πιο συνη-

θισμένες  περιπτώσεις. Προσαρμόστε

το φαρμακείο των διακοπών με σκευά-

σματα ανάλογα με τις εξατομικευμέ-

νες ανάγκες σας.  

Καλές Διακοπές!

Κωνσταντίνος Θεοχάρης
Φαρμακοποιός

Δωρεά του Ιδρύματος

Ωνάση προς το Ελληνικό

Δημόσιο

Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 οι δια-

δικασίες που αφορούν τη Δωρεά του Ιδρύματος

Ωνάση προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ωνάσειο

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για τη δημιουργία του

Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου

(Ω.Ε.ΜΕ.Κ.) και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού

& Μεταμοσχευτικού Παίδων προς όφελος του Ελ-

ληνικού λαού.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συνεργασία του

Υπουργείου Υγείας και του Ιδρύματος Ωνάση για

την επανένταξη του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν

στον Δημόσιο Τομέα.
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Πρωταθλήτρια κόσμου 

η Εθνική Γυναικών 

μπιτς χάντμπολ

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε, για πρώτη φορά, η Εθνική

Γυναικών μπιτς χάντμπολ. Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με

2-1 (18-14, 15-24, 5-2) της Νορβηγίας στον τελικό του Παγ-

κοσμίου Πρωταθλήματος του Καζάν και για πρώτη φορά στην

ιστορία της στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική στην πρώτη συμμετοχή της σε

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εξασφάλισε την απευθείας πρό-

κριση στα World Games που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι

του 2019 στο Σαν Ντιέγκο (ΗΠΑ).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Έσκι Αντρέασεν): Χάλτβικ 4, Χαμερσταντ, Βέ-

φλερ 12, Μάρτινσεν 6, Άαρνταχλ 2, Σάετρε, Πέτερσεν, Τζ.

Μπέργκ, Ούγκλαντ 16, Βικ. Μπέργκ.

ΕΛΛΑΔΑ (Καραντώνη/Δημητρίου): Σαμολαδά, Ποιμενίδου

6, Καλοϊδη, Κερλίδη 6, Σκάρα, Μούρνου 3, Μ. Κεπεσίδου,

Α. Δημητρίου 18, Μάστακα 5, Ν. Κεπεσίδου.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΟΒ 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

LASER 4.7 - 2018

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα  της κατηγορίας Laser 4.7 που

φέτος  διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη από τον Ναυταθλη-

τικό ‘Όμιλο της ακριτικής πόλης από 25 έως 28 Ιουλίου 2018,

οι αθλητές του ΝΑΟΒ με προπονητή τον Γιώργο Φλωρίδη,

κατάφεραν να αποσπάσουν σημαντικές διακρίσεις.

Η Μαρίνα Καγιαλή στην κατηγορία U18 κατετάγη 2η, ενώ ο

Νίκος Γκιώνης στην κατηγορία  του ήρθε 5ος.

Διεξήχθησαν 6 κούρσες ανά κατηγορία και  συμμετείχαν 78

αθλητές και 46 αθλήτριες. Οι αγώνες  αποτελούσαν πρό-

κριση για τους Βαλκανικούς Αγώνες.

Το σημαντικό είναι πως και οι δυο αθλητές του ΝΑΟΒ, συμ-

περιελήφθησαν στην εθνική ομάδα και θα εκπροσωπήσουν

τα ελληνικά χρώματα στους Βαλκανικούς Αγώνες του 2018

με αξιόλογες πιθανότητες διάκρισης.

Την 1η θέση στα 800μ και 1500μ κατέ-

λαβε ο Θάνος Καλάκος (Γ.Σ. Γλυφά-

δας), με επιδόσεις 1.51.36 και 3.57.30

αντίστοιχα, στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Νέων 20ετών (ανδρών και γυ-

ναικών), που διεξήχθη στη Λάρισα το

Σαββατοκύριακο 28 και 29 Ιουλίου

2018, εξαφαλίζοντας δύο ακόμα

χρυσά μετάλλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΩΝ 
1500μ

-ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ,1ος-3.57.30  

- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 6ος 4.02.47

800μ

-ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ -1ος-1.51.36  

4Χ400μ

-ΓΑΒΑΛΑΣ-ΚΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ-

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ-4η-3.21.27

4Χ100μ

-ΑΡΚΟΥΡ-ΠΑΝΑΓΗΣ-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ-ΓΑ-

ΒΑΛΑΣ-15η-44.88

Στη γενική βαθμολογία ο Γ.Σ. Γλυφάδας

κατέκτησε την 4η θέση με 53 βαθμούς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΝΕΑΝΙΔΩΝ  
1500μ

-ΧΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝ.  -11η  4.51.39

ΣΚΥΤ. 4Χ100

-ΓΕΩΡΓΙΛΑ-ΜΑΛΛΗ-ΚΟΥΡΙΑΝΙΔΗ-ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΥ -11η  50.72

ΣΤΥΤ. 4Χ400

-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΑΝΤΖΟΥ-ΜΑΛΛΗ-ΚΟΥ-

ΡΙΑΝΙΔΗ -6η  4.03.39

Επόμενη δράση του Γ.Σ. Γλυφάδας, είναι

η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτά-

θλημαστίβου στο Βερολίνο, που θα γίνει

7-12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

Η Γκλόρια Πριβιλέτζιο θα συμμετάσχει

στο Μαραθώνιο Δρόμο έχοντας φετινό

ατομικό ρεκόρ 2.38.51 και η Λία Ζυγόρη

στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας

4Χ400μ.

Χρυσό και η Παπαϊωάννου

Οι μικρές αθλήτριες του Γ.Σ. Γλυφά-

δας Κατερίνα Παπαϊωάννου και Ει-

ρήνη Μινοπούλου αγωνίστηκαν με

την Εθνική Ελλάδος στην Κύπρο (Λευ-

κωσία), στην κατηγορία Παίδων–Κορα-

σίδων, στα 400μ και 3000μ αντίστοιχα,

(24 και 25 Ιουλίου), στη Διεθνή συνάν-

τηση Κύπρος- Ελλάς. Η Κατερίνα Πα-

παϊωάννου κατέκτησε την 1η θέση

ενώ η Ειρήνη Μινοπούλου τη 2η θέση.

Επιτυχίες του Γ.Σ. Γλυφάδας 

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 

Με οχτώ χρυσά, εννέα ασημένια και πέντε χάλκινα μετάλ-

λια επιστρέφει η χώρα μας από τη Στάρα Ζαγόρα, εκεί

όπου 21 Ιουλίου ολοκληρώθηκε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Ανδρών/Γυναικών.

Στη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των αγώνων οι αθλητές

και αθλήτριές μας κατέκτησασν 10 μετάλλια εκ των οποίων

τα τρία ήταν χρυσά, τα έξι ασημένια και το ένα χάλκινο.

Η συνολική παρουσία της ομάδας ήταν πολύ καλή, αφού

εκείνοι που έχουν κλείσει θέση για Βερολίνο ή είναι κοντά

σε αυτήν έδειξαν πως βρίσκονται σε ανοδική πορεία.

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου για μεγάλο διάστημα στη θερινή

σεζόν αναγκάστηκε να κάνει προπόνηση και αγώνες με έν-

τονο πόνο. 

Η 26χρονη βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, στη διάρκεια της

δεύτερης ημέρας, αφού τερμάτισε στη δεύτερη θέση στα

100 μ. εμπ. με 13.04 (-0,6). 

Εμφάνιση ...πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του

Βερολίνου φαίνεται πως έκανε η ομάδα 4Χ400 μ. των Γυ-

ναικών στο φινάλε του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Οι

Ιωάννα Καρκαλάτου, Δέσποινα Μουρτά, Ευαγγελία Ζυ-

γόρη και Αννα Βασιλείου τερμάτισαν δεύτερες 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 διοργάνωση. 

Στη δισκοβολία η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου έκανε

καλή εμφάνιση αφού έστειλε το δίσκο στα 58,67 μ. και κα-

τέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Το ατομικό του ρεκόρ βελτίωσε στο 10αθλο ο Αλέξανδρος

Σπυριδωνίδης, που συγκέντρωσε 7.336 βαθμούς και κατέ-

κτησε το ασημένιο μετάλλιο. O Σπυριδωνίδης ξεπέρασε

τον εαυτό του στο ύψος, τα 110 μ. εμπ., το επί κοντώ, τον

ακοντισμό και τα 1.500 μ. και έτσι βελτίωσε το 7.273 που

είχε πετύχει στις 7 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη.

Την πρώτη αγωνιστική βολή της θερινής σεζόν πάνω από

τα 20,00 μ. πραγματοποίησε ο Νικόλας Σκαρβέλης, που

ήταν δεύτερος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα με 20,12 μ.,

επίδοση που σημείωσε στην έκτη του βολή. 

Ο Κώστας Δουβαλίδης ήταν ο νικητής στα 110 μ. εμπ. με

13.63 σε μια κούρσα, όπου δεν είχε τον κατάλληλο συνα-

γωνισμό για να κυνηγήσει κάτι καλύτερο. 

Φινάλε στη Στάρα Ζαγόρα με 8 χρυσά, 

9 ασημένια & 5 χάλκινα

O «χρυσός» βαλκανιονίκης των 200 μ. Παναγιώτης Τριβυ-
ζάς με τον παλιό αθλητή Δημήτρη Μποντικούλη.

Κατερίνα Παπαϊωάννου και Ειρήνη
Μινοπούλου
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...στο κύλισμα της μπάλας

Μπάσκετ - Ευρωπαϊκό U18

Σπουδαία νίκη

της Εθνικής Εφήβων

Η Εθνική εφήβων παρουσίασε δύο πρό-

σωπα και λίγο έλειψε να γκρεμίσει το +17

του ημιχρόνου, ωστόσο τελικά επιβλήθηκε

της Κροατίας με 76-67, στην τρίτη αγωνι-

στική της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού

U18. Εξαιρετικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

που... μίλησε στα κρίσιμα.

Με αρκετό άγχος και με ηγέτες τους Νίκο

Αρσενόπουλο και Νίκο Ρογκαβόπουλο, η

Εθνική εφήβων επικράτησε της Κροατίας

με 76-67 και τερμάτισε με ρεκόρ 2-1 στην

πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-

ματος U18. Παρά το γεγονός πως η ομάδα

του Γιώργου Βλασσόπουλου προηγήθηκε

με 17 πόντους στο τέλος του πρώτου ημι-

χρόνου, οι Κροάτες γύρισαν στο ματς, ισο-

φάρισαν στην τέταρτη περίοδο και λίγο

έλειψε να κάνουν την ανατροπή, ωστόσο η

Εθνική έφτασε στη σημαντική νίκη. 

Κατέρρευσαν στο

φινάλε οι Εφηβοι
Τέλος στις ελπίδες της Εθνικής εφήβων

για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

U18 της Λετονίας έβαλε η Γαλλία. Οι «τρι-

κολόρ» επικράτησαν 86-81 σε νοκ άουτ

αγώνα για τους «16» και υποχρέωσαν την

ελληνική ομάδα στη διεκδίκηση μιας θέσης

μεταξύ 9ης και 16ης (δεν υπάρχει κίνδυνος

υποβιβασμού καθώς η διοργάνωση του

2019 διεξάγεται στο Βόλο).

Η Εθνική εφήβων έκανε μεγάλη προσπά-

θεια απέναντι στη Γαλλία, ανέτρεψε δια-

φορά 18 πόντων μετά από ένα εφιαλτικό

ξεκίνημα αλλά δεν άντεξε μέχρι τέλους. 

ΠΟΛΟ

Επέστρεψαν οι ασημένιες

πρωταθλήτριες Ευρώπης

Με το ασημένιο μετάλλιο στις βαλίτσες

της επέστρεψε από το Ευρωπαϊκό Πρωτά-

θλημα της Βαρκελώνης η αποστολή της

Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των

γυναικών. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας

έτυχαν θερμής υποδοχής από φίλους, συγ-

γενείς και παράγοντες του αθλητισμού.

Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε στον τελικό

από την Ολλανδία με 6-4, ωστόσο η παρου-

σία της στην πρωτεύουσα της Καταλονίας

ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε ό,τι αφορά

το μέλλον. Ο Γιώργος Μορφέσης παρου-

σίασε μία νεανική ομάδα πλαισιωμένη και

από έμπειρες αθλήτριες και το ασημένιο

μετάλλιο είναι μεγάλη επιτυχία. Οσο για

την Ολλανδία επέστρεψε στην κορυφή της

Ευρώπης ύστερα από 25 χρόνια.

Η ελληνική ομάδα μπλοκαρίστηκε από την

άμυνα της Ολλανδίας (κορυφαία της διορ-

γάνωσης) και δεν μπορούσε να βρει εύ-

κολα το γκολ. Οι επιλογές ήταν λαθεμένες,

ενώ και η τερματοφύλακας της Ολλανδίας

Σαρτς είχε εξαιρετικές επεμβάσεις.

Τα κορίτσια αποχώρησαν δακρυσμένα από

την πισίνα «Μπερνάτ Πικορνέλ» και ίσως

αυτό να είναι το μεγαλύτερο κέρδος της

ελληνικής ομάδας, η οποία νιώθει την

πίκρα της ήττας σε έναν τελικό Ευρωπαϊ-

κού Πρωταθλήματος, τη στιγμή που 7 από

τις 13 παίκτριες είναι μέχρι 21 ετών. Είναι

στο χέρι τους η απογοήτευση να γίνει κι-

νητήριος δύναμη για το μέλλον και η διορ-

γάνωση της Βαρκελώνης να περάσει στην

ιστορία ως η μεγάλη επιστροφή της Εθνι-

κής Ελλάδας στην κορυφή του γυναικείου

πόλο.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Αρνο Χάβενγκα): Ααρτς, Μέγκενς

2, Χένεε 1, Φαν ντερ Σλόοτ 2, Βόλφες, Στόμπ-

χορστ 1, Ρόγκε, Σέβενιχ, Γιούστρα, Κούλχαας,

Φόορφελτ, Σλέεκινγκ, Βίλεμζ

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Μορφέσης): Χρ. Διαμαντο-

πούλου, Τσουκαλά 2, Β. Διαμαντοπούλου, Ελευ-

θεριάδου 2, Μαργ. Πλευρίτου, Αβραμίδου,

Ασημάκη, Χυδηριώτη, Πάτρα, Πρωτοπαπά,

Ελευθ. Πλευρίτου, Ξενάκη, Σταματοπούλου

Μήνυμα... ετοιμότητας

από την ΑΕΚ

Ο κόσμος και κυρίως ο Μαρίνος Ουζουνίδης

περίμεναν με αγωνία να δουν την αγωνιστική

εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Γαλατασα-

ράι. Μια εβδομάδα πριν την πρώτη ευρω-

παϊκή μάχη της Ένωσης, αυτή ήταν η γενική

πρόβα. Και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ έδειξε

δείγματα… ετοιμότητας.

Όχι μόνο διότι κέρδισε την πρωταθλήτρια

Τουρκίας Γαλατάσαραϊ με 3-2, αλλά διότι σε

μεγάλα διαστήματα μέσα στο ματς, έδειξε

καλή αγωνιστική εικόνα. Έστω και αν ο Ου-

ζουνίδης βασίστηκε κυρίως στην περυσινή

ομάδα, δίνοντας λιγότερο χρόνο στους και-

νούργιους Μπογέ, Πόνσε και Αλέφ.

Και μπορεί  η ΑΕΚ να πέρασε ένα δύσκολο

πρώτο 25 λεπτό με τους πιο έτοιμους παί-

κτες της Γαλατασαράϊ να πατούν καλύτερα

στο γήπεδο. Βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο

23’, όταν όλη η άμυνα και κυρίως ο Λόπες

έμειναν άγαλμα αδράνησαν και ο Μαϊκόν

σκόραρε εξ’ επαφής.

Τελικά η Γαλατασαράι κατάφερε να μει-

ώσει στο 67΄με απευθείας εκτέλεση

φάουλ του Μαϊκόν.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Στις 9 Αυγούστου η κλήρωση

Σε νέα ημερομηνία μεταφέρεται η κλήρωση του πρωταθλή-

ματος της Σούπερ Λίγκας, αφού οι ομάδες του συνεταιρι-

σμού δεν υπέγραψαν την προκήρυξη αυτής στη συνεδρίαση

(30.7.18). Κι αυτό γιατί δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός των

ομάδων που θα πέσουν στη Football League ούτε κι εκείνος

που θα ανέβουν ενώ δεν υπήρξε λύση στο πρόβλημα με τις

ομάδες που δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. 

Ως νέα ημερομηνία της κλήρωσης ορίζεται η 9η Αυγούστου.

Στην ανακοίνωσή της η Σούπερ Λίγκα αναφέρει: «Πριν την

έναρξη των εργασιών του ΔΣ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη

μνήμη των συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν τόσο τραγικά

στην καταστρεπτική πύρινη λαίλαπα που σάρωσε την Ανατολική

Αττική. Το σύνολο των ομάδων της Super League κινητοποιήθηκε

άμεσα, σε ένα κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης και προ-

σέτρεξε ηθικά και υλικά στους πληγέντες. Στο πλαίσιο αυτό θα

διερευνηθεί επίσης και η δυνατότητα διοργάνωσης ενός φιλικού

αγώνα, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν υπέρ των πυροπλή-

κτων. Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή της έγκρισης

της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League ΣΟΥΡΩΤΗ (αν-

δρών) και Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων Υποδομών, αγωνιστικής

περιόδου 2018 - 2019 για τις 9 Αυγούστου 2018».

Το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Κωπηλασίας U23, που διεξάγεται στο Πόζναν της Πο-

λωνίας, πανηγύρισαν οι Χρήστος Στεργιάκας–Ιωάν-

νης Καλανδαρίδης.

Το ελληνικό δίδυμο πήρε την πρώτη θέση στον τελικό

του διπλού σκιφ, τερματίζοντας σε 6:13.13. Αν και ξε-

κίνησαν από την 3η θέση, την οποία κράτησαν ως το

μισά της κούρσας, στη συνέχεια ανέβασαν κατακό-

ρυφα ρυθμούς και μπήκαν σε θέση οδηγού, αφήνον-

τας πίσω τόσο την Ολλανδία (2η σε 6:14.18), όσο και

την Πολωνία (3η σε 6:14.53).

«Οι συνθήκες ήταν καλές σήμερα και περιμέναμε ότι
θα διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Γνωρίζαμε ότι θα
έπρεπε να κάνουμε την τέλεια κούρσα για να κερδί-
σουμε το χρυσό. Είμαστε χαρούμενοι κι ελπίζουμε να

έχουμε ανάλογη συνέχεια και στο Ευρωπαϊκό της
Γλασκώβης» είπε ο Χρήστος Στεργιάκας αμέσως

μετά τον τελικό. 

Παγκόσμιοι Πρωταθλητές στην Κωπηλασία

οι Στεργιάκας - Καλανδαρίδης 

Φινάλε στη Στάρα Ζαγόρα

Ο Δημήτης Τσιάμης πρόσθεσε στην πλούσια

συλλογή του ένα ακόμη μετάλλιο από Βαλκα-

νικό Πρωτάθλημα, αφού ήταν πρώτος στον

αγώνα με 16,67 μ., σε μία ακόμη σταθερή του

εμφάνιση στη σεζόν. Ο Θοδωρής Χρυσανθό-

πουλος αγωνίστηκε για τη χώρα μας στο επί

κοντώ και είχε καλύτερο άλμα στα 5,20 μέτρα,

επίδοση που του έδωσε το ασημένιο μετάλ-

λιο.

Το χρυσό μετάλλιο στα 200 μ. κατέκτησε ο

Παναγιώτης Τριβυζάς, ο οποίος ήταν νικητής

στον τελικό με 20.87 (1,5). Ο αθλητής έκανε

καλή κούρσα και κατάφερε να πάρει τη νίκη

πάνω στο νήμα.  

Στον τελικό των 200 μ. αγωνίστηκε και η Κο-

ρίνα Πολίτη, όπου κατέλαβε την έβδομη με

24.33. 

Η Σταματία Σκαρβέλη μπορεί να ξεκίνησε την

πορεία της ως σφαιροβόλος, ωστόσο τα απο-

τελέσματα των τελευταίων μηνών δείχνουν

πως η σφυροβολία είναι το αγώνισμα που της

ταιριάζει. Η 23χρονη πέτυχε τη δεύτερη κα-

λύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από

το 69,10 μ. που είναι το ατομικό της ρεκόρ. Η

Τατιάνα Γκούσιν ξεπέρασε τα 1,80 μ. στο

ύψος και στη συνέχεια απέτυχε στα 1,84 μ.

και ήταν έκτη, ενώ στο 1,70 μ. έμεινε η

Ιωάννα Ζάκκα και έμεινε στην 12η θεση. Στο

μήκος η Λίλη Αλεξούλη είχε καλύτερο άλμα

στα 6,25 μ. (1,2), που της έδωσε την πέμπτη

θέση, ενώ λίγο πιο πίσω στην όγδοη θέση

έμεινε η Ελένη Κουτσαλιάρη με 6,03 μ.

Στον εορταστικό χαρακτήρα του βαλκανικού

αθλητικού προγράμματος συνέβαλε η έκθεση

ιστορικού φωτογραφικού υλικού με σπάνια

ντοκουμέντα των μεταπολεμικών βαλκανικών

αγώνων, από το πλούσιο αρχείο του παλαιού

πρωταθλητή Δημήτρη Μποντικούλη, που εκ-

προσώπησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της

Ελλάδος. 




