
To τέλος του

κόσμου!..
«Κάθε αλλαγή αφήνει ακρογωνιακό 
λιθάρι, απ’ όπου θα «δεθεί» μια νέα αλλαγή»

Ν. Μακιαβέλι «Ο Ηγεμών»

“It’s the end of the world as we know it” (είναι το

τέλος του κόσμου, όπως τον ξέρουμε), έγραψε

πρωί - πρωί της 9/11 (nine-

eleven)1, o Γιώργος Κουμουτσά-

κος, εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ.,

μετά την αναπάντεχη(;) εκλογική

νίκη του Ντόναλντ Τραμπ2, ως

45ου Προέδρου των ΗΠΑ.

(Και υπέστη αυστηρότατη κριτική

από κάποιους – Γιατί;) 

Το θέμα μας όμως δεν είναι ο εκ-

πρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., αλλά

η φράση αυτή καθεαυτή, παρμένη

από το τραγούδι των R.E.M.3.

Η φράση έχει δύο αναγνώσεις: Μία «πονηρή»,

μέχρι τη μέση, «το τέλος του κόσμου» και μία ολο-

κληρωμένη: «το τέλος του κόσμου, όπως τον ξέ-

ρουμε»!

Κι εδώ τίθεται το ερώτημα: Μας αρέσει ο κόσμος

μας, όπως τον ξέρουμε; Αν μας αρέσει, μπορούμε

«να βάλουμε τα κλάματα», που βγήκε ο Τραμπ μιας

και τελείωσε. (Αν τελείωσε και δεν σταθεί πάλι στα

πόδια του, με μια θεαματική ανακυβήστιση, απ’

αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τελευ-

ταία στην πολιτική σκηνή, η οποία έχει υποκαταστή-

σει τη σκηνή των σαλτιμπάγκων στα τσίρκο).

Αν δεν μας αρέσει ο κόσμος μας, όπως τον ξέρουμε

και τον ζούμε, τότε πρέπει ν’ ανατρέξουμε στον

Φλορεντίνο πολιτικο-φιλόσοφο Νικολό Μακιαβέλι

και να προσδοκούμε τις επερχόμενες αλλαγές,

γιατί, όπως λέει το motto του άρθρου μας, κάθε αλ-

λαγή αφήνει «δόντι» - προεξοχή – σύνδεσμο, απ’

όπου θα δεθεί, θα συνδεθεί, θα θεμελιωθεί, μια νέα

ΑΛΛΑΓΗ!

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Το άρχειν ήδιστον.
Να ασκείς εξουσία είναι 

υπέρτατη ευχαρίστηση

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ., 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Κλειστή η Λ. Λαγονησίου
με απόφαση του Δήμου

Σελίδα  12

Εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση
του Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης απορριμμάτων

Αγώνες “Σφήττειου Δρόμου” 
στο Κορωπί

Σελίδες  23

Συνεργασία επιχειρηματιών
για τα απορρίμματα ζητάει

ο Δήμος 3Β

Σελίδα  13

Βιωματικά εργαστήρια στο
Δήμο 3Β

Σελίδα 6

Ικανοποιημένη η περιφερειάρχης από το αποτέλεσμα. 

Χαρακτήρισε ανυπόστατες τις αιτιάσεις ότι το νέο σχέδιο πα-

ραδίδει στα ιδιωτικά συμφέροντα την διαχείριση των απορ-

ριμμάτων, διότι «στηρίζεται, όπως άλλωστε ορίζει ο νόμος,
στην συνεργασία των δήμων».
Υποστήριξε ότι αν και η πορεία έως σήμερα ήταν δύσκολη,

διασφάλισε σημαντικά στοιχεία, όπως η μείωση, η διαλογή
στην πηγή, η ανακύκλωση, η επανάχρηση των απορριμμάτων.
Τόνισε ακόμη ότι διασφαλίστηκε η «κρίσιμη για την υλοποί-
ηση του σχεδιασμού, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση». Σελίδα 6

Η “Θέτις” πήρε τον πρώτο
της βαθμό στην Α1

Σελίδα  22

Αθλητισμός ή βαρβαρότητα
Νίκος Γεωργόπουλος Σελίδα  23
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτό δηλαδή το οποίο επιθυμούμε – προσδοκούμε, επι-

διώκουμε, αν δεν μας είναι αρεστή, ή έστω ανεκτή, η

υπάρχουσα κατάσταση, η καθεστηκυία τάξη – το καθε-

στώς – το κατεστημένο.

Ο ισχυρισμός μου αυτός, για επιδιωκόμενη αλλαγή, δεν

γίνεται γενικά αποδεκτός. Οι συντηρητικοί, οι φοβικοί,

αυτοί που αντιμετωπίζουν με τρόμο το άγνωστο, προτι-

μούν τη γνωστή απεχθή κατάσταση, παρά την αμφίβολη

πιθανή βελτίωση ή και ανατροπή, από το φόβο της επί-

σης, πιθανής επιδείνωσης. Είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας.

Εδώ όμως τίθεται θέμα ποσοστώσεων, αξιολογήσεων,

πιθανοτήτων, ρίσκου κ.λπ.

Αν σας έθετα διαφορετικά το ερώτημα, τί θ’ απαντού-

σατε: Είστε στο αυτοκίνητό σας που έχει τυλιχτεί στις

φλόγες, κι από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί. Μπροστά

σας είναι βαθύ σκοτάδι· δεν βλέπετε περισσότερο από

2 – 3 μέτρα. Πίσω σας είναι γκρεμός (δεξιά – αριστερά

ψηλά τείχη). Τί θα κάνετε και προς τα πού θα πάτε;

Κάποιοι προτιμούν από φόβο, την κόλαση που βιώνουν,

από την αβέβαιη έξοδο προς μια ανεκτή έστω κανονικό-

τητα, μήπως και οδηγεί σε χειρότερη κόλαση!

Αλλά ποια είναι η Χίλαρι Κλίντον που οι πολιτικοί μας

επιθυμούσαν διακαώς να τη δουν ξανά στο Λευκό Οίκο

ως Πρόεδρο των ΗΠΑ, με «πρώτον κύριο» τον πρώην

πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Ας τους θυμηθούμε και τους

δύο:

- Ο Bill Clinton (πραγματικό όνομα, William Jefferson

Blythe !) ήταν ο 42ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, από το 1993

έως το 2001. Την ίδια περίοδο βέβαια, “πρώτη κυρία”

ήταν η Χίλαρι Κλίντον.

- Η Χίλαρι Κλίντον, μια δυναμική και δραστήρια προσω-

πικότητα από τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια ακόμη,

δεν ήταν απλά «η κυρία του κυρίου». Από το 2001 έως

το 2009 ήταν Γερουσιαστής της πολιτείας της Νέας Υόρ-

κης και από το 2009 έως το 2013 Υπουργός Εξωτερικών.

Δεν θ’ αναφερθώ στα διάφορα οικονομικά κ.λπ. σκάν-

δαλα του ζεύγους, όπως του ιδρύματος Clinton. Πολύ

περισσότερο δεν θ’ αναφερθώ στα σεξουαλικά σκάν-

δαλα του ασυγκράτητου Μπιλ, όπως εκείνο με την

22χρονη Λεβίνσκυ. Θ’ αναφερθώ στις οικονομικές, αν-

θρωπιστικές και πολεμικές τραγωδίες που προκάλεσε

το ...δημοκρατικό ζεύγος, εκείνος ως Πρόεδρος κι

εκείνη ως Γερουσιαστής και Υπουργός εξωτερικών επί

πρώτης προεδρίας Ομπάμα.

Θιασώτης της νεο-φιλελεύθερης οικονομίας του Friedman

και συνεχιστής μετά τον Ρέιγκαν και Μπους πατέρα, της

εφαρμογής της στην παγκοσμιοποιημένη εκδοχή της,

ξεπερνώντας και τον θεωρητικό ιδρυτή της σχολής,

αφού μόλις ανέλαβε Πρόεδρος... απέλυσε τους υπαλ-

λήλους του τμήματος οργάνωσης ταξιδίων του Λευκού

Οίκου, για να το αναθέσει σε μια εταιρεία του Αρκάνσας.

Όλως συμπτωματικά την εταιρία κουμαντάριζε ένας ξά-

δελφος του Κλίντον! 

Επί Προεδρίας του και του διαδόχου του Μπους υιού,

διογκώθηκε η χρηματοπιστωτική φούσκα των τοξικών

δανείων των τραπεζών, με κατάληξη την οικονομική

κρίση του 2007-2008 στις ΗΠΑ και Ευρώπη, για ν’ αρχί-

σει το... πείραμα αποπληρωμής από τους λαούς, με

πρώτη την Ελλάδα, το 2010! Αυτό είναι δράμα εν εξελί-

ξει, όπως και άλλα. Αλλά ας πάμε σε άλλες τραγωδίες,

πιο θερμές:

Μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της 11ης

Σεπτεμβρίου 2001, η Χίλαρι, ως γερουσιαστής ψήφισε

υπέρ του πολέμου στο Αφγανιστάν και υπέρ του πολέ-

μου στο Ιράκ. (Μ’ εκείνα τα κατασκευασμένα ψευδή

στοιχεία, περί όπλων μαζικής καταστροφής).

Έχει ακόμα στο ενεργητικό της, κατά τη διάρκεια της

θητείας της ως Υπουργός Εξωτερικών, την περίφημη

Αραβική Άνοιξη με τις υποδαυλιζόμενες και κατευθυνό-

μενες αντικαθεστωτικές επαναστάσεις στη Λιβύη, στην

Αίγυπτο και άλλες Αφρικανικές χώρες, τον «αντικαθε-

στωτικό» πόλεμο στη Συρία, με τη δημιουργία του ISIS

και συνέπεια την ίδρυση του «κράτους» των τζιχαντι-

στών, τις συνέπειες του οποίου βιώνουμε κι εμείς σή-

μερα, με τους πρόσφυγες κ.λπ. κ.λπ. Η ένταση των

σχέσεων με τη Ρωσία και το πρόβλημα με την Ουκρανία.

Η ματαίωση της πρώτης απόπειρας δημιουργίας ενός

μεγάλου έργου, του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρού-

πολη...

Αλλά για να ξαναγυρίσουμε στον Κλίντον όταν ήταν

Πρόεδρος, να μην ξεχνάμε τον “ανθρωπιστικό” πόλεμο

και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τους βομβαρδι-

σμούς με τις «έξυπνες βόμβες», τις «παράπλευρες απώ-

λειες», το μουσουλμανικό τόξο, το Κοσσυφοπέδιο, και,

και, και...

Προς τί λοιπόν τα ...δημοκρατικά κλάματα;

Ιστορική συνέπεια της απληστίας και της απάτης, του

αυταρχισμού και της κοινωνικής εξαθλίωσης είναι η

εθνική συσπείρωση που εμπεριέχει δυστυχώς και

ακραίες καταστάσεις και καπηλείες και προβοκάτσιες.

――――――――
1. Nine eleven = Για τους Αμερικανούς που βάζουν το μήνα προ

της ημερομηνίας, παραπέμπει στην 11η Σεπτεμβρίου, μ’ ότι αυτό

συμβολίζει συνειρμικά.

2. Trump = Τράμπας σύμφωνα με δημοσιογραφικές εκδοχές, από

τον Παππού του Δανιήλ και το χωριό Λευκόνοικο. Από το Λευκό-

νοικο της Κύπρου στον Λευκόν Οίκο!

3. R.E.M., Αμερικανικό Ροκ συγκρότημα 1980 – 2011 Ιδρύθηκε

στην Αθήνα της Γεωργίας των ΗΠΑ.

Υ.Γ. Η έκταση ενός άρθρου δεν μου επιτρέπει ν’ ανα-

φερθώ σ’ όλες τις αναμνήσεις μας ή τις καταγεγραμμέ-

νες “αμαρτίες” - εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

λαών κοινωνιών και ατόμων, του ...δημοκρατικού ζεύ-

γους και των άλλων Προέδρων και αξιοματούχων ...δη-

μοκρατικών και ρεπουμπλικανών (δηλαδή

“δημοκρατικών”).

Παραπέμπω όμως στο άρθρο του Μιχαήλ Στυλιανού το

οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας

www.ebdomi.com.

Α, να πούμε και δυο λόγια για τον απερχόμενο πρόεδρο

Ομπάμα, που επισκέπτετα τώρα την Ελλάδα, “εθιμοτυ-

πικά”, ενώ επισκέφθηκε την Τουρκία, πριν 8 χρόνια, αμέ-

σως μόλις ανέλαβε, κάνοντας ανεπίτρεπτες δηλώσεις

για μας και την ιστορία, αποδεικνύοντας και άγνοια και

επιδεικνύοντας - διαπράττοντας ύβριν κατά των θυ-

μάτων της Μικρασιατικής καταστροφής.

Να μην ξεχνάμε!

Το τέλος του κόσμου

Ο Μπενίτο Μουσολίνι το 1940
Γ. κορναράκις Σελ. 8

H πρόοδος της επιστήμης 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Κοινόχρηστοι χώροι της Βουλιαγμέ-
νης σε ...ιδιοκτήτες Σελ. 11

Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για την
αποχέτευση στο Σαρωνικό Σελ. 12

Ο “Νέος Κόσμος” ήταν ήδη γνωστός για

τους προϊστορικούς Ελληνες 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διασφάλιση όλων των εργαζομένων
του Αστέρα, ζητάει ο Δ. Δόγκας Σελ. 16

XTERRA στο Ν.Ο.Β. Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Το Δ.Σ. των 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει

τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης σε 31  θέματα της Ημερή-

σιας Διάταξης.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com/προσεγή γεγονότα.

Συστήθηκε το ΕΣΡ
Οι παιδαριώδεις δηλώσεις των κομμάτων

Μετά το “λευκό καπνό” που βγήκε από τη Διάσκεψη

των Προέδρων, για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλε-

όρασης (ΕΣΡ) ακολούθησαν οι δηλώσεις και τα

“κραξίματα” στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Νέα Δημοκρατία: «Η κυβέρνηση υπέστη μεγάλη πο-
λιτική ήττα και ετράπη σε άτακτη υποχώρηση», το-

νίζουν “πηγές” της Ν.Δ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Καλωσορίζουμε τη ΝΔ στον δρόμο της λο-
γικής και της νομιμότητας».
Διαβάζοντας και ακούγοντας αυτές κι άλλες παρό-

μοιες δηλώσεις, άθελά μου “πέταξα” στα παιδικά

μου χρόνια και στο σχετικό παιχνίδι: 

Ένα λεπτό κρεμύδι

«Σας πήραμε, σας πήραμε φλουρί κωνσταντινάτο»
«Μας πήρατε, μας πήρατε, βαρέλι δίχως πάτο»!
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας  και οι  Εκδόσεις Σκαραβαίος

παρουσιάζουν το βιβλίο του  γιατρού Μιχάλη Γύρα

Συνταγές Ευτυχίας
την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, ώρα 11.00

Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

Ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει και

τον τρόπο που αισθανόμαστε και τον

τρόπο που ζούμε. Άρα, αν αλλάξουμε τον

τρόπο που σκεφτόμαστε, αν μάθουμε να

σκεπτόμαστε πιο φιλοσοφημένα, ενδέχε‐

ται να καταφέρουμε να νιώσουμε καλύ‐

τερα, να ζήσουμε πιο ευτυχισμένα. 

Συνεπώς, εναρμονίστε τη σκέψη με το

συναίσθημα, για να μπορέσετε να κατα‐

κτήσετε την ευτυχία.

Στο χέρι μας είναι να είμαστε ευτυχι‐

σμένοι. Γιατί ευτυχία είναι η καλή ψυχική

διάθεση. Ευτυχία είναι το νόημα και ο

σκοπός της ζωής και η ζωή μας πρέπει να

είναι μια ατελείωτη προσπάθεια βελτίω‐

σης του εαυτού μας.

Πιστεύω ότι αυτές οι «Συνταγές ευτυ‐

χίας», θα σας βοηθήσουν πολύ στην πο‐

ρεία της ζωής σας. Το βιβλίο είναι

ψυχοϋποστηρικτικό, παραινετικό και δι ‐

δακτικό συνάμα.

Ο λόγος που καταγράφω απόψεις

σοφών ανθρώπων και λαϊκές ρήσεις γίνε‐

ται σκόπιμα, για να προσ δώσω βαρύτητα

και προβληματισμό στις θέσεις και πα‐

ραινέσεις που σας προτείνω.

Οι επαναδιατυπώσεις, που θα διαβά‐

σετε σε αρκετές συνταγές, έγιναν για να

θεμελιώσω τις απόψεις μου.

Μιχάλης Γύρας

Eκυκλοφόρησε
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RELAX… MYNOTIS
του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

Από την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Ένας ηθοποιός μεγάλος, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε
αξία, υπαγορεύει τη διαθήκη του σε έναν βοηθό συμβολαι-
ογράφου. Είναι ο 35ος συμβολαιογράφος, μέσα σε σα-
ράντα χρόνια, που αναλαμβάνει αυτήν τη δουλειά. Είναι
ολοφάνερο ότι ο ηθοποιός έχει μιαν έμμονη προσήλωση
στην ιδέα της διαθήκης.

Έτσι ξεκινά το «RELAX…». Σαν ένα ταξίδι μέσα στον νε-

οελληνικό χρόνο που οδηγεί άλλοτε στον Άδη και άλλοτε

στο Υπερπέραν. Παραστάτες σ' αυτό το ταξίδι είναι δύο

μορφές του νεοελληνικού πανθέου που εμφανίζονται όχι

ως φυσικές παρουσίες αλλά...  

Σκηνοθεσία : Βασίλης Παπαβασιλείου

Σκηνογραφία : Κώστας- Ηρακλής Γεωργίου

Παίζουν: Βασίλης Παπαβασιλείου & Γιάννος Περλέγ-

κας

Πρεμιέρα 18 Νοεμβρίου 2016 

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Φρυνίχου 14, Πλάκα (χάρτης)

τηλέφωνα ταμείου: 2103222464 & 2103236732

Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 21.15 και Κυ-

ριακή στις 19.00

Τιμές: 15 € & 10 € μειωμένο

"Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.30 το

ΚαλλιτεχνΟραμα ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επι-

χείρηση εγκαινιάζει την νέα του συνεργασία με το

CAFE ARTIST ((Eλ.Βενιζέλου 56 και Ικαρίας Γλυ-

φάδα), όπου και θα στεγάζεται από εδώ και στο εξής.
Την ημέρα αυτή θα γίνει ανοιχτή συζήτηση με

θέμα: "Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ".
Στο πάνελ θα βρίσκονται (με αλφαβητική σειρά ) οι: 

Σύλβια Αντωνάρου,  Βαγγέλης Καράλης,  Εύη Ντούσια και

Θανάσης Χριστόπουλος.

Παρεμβαίνουν οι: Μπέσσυ Αργυράκη και ο Γιάννης Καλλιάνος.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα εγκαινιάζουμε την Έκθεση Ζω-

γραφικής δύο εξαιρετικών ζωγράφων:  Σταυρούλας Αλε-

ξανδράτου και Ελένης Αλαβάνου.

Θα ακολουθήσει coctail party και το CAFE ARTISTI θα σερ-

βίρει ποτά σε ειδικές τιμές!!

Τηλ. επικ. 6981087117 // 6977691471.

Μονοήμερη Εκδρομή

στη Βόρεια Εύβοια

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας ορ-

γανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια

(Άνω Βάθιας, Αμάρυνθος και Σέτα (νησί των ονεί-

ρων), την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016.

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ.

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπα-

τζόγλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.

3ήμερη Εκδρομή στα Γιάννενα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας οργανώνει

3ήμερη εκδρομή στα  Γιάννενα (Μενίδι, Μουσείο Βρέλη,

Αρίστη, Καλπάκι, Μεγάλο Πάπιγκο, Νησάκι Αλη-Πασά,  την

Παρασκευή 25 έως 27 Νοεμβρίου 2016.

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπατζό-

γλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.

«Jack Reacher»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την πολυαναμενόμενη συνέ-

χεια της ταινίας δράσης «Jack Reacher: Ποτέ μη γυρίζεις
πίσω» έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016.

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Edward Zwick
Σενάριο: Richard Wenk, Edward Zwick, Marshall Herskovitz

Πρωταγωνιστούν: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge

Η ταγματάρχης Σούζαν Τέρνερ (Κόμπι Σμούλντερς) είναι η επι-
κεφαλής της παλιάς ερευνητικής μονάδας του Ρίτσερ. Συλλαμ-
βάνεται για εσχάτη προδοσία και, γνωρίζοντας πως είναι αθώα,
ο Ρίτσερ πρέπει να τη βοηθήσει να αποδράσει από τη φυλακή...

«Μπάτε Σκύλοι Αλέστε» 

Τη μεταγλωττισμένη ταινία κινουμένων σχεδίων παρου-

σιάζει το «Αρτεμίς» στο Μαρκόπουλο,  έως και την Τε-

τάρτη 16 Νοεμβρίου 2016. Προβολές: 5.30 μ.μ.
Η ζωή του Max - το αγαπημένο κατοικίδιο σε ένα διαμέρισμα στο

Μανχάταν - θα ανατραπεί, όταν η ιδιοκτήτριά του θα φέρει στο

σπίτι νέο συγκάτοικο, τον Duke, ένα αδέσποτο και τσαπατσού-

λικο σκύλο. Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Η Εναλλακτική Δράση συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις

για την ιστορία του κινηματογράφου θα πραγματοποι-

ήσει το δεύτερο αφιέρωμα με προβολές ταινιών και

αφηγηματική παρουσίαση για την περίοδο: ΕΘΝΙΚΟΙ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ ΚΑΙ

Ο Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1913-1919

Θα προβληθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 7μ.μ.

αποσπάσματα από τις ταινίες:

-Carmen (1915) του Cecil B. DeMille.

-Intolerance (Μισαλλοδοξία) (1916) του D.W.Griffith.

-Korkarlen (Η άμαξα φάντασμα) (1921) του Σουηδού

σκηνοθέτη Victor Sjostrom. (Όλες οι ταινίες θα προ-

βάλλονται σε αναπαλαιωμένες κόπιες).

Την επιλογή των ταινιών και την αφήγηση επιμελείται

η μουσικός Νόρα Πολυδούρη  συντονίστρια της ομά-

δας για την κινηματογραφική λέσχη της Εναλλακτικής

Δράσης τηλ 6978889438 

Η προβολή θα γίνει την  Κυριακή 20 Νοεμβρίου, 7 μ.μ.

στα γραφεία της Εν.Δρ, Βασ. Παύλου 88 στη Βούλα.

Μετά την προβολή θα ακολουθεί συζήτηση. 

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.

www.enallaktiki-drasi.gr Facebook: enallaktiki drasi

Γνωρίστε τη Γιόγκα

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, το απόγευμα, ο χώρος

Γιόγκα της  Σατυανάντα στην Παιανία, θα είναι ανοι-

χτός στο κοινό για να γνωρίσει τη γιόγκα του συστή-

ματος Σατυανάντα.
Μπορείτε να συμμετέχετε σε όλα τα προγράμματα ή σε

κάποιο μεμονωμένα.

17.00 Αφίξεις 

17.30 – 19.00 Τάξη χάθα γιόγκα του συστήματος Σατυα-

νάντα για την ισορροπία του σώματος και του νου 

19.15 – 20.15 Διαλογισμοί από την τάντρα. Θεωρία και

πρακτική.

Η δήλωση της συμμετοχής σας είναι απαραίτητη για την

εξασφάλιση της θέσης σας

Πληροφορίες: Διαλογιστικό κέντρο Σατυανάντα γιόγκα

Παιανίας, Διαδόχου Κων/νου 32, Παιανία 

Τ. 210-6641545, 6956482415 - sycp@satyanandayoga.gr
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Τα ΚΑΠΗ των ΒΒΒ στον

Γιάννη Πάριο & Ελένη Βιτάλη

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης διοργανώνει γλέντι για τα μέλη του ΚΑΠΗ στο

νυχτερινό κέντρο «Ιερά Οδός», με τον Γιάννη Πάριο, την

Ελένη Βιτάλη και τον Δήμο Αναστασιάδη, την Κυριακή 4

Δεκεμβρίου. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 23 ευρώ ανά άτομο και περιλαμ-

βάνει menu (σαλάτα, κυρίως πιάτο και κρασί - 1 φιάλη ανά 3

άτομα) και δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο.

Έναρξη Προγράμματος: 7μμ -11μμ

Αναχώρηση: από Βάρη 5 μμ, Βουλιαγμένη 5.15 μμ, Βούλα

5.30 μμ

Εγγραφές:

ΒΟΥΛΑ: Καθημερινά  στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρε-

σίας, Ζεφύρου 2

ΒΑΡΗ: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, 9 πμ ΚΑΠΗ Βάρης, Τερψι-

χόρης 4 (και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης)

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, 9 πμ ΚΑΠΗ Βου-

λιαγμένης, Αφροδίτης 2 (κατόπιν συνεννόησης).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 202019920.

“Συναισθη-
ματικές

ανάγκες των
παιδιών”

Ο Σύλλογος Γονέων και Κη-

δεμόνων του 2ου Δημοτι-

κού Σχολείου του Δήμου

Μαρκοπούλου, οργανώνει

εκδήλωση με θέμα “Συναι-
σθηματικές ανάγκες των
παιδιών”, την Τετάρτη 16

Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ.

στο χώρο του Σχολείου

(Μυρρινούντος 22).

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΠΡΟΦΗΣ”
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 128 Κoρωπί Τηλ. 210 60 20 515

Εκδηλώσεις για Παιδιά

Προσκυνη-

ματική

Εκδρομή
Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θε-

οτόκου Γλυφάδας οργανώ-

νει Εκδρομή την Τρίτη 22

Νοεμβρίου με προορισμό ιε-

ρούς ναούς των Μυκηνών.

Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

τηλ, 210 9680.397 Ι. Πα-

παναστασίου.

Τι συμβαίνει με τις 
μεταλλαγμένες τροφές; 

Ο  Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συ-

νεργασία με την νεοϊδρυθείσα Λέσχη Πολιτισμού

Βούλας, καλούν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 και

ώρα 7 μμ ακριβώς στην παρουσίαση του παγκο-

σμίως εξαιρετικού ενδιαφέροντος θέματος: 

Τι συμβαίνει με τις μεταλλαγμένες τροφές; 
Την παρουσίαση θα κάνει ο Βουλιώτης χημικός Μι-
χάλης Καμαρινός (Γενικού Χημείου του Κράτους).

H εκδήλωση γίνεται στην αίθουσα της Πνευματικής

Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2 και Αγ. Ιωάννου-Βούλα) 

Είσοδος ελεύθερη 
Πληροφορίες: 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος 

Εκδηλώσεις για τον Αριστοτέλη

Γνωρίζουμε τα

ιστορικά μνημεία του

Δήμου 3Β
Η ομάδα ιστορίας της Εναλλακτι-

κής Δράσης ξεκινά πρόγραμμα

ενημερωτικών  εκδηλώσεων για

τα ιστορικά μνημεία στις γειτονιές

του Δήμου 3Β

Συνάντηση, Σάββατο 19 Νοεμ-

βρίου 11 π.μ. στην οδό Καλύ-

μνου και Ηρακλειδών.

Πληροφορίες Δανάη Μπογια-

τζή 6932432916

«Τι και πώς έτρωγαν οι Αρχαίοι στην καθημερινή

τους ζωή και στα εορταστικά δείπνα. 

Τι ήταν τα περίφημα Συμπόσια»

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας, οργανώνει ομιλία με θέμα «Τι και πώς
έτρωγαν οι Αρχαίοι -  στην καθημερινή τους ζωή και στα εορταστικά δεί-
πνα. Τι ήταν τα περίφημα Συμπόσια», την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, στις

6μμ, στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμού (Γυάλινο Κτίριο Παρα-

λίας Βάρκιζας)

Ομιλήτρια η  Νότα Παντελεάκη,   Ξεναγός

Είσοδος Ελεύθερη

«ΚΡΑΤΥΛΟΣ» του Πλάτωνα 

περισπούδασμα ή περίπαιγμα

Η “Πολιτιστική Εταιρεία Παλαίχθων” οργανώνει διά-

λεξη με θέμα «”Κρατύλος” του Πλάτωνα, περι-
σπούδασμα ή περίπαιγμα», την Τρίτη 22 Νοεμβρίου

στις 7.30μ.μ. στον χώρο της (Παλλάδος 24-26,

Ψυρρή, Αθήνα). Ομιλητής είναι ο Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος.

Eπικοινωνία: 6937781003

“Έξοδος από το
αδιέξοδο”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας οργανώνει

εκδήλωση την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016  με θέμα:

“Έξοδος από το αδιέξοδο” με ομιλητή τον Χρήστο Κων-

σταντόπουλο, Κυβερνήτης του 747 της Ο.A. -Συγγρα-

φέα - Ερευνητή.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “Oasis Hotel

Apartements”, Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα  (Τηλ.

2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30

μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο.

Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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Την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβού-

λιο είχε μία μαραθώνια συνεδρίαση (επτά περίπου

ώρες!) για να γνωμοδοτήσει  επί της Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της

2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δια-

χείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής,

η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Στο εισηγητικό σημείωμα αναφέρθηκαν οι δέκα λόγοι

που η Περιφερειακή πλειοψηφία θεωρεί ότι πρέπει να

υπερψηφιστεί η ΣΜΠΕ. 

Eισηγητης για τη ΣΜΠΕ ήταν ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος αρμόδιος για ζητήματα Περιβάλλοντος,

Νάσος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έκανε μια συνο-

πτική καταγραφή των βασικών σημείων του ΠΕΣΔΑ

και των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Ολοκλή-

ρωσε την παρουσίασή του τονίζοντας ότι το Σχέδιο

Διαχείρισης των Αποβλήτων οδηγεί στο «οριστικό

κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής» και παράλληλα βάζει τις

βάσεις «για μια οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και
βιώσιμη, με αποκεντρωμένο και Δημόσιο χαρακτήρα
διαχείριση των απορριμμάτων μας». 
Επίσης και η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υποστή-

ριξε στην εισήγησή της στην έκθεση του ΠΕΣΔΑ

υπάρχει δέσμευση για  οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ

Φυλής με άμεση εκπόνηση σχεδίου και αποκατά-

σταση - ενεργοποίησή του με την έναρξη λειτουργίας

των νέων χώρων.

Η ΣΜΠΕ ψηφίστηκε βέβαια, αλλά με αρκετές απώ-

λειες και από την παράταξη της “Δύναμης Ζωής” της

Ρένας Δούρου, κάτι που δημιουργεί ερωτηματικά.

Επίσης καταψήφισαν όλες οι παρατάξεις της αντιπο-

λίτευσης, πλην της Ν.Δ. που ψήφισε λευκό.

Οι δέκα λόγοι είναι:
1. Το υπό έγκριση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απο-

βλήτων της Αττικής, που έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί από

το 2011, εκπονήθηκε από τη σημερινή Διοίκηση του

ΕΔΣΝΑ, όπως όφειλε εκ του νόμου (ν. 4042/12) μέσα σε

χρόνο - ρεκόρ. Χωρίς ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή, αλλά

από το επιστημονικό δυναμικό του ΕΔΣΝΑ, από 9μελή

ομάδα του Συνδέσμου.

2. Ο νέος σχεδιασμός βρίσκεται στον αντίποδα της προ-

ηγούμενης πολιτικής που είχε ως «ναυαρχίδα» της τις

σχεδιαζόμενες φαραωνικές εγκαταστάσεις τεράστιων πο-

σοτήτων σύμμεικτων στη Φυλή, με ΣΔΙΤ. Η νέα, τότε, δι-

οίκηση του ΕΔΣΝΑ ακύρωσε τον Δεκέμβριο του 2014 τα

ΣΔΙΤ ως σχεδιασμούς εκτός του δικού της πλαισίου στρα-

τηγικής.

3. Το νέο ΠΕΣΔΑ έχει στον πυρήνα του την πρόληψη, τη

μείωση, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επα-

νάχρηση και την αποκεντρωμένη διαχείριση με δημόσιο

χαρακτήρα.

4. Το νέο ΠΕΣΔΑ ακολουθεί τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά

με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της εγγύτητας, της

συμμετοχικότητας. Αποτυπώνει, όπως άλλωστε γνωμοδό-

τησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, τις

κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού (ΕΣΔΑ).

5. Στο υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ συμβάλλουν σημαντικά οι

Δήμοι μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων. Παίζουν έτσι καθοριστικό ρόλο στα πρώτα στάδια

της διαχείρισης απορριμμάτων, σύμφωνα με την πυραμίδα

ιεράρχησης του νόμου 4042/12, δηλαδή την πρόληψη, την

επανάχρηση, τη διαλογή στην πηγή. Στόχος να γίνεται η

διαχείριση του 52% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

(ΑΣΑ) σε τοπικό επίπεδο.

6. Με την εφαρμογή του ΠΕΣΔΑ μπαίνει οριστικό τέλος

στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, που βρισκόταν στο επί-

κεντρο του πλήρους αποτυχημένου μοντέλου του ενός

και μοναδικού χώρου διάθεσης με όλες τις αρνητικές συ-

νέπειες για την τοπική κοινωνία.

7. Με το νέο ΠΕΣΔΑ δημιουργείται ένα νέο δίκτυο εγκα-

ταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορ-

ριμμάτων και υλοποιείται στη βάση της κοινωνικής συμμε-

τοχής και συναίνεσης, με ευρεία διαβούλευση.

8. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, διαχωρίζονται οι μονά-

δες επεξεργασίας (ΜΕΑ)  από τους χώρους τελικής διά-

θεσης των υπολειμμάτων επεξεργασίας (ΧΥΤΥ). Δηλαδή

το δίκτυο των νέων ΧΥΤΥ σχεδιάζεται ανεξάρτητα από τη

χωροθέτηση των ΜΕΑ (δεν είναι υποχρεωτική η δημιουρ-

γία ΟΕΔΑ). Το σύνολο των εγκαταστάσεων (ΜΕΑ και

ΧΥΤΥ) αποκεντρώνονται και εγκαθίστανται σε όλη την Ατ-

τική. Σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, απαιτούνται

ελάχιστοι έως καθόλου τοπικοί ΣΜΑ. Δεν προβλέπονται

κεντρικοί ΣΜΑ.

9. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά, προβλέπονται 6

Μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων για το σύνολο της

Περιφέρειας, εκ των οποίων για τις 3 είναι σε εξέλιξη η

διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ.

10. Σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΥ, μεσοπρόθεσμα προβλέπε-

ται η αξιοποίηση κάποιων θέσεων των οποίων έχει εγκρι-

θεί η καταλληλότητα από τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ και έχουν

αποτυπωθεί στο άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 και έγκαιρα

θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότη-

σης  και χρηματοδότησης τους, ενώ ήδη μελετάται η δη-

μιουργία δικτύου νέων χώρων διάθεσης υπολειμμάτων

(ΧΥΤΥ) για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών

(>20ετίας), κατά προτεραιότητα σε εξοφλημένα ανενεργά

λατομεία  -  μεταλλεία. Η σχετική μελέτη θα ολοκληρωθεί

στις αρχές του 2017. 

Πέρασε η 2η αναθεώρηση του Περιφερειακού

Σχεδίου Διαχείρισης αποβλήτων

Βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 
O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης σε συνεργασία με το sky-

walker.gr διοργανώνει το 17ο

Μονοπάτι Απασχολησιμότητας, το

οποίο θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμ-

βρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2016 (5

ημέρες) από 10:00 έως 16:00, στην

αίθουσα συνεδριάσεων του πρ.

Δημαρχείου Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πα-

ρουσιάσεις και βιωματικά εργα-

στήρια προσωπικής ανάπτυξης,

με κύρια θέματα τους δείκτες απα-

σχολησιμότητας και τις απαραίτη-

τες ήπιες δεξιότητες (soft skills),

σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του

εργασιακού χώρου.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 30

ωρών (πέντε ημέρες), περιλαμβά-

νει ομαδικό εργαστήριο συμβου-

λευτικής σταδιοδρομίας  και

εισηγήσεις, όπου θα διερευνηθούν

μεταξύ άλλων, ήπιες δεξιότητες

όπως: αποτελεσματική επικοινω-

νία, διαχείριση μετάβασης και σύγ-

κρουσης, συναισθηματική νοημο-

σύνη, ένταξη σε ομάδα,

στοχοθεσία - επαγγελματικό

πλάνο δράσης και εργαλεία λήψης

απόφασης. Επιπροσθέτως, θα γί-

νουν εργαστήρια σχετικά με σύν-

ταξη Βιογραφικού Σημειώματος,

αποτελεσματική συνέντευξη, τε-

χνικές αναζήτησης εργασίας και

μέσα κοινωνικής  δικτύωσης.

Η συμμετοχή είναι χωρίς χρέωση.

Λόγω της δομής του προγράμμα-

τος, προϋπόθεση για την ένταξη

στο 17ο Μονοπάτι Απασχολησιμό-

τητας είναι η διαθεσιμότητά σας

για την παρακολούθηση ολόκλη-

ρου του σεμιναρίου (5 ημέρες) και

όχι τμήματος αυτού.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτι-

σης του εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος έχει η Career Design και οι

εισηγητές των Μονοπατιών που

συμμετέχουν εθελοντικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και

αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να επισκέπτονται

το www.footstep.gr ή να επικοινω-

νούν στο τηλ: 213 2020141 – 213

2020142. 

Οι  συμμετοχές στο πρόγραμμα

είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί

αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
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Αντιπλημμυρικό έργο

στην οδό Κύπρου του

Δήμου Παλλήνης
Τη Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με αντικείμενο

«Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Κύπρου της

Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης», προϋπολογισμού

2.160.000 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα Δούρου. Πρόκειται για έργο που χρηματοδο-

τείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος της κατασκευής των έργων αποχέτευσης ομβρίων

υδάτων επί της οδού Κύπρου του Δήμου Παλλήνης, είναι

η προστασία του οδοστρώματος αυτής καθώς και των πα-

ρακείμενων οδών από τα πλημμυρικά φαινόμενα που πα-

ρουσιάζονται στην περιοχή με τη διοχέτευση των ομβρίων

στο τεχνικό έργο του ρέματος Βακαλόπουλου. Η οδός Κύ-

πρου είναι κύρια δημοτική οδός μεταξύ των περιοχών Πα-

νοράματος, Νέας Παλλήνης και ΟΣΔΥ Δημοσίων

Υπαλλήλων και συνδέει την οδό Σαχτούρη με τη Λεω-

φόρο Μαραθώνος. Ειδικότερα, θα εκτελεσθούν εργασίες

για την τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης, φρεατίων

υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης συνολικού μή-

κους 2.050 μ. περίπου.

Θετικά γνωμοδότησε 

η Περιφέρεια για κεραία 

κινητής τηλεφωνίας 

στη Βάρκιζα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση

της 3/11/16 γνωμοδότησε θετικά (με την υπ. αρ.

380/2016) επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τον υφιστάμενο  σταθμό κι-

νητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ

AEBE, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Βάρκιζα,

(κωδικός και ονομασία: 120 0020 – ΒΑΡΚΙΖΑ). 

Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Αθ. Αναγνωστόπουλος και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Αντιγριπικός   εμβολιασμός

για την εποχική γρίπη 

στο  Δήμο Παλλήνης

Για 4η συνεχόμενη χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστή-

ριο του Δήμου Παλλήνης, διαθέτει αντιγριπικά  εμ-

βόλια   για  άπορους  και ανασφάλιστους  πολίτες

του  Δήμου.

Τηλ. επικοινωνίας:

1. 213 2031604   Τμήμα  Προστασίας  & Προαγωγής

της Δ/σιας Υγείας,  Φειδιππίδου  25α  Παλλήνη

2. 210 6668888   Δημοτικά  Ιατρεία  Δήμου  Παλλή-

νης,  Υψηλάντου  3 Παλλήνη

3. 210 6665265   Κοινωνικό   Φαρμακείο  Δήμου

Παλλήνης,  Υψηλάντου 3  Παλλήνη

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου είναι οι εξής: 

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω 

2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισ-

σότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παρά-

γοντες ή χρόνια νοσήματα: 

• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες 

• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές 

• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας

νοσήματος ή θεραπείας). 

• Μεταμόσχευση οργάνων 

• Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπά-

θειες) 

• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νό-

σημα 

• Χρόνια νεφροπάθεια 

3. Νευρομυϊκά νοσήματα 

4. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης. 

5. Λεχωίδες 

6. Θηλάζουσες 

7. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεγαλύτερης

των 40 kg/m2 

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στα τοπικά media

blogs, που αφορούν την επέκταση του προαστιακού σι-

δηροδρόμου στο Λαύριο και τη σύγχυση που έχει δημι-

ουργηθεί γύρω από το θέμα σχετικά με την απένταξη

του έργου από το ΕΣΠΑ, ο Δήμος Λαυρεωτικής διευκρι-

νίζει τα κάτωθι:

Το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία με την ΕΡ-

ΓΟΣΕ, κατόπιν πίεσης της παρούσας Δημοτικής Αρχής,

έχουν προτείνει την επέκταση του προαστιακού σιδη-

ροδρόμου από το Κορωπί έως το Λαύριο, σε συνδυασμό

με την οδική σύνδεση με την Αττική Οδό και την ανα-

βάθμιση και πλήρη λειτουργία του λιμανιού ως επιβατι-

κού και τουριστικού (φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων, γιοτ

κ.α.) Το έργο αυτό, που είχε απενταχθεί πέρυσι το κα-

λοκαίρι, έπειτα από σκληρή και συνεχή προσπάθεια

του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά και προσωπική παρέμ-

βαση του πρωθυπουργού Α.Τσίπρα, έχει πλέον αναρ-

τηθεί στην επενδυτική πύλη του ευρωπαϊκού πακέτου

χρηματοδότησης Γιούνκερ και έχει «κλειδώσει».

Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος χρηματοδότησης του

έργου, δηλαδή αντί για εθνική χρηματοδότηση ή ΕΣΠΑ,

το έργο θα ολοκληρωθεί με κονδύλια από το ευρωπαϊκό

πακέτο Γιούνκερ και ιδιωτικούς πόρους από τους επεν-

δυτές που θα εξευρεθούν. Η ΕΡΓΟΣΕ, για την οποία η

επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου αποτελεί

πρώτη προτεραιότητα, έχει ήδη καταθέσει στη διαχει-

ριστική αρχή Τεχνικό Δελτίο με προμελέτες, προκειμέ-

νου να προχωρήσει με τη μέθοδο της μελέτης-κατα-

σκευής. Δεν θα είναι λοιπόν το κλασικό δημόσιο έργο,

στο οποίο γίνονται μελέτες και έπειτα προκηρύσσεται

διαγωνισμός για την κατασκευή του, αλλά μελέτη και

κατασκευή θα γίνονται παράλληλα. Η υλοποίηση του

έργου με την παραπάνω μέθοδο θα έχει τεράστιο όφε-

λος για τους πολίτες, καθώς θα εξοικονομηθεί σημαν-

τικός χρόνος (έως και 2 περίπου

χρόνια) για την ολοκλήρωση των προ-

αναφερθέντων έργων.

Η Περιφέρεια Αττικής από πλευράς

της, εκτελώντας στην παρούσα φάση

τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές

διαδικασίες, καλύπτει τη δαπάνη συμ-

βούλων ωρίμανσης, οι οποίοι προετοι-

μάζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες,

ώστε μέχρι του χρόνου να έχουν ωρι-

μάσει οι συνθήκες για την προκήρυξη

του διαγωνισμού μελετοκατασκευής

της επέκτασης του προαστιακού σιδη-

ροδρόμου έως το Λαύριο.

Τέλος, για τις απαλλοτριώσεις που θα γίνουν από τα ση-

μεία που θα περάσει ο προαστιακός σιδηρόδρομος, έχει

ήδη γίνει μια πρώτη εκτίμηση και οι εθνικοί πόροι που

εξασφαλίστηκαν ανέρχονται στα 80.000.000€. Επομέ-

νως, ο σχεδιασμός για την επέκταση του προαστιακού

σιδηροδρόμου έως το λιμάνι του Λαυρίου, έχει μπει

στην τελική ευθεία και αποτελεί τεράστια επιτυχία για

το Δήμο  Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς βρίσκεται

σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους παράγοντες,

καθώς «ο Προαστιακός» αποτελεί το νούμερο ένα έργο

στην ατζέντα διεκδικήσεων του Δήμου μας.

To τρένο θα φτάσει στο Λαύριο!
Το πώς αποκαλύπτει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων στην Κερατέα 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε

από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μελέτη Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (αρ. πρ. 88181/ οικ.

6367/16) για την «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμά-

των», (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργα-

σμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινοαποδέκτη ή τη

θάλασσα).

Η εγκατάσταση θα γίνει στη θέση Βιγκλίζα, ανατολικά

του οικισμού Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής.

Αρμόδια για το έργο είναι η Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής, καλεί το κοινό να ενημερωθεί

και  να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομέ-

νου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλον-

τος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού:

Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβού-

λευσης:  9/11/16- 28/12/16
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Ο Μουσολίνι στην ιστορία κατεγράφη ως

μια ισχυρή πολιτική  προσωπικότητα, με με-

γάλες υποκριτικές ικανότητες, εξέχοντος

μεγαλομανούς θεατρίνου και ως ιδρυτού του

πρώτου φασισμού στην Ευρώπη. 

Είχε  καταφέρει στη  διάρκεια της πολιτικής

του σταδιοδρομίας, κατά απαράδεκτα πρω-

τοφανή  τρόπο, να προσελκύσει τον παγκό-

σμιο θαυμασμό και να αποσπάσει ευχές και

συγχαρητήρια από τον Λένιν, τον Τσώρτσιλ

και τον Ρούσβελτ, αλλά  και από ανθρώπους

σημαντικούς  της διανόησης, όπως τον συγ-

γραφέα Γκαμπριέλε ντ΄ Αννούτσιο, μα και

τον δικό μας Νίκο Καζαντζάκη.  

Ενδεικτικά για το ποιοί  αγάπησαν τον Μου-

σολίνι και την πολιτική του θα αναφερθώ

κατ΄ αρχήν στη Διάσκεψη του Λονδίνου του

1938, όπου  ο Μουσολίνι ενώ είχε ήδη

κρυφά συμμαχήσει  με τον Χίτλερ, συμμε-

τείχε ως ουδέτερος και μάλιστα “ειρηνιστής”

προκαλώντας των πάντων συμμετεχόντων

τον θαυμασμό και αποσπώντας την εκτίμηση

ιδιαίτερα   του πρωθυπουργού  της Αγγλίας

Τσάμπερλαιν, ο οποίος  όταν απομακρύν-

θηκε  ο Ντούτσε, αποφάνθηκε δημόσια:  «ο

Μουσολίνι είναι ένα τόσο  good boy, ήγουν

καλό παιδί, και εγώ δεν τον είχα καταλάβει,

για  να μπορέσω να κάνω κάτι γι’ αυτόν»!

Λέξεις για τις οποίες αργότερα σκαιώς μέμ-

φθηκε. 

Ο  δε ημέτερος  και πολύς  Νίκος Καζαντζά-

κης, και αυτός σε λόγο δεν υστέρησε όταν

σε ταξίδι του στην Ιταλία σε επιστολή  προς

την  Γαλάτεια την γυναίκα του, γράφει και

ορθογραφεί.  «Ο φασισμός είναι ένα μεγάλο

κοινωνικό(!) και όχι μόνο ρέμα  που έχει πα-

ρασύρει με ενθουσιασμό ολόκληρη την  νε-

ολαία της Ιταλίας. Όπως ο μπολσεβικισμός,

όμοια και ο φασισμός, είναι ένα σύνθημα πο-

λιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πνευματικό

κλπ.  Μπολσεβικισμός και φασισμός είναι το

σύγχρονο πλάνο που γύρω του κινείται πε-

ριστρέφεται η “Εβρώπη”(!)  Ο φασισμός είναι

ίσως και ο μεγαλύτερος απ’ ότι ωστόσο σή-

μερα συνηθίσαμε ή θαρρούσαμε».  

Το πού βέβαια  μπορεί να ήταν  μεγαλύτερος

ή και μεγάλος για τον όποιο θαυμασμό ένας

φασισμός,  η αλήθεια είναι πως δεν διευκρι-

νίζει, αλλά οπωσδήποτε από την όλη αυτή

επιστολή  κάτι αφήνεται να εννοηθεί. 

Το φασιστικό πρόγραμμα του Μουσολίνι

απολυταρχικό και αντιμοναρχικό, στην αρχή

του, ήταν και αντικληρικό.

Αλλά αργότερα και με τον καιρό κατάλαβε,

ότι με την εκκλησία και στην συγκεκριμένη

περίπτωση με το Βατικανό, πρέπει κανείς να

συμβιβάζεται. Και όσον αφορά αυτόν τον

τομέα συμβιβάστηκε. 

Στο κοινωνικό του προφίλ ο Μουσολίνι  όχι

μόνο μίλησε, αλλά και προχώρησε σε  απο-

κέντρωση, χειραφέτηση της γυναίκας, υιο-

θέτηση της απλής

αναλογικής, κατά-

σχεση και έλεγχο των

υπέρογκων πολεμικών

δαπανών, κρατικοποί-

ηση της πολεμικής βιο-

μηχανίας, εφαρμογή

του ρωμαϊκού  στρα-

τιωτικού  βηματισμού,

επιλογή των κομματι-

κών ηγετών με αθλη-

τικά κριτήρια,

συμμετοχή των εργα-

ζομένων στη διοίκηση

των επιχειρήσεων, θέ-

σπιση του οκταώρου εργασίας και  κατά-

κτηση του κατώτατου εργατικού

ημερομισθίου. 

Πολέμησε τον υπογεννητισμό του Ιταλικού

λαού  και κατά προτροπή του Αδόλφου προ-

χώρησε  σε  μια έντονη αντισημιτική εκστρα-

τεία. 

Αλλά κάθε φασιστικό και απολυταρχικό δι-

κτατορικό καθεστώς, όπως και στην αρχή

του άρθρου  προανέφερα, είναι βεβαιωμένο

ότι γεννιέται από τον εκφυλισμό και την

αγυρτεία στην οποία περιπίπτει η αχαλίνωτη

ευφορία της  δημοκρατίας.  (Μοντεσκιέ).

Ο κόσμος και ο λαός  που υποφέρει από

τους ολίγους της  όποιας κατ΄ επίφαση και

δήθεν δημοκρατικής εξουσίας, όντας εν τη

πορεία αηδιασμένος, όταν φτάσει στον πάτο

αφυπνίζεται και τότε επιζητεί και την ανα-

τροπή και δυστυχώς εκείνη την ανατροπή,

που ενίοτε είναι τραγικά βίαιη.  

Αλλά οι βίαιες εξελίξεις  μπορεί να προβλέ-

πονται ως εν σωτηρία αναγκαίες, αλλά

οπωσδήποτε αυτές τελικά  φέρνουν σε οπι-

σθοδρόμηση  τους λαούς.

Σε αυτή την τελματισμένη λαϊκή αγανά-

κτηση,  βρίσκουν την ευκαιρία και πατούν και

στηρίζονται οι οποιουδήποτε χρώματος

ακραίοι. Την εκμεταλλεύονται και  με υπο-

σχέσεις,  υφαρπάζουν την  εξουσία. Και τότε

ο δυστυχής λαός, το μόνο που καταφέρνει,

είναι το να αλλάξει το ακάνθινο στεφάνι του.  

Κάτι τέτοιο ήταν που συνέβη και με τον Μου-

σολίνι,  όταν μετά από  μια τεράστια πορεία

κομματική προς τη Ρώμη, εξανάγκασε τον

τότε βασιλέα να τον  διορίσει  ως   πρωθυ-

πουργό. 

Αλλά η οποιασδήποτε μορφής ακραία εξου-

σία και ιδιαίτερα η πολιτική  που νέμεται τον

μόχθο του εργαζόμενου,  πάντοτε διαφθεί-

ρει  και διαφθείρεται. 

Με τον καιρό και εκ  των πραγμάτων, ακόμη

και οι οπαδοί του Ιταλοί  άρχισαν να απορρί-

πτουν την πολιτική του και να τον εγκατα-

λείπουν.   

Η αλλαγή ρότας, με την προβολή της βίας

στην  ιδεολογική εκπόρθηση  της οικογενει-

ακής εστίας, δημιούργησε ανάμικτα συναι-

σθήματα και φοβίες στον ιταλικό λαό. 

Ο αγροτικός φασισμός με τα εγκάθετα συν-

δικάτα άρχισε πλέον να θεωρείται απειλή

κατά της πατροπαράδοτης γαιοκτησίας και

της ηρεμίας των αστών, και όλων αυτών, οι

οποίοι  στην αρχή της φασιστικής μεταλλα-

γής του τον εμπιστεύτηκαν  και υποστήρι-

ξαν.  

Η σωρεία ανακριβειών, η απόκρυψη της

πραγματικότητας,  όλα τα προβαλλόμενα

με την έπαρση ενός  θεατρίνου ηγέτη,  συμ-

παραμαρτυρούσης και της αυξανομένης βίας

των μελανοχιτώνων, απογοητεύουν και οδη-

γούν στην αποξένωση του από το ιταλικό

λαό. 

Το είδωλο, όπως συμβαίνει με όλα τα σαθρά

είδωλα, έχει πλέον καταπέσει. 

Τελικά, όλοι αυτοί  οι ευαγγελιζόμενοι ηγέ-

τες, στη πραγματικότητα ένα πράγμα επιδιώ-

κουν: να κρατούν  σφιχτοδεμένες στους

άμαχους πολίτες τις αλυσίδες τους. Γι΄ αυτό

και όταν με το χρόνο, ο ακραίοι έρχονται και

αντιλαμβάνονται  την αποστροφή του λαού,

τη συναίνεση που ήδη έχουν χάσει, προσπα-

θούν να ξαναφέρουν τον πολίτη πιόνι στην

άνομη σκακιέρα τους, χρησιμοποιώντας ως

ανόσιο εργαλείο τον πατριωτισμό, τη σημαία

άλλοτε δε  και τη θρησκεία. 

Και   έτσι  έπραξε και ο Μουσολίνι, όταν είδε

τον Γερμανό ηγέτη, στρατιωτικά να τον υπο-

σκελίζει και τον ίδιο να πέφτει στη διεθνή

καταφρόνεση.  Και τότε επιτέθηκε στην Ελ-

λάδα. 

Στην Ιταλική ιταμή πολεμική επέλαση, εμείς

αντισταθήκαμε με θάρρος. Πολεμήσαμε

εναντίον του εχθρού  πειθόμενοι τοις  «κεί-

νων ρήμασι». Για ψυχολογική τόνωση του

μαχόμενου φαντάρου μα και άμαχου των με-

τώπισθεν,  λέγαμε και διαδίδαμε  πως οι Ιτα-

λοί στρατιώτες ακούγανε στη λέξη “αέρα”

και τρέμανε και ότι εμείς στο ουρανό ατενί-

ζαμε κάποιες ενορατικές απεικονίσεις του

τύπου  “εν τούτω νίκα”. 

Η ιστορική μελέτη γράφει, πως όλα αυτά

μπορεί να ήταν σκόπιμες  αφέλειες, αλλά

και αναγκαίες  προπαγανδιστικές  εκείνων

των ημερών,  ή όσον αφορά το τελευταίο,

υπερβατικές φαντασιώσεις  χαρισματικών

ατόμων.

Τώρα χρόνια πολλά και μετά, στη νηφαλιό-

τητα μιας ειρηνικής ευφορίας, πρέπει και

εμείς να παραδεχθούμε και να ομολογή-

σομε, ότι οι Ιταλοί πολέμησαν σκληρά με

χέρια και με δόντια. 

Και ακόμα αν  θελήσομε αυτό να το αρνη-

θούμε,  θα μας  διαψεύδουν οι χιονισμένες

βουνοκορφές της περιοχής των μαχών οι

στεφανωμένες με τα δοξασμένα κόκαλα των

άταφων κορμιών των παιδιών των δικών μας

μα και του εχθρού. Που δεν ήταν τα  κόκαλα

τα ανώνυμα, όπως τα είπανε,  αλλά είχανε

τα κόκαλα με όνομα και   μανάδες που τα

κλάψανε. 

Οι  ρωμαϊκές λεγεώνες λοιπόν, ενώ πολέμη-

σαν σκληρά  δεν τα κατάφεραν, αλλά και δεν

σήκωσαν τα χέρια.

Άλλωστε και μια τέτοια  επιμονή μιας τέ-

τοιας παραδοχής, θα μείωνε ένα μεγαλει-

ώδη αγώνα της φυλής μας, μια εκατόμβη

θυσίας και εμείς δεν έχομε τέτοιο δικαίωμα

να το κάνομε. 

Γιατί η νίκη απέναντι σε ένα μη και δη μηχα-

νοκίνητο εχθρό όπως ήταν ο Γολιάθ, δεν θα

ήταν ποτέ μεγαλειώδης.  

Και κάτι άλλο ακόμη. Τους Ιταλούς τους νι-

κήσαμε στην πρώτη φάση της προσβολής

και στην πρώτη φάση γράψαμε αυτό που

ονοματίσαμε “Έπος”.  Αν ερχότανε με το

χρόνο και μια δεύτερη φάση, η πολεμική

εξέλιξη ασφαλώς και μπορεί να μην ήταν η

ίδια.  Και αυτό γιατί για το Ιταλικό στράτευμα

υπήρχε  μια  πηγή  ανεξάντλητου πολεμικού

ανεφοδιασμού, ενώ από τη δική μας μεριά,

ένα πηγάδι ξεραμένο χωρίς  άλλο νερό.  

Για την Ελλάδα και τις αντοχές της, έστω η

μαρτυρία του Δαβάκη, που όντας σε από-

γνωση ανεφοδιασμού, είχε ζητήσει την βοή-

θεια των άμαχων χωρικών, των μανάδων, των

παιδιών και των γερόντων  και  όλων των αφα-

νών αυτών ηρώων που ανυπόδητοι, μέσα στις

λάσπες και στα χιόνια,  προσέτρεξαν.

Ας μην λοιπόν γελιόμαστε. Πόσο εμείς μετά

τις πρώτες ημέρες της πρώτης νίκης θα κρα-

τούσαμε; 
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Ο Μπενίτο Μουσολίνι το 1940

σαν χθες και σαν σήμερα
Μέρος δέυτερο

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου
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Ο Κίσιγκερ τα είχε όλα
“προβλέψει” - αποκαλύψει!

Απόρρητη έκθεση της Μοσάντ, από ιδιωτική συνομιλία

του Χένρυ Κίσινγκερ σε εκπροσώπους της κατά την

επίσημη επίσκεψη του στη Γερμανία (1983).

"Στις αρχές του 21ου αιώνα το Ισραήλ πρέπει να ελέγ-

χει όλα τα ενεργειακά κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου.

Από τους συνδικαιούχους, μόνο με την Τουρκία πρέπει

να διαπραγματευτεί και στην ανάγκη, να παραχωρήσει

ένα μέρος. Οι Αραβικές χώρες της Μέσης Ανατολής

θα είναι απασχολημένες σε εμφύλιες συρράξεις. Η

Ελλάδα και η Κύπρος θα μαστίζονται από δρομολο-

γημένη οικονομική κρίση. Η μόνη παρηγοριά για τους

Ελληνες ίσως να είναι η δικαίωση τους για την απο-

πληρωμή των Γερμανικών αποζημιώσεων από το β΄

παγκόσμιο πόλεμο. Σε αυτή τη δικαστική διεκδίκησή

τους πρέπει να τους στηρίξουμε, για να τρωθεί η οικο-

νομική επανάκαμψη και το γόητρο της, πάντοτε επι-

κίνδυνης για μας, Γερμανίας"

Το πρωτότυπο κείμενο

At the beginning of the 21st century, Israel must suc-

ceed in the integral control of the energy deposits, which

exist in the maritime area of the East Mediterranean.

Concerning the future exploiters, Israel should negotiate

only with Turkey and, if circumstances make it neces-

sary, yield to Turkey parts of the deposits. Arab nations

in the Middle East will be locked on the vicious circle of

civil wars. Greece and Cyprus, will be confronted with di-

rected economic crisis. The only consolation for the

Greek people might be receiving the long over due WWII

German compensations. In this demanding judiciary

struggle, Greece deserve our full support, in order to

make vulnerable the ever dangerous for us German

prestige, and its economic, future reconstruction.

(CONFIDENTIAL ESSAY, GERMANY, 1983)

http://www.spirospero.gr/

H τράμπα και η εκλογή
του Τραμπ

Από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, όλες οι δημοσκο-

πικές εταιρείες πρέπει να πάνε σπίτι τους.

Ούτε μία δημοσκόπηση δεν έδειχνε προβάδισμα του

Τραμπ!

Τα δε παπαγαλάκια των κανα-

λιών τις επαναλάμβαναν από

το πρωί ώς το βράδυ. 

Ετσι συμπαρέσυραν ακόμα και

ηγέτες χωρών να πάρουν ξεκά-

θαρη θέση υπέρ της Χίλαρη και

εναντίον του Τραμπ.

Τώρα τί γίνεται που τους βγήκε

Τραμπ και μάλιστα με τεράστια

δύναμη; Κάνουν τράμπα και αλλάζουν αυτά που είπαν.

Εφεξής θα διαβάζετε αντίστροφα τις δημοσκοπήσεις. 

Παράδειγμα: Στην Ελλάδα φέρνουν πρώτον με μεγάλη

διαφορά τον Μητσοτάκη. Αρα βγαίνει ο Τσίπρας!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ερευνητές από τις Η.Π.Α., την Ελλάδα και τη Γερμανία,

ανακάλυψαν ένα νέο δισδιάστατο υλικό, το οποίο υπό-

σχεται πολλά!

Την ανακοίνωση του υλικού αυτού, έκαναν οι επιστήμο-

νες του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, ανάμεσα στους

οποίους ήταν και ο Έλληνας Αντώνης Ανδριώτης του Ιν-

στιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, του Ιδρύμα-

τος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στην Κρήτη και της

γερμανικής εταιρίας Daimler. Η σχετική ανακοίνωση

γράφτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Φυσικής Εται-

ρείας «Physical Review B-Rapid Communication», το

οποίο χρησιμοποιώ σαν πηγή πληροφοριών.

Το υλικό αυτό ονομάστηκε από τους επιστημονικούς

ερευνητές πυριτένιο, από το όνομα του χημικού στοι-

χείου πυριτίου, που είναι ο άργυλος και διεθνώς ονομά-

ζεται σιλικόνη και έχει σημικό τύπο Si και σήμερα

αποτελεί την πρώτη ύλη των “τσιπ”! Το πυρίτιο και οι

ενώσεις του, έχουν πάρα πολλές βιομηχανικές χρήσεις,

όπως τα άλατά του, που χρησιμοποιούνται για την πα-

ραγωγή τσιμέντου και στόκου, αλλά και στην κατασκευή

πορσελάνης, ενώ η πρόσμειξη πυριτίου, σόδας και ασβε-

στίου δημιουργούν πολλών ειδών γυαλιού, με τη βοή-

θεια υψηλής θερμοκρασίας και κατάλληλου χειρισμού.

Με το πυρίτιο οι επιστήμονες ένωσαν άλλα δύο χημικά

στοιχεία, το βόριο (Β) και το άζωτο (Ν). Ο συνδυασμός

των τριών αυτών χημικών στοιχείων που βρίσκονται

στον “Περιοδικό Πίνακα”*, οδηγεί σε μια πολύ σταθερή

δομή και γι’ αυτό οι ερευνητές κατέληξαν σ’ αυτά, μετά

από πολλές δοκιμές που έκαναν, συνδυάζοντας και

άλλα στοιχεία μεταξύ τους!

Το πυριτένιο είναι πολύ ανθεκτικό υλικό και δεν κατα-

στρέφεται ακόμη και αν θερμανθεί έως τους 1000 βαθ-

μούς Κελσίου! Προς το παρόν το πυριτένιο έχει

προκύψει μέσα από θεωρητικούς υπολογισμούς και προ-

σομοιώσεις σε υπολογιστές. Μένει να δημιουργηθεί

πρακτικά στα εργαστήρια. Η σχετική εργασία προχωράει

ήδη στο Πανεπιστήμιο της Λούισβιλ στο Κεντάκι.

Το νέο αυτό υλικό επειδή περιέχει πυρίτιο, μπορεί να αν-

τικαταστήσει το συμβατικό πυρίτιο στους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές. Κάτι που μελετάται από το 2002, όταν για

πρώτη φορά κατασκευάστηκε το πυριτένιο στα εργαστή-

ρια.

Οι ελπίδες και οι προσδοκίες των επιστημόνων είναι με-

γάλες, γιατί σκέπτονται μ’ αυτό το υλικό ότι θα αλλάξει

η ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο. Κι αυτό γιατί

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι βιομηχανίες σε πάρα

πολλές εφαρμογές, όπως: φακούς επαφής, ελαφρά

αλεξίσφαιρα γιλέκα,  φίλτρα αφαλάτωσης, φθηνούς

ηλεκτρικούς λαμπτήρες, γυαλιά νυχτερινής όρασης,

αλλά και τέλεια τεχνητά ανθρώπινα μέλη!

Παρεπιπτόντως αναφέρω ότι οι πανοπλίες των στρατιω-

τών του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν κατασκευασμένες

από ένα άγνωστο υλικό, το οποίο είχε τις ιδιότητες που

προβλέπουν ότι θα έχει το σημερινό πυριτένιο στα αλε-

ξίσφαιρα γιλέκα. Δηλαδή ήταν πανάλαφρες και δεν τις

διαπερνούσαν εύκολα τα βέλη, σε αντίθεση  με τις βα-

ριές μεταλλικές στολές των αντιπάλων τους, Περσών!

Οι επιστήμονες προσπαθούν να λύσουν το “πρόβλημα”

με την ευαισθησία του πυριτένιου στον αέρα, γιατί το

πρώτο κατασκεύασμά του, κράτησε στον αέρα μόνο δύο

λεπτά!

Το πυριτένιο είναι μεταλλικό και έχει το πλεονέκτημα να

είναι ημιαγωγός του ηλε-

κτρικού ρεύματος, σε αν-

τίθεση με το υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα και

λέγεται γραφένιο, που δεν είναι ημιαγωγός του ηλεκτρι-

κού ρεύματος. Συνεπώς δεν μπορεί να αξιοποιηθεί εύ-

κολα από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών. Γι’ αυτό το λόγο

οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν νέα υλικά, που θα

μπορούν να ενσωματωθούν στη βιομηχανία ολοκληρω-

μένων κυκλωμάτων, κάτι όμως που θα πρέπει να φανεί

στην πράξη, αφού πρώτα τα νέα υλικά πάρουν “σάρκα

και οστά” στα εργαστήρια.

Το γραφένιο πρωτοεμφανίστηκε το 1987. Είναι ένα κρυ-

σταλλικό πλέγμα από άτομα άνθρακα σε κυψελωτή δισ-

διάστατη διάταξη και είναι εκατό φορές πιο ισχυρό από

το ατσάλι! Ο όρος “γραφένιο” χρησιμοποιήθηκε για την

πρώτη περιγραφή των νανοσωλήνων άνθρακα και είναι

ένα από τα συστατικά των ενώσεων του γραφίτη.

Τα άτομα του γραφένιου και του πυριτένιου είναι διευ-

θετημένα σε εξαγωνικά σχήματα, αλλά με κάποιες δια-

φορές.

Κάθε φορά που οι επιστήμονες δυσκολεύονται, εμπνέ-

ονται από τα “επιτεύγματα” της φύσης και ως ένα βαθμό

τα αντιγράφουν. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για

την ευημερία της ανθρωπότητας, αφού τα υλικά που

χρησιμοποιούνται είναι πάμφθηνα και άφθονα στη φύση!

* Περιοδικός Πίνακας είναι ένας κατάλογος σε μορφή πίνακα

των χημικών στοιχείων με τα σύμβολά τους, τα οποία τοποθε-

τούνται κατά σειρά του ατομικού αριθμού τους (Ζ),. που εκφρά-

ζει τον αριθμό των πρωτονίων του πυρήνα ενός ατόμου, της

ηλεκτρονικής δομής και τις επαλαμβανόμενες χημικές τους

ιδιότητες.

Οι επτά οριζόντιες γραμμές λέγονται περίοδοι και oi δεκαοκτώ

κάθετες στήλες λέγονται ομάδες.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η πρόοδος της επιστήμης
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η εξέλιξη στην ηλιακή ενέργεια τρέχει με ταχύτητα

...φωτός.

Δεν είναι πολλά χρόνια που τα φωτοβολταϊκά συ-

στήματα παραγωγής ενέργειας μπήκαν στη ζωή μας.

Ομως τα φωτοβολταϊκά πάνελς, που είναι βαριά και

δύχριστα πολύ σύντομα θα αντικατασταθούν με ...κε-

ραμίδια.

H οροφή στην οικία, που δε διαφέρει από μία κανο-

νική και είναι μεγαλύτερης αντοχής, θα συλλέγει την

ηλιακή ακτινοβολία και θα την μετατρέπει σε ενέρ-

γεια, η οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύεται  για μελ-

λοντική χρήση. 

Ο  διευθύνων σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας

Tesla, Elon Musk πραγματοποίησε την παρουσίαση

στα στούντιο της Universal. Το κόστος της οροφής

θα είναι χαμηλότερο από αυτό μίας συμβατικής ορο-

φής (συνυπολογιζόμενου του κέρδους σε ηλεκτρικό

ρεύμα).

Η Tesla, της οποίας ηγείται ο επιχειρηματίας Elon

Musk, ανακοίνωσε την κατασκευή νέων μπαταριών

για οικιακή, αλλά και για επιχειρηματική χρήση οι

οποίες θα επιτρέπουν στους πελάτες να αποθη-

κεύουν την ενέργεια που δημιουργούν οι ίδιοι.

Μέχρι πρότινος, το υψηλό κόστος των μπαταριών

δεν ήταν βιώσιμο για τους περισσότερους πιθανούς

χρήστες, όμως οι τιμές κινούνται πτωτικά προς ένα

σημείο το οποίο για πολλούς αναλυτές επιτρέπει

πλέον την ευρύτερη χρήση.

Οι νέες μπαταρίες Powerwall δίνουν τη δυνατότητα

απελευθέρωσης των ιδιωτών από τα εθνικά δίκτυα

με αποθήκευση του ρεύματος.

Κλειδί πάντως για την ανεξαρτησία της παραγωγής

ηλιακής ενέργειας από ιδιώτες είναι το χαμηλό κό-

στος αποθήκευσης. Εάν αυτό επιλυθεί σύντομα ο κό-

σμος θα αλλάξει...

Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς πετρέλαια, βενζίνες

και άνθρακα (ΔΕΗ κλπ.)!!

Κεραμίδια, πλακάκια  και

αντίo ΔΕΗ!

Δομικά συστατικά του ανθρώπινου

οργανισμού έχουν κοινά στοιχεία με

ουράνια  εξωτικά ουράνια σώματα!

Μια ενδιαφέρουσα ομοιότητα που

ανακάλυψαν επιστήμονες μεταξύ

των ανθρώπινων κυττάρων και των

αστέρων νετρονίων.

Πριν από δύο χρόνια ο Greg Huber,

φυσικός από το Πανεπιστήμιο της

Καλιφόρνια, μαζί με τους συνεργά-

τες του, διερεύνησαν την γεωμετρία

ενός κυτταρικού οργανιδίου μέσα

στο κυτταρόπλασμα που ονομάζεται

ενδοπλασματικό δίκτυο.

Οι μελέτες τους αποκάλυψαν πως το

ενδοπλασματικό δίκτυο δημιουργεί

ένα πολύ περίεργο σχήμα, το οποίο

δεν είχε παρατηρηθεί ξανά, που θυ-

μίζει… πολυόροφο γκαράζ αυτοκινή-

των. Ονόμασαν αυτούς τους

σχηματισμούς «ράμπες Terasaki»,

προς τιμήν του κυτταρικού βιολόγου

Mark Terasaki που είχε εργαστεί

πάνω σε αντίστοιχα θέματα. Απέδει-

ξαν πως αυτό το μοναδικό (όπως νό-

μιζαν) σχήμα, εμφανίζεται μέσα σε

συγκεκριμένα οργανίδια στο ανθρώ-

πινο σώμα.

Λίγο καιρό αργότερα, αναζητώντας

περισσότερες πληροφορίες για τον ιδι-

αίτερο σχηματισμό που ανακάλυψαν,

βρήκαν κάτι που τους άφησε με το…

στόμα ανοιχτό. Ο πυρηνικός φυσικός

Charles Horowitz από το Πανεπιστήμιο

της Ιντιάνα, σε εργασία του πάνω

στους αστέρες νετρονίων, μέσω υπο-

λογιστικών μοντέλων είχε καταλήξει

πως τα συμπυκνωμένα ουράνια σώ-

ματα εμφανίζουν ακριβώς την ίδια

δομή στο εσωτερικό τους!

«Αμέσως μόλις το συνειδητοποίησα,
πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω αν οι
επιστήμονες γνώριζαν για την με-
λέτη που είχαμε κάνει πάνω στην
κυτταρική δομή. Μου απάντησαν
πως δεν το ήξεραν και έτσι συμπέ-
ρανα πως μέσα από τις δύο έρευνες
θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ
γόνιμη αλληλεπίδραση» εξήγησε ο

Huber, αναπληρωτής διευθυντής του

Ινστιτούτου Kavli UCSB της Θεωρη-

τικής Φυσικής.

Η αποστολή να «συνδεθούν» δύο επι-

στημονικές μελέτες δεν είναι καθό-

λου εύκολη, ειδικά όταν ανήκουν σε

δύο χώρους που είναι τόσο διαφορε-

τικοί. Παρόλα αυτά, από τέτοιου εί-

δους συνεργασίες συνήθως

προκύπτουν εξαιρετικά αποτελέ-

σματα. Οι «ράμπες Terasaki», σύμ-

φωνα με τους αστροφυσικούς,

αντιστοιχούν σε… πυρηνικά ζυμα-

ρικά. Ενας συνδυασμός σωλήνων και

επιπέδων, που αντιστοιχούν σε σπαγ-

γέτι και λαζάνια στα… εφευρετικά

μυαλά των αστροφυσικών, δημιουρ-

γούν ένα ελικοειδές σχήμα στους

αστέρες νετρονίων, που έχει απίθανη

ομοιότητα με αυτό των κυττάρων.

Πλέον, φυσικοί και βιολόγοι έχουν

κληθεί να ερμηνεύσουν αυτή την

απρόσμενη ομοιότητα. Υπάρχει κά-

ποιο εγγενές φαινόμενο που διαμορ-

φώνει τα δύο αντικείμενα κατ’ αυτό

το τρόπο; Υπάρχει κάποιο μοντέλο

διατήρησης ενέργειας ή κατανομής

μάζας που κρύβεται πίσω από τα…

πολυόροφα γκαράζ, ή όλο αυτό απο-

τελεί μια μεγάλη κοσμική σύπτωση;

Οι συγκρίσεις μεταξύ των δύο μον-

τέλων έχουν ξεκινήσει, με τους επι-

στήμονες να ευελπιστούν πως μέσα

από το ιδιαίτερο σχήμα που μελε-

τούν, θα προκύψουν πολύ βαθύτερα

επιστημονικά δεδομένα.
πηγή: http://techit.gr.

Μια… παράδοξη ανακάλυψη: 

Aνθρώπινα κύτταρα και αστέρες νετρονίων 

έχουν ίδια δομή!

Αριστερά η δομή μέσα στο κυτταρόπλασμα του ανθρώπινου οργανισμού. Δεξιά
η δομή των αστέρων νετρονίων!
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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 . . .

Κάτοικοι της Βούλας ρωτούν

Με τον παραπάνω τίτλο είχαμε δημοσιεύσει στο φύλλο

μας αρ. 956, επιστολικό σημείωμα κατοίκων της πλατείας

Βούλας, σχετικά με πινακίδα της επιχείρησης “Σιδηρουρ-

γείο” του Γιάννη Βαμβασάκη στην οδό Μικράς Ασίας.

Επισκεφθήκαμε το σημείο και βρήκαμε την πινακίδα πίσω

από την καγκελόπορτα.

Σε ερώτησή μας προς τον επιχειρηματία, μας απάντησε

ότι «η πινακίδα αυτή δεν είναι μόνιμα τοποθετημένη στο
δρόμο, αλλά μόνον όταν περιμένουμε εμπόρευμα και πρέ-
πει να σταθμεύσει το όχημα για να ξεφορτώσει».
σ.σ.: Αυτό απ’ ότι βλέπουμε συμβαίνει σε πάρα πολλά κα-

ταστήματα και δεν θα πρέπει να μας ενοχλεί μόνο η μία.

Ας είμαστε ακριβοδίκαιοι στις παρατηρήσεις μας.

Ευχαριστήρια επιστολή

Προς τον αξιότιμο καθηγητή φιλόλογο και αρθρογράφο

της ΕΒΔΟΜΗΣ κ. Πέτρο Ιωαννίδη

Θα ήθελα να συγχαρώ για το άψογο περιεχόμενο της ομι-

λίας του με θέμα: «Η αποσαφηνισμένη και αποστιγματι-
σμένη θέση της γυναίκας στην αρχαιοελληνική
κοινωνία», αλλά και για την πολύπλευρη, επιμορφωτική

του δραστηριότητα, την οποία παρέχει αφιλοκερδώς

στους συμπολίτες μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, ιδιότητας και

φύλου, ως σύγχρονος χορηγός της πατρίδας, ανυψώνον-

τας το πολιτιστικό επίπεδο του τόπου μας!

Με σεβασμό και εκτίμηση 

η συντοπίτισσα και αναγνώστρια 

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Η Επιστολή 
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύ
ριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την
παρουσία μου στη 23η συνεδρίαση
του Δ.Σ του Δήμου Βάρης Βούλας Βου
λιαγμένης, όπου  σας ενημέ
ρωσα δια ζώσης και σας
κατέθεσα μέρος των στοιχείων
που έχω στη διάθεσή μου, όταν
το 2012 και μετά ανακάλυψα
Δημόσιους Κοινόχρηστους Χώ
ρους άνω των 300τμ (και άλλα
220τμ στη δόμηση),  να συμπε
ριλαμβάνονται μέσα στις οικο
δομικές άδειες του οικοπέδου
που βρίσκεται επί των οδών Ιά
σονος, Ερμού και Αγίου Παντε
λεήμονος στο ΟΤ62, στη
κεντρική πλατεία της Δημοτικής Ενό
τητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. 

Στη συνεδρίαση,  αν και από τετραμή
νου στα προσωπικά σας emails σας
είχα στείλει και αναφέρει συγκεκρι
μένα στοιχεία, όπως π.χ. για το σημείο
Α του οικοπέδου που ορίζεται από τις
συντεταγμένες Χ 480700,40 και Υ
4184800,5  και βρίσκεται πάνω στα
πεζοδρόμια του Δήμου μας, δεν έλαβα

καμία απάντηση.
Σχετικά με τις τεχνικές εκθέσεις που
σας είχα αναφέρει προ τετραμήνου
και σας κατέθεσα στην συνεδρίαση,
526/58, 795/66, και 1174/69 θα συμ
φωνήσω με το σχόλιο του κ. Δημάρχου
στο 37.38 λεπτό, ότι οι “τότε συντά

κτες των τεχνικών εκθέσεων βρίσκον
ται σε κάποιο σύννεφο”, αλλά θα
προσθέσω από μέρους μου ότι θα
ντρέπονται βλέποντας τις σημερινές
526/58, 795/66, και 1174/69 τεχνικές
εκθέσεις που κυκλοφορούν σήμερα
μέσα στην πολεοδομία χωρίς κλίμακα
που κάποιοι γνωστοί  άγνωστοι τα τε
λευταία τρία  τέσσερα χρόνια πλα
στογράφησαν και παραποίησαν.
Σας αναφέρω ότι για διαφορετική
υπόθεση του Δήμου μας, στο 6.55

λεπτό της συνεδρίασης, υπήρξε ανα
φορά για τον προ τριετίας  προϊστά
μενο της πολεοδομίας. Στο 8.13 λεπτό
ονοματίζεται ο συγκεκριμένος προ
ϊστάμενος της πολεοδομίας από τον κ.
Δήμαρχο. Σας ενημερώνω ότι υπογρα
φές του, όπως και άλλων, βρίσκονται
στα σχέδια του παραπάνω οικοπέδου
και έχουν γίνει αποδεκτά από τους
διαδόχους του στη σημερινή πολεοδο
μία…
Για τα πλαστογραφημένα και παρα
ποιημένα ρυμοτομικά διαγράμματα
της πολεοδομίας και του ΥΠΕΚΑ,
βάσει των οποίων έγιναν και οι υπα
γωγές στους νόμους,  3775/2009,
3843/2010, 4014/2011  και

4178/2013  για το συγκεκρι
μένο οικόπεδο από τον Παν
τελή Κωνσταντινίδη και
έγιναν δεκτές από την πολε
οδομία του Δήμου μας,  ορί
ζουν τελικά και συνολικά το
ποσό των 86.000 ευρώ περί
που (ογδόντα έξι χιλιάδες
ευρώ), που καλούνται να
πληρώσουν για τα επόμενα
30 χρόνια. Θα προσθέσω,
χωρίς ίχνος κριτικής για την
απόφαση του Δ.Σ στην προ

ηγούμενη 22η συνεδρίαση του, απλά
για να γίνουν οι συγκρίσεις με το πα
ραπάνω ποσό, για μαγαζί στη Βου
λιαγμένη σε έκταση 300τμ
(τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων)ο
Δήμος μας λαμβάνει σήμερα ποσό της
τάξης των 100.000 ευρώ το χρόνο. Δη
λαδή, 100.000 ευρώ το χρόνο επί 30
χρόνια, ίσον 3.000.000 ευρώ (τρία
εκατομμύρια ευρώ).

Με τιμή
Ισαάκ Τοσουνίδης

Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι συμπεριλαμβάνονται 
σε ιδιοκτησίες στη Βουλιαγμένη!

Με επιστολή του, ο Βουλιαγμενιώτης Ι. Τοσουνίδης καταγράφει, τα όσα
είπε περίπου προ ημερησίας στη συνεδρίαση της 31.10.16.

Ενα σύνθετο θέμα, που χρήζει ανάλυσης, αλλά το σώμα του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν μπόρεσε να εντρυφήσει.

Θα πρέπει οι υπηρεσίες να ασχοληθούν, γιατί είναι δημόσια περιουσία
που έχει καταπατηθεί, όπως καταγγέλει ο δημότης, και πρέπει ο δήμος
να το διερευνήσει.

Παρατηρώ τελευταία στην πλατεία Άρεως, στα Δικηγορικά

Βούλας, ότι το συνεργείο καθαρισμού του Δήμου είναι πολύ

περισσότερο οργανωμένο και συνεπές σχετικά με τη συ-

χνότητα αδειάσματος των κάδων. Δεν συσωρεύονται σκου-

πίδια και κλαδιά όπως παλιά. Περνούσαν και έξι βδομάδες

μέχρι να τα μαζέψουν και ο άνεμος τα σκόρπιζε στα γύρω

πεζοδρόμια. Τώρα έρχονται σχεδόν την άλλη μέρα και τα

μαζεύουν. Ωστόσο κάνουν μισές δουλειές. Κανένας από

τους υπαλλήλους δεν έχει σκούπα για να μαζέψει τα γύρω-

γύρω. Ή έχει και δεν την χρησιμοποιεί γιατί βαριέται. Με

αποτέλεσμα το μάζεμα των κλαδιών και μπάζων να γίνεται

με τον εξής «ευφυή» τρόπο. Έρχεται ο εκσκαφέας πρώτα

σπρώχνει τους κάδους στη μέση του δρόμου, στην Άρεως,

δηλαδή δύο μπλε και δυο πράσινους κάδους, «χουφτώνει»

με τον εκσκαφέα τα κλαδιά, ή τα σκουπίδια κάποια φυσικά

πέφτουν από τα πλάγια αλλά κανένας δεν βρίσκεται να τα

σκουπίσει και έτσι μένουν σκορπισμένα δεξιά κι αριστερά.

Με τον εκσκαφέα που δεν είναι και το πιο κατάλληλο ερ-

γαλείο, στην προσπάθειά του να μαζέψει όσα περισσότερα

μπορεί με μια φταριά, σπάει τα κράσπεδα ή και ακόμη τον

φράκτη της πλατείας! Δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος από

δίπλα που να τα σπρώχνει με μια τσουγκράνα ή μια σκούπα

εν τέλει για να μην αναγκάζεται με τη φόρα που παίρνει να

καταστρέφει ό,τι άλλο βρίσκεται στο πέρασμά του! Και

αφού τελειώσει το «χούφτωμα» και ρίξει τα σκουπίδια στο

φορτηγό που περιμένει, κανένας μα κανένας υπάλληλος

δεν μπαίνει στον κόπο να βάλει τους κάδους στη θέση

τους! Όπως τους έχουν σπρώξει στη μέση της Άρεως και

κλείνουν τον δρόμο, τους αφήνουν και σηκώνονται και φεύ-

γουν! Δεν έχει γίνει μια φορά, δύο· γίνεται συνέχεια. Και

βέβαια κανείς γείτονας δεν μπαίνει στον κόπο να τους

σπρώξει στη θέση τους, ίσως γιατί είναι υποτιμητικό. Κατε-

βαίνω και τους σπρώχνω εγώ, αλλά δεν μπορώ και να επι-

σκευάσω τα σπασμένα κράσπεδα και φράκτες! Αυτό όμως

που κάνω επιπλέον, είναι να μαζεύω τα σκουπίδια που έπε-

σαν από τους κάδους όταν αδειάζονταν, ενώ οι υπάλληλοι

της καθαριότητας δεν μπαίνουν στη διαδικασία να σκύψουν

και να τα μαζέψουν αφού περιμένουν να αδειάσει ο κάδος

αυτόματα στο απορριματοφόρο. Είναι τόσο δύσκολο και

κουραστικό βλέπετε…

Γιατί τόση προχειρότητα και αδιαφορία; Πότε θα αλλάξουμε

επιτέλους; Μάλλον ποτέ!

Αντιγόνη Καμπέρου

Καθηγήτρια ΑΕΙ

Καθαρίζουμε από την μια, αλλά να μην γκρεμίζουμε από την άλλη
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Με ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση στη Σαρωνίδα, (4 Νοεμβρίου 2016), ολοκληρώθηκε η

διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους πολίτες του Δήμου Σαρωνικού για το

θέμα του αποχετευτικού και τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. 

Στην εκδήλωση μίλησε ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη

επίλυσης του προβλήματος, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας

και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στη συνέχεια παρουσίασε την πρόταση της Δημοτικής

Αρχής για την κατασκευή ΚΕΛ κλειστού τύπου, Πράσινου Σημείου και Κέντρου Περιβαλλοντι-

κής Εκπαίδευσης στη ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, τονίζοντας ότι το έργο αυτό θα δώσει οριστική λύση

και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει σημαντικά πρόσθετα οφέλη για τους δημότες.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ενημερωτικών συναντήσεων στις

Δημοτικές Κοινότητες, ο Δήμος Σαρωνικού προγραμματίζει τη διοργάνωση επιστημονικής ημε-

ρίδας για το αποχετευτικό στις αρχές του 2017. Στόχος της ημερίδας θα είναι να εξεταστούν

τόσο η υφιστάμενη κατάσταση, όσο και οι προδιαγραφές της προτεινόμενης λύσης – όπως

προβλέπονται από τις σχετικές μελέτες της ΕΥΔΑΠ – ώστε  να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση

του έργου θα είναι πραγματικά επωφελής για το περιβάλλον και για τους πολίτες.  

Το πρόσφατο τροχαίο στη Λεωφόρο Λα-

γονησίου, που ενώνει το Λαγονήσι με το

Λεωφόρο Λαυρίου, ανάγκασε το Δήμο

Σαρωνικού να λάβει άμεσα μέτρα και να

κλείσει τη λεωφόρο.

Είναι “ζεστό” το αίμα πάνω στη λεωφόρο

από τη σφοδρότατη σύγκρουση οχημά-

των και την απώλεια ζωής ενός άνδρα.

Οι διασώστες προσπαθούσαν επί ώρα να

τον απεγκλωβίσουν από τις λιωμένες λα-

μαρίνες του αυτοκινήτου, το οποίο ανε-

τράπη μετά από σφοδρή σύγκρουση με

άλλο αυτοκίνητο στη διασταύρωση της

νέας Λεωφόρου.

Ο δρόμος είναι καρμανιόλα καθώς υπάρ-

χουν δύο επικίνδυνες διασταυρώσεις στα

Καλύβια αλλά και στη γαλάζια ακτή στο

Λαγονήσι, χωρίς φωτεινούς σηματοδό-

τες.

Εδώ και ένα χρόνο η τροχαία με επεί-

γουσα αλληλογραφία προς τις αρμόδιες

υπηρεσίες ζήτησε την τοποθέτηση φανα-

ριών γιατί μόλις άνοιξε ο δρόμος και δό-

θηκε σε κυκλοφορία διαπιστώθηκε η επι-

κινδυνότητα.

Σε αυτό τον δρόμο που μετράει μόνο 15

μήνες ζωής, έχουν προκληθεί πέντε τρο-

χαία ατυχήματα, εκ των οποίων τα δύο

είναι πολύ σοβαρά.

Πολλαπλάσιες, είναι οι απλές συγκρού-

σεις με υλικές ζημιές, ενώ πολλά από τα

ατυχήματα, δεν καταγράφονται καθώς δι-

ευθετούνται μεταξύ των οδηγών και των

ασφαλειών τους.

Έτσι μετά το τελευταίο θανατηφόρο τρο-

χαίο, σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Σα-

ρωνικού Γιώργος Σωφρόνης εξηγεί τους

λόγους, που έκλεισε τη λεωφόρο έως

ότου, τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδό-

τες, υποχρέωση της Περιφέρειας Αττικής

Ανακοίνωση

Πέρασε περισσότερο από ένας χρόνος

όπου, παρά τις επανειλημμένες έγγρα-

φες και προφορικές οχλήσεις, τόσο από

πλευράς Δήμου όσο και από πλευράς

Τροχαίας, δεν έχουν τοποθετηθεί έως και

σήμερα φωτεινοί σηματοδότες από την

Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει την ευ-

θύνη τόσο για την κατασκευή όσο και για

την σηματοδότηση και συντήρηση της

νέας Λεωφόρου, αφού ανήκει στη Περι-

φέρεια Αττικής και όχι στον Δήμο.

Το ακόμη πιο παράδοξο δε είναι, ότι στην

αρχική μελέτη δεν είχαν προβλεφθεί φω-

τεινοί σηματοδότες στις διασταυρώσεις

με τους κεντρικούς οδικούς άξονες της

Λ. Προφάρτας, της Γαλάζιας Ακτής και

της Λ. Καλυβίων-Λαγονησίου. Κατόπιν

σχετικού αιτήματος του Δήμου Σαρωνι-

κού εγκρίθηκε η τοποθέτηση φωτεινών

σηματοδοτών στις παραπάνω διασταυρώ-

σεις.

Επειδή η υπομονή μας εξαντλήθηκε και οι

πινακίδες που αναφέρουν «ΔΡΟΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ - ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ

ΕΥΘΥΝΗ» μπορεί να καλύπτει τους υπευ-

θύνους, αλλά δεν καλύπτει την ασφάλεια

και την σωματική ακεραιότητα των διερ-

χομένων οδηγών και συνεπιβατών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

το ΚΛΕΙΣΙΜΟ της Νέας Λεωφόρου, έως

ότου τοποθετηθούν οι φωτεινοί σηματο-

δότες και φωτιστεί πλήρως.

Δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξουν άλλες

υλικές ζημιές και πόσο μάλλον να χαθούν

και άλλες ανθρώπινες ζωές, λόγω της γρα-

φειοκρατίας ή και ολιγωρίας των υπευθύ-

νων. Με κατεπείγουσες διαδικασίες πρέπει,

όχι αύριο, αλλά εχθές να προβεί η Περιφέ-

ρεια Αττικής σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-

γειες ώστε να παραδώσει ένα άρτιο έργο

όπου θα εξυπηρετεί τους πολίτες και δεν θα

θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών

μας για τον επιπλέον χρόνο οδήγησης

διανύοντας την μέχρι πρότινος διαδρομή

μέσω των Καλυβίων, θεωρούμε όμως ότι

δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά η οδική

ασφάλεια και η ζωή μας.   

Kλειστή η Λεωφ. Λαγονησίου με απόφαση του Δήμου Σαρωνικού

Με ανοιχτή εκδήλωση στη Σαρωνίδα ολοκληρώθηκε ο κύκλος 

ενημέρωσης πολιτών  για το αποχετευτικό Δήμου Σαρωνικού
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Συνάντηση του Δήμου 3Β με τον κόσμο των επιχειρήσεων

του Δήμου, και δη επιχειρήσεων με προϊόντα υγειονομικού

ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμ-

βρίου στο Δημαρχείο της Βούλας.

Στο πάνελ ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Διευ-

θυντής καθαριότητας του Δήμου Μιλτιάδης Καβράκος ο Αν-

τιδήμαρχος καθαριότητας Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. και

ο προϊστάμενος Θανάσης Μίχας. Στην πορεία της συζήτη-

σης προσήλθε και ο περιφερειακός σύμβουλος και υπεύθυ-

νος της ανακύκλωσης Βρούστης Αριστείδης.

Η συνάντηση είχε σκοπό να γίνει ανταλλαγή απόψεων,

αλλά κυρίως να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του

Δήμου, για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν τους κάδους

και τα οργανικά απορρίμματα οι επιχειρήσεις, συμμετέχον-

τας στο πρώτο στάδιο της οργανικής διαχείρισης απορριμ-

μάτων από το Δήμο.

Ο Δήμος ξεκινήσε με τις επιχειρήσεις γιατί όπως είπε “είναι

το μπαλκόνι της πόλης” και τα αποτελέσματα θετικά ή αρ-

νητικά είναι άμεσα ορατά.

Οι βυθιζόμενοι κάδοι για πολύ καιρό έμεναν αναξιοποίητοι

από τους επιχειρηματίες γιατί έβρισκαν την “εύκολο λυση”

και τα πετούσαν στους μεγάλους κάδους απορριμμάτων. Η

αιτίαση ήταν ότι οι σακούλες δεν μπαίνουν στο άνοιγμά

τους γιατί είναι μικρό.

Βέβαια ο βυθιζόμενος κάδος παίρνει ειδική σακούλα και όχι

όποια πρόχειρη έχουμε.

Ετσι ο Δήμος αναγκάστηκε να αποσύρει από τους δρόμους

με εμπορική χρήση τους κάδους, που βρίσκονται πάνω στο

δρόμο, για να υποχρεωθούν οι επιχειρηματίες να χρησιμο-

ποιήσουν τους βυθιζόμενους.

Ο Δήμος κάνει τα πρώτα του βήματα  διαχείρισης απορριμ-

μάτων σε τοπικό επίπεδο και πρέπει επιχειρήσεις και πολί-

τες να τον ακολουθήσουν.  

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα

των κατοίκων και ο Δήμος θα τηρήσει τις δικές του υποχρε-

ώσεις.

Mην πετάτε κλαδιά μαζί  με άλλα αντικείμενα

Ήδη ο Δήμος έχει ξεκινήσει την επιτόπου διαλογή στη συλ-

λογή των εξωτερικών απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα

των κλαδιών.

Τα κλαδιά που πετιούνται στα πεζοδρόμια δεν θα πρέπει

να αναμιγνύονται με άλλα απορρίμματα γιατί συλλέγονται

και πάνε σε λειοτεμαχιστές, όπου γίνονται ...αλεύρι.

Αυτό θα πρέπει και οι κάτοικοι να το προσέξουν και να μην

ανακατεύουν κλαδιά με άλλα ογκώδη αντικείμενα γιατί γί-

νεται περισσότερη δουλειά με μεγαλύτερο κόστος. Και βέ-

βαια δεν πετιούνται χύμα και άτακτα αλλά σε δεμάτια. 

Το κόστος μετακυλίεται στον πολίτη, αφού ο EΣΔΚΝΑ

όταν παραλάβει σύμμεικτα κλαδιά με άλλα απορρίμματα

χρεώνει το Δήμο με πρόστιμα.

Επίσης δεν πρέπει ποτέ να αδειάζονται τα φύλλα χύμα

πάνω στα πεζοδρόμια.

Οσον αφορά τα οργανικά απορρίμματα (υπόλοιπα φαγητών

κ.λπ.) ο Δήμος συνεργάζεται με εταιρεία στο Κορωπί η οποία

δέχεται το 10% σ’ αυτή τη φάση και το κάνει λίπασμα.

Μάλιστα όπως δήλωσε ο δήμαρχος σε λίγο θα μοιράσει

τσουβαλάκια με βιολογικό λίπασμα σε κατοίκους της

πόλης.

Το υπόλοιπό 90% πηγαίνει στο εργοστάσιο της ΕΜΑ (Ερ-

γοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης

απορριμμάτων).

Στόχος του Δήμου να αυξήσει το ποσοστό που θα αξιοποιεί

ο ίδιος και θα παράγει το δικό του λίπασμα.

Για τα οργανικά απορρίμματα θα χρησιμοποιούνται ειδικοί

καφέ κάδοι.

Για τους επιχειρηματίες όπως είπε ο δήμαρχος θα δοθούν

μικροί ατομικοί, οι οποίοι θα μεταφέρονται από τους ίδιους

στους μεγαλύτερους, που θα βρίσκονται σε κοντινά σημεία

και θα είναι κλειδωμένοι για να μη μπαίνουν άλλα απορρίμ-

ματα μέσα.

Το πρόγραμμα κομποστοποίησης θα αρχίσει να υλοποιείται

με τον καινούργιο χρόνο.

Ο Δήμος συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και

ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα για την κομποστοποίηση των

οργανικών απορριμμάτων, που θα παράγει λίπασμα.

Επίσης οι δήμοι πλέον έχουν τη δυνατότητα να εμπορευ-

θούν τα απορρίμματα κάτι που δεν μπορούσαν πριν γιατί

έλειπε ο νόμος. Σήμερα μπορεί να πουλήσει κατευθείαν στο

εμπόριο καθαρά απορρίμματα (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί κ.ά.).

Στόχος των Δήμων είναι να εφαρμόσουν τα τοπικά σχέδια

διαχείρισης και να μπορούν να αξιοποιούν οι ίδιοι ένα με-

γάλο μέρος των απορριμμάτων εξοικονομώντας χρήματα.

Χρήματα που θα επιστρέψουν στον πολίτη μειώνοντας τα

δημοτικά τέλη.

Ο Αντιδήμαρχος Παν. Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε σε προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργάτες καθα-

ριότητας και επεσήμανε ότι πρέπει να περιορίσουμε την

απόριψη χρήσιμων υλικών για καλύτερο περιβάλλον και

ποιότητα ζωής.

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αρ. Βρούστης, τόνισε ότι

η πολιτική της μέχρι σήμερα διαχείρισης απορριμμάτων

πρέπει να αλλάξει σημειώνοντας ότι:

1.700.000 τόνοι απορρίμματα πέφτουν στη χωματερή, εκ

των οποίων οι 800.000 είναι οργανικά (υπολείματα τρο-

φών). Τα οργανικά γίνονται ένα καταπληκτικό λίπασμα και

σε λίγο θα το βγάλουμε στην αγορά προς πώληση με το

όνομα “Αττική Γαία” (φυσικό λίπασμα). Αυτό ήδη δημιουργεί

θέσεις εργασίας. Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά.

Το 80% των κλαδιών θάβεται στο ΧΥΤΑ. Πλέον το οδη-

γούμε στο ΕΜΑ και γίνεται κομπόστ.

Αννα Μπουζιάνη

Συνεργασία πολιτών και επιχειρήσεων ζητάει ο δήμαρχος των 3Β

για την πρώτη φάση της διαχείρισης απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο
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«Βασιλικόν, ἔφη, “Καλῶς ποιοῦντα κακῶς ἀκούειν”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 3, 9)

(= είναι μεγαλοπρεπές, υπέροχο, έξοχο προνόμιο, ενώ

πράττεις το ορθόν να σε κατηγορούν/κακολογούν).

σχόλιο: Όταν ο Αντισθένης ο “Απλοκύων” πληροφορή-

θηκε πως ο Πλάτων τον κακολογεί/συκοφαντεί του απάν-

τησε καταλλήλως με την παραπάνω φράση. Με τον ίδιο

ακριβώς τρόπο απαντούμε κι εμείς σ’ αυτούς που μας κα-

κολογούν χωρίς να είμαστε Αντισθένηδες! 

«Ὅθεν τοῖς μέν θαρραλέοις ἀλήθεια καί παρρησία πάντων

ἐστίν ἥδιστον, τοῖς δέ δειλοῖς κολακεία καί ψεῦδος, καί

ἀκούουσιν ἡδέως οἱ μέν τῶν πρός χάριν ὁμιλούντων, οἱ
δέ τῶν πρός ἀλήθειαν».

(Δίων ο Προυσσαεύς, 40 - 117, “Λόγος περί Βασιλείας” Δ’, 147 R)

(= επομένως για τους θαρραλέους - σπάνιο είδος στην

εποχή μας - η αλήθεια και η ειλικρίνεια είναι το πιο ευχά-

ριστο απ’ όλα, στους δειλούς όμως - άφθονο και επαρκές

είδος στην εποχή μας - η κολακεία και το ψεύδος και οι

δειλοί ακούουν μ’ ευχαρίστηση όσους μιλούν για να κολα-

κέψουν, οι θαρραλέοι όμως ακούνε μ’ ευχαρίστηση  όσους

λένε την αλήθεια).

Η Συνουσία* του Μεγάλου Βασιλέως των

Μακεδόνων, Αλεξάνδρου με τον Φυγάδα 

εκ Σινώπης του Πόντου, Διογένη

«ἐν τῷ Κρανείῳ* ἡλιουμένῳ αὐτῷ Ἀλέξανδρος ἐπι-
στάς φησίν “αἴτησόν µε ὅ θέλεις”. Καί ὅς, “ἀποσκό-
τησόν µου”, φησί».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 38)

(= μια μέρα που λιαζόταν ο Διογένης στο Κράνειο* τον συ-

νάντησε ο Αλέξανδρος και τον ρώτησε “τί ήθελε να του

δώσει”, κι αυτός του απάντησε “παραμέρισε από τον ήλιο,

μη μου κρύβεις τον ήλιο, μη μου στερείς αυτό που δεν μπο-

ρείς να μου χαρίσεις”).

Αυτό είναι ήδη γνωστό σχεδόν “τοις πάσι”. Τη συνέχεια

της συζήτησης μεταξύ τους που δεν είναι και τόσο γνωστή

τη διασώζει ο Δίων ο Προυσσαεύς από τη Βιθυνία του

Πόντου (40-117) ρήτορας και φιλόσοφος που έγραψε 79

λόγους. Στον Δ’ λόγο “Περί Βασιλείας” που αποτελεί και

μια επιστημονική διάλεξη Πολιτικής Κοινωνιολογίας ο Διο-

γένης συμφωνεί με την Σωκρατική αντίληψη περί γνώ-

σεως. Δεν μπορεί να ασχοληθεί κάποιος επιτυχώς και επω-

φελώς με κάτι, αν το αγνοεί).

Ο Αλέξανδρος ρώτησε τον Διογένη: 

«Με ποιον τρόπο θα μπορούσε κανείς να βασιλεύει πάρα
πολύ καλά;” Εκείνος του απάντησε: “νομίζεις πως είναι

ηνίοχος αυτός που δεν μπορεί να κρατήσει τα ηνία; ή

όποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει πως μπορεί να ‘ναι κυβερ-

νήτης ή όποιος δεν ξέρει να γιατρέψει, να ‘ναι γιατρός;”

Τότε ο Αλέξανδρος ανήσυχος μη τυχόν θεωρηθεί πως δεν

γνωρίζει τη βασιλική τέχνη, ρώτησε “ποιος διδάσκει τη βα-
σιλική τέχνη ή πού πρέπει να μεταβεί κανείς για να τη
μάθει;”
Δεν γνωρίζεις, του είπε, πως η Μόρφωση είναι δύο ειδών.

Η μια θεία (θεϊκή) και η άλλη ανθρώπινη,  δηλαδή η έμφυτη

και η επίκτητη. Η θεϊκή είναι μεγάλη και δυνατή και εύ-

κολη, η ανθρώπινη όμως μικρή και αδύνατη και περιέχει

πολλούς κινδύνους και μεγάλη απάτη· για να γίνει όμως

κάποιος πραγματικά και σωστά μορφωμένος είναι απαραί-

τητο να προστεθεί η ανθρώπινη στη θεία. Ήτοι ο βασιλιάς,

ο κυβερνήτης και ο γιατρός πρέπει να ‘χει το ταλέντο, την

έμφυτη κλίση να βασιλεύει, να κυβερνάει και να γιατρεύει.

Ακόμη και σήμερα η άποψη αυτή του Διογένη επικρατεί

στην Παιδαγωγική Επιστήμη και αποτελεί τη βάση του

Επαγγελματικού Προσανατολισμού διεθνώς.

Ο Διογένης διαβεβαιώνει τον Αλέξανδρο, πως όποιος έχει

τη θεϊκή - έμφυτη μόρφωση, εύκολα αποκτά και την άλλη,

την ανθρώπινη, αφού ακούσει λίγα και λίγες φορές.

Όσοι περιορίζουν τον Διογένη στα αστεία και τα πειράγ-

ματά του αγνοούν τη μεγάλη του προσφορά στην επι-

στήμη της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Άλλωστε ο διάλογός

τους τελειώνει με την φράση του Αλέξανδρου: «Αν δεν

ήμουν Αλέξανδρος θα ήθελα να ήμουν Διογένης».

Ο “Νέος Κόσμος” ήταν ήδη ΠΑΛΙΟΣ 

ΓΝΩΣΤΟΣ για τους προϊστορικούς Έλληνες!!!

«Ἀλλ᾽οὐδέν ἕξεις, ἔφη, πλέον οὐδενός οὐδέ τῷ ὄντι βα-

σιλεύσεις ἀφ᾽ἧς ἔχεις ταύτης διανοίας... οὐδ᾽ἄν ἑτέραν

προσλάβῃς μείζω τῆς Ἀσίας ἤπειρον, τόν Ὠκεανόν
διανηξάµενος».

(Δίων Προυσσαεύς, 40-117, Λόγος περί Βασιλείας” Δ’, 159 R)

(= αλλά δεν θα ‘χεις τίποτε περισσότερο από κανέναν ούτε

πραγματικά θα βασιλεύσεις με αυτή τη σκέψη που έχεις...

ούτε κι αν καταλάβεις ήπειρο μεγαλύτερη από την Ασία,

αφού περάσεις - φτάσεις ως τα πέρατα - τον Ώκεανό).

«ὁ οὖν Ἀλέξανδρος πάλιν ἐλυπεῖτο καί ἤχθετο. Οὐδέ γάρ

ζῆν ἐβούλετο, εἰ μή βασιλεύς εἴη τῆς Εὐρώπης καί τῆς

Ἀσίας καί Λιβύης καί εἴ πού τίς ἐστι νῆσος ἐν τῷ
Ὠκεανῷ κειµένη».

(Δίων Προυσσαεύς, 40-117, Λόγος περί Βασιλείας” Δ’, 157 R)

(= Ο Αλέξανδρος λοιπόν πάλι λυπόταν και στενοχωριόταν.

Γιατί δεν ήθελε ούτε να ζει, αν δεν ήταν βασιλιάς της Ευ-

ρώπης και της Ασίας και της Λιβύης (= Αφρικής), και

ακόμα, αν υπήρχε κάπου κάποιο νησί, που να βρισκόταν

στον Ωκεανό).

σχόλιο: Συνομιλώντας ο Διογένης με τον Μέγιστο της Οι-

κουμένης, Αλέξανδρο, του επισημαίνει πως “ακόμη και αν

κατακτήσεις όλη την οικουμένη, ακόμη κι αν περάσεις τις

ηράκλειες στήλες και κατακτήσεις την Μεγάλη ήπειρο,

που βρίσκεται πέρα από τον Μεγάλο Ωκεανό, που είναι με-

γαλύτερη από την Ασία, δε θα ‘σαι Μεγάλος Βασιλιάς, αν
πρώτα δεν είσαι καλός άνθρωπος”.

Άραγε σε ποια ήπειρο αναφέρεται ο Διογένης;
Γνώριζαν την ύπαρξή της ή επισκέφτηκαν 

οι Αρχαίοι μας πρόγονοι την Αμερική 

πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο, 

τουλάχιστον 3000 χρόνια πρωτύτερα 

(1492 μ.Χ. - 1500 π.Χ.)!

Είναι πράγμα αδύνατον να συζητάνε ο Διογένης και ο Αλέ-

ξανδρος για την μυθική ήπειρο Ατλαντίδα, που αναφέρει

ο Πλάτων στον Τίμαιο και Κριτία, διότι η καταστροφή της

προσδιορίζεται μέσα από τους διαλόγους στο 12.500 π.Χ.

Επομένως η μόνη ήπειρος που απομένει και είναι εγγύτερη

στην Ευρώπη είναι η Αμερική. Η λέξη κλειδί “διανηξάμε-

νος” από το ρήμα διανήχομαι και διανέω, διαπλέω, διακο-

λυμβώ, σημαίνει να ξανοιχτείς στον ωκεανό και όχι να

ακολουθείς ακτοπλοϊκή γραμμή πλέοντας κοντά στις

ακτές. Άρα δηλώνει πέρασμα από τη μια ήπειρο (Ευρώπη)

στην άλλη (Αμερική ή OMERICA χώρα του Ομήρου!).

Ο Όμηρος στο (κ) της Οδύσσειας και στους στίχους 508 - 512

βάζει τη θεϊκή Κίρκη να συμβουλεύει τον πολυμήχανο Οδυσ-

σέα πώς θα φτάσει στον Άδη για να πληροφορηθεί από το

μάντη Τειρεσία αν θα επιστρέψει σώος στην πατρίδα του.
«Ἀλλ᾽ὁπότ᾽ἄν δή νηί δι᾽ Ὠκεανοῖο περήσῃς,
ἔνθ᾽ἀκτή τε λάχεια καί ἄλσεα Περσεφονείης, µακραί
τ᾽αἴγειροι καί ἰτέαι ὠλεσίκαρποι, νῆα µέν αὐτοῦ
κέλσαι ἐπ᾽ Ὠκεανῷ βαθυδίνῃ, αὐτός δ᾽εἰς Ἀίδεω
ἰέναι δόµον εὐρώεντα».
(= και όποτε και αν ναυσιπλοϊκώς τον ωκεανό περάσεις -

που σημαίνει φέρεις εις πέρας, διασχίσεις/ διανύσεις απ’

τη μια άκρη στην άλλη, θα δεις ένα ακρογιάλι μικρό με

γύρω φουντωτά / πυκνά δάση της Περσεφόνης όλο από

λεύκες λιγερές και ιτιές καρποτινάχτρες, εκεί στον

άπατο/με βαθύ ρεύμα Ωκεανό ν’ αράξεις το καράβι, και συ

στον Άδη πήγαινε τον καταραχνιασμένο).

σχόλιο: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια περιγραφή γεωγρα-

φικού χώρου στη Μεσόγειο!!!

Στο 2ο απόσπασμα 157R του Δίωνος αναφέρεται: Μετά

την ανακάλυψη της Αμερικής, του λέει ο Διογένης, αν προ-

χωρήσεις στον ωκεανό θα συναντήσεις πολυάριθμα νησιά,

σε νησιωτικές συστάδες με ελληνικά ονόματα όπως: Πο-

λυνησία, Μικρονησία, Μελανησία κ.λπ. 

Αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε Ατλαντικό Ωκεανό

οι αρχαίοι πρόγονοί μας το θεωρούσαν κάτι το ενιαίο

με τον Ειρηνικό ως έναν και μοναδικό ωκεανό που πε-

ριβάλλει τη Γη.

Το  υγρό  στοιχείο που περιβάλλει τη Γη το ονόμασαν

Ωκεα-νό από το ὠκύς + νέω που σημαίνει γρήγορα/τα-

χέως πλέω-κολυμβώ, νήχομαι εξ ου και νῆσσα = η

πάπια και ΝΙΡΡΟΝ = ΝΗΧΟΝ = η Ιαπωνία. Επομένως

ούτε “αγνώστου ετύμου” είναι ούτε “πιθανό δάνειο”,

όπως διατείνεται μέγας “γλωσσοκτόνος” στα συμβατικά

του λεξικά.

Οι Αρχαίοι μας πρόγονοι θεωρούσαν τον ωκεανό, ως

έναν μυθικό μεγάλο ποταμό χωρίς αρχή και τέλος, που

περιρρέει τη γη, αφού το σχήμα της είναι σφαιρικό,

χωρίς να ‘χει πηγές ή εκβολές θεοποιώντας τον. Οι σύγ-

χρονοι τον ονόμασαν υδρόγειο σφαίρα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ στο ΕΠΟΜΕΝΟ

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

* Κράνειο: Επίσημος χώρος μπροστά από Ανατ. Πύλη της Κορίνθου,

όπου ήταν το Γυμνάσιον,  Κυπαρισσώνας, πολλές αγροικίες, το εντευ-

κτήριο της νεολαίας, η κατοικία του Διογένη και ο τάφος του.

* Συνουσία: παράγεται από το σύνειμι = βρίσκομαι μαζί, συνοικώ, συνανα-

στρέφομαι, συνομιλώ. Οι συνόντες είναι οι φίλοι, οι οπαδοί, οι μαθητές.

Επί της Συνουσίας θα επανέλθουμε εκτεταμένως.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀντι-καθεστωτισµοῦ

φυσιολατρισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Καθεστωτισµοῦ

Συµβασιοκρατισµοῦ
παύεσθαι
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O πρέσβης της Αυστραλίας John Griffin

επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Βούλας,

στα πλαίσια του προγράμματος «Βούλα -

Μελβούρνη: χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα

σε δύο ηπείρους». Πρόκειται για ένα πρό-

γραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης

του 1ου Γυμνασίου Βούλας με το ομογε-

νειακό κολλέγιο Alphington Grammar

School της Μελβούρνης, του οποίου

έκλεισε ο 1ο κύκλος. Ο Αυστραλός πρέ-

σβης κήρυξε την   έναρξη του 2ου κύκλου

του Πολιτιστικού Προγράμματος.

Ο πρέσβης John Griffin επεσήμανε τη

σπουδαιότητα της συναναστροφής και

της συνεργασίας μαθητών από διαφορε-

τικά μέρη του κόσμου, εκφράζοντας τις

ανησυχίες τους, δημιουργώντας διεθνείς

φιλίες μέσω του προγράμματος και απάν-

τησε σε ερωτήσεις μαθητών πάνω σε θέ-

ματα που σχετίζονται με την Αυστραλία.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί και παραβρισκό-

μενοι απόλαυσαν τη συζήτηση, που διε-

ξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και φιλικό

κλίμα.

Παρόντες ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλλος,

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας

Νίκος Βάσης, η Πρόεδρος της Σχολικής

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δώρα Τριάντη, η Χριστίνα Δεσποτέρη,

μέλος της Ελληνικής Κοινότητας της

Μελβούρνης και ο άνθρωπος που έφερε

κοντά τα δύο σχολεία. Υπεύθυνες του

προγράμματος στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας

είναι η Δρ. Μαρία Κασκαντάμη Διευθύν-

τρια του σχολείου, η   Γαρδίκη Ιωάννα

Υποδιευθύντρια και η Μεθοδίου Αγγελική

καθηγήτρια Αγγλικών. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε μέσω skype

από την Μελβούρνη η Τούλα Τερεζάκη

υπεύθυνη του Προγράμματος στο Alph-

ington Grammar School. 

«Βούλα – Μελβούρνη: χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε δύο ηπείρους»
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πα-

ρασκευή 4 Νοεμβρίου στα γραφεία

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-

κής Αττικής, μετά από πρωτοβουλία

της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλον-

τος και Πολιτισμού, με θέμα τη δρομο-

λόγηση αντιμετώπισης των

προβλημάτων του Μαραθώνα, όπως

αυτά καταγράφηκαν στην επιτυχημένη

ημερίδα της 7ης Ιουνίου στο Μουσείο

της Ακρόπολης με τίτλο «Μαραθώνας
– Το επόμενο βήμα».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσω-

ποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων:

της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου

Μαραθώνα, του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου

Σχινιά Μαραθώνα (ΦΟΔΕΠΑΣΜ), της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής

Αττικής και της Ελληνικής Εταιρείας

Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό

Πάρκο Σχινιά (ΕΠΑΣΜ) με σημαντικό-

τερα την περιφρούρηση και προστασία

του δάσους με τις κουκουναριές και τη

χαλέπιο πεύκη κυρίως κατά τη διάρ-

κεια της αντιπυρικής περιόδου, την

παράνομη λειτουργία των αυθαίρε-

των ταβερνών στην παραλία του Σχι-

νιά καθώς και τον καθαρισμό του

υγροτόπου, του δάσους κουκουναριάς

και της Μακαρίας Πηγής από τα απορ-

ρίμματα και τα μπάζα που υπάρχουν

στην περιοχή.  

Μέσα από τον διάλογο που αναπτύχ-

θηκε και την ανταλλαγή απόψεων,

συμφωνήθηκε να εκπονηθεί άμεσα με-

λέτη και να γίνει ο απαραίτητος προ-

γραμματισμός προκειμένου να

ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα

τόσο για την παύση λειτουργίας των

παράνομων ταβερνών της περιοχής

όσο και για το κλείσιμο της διόδου

προς το πευκοδάσος για τα τροχο-

φόρα οχήματα και τη διαμόρφωση ση-

μείων πρόσβασης των επισκεπτών

εντός του ΕΠΑΣΜ αλλά και τη διαχεί-

ριση και μετακίνηση τους εντός του

χώρου του πάρκου. Όσον αφορά στο

μείζον ζήτημα του καθαρισμού του

ΕΠΑΣΜ, κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση

ειδικής μελέτης και κατάρτισης προ-

ϋπολογισμού του έργου με τη συν-

δρομή της Περιφέρειας Αττικής μέσω

της υπογραφής Προγραμματικής Σύμ-

βασης είτε με τον Δήμο Μαραθώνα

είτε με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνι-

κού Πάρκου Σχινιά Μαρα-

θώνα. 

Παράλληλα, συζητήθηκε η

προοπτική εκπόνησης ενός

σχεδίου για τη συνολική

ανάδειξη του Εθνικού Πάρ-

κου αλλά και τη γενικότερη

αξιοποίηση των σημαντι-

κών αρχαιολογικών χώρων

της περιοχής ώστε να κα-

ταστεί δυνατή η ανάπτυξη

του Μαραθώνα και η ανά-

δειξη των συγκριτικών του

πλεονεκτημάτων και να

αποτελέσει δημοφιλή του-

ριστικό προορισμό και ση-

μείο παγκόσμιου

ενδιαφέροντος. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Μαραθώνα Αιμίλιος Ρεΐσο-

γλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού οι

Αρχαιολόγοι Δήμητρα Φίλιου και Ανα-

στασία Γκαδόλου, από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Ευάγ-

γελος Ασπρογέρακας (Δ/νση Μητρο-

πολιτικών Πάρκων), η Προϊσταμένη

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατ. Ατ-

τικής Αναστασία Λαζαρίδου, από τον

ΦΟΔΕΠΑΣΜ ο Πρόεδρος Χάρης Καμ-

πεζίδης και μέλη του Δ.Σ. και από την

ΕΛΛΕΤ οι Αντιπρόεδροι Λυδία Καρρά

και Γιάννης Μιχαήλ και το μέλος του

Συμβουλίου Θεσμικού Πλαισίου της

ΕΛΛΕΤ Μάρω Ευαγγελίδου. 

Στο “τραπέζι” τα προβλήματα του Μαραθώνα

Διασφάλιση όλων των 

εργαζομένων στον 

Αστέρα Βουλιαγμένης

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εκ-

φράζει την αμέριστη στήριξή της προς τους εργαζόμε-

νους του συγκροτήματος Αστέρας Βουλιαγμένης, οι

οποίοι την εβδομάδα αυτή αποφάσισαν κινητοποιήσεις

για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Μια από τις μελανές σελίδες της επένδυσης στο Λαιμό,

όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα, πέρα από το εξευτε-

λιστικό τίμημα και την ανησυχητική αλλαγή των όρων δό-

μησης στο ακίνητο, που μας κάνουν ιδιαίτερα

επιφυλακτικούς ως προς τη συνέχεια, είναι και το γεγο-

νός ότι οι 650 περίπου εργαζόμενοι του ξενοδοχείου επι-

διώκεται μεθοδικά από τη σημερινή διοίκηση να

οδηγηθούν στην ανεργία. Αυτό διαφάνηκε από την πρό-

ταση “εθελουσίας εξόδου” που τους έγινε και την οποία

απέρριψαν μέσω του Σωματείου τους.

Συντασσόμαστε με το αίτημα των εργαζομένων να παρα-

μείνουν στην εργασία τους κατά τη διάρκεια της ανακαί-

νισης και να διατηρηθεί το σύνολο του σημερινού

προσωπικού μετά το πέρας των εργασιών.

Τόσο ο πρώην Δήμαρχος, Σπύρος Πανάς όσο και ο νυν,

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ένθερμοι και οι δύο υποστηρι-

κτές της δρομολογηθείσας επένδυσης, δυστυχώς δεν

προνόησαν ώστε να δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη από

τους επενδυτές για την τοπική κοινωνία που θα δοκιμα-

στεί από την κατασκευή των νέων υποδομών και τη λει-

τουργία της νέας επιχείρησης. 

Η Δημοτική Βούληση με ειδική επιστημονική ημερίδα που

διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2016 επισήμανε από

νωρίς τις παγίδες της επένδυσης ως προς το πολεοδομικό

καθεστώς και τον αρχαιολογικό πλούτο του συγκεκριμέ-

νου σημείου, ενώ παράλληλα έκρουσε και τον κώδωνα το

κινδύνου για το μέλλον των εκατοντάδων εργαζομένων.

Τώρα που έφτασε η ώρα της υλοποίησης του έργου, έστω

και μετά την υπογραφή των συμφωνιών, είναι η ώρα να

επιδείξει πυγμή η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης για τη διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής

κοινωνίας και των εργαζομένων του Αστέρα, που είναι

αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της περιοχής μας. .

ΡΩΣΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Επαφές και για το 

αντιπυραυλικό σύστημα

Ενώ ανεβαίνει το θερμόμετρο μεταξύ Τουρκίας και Ευρώ-

πης, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι συνεχι-

ζόμενες ρωσο-τουρκικές επαφές για μια σειρά ζητήματα.

Πρόσφατα ο Τούρκος υφυπουργός Αμυνας, Ισμαήλ Ντεμίρ,

υπογράμμισε - σύμφωνα με τη «Σαμπάχ» - πως η Τουρκία

θα συνομιλήσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπερι-

λαμβανομένης της Ρωσίας, αλλά και «προηγούμενους

πλειοδότες», για τα σχέδιά της να αναπτύξει στο έδαφός

της ένα αμυντικό αντιπυραυλικό σύστημα. 

Θυμίζουμε ότι προηγούμενα σχέδια της Αγκυρας να προ-

τιμήσει κινεζική εταιρεία είχαν συναντήσει την έντονη ενό-

χληση των ΗΠΑ και άλλων δυτικών εταίρων της.

Αλλά και στη Ρωσία, ο διευθυντής της αρμόδιας ομοσπον-

διακής υπηρεσίας, Αλεξάντρ Φομίν, ανέφερε στο «Ιντερ-

φάξ» πως Ρωσία και Τουρκία θα συγκροτήσουν Επιτροπή

για τη διμερή στρατιωτική - τεχνολογική συνεργασία και

το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα των πρώτων συναν-

τήσεων θα είναι η ανάπτυξη αντιπυραυλικού συστήματος

στην Τουρκία.

Ξανά πλοίο μεταξύ Ζονγκουλντάκ - Σεβαστούπολης

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, επαναλειτούργησε η ακτο-

πλοϊκή γραμμή που συνέδεε την Τουρκία με τη Χερσόνησο

της Κριμαίας, που είχε σταματήσει μετά τα γεγονότα της

24ης Νοέμβρη 2015 και την κατάρριψη του ρωσικού «Su-

24» από τουρκικό αεροπλάνο. Το πλοίο «Βαριάγκ» μετέ-

φερε στη Σεβαστούπολη από το τουρκικό Ζονγκουλντάκ

περίπου 700 τόνους εσπεριδοειδή, οικιακές συσκευές και

οικοδομικά υλικά. Ρώσοι βουλευτές όπως ο Ρουσλάν

Μπαλμπέκ μίλησαν για «πολιορκητικό κριό» στις κυρώσεις

που η Δύση έχει επιβάλλει στη Ρωσία. Σύμφωνα με το

«Ασοσιέτεντ Πρες», νωρίτερα, ένα ουκρανικό δικαστήριο

είχε διατάξει την κατάσχεση του «Βαριάγκ» για παράνομη

χρήση λιμανιών στην Κριμαία.

Nίκος Γεωργόπουλος

σ.σ. και ημείς άδομεν. Κρατάμε τα μπόσινα της Ε.Ε. στο

εμπάργκο της προς τη Ρωσία!
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

υποβαθμίζει τις συνέπειες

των εκατέρωθεν κυρώσεων

με τη Ρωσία

Ερώτηση του ευρωβουλευτή 

Κώστα Χρυσόγονου

Την άρνηση της Επιτροπής να παραδεχθεί τις συνέ-

πειες των εκατέρωθεν κυρώσεων ανάμεσα σε Ευρω-

παϊκή Ένωση και Ρωσία προκάλεσε με ερώτησή του ο

Κώστας Χρυσόγονος. Ο Ευρωβουλευτής είχε σταθεί

στους περιορισμούς οι οποίοι βάσει στοιχείων οδήγη-

σαν σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών ύψους 180

δισεκατομμυρίων δολαρίων τη τελευταία τριετία χωρίς

ουσιαστικό αποτέλεσμα σε πολιτικό ή στρατιωτικό επί-

πεδο, ενώ παράλληλα είχε τονίσει τις αρνητικές συνέ-

πειες εις βάρος των Ελλήνων παραγωγών ζητώντας

την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στην απάντησή της η Αντιπρόεδρος Mogherini στά-

θηκε στα μέτρα που πάρθηκαν προς οικονομική στή-

ριξη των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων,

φρούτων και λαχανικών αλλά και στα εργαλεία που

χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των παραγωγών. 

Παράλληλα τόνισε πως περίπου μία διετία μετά τη

θέση σε ισχύ της ρωσικής απαγόρευσης, οι εξαγω-

γείς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ βρήκαν εναλλα-

κτικές αγορές, ενώ επικαλέστηκε την αύξηση των

ελληνικών γεωργικών εξαγωγών, χωρίς όμως να

εστιάζει στις μεγάλες απώλειες που προκλήθηκαν

από τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία.

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή για τη μεταμεσονύχτια σύλ-

ληψη 11 (σ.σ.: τελικά είναι 12)

βουλευτών του Κόμματος Δημοκρα-

τίας των Λαών (HDP) στην Άγκυρα,

κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής

της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημή-

τρης Παπαδημούλης. O Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής ρωτά την

Επιτροπή αν, μετά τη μεταμε-

σονύχτια επιχείρηση της

αστυνομίας στα κεντρικά

γραφεία του HDP και τη σύλ-

ληψη των 11 βουλευτών,

σκοπεύει να προβεί σε διά-

βημα προς την τουρκική κυ-

βέρνηση, αλλά και να

αναγνωρίσει ότι για ακόμη

μια φορά καταπατώνται οι

δημοκρατικές ελευθερίες

στην Τουρκία.

Ακολουθεί η πλήρης ερώ-

τηση προς την Κομισιόν:

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν μετά

τα μεσάνυχτα της 3ης Νοεμβρίου

2016, 11 βουλευτές του Κόμματος Δη-

μοκρατίας των Λαών (HDP), μεταξύ

των οποίων τους δύο συμπροέδρους

του, Σελαχαντίν Ντεμιρτάς και Φιγκέν

Γιουκσεκντάγ. Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της τουρκικής αστυνομίας, οι

συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν «στο

όνομα της πάταξης της τρομοκρα-

τίας».

Η τουρκική αστυνομία πραγματοποί-

ησε επίσης επιδρομή στα σπίτια των

συμπροέδρων Σελαχαντίν Ντεμιρτάς

στην Άγκυρα και Φιγκέν Γιουκσεκντάγ

στο Ντιγιαρμπακίρ, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες που έδωσαν οι δικηγόροι

του κόμματος στο πρακτορείο

Reuters.

Η τουρκική κυβέρνηση είχε ήδη προ-

χωρήσει στην άρση ασυλίας των βου-

λευτών του HDP στις αρχές του

χρόνου, ενώ οι πολιτευτές του έχουν

κατά καιρούς αποτελέσει στόχο των

αστυνομικών αρχών, με πιο πρόσφατη

την προσπάθεια αποκλεισμού των

γραφείων του κόμματος στο Ντιγιαρμ-

πακίρ, αλλά και τη συνεχής σπίλωση

του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, όπως και

άλλων βουλευτών του HDP από ελεγ-

χόμενα από την κυβέρνηση ΜΜΕ στην

Τουρκία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

- Πώς αντιδρά στη μεταμεσονύχτια

επιχείρηση της αστυνομίας στα κεν-

τρικά γραφεία του Κόμματος Δημο-

κρατίας των Λαών στη Άγκυρα και

στην σύλληψη 11 βουλευτών του;

- Σκοπεύει να προβεί σε διάβημα προς

την τουρκική κυβέρνηση, αναγνωρί-

ζοντας ότι για ακόμη μια φορά κατα-

πατώνται οι δημοκρατικές ελευθερίες

στην Τουρκία;

Σύλληψη των βουλευτών του HDP από τις τουρκικές Αρχές
Επείγουσα ερώτηση του ευρωβουλευτή Δ. Παπαδημούλη 

Σε επιχειρήσεις μετατρέπονται

τα Αθλητικά Κέντρα της χώρας

Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα Εθνικά Αθλητικά Κεντρα) (ΕΑΚ) και αντίστοιχα Δη-

μοτικά, τα οποία όπου δεν έχουν αφεθεί στην μοίρα τους έχουν μετατραπεί μέσω της πα-

ραχώρησης σε ιδιωτικά συμφέροντα σε επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος ήταν το

αντικείμενο Επίκαιρης Ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελλή προς τους υπουρ-

γούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών. 

Στην Ερώτηση αναφέρονται τα εξής:

«Ολα τα Αθλητικά Κέντρα τόσο αυτά που παραμένουν στο υπουργείο όσο και αυτά που

έχουν παραχωρηθεί στους δήμους υποχρεώνονται με βάση τις περικοπές σε χρηματοδό-

τηση και προσωπικό να μετατραπούν σε επιχειρήσεις, αναζητώντας έσοδα. Η κατεύθυνση

αυτή δεν είναι καινούργια, υποστηρίζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις την τελευ-

ταία δεκαετία και από τη σημερινή.

Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στα ΕΑΚ της Θεσσαλονίκης ("Αλεξάνδρειο", "Ναυταθλητικό",

"Περιφερειακό", "Μίκρας") σήμερα έχουν απομείνει 31 εργαζόμενοι. Δυο - τρεις εργαζόμενοι έχουν

υπό την εποπτεία τους ολόκληρα αθλητικά κέντρα και ασχολούνται απ' την καθαριότητα μέχρι και

τις μηχανολογικές εργασίες. Για τη λειτουργία των αθλητικών κέντρων (πλην "Καυταντζόγλειου")

απαιτούνται τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ και το κράτος διαθέτει 2,9 εκατ. ευρώ.

Το κόστος για τη συντήρηση και τη λειτουργία ουσιαστικά επιβαρύνει και τα αθλητικά σω-

ματεία και τους αθλούμενους σε ατομική βάση. Αναφερόμαστε στα σωματεία της γειτονιάς

που αξιοποιούν υποδομές του δήμου και όχι για τις ΠΑΕ και ΚΑΕ και τις ιδιωτικές εταιρείες.

Οι δήμοι λειτουργούν ανταποδοτικά όλα τα προγράμματα προκειμένου να αντεπεξέλθουν

στο τεράστιο κόστος λειτουργίας. Ειδικά στα κολυμβητήρια το αντίτιμο είναι υψηλό και

καλούν και τα σωματεία που κάνουν χρήση να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Το αποτέλεσμα

είναι το βάρος να πέφτει στην πλάτη της λαϊκής οικογένειας.

Ολα τα παραπάνω μέτρα μετατρέπουν σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το δικαίωμα στη σω-

ματική άσκηση, σε εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Ταυτόχρονα, παρεμποδίζον-

ται τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό, αφού τόσο οι

περικοπές στη χρηματοδότηση των δήμων όσο και η μηδενική χρηματοδότηση των σωμα-

τείων από το κράτος δεν βοηθάνε στο να ανακουφιστούν από το κόστος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:

Να μη συνεχιστεί η πολιτική της αναζήτησης εσόδων από τις "τσέπες" των αθλούμενων

και τα ταμεία των Αθλητικών Σωματείων.

Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

για τα ΕΑΚ, και τα αντίστοιχα κέντρα στους δήμους και να δοθεί το αντίστοιχο κονδύλι

για τη μισθοδοσία τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να απαλλαγούν τα κέντρα αυτά από τα χρέη και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος (ηλε-

κτρισμός, θέρμανση, ύδρευση) με ευθύνη του κράτους, προκειμένου να ανακουφιστούν

τα λαϊκά στρώματα».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ραφήνα     2 / 11     /2016
Αρ. Πρωτ : 11080
Αραφηνίδων Αλών 12 ΡΑΦΗΝΑ 19009
Στέργιος Φάτσης
Tηλ.: 2294321042
Fax: 2294023481

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου  διακη-
ρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προ-
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ-
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95.2[α] του N.4412/2016,
για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΘΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΧΥΡΟΥ»
Προϋπολογισμού Δαπάνης 24.567,97

€ (με ΦΠΑ 24 %)
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 60  ημέρες
Το έργο χρηματοδοτείται από: Ιδιους
Πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
• Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 και άνω
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
• Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα
Νομαρχιακά Μητρώα
• Αλλοδαπές επιχειρήσεις που απο-
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με
το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την   29/11
ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 πμ (λήξη
επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία
του    ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
της Περιφέρειας Αττικής  Αραφηνί-
δων Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του  N.

4412/2016
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρα-
σία είναι 396,26 € , και θα απευθύνεται
προς    ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
της Περιφέρειας Αττικής  Αραφηνίδων
Αλών 12, ΤΚ19009 Ραφήνα.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από
την προσφορά είναι μέχρι 29/06/2017
και συντάσσεται κατά το άρθρο 15
της Διακήρυξης.
Περισσότερες πληροφορίες για τη

διακήρυξη  δίδονται στα γραφεία του
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ του
Νομού  Αττικής  κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, που βρίσκονται
στην παραπάνω διεύθυνση και στα
τηλέφωνα 2294321042 [Στέργιος Φά-
τσης] και στο fax:2294023481.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ.    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλης Πιστικίδης           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 
Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943 21001  
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028
ΘΕΜΑ : «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 290» ,
στο σχέδιο Πόλης της Περιοχής
«Κόκκινο Λιμανάκι» που εγκρίθηκε
με το ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-
χείο Ραφήνας Πικερμίου,

Αραφανίδων Αλών 12, Ραφήνα, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως
τις 13.00, εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρολογιακών ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ. Αρ. υπ’ αρ.
259/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου που αφορά  την πολεοδο-
μική μελέτη επέκτασης στο Ο.Τ. 290
στο σχέδιο πόλης της περιοχής
«ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ» της Δ.Ε. Ρα-
φήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου και να υποβάλλουν τυχόν
ενστάσεις. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Mε ανακοίνωσή του το Ταμείο Παρακα-

ταθηκών και Δανέιων (Τ.Π.&Δ.) θα προ-

χωρήσει σε ρύθμιση των δανείων που

έχει διαθέσει σε δανειολήπτες. Η ρύθ-

μιση θα φτάσει το 48% των δανείων του

Ταμείου και θα αφορά δανειολήπτες που

έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.

Στην ανακοίνωση του Ταμείου, επισημαί-

νεται ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου το δι-

οικητικό του συμβούλιο θα εγκρίνει την

υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμί-

σεων δανείων του στεγαστικού τομέα

που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης

Ιουλίου 2016.

Σκοπός της νέας πολιτικής, όπως επιση-

μαίνεται, είναι η προστασία της πρώτης

κατοικίας όλων των δανειοληπτών, με

την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμέ-

νων στις πραγματικές δυνατότητες του

καθενός απ’ αυτούς, με παράλληλη εξα-

σφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής

του κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό

διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον με

τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.

Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμέ-

νης κατά περίπτωση λύσης, θα εφαρμό-

ζονται κατά σειρά οι τεχνικές που

προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελ-

λάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και

ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η

δραστική μείωση του επιτοκίου και η

αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με

μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπό-

λοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα

ετών.

Το Ταμείο εκτιμά ότι στο 48% των δα-

νείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση

του επιτοκίου κατά 2,3%, και στο 1/3 πε-

ρίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και

πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.

Ένα παράδειγμα:

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ,

με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών, και

με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%.

Σήμερα πληρώνει δόση 649 ευρώ το

μήνα, και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί

να πληρώνει 390 ευρώ το μήνα (μέσω

επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης

επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μεί-

ωση μηνιαίας δόσης κατά 259 ευρώ και

συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 ευρώ.

Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χα-

μηλού οικογενειακού εισοδήματος εν-

ταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και

πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η

μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει τα

273 ευρώ το μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφε-

λος από διαφορά δόσεων 376 ευρώ και

ετήσιο όφελος 4.512 ευρώ.

Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν

θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν

άμεσα σε μείωση του κόστους δανει-

σμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβρά-

βευση των απόλυτα συνεπών

δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσο-

σταθμική μείωση επιτοκίου, που για το

τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως

του 1%.

Παράδειγμα

Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δά-

νειο 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της

υπολειπόμενης διάρκειάς του, θα έχει

όφελος τόκων τάξεως 1.000 ευρώ ετη-

σίως.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

διευκρινίζει επίσης ότι τα επιτόκια των

δανείων του είναι σταθερά για όλη τη

διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρό-

νια), με σκοπό την προστασία των δανει-

οληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των

επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική

περίοδο, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να

είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορ-

φής (π.χ. κυμαινόμενα).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Τα-

μείο δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει

οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού

δεν προστατεύουν το συμφέρον των δα-

νειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα

από την οικονομική κρίση και οι οποίοι

έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.

Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την

7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη δια-

μόρφωση των απαραίτητων υποδομών

και αυτοματισμών για την αποτελεσμα-

τικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλο-

ποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε,

η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος

από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτή-

σεις που έχουν υποβληθεί ή θα έχουν

υποβληθεί μέχρι την 31η/12/2016, με συ-

νέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα

και οφέλη της νέας πολιτικής, επισημαί-

νεται επίσης στην ανακοίνωση.

Πηγή: www.in.gr

Το Ταμείο Παρακαταθηκών ρυθμίζει το 48% των δανείων του

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                              
Αρ. Πρωτ.: 353477/09.11.2016

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλε-
κτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχων για
την προμήθεια “Ηλεκτρολογικού Υλι-
κού” ετών 2016-2017, για τις ανάγ-
κες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του
Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διά-
στημα από την υπογραφή της Σύμβα-
σης έως την 31-12-2017. Κριτήριο
ανάθεσης είναι η πλέον συμφερότερη
από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύ-
νολο των ποσοτήτων των άρθρων
έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των
άρθρων όλων των ομάδων. Συνολικός
προϋπολογισμός: 3.958.121,91 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών: 14/11/2016 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 13/12/2016 & ώρα 13:00
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
(άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο
Διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις

εκατό (1%) επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία
δαπάνης, για έκαστη ομάδα ή για
όλες τις ομάδες που επιθυμούν να
συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι,
χωρίς  Φ.Π.Α.
Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορί-
ζεται το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο
ΚΗΜΔΗΣ έως την 31/12/2017. Ο συμ-
βατικός χρόνος παράδοσης των
ειδών ορίζεται το χρονικό διάστημα
εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών
ημερών με τμηματικές παραδόσεις
από την υπογραφή της Σύμβασης, οι
οποίες θα προσδιορίζονται από την
καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση
Ηλεκτρολογικού).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
προμηθευτές των ζητουμένων υλικών
υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται
στη Διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
(Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγού-
μενη από πιστοποιημένη Αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr), ακολουθών-
τας την αντίστοιχη διαδικασία εγγρα-
φής. 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται
να υποβάλλουν τα ζητούμενα κατά
περίπτωση δείγματα - αντιδείγματα,

όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 5
παρ. 5.2.1.2.3. και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δ΄ της Διακήρυξης, εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρο-
νική υποβολή της προσφοράς.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον
Προμηθευτή (σύμφωνα με την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3801/2009). 
Πληροφορίες για την παραπάνω Δη-
μοπρασία μπορούν να λάβουν οι εν-
διαφερόμενοι από τη Δ/νση
Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δη-
μοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9,
1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε
εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Πάλλη
Καλλιόπη, e-mail: k.palli@athens.gr.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων
www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη
της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/,
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δη-
μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
09/11/2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ            

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες τηλ. 2299320300 
Φαξ: 2299048289-48653
ΚΑΛΥΒΙΑ 7.11.16
Αρ. Πρ.18132

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
- Την υπ’ αριθ. 232/19.10.2016 από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Σαρωνικού (ΑΔΑ: ΩΝ8ΙΩ1Ξ-
ΠΑΣ) περί “ανεύρεσης εκτάσεως άνω
των ρ50 στρεμμάτων, που να πληροί
τις προϋποθέσεις, για τη δημιουργία
δημοτικού κοιμητηρίου δήμου Σαρω-
νικού”.
- Την Υπουργική απόφαση Α5/1210/
19-4-1978 (Φ.Ε.Κ. 424Β/1978) περί
“όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων”.
- Το Προεδρικό Διάταγμα 1128/
11.12.1980 (Φ.Ε.Κ. 284Α/1980) περί
«καθορισμού αποστα΄σεων δια την
ίδρυσιν κοιμητηρίων»

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους ιδιοκτήτες εδαφικών εκτάσεων
(αυτοτελών ή συνεχόμενων) άνω των
50 στρεμμάτων, να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους για πώληση προς το
δήμο Σαρωνικού, προκειμένου να δημι-
ουργηθεί δημοτικό κοιμητήριο.
Οι εκτάσεις αυτές θα πρέπει να βρί-
σκονται σε εύκολα προσβάσιμη πε-
ριοχή και κατά προτίμηση κοντά στο
γεωγραφικό κέντρο του δήμου, ώστε
να ισομοιραστούν οι οδικές αποστά-
σεις. Επίσης θα πρέπει να απέχουν
τουλάχιστον 250 μ. από το άκρο εκ-
κεκριμένου σχεδίου πόλεως, 100 μ.
από μεμονωμένες κατοικίες, 100 μ
από φρέατα και 50 μ. από πηγές πό-
σιμου ύδατος (Π.Δ. 1128/80).
Οι ιδιοκτήτες κατάλληλων εκτάσεων
μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέ-
ρον τους υποβάλλοντας αίτηση στο
πρωτόκολλο του δήμου, συνοδευό-
μενη από αντίγραφο τίτπλων ιδιοκτη-
σάις και τοπογραφικό διάγραμμα,
μέχρι και την Πέμπτη 8.12.2016.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Σωφρόνης

Ζητείστε την

ΕΒΔΟΜΗ και

στα περίπτερα

ή διαβάστε τη

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com

ή γίνετε 

συνδρομητές 

να έρχεται

στην 

πόρτα σας
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Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

ΖΗΤEITAI ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια έως 35 ετών, κάτοικος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας για

6ήμερη απασχόληση.

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τηλ. 2108962416,

ώρες επικοινωνίας ΔΕ-ΠΑ 10:00-16:00.

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΟΓΙΩΡΓΗΣ του Θεοδώρου και

της Ολυμπίας, το γένος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αργυρούπολη

Αττικής και η  ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΛΕΞΙΟΥ του Γεωργίου

και της Ευθυμίας, το γένος ΤΡΙΦΥΛΛΗ, που γεννή-

θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αργυρούπολη

Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στη Βουλιαγμένη

Αττικής.

Ο ΛΑΜΠΗΣ ΛΑΓΟΣ του Κωνσταντίνου και της Γα-

ρουφώς, το γένος ΚΡΙΚΗ, που γεννήθηκε στους Αγί-

ους Σαράντα της Αλβανίας και κατοικεί στο Κορωπί

Αττικής και η  ΟΛΕΝΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΤΩΝΑΚΗ (Olena

Burdantonaki) του Mιχαήλ Koτσέργα (Mykhaylo

Kocherga) και της Λουντμίλα (Ludmila), το γένος

Koτσέργα (Kocherga), που γεννήθηκε στo Πριλούκι

της Ουκρανίας και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής θα τε-

λέσουν το γάμο τους στο Δήμο Κορωπίου Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης

επιχείρηση φαρμακείου περίπου 30 χιλιόμετρα

από το Κέντρο της Αθήνας σε πολύ κεντρικό ση-

μείο.

Τριάντα πέντε έτη συνεχούς λειτουργίας. Σταθερή

πελατεία. Κύκλος εργασιών πάνω από 400.000,00

€ ετησίως. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973019535 και

2104519138.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο σύνδεσμος μας πραγματοποιεί  Έκτακτη Γενική

Συνέλευση στις 20/11/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα

11:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Μαρίνας με τα θέ-

ματα:

1)  Οικιστικές Πυκνώσεις ( ΙΩΔΕΣ )

2)  Τροποποίηση καταστατικού

3)  Ενημέρωση γενικών θεμάτων   

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ  Δ. Σ. 

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ με σκοπό την πρόληψη, την ενημέ-

ρωση, την αγωγή υγείας και την έγκαιρη διάγνωση

ασθενειών, ο Δήμος ΒΒΒ, γνωστοποιεί για το μήνα

Νοέμβριο το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών στα

ΚΑΠΗ του:

H Εθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελικής Παπαμι-

χαήλ θα βρίσκεται: 

Στο ΚΑΠΗ Βούλας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και

ώρα 10:00- 11:30 

Oι Εθελοντές Ιατροί -Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος

Σουλιώτης και Ευσταθία Σορολή θα δέχονται τα μέλη

των ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Παθο-

λογικό Κέντρο στη Λεωφόρο Βάρης 6 (Τηλ.: 212 105

3500 κάθε Τετάρτη από 16:00 - 18:00 (κατόπιν ραν-

τεβού).

Οι Εθελοντές Ιατροί:

- Φλεβαράκης Γεώργιος,  Ορθοπεδικός -Χειρουργός

- Ντόγκα Αναστασία, Φυσίατρος

Θα δεχθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης στις 14 Νοεμβρίου από τις 17.00 έως τις

19.00 στο ιατρείο τους στην οδό Βασ. Παύλου 86 (εί-

σοδος από Διγενή). Οι συναντήσεις θα γίνονται μόνο

κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210 899 6609.

Η εθελόντρια, Κλινική Διαιτολόγος Μουγκρίδου Μα-

ρίνα, θα δέχεται τα μέλη των ΚΑΠΗ κατόπιν ραντε-

βού στο τηλέφωνο 210 983 9350 τη Δευτέρα 21

Νοεμβρίου από τις 09.30 έως τις 11.30 και 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να επισκέπτονται τη δι-

αιτολόγο, στο κτίριο του ΚΑΠΗ Βάρης και συγκεκρι-

μένα στο χώρο του φυσικοθεραπευτηρίου. Οι

επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν σε

συχνότητα τη μία φορά το μήνα.

Ο Εθελοντής Ιατρός-Πνευμονολόγος, Λεωνίδας Πι-

λιλίτσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει

δωρεάν τις ομάδες διακοπής καπνίσματος.

Μήπως έχετε διαβήτη;

Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Διαβήτη γιορτάζεται κάθε

χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς

Ομοσπονδίας Διαβήτη και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας

Οργάνωσης Υγείας.  

Καθώς μεγαλώνουμε είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε

υποτονικά ή να βιώνουμε κάποια απώλεια ακοής. Είναι,

όμως, βέβαιο πως αυτά είναι «τυπικά» σημάδια της γήραν-

σης ή μήπως είναι σημάδια διαβήτη τύπου 2;

Πολλοί άνθρωποι πάνω από τα 45 διατρέχουν υψηλό κίν-

δυνο εμφάνισης διαβήτη και το άσχημο είναι πως κάποιοι

απ’ αυτούς έχουν ήδη διαβήτη αλλά δεν το γνωρίζουν.

Ο διαβήτης είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται σταδιακά,

και θα μπορούσε κανείς να αισθάνεται καλά και όμως να έχει

διαβήτη. Γι’ αυτό καλόν είναι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος να

ελέγχεται περιοδικά. Ορισμένα στοιχεία που πρέπει να πα-

ρατηρούμε: 

― Απώλεια ακοής ή θολή όραση

Τα άτομα με διαβήτη έχουν διπλάσιες πιθανότητες απώ-

λειας ακοής ή θολής όρασης απ’ ό,τι οι άνθρωποι που δεν

έχουν την πάθηση.

2. Χαμηλή ενέργεια και ευερεθιστότητα

Ο  διαβήτης τύπου 2 μπορεί να εξηγήσει την εξάντληση και

την ευερεθιστότητα.

3. Συχνουρία και πολυδιψία

Ενα από τα συμπτώματα του διαβήτη τύπου 2.

4. Ανεξήγητη απώλεια βάρους

5. Ασυνήθιστα συμπτώματα

Με τη γήρανση, τα χέρια και τα πόδια τα αισθανόμαστε

μουδιασμένα ή το δέρμα γίνεται ξηρό και έχει κνησμό, ή

ακόμα οι πληγές μπορεί να χρειαστούν παραπάνω χρόνο

για να επουλωθούν. Ομως, τα σημάδια αυτά θα μπορούσαν

στην πραγματικότητα να έχουν προκληθεί από διαβήτη ή

από μη ελεγχόμενο διαβήτη. 

Επισκέψεις και δωρεάν ιατρικές εξετάσεις

σε μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου BBB
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
Μαθήματα Πιλάτες στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Νέο τμήμα πιλάτες ξεκινάει στην Ελληνική Εταιρεία

Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)!

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στη γραμματεία:

2108847268!

Τα μαθήματα θα γίνονται στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε ομάδα

5 ατόμων, κάθε Παρασκευή 17:00-18:30
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. . . γ ια την υγειά μας

Το «αυχενικό σύνδρομο» είναι ένας όρος που χρησιμο-

ποιείται συχνά, αλλά παραμένει ασαφής. Καταρχήν το

«σύνδρομο», εξ ορισμού, δεν υπονοεί μία πάθηση, αλλά

μία ομάδα συμπτωμάτων χωρίς σαφές αίτιο. Διαφορετικά,

μπορούμε να πούμε ότι είναι πολλές διαφορετικές αιτίες,

οι οποίες «συνδράμουν» όλες μαζί στη διαμόρφωση της

κλινικής εικόνας που ονομάζεται αυχενικό σύνδρομο. Με

τον όρο "αυχενικό σύνδρομο" χαρακτηρίζουμε την ενό-

χληση ή το συνδυασμό συμπτωμάτων που οφείλεται σε

πάθηση των αυχενικών σπονδύλων, μεσοσπονδυλίων δί-

σκων, αρθρώσεων, νεύρων ή μυών στην περιοχή του αυ-

χένα.

H κακή θέση και στάση του κεφαλιού μας κατά τη διάρκεια

της ημέρας, για παράδειγμα, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις,

καθώς και η διάταση των μυών είναι κάποιες από τις αιτίες

που μπορεί να προκαλέσουν αυχενικό σύνδρομο. O πόνος

συνήθως είναι τοπικός (στον αυχένα), υπάρχει όμως πι-

θανότητα να νιώσουμε μούδιασμα ή να κάνει αντανά-

κλαση ο πόνος στο ένα ή και στα δύο χέρια.

Ο αυχένας έχει σημαντικού βαθμού κινητικότητα και

υποστηρίζει το βάρος της κεφαλής. Λόγω όμως της με-

γάλης κινητικότητά του και λόγω του γεγονότος πως

είναι περισσότερο εκτεθειμένος από την υπόλοιπη

σπονδυλική στήλη, είναι πιο ευπαθής σε κακώσεις και

διαταραχές που προκαλούν πόνο και περιορισμό της κί-

νησης.

Συμπτώματα

Η εμπλοκή των αυχενικών ριζών Α1-Α2-Α3 μπορεί να

προκαλέσει πόνο, δυσκαμψία, διαταραχή στην όραση

(στο 20% των ασθενών), τάση για εμετό, ίλιγγο κλπ.

Πολλά από αυτά τα συμπτώματα δημιουργούνται από

την εμπλοκή της σπονδυλοβασικής αρτηρίας που περ-

νάει μέσα από τους Α1, Α2 αυχενικούς σπονδύλους και

αιματώνει τον εγκέφαλο μαζί με τις καρωτίδες.

Η εμπλοκή των κατωτέρων αυχενικών ριζών Α5, Α6, Α7

είναι αυτές που δημιουργούν τα συμπτώματα στους

ωμούς και τα μουδιάσματα στα δάχτυλα...

O πόνος εντοπίζεται στον αυχένα και τη ράχη ανάμεσα

στις ωμοπλάτες και γύρω από αυτές. Μπορεί να επεκτα-

θεί στον ώμο, το βραχίονα, ως τα δάχτυλα, όπου παρα-

τηρείται μούδιασμα και ένα «μυρμήγκιασμα». 

Μυϊκοί σπασμοί δημιουργούνται στα σημεία του πόνου

και προκαλεί εκ νέου πόνο, με αποτέλεσμα η ένταση των

συμπτωμάτων να αυξάνεται. 

Δυσκαμψία εμφανίζεται εφόσον οι κινήσεις περιορίζονται

στις αρθρώσεις εκείνες όπου υπάρχει μυϊκός σπασμός.

Πονοκέφαλος: ίλιγγος ή βουητό στ' αφτιά, μούδιασμα στο

πίσω μέρος του κεφαλιού.

Αιτίες αυχενικού συνδρόμου

Τα αίτια είναι πάρα πολλά και διαφορετικά: όπως κόπωση

μυών του αυχένα στη δουλειά, διάστρεμμα κάποιας άρ-

θρωσης στον αυχένα έπειτα από κάκωση (για παράδειγμα

σε αθλητικές δραστηριότητες ή ύστερα από τροχαίο ατύ-

χημα),

εκφυλιστική νόσος της αυχενικής σπονδυλικής στήλης

π.χ. δισκοπάθεια (προβολή ή κήλη μεσοσπονδυλίου δί-

σκου που πιέζει κάποιο νεύρο) σε νεότερες ηλικίες. 

Οι αυχενικές νευρικές ρίζες είναι πολύ ευαίσθητες σε

τραυματισμό και αντιδρούν με συμπτώματα μετά από αλ-

λαγή της ατμοσφαιρικής πίεσης (αλλάζει ο καιρός).

Μακροχρόνιες φθορές και μεταβολές που οφείλονται στη

γήρανση. 

Άλλα αίτια που μπορεί να πιέσουν την περιοχή του αυχένα

(καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι, αγγειακές δυσπλασίες, με-

ταστάσεις, φλεγμονές κτλ).

Διάγνωση

Η μεγάλη ποικιλία των πιθανών αιτίων καθιστά σημαντική

την κλινική διάγνωση, αλλά και το σωστό απεικονιστικό

έλεγχο όπως ακτινογραφία ή αξονική ή μαγνητική τομο-

γραφία (αν δεν επαρκεί η απλή ακτινογραφία), ακόμα και

με τη βοήθεια οστικού σπινθηρογραφήματος.

Η σωστή και ακριβής διάγνωση του προβλήματος για τους

ασθενείς με αυχενικό σύνδρομο είναι πολύ σημαντική,

διαφορετικά η όποια θεραπεία μπορεί να αποτύχει, προ-

καλώντας χρόνια συμπτώματα στα οποία λόγω της απο-

γοήτευσης και της ταλαιπωρίας συχνά προσθέτονται και

ψυχογενείς παράγοντες (άγχος, κατάθλιψη), οι οποίοι επι-

τείνουν το πρόβλημα δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο

συμπτωμάτων και άγχους.

Θεραπεία

Ουσιαστικά δεν υπάρχει θεραπεία του αυχενικού συνδρό-

μου, αλλά τρόποι εξυγίανσης των συμπτωμάτων του. Στην

οξεία φάση, για παράδειγμα, συνιστάται η βραχυχρόνια

ακινητοποίηση με αυχενικό κολάρο, προκειμένου να απο-

φευχθούν οι βίαιες ή υπέρμετρες κινήσεις στον αυχένα,

ανάπαυση και λήψη παυσίπονων, αντιφλεγμονωδών και

συχνά μυοχαλαρωτικών φαρμάκων. 

Στη συνέχεια, ανάλογα με την πορεία του ασθενούς, προ-

τείνονται ασκήσεις φυσιοθεραπείας (laser, υπέρηχοι, δια-

θερμίες) με σκοπό την περαιτέρω ανακούφισή του από τον

πόνο και τη χαλάρωση της περιοχής από το μυϊκό σπα-

σμό, με τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Οι

ασκήσεις αυτές έχουν στόχο τη βελτίωση της κινητικότη-

τας του αυχένα και των άνω άκρων, που πιθανόν να έχουν

επηρεαστεί, και την ενδυνάμωση της περιοχής.

Προλαμβάνεται και πώς;

Αν οδηγείτε για πολλές ώρες η πλάτη του καθίσματος

πρέπει να είναι σε όρθια θέση και το κεφάλι να μη γέρνει

μαζί με τους ώμους προς τα εμπρός. Επίσης, πολλοί οδη-

γοί λανθασμένα γέρνουν προς το πλάι, έχοντας το χέρι

πάνω στις ταχύτητες ή στο παράθυρο, κάτι που επιβα-

ρύνει τον αυχένα.

― Προσαρμόστε την καρέκλα στο γραφείο σας, την

οθόνη του υπολογιστή σας, έτσι ώστε ο αυχένας και γε-

νικώς η σπονδυλική στήλη να είναι σε ουδέτερη θέση. Η

έκταση του αυχένα (όταν γυρίζει το κεφάλι μας προς τα

πάνω) είναι συνήθως η στάση που ενοχλεί. Πρέπει να

διατηρείται η οσφυϊκή λόρδωση. Να ακουμπάνε οι γλου-

τοί στην πλάτη του καθίσματος και το κεφάλι με τον αυ-

χένα να είναι σε μία ευθεία.

― Διακόπτετε την καθιστή θέση κάθε μία ώρα και περ-

πατάτε για μερικά λεπτά.

― Αποφεύγετε να στερεώνετε το τηλέφωνο ανάμεσα

στο αφτί και στον ώμο σας, όταν μιλάτε.

― Αποφεύγετε να κοιμάστε μπρούμυτα. Να χρησιμοποι-

είτε το κατάλληλο για εσάς μαξιλάρι. Αν χρησιμοποιείτε

απλό μαξιλάρι, θα πρέπει να προσέχετε ώστε να «γεμί-

ζει» το κενό από το αυτί μέχρι τον ώμο, γιατί όταν το το-

ποθετείτε από το αυτί και πάνω ο αυχένας δεν έχει τη

σωστή στήριξη.

―Ασκηθείτε τακτικά. Γυμνάστε ιδιαίτερα τους θωρακικούς

μυς. Οι ασκήσεις για τον αυχένα είναι πολύ σημαντικές

για την πρόληψη των πόνων του αυχένα και του αυχενι-

κού συνδρόμου.

Να σημειώσουμε ότι η πρόληψη καλό είναι να γίνεται με

τις οδηγίες ενός φυσιάτρου ή φυσικοθεραπευτή.

Σε κάθε περίπτωση που ο πόνος δεν σταματά, είναι καθη-

μερινός ή επανέρχεται συχνά ή ακόμα γίνεται χρόνιος,

απαιτείται έλεγχος από ειδικό (για να βρεθεί η αιτία του)

και ειδική αντιμετώπιση. 

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Αυχενικό σύνδρομο και αυχεναλγίες
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Οι αγώνες XTERRA Vouliagmeni Swim

Challenge 2016 πραγματοποιήθηκαν

την Κυριακή 06 Νοεμβρίου στις εγκα-

ταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης.

Με σύμμαχο τον καιρό και τις εξαιρε-

τικές συνθήκες που θύμιζαν καλο-

καίρι, περισσότεροι από 750 αθλητές

και αθλήτριες όλων των ηλικιών και

δυνατοτήτων από την Ελλάδα και το

εξωτερικό, πήραν μέρος στις 3 διαφο-

ρετικές αποστάσεις του μεγαλύτερου

κολυμβητικού αγώνα που πραγματο-

ποιείται στη χώρα μας.  

Συμμετείχαν στον αγώνα αποστολές

αθλητών, συλλόγων, σωματείων και

σχολείων από την Αττική, ακριτικές

περιοχές και νησιά από όλη την χώρα,

αλλά και ομάδες αθλητών από την

Ρωσία, Αμερική, Ουκρανία, Αγγλία,

Αυστραλία.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή 140 και

πλέον παιδιών ηλικίας 6-12 ετών στον

παιδικό αγώνα 200 μέτρων που πραγ-

ματοποιήθηκε πριν τον αγώνα των

ενηλίκων. Οι μικροί αθλητές κέρδισαν

το χειροκρότημα θεατών και συμμετε-

χόντων και έδειξαν ότι η κολύμβηση

ανοικτής θάλασσας είναι ένα άθλημα

με μέλλον!

Παρών στη διοργάνωση ήταν και ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο

οποίος δήλωσε: «Είναι χαρά για την
πόλη μας να φιλοξενεί κορυφαία διε-
θνή αθλητικά γεγονότα μέσα από τα
οποία μπορούν οι αθλητές και το
κοινό να δει από κοντά τη μοναδική

φυσική ομορφιά που έχει να προσφέ-
ρει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης. Η Δημοτική Αρχή θα στέκεται
αρωγός σε κάθε προσπάθεια που προ-

άγει τον αθλητισμό, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύει το περιβάλλον και τη μο-
ναδική φύση της περιοχής μας. Συγ-
χαρητήρια σε όσους ασχολήθηκαν με
τη διοργάνωση του σημερινού
αγώνα».

“XTERRA Βουλιαγμένη”

στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Ένα εξαιρετικό παιχνίδι πραγματοποι-

ήθηκε στο Κλειστό της Βούλας το

βράδυ της Τετάρτης όπου η ομάδα της

Θέτιδος πήρε τον πρώτο της βαθμό

στην Α1.

Η Θέτιδα μπήκε πολύ δυνατά στο

πρώτο σετ, πήρε διαφορά (18-

10) απέναντι στο Μαρκό-

πουλο που ξεκίνησε νωθρά

και δεν μπόρεσε να ακολου-

θήσει στο σετ με αποτέλεσμα

να γίνει το 1-0 με 25-19 για

την ομάδα μας.

Με την ψυχολογία υπέρ τους

οι αθλήτριες της Θέτιδας πα-

ρουσιάστηκαν εξίσου συγκεν-

τρωμένες και ανταγωνιστικές

στο δεύτερο σετ. Το Μαρκό-

πουλο ήταν κοντά στο σκορ

(19-17, 21-19) αλλά η Θέτις

διατηρώντας τη μικρή διαφορά κατά-

φερε να πάρει το σετ 2-0 (25-22) και

τον πρώτο βαθμό της στο πρωτά-

θλημα!

Στο τρίτο σετ και πάλι η Θέτιδα μπήκε

καλύτερα.

Στο τέταρτο σετ το Μαρκόπουλο εκ-

μεταλλεύτηκε τα λάθη της Θέτιδας

στην υποδοχή...

Στο τάι μπρέικ έγινε πραγματική μάχη

με τις δυο ομάδες να διεκδικούν στα

ίσα το θετικό αποτέλεσμα. Το Μαρκό-

πουλο πέρασε με +3 (8-11) αλλά η Θέ-

τιδα αμέσως μάζεψε τη διαφορά

(11-11) ενώ λίγο αργότερα πέρασε

μπροστά με 13-12 εκμεταλλευόμενη

λάθος του Μαρκόπουλου. Η ομάδα

του Μαρκόπουλου επέστρεψε εκ

νέου, ισοφάρισε και είχε τον τελευ-

ταίο λόγο με ρίσκο στο σερβίς για το

14-16 και την τελική επικράτηση μέσα

στη Βούλα.

Αγγελική Γεωργοπούλου: «Θα μπορούσε
να είχε τελειώσει και 3-0. Οριακά χασαμε
το τρίτο σετ, το τέταρτο ήταν ένα σετ που

δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα της ομά-
δας. Έγιναν πολλά λάθη στη υποδοχή, χα-
λάρωσαν οι παίκτριες, χάσανε την
αυτοσυγκέντρωσή τους και έφυγε το
σκορ».

Γιάννης Νικολάκης: «Κρατάω μόνο την
ανατροπή. Δεν παίξαμε καλά.
Συγχαρητήρια στη Θέτιδα πά-
λεψε μέχρι το τέλος, η ρου-
λέτα εκεί είναι και τύχη.
Νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα
από εμάς. Είπα και στην αρχή
της χρονιάς θέλει πολύ υπο-
μονή αυτή η ομάδα. Κρατάω
και δίνω συγχαρητήρια στην
ομάδα μου μόνο για την ανα-
τροπή».

Τα σετ: 25-19, 25-22, 22-25,

11-25, 14-16

Θέτις Β. (Γεωργοπούλου):

Κιουτσούκη, Αργυροπούλου, Τουρ-

νάκη, Χρηστινίδου, Τοντάι, Βαρου-

δάκη, Ξηντάρα (λ), Μελετιάδη,

Γαλανού, Λεωνίδου, Βρέλλου, Βενέτη,

Λεωνίδου, Κερασιώτου (λ)

Μαρκόπουλο (Νικολάκης) : Δικαιού-

λια, Σόουζα, Μερκάντο, Κλάιν, Φακο-

πουλίδου, Διάlλα, Ιακωβίδου –λ/,

Καρακάση, Νικολογιάννη, Λιάγκη, Πα-

τεράκη, Τουλγαρίδου

Tα Χανιά αγκάλιασαν

αθλητές & αθλήτριες

του Αρη Βούλας
Στα Χανιά της Κρήτης πραγματοποιήθηκε το 5ο Αναπτυ-

ξιακό Πρωτάθλημα στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

Η όμορφη πόλη των Χανίων παρείχε ζεστή φιλοξενία

στους αθλητές και αθλήτριες.

Από τη Βούλα συμμετείχαν τρεις αθλητές και τρεις

αθλήτριες.

Η Μαριάννα Γενεράλη, στις κορασίδες κατέλαβε την

τρίτη θέση κερδίζοντας τη Χρυσάνθη Κοντονικόλη με

3-0 σετ και ακτέκτησε το πρώτο της μετάλλειο από τις

συμμετοχές της σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα.

Το 1ο Αναπτυξιακό πρωτάθλημα πραγματοποιήθηκε στο

Μέτσοβο με την παρουσία 132 αθλητών και αθλητριών,

το 2ο στην Αθήνα με 189 συμμετοχές, όπου η αθλήτρια

του Α.Ο. Αρης 2006 Ιωάννα Γερασιμάτου κατέλαβε την

3η θέση στις νενάνιδες, η Φοίβη Πεχλιβανίδη της ίδιας

ομάδας την 4η και ο μικρός Λευτέρης Ραφτογιάννης

του Γ.Σ. Αρης Βούλας την 4η θέση στους παμπαίδες.

Το 3ο Αναπτυξιακό πραγματοποιήθηκε στο Σίνδο της

Θεσσαλονίκης με 208 συμμετοχές, όπου η Ιωάννα Γε-

ρασιμάτου κατέλαβε την 1η θέση και το 4ο στην Ελευ-

σίνα.

Η Θέτιδα  πήρε τον πρώτο της βαθμό στην Α1
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Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80,

όταν μιλούσαμε για αθλητισμό άλλα

πράγματα εννοούσαμε. Μετά την επέ-

λαση της εμπορευματοποίησης, την

έναρξη της οποίας κήρυξε η Διεθνής

Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) το 1984, τα

πράγματα άλλαξαν.

Πέρασαν πάνω από τριάντα χρόνια και

πιστεύω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι

η ΔΟΕ και όλοι οι διεθνείς αθλητικοί ορ-

γανισμοί έχουν μετατραπεί σε παραρ-

τήματα των πολυεθνικών που

λυμαίνονται το χώρο.

Το ίδιο συμβαίνει με τις εθνικές Ολυμ-

πιακές Επιτροπές και τις εθνικές αθλη-

τικές ομοσπονδίες, αλλά και με τα

αθλητικά σωματεία στη συντριπτική

τους πλειοψηφία.

Αν μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε,

πρώτα απ όλα, για τους αθλητές. Αυτοί

είναι που με τις προσπάθειες και τις επι-

δόσεις τους γεμίζουν τα θησαυροφυλά-

κια των πολυεθνικών, ρισκάροντας την

υγεία και την ίδια τους τη ζωή, όχι μόνο

κατά τη διάρκεια της αθλητικής τους

σταδιοδρομίας, αλλά κυρίως μετά απ’

αυτήν.

Βέβαια, σε κάθε άθλημα, αυτοί που τα

«κονομάνε χοντρά» είναι ελάχιστοι. Οι

πολλοί απλώς επιβιώνουν, ή φυτο-

ζωούν. Για τη δόξα, το χρήμα και τη

«μεγάλη ζωή», ο αθλητής πρέπει να κα-

ταφύγει σε άλλα μέσα, μεταξύ των

οποίων και οι «ενισχυτικές ουσίες», δη-

λαδή το ντόπινγκ. Μόνον έτσι γίνονται

οι μεγάλες επιδόσεις, τα ρεκόρ, οι

νίκες, αυτά δηλαδή που απαιτούν τα

«αφεντικά»…

Αυτά συμβαίνουν στο χώρο του επαγ-

γελματικού αθλητισμού, του αθλητι-

σμού των υψηλών επιδόσεων, ή του

πρωταθλητισμού, αν προτιμάτε.

Τι γίνεται όμως με τον εργαζόμενο, το

νέο, ή το παιδί, που θέλει να γυμναστεί,

ή να αθληθεί στον ελεύθερο χρόνο του;

Η απάντηση είναι: Αν έχεις να πληρώ-

σεις, τότε μπορείς!

Φθάσαμε στο σημείο η φυσική αγωγή,

η γυμναστική, ο αθλητισμός, από κοινω-

νικά αγαθά να έχουν μετατραπεί σε

είδη πολυτελείας…

Θυμάμαι, όταν σαν αθλητής επισκεπτό-

μουν τη Σοβιετική Ένωση, ή τις άλλες

σοσιαλιστικές χώρες, μου έκανε εντύ-

πωση ότι όποιος ήθελε να γυμναστεί

είχε στη διάθεσή του οργανωμένα γυ-

μναστήρια, επανδρωμένα με επαγγελ-

ματίες γυμναστές, όπου βεβαίως η

πρόσβαση ήταν δωρεάν. Όπως επίσης

εντύπωση μου έκανε η οργάνωση και το

επίπεδο του σχολικού αθλητισμού, κάτι

που στη χώρα μας ήταν (και συνεχίζει

να είναι) όνειρο θερινής νυκτός.

Θα μου πείτε: «Όλα αυτά είναι ψιλά
γράμματα, μπροστά στα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος εξαιτίας
της κρίσης»!
Σκεφθείτε όμως ότι στην κατάσταση

αυτή βρισκόμαστε γιατί βλέπαμε τόσα

χρόνια να μας κόβουν κομμάτι - κομ-

μάτι, αυτά που θεωρούσαμε δικαιώματά

μας, αυτά που πιστεύαμε ότι ήταν κοι-

νωνικά αγαθά. Έτσι η υγεία, η παιδεία,

η ψυχαγωγία, το ηλεκτρικό ρεύμα, το

νερό, και τόσα άλλα, έγιναν εμπορεύ-

ματα και μάλιστα πολύ ακριβά. Έτσι και

ο αθλητισμός.

Όμως, όλα αυτά είναι τα χαρακτηρι-

στικά ενός πολιτισμού που κατακτήθηκε

με αγώνες και αίμα για να βγει η ανθρω-

πότητα από το σκοτάδι της βαρβαρότη-

τας.

Όλα τα παραπάνω μου ήρθαν στο νου

όταν, πριν λίγες μέρες, ξαναδιάβασα

αυτό που έγραψε η Ρόζα Λούξεμ-

πουργκ, αποδίδοντας το στον Φρίντριχ

Ένγκελς: «Η αστική κοινωνία βρίσκεται
μπροστά σε ένα δίλημμα: ή πέρασμα
στο σοσιαλισμό ή ξανακατρακύλισμα
της ανθρωπότητας στη βαρβαρότητα».
Κάτι που σήμερα δισεκατομμύρια άν-

θρωποι στον Πλανήτη αισθανόμαστε

στο πετσί μας.

Kαι τελειώνω με κάτι που είχε πει ο

Καρλ Μαρξ: «Το αληθινό βασίλειο της
ελευθερίας αρχίζει εκεί που σταµατά η
αναγκαιότητα, εκεί που η εργασία δεν
µετατρέπεται σε εµπόρευµα, αλλά
αποτελεί αυτοσκοπό και µέσο για να
εκφράσει ο άνθρωπος τις πλούσιες
δηµιουργικές του ικανότητες. Όταν η
αναγκαστική εργασία αντικατασταθεί
από τη δηµιουργική εργασία, όταν η
ελευθερία του ενός ατόµου γίνει όρος
και προϋπόθεση για την ελευθερία των
άλλων ατόµων, τότε, µέσα στο κλίµα
της γενικής ελευθερίας, που είναι η
ουσία της ανθρώπινης φύσης, θα κάνει
την εµφάνισή του ο καινούργιος τύπος
του ολοκληρωµένου ανθρώπου».

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Αθλητισμός

ή βαρβαρότητα;

34ο Κλασικός Μαραθώνιος

Συμμετέχουν: 

O Δήμος Παλλήνης
με αγώνα δρόμου 800m

Η Κοινωφελής Επιχείρηση (Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.) του Δήμου

Παλλήνης  συμμετέχει  στον 34ο Κλασικό Μαραθώνιο

Αθηνών, με αγώνα δρόμου 800m, την Κυριακή 13 Νοεμ-

βρίου. Στον αγώνα αυτό που θα έχει συμμετοχικό χαρα-

κτήρα θα τρέξουν παιδιά των δημοτικών σχολείων.

Σημείο συγκέντρωσης θα είναι το 5ο αθλητικό κέντρο

Παλλήνης – Γρηγόρης Λαμπράκης, στο κλειστό γυμνα-

στήριο. Ο χώρος διεξαγωγής του αγώνα θα έχει αφετη-

ρία πάνω στην κλασική μαραθώνια διαδρομή.

Ώρα προσέλευσης: 09:00 - έναρξης: 09:15 - λήξης: 09:45

Μετά τη λήξη του αγώνα θα πραγματοποιηθεί απονομή

μεταλλίων σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος
με Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών 500 μέτρων

O Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος, μέσω του αθλητικού οργα-

νισμού του “Αρτεμις” συμμετέχει στον 34ο Αυθεντικό Μα-

ραθώνιο, με Αγώνες Δρόμου μικρών Παιδιών 200 & 500

μέτρων, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Νοεμ-

βρίουκαι ώρα 9 π.μ στη διασταύρωση των οδών Αγ. Δη-

μητρίου  και Λεωφόρου Μαραθώνος  (24ο χλμ). 

Τους δρομείς θα εμψυχώνει η Φιλαρμονική του Δήμου

Σπάτων Αρτέμιδος. Μετά τη λήξη των αγώνων θα πραγ-

ματοποιηθεί απονομή μεταλλίων  σε όλους τους συμμε-

τέχοντες,  από το Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου.

Πεζοπορία στο πρώην 

βασιλικό Κτήμα Τατοΐου 

Την Κυριακή 20/11/16 το τμήμα Πεζοπορίας του

Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει

μονοήμερη εξόρμηση πεζοπορίας σε ένα απέραντο

και συνάμα υπέροχο καταπράσινο, με οργιώδη βλά-

στηση τοπίο που θα μας ταξιδέψει σε άλλες εποχές,

στα πρώην βασιλικά κτήματα-Κτήμα Τατοΐου. 

Στο τέλος της διαδρομής θα οργανώσουν πικνίκ σε

ένα καταπράσινο ξέφωτο με κούνιες και ξύλινους

πάγκους!

Ώρα αναχώρησης την Κυριακή 20/11/16

• στις 08:00 από το Δημοτικό Παρκινγκ Κερατέας

• Ώρες πορείας περίπου 4 • Βαθμός δυσκολίας Α.

• Κόστος συμμετοχής 8 ευρώ.

Η εξόρμηση συνιστάται για μικρούς και μεγάλους.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 695 506 0365

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφητ-

τός για  έκτη  χρονιά διοργανώνουν

την αθλητική εκδήλωση  «Σφήττιος

Δρόμος» για την ανάδειξη της  αρ-

χαίας Σφηττίας οδού και του ομώνυ-

μου αρχαίου Δήμου που βρίσκεται

ανάμεσα, στους πρόποδες του Υμητ-

τού και την πόλη του Κορωπίου.  

Ειδικότερα, την Κυριακή 20 Νοεμ-

βρίου 2016, στις 10:30 το πρωί στο

τέλος της οδό Σφηττού (πρόποδες

Υμηττού- Κάστρου Χριστού, λίγο πιο

πάνω από την Ιερά Μονή Βηθλεέμ)

θα διεξαχθεί ο «Σφήττιος Δρόμος

2016». 

Πρόκειται για αγώνα δρόμου και πε-

ζοπορίας, ο οποίος στις τελευταίες

δύο διοργανώσεις (2014, 2015) έχει

μετεξελιχθεί σε αθλητικό γεγονός,

με οργανωμένες συμμετοχές ενηλί-

κων (4χλμ) και μαθητών/τριών της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, με πολλές κατηγορίες-

αγωνισμάτων (150μ, 400μ,

600μ,1000μ, 4.000 μ), ενώ μετέχει

και ο σύλλογος ΑμεΑ Κορωπίου,

«Αγάπη και Ελπίδα». Τα αγωνίσματα

ξεκινούν  στις 11:00 και τελειώνουν

στις 12:30. Οι αθλητές-συμμετέχον-

τες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο

του αθλητικού κέντρου SAN SIRO

στις 10:30 για την παραλαβή των

αριθμών της συμμετοχής τους ενώ

έως και 10:45 μπορούν να δηλώνον-

ται συμμετοχές. Μετά το πέρας των

αγωνισμάτων και ειδικότερα στις

13:15 ακολουθεί η τελετή βράβευ-

σης.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-

χών, ενιαίο κέντρο Επικοινωνίας:

Ε: sportsevents.koropi@gmail.com

Τ: 210-6622324, εσωτ.163 (Κάρολος

Μαρκαριάν)

W: www.koropi.gr

F.: “Σφηττός” Δήμου Κορωπίου

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

«ΣΦΗΤΤΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Καιτίτακάνεις; 
Τακρατάςστοσυρτάρι;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


