
Ένας διπλωμάτης – τεχνοκράτης και θεωρητικός

της αμερικανοκρατούμενης παγκοσμιοποίησης, ο

Ρόμπερτ Κούπερ, (R. Cooper), Γενικός Διευθυντής

του Συμβουλίου της Ε.Ε. και το αποκαλυπτικό έργο

του «Η Διάσπαση των Εθνών».
Ένας ευφάνταστος επιφανής πολι-

τικός, ευρωπαϊστής, εταιριστής,

ομοσπονδιακός, υπολογίσιμος παί-

κτης του ευρωκοινοβουλίου (πρό-

εδρος της 3ης δύναμης), ο Γκι

Φερχόφσταντ (Guy Verhofstadt), με

το επίσης αποκαλυπτικό πρόσφατο

έργο του «Η ασθένεια της Ευρώ-
πης» - όπου ως «ασθένεια” χαρα-

κτηρίζει την «χρόνια πάθηση του εθνικισμού» και

την καθυστέρηση της «ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»,

όπως νοείται, με ξεκάθαρη μετατροπή της σε Ομο-

σπονδία, όπου τα «κράτη» θα υποβιβαστούν σε

επαρχίες ή περιφέρειες, υποτελή και υπήκοντα σε

μια «δημοκρατικά» εκλεγμένη Κεντρική Κυβέρ-

νηση!

Τα δύο αυτά βιβλία, κυρίως, γιατί είναι κι άλλα πει-

στήρια του προμελετημένου και προσεκτικά σχεδια-

σμένου τερατώδους εγκλήματος, ήρθε να

επισημοποιήσει και να «δέσει» προ ολίγων ημερών,

ο πλέον αρμόδιος και γνωστός μας Ζαν - Κλοντ Γι-

ουνκέρ, Πρόεδρος της Κομισιόν, με την ομιλία του

στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου εξέθεσε το «φιλόδοξο

όραμα» του!

Το «ΟΡΑΜΑ» του Γιουνκέρ

Και ο εφιάλτης της Ευρώπης

Ας προσπαθήσουμε να «στίψουμε» τις 13 σελίδες

επιστολής του Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ προς τον Πρό-

εδρο και τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας που έχει

την Προεδρία της Ε.Ε.                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Όλοι θα θέλαμε να ψηφί-
σουμε τον καλύτερο, αλλά
δεν είναι ποτέ υποψήφιος”.

Kin Hubbard, 1868-1930
Aμερικανός καλλιτέχνης

Ρύθμιση
οφειλών προς

το Δήμο 3Β

Σελίδα 6

“Η Ανατολική
Αττική σέρνει

το χορό”

Σελίδα 13

Πανηγύρι
των Κυνηγών

Κερατέας

Σελίδα 24

“ΟΡΑΜΑ” ή

ΕΦΙΑΛΤΗΣ
η ΔΙΑΛΥΣΗ των ΕΘΝΩΝ

Σόιμπλε: “Θέλω την τρόικα
στο Παρίσι” Σελίδα 17

άρθρο του Γιάνη Βαρουφάκη

Βροντερό ΟΧΙ κατοίκων και Δήμου 
στις χωροθετήσεις διαχείρισης διάθεσης

απορριμμάτων στο Κορωπί

Σελίδες 12, 15

Συνεχείς ΠροσπάθειεςΣυνεχείς Προσπάθειες
απορρύπανσης των ακτώναπορρύπανσης των ακτών

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή του
ρέματος στο Κόρμπι Σελίδα 6

Σελίδα 7
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

αυτή τη στιγμή, ταυτόσημη με την ομιλία του στο Ευ-

ρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

Στο απολογιστικό μέρος της έκθεσής του ο Πρόεδρος

της Κομισιόν λέει μεταξύ άλλων που επισημάναμε:

«Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες ήταν δύσκολοι για τους
Ευρωπαίους πολίτες και όλους εμάς. Το 2016 ήταν
από πολλές απόψεις “annus horribilis” (φρικτό έτος)
για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Από το δημοψήφισμα
για το Brexit ως τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τη βρα-
δεία ανάπτυξη και τη διαρκώς υψηλή ανεργία σε
πολλά από τα κράτη μέλη μας, καθώς και τη διαρκή
μεταναστευτική κρίση, η Ευρώπη αμφισβητήθηκε
πολλαπλώς. 

Οι ευρωπαϊκές μας αξίες και δημοκρατίες δοκιμάστη-
καν από την αφύπνιση λαϊκιστικών δυνάμεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, παράλληλα με την αυ-
ξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα που ακολούθησε
τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής.
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη μας
χρειάστηκε να καταβάλουν σκληρές προσπάθειες και
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο πολιτικό στερέωμα,
ώστε να διατηρήσει την πορεία του το ευρωπαϊκό εγ-
χείρημα σ’ αυτούς τους ταραγμένους καιρούς 

[...] Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων,
το οποίο υποστηρίζεται από τον κοινό μας ενωσιακό
προϋπολογισμό και από το έργο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, έχει ήδη κινητοποιήσει επεν-
δύσεις άνω των 225 δις, ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Συνο-
ριοφυλακή και Ακτοφυλακή έχουν ήδη συγκροτηθεί
και είναι πλήρως επιχειρησιακές στα εξωτερικά σύ-
νορα της Ε.Ε., στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιτα-
λία ή την Ισπανία.

Ερώτημα παραμένει πώς η Τουρκία αγνοεί και αμφι-

σβητεί παντελώς «τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.»
(που συμπίπτουν με της Ελλάδας) και τα παραβιάζει

καθημερινά και προκλητικά!

Ή μήπως «η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή» υπάρχει

μόνο για τους πρόσφυγες και τους λαθρομετανά-

στες, που τους καίει, γιατί την ευθύνη, τον κίνδυνο

και το κόστος, για τις αναχαιτίσεις των εναέριων πα-

ραβιάσεων το επωμίζεται η ελληνική Αεροπορία. Και

δεν ήθελα, βέβαια, Γερμανούς αεροπόρους, αλλά αρ-

κούσε μια ξεκάθαρη δήλωση προς την Άγκυρα ότι η

παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου ισοδυνα-

μεί με παραβίαση των ευρωπαϊκών συνόρων, με άμε-

σες επιπτώσεις σε διπλωματικό και οικονομικό

επίπεδο. 

Αλλά πού; Κόντρα στα συμφέροντά τους και κόντρα

στα γεωπολιτικά συμφέροντα των υπερατλαντικών

«συμμάχων»;

Αλλά ας πάμε στα «οράματα» που είναι και προεκλο-

γικά – μην το ξεχνάμε, το 2019 έχουμε ευρωεκλογές.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν λοιπόν, οραματίζεται να δι-

ευρυνθεί η Ευρωζώνη και η ζώνη Σένγκεν με όποια

χώρα-μέλος της Ε.Ε. το επιθυμεί.

Την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και

ιδιαίτερα της Ευρωζώνης, θα την έχει ο Αντιπρόεδρος

της Κομισιόν, που θα εποπτεύει τις διαρθρωτικές με-

ταρρυθμίσεις και θα έχει τη διαχείριση του Ευρωπαϊ-

κού Νομισματικού Ταμείου. Αυτός θα είναι ο

«τσάρος» της Οικονομίας της Ε.Ε. (Ενδεχομένως ο

Σόιμπλε να γίνει “θεσμός”!).

― Η Τραπεζική Ενωση θα ολοκληρωθεί το ταχύτερο

δυνατόν.

― Η Ε.Ε. θα ενισχύσει την κοινή εξωτερική της πο-

λιτική με την μερική, αρχικά, κατάργηση του δικαιώ-

ματος αρνησικυρίας (veto), σε τομείς που θα έχουν

συμφωνήσει ομόφωνα! (Αν δεν ξέρετε, μπορείτε να

φαντάζεσθε πως γίνονται αυτά. «Κοίτα, θα σε στη-
ρίξω στην αξιολόγηση, αλλά...».
― Παράλληλη θα γίνουν άλματα και προς την κατεύ-

θυνση της κοινής Άμυνας, όπως επιθυμεί το ΝΑΤΟ!!!

Όλα αυτά τα σημαντικά δεν τα συμπεραίνουμε εμείς.

Αυτά είναι μια σταχυολόγηση από τα δρομολογημένα

«οράματα» του Γιουνκέρ:

― Έλεγχος των προϋπολογισμών, ασφυκτικός οικο-

νομικός έλεγχος,

― Υπερυπουργός Οικονομικών

― Κοινή Εξωτερική Πολιτική – Υπουργός Εξωτερι-

κών

― Κοινή Αμυντική (ή επιθετική) πολιτική – Υπερυ-

πουργός Άμυνας.

Αυτά είναι τα οράματα του Γιουνκέρ, του Κούπερ, του

Φερχόφσταντ, των Γερμανών από το 1933, επί Αδόλ-

φου Χίτλερ, όπως ισχυρίζεται και ο σύγχρονος Αμε-

ρικανός ιστορικός Mark Mazower1. Ένα «όραμα» που

πραγματοποίησε πρόσκαιρα, πριν από 200 χρόνια, ο

Ναπολέων Βοναπάρτης και υλοποίησε για 1000 χρό-

νια ο αιμοσταγής «θεμελιωτής» της ευρωπαϊκής ένω-

σης Καρλομάγνος!

Αυτό το «όραμα» εγώ το βλέπω σαν εφιάλτη, και υιο-

θετώ απόλυτα τον τίτλο της Βρετανικής εφημερίδας

Daily Express: «Δόξα τω Θεώ, φεύγουμε»! Οι Άγγλοι,

για την ώρα).

Δεν γνωρίζω αν ο θεός «φώτισε» τους Βρετανούς,

πάντως αυτοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα, που η

βρετανική πολιτική ηγεσία, μαζί με τη βασίλισσα σε-

βάστηκαν απολύτως, γιατί σύμφωνα και με τον Άγγλο

Συνταγματολόγο Taylor, του τέλους του 19ου αιώνα,

«Ο Λαός είναι βασιλιάς»! (The piple is king)2.

Για τους ραγιάδες, ασχέτως «ιδεολογίας» και κομμα-

τικής ένταξης, αυτά είναι «ψιλά γράμματα».

Ε, μωρέ Έλληνες, που θα ‘λεγε ο Γέρος «Σκώτε, ορέ,
να φύγουμε»3!

――――――
1. Μ. Μαζόουερ: «ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»,. Τομ.  1ος

2. Ν. Σαρίπολος: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, τόμ. 1ος.

3. Στρατηγός Ι. Μακρυγάννης (ο «Γέρος» είναι ο Θ. Κολοκοτρώ-

νης).

Εκδηλώσεις στο Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Σελ. 4

“Διάσωση στη θάλασσα” Σελ. 6

Περί δεξιώσεως, Ξενίας & Συμπο-
σίου γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Βγάζουν τα σύμβολα απ’ τις εκκλη-
σίες! Σελ. 9

Η ανακύκλωση του Σύμπαντος!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μόλυνση στη θάλασσα του πρ. κάμ-
πινγκ Βούλας Σελ. 9

Αήρ πάντα τα άλλα
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Αφιέρωμα στην Ειρήνη
Φ. Σωτηροπούλου Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

“Oραμα” ή εφιάλτης
η Διάλυση των Εθνών

Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ
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Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Προβληθείτε στις σελίδες μας 
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Ελλειμμα 

καθαριότητας 

στο Δήμο 3Β

Περπατώντας τους δρόμους της Βού-

λας, φαίνεται ότι η καθαριότητα χωλαί-

νει. Και από τους κάδους που είναι

ξέχειλοι, αλλά και από τους όγκους κλα-
διών στις γωνιές και στα πεζοδρόμια.

Αυτό άλλωστε επισημαίνουν με επι-

στολή τους κάτοικοι της Βούλας που

μας ενεχείρισαν, αλλά το παρατηρούμε

κι εμείς που περπατάμε.

Στην πλατεία Ελευθερίας στη συνοικία

Ευρυάλη, τα καλάθια έχουν να αδει-

αστούν κάποιες εβδομάδες. Οι σακού-

λες έχουν φύγει, τα σκουπίδια είναι

γύρω από τα καλάθια και σε άλλα

έχουν βάλει σακούλες κάποιοι γονείς!!

Περίπτερα κλειστά...

Κοντεύει χρόνος που με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου (πρόταση δη-

μάρχου) αναγκάστηκαν οι μισθωτές

των περιπτέρων να τα εγκαταλείψουν

γιατί τους υποχρέωνε να τα μετακινή-

σουν σε στενά και άγνωστα στενάκια...

Εκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Τα περί-

πτερα ούτε έφυγαν από τη θέση τους,

αλλά ούτε και λειτουργούν. 

Στέκονται ερείπια στον άνεμο να κρέ-

μοντα οι τέντες από γύρω και οι μισθω-

τές τους άνεργοι και πρόσφυγες στο

εξωτερικό. Η χειρότερη εικόνα της κύ-

ριας εισόδου της πόλης.
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«Ένας περίπατος 
στα μνημεία της Σμύρνης»

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης παρουσιάζει την ομιλία της

Ιστορικού, Φιλολόγου και Προέδρου της Ένωσης

Μαγνησίας Μικράς Ασίας Αρχοντίας Β.

Παπαδοπούλου, με θέμα: «Ένας περίπατος στα

μνημεία της Σμύρνης», τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου,

ώρα 19.30.

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30 τιμά τον

μεγάλο Μικρασιάτη Λογοτέχνη Ηλία Βενέζη.

Κεντρικός ομιλητής  της εκδήλωσης ο Ανδρέας

Ζάκας Λυκειάρχης - Θεατρολόγος. Θα διαβαστούν

αποσπάσματα έργων του Ηλία Βενέζη από μέλη της

θεατρικής ομάδας της ΕΣΤΙΑΣ.

Θα ακολουθήσει   προβολή του ντοκιμαντέρ

«Γράμματα χωρίς παραλήπτη, Αϊβαλί 1922»

παραγωγής του ΙΔΙΣΜΕ με μουσική Ευανθίας

Ρεμπούτσικα. Ιστορικό ντοκιμαντέρ, βασισμένο στο

βιβλίο «Χρονικό των Δέκα Ημερών» της Αγάπης

Μολυβιάτη - Βενέζη. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν η κόρη

του Ηλία Βενέζη, ο  Πέτρος Μολυβιάτης, καθώς και

ξένοι καθηγητές Πανεπιστημίου.

Διάρκεια 45 λεπτά.

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:30

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης και οι Εκδόσεις Πατάκη

παρουσιάζουν το νέο μυθιστόρημα του συγγραφέα

Γιάννη Γιαννέλλη – Θεοδοσιάδη «Έρωτας στις

φλόγες της Σμύρνης». Ο συγγραφέας της μεγάλης

επιτυχίας «Ισμαήλ και Ρόζα» που μεταφέρθηκε στη

μεγάλη οθόνη με την ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης»,

επιστρέφει με ένα ακόμη μυθιστόρημα με φόντο τη

Σμύρνη, την εποχή του διωγμού. 

Χώρος διεξαγωγής: Βιβλιοθήκη

Οι εκδηλώσεις γίνονται στην αίθουσα “Πάνος Χαλδέζος”    

“Μικρασία Χαίρε” στην “Εστία” Νέας Σμύρνης

2ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού 
“compartments dance project”

Με μεγάλη προσέλευση του νεανικού κοινού αλλά και

τη θερμή ανταπόκριση των θεατών που ψάχνουν κάτι

πρωτότυπο και ιδιαίτερο στον χάρτη της καλλιτεχνικής

Αθήνας, συνεχίζεται έως και την Κυριακή 24 Σεπτεμ-

βρίου 2017, καθημερινά από τις 7μμ, το 2ο Φεστιβάλ

Σύγχρονου Χορού “compartments dance project” στην

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ. 

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου “com-

partments dance project”, που πραγματοποιήθηκε το περ-

σινό φθινόπωρο με μεγάλη συμμετοχή χορογράφων,

χορευτών και χορευτικών ομάδων και στο πλαίσιο του

καθιερωμένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12

Κουπέ»,  το Τρένο στο Ρουφ και η δημιουργός του Τα-

τιάνα Λύγαρη  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σύγ-

χρονο χορό προσκαλούν φέτος 14 χορευτικές ομάδες

να εμπνευστούν από τον απρόσμενο χώρο του New

Wagon της Αμαξοστοιχίας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα

των 12 μικρών «διαμερισμάτων» (compartments) του και

να παρουσιάσουν στο ξεχωριστό αυτό βαγόνι τις προ-

σωπικές τους performances για μικρές ομάδες θεατών

(σύντομης διάρκειας 10’-30’ λεπτών). 

Παράλληλα, χορευτικές performances φιλοξενούνται

στον υπαίθριο χώρο της Αποβάθρας και του νέου Cargo-

Wagon της Αμαξοστοιχίας.

PERFORMANCES

14 χορευτικές ομάδες καθημερινά από Κυριακή 10 έως

και Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017 σε ένα κυλιόμενο πρό-

γραμμα από τις 7 μμ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου.

Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances

τής κάθε ημέρας από 7 μμ. στο ταμείο της Αμαξοστοι-

χίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά

άτομο/ανά ημέρα βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

“Το τρένο του Ρουφ”: Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως,

Αθήνα 118 54,  Τηλέφωνο: 21 0529 8922

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Ας διαβάσουμε 
την Οδύσσεια»

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου:  Ραψωδίες ρ και σ

Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα το Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο σας προσκαλεί σε μια διαφορετική ανάγνωση της

Οδύσσειας, με συνοδεία αρχαίας λύρας και τη δυνατότητα

να γίνετε για λίγο ραψωδός!

Δύο ραψωδίες κάθε φορά παρουσιάζονται από τον μουσι-

κοσυνθέτη Δρ Νίκο Ξανθούλη, αλλά και όσους από τους

επισκέπτες επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια ανά-

γνωση, ανακαλύπτοντας τα μυστικά της προσωδίας. Η με-

τάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Ζήσιμου Σίδερη. Η

διάρκεια αναγνώσεων είναι 2 ώρες.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π. μ. θα παρου-

σιαστούν οι ραψωδίες ρ και σ. 

Ο Τηλέμαχος επιστρέφει στο παλάτι και ενημερώνει την Πη-

νελόπη για τα όσα ανακάλυψε στο ταξίδι του. Ο Οδυσσέας με

τον Εύμαιο φτάνουν και αυτοί στην πόλη. Μόνο το πιστό του

σκυλί, ο Άργος, καταλαβαίνει τον ερχομό του και ξεψυχά στο

πέρασμά του. Ο βασιλιάς-ζητιάνος δέχεται τις προσβλητικές

επιθέσεις όχι μόνο των μνηστήρων, αλλά και δούλων. Σε λίγο

ο Ίρος, ένας γνωστός ζητιάνος της Ιθάκης, προκαλεί τον Οδυσ-

σέα και οι μνηστήρες τους ωθούν σε αγώνα πάλης για να απο-

φασιστεί ποιος θα μείνει στο ανάκτορο. 

 Art Night Athens 
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας

του Δήμου Αθηναίων συμπράττουν συμμετέχοντας στη

δράση Art Night Athens (Λευκές νύχτες Πολιτισμού) σε μία

μεγάλη καλλιτεχνική δράση με πλατιά, ενεργή συμμετοχή

καλλιτεχνών, καλώντας τους Αθηναίους να περιπλανηθούν

στην πόλη από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Μια μουσική περιπλάνηση με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του
Δήμου Αθηναίων, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μίχα. 
Η παρακολούθηση της συναυλίας είναι δωρεάν, Ώρα: 20:00.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  Πατησίων 44,  

Τηλ: 213214 4817, 213214 4856/-4858/-4866/-4893

Athens Rum & Whiskey Festival 2017

2ο φεστιβάλ για ρούμι και ουίσκι!

Γνωριμία με δύο μεγάλα αποστάγματα δοκιμάζοντας μερικά

από τα πιο αξιόλογα προϊόντα που υπάρχουν στην ελληνική

και διεθνή αγορά, θα έχουν οι επισκέπτες στους φιλόξενους

χώρους του Ζαππείου Μεγάρου, Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου &

Κυριακή 1 Οκτωβρίου, από τις 11.00 μέχρι τις 20.00, στο

κέντρο της Αθήνας www.athensrumfestival.com

Θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια, συγκριτικές γευσιγνω-

σίες και συζητήσεις με βάση την ιστορία, την παραγωγή

και πορεία των αποσταγμάτων, από γνωστούς επαγγελ-

ματίες της βιομηχανίας που θα δώσουν το παρόν και θα

μοιραστούν τις γνώσεις τους μαζί μας.

Τα μπαρ της Αθήνας επίσης θα συμμετέχουν δημιουργικά

σ’ ένα κλίμα γιορτής!

www.facebook.com/athensrumfestival/

Έκθεση Μικρογλυπτικής  

Πάνω από 60 γλύπτες με πάνω από 90 έργα μικρών δια-

στάσεων (ως ένα μέτρο), συμμετέχουν στην έκθεση Μι-

κρογλυπτικής που διοργανώνει  το Διοικητικό Συμβούλιο

και η Εφορεία Γλυπτικής του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ. Η Έκθεση θα γίνει στην αυλή της

Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρο-

νήσου (Π.Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία βρίσκεται επί της οδού Ασω-

μάτων 31 στο Θησείο. 

Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία του ΕΕΤΕ με την Πα-

νελλήνια Ένωση Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονήσου

(Π.Ε.Κ.Α.Μ.), γιατί όχι μόνο θα φέρει τη σύγχρονη μικρο-

γλυπτική στο κοινό, αλλά πάνω από όλα, θα αποτελέσει

σημείο συνάντησης των εικαστικών καλλιτεχνών και των

επισκεπτών με το μουσείο της Μακρονήσου, χώρο που θυ-

μίζει τον μαρτυρικό τόπο «σωφρονισμού» χιλιάδων αγω-

νιστών που βασανίσθηκαν φρικτά ή και βρήκαν το θάνατο

από το 1947 ως και  το 1958.

Η διάρκεια της Έκθεσης θα είναι από 30 Σεπτεμβρίου έως

22 Οκτωβρίου 2017.  Ώρες λειτουργίας : 11.00 -21.00.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εκδηλώσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
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Διήμερη εκδρομή στη Νεάπολη

Διημερη εκδρομη την 30η Σεπτεμβριου - 1η Οκτω-

βρίου στη Νεαπολη Λακωνίας και στην πανεμορφη

Ελαφονησο οργανώνει το πολιτιστικό τμήμα του

Συλλόγου Πανοράματος Βούλας. Διαμονη σε παρα-

θαλασσιο ξενοδοχειο στη Νεαπολη και την Κυριακη

θα επισκεφθούν τη μοναδικη παραλια του Σιμου.

Πληροφοριες:   6937120050    6938209798.

ΕΚΔΡΟΜΗ   ΣΤΟ  ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ

ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ  ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ

Ο Προοδευτικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, διοργανώνει εκ-

δρομή την Κυριακή  01 Οκτωβρίου 2017 στο Πλα-

νητέρο Αχαϊας, με το πανέμορφο πλατανόδασος

και τα άφθονα νερά των πηγών του Αροάνιου ποτα-

μού και στο  Σπήλαιο Κάψιας,  που τα εκρηκτικά κόκ-

κινα, κίτρινα και γαλάζια χρώματα του εσωτερικού

του, δημιουργούν ένα  απαράμιλλης ομορφιάς  φυ-

σικό έργο τέχνης.  Συγκαταλέγεται τα 10 σπουδαι-

ότερα σπήλαια της χώρας μας. 

Κόστος Συμμετοχής 18 ευρώ. (Στη τιμή συμπεριλαμ-

βάνεται και το εισιτήριο εισόδου στο σπήλαιο). 

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του

αντιτίμου έως 25 / 09 / 2017. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα:   6983475960 και 6981808503  

Ομιλία με τον
Στέλιο Ράμφο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με ομιλία και συζήτηση με το

κοινό του διακεκριμένου Έλληνα φιλοσόφου και

συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, την Κυριακή 24 Σε-

πτεμβρίου στις 8μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του

Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Νύχτες Κλασικής Μουσικής»

Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα

Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιο-

θήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

στην Αθήνα και το Curtis on Tour, the Nina von

Maltzahn Global Touring Initiative, διοργανώνουν για

τρίτη χρονιά τις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής», φι-

λοξενώντας σημαντικούς μουσικούς του σπουδαίου

Curtis Institute of Music.

Ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ υψηλού επιπέδου που απο-

τελεί το σημείο σύζευξης της διαπολιτιστικής κουλ-

τούρας. Τέσσερις συναυλίες υψηλής δεξιοτεχνίας.

Tετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 20:30, 

Pallavi Mahidhara, piano (’10)

Miroirs, Maurice Ravel (1875–1937)

Noctuelles

Oiseaux tristes

Une barque sur l’océan

Alborada del gracioso

La vallée des cloches

Grandes études de Paganini, Franz Liszt (1811–

1886)

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 20:30

Elena Perroni, soprano

Aaron Crouch, tenor

Mikael Eliasen, piano

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Σουηδίας 61, Αθήνα 

Tηλ. 210-7210536

Εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

10ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ

Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Δήμων Αττικής

Στο πλαίσιο του 10ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασι-

τεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής και υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος Αλίμου και το νο-

μικό του πρόσωπο “Θουκυδίδειος” υποδέχονται το τε-

λευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στον Άλιμο τις

θεατρικές ομάδες των Δήμων Περιστερίου, Αγίου Δη-

μητρίου, Νίκαιας – Ρέντη, Αγίας Παρασκευής και Μο-

σχάτου – Ταύρου, ενώ η τελευταία παράσταση θα

δοθεί από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Αλίμου. 

