
21ο €

Γιατί να πονοκεφαλιάζουμε, τώρα, με την αναθεώ-

ρηση του Συντάγματος (Σ.); Είναι ένα εύλογο ερώ-

τημα, όταν μάλιστα, ιδιαίτερα τα μνημονιακά χρόνια,

παραβιάστηκε κατά κόρον. Περιφρονήθηκε και τσα-

λαπατήθηκε ασυστόλως, χάριν των «αγορών» και

της μεγάλης και «ιερής» ακόμη ιδέας της «ευρωπαϊ-

κής ολοκλήρωσης» (δηλαδή της υπο-

δούλωσης των ευρωπαϊκών λαών

στο μεγάλο Κεφάλαιο, ιδίως το γερ-

μανικό, δια της ετεροβαρούς Ομο-

σπονδοποίησης)!

Παρ’ όλα ταύτα πρέπει να πονοκεφα-

λιάσουμε γιατί το Σύνταγμα, μ’ όλη

την κακοποίησή του, είναι ο θεμελιώ-

δης Νόμος κάθε κράτους (θετού) δι-

καίου. Είναι εκείνος ο Νόμος που

περιστέλλει, τουλάχιστον για τα προσχήματα, την

αυθαιρεσία της ισχύος, των όπλων, των ορδών, του

θράσους, της ασυνειδησίας και, κυρίως του κτήτο-

ρος όλων αυτών των χαρακτηριστικών και ιδίως της

οικονομικής ισχύος, τουτέστιν του χρηματοπιστω-

τικού κυρίως κεφαλαίου, των λεγόμενων δηλαδή

αγορών.

Δεν θ’ ανατρέξουμε τώρα στον Κώδικα του Χαμου-

ραμπί (16ος π.Χ. αιώνας),        Συνέχεια στη σελ. 2

"Εν δε δικαιοσύνη 
συλλήβδην πάσα αρετή
εστί”.
Aριστοτέλης, 384 - 322 π.Χ.21ο €

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ο καρδιοχειρουργός
με τα “μαγικά” χέρια!

Νέο Κοιμητήριο στο Δήμο Γλυφάδας
Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου  Σελίδα 7

Άμεση στελέχωση 
της Πολεοδομίας 

Μαρκοπούλου ζητάει ο
Δήμος εδώ και 6 χρόνια!

Σελίδα 6

«Αλλάζοντας τις πόλεις,
αλλάζουμε τον κόσμο»

Σελίδα 8

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ
Αναθεώρηση

3 Δικαιωθήκαμε με την

παράνομη Κυβέρνηση 
Λουκά Παπαδήμου.

3 Τι σημαίνει εκλογή 

του Προέδρου από το λαό.

Δημήτρης

Ηλιόπουλος
Σελίδα 3

Προετοιμασία Σ.Ο.Π.Π. για
πρόληψη κι αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών 
Τα καιρικά 

φαινόμενα 

αφήνουν ανοιχτό

το ενδεχόμενο να

εμφανιστούν 

«μετεωρολογικές

βόμβες».

Σελίδες 12, 13, 17
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που περιέχει ψήγματα συνταγματικών κανόνων, Ποι-

νικού, Αστικού, Οικογενειακού κλπ. Δικαίου, ούτε στα

“πολιτικά” του Αριστοτέλους, που πρώτος δίνει τον

ορισμό του κράτους «τάξις τοις πόλεσιν η περί τας
αρχάς, τίνα τρόπον νενενέμηνται και τί το κύριον της
πολιτείας» (Πολιτεία, Δ’ 1 § 5) και του «Πολίτη»! (όχι

του υπηκόου) «...τῷ μετέχειν κρίσεως καί ἀρχῆς»
(βιβλ. Γ’, 26), αλλά στην αρχή της οργάνωσης των

σύγχρονων Κρατών και κυρίως στη μεγάλη γαλλική

επανάσταση (1789) και την αναγνώριση της λαϊκής

κυριαρχίας ως βασικής αρχής λειτουργίας του κρά-

τους.

Η κυβερνητική πρόταση 

για την Αναθεώρηση 

Εν μέρει έμμεσα μας δικαιώνει

Οι τακτικοί αναγνώστες της αρθρογραφίας μου, θα

θυμούνται ασφαλώς την ενοχλητική επιμονή μου να

θεωρώ και να χαρακτηρίζω την κυβέρνηση Λ. Παπα-

δήμου, ως συνταγματικώς παράνομη, από τη στιγμή

της ορκομωσίας της.

Σας πληροφορώ ότι η επιμονή μου δεν είχε περιορι-

σθεί στην αρθρογραφία μου, αλλά είχε λάβει τη

μορφή ατύπων πολιτικών παρεμβάσεων, ζυμώσεων

και υπομνημάτων επιστημονικών αξιώσεων. Ένας δε

εκ των Συνταγματολόγων που είχε αναγνωρίσει την

ορθότητα των ισχυρισμών και αναλύσεών μου ήταν ο

Συνταγματολόγος και σημερινός αναπληρωτής

Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Κατρούγκαλος, ο

οποίος έχει το Συντονισμό της ομάδας νομικών και

πολιτικών επιστημόνων που ανέλαβαν να συντάξουν

την κυβερνητική πρόταση Αναθεώρησης.

Λέω δε ότι δικαιώνομαι έμμεσα διότι μια εκ των προ-

τάσεων ορίζει σαφώς ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να

είναι οπωσδήποτε μέλος της Βουλής κι όχι εξωκοι-

νοβουλευτικός όπως ο Λουκάς Παπαδήμος. (Υπουρ-

γός μπορεί να είναι εξωκοινοβουλευτικός

τεχνοκράτης, αλλά όχι πρωθυπουργός, σ’ ένα σύ-

στημα μάλιστα, πρωθυπουργοκεντρικό).

Στο παρόν δεν θα κάνω ανάλυση των κυβερνητικών

προτάσεων, ούτε θα τις κρίνω. Απαιτείται μελέτη και

θα το κάνω σταδιακά.

Θεωρώ, με μια πρώτη ματιά ότι οι προτάσεις κινούν-

ται προς τη σωστή κατεύθυνση. Όχι όλες, βεβαίως,

αλλά σε γενικές γραμμές.

Εκείνο που θέλει πολύ βάσανο και συνθετικές διαλε-

κτικές αναλύσεις είναι το θέμα της εκλογής του προ-

έδρου της Δημοκρατίας.

Εκλογή από το λαό

Σημαίνει καθεστωτική αλλαγή

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ) κα-

τευθείαν από το λαό, μετατρέπει την εξουσία του

Προέδρου σε πρωτογενή, δηλαδή άμεση· κατευθείαν

από το λαό και γι’ αυτό ισχυρότερη. Τώρα, με το

ισχύον σύστημα εκλογής, ο Πρόεδρος εκλέγεται έμ-

μεσα, από τη Βουλή, γι’ αυτό και η εξουσία του είναι

δευτερογενής, δηλαδή περιορισμένη ακόμη και στα

ρυθμιστικά καθήκοντά του.

Με το παρόν καθεστώς, όπως καθιερώθηκε με το Σ.

Του 1975, με τις μετέπειτα αναθεωρήσεις του,

έχουμε «προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρα-

τία» (Σ. άρθρ. 1 §1).

Αν θα εκλέγεται ο ΠτΔ κατευθείαν από το λαό, έστω

και με προεπιλογή του Κοινοβουλίου, η Κοινοβουλευ-

τική Δημοκρατία μας θα μετατραπεί, έστω και άτυπα,

de facto σε Προεδρική ή ημιπροεδρική.

Δεν τοποθετούμε αναλύοντας τα συστήματα. Εξ

άλλου θα επανέλθουμε επί της αναθεωρήσεως γε-

νικά. Θεωρώ πάντως ότι είναι προτιμότερο το παρόν

σύστημα: Η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική, με αυ-

ξημένες αρμοδιότητες του Προέδρου, όπως είχε

μέχρι το 1985, που ακολούθησε η πρώτη αναθεώ-

ρηση.

Το Σύνταγμα είναι πάρα, πάρα, πολύ σοβαρή υπό-

θεση, μα σοβαρότερο παντός άλλου προτάγματος

είναι η τήρηση του Συντάγματος, γι’ αυτό και πρέπει

να ενισχυθεί και αποσαφηνισθεί το ακροτελεύτιο

άρθρο 120.

Αρχαία Οικία στη Βάρη! Σελ. 6

Ανατίναξαν ΑΤΜ στου Σκλαβενίτη
Γλυφάδας Σελ. 6

Δημόκριτος και ατομική θεωρία
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Μάριος Τόκκας” και Μουσικό Γυμνά-
σιο Παλλήνης Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

5 απαγορευμένα posts στο F Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ο Μαγιούφ, ο απόκληρος που έγινε
Κάχερ Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Eρωφίλη project” Σελ. 15

Eυρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα Σελ. 16

Έχει η κοινωνία δικαιώματα πάνω στον
πλούτο που παράγεται και πόσα; 
Γιώργος Παπανικολάου Σελ. 16

Δημοτική Ομάδα, Δημοτικής Καινοτο-
μίας Λαυρεωτικής Σελ. 18

Τί είναι ο προπονητής υγείας και γιατί
μπορεί να τον χρειάζεσαι
Κύρα - Μελίντα Αλεξάκου Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

Αναθεώρηση

Τ
ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β θα

συνεδριάσει τη Δευτέρα 5η Οκτωβρίου

στις 7 μ.μ. με  19 θέματα στην ημερήσια

διάταξη.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεγή γεγονότα.
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Παρουσίαση επιχειρηματικών

ιδεών και βραβεύσεις 

στο Ζάππειο Μέγαρο

O Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης σε

συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών διοργανώνουν την τελετή λήξης

του Προγράμματος της Νεανικής Επιχειρηματικότη-

τας που έτρεχε στο Δήμο εδώ και ένα χρόνο. Η εκ-

δήλωση θα γίνει στο Ζάππειο στις 14 Νοεμβρίου

ώρα 4 μ.μ.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί στο 2ο Athens Innovation

Festival και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περι-

φέρεια  Αττικής.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης με θέμα:

«Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Στήριξη
Νέας Επιχειρηματικότητας» θα πραγματοποιηθεί η

τελετή λήξης του προγράμματος, θα παρουσια-

στούν οι νέες επιχειρηματικές ιδέες που υποστη-

ρίχθηκαν από το πρόγραμμα και θα βραβευθούν οι

τρεις καλύτερες.

“Όλες οι εξουσίες 
πηγάζουν από το λαό,
υπάρχουν υπέρ αυτού 

και του έθνους”.
Σύνταγμα άρθρο 1 §3
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Υπάρχουν επαγγέλματα και λειτουργή-

ματα χρήσιμη, ασφαλώς και θαυμαστά

για την προσφορά τους στην Κοινω-

νία... στον Άνθρωπο!

Μα εκείνο που ξεχωρίζει πιότερα

θαρρώ είναι του ιατρού. Ο γιατρός, ο

πιστός και κοινωνός στο πνεύμα του

όρκου του Ιπποκράτη είναι κάτι μεταξύ

ανθρώπινου και θείου – όποιο περιεχό-

μενο κι αν δώσουμε στο δεύτερο, με-

ταφυσικό ή υλικό – η υπόσταση του

χειρουργού ιδιαίτερα είναι θαυμαστή,

εάν είναι ιατρός.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι τέτοιος

ιατρός είναι ο καρδιοχειρουργός Δημή-

τρης Ηλιόπουλος, γι’ αυτό και αισθάνο-

μαι την ανάγκη να τον παρουσιάσω.

Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος γεννήθηκε

στο Βόλο, κι είναι δεμένος με τον τόπο

του, τον οποίο επισκέπτεται συχνά.

Αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά ενός

πολίτη της υδρογείου, ενός κοσμοπο-

λίτη – «επαρχιώτη», όπως τονίζει ο

ίδιος μ’ εκείνη την αφοπλιστική απλό-

τητα της μεγαλοσύνης.

Σπούδασε ιατρική στο εθνικό Καποδι-

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τη δε-

καετία του 1970 (1976-1982) και μιλάει

με σεβασμό για τους καθηγητές του,

που σημάδεψαν την επαγγελματική

του σταδιοδρομία, ιδιαίτερα δε, όπως

εξομολογείται ο ίδιος, «ο αείμνηστος
πανεπιστημιακός γιατρός και χειρουρ-
γός Γρηγόρης Σκαλκέας».

Αφού έκανε το «αγροτικό του» στα Τρί-

καλα, έφυγε για μεταπτυχιακές σπου-

δές στο Χιούστον των ΗΠΑ, ώστε να

μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές

του στην καρδιολογία και την καρδιο-

χειρουργική, που ήταν και το παιδικό

του όνειρο, το όραμα και η προοπτική·

ο ταγμένος σκοπός!

Φαίνεται ότι τυχαία ερεθίσματα της παι-

δικής μας ζωής, με κάποιες εσωτερικές

τάσεις και εξωτερικές επιδράσεις, για

πολλούς ανθρώπους παίζουν καθορι-

στικό ρόλο στην εξέλιξη της ώριμης

ηλικίας. Για να περιοριστούμε στην ια-

τρική, καθώς για τον Παστέρ τα παιδικά

του χρόνια χαράχτηκαν από το θάνατο

οικείου του από τη λύσσα, ώστε μεγα-

λώνοντας να κατασκευάσει, ως χημι-

κός, το πρώτο αντιλυσσικό εμβόλιο, και

για το μεγάλο καρδιοχειρουργό  Κρί-

στιαν Μπάρναρντ, σε παιδική ηλικία η

απώλεια του πεντάχρονου αδελφού

του από καρδιακό νόσημα, τον ώθησε

να γίνει στην ωρίμανσή του αυτό που

όλοι γνωρίζουμε, έτσι και στο Δημήτρη

Ηλιόπουλο κάποια παιδικά ερεθίσματα

ευαισθητοποίησαν το θυμικό του και

οδήγησαν τα βήματά του στην ιατρική

και ιδιαίτερα την καρδιοχειρουργική.

Όπως λέει ο ίδιος, σε συνέντευξη του

σε τοπικό έντυπο1, όταν πήγαινε στο

«δημοτικό»2, έμεναν με την οικογένειά

του στο ισόγειο ενός διώροφου σπι-

τιού. «Στον πρώτο όροφο έμενε μία
γιατρός – παθολόγος (...). Την αγαπού-
σαν και την σέβονταν όλοι. Έβλεπα τον
κόσμο να μπαινοβγαίνει στο σπίτι της
και να ζητάει ιατρικές συμβουλές και
τότε ήταν που για πρώτη φορά σκέ-
φτηκα ότι ήθελα να γίνω γιατρός».

Αργότερα,  στο Γυμνάσιο, «η απώλεια

της μητέρας μιας πολύ καλής του

φίλης, σε ηλικία 50 περίπου χρόνων,

από καρδιά λειτούργησε καταλυτικά

«για τις μελλοντικές του αποφάσεις».
Η καρδιοχειρουργική ήταν η επιλογή

του, για να βοηθήσει τους συνανθρώ-

πους του, που αντιμετωπίζουν καρδι-

οαγγειακά προβλήματα, τα οποία

αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου

παγκοσμίως και ευθύνονται για το 48%

των θανάτων στην Ελλάδα.

Η πρόληψη και η θεραπεία

της στεφανιαίας νόσου

Οι αιτίες για την παθογένεια της στε-

φανιαίας νόσου είναι πολυπαραγον-

τική, μας λέει.

Οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου για

την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου,

για τους άντρες - αλλά και για τις γυ-

ναίκες μετά τα ‘50 - είναι η παχυσαρκία,

το κάπνισμα, η ηλικία, το μεταβολικό

σύνδρομο, η υπέρταση, το στρες,

καθώς και μια σειρά γενετικών παραγό-

των.

Κλινικά εκδηλώνεται ως οξύ έμφραγμα

του μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό

επεισόδιο, περιφερική αγγειακή νόσος,

νεφρική ανεπάρκεια κ.ά. Η στεφανιαία

νόσος είναι η σημαντικότερη εκδήλωση

της καρδιαγγειακής νόσου και σχετίζε-

ται με υψηλά ποσοστά θνητότητας και

θνησιμότητας.

...Και μας δίνει τις συμβουλές του:

Η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου

συνίσταται σε φαρμακευτική, επεμβα-

τική-αγγειοπλαστική (μπαλονάκι, stent)

και σε χειρουργική (bypass).

Η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by-

pass), στην οποία παρακάμπτεται το

αποφραγμένο τμήμα της αρτηρίας είναι

αποτελεσματική θεραπεία και παραμέ-

νει ο χρυσός κανόνας για τη νόσο

τριών αγγείων ή τη νόσο του στελέ-

χους (που είναι το αρχικό τμήμα της

αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας).

Η επιλογή των μοσχευμάτων και άλλοι

παράγοντες, έχουν σαν αποτέλεσμα τη

μικρότερη πιθανότητα για επανεπέμ-

βαση και εμφάνιση επιπλοκών, καθώς

και την αύξηση του προσδόκιμου επι-

βίωσης των ασθενών, μας λέει ο Δρ

Ηλιόπουλος, ο οποίος επισημαίνει

ακόμη και τις επιπτώσεις της οικονομι-

κής κρίσης στους έμμεσους επιβαρυν-

τικούς παράγοντες.

«Δεν έχουμε σε ατομικό επίπεδο την
υγιεινή που θέλουμε. Μας κυριεύει το
στρες, το οποίο δημιουργεί άτομα κα-
ταθλιπτικά και καταπιεσμένα, που κα-
πνίζουν, δεν έχουν χρήματα για να
διαθέσουν για φάρμακα. Αυτό είναι
τραγικό και ταυτόχρονα λυπηρό. Δεν
προσέχουμε διότι δεν έχουμε τα οικο-
νομικά μέσα. Η ποιότητα ζωής είναι
πολύ σημαντικό θέμα και την έχουμε
παραμελήσει λόγω έλλειψης χρημά-
των. Όμως το γεγονός ότι έχουν βελ-
τιωθεί οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση
της στεφανιαίας νόσου, δεν είναι πανά-
κεια. Χρειάζεται πρόληψη. Ειδάλλως
φεύγουν αιφνιδίως νέοι άνθρωποι.
Πρέπει να προσπαθήσουμε παρά τα
προβλήματα να αλλάξουμε τρόπο
ζωής», προσθέτει καταλήγοντας ο Δη-

μήτρης Ηλιόπουλος.

Κώστας Βενετσάνος

―――――

1. “Ταχυδρόμος της Μαγνησίας”

2. 3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

σ η μ α ν τ ι κ έ ς π ρ ο σωπ ι κ ό τ η τ ε ς

Δημήτρης Χρ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Καρδιοχειρουργός 

με “τα μαγικά” χέρια 

τις βαθιές γνώσεις 

και τη μεγάλη καρδιά...

KAΘΗΓΗΤΗΣ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
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«ΤΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΛΥΣΑΤΕ»
του Βασίλη Παπαβασιλείου 

Συνεχίζονται οι ασκήσεις θεατρικού ακτιβισμού του Βασίλη

Παπαβασιλείου που ξεκίνησαν το 2015 στο Θέατρο της

οδού Φρυνίχου.

«Τρία χρόνια μετά το Σιχτίρ ευρώ, μπουντρούμ δραχμή, θα

πεις κι ένα τραγούδι», ο Φωκίων Καπνίδης (Βασίλης Παπα-

βασιλείου) επιστρέφει στο Άσυλο Ανιάτως Ψεκασθέντων

Ολικώς Υστερούντων (ΑΑΨΟΥ) και στον γνωστό τόπο του

εγκλήματος «Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν» στην οδό

Φρυνίχου.

Αυτή τη φορά δεν είναι

ο βραβευμένος «Τρόφι-

μος » αλλά ο «Ψεκασμέ-

νος» της οκταετίας».

Το Ίδρυμα γιορτάζει την

έξοδο από τα μνημόνια

κλείνοντας τις πύλες του

και ταυτόχρονα πανηγυ-

ρίζει για την είσοδο

...Πού αλήθεια;  Στο Διά-

στημα; Στις Αγορές; Στα

Δυτικά Βαλκάνια;

Σ’ αυτά και σε πλήθος

άλλα ερωτήματα θα επιχειρήσει να απαντήσει ο Φωκίων σε

μια εκδήλωση που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί παρά να

έχει αναπόφευκτα έναν προεκλογικό χαρακτήρα.

Κείμενο-Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Βασίλης Παπαβασιλείου

Έναρξη: 10 Νοεμβρίου

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν | Φρυνίχου 14, Πλάκα

Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464 & 2103236732

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 18:00

Διάρκεια: 65’ (χωρίς διάλειμμα)
Τιμές εισιτηρίων: 15 € / 10 € (μειωμένο) / 8 € (άνεργοι),

Ομαδικές κρατήσεις: Νικολέτα Φιλόσογλου 6976510251,

2109937289  nikolmel@yahoo.com

«Ο Μορμόλης»
του Rainer Hachfeld

Η Συντεχνία του Γέλιου επιστρέφει μετά από έναν χρόνο

αγρανάπαυσης και παρουσιάζει την επετειακή παρά-

σταση του θρυλικού «Μορμόλη» από Κυριακή 25 Νοεμ-

βρίου στο Σύγχρονο Θέατρο (Eυπόλιδων 45, Athina 118

Τηλ: 21 0346 438).

45 χρόνια από την πρώτη παράσταση του θιάσου της Ξέ-

νιας Καλογεροπούλου, ακριβώς 10 μέρες μετά τα γεγο-

νότα του Πολυτεχνείου στις 30 Νοεμβρίου του 1973.

Ο Μορμόλης δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις, είναι ο

φανταστικός φίλος των παιδιών, που ξεφωνίζει ελεύθερα

αυτά που δεν τολμούν να πουν οι μικροί στους μεγάλους. 

Τον Μορμόλη δεν μπορείς να τον συλλάβεις, να τον τι-

μωρήσεις, να τον καταστρέψεις, είναι άτρωτος ... γιατί

είναι η φαντασία των παιδιών και μπορεί να γίνεται ό,τι

θέλουν τα παιδιά: παπούτσι, καπέλο, ποτήρι ή μπουρί της

σόμπας. Αν κόψεις έναν Μορμόλη στα δυο έχεις δυο

Μορμόληδες κι αν τον έκοβες στα τρία, τρεις!

Ο Μορμόλης βλέπει ποιο γιατί (;) πάει με ποιο πρέπει!

Τζωρτζίνα Καλέργη

Την Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018, δίνουμε ραντεβού

στις 11:00 για έναν ιστορικό περίπατο σε μια απ’ τις

πιο ζωντανές αλλά και ενδιαφέρουσες περιοχές της

Αθήνας, το Κουκάκι.

Ξεκινάμε από του Μακρυγιάννη και καταλήγουμε στο

Περιβολάκι, περνώντας από Γαργαρέτα και πλατεία

Κουκακίου. Περιοχές με έντονο ιστορικό, αρχαιολο-

γικό και αρχιτεκτονικό στοιχείο με την Ακρόπολη και

το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης να τις κατατάσσει,

δικαίως, στον πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό

της Αθήνας. Πεζόδρομοι, πλατείες, υπέροχα νεοκλα-

σικά, κτίρια του μεσοπολέμου και αστικές πολυκατοι-

κίες, μουσεία, σχολές χορού, όμορφα, ποιοτικά και

ψαγμένα στέκια διασκέδασης συγκεντρώνουν κάθε

μέρα πληθώρα επισκεπτών οι οποίοι χαίρονται μαζί

με τους κατοίκους αυτή την γειτονιά που παρόλο που

είναι πλέον ξακουστή στα πέρατα του κόσμου, διατη-

ρεί την γοητεία και τον χαρακτήρα της.

Το Κουκάκι, οφείλει το όνομά του στον Γεώργιο Κου-

κάκη, εργοστασιάρχη σιδερένιων κρεβατιών, ο

οποίος όταν έκτισε το σπίτι του, γύρω στο 1900, στη

συμβολή των οδών Δημητρακοπούλου και Γ. Ολυμ-

πίου, ήταν για πολλά χρόνια το μοναδικό στην πε-

ριοχή. Η συνοικία Μακρυγιάννη οφείλει το όνομά της

στον στρατηγό Ι. Μακρυγιάννη το σπίτι του οποίου

βρισκόταν περίπου στη συμβολή των οδών Μακρυ-

γιάννη και Αθανασίου Διάκου. Και οι δύο συνοικίες

ήταν ανέκαθεν αγαπημένος τόπος κατοικίας ανθρώ-

πων των γραμμάτων και τεχνών, καθώς και γνωστών

προσωπικοτήτων της ελληνικής κοινωνίας.

Ο περίπατος θα ξεκινήσει από την οδό Μακρυγιάννη

– Στάση μετρό: Ακρόπολη. Ξεναγός θα είναι ο αρχι-

τέκτων Νίκος Καβαδάς, ενώ η Δρ. Αρχαιολόγος

Έλενα Κόρκα θα μεταφέρει τις γνώσεις και τις ανα-

μνήσεις από την περιοχή.»

«Κουκάκι: Περίπατος στην ιστορία του» με τους Atenistas

Ένας περίπατος στο ιστορικό Κουκάκι με πολλές ανακαλύψεις

Μια γειτονιά, μια μεγάλη
αγκαλιά... 

Ανταλλακτικό Παζάρι Κοινωνικής
Ιματιοθήκης στο Σαρωνικό

Ο Δήμος Σαρωνικού, οι Νέοι Εθελοντές σε Δράση

και η Ομάδα Εθελοντών  του Δήμου Σαρωνικού διορ-

γανώνουν  το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 από τις

10:00 έως τις 14:00, Ανταλλακτικό Παζάρι της Κοι-

νωνικής Ιματιοθήκης  με σκοπό την ανταλλαγή ρού-

χων με τρόφιμα για την στήριξη του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου Σαρωνικού.

Λεωφόρος Καλυβίων 67, Λαγονήσι Καλύβια.

Μονοήμερη Εκδρομή στην

Κυνουρία με την “Ευρυάλη”

Ο Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας, οργανώνει μονοή-

μερη εκδρομή στην Κυνουρία (Αγ. Πέτρο, Παναγία

Μαλεβή, Ανω Δολιανά), το Σάββατο, 10 Νοεμβρίου.

Αναχώριση από την διασταύρωση των οδών Στρ.

Παπάγου και Ιριδος (δίπλα από το φούρνο του Στερ-

γίου) Βούλα, ώρα 7πμ. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Έκθεση Μικρογλυπτικής 

Με μεγάλη προσέλευση επισκεπτών συνεχίζεται η

Έκθεση Μικρογλυπτικής του  Επιμελητηρίου  Εικαστι-

κών Τεχνών Ελλάδος / ΕΕΤΕ στο Βυζαντινό και Χρι-

στιανικό Μουσείου (στον αύλειο χώρο του Μεγάρου

της Δουκίσσης) Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα (Μετρό Ευαγ-

γελισμός).

Η έκθεση έχει ελεύθερο θέμα συνεχίζεται μέχρι τις

12 Νοεμβρίου 2018

Ώρες λειτουργίας: έως 31 Οκτωβρίου : από Τρίτη έως

Κυριακή 08.00 -20.00,   Δευτέρα 12:00-20:00

Από 1η έως 12 Νοέμβρη: 08.30 -15.30, Δευτέρα κλει-

στά. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 101 ΓΛΥΠΤΕΣ

“Ο Κύριος με το όπλο”

Το ανακαινισμένο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

«Άρτεμις»,  παρουσιάζει την ταινία “Ο Κύριος και το όπλο”
(The Old Man & the Gun), βασισμένη σε πραγματικά γεγο-

νότα έως και την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018.

Ώρες προβολών: 9 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λόουερι

«Ο Κύριος & το Όπλο» βασίζεται στην πραγματική ιστορία
του Φόρεστ Τάκερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), από την τολμηρή
απόδρασή του από τη φυλακή του Σαν Κουεντίν, στην ηλι-
κία των 70 ετών, μέχρι τις άνευ προηγουμένου ληστείες,
που έκαναν την αστυνομία να σαστίσει και μάγεψαν τον
υπόλοιπο κόσμο...» 

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
(A Star is Born)

Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ.

Προβολή έως και την Τετάρτη, 7 Νοεμβ΄ριου 2018.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο τέσσερις φορές υποψήφιος

για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ («American Sniper», «Amer-

ican Hustle», «Silver Playing Bookbook») και η πολυβραβευ-

μένη και υποψήφια για Όσκαρ σούπερ σταρ Lady Gaga, της

οποίας είναι η πρώτη εμφάνιση  – σε πρωταγωνιστικό ρόλο

– σε ταινία μεγάλου μήκους. Η ταινία αυτή, σηματοδοτεί

επίσης το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπράντλεϊ Κούπερ.

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

του ενός, μόνο με 7 €!

www.kdem.gr/posts/5/oi-tainies-ths-evdomadas

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Η Ιδέα της ύψιστης αγωνιστικής προσπάθειας του ανθρώ-

που να καταστήσει το σώμα του ικανότερο και να επινοήσει

τεχνικές με τη βοήθεια του νου αποτελεί το κύριο χαρακτη-

ριστικό της άθλησης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελ-

λάδα ο αθλητισμός και τα διάφορα αγωνίσματα είναι

συνυφασμένα με τη ζωή, τους μύθους, τη θρησκεία και την

συνείδηση του αρχαίου Έλληνα. Οι αθλητές είναι πρόσωπα

εξειδικευμένα σε ένα η περισσότερα αθλήματα και μέλη

μιας κοινωνίας που μπορεί να μετατρέψει στο πέρασμα του

χρόνου την άμιλλα σε αρετή.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τιμώντας τη διεξαγωγή

του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα την Κυριακή 11

Νοεμβρίου 2018 και την ιδέα της αθλητικής αγωνιστικής

προσπάθειας έχει οργανώσει διαδρομή με θέμα τον αθλη-

τισμό στην αρχαιότητα. Με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτι-

κού εντύπου στα ελληνικά και τα αγγλικά, που θα είναι

διαθέσιμο στην είσοδο του μουσείου από τις 5 έως τις 12

Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες αθλητές του αυθεντικού μα-

ραθωνίου θα μπορούν να περιηγηθούν στο μουσείο και να

γνωρίσουν μια σειρά εκθεμάτων που σχετίζονται με τον

αθλητισμό (π.χ. προετοιμασία αθλητών, αγώνες, έπαθλα). 

Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για τους 100 πρώ-

τους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έν-

τυπο στις Πληροφορίες του Μουσείου, με την επίδειξη του

αριθμού συμμετοχής τους στον μαραθώνιο.

Στοιχεία επικοινωνίας: Email: eam@culture.gr

Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr

“Οι Αρχαιότητες του Δήμου μας”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία” ορ-

γανώνει εκδήλωση με τίτλο: “Οι Αρχαιότητεας του
Δήμου μας”, την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στις 7μ.μ.

στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν. Παναγίας Φανε-

ρωμένης στη Βουλιαγμένη.

Ομιλητές:

Αμυγδαλιά Ανδρέου, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυ-

θυνη Βάρης - Βάρκιζας

Μαίρη Γιαμαλίδη, Αρχαιολόγος ΕΦΑΠΝ υπέυθυνη

Βούλας - Βουλιαγμένης

Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Κλασικής Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ.

Είσοδος ελεύθερη.

«Πρόληψη- αποφυγή 
πτώσεων μέσα στο σπίτι»

ΤΡΙΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Στους χωρους των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου θα πραγμα-

τοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Πρόληψη- αποφυγή πτώ-
σεων μέσα στο σπίτι». 
Ομιλητής: O Γεώργιος Α. Χριστοφόγλου, ορθοπεδι-

κός-χειρουργός - τραυματιολόγος.  

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: 9:45 π.μ.

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: 11:00 π.μ.

Γιορτάζοντας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εκδηλώσεις με την “Υπατία”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας «ΥΠΑΤΙΑ» προσκα-

λεί, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, Ωρα 7:00 μμ.

(Μικράς Ασίας 3, Βούλα) στην  Ομιλία: «Ορθόδοξη
λειτουργική τέχνη.  Η διαχρονική έκταση
μιας αξεπέραστης ποιότητας». Ομιλητής ο Μι-

χαήλ Αγγελάκης, Ζωγράφος, Αγιογράφος, Συγγραφέας    

Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, Ωρα 7 μμ. καλεί

σε ομιλία με τίτλο:  «Ο Αλμπέρ Καμύ και η Ελ-
λάδα». Ομιλήτρια: Μαρία Ματάλα, Δρ. Γαλλικής και

Ελληνικής Συγκριτικής Φιλολογίας, Εικαστικός, Κρι-

τικός Τέχνης. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Την Παρασκευή  23 Νοεμβρίου 2018, ο  Σύλλογος

oργανώνει επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο

Πειραιά. Αναχώρηση από την πλατεία Βούλας,

οδός Ζεφύρου, πίσω από την Πνευματική Εστία στις

10:30 πμ. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 21/11/2018

στα τηλ.: 6998958059 και 69322400636.
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Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων “Ο Ρόβας”

Παραδοσιακά μαθήματα χορού
ΔΩΡΕΑΝ

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστείων

“Ο Ρόβας” δημιουργεί τμήμα παραδοσιακών

χορών για παιδιά από 6 έως 12 ετών. 

Τα μαθήματα θα είναι ΔΩΡΕΑΝ και θα γίνονται

στο χώρο του Συνδέσμου (Μικράς Ασίας 3

Βούλα, κάτω από την κεντρική πλατεία). 

Πληροφορίες στο 6942449544.

«Κοινωνικό Φροντιστήριο»

για τη νέα σχολική χρονιά

στο Δήμο 3Β

Τη δράση «Κοινωνικό Φροντιστήριο» υλοποιεί και

φέτος, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της μέριμνας  για

την πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των οικογε-

νειών που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής

αδυναμίας. 

Η δράση περιλαμβάνει την τοποθέτηση είκοσι επτά

παιδιών για δωρεάν φοίτηση σε Κέντρα Ξένων

Γλωσσών και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

που λειτουργούν στο Δήμο 3Β και που ανταποκρίθη-

καν στο κάλεσμα του Δήμου για εθελοντική προ-

σφορά.

Σεμινάρια Μουσικής Προπαιδείας

Πρώτη συνάντηση 

Τρίτη 6 Νοεμβρίου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βούλας "Υπατία" (Μικράς

Ασία 3, Βούλα), εγκαινιάζει  Σεμινάρια Μουσικής Προ-

παιδείας για παιδιά 2- 6 χρονών. Η συνάντηση γνωρι-

μίας θα γίνει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου ώρα 4 -  6μ.μ. στο

χώρο της.

«Ανέκαθεν τα παιδιά δεν συμπαθούν τη μελέτη.  Θα
προτιμούσαν να παίζουν, και εάν έχετε τα ενδιαφέ-
ροντά τους στο επίκεντρο, τότε θα τους επιτρέψετε να
μαθαίνουν ενώ παίζουν» – Carl Orff
Με τη μουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν μέσα από

το σώμα και την κίνησή του, τους νόμους της μουσικής,

της μετρικής, του λόγου, του χώρου κλπ. Έρχονται σε

επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι, κί-

νηση, χορός), µε πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Τα σεμινάρια της μουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

3 στην ανάπτυξη της αίσθησης του χώρου και του χρό-

νου  3 στη γνώση του σώματος 3 στην ανάπτυξη της

δημιουργικότητας και της φαντασίας 3 στην ανάπτυξη

της ρυθμικής αντίληψης και της μουσικής μνήμης.

Πληροφορίες στα τηλ: 6973063821 και 6998958059.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου από το

2013 απευθύνεται με από μία

σειρά δέκα τουλάχιστον επιστο-

λών προς Υπουργείο Εσωτερικών,

Περιβάλλοντος και κάθε υπεύθυνη

αρχή, στις οποίες καταθέτει την

αγωνία του για την άμεση ανάγκη

στελέχωσης της Υπηρεσίας Δόμη-

σης (Πολεοδομίας), του Δήμου

Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

Προφανώς απευθύνεται σε αόμ-

ματους και μη ακουόντων, διότι

ξαναεπανέρχεται με νέα επιστολή

προς τον Υπουργό Εσωτερικών,

τον Υπουργό Μεταφορών, Υ.Π.Ε

Κ.Α. Περιφερειάρχη Αττικής και

Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής.

Γράφει λοιπόν ο δήμαρχος

Σωτήρης Μεθενίτης:

Κατόπιν των σχετικών (1) ως (9)

εγγράφων μας και ιδιαίτερα μετά

το σχετικό (10), σας υπενθυμί-

ζουμε ότι στις 24 Σεπτεμβρίου

2018, σας είχαμε αποστείλει την

υπ’ Αρ. Πρωτ. 13133 επιστολή με

θέμα: «Αίτημα για την άμεση στε-
λέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης
(Πολεοδομίας) του Δήμου Μαρκο-
πούλου». 

Παρόλο που έχει παρέλθει ένας

και πλέον μήνας από την αλληλο-

γραφία μας, δεν έχουμε λάβει

καμία απάντηση από κανέναν

αποδέκτη της επιστολής, πόσο

μάλλον, δεν έχει γίνει καμία ενέρ-

γεια εκ μέρους σας, προκειμένου

να δοθεί μια, στοιχειώδης, έστω,

λύση στο μείζον πρόβλημα της

υποστελέχωσης της Υπηρεσίας

Δόμησης Μαρκοπούλου (Υ.ΔΟΜ.).

Αντίθετα, όσο ο χρόνος περνάει, η

κατάσταση στην Υ.ΔΟΜ. Μαρκο-

πούλου ολοένα χειροτερεύει, το

πρόβλημα οξύνεται, οι πολίτες κα-

θημερινά διαμαρτύρονται κατά δε-

κάδες, ο όγκος εργασίας των

εναπομεινάντων ελάχιστων Υπαλ-

λήλων της Υπηρεσίας είναι αφό-

ρητος και πλέον, δεν υπάρχει

κανένα απολύτως περιθώριο για

ολιγωρίες, καθώς το καθεστώς

που επικρατεί, είναι ασφυκτικό.

Επανερχόμενοι λοιπόν, ζητάμε κα-

τεπειγόντως την παρέμβασή σας

για την άμεση στελέχωση της

νευραλγικής αυτής Υπηρεσίας και

την εύρεση μιας οριστικής λύσης,

ώστε να καταστεί ξανά βιώσιμη.

Σας επισυνάπτουμε εκ νέου την

πρόσφατη επιστολή μας, ενημε-

ρώνοντάς σας, ότι, εάν και αυτή

τη φορά η αναμονή μας αποβεί

άκαρπη, δυστυχώς θα είμαστε

υποχρεωμένοι, μετά το πέρας και

του Νοεμβρίου, να προχωρή-

σουμε καταρχήν σε προειδοποι-

ητικό εβδομαδιαίο κλείσιμο της

Υ.ΔΟΜ. Μαρκοπούλου, λόγω αδυ-

ναμίας εξυπηρέτησης του κοινού

και να δημοσιοποιήσουμε την επι-

κρατούσα κατάσταση των τελευ-

ταίων επτά ετών και την έλλειψη

λύσεων από την Πολιτεία, με κάθε

πρόσφορο μέσο δημοσιότητας.

Παρακαλούμε θερμά, για μια

ακόμη φορά, για τις επείγουσες

ενέργειές σας, με στόχο την ανα-

γκαία, στοιχειώδη στελέχωση της

Υ.ΔΟΜ. Μαρκοπούλου!

Άμεση ανάγκη στελέχωσης της Πολεοδομίας 

Μαρκοπούλου ζητάει ο Δήμος εδώ και 6 χρόνια!

“δεν έχουν λάβει
καμία απάντηση από
κανέναν αποδέκτη

της επιστολής!”

“...αν και τώρα δεν
απαντήσετε θα κλείσει

η Πολεοδομία”

Aρχαία Οικία στη Βάρη!

Η Οικία της Βάρης βρίσκεται, εντός ζώνης Α Υμηττού,

μόλις 1χλμ. από το Σπήλαιο του Πανός, στα ΒΔ της

Σχολής Ευελπίδων. 

Η Οικία ανασκάφηκε από την Βρετανική Αρχαιολογική

Σχολή, το 1966. Είναι ορθογώνιας κάτοψης (διαστά-

σεων: 17,6μ χ 13,7μ), χτισμένη από ευμεγέθεις λιθό-

πλινθους.  Διέθετε  πέντε δωμάτια στο βόρειο τμήμα

της και μία στοά-παστάδα με πέντε υποστυλώματα

ανοιγόταν προς την πλακόστρωτη, περίστυλη αυλή. Στη

νοτιοδυτική γωνία της Οικίας υψωνότανε ορθογώνιος

πύργος για την εποπτεία της περιοχής. 

Εξωτερικά της Οικίας, στο άνδηρο που υπήρχε μπροστά

από αυτή, διαμορφωνότανε εξωτερικός τοίχος μήκους

38μ, που όριζε ένα υπαίθριο χώρο, πιθανότατα για την

εκτέλεση αγροτικών εργασιών. 

Η Οικία της Βάρης κατοικήθηκε από το γ΄ τέταρτο του

4ου αιώνα προ Χριστού έως το α΄ τέταρτο του 3ου

αιώνα προ Χριστού. Μικρές περίοδοι επαναχρησιμοποί-

ησης της Οικίας μαρτυρούν  τα λιγοστά υστερορρω-

μαϊκά και βυζαντινά όστρακα. 

Πρόκειται για μία αγροικία εντός αγροτικής έκτασης πι-

θανότατα με εποχική χρήση για συλλογή σοδειάς.

Είναι γεγονός ότι η περιοχή των 3Β έχει κατοικηθεί από

την αρχαιότητα και σίγουρα υπάρχουν πολλά αρχαία,

τα οποία μάλλον έχουν χαθεί κάτω από τις διάφορες

κατασκευές...

Η ενημέρωσή μας ήρθε από τον περιβαλλοντικό Σύλ-

λογο “Αρχέδημο” που έχει συσταθεί πρόσφατα με έδρα

τη Βάρη.
Πηγή: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
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3ος κύκλος σεμιναρίων 

μελισσοκομίας μακριάς διαρκείας

στο Σαρωνικό

Ο μελισσοκομικός περιβαλλοντικός Σύλλογος Σα-

ρωνικού “Το Κεντρί” οργανώνει κύκλο μελισσοκο-

μικών σεμιναρίων μακριάς διάρκειας, το οποίο

ξεκίνησε την 1η Νοεμβριου ώρα 5 μ.μ. στην αί-

θουσα συνεδριάσεων της Κοινότητας αναβύσσου

(οδός βασ. Κων/νου & Κρήτης).

Πληροφορίες τηλ. 6980072339 Προκόπης Ακρι-

βός.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Aνατίναξαν ΑΤΜ μπροστά

στο Σκλαβενίτη

Το περασμένο Σάββατο 27/10, ανατίναξαν τα ΑΤΜ

στο Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης στην οδό Πρ. Πέ-

τρου στα όρια Γλυφάδας – Βούλας και αφαίρεσαν τα

χρήματα που υπήρχαν μέσα. Η ενέργεια αυτή έγινε

νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο 27 Οκτωβρίου,

γύρω στις 03 π.μ. H έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και

ακούστηκε αρκετά μακριά από το σημείο. Ζημιές υπέ-

στη και το κατάστημα.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στο Πανόραμα Βούλας και

έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν.

Παρ’ ολίγον να καεί το Πανόραμα, αν δεν αντιλαμβά-

νονταν κάποιοι κάτοικοι τις εκρήξεις, οι οποίοι ειδο-

ποίησαν την Πυροσβεστική και την Πολιτική

Προστασία του Δήμου 3Β, που έσπευσαν άμεσα και

έσβησαν τη φωτιά.

Ευτύχημα ήταν ότι δεν φυσούσε άνεμος.

Έγκλημα στο Πανόραμα

Βούλας
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης

γύρω στις 20.00 ένας άνδρας στην περιοχή του Πα-

νοράματος (Τροίας και Ηροδότου). 

Το θύμα όπως αναφέρθηκε φέρει τραύματα από όπλο

και βρέθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Smart

στην οδό Τροίας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το θύμα έχει απα-

σχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση ναρ-

κωτικών.

Όλοι θυμόμαστε τον “πόλεμο” που

είχε ξεσπάσει από την έλλειψη κοι-

μητηρίου στο Δήμο Γλυφάδας, την

αυθαίρετη δημιουργία του και πολλά

άλλα.

Τώρα ο Δήμος Γλυφάδας απέκτησε

Κοιμητήριο. Νόμιμο, οργανωμένο,

πολεοδομημένο και με την εκκλησία

του έτοιμο να λειτουργήσει.

Το κοιμητήριο σχεδιάστηκε, αδειοδο-

τήθηκε και κατασκευάστηκε με δα-

πάνες του Δήμου Γλυφάδας, σε

έκταση που παραχωρήθηκε με ειδικό

νόμο το Δεκέμβριο του 2014 από το

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Ιερός

Ναός του κοιμητηρίου κατασκευά-

στηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτί-

νου.

Ο Δήμος Γλυφάδας ετοιμάζεται να

το εγκαινιάσει  τη Δευτέρα, 5 Νοεμ-

βρίου, στις 4 το απόγευμα, όπου ξε-

κινάει τη λειτουργία του, με τα

θυρανοίξια του Ιερού Ναού.

Το έργο αυτό ξεκίνησε από το μηδέν.

Στα τέλη του 2014, με ειδικό νόμο

παραχωρήθηκε έκταση 42 στρεμμά-

των προκειμένου να κατασκευαστεί

νέο κοιμητήριο, εντός των ορίων των

εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αε-

ροπορίας στην Άνω Γλυφάδα, όπου

στεγάζεται εδώ και δεκαετίες το Ερ-

γοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και

Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ). Από

τις αρχές του 2015, ο Δήμος Γλυφά-

δας, προχώρησε με τις απαραίτητες

τεχνικές μελέτες για την εκκίνηση,

την αδειοδότηση και την ολοκλή-

ρωση αυτού του έργου, με σημαντι-

κές κοινωνικές προεκτάσεις. Εντός

του χώρου του κοιμητηρίου κατα-

σκευάστηκε ιερός ναός μοντέρνας

αρχιτεκτονικής σύλληψης. 

Για όλη αυτή την κατασκευή ο Δήμος

Γλυφάδας συνεργάστηκε στενά με

την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας και

τον Μητροπολίτη κ. Παύλο.

Ο χώρος του κοιμητηρίου ξεκινά ένα

χιλιόμετρο πάνω από το τελευταίο

σπίτι στην περιοχή της Τερψιθέας,

βρίσκεται δηλαδή εκτός οικιστικής

ζώνης. Σε τμήμα της έκτασης δημι-

ουργήθηκε για πρώτη φορά στη

χώρα μας στρατιωτικό κοιμητήριο,

για την Πολεμική Αεροπορία. Στο ση-

μείο έχει κατασκευαστεί και μνημείο

όπου αναφέρονται τα 750 περίπου

ονόματα των πεσόντων της Αεροπο-

ρίας από την ίδρυσή της πριν τον Α’

Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα,

ενώ έχει τοποθετηθεί και ένα αερο-

σκάφος της Πoλεμικής Αεροπορίας.

«Για περισσότερα από 40 χρόνια η
Γλυφάδα αντιμετώπιζε το οξύτατο
κοινωνικό πρόβλημα της έλλειψης
κοιμητηρίου, καθώς το παλιό κοιμη-
τήριο της πόλης μας, έκτασης μόλις
πέντε στρεμμάτων, ήταν πλήρες. Με
μεγάλο αγώνα για να ξεπεράσουμε
πολλά γραφειοκρατικά και πρακτικά
εμπόδια, με κατάθεση ψυχής, εργα-
στήκαμε επί τέσσερα χρόνια για να
δημιουργήσουμε αυτό που έλειπε
από τη Γλυφάδα: Ένα χώρο όπου με
σεβασμό, με πολιτισμό και με αξιο-

πρέπεια θα αποχαιρετούμε τους συ-
νανθρώπους μας. Πρόκειται για το

μεγαλύτερο και το πλέον κρίσιμο

έργο για την πόλη μας», δήλωσε ο

Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Πα-

πανικολάου.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτυπώ-

νει και τον αρχικό του αρχιτεκτονικό

στόχο, που ήταν η δημιουργία ενός

χώρου όπου το φυσικό περιβάλλον

θα κυριαρχεί, ενώ η τελική αίσθηση

και εικόνα του χώρου δεν θα προσο-

μοιάζει την συνήθη εικόνα των νε-

κροταφείων της χώρας μας, όπου

κυριαρχεί το μάρμαρο και το δομη-

μένο τοπίο. Οι περιοχές ταφής στο

μεγαλύτερο τμήμα του κοιμητηρίου

δεν αποτελούνται από εμφανείς δια-

μορφώσεις τάφων, όπως συνηθίζεται

στα περισσότερα κοιμητήρια της

χώρας μας, αλλά βρίσκονται καλυμ-

μένες μέσα σε μεγαλύτερες ενότη-

τες, που ακολουθούν την κλίση του

εδάφους και παράλληλα διατηρούν

το χαρακτήρα φυσικής διαμόρφωσης

αυτού. Συνολικά φυτεύτηκαν περισ-

σότερα από 1.000 δέντρα, ενώ ο

Δήμος Γλυφάδας κατασκεύασε πα-

ράλληλα νέα περιμετρική οδό, με

φωτισμό και περίφραξη, καθώς και

τα απαιτούμενα υδραυλικά έργα για

την απορροή των όμβριων υδάτων

του κοιμητηρίου.

σ.έκδοσης: Αυτό είναι ένα πολύ ση-

μαντικό έργο για το Δήμο Γλυφάδας,

και θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε

συγχαρητήρια στο Δήμαρχο Γ. Πα-

πανικολάου και σε όλο το σώμα του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου,

ήδη από την πρώτη του δημαρχιακή

θητεία άφησε παρακαταθήκη ένα με-

γάλο έργο. 

Νέο Κοιμητήριο στο Δήμο Γλυφάδας
Εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου
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Με τη συμμετοχή και του Δήμου Γλυφάδας πραγμα-

τοποιήθηκε φέτος στο Μπέλφαστ της Βορείου Ιρλαν-

δίας το Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στο συνέδριο συμ-

μετείχαν 500 εκπρόσωποι από 60 χώρες από όλες τις

Ηπείρους, ενώ 200 ομιλητές εξέθεσαν την εμπειρία

τους, σε θέματα που αφορούν το φυσικό και αστικό

περιβάλλον, την υγεία του πληθυσμού, τις υπηρεσίες

και τις δυνατότητες για τη δημόσια υγεία. 

Το Παγκόσμιο Συνέδριο των Υγιών Πόλεων λαμβάνει

χώρα κάθε πέντε χρόνια και αποτελεί το πιο σημαν-

τικό γεγονός του κινήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου ήταν «Αλλάζοντας
τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο», και είχε έξι βασι-

κές θεματικές ενότητες που αποτελούν τους άξονες

πολιτικής των Υγιών Πόλεων για την φάση VIΙ, 2019-

2023. 

Οι πολιτικές αυτές εστιάζουν:

― στην κοινωνική ένταξη, στη βελτίωση του κοινω-

νικού, φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, 

― στη συμμετοχική διακυβέρνηση, 

στην ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες,

― στην ενίσχυση των δράσεων για την προστασία

του πλανήτη, και τέλος στην προώθηση της ειρήνης

μέσα από πολιτικές που βάζουν την ευημερία των αν-

θρώπων στο κέντρο των πολιτικών τους.

Το συνέδριο είχε σημαντική ελληνική εκπροσώπηση,

από τέσσερις δήμους του Ελληνικού Διαδημοτικού

Δικτύου Υγιών Πόλεων, τρεις δήμους από την Περι-

φέρεια Αττικής και έναν δήμο από την Περιφέρεια

Θεσσαλίας.

O Δήμος Γλυφάδας 

με τρεις καινοτόμες δράσεις  

Ο Δήμος Γλυφάδας είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στη

διοργάνωση με την Ευανθία Ευαγγέλου διδάκτορα

Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνική Λειτουργός στο

Δήμο και εκπροσωπήθηκε με τρεις παρουσιάσεις

καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων που υλοποι-

ήθηκαν στην κοινότητα και αφορούν όλο το ηλικιακό

φάσμα. 

-    Η πρώτη παρουσίαση αφορούσε στην ποιότητα

ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας που ζουν στην κοι-

νότητα. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ακούστηκε η

«φωνή» των ατόμων τρίτης ηλικίας που ζουν στην

πόλη και οι προτάσεις τους που εν πολλοίς υλοποι-

ήθηκαν για την βελτίωση τοπικών υποδομών και υπη-

ρεσιών, πχ. δημοτική συγκοινωνία, καλύτερη

αστυνόμευση, δημιουργία ανοιχτών χώρων και πεζο-

δρόμων, φωτισμός, υποδομές για διαγενεακές δρα-

στηριότητες όπως παιδότοποι, δημιουργία υπαίθριων

και κλειστών χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, προβλήθηκε σχετικό

βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται τα έργα βελτίωσης

των υπαρχουσών υποδομών καθώς και η δημιουργία

νέων, με στόχο η Γλυφάδα να γίνει μία πόλη «φιλική

προς όλες τις ηλικίες», όπου όλοι οι πολίτες παρα-

μένουν ενεργοί και συμμετοχικοί χωρίς διακρίσεις.

-    Η δεύτερη παρουσίαση, αφορούσε στην αξιολό-

γηση των προγραμμάτων των κοινωνικών υπηρε-

σιών της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη την

ικανοποίηση των χρηστών / ωφελούμενων από τις

υπηρεσίες αυτές. Η εκτίμηση των αναγκών με βάση

τους δείκτες ποιότητας ζωής του ΠΟΥ αποτελεί σε

παγκόσμιο επίπεδο «καλή πρακτική» για την αξιολό-

γηση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

-    Η τρίτη παρουσίαση αφορούσε στο σχεδιασμό, την

υλοποίηση και την αξιολόγηση της πιλοτικής φάσης

του θεσμού της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας στο

Δήμο Γλυφάδας, η οποία στην περίοδο της οικονομι-

κής κρίσης υλοποίησε ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

σε όλη την σχολική κοινότητα, αξιοποιώντας απο-

κλειστικά το ανθρώπινο δυναμικό των τοπικών κοινω-

νικών υπηρεσιών χωρίς περεταίρω επιβάρυνση του

ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου. Το πρόγραμμα

αξιολογήθηκε για την αποτελεσματικότητά του και

πέτυχε να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τη

σχολική κοινότητα, έτσι ώστε να είναι σήμερα απο-

τελεσματικότερη η διαχείριση υποθέσεων μαθητών

που διαβιούν σε δυσλειτουργικά οικογενειακά περι-

βάλλοντα.

Η συμμετοχή του Δήμου Γλυφάδας στην παγκόσμια

αυτή διοργάνωση υπήρξε μία πολύτιμη ευκαιρία, τόσο

σε επίπεδο ανταλλαγής απόψεων, όσο και σε επίπεδο

ενημέρωσης σχετικά με καλές πρακτικές που υλοποι-

ούνται σε άλλες πόλεις του κινήματος των Υγιών Πό-

λεων του ΠΟΥ, και που αφορούν στη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα.

«Αλλάζοντας τις πόλεις, αλλάζουμε τον κόσμο»

Παγκόσμιο Συνέδριο Υγιών Πόλεων

«Ποιότητα ζωής των 

ατόμων τρίτης ηλικίας»

θεσμός Σχολικής

Κοινωνικής Υπηρεσίας
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Ο Δημόκριτος ήταν Έλληνας Ίωνας, γεννημένος γύρω

στα 460 π.Χ., στα Άβδηρα, τα οποία ήταν  μια αποικία

που  είχαν ιδρύσει οι Ίωνες της πόλης των Κλαζομενών

της Μ. Ασίας,  και  βρίσκονταν ανατολικά του ποταμού

Νέστου στις ακτές της Θράκης!!!

Το όνομα  «Δημόκριτος»,  σημαίνει «ο κριτής του

δήμου» και είχε την τύχη να μαθητεύσει κοντά  στο με-

γάλο φιλόσοφο Λεύκιππο, που ήταν κι αυτός από τα

Άβδηρα, όπως και ο σοφιστής Πρωταγόρας!

Δάσκαλος και μαθητής, ήταν εκφραστές της ατομικής

θεωρίας, την  πριν εποχή του Σωκράτη, και είχαν επη-

ρεαστεί περισσότερο από την Ιωνική Σχολή και λιγό-

τερο από την Ελεατική σχολή, η οποία ήταν στην πόλη

Ελέα, μια ελληνική αποικία των Ιώνων από τη Φώκαια

και βρισκόταν στη περιοχή της Καμπανίας,  λίγο νοτιό-

τερα από το σημερινό Σαλέρνο!

Ο Δημόκριτος έζησε περίπου 100 χρόνια και το έργο

που χάρισε την ανθρωπότητα είναι μοναδικό!!

Τον θαύμασε ο φιλόσοφος Επίκουρος καθώς και οι μα-

θητές του, αλλά ο Πλάτων τον αντιπαθούσε  και δεν

συμφωνούσε με τις απόψεις του, τις οποίες μάλλον δεν

θα ήταν σε θέση να καταλάβει και αφού διάβασε όσα

ήθελε, ύστερα θέλησε  να κάψει το ύψιστο έργο!!!

Ο Αριστοτέλης και ο Θεόφραστος τον θεωρούσαν θε-

μελιωτή της ατομικής θεωρίας, αν και ο Αριστοτέλης

κατέκρινε  την θεωρία του για την δημιουργία του κό-

σμου, επειδή έλεγε ότι περιείχε ασάφειες,  φυσικά βα-

σιζόμενος στις δικές του αντιλήψεις!!

Ο Δημόκριτος δεν παραδεχόταν την προκαθορισμένη

πορεία της ζωής του ανθρώπου και των κοινωνιών,

ούτε από την μοίρα,  ούτε από την τύχη!

Οι άνθρωποι, έλεγε, έφτιαξαν την εικόνα της τύχης για

να δικαιολογούν  την αβουλία τους και την έλλειψη

πνευματικών αρετών ή ήθους· δηλαδή την εύστροφη

οξυδέρκεια, την σωφροσύνη, την φρόνηση και την λο-

γική, ενώ αρετές θεωρούσε : την αιδώ, την δικαιοσύνη

και τον αυτοσεβασμό!!

Δεχόταν τους νόμους αλλά  με την προϋπόθεση,  ότι

έπρεπε να εφαρμόζονται από τους ανθρώπους και από

τις κοινωνίες (αυτό το εφάρμοσε ο Σωκράτης)!!

Ήταν ο μόνος φιλόσοφος πριν τον Σωκράτη, που είχε

απόψεις για την σωστή διακυβέρνηση και παραδεχόταν

ότι οι κοινωνίες δεν γίνονται από θεονομικές αρχές,

αλλά από την ανάγκη και το λόγο της ύπαρξής τους!!

Ο πολίτης έλεγε ότι πρέπει να κοιτάει το συμφέρον του

αλλά συγχρόνως να κάνει αυτό που πρέπει και να μην

αφήνει τους λίγους να ενεργούν εις βάρος των πολ-

λών!!!

Δέχεται την ατομική ιδιοκτησία αλλά με μέτρο, γιατί

κάθε εκτροπή του μέτρου δημιουργεί πείνα, δουλεία

και εξεγέρσεις!!!

Ισχυριζόταν ότι είναι αφέλεια να ακολουθούμε την

γνώμη των πολλών!!

Για τους σοφιστές, έλεγε,  ότι είχαν πολύπλοκη και ερι-

στική επιχειρηματολογία, ενώ για τους  δημαγωγούς,

ότι  επιδίωκαν μόνο, να είναι ευχάριστοι στους άλλους!!

Μεταξύ των μαθητών του  Δημόκριτου ήταν ο Μητρό-

δωρος ο Χίος, ο Ανάξαρχος και ο Ιπποκράτης ο πατέρας

της ιατρικής!!

Το ανήσυχο και δαιμόνιο πνεύμα του Δημόκριτου είχε

επεκταθεί στην έρευνα της φύσης, από τα απειροελά-

χιστα άτομα μέχρι την ύπαρξη των  γαλαξιών του σύμ-

παντος!!

Όλες οι απόψεις του Δημόκριτου έχουν επαληθευθεί

από τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης!!

Τα έργα του Δημόκριτου επηρέασαν τον Πλάτωνα, τον

Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, τον Επίκουρο, τον Αέτιο

κ.α., αλλά και κάθε φιλόσοφο και κάθε σημερινή επι-

στήμη, καθώς και τις πολιτικοοικονομικές  θεωρίες, δο-

ξασίες, θρησκείες και δόγματα των 300 τελευταίων

ετών!!

Ο Δημόκριτος συμπλήρωσε την Ελεατική σχολή και γύ-

ρισε στις φυσικές σκέψεις της Ιωνικής σχολής και βλέ-

πουμε ότι παραδέχεται, όπως και ο δάσκαλός του ο

Λεύκιππος, την ύπαρξη του κενού και των αμετάβλητων

και άτμητων ατόμων που κινούνται σ αυτό!!

Κατά τον μεγάλο φιλόσοφο το «ον» είναι πλήρες και

στερεό, ενώ το «μη ον»  είναι άδειο, αραιό, κενό και ίσο

με το ον και αυτά τα δύο αποτελούν τις υλικές αιτίες

όλων των υπαρκτών, ενώ σε περίπτωση που θα λείψει

το ένα θα λείψει και το άλλο!

Το «παν» είναι το άπειρο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται

το σύμπαν και είναι αδημιούργητο και αμετάβλητο!!

Τα άτομα δεν είναι ορατά με το μάτι, έχουν ανεξάρτητη

κίνηση, που οφείλεται  στη  φύση τους, δηλαδή έχουν

παλμική κίνηση, κάτι που το επιβεβαίωσαν οι επιστήμο-

νες τον 20 αιώνα!!!      

Αναφέρεται στον τρόπο που συνδέονται  τα άτομα με-

ταξύ  τους, αλλά και στο πως σχηματίζονται οι άπειροι

κόσμοι μέσα στο Σύμπαν και ποιες αναλογίες παρου-

σιάζονται σε σχέση με τους γνωστούς γαλαξίες!!!

Απέδωσε την ύπαρξη της φωτεινότητας των Γαλαξιών,

ότι προέρχεται από την λάμψη των εκατομμυρίων

άστρων που υπάρχουν σ αυτούς και  επειδή είναι μακριά

και δεν φαίνονται με γυμνό μάτι δημιουργούν αυτή την

λαμπρότητα στον βραδινό και ασυννέφιαστο ουρανό!! 

Αυτοί οι κόσμοι εξελίσσονται,  καταστρέφονται και

μέσα από την καταστροφή τους πολλαπλασιάζονται!!

Το σωματίδιο της ύλης που ο Δημόκριτος το είχε βαφτί-

σει  «άτομο»,  επανήλθε στην επιστημονική ορολογία

σαν οντότητα στην αρχή του 18ου αι. με την ατομική

θεωρία του John Dalton  (1766-1844) και  φυσικά δεν

χρειάζεται καμιά πληροφορία, από πού αντέγραψε την

θεωρία του!!      

Παράλληλα με την Κοσμολογία του Δημόκριτου,

υπήρξε και η Δημοκρίτειος ηθική, η οποία αναπτύσσεται

με κύριο άξονα την ηθική συνείδηση του  ανθρώπου,

όπως είναι και η κατευθυντήρια δύναμη κάθε ενέργειάς

του, με τελικό σκοπό  την πραγματοποίηση της ψυχικής

και πνευματικής ισορροπίας του!!! 

Δίκαια λοιπόν θεωρήθηκε ο Δημόκριτος πρόδρομος

πολλών επιστημονικών θεωριών, μέσα από τις αποσπα-

σματικές πληροφορίες των σχολιαστών, συμφωνούν-

των ή διαφωνούντων με τις θεωρίες του, γιατί κανένα

επιστημονικό έργο του δεν έχει διασωθεί!!!

Με την αντιγραφή των θεωριών των Ελλήνων σοφών

και φιλοσόφων, διάφοροι Ευρωπαίοι  εδραίωσαν τις επι-

στημονικές τους θεωρίες παρουσιάζοντάς τις σαν δικές

τους, αφού οι Έλληνες λόγω των συνεχών αιώνων

σκλαβιάς δεν μπορούσαν να αντιδράσουν  και  κάποιοι

που προσπάθησαν και συνεχίζουν  με πείσμα να προ-

σπαθούν  για την παραχάραξη της ελληνικής ιστορίας,

είναι και οι σφετεριστές του αθάνατου ελληνικού πολι-

τιστικού  και επιμορφωτικού μεγαλείου!!!

Ας προβληματιστούμε λοιπόν από την Δημοκρίτειο

ηθική και να μην επαναπαυόμαστε στις δάφνες των

προγόνων μας!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Δημόκριτος και ατομική θεωρία

Αμερικανιές...

Οι “αμερικανιές” του Πάγκαλου δεν μας εκπλήσσουν,

που είπε ότι όποιος κρατάει όπλο πρέπει να πυροβο-

λείται. Τον θυμόμαστε από τα Ίμια, που είπε ότι πήρε

ο αέρας τη σημαία, αλλά και από τον Οτσαλάν που

πρωτοστάτησε στην παράδοσή του, σύμφωνα με

μαρτυρία του Σάββα Καλεντερίδη και τον καταδίκα-

σαν, παραδίδοντάς τον στους τυράννους του, όπου

σαπίζει στις φυλακές της Τουρκίας.

Ποιο Σύνταγμα;

Nα αποφασίσει ο λαός για την αλλαγή του Συντάγ-

ματος, μας είπε μέσα από τα γυάλινα παράθυρα

(2.11.18) η Μισέλ Ασημακοπούλου. να καταθέσουμε
κι εμείς (Ν.Δ.) και ο ΣΥΡΙΖΑ τις θέσεις μας και να απο-
φασίσει ο λαός με την ψήφο του!
Πόσο σεβασμό δίνουν όλοι βέβαια - σημερινοί και

προηγούμενοι - στο Σύνταγμα το έχουν αποδείξει με

την περιφρόνησή τους στις αποφάσεις τους. Ούτε τα

προσχήματα δεν κράτησαν  όπως το δημοψήφισμα,

τα “κατεπείγοντα νομοσχέδια” που ψηφίζονται εν μία

νυκτί χωρίς καν να τα διαβάσουν και πόσα άλλα...

Δεν είναι νεκροί. Είναι σκοτωμένοι Ιάπωνες, από υπερβο-

λική δουλειά.  Με τα κοστούμια κοιμούνται στο πάτωμα!

Ο φωτογράφος που τις απαθανάτισε σημειώνει: «Οι φωτο-
γραφίες μου, ωριμάζουν μαζί μου. Προσπαθώ να θέσω ερω-
τήματα, να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να σκεφτούν τον
εαυτό τους, την ανθρώπινη φύση και την κοινωνική οργά-
νωση».

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Κρυφό μυστικό πέρασμα

αποκαλύφθηκε σε βίλα 

στην Τραπεζούντα

Ένα κρυφό μυστικό πέρασμα αποκαλύφθηκε στα μέσα

του Σεπτέμβρη, στη βίλα Καπαγιαννίδη στο Κρυονέρι

(Σόουκ Σου) Τραπεζούντας, η οποία σήμερα ονομάζεται

Atatürk Köşkü.

Πρόκειται για μία κρύπτη, το πέρασμα της οποίας εξακριβώ-

θηκε πρόσφατα. Το μυστικό αυτό υπόγειο δωμάτιο, χρησι-

μοποιούσαν με ένα ειδικό σύστημα ως δεξαμενή

αποθήκευσης νερού οι ιδιοκτήτες του. Λειτουργούσε όμως

και ως έξοδος διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου!

Η μυστική καταπακτή βρίσκεται στο δωμάτιο το οποίο

πλέον ονομάζεται,  Μουσταφά Κεμάλ. Οι ερευνητές ξή-

λωσαν τα πλακάκια του πατώματος και εκεί φανερώθηκε

η είσοδος προς την υπόγεια κρύπτη.

Η ύπαρξη του μυστικού δωματίου ήταν γνωστή στις τούρ-

κικες αρχές. Απλά το δημοσιοποίησαν τώρα για προφα-

νείς λόγους, όπως αναφέρουν πηγές από την

Τραπεζούντα, και είναι καθαρά τουριστικοί. Η Τουρκία

περνάει οικονομική κρίση και προσπαθεί να εκμεταλλευ-

τεί παρόμοιους πόρους. Για τους ίδιους λόγους άνοιξε

τις προηγούμενες ημέρες μέρος του μοναστηρίου της

Παναγίας Σουμελά, το οποίο παρέμεινε κλειστό τον Δε-

καπενταύγουστο(!)  
Χρήστος Κωνσταντινίδης

epontos.blogspot.com

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου

2018 στις εγκαταστάσεις του Πειρα-

ματικού Μουσικού Σχολείου Παλλή-

νης, επιδόθηκε το βραβείο “Μάριος

Τόκκας” σε αριστεύσαντα μαθητή του

Σχολείου.

To Bραβείο “Μάριος Τόκκας”, έχει

γίνει θεσμός, καθιερώθηκε για να τι-

μήσει τη μνήμη του Κύπριου Μουσικο-

συνθέτη Μάριου Τόκκα, από την

Περιφέρεια Αττικής και δίδεται κάθε

χρόνο σε αριστεύσαντα μαθητή-τρια

του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου

Παλλήνης. Το βραβείο, αποτελεί μια

αναγνώριση της προσπάθειας των μα-

θητών και είναι συμβολική ενίσχυσή

από την Αντιπεριφέρεια Αν. Αττικής με

το ποσό των 1.500 €. 

Φετινός αριστεύσας μαθητής της Γ’

Γυμνασίου, Γρηγόρης Χαμαράκης,

κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Το βραβείο επέδωσε ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που. Την εκδήλωση χαιρέτισε και ο

περιφερειακός σύβουλος Σπύρος

Πάντζας.

O Mάριος Τόκκας γεννήθηκε στη Λε-

μεσό της Κύπρου. Από μαθητής στο

δημοτικό σχολείο, έγραφε τραγούδια.

Το ταλέντο του ήταν διαφαινόμενο και

η πορεία του προγεγραμμένη.

Μεγάλες τους επιτυχίες  από τα τέλη

της δεκαετίας του 1980  διαδέχονται

η μία την άλλη και η μουσική του

απλώνεται γρήγορα όπου υπάρχουν

Έλληνες με στίχους: «Αννούλα του
χιονιά», «ο Αλήτης», «Σ’ αγαπώ σαν
το γέλιο του Μάη»...  

“Mάριος Τόκκας” και Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης

Πέντε απαγορευμένα
posts στο Facebook
Το καλύτερο εργαλείο για να μοιραζόμαστε φωτογραφίες

και αναμνήσεις  είναι αδιαμφισβήτητα το Facebook. Όμως

σκεφτείτε δυο φορές πριν ποστάρετε μια συγκεκριμένη

στιγμή ή δράση σας. Κι επειδή ανεβάζουμε μία φωτογρα-

φία από το διήμερο που βρισκόμαστε ή την άδεια, έτσι δί-

νουμε τη δυνατότητα σε όλο τον πλανήτη να ξέρει πού και

πότε βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή.

Το ired.gr δίνει μια λίστα με 5 πράγματα που καλό θα ήταν

να αποφεύγετε να δημοσιοποιήσετε στo social media.

― Λείπω από το σπίτι, είμαι σε ...εκδρομή
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να “διαφημίσετε”  ότι λείπεται

από το σπίτι! Εκτός και αν απευθύνεστε σε ένα μικρό group

φίλων μέσω του Facebook Messenger. Μην ξεχνάτε ότι τα

posts σας είναι εκτεθειμένα σε όλους τους followers σας,

που δεν είναι πάντα τόσο κοντινοί σας φίλοι. Το πιο απλό

πράγμα για κάποιον είναι να βγάλει ένα screenshot και να

μοιραστεί την πληροφορία με ανθρώπους που δεν γνωρί-

ζετε ή εμπιστεύεστε.

Προσοχή στη κοινοποίηση της τοποθεσίας σας
Το Location data είναι εξαιρετικά χρήσιμο γιατί επιτρέπει

στο smartphone σας να χαρτογραφήσει ολόκληρη τη συλ-

λογή των φωτογραφιών σας σε όλο τον κόσμο και επιτρέ-

πει στους φίλους σας να παρακολουθούν την πορεία σας

στην πόλη. Τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το Face-

book, το Instagram και το Twitter επιτρέπουν στους χρήστες

να συνδέσουν τις φωτογραφίες, τις καταστάσεις τους και

τις θέσεις τους με μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Αν λοιπόν, μοιραστείτε μια φωτογραφία για την ωραία το-

ποθεσία που βρίσκεστε, και στην ενημέρωση υπάρχει ετι-

κέτα για μια άλλη χώρα, μπορείτε, ακούσια, να

αποκαλύπτετε ότι δεν βρίσκεστε στο σπίτι σας.

Μην ...προσκαλείτε τους κλέφτες
Μη χρησιμοποιείτε τα social media για να δείξετε σε όλους

πόσο καλή είναι η νέα Ultra HD 4K τηλεόραση ή η νέα παι-

χνιδοκονσόλα που αγοράσατε. Είναι, σχεδόν, κυριολε-

κτικά, σαν να αφήνετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας σε

ορατό σημείο έξω από το σπίτι.

Μόνος στο σπίτι
Είναι εύκολο να πέσετε στην παγίδα του oversharing για

κάθε σκέψη ή ενημέρωση για την προσωπική ή επαγγελ-

ματική σας ζωή. Αλλά όταν πρόκειται για κάτι απλό, όπως

του ότι θα πρέπει να μείνετε μόνοι στο σπίτι γιατί ακυρώ-

θηκε το ραντεβού σας ή ένα υπονοούμενο για την κλειδα-

ριά του σπιτιού που ακόμη δεν έχει φτιαχτεί, μπορεί να

προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέσματα. Μπορεί να ακούγε-

ται παρανοϊκό, αλλά είναι καλύτερο να έχετε υπόψη σας

πάντα το χειρότερο σενάριο....

Προσέξτε όταν κάνετε tag φίλους σας
Πριν κάνετε tag μία φωτογραφία με φίλους καλό είναι να

έχετε και την έγκρισή τους από πριν. Οι φωτογραφίες  δί-

νουν πολύτιμες πληροφορίες σε αγνώστους...

www.IRed.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 . . .
Οι ασυνείδητοι υπήρχαν

υπάρχουν και θα υπάρχουν

δυστυχώς!!!

Ελπίζω να είναι μόνο κάποιος ασυνείδητος και όχι κά-

ποιος που το έκανε σκόπιμα στο να βλάψει δύο μικρά

γλυκύτητα γατάκια τα οποία τα στέρησε από την

όμορφη μητέρα τους, που κάθεται αποπάνω τους να

τα κοιτάζει και να νιαουρίζει ακουμπώντας τα με το

πόδι της μήπως και σηκωθούν...

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το αστυνομικό τμήμα Βου-

λιαγμένης για την άμεση κινητοποίηση τους στέλνον-

τας όχημα με δύο αστυνομικούς έπειτα από το

τηλεφώνημα που τους έκανα για την καταγραφή του

συμβάντος στο τόπο που διεξάγει .

Σαλλιαρελης Θεοδωρος

salliarelis@gmai.com

σ.εκδοσης: δυστυχώς, κάποιοι παίζουν σημαδεύον-

τάς τα, σαν εικονική πραγματικότητα!!!

Από τον εκπρόσωπο του Σωματείου Αναπήρων και ατόμων

με ειδικές ανάγκες “Συνεργασία Δημιουργία” Γεώργιο Ρε-

θυμιωτάκη ελάβαμε επιστολή διαμαρτυρίας που στέλνει

προς τον Υπουργό Εργασίας και κοινοποιεί και στον Πρω-

θυπουργό την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω.

Από το 2012 έως και σήμερα έχουμε βαρεθεί να ακούμε

κούφια λόγια και υποσχέσεις για χρηματοδοτήσεις, για

παροχές και διάφορα άλλα όπως διαβουλεύσεις, συναν-

τήσεις, συζητήσεις κτλ. 

Πάντα, πιστεύαμε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει τις κοινωνι-

κές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες

που έχουν ανάγκη φροντίδας και υπηρεσιών. Κατά πε-

ρίεργο τρόπο όμως, έχουμε καταντήσει πολιτικά εργαλεία

για ορισμένους που μας χρειάζονται για να κάνουν την

δουλειά τους. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αντί να βοη-

θηθούμε, βοηθάμε το πολιτικό μας σύστημα ή κάποιους

που κρύβονται πίσω απ’ αυτό για προσωπικά συμφέροντα. 

Αγαπητές κυρίες υπουργοί, το τελευταίο διάστημα έχουν

ξεσπάσει σοβαρά σκάνδαλα και γίνονται μεγάλες ενέρ-

γειες διαμαρτυρίας από πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις

για την αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας που γίνεται

εις βάρος των πραγματικά δικαιούχων. Η αποτελεσματι-

κότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων περιορίζεται σε θε-

ωρητικές και όχι πρακτικές δράσεις και τα χρήματα του

ελληνικού λαού πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση ανεξέ-

λεγκτα και με απευθείας αναθέσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων δίδεται σε

φορείς και ΜΚΟ που δεν εκπροσωπούν την ψυχική υγεία,

αλλά διαχειρίζονται την ψυχική υγεία και το κίνημα ανα-

πήρων και όχι σε όσους δικαιούνται βοήθειας για να λει-

τουργήσουν με αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της Κοινωνικής

Επιχειρηματικότητας. Ήθελα να ‘ξερα τη στιγμή που έχει

ξεσηκωθεί το δικαστικό και πολιτικό σύστημα κλείνοντας

ακόμα και υπουργούς φυλακή για τις μίζες ή το ξέπλυμα

βρώμικου χρήματος, πως γίνεται να συνεχίζεται όλο αυτό

το πάρε – δώσε με τους ανθρώπους που έχουν μπάρμπα

στην Κορώνη; 

Θέλουμε να μη ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες και να

νιώθουμε υπερήφανοι. Μπορεί να είμαστε ανάπηροι και

ανήκουμε στις ευάλωτες κατηγορίες, δεν είμαστε όμως

ανίκανοι και θέλουμε να το αποδείξουμε με κάθε τρόπο.

Όλη αυτή η σκανδαλολογία μας εμποδίζει να εκφρα-

στούμε δημιουργικά απέναντι στο εχθρικό  πολιτικό μας

σύστημα.     

Το παραπάνω κείμενο εκτός από εμάς το υπογράφουν και

οι ενώσεις στις οποίες συμμετέχουμε όπως, ο Περιφερει-

ακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και η Δυναμική

Ένωση Φορέων Κ.Α.Λ.Ο. 

Για τη σύνταξη 

Ρεθυμιωτάκης Γεώργιος 
Συνυπογράφουν 

• Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ. Αττικής 

• Δυναμική ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

“Πως γίνεται να συνεχίζεται όλο αυτό το πάρε – δώσε με
τους ανθρώπους που έχουν μπάρμπα στην Κορώνη;”

Κοινή διαπίστωση

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

Με τη σειρά μου, θέλω να εκφράσω τις ευχαρι-

στίες μου στον Ομότιμο Καθηγητή  Αθλητικής Ψυ-

χολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη

Ζέρβα σχετικά με τη συζήτηση που “κάναμε” στο

φύλλο της 20ης Οκτωβρίου 2018 και αφορούσε

τον Ελληνικό Αθλητισμό και τα αξεπέραστα προ-

βλήματα του.

Πράγματι, οι διαπιστώσεις του, ότι ο  Αθλητισμός

είναι “αναζήτηση” προβλημάτων που δυστυχώς

στη Χώρα μας όχι μόνο δεν έχουν λυθεί αλλά δε-

κάδες χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία προσπά-

θεια προς αυτή την κατεύθυνση, είναι μία

ΑΛΗΘΕΙΑ, και έχει σημασία να επισημαίνονται,

από ανθρώπους που γνωρίζουν τα συμβαίνοντα

στο Χώρο, όπως είναι ο Καθηγητής Γιάννης Ζέρ-

βας τον οποίο Ευχαριστώ.

Νίκος Γεωργόπουλος

Διαρροή νερού στη Βούλα

Οπως μας ενημερώνει αναγνώστριά μας, υπάρχει
διαρροή νερού και κανείς δεν δίνει σημασία:

«Από τα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου υπάρ-

χει διαρροή νερού από τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ

μπροστά στην είσοδο του Ξενοδοχείου Minavra,

επί των οδών Ι. Μεταξά και Δωδεκανήσου.

Υπάρχει μαζί και μικρό σκάμμα που, μαζί με τα χώ-

ματα και το νερό που συνεχώς τρέχει στο πεζο-

δρόμιο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο πρόβλημα για

όσους διερχόμαστε από αυτό καθημερινά καθ’

οδόν προς την στάση των λεωφορείων ή την πα-

ραλία. 

Από το Ξενοδοχείο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται

κάποιος αρμόδιος.  Ποιός φέρει την ευθύνη αν πέ-

σουμε και τσακιστούμε; Εφόσον ο Δήμος είναι

υπεύθυνος για την ασφάλεια των πολιτών του,

μήπως θα έπρεπε να επέμβη η Δημοτική Αστυνο-

μία;»

κάτοικος περιοχής

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τη

μέχρι σήμερα εμπειρία, ο πλημμυρικός

κίνδυνος αναμένεται  να  αυξηθεί  τα

επόμενα  χρόνια  λόγω  της  αύξησης

της  ραγδαιότητας  των βροχοπτώ-

σεων και της προβλεπόμενης αλλαγής

των χρήσεων γης με αποτέλεσμα να

χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις σε

κρίσιμες θέσεις του υδρογραφικού δι-

κτύου, αλλά και μακροπρόθεσμη στρα-

τηγική για τη μείωση του.

...Η  συστηματική  καταγραφή  πλημμυ-

ρών  στον  Ελληνικό  χώρο  έχει  ξεκι-

νήσει  μόλις  τις τελευταίες  δεκαετίες,

κυρίως  από  οργανισμούς  που κατα-

γράφουν τις επιπτώσεις των πλημμυρι-

κών φαινομένων, με σκοπό τη

χορήγηση αποζημιώσεων (ΥΑΣ, 2011).

Πρόσφατα, οι Diakakis et al. (2012)

έδειξαν, ότι οι πλημμύρες καταγρά-

φουν μια σημαντική αύξηση στον  Ελ-

ληνικό χώρο τόσο σε ότι αφορά τους

απόλυτους αριθμούς των συμβάντων

όσο και στην αύξηση των επιπτώσεων.

Παράλληλα, καταγράφεται ένας ση-

μαντικός αριθμός θυμάτων (Εικ. 1.1). 

Συγκεκριμένα, από την έρευνα έχουν

προκύψει συνολικά 562 συμβάντα στην

περίοδο 1880‐2010 (συμπεριλαμβανο-

μένου και 4 πλημμυρών το 1715, 1805,

1833 και 1879), τα οποία αριθμούν συ-

νολικά 586 θύματα.

Όπως  προκύπτει  από  τα  προκαταρ-

κτικά  στοιχεία  της  έρευνας  και  την

υφιστάμενη βιβλιογραφίαη περιοχή της

Αττικής παρουσιάζει την υψηλότερη

συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων

στην Ελλάδα. Με βάση τους καταλό-

γους πλημμυρικών συμβάντων των

ΕΓΥ (2012) και Diakakis et al. (2012)

τρία τμήματα της Αττικής:

i. Το λεκανοπέδιο Αθηνών

ii. Το θριάσιο πεδίο (Δυτική Αττική) και

iii. Την Ανατολική Αττική

καταγράφουν από το 1880 μέχρι σή-

μερα περισσότερα απο 80 καταστρο-

φικά πλημμυρικά συμβάντα και

πολυάριθμα μικρότερα. Μάλιστα σύμ-

φωνα με τα επιστημονικά ευρήματα

(Diakakis 2014) μόνο στο λεκανοπέδιο

Αθηνών καταγράφονται 54 καταστρο-

φικές πλημμύρες στην περίοδο 1880 -

2014 (1 πλημμύρα ανά 2.5 χρόνια κατά

μέσο όρο) σε διάφορα τμήματα της

πόλης. Οι πλημμύρες αυτές έχουν προ-

καλέσει στο διάστημα αυτό τουλάχι-

στον 184 θανάτους και ανυπολόγιστες

ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και επι-

χειρήσεις.

Μόνο κατά τις πλημμύρες του 2013 και

του 2014 καταγράφηκαν πάνω από

1600 κατοικίες και καταστήματα με ζη-

μιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Μετεωρολογικές βόμβες»

Η παρουσίαση της μελέτης πλημμυρι-

κού κινδύνου στους Δήμους της Αττι-

κής, προκάλεσε τον προβληματισμό

στους παριστάμενους Δημάρχους και

τα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων, δε-

δομένου ότι τα συμπεράσματα που

αναδείχθηκαν από τις επισημάνσεις

των μελετητών, αφήνουν ανοιχτό το

ενδεχόμενο να εμφανιστούν εκ νέου

ακραία καιρικά φαινόμενα – «μετεωρο-

λογικές βόμβες» τις χαρακτήρισε ο κα-

θηγητής Ευθ. Λέκκας- αντίστοιχων

επιπτώσεων με αυτές της Μάνδρας.

«Το ενδεχόμενο αυτό δεν αφορά μόνο

το λεκανοπέδιο Αττικής και τις περι-

βάλλουσες περιοχές του Υπάρχουν

160 περιοχές σε όλη τη χώρα που πι-

θανώς να πληγούν από ακραία καιρικά

φαινόμενα, χωρίς να είμαστε σε θέση

να δράσουμε προληπτικά, γιατί τα

έργα που απαιτούνται είναι μεγάλα και

οι προϋπολογισμοί τους εκτός των δυ-

νατοτήτων της χώρας μας στην τρέ-

χουσα συγκυρία», ανέφερε ο Ευθ.

Λέκκας.

Αναφερόμενος δε στα αίτια εμφάνισης

των ακραίων καιρικών φαινομένων

ήταν κατηγορηματικός και σαφής λέ-

γοντας: « Ζούμε σε εποχή που διαφέ-
ρει τελείως από τις προηγούμενες
περιόδους όπου βλέπαμε τα πράγματα
με άλλα δεδομένα, σχεδιάζαμε με
άλλα δεδομένα και υλοποιούσαμε με

Μελέτη διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στην Περιφέρεια Αττικής
Παρουσιάστηκε,  την περασμένη εβδομάδα, ενδιαφέρουσα μελέτη

διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου στην Περιφέρεια Αττικής,

παρουσία των 66 αιρετών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

Τη μελέτη συνέταξε ομάδα ερευνητών του Εθνικού Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή

Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυ-

σικών Καταστροφών στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμο-

σμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιου

Λέκκα και συντάχθηκε  για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). 

Η παρουσίασή της συμπίπτει με την συμπλήρωση ενός έτους από

τις καταστροφικές πλημμύρες της Δυτικής Αττικής και σύμφωνα με

δήλωση του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α, Δημάρχου Νίκαιας-Ρέντη Γιώρ-

γου Ιωακειμίδη, εξειδικευμένα, προκύπτοντα από το σύνολο της

επιστημονικής εργασίας, συμπεράσματα θα παρουσιαστούν και θα

συζητηθούν με πρωτοβουλία της ΠΕΔΑ Αττικής, στο Πανεπιστήμιο

Αθήνας με κεντρικό εισηγητή τον  Δρ. Ευθύμιο Λέκκα.

Διαβάζοντας από στοχεία της μελέτης

Εικόνα 1.1

Δρ. Ευθύμιος Λέκκας
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κάποια άλλα δεδομένα. Αυτή η πραγ-
ματικότητα δεν υπάρχει σήμερα. 
Η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί δρα-
ματικά όχι μόνο από πλευράς κλιματι-
κής αλλαγής, έχει αλλάξει και από
πλευράς ανθρωπογενών αποφάσεων
αλλά και από άποψη φιλοσοφίας ως
προς το πως αντιμετωπίζουμε σήμερα
ένα τέτοιο κίνδυνο. 
Η κλιματική αλλαγή η οποία επιδεινώ-
θηκε από την σταδιακή αύξηση της θερ-
μοκρασίας και την επέκταση της
θερινής αντιπυρικής περιόδου, έχει ως
αποτέλεσμα την επιτάχυνση των δασι-
κών πυρκαγιών καθώς και των περια-
στικών πυρκαγιών».

Οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώνον-

ται σε περιαστικές ή και σε αστικές πε-

ριοχές όπως συνέβη πρόσφατα στο

Μάτι Αττικής, συντελούν πλέον στην

επιδείνωση των συνεπειών από τα

πλημμυρικά φαινόμενα κατά 4 φορές

περισσότερο και κατά 8 φορές πιο

πολύ στα καταιγιστικά φαινόμενα!

Αιτίες...

Ο Ευθ. Λέκκας επισημαίνει την αύξηση,

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δε-

καετιών, των  πλημμυρών στα όρια οι-

κιστικών περιοχών. Κύρια αίτια της

τάσης αυτής όπως ανέφεραν οι μελε-

τητές είναι  ο περιορισμός της κοίτης

των ρεμάτων, ο φραγμός των κοιτών,

η μείωση των δασικών εκτάσεων

λόγων των πυρκαγιών και η μείωση

της κατείσδυσης εντός του αστικού

περιβάλλοντος.

Μεγάλο  τμήμα  του  υδρογραφικού  δι-

κτύου  της περιοχής  έχει  υποστεί  ση-

μαντικές αλλοιώσεις. Με εξαίρεση τον

Κηφισό ποταμό, που στο μεγαλύτερο

τμήμα του έχει υποστεί σημαντικές τε-

χνικές επεμβάσεις, είναι δυνατόν

εντός του οικιστικού ιστού να διαχωρι-

στούν  4 βασικές κατηγορίες ρεμάτων:

•Κλειστά διευθετημένα ρέματα

•Μπαζωμένα ή υποδιαστασιολογημένα

ρέματα

•Ανοικτά μη διευθετημένα ρέματα

•Ανοικτά διευθετημένα ρέματα

Τα σημαντικότερα προβλήματα όμως

παρουσιάζονται στα τελευταία τμή-

ματα των ρεμάτων, δηλαδή  στις  εκβο-

λές.  Στα  τμήματα  αυτά  δεν  υπήρχε

πάντοτε  σαφής  κοίτη, αλλά  κατά  την

διάρκεια πλημμυρών τα ρέματα κατε-

λάμβαναν δίκην δέλτα μια μεγάλη σχε-

τικά έκταση.

Σήμερα, οι  εκβολές  προς  τη  θάλασσα

όλων  των  χειμάρρων,   λόγω  της  έν-

τονης  δόμησης  που  αναπτύχθηκε

μετά  το  1950,  έχουν εξαφανιστεί, με

αποτέλεσμα  τα  πλημμυρικά  νερά  να

μην  έχουν  διέξοδο  και  να  προκαλούν

τα  γνωστά προβλήματα...  

Από τη ανάλυση του ιστορικού και την

εξέταση του οπτικού υλικού προκύπτει,

ότι οι πλημμύρες προκαλούνται από

υψηλής έντασης –μικρής διάρκειας

καταιγίδες. Με βάση τις καταγραφές

και το οπτικό υλικό που είναι διαθέσιμο

προκύπτει, ότι οι πλημμύρες έχουν χα-

ρακτηριστικά όπως:

α) Αιφνίδια άνοδος της στάθμης των

υδάτων

β) Διαφορετικές ταχύτητες ροής υδά-

των κατά θέσεις

γ) Υψηλή διαβρωτική ικανότητα

δ) Υψηλή περιεκτικότητα σε φερτά

υλικά.

Οι φυσικοί κίνδυνοι αποτελούν μια αυ-

ξανόμενη απειλή για την κοινωνία και

γι 'αυτό είναι απαραίτητο να αναπτυχ-

θούν μοντέλα και μεθοδολογίες για την

καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη

ακραίων καιρικών φαινομένων

Συνεκτιμώντας, λοιπόν, τα ανωτέρω σε

συνδυασμό με το πλούσιο ιστορικό

πλημμυρών της περιοχής έρευνας,

προκύπτει επιτακτική ανάγκη για εκτί-

μηση του πλημμυρικού κινδύνου και

ανάπτυξη δράσεων για τη μείωση του

και το μετριασμό των επιπτώσεων.

Τί μέλει γενέσθαι

«σε πολλές περιπτώσεις 
δεν μπορούμε 

να κάνουμε απολύτως, 
τίποτα»!!

Αναφερόμενος ο Ευθ. Λέκκας στο “τι

μέλλει γενέσθαι” ως προς το λεκανο-

πέδιο Αττικής, τόνισε: «Πολύ φοβάμαι
ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε απολύτως, τίποτε.
Τα έργα που πρέπει να γίνουν είναι
πολύ μεγάλα και με αμφίβολη αποτε-
λεσματικότητα – “θα τα κάνουμε με
προοπτική 20ετίας και πόσο σίγουροι
είμαστε, σήμερα, ότι τα καιρικά φαινό-

μενα θα έχουν τότε τα χαρακτηριστικά
της διανυόμενης εποχής…;”, αναρωτή-
θηκε- και βέβαια η κατασκευή τους -
είπε- θα προκαλούσε σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις…»
Στη συνέχεια εστίασε την αναφορά του

στην ανάγκη ανάδειξης και ανάπτυξης

παρεμβάσεων προληπτικού χαρακτήρα,

τονίζοντας: «Εκείνο που πρέπει να
δούμε και να κάνουμε είναι η ανάπτυξη
συστημάτων έγκαιρης προειδοποί-
ησης, αποδεχόμενοι πλέον τους κινδύ-
νους και την διακινδύνευση μέσα στην
πρωτεύουσα.
Με την έγκαιρη προειδοποίηση ως απο-
τέλεσμα ενός καλά δομημένου επιχει-
ρησιακού σχεδιασμού που οφείλουμε
να κάνουμε, θα μπορούμε ως ένα
βαθμό να διασφαλίσουμε τις ζωές των
ανθρώπων….
Από κει και πέρα  πρέπει να επανασχε-
διαστούν όλα τα υπάρχοντα συστή-
ματα σχεδίων κι αυτό δεν μπορεί να
γίνει ανά Δήμο αλλά ταυτόχρονα για
όλους τους Δήμους της Αττικής με κά-
ποιες στη συνέχεια εξειδικευμένες πα-
ρεμβάσεις, όπου ο κίνδυνος είναι
υψηλός. 
Μόνο με τη λογική αυτή θα μπορέ-
σουμε να μειώσουμε τις όποιες συνέ-
πειες σε βάρος της ανθρώπινης
ζωής…»
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης

της μελέτης, ακολούθησε διάλογος με-

ταξύ των αιρετών και των μελετητών,

Ευθύμιου Λέκκα και Μιχάλη Διακάκη. 

Tα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να

εμφανιστούν  ακραία καιρικά φαινόμενα «μετεωρολογικές βόμβες»

Εικόνα 1.4. Διακύμανση πλημμυρών ανά δεκαετία στο λεκανοπέδιο 
της Αθήνας μεταξύ 1940-1910
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«Ὡς κακοεργίης εὐεργεσίη μέγ᾽ἀμείνων».
(Όμηρος, “Οδύσσεια”, χ, 374).

(= ότι το καλό - η αγαθοεργία - είναι ανώτερο απ‘ την κακή

την πράξη).

«Χρή ξεῖνον παρέοντα φιλεῖν, ἐθέλοντα δέ πέµπειν».
(Όμηρος, “Οδύσσεια”, ο, 74).

(= Τον ξένο που φιλοξενείς να τον αγαπάς, και αν θέλει,

να τον στέλνεις/αφήνεις να φύγει στην πατρίδα του).

«Ὦ θνητοῖσι δικαιοτάτη, πολύολβε, ποθεινή ἐξ
ἰσότητος ἀεί θνητοῖς χαίρουσα δικαίοις... Δικαιο-
σύνη µεγαλαυχής... φίλη πάντων...»

(Ορφέως Ύμνοι, Ύμνος 63, Δικαιοσύνης θυμίαμα, λίβανον).

(= Ω συ η πιο Δίκαιη ανάμεσα στους θνητούς, η πρόξενος

μεγάλης ευτυχίας, η περιπόθητη, που χαίρεσαι πάντοτε με

τους Δίκαιους ανθρώπους για την ισότητα... Δικαιοσύνη

καυχησιάρα, ...φίλη/αγαπητή όλων των ανθρώπων).

«Πρέπει δ᾽ἀκάµπτῳ µένει καθήκειν».
(Αισχύλος, 525/4-456/5, “Χοηφόροι”, στίχ. 455).

(= Ταιριάζει μ’ αλύγιστο φρόνημα/δύναμη να προχωρείς)

«Καλοκαγάθως ἤ Καλοκαγαθικῶς  ζῆν».
(= Να ζούμε κατά τρόπο ηθικό, δίκαιο, έντιμο και ενάρετο).

Διακόπτουμε, σ’ αυτό το φύλλο, την αρθρογραφία μας για

τον Λουκιανό, τον “Βολταίρο της Αρχαιότητας”, τον εξελ-

ληνισμένο Σύρο, τον δημοφιλέστερο ρήτορα - σοφιστή - σα-

τιρικό συγγραφέα της εποχής της Δεύτερης Σοφιστικής

(2ος-3ος μ.Χ.) από τα Σαμόσατα, πρωτεύουσα του βασι-

λείου της Κομμαγηνής, κοντά στον ποταμό Ευφράτη, για να

σας παρουσιάσουμε έναν άλλον σύγχρονο συντοπίτη του

Σύρο, τον Μοχέντ Αλτράντ. Έναν άνθρωπο ταπεινής κατα-

γωγής, πάμπτωχο, προορισμένον από την οικογένειά του

να γίνει βοσκός, ο οποίος κατάφερε να συγκαταλέγεται σή-

μερα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes

(https://www.forbes.com/profile/mohed-altrad). Εναντιούμε-

νος στη μοίρα της φυλής του, θα πάει στο σχολείο και θα

διακριθεί. Αποκηρύσσοντας τις τοπικές και οικογενειακές

προκαταλήψεις θα κατορθώσει να σπουδάσει μηχανικός με

υποτροφία στο Μονπελιέ της Γαλλίας και να πάρει το διδα-

κτορικό του στην επιστήμη των υπολογιστών. Ξεκίνησε ως

μετανάστης για να δημιουργήσει στη συνέχεια έναν επιχει-

ρηματικό κολοσσό στον τομέα των κατασκευών και να ανα-

κηρυχθεί το 2015 ως ένας από τους καλύτερους

επιχειρηματίες της χρονιάς (World Entrepreneur of the

Year).

Το Μυθιστόρημα ή καλύτερα η Αυτοβιογραφία του “Μπαν-

ταουί, Ένα παιδί από την έρημο” που κυκλοφορήθηκε

(εσφλμ. κυκλοφόρησε)  φέτος στη χώρα μας από τις εκδό-

σεις Καλέντη, έχει βραβευθεί με το βραβείο καλύτερης με-

τάφρασης 2018 από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών

Λογοτεχνίας (Ε.Μ.Μ.Λ.). Βασίζεται στις εμπειρίες ενηλικίω-

σης του ίδιου του συγγραφέα. Είναι ένα λογοτεχνικό κεί-

μενο γεμάτο ευαισθησία, ανθρωπιά, δικαιοσύνη, αγάπη και

σοφία ζωής. Στη Γαλλία και στην Αγγλία προτείνεται ως

ανάγνωσμα στα σχολεία (ελπίζω και στην Ελλάδα).

Την Τρίτη 30/10/2018 στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο AMC

έγινε η παρουσίαση του βιβλίου σε μια κατάμεστη αίθουσα

του αμφιθεάτρου. Παρών ήταν και ο συγγραφέας του βι-

βλίου, ο Μοχέντ Αλτράντ.

Ο ΜΑΓΙΟΥΦ (= Ο ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ, 

Ο ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΧΕΡ (= ΝΙΚΗΤΗΣ)

Οι Εκδόσεις Καλέντη εμπιστεύθηκαν την ταπεινότητά μου

και μου ανέθεσαν να παρουσιάσω το βιβλίο. Με μεγάλη

μου χαρά και τιμή ανέλαβα το εγχείρημα.

Ο Μοχέντ Αλτράντ, είναι ο “Ανθρωπιστής Επιχειρημα-

τίας” και αυτό δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου (οξύμωρο),

αλλά το ανθρωπιστικό και φιλανθρωπικό του έργο επιβε-

βαιώνει το προσωνύμιο που του προσέδωσα και μάλιστα

θα έπρεπε να αποτελεί αυτός παράδειγμα προς μίμηση για

όλο τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΜΠΤΩΧΟΣ ΒΕΔΟΥΙΝΟΣ 

ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ 

«Είσαι Μπανταουί. Όπως ο πατέρας σου κι ο πατέρας του
πατέρα σου κι όλοι εκείνοι που πριν απ’ αυτόν διέσχιζαν
την έρημο. Εάν δεν ακούς την ιστορία σου, θα είσαι ελα-
φρύς σαν σύννεφο στον ουρανό και δε θα μπορέσεις ποτέ
να προσγειωθείς, ελαφρύς σαν φτερό που ο άνεμος παίρ-
νει μακριά» (απόσπασμα από το βιβλίο σελ. 26-27).

«Ὁ γραµµάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων».
(Μένανδρος, 342-292, “ΜΟΝΟΣΤΙΧΟΙ ΓΝΩΜΑΙ”, 1, 438).

«Χρῶ φιλανθρώπως καί δικαίως τοῖς ἐντυγχάνουσι».
(Πλούταρχος, 50-120, “Πώς αν τις υπ’ εχθρών ωφελοίτω”, 88 c).

(= Να συμπεριφέρεσαι με φιλανθρωπία και δικαιοσύνη με

όσους έχεις συναναστροφές/διαπροσωπικές σχέσεις).

Αποκηρύσσει μετά βδελυγμίας την Μισοπονία (=φυγοπο-

νία) την Μισομάθεια, την Μισοξενία (= ξενοφοβία, ρατσι-

σμό). Πιστεύει ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Δεν μπορεί

κανείς να πετύχει στη ζωή τα πάντα μόνος του. Χρειάζεται

Συνεργασία, Αλληλοϋποστήριξη, Αλληλεγγύη.

Μπανταουί: αραβική λέξη μπιντού/μπανταουΐ = κάτοικος

της υπαίθρου, νομάς, αρχαία ελληνικά, ο σκηνίτης. Το

παιδί/ο ήρωας που αυτοβιογραφείται είναι κοντά μας, είναι

ο συγγραφέας Μοχέντ Αλτράντ, ο νεαρός Μαγιούφ (= ο

εγκαταλελειμμένος), ένας Βεδουΐνος της ερήμου που ξε-

κίνησε ως μετανάστης και κατόρθωσε να γίνει ένας από

τους πιο πετυχημένους ανθρώπους στον κόσμο. Η Αυτο-

βιογραφία του αποτελεί έναν ύμνο στην Ελευθερία, Δι-

καιοσύνη, Φιλαλήθεια, Φιλαλληλία, Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά

και Προσφορά. Θίγονται σημαντικά θέματα όπως: η Οικο-

γένεια, οι Σπουδές, η Φιλοξενία, η Μοίρα, ο Έρωτας, η

Αγάπη, η Καταγωγή, η Ταυτότητα του ανθρώπου, το Προ-

σφυγικό/Μεταναστευτικό κ.ά. Κίνητρό του το θεοκρίτειο

ρητό από τα “Ειδύλλια” 4, 41 «θαρσεῖν χρή, φίλε Βάττε·
τάχ᾽αὔριον ἔσσετ᾽ἄµεινον». “Η δυσκολία δεν έγκει-
ται στο να πράξεις, αλλά στο να τολμήσεις να πράξεις”.
Στο μονοπάτι των προσδοκιών των στόχων, των ονείρων,

η δύναμη των αδυνάτων είναι η ισχυρή θέληση και η ασί-

γαστη ελπίδα. Οι Λατίνοι έλεγαν: Si velis, possis (= μπο-

ρείς, αρκεί να θελήσεις). Τίποτε δεν είναι αδύνατο για τον

άνθρωπο που θέλει. Η θέληση είναι πάνω και από το όποιο

ταλέντο. Τις περισσότερες φορές που αποτυγχάνουμε δεν

μας λείπουν οι ικανότητες, αλλά η θέληση. «Δεν χρειάζε-

ται για να φτάσει κανείς στο σκοπό του κάποιο εξαίρετο

ταλέντο, αρκεί μόνο μια ισχυρή θέληση», (Έρασμος 1466-

1536). Ο ήρωας απαρνήθηκε τις επιθυμίες της οικογένειάς

του, τις παραδόσεις και τα πεπρωμένα της φυλής του να

γίνει νομάς και κέρδισε τη ζωή του με τον αγώνα του, τον

ιδρώτα του, αλλάζοντας ο ίδιος την προδιαγεγραμμένη

μοίρα του. Έγινε ο ίδιος μοίρα στη μοίρα του. Όταν βάζεις

στόχους πρέπει να τους κυνηγάς με οποιοδήποτε κόστος,

διαφορετικά δεν τους πιάνεις ποτέ. Είναι ο άνθρωπος ο

οποίος μετέτρεψε τις κόκκους της άμμου σε ψήγματα

χρυσού. Εκφράζει τη δύναμη και την ικανότητα του ανθρώ-

που που μεταμορφώνει τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτή-

ματα. Μας περνάει το μήνυμα πως ο προσωπικός αγώνας

για την κατάκτηση της κορυφής, με θεμιτά μέσα, δικαιώνει

τους κόπους. Φτάνει όμως αυτή η προσωπική επιτυχία να

αγκαλιάζει και το σύνολο των ανθρώπων και να είναι

προς όφελός τους. 

«Αν θες να φτάσεις ψηλά, άρχισε από χαμηλά» 
(Εφραίμ Σύρος, 306-373)

Η ζωή είναι αποτέλεσμα των επιλογών που κάνουμε και των

αποφάσεων που εμείς οι ίδιοι παίρνουμε για λογαριασμό

της. Δε μας χαρίζει τίποτε, πρέπει συνεχώς μέχρι το τέλος

της να τη διεκδικούμε. Ο φιλόσοφος Πλάτων (427-347) τό-

νιζε πως ο θεός δεν έχει ευθύνη για τις πράξεις αυτών που

έχουν ελευθερία επιλογής. «Αἰτία ἑλομένου θεός ἀναί-
τιος». Όποιος νομίσει ότι η ιστορία που αφηγείται ο Μοχέντ

Αλτράντ είναι αυστηρώς προσωπική, δεν θα έχει καταλάβει

τίποτε από το βιβλίο. Διαβάζοντάς το θα ανακαλύψετε πολ-

λές πτυχές από τη δική σας ζωή. Αρκεί να αντέχετε να κυτ-

τάξετε τον εαυτό σας στον καθρέφτη. Θα γευθείτε μία

ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Το βιβλίο λειτουργεί ως κάτοπτρο, αν-

τικατοπτρίζει τον εαυτό μας, είτε τον καλό είτε τον κακό.

Μας παρακινεί να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο, μια αυτοκρι-

τική, ώστε να πετύχουμε το όγδοο θαύμα, το σωκρατικό

«ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ», ΤΗΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ. 

Διαφαίνεται ισχυρή η ανάγκη της δημιουργίας “CREO

ERGO SUM” (= δημιουργώ, άρα υπάρχω). Ο άνθρωπος δη-

μιουργείται για να δημιουργεί. Αυτός είναι ο ακριβής προ-

ορισμός του και ο σωστός προσανατολισμός του. Οφείλει

να αφήνει ένα έργο / δημιούργημα, πέρα από τους απογό-

νους του. Και το πρόταγμα του ανθρωπισμού “Homo sum:

humanum nil a me alienum puto” (= Είμαι άνθρωπος και

τίποτε ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο), του Πόπλιου Τερέν-

τιου Αφρικανού (185-159, Λατίνου κωμικού ποιητή).

Είναι το κατάλληλο βιβλίο που πέφτει σαν το τσεκούρι

στην παγωμένη θάλασσα της ψυχής μας, όπως είπε ο Τσέ-

χος συγγραφέας, Φραντς Κάφκα, (1883-1924). Είναι το βι-

βλίο που αξίζει να διαβάσει κάθε αναγνώστης που θέλει

να βγει από την κατάψυξη (πνευματική νέκρωση).

Θα τελειώσω με τη ρήση του Ιρανού ποιητή Ομάρ Καγιάμ

(1048-1131), που ο συγγραφέας δείχνει να προτιμά και να

γνωρίζει καλά: «Αλήθεια που χρειάζεται απόδειξη είναι
μισή αλήθεια». 
Η αυτοβιογραφία του Μοχέντ Αλτράντ δεν χρήζει καμμίας

αποδείξεως.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Καλοκαγαθίας

ἄρχεσθαι
&

Κακοεργίης
παύεσθαι



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Οι Έλληνες δημιουργοί τα τελευταία

χρόνια επιχειρούν με σοβαρότητα και

γνώση να ακολουθήσουν νέες προσεγ-

γίσεις σε μεγάλα κλασικά έργα, και με

μεγάλη επιτυχία θα έλεγα.

Το “Ερωφίλη project”  μια παράσταση

που οι συντελεστές της, καταβυθιστή-

καν στην παράδοση και έφεραν στο

προσκήνιο την τραγωδία του Γεωργίου

Χορτάτση από το Κρητικό θέατρο.

Εναρμόνισαν την εύθραυστη ισορροπία

με το κείμενο, την μουσική, και την ερ-

μηνεία και μας μετέφεραν σ’ έναν

κόσμο άγνωστο ή και λησμονημένο

στους περισσότερους από μας.

Με την είσοδό μας στην αίθουσα, «με-

ταφερθήκαμε» σε μια άλλη εποχή, μα-

γική·  σ’ ένα παλάτι ενός βασιλιά, των

παλιών παραμυθιών μας. Η επιβλητικό-

τητα του σκηνικού χώρου, με τα αναμ-

μένα κεριά, σε συνδυασμό με την

εξαίσια μουσική δεν μας άφησε ούτε

στιγμή να έχουμε άλλη σκέψη από το

να περιμένουμε την επόμενη στιγμή. Το

πάτωμα ήταν στρωμένο με κόκκινες

κλωστές, σύμβολο του πάθους, του

έρωτα, του ομφάλιου λώρου, και του

αίματος  της εξουσίας, και η Κόρη να

κοιμάται.

Σιγά και σταδιακά γινόμαστε μύστες

ενός μυστηρίου, και μάρτυρες μιας τρα-

γωδίας. Οι πρωταγωνιστές κινούνται

στο χώρο σαν σκιές, κι όταν φωτίζονται

ακούς το λόγο τους μουσικά με ρυθμό,

κι άλλες  φορές βλέποντας τα χείλη

τους μόνο να κινούνται, ήταν  σαν να

χανόταν μέσα στο χρόνο. Η γλώσσα

είχε το Κρητικό ιδίωμα, όμως σε μας

έφτανε γνώριμη, (αλήθεια πόση πει-

θαρχεία, πόση δουλειά, πόσο τα-

λέντο?).

Το τραγικό με το λυρικό «σμίγανε

ομάδι» σαν παθιασμένοι εραστές.

Η μουσική παρούσα παντού άλλοτε να

ενισχύει άλλοτε κατακρίνει τα  τεκται-

νόμενα.

Οι πρωταγωνιστές μαγικοί,  μεταδίδον-

τάς μας πότε το πόνο, πότε το πάθος

του έρωτα, πότε την βαρβαρότητα  και

την ματαιοδοξία της εξουσίας. Ο δημι-

ουργός μάγος,  (Θεόδωρος Οικονομί-

δης) η βασιλοπούλα  γλυκιά

αφοσιωμένη πονετική  αληθινή (Αμαλία

Αρσένη) η Νένα – Ασκιά πάντα κοντά

στην πάσχουσα βασιλοπούλα με τρυ-

φερότητα και σύνεση, εξαιρετικά τα-

λαντούχα, (Δανάη Λουκάκη). Ο

Πανάρετος αποφασιστικός και αποφα-

σισμένος υπερασπίστηκε τη θέση και

την αγάπη του μέχρι μαρτυρίου με απί-

στευτη αμεσότητα (Βαγγέλης Σαλευ-

ρής) και  μιας εξαιρετικής σύλληψης

προσωπικότητας και χαρακτήρα του Φι-

λόγονου, ο οποίος έδειξε ως το τέλος

τις δυνατότητες του ταλέντου του

(Κωνσταντίνος Τσιομίδης).

Σκηνική Σύνθεση: Θεόδ. Οικονομίδης

Μουσικοί: Αρετή Κοκκίνου, Δημήτρης

Πρόκος

Μια όμορφη στιγμή για το θέατρο, μια

ευτυχής συνάντηση ενός αριστουργη-

ματικού έργου, με ταλαντούχους ευ-

φυείς και ακούραστους σύγχρονους

δημιουργούς

Ελπίζουμε και σε  άλλες τέτοιες στιγ-

μές.

Έφη Κανακουσάκη

Θέατρο Σφενδόνη

Μακρή 4, Πλάκα- Αθήνα, 

τηλ. 30 21 5515 8968

Στάση: Μετρό, Ακρόπολη

Παραστάσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο

στις 21:00 και Κυριακή στις 18:15

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

«Ερωφίλη project”
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Η ανισότητα στην κοινωνία σήμερα, έχει φτάσει σε παρά-

λογα ύψη και η διαδικασία συσσώρευσης του πλούτου συ-

νεχίζεται επιταχυνόμενη. 

Το 2017, 18 άνθρωποι κατείχαν όσο πλούτο κατέχει το φτω-

χότερο μισό του πληθυσμού της γης (3,6 δις άνθρωποι).

Τα πραγματικά εισοδήματα των πιο φτωχών κατοίκων του

πλανήτη, έχουν αυξηθεί μόλις κατά 3 δολάρια το χρόνο, τα

τελευταία 25 χρόνια. 

Αυτή η τερατώδης και αισχρή ανισότητα για να γίνει απο-

δεκτή, συνοδεύεται από μια εξίσου απίστευτη προπαγάνδα

δικαίωσής της. Η έρευνα έδειξε ότι οι αντιλήψεις και οι κρί-

σεις μας επηρεάζονται σε τεράστιο βαθμό απ το πλαίσιο

μέσα στο οποίο τοποθετείται η ανάλυση. Η ανισότητα πλαι-

σιώνεται έτσι, ώστε να φαντάζει δίκαιη ή τουλάχιστον απο-

δεκτή. 

Οι φωνές εναντίον αυτού του παραλογισμού, του αίσχους

και της κατάπτωσης της ανθρωπότητας και τα αιτήματα που

περιέχουν φτάνουν μέχρι τον "φόρο Τόμπιν", μια "πιο δί-

καιη" αναδιανομή του πλούτου ή αποδέχονται με ευγνωμο-

σύνη τις φιλανθρωπίες των πλουσίων.

Έχει η κοινωνία δικαιώματα πάνω στον παραγόμενο
πλούτο και πόσα; 
"Η τεχνολογία συνεργάζεται με την επιστήμη και η επι-

στήμη με την τεχνολογία για να προχωρήσουν, άρα είναι

αλληλένδετες. Για μια τεχνολογική ανακάλυψη είναι απα-

ραίτητες οι θεωρητικές γνώσεις από διάφορες επιστήμες.

Για την επιστημονική ανακάλυψη, είναι απαραίτητος ο τε-

χνολογικός εξοπλισμός" [Σχολικό εγχειρίδιο για την Τεχνο-

λογία].

Ο Ισαάκ Νεύτων το έθεσε σωστά και αναλογικά: "Αν μπό-
ρεσα να δω πιο μακριά απ όλους, είναι γιατί στεκόμουν

πάνω σε ώμους γιγάντων". 
Πέρα όμως απ αυτές τις ορατές και ανιχνεύσιμες διαδικα-

σίες, υπάρχουν και άλλες πιο θεμελιώδεις, πολύπλοκες, μα-

κρόχρονες και μη ορατές, για τις οποίες μια ιδέα μας δίνει

ο Φρίντριχ Ένγκελς: «Η έννοια αριθμός είναι μια "επι-
νόηση" κάποιου σοφού, μόνο αν τη δούμε ξεκομμένη απ’
την κοινωνία και την εξέλιξή της. Αλλά για να μπορέσει ο
σοφός να μετρήσει χρειάστηκε μια ικανότητα αφαίρεσης
απ’ όλες τις άλλες ιδιότητες των πραγμάτων, και συγκρά-
τησης μόνο του ποσοτικού στοιχείου τους.  
Αυτή την ικανότητα την απέκτησε η ανθρωπότητα μέσα σε
μια μακριά σειρά χιλιετιών δράσης και αντίδρασης με τη
φύση, εμπειρίας. Αν το δούμε έτσι, τότε η έννοια αριθμός
προβάλλει σαν αφομοίωση και άντληση της λογικής της
φύσης, με την πράξη του ανθρώπου».

Όταν λοιπόν οι καινοτόμοι διεκδικούν τα εύσημα, τις τιμές

και την ανταμοιβή της κοινωνίας, θα πρέπει να σκεφτόμα-

στε κι ότι θάπρεπε ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ

ΑΥΤΟΙ προς την κοινωνία, που τους έδωσε τη δυνατότητα,

πατώντας πάνω στο μόχθο και τις γνώσεις που συσσώ-

ρευσε η ανθρωπότητα, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά

τους και να επιβεβαιώσουν την προσωπικότητά τους. Αλ-

λιώς ας καινοτομήσουν εκτός κοινωνίας...

Το αφήγημα δηλαδή των ελίτ και όσων "θάπρεπε να τους
ευγνωμονεί η ανθρωπότητα" περιορίζεται μέσα στους τοί-

χους ενός εργοστασίου ή μιας επιχείρησης.  Η έννοια όμως

της παραγωγής/δημιουργίας αγκαλιάζει κάθε ανθρώπινη

δραστηριότητα και κάθε πόρο της ανθρωπότητας, ακόμα και

των πιο ακραίων ορίων της. Όχι βέβαια με την έννοια των

"επιστημόνων" "οικονομολόγων", αλλά με την πλατιά έν-

νοια της συνεισφοράς στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

Αντικρίζοντας τα πράγματα με μια τέτοια προοπτική, αντι-

λαμβανόμαστε ότι η γλώσσα (που είναι αποτέλεσμα της συ-

νεργασίας, της επικοινωνίας, της εργασίας και των αγώνων

κάθε κοινωνίας και ποτέ αποτέλεσμα της έμπνευσης κά-

ποιων καινοτόμων ή ιδιωτών) και οι εγγράμματοι άνθρωποι-

φορείς της (το σύνολο δηλαδή των μελών της κοινωνίας),

αποτελούν το θεμελιώδες εργαλείο (ή εργοστάσιο), που

πάνω του πατάει και δημιουργεί ο κάθε εφευρέτης/καινο-

τόμος την έμπνευσή του, ή ο ιδιώτης την παραγωγή και την

περιουσία του. Αυτά δεν αποτελούν το "πλαίσιο" για να λη-

στεύουν και να καταδυναστεύουν οι ελίτ τους ανθρώπους,

αλλά είναι κληρονομιά, περιουσία και δικαιώματα της αν-

θρωπότητας, που καμιά γενιά δεν μπορεί να παραχωρήσει

σε ιδιώτες. Άλλωστε, η οικονομική πρακτική δεν είναι επι-

στήμη όπως η φυσική ή η χημεία, αλλά είναι διαποτισμένη

μέχρι το μεδούλι απ’ την πολιτική. Αυτό περιγράφει και εξη-

γεί υπέροχα ο Γιώργος Καραμπελιάς («Η νέα εποχή του
παγκόσμιου καπιταλισμού»): «Για να κατανοήσουμε το ση-
μερινό χρηματιστηριακό φαινόμενο και την  είσοδο στην
εποχή της “εικονικής οικονομίας”, θα πρέπει να εισάγουμε
την έννοια του “κοινωνικού εργοστασίου” και μάλιστα σε
πλανητική κλίμακα. 
Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν αποσπούν απλώς υπεραξία απ’
τους  συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά από το σύνολο
του πλανήτη, μέσω μιας μυθώδους μεταφοράς πόρων που
επιτρέπει το χρηματιστήριο και οι αδιάκοπες μετακινήσεις
των κεφαλαίων.
Αυτή η απόσπαση υπεραξίας δεν πραγματοποιείται μέσω
της άμεσης εργασιακής σχέσης, αλλά μέσω της υπαγωγής
του συνόλου του πλανήτη στην ηγεμονία του κεφαλαίου
και μάλιστα του δυτικού». 
Αν οι άνθρωποι πάψουν ν’ αποδέχονται σαν λογική τη ση-

μερινή κατάσταση και συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά

τους, το σύστημα θα έχει καταρρεύσει. Η μεγάλη μάχη λοι-

πόν πρέπει να δοθεί γι’ αυτές τις κρυμμένες αντιλήψεις και

ιδέες, που κανείς δεν συζητά σήμερα. Οι άνθρωποι πρέπει

να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους.

Γιώργος Παπανικολάου

Έχει η κοινωνία δικαιώματα πάνω στον

πλούτο  που παράγεται και πόσα;

108 μαθητές από όλη την Ελλάδα, 25

μαθητές από το Δήμο 3Β (από 3 σχο-

λεία)  βρέθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού

Στ. Νιάρχος - 20 και 21 Οκτωβρίου  -

όπου πήραν μέρος σε πρόγραμμα μύη-

σης σε βαθιά ηλεκτρονική τεχνολογία,

και τον τρόπο να δημιουργήσουν τρισ-

διάστατες κινούμενες εικόνες.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρα-

κτικών του Υπουργείου Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το

Oracle Academy και την υποστήριξη της

Revive Greece και του Οργανισμού

Ανοιχτών Τεχνολογιών, στο πλαίσιο

της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφια-

κές Δεξιότητες και την Απασχόληση

(www.nationalcoalition.gov.gr). Η εκδή-

λωση έλαβε χώρα ταυτόχρονα στα

κράτη-μέλη της Ε.Ε από τις 6 έως τις

21 Οκτωβρίου και εντάσσεται στις δρά-

σεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώ-

δικα.  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με

επικεφαλείς τους καθηγητές πληροφο-

ρικής των σχολείων τους και, μέσα από

το εκπαιδευτικό λογισμικό Alice και την

υποστήριξη του Oracle Academy, διδάχ-

θηκαν συγκεκριμένες έννοιες προ-

γραμματισμού με βάση την Java και

προχώρησαν στη δημιουργία των δικών

τους ιστοριών. Οι εκπαιδευτικοί είχαν

ήδη εξοικειωθεί με το λογισμικό στο εκ-

παιδευτικό εργαστήρι «Getting started

with Java using Alice» του Oracle Acad-

emy. Επιπλέον, ο Οργανισμός Ανοι-

χτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

ενημέρωσε τους μαθητές και τους εκ-

παιδευτικούς για τις λειτουργίες του

τρισδιάστατου εκτυπωτή (3D printer) με

επίδειξη των δυνατοτήτων του, ενώ η

Revive Greece παραχώρησε μέρος του

εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα «Let’s code, girls ‘n’

boys!!!» από εκδήλωση κώδικα εξελίχ-

θηκε σε εμπειρία συνεργασίας, συλλο-

γικότητας, ομαδικής δουλειάς και

δημιουργικότητας. 

Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν με εν-

θουσιασμό, προχώρησαν ένα βήμα πα-

ρακάτω αυτά που διδάχθηκαν και

κατέπληξαν με τις δυνατότητές τους,

αλλά και την επιθυμία τους η εμπειρία

τους αυτή να συνεχιστεί και να μην

αποτελέσει μια ανάμνηση. 

Οι μαθητές αποχώρησαν έχοντας στις

αποσκευές τους την υπόσχεση ότι επι-

στρέφοντας στα σχολεία οι καθηγητές

τους θα λάβουν οδηγίες και υλικό για

να εξελίξουν ότι απεκόμισαν από το

διήμερο κώδικα, με σκοπό να το πα-

ρουσιάσουν σε ειδική εκδήλωση που θα

πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου

τριμήνου του 2019.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα

Μαθητές δημιουργούν τρισδιάστατες 

κινούμενες εικόνες!

25 μαθητές από 3 σχολεία του Δήμου 3Β
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Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τα-

κτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-

κής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, μετά από πρόσκληση του Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Προέδρου του ΣΟΠΠ,

Πέτρου Φιλίππου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν σύμφωνα με την ημερήσια

διάταξη αφορούσαν στον απολογισμό  της αντιπυρικής

περιόδου του 2018, τις δράσεις προετοιμασίας για την

πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από

πλημμύρες και χιονοπτώσεις-παγετό κατά την τρέχουσα

περίοδο, καθώς και τις δράσεις προετοιμασίας για την

πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδή-

λωση σεισμού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης,  έκανε μια συνοπτική αναφορά

στην αντιπυρική περίοδο και στα συμβάντα στην πε-

ριοχή της Ανατολικής Αττικής,  εστιάζοντας κυρίως στην

τραγική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στο Μάτι.

Επεσήμανε την άμεση ανταπόκριση της Διεύθυνσης Πο-

λιτικής Προστασίας η οποία ενεργοποιήθηκε για να συν-

δράμει το Πυροσβεστικό Σώμα με υδροφόρες και

εκσκαφικά μηχανήματα σε όλες τις περιπτώσεις. Ανα-

φέρθηκε στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και υλοποι-

ούνται από πλευράς Κυβέρνησης, μέτρα στήριξης των

πληγέντων και των πυρόπληκτων περιοχών. 

Επίσης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν από την

πλευρά της Περιφέρειας (Δ/νση Πολιτικής Προστασίας),

τα μηχανήματα που διατέθηκαν για αποκατάσταση και

άρση επικινδυνοτήτων καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων

είτε μετά από αιτήματα των Δήμων που επλήγησαν από

τις πυρκαγιές του Καλοκαιριού, είτε μετά από αιτήματα

των Τεχνικών Υπηρεσιών. Συνολικά έχουν γίνει μέχρι

στιγμής  6 εργολαβίες με δαπάνη γύρω στο €900.000

(από 26/07/2018 έως και σήμερα).

Ευχαρίστησε όλα τα σώματα που έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους στη μάχη με τις φωτιές και τις πλημμύρες.

Απαραίτητη και αναγκαία η πρόληψη

Στο δεύτερο μέρος συζητήθηκε ο συντονισμός των αρ-

μόδιων φορέων/ υπηρεσιών για τις αναγκαίες προληπτι-

κές ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από κάθε

συμβάν (πλημμυρικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις) κατά

την τρέχουσα χειμερινή περίοδο. Ο Αντιπεριφερειάρχης

ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι εκτελούνται

έργα και μελέτες ή πρόκειται να εκτελεστούν από τη Δι-

εύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής, όπως:   

• Τον καθαρισμό ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής,

• Την ολοκλήρωση του καθαρισμού και τη συντήρηση

φρεατίων υδροσυλλογής – συνδετήριων αγωγών στις

οδούς αρμοδιότητάς της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής μέχρι το τέλος του έτους.

• Αντιπλημμυρικά έργα που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη

ή αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα στους Δήμους Κρω-

πίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διονύσου, Παλλή-

νης.

• Εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας σε

διάφορες περιοχές της Ανατολικής Αττικής που αντιμε-

τωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα

• Τις “ιρλανδικές διαβάσεις”* που υπάρχουν σε δρόμους

αρμοδιότητας των Δήμων, αλλά και της Περιφέρειας

προκειμένου να γνωστοποιηθούν έγκαιρα τυχόν προ-

βλήματα που παρουσιάζονται από πλημμυρικά φαινό-

μενα, έτσι ώστε να σημανθούν κατάλληλα από την

αρμόδια Τροχαία.

Ετοιμη η Περιφέρεια για χιονοπτώσεις

Αναφερόμενος στις χιονοπτώσεις, σημείωσε ότι ήδη

υπάρχουν ανάδοχοι στις εργολαβίες αποχιονισμού που

θα εκτελεστούν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρο-

πολητικών Υποδομών σε συνεργασία με την Δ/νση Τε-

χνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας, καθώς και μητρώο

ιδιωτικών μηχανημάτων από την Πολιτική Προστασία. Τα

μηχανήματα έργου που διαθέτει η Αντιπεριφέρεια έχουν

παραχωρηθεί σε δήμους. Υπάρχει επαρκής ποσότητα

αλατιού στις αποθήκες της Περιφέρειας και θα γίνει εάν

απαιτηθεί και νέα προμήθεια. 

Για τον σεισμικό κίνδυνο

Τέλος, αναφέρθηκε στις ενέργειες που πρέπει να γί-

νουν, από πλευράς εμπλεκομένων υπηρεσιών, για την

πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμικά

φαινόμενα.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέ-

πει να επανεξετάζουν προληπτικά και σε τακτά χρονικά

διαστήματα την ετοιμότητά τους και τον σχεδιασμό των

δράσεων σε σχέση με τον σεισμικό κίνδυνο. Έχουν κα-

ταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα, ανά Δήμο, όλοι

οι χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού οι οποίοι

έχουν απεικονιστεί χαρτογραφικά στο διαδικτυακό τόπο

της Περιφέρειας.  

Επεσήμανε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των ση-

μείων συγκέντρωσης των πολιτών σε περιπτώσεις εκτά-

κτων αναγκών όλων των Δήμων, βάσει των εμπειριών

που έχουν αποκτηθεί τα σχέδια διαφυγής. 

σ.σ. ο πολίτης πώς τους γνωρίζει;

Αναλυτικά στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν:
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αν. Αττικής Σπύρος Πάντζας, Διοικη-

τές και εκπρόσωποι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αν.

Αττικής και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λαυρίου, Κρωπίας,

Νέας Μάκρης, Οινοφύτων, καθώς και από τον 9οΠΣ, και τον 6οΠΣ

(Θρακομακεδόνες), εκπρόσωποι του Τμήματος Τροχαίας Αττικής

Οδού, Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτι/κής Αττικής, των Δ/νσεων Αστυνο-

μίας Βορ/κής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής, ο Δ/ντής της

ΕΜΥ, οι Δ/ντες Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νση Υγείας της ΠΕΑΑ

καθώς και στελέχη των υπηρεσιών τους.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Λιμεναρχεία Ραφήνας, Λαυρίου

και Χαλκίδας - Ωρωπού, αλλά και από το Δασαρχείο Πεντέλης και

Λαυρίου, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης Αττικής, την ΠΠ Δήμων Ανατολικής Αττικής, την Περιφε-

ρειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), τον Φορέα Διαχείρισης

Εθνικού Πάρκου Σχινιά, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού

Πάρνηθας, τη Σχολή Τεθωρακισμένων 3ο Επιτελικό Γραφείο, την

ΥΠΑ (Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών), Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο

Βούλας, στελέχη της ΔΕΔΗΕ και του ΣΠΑΠ. 

Επίσης οι εθελοντικές οργανώσεις της Αν. Αττικής (Ομάδα Π.Π.

Καλυβίων, Ομάδα Π.Π. Κουβαρά, Όμιλος Φίλων του Δάσους,  Δυ-

νάμεις Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης, Δημοτική

Ομάδα Βούλας, Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας ΔΕ

Βάρης, Σωματείο Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, Ομάδα Δήμου

Κρωπίας και Σύλλογος Στρατιωτικού Αθλητισμού Εφέδρων.

―――――――

* "Ιρλανδικές διαβάσεις" ονομάζονται κάποια σημεία του

οδικού δικτύου, ορισμένοι δρόμοι που συναντιούνται με χεί-

μαρρους, χωρίς να υπάρχει γέφυρα.

Για τη διευκόλυνση των οχημάτων έχει κατασκευαστεί τσι-

μεντένιο οδόστρωμα. Η κατασκευή αυτή ονομάζεται διε-

θνώς Ιρλανδική διάβαση.

Η διέλευση από τις διαβάσεις αυτές είναι ασφαλής μόνον

όταν δεν υπάρχει νερό ή υπάρχει ελάχιστο. Επισημαίνεται ότι

μετά από βροχοπτώσεις ή από χιονόπτωση και λιώσιμο του

χιονιού, στις ιρλανδικές διαβάσεις εμφανίζονται μεγάλες πο-

σότητες νερού, οπότε η διέλευση είναι πολύ επικίνδυνη.

Απολογισμός Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

της αντιπυρικής περιόδου 2018
Δράσεις προετοιμασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 31/10/2018
Αρ. πρωτ.: 1247

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙ-
ΝΗΤΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Δ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»  (Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ)
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, του Π.Δ 34/95, το
Ν.3463/2006 και  το Ν. 3852/2010,
προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία για την εκμίσθωση ακι-
νήτου (αναψυκτηρίου) εντός του
αθλητικού Κέντρου «Δ. Παναγιώ-
του» (Δ.Ε. Παλλήνης).
Αντικείμενο της Δημοπρασίας θα
είναι η μίσθωση Δημοτικού ακινή-
του, εμβαδού 97,25 περίπου τ.μ.
συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών
χώρων και τουαλετών, το οποίο ευ-
ρίσκεται εντός του αθλητικού
χώρου «Δημήτρης Παναγιώτου»,
Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, ο
οποίος έχει παραχωρηθεί στην
ΚΕΑΠΠΔΠ. Ειδικότερα οι προς μί-
σθωση χώροι έχουν ως ακολούθως:
Αναψυκτήριο 36,40 τ.μ., Στέγαστρο
αναψυκτηρίου 39,00 τ.μ., WC 9,6
τ.μ. (εξυπηρετεί και τις ανάγκες του
παρακείμενου αθλητικού χώρου),
φυλάκιο 12,25 τ.μ.
Η προβλεπόμενη χρήση του ακινή-

του είναι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η
Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη  2018,
ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Παλλήνης, που βρίσκονται στην
οδό Κλειτάρχου& Αριστείδου στον
1ο όροφο ενώπιον της Επιτροπής
που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.
132/2018 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ΚΕΑΠΠΔΠ.
Η προσφορά αφορά:
1. Την εκμίσθωση των παραπάνω
χώρων σύμφωνα με την αναλυτική
διακήρυξη 
2. Η δημοπρασία θα είναι φανερή
και προφορική
3. Κατώτατο όριο πρώτης προσφο-
ράς ορίζεται το ποσό των τρακο-
σίων πενήντα ευρώ (350,00€) ανά
μήνα.
4. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορί-
ζεται σε οκτώ (8) έτη με δυνατό-
τητα μονομερούς, κατόπιν σχετικής
δήλωσης, εκ μέρους του μισθωτή
παράτασης τεσσάρων (4) ετών, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διαπιστωθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΑΠΠΔΠ, η έγκαιρη και πλήρης
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την μίσθωση.
5. Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει
κατά την διεξαγωγή της Δημοπρα-
σίας θα προσκομίσουν Γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων  ή Εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τρά-
πεζας για το ποσό που θα είναι ίσο

με δέκα τοις εκατό (10%) του  ορι-
ζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης υπολο-
γιζόμενου για το σύνολο της αρχι-
κής μισθωτικής περιόδου (8 έτη),
ήτοι ποσού (8x12x350,00 x10%)
3.360,00 ευρώ και Γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα-
νείων  ή Εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζας
για το ποσό που θα είναι ίσο με
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του
προβλεπόμενου προϋπολογισμού
υποχρεωτικής επένδυσης κατά το
άρθρο 3, παρ. 6 της παρούσας,
όπως αναλυτικά επεξηγείται στην
υπ’ αριθμ 93/2018 μελέτη της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας και παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Α’, ήτοι ποσού
(73.719,50 x 15%) 11.057,93 ευρώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα και τα  δι-
καιολογητικά συμμετοχής , στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
(ΑΔΑ: 9Κ8ΝΟΚΟΚ-ΦΗΑ) διατίθεται
από την ηλεκτρονική σελίδα της
Κ . Ε . Α . Π . Π . Δ . Π .
h t t p s : / / d i a v g e i a . g o v. g r / f / d i -
avgeiakeappdp Για περισσότερες πλη-
ροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται: Τηλ: 210.6619937,
και ώρες 9:00-14:00 μ.μ.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 1/11/2018
Αρ. Πρωτ. 39040

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ ΚΧ 1117»
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό, για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙ-

ΝΟΥ ΚΧ 1117» με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής ,συνολικής προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης 73.374,79€
(Α.Μ. 114/2018).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από

κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρο-
νικής δημοσίευσης της προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
07/11/2018 και ώρα 8:00π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 26/11/2018
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική

αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 03/12/2018.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά για το σύ-
νολο της υπηρεσίας. Για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ
ΦΠΑ ήτοι : 600,00€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr. 
(Πληροφορίες τηλ.: 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Αρ. Μελ.: 59/2018
Παλλήνη 1/11/2018
Αρ. πρωτ.: 1265

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΟY ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», προϋπο-
λογισμού  47.616,00ευρώ με το
Φ.Π.Α 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 14η Νοεμβρίου,
ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών είναι 11.00
και η ώρα λήξης 11.30. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφρά-
γισης, ενώπιον της Επιτροπής δια-
γωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλε-
σης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται στο ποσό των 768,00
€ (2% του συνόλου του προϋπολο-
γισμού της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ)
σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών

προδιαγραφών, για κάθε διαγωνιζό-
μενο και θα κατατίθεται σε μορφή
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του
ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισμένης τράπε-
ζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp (ΑΔΑ:
9ΞΟΓΟΚΟΚ-ΡΒ2/Μοναδικός Κωδικός
- ΑΔΑΜ: 18PROC003936930) Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Τηλ: 210.6619937, και ώρες 9:00-
14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Δύο βουλευτές της Ν.Δ.,
ο Γεώργιος Βλάχος και
ο Βασίλης Οικονόμου,
κατέθεσαν - ο καθένας
ξεχωριστά- ερώτηση στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο
για την έλλειψη αλεξί-
σφαιρων γιλέκων στα
Αστυνομικά τμήματα της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Νοτιοανατολικής Αττικής

Ο Βουλευτής, Γεώργιος Βλά-
χος, σημειώνει ότι «αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μην
καλύπτεται το σύνολο των
αστυνομικών δυνάμεων και
επομένως να τίθεται σε κίν-
δυνο η σωματική τους ακε-
ραιότητα κατά την άσκηση
του καθήκοντος».

Με δανεικά 
αλεξίσφαιρα η 

ελληνική αστυνομία 

Μόνο απαράδεκτα θα μπο-
ρούσαν να χαρακτηριστούν
όσα λαμβάνουν χώρα στην
Ελληνική Αστυνομία, γρά-
φει ο  Βασίλης Οικονόμου, 
σημειώνοντας ότι «σύμ-
φωνα με τα όσα μας καταγ-
γέλει ο Γραμματέας του Δ.Σ
της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Αστυνομικών Υπαλλή-
λων (Π.Ο.ΑΣ.Υ). Μετά από
συναντήσεις που πραγματο-
ποίησε στα Αστυνομικά
Τμήματα της Νοτιοανατολι-
κής Αττικής διαπίστωσε,
όπως μας αναφέρει, τραγι-
κές ελλείψεις σε υλικοτε-

χνικό εξοπλισμό και ειδικό-
τερα στα αλεξίσφαιρα γι-
λέκα. Οι αστυνομικοί
προκειμένου να επιχειρή-
σουν, αναγκάζονται να δανεί-
ζονται το αλεξίσφαιρο γιλέκο
του συναδέλφου τους, με ότι
αυτό συνεπάγεται... 
Επιπλέον στην περίπτωση
υπηρεσίας μεγάλης εμβέ-
λειας η Διοίκηση δεν είναι
ικανή να ανταποκριθεί και
να καλύψει επαρκώς με
αλεξίσφαιρη θωράκιση το
σύνολο του Προσωπικού».
Καταλήγοντας σημειώνει
ότι το σώμα αφήνει απρο-
στάτευτους τους ανθρώ-
πους που κάλουνται και  να
προστατέψουν την ελλη-
νική κοινωνία.

ΑΔΑ:6ΩΘΞΩΛΝ-Ρ08
18PROC003944358 2018-11-02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο 2-11-2018   
Αρ. Πρωτ. 15520

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ»
Ενδεικτικού προϋπολογισμού
53686,50€ πλέον ΦΠΑ 24%
12884,76€ σύνολο 66571,26€

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-

ρωσης την οικονομικά χαμηλότερη
προσφορά  για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογι-
σμού δαπάνης 66571,26€ με ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
17/2018 θεωρημένη μελέτη του
Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνι-
σμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, Ν.3463/2006,
Ν.3852/2010, Ν. 4412/2016 και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτά εγ-
κυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην αί-
θουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπού-
λου Μεσογαίας την  16η Νοεμβρίου
2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
010:30 – 11:00 (πέρας κατάθεσης
προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας

Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές
εταιρείες που κατασκευάζουν, εισά-
γουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω
είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτεί-
ται σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.
4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμό-
διο γραφείο του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
09:00 – 14:00 στο τηλ 22990-20155
αλλά και από την ιστοσελίδα του
κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου.. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Δημοτική Ομάδα,  Δημοτικής
Καινοτομίας Λαυρεωτικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοτική Καινοτομία διατηρεί όλα αυτά τα
χρόνια δύο σταθερές και απαρέγκλιτες
αρχές, βάσει των οποίων συγκροτείται, οργα
νώνεται και δουλεύει η Δημοτική Ομάδα.
Η πρώτη αρχή περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία
χαρακτηριστικά για να τοποθετείται κάποιος
σε θέση αυξημένης ευθύνης, όπως αυτή του
αντιδημάρχου, που είναι η συνέπεια, η δυ
νατότητα καλής συνεργασίας με συναδέλ
φους και υπαλλήλους, η εργατικότητα, η
προσήλωση στις ευθύνες και τις αρμοδιότη
τες και τελικά η αποτελεσματικότητα.
Η δεύτερη αρχή περιλαμβάνει τα χαρακτηρι
στικά του σεβασμού των συλλογικών απο
φάσεων της Δημοτικής Ομάδας και της
πολιτικής ακεραιότητας.
Ο  Τάσος Αντωνίου δε πληροί κανένα από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά.
Ως αντιδήμαρχος ήταν πλήρως αναποτελε
σματικός στην άσκηση των αρμοδιοτήτων
του, με αποτέλεσμα σοβαρά έργα που
άπτονται της καθημερινότητας στην Κερατέα
και τους Οικισμούς να παρουσιάζουν σοβαρή
καθυστέρηση.
Ως μέλος της Δημοτικής Ομάδας παρουσιάζει
συμπεριφορά γυρολόγου και πολιτικού τυχο
διώκτη, συμπεριφορά υπονόμευσης των
αποφάσεων της Ομάδας μας, με τρόπο ανέν

τιμο και υπόγειο.
Ως εκ τούτου ο Τάσος Αντωνίου, με απόφαση
της Δημοτικής Ομάδας, τίθεται εκτός παρά
ταξης. Αυτονόητα εκπίπτει και από τη θέση
του αντιδημάρχου, στην οποία τοποθετείται
ο Ηλίας Στουραΐτης.
Ταυτόχρονα εντάσσεται στη δημοτική ομάδα
της Δημοτικής Καινοτομίας η Σοφία Λινάρ
δου, η οποία έκανε την ακόλουθη δήλωση:
΄΄ Η συμμετοχή μου στα αυτοδιοικητικά
δρώμενα πηγάζει πάντα από την υπερά
σπιση του δημοσίου συμφέροντος και της
ποιότητας της καθημερινότητας των πολι
τών, από την ενίσχυση των κοινωνικών δρά
σεων και δομών, από την υλοποίηση έργων
με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Σήμερα τέσ
σερα χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές γί
νεται σαφές ότι η Δημοτική Αρχή εργάζεται
συστηματικά και οργανωμένα στις κατευ
θύνσεις αυτές. Παραβλέποντας τις όποιες
επιμέρους διαφωνίες και προτάσσοντας την
ανάγκη της ενότητας και της συνέχειας συ
στρατεύομαι στη μεγάλη προσπάθεια της
Δημοτικής Αρχής, του δημάρχου Δημήτρη
Λουκά και της Δημοτικής Καινοτομίας ’’
Η Δημοτική μας Ομάδα την υποδέχεται με
αυξημένες προσδοκίες και την περιβάλλει με
εμπιστοσύνη στο ήθος της και στις δυνατό
τητές της.

Ο Δήμαρχος
Η Δημοτική Ομάδα 

της Δημοτικής Καινοτομίας
Δημήτρης Λουκάς

«Ανεπάρκεια αλεξίσφαιρων γιλέκων στα αστυνομικά

τμήματα της Δι/νσης Αστυνομίας Νοτ/κής Αττικής»
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στα πεταχτά

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

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTOYNTAI Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσο-

κόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη.

Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός

ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχά-

ριστο περιβάλλον και προοπτικές επαγγελματικής

εξέλιξης.  Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail:

jobs@aktios.gr,  Τηλ. 2169001034.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 70 τ.μ. εκ των οποίων

τα 35 είναι ισόγειο και τα άλλα 35 πατάρι. Το κατά-

στημα βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, οδός Ήρας 2 και

Θησέως. Επικοινωνήστε στο τηλ. 6998958059.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

σθεν της πλατείας Αγάλματος (Βασ. Κων/νου) σ’ εμ-

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

σης, δεν διαθέτει Ι.Χ. Ομιλεί αγγλικά. Παρέχονται

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 15 Νοεμ-

βρίου 2018 θα διενεργηθούν οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές

εκπτώσεις. Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από

την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής

των αγαθών και υπηρεσιών, που πωλούνται με έκπτωση,

επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία του

ποσοστού έκπτωσης. Στο διάστημα αυτό, δίνεται από το

νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των κα-

ταστημάτων την Κυριακή 4 Νοεμβρίου. Η πρόταση του Εμ-

πορικού Συλλόγου για το ωράριο λειτουργίας τη

συγκεκριμένη Κυριακή είναι 11.00 – 18.00.

4ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός

Ποίησης "K.Π. Καβάφης"

Η International Art Academy διοργανώνει τον 4ο Παγκόσμιο

Διαγωνισμό Ποίησης "K.Π. Καβάφης" 2018. Στο Διαγωνι-

σμό μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος (ανεξαρ-

τήτως ηλικίας και εθνικότητας), με μια ποιητική συλλογή

γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ:  Έκδοση Ποιητικής Συλλογής

Θα δοθούν συνολικά 30 Βραβεία.

Μετά την μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων Διαγωνι-

σμών  η International Art Academy προχωράει  με αισιοδοξία

στον 4ο Διαγωνισμό, με στόχο να υπηρετήσει με συνέπεια

το νέο θεσμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές βραβευμένες ποιητικές

συλλογές από τους προηγούμενους Διαγωνισμούς, εκδό-

θηκαν ήδη από γνωστούς εκδοτικούς οίκους.

Όλες οι πληροφορίες  στην ιστοσελίδα  

http://artsociety.gr/IAA_Poetry_Competition_K.PKavafis.pdf

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

για την δραματική κατάσταση 

που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του
Αθήνα, 31/10/2018

Θέμα: Παρουσία τοξικοεξαρτημένων ατόμων στους χώ-

ρους γύρω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

αφού επανεξέτασε την κατάσταση που επικρατεί στους

χώρους γύρω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύ-

ματος, εξαιτίας της παρουσίας εμπόρων-διακινητών και

χρηστών ναρκωτικών ουσιών, διαπίστωσε ότι οι συνθήκες

που περιγράφει το Ψήφισμα της Συγκλήτου της 18ης

Οκτωβρίου 2018, εξακολουθούν να υφίστανται. 

Η Σύγκλητος με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει τις

προσπάθειες της με στόχο την υπεράσπιση του δικαιώμα-

τος της ασφάλειας και των συνθηκών υγιεινής για τα μέλη

της πανεπιστημιακής κοινότητας, και καλεί, για μια ακόμα

φορά, τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να δράσουν

συντονισμένα και αποτελεσματικά για την άμεση και μό-

νιμη απομάκρυνση διακινητών και χρηστών ναρκωτικών ου-

σιών από τους χώρους και δρόμους με τους οποίους

γειτνιάζει άμεσα το Πανεπιστήμιο.

Η Σύγκλητος -σε συνεργασία με τους φοιτητές, το εκπαι-

δευτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος και με την

υποστήριξη των αποφοίτων του, των οικογενειών των φοι-

τητών του και των πολιτών που ενδιαφέρονται για το Πα-

νεπιστήμιο- θα εντείνει τις προσπάθειές της για την

εξασφάλιση συνθηκών ανεμπόδιστης λειτουργίας του

Ιδρύματος. Προς το σκοπό αυτό αναθέτει στις Πρυτανικές

αρχές να ενημερώσουν τους θεσμικούς φορείς της Πολι-

τείας για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί γύρω από

τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και να ζητήσουν τη συν-

δρομή αυτών για την άμεση αντιμετώπισή της.

"Ο Ελληνικός Αθλητισμός -
Πραγματικότητα 
και Προοπτικές"

Eκδήλωση με θέμα "Ο Ελληνικός Αθλητισμός -
Πραγματικότητα και Προοπτικές" οργανώνει η το-

πική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Γλυφάδας, με ομιλητή

τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιώργο

Βασιλειάδη.

Παρεμβαίνουν ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου - μέλος

Ν. Ε. Νοτίων ΣΥΡΙΖΑ και η Άλκηστις Πατρικουνάκου

- μέλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Νοτίων.

Συντονίζει η δημοσιογράφος Αλέκα Ζουμή

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9

Νοεμβρίου 2018 στις 19:00 μμ στην αίθουσα του Δη-

μαρχείου Γλυφάδας, Άλσους 15

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο πλαίσιο του Γενικού  Κανονισμου Προσωπικών Δεδο-

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

είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι λαμβά-

νετε την εφημερίδα για ενημέρωσή σας στα τοπικά κυ-

ρίως νέα που μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.  Η

διαχείριση του προσωπικού σας αυτού δεδομένου γίνεται

αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωσή σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε την εφημερίδα, παρακα-

λούμε να μας το γνωστοποιήσετε, με τηλέφωνο (210

6030655), επιστολή, mail press@ebdomi.com, φαξ (210

9658.949).

Εφόσον δεν μας απαντήσετε, θεωρούμε ότι θέλετε να συ-

νεχίσετε να λαμβάνετε κατά καιρούς την εφημερίδα.

Μονώσεις, Υγρασίες, μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 
ΤΗΛ. 6977729300



20 ΣΕΛΙΔΑ - 3  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαζί θα θέσουμε στόχους και με τα σωστά εργαλεία θα απο-

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, ΑΝΟ-

ΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, 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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

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

O καρκίνος μπορεί να είναι ιάσιμος αν εντοπιστεί νωρίς

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Ο Δήμος Παλλήνης θέλοντας να

στείλει το πιο ηχηρό μήνυμα προς

όλες τις γυναίκες  ότι η πρόληψη –

πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του

μαστού και του τραχήλου μπορεί να

σώσει ζωές  διεκδίκησε και κατά-

φερε να ενταχθεί με επιτυχία  στο

πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου

“Η Ελλάδα κατά του καρκίνου” που

υλοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκο-

λογίας.

Ο πληθυσμιακός έλεγχος  στις γυ-

ναίκες του Δήμου Παλλήνης πραγ-

ματοποιήθηκε σε ειδικές και πλήρως

εξοπλισμένες αυτοκίνητες μονάδες

του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολο-

γίας και διήρκησε από τον Ιούνιο

έως και τον Ιούλιο του 2018, συνε-

χίστηκε δε, λόγω της αυξημένης

προσέλευσης, από τον Σεπτέμβρη

έως και τον Οκτώβριο του 2018.

Οι γυναίκες των οποίων η διάγνωση

των μαστογραφιών ήταν  φυσιολο-

γικές ενημερώθηκαν με προσωπική

επιστολή, ενώ γυναίκες με μαστο-

γραφικά ευρήματα κλήθηκαν για

κλινική εξέταση, περαιτέρω διερεύ-

νηση εντελώς δωρεάν. Αντίστοιχα

οι γυναίκες με φυσιολογικά αποτέ-

λεσμα κολποτραχηλικού επιχρίσμα-

τος  ειδοποιήθηκαν με επιστολή  να

επισκεφτούν το γυναικολόγο τους

για περαιτέρω έλεγχο.

Η Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας

Καλλιόπη Ζινέλη δήλωσε ότι ο

Δήμος Παλλήνης,  έχοντας την πεποί-

θηση πως η πρόληψη πρέπει να γίνει

τρόπος ζωής, θα συνεχίσει να υλο-

ποιεί προγράμματα ευαισθητοποί-

ησης, ενημέρωσης, πρόληψης και

έγκαιρης διάγνωσης για το όφελος

των δημοτών του, στηρίζοντας πληθυ-

σμιακές ομάδες που λόγω προκατα-

λήψεων, κοινωνικών δυσκολιών και

οικονομικών προβλημάτων αδυνα-

τούν να πραγματοποιήσουν προληπτι-

κούς ελέγχους.

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗ-

ΤΟΣ ... αρκεί να διαγνωσθεί έγ-

καιρα
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. . . γ ια την υγειά μας

γράφει η Κύρα Μελίντα Αλεξάκου* 

Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, ζούμε σε

έναν κόσμο όπου οι εμφανίσεις έχουν σημασία. Αμέ-

τρητα εξώφυλλα περιοδικών και social media είναι γε-

μάτα με εικόνες με τέλεια διαμορφωμένα σώματα,

χωρίς κυτταρίτιδα και απαλλαγμένα από ατέλειες και

ρυτίδες. Δυστυχώς, αυτή η εικόνα δίνει το μήνυμα ότι

η εξωτερική εμφάνιση είναι αυτή που μετράει περισσό-

τερο από όλα. 

Στην πραγματικότητα όμως αυτό που μετράει είναι “το

μέσα” το οποίο και συμβάλλει σε ένα υγιές “έξω”. Και

εδώ “επεμβαίνει” ο προπονητής υγείας ή health coach. 

Αλλά τι ακριβώς είναι ο health coach και γιατί μια συ-

νεργασία μαζί του θα σε βοηθήσει. 

Θεωρητικά οι περισσότεροι ξέρουμε τι πρέπει να κά-

νουμε για να είμαστε υγιείς αλλά λίγοι ξέρουμε πώς να

το κάνουμε αυτό. Το πρώτο πράγμα που θα σε βοηθήσει

ο προπονητής υγείας είναι να θέσεις εφικτούς στόχους

και να μετατρέψεις τους στόχους αυτούς σε πράξεις

μέσω συγκεκριμένων αλλαγών συμπεριφοράς (behav-

ioural change). Ένας προπονητής υγείας θα σε βοηθή-

σει να δημιουργήσεις ένα σχέδιο προκειμένου να ξεκι-

νήσεις να χτίσεις καινούργιες συνήθειες για να

φτάσεις τους επιθυμητούς στόχους σου.

Ένας προπονητής υγείας θα σε βοηθήσει να αφαιρέσεις

εσφαλμένα εμπόδια που εσύ ο ίδιος έχεις θέσει στον

εαυτό σου. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλεις να βελ-

τιώσεις τη διατροφή σου, αλλά να πιστεύεις ότι δεν

είναι εφικτό γιατί εργάζεσαι πολλές ώρες. Αυτό είναι

ένα εσφαλμένο αντιληπτό εμπόδιο. Χιλιάδες άνθρωποι

σε όλο τον κόσμο εργάζονται για πολλές ώρες και κα-

ταφέρνουν να διατηρούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Μέσω ενός καλά οργανωμένου πλάνου διατροφής και

μέσω θετικής ψυχολογίας, ένας προπονητής υγείας θα

σε βοηθήσει να αντικαταστήσεις αυτά τα εμπόδια με

υγιείς συνήθειες.

Κάτι που ξεχωρίζει τον προπονητή υγείας είναι ότι “συ-

ναντάει” τον πελάτη εκεί που βρίσκεται· στη ζωή του.

Δεν υπάρχει ένα πλάνο για όλους. Αυτό σημαίνει ότι ο

προπονητής υγείας δεν θα πιέσει αμέσως κάποιον, που

έχει κακές διατροφικές συνήθειες να τις αλλάξει για

ένα εξαιρετικά υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Θα σε

βοηθήσει να σχεδιάσεις μικρά βήματα ανάλογα με τις

ανάγκες σου και τον τρόπο ζωής σου για να χτίσεις

υγιείς συνήθειες και να μπορέσεις σιγά-σιγά να αλλά-

ξεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι θα αρχίσεις να

πιστεύεις στον εαυτό σου περοσσότερο και θα έχεις κί-

νητρα για να πετύχεις τους στόχους σου.

Ο προπονητής υγείας θα χτίσει μια σχέση εμπιστοσύ-

νης μαζί σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται

ένα κίνητρο από κάποιον που εμπιστεύονται για να αλ-

λάξουν “κακιές” συνήθειες. Με θετική ενίσχυση όμως

θα μπορέσεις να βγεις από τη ζώνη “άνεσής σου” και να

βελτειώσεις τη ζωή σου.

Οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν να θέσουν ένα στόχο

υγείας, συνήθως αντιμετωπίζουν εμπόδια για να τον

πραγματοποιήσουν. Ως εκ τούτου, χρειάζονται κάτι πε-

ρισσότερο από ένα υγιεινό μενού και ένα πλάνο άσκη-

σης. Ένας προπονητής υγείας θα σε βοηθήσει να

αλλάξεις τη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου και θα

σε μάθει να χρησιμοποείς θετικές λέξεις (positive self

talk) και σκέψεις, βοηθώντας σε να συνειδητοποιήσεις

την αξία σου και να πραγματοποιήσεις τους στόχους

σου.

Για να είσαι ο καλύτερός σου εαυτός εξωτερικά πρέπει
πρώτα να φροντίσεις τον εσωτερικό σου κόσμο. Χρει-
άζεσαι ένα υγιεινό σχέδιο διατροφής που ταιριάζει στις
ανάγκες σου, ένα σχέδιο άσκησης κατάλληλο για τον
σωματότυπο σου, καλή ποιότητα ύπνου, αγάπη για τον
εαυτού σου και απαλλαγή από ανθυγιεινές συνήθειες.
Ένας προπονητής υγείας θα είναι ο σύμμαχoς σου σε
αυτό το ταξίδι.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.kmhealth-
coaching.com

* Η Κύρα Μελίντα Αλεξάκου είναι βιοχημικός. Ξεκίνησε

την καριέρα της ως ερευνήτρια, αλλά στην πορεία απο-

φάσισε να συνδυάσει τις γνώσεις της στη Βιοχημεία και

με επιπλέον εξειδίκευση επέλεξε να ασχοληθεί στο

health coaching, γιατί είναι αυτό που λείπει από τους πε-

ρισσότερους από εμάς.

Τι είναι ο προπονητής υγείας και γιατί μπορεί να τον χρειάζεσαι 

4
Ξέρατε ότι το ξύδι είναι το καλύτερο

απολυμαντικό. Και στο πλύσιμο των

πιάτων και στο σφουγγάρισμα και στη

γιαλάδα του δαπέδου. Όσο για την οικονομία

στην τσέπη δεν το συζητώ. Δοκιμάστε το και

θα εκπλαγείτε...

Ο βήχας είναι ένα πολύ συχνό πρώιμο

σύμπτωμα πολλών νοσημάτων του

αναπνευστικού συστήματος ή μπορεί

να αποτελεί εκδήλωση παθήσεων

άλλων οργάνων. Δεν είναι πάθηση,

αλλά σύμπτωμα.

Όταν συνοδεύεται από απόχρεμψη

(φλέματα), τότε οι παθήσεις που τον

προκαλούν περιορίζονται στην αερο-

φόρο οδό και στους πνεύμονες.

Υπάρχουν δύο είδη βήχα, ανάλογα με

την ύπαρξη εκκρίσεων ή μη. Έτσι, μπο-

ρεί να έχουμε:

1) Ξηρό ή μη παραγωγικό βήχα,

2) Υγρό και παραγωγικό.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο

βήχας είναι σύμπτωμα ενός απλού

κρυολογήματος που συνοδεύεται με

μπούκωμα και δακρύρροια.

Σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της

Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εται-

ρείας, ο βήχας, ανάλογα με τη χρο-

νική του διάρκεια, χωρίζεται σε οξύ,

όταν η διάρκειά του είναι μικρότερη

των 3 εβδομάδων, υποξύ όταν διαρκεί

από 3 έως 8 εβδομάδες, και χρόνιο

όταν ξεπερνάει το διάστημα των 8

εβδομάδων. Παράλληλα, ο βήχας μπο-

ρεί να είναι ξηρός, δηλαδή να μην πα-

ρουσιάζει φλέματα και να νιώθουμε το

λαιμό μας να γδέρνεται, ή παραγωγι-

κός, ο οποίος συνοδεύεται από φλέ-

ματα.

Ποια είναι τα πιο συχνά αίτια του

βήχα;

― Οπισθορινική έκκριση (πχ ρινίτιδα,

ιγμορίτιδα)

― ΓΟΠ – γαστροοισοφαγική παλιν-

δρόμηση (πχ γαστρίτιδα, οισοφαγί-

τιδα, έλκος)

― Πνευμονία -Βρογχίτιδα

― Βρογχεκτασίες

Άσθμα - Αλλεργίες

Χρόνια αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Φαρμακευτικός

Καρδιακή ανεπάρκεια

Μεταλοιμώδης

Καρκίνος του πνεύμονα - Ψυχογενή

Πότε να ανησυχήσετε;

- Αν ο βήχας σας διαρκεί πάνω από 3

εβδομάδες και ακόμα περισσότερο αν

ξεπερνάει τις 8.

- Αν παρατηρήσετε κάποια αλλαγή

στα χαρακτηριστικά του βήχα, δη-

λαδή αν ξαφνικά έχετε φλέματα ή βή-

χετε πιο συχνά.

- Αν ο βήχας συνοδεύεται, από αίμα

πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή

άλλα συμπτώματα.

- Αν έχετε κάποιο προϋπάρχον νό-

σημα, όπως καρδιολογικό ή πνευμονο-

λογικό, καθώς μπορεί να σχετίζεται με

το βήχα.

- Αν ανήκετε σε κάποια από τις ευπα-

θείς ομάδες (καπνιστές, καρδιοπαθείς,

ηλικιωμένους, πνευμονοπαθείς) και

έπειτα από 2-3 ημέρες δεν υπάρχει

βελτίωση. 

Μπορεί να προκαλέσει κάποια άλλα

προβλήματα;

Ο βήχας, ειδικά ο χρόνιος, μπορεί να

προκαλέσει αρκετά προβλήματα

όπως: διαταραχές του ύπνου,     πόνος

στην αναπνοή,  άγχος-στρες και αί-

σθημα ανησυχίας,    θλάσεις μυών και

κατάγματα πλευρών πονοκέφαλο.

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D.

medlabnews.gr

Πότε ο βήχας πρέπει να σας ανησυχήσει; 
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Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ju Jitsu Εφήβων – Νέων

-18 και -21, πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία.  Στο πρω-

τάθλημα  αυτό έλαβαν μέρος  21 χώρες συνολικά και

η Ελλάδα κατέκτησε  4 Χρύσα και κατετάγη στην 7η

θέση.

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΛΕΥΚΑΡΟΣ, που συμμετείχε,

στο σύνολο κατέκτησε 1 Χρυσό, 1 Αργυρό, 5 Χάλ-

κινα, 1 πέμπτη  θέση και 2 έβδομες θέσεις

Πιο αναλυτικά οι Αθλητές κατέκτησαν Μετάλλια:

Χρυσό: Ν.Αδαμάκης – Β.Πίκη στο Duo Mix -18 

Αργυρό: Ε.Ευαγγέλου στο Ne Waza -18 -70 kg

Χάλκινο: Καραχάλια Μ. – Καραχάλια Χ.,Duo Women -18

Γκινοσάτης Ε. – Καλπακίδης Π., Duo Show -18 

Μαθιουδάκης Μ – Ευαγγέλου Ε., Duo Show -21

Μάλλη Α. στο fighting women -18 -52 kg.

Αδαμάκης Ν. στο fighting men -18 -60 kg.

Πέμπτη θέση :   Ζαντιώτης Θ. – Πίκης Η. στο Duo Men -21 

Έβδομη θέση :   Καλπακίδης Π στο fighting men -18 -55kg.

Καραχάλια Χ. στο fighting women -18 -63 kg. 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ju Jitsu Εφήβων – Νέων

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός για  όγδοη  χρο-

νιά διοργανώνουν την αθλητική εκδήλωση  «Σφήττιος

Δρόμος» για την ανάδειξη της  αρχαίας Σφηττίας οδού

και του ομώνυμου αρχαίου Δήμου που βρίσκεται ανά-

μεσα, στους πρόποδες του Υμηττού και την πόλη του Κο-

ρωπίου.  Ειδικότερα, την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018, στις

10:00 το πρωί στο τέλος της οδό Σφηττού (πρόποδες

Υμηττού- Κάστρου Χριστού, λίγο πιο πάνω από την Ιερά

Μονή Βηθλεέμ) θα διεξαχθεί ο «Σφήττιος Δρόμος 2018». 

Πρόκειται για αγώνα δρόμου και πεζοπορίας, ο οποίος

από το 2014 έχει μετεξελιχθεί σε αθλητικό γεγονός με

οργανωμένες συμμετοχές ενηλίκων (4χλμ) και

μαθητών/τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, με πολλές κατηγορίες-αγωνίσματα

(100μ,150μ, 350μ,600μ,1000μ, 2.000μ,4.000μ) ενώ μετέ-

χει και ο σύλλογος ΑμεΑ Κορωπίου, «Αγάπη και Ελπίδα».

Τα αγωνίσματα ξεκινούν στις 10:30. 

Μετά το πέρας των αγωνισμάτων και ειδικότερα στις

13:20 ακολουθεί η τελετή βράβευσης, η απονομή των με-
ταλλίων για τους τρεις πρώτους αθλητές και των αναμνη-

στικών διπλωμάτων για όλους τους συμμετέχοντες.

«Σφήττιος Δρόμος» για την ανάδειξη της  αρχαίας Σφηττίας οδού 

Ε
τοιμάζονται και φέτος χιλιάδες δρο-

μείς, αθλητές αλλά και απλοί πολί-

τες να συμμετάσχουν στον

Αυθεντικό Μαραθώνιο που ξεκινάει από

τον τύμβο του Μαραθώνα και καταλήγει

στο καλλιμάρμαρο στην Αθήνα. Η εκκί-

νηση γίνεται την Κυριακή 11 Νοεμβρίου. 

Το Σάββατο 10/11 γίνεται η τελετή έναρ-

ξης και Αφή Φλόγας στον Τύμβο Μαρα-

θώνα, ώρα 12.30-14.00

42 χιλιόμετρα διαδρομής με πολλές εικό-

νες από τη φύση αλλά και από τους πολί-

τες που στέκονται ένθεν και ένθεν της

Λεωφόρου Μαραθώνος για να χειροκρο-

τήσουν τους δρομείς.

Kαι το αποκορύφωμα, η είσοδος των δρο-

μέων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου χει-

ροκροτούνται από χιλιάδες θεατές...

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος δίνει ζωή στη
Μαραθώνια διαδρομή

Ο Μαραθώνιος πέρα από την κλασσική

διαδρομή των 42 χιλιομέτρων, έχει και μι-

κρότερες διαδρομές γι’ αυτούς που θα

ήθελαν να χαρούν την γιορτή της ημέρας.

Λεπτομέρειες: 

www.athensauthenticmarathon.gr
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...στο κύλισμα της μπάλας

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Σε ένα ματς - «θρίλερ», ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη

στο FIBA Champions League, με 83-82 επί της γαλλικής Ναν-

τέρ στην Πυλαία για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου. Ετσι

οι Θεσαλονικείς πήραν βαθμολογική «ανάσα» και ευελπι-

στούν σε καλύτερη συνέχεια.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για

τη νίκη μέχρι τέλους. Ο ΠΑΟΚ με μπροστάρη τον Χρυσικό-

πουλο πήρε ελαφρύ προβάδισμα στην ανάπαυλα (41-35), για

να απαντήσει η Ναντέρ με ευστοχία στα μακρινά σουτ και να

ξαναφέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 30' (53-54). Η τελευταία

περίοδος ήταν εξίσου οριακή, και το τελικό αποτέλεσμα υπέρ

της ελληνικής ομάδας διαμορφώθηκε χάρη σε εύστοχη βολή

του Μαργαρίτη σε «νεκρό» χρόνο.

ΠΑΟΚ: Τζόουνς 7, Κόνιαρης, Μαργαρίτης 5, Τέπιτς, Ζάρας

18, Αθηναίου 3, Χρυσικόπουλος 15, Γκάρετ 2, Γκος 11, Χά-

τσερ 10, Μορέιρα 12, Σχίζας.

ΝΑΝΤΕΡ: Γιουσκεβίτσιους 19, Πάλσον 16, Σένγκλιν 10,

Τρέντγουελ 4, Γουότερς 14, Κάρνε, Γκαμπλ 4, Ινβερνίτσι, Κο-

νατέ 15, Πανσά.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Ασταμάτητος ο Προμηθέας

Μόνο «πρωτάρης» δεν στέκεται ο Προμηθέας Πατρών στο

ευρωπαϊκό του ντεμπούτο. Η αχαϊκή ομάδα συνεχίζει την ξέ-

φρενη πορεία της στον 4ο όμιλο του FIBA Champions League

και   έφτασε στην τέταρτη νίκη της (31.10) σε ισάριθμους

αγώνες. Τελευταίο «θύμα» της η τουρκική Μπεσίκτας, την

οποία νίκησε 80-72 στην Πάτρα και δικαίως πλέον κάνει

όνειρα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αξίζει να σημειωθεί

ότι αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Μπεσίκτας από ελληνική

ομάδα μετά από τέσσερις νίκες.

Ο αγώνας ήταν αμφίρροπος στη μεγαλύτερη διάρκειά του

(22-20 στο 10', 34-32 ημίχρονο, 53-52 στο 30'), με τον Προ-

μηθέα να στέκεται αρκετά καλά, παρότι έχασε τον Ελις λόγω

τραυματισμού στο 1ο δεκάλεπτο και παρά την απουσία του

επίσης τραυματία Λίποβι. Στο 4ο δεκάλεπτο και ιδιαίτερα στα

τελευταία πέντε λεπτά, οι γηπεδούχοι με πρωταγωνιστή τον

Γκίκα, που πέτυχε κρίσιμα καλάθια (8 πόντους στο τελευταίο

δίλεπτο), προηγήθηκαν με 74-68, ανοίγοντας το δρόμο για

τη νίκη. Προμηθέας: Μπράουν 18, Χολ 13, Κασελάκης 5, Σα-

λούστος 7, Τσαϊρέλης 4, Ελις 6, Γκίκας 17, Κατσίβελης,

Μέιερ 10, Παρκς.

Μπεσίκτας: Μπένζινγκ 7, Μπούβα 18, Πρέσι 6, Ριτς 12, Σιπάχι

2, Αλεξάντερ 12, Γκεγίκ 8, Γκίμπσον 3, Βεϊσέλογλου 2, Γιλν-

τιζλί 2.

ΒΟΛΕΪ

«Χρυσή» πρόκριση ο ΠΑΟΚ

Δυο φορές του πήραν την «μπουκιά από το στόμα», τελικά

όμως ο ΠΑΟΚ «γέλασε» τελευταίος (31/10/18) στην Κων-

σταντινούπολη, στον επαναληπτικό αγώνα με αντίπαλο την

Μπουγιουκσεχίρ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμ-

πιονς Λιγκ βόλεϊ ανδρών. Παίρνοντας με σκορ 15-13 το

«χρυσό» σετ και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-2 στον

πρώτο αγώνα, η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στον 3ο γύρο,

όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φρανκ-

φούρτη - Ποσογίλνιτσα. Η γερμανική ομάδα είναι το μεγάλο

φαβορί, καθώς έχει νικήσει 3-0 στον πρώτο αγώνα.

Στον αγώνα αυτό ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειαζόταν νίκη

με οποιοδήποτε σκορ και προηγήθηκε δυο φορές στα σετ (1-

0 και 2-1), αλλά τα προβλήματα στην υποδοχή δεν τον άφη-

σαν να «κλειδώσει» την πρόκριση. Η τουρκική ομάδα, με

μπροστάρη τον Μεντί, έκανε διπλή ανατροπή και παίρνοντας

το τάι μπρέικ ισοφάρισε την ήττα της στην Πυλαία. Τα σετ:

21-25, 25-22, 21-25, 25-22, 15-12.

Η σειρά έτσι οδηγήθηκε στο «χρυσό» σετ, το οποίο ήταν

ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται συνεχώς στο

σκορ. 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
1ος όμιλος: Ατρόμητος (2 αγ.) 3 β., ΠΑΣ Γιάννινα (1 αγ.) 3, Ηρακλής

(2 αγ.) 3, Θύελλα Καμαρίου (2 αγ.) 0.

2ος όμιλος (2 αγ.): ΑΕΚ 6, Βόλος 4, Λαμία 1, Απόλλων Λ. 0

3ος όμιλος: Κισσαμικός (2 αγ.) 4, Παναθηναϊκός (1 αγ.) 3, Παναιτω-

λικός (2 αγ.) 1, Ιεράπετρα (1 αγ.) 0.

4ος όμιλος: Αρης (2 αγ.) 4, Αήττητος Σπ. (2 αγ.) 1, ΠΑΟΚ (1 αγ.) 1,

Εργοτέλης (1 αγ.) 1.

5ος όμιλος: Ολυμπιακός (1 αγ.) 3, Λεβαδειακός (2 αγ.) 3, Παναχαϊκή

(1 αγ.) 3, Αρης Αβάτου (2 αγ.) 0.

6ος όμιλος: Αστέρας Τρίπολης (2 αγ.) 6, Απόλλων Παραλιμνίου (1

αγ.) 1, Τρίκαλα (2 αγ.) 1, Απόλλων Σμ. (1 αγ.) 0.

7ος όμιλος: ΟΦΗ (2 αγ.) 4, Κέρκυρα (1 αγ.) 3, Ξάνθη (1 αγ.) 1, Νίκη

Βόλου (2 αγ.) 0.

8ος όμιλος (2 αγ.): Πανιώνιος 6, Απόλλων Π. 3, ΑΕΛ 3, Ηρόδοτος 0.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
Στην Εlite Round του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος
Την πρόκρισή της στην Elite Round του Ευρωπαϊκού Πρωτα-

θλήματος U17 πανηγύρισε η Εθνική παίδων, παρά τη βαριά

ήττα από το Βέλγιο με 3-0 στο φινάλε του προκριματικού ομί-

λου. Ωστόσο σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο άλλο παι-

χνίδι μεταξύ της Μολδαβίας και της Λετονίας (2-2) η

ελληνική ομάδα προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλο, πίσω

από τους Βέλγους έχοντας 4 βαθμούς (νίκη επί της Μολδα-

βίας, ισοπαλία με Λετονία). Στο παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο

η Εθνική αγωνιζόμενη από το 58' με δέκα παίκτες, λόγω απο-

βολής του Γρόσδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν μπόρεσε να

αντιδράσει. Οι Βέλγοι έφθασαν στη νίκη χάρη στα τέρματα

των Ελ Χαντί (45'), Ιντούμπο (50'), Μαζούμπο (79'). Στις αρχές

Δεκέμβρη η Εθνική θα μάθει τους αντιπάλους της στην Elite

Round του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Ορθιος ο Βόλος, ξέσπασαν ΑΕΛ 

και Λεβαδειακός
Με τις εύκολες νίκες ΑΕΛ και Λεβαδειακού και την εκτός

έδρας ισοπαλία του Βόλου στη Λαμία άνοιξε η αυλαία της

2ης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου. Βήμα

πρόκρισης έκανε ο ΟΦΗ που επικράτησε της Νίκης Βόλου.

Στη Φθιώτιδα για τον 2ο όμιλο ο ΝΠΣ Βόλος απέσπασε πο-

λύτιμη ισοπαλία από τη Λαμία 1-1, αποτέλεσμα που διατηρεί

την ομάδα της Μαγνησίας ζωντανή στο κυνήγι για ένα εκ των

δύο εισιτηρίων που οδηγο στον επόμενο γύρο. Οι γηπεδούχοι

προηγήθηκαν με τον Καραμάνο (14') για να ισοφαρίσουν οι

φιλοξενούμενοι πριν από το ημίχρονο με τον Ρούσσο (44').

Οι Βολιώτες μετά τη νίκη στην 1η αγωνιστική επί του Απόλ-

λωνα Λάρισας έφθασαν τους 4 βαθμούς, ενώ αντίθετα για τη

Λαμία, που είχε ηττηθεί από την ΑΕΚ, οι ελπίδες μειώθηκαν

αισθητά έχοντας μόλις 1 βαθμό.

Στον Αρη Αβάτου ξέσπασε ο Λεβαδειακός για την άσχημη

πορεία του στο πρωτάθλημα επικρατώντας εύκολα στη Λιβα-

δειά με 4-0 για τον 5ο όμιλο. Τα γκολ πέτυχαν οι: (7' Στανό-

γεβιτς, 77' Ιωαννίδης, 83' Λιάγκας, 88' Μητρόπουλος). Ετσι

οι Βοιωτοί αναπτέρωσαν τις ελπίδες για μία εκ των δύο θέ-

σεων πρόκρισης.

Με πρωταγωνιστές τους Νούνιτς και Μπαργκάν, που πέτυχαν

από δυο γκολ (22' - 68' και 56' - 63' αντίστοιχα ) η ΑΕΛ νίκησε

στην έδρα της χωρίς προβλήματα με 4-1 τον Ηρόδοτο ρεφά-

ροντας την ήττα στην πρεμιέρα από τον Πανιώνιο. Για τον

Ηρόδοτο μείωσε ο Μασάδο (80').

SUPER LEAGUE

Μόνος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ

Η νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-0 στην Τούμπα, σε συν-

δυασμό με τη βαθμολογική απώλεια του Ατρόμητου στη Νέα

Σμύρνη, έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να απολαμβάνει τη

μοναξιά της κορυφής με την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστι-

κής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διεύρυνε το νικηφόρο του

σερί στο πρωτάθλημα στο 8/8, διατήρησε διαφορά ασφαλείας

από τους βασικούς του ανταγωνιστές, Ολυμπιακό και ΑΕΚ,

και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί φαβορί για την κατάκτηση του

τίτλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από την

περίοδο 1959-60 που ο ΠΑΟΚ σημειώνει τρεις νίκες επί των

ισάριθμων ομάδων του πάλαι ποτέ ΠΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πίεση από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημί-

χρονο, στην επανάληψη όμως ανέβασε ρυθμούς και, με κινη-

τήριο μοχλό τον Ζάμπα και σκόρερ τους Πρίγιοβιτς (51') και

Λημνιό (75'), πήρε τη νίκη.

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τίτλοι τέλους για την Β. Μιλλούση

Η παρουσία της στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόρ-

γανης Γυμναστικής στην Ντόχα αποτέλεσε και το φινάλε της

πλούσιας καριέρας της Βασιλικής Μιλλούση, η οποία ανα-

κοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση έπειτα από

27 χρόνια παρουσίας στο χώρο. Ο αγώνας στους ασύμμε-

τρους ζυγούς στο Κατάρ, όπου ένα λάθος στην εκτέλεση του

προγράμματος, της στέρησε το κάτι παραπάνω στη βαθμο-

λογία ήταν η τελευταία εμφάνιση της Ελληνίδας αθλήτριας.

Λίγες ώρες αργότερα μέσω μηνύματός της σε προσωπική σε-

λίδα στο ίντερνετ ανακοίνωσε το «αντίο» στην καριέρα της

ως αθλήτριας. Μάλιστα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ το

2009 είχε έρθει η πρώτη διάκριση για την Βασιλική Μιλλούση,

όταν είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη δοκό στο αν-

τίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από τότε και μέχρι σήμερα

η 27χρονη αθλήτρια κέρδισε δώδεκα μετάλλια στη δοκό (εκ

των οποίων τρία χρυσά), ένα στους ασύμμετρους ζυγούς και

ένα στις ασκήσεις εδάφους, αποκλειστικά σε αγώνες της σει-

ράς των Παγκοσμίων Κυπέλλων της FIG και χωρίς να υπολο-

γίζονται οι υπόλοιπες διακρίσεις της σε άλλους διεθνείς

αγώνες ενόργανης γυμναστικής. Παράλληλα, συμμετείχε και

σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (2000, 2012, 2016).

Επεισόδια και χημικά στον αγώνα 

Παναχαϊκής - Ολυμπιακού στην Πάτρα
Μεγάλη ένταση επικράτησε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παναχαϊκή για το Κύ-

πελλο Ελλάδας. Οπαδοί του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν με

την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση χημικών, ενώ δημιουρ-

γήθηκε αποπνικτική κατάσταση εντός του γηπέδου.

Από τη δεκαετία του 70 όταν το Ποδόσφαιρο έγινε επάγ-

γελμα και πέρασε στα χέρια του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ όλες οι ΚΥΒΕΡ-

ΝΗΣΕΙΣ μέχρι αυτή τη στιγμή μας δουλεύουν, λέγοντας μας

ότι η ΒΙΑ

Θα τακτοποιηθεί, Δεν έχουν την τόλμη να πουν, ότι την ΒΙΑ τη

γεννάει σε Παγκόσμιο επίπεδο το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ σύστημα στο οποίο ΖΟΥΝ οι ΛΑΟΙ της ΓΗΣ,

Αυτή είναι η πραγματικότητα είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Η

ΒΙΑ είναι κομμάτι της καθημερινής μας ΖΩΗΣ. 

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν…………..   

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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