
22ο € Τιμητική διάκριση 

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

3 «Στην Ελλάδα έφθασαν οι περισσότεροι με-

τανάστες το 2019». Σύμφωνα με τα στοιχεία

του ΟΗΕ1.

3 «1.080.656 πρόσφυγες έφτασαν στην Ελ-

λάδα, από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τις 5
Μαΐου του 2018»2

3 «577.000 νόμιμοι μετανάστες, από 150

χώρες, ζουν στην Ελλάδα»3!

3 «Εξέγερση» στη Μόρια από 300 ανήλικους

πρόσφυγες4

3 «68,5 εκατομμύρια Μετανάστες και Πρό-

σφυγες σ’ όλο τον κόσμο»5.

«Παίζοντας» με τον

τίτλο του περίφημου βι-

βλίου του Εράσμου,

«Μωρίας εγκώμιον»*,
στον τίτλο του παρόντος

άρθρου, προφανώς και

δεν σκοπεύω να... εγκω-

μιάσω τον καταυλισμό

του Κέντρου Υποδοχής

και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)

Προσφύγων της Λέσβου,

στο χωριό Μόρια των

1.164 κατοίκων και των

12.000 προσφύγων!

Ο Ολλανδός θεολόγος-

φιλόσοφος της Αναγέννησης, με το ελληνικό

όνομα «Έρασμος» - παράγωγο του έρωτα – ερα-

στής της ελληνικής γλώσσας6 και της αρχαίας ελ-

ληνικής γραμματείας, διάλεξε την προστατευτική

τρέλα (προσωποποίησή της), για να στηλιτεύσει

την πλεονεξία, την ματαιοδοξία, την αδικία, την

ανισότητα, την αρπακτικότητα της εποχής του –

της κάθε εποχής· της εποχής μας.

Είναι τα ίδια χαρακτηριστικά, τα επτά θανάσιμα

αμαρτήματα, που οδηγούν την «πολιτισμένη» και

αναπτυγμένη εποχή μας στην «τρέλα» της βαρβα-

ρότητας και την αποκοινωνικοποίηση του ατόμου.

Στην ιδιώτευση, στην εκμετάλλευση του περισσό-

τερου αδύναμου από τον σχετικά ισχυρότερο, και

αυτού από τον πιο ισχυρό και στην οπισθοδρόμηση

της νομαδικής ζωής. «Κινητικότητα» την ονομά-

ζουν τώρα.                                 Συνέχεια στη σελ. 2

Μόριας ...εγκώμιον

Κώστας Βενετσάνος

Η Κλιματική απάτη

Οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου ΒΒΒ

Σελίδα 6

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
στον κόσμο των ΑΜΕΑ

Διανομή καφέ κάδων
στο Δήμο ΒΒΒ

Σελίδα 13
Σελίδα 17

H διαχείριση των
στερεών αποβλήτων
ξανά στο “τραπέζι”

Ο Γ. Πατούλης Ο Γ. Πατούλης 
συζητάσυζητά με τους με τους 

δημάρχουςδημάρχους
Σελίδα 14

Νίκος Ιγγλέσης*

Σελίδα 22
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Κοίτα τα λεγόμενα του Guy Verhofstadt, αρχηγού των

φιλελευθέρων στην Ευρωβουλή, που διαμαρτύρεται

για την έλλειψη «κινητικότητας» των Ευρωπαίων ερ-

γαζομένων, ώστε ο Γάλλος να τρέχει να καλύψει μια

κενή θέση εργασίας στη ...Λετονία, ο Έλληνας στη

Σουηδία, ο Ιταλός στην Πολωνία και μετά λίγους

μήνες κάπου αλλού που θα υπάρχει έλλειψη εργαζο-

μένων της τάδε ειδικότητας. 

Άντε να στεριώσει έτσι οικογένεια, παραδόσεις,

κοινά ήθη, γλώσσα, κοινή συνείδηση, κοινοί δεσμοί

και θεσμοί, αγάπη και κοινή ταυτότητα· αυτά που συ-

νιστούν τα συνθετικά στοιχεία του έθνους. Αυτό ακρι-

βώς, το έθνος, δηλωμένα θέλουν να διαλύσουν. (R.

Cooper)7.

Αυτός ο σκοπός – η αποδυνάμωση της ενότητας–κοι-

νότητας – επιτυγχάνεται και με μοχλό τη βίαιη μετα-

κίνηση ομάδων λαών, κυρίως από τις λεγόμενες

“τρίτες χώρες”.

Τα αίτια της Μετανάστευσης 

και της προσφυγιάς

Συνοπτικά τα αίτια της μετανάστευσης – νόμιμης ή

λαθραίας – είναι η φτώχεια και η έλλειψη ή αδυναμία

αναπτυξιακών δυνατοτήτων, η έλλειψη βασικών αγα-

θών και σύγχρονων κοινωνικών υποδομών, η κοινω-

νική καταπίεση και η ελκυστικότητα του

προβαλλόμενου από την TV τρόπου ζωής των ανα-

πτυγμένων χωρών.

Τα αίτια της προσφυγιάς δε, κυρίως οι πολεμικές συγ-

κρούσεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι, με πρόσχημα πολλές

φορές τις διαφορετικές θρησκευτικές πίστεις, τις φυ-

λετικές διαφορές, τις κοινωνικές συγκρούσεις και

διώξεις κ.λπ. Προσθέστε στο άμεσο μέλλον και τις

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· ερημοποίηση, λει-

ψυδρία κ.λπ.

Κύριοι πραγματικοί υπεύθυνοι είναι οι πρώην αποικιο-

κρατικές χώρες, που πλούτισαν και πλουτίζουν από

την υπερεκμετάλλευση χωρών και στυγνή καταπίεση

των λαών των αποικιών, καθώς και των νεοαποικια-

κών χωρών, κυρίως των ΗΠΑ, της εξαρτώμενης ποι-

κιλοτρόπως από τις ΗΠΑ (ΝΑΤΟ κλπ.), Ε.Ε. και άλλων

εξαρτώμενων χωρών και κάποιων που επιδιώκουν ή

νομίζουν ότι είναι περιφερειακές δυνάμεις (π.χ. Τουρ-

κία). Με μια φράση, τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-

ροντα.

Ακούσιοι επίκουροι βοηθοί όλων αυτών είναι μια

ισχυρή μερίδα προοδευτικών ανθρώπων και φορέων

(αριστερών) οι οποίοι για ιδεολογικούς και φιλανθρω-

πικούς λόγους θεοποιούν σχεδόν τη μετανάστευση

και την λαθραία, την παράνομη, την συγχέουν συχνά

με την προσφυγιά και σπεύδουν να την εναγκαλι-

στούν, να την ηρωποιήσουν, να την αναβαθμίσουν σε

προνόμια έναντι των ιθαγενών ομοεθνών τους,  κα-

θιερώνωντάς τα ως δικαιώματα, εις βάρος των ντό-

πιων συμπατριωτών τους – συναδέλφων τους.

Έχετε αναρωτηθεί αλήθεια, οι οργανώσεις και οι φο-

ρείς που κόπτονται για τα δικαιώματα των μετανα-

στών – προσφύγων, από την Ύπατη Αρμοστία του

ΟΗΕ, μέχρι τα κόμματα και τις ΜΚΟ, που απαιτούν

«να νοικιαστούν σπίτια και ξενοδοχεία για τους με-
τανάστες», τι έχουν κάνει για τους Έλληνες πολίτες

που κοιμούνται σε χαρτόκουτα και παγκάκια, στον

εθνικό κήπο, στην οδό Σταδίου, στην Κοραή, στην Πα-

νεπιστημίου, στην Ομόνοια, σε κάθε απάνεμο μέρος;

Αναρωτηθήκαμε τί έχουν κάνει; Σχεδόν τίποτε. Κι

όμως το φαινόμενο αποτελεί τη ντροπή της κοινω-

νίας μας.

Κι έχουν «προτάσεις» για τους πρόσφυγες, φιλάν-

θρωπες κι ωραίες, ακοστολόγητες όμως και απερί-

σκεπτες για τις συνέπειες της μεταναστευτικής

πλημμυρίδας, συνέπειες που βολεύουν θαυμάσια

τους υπαίτιους κι όσους επωφελούνται απ’ αυτή. Κι

ακόμα έχουν εύκολη τη ρετσινιά του «ξενοφοβικού»
και του «ρατσιστή, για όποιον διαμαρτύρεται.

Τι πρέπει να γίνει

Η πρόταση, η απαίτηση, ο αγώνας θα ’πρεπε να στρα-

φεί στην άρση των αιτίων που προκαλούν το φαινό-

μενο και στην επιβάρυνση αυτών που το προκαλούν.

(πόλεμοι, εμφύλιοι, κοινωνικές ανισότητες και διώ-

ξεις, χάρη των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών

επιδιώξεων και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων

όσων τα δημιουργούν).

Ο προκαλών την προσφυγιά (πρέπει να) την υφίστα-

ται, κατά το γνωστό δόγμα της Ε.Ε. «ο ρυπαίνων πλη-
ρώνει»! (αλλά  κατά πως φαίνεται ισχύει το «ο έχων
να πληρώνει ρυπαίνει», αντιστρέφοντας).

Η εισβολή, τώρα, γίνεται ...ειρηνικά!

Και πάω ακόμη παραπέρα, για τους απερίσκεπτους,

μ’ έναν «παιδικό» συλλογισμό: Οι εισβολείς του Ατ-

τίλα, της «μάστιγας του θεού», στα μισά της πρώτης

χιλιετίας ήσαν της τάξεως των 200.000 σκληρών και

βάρβαρων πολεμιστών ιππέων.

Η Ευρώπη υπέφερε, «πόνεσε», καταστράφηκαν

κράτη και εξαφανίστηκαν πόλεις, αλλά τελικά επέ-

ζησε αντιστεκόμενη.

Σήμερα οι αθώοι, ως επί το πλείστον, και άοπλοι ει-

σβολείς από Ασία, Αφρική και μέση Ανατολή, ξεσπι-

τωμένοι, ενδεείς, καταδιωγμένοι και καταβεβλημένοι,

ξεπερνούν τα 68 εκατομμύρια... και φυσικά, η Ευ-

ρώπη σαστισμένη δεν αντιστέκεται δεόντως. Τους

καλοδέχεται σχεδόν, τους εκμεταλλεύεται και τους

υπομένει!

Σκεφθείτε απροκατάληπτα όμως, τι θα συμβεί

«αύριο», όταν αυτοί οι άοπλοι, ειρηνικοί και ενδεείς

εισβολείς – ναι, εισβολείς – αποκτήσουν δικαιώματα

πολίτη, με ψήφο, αλλά με διαφορετική κουλτούρα και

πολιτισμό, με υπεργεννητικότητα έναντι της υπογεν-

νητικότητας των Ευρωπαίων, τί θα συμβεί. Σκεφθείτε

– απροκατάληπτα από φοβίες, αλλά και ιδεολογή-

ματα. Σκεφθείτε ρεαλιστικά και ψύχραιμα. 

Στην έκταση ενός άρθρου, αδυνατώ να εξαντλήσω το

θέμα. Το βάρος πέφτει σε όλους μας. Ας μη σφυρί-

ζουμε αδιάφορα ή προχειρολογώντας, όσο ο κίνδυ-

νος δεν έχει μπει ακόμη στο σπίτι μας...

――――――
1. Μέχρι το Μάη του 2019. Πηγή: Το ΒΗΜΑ team 11.5.2019 (με

έξαρση κατά τον τρέχοντα μήνα).

2. Πηγή: www.Documentonews.gr

3. ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Πηγή: iefimerida.gr.

4. Πηγή: THE TOC, 4 Σεπτ.2019 (16:06).

5. Πηγή: UNHCR (Υπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες).

Στοιχεία για το έτος 2017.

6. «Μπορώ να σου ονομάσω πολλούς που, ασπρομάλληδες πια,
ξανάνιωσαν μαθαίνοντας αυτή τη γλώσσα (την ελληνική), γιατί πα-
ρατήρησαν επιτέλους πως δίχως αυτή, η μελέτη της φιλολογίας
είναι κουλή και γκαβή», λέει ο Έρασμος. (“Μωρίας Εγκώμιον”, εκδ.

ΗΡΙΔΑΝΟΣ, Εισαγ. σελ. 19.

7. Robert Cooper: Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ των ΕΘΝΩΝ.

* Ανοησίας - κουταμάρας έπαινος!

Μήνυμα δημάρχου Λαυρεωτικής Σελ. 6

11ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Σελ. 6

Ερωτήσεις - Απαντήσεις στο Δήμο
ΒΒΒ Σελ. 7

Στα δύσβατα μονοπάτια του δήμου ΒΒΒ
Ι. Δόγκα Σελ. 8

Τιμητική η άρνηση από το Δήμο ΒΒΒ
για τον Γ. Νιτερόπουλο Σελ. 8

Η θάλασσα της Τυθύος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο της
Ανατ. Αττικής Σελ. 15

Συναντήσεις Αντιπεριφερειάρχη με
δημάρχους Σελ. 15

Γκρέτα Τούνμπεργκ, το θύμα...
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 17

Αδέσποτα... Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Μόριας ...εγκώμιον
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“Η απολογία της Μαρί Κιουρί”

Συνεχίζεται για τρίτη χρονιά η παράσταση «Η Απολογία της
Μαρί Κιουρί», στο θέατρο Σταθμός και τις εξαιρετικές κρι-

τικές από ΜΜΕ και κοινό, επιστρέφει.

Η άγνωστη, στο ευρύ κοινό, ιστορία μιας σημαντικής γυναί-

κας της παγκόσμιας Ιστορίας. Τα όνειρα, η καριέρα, το απο-

τύπωμά της στην Επιστήμη, οι

έρωτες και η σχέση με τις

κόρες της.

Ένα ερωτικό σκάνδαλο, στο Πα-

ρίσι του 1911, γίνεται αφορμή για

να κινδυνέψει μια επιστήμονας,

να μην πάρει ένα Νόμπελ. Πρωτα-

γωνιστές σ’ αυτό το σκάνδαλο, η

Μαρί Κιουρί και ο Πωλ Λανζεβάν,

επίσης επιστήμονας, παλιός μα-

θητής του άντρα της, Πιέρ Κιουρί, και παντρεμένος. Ο γαλλικός

Τύπος αποσιώπησε τη δεύτερη απονομή της, του Νόμπελ Χη-

μείας, και η γαλλική κοινωνία την κατέκρινε ξεχνώντας την με-

γαλειώδη προσφορά της.
Αυτό το πραγματικό γεγονός, γίνεται εφαλτήριο για μια παράσταση

που διαδραματίζεται σε μια δικαστική αίθουσα. Εκεί διεξάγεται η φαν-

ταστική δίκη της Μαρί και της δίνεται η ευκαιρία για μια απολογία. Και

η καλύτερη απολογία δεν είναι άλλη από τη διήγηση της ζωής της. Η

Μαρί στο εδώλιο, σε μια συνθήκη κατάφωρης αδικίας... 

Κείμενο - Μουσική: Ευσταθία

Δραματουργική επεξεργασία- Σκηνοθεσία: Κίρκη Καραλή

Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η Πέγκυ Τρικαλιώτη, η ηθοποιός Αγγε-

λική Πασπαλιάρη και ο χορευτής Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα  

(Έναντι μετρό: Μεταξουργείο) Τηλ.: 21 0523 0267

H “Εναλλακτική Δράση”,

οργανώνει επίσκεψη, ξε-

νάγηση στη μαρτυρική

Μακρόνησο, την Κυριακή

29 Σεπτεμβρίου, σε συ-

νεργασία με το Σύλλογο

Εξορισθέντων  Μακρο-

νήσου.

Όπως είναι γνωστό η

Μακρόνησος ήταν τόπος

εξορίας, φυλάκισης και

φρικτών βασανιστηρίων

κατά τη διάρκεια του πο-

λέμου αλλά κυρίως μετά

την απελευθέρωση.

Στο κολαστήριο της Μα-

κρονήσου, στόχος διακη-

ρυγμένος ήταν η

«Αναμόρφωση» των πα-

ραπλανημένων και παρα-

στρατημένων νεολαίων

(ανδρών και γυναικών),

που συμμετείχαν στον

μεγαλειώδη αγώνα της

Εθνικής Αντίστασης.

Την ιστορική ενημέρωση

και την ξενάγηση στις

υπάρχουσες εγκαταστά-

σεις του στρατοπέδου

κρατουμένων θα κάνουν

μέλη του Συλλόγου Εξο-

ρισθέντων  Μακρονήσου.

Κόστος 35€. Περιλαμβά-

νονται -Μεταφορά με

πούλμαν από Ομόνοια

Λαύριο και επιστροφή.

Δηλώσεις συμμετοχής

Άννα Καλουμένου

6944207403

Εκθεση ζωγραφικής, αγιογρα-

φίας, κεραμικών, γλυπτών

Η Πανελλήνια Εταιρεία Λόγου και Τέχνης σε συνεργασία

με το Καλλιτεχνόραμα Γλυφάδας διοργανώνουν έκθεση

ζωγραφικής, αγιογραφίας, κεραμικών, γλυπτών κ.λ.π δρώ-

μενων στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας από 7 - 16

Οκτωβρίου

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας.

Εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 7 Οκτωβρίου 2019, ώρα

19:00 με μουσική συνοδεία σε πιάνο από την Τζέφη - Σοφία

Ζαχαρόπουλου.

Βιβλιοπαρουσίαση

Τετάρτη 9/10/2019, ωρα 19:00 θα γίνει παρουσίαση παιδικού

βιβλίου "Cotton Prince " (Η δύναμη της προσφοράς και στο

μαζί ) της Αγγελίνας Παπαδημητρίου.

Δευτέρα 14 /10/2019 παρουσίαση ποιητικών έργων του Δη-

μήτρη Καρούση με μουσική επένδυση 

Καλλιτεχνική παρουσίαση απο μαθήτριες των σχολών Ν.

Αμάραντος. Η έκθεση λήγει την Τετάρτη 16/10/2019 

Ξενάγηση στη Μακρόνησο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολι-

κής Αττικής προσκαλεί στις εκδη-

λώσεις που διοργανώνει στο

πλαίσιο του εορτασμού των Ευρω-

παϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς:

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυ-

ρώνας 

Κυριακή 29-9-2019 

«Ψυχαγωγία και παιχνίδι στην
αρχαιότητα» (10:00 – 10:30)
Θεματική ξενάγηση με επίκεν-

τρο τη μεγάλη θρησκευτική

εορτή των Βραυρωνίων και το

παιχνίδι στην αρχαιότητα, με

αφορμή τα παιχνίδια που εκτί-

θενται στο Αρχαιολογικό Μου-

σείο Βραυρώνας. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παι-
χνίδι στην Αρχαιότητα» (10:30 –
12:00)
Οπως σημειώνουν στο πρόγραμμά

τους: Μέσω ηλεκτρονικής προβο-

λής, θα γνωρίσουμε τα παιχνίδια

που έπαιζαν, τόσο τα παιδιά, αλλά

και  οι ενήλικες στην αρχαιότητα,

θα τα ταυτίσουμε με τα σημερινά

και θα εντοπίσουμε ομοιότητες και

διαφορές! Θα κατασκευάσουμε τα

δικά μας παιχνίδια και, φυσικά, θα

παίξουμε!! «Χαλκή Μυία», «Διελ-

κυνστίνδα», «Ακινητίνδα», «Ασκω-

λιάζειν», «Εφεντίνδα» και

«Οστρακίνδα»!! 

Ακούγονται άγνωστα; Κι όμως,

δεν είναι!!  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευ-

θύνεται σε παιδιά  από 6 ετών και

πάνω!

Είσοδος ελεύθερη

Τηλ. Επικοινωνίας: 22990 27340

(Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώ-

νας)

• Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου

Κυριακή 29-9-2019 

«Βίος ανεόρταστος μακρά οδός
απανδόχευτος.  Ο ρόλος της ψυ-
χαγωγίας στον ανθρώπινο βίο»
(10:00 – 13:00)

Διαδραστική ξενάγηση για όλες

τις ηλικιακές ομάδες. 

Χρησιμοποιώντας ως σημεία

αναφοράς τα εκθέματα του

μουσείου θα συζητήσουμε για

τον τρόπο που ψυχαγωγούνταν

οι άνδρες και οι γυναίκες στην

ύπαιθρο χώρα της πόλης κρά-

τους των Αθηνών στα κλασικά

χρόνια. Θα κάνουμε συγκρίσεις

με την σημερινή εποχή για να

καταλήξουμε σε συμπεράσματα

σχετικά με τον ρόλο που παίζει η

δομή της κοινωνίας στον τρόπο έκ-

φρασης των μελών της και κατ΄

επέκταση στην ψυχαγωγία.

Την ξενάγηση θα ακολουθήσει

δραματοποιημένη αφήγηση μύθου:

«Κενταυρομαχία»
Είσοδος ελεύθερη

Τηλ. Επικοινωνίας: 22920 69019

(Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019

«Τέχνες και Ψυχαγωγία: αναζητώντας τον ελεύθερο χρόνο»

“Frédéric Chopin…Tristesse
17  October 1849 – 2019..”

Άρης Γραικούσης

Εκατόν εβδομήντα χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου

Πολωνού συνθέτη, ο διακεκριμένος πιανίστας Άρης Γραι-

κούσης, παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ – αφιέρωμα την Πέμπτη

17 Οκτωβρίου 2019  στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και

Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη.

Στο πρόγραμμα που θα ερμηνεύσει ο γνωστός πιανίστας,

συγκαταλέγονται τα σπουδαιότερα έργα του Fr. Chopin. Για

τη  ζωή και το έργο του μεγάλου ρομαντικού συνθέτη, θα

μιλήσει η ηθοποιός Ανδρομάχη Δαυλού.

«Θεσμοφοριάζουσες»

Στο Από Μηχανής Θέατρο, στην Κάτω Σκηνή, ο Πάνος Λου-

καΐδης με μια ομάδα νεότερων ηθοποιών επιλέγει να σκη-

νοθετήσει τις Θεσμοφοριάζουσες σε μετάφραση Τάσου

Ρούσσου, ένα από τα τρία «γυναικεία» έργα του Αριστο-

φάνη το οποίο έγραψε εκμεταλλευόμενος την «αντιπά-

θεια» του Ευριπίδη ως προς τις γυναίκες και το μοναδικό

του έργο στο οποίο «πρωταγωνιστεί» ο Ευριπίδης. Ένα

έργο που με όπλο το χιούμορ μιλά ανοιχτά για τη θέση των

γυναικών, το δικαίωμα τους στην ισότητα και την διεκδί-

κηση της προσωπικής τους ταυτότητας σε καιρούς ανδρο-

κρατούμενης κοινωνίας. Πρεμιέρα 30/9/2019, παραστάσεις

κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 18:00.
Τζωρτζίνα Καλέργη
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Εκδηλώσεις στο Δήμο

Παλλήνης

Συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις ο Δήμος Παλ-

λήνης παρουσιάζει:

“Eνας ουρανός μ’ αστέρια”
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ώρα 9 μ.μ. “Eνας ουρα-
νός μ’ αστέρια”, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα και

τις Παιδικές χορωδίες του Δήμου. Η εκδήλωση είναι

αφιερωμένη στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελ-

λήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ). Η εκδήλωση γίνεται στο Πολι-

τιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου).

“Πνοές”
Tην Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, ώρα 8 μ.μ. “Πνοές”,
όταν η ποίηση συναντά την εικόνα και τον ήχο. Κύ-

κλος video art του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, εμ-

πνευσμένος από το έργο σημαντικών Ελλήνων

ποιητών, από την  Κινηματογραφική Λέσχη Παλλή-

νης.

Η εκδήλωση γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο “Οινο-

ποιείο Πέτρου” Λεωφ. Μαραθώνος 117 Παλλήνη.

“Τρωάδες”
To Σάββατο 5 Οκτωβρίου, ώρα 8.30μ.μ. θα δοθεί η

παράσταση “Τρωάδες” του Ευρυπίδη, στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα, από το Σύλλογο Γυναικών “Ερ-

γάνη”. Σκηνοθεσία Νίκος Ευσταθιάδης.

“Το Όνομα”
Tην Κυριακή 13 Οκτωβρίου - ώρα 8μ.μ., παρουσιάζε-

ται η παράσταση “Το Όνομα” των Matthieu Delaporte

& Alexandre de la Patelliere. 

Σκηνοθεσία Σάσα Γκούβελου από τη Ομάδα “Λίφοιστρον”

του ΦΕΣ “Η Κάντζα”, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Eκδηλώσεις με την “Υπατία”

Συνεστίαση
Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου Βούλας "Υπατία"

σας προσκαλεί στη συνεστίαση που θα κάνει για τα

μέλη και τους φίλους του, στον Ναυτικό Όμιλο Βου-

λιαγμένης την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00

μ. μ. Για κρατήσεις απευθυνθείτε: Ιφιγένεια Αμορ-

γιανού 6998958059 και Μαρία Ματάλα 6932400636 

"Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
ο Γέρος  του Μωριά"

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"

προσκαλεί στα γραφεία του  την Τρίτη 1 Οκτωβρίου

στις 7 μμ, στη συνέχεια της ενδιαφέρουσας ομιλίας

του Ηλία Αλβανίδη με θέμα:  "Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης, ο Γέρος  του Μωριά".
Θα επακολουθήσει συζήτηση.

Ανοιχτά εκπαιδευτικά διαδραστικά
Μουσεία Ανάπτυξης & Τεχνολογίας

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Βούλας "Υπατία"

σας προσκαλεί στα γραφεία του την Τρίτη 8 Οκτω-

βρίου,  στην πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Δημο-

σθένη Δόγκα, με θέμα: Ανοιχτά εκπαιδευτικά

διαδραστικά Μουσεία Αειφόρου Ανάπτυξης και Τε-

χνολογίας. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Λούθηρος - Απαρχή
προτεσταντισμού

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί,

στο ξενοδοχείο “Όασις” στη Γλυφάδα, την  Πέμπτη 3

Οκτωβρίου 2019  σε εκδήλωση με θέμα: “Λούθηρος -
Απαρχή προτεσταντισμού” και ομιλητή τον Ηλία Αλ-

βανίδη, γεωπόνο, ιστορικό ερευνητή. 
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Έκθεση Μήνας Εφαρμογών
των Εικαστικών Τεχνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εφορεία Διακοσμητι-

κής του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδος, διοργανώνουν, Έκθεση Μήνας Εφαρμο-
γών των Εικαστικών Τεχνών, Α΄μέρος:

Σκηνογραφία- Ενδυματολογία- Μάσκες Θεάτρου -

Κόσμημα στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" του Δ.

Αθηναίων (παλιό πιλοποιείο Ηλία Πουλόπουλου),

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο, στάση

Μετρό Κεραμεικός.

Εγκαίνια : Σάββατο 5 Οκτώβρη 2019, ώρα 19:00

Διάρκεια Έκθεσης: από 5 έως 29 Οκτωβρίου 2019

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Eκδήλωση τιμής 
στον Αριστείδη Πατρινό

από το Δήμο ΒΒΒ

Τον Έλληνα επιστήμονα Αριστείδη Πατρινό ανακη-

ρύσσει σε επίτιμο Δημότη ο Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης σε ειδική τελετή το Σάββατο, 28 Σε-

πτεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου (Λ. Κων/νου Καραμανλή 18,

Βούλα).

Ο Αριστείδης Πατρινός αναδείχθηκε  ως αυθεντία

στην επιστήμη της γενετικής και  της δομικής βιο-

λογίας με σημαντική συμβολή στη χαρτογράφηση

του ανθρώπινου γονιδιώματος, έργο ορόσημο της

σύγχρονης βιολογίας. 

Λεπτομέρειες στη σελίδα 10.

Ο οργανισμός Felina Eλλάδος, σε συνεργασία με την

Παγκόσμια Ομοσπονδία Γάτας (WCF), οργανώνουν

ετήσια, MEGA έκθεση μορφολογίας γάτας που θα

πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στις 5 και 6

Οκτωβρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!

Περισσότεροι από 100 ιδιοκτήτες καθαρόαιμων

φυλών, αλλά και γατών σπιτιού, από Ελλάδα και από

εξωτερικό, θα συμμετάσχουν το διήμερο αυτό παρέα

με τα “γούνινα παιδιά” τους! 

Θα γνωρίσετε δέκα φυλές γάτας, από τις εξωτικές

μέχρι της Σιβηρίας.

Στη φετινή έκθεση θα υπάρχει και μια γεύση από τον

θαυμαστό κόσμο της Disney.

Διάρκεια Έκθεσης  5 έως 29 Οκτωβρίου 2019

Τα Εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 5 Οκτώβρη, 19:00

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ, • Ώρες:10.00-19.00

• Είσοδος: 5€
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MHNYMA ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Αγαπητοί συμπολίτες

Ξεκινάμε μια νέα παραγωγική 4ετία. Αναλαμβά-
νουμε την ευθύνη να δουλέψουμε σκληρά και οργα-
νωμένα για το Δήμο που ζούμε και αγαπάμε.

Χωρίς αλαζονεία
και μακριά από λογι-
κές εξουσίας, παρα-
μερίζουμε τις
επιμέρους διαφορές
μας και συγκρο-
τούμε ένα ισχυρό
μέτωπο γόνιμης συ-
νεργασίας, προκει-
μένου να ανοίξουμε
για το Δήμο μας
τους δρόμους της

κοινωνικής, οικονομικής, τουριστικής και πολιτιστι-
κής ανάπτυξης.

Η δική σας ενεργητική συμμετοχή, η συμμετοχή
όλων των πολιτών είναι η απαραίτητη προϋπόθεση
για να μετασχηματίσουμε την Καμάριζα, την Κερα-
τέα και το Λαύριο.

Ξεκινάμε! Συνεχίζουμε με σύμπνοια και ενότητα!

Δημήτρης Λουκάς

Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Κάλεσμα αποφοίτων Λυκείου

εκτός ορίων του Δήμου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας για 5η χρονιά,

στο πλαίσιο της βράβευσης των μαθητών που εισήχ-

θησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρόκειται να

συμπεριλάβει στους προς βράβευση καταλόγους και

τους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις

λυκειακές τους σπουδές, φοιτώντας σε λύκεια εκτός

των διοικητικών ορίων του Δήμου μας (ιδιωτικά, καλ-

λιτεχνικά, μουσικά, Γενικά ή Επαγγελματικά Λύκεια

γειτονικών Δήμων κ.ά.), κατόπιν δικής τους αίτησης.

Παρακαλούμε τους γονείς ή τους ίδιους τους φοιτη-

τές που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία να

επικοινωνήσουν με τον Δήμο Μαρκοπούλου, έως και

την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, στο τηλ.: 22990

– 20101 (κα Ηρώ Παπαδοπούλου) και ηλεκτρονικά

στο iropapadopoulou72@gmail.com, ώστε να δηλώ-

σουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Η Τελετή Βράβευσης, θα πραγματοποιηθεί την Δευ-

τέρα 28 Οκτωβρίου 2019, μετά το πέρας της μαθητι-

κής παρέλασης, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

«Άρτεμις» (Ι. Αθ. Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο).

Η ετήσια Αυτοδιοικητική συνάντηση

των αιρετών, πρώην και νυν Δημάρ-

χων της Αττικής, έχει καθιερωθεί

πλέον σαν ένα σοβαρό βήμα διαλόγου

και προτάσεων, για την αναβάθμιση

του θεσμού της Τ.Α.

Οργανώθηκε για 11η φορά από την

Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕΝ.Δ.Α),

με την συνεργασία της Π.Ε.Δ.Α. και

υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε.

Το θέμα του φετινού φόρoυμ ήταν

«Επιστρέφοντας στην κανονικότητα
του ευρωπαϊκού κεκτημένου και στην
Τ.Α. μετά το πέρας της μνημονιακής
περιόδου».
Οι εισηγητές της εκδήλωσης που ανέ-

πτυξαν τις θεματικές ενότητες ήταν:

«Οικονομικά» ο Ράλλης-Γκέκας, Δρ.

Οικονομικών Τ.Α., «Η Καταστατική
θέση των αιρετών» Θεόδωρος Γεωρ-

γάκης, Γ. Γραμματέας της ΕΝ.ΔΑ, πρ.

Δήμαρχος Ηλιούπολης, «Θεσμικά –
εκλογικός Νόμος», ο Π. Καμάρας,

Πρόεδρος της ΕΝ. ΔΑ, πρ. Δήμαρχος

Πεύκης, ενώ τοποθετήσεις έκαναν οι

Γ. Ιωακειμίδης, Πρόεδρος της

Π.Ε.Δ.Α., και Λ. Μίχος, επίτιμο μέλος

της ΕΝ.ΔΑ., Δήμαρχοι Νίκαιας-Αγ. Ι.

Ρέντη και Αγ. Βαρβάρας αντίστοιχα.

Συμμετείχαν δεκάδες νυν και τέως

διατελέσαντες Δήμαρχοι, εκπρόσω-

ποι της κυβέρνησης, της αξιωματικής

αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων

καθώς και φορέων.

Κοινοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Oλοκλήρωση του

κόμβου Έβρου

και Τρικάλων 

στο Γέρακα

Τα έργα κατασκευής του κυκλο-

φοριακού κόμβου Έβρου και Τρι-

κάλων στον Γέρακα, επισκέφτηκε

(21/9/2019), ο Γενικός Γραμμα-

τέας Χωροταξίας και Αστικού Πε-

ριβάλλοντος, του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Ευθύμιος Μπακογιάννης, συνο-

δευόμενος από τον Γενικό Γραμ-

ματέα του  Δήμου Παλλήνης,

Γιώργο Τέντη και την Προϊστα-

μένη Τμήματος Κυκλοφοριακών

Έργων, Δήμητρα Μπίθα, οι οποίοι

τον ενημέρωσαν για την εξέλιξη

των εργασιών. 

Το έργο βρίσκεται στο τελικό στά-

διο και αναμένεται να ολοκληρω-

θεί εντός του ερχόμενου διμήνου. 

11ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης 

Οριστικοποίθηκαν, μετά από πολ-

λές παλινωδίες, οι σύμβουλοι των

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου

ΒΒΒ: Βάρης, Βούλας και Βουλιαγ-

μένης.

Είναι αλήθεια ότι έχουν γραφτεί

πολλά, έχουν αλλάξει τα ονόματα

επίσης ξανά και ξανά, αλλά τελικά

οριστικοποιήθηκαν, με καταγγε-

λίες παρ’ όλα αυτά ότι δεν έγινε

νόμιμα η επιλογή των συμβούλων.

Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε,

παρά το ότι ακόμη και σύμβουλοι

της πλειοψηφίας το ψιθύριζαν...

Δημοτική Ενότητα Βάρης
Το Τοπικό Συμβούλιο της Βάρης απο-

τελείται από έντεκα συμβούλους. Ο

σύμβουλος που έφερε το μεγαλύτερο

αριθμό σταυρών γίνεται πρόεδρος. 

Πρόεδρος είναι η Ασπασία Αντωνίου

και ακολουθούν:

Παππάς Παναγιώτης

Δρόσος Χαράλαμπος

Κούτρας Φώτης

Μελέτη Ελίνα

Σκούρτη - Τσόκανου Λαμπρινή

Τριφυζά - Τζήλιου Χαρά

Τσολομύτης Παντελής

Σιαμέτης Βασίλης και

Γκόγκου Αγγελική.

Εκ των 11 συμβούλων μόνο οι δύο τε-

λευταίοι ανήκουν σε παρατάξεις μειοψη-

φίας. Στην πρώτη τους συνεδρίαση

συζήτησαν την Αλλαγή χρήσης στην πε-

ριοχή της Λεωφ. Βάρης. 

Δημοτική Ενότητα Βούλας
Παπαδόπουλος Βασίλης, πρόεδρος

Μακρής Νικόλαος, αναπλ. προέδρου

Χατζηστεφάνου-Χριστοδούλου Ζωή

Σαχατζιάν Αρτεμισία

Λαμπροπούλου Μυρτώ

Ζερβός Φίλιππος

Κορωναίος Παναγιώτης

Χειλά Ευδοξία

Κλήμης Στυλιανός

Βιτάλη Βαρβάρα και 

Κότσαλης Γεώργιος

Εκ των 11 συμβούλων μόνο οι τρεις

τελευταίοι ανήκουν στη μειοψηφία.

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης
Κοκολέτσος Γεώργιος, πρόεδρος

Σκουλάξενου Στυλιανή

Κακογιαννάκος Δημήτριος

Νανούρης Νίκος

Κοντονής Διονύσης

Ασλανίδου Ευθαλία και

Σίνας Σταύρος

Εκ των 7 συμβούλων μόνο οι τρεις τε-

λευταίοι ανήκουν στη μειοψηφία.

Ήδη και τα τρία έχουν υλοποιήσει

την πρώτη τους συνεδρίαση σε

πανγυρικό κλίμα.

Να θυμίσουμε ότι ο νόμος “Κλει-

σθένης” έδινε ουσιαστικές αρμο-

διότητες στα τοπικά συμβούλια,

έτσι που ο πολίτης να γίνει κοινω-

νός και να συμμετέχει.

Η παρούσα κυβέρνηση όμως έχει

ξεκινήσει και “ξηλώνει” το νόμο

“Κλεισθένη” και τον φέρνει στα

δικά της μέτρα.

Το πιθανότερο είναι ότι θα συνε-

δριάζουν για παρατάσεις ταφής

και τα τοιαύτα, διότι άλλες αρμο-

διότητες μπορεί να δώσει ο δήμαρ-

χος, οπότε με τους δημάρχους

που έχει βγάλει η περιοχή μόνο

κοινωνούς πολίτες δεν θέλουν.

Αννα Μπουζιάνη
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Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νεοε-

κλεγμένης Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου ΒΒΒ, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Το προεδρείο δέχθηκε ερωτήσεις από τους συμβού-

λους της μειοψηφίας. Να θυμίσουμε ότι η παράταξη

του Δημάρχου έχει την απόλυτη πλειοψηφία. 

Δηλαδή εκ των 33 συμβούλων έχει τους 24. Ακολου-

θούν τέσσερις σύμβουλοι της παράταξης του Δημ.

Δαβάκη (Κύμα ενωμένων Πολιτών), δύο της παράτα-

ξης Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών με επικεφαλής τον

Θάνο Ματόπουλο, τη Μ. Σίνα, η παράταξη “δίπλα

σας”, , τον Κ. Πασακυριάκο η “Λαϊκή Συσπείρωση” και

έναν  τον Δασκαλάκη Μανώλη “Νέα πόλη - Μία πόλη”.

Συνολικά συμμετέχουν 6 δημοτικές παρατάξεις στο

συμβούλιο.

Πλωτή εξέδρα στον όρμο Ζώσκα

Ο Θάνος Ματόπουλος αναφέρθηκε στην πλωτή εξέ-

δρα που τοποθετήθηκε μέσα στο καλοκαίρι στον όρμο

Ζώσκα και ξεσήκωσε αντιδράσεις των κατοίκων, γιατί

είναι ένας μικρός κόλπος, έχει δημότες κολυμβητές

όλο το χρόνο και εγκυμονεί κινδύνους για ατύχημα.

Είχαμε κάνει εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα αυτό.

Ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι απαγορεύεται

ρητώς πλωτή εξέδρα με ντεκ σε ακτή λουομένων.

Σημείωσε δε ότι όλη η ευρύτερη περιοχή έχει κατα-

κλυστεί με μεγάλα σκάφη και πολλές φορές περνούν

μέσα από τις σημαδούρες, έτσι που ο κόλπος της

Βουλιαγμένης γίνεται μεγάλο αγκυροβόλιο.

Οι ακτές παραχωρήθηκαν  για  διαχείριση στο δήμο

και καταλήγουν στη μεθοδευμένη παράδοσή τους σε

μεγαλοεπιχειρηματίες και αποστέρησή τους από

όλους τους πολίτες, σε αντίθεση με όσα ορίζει το

Σύνταγμα για το Δημόσιο αυτό κοινόχρηστο αγαθό,

κατέληξε ο Θ. Ματόπουλος.  Τα ομπρελοκαθίσματα

έχουν φτάσει μέχρι το νερό και οι τιμές είναι εξω-

πραγματικές, 30 και 50 ευρώ!

Ο δήμαρχος απάντησε ότι με τον κ. Ματόπουλο μας

χωρίζει χαοτική διαφορά για το πώς αντιλαμβανόμα-

στε για το τι έχει γίνει στις παραλίες. 

Δεν είναι μία εξέδρα στην περιοχή. Είναι μία εκ των

τεσσάρων που υπάρχουν. Εχει γίνει γεφύρωσή της

στην βραχώδη ακτή για να υπάρχει η πρόσβαση των

ανθρώπων με ασφάλεια.  Αν μας ρωτούσαν δεν θα θέ-

λαμε να υπάρχει.

Όσο για τις ομπρελοξαπλώστρες ο δήμαρχος, απάν-

τησε ότι στον όρμο του Ζώσκα δεν τις έχει μισθώσει

ο Δήμος και όσες νοικιάζει ο Δήμος έχει οροφή στο

τίμημα 8 ευρώ!!! 

Ο Θ. Ματόπουλος του απάντησε ότι έχει την από-

φαση μίσθωσης που όρισε ο Δήμος στον όρμο Ζώσκα!

σ.σ. Αν κάποιος πολίτης έχει πληρώσει σε ξαπλώστρα

8 ευρώ παρακαλώ να μας ενημερώσει.

Ταμειακά διαθέσιμα στην 

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους;

Ο Κ. Πασακυριάκος ρώτησε το δήμαρχο τι θα κάνει

για τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου που η κεντρική

Διοίκηση ζητούσε και ζητάει να μπουν σε λογαριασμό

για την εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους. 

Αυτό καταγγελόταν από την Ν.Δ. ως αντιπολίτευση

αλλά τώρα απλά μετέφεραν την καταληκτική ημέρα

ένα μήνα πίσω.

Θύμισε στο δήμαρχο ότι το Δ.Σ. είχε εκδόσει ψήφι-

σμα το Νοέμβριο του 2018 για το θέμα και θα πρέπει

να συζητηθεί.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει αλλάξει θέση και

θα εξαντλήσουν ως Δήμος όλα τα μέσα ώστε αυτή η

κατ’ επίφαση απόφαση να μην υλοποιηθεί. «Θα αντι-
σταθούμε σ’ αυτή την ιστορία», σημείωσε τονίζοντας

ότι έχουμε τον κάθε χαρτογιακά που εκτελεί χρέη νο-
μιμότητας να έρχεται να κρίνει την απόφασή μας,
ενός αιρετού: Εχουμε ετεροδιοίκηση και όχι αυτοδι-
οίκηση. Εχουμε ως Δήμος γνωμοδοτικό χαρκατήρα
για να μετακινήσουμε ένα πόντο μιας οικοδομικής
γραμμής» κατέληξε.

Αλλαγή χρήσεως γης στη Βάρη

Αλλαγή χρήσεως γης στη Βάρη, συζήτησε στην

πρώτη του συνεδρίαση το Τοπική της Βάρης και ο Κ.

Πασακυριάκος ρώτησε τί ακριβώς είναι αυτό.

O Δήμαρχος απάντησε ότι προωθεί την αλλαγή των

χρήσεων γης σε ιδιαίτερα οχλούσες δραστηριότητες

που ήδη υπάρχουν επί της λεωφ. Βάρης και ότι η πε-

ριοχή Βλάχικα της Βάρης δεν πρέπει να αλλάξει χα-

ρακτήρα.

Kατάστημα “Ακτή” Βουλιαγμένης

Τι μέλει γενέσθαι με το κατάστημα “Ακτή” στη Βου-

λιαγμένη, ρώτησε η Μαρία Σίνα, το οποίο βέβαια έχει

κλείσει και έχει αφήσει χρέη εκατοντάδων χιλιάδων

ευρώ.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι έχει γίνει διοικητική απο-

βολή του μισθωτή. Εξώθηκε. Το ακίνητο έχει παρα-

χωρηθεί στο Δήμο για 25 χρόνια και ένα μέρος του

βρίσκεται μέσα στον αιγιαλό. Πρέπει να γίνει τακτο-

ποίηση και υπαγωγή στην ΕΤΑΔ για δημοπράτηση.

Όσο για τα σκάφη που έχουν ένα πρόχειρο ρεμέντζο

και στο Ακτή και στο Εν Πλω είναι παράνομο και θα

ρωτηθούν συζητηθεί με τους ιδιοκτήτες σχετικά.

Στις αποφάσεις που πήραν από τα θέματα της ημερή-

σιας διάταξης είναι η εξασφάλιση Αγοράς ρυμοτο-

μούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο

χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ

Γ111, Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων

οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου

(Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).

― Ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του ΟΑΠΠΑ, με μία ντροπιαστική εξέλιξη, αρνούμενοι

να δεχθούν τον Γ. Νιτερόπουλο μέσα στο Συμβούλιο

(λεπτομέρειες στη σελ. 8).

― Ορίστηκαν τα μέλη του Ξενώνα Βουλιαγμένης

― Ορίστηκαν μέλη διαφόρων επιτροπών.

Aννα Μπουζιάνη

Ερωτήσεις και Απαντήσεις στο Δημοτικο

Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ
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Στα “δύσβατα” 

Μονοπάτια 

του Δήμου ΒΒΒ

Καταρχάς, οφείλω να ευχαριστήσω την έγκριτη εφη-

μερίδα Εβδόμη για τη φιλοξενία αυτής της στήλης,

μία εφημερίδα η οποία παλαιόθεν στέκεται ουσια-

στικά στο πλευρό των δημοτών.

Από τη νέα θέση που χάρις στη στήριξή σας κατέχω

ως δημοτική σύμβουλος, θα ήθελα να ενημερώνω για

τα τεκταινόμενα του δήμου μας.

Ύστερα από τη διενέργεια της 17ης

συνεδρίασης και της 2ης οικονομικής

επιτροπής όπου μετέχω ως μέλος, τα

δρώμενα έρχονται να επιβεβαιώσουν

τη νοσηρότητα της κρατούσας κατά-

στασης. 

Ένα 24μελές σώμα που ανήκει στην

πλειοψηφία, η δική μας αντιπολίτευση

με επικεφαλής τον Δ. Δαβάκη και οι

υπόλοιποι 3 αρχηγοί παρατάξεων.

Σ’ αυτή τη δύσμορφη σύνθεση από

άποψη ανισορροπίας και όχι μόνο, πα-

ρατηρείται η εξής παθογένεια. Ο Δή-

μαρχος έχοντας την ισχυρή πλειοψηφία επιβάλλει

ό,τι ακριβώς θέλει και όπως το επιθυμεί. Και βέβαια

τίθεται το ερώτημα, τι κάνουμε εμείς ή τι μπορούμε

να κάνουμε; Ο,τι μπορούμε.

Σε ο, τι με αφορά, γιατί αναγκαστικά θα αναφερθώ

επί προσωπικού, αντιστάθηκα σθεναρά στην αήθη επί-

θεση που δέχθηκα κατά την πρώτη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής. Γνώριζα ότι ήμουν στοχοποι-

ημένη από τον επικεφαλής της πλειοψηφίας που προ-

ΐσταται και στην οικονομική επιτροπή. Ωστόσο,

θεωρούσα λανθασμένα, όπως φάνηκε, πως θα κρα-

τούσε κάπως τα προσχήματα… 

Αντιθέτως, όταν καταψήφισα μέρη του προϋπολογι-

σμού –πώς τόλμησα!– εξαπέλυσε λεκτική βία εναν-

τίον μου, καλυπτόμενος από το γεγονός ότι δεν

υπάρχει απομαγνητοφώνηση πρακτικών στην οικο-

νομική επιτροπή. Και πάλι όμως θα το προσπεράσω,

γιατί η προσπάθεια είναι να υπάρξει παραγωγή έργου. 

Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, «ξεσκονίζω» όλα τα δια-

θέσιμα έγγραφα και ζητώ την ανάσυρση όλων των με-

λετών και συμβάσεων.

Σχετικά με τη 17η συνεδρίαση οι παρατηρήσεις είναι:

Κατά τη συνήθη πρακτική του ο Δήμαρχος μίλησε ει-

σαγωγικά, (για όνομα!), μιάμιση ώρα και στο σύνολο

μέχρι το πέρας της συνεδρίασης στις 12:30 μεταμε-

σονύχτια, τουλάχιστον δυόμιση ώρες. Αυτή η μέθο-

δος είναι επιβεβαιωμένο πως γίνεται προκειμένου να

αποκάμουν όλοι, οι μισοί και πλέον εκ του Δ.Σ. είχαν

αποχωρήσει πριν το πέρας, έτσι να απομείνει μόνος

εκείνος να πλατιάζει επί παντός.

Στη στελέχωση του ΟΑΠΠΑ (παιδείας και αθλητι-

σμού) και του Ιδρύματος (ξενώνας στη Βουλιαγμένη)

υπήρξε ασυμφωνία και έτσι αποχώρησε ο Κ. Πασακυ-

ριάκος θιγμένος. Αυτή η διεργασία ήταν κατά τη

γνώμη μου περιττή ως προς το ότι θα έπρεπε να

υπάρχει καθολική αποδοχή και σύμφωνα με τις οδη-

γίες ποσόστωση, εκπροσώπηση τα 2/3 και λοιπά. 

Επομένως, εάν δεν υπήρχε προσυμφωνία μεταξύ των

αρχηγών όλων των παρατάξεων δεν μπορούσε επου-

δενί να αποφασιστεί. Παλαιά θυμίζω υπήρχε το «Θέ-
ατρο της Δευτέρας» και ο νοών νοείτω…

Στη συνέχεια επί περισσότερο διαδικαστικών θεμά-

των αλλά καθόλου αμελητέων για τους αποδέκτες

και εν μέσω εξάψεων του Δημάρχου αποφα-

σίστηκε, πάντα κατά πλειοψηφία και κατόπιν

δικής του εισήγησης, να πέσει βαρύς ο πέ-

λεκυς σχετικά με το πρόστιμο, το οποίο δια-

μόρφωσε συν 20% απ’ ότι μέχρι τούδε για

τις πινακίδες καταστημάτων που ξεφεύ-

γουν από τις προδιαγραφές. Μόνο υποδε-

κάμετρο δεν έβγαλε!

Η συνεδρίαση έκλεισε μετά την ικεσία του

Προέδρου του Συμβουλίου, μεγάλος άνθρω-

πος είναι και τραυματισμένος, για επί-

σπευση, δηλαδή να σταματήσει επιτέλους

να μιλά!

Ως επίλογο σταχυολογώ το ειπωθέν μαργαριτάρι

«Ορεβίσιος» αντί «Ορεσίβιος» και τον νεολογισμό

που «πολύ» άρεσε «επαναστατική γυμναστική». Ε… 

βέβαια, ο λέγων πολλά…

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι. Δόγκα

Ατυχής η εικόνα του

Δημοτικού Συμβουλίου

στο Δήμο ΒΒΒ

Η πρώτη κατ’ ουσίαν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στο Δήμο ΒΒΒ, έδειξε έναν αυταρχισμό και

μία αδιαλλαξία, χαρακτηρίζοντας δημότη με ως ανε-

πιθύμητο.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου συνε-

δρίαση το Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ με πρόεδρο, εκ νέου,

το Νίκο Ψαλλίδα.

Αφού έγιναν οι ερωτήσεις από συμβούλους, πάντα

της μειοψηφίας, ακολούθησαν τα θέματα που αφο-

ρούσαν την ημερήσια διάταξη, ανάμεσα στα οποία

ήταν και η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

του νομικού προσώπου του Δήμου που ασχολείται με

τα πολιτιστικά, αθλητικά και θέματα παιδείας,

ΟΑΠΠΑ.

Πέραν των μελών της πλειοψηφίας που είναι 11 σε

ένα 15 μελές συμβούλιο, κάθε παράταξη είχε δι-

καίωμα, να προτείνει συμβούλους ανάλογα με το πο-

σοστό που έλαβε στις εκλογές.

Η παράταξη του Κώστα Πασακυριάκου, «Λαϊκή Συ-

σπείρωση» πρότεινε ως μέλος του Δ.Σ. από πλευράς

της το Γιάννη Νιτερόπουλο, παλιό Βουλιώτη, που

έχει θητεύσει δημοτικός σύμβουλος σε διάφορες δη-

μοτικές περιόδους. Και εκεί προκλήθηκε σεισμική δό-

νηση!

Ο δήμαρχος ζήτησε διακοπή της συνεδρίασης επ’ ολί-

γον (διάλειμμα) για να συσκεφθούν! Και αφού πέρασε

κάποιο 20λεπτο, ξεκίνησε εκ νέου η συνεδρίαση με

πρόταση πλέον να μπουν σε ψηφοφορία τα προτει-

νόμενα μέλη, γιατί ο Γ. Νιτερόπουλος κρίθηκε ανεπι-

θύμητος από την παράταξη του δημάρχου και του

ιδίου βεβαίως!

Ετσι, ενώ όλα τα μέλη ψηφίστηκαν ομόφωνα, ο Γ. Νι-

τερόπουλος καταψηφίστηκε με 23 οχι, και 7 λευκά

από τη μειοψηφία.

Ο Κ. Πασακυριάκος δήλωσε ότι θλίβεται ιδιαίτερα για

το θέμα να χαρακτηρίζεται έτσι ένας άνθρωπος που

έχει προσφέρει στα κοινά και απέχει της ψηφοφο-

ρίας, «γιατί είναι θέμα ηθικής τάξης».

Απεναντίας, δήλωσε, ότι χάρηκε που ο δήμαρχος

πρότεινε σαν σύμβουλο της παράταξής του στο Δ.Σ.

του ΟΑΠΠΑ τον πρώην σύμβουλο στο Τοπικό της

Βούλας και μέλος της παράξης Ριζοσπαστική Κίνηση

Πολιτών, Μανώλη Βαρδαβά, τον οποίον βέβαια πρό-

τεινε και η ΡΙΚΙΠ.

Τιμητική για τον Γ. Νιτερόπουλο η άρνηση
Όταν ένα ολόκληρο δημοτικό συμβούλιο ασχολείται

επί μία ώρα και πλέον για ένα πρόσωπο, που έχει

ασχοληθεί αρκετά με τα κοινά της Βούλας, αλλά για

κάποιους λόγους δεν τον θέλουν μέσα στο συμβού-

λιο του ΟΑΠΠΑ, θεωρώ ότι περιποιεί τιμή για τον

ίδιον. Τόση δε ήταν η άρνηση που ούτε καν αναπλη-

ρωματικό δεν τον ήθελαν!  Αυτό μπορεί ο κάθε πολί-

της να το σκεφθεί και να κρίνει.

O Γιάννης Νιτερόπουλος έχει μία μεγάλη διαδρομή στα

δημοτικά δρώμενα από πολλών ετών και ως δημοτικός

σύμβουλος, αλλά και πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ με σημαν-

τικό έργο επί των ημερών του, αλλά και δημοτικός σύμ-

βουλος στην παράταξη του Δημάρχου. Τραπεζικό

στέλεχος επί πολλά έτη, έχει μάθει να είναι “μαμούνι”

στους ελέγχους και πολλές φορές γίνεται ενοχλητικός.

Ομως αυτή η εικόνα ενός δημάρχου με απόλυτη πλει-

οψηφία στο Δημοτικό συμβούλιο αλλά και σε όλα τα όρ-

γανα του Δήμου, να φοβάται να αντιμετωπίσει έναν

πολίτη, δεν σηματοδοτεί καλά νέα για το Δήμο.

Aννα Μπουζιάνη
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Η ελληνική Μυθολογία, η οποία δεν είναι παραμύθι, όπως

πολλές παραδόσεις άλλων λαών, οι οποίες  «ως επί το

πλείστον» αποτελούν μιμήσεις και αντιγραφές από την

Μυθολογία των Ελλήνων, που είναι η παλαιότερη χρονο-

λογικά και  περιέχει κωδικοποιημένη όλη την αλήθεια της

συμπαντικής δημιουργίας, με συμβολικές εκφράσεις, με

εντυπωσιακές παρομοιώσεις και φανταστικές υπερβο-

λές, γιατί αφ’ ενός δεν ήθελαν οι Έλληνες να μάθουν τις

σοφές γνώσεις τους οι βάρβαροι λαοί, δηλαδή όσοι λαοί

δεν μίλαγαν την μητέρα των γλωσσών και γλώσσα των

Ελλήνων Θεών, την ελληνική και αφ’ ετέρου γιατί η Μυ-

θολογία παρείχε στους Έλληνες μαζί με γνώση και

τέρψη!!!

Σύμφωνα με την ελληνική Μυθολογία η Τυθύς (της Τυ-

θύος), ήταν κόρη του Ουρανού και της Γαίας, δηλαδή

ήταν μια Τιτανίδα και είχε σύζυγο τον Ωκεανό, που μαζί

του απέκτησε 3.000 ποτάμιους Θεούς, όπως τον Αχε-

λώο, τον Ασωπό κ. α. καθώς και άλλες 3.000 ισάριθμες

θεότητες τις λεγόμενες Ωκεανίδες!!

Η αποκωδικοποίηση του μύθου είναι, ότι το όνομα

«Τυθύς», αντιστοιχούσε με μια μεγάλη θάλασσα (πανθά-

λασσα), που εκτεινόταν μεταξύ Ευρώπης- Ασίας και

Αφρικής, και η ζωή της κράτησε γύρω στα 600 εκατομ-

μύρια χρόνια, από τη παλαιοζωική μέχρι και την τριτο-

γενή περίοδο, όπως έχουν χωρίσει το σχηματισμό της

Γης,  οι επιστήμονες της γεωλογίας και τα απομεινάρια

αυτής της θάλασσας είναι οι σημερινές θάλασσες της

Μεσογείου και της Ερυθράς!!

Η θάλασσα της Τυθύος υπέστη συνεχείς μεταβολές με

πολλαπλές αλλαγές των ορίων της,  τότε που δεν

υπήρξε η σημερινή παρουσία των ηπείρων, αλλά μια με-

γάλη ξηρά που την ονόμασαν οι επιστήμονες Παγγαία

(παν+γαία = ολόκληρη η γη)!!

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η θάλασσα της Τυθύος, στις δη-

μιουργίες των μεγάλων βουνών  (= ορέων), που ονομά-

ζονται ορογενέσεις και κυρίως στην τελευταία, από την

οποία  σχηματίστηκαν οι Άλπεις, τα Πυρηναία, οι Δεινα-

ρικές Άλπεις,  η οροσειρά του Ταύρου κ.α.

Η Τυθύς δημιουργούσε μεγάλο εμπόδιο μεταξύ των χερ-

σαίων γαιών, στην ανταλλαγή των χλωρίδων τους (φυ-

τικό βασίλειο) και των πανίδων τους (ζωικό βασίλειο),

αλλά η πάροδος εκατομμυρίων χρόνων και η δημιουργία

καταλλήλων συνθηκών,  βοήθησαν στη μεταφορά ζωής,

από τις βόρειες  περιοχές του πλανήτη στις νότιες, όπως

είναι τα γνωστά κοράλλια κ.α., τα οποία έχουν αφήσει

τις ταυτότητές τους στα απολιθώματα πολλών ιζηματο-

γενών πετρωμάτων και δίνουν πληροφορίες στη γεωλο-

γία,  σχετικά με την χρονολόγηση και την ταξινόμηση

αυτών των πετρωμάτων!!

Από τις ορογενέσεις σημαντικότερες είναι α) η Λαυρέν-

τιος ορογένεση μεταξύ του αρχαϊκού αιώνα, που θεωρεί-

ται η αρχαιότερη χρονική περίοδος στη γεωλογική ιστο-

ρία της Γης και του προτεροζωικού αιώνα, β) η Αλγκόν-

κιος ορογένεση  και γ) η Ασσύντιος, ενώ ακολούθησαν η

Καληδόνια  ορογένεση, κατά την οποία δημιουργήθηκαν

τα βουνά της Βόρειας Αμερικής, της Τσεχοσλοβακίας,

της Αγγλίας, της Σκανδιναβίας, της Σκωτίας κ.α.!!

Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η Βαρίσκια ορογένεση και

τελευταία δημιουργήθηκε η Αλπική ορογένεση, όπου

σχηματίστηκαν ο Καύκασος, οι Άλπεις, οι Άνδεις, τα

Απέννινα, τα Πυρηναία, η Πίνδος, τα Ιμαλάια, τα Καρπά-

θια κ.α.!!

Το Αιγαίο Πέλαγος, στην αρχή ήταν ξηρά με το όνομα

Αιγηίδα,  δημιούργημα της Τυθύος θάλασσας,  πριν 30

εκατομμύρια χρόνια περίπου και ενωμένο με τον σημε-

ρινό Ελλαδικό χώρο και τη χερσόνησο της Μ. Ασίας!

Την Αιγηίδα διέσχιζε ο Αιγαίος ποταμός που ερχόταν

από τον Εύξεινο Πόντο που ήταν τότε λίμνη, όπως

υπήρχε μία λίμνη στην Εύβοια, που σήμερα δεν υπάρχει,

αλλά συνεχίζουν οι γηγενείς κάτοικοί της (οι  Έλληνες)

να ονομάζουν την περιοχή  Λίμνη. Επίσης λίμνη ήταν και

η Θεσσαλία (πριν 2 εκατομμύρια περίπου χρόνια)!!

Εκείνες  οι τοποθεσίες  κατοικήθηκαν από  τους προγό-

νους των σημερινών Ελλήνων, που είναι οι παλαιότεροι

κάτοικοι της Γης και οι δημιουργοί του πρώτου ανθρώπι-

νου πολιτισμού, τον οποίο μεταλαμπάδευσαν με τον

Ηρακλή και τον Διόνυσο μέχρι την Ινδία (= παιδί του Δία)

και την Κίνα, ενώ ένα από τα στοιχεία της ελληνικότητας

των συγκεκριμένων περιοχών είναι οι ελληνικές ονομα-

σίες, όπως της Θεσσαλίας, (= θέση αλώς),  δηλαδή θέση

θάλασσας και γι’ αυτό η λέξη θάλασσα γράφεται με δύο

«σ» (η δασεία του «α» μετά την αφαίρεση του «η» λόγω

ευφωνίας, μετασχηματίστηκε σε «σ»),  που ευτυχώς οι

λεγόμενοι «γλωσσολόγοι», που μάλλον είναι «γλωσσο-

κτόνοι» δεν τόλμησαν να αφαιρέσουν!!

Μέσα στη θάλασσα της Τυθύος άνοιξαν τάφροι και δημι-

ουργήθηκαν ανθρακικά ιζηματογενή στρώματα μεγάλου

πάχους, τα οποία με την πάροδο του χρόνου έγιναν

ασβεστόλιθοι και με τις κατάλληλες συνθήκες, θερμο-

κρασίας και πίεσης, μετατράπηκαν σε πετρώματα που

ονομάστηκαν «μάρμαρα», ενώ η θάλασσα αποτραβή-

χτηκε και  εμφανίστηκε ξηρά!!

Τα ελληνικά μάρμαρα, αποτελούν δώρα της  θάλασσας

της Τυθύος και είναι εξαιρετικής ποιότητας, με σταθερό-

τητα, ανθεκτικότητα και ωραία χρώματα!!

Στα χέρια των θεοφώτιστων και ταλαντούχων Ελλήνων

τα ψυχρά κομμάτια του μάρμαρου έγιναν και γίνονται

έργα υψηλής αισθητικής, που αγγίζουν κάθε άνθρωπο,

ακόμα και τα βάρβαρα ανθρώπινα φύλα, τα οποία έκλε-

ψαν τα ελληνικά δημιουργήματα, όσα δεν κατέστρεψαν,

αφότου η Ελλάδα έγινε έρμαιο στα χέρια αιμοσταγών

κατακτητών, όπως των Ρωμαίων, των γερμανικών ασια-

τικών βαρβάρων φυλών, των λαών της μογγολικής στέ-

πας, όπως ήταν οι Οθωμανοί κ.α. και σήμερα κοσμούν τα

μουσεία τους,  αφού δεν έχουν δικά τους πολιτιστικά δη-

μιουργήματα να τα γεμίσουν  και ενώ αυτοαποκαλούνται

πολιτισμένοι, αρνούνται να τα επιστρέψουν στους Έλλη-

νες, στους οποίους ανήκουν, γιατί ίσως δεν γνωρίζουν

ότι ο πολιτισμός, δεν συμπεριλαμβάνει ανθρώπους χωρίς

ηθικές αρχές, όπως είναι οι κλέφτες, οι παραχαράκτες,

οι σφετεριστές, οι καταπατητές κ.α.!!

Τα μάρμαρα έχουν πάρα πολλές εφαρμογές και χρήσεις,

όπως στην οικοδομική, στην παραγωγή τσιμέντου, στη

χαρτοποιΐα, στην κοσμετολογία, στην τέχνη, στην παρα-

γωγή διακοσμητικών προϊόντων, στη φαρμακευτική, στη

χημική βιομηχανία, στην οδοποιία κ.α.! 

Φημισμένα ελληνικά μάρμαρα είναι της Πεντέλης, της

Δράμας, της Καβάλας, της Νάξου, της Πάρου, και μονα-

δικά είναι τα καλλιτεχνήματα από αυτά, όπως η κατα-

σκευή της ζωφόρου του Παρθενώνα, οι Καρυάτιδες, το

Φανάρι του Διογένη και χιλιάδες άλλα!!

Το ανάγλυφο της ελληνικής Γης υπέστη πάρα πολλές με-

ταβολές, με ακραία γεωλογικά φαινόμενα, όπως τερά-

στιες πλημμύρες, που ονομάστηκαν κατακλυσμοί και

στον ελλαδικό χώρο ήταν τρείς: ο κατακλυσμός του Ώγυ-

γου, του Δευκαλίωνα και του Δάρδανου!!!

Οι κατακλυσμοί δημιούργησαν μεγάλες ελώδεις εκτά-

σεις ή ρηχές λίμνες, που με την πορεία της αφρικανικής

πλάκας που πιέζει την ευρωπαϊκή και ασιατική πλάκα δη-

μιουργώντας μεγάλους σεισμούς, οι σχηματιζόμενες λί-

μνες από φερτά υλικά ή από κατολισθήσεις,  έθαψαν την

χλωρίδα του ελλαδικού χώρου, δημιουργώντας από την

σήψη των φυτικών ουσιών, υπόγειες δεξαμενές με αργό

πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα οποία σήμερα ίσως απο-

τελούν ελπιδοφόρα μηνύματα για την ελληνική οικονο-

μία, αλλά ανοίγουν και την όρεξη πολλών αδίστακτων

καταπατητών και εκμεταλλευτών ξένων περιουσιών!! 

Πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια περίπου, οι επιστήμο-

νες διαπίστωσαν, μικρή ανύψωση της Πελοποννήσου και

της Κρήτης και σταδιακή καταβύθιση ολοκλήρου του Αι-

γαίου Πελάγους με τα νησιά του, τοποθεσίες κατοικημέ-

νες, από την γέννησή τους, από τον αυτόχθονα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ λαό, με τα πολλά ονόματα και τον  μοναδικό

πρωτοπόρο πολιτισμό του και την πολύχρωμη πατρίδα

του, δώρο από τη θάλασσα της Τυθύος!!!  

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Και νέο χαράτσι έρχεται

Καλομελέτα κι έρχεται, λέει η παροιμία. Και κάπως έτσι

είναι, για το χαράτσι που ετοιμάζει η κυβέρνηση του

Κούλη για εκείνους που δεν πιάνουν το ελάχιστο όριο

με αγορές καρτών τραπέζης! Και όπως καλά γνωρίζουμε

τα βασικά (ρεύμα, τηλέφωνα κλπ.) δεν είναι μέσα!

Οπότε αν το τραπέζι σου είναι φτωχικό, θα το πληρώ-

σεις σε πρόστιμο, γιατί δεν αγοράζεις τόσα όσα η κυ-

βέρνηση έχει ορίσει να αγοράζεις!!!

Το ακούσαμε κι αυτό!
Και πέρυσι και φέτος στην παραλία του πρώην κάμπινγκ

Βούλας έχουν πέσει λύματα, μεγάλες ποσότητες και μά-

λιστα πέρυσι η Διοίκηση του ΠΙΚΠΑ, ύψωσε κόκκινη ση-

μαία και δεν έβαλε όλο το καλοκαίρι τα παιδιά να

κολυμπήσουν, μετά από εκείνο το πρωινό που έπεφταν

μεγάλες ποσότητες με ορμή στη θάλασσα!!!

Αλλά και στην θάλασσα  που βρίσκεται το δημαρχείο

έχουν πέσει λύματα, που μάλιστα γέμισε η αίθουσα της

Ιωνίας σε κάποια φάση

Κατά τα άλλα ο δήμαρχος ΒΒΒ, στη συνεδρίαση της

23/9/19, απαντώντας σε ερώτηση του Θ. Ματόπουλου

για τα λύματα που έπεσαν στη θάλασσα της Βούλας,

απάντησε ότι εγώ λύματα όσο είμαι δήμαρχος δεν έχω

δει και δεν έχω γνώση γι’ αυτό!

Προσοχή στην εμπάθεια!
Η εμπάθεια κάνει κακό στην υγεία! Αυτό πρέπει να το

προσέξουν ιδιαίτερα, άνθρωποι που ασχολούνται με τα

κοινά και είναι εμπαθείς και ...αιμοβόροι. Η “μαύρη” ψυχή

μαυρίζει και στην πραγματικότητα συν το χρόνο...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Η θάλασσα της Τυθύος!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ένα στα τρία άτομα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
είναι παιδί, ωστόσο για τους μικρούς περιηγητές το in-
ternet εξακολουθεί να είναι ένα περιβάλλον γεμάτο με
σημαντικούς κινδύνους.

Eιδικά μάλιστα όσο περνούν αρκετό χρόνο στα social
media, τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν
από malware και phising, μέχρι κλοπή προσωπικών δεδο-
μένων και διαδικτυακό εκφοβισμό.

Καθώς είναι πρακτικά αδύνατον ένας γονιός να απαγο-
ρεύσει ή να περιορίσει τη χρήση των social media στα παι-
διά του, μπορεί τουλάχιστον να τα εκπαιδεύσει να είναι
προσεκτικά. Η ΕSET συγκέντρωσε τέσσερις βασικές
οδηγίες για γονείς που προβληματίζονται για την έκθεση
των παιδιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης και
επίβλεψης τους.

Σωστές βάσεις για υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Οι
αρχικές εξερευνήσεις που κάνουν τα παιδιά στο διαδί-
κτυο θα πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη των γο-
νιών, με συμβουλές και καθοδήγηση που τα βοηθούν να
αναπτύξουν κριτική σκέψη και να κάνουν σωστότερη
χρήση του διαδικτύου. Από νωρίς, τα παιδιά είναι χρή-
σιμο να γνωρίζουν ότι πρέπει να σκέφτονται πριν πατή-
σουν οποιοδήποτε σύνδεσμο ή κουμπί και ότι πρέπει να
είναι επιφυλακτικοί με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν.

Διάλογος και σωστό παράδειγμα. Η υπεύθυνη χρήση
μπορεί να διδαχθεί με το σωστό παράδειγμα των γονιών:
προσέχουμε πως συμπεριφερόμαστε online, θυμόμαστε
ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο διαδίκτυο αφήνει ίχνη, ότι
οτιδήποτε μοιραστεί ή δημοσιευτεί μπορεί ενδεχομένως
να παραμείνει εκεί για πάντα και πόσο σημαντικό είναι
να προστατεύουμε τα δεδομένα μας με σωστούς κωδι-
κούς πρόσβασης. Η καλλιέργεια του διαλόγου είναι επί-
σης πολύ σημαντική, γιατί δίνει στα παιδιά τη
δυνατότητα να συζητάνε ανοιχτά τους προβληματι-
σμούς τους με τους γονείς. 

Κάνοντας σύμμαχο την τεχνολογία. Η ίδια η τεχνολογία
προσφέρει μία σειρά εργαλείων που μπορούν να θωρα-
κίσουν σημαντικά την προστασία των παιδιών. Αρχικά,
οι γονείς χρειάζεται να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα
βασικά μέτρα προστασίας στις συσκευές που χρησιμο-
ποιούν τα παιδιά, ότι δηλαδή έχουν εγκατασταθεί οι
απαραίτητες ενημερώσεις συστημάτων και λογισμικού.
Επίσης, η δημιουργία λογαριασμών χρηστών με ειδικές
ρυθμίσεις και περιορισμούς ειδικά για παιδιά και η
χρήση εργαλείων γονικού ελέγχου έχουν σχεδιαστεί για
να βοηθούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
με ασφάλεια και παραγωγικότητα. Τέλος, η εγκατά-
σταση μιας αξιόπιστης σουίτας ασφαλείας θα βοηθήσει
σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της άμυνας στον κυβερ-
νοχώρο.
Χρησιμοποιώντας με ασφάλεια τα social media. Οι προ-

επιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δεν εγγυώνται την ασφάλεια κανενός χρή-
στη, πολύ περισσότερο ενός παιδιού. Χρειάζεται επομέ-
νως οι γονείς να επενδύσουν χρόνο για να τις ρυθμίσουν
και να εξηγήσουν στα παιδιά αν θα εμφανίζονται δημό-
σια οι πληροφορίες τους, και αν ναι, ποιες θα είναι
αυτές. 
Μεγάλη βαρύτητα έχει και η χρήση σωστών κωδικών:
τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν μοναδικούς και
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης –  τουλάχιστον 10 χαρα-
κτήρες, με κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες, έναν
αριθμό και ένα ειδικό σύμβολο όπως # ή @ – και να μην
τους αποκαλύπτουν σε κανέναν, ούτε καν τον καλύτερο
τους φίλο. Τα περισσότερα δημοφιλή μέσα κοινωνικής
δικτύωσης δίνουν επίσης τη δυνατότητα επαλήθευση
δύο παραγόντων, που συμβάλλει σημαντικά στην προ-
στασία του λογαριασμού.

Σχετικά με την ESET
Εδώ και 30 χρόνια, η ESET® αναπτύσσει λογισμικό και υπη-
ρεσίες κορυφαίου επιπέδου για την ασφάλεια επιχειρήσεων και
καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις της ESET, που κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την προστασία endpoint και mo-
bile, έως την κρυπτογράφηση και την πιστοποίηση διπλού
παράγοντα, διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις και την ευ-
κολία στη χρήση, προσφέροντας σε καταναλωτές και επιχει-
ρήσεις την ευκαιρία να απολαμβάνουν με ξεγνοιασιά όλες τις
δυνατότητες της τεχνολογίας τους. Η ESET προστατεύει και
παρακολουθεί όλο το 24ωρο αθόρυβα, προσαρμόζοντας και
ανανεώνοντας τις άμυνες της σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι
χρήστες να είναι ασφαλείς και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν
αδιάκοπα. 
Πηγή άρθρου : www.eset.com

Αποστάγματα σοφίας...

― Πού είσαι μωρό μου και σε ακούω λαχα-
νιασμένη;

― Σε μια στάση με άλλους δύο.

― Τρέχεις να προλάβεις το λεωφορείο;

― Όχι, δεν κατάλαβες...

Ο Αριστείδης Πατρινός είναι ο γενετιστής πίσω από τη

δημιουργία των πρώτων συνθετικών βακτηριδιακών κυτ-

τάρων στο J. Craig Venter Institute των ΗΠΑ.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1947 και

αποφοίτησε με άριστα από την Αμπέτειο Σχολή του Καΐ-

ρου το 1965. Σπούδασε μηχανολόγος στο Εθνικό Μετσό-

βιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα από όπου αποφοίτησε το

1970. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Μη-

χανική των Ρευστών και στην

Αστροναυτική στο Παν/μιο

Northwestern ΗΠΑ (Ph.D.

1975).

Διετέλεσε καθηγητής στο

Πανεπιστήμιο του Rochester

(1975-1976) και ερευνητής σε

θέματα κλιματικών αλλαγών

στα Ερευνητικά Κέντρα Oak

Ridge National Laboratory

(1976-1980) του Τενεσσί και

Brookhaven National Labora-

tory (1980-1988) της Νέας

Υόρκης.

Από το 1988 έως το 2006 διε-

τέλεσε Αναπληρωτής Διευ-

θυντής του τμήματος Βιολογικής και Περιβαλλοντικής

Έρευνας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πο-

λιτειών, έχοντας στην εποπτεία του τις ερευνητικές δρα-

στηριότητες του τομέα της μικροβιακής έρευνας, της

δομικής Βιολογίας, της πυρηνικής Ιατρικής καθώς και της

παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής. Από αυτή την

στρατηγικής σημασίας θέση, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο

στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για την

αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Το 2006 έγινε Πρόεδρος της εταιρείας Synthetic Ge-

nomics οι δραστηριότητες της οποίας επικεντρώνονται

στην βιοτεχνολογία, στην ανάπτυξη της συνθετικής βιο-

λογίας, σε ιατρικές εφαρμογές και στον τομέα της ενέρ-

γειας για την παραγωγής βιοκαυσίμων. Το Νοέμβριο του

2012 ανέλαβε Αναπληρωτής Διευθυντής στο κέντρο

CUSP (Center for Urban Sciences and Progress) στο Πα-

νεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών στην Ελ-

λάδα και την Αμερική και έχει λάβει πλήθος βραβείων,

και τιμητικών διακρίσεων.
https://www.ellines.com

Σημείωση: Σήμερα Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, θα τιμηθεί από

το Δήμο ΒΒΒ, ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου, στη Βούλα.

Ο επιστήμονας πίσω από το θαύμα

της συνθετικής βιολογίας

Αριστείδης Πατρινός

Bασικές οδηγίες για καλύτερη προστασία

των παιδιών στα social media
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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 . . .

Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ίσως είναι το σημαν-

τικότερο θέμα που η εξίσωση του καταλήγει σε λύση του

Γενικότερου Οικονομικού Προβλήματος της χώρας.

Αν Προσθέσει και αφαιρέσει ο καθένας από εμάς,  στοιχεία

συγγενών, φίλων, γνωστών  ανά σπίτι  στην γειτονιά του

χωριού ή της πόλης που διαμένουμε,  εύκολα θα αντιλη-

φθούμε  και θα διαπιστώσουμε  ότι σε λιγότερο από 20 χρό-

νια η μείωση του πληθυσμού θα είναι πάνω κάτω στα όρια

και του 55% του σημερινού.

Δυστυχώς,  το φαινόμενο της «ταχείας»  διείσδυσης και αν-

τιγραφής  των Ελλήνων, από τον παραδοσιακό τρόπο στον

Δυτικό τρόπο αντίληψης των πραγμάτων,  οδήγησε στην

στοχευόμενη  υπογεννητικότητα, που ίσως είναι το  σημαν-

τικότερο σημείο που οδηγεί  την χώρα σε μείωση πληθυ-

σμού. Όσο για τις φθηνές δικαιολογίες που όλοι μας

έχουμε ανακαλύψει  του  στυλ: Δεν βγαίνω οικονομικά, δεν

μπορώ να ζήσω οικογένεια κ.λπ είναι απλά δικαιολογίες και

μόνο δικαιολογίες. Καλοπερασάκηδες και παρτακηδες ήμα-

σταν και θα είμαστε εις των αιώνα τον απάντα. 

Τώρα στο θέμα μας.

Τελευταία γενναία κίνηση για το θέμα του Δημογραφικού

προβλήματος ήταν πριν 13 χρόνια με την κίνηση του τότε

πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και δημιούργησε την πλη-

θώρα των τριτεκνων.

Φυσικά έταξε λαγούς και πετραχήλια, αλλά  αυτό έπιασε.

Το στοιχείο του Έλληνα: Τάξε αγά  μου να αγιάσω.

175.000 γεννήσεις κατεγράφησαν εκείνη την εποχή από οι-

κογένειες που είχαν 2 παιδιά και με το  τρίτο παιδί θα εξα-

σφάλιζαν  τις ωφέλειες των πολυτέκνων.

Τους Κορόιδεψε ο Καραμανλής; 

Ίσως, όμως έπιασε.

Σήμερα στην κατάσταση  που βρίσκεται η χώρα δεν θέλει

άλλες κοροϊδίες αλλά ένα σοβαρό τεκμηριωμένο σχέδιο.

Υπάρχει λύση; Ναι υπάρχει,  αρκεί να εφαρμοστεί το Σκαν-

διναβικό  μοντέλο κοινωνικής Πολιτικής ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ από τους κυβερνώντες.

Επίσης, θα πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί ότι δεν

θα  δημιουργηθούν από εδώ και στο εξής άλλες μειονότη-

τες στην χώρα. Η Ελλάς δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να

έχει σε 50 χρονιά από τώρα,  δημιουργήσει άλλες μειονό-

τητες εντός των συνόρων της Ελληνικής επικρατείας.

Και όταν λέμε, με κανέναν τρόπο εννοούμε

με κανέναν τρόπο.

Άλλωστε όπως δείχνουν τα πράγματα το Ισλαμικό κράτος

ή στοιχείο δύσκολα θα αφομοιωθεί στα κράτη μέλη της Ευ-

ρώπης και δεν γνωρίζουμε άλλωστε τις διαθέσεις όλων

αυτών που κατακλύζουν και απαιτούν διαμονή στα βόρεια

κράτη της Ευρώπης (τα πρώην αποικιοκρατικά κράτη του

Πλανήτη).

Η Παντοδυναμία του Πετρελαίου τελειώνει, το ισλαμικό

στοιχείο δεν επικράτησε στα αποθέματα του ρωσικού αε-

ρίου μέσω Τσετσενιας και όλα στο μέλλον φαντάζουν πι-

θανά σενάρια, όμως εμείς οφείλουμε με κάθε τρόπο να

προστατέψουμε τη χώρα και τον Ελληνισμό αρκεί να ξεκι-

νήσουμε από χθες,  ένα σοβαρό και εφαρμοστέο σχέδιο αύ-

ξησης του  γηγενή πληθυσμού.

Λύση υπάρχει, πολιτική βούληση χρειάζεται. 

Φώτης Ν. Αλεξόπουλου  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?  Ίσως και 

μεγαλύτερο από το Οικονομικό Πρόβλημα!

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρ-

θρου, ήταν το γεγονός της 84ης Διε-

θνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στο

περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) κο-

σμοσυρροή και μεγάλη αναμονή, για να ζή-

σουν την εμπειρία, ενός προσομοιωτή

αεροσκαφών F-16 , το ελικόπτερο Sea hauk

του πολεμικού Ναυτικού, το Face painting”

των Ο.Υ.Κ., προ της αναρρίχησης σε ύψος

15 μ. τοίχο.

Αισθάνθηκα περίφανος που τις υπηρέτησα

επί 35 έτη, σε πλοία και Επιτελεία του Πο-

λεμικού Ναυτικού και σκέφθηκα:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας ανθρωπο-

κεντρικός, μηχναισμός που κτίζεται δύ-

σκολα και υποσκάπτεται εύκολα. Στα 35

χρόνια που τις υπηρέτησα έζησα όλες τις

δύσκολες Εθνικές καταστάσεις, τις Κρίσεις,

και ζω ως απλός πολίτης τις επιπτώσεις της

οικονομικής κρίσης με όλους τους “εν ενερ-

γεία” και “εν αποστρατεία” συναδέλφους

και των τριών όπλων. Κάποια στιγμή θα

μπούμε(;) σε υγιή πορεία αρκεί η πολιτική

Ηγεσία να διακρίνεται από υπευθυνότητα

και Εθνική Συνείδηση στο 110%»

Ετσι θα απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα:

1. Ποιος θεσμός είναι πιο αγαπητός;
Μετά τη θλιβερή παρένθεση 67-74, κατά

την οποία δημιουργήθηκε η διάσπαση, της

ενότητας λαού και Ε.Δ., άρχισε αργά αλλά

σταθερά να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη

του Λαού στις Ε.Δ. 

Ετσι σε δημοσκόπιση, με το ερώτημα που

απαντώ, γνωστή εταιρία ανακοίνωσε τα

αποτελέσματα. Και Ιδού:

1. Ενοπλές Δυνάμεις 60,2%

2. Εκκλησία 55,9%

3. Ελλην πολίτης 49,8%

4. Πανεπιστήμια 48,8%

5. Αστυνομία 48,7%

6. Δικαιοσύνη 44,9%

7. Μ.Κ.Ο. 34%

8. Τοπική Αυτοδιοίκηση 32,5%

9. Κυβέρνηση 27,2%

10. Βουλή/κόμματα 19,1%

11. Ευρωπαϊκή Ενωση 8,5%

12. Δ.Ν.Τ. 3,3%

Πρώτες οι Ενοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), διότι ως

υπέρτατη αρετή έχουν το ήθος, τη θέληση

και την ακλόνητη απόφαση για υπεράσπιση

του Εθνικού μας χώρου και του πολιτισμού

μας. Κρίνω ότι οι Ε.Δ. και η Παιδεία θεω-

ρούνται το δόρυ και η ασπίς του έθνους. 

Οι ΕΔ είναι για τους νέους πλέον, ένα “με-

γάλο σχολείο”  που διδάσκει τις αναλοίωτες

αξίες της ζωής όπως πίστη, φιλοπατρία, πει-

θαρχία, ήθος, αλλά πάνω απ’ όλα τη συνα-

δελφικότητα. Δεν είναι τυχαίο που ο λαός

υποστηρίζει ότι: «Στο στρατό, οι νέες φιλίες
είναι αναλλοίωτες, παντοτεινές, με υγιείς
αρχές και αξία».
Όσο για τις τελευταίες θέσεις της δημοσκό-

πησης δεν θα σταθώ γιατί ήταν αναμενό-

μενο.

2. Ποια είναι τα προτερήματα των στελεχών
των Ε.Δ. Αιτιολόγηση με αποφθέγματα:
1. Συνείδηση. «Στελέχη των ΕΔ χωρίς συ-
νείδηση, είναι δικαστήριο χωρίς δικαστή»,

Alphonse De Lamartine 1910.

2. Πίστη. «Για τις ΕΔ που πιστεύουν καμμιά
απόδειξη δεν είναι απαραίτητη. Γι’ αυτές
που δεν πιστεύουν, καμμία απόδειξη δεν
είναι δυνατή” Stuart Charles/1885

3. Ψυχή. «Το να υπηρετείς τις ΕΔ, αυτό το
λειτούργημα, είναι σαν να βρίσκεις την
ψυχή σου σ’ αυτόν τον κόσμο» Thomas

Mole/1779.

4. Αρετή. «Αναφήρετον όπλον η αρετή» Αν-

τισθένης/460 π.Χ.

5. Θέληση και δύναμη. «Ο Στρατός είναι
δθυνατός, μόνον όταν εφκράζει δυνατές
ιδέες με θέληση. Γίνεται αδύνατος όταν του
αντιτίθενται». G. Barkley/1685.

6. Τιμιότητα. «Εκείνος που ισχυρίζεται ότι
δεν υπάρχει έτιμος Στρατός, τότε σίγουρα
ο ίδιος είναι ανέντιμος» Σίγκμουντ

Φρόυντ/1856

7. Τόλμη και θάρρος. «Τοίς τολμώσιν η τύχη
ξύμορφος» Θουκιδίδης/1460 π.Χ.

8. Υπευθυνότητα. «Τοίς ελευθέρας μεγίστη

ανάγκη η υπέρ των πραγμάτων αισχύνη» Δη-

μοσθένης /384 π.Χ.

9. Προνητικότητα. «Μηδέν της τύχης αλλά
πάντα της ευβολίας και της προνίας» Πλού-

ταρχος/47π.Χ.

10. Πειθαρχία και Υπακοή. «Η στρατιωτική
πειθαρχία είναι βαρειά, αλλά είναι το βάρος
της ασπίδας και όχι του ζυγού» Antouan Ri-

vardi/1735.

11. Ηρωισμός. «Οξείν, αγγέλεινΛακεδαιμο-
νίους ότι τήδε κοίμεθα τοις κοίνων ρήμασι

πειθόμενοι», Επιτύμβιος/Θερμοπύλες

12. Ηγεσία και Διοίκηση. «Το διοικείν εστί
τέχη και προβλέπειν», Αλκιβιάδης

13. Σεβασμός. «Εν τούτοις, αυτός ο Στρα-
τός δεν γονατίζει, παρά μόνον στους νε-
κρούς», Γ. Ρίτσος

3. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των ΕΔ από
πλευράς αξιών;
Απάντηση πάλι με αποφθέγματα

1. Παράνομο κέρδος

«Ο πιο αξιολύπητος, όχι μόνον στρατιωτι-
κός, αλλά οποιοσδήποτε σε όλα τα επαγ-
γέλματα είναι αυτός ή αυτοί που
μετατρέπουν τα όνειρά τους σε αισχρό κέρ-
δος», Ν. Καζαντζάκης/1883

2. Πλεονεξία

«Οποιος θέλει να καθίσει σε δυο καρέκλες,
πέφτει κάτω» αγγλική παροιμία

3. Απαξίωση. «Γενικά στο στράτευμα, πολλοί

είναι αγνώμονες, ασταθείς και υποκριτές.

Προτιμούν να αποφεύγουν τον κίνδυνο, αλλά

είναι αχόρταγοι στα σκαλιά της υψηλής Ηγε-

σίας», Νικολό Μακιαβέλλι/149.

4. Εμαπιγμός. «Βασικός κανόνας. Δεν πρέ-
πει να αφήνεις κανέναν όσο ψηλά και να
είναι να σε κοροϊδεύει», Λαο Τσε/6ος π.Χ.

5. Πλουτισμός. «Ξαφνικός πλουτισμός για

έναν στρατιωτικό, είναι να πηγαίνει από

μηδέν σε τριακόσια δολλάρια ανά ημέρα. Τα

υπόλοιπα δεν μετρούν», Neil Simson/1927

Εδώ τελείωσα. Πιστεύω να μη σας κού-

ρασα. Σε διαφορετική περίπτωση ο λόγος

ανήκει σε σας, τους αγαπητούς αναγνώ-

στες της ΕΒΔΟΜΗΣ.

Αντιναύαρχος ε.α.

Π.Μ.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις...

μια διαφορετική προσέγγιση
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμ-

βρίου στο Δημαρχείο Σαρωνικού με αντικείμενο την εγ-

κατάσταση αγωγού διανομής φυσικού αερίου στην

Ανατολική Αττική.

Στη σύσκεψη οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Διανομής

Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Α.Ε.) ενημέρωσαν τους πα-

ρευρισκόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την

αναγκαιότητα, αλλά και τις δυνατότητες επέκτασης της

διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ανατολική Αττική. 

Ως πρώτο βήμα κρίθηκε απαραίτητο να αποστείλουν οι

ενδιαφερόμενοι δήμοι στην ΕΔΑ Α.Ε. στοιχεία τουλάχι-

στον για τα δημόσια κτίρια αλλά και τις μεγάλες επιχει-

ρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις εντός των

διοικητικών τους ορίων και θα μπορούσαν άμεσα να συν-

δεθούν με τον αγωγό διανομής φυσικού αερίου, προκει-

μένου οι υπεύθυνοι της εταιρείας να καταρτίσουν

πρόγραμμα επέκτασης για την Ανατολική Αττική και

έναν ενδεικτικό πρώτο προϋπολογισμό της όλης επέν-

δυσης. Στη συνέχεια θα εξεταστεί η δυνατότητα της

συμμετοχής στη χρηματοδότηση του έργου τόσο σε επί-

πεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο δήμων.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν: ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Αθανάσιος Αυγερινός, οι Δήμαρχοι Κρω-

πίας Δημήτριος Κιούσης, Λαυρεωτικής Δημήτριος Λουκάς,

Μαρκοπούλου Μεσογαίας Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης,

Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου,

από τον Δήμο Μαραθώνος ο Δημήτριος Μακρής, από τον

Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου οι Παύλος Μπατάλης και Χρή-

στος Τσεμπέρης, ο Αντιδήμαρχος Σαρωνικού Χρήστος Γκί-

νης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σαρωνικού

Μιλτιάδης Κλάπας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου Παι-

ανίας Φώφη Τολούδη και από την ΑΛΚΩΝ Μελετητική ΕΠΕ

οι Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης, Κωνσταντίνος Καραλής

και Γεώργιος Κωτσόγιαννης.  

Δυνατότητα εγκατάστασης αγωγού διανομής

φυσικού αερίου στην Ανατολική Αττική

Πρώτη του Τοπικού Βούλας

Στη νέα Δημοτική Αρχή, όπου υπάρχουν “Καλλικρατικοί”

Δήμοι, ανάλογα με το πόσες πόλεις έχουν συγχωνευθεί,

αναλογεί για κάθε πόλη ένα Τοπικό Συμβούλιο.

Τα τοπικά συμβούλια, παρά τις εξαγγελίες, ότι ανέλαβαν

αυξημένα καθήκοντα, μάλλον δεν αληθεύει. Οι κρατικοί

μηχανισμοί φοβούνται να τους δώσουν αρμοδιότητες,

τόσο που κι αυτές που είχαν με το νόμο “Κλεισθένη” η πα-

ρούσα Κυβέρνηση τα ακρωτηριάζει.

Η αύξηση αρμοδιοτήτων πλέον πέφτει στους ώμους τη

Δημάρχουν να ορίσει αν θέλει και τί.

Τρίτη απόγευμα 23/9 συνεδρίασε το Τοπικό Βούλας, ενώ

την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασαν της Βάρης και της

Βουλιαγμένης.

Παραβρεθήκαμε στο Τ.Σ. της Βούλας και παρακολουθή-

σαμε την πρώτη του συνεδρίαση, αν και στην ημερήσια το

γράφει 7ο (ημερολογιακά προφανώς).

Πρόεδρος του τοπικού ο Βασίλης Παπαδόπουλος, μια που

ήρθε πρώτος σε σταυροδοσία.

Οπως ενημέρωσε, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

αφορούσαν παρατάσεις ταφής... και με τέτοια θα ασχο-

λείται το τοπικό, εκτός και δώσει επιπλέον αρμοδιότητες

ο Δήμαρχος. 

Τα μέλη όλων των τοπικών του Δήμου στη σελ. 6
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Ξεκινάει η πρώτη φάση της χωριστής συλλογής

υπολειμμάτων τροφών που θα υλοποιηθεί στις

περιοχές στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης και της Μηλα-

δέζας της Δ.Ε. Βάρης και αφορά στα νοικοκυριά

που έχουν έως τώρα ανταποκριθεί στο κάλεσμα

του Δήμου για συμμετοχή.

Εδώ, είναι αναγκαίο να κάνουμε μία στροφή

προς τα πίσω και να πάμε ακριβώς ένα χρόνο

πριν, όταν ο Δήμος ΒΒΒ αποφάσιζε να εφαρμό-

σει πιλοτικό πρόγραμμα στα Πηγαδάκια για δια-

λογή με τρεις διαφορετικούς κάδους.

Είχαμε ρωτήσει, τότε, το δήμαρχο, πώς επελέγη

η περιοχή Πηγαδάκια και μας είχε απαντήσει:

«Διαλέξαμε τα Πηγαδάκια γιατί είναι πιο εύκολη
πιλοτική εφαρμογή. Εχει χαρακτηριστικά οικιών
με μικρό πληθυσμό (μονοκατοικίες κλπ.)», και

έδωσε το μικρόφωνο στον πρόεδρο της εται-

ρείας (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης) που

έχει αναλάβει το πρόγραμμα,  Φίλλιπο Κιρκίτσο,

για να αναπτύξει το θέμα.

Στη συνέχεια τον Ιανουάριο του 2019 (15.1.) σε

συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε ο δήμαρ-

χος για το θέμα, ακούσαμε ότι “το πρόγραμμα

είναι πιλοτικό και θα αποτελέσει πρότυπο για

όλη την Ελλάδα”.

Μάλιστα το πρόγραμμα ξεκινούσε την 1η Μαρ-

τίου και θα πήγαιναν προς ενημέρωση “πόρτα -

πόρτα” με ειδικά γιλέκα για να ανοίγουν οι νοι-

κοκυραίοι. 

Επίσης είχαμε ακούσει ότι «το πρόγραμμα παρα-
κολουθείται από σειρά Οργανισμών για τα απο-
τελέσματά του. Αν πετύχει θα επεκταθεί σε όλο
το Δήμο σε ένα περίπου χρόνο. Στόχος είναι να
μειωθεί στο 50% η ταφή των απορριμάτων. Σή-
μερα είναι στο 9% και στο 12%», (φύλλο “7ης”

1068/19.1.19) και στο www.ebdomi.com/eidiseis-

nea/14257-programma-dialogis-stin-pigi.html.

Εκτοτε δεν έχουμε ακούσει πώς πάει το πρό-

γραμμα. Τουναντίον μας ενημέρωσε ο Δήμος ότι

προχωράει στη διανομή καφέ κάδων στη Μηλα-

δέζα και στη Βουλιαγμένη, σε όσους συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα και όχι σε όλους τους

κατοίκους, χωρίς να μας ενημερώσει, πώς πήγε

το πρόγραμμα στα Πηγαδάκια. 

Πάντως από πληροφορίες που αντλήσαμε δημο-

σιογραφικά, δεν έχει προχωρήσει. Μέσα στον

Οκτώβριο θα αρχίσει να εφαρμόζεται η περισυλ-

λογή. Ελπίζουμε να ενημερώσει το σώμα ο δή-

μαρχος επίσημα.

Οι συμμετέχοντες λοιπόν στο πρόγραμμα διαλο-

γής υπολειμμάτων τροφών, θα παραλάβουν τις

επόμενες ημέρες τον απαραίτητο εξοπλισμό για

τη χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών

βάσει των οδηγιών που έχουν λάβει στο προσω-

πικό τους email ή μετά από την τηλεφωνική επι-

κοινωνία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας &

Ανακύκλωσης του Δήμου.

Κάθε νοικοκυριό θα λάβει από έναν καφέ κάδο

κουζίνας, κομποστοποιήσιμες χάρτινες σακού-

λες καθώς και ενημερωτικό υλικό. Επίσης, θα λά-

βουν εξωτερικό καφέ κάδο στο οποίο θα

συγκεντρώνουν τα συλλεγόμενα υπολείμματα

φαγητού που θα παραλαμβάνονται από το προ-

σωπικό καθαριότητας του Δήμου για τη μετα-

φορά του σε μονάδα κομποστοποίησης με σκοπό

την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής ποι-

ότητας.

Η αποκομιδή του καφέ κάδου από τα νοικοκυριά

θα ξεκινήσει προς το τέλος μήνα, μετά από ενη-

μέρωση των συμμετεχόντων. 

O Δήμος καλεί όλους τους συμμετέχοντες να

ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα παραλάβουν

με τον εξοπλισμό τους και για όποιες απορίες

σχετικά με το νέο αυτό πρόγραμμα να επικοινω-

νούν με τη δι/νση καθαριότητας & ανακύκλω-

σης στο τηλ. 213 2020 002 ή με email στο

kathariotita@vvv.gov.gr.

Επίσης, καλούν τους κατοίκους των παραπάνω

περιοχών που δεν δήλωσαν συμμετοχή και επι-

θυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωριστής

συλλογής υπολειμμάτων τροφών να επικοινωνή-

σουν με τη διεύθυνση με τους παραπάνω τρό-

πους.

«Προϋπόθεση για να πετύχουν τα απαιτητικά
προγράμματα διαλογής στην πηγή είναι η συμ-
μετοχή όλων. Για το λόγο αυτό ζητάμε τη συνερ-
γασία σας ως προϋπόθεση για να πετύχουμε και
να προχωρήσουμε Καθαρά, Μαζί!», σημειώνει

στο δελτίο ο δήμος και θα συμφωνήσουμε, ότι

είναι προϋπόθεση η συμμετοχή, αλλά θεωρούμε

ότι θα έπρεπε να γίνεται τακτικότατη ενημέρωση

των κατοίκων, κάτι που δεν βλέπουμε. 

“Πληρώνω όσο πετάω”

Tο πρόγραμμα που εφαρμόζουν είναι το “Πληρώνω

όσο πετάω”, που σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό, «όταν

θα επιτραπεί από τη χώρα μας, γιατί τώρα δεν επι-

τρέπεται», θα πληρώνει τα δημοτικά του τέλη ανά-

λογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που

παράγει. Παράλληλα συνδυάζουν το “Κερδίζω όσο

διαλέγω”, εκτός δηλαδή του ότι θα πληρώνεις παρα-

πάνω αν πετάς στα σύμμεικτα, αν κάνεις καλή ανα-

κύκλωση θα παίρνεις και κάποια «μικρά δωράκια» που

θα ανακοινωθούν, όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται.

Αννα Μπουζιάνη

Διανομή καφέ κάδων για υπολείμματα τροφών 

σε σπίτια Βουλιαγμένης και Μηλαδέζας Βάρης
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H διαχείριση των απορριμμάτων Αττικής βρέθηκε για

άλλη μια φορά στο επίκεντρο της Περιφέρειας Αττικής,

υπό τη νέα ηγεσία με περιφερειάρχη τον Γ. Πατούλη. Η

συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια

(26.9.19) με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και τη

συμμετοχή των 66 Δήμων της Αττικής.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμ-

ματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος και ο Γε-

νικός Γραμματέας ΕΟΑΝ ΟΤΑ Γ. Σιδέρης, ο

Περιφερειάρχης προσδιόρισε τους στόχους και τις προ-

τεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

“Είναι ιστορική πρόκληση για εμάς να βρούμε λύσεις” 
Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η συνεργασία της Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού με την Κεντρική Δι-

οίκηση μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα.

Χαρακτήρισε ιστορική πρόκληση την ανάγκη επίλυσης

ενός προβλήματος που ταλαιπωρεί χρόνια την Αττική και

σημείωσε ότι αιρετοί και κεντρική διοίκηση φέρουν τερά-

στια ευθύνη για να βρεθούν λύσεις. Ότι το ζήτημα της

ανακύκλωσης αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας.

Ενημέρωσε πως  στη συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου, ζήτησε από όλες τις παρατάξεις να καταθέ-

σουν τις δικές τους ολοκληρωμένες προτάσεις, για το ζή-

τημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της

Αττικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν, στην κατάρτιση

του τελικού σχεδίου.

«Στοχεύουμε εντός του 2020 να έχει ξεκινήσει η υλοποί-
ηση του 50% των δράσεων, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί
έως το τέλος του 2021. Να  επιτύχουμε την οργάνωση δι-
κτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους Δήμους
και να έχουν δρομολογηθεί έως το τέλος της θητείας μας
όλες οι δράσεις ώστε να σταματήσει η ταφή ανεπεξέρ-
γαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ. 

Γνωρίζω καλά πως δεν είναι εύκολη υπόθεση να δώσουμε
μέσα σε ελάχιστο χρόνο λύσεις σε ένα πρόβλημα που
μας ταλαιπωρεί χρόνια. Αποτελεί όμως ιστορική πρό-
κληση και ευκαιρία να συμβάλουμε στη διάρκεια της θη-
τείας μας, στη δημιουργία ενός σύγχρονου σύστημα
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ας γίνει λοιπόν η
σημερινή μας συνάντηση η αφετηρία, το πρώτο βήμα, για
να κάνουμε τους Δήμους της Αττικής, πρωταθλητές στην
ανακύκλωση. Με τους πολίτες των τοπικών μας κοινω-
νιών, στην πρώτη γραμμή» σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Μ. Γραφάκος αρμόδιος για θέματα διαχείρισης αποβλή-

των κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ανακοίνωσε ότι

η Ελλάδα θα έχει υποστήριξη από τεχνικά κλιμάκια της

Ε.Ε. για την σύνταξη των νέων αναθεωρημένων Περιφε-

ρειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Οι δήμαρχοι αναφέρθηκαν στο προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν εστιάζοντας στις ελλείψεις σε μέσα και ανθρώ-

πινο δυναμικό, στην ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και

στο σοβαρό ζήτημα που δυσχεράνει τη λειτουργία τους

και σχετίζεται με τις χρήσεις γης και γενικότερα τις χω-

ροταξικές αδυναμίες.
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου στην παρέμ-

βασή του εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αλ-

λαγή του ΠΕΣΔΑ, κάνοντας λόγο για άνευ λόγου και

ουσίας χάσιμο πολύτιμου χρόνου: «Πιθανόν να χρειάζονται
επικαιροποίηση κάποια σημεία του που δε βοηθούν στην
επίτευξη των στόχων, η αλλαγή του όμως και μάλιστα τη
στιγμή που έχει ενσωματώσει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες
θεωρώ ότι είναι λάθος, καθώς θα χαθεί σημαντικός χρόνος
για ένα ζήτημα στο οποίο ήδη έχουμε μείνει πίσω».
Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της αποκομιδής

των ογκωδών αντικειμένων, το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές

διαστάσεις στους δήμους της Ανατολικής Αττικής, ζητώντας

από την Περιφέρεια συνεργασία.

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης αντιθέτως προς τα λεγό-

μενα του Π. Φιλίππου τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδια-

σμός που προβλέπει να γίνει στα Λατομεία Κορωπίου η

διαχείριση των απορριμάτων, υποστηρίζοντας: 

― Την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2015) προκειμένου να υπάρχουν περισ-

σότερες δυνατότητες τεχνολογιών διαχείρισης αλλά και της

αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλημάτων πολεοδομικού

κορεσμού και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Πρωτεύου-

σας, των Δήμων του Λεκανοπεδίου  Αττικής, της δυτικής και

ανατολικής Αττικής. 

― Την αναθεώρηση  του αποτυχημένου Περιφερειακού Σχε-

διασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ 2016)

που επιβλήθηκε αυταρχικά χωρίς τη συναίνεση των πολλών

Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Επιπλέον, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης

που προέβλεπαν Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ) δεν χρηματο-

δοτήθηκαν. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας ήταν από τους

πρώτους δήμους που αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια

αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε.

Οι στόχοι της Περιφέρειας 

― Εντός του 2020 θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του 50%

των δράσεων οι οποίες ολοκληρωθούν έως το 2021

― Έως το τέλος της θητείας θα μειωθεί το υπόλειμμα του

μπλε κάδου από 40-50% (σήμερα είναι 20%)

― Θα επιτευχθεί η οργάνωση δικτύων συλλογής βιοαπο-

βλήτων σε όλους τους Δήμους

― Τα οικονομικά οφέλη από την αύξηση του ποσοστού

ανακύκλωσης να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πολ-

λών μικρών δράσεων και «πράσινων» θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο για μείωση απορριμμάτων που θάβονται 

Ο Γ. Πατούλης ανέπτυξε και τους άξονες με τους όποιους

θα υλοποιηθεί ο στόχος το 2020.

H Περιφέρεια στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αντίληψης

πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε:

― ανασχεδιασμό προγραμμάτων.

― ενίσχυση της ανακύκλωσης με πύκνωση του μπλε κάδου

σε συνεργασία με ΕΕΑΑ και ΕΟΑΝ

― δημιουργία Πράσινων Σημείων σε όλους τους Δήμους

― δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με πολλά καθαρά ρεύ-

ματα (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα, κλπ)

― δημιουργία δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων 

― δημιουργία μικρών Περιφερειακών Μονάδων Επεξεργα-

σίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

Tι αναμένει η Περιφέρεια από τους δήμους

Να καταθέσουν μέσα σε δύο μήνες στοιχεία τόσο για την

πορεία υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο

και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ωριμότητα, θε-

σμικά, αδειοδοτικά, κ.α.).

Να αναθεωρήσουν τα Τοπικά Σχέδια παράλληλα με την

αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

από το ΥΠΕΝ και του Περιφερειακού Σχεδίου από την Πε-

ριφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη

των στόχων και των νέων Οδηγιών της Ε.Ε.

Έως το τέλος του 2023 το σύνολο των βιοαποβλήτων που

δεν κομποστοποιούνται στο σπίτι θα πρέπει να συλλέγονται

και να επεξεργάζονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Οι υποστηρικτικές δράσεις της Περιφέρειας 
Για να μπορέσουν οι δήμοι να ανταποκριθούν στην παρα-

πάνω στοχοθεσία,  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Περιφέρεια

θα δημιουργήσει μεταξύ άλλων ένα Helpdesk που θα

απαντά στις απορίες και θα δίνει κατευθύνσεις. Όπως ση-

μείωσε με τις δράσεις αυτές, θα δοθεί τέλος στην ταφή

ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής και ότι

«μέχρι την εφαρμογή τους θα κρατήσουμε ανοιχτό το ΧΥΤΑ
Φυλής για να μην πνιγούμε στα σκουπίδια».

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 θα έχει δημιουργηθεί μια

Δομή εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών για διάφορες

δράσεις (πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, οργάνωση

βιοαποβλήτων, ΜΕΒΑ, εκθέσεις Υπηρεσιών Γενικού Οικο-

νομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), Τεχνικά Δελτία ΕΣΠΑ, κ.α.).

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση

θα επιλύσει θεσμικά προβλήματα όπως η χωροθέτηση των

Πράσινων Σημείων, κ.α., ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα

συμφωνίας με μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (ξενοδο-

χεία, εστιατόρια, κλπ) για την χωριστή συλλογή των εμπο-

ρικών αποβλήτων, για να μην επιβαρύνονται οι Δήμοι.

Διαχείριση και διαλογή στην πηγή σύμφωνα

με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στις νέες οδηγίες της Ε.Ε. σύμ-

φωνα με τις οποίες η διαχείριση γίνεται με διαλογή στην

πηγή.  Μίλησε για αυτοδέσμευση όλων των εμπλεκομένων

στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (Κεντρική Κυβέρ-

νηση, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, Δήμοι) στην συντομότερη δυ-

νατή εφαρμογή της νομοθεσίας και των Οδηγιών της Ε.Ε.

Στη συζήτηση μετείχαν πάρα πολλοί δήμαρχοι, αντιδήμαρ-

χοι και διοικητικοί υπάλληλοι γνώστες του αντικειμένου.

Από την Ανατολική Αττική συμμετείχαν οι Δήμαρχοι:  Με-

σογαίας-Μαρκοπούλου Κ. Αλαγιάννης, Ωρωπού Γ. Γιαση-

μάκης, Παλλήνης Α. Ζούτσος, Κρωπίας Δ. Κιούσης,

Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, Παιανίας Ι. Μάδης, Σπάτων-Αρτέ-

μιδας Δ. Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς, Μα-

ραθώνος Σ. Τσίρκας, Σαρωνικού Π.Φιλίππου, 

σ.σ. Εμείς λέμε, καλά όλα αυτά, αλλά τα ξανακούσαμε πριν

από τέσσερα χρόνια από την τέως περιφερειάρχη. Έργο

δεν είδαμε. Περίπου στην ίδια κατεύθυνση είναι κι αυτές οι

προτάσεις. Ελπίζουμε να υλοποιηθούν και να προχωρήσει

η ανακύκλωση, γιατί είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πνι-

γούμε στα σκουπίδια.

H διαχείριση των στερεών αποβλήτων
Αττικής ξανά στο “τραπέζι”
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Προβληθείτε με μια συνδρομή! press@ebdomi.com

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαγράμμισης

του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής με στόχο την ανα-

βάθμιση της οδικής ασφάλειας των πολιτών της

ευρύτερης περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθα-

νάσιος Αυγερινός όπως τόνισε έχει θέσει ως

προτεραιότητα την άμεση ολοκλήρωση των δια-

γραμμίσεων στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα μπρο-

στά από τα σχολικά συγκροτήματα. 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαγραμμί-

σεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των

πεζών, ιδιαίτερα οι “ζέβρες” με λευκό χρώμα,

που είναι παράλληλες γραμμές κάθετες προς το

ρεύμα της οδού. Δυστυχώς έχουμε συναντήσει

πάρα πολλούς οδηγούς που δεν γνωρίζουν καν

ότι αυτή η διαγράμμιση του “φωνάζει” ότι πρέ-

πει να σταματήσει για να προηγηθεί ο πεζός.

Αντίστοιχα οι διαγραμμίσεις με κίτρινο χρώμα

προειδοποιούν ότι διαβαίνουν παιδιά και πρέπει

να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί.

Διαγραμμίσεις στο οδικό δίκτυο της 

Αντιπεριφέρειας Ανατολικής Αττικής 

Διαγράμμιση διάβασης πεζών.

Διαγράμμιση διάβασης κυρίως παιδιών.

Oλοκληρώθηκαν οι συναντήσεις 

του Αντιπεριφερειάρχη με τους 

Δημάρχους Ανατ. Αττικής

Στο πλαίσιο των συναντήσεών του ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής Αθ. Αυγερινός, κλείνει τον κύκλο γνωριμίας

και συζήτησης των θεμάτων που απασχολεί τον κάθε δήμο

ξεχωριστά, με το δήμαρχο Μαρκοπούλου Κώστα Αλλα-

γιάννη, νέο δήμαρχο πρώτης τετραετίας για το Μαρκό-

πουλο (φωτο).

Επίσης με τους δημάρχους: 

Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά

Διονύσου Γιάννη Καλαφατέλη, τον οποίον συνόδευαν ο

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικών Έργων

Στέφανος Κριεμάδης και η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-

λίου Σοφία Κατσίγιαννη.

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Γρ. Κωνσταντέλλο

με τον Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρ-

νούς και το Δήμαρχο Σπάτων - Αρτέμιδος Δημήτρη Μάρ-

κου.                                    
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Οι δράσεις κατά της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής

είναι μια μεγάλη απάτη προκειμένου να δοθεί διέξοδος

στο σύστημα της παγκοσμιοποίησης, που οικονομικά

βρίσκεται σε φάση αέναης στασιμότητας ενώ πολιτικά

αμφισβητείται έντονα.

Η ικανότητα παραγωγής αγαθών παγκοσμίως είναι

πολύ μεγαλύτερη από την καταναλωτική δυνατότητα

απορρόφησής τους και αυτό παρά τη συνεχή αύξηση

του πληθυσμού. Απαιτείται λοιπόν μια αποεπένδυση

(καταστροφή μονάδων παραγωγής) και παράλληλα

νέες επενδύσεις που θα αλλάξουν το ενεργειακό πρό-

τυπο, στο όνομα της σωτηρίας του πλανήτη. Γίνεται ιδι-

αίτερη προσπάθεια να πειστούν οι πολίτες ότι αυτό

είναι αναγκαίο και κατά συνέπεια, χωρίς μεγάλες αντι-

δράσεις, να πληρώσουν – μέσω αυξημένων τιμών και

φόρων – την απόσβεση των νέων «πράσινων» επενδύ-

σεων, που θα δημιουργήσουν μια διαφορετική οικονο-

μία. Τα λεφτά είναι πολλά, αρκεί να επικρατήσει μια

«κλιματική υστερία».

Να διευκρινίσουμε, εδώ, ότι είναι άλλο πράγμα η μό-

λυνση του πλανήτη που εξαρτάται από την ανθρώπινη

δραστηριότητα και άλλο πράγμα η αλλαγή του κλίμα-

τος, που είναι διαρκής από τότε που υπήρξε η Γη και

οφείλεται στην αυξομειούμενη ποσότητα της ηλιακής

ακτινοβολίας που δέχεται ο πλανήτης μας. Στη Γη εδώ

και 2.500 εκατομμύρια χρόνια υπήρξαν τουλάχιστον 5

μεγάλες εποχές παγετώνων. Η τελευταία εποχή τελεί-

ωσε πριν περίπου 11.000 χρόνια. Τα χρονικά διαλείμ-

ματα – περίπου 90.000 χρόνια – που μεσολαβούν

ανάμεσα στις εποχές των παγετώνων ονομάζονται με-

σοπαγετωνικές ή θερμές περίοδοι. Σε μια τέτοια εποχή

ζούμε σήμερα και σ’ αυτή τη θερμή περίοδο αναπτύχ-

θηκε ο ανθρώπινος πολιτισμός. Όταν τελειώνει μια

εποχή παγετώνων ακολουθούν πλημμύρες όπως πχ ο

«κατακλυσμός του Νώε».

Υπήρξε, σχετικά πρόσφατα, και μια αποκαλούμενη

«μικρή εποχή παγετώνων» μεταξύ 1550 -1850 μ.Χ. που

η πτώση της μέσης θερμοκρασίας υπολογίζεται σε –

2,5ο C. Μετά πάλι η θερμοκρασία ανέβηκε. Ο πλανήτης

εδώ και εκατομμύρια χρόνια άλλοτε ψύχεται και άλ-

λοτε θερμαίνεται. Οι κλιματικές αλλαγές στη Γη ελάμ-

βαναν χώρα όταν δεν υπήρχαν άνθρωποι ή υπήρχαν

ελάχιστοι πρωτόγονοι άνθρωποι. Οι επιχειρούμενες

δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια σταθερή μέση

θερμοκρασία στον πλανήτη είναι μια φενάκη που κρύ-

βει άλλες σκοπιμότητες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι,

λίγοι, που ονειρεύονται παγετώνες και επανεμφάνιση

των μαμούθ!

Το κλίμα συνδυάζεται εντέχνως με τη μόλυνση του πε-

ριβάλλοντος, την οικιστική ανάπτυξη και την επέκταση

των υποδομών ώστε κάθε καταστροφή, σ’ όλα αυτά,

από συνήθη φυσικά φαινόμενα, να αποδίδεται στην κλι-

ματική αλλαγή που δήθεν προκαλούν οι ανθρώπινες

δραστηριότητες.

Αρκετοί  θα αναρωτηθούν. Τα αέρια του θερμοκηπίου

που προέρχονται από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων

και ιδιαίτερα το διοξείδιο του άνθρακα δεν αυξάνουν

τη θερμοκρασία του πλανήτη όπως υποστηρίζουν σε

μελέτες τους πολλοί επιστήμονες; Κατ’ αρχήν να υπεν-

θυμίσουμε ότι όποιος πληρώνει μπορεί να έχει και μια

«επιστημονική» μελέτη που εξυπηρετεί τα συμφέροντά

του. Έχουμε άπειρα παραδείγματα με μελέτες για τη

διατροφή, τα φάρμακα, τη φυσική ζωή και πολλά άλλα.

Δεύτερον το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2) είναι ελάχι-

στο στη γήινη ατμόσφαιρα μόλις το 0,04% (408 μέρη

ανά εκατομμύριο – ppm).

Όλα αυτά όμως είναι λεπτομέρειες για αυτούς που

σχεδιάζουν το μέλλον σύμφωνα με τα πολιτικο-οικο-

νομικά συμφέροντά τους. Σημασία έχει να αχρηστευ-

τούν προοδευτικά οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού

από άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και να πει-

στούν οι πολίτες, σε πρώτη φάση, ότι πρέπει να αντι-

καταστήσουν τα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά. Χαράς

ευαγγέλια για τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Στη συνέ-

χεια θα πρέπει να αρχίσει η προμήθεια του εξοπλισμού

για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ποιος πα-

ράγει τέτοιο εξοπλισμό; Κυρίως οι μεγάλες βιομηχανι-

κές χώρες (Γερμανία, Κίνα κλπ).

Η Ελλάδα, κατεστραμμένη οικονομικά από τα Μνημό-

νια και υποδουλωμένη από το συναλλαγματικό χρέος

στους δανειστές, έσπευσε εξ’ αρχής να υποστηρίξει,

ως μη όφειλε, τις προτεινόμενες δράσεις κατά της κλι-

ματικής αλλαγής. Ο Α. Τσίπρας υπέγραψε το 2015 τη

Συμφωνία των Παρισίων για τη μείωση της εκπομπής

αερίων από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε, την περασμένη Δευτέρα,

στην Ειδική Σύνοδο για το Κλίμα που διοργάνωσε ο

ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή της ομιλίας του ο κ.

Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία, πέρυσι το κα-

λοκαίρι, στο Μάτι με τους 102 νεκρούς, ως απόδειξη

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μόνο που οι

ισχυροί άνεμοι είναι κάτι σύνηθες τα καλοκαίρια και αν

η φωτιά φτάσει σ’ έναν οικισμό που είναι κτισμένος

χωρίς πολεοδομικό σχέδιο μέσα σε πευκοδάσος οι

δραματικές συνέπειες είναι αναπόφευκτες. Η τραγω-

δία στο Μάτι δεν οφείλεται σε καμιά κλιματική αλλαγή

αλλά σε μια άναρχη οικιστική επέκταση μέσα στο

δάσος.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε την πρόθεση

της κυβέρνησής του να κλείσει μέχρι το 2028 όλες τις

λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού (ανήκουν

στη ΔΕΗ και παράγουν το φτηνότερο ρεύμα). Το 2018

από τους λιγνίτες προήλθε το 28% του ηλεκτρισμού

στο διασυνδεδεμένο σύστημα (η ηπειρωτική χώρα –

πλην των νησιών). Γιατί όμως η Ελλάδα πρέπει να στε-

ρηθεί από τον μοναδικό ενεργειακό πόρο που διαθέτει

σήμερα; Για να εισάγουμε το σύνολο των αναγκών μας

από το εξωτερικό; Για να αυξήσουμε ακόμη περισσό-

τερο την εξάρτησή μας; Με ποια λογική από τη μια

κλείνουμε τις λιγνιτικές μονάδες και από την άλλη δί-

νουμε άδειες στον ελλαδικό χώρο για την εύρεση

υδρογονανθράκων; Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο

δεν είναι ορυκτά καύσιμα που όταν καίγονται παρά-

γουν διοξείδιο του άνθρακα;

Με τι θα αντικατασταθούν οι λιγνίτες; Ο πρωθυπουρ-

γός είπε ότι θα αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού από

τις ΑΠΕ, από το σημερινό 20% στο 35%. Αυτό το ρεύμα

είναι πολύ ακριβό και σήμερα επιδοτείται από τους κα-

ταναλωτές μέσω των λογαριασμών (χρέωση

ΕΤΜΕΑΡ). Εκείνο που δεν είπε, είναι αν θα χρηματο-

δοτήσει την κατασκευή ενός ή δύο ελληνικών εργοστα-

σίων για να κατασκευάζουν ηλιακά πάνελς και

ανεμογεννήτριες. Μάλλον δε σκέφτεται κάτι τέτοιο

γιατί η Γερμανία και άλλες χώρες της Β. Ευρώπης

έχουν υπερπαραγωγή.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε πολλά άλλα, στη

Ναυμαχία της Σαλαμίνας, στην Ακρόπολη και στα πλα-

στικά μιας χρήσης, που θα τα καταργήσει από το 2021.

Μόνο που, όπως προαναφέραμε, είναι άλλο η μόλυνση

του περιβάλλοντος (πχ πλαστικά στη θάλασσα) και

άλλο η κλιματική αλλαγή. Η σύγχυση αποπροσανατο-

λίζει τους πολίτες και ευνοεί τους οικονομικούς σχε-

διασμούς επικυρίαρχων δυνάμεων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη προαναγγείλει σχέδιο

απόσυρσης των παλαιών Ι.Χ. και αντικατάστασής τους

με αυτοκίνητα μηδενικών ρύπων, δηλαδή, ηλεκτρικά.

Για το σκοπό αυτό θα δοθούν φορολογικά κίνητρα.

Μόνο που η Ελλάδα δεν παράγει αυτοκίνητα. Οι γερ-

μανικές εταιρείες έχουν έτοιμα τα ηλεκτρικά μοντέλα

τους και αναζητούν αγορές. Έτσι ο ελληνικός προϋπο-

λογισμός θα επιδοτήσει τη γερμανική αυτοκινητοβιο-

μηχανία (έχει τη μερίδα του λέοντος σ’ όλη την

Ευρώπη) και θα αυξήσει τη δαπάνη για εισαγωγές, προ-

κειμένου να σταματήσει η «υπερθέρμανση του πλα-
νήτη»!

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνος του, συμπορεύονται

μαζί του όλοι οι γκλομπαλιστές (οπαδοί της παγκοσμιο-

ποίησης) του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Ο κ. Τσί-

πρας, από τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε την

ανησυχία του για το κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλ-

λοντος αν ανακαλυφθούν υδρογονάνθρακες στην Ελ-

λάδα. Ο κ. Βαρουφάκης θέλει να αφήσουμε τους

υδρογονάνθρακες θαμμένους στη γη και να μην τους

εκμεταλλευτούμε, για να μην ερεθίζουμε την Τουρκία

και μολύνουμε το περιβάλλον. Στο μεταξύ θα καλύ-

πτουμε τις ενεργειακές ανάγκες μας με εισαγωγές από

χώρες που έχουν περισσότερο «μυαλό» και λιγότερη

εξάρτηση από εμάς.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το ιδεολόγημα ανάπτυ-

ξης πράσινων κομμάτων σε διάφορες χώρες. Ήδη

έχουν αποκτήσει ένα σύμβολο, τη δεκαεξάχρονη Σουη-

δέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ που μίλησε σε ηγέτες κρατών

στην Ειδική Σύνοδο για το Κλίμα του ΟΗΕ και έχει τι-

μηθεί με το βραβείο «Ορθής Διαβίωσης» ή «Εναλλα-

κτικό Νόμπελ». Τα πράσινα κόμματα δεν είναι, κατά

κανόνα, ούτε πατριωτικά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά

ούτε επαναστατικά, είναι κόμματα που υπηρετούν τις

επιταγές της παγκοσμιοποίησης. Χρησιμοποιούνται

ήδη για να εγκλωβίζουν εκλογικά δυσαρεστημένους

ψηφοφόρους ώστε αυτοί να μη μετακινηθούν προς αν-

τισυστημικές επιλογές.

* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Η κλιματική
απάτη

γράφει ο Νίκος Ιγγλέσης*
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ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Ευγενικός και υπεύθυνος δημότης (αφού έδωσε

όνομα και διεύθυνση) μας παραπονέθηκε για τ’ αδέ-

σποτα που έχουν κατακλύσει τη Βούλα - κι όχι μόνο

- όπου κατοικεί. «Σκύλοι και γάτες που “πετάγοναι”
από τους κάδους απορριμμάτων, όταν πάς να ρίξεις
τα σκουπίδια σου». Απευθύνθηκε στο δήμο ΒΒΒ,

όπου τον παρέπεμψαν κατά τα λεγόμενά του, στην

αρμόδια κυρία (Τ. Κασιδόκωστα) η οποία, πάντα

κατά τα λεγόμενά του, του είπε πάνω-κάτω ότι «τι
να κάνουμε; Έχουμε ογδόντα χιλιάδες(!) αδέσποτα.
Θέλουμε 50 ευρώ για το καθένα για να τα στειρώ-
σουμε. Να επιβαρύνουμε τους δημότες;»
Ο αριθμός (80.000) μας φαίνεται υπερβολικός, αλλά

ας δούμε το θέμα: 

Αδέσποτο - ος, η: στερητικό α+δεσπότης (κύριος).
Που δεν έχει αφεντικό και που δεν ελέγχει κανείς
τις κινήσεις του (βικιλεξικό κλπ.). Λέγεται κυρίως
για ζώα· σκύλους κλπ.
Γιατί για τους ανθρώπους φαίνεται πως δεν υπάρχει

κανένας αδέσποτος. Ούτε ο Πλανητάρχης, ούτε ο

πρωθυπουργός, ούτε ο δήμαρχος. (εκτός από ορι-

σμένους που νομίζουν ότι είναι αυτοί μοναδικοί δε-

σπότες και άρα είναι “αδέσποτοι”).

Απ’ την άλλη, για να ξαναγυρίσουμε στα ζώα, σε φυ-

σική κατάσταση, είναι από τη φύση τους “αδέ-

σποτα”, καθ’ ότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, σε

μετάφραση: «...κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού,
ότι ούτε σπείρουν, ούτε ...αποθηκεύουν και ο επου-
ράνιος πατέρας τα τρέφει» (Ματθ. 6. 26).  Προφα-

νώς και τους σκύλους και τις γάτες... Όλα τα ζώα

στη φύση είναι α-δέσποτα, γιατί δεν έχουν βλέπετε

“δεσπότη”, αλλά “πατέρα”!!

Αλλά ας έρθουμε στο πρόβλημα, γιατί πρόβλημα

υπάρχει· είναι υπαρκτό και για κάθε πρόβλημα του

δήμου, η δημοτική αρχή πρέπει να βρίσκει τη λύση.

Και, βέβαια, κάθε πρόβλημα για να λυθεί χρειάζεται

μελέτη - όχι προχειροδουλειές - και ικανούς “μαθη-

ματικούς” για να το λύσουν. Δεν θα πούμε εμείς λοι-

πόν, “τί να κάνουμε”.
Εγώ προσωπικά δεν έχω ερευνήσει σε βάθος το

θέμα· δεν έχω διαβάσει, βρε αδερφέ, ένα σχετικό

βιβλίο, ένα σοβαρό άρθρο, έστω, και για τούτο δεν

μπορώ να έχω βαρύνουσα γνώμη. Και δεν θα το

κάνω ούτε περιμένοντας την επιφοίτηση του Αγίου

Πνεύματος, ούτε με αντιγραφές άλλων »πεφοτισμέ-

νων»!

Το πρόβλημα όμως υπάρχει και οφείλει η δημοτική

αρχή να ενσκύψει. Η σκανδαλώδης προτίμηση του

λαού ευχάριστη μεν, την βαρύνει δε. .Κ.Β.

Η
Περιφέρεια Αττικής και η Πανελλαδική Φιλο-

ζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, με

αφορμή την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ,

διοργανώνουν εκδήλωση το Σάββατο 5 Οκτωβρίου

2019 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα και θα βραβευτούν Αστυνομικοί Υπάλληλοι.

H SAPT Ηellas θα παρουσιάσει τρόπους επικοινωνίας

και γνωριμίας με σκύλους.

Γκρέτα Τούνμπεργκ

Το θύμα της κλιματικής αλλαγής

Ο αθλητισμός στη χώρα μας

είναι συμπτωματικός

Κύριε Αυγενάκη, κ. Υφυπουργέ Αθλητισμού, διερωτώμαι,

αν είναι η δουλειά σας να ασχολείστε με τους ιδιοκτήτες

των Πολυεθνικών Ποδοσφαιρικών Εταιρειών, οι οποίοι

δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ…

Πέρα από το γεγονός, ότι οι ΧΩΡΟΙ τους οποίους έχουν

μετατρέψει σε μαγαζιά αρπαχτήκαν με βίαιο  τρόπο, από

εσάς, από μένα, από το ΛΑΟ…. Με την ευκαιρία να σας

πω ότι περίπου 2 – 2,5 εκατομ. παιδιά, δεν γυμνάζονται

γιατί οι ΓΟΝΕΙΣ δεν έχουν να πληρώσουν αφού δεν έχουν

να ΦΑΝΕ.

Συνεπώς, με βάση τη λογική, ο ΣΤΟΧΟΣ σας  θα έπρεπε

να είναι  ένας και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.  Για να αποκτήσει  επι-

τέλους και η ΧΩΡΑ μας ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ μία είναι η ΛΥΣΗ

την οποία  έχουν ακολουθήσει σχεδόν ΟΛΕΣ οι ΧΩΡΕΣ

στον ΠΛΑΝΗΤΗ.  “ΠΑΙΔΕΙΑ”. Από εκεί ξεκινάνε ΟΛΑ.

(Εμείς από το 1833 μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει ΤΙ-

ΠΟΤΑ).  Ούτε ΠΑΙΔΕΙΑ – Ούτε  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 

Ελπίζω κ. Υφυπουργέ .να γνωρίζετε, ότι, ο Πρωταθλη-

τισμός   ΧΩΡΑ μας, σε όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ. Όλοι μέχρι σήμερα εντελώς

ΤΥΧΑΙΑ βρεθήκαμε, το μόνο που έχει αλλάξει, είναι,

ότι, τα τελευταία περίπου 20 χρόνια  τα Ταλέντα μας

(και έχουμε πολλά) μπορούν και πάνε με τους Προπο-

νητές τους Ευρώπη – Αμερική κλπ.

Κ Υφυπουργέ  επαναλαμβάνω, ΑΔΙΚΑ σπαταλάτε το

χρόνο σας με τους ιδιοκτήτες των Πολυεθνικών Ποδο-

σφαιρικών Εταιρειών οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση

με τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ… Δεν Υπάρχει ΕΛΠΙΔΑ…..

Το Πρόβλημα είναι καθαρά ΠΟΛΙΤΙΚΟ… Πρέπει, οι

Φίλαθλοι σε Όλο τον Κόσμο να συνειδητοποι-

ήσουμε, ότι από τότε που ο Σαμαρανκ άνοιξε τις ΠΟΡ-

ΤΕΣ της ΔΟΕ στους Επιχειρηματίες μετατρέποντας τον

Αθλητισμό σε ΕΜΠΟΡΙΟ όλα έχουν τελειώσει, μαζί και

ο Αθλητισμός που ξέραμε… Καμία σημασία δεν έχει η

επανεκλογή στη θέση του Προέδρου της  ΙΑΑF του

Βρετανο – Ινδου  Ολυμπιονίκη Σεμπάστιαν  ΚΟΕ, για τα

επόμενα 4 χρόνια Ο ΚΟΕ, είναι ΕΡΓΑΛΕΙΟ στα χέρια

του Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, οι στόχοι προς το παρόν είναι 2. Η

μετατροπή του ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, από ΜΗΤΡΑ

του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ σε Παιδική Χαρά, αλλάζοντας αργά

αλλά σταθερά, όλα τα ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ, προς το ΘΕΑΜΑ

προσθέτοντας σύντομα και ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ,

με κίνητρο πάντα το ΧΡΗΜΑ

Και στόχος δεύτερος, η ΡΩΣΙΑ. Η ΔΟΕ δεν την θέλει

στα πόδια της. Έτσι λοιπόν ΔΟΕ και ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ με το Υπηρετικό τους

προσωπικό τις  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ των ΚΡΑ-

ΤΩΝ μελών της ΔΟΕ αλωνίζουν το Σύμπαν. Δεν ξέρω

αν είναι με το αζημίωτο. Σήμερα τα ΣΠΟΡ είναι από τα

μεγαλύτερα Πολιτικά - Κοινωνικά - Οικονομικά ζητή-

ματα της Εποχής μας, και συνεχώς η επιρροή τους αυ-

ξάνει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Έχουμε να δούμε  πολλά

ακόμα… Υγεία….

Nίκος Γεωργόπουλος

Με την ευκαιρία της συζήτησης του θέ-

ματος της κλιματικής αλλαγής στον

ΟΗΕ όλα τα κανάλια, ΕΡΤ και ιδιωτικά

κινούμενα εκ του πονηρού, μας βομβάρ-

δισαν με την εκδήλωση απελπισίας και

φόβου που οδηγούν σε αγανάκτηση ένα

προφανώς αξιολύπητο ανήλικο παιδάκι

την Γκρέτα Τούνμπεργκ από την Σουη-

δία.

Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς ψυχο-

λόγος για να καταλάβει ότι αυτή η συμ-

περιφορά και το μένος ενός παιδιού 16

ετών, δείχνει ότι το παιδί αυτό είναι στε-

ρημένο από αγάπη και τρυφερότητα και

αναζητά να εκφράσει την αδικία και να

βρει την λύτρωση του αποδίδοντας ευ-

θύνες για την ζωή που δεν την χαίρεται

και μάλλον πιστεύει ότι θα χειροτερέψει

στο μέλλον.

Ευτυχώς που αντί να δείξει συμπτώματα

εγκληματικότητας, αυτοκαταστροφής  ή

αυτοκτονίας βρήκε το θέμα της κλιματι-

κής αλλαγής και έπεσε θύμα σε όλους

αυτούς που εκμεταλλεύονται την οργή

και αγανάκτηση ενός παιδιού για να πε-

ράσουν τα σχέδια τους.

Το εάν η κλιματική αλλαγή προμηνύει

την καταστροφή του πλανήτη, εξ αιτίας

του εκλυομένου διοξειδίου του άνθρακα

από την καύση πετρελαίου και γαιανθρά-

κων και απειλεί το μέλλον των παιδιών

μας αυτό είναι θέμα που πρέπει να αντι-

μετωπίσουν  οι ίδιοι οι γονείς και όχι να

το αναθέτουν στα παιδιά δηλητηριάζον-

τας την ομαλή τους ωρίμανση. 

Διερωτάται κανείς αυτό το παιδί δεν έχει

γονείς να του χαϊδέψουν τα μαλλιά και

να του δείξουν στοργή και ασφάλεια;

δεν υπάρχουν στην “προοδευτική” Σουη-

δία ιατροδικαστές, εισαγγελείς και ορ-

γανώσεις για το χαμόγελο του παιδιού

να καταγγείλουν την στυγερή εκμετάλ-

λευση ενός ανήλικου παιδιού για την

επίτευξη οιουδήποτε σκοπού, πολύ δε

περισσότερο όταν ο σκοπός αυτός είναι

εκ του πονηρού;

H καύση γαιανθράκων και πετρελαίου

έχει δημιουργήσει και στηρίζει τον ση-

μερινό πολιτισμό παρέχοντας ενέργεια

που ο καθένας από εμάς χρησιμοποιεί

είτε απευθείας είτε μέσω των προϊόντων

που καταναλώνει και των οποίων η κα-

τασκευή απαιτεί  ενέργεια. Αυτή η κατα-

ναλωτική μας απαίτηση είναι η βασική

αιτία για την καύση που παράγει το διο-

ξείδιο του άνθρακα που έχει γίνει και

εξακολουθεί να γίνεται αιτία πολέμων.

Εάν πράγματι η αιτία της κλιματικής αλ-

λαγής ήταν η καύση για την παραγωγή

ενέργειας  τότε, μέχρι η  παραγωγή

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές γίνει

οικονομικά ανταγωνιστική, οι ακτιβιστές

θα έπρεπε να ζητούν την κατά κεφαλή

μείωση της κατανάλωσης, αλλά ο κάθε

Ευρωπαίος, Αμερικάνος κ.λπ., θέλει το

ζεστό του νερό και θέρμανση, την κόκα

κόλα του σε αλουμίνιο κουτάκι μίας χρή-

σεως και το αυτοκίνητο όχι μόνο το δικό

του αλλά και να παράγει και τα αυτοκί-

νητα των υπανάπτυκτων από τους οποί-

ους παίρνει τα ορυκτά και την καύσιμη

ύλη που απαιτεί η παραγωγή των αγα-

θών που τους εξασφαλίζει το υψηλό βιο-

τικό επίπεδο.

Να όμως που η κλιματική αλλαγή δεν

οφείλεται στην καύση, η οποία ελάχιστα

επιρρεάζει το διοξείδιο του άνθρακα

στην ατμόσφαιρα, αλλά είναι ένα ανεξέ-

λεγκτο γεωλογικό φαινόμενο όπως εξή-

γησε σε εμένα αλλά και στον

δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη του

“ΚΡHΤΗ TV” ο φίλος και συνάδελφος,

ομότιμος καθηγητής  του Πολυτεχνείου

Κρήτης Αντώνης Φώσκολος. Παραθέτω

την ίδια την απάντησή του σε εμένα και

στον Γ. Σαχίνη στο ερώτημά μου για την

ανοησία του Έλληνα πρωθυπουργού να

υποσχεθεί στην παγκόσμια κοινότητα

την εθνοκτόνο απόφασή του να κλείσει

όλες τις λιγνιτικές μονάδες μέχρι το

2028.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός 

Μεταλλείων Μεταλλουργός

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. 7/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για προγραμματισμό
προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου έτους 2019.
5. Την υπ΄ αριθμ. 2891/20-3-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 28044/12-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 40634/11378/ 09-05-2019 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
8. Την υπ’ αριθμ.  54/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ περί λήψης απόφασης για καθορισμό του
αριθμού και των ειδικοτήτων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με αντίτιμο, έτους 2019.
9. Την  υπ΄αριθμ.   1134/21-08-2019  βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 83475/ 21871/17-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί
έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩ-
ΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση
προγραμμάτων αθλητισμού» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαι-
τούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
απασχόλησης σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΝΠΔΔ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών 
701 και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Έως 12 μήνες 1

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μαρκόπουλο Μεσογαίας

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
701 Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα « ΠΡΟΣΚΟ-
ΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης: Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια
ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες
ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με
σήμανση έκδοσης «12-02-2019» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Ν. Αττικής καθώς και στο δικτυακό
τόπο του δήμου Μαρκοπούλου www.markopoulo.gr. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», Κεντρική Πλατεία  Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ 190 03 Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας, υπόψη κας  Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 22990 20124). Στην πε-
ρίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προ-
θεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αι-
τήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και
άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθω-
σης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτη-
σης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα
και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii)
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα
 Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ΜΠΙΛΙΩ ΔΡΙΤΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 25-09-2019
Αρ. Πρωτ.: 15882
ΑΔΑ:ΨΟΜΜΩΛ6-ΒΗΙ
Βασ. Κων/νου 47, 19441 Κορωπί
Πληρ. : Κ. Μωραΐτη
Τηλ.  :  2132000700
Φαξ  :  210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-
πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση προ-

μήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλ-
τικών 2019» προϋπολογισμού
40.231,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης
τιμής. Τα προϊόντα που ζητούνται
αναλυτικά περιγράφονται στα έγ-
γραφα της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/30/2019 καθώς και στα παραρτή-
ματά της I έως VII τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος των όρων
διακήρυξης. Η σύμβαση διαιρείται σε
3 τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να καταθέσουν προσφορά είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές. Η εν λόγω προμήθεια θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρε-
ται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.koropi.gr. Πλήρης διακή-
ρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
4/10/2019 ημέρα Παρασκευή με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
10:00 και ώρα λήξης 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο δη-
μοτικό κατάστημα. Σε περίπτωση που
ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί στις
4/10/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας
βίας, θα διενεργηθεί στις 7/10/2019
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποί-
ηση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Χρεοκοπία κήρυξε ο

Thomas Cook, καθώς το

σχέδιο διάσωσης δεν ευο-

δώθηκε, αφήνοντας πάνω

από 600.000 τουρίστες σε

όλο τον κόσμο, που πρέπει

πλέον να επαναπατρισθούν

σε μια πρωτοφανή επιχεί-

ρηση επαναπατρισμού.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασί-

λειο πρέπει να επαναπατρι-

σθούν 150.000 τουρίστες.

«Η κυβέρνηση και η Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας

(CAA) δρομολογούν την με-
γαλύτερη επιχείρηση επα-
ναπατρισμού πολιτών στην
Ιστορία σε περίοδο ειρή-
νης», ανέφερε σε ανακοί-
νωσή του το υπουργείο
Μεταφορών του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Ο τουρ οπερέιτορ ανέφερε

ότι «παρά τις σημαντικές
προσπάθειες» που κατα-

βλήθηκαν κατά τη διάρκεια

του Σαββατοκύριακου, «οι
συζητήσεις μεταξύ των εν-

διαφερόμενων μερών για
νέες πηγές πιθανής χρημα-
τοδότησης δεν οδήγησαν
σε συμφωνία» τονίζοντας

ότι η εταιρεία δεν είχε άλλη

επιλογή παρά να προβεί σε

ενέργειες για άμεση έναρξη

εκκαθάρισης.

Ο επικεφαλής της Thomas

Cook, Πίτερ Φανκχάουζερ

εξέφρασε τη βαθιά του

λύπη για την πτώχευση της

ιστορικής εταιρείας καθώς

το διοικητικό συμβούλιο δεν

κατόρθωσε να επιτύχει ένα

πακέτο διάσωσης από τους

δανειστές της εταιρείας για

να αποφύγει μια χαοτική

κατάρρευση. 

«Θα ήθελα να ζητήσω συγ-

γνώμη στους εκατομμύρια

πελάτες μας και τους χιλιά-

δες εργαζομένους μας, προ-

μηθευτές και συνεργάτες

μας, που μας στήριξαν επί

πολλά χρόνια», είπε ο Φανκ-

χάουζερ με ανακοίνωσή του.

πηγή: tornos.news

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
Μαρκόπουλο  25-9-2019
Αρ. Πρωτ. 15772

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34881,20 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας :
Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό,
με ενσφράγιστες προσφορές και  με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονο-
μικά χαμηλότερη προσφορά για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», προ-
ϋπολογισμού δαπάνης 34881,20€ με
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ
2/2019 θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νο-

μοθεσία το Ν. 4412/2016, το
Ν.3463/2006, το Ν. 3852/2010 καθώς
και τις λοιπές ερμηνευτικές προς
αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
την  11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πα-
ρασκευή και ώρα 10:00πμ – 10:30πμ
(πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή
εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: ΩΚΛΗΩΞ9-ΒΚ0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παιανία 25/09/ 2019
Αριθμ. πρωτ.:12002

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Παιανίας προκηρύσσει
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής
ανάθεσης έχοντας υπόψη τις διατά-
ξεις του Ν.4412/2016  για την «Προ-
μήθεια μηχανημάτων έργου και
συνοδευτικού εξοπλισμού του δήμου
Παιανίας» με χρόνο παράδοσης δυο
(2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
Μελέτη:11/2019 της Τ.Υ. του Δήμου,
και την υπ΄ αρ. Διακήρυξη
12001/2019 Προϋπολογισμού
116.312,00€, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, με σφραγισμένες ηλεκτρονικές

προσφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης: 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά: βάσει βέλ-
τιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
CPV: 43262100-8 και 43240000-7.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα
τα οριζόμενα στην διακήρυξη δικαιο-
λογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν
εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνο-
δεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελλη-
νική γλώσσα. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αριθμό συστήματος
76868 και 76894 με ημερομηνία δημο-
σίευσης την Παρασκευή 27/09/2019
και ώρα 09:00 και καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών την

Τρίτη 15/10/2019, και ώρα 15:00. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσι-
μες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών ήτοι, Δευτέρα   21/10/2019 και
ώρα 10:00 π.μ..
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
ορίζεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό
(2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού που θα προσφέρει ο διαγω-
νιζόμενος, χωρίς το Φ.Π.Α..
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής - Πληροφορίες 
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 997727390 Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου
38α, Παιανία
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 721
Αρμόδιος υπάλληλος: Βασιλείου Διο-
νύσιος, Fax: 210 66 47 317
e-mail: basiliou@0155.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ Σ. ΜΑΔΗΣ

Πτώχευσε ο Thomas Cook - 600.000 τουρίστες στον “αέρα”
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Εξοικονόμηση κατ’ οίκον: 

Εξαντλήθηκαν 

οι πόροι και στην Αττική 

Εξαντλήθηκαν και στην Αττική οι πόροι του προγράμ-

ματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ», σε διάστημα

μόλις 1,5 ώρας από την έναρξη υποβολής των αιτή-

σεων. Υποβλήθηκαν 5.345 αιτήσεις και δεσμεύθηκαν

περίπου 55,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά για την εν λόγω

Περιφέρεια καταχωρήθηκαν 10.168 αιτήσεις. 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΗΘΟΠΟΙΟ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΦΑ

Ο σκηνοθέτης Κώστας Φιλίππογλου και το Θέατρο Άλφα

αναζητούν μια γυναίκα ηθοποιό σκηνικής ηλικίας ως 28

ετών, για να πρωταγωνιστήσει στον Επιθεωρητή του Νι-

κολάι Γκόγκολ που θα παρουσιαστεί στην κεντρική

σκηνή του Θεάτρου Άλφα.

Οι ενδιαφερόμενες στέλνουν το βιογραφικό τους συνο-

δευόμενο από φωτογραφία μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου

2019 στο seminarsalfatheater@gmail.com.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Σεπτεμ-

βρίου στις 15:00 στο θέατρο Άλφα.

Για περισσότερες πληροφορίες: Τζίφας Χρήστος κιν.

6973701528.

Και στη μάνα σου απόδειξη!

Θα θυμάστε τι ντόρος έγινε με το κουλούρι που έδωσε

ο φούρναρης στη μάνα του χωρίς να κόψει απόδειξη!

Η ΑΑΔΕ έπιασε το μεγάλο “λαυράκι” και του έκοψε βα-

ρύτατο πρόστιμο.

Ο νόμος - λένε  - προβλέπει κυρώσεις, ακόμη και για μη

έκδοση έστω και μίας απόδειξης, ανεξαρτήτως ποσού.

Μη μου πείτε ότι δεν σας θυμίζει Γ’ Ράιχ!

Διεθνής αναγνώριση του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο διεθνής φορέας QS  (Quacquarelli Symonds) κατατάσ-

σει ετησίως  τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο

βάσει των δεικτών απασχόλησης των φοιτητών και απο-

φοίτων τους. Για το 2020, το ΟΠΑ κατέλαβε την 178η

θέση παγκοσμίως στο κριτήριο «Employer Reputation».

Η κατάταξη αυτή  προκύπτει αποκλειστικά από εργοδό-

τες που ερωτώνται για τα Πανεπιστήμια από τα οποία

προσελκύουν τους πιο ικανούς, αποτελεσματικούς και

καινοτόμους εργαζομένους. 

Συνολικά, το Oικονομικό Παν/μιο Αθηνών (ΟΠΑ) κατα-

τάχθηκε μεταξύ των θέσεων 301-500 στο σύνολο των

Πανεπιστημίων. Η κατάταξη προκύπτει από έρευνα σε

δείγμα 44.000 εργοδοτών, στοιχεία από την επαγγελμα-

τική πορεία και τον δείκτη απασχόλησης των αποφοίτων

των Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και από τις συνεργασίες

των πανεπιστημίων με επιχειρήσεις. 

Περισσότερα: https://www.topuniversities.com/university-

rankings/employability-rankings/2020

7ο Φεστιβάλ Χειροποίητου 

& Ανακυκλώσιμου Θεάτρου  

27 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου

Η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica Athens και ο Τε-

χνοχώρος Φάμπρικα διοργανώνει για 7η συνεχόμενη

χρονιά το Φεστιβάλ Χειροποίητου & Ανακυκλώσιμου

Θεάτρου/ 7th Handmade & Recycled Theater Festival στη

γειτονιά του Κεραμεικού!! Ένα φεστιβάλ που κάθε φθι-

νόπωρο φέρνει στη γειτονιά του Κεραμεικού 10 ημέρες

γεμάτες τέχνη, εκπαίδευση και διασκέδαση! Από τις 27

Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2019, πάνω από πε-

νήντα ηθοποιοί και χορευτές, εικαστικοί, κινηματογρα-

φιστές και εκπαιδευτές, μας προσκαλούν να

συμμετάσχουμε σε μια μεγάλη καλλιτεχνική γιορτή!

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη γιορτάζουν

την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ 

Η 1η Οκτωβρίου, έχοντας καθιερωθεί από το 2015 ως η

Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, δεν θα μπορούσε να μην τιμη-

θεί δεόντως από την αυθεντική πηγή του καφέ, τα Κα-

φεκοπτεία Λουμίδη.

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη επιθυμώντας να εξαπλώσουν

την απόλαυση του φρεσκοκομμένου καφέ  γιορτάζουν

την Ημέρα Καφέ με μοναδικές “επετειακές” προσφορές

στα αγαπημένα ροφήματα.

Ο εορτασμός του καφέ θα ξεκινήσει με έναν «συλλε-

κτικό» συνδυασμό αφού από την Παρασκευή 27 Σεπτεμ-

βρίου έως και το Σάββατο 5 Οκτωβρίου οι καταναλωτές

θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν...

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

Bάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, εργασία σε κυρίες

για ΒΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΠΑΤΟ και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩ-

ΜΕΝΩΝ καθώς και μικρών παιδιών. 

Τηλ. 6949630593.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΖΗΤΑΕΙ δακτυλογράφο για ωρομί-

σθια εργασία. Τηλ. 210 8952269

ΖΗΤΑΕΙ κυρία εργασία σε σπίτι, εσωτερική, για βοή-

θεια ηλικιωμένων. Τηλ. 6997104090, 6994287723

Ζητείται διαμέρισμα προς ενοικίαση με δύο υπνοδω-

μάτια στις πόλεις Βούλα, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη. 

Τηλ. 6974003808

ZΗΤΕΙΤΑΙ  κυρία από 35 έως 55 χρόνων ως εσωτερική

για μια μόνη κυρία. Δικό της δωμάτιο.  Δεν υπάρχουν

κατοικίδια.  Τηλέφωνο : 2108952269 Αφήστε μήνυμα.

ΖΗΤΑΕΙ εργασία μερικής απασχόλησης για φύλαξη

ηλικιωμένων, ψώνια, μαγείρεμα. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Πληροφορίες 6987156655, 6907102078

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Βάρκιζα διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμ-

περές, γωνιακό, σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα 3 υ/δ, 2 μπά-

νια, επιπλωμένο, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα

ασφαλείας, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανοικτό

πάρκιν, σε καλή κατάσταση, τιμή 550€, email c.car-

avias@gmail.com τηλ. 694.677.4322 κος Χρήστος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανακαι-

νισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ. από

το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking οικο-

νομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνιαίως.

Τιμή συζητίσημη. Τηλ. 6982 972 306 / 6986 009 383

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άλιμος 50μ. από παραλία, επαγγελματι-

κός χώρος 166 τ.μ., ισόγειο, 4 wc, 55 τ.μ. πρασιά, κα-

τάλληλος για πολλές επιχειρήσεις, μαρμάρινο δάπεδο,

τιμή 390.000 € email c.caravias@gmail.com τηλ.

694.677.4322 κος Χρήστος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Aρτεμιδα ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Γωνιακό

Οικόπεδο 402 τ.μ., εντός σχεδίου, άρτιο, περιφραγ-

μένο, θέση Λυκομπούτι, πρόσοψη 15,98, με άδεια οικο-

δομησιμότητας από την πολεοδομία, κλιμακωτός

συντελεστής δόμησης, δυνατότητα κατασκευής κατοι-

κίας 130 τ.μ. πλέον λοιπών χώρων εκτός συντελεστού,

εύκολη πρόσβαση, κεντρικό σημείο, ήσυχος δρόμος

(πλακόστρωτο), κάθετος στη Λεωφόρο Βραυρώνος (30

μέτρα), δίπλα σε αγορά, super-market, φαρμακείο, βεν-

ζίνη, πολύ κοντά σε συγκοινωνίες, άμεσα διαθέσιμο. 

Τηλέφωνο: 6977186855

email: m.giogiou@gmail.com. Τιμή: €35.000

THΛΕΦΩΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ

Επειδή πολλές φορές χρειάζεται ένας πολίτης και

ιδιαίτερα λουόμενος το τηλέφωνο του κοντινού του

λιμεναρχείου, παρουσιάζουμε τα τηλέφωνά τους.

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
4η Μαρίνα, Γλυφάδα, 16610, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 2108945258, 2108946327, 2131302280, 2131302281

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 210 8960118

Απόλλωνος 40 Βουλιαγμένη

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 210 8943.258

Διαδόχου Παύλου 8

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ: 2294321224, 229402850

Ακτή Παπανδρέου Ανδρέα

― ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 907 1205

Λιμένας Πόρτο Ράφτη Αττικής
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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

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

ρία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως

την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, ενημε-

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

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 ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Yπνική άπνοια - χρόνια νόσος
Σε «ανοιχτή πληγή»  για την παγκόσμια οικονομία έχει

«εξελιχθεί» η υπνική άπνοια καθώς κοστίζει εκατοντάδες

δις δολάρια το χρόνο, αφού  το 75% των πασχόντων πα-

ραμένει αδιάγνωστο!

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν κορυφαίοι επιστήμονες

που συμμετείχαν στην επιστημονική συνάντηση η οποία

πραγματοποιήθηκε στο  Ζάγκρεμπ της Κροατίας 13/9/19.

Ο  διαπρεπής  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς

Αρτόπουλος, διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Τρα-

χήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής «ΜΗΤΕΡΑ», που

συμμετείχε αναφέρει μεταξύ άλλων

Η αποφρακτική άπνοια είναι η πιο συχνή διαταραχή (πα-

ρατεταμένη διακοπή) της αναπνοής κατά την διάρκεια του

ύπνου και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συνοδεύε-

ται από έντονο ροχαλητό. Σύμφωνα με μελέτες επτά

φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαίο

δυστύχημα έχουν όσοι υποφέρουν από αποφρακτική

υπνική  άπνοια σε σχέση με αυτούς που έχουν αντιμετω-

πίσει το πρόβλημα!

Η αποφρακτική υπνική άπνοια εκτός από τις επιπτώσεις

στην οδήγηση μπορεί ακόμη να επιφέρει:

― Καρδιακή ανεπάρκεια- αρρυθμία, Υψηλή πίεση, Εγκε-

φαλικό επεισόδιο, Διαβήτη, Κατάθλιψη, Μειωμένη από-

δοση στην εργασία, Προβλήματα μνήμης.

Εκτιμάται δε ότι το 6% των ενηλίκων σε παγκόσμιο επί-

πεδο, πάσχει από την νόσο, με το 75% αυτών να παραμέ-

νει αδιάγνωστο! Από τους πάσχοντες οι μισοί είναι

υπέρβαροι. Σε αναλογία η νόσος ταλαιπωρεί έναν στους

25  άνδρες και μία στις 50 γυναίκες μέσης ηλικίας. Η

νόσος δεν κάνει διακρίσεις καθώς πλήττει και τα παιδιά.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ –ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Οι ενήλικες ασθενείς που πάσχουν από επίμονο ροχαλητό

και πιθανή υπνική άπνοια θα πρέπει να υποβάλλονται σε

πλήρη ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.

Στη συνέχεια η μελέτη ύπνου θα  δώσει σπουδαίες πλη-

ροφορίες με κυριότερη το δείκτη άπνοιας – υπόπνοιας

(ΑΗΙ). Εφόσον αυτός είναι παθολογικός τότε θα συσταθεί

η τοποθέτηση συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης αεραγω-

γών (CPAP) και απώλεια κιλών.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν είναι ανεκτή ή δεν θε-

ραπεύει επαρκώς την άπνοια τότε τίθεται ζήτημα χειρουρ-

γικής αντιμετώπισης.

Η υπνοενδοσκόπηση (DISE) είναι η ασφαλέστερη και ακρι-

βέστερη μέθοδος εντοπισμού του προβλήματος βάση της

κατάταξης VOTE, με την οποία καθορίζουμε:

― το σημείο της απόφραξης ,

― το βαθμό της απόφραξης (αμελητέος, μερική από-

φραξη, πλήρης απόφραξη),

― τον τύπο της απόφραξης (προσθιοπίσθιος, συγκεντρι-

κός, εκ των πλαγίων).

Η υπνική άπνοια στους ενήλικες μπορεί να οφείλεται σε:

- Σκολίωση του ρινικού διαφράγματος,

- Υπερτροφία των ρινικών κογχών,

- Στενό φάρυγγα λόγω υπερτροφίας των αμυγδαλών,

μακρά σταφυλή, υπερτροφία γλωσσικής αμυγδαλής κτλ.

«Αντιμετωπίζεται με την διόρθωση του ρινικού διαφράγ-

ματος, τον καυτηριασμό των ρινικών κογχών ή με κογχο-

τομή και σταφυλο-φαρυγγο-υπερωιο-πλαστική».

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΤΙΝΤΩΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Συνεργάτης του Mediterraneo hospital

Ιατρείο: Βασ. Παύλου 89-91 Βούλα 

(έναντι Σκλαβενίτη, 1ος ορ.)

Τηλ. ιατρείου: 210 8951.817, κιν. 6932374398
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. . . γ ια την υγειά μας

“To σκυρόδερμα δεν θα σβήσει το χαμόγελό σου”
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με το μήνυμα «Το Σκλη-
ρόδερμα δεν θα μου πάρει το χαμόγελο», η Ελληνική

Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) με τη

συναίνεση της FESCA (Federation of European Scle-

roderma Associations aisbl) και με αφορμή την Παγκό-

σμια  Ημέρα για το Σκληρόδερμα, πρόκειται να

ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για

αυτό το σπάνιο ρευματικό νόσημα, και για το τι ση-

μαίνει να έχει κάποιος «σκληρόδερμα»,  με την ευγε-

νική χορηγία  και υποστήριξη των εταιρειών ELPEN

και Boehringer Ingelheim.

Η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.  Αθανασία Παππά γρά-

φει σχετικά:

Εάν έχετε διαγνωστεί με Σκληρόδερμα, θέλουμε να

σας ενημερώσουμε ότι δεν είστε μόνοι. 25 Σύλλογοι

σε 19 ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν το δίκτυο

της FESCA  και στη χώρα μας  η Ελληνική Εταιρεία

Αντιρευματικού Αγώνα είναι έτοιμες να σας υποστη-

ρίξουν στον αγώνα σας ενάντια στο νόσημα αυτό.

Το Σκληρόδερμα είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα,

που μπορεί να προσβάλει πολλά σημεία του σώματος

(δάκτυλα χεριών, ποδιών, γαστρεντερικός σωλήνας,

ήπαρ, καρδιά κ.λπ) και να γίνει απειλητικό για τη ζωή. 

Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου υπολογίζεται από

1:10.000 – 1:30.000 στο γενικό πληθυσμό. Συνήθως

προσβάλλει γυναίκες ηλικίας 40-60 ετών, με ποσοστό

εμφάνισης 4 γυναίκες προς 1 άνδρα ενώ στην παρα-

γωγική ηλικία η αναλογία αυξάνεται σε 15 γυναίκες

προς 1 άνδρα.  Η παθογένεια της νόσου είναι ουσια-

στικά άγνωστη αλλά ενοχοποιούνται γενετικά και πε-

ριβαλλοντικά αίτια.

Στη χώρα μας κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 100

νέοι ασθενείς με Σκληρόδερμα.   Συνολικά υπολογί-

ζεται ότι υπάρχουν περίπου 1500 ασθενείς σε όλη τη

χώρα, αν και οι αριθμοί αυτοί μπορεί να μην αντικα-

τοπτρίζουν την πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρ-

χει αδιευκρίνιστος αριθμός ασθενών στους οποίους

η διάγνωση δεν έχει ακόμη γίνει, ιδίως στα αρχικά

στάδια της πάθησης.

Τα συμπτώματα του Σκληροδέρματος μπορεί να δια-

φέρουν από άτομο σε άτομο, και μπορεί να μην είναι

τυπικά της νόσου για τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια,

για το λόγο αυτό η διάγνωση της νόσου μπορεί να

είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Κάποια από τα συμπτώματα

της νόσου, όπως σκλήρυνση  και πάχυνση  του δέρ-

ματος στα χέρια, το πρόσωπο και τα πόδια,  αλλά και

χέρια που αλλάζουν χρώματα – λευκό, μελανό, κόκ-

κινο, (Σύνδρομο Raynaud), είναι τα πλέον χαρακτηρι-

στικά , σε αντίθεση με τα πιο σοβαρά συμπτώματα

της νόσου, τα οποία επηρεάζουν τα εσωτερικά όρ-

γανα και δεν είναι εμφανή.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από ειδικευμένο για-

τρό, με τη βοήθεια του ιατρικού ιστορικού, της κλινι-

κής εξέτασης και κάποιων διαγνωστικών εξετάσεων,

όπως οι αιματολογικές εξετάσεις και η τριχοειδοσκό-

πηση,  που ενδείκνυται για τα δακτυλικά έλκη.

Δύο από τις πλέον  σοβαρές επιπλοκές της νόσου

είναι η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση και τα δα-

κτυλικά έλκη.

Δυστυχώς για την ίδια τη νόσο δεν υπάρχει μέχρι σή-

μερα θεραπεία. Υπάρχουν όμως   αποτελεσματικές

θεραπείες για τα συμπτώματα της νόσου,που μπορεί

να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και την ικανότητα

άσκησης, να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου και

να βελτιώσουν τη μακροχρόνια έκβαση,  αφού στην

Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση επιβραδύνουν  την

εξέλιξη της νόσου και βελτιώνουν  την μακροχρόνια

έκβαση και στα δακτυλικά έλκη περιορίζουν  τη βα-

ρύτητα των συμπτωμάτων, μειώνουν  τον αριθμό των

νέων δακτυλικών ελκών και καθυστερούν  την εξέ-

λιξη της νόσου.

*  Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι

ένας κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος

από το κράτος.  Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα  και αριθμεί περισ-

σότερα από 1500 μέλη.

"Γερνώ με Υγεία"
στις Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων

“Άκτιος”
Ημερίδα με θέμα  "Γερνώ με Υγεία"

οργανώνουν οι μονάδες Φροντίδας

Ηλικιωμένων “Ακτιος” με την υπο-

στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας

Alzheimer Αθηνών, στο πλαίσιο των

εκδηλώσεων για την Παγκόσμια

Ημέρα των Ηλικιωμένων. 

Ομιλητές:

Κ. Βολίκας, καθηγητής Γηριατρικής

Π. Σουρτζή, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής

Μ. Ράγγα, Δρ Ψυχολογίας - Γεροντολογίας

Ε. Δημακοπούλου, Phd Καθηγήτρια

Φυσικής Αωγής.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, 18:00, στο Με-

ρόπειον Ίδρυμα. Eίσοδος ελεύθερη. 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής:

info@aktios.gr ή στο 2106515268. 
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Αρσάκειος δρόμος
στο Διόνυσο

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων
των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας διοργα-
νώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με
τον Δήμο Διονύσου, τον Αρσάκειο Δρόμο.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Οκτω-
βρίου 2019, στις 9.00 το πρωί και μπορούν να συμμε-
τάσχουν μαθητές, γονείς, απόφοιτοι και όλοι όσοι
ενδιαφέρονται. Ο 4ος Αρσάκειος Δρόμος περιλαμβά-
νει αγώνα δρόμου 5 & 10 χιλιομέτρων και δυναμικό
βάδην 5 χιλιομέτρων στην περιοχή του Διονύσου, με
αφετηρία και τερματισμό τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχο-
λεία Εκάλης. 
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει αγώνας 900 μέτρων μέσα
στις εγκαταστάσεις των Σχολείων, για μαθητές 8-12 ετών.

"7ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ”
Το Σαββατοκύριακο 21-22/2019, σε έν-

τονα συγκινησιακή ατμόσφαιρα, τιμή-

θηκε η μνήμη των τεσσάρων

αδικοχαμένων αθλητριών* του Α.Ο.

Αγίου Στεφάνου, με τη διεξαγωγή του,

καθιερωμένου πλέον, Τουρνουά των

Αγγέλων, στο κλειστό γήπεδο της πε-

ριοχής.

Οι ομάδες προσέφεραν τέσσερις θεα-

ματικούς αγώνες. Στον τελικό επικρά-

τησε ο Φοίβος Μελισσίων και

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 3-0

σετ, με τον Α.Ο. Αγίου Στεφάνου να

παίρνει το αργυρό μετάλλιο. Την τρίτη

θέση πήρε η Α.Ε. «Αθηνά» Μαγκου-

φάνας, νικώντας με 3-1 σετ τον ΑΣΟΧ

Φοίβο, που βρέθηκε στην τέταρτη

θέση.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία

του πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι του

αθλητισμού και πολιτικοί καθώς και θε-

σμικοί εκπρόσωποι.

Ο Α.Ο. Αγίου Στεφάνου απένειμε στις

νικήτριες ομάδες μετάλλια και κύ-

πελλα, καθώς και αναμνηστικό προπο-

νητικό μπλουζάκι σε όλες τις αθλή-

τριες, στους προπονητές και στις

οικογένειες των θυμάτων, προσφορά

της εταιρείας ISOSTEVIA.

Μετά την λήξη των αγώνων και τη

βράβευση των αθλητριών, όλα τα κο-

ρίτσια φόρεσαν τα μπλουζάκια και φω-

τογραφήθηκαν, αγκαλιασμένες. Το 7ο

Τουρνουά των Αγγέλων ολοκληρώ-

θηκε με επιτυχία. Το σύνθημα «Πεθαί-
νει μόνο ό, τι δεν ξεχνιέται» και το

αγαπημένο άθλημα των κοριτσιών, το

Βόλεϊ, έφερε κοντά αθλήτριες, προπο-

νητές, γονείς και παιδιά. Θύμισε σε

όλους ότι ο Αθλητισμός πρέπει μόνο

να ενώνει τους ανθρώπους.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ"

* Nα θυμίσουμε ότι οι 4 αθλήτριες σκοτώ-

θηκαν σε τροχαίο μαζί με τη μητέρα οδηγό,

επιστρέφοντας από το πάρτι λήξης της

σχολικής χρονιάς, το 2013.

Στη θέση των ΑΜΕΑ «μπήκαν» την Παρασκευή 20 Σε-

πτεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης

Ζούτσος, ο Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μ. και κά-

τοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ, Άγγελος Παυλακά-

κης και ο γνωστός ηθοποιός και δημότης Παλλήνης,

Πασχάλης Τσαρούχας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Παλλήνης

για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, έλαβαν

μέρος σε δράση προσομοίωσης αναπηρίας και προ-

σπάθησαν να κινηθούν καθήμενοι σε αναπηρικό αμα-

ξίδιο ή να περπατήσουν, φορώντας μάσκα και

κρατώντας ειδικό μπαστούνι σε μια όδευση τυφλών,

βιώνοντας για λίγο την δύσκολη πραγματικότητα των

ΑΜΕΑ. 

Η δράση με τίτλο “Έλα στη θέση μου” έλαβε χώρα

στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου Γέρακα με

τη βοήθεια του ειδικού συνοδού και εισηγητή, σκηνο-

θέτη Γιάννη Πανταγιά.

Ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε “συγκλονιστική” την εμπει-

ρία που βίωσε και τόνισε πως “είναι μεγάλη ανάγκη η
κοινωνία μας να αποκτήσει συνολικά την κουλτούρα
του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο μας και την
ελεύθερη μετακίνηση. Είναι κάτι που μας αφορά
όλους. Ο χρόνος που χωρίζει έναν αρτιμελή άνθρωπο
από την αναπηρία είναι ένα λεπτό ή ένα δευτερόλε-
πτο. Κι ας μη ξεχνάμε ότι ΑΜΕΑ είναι ακόμα και η μη-
τέρα με το μωρό της στο καροτσάκι”. 

Yπογράμμισε ακόμη ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει ήδη

ξεκινήσει την υλοποίηση εκτεταμένων έργων ώστε

να εξαλειφθούν τα προβλήματα κινητικότητας και

ανέφερε τη δημιουργία, σε πρώτη φάση, πάνω από

100 νέων ραμπών ΑΜΕΑ, νέων θέσεων στάθμευσης

ΑΜΕΑ και οδεύσεων τυφλών, σε συνδυασμό με έργα

πεζοδρομίων, με έμφαση στους δημόσιους κοινόχρη-

στους χώρους και τα σχολεία. 

O Δήμαρχος Παλλήνης στον “κόσμο” των ΑΜΕΑ
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SUPER LEAGUE 2

FOOTBALL LEAGUE
Δόθηκε λύση στο θέμα της ασφάλισης 

των ποδοσφαιριστών

Μετά και τις πρωτοβουλίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), βρέθηκε λύση στο

σημαντικό ζήτημα της ασφάλισης των ποδοσφαιριστών που

αγωνίζονται στη Super League 2 και στη Football League και

οι οποίοι λίγες μέρες πριν από την έναρξη των πρωταθλη-

μάτων αυτών παρέμεναν ανασφάλιστοι.

Ο ΠΣΑΠ με ανακοίνωσή του ανέδειξε τα προβλήματα μέχρι

και επιβίωσης και τις άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν

πολλά μέλη του, και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές της

Super League 1 να αφιερώσουν τα πρώτα λεπτά των αγώ-

νων της 4ης αγωνιστικής, η οποία διεξήχθη το περασμένο

Σαββατοκύριακο, στους ανασφάλιστους συναδέλφους τους

από τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία. Η σημαντική αυτή

πρωτοβουλία του ΠΣΑΠ έγινε πράξη από τους ποδοσφαι-

ριστές των μεγάλων ομάδων, οι οποίοι παρέμειναν ακίνητοι

στο πρώτο λεπτό των αγώνων τους.

«Ποτέ ξανά ποδοσφαιρικός αγώνας με ανασφάλιστους ερ-
γαζόμενους ποδοσφαιριστές. Για εμάς, όταν πονάει ένας
ποδοσφαιριστής, πονάμε όλοι», ανέφερε μεταξύ άλλων το

σχετικό κάλεσμα του ΠΣΑΠ.

Tέλος, όπως ανακοίνωσε η Λίγκα των ομάδων Super

League 2 και Football League, το θέμα λύθηκε και από τη

Δευτέρα 23/9 είναι πλέον ασφαλισμένοι ενόψει της έναρ-

ξης των πρωταθλημάτων.

Κανονικά η διεξαγωγή της πρεμιέρας

Μετά από μια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε σε κλίμα έν-

τασης και προσωπικών διαπληκτισμών, η Λίγκα Α2 - Β' Εθνι-

κής αποφάσισε την κανονική διεξαγωγή της πρεμιέρας του

νεοσύστατου πρωταθλήματος της Super League 2, που

είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη. Θυ-

μίζουμε ότι ενόψει της νέας σεζόν παραμένει ανοιχτό το

θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και κυρίως των εσόδων

από αυτά, μετά την πρόταση της ΕΡΤ για μείωση 60%.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
Στην Ντόχα και η Αναγνωστοπούλου

Με 16μελή αποστολή θα μετάσχει τελικά η Ελλάδα στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που ξεκίνησε την Παρα-

σκευή 27 Σεπτέμβρη στην Ντόχα (μέχρι 6/10). Και αυτό

γιατί στην αρχική 15άδα της αποστολής προστέθηκε η Χρι-

στίνα Αναγνωστοπούλου στη δισκοβολία, η οποία θα μετά-

σχει μέσω της διαδικασίας των προσκλήσεων της

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF). Η πρόσκληση της

Ελληνίδας δισκοβόλου αφορά την επιλογή της IAAF να

προσκαλέσει αθλητές που με τις επιδόσεις τους βρίσκον-

ταν κοντά στα όρια πρόκρισης σε όποια αθλήματα κρίθηκε

αναγκαίο να συμβεί. Σημειώνεται πως η Αναγνωστοπούλου

είναι η δεύτερη αθλήτρια της ελληνικής αποστολής που με-

τέχει μέσω πρόσκλησης καθώς είχε προηγηθεί αυτή της

Ραφαέλας Σπανουδάκη στα 200 μ. Μάλιστα, πρόσκληση για

συμμετοχή στη διοργάνωση ήρθε και για την Ελισάβετ Πε-

σιρίδου, η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή αφού η αθλή-

τρια σε συνεννόηση με τον προπονητή της έχει αποφασίσει

μετά τη συμμετοχή της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του

Αυγούστου να προετοιμαστεί για τη νέα χρονιά.

ΡΩΣΙΑ

Παραμένει το «άκυρο» από την IAAF
Aπούσα από μία ακόμη διεθνή διοργάνωση κλασικού αθλη-

τισμού θα είναι η Ρωσία, στην οποία δεν επετράπη να συμ-

μετάσχει ούτε στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Αυτό ανακοινώθηκε από τους διοικούντες της Παγκόσμιας

Συνομοσπονδίας Στίβου (IAAF) σε συνέντευξη Τύπου που

έγινε στις αρχές της βδομάδας και λίγο πριν από την επί-

σημη έναρξη της διοργάνωσης, παρουσία του προέδρου

της IAAF Σεμπάστιαν Κόου και του αρμόδιου της IAAF για

τα τα θέματα του ρωσικού αθλητισμού, Ρούνε Αντερσεν.

Οπως ειπώθηκε, οι Ρώσοι δεν πληρούν ακόμα τα βασικά κρι-

τήρια ώστε να αρθεί η τιμωρία που τους έχει επιβληθεί για

το προ τετραετίας μεγάλο σκάνδαλο ντόπινγκ. Επισημάν-

θηκε επίσης ότι τιμωρημένοι προπονητές συνεχίζουν να

προπονούν αθλητές, ενώ την ίδια ώρα παραμένουν και τα

προβλήματα επικοινωνίας σε βασικά θέματα με το εργαστή-

ριο αντιντόπινγκ της Μόσχας.

Ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τη διοργάνωση της Ντόχα

κατά πολλούς αποτελεί προάγγελο για ανάλογη εξέλιξη

στα αγωνίσματα του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

του Τόκιο το 2020, εφόσον δεν αλλάξει κάτι το επόμενο

διάστημα. Πάντως, όπως συνέβη και σε προηγούμενες

διοργανώσεις, αναμένεται να πάρουν μέρος στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα 29 αθλητές από τη Ρωσία ως ανεξάρτη-

τοι, κατόπιν σχετικής άδειας από την IAAF.

ΠΟΛΟ
Στις 2 Οκτώβρη το Σούπερ Καπ ανδρών

Την Τετάρτη 2 Οκτώβρη θα διεξαχθεί ο αγώνας Σούπερ

Καπ στην Α1 πόλο ανδρών μεταξύ του πρωταθλητή και κυ-

πελλούχου Ολυμπιακού και της περσινής φιναλίστ Βου-

λιαγμένης, όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία.

Η αναμέτρηση θα γίνει στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά

με ώρα έναρξης 19.30.

Στο ελάχιστο ψαλιδίστηκαν οι ελπίδες πρόκρισης της Βου-

λιαγμένης στους ομίλους του Champions League, μετά τη

βαριά ήττα στη Βουδαπέστη από την Ορβόσι με 11-3 στον

πρώτο αγώνα για την 3η προκριματική φάση της διοργάνω-

σης. Ενόψει της ρεβάνς στο Κολυμβητήριο του Λαιμού

(28/9) το έργο της ελληνικής ομάδας έχει γίνει πολύ δύ-

σκολο, καθώς καλείται να ανατρέψει διαφορά 8 γκολ.

IAAF
Επανεκλογή Σ. Κόου

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Στίβου (IAAF)

επανεξελέγη ο Σεμπάστιαν Κόου. Ο Βρετανός πρώην αθλη-

τής μεσαίων αποστάσεων συγκέντρωσε 203 ψήφους στη

σχετική ψηφοφορία της Ολομέλειας της IAAF και έτσι θα

έχει και δεύτερη τετραετή θητεία στην ηγεσία της Συνομο-

σπονδίας. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επανεκλογή

του έκανε λόγο για μια δύσκολη πρώτη τετραετία (τα προ-

ηγούμενα χρόνια τόσο η IAAF όσο και η Διεθνής Ολυμπιακή

Επιτροπή βρέθηκαν στο επίκεντρο σκανδάλων χρηματισμού

παραγόντων τους) και για την επόμενη τετραετία ότι «ήρθε

η ώρα της ανάπτυξης για τη Συνομοσπονδία και τον στίβο».

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ
Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός Β'

Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού Β' - που ουσιαστικά εκπρο-

σωπεί την ΚΑΕ Ολυμπιακός στην Α2, μετά τον περσινό υπο-

βιβασμό της λόγω τιμωρίας για τη μη κάθοδο στα πλέι οφ -

ξεχωρίζει ανάμεσα στα αποτελέσματα της 2ης φάσης του

Κυπέλλου μπάσκετ. Η ομάδα του Πειραιά, που αποτελείται

από νέους σε ηλικία παίκτες, ηττήθηκε εντός έδρας από το

Ανατόλια με 91-76. Αλλα αποτελέσματα: Κόροιβος Αμαλιά-

δας - Παγκράτι 93-89, Παπάγος - Αίας Ευόσμου 77-66, Καρ-

δίτσα - Αμύντας 93-96, Καβάλα - Δάφνη Δαφνίου 80-87,

Φάρσαλα - Χαρίλαος Τρικούπης 64-91, Μανδραϊκός - Ψυ-

χικό 65-59, Ελευθερούπολη - Διαγόρας Δυοπιδέων 71-77.

SUPER LEAGUE 1
Σε απολογία ΠΑΟΚ και Αρης

Σε απολογία από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κλήθηκαν

οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Αρης για τα όσα έγιναν στο μεταξύ τους

ντέρμπι στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της Super

League 1. Πέραν των όσων συνέβησαν εντός του αγωνιστι-

κού χώρου, η δίωξη του εισαγγελέα αφορά επίσης τις εκα-

τέρωθεν ανακοινώσεις μετά τον αγώνα αλλά και και τα

δημόσια σχόλια παραγόντων των δύο ΠΑΕ. Την ίδια ώρα, η

έκθεση της αστυνομίας θεωρείται επιβαρυντική για τον γη-

πεδούχο ΠΑΟΚ.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Πλώρη για μετάλλιο ο Κοκκαλάνης

Πλώρη για ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκα-

φών τύπου RSΧ που διεξάγεται στην Ιταλία έχει βάλει για

τα καλά ο Βύρων Κοκκαλάνης. Ο Ελληνας ιστιοπλόος μετά

και την 7η ιστιοδρομία βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής

κατάταξης με 29 βαθμούς σε σύνολο 65 σκαφών.

Στις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες ο Κοκκαλάνης τερμάτισε

3ος, 21ος (την αφαίρεσε ως χειρότερη), 2ος αντίστοιχα,

ενώ στις επόμενες τέσσερις ήταν 6ος, 5ος, 9ος και 4ος.

Στην κατάταξη προηγείται ο Γάλλος Κογκ με 12 β. και ακο-

λουθούν ο Ολλανδός Μπαντλόε με 18 β. και ο Κινέζος Μπι

με 26 β. 

...στο κύλισμα της μπάλας

ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ./FAX: 2108991154

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 4/9/19

αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συ-

νέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του καταστατι-

κού.

Η έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την

20/10/2019 και ώρα 19.30 στην αίθουσα επιτραπέζιας αν-

τισφαίρισης της Βούλας και σε περίπτωση μη ύπαρξης

απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την 21/10/2019 στην ίδια αί-

θουσα την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της συνέλευσης

2. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (άρθρο 15 παρ. 1)

3. Εκλογή ελεγκτικής επιτροπής (άρθρ 13 παρ. 1) για την

αθλητική περίοδο 2019-2020.

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για την ελεγκτική επιτροπή

πρέπει να υποβληθούν εγγράφως το αργότερο μέχρι τις

3/10/2019 (αρθρ. 14 παρ. 2).

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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H διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή
Η Φιλοσοφία ώς επιστατούσα επιστήμη
Δημήτρης Ράπτης

Μια γνωσιολογική μελέτη, που αποσκοπεί να καταστήσει κα-
τανοητό ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη, και μάλιστα η επιστα-
τούσα. Είναι μια υπομονετική διαδρομή σε όλο το πλάτος της
φιλοσοφίας, που εξηγεί πώς οι δύο βασικές συνιστώσες της
ύπαρξης, η ιδεαλιστική και η υλιστική, διαπερνούν με συνέπεια
ολόκληρο το φιλοσοφικό οικοδόμημα και πώς ο διαλεκτικός
συγκερασμός των δύο κύριων φιλοσοφικών σχολών εδραιώνει
ορθότερα τη γνώση και βελτιώνει πρακτικά τη ζωή.

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 640, Τιμή διάθεσης 25€

Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού
Μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση 
του καπιταλισμού
Δημήτρης Τσαρδάκης

Το βιβλίο αυτό είναι μία ψυχογενετική ανάλυση των φυλογε-
νετικών και ψυχολογικών  παραγόντων, οι οποίοι, μέσα στην
μακραίωνη ιστορία εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, συνέ-
τειναν στην ανάδυση και, τελικώς, στην επικράτηση του κα-
πιταλισμού, ως του επικρατέστερου οικονομικού 
συστήματος διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Αστρολογία και αποκρυφισμός
Μία κριτική στον ανορθολογισμό 
και στον σκοταδισμό
Δημήτρης Τσαρδάκης

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης 15€

Όταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο
Το φαινόμενο των θρησκειών
Δημήτρης Τσαρδάκης

Mια ανθρωπολογική και κοινωνικο-ψυχολογική ανάλυση του
φαινομένου της θρησκείας και της θρησκευτικής πίστης,
στο πλαίσιο πάντα της θεωρίας της εξέλιξης και των πορι-
σμάτων της ψυχολογίας και των νευροεπιστημών.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 272, Τιμή διάθεσης 10€

Ο HΓΕΜΟΝΑΣ
Σχολιασμένος από τον
Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Νικολό Μακιαβέλλι

Δεν πρόκειται για μία ακόμη έκδοση του γνωστού έργου. Όλο το έργο σχολιάζει επανειλημμένα και επί
σειρά ετών – από όταν ήταν Στρατηγός, Ύπατος, Αυτοκράτορας ή εξόριστος – ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
Αυτή είναι η σημαντική ιδιαιτερότητα της παρούσας έκδοσης. Ο Ναπολέων είναι κοντά μας – μόλις 200
χρόνια – και κοντά στις πρακτικές και τις αντιλήψεις της σύγχρονης πολιτικής.
Σημείωση: Κυκλοφορεί και σε ειδική, συλλεκτική, περιορισμένη αριθμητικά, δερματόδετη έκδοση.

Σχήμα: 14x21cm, Σελίδες 288, Τιμή διάθεσης: 20€, συλλεκτική δερματόδετη έκδοση 50€

KΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
Βούλα, Παπάγου 6, 16673 • Τηλ: 210 89 59 004, Κιν: 6937 15 30 52 • Fax: 210.96.58.9498 • E-mail press@ebdomi.com

KAI ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ:
Θ. Κουμπούρας - Ε. Γκερέκου, Ποσειδώνος 12, Βούλα

Σπύρος Προβιδάς, Βασ. Παύλου 65Α, Βούλα
Ιανός α.ε., Σταδίου 24, Αθήνα

Τσάνας - Δημόπουλος ο.ε., Μαυρομιχάλη 1, Αθήνα
Σπανός Κώστας - Βιβλιοφιλία, Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα