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και η

έναρξη των παραστάσεων θα γίνεται στις 21:00.

Πρόγραμμα: 

25.9.17: «Τύμπανο τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα»
του Γ. Ξανθούλη, από το θεατρικό εργαστήρι Δήμου

Νίκαιας-Ρέντη (Παιδική σκηνή).

26.9.17: “La Nonna”, Ρ. Κόσσα  από το θεατρικό ερ-

γαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη

27.9.17: “Εκκλησιάζουσες”, του Αριστοφάνη, από

την ομάδα Θέατρου Δήμου Αγίας Παρασκευής

28.9.17: “Παντρολογήματα”, Ν. Γκόγκολ, από το θε-

ατρικό εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου.

Συναυλία για την επιστροφή των

γλυπτών του Παρθενώνα

Συναυλία και αφιέρωμα στην επιστροφή των γλυπτών και

μαρμάρων του Παρθενώνα στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά

από τον όμιλο για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων.

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων διοργανώ-

νει μεγάλη συναυλία και αφιέρωμα για την επιστροφή των

γλυπτών και μαρμάρων του Παρθενώνα στο Βεάκειο θέα-

τρο Πειραιά την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. 

500 χορωδοί, λυρικοί, λαϊκοι σολίστ και ο Λάκης Χαλκιάς

θα παρουσιάσει το έργο του μαέστρου  Μιχάλη Κοκκίνη

‘Φωνή καρδιάς -  Οργή Ψυχής’ 

Παρουσιάζει ο Άλεξης Κωστάλας.

Είσοδος ελεύθερη 
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Ακτιος οδηγός

Mονάδα Φροντίδας

ηλικιωμένων

είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως

ο Άκτιος συμμετέχοντας στο ερευνητικό πρόγραμμα EN-

RICHME μέσω του Horizon2020 θα φιλοξενήσει για τους

επόμενους μήνες δύο εξειδικευμένα Ρομπότ στις εγκα-

ταστάσεις του στον Άκτιο Οδηγό στη Βάρη που θα βοη-

θάνε και θα απασχολούν τους ενοίκους μας!

Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας

να τους δώσουμε από ένα όνομα...

Μπορείτε να συμμετέχετε στην ψηφοφορία μέσω της

ιστοσελίδας μας στο facebook στο link: https://www.face-

book.com/Aktios ή στο https://poll.fbapp.io/1975458 

Ειρήνη Σταματέλλη

Κοινωνική Λειτουργός

ΑΚΤΙΟΣ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

www.aktios.gr   210 6523623,  210 8022912

Μια γειτονιά, μια μεγάλη αγκαλιά...

Ανταλλακτικό Παζάρι 

Ιματιοθήκης Δήμου Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού και οι Νέοι Εθελοντές σε Δράση διορ-

γανώνουν το Σάββατο 30/09/2017 από τις 10:00 έως τις

14:00 Ανταλλακτικό Παζάρι της ιματιοθήκης του Δήμου

(Λεωφ.ς Καλυβίων 67, Λαγονήσι), με σκοπό την ανταλ-

λαγή ρούχων με τρόφιμα για την στήριξη του Κοινωνικού

Παντοπωλείου του Δήμου. 

Τελετή λήξης της 15ης 

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας

Tη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30πμ θα πραγμα-

τοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμο-

δοσίας (Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Aχαρνές) η Τελετή

Λήξης της 15ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελον-

τών Αιμοδοτών, που διοργανώνεται από την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 

Πρόκειται για την πανηγυρική λήξη μίας μεγάλης διαδρο-

μής που ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου από την Κεντρική

Πλατεία Ξυλοκάστρου και μεταφέρθηκε σε όλους τους νο-

μούς, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα της εθε-

λοντικής προσφοράς αίματος σε όλη την Ελλάδα.

Τη «Φλόγα της Αγάπης» θα συνοδεύσουν στην τελετή

λήξης αντιπροσωπείες μαθητών δύο Λυκείων του Ξυλο-

κάστρου.

Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7, Αχαρνές, 

Τηλ.:   213 214 6703, Ιστότοπος:   www.ekea.gr 

""Μαθησιακές δυσκολίες
ΔΕΠΥ-Δυσλεξία

Το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 11:00-13:00 στο Αφιθέατρο

του Δημαρχιακού Μεγάρου (Καλύβια), θα πραγματοποι-

ηθεί ημερίδα με θέμα "Μαθησιακές δυσκολίες-ΔΕΠΥ-
Δυσλεξία: Πρόληψη και αντιμετώπιση" από το

επιστημονικό κέντρο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ και υπό την αιγίδα του

Δήμου Σαρωνικού"

“Διάσωση 
στη θάλασσα”

Εξελίσσεται το τριήμερο 21, 22, 23 Σεπτεμ-

βρίου στη Βούλα, Β’ πλαζ και στην αίθουσα

“Ιωνία”, ένα Σεμινάριο Εκπαίδευσης Θαλάσ-

σιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ) που έχει τίτλο: “Διά-
σωση στη θάλασσα” (Water Survival School).
Την εκδήλωση διοργανώνει η Πανελλήνια

Ένωση Πιλότων σε συνεργασία με εξειδι-

κευμένους και έμπειρους Εκπαιδευτές της

Πολεμικής Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής

Ακαδημίας, Τμήμα του Παν/μίου Θράκης με

την συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής και

του Δήμου  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

που παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε

στις 19/9  ενημέρωσαν αναλυτικά για το

πρόγραμμα.

Μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, αλλά το

πρόγραμμα έχει ήδη συμπληρώσει τον

αριθμό των συμμετεχόντων! Δεν είναι δω-

ρεάν· μπορώ να πω ότι είναι ακριβό (από

100 μέως 150 ευρω έκαστος).

Μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε από

κοντά τις ασκήσεις στη θάλασσα από τη Β’

πλαζ ή το Vive Mare, την Κυριακή στις 11

το πρωί.

Oλοκληρώθηκε (19 Σεπτεμβρίου)

η ηλεκτρονική δημοπρασία του

διεθνούς διαγωνισμού για την κα-

τασκευή του ρέματος στο Κόρμπι.

Μειοδότης του διαγωνισμού ήταν

η εταιρεία «Μετρό» η οποία υπέ-

βαλε προσφορά με έκπτωση

57,72% επί του αρχικού προϋπο-

λογισμού του έργου ο οποίος ήταν

20.049.000,00€.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από

το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περι-

φέρειας Αττικής (ή μέσω προγράμ-

ματος ΕΣΠΑ) και όταν

ολοκληρωθεί, θα δώσει οριστική

λύση σε πολλά και σημαντικά προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει η ευ-

ρύτερη περιοχή της Βάρης. 

Η χρηματοδότηση - όπως έχουμε

γράψει - εγκρίθηκε από το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο μετά από συν-

τονισμένες ενέργειες της

Δημοτικής Αρχής, αφού είχε

απενταχθεί  από τη λίστα αναμο-

νής των έργων χρηματοδότησης

ΕΣΠΑ (στην οποία βρισκόταν αρ-

χικά στην 19η θέση και στη συνέ-

χεια πήγε στην 3η θέση) και να

ενταχθεί απευθείας στο Τεχνικό

Πρόγραμμα της Περιφέρειας για

το 2016. 

Η κατασκευή του ρέματος θα ξεκι-

νάει από τα όρια των Δήμων

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με

το Δήμο Κρωπίας και θα φτάνει

μέχρι τη θάλασσα και όταν ολο-

κληρωθεί θα δώσει οριστική λύση

σε πολλά και σημαντικά προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει η ευρύ-

τερη περιοχή της Βάρης.

Μετά την ολοκλήρωση της δημο-

πράτησης του έργου, αν δεν υπάρ-

ξει καθυστέρηση από πιθανές

ενστάσεις εκτιμάται πως θα υπο-

γραφεί σύμβαση και θα εγκατα-

σταθεί η εργολήπτρια εταιρεία

τους πρώτους μήνες του 2018. Το

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του

έργου είναι 24 μήνες. 

Βέβαια, οι παλιοί θα θυμούνται ότι

το ρέμα του Κόρμπι περιμένει 24

χρόνια! Μετά τις πλημμύρες του

1993, επί δημαρχίας Κώστα Μπα-

γλατζή, αποφασίστηκε η κατα-

σκευή του, αλλά μέχρι σήμερα δεν

έχει γίνει. Ας ευχηθούμε ότι όλα

θα πάνε καλά και δεν θα περιμένει

καμμιά δεκαετία ακόμη! 

Mπαίνει το νερό στο αυλάκι...

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή

του ρέματος του Κόρμπι 

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς το Δήμο 3Β
Στα πλαίσια του νόμου για οφειλές τρίτων προς τους Ο.Τ.Α. ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι δίνεται η δυνατότητα

σε πολίτες που έχουν οφειλές προς το Δήμο - ληξιπρόθεσμες ή που

θα βεβαιωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2017  - τα εντάξουν να τις εντά-

ξουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής (εφάπαξ καταβολή, έως

100 δόσεις, διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων από 50% έως 100%). 

Βάσει του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄) άρθρο

52 «Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς Ο.Τ.Α, οι οφειλές δύνανται να

καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσο-

στό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,

καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υπο-

βολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

Με εφάπαξ καταβολή απαλλάσεται 100% από τις προσαυξήσεις.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και η ποσοστιαία απαλλαγή αφορά μόνο τις

προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από

τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακρι-

βούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Από 2 έως 24 - 80% των προσαυξήσεων

Από 25 έως 48 - 70% των προσαυξήσεων

Από 49 έως 72 - 60% των προσαυξήσεων

Από 73 έως 100 - 50% των προσαυξήσεων

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης  είναι 20€.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στους αρμόδιους υπαλλήλους:

Δημήτρη Μπιτέλη 213 2020091, Ζωή Βράιλα 213 2020095, Θεόδωρο

Κασούμη 21302020093
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Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν για τη Δημοτική Αρχή,

η παρουσία ενός εξαιρετικά μεγάλου όγκου πολιτών

στη συγκέντρωση που προκάλεσε η ίδια, Τετάρτη 20

Σεπτεμβρίου 2017, στο Δημαρχείο Κρωπίας, ενάντια

στις προθέσεις της Περιφέρειας Αττικής και του

ΕΔΣΝΑ για χωροθετήσεις υπερτοπικών εγκαταστά-

σεων διαχείρισης-τελικής διάθεσης απορριμμάτων

στα λατομεία Κορωπίου (ΤΡΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ και ΠΟΡ-

ΤΣΙ). 

Το αδιαχώρητο έγινε στο αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου, αλλά και στον προθάλαμο και στην πλατεία

από κατοίκους αποφασισμένους να αντισταθούν στα

σχέδια της Περιφέρειας και να μην επιτρέψουν να

ανοίξουν νέες “χωματερές” στο Κορωπί.

Να σημειώσουμε ότι τα λατομεία είναι ανενεργά, σε

στάδιο αποκατάστασης με δραστηριότητες διάθεσης

ΑΕΕΚ (ανακυκλώσιμα προϊόντα εκσκαφών και κατε-

δαφίσεων), βρίσκονται πλησίον της πόλης του Κο-

ρωπίου, του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και

στην πορεία αξόνων προσγείωσης- απογείωσης αε-

ροπλάνων, του σημαντικού Αρχαιολογικού χώρου

Λαμπτρών και εντός βιομηχανικής ζώνης χαμηλής

όχλησης με επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος, σε οδικό δίκτυο ήδη επιβαρυμένο, εντός της Α΄

ζώνης Προστασίας του Υμηττού και κοντά σε μονάδα

της Πολεμικής Αεροπορίας ενώ παρουσιάζουν ιδιαί-

τερα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά επικινδυνότη-

τας, σε τοποθεσία δηλαδή ακατάλληλη σύμφωνα με

τις επιστημονικές και άλλες τεκμηριώσεις που έχουν

κατατεθεί από το 2003 και συνεχίζουν να ισχύουν.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης ανέπτυξε

τις θέσεις του Δήμου και την αντίθεσή του στον συγ-

κεκριμένο σχεδιασμό κάνοντας ιστορική αναδρομή,

για τα όσα έχει υποστεί η πόλη του Κορωπίου (από

το 1965 με τις ανοιχτές χωματερές) που ακόμα πλη-

ρώνει.

Επέκρινε τις διαδικασίες ψήφισης του Περιφερειακού Σχε-

διασμού Αττικής (6/12/2016) που δημιούργησε τη «δικαιολο-

γητική» βάση για την επαναφορά των λατομείων του άρθρου

33 Ν.3164/2003 με το αναθεωρημένο πολιτικό-αιτιολογικό

σκεπτικό. 

Επέμεινε στις βάσιμες υπόνοιές του για μεθοδευμένες ενέρ-

γειες του ΕΔΣΝΑ και πιθανόν αυτοδιοικητικών παραγόντων

δημιουργίας τετελεσμένων...

Ο Δ. Κιούσης υπενθύμισε  ότι Δήμος ήταν από τους πρώτους

Δήμους που κατέθεσε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμ-

μάτων και αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής -δια

υπογραφής αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίππου- για Βασικό

Πράσινο Σημείο σε άλλη κατάλληλη περιοχή του Κορωπίου

και σε σημείο πιθανής εξυπηρέτησης και των άλλων όμορων

Δήμων, όμως αποκλείστηκε χρηματοδοτικά! 

Επεσήμανε επίσης ότι ο Δήμος εμπράκτως αναζητεί και πλέον

ολοκληρώνει διαγωνισμό για πολλές γωνίες ανακύκλωσης

υπερασπιζόμενος όλο το πλαίσιο σχεδιασμού για τη μείωση

του όγκου των απορριμμάτων και της ανάπτυξης ικανού δι-

κτύου ρευμάτων ανακύκλωσης.

Ο Δ. Κιούσης υπερασπίστηκε βασικές πάγιες και διαχρονικές

θέσεις του Κινήματος της Αυτοδιοίκησης (από το 1977 και

μετά) και των πολιτών για την πλήρη περιβαλλοντική αποκα-

τάσταση των Λατομείων και την απόδοσή τους στους πολί-

τες, ως χώροι πράσινου, αναψυχής, πολιτισμού και

αθλητισμού ενώ επανέφερε στο προσκήνιο την αυτονόητη πο-

λιτικά αποδεκτή θέση της Αυτοδιοίκησης των Μεσογείων και

της Νοτιοανατολικής Αττικής για διαχείριση και επεξεργασία

των απορριμμάτων της σε άλλες κατάλληλες και αποδεκτές,

από τις τοπικές κοινωνίες και τις αυτοδιοικήσεις Α΄Βαθμού,

θέσεις. Όχι όμως μονάδες υπερτοπικές, του Κεντρικού Τομέα

Αθηνών και τόσων άλλων δήμων της Νότιας Αθήνας και της

Ανατολικής Αττικής. 

Τέλος, ενημέρωσε τους πολίτες ότι θα χρησιμοποιηθεί κάθε

νομικό και πολιτικό μέσο υπεράσπισης του δημοτικού συμφέ-

ροντος για κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο αυτό και τους

κάλεσε σε επαγρύπνηση για να μην περάσουν αυτές οι μεθο-

δεύσεις ερήμην των τοπικών κοινωνιών. 

Oι κάτοικοι ήταν εξαγριωμένοι και αμετακίνητοι στην μη εγκα-

τάσταση τέτοιων μονάδων στην περιοχή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, υποστήριξε την

άποψη ότι λέει όχι στις χωματερές με ...γλάρους, αλλά τα

σκουπίδια είναι εδώ και πρέπει να τα διαχειριστεί ο κάθε δήμος

με ανακύκλωση και με διαχείριση.

Καλεσμένοι στην εκδήλωση όλοι οι βουλευτές της περιοχής

και παρευρέθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, από όλα τα κόμ-

ματα, αλλά ο κόσμος τους αποδοκίμασε έντονα και δεν μπό-

ρεσαν να μιλήσουν. (σ.σ. και τί να πουν; ειπωμένα είναι όλα

εδώ και χρόνια και ξαναγυρίζουμε γύρω από το στόμιο του πη-

γαδιού...).

Πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι επίσης όλων των παρατά-

ξεων, που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν.

Ο Πάρης Ευαγγελίου, μέλος του Δ.Σ. του ΕΔΣΚΝΑ και περι-

φερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης μετέφερε όπως

είπε «τη δέσμευση» της περιφερειάρχου Ρένας Δούρου στο

διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΚΝΑ που έγινε την ίδια ημέρα

της συγκέντρωσης, Τετάρτη 20.9, ότι «εφόσον το Κορωπί και

το κάθε Κορωπί, εφόσον ο δήμος Κορωπίου δεν θέλει καμμία

μονάδα διαχείρισης και επεξεργασίας δεν πρόκειται να γίνει

στο Κορωπί.

...Χαιρετίζω αυτή τη δέσμευση και θα την υπερασπιστώ μέχρι

τέλους. Καμμία μονάδα στο Κορωπί» κατέληξε ο Π. Ευαγγε-

λίου.

Την «δέσμευση» της Περιφερειάρχη δεν αποδέχθηκε ο δήμαρ-

χος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης, ο οποίος τόνισε ότι

αν ήθελε  έπρεπε να έρθει να κάνει τη δέσμευση εδώ μπροστά

στους πολίτες και όχι μέσω άλλων παρατάξεων...

Ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης σημείωσε ότι

«Η όποια διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα

από επιστημονικές, τεκμηριωμένες μελέτες πρέπει να έχει τη

συναίνεση και να επεξεργαστεί μέσα από τις δομές των

Δήμων. Δεν μπορούμε να πετάμε τα σκουπίδια μας αλλού.

Εμείς θα τα επεξεργαστούμε. Εχει ξεκινήσει μία συνεργασία

μαζί με το Δήμο Κρωπίας, το Δήμο Σπάτων και το Δήμο Παι-

ανίας να υπάρξει μια συνολική επιστημονικά τεκμηριωμένη

πρόταση από τους 4 Δήμους, που θα αφορά τη διαχείριση,

γιατί πρέπει να αναλάβουμε σαν κοινωνία τη διαχείριση των

απορριμμάτων και το κόστος αυτής. Κάθε περιοχή  πρέπει να

αναλαμβάνει τα δικά της. Να αποδείξουμε ότι οι 4 Δήμοι

έχουμε συγκεκριμένη τεκμηριωμένη πρόταση και να αναλά-

βουμε το κόστος, το μερίδιο εκείνο που μας αναλογεί στη δια-

χείριση των απορριμμάτων».

― Τι εμπόδισε την απελθούσα διοίκηση της Περιφέρειας να
αναθεωρήσει το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμά-
των;
― Τι την εμπόδισε να προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή και
πλέον εθνική νομοθεσία;
― Τι την εμπόδισε να κάνει κοινωνούς τους δήμους, τους φο-
ρείς, την επιστημονική κοινότητα, τους πολίτες, της ανάγκης
να πάψει να υφίσταται ο εφιάλτης της Φυλής;

Τα παραπάνω ερωτήματα είχε θέσει η Ρένα Δούρου στη συγ-

κρότηση του ΔΣ και την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής

του ΕΣΔΝΑ. Και αναρωτιόμαστε κι εμείς θέτοντάς τα δικά της

ερωτήματα, τί την εμποδίζει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της

και να κάνει κοινωνούς, πολίτες και δήμους;; 

Αννα Μπουζιάνη

Επικίνδυνη οδός στην

Αλθέα Κρωπίας

Η οδός Κέκρωπος στην Αλθέα, 36ο χιλιόμετρο Αθη-

νών - Σουνίου, επισκευάστηκε πρόσφατα, όπως μά-

θαμε από κάτοικο της περιοχής και αφαιρέθηκε το

σήμα που ειδοποιούσε τους οδηγούς ότι η οδός

στενεύει με αποτέλεσμα να γίνονται καθημερινά

τροχαία. 

Με το Δήμο Κρωπίας που επικοινωνήσαμε μας είπε

ότι δεν έχει αρμοδιότητα και δεν έκανε επισκευές

ο ίδιος. Τη σήμανση δε, την είχε τοποθετήσει ο

ίδιος μετά από παρέμβαση του οικείου συλλόγου.

Το ίδιο τον προτρέπουμε να κάνει και τώρα για να

μη θρηνήσουμε θύματα.

Βροντερό ΟΧΙ στις χωροθετήσεις διαχείρισης 
διάθεσης απορριμμάτων στο Κορωπί

Εντυπωσιακή η συγκέντρωση κατοίκων

Βουλευτές, περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παρατά-
ξεων ήταν εκεί. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παρ’ ότι θέλη-
σαν να τοποθετηθούν δέχθηκαν την μήνι των πολιτών και
δεν τα κατάφεραν. Φοβήθηκαν όμως και οι βουλευτές της
Ν.Δ. και δεν μίλησαν, ενώ η Εύη Χριστοφιλοπούλου προ-
σπάθησε να τοποθετηθεί παρά τις αποδοκιμασίες...
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Για τις  ημέρες μας η δεξίωση, είναι  ένα κάλεσμα γιορτής

προς   φίλους ή και γνωστούς,  σε χώρο είτε ιδιωτικό  είτε

και δημόσιο.

Αυτό δε το γιορτινό κάλεσμα μπορεί να επέχει  μια θέση

οικογενειακής χαράς ή μιας  επαγγελματικής εκδήλωσης

με  ανταποδοτικά οφέλη ή  και απλά μια  κοινωνική προ-

βολή.  

Στην αρχαία όμως εποχή η  λέξη  ‘’δεξίωση’’ είχε μια δια-

φορική σημασία. Η “δεξίωση” δήλωνε μια χειραψία  με το

δεξί χέρι  ή και ένα χαιρετισμό, ενώ από την άλλη μεριά,

αυτό που σήμερα θεωρούμε ως δεξίωση,   τότε λεγόταν

“ξενία ή φιλοξενία”.

Το “δεξίωση” παράγεται δε  από το ρήμα “δεξιούμαι”, το

οποίο πάλι προέρχεται από τη λέξη “δεξιός” και εννοιολο-

γικά  δένεται με το ρήμα “υποδέχομαι” ή   και “δείκνυμαι”.   

Στο έργο μάλιστα  “Ρήσος” του Ευριπίδη, και  στον στίχο

419, σχετικά διαβάζομε: «πυκνήν άμυστιν(;) δεξιούμενοι»,

και σε ελεύθερη μετάφραση, ότι μάλιστα  «έπιναν» καθώς

ένθερμα χαιρετούσαν με το δεξί τους χέρι.

Αλλά και ο Σοφοκλής στον στίχο 976 της “Ηλέκτρας” γρά-

φει: «τίς γάρ, ποτ’ αστών ή ξένων ημάς ιδών τοίς επαίνοις
ουχί δεξιώνεται»,  δηλαδή ποιός  (λοιπόν) όταν υποδέχεται

ένα συμπολίτη του ή ακόμα και ξένο, και τον χαιρετά,  δεν

τον προσφωνεί με ένα επαινετικό λόγο. 

Αν μάλιστα θελήσομε να ανοίξομε και τον Αριστοτέλη

(Πολιτ. στιχ. 756) θα μάθομε ότι  ακόμα κατά την υποδοχή

και το χαιρέτισμα,  τότε τον ξένο τον  αγκάλιαζαν: «αυτόν
ησπάζοντο και εδεξιούντο άπαντες».  Τώρα γιατί από κτί-

σεως κόσμου ο άνθρωπος, είθισται να χαιρετά μόνο με το

δεξί χέρι και όχι  και με το αριστερό το οποίο έτσι έρχεται

σε δεύτερο ρόλο,  είναι ένα άλλο ερώτημα, που προφανώς

καθάπτεται της λειτουργικής  τού εγκεφάλου. 

Πάντως η υποβάθμιση του “αριστερού” ως λέξης, παλιό-

τερα τουλάχιστον, είχε πάρει και άλλες διαστάσεις,  όταν

ακόμα και για την εξωκλησιαστική συμβίωση  μιλούσανε

περιφρονητικά για τον “εξ αριστερών γάμο”!  

Σε συνέχεια και από την εποχή της Γαλλικής επανάστασης,

η εννοιολογική ανάλυση  του “αριστερού” ως λέξη, από τα

έδρανα των επαναστατικών Συνελεύσεων ανέβηκε στο

σκαλοπάτι της πολιτικής και μεταλλάχτηκε σε προοδευτική

αντικαθεστωτική ιδεολογία. Πλην τελικά  στο κλείσιμο του

χρόνου και διαχρονικά, κατέληξε να γίνει  το  όπλο αλλά

και το δεκανίκι της δεξιάς.

Πάντως  κανόνας απαράβατος  στην δημοκρατική ισορρο-

πία, για να μείνομε έστω και για  λίγο  στον πολιτικό λόγο,

η ελεύθερη συνύπαρξη των δεξιών και αριστερών  πολιτι-

κών μερίδων και των “όποιων” εξ αυτών αποχρώσεων και

παραφυάδων και ο σεβασμός όλων αυτών, αποτελεί τον

ακρογωνιαίο λίθο για την διατήρησή της. 

Σε μια δε κοινωνία δικαίου αποτελεί και την ειδοποιό δια-

φορά από την οποιαδήποτε δικτατορία, δυτικού η ανατο-

λικού τύπου.  

Το “όλο λεξιγραφικό” πρόβλημα  όμως του “αριστερού”  και

της “αριστεράς”  στο εννοιολογικό του περιεχόμενο, μάς

μπερδεύει όταν  ανοίγομε το οικείο λήμμα στα διάφορα

λεξικά.  

Στο λεξικό επί παραδείγματι του Σουϊδα, με έκπληξη δια-

βάζομε: «Αριστερά τα μωρά, Δεξιά τα συνετά». Και στο

ίδιο θέμα ο Σοφοκλής, όταν μιλά για τον Αίαντα μάς λέγει

«περί Αίαντος φησίν, ού ποτέ γάρ φρενόθεν γ’ επ’ αρι-
στερά». 
Στο  Etymologicon Magnum Lexicon πάλι οι έννοιες σε βά-

ζουν σε σκεπτικισμό: «Αριστερός = άριστος. Αλλά και  τρο-
μερός  και φοβερός». Αριστερά = «η ως ευώνυμη αριστερά
καλουμένη, η ούκ ούσα αρίστη, αλλά τή ετέρα επικρα-
τούσα». Και ακόμη: «αριστερά η χείρ είρηται, ως Χρύσιπ-
πος από του αίρω, επειδή τα πολλά των φορτίων
βαστάζομεν επί του ώμου.  Δι’ αυτής βέλτιον δε κατ΄ ευ-
φημισμόν ως προς την δεξιάν, αριστοτέρα ούσα και γαρ
ευώνυμος καλείται».

Διαβάζομε λοιπόν και παίρνομε. 

Όμως και πέραν της πολιτικής  και όσον αφορά το δεξί και

αριστερό χέρι στην αξιολόγησή τους, ας υπενθυμίσομε, ότι

διάσημες προσωπικότητες υπήρξαν αριστερόχειρες, αλλά

ακόμα οι τέχνες οι καλές, ζωγραφική και γλυπτική  και τα

μουσικά όργανα, όπως το πιάνο και τα έγχορδα, χωρίς  την

βοήθεια την πρωταγωνιστική του αριστερού χεριού, δεν θα

είχαν δώσει και αφήσει τα αριστουργήματα των αιώνων.

Εν ολίγοις η ίδια η φύση διδάσκει την επιβεβλημένη

ανάγκη μιας ισορροπίας και μιας ισότητας και της μετά σε-

βασμού αποδοχής του ετέρου. 

Πάντως το ότι πραγματικά ο χαιρετισμός  από τα αρχαία

χρόνια γινόταν με το δεξί χέρι, το επιβεβαιώνουν οι ανά-

γλυφες παραστάσεις που έχομε από διασωθέντα αγγεία

και επιτύμβιες στήλες. Επί παραδείγματι στο αρχαίο “Δί-

πυλο” της οδού Πειραιώς (Ιερός ναός της Αγίας Τριάδος),

εκεί στο κοντινό αρχαίο νεκροταφείο, έχει βρεθεί ανά-

γλυφο επιτύμβιο που ήδη φυλάσσεται στο Εθνικό  Μου-

σείο. Σε  αυτό παρατηρούμε ένα ηλικιωμένο άτομο,  έναν

πρεσβύτη  να κάθεται “εις κλισμόν” ήτοι σε έδρα  με ανά-

κλιση,  και να δίνει το δεξί του χέρι σ΄έναν  πολεμιστή, τον

γιό του Προκλέα, ο οποίος φέρει θώρακα και  ξίφος. Πιο

πέρα και στο βάθος βλέπομε όρθια την γυναίκα του  Προ-

κλέα, την Αρχίππη.  Τα  δε ονόματά τους τα μαθαίνομε

διότι είναι  λαξευμένα στο “επιστύλιο” δηλαδή στο μαρμά-

ρινο δοκάρι που τοποθετείται επάνω από τους κίονες, από

τον άξονα του ενός μέχρι του άλλου. 

Σε άλλο επιτύμβιο ανάγλυφο,  στο Εθνικό Μουσείο, δυό

γυναίκες, η μία όρθια και η άλλη καθισμένη σε θρόνο, πάλι

η μία να δίνει το δεξί της χέρι στην άλλη,  το οποίο μάλιστα

είναι και σπασμένο ακρωτηριαστικά.

Η “φιλοξενία ή ξενία” στον αρχαίο Έλληνα πάντοτε ήταν

κάτι το ιερό. Πρώτα πρώτα αποτελούσε αναπόσπαστο

στοιχείο της κοινωνικής ζωής  και όπως μάς λέγει ο Μέ-

νανδρος: «τουτεστί το ζήν, ούχ εαυτώ ζήν μόνον».
Όταν εμφανιζόταν ακόμα  και  ένας  άγνωστος ξένος,

έστω και φτωχός, ο οικοδεσπότης  με χαρά τον υποδεχό-

ταν, διότι επικρατούσε η άποψη ότι όλους τους ξένους,

αλλά και τους φτωχούς τους έστελνε και τους προστάτευε

ο Δίας!   

Στον Όμηρο σχετικά διαβάζομε (Οδ. ζ’ 207):  πως η “λευκώ-

λενη” Ναυσικά, η κόρη του βασιλιά των Φαιάκων Αλκίνοου,

μόλις βρήκε τον ναυαγισμένο Οδυσσέα ταλαιπωρημένο και

γυμνό, έδωσε εντολή στους υπηρέτες της  να τον περιποι-

ηθούν και να του δώσουν  ρούχα καθαρά  «προς γάρ Διός
εισίν άπαντες ξεινοί τε πτωχοί τε, δόσις δ’ ολίγη τε, φίλη
τε».

Ο σεβασμός στον ξένο ήταν θεϊκός νόμος σεβαστός και η

φιλοξενία απαιτητή. (Παράβαλε Ευαγγ. Λουκ. Ια 9, «ο
αιτών λαμβάνειν  και ο ζητών ευρίσκει, τώ δε κρούοντι
ανοιχθήσετε»)

Όταν ο Οδυσσέας  σε άλλο ταξίδι του  αντιμετωπίζει την

οργή του Κύκλωπα, τού  υπενθυμίζει το θέλημα  του Δία.

Είμαστε ικέτες του λέγει και επικαλούμαστε τις εντολές

του Δία «αλλ’ αιδείο φέριστε θεούς, ικέται δε τοί είμεν.
Ζεύς δε επιμήτωρ ικετάων τε ξείνων τε, ξείνιος, ός ξείνου-
σιν αμ’ αιδοίοισιν οπηδεί» (Οδ. ι’  269 ) δηλαδή, οφείλεις

να δείξεις σεβασμό προς την εντολή των θεών, αφού  ερ-

χόμαστε ως  ικέτες σου και ο Δίας τιμωρεί αυτούς που δεν

σέβονται και δεν  προστατεύουν τους ικέτες αφού και ο

ίδιος προσωπικά πάντοτε τους σεβάσμιους ξένους συνο-

δεύει. (Παράβαλε: από κάποιο σημείο, δεν θυμάμαι, του

Ευαγγελίου μαθαίνομε πως ο ζητιάνος που μας χτυπά  για

βοήθεια την πόρτα μπορεί να είναι ο ίδιος ο Χριστός που

μας δοκιμάζει).

Μόλις λοιπόν έφτανε ο ξένος επισκέπτης, με εντολή του

οικοδεσπότη οι δούλες, τον πλένανε, τον  αλείφανε με

λάδια, τον αρωματίζανε, τον ντύνανε με καθαρά ρούχα και

μοσχομυρισμένο  και τον καθίζανε για φαγητό δίπλα στον

οικοδεσπότη. Και μόνο μετά την βρώσιν, την πόσιν και τον

κορεσμόν, ο οικοδεσπότης ζητούσε να μάθει ποιός είναι ο

ξένος του. 

Σχετικά διαβάζομε στον στ, 48 της  δ΄ραψωδίας στην

Οδύσσεια,  πως όταν ο Τηλέμαχος ο γιός του Οδυσσέα

αναζητώντας  τον πατέρα του μαζί με τον φίλο του Πεισί-

στρατο έφτασαν στο παλάτι του Μενέλαου, ντυμένοι και

οι δύο σαν ζητιάνοι, είχαν μια τυπική  υποδοχή “ικέτη

ξένου” «ες ρ΄ ασαμίνθους βάντες ευξέστους λούσαντο …
.και δμωαί χρίσαν ελαίω».
Στο τραπέζι κάθισαν ως συνήθως μοναχά οι άνδρες. Ξαφ-

νικά όμως κάνει την εμφάνισή της η πανώρια  Ελένη «Είως
ό ταυτ΄ ώρμαινε κατά φρένα και κατά θυμόν» και τους

άνοιξε ευφροσύνως την καρδιά τους και την ψυχή και

τους “ανέβασε” την διάθεση! 

Μετά δε το φαγητό ετοιμάστηκαν οι χώροι για ανάπαυση

και το πρωί στην  αναχώρηση,  δώσανε στους ξένους δώρα

αναμνηστικά, γιατί έτσι ήταν το έθιμο, «ός σ΄επεί ες κλι-
σίην άγαγον και ξείνια δώρα». (Οδ. ξ 404).

Άλλο όμως η φιλοξενία και άλλο το “Συμπόσιον”. Το “Συμ-

πόσιον”  ήταν μιά συνεστίαση μετά της  “εν μέτρω” οινο-

ποσίας. Όλοι ξαπλωμένοι εν σειρά  σε δίκην “Π”

ανάκλιντρα,  να τρώνε και να πίνουν, μετά να νήπτουν τας

χείρας τους, και να επιδίδονται σε φιλοσοφικές αναζητή-

σεις, διότι «δείπνον άνευ λόγου φιλοσοφικού, φάτνη αλό-
γων εστί». Και μετά το πέρας του φαγητού πάλι

οινοποσία, αλλά τώρα   με συνοδεία ξηρών καρπών και

σύκων, αλλά και με τη  συνοδεία φόρμιγγος τραγούδια που

εξυμνούνται “τα κλέη των ηρώων ανδρών”.
Το “Συμπόσιο” παράγεται από το “συμπότης” και το ρήμα

“συμπίνω” και οι συμπότες συνέπιναν  τον οίνον “κεκραμέ-

νον”, δηλαδή κατά το 1/3 αναμεμιγμένο με νερό,   διότι

«άκρατον  τον οίνον πίνειν» ήταν ίδιον μόνο των Σκύθων

που βαρβάριζαν  και μεθούσαν  εν κραιπάλη, εξ ού και ο

περιφρονητικός όρος «σκυθοπότης».
Ο οίνος φυλασσόταν νερωμένος σε μεγάλα δοχεία τις

“υδρίες” κοντά στο τραπέζι. Ένας δε υπηρέτης, ο “οινο-

χόος”, με την “οινοχόη”, δηλαδή ένα μικρότερο δοχείο  ή

ένα κύπελλο, τον “κύαθο”, έβγαζε το νερωμένο κρασί και

το έβαζε κατά σειρά, από αριστερά προς τα δεξιά  στα πο-

τήρια των συνδαιτυμόνων.  (“Δαιτυμόνες” = ευωχούμενοι,

Συνδαιτυμόνες = ομοτράπεζοι. Όλα από το “η Δαιτύς -ος”

= -δείπνο   και από το “Δαίω” = κόπτω.  Δείπνο =το φαγητό

που κόβεται και μοιράζεται σε μερίδες).

Το Συμπόσιο λοιπόν είχε σκοπό την πόση οίνου και την συ-

ζήτηση, η δε Δεξίωση δήλωνε τον χαιρετισμό και την υπο-

δοχή  αλλά και το κλείσιμο μιας συμφωνίας με όρκο. 

Επ’ αυτού του τελευταίου όμως στο επόμενο φύλλο. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

Περί Δεξιώσεως, 

Ξενίας και Συμποσίου,

και άλλων τινών

παρ’ Αρχαίοις
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Βγάζουν τα σύμβολα 
από τις εκκλησίες!!!

Lidl, MΕΒΓΑΛ και ΝΕΣΤΛΕ χρησιμοποιούν εκκλησίες

από διάφορα μέρη της Ελλάδας (π.χ. Σαντορίνη) στις

συσκευασίες τους για να διαφημίσουν προϊόντα τους,

αλλά τους αφαιρούν το σταυρό!!!

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες του κοινού, η Lidl ανακοί-

νωσε με συγννώμη ότι:  «Η πρόθεσή μας δεν ήταν να
σοκάρουμε, αποφεύγουμε τη χρήση θρησκευτικών

συμβόλων στις συσκευασίες μας για να διατηρούμε
ουδέτερη στάση απέναντι σε όλες τις θρησκείες και
αν αυτό έγινε αντιληπτό διαφορετικά, τότε ζητάμε
συγγνώμη σε όσους σοκαρίστηκαν».
Ναι αλλά η συγκεκριμένη εκκλησία έχει συγκεκριμένο

θρησκευτικό συμβολισμό και δεν μπορεί ο καθένας να

αφαιρεί ό,τι δεν του αρέσει ή ό,τι δεν του πηγαίνει.

Αρκετά με το πλιάτσικο των βορειοευρωπαίων “επεν-

δυτών” στην ελληνική γη.

Αλλά πρωταίτιοι είμαστε εμείς οι Ελληνες, που τρέ-

χουμε να ψωνίσουμε από τις συγκεκριμένες μάρκες,

αποδυναμώνοντας τη χώρα μας και κάνοντας πλουσιό-

τερους τους άλλους...

Eldorado Gold 
Και για να μην ξεχνιόμαστε η Eldoradο, όπως γράφαμε

στο προηγούμενο φύλλο πήρε πίσω το ...τελεσίγραφο που

είχε στείλει στην κυβέρνηση και έκατσαν στο τραπέζι για

να τα βρουν... 

Η καταστροφή στο περιβάλλον συνεχίζεται...

Ζήτων οι  μάγκες “επενδυτές”!!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Το Σύμπαν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εκπυρώνεται

και ανασυντίθεται, δηλαδή ανακυκλώνεται μέσα από την εκπύ-

ρωσή του!!!!

Αυτό το επιστημονικό συμπέρασμα δεν το ισχυρίστηκαν σύγ-

χρονοι επιστήμονες , αλλά πριν από 2.300.- χρόνια το είχε ανα-

κοινώσει ο περίφημος ΄Ελληνας φιλόσοφος Ζήνων, από το Κίτιο

της Κύπρου (334π.Χ. – 262π.Χ.), ο οποίος ίδρυσε τη φιλοσοφική

σχολή του στωικισμού στην Αθήνα!!

Όσοι σύγχρονοι επιστήμονες μελέτησαν και ακολούθησαν την

θεωρία του Ζήνωνος, παραδέχονται ότι το Σύμπαν ξαναγεννιέ-

ται μέσα από « την δια πηρός ανακύκλωση του» και γι αυτό το

ονόμασαν «εκπυρωτικό Σύμπαν»!!!   Στη θεωρία τους βλέπουν

ότι υπάρχει μια αλυσίδα αναγεννήσεων,  που μοιάζει με την δια-

πίστωση του μαθηματικού Ashtekar,  κατά την οποία υπάρχουν

Σύμπαντα,  τα οποία  πορεύονται μέχρι  το θάνατό τους και ξα-

ναζωντανεύουν διαστελλόμενα,  για να αρχίσουν τον κύκλο της

ζωής τους από την αρχή, σύμφωνα με την θεωρία των παραλ-

λήλων Συμπάντων, αλλά και του μυθικού πουλιού του Φοίνικα!

Η Νέα Φυσική και η Κβαντική Μηχανική, μαζί με τα σύγχρονα

μαθηματικά και με την χρήση διαφόρων μελετών σε μικροσω-

ματίδια και σε συγκεκριμένα είδη ακτινοβολιών, μπορούν  να

αποδείξουν ότι υπάρχουν τα λεγόμενα παράλληλα  Σύμπαντα,

τα οποία τα συναντάμε στο Ελληνικό- Πελασγικό μύθο της Ευ-

ρυνόμης και του Οφίωνα, πριν τον κατακλυσμό του Ωγύγου δη-

λαδή πριν το 30.000 χρόνια από σήμερα, πριν ιδρύσει ο

Φορωνέας το Φορωνικό Άστυ δηλαδή το Άργος και περιγρά-

φουν  πως  δημιουργήθηκε   το δικό μας Σύμπαν και άλλα συγ-

γενή Σύμπαντα, πριν την εποχή των Ολυμπίων Θεών και

βλέπουμε ότι η ελληνική γλώσσα ήταν η ίδια και ακολουθούσε

την πρωτοφανή σοφία των προγόνων των σημερινών Ελλήνων!!

Σήμερα έχουμε τον μεγάλο  επιταχυντή  Αδρονίων στο Κέντρο

Πυρηνικών Ερευνών  (CERN), στη Γενεύη, ο οποίος  έχει μέχρι

τώρα μεγαλουργήσει και συνεχίζει, συναγωνιζόμενος το αντί-

στοιχο Αμερικάνικο κέντρο!!

Στο εκπυρωτικό Σύμπαν υφίσταται και η θεωρία των  «υπερχορ-

δών» που  οδήγησε στη ιδέα της υπερσυμμετρίας, ή υπερβαρύ-

τητας,  που  διπλασιάζει τον αριθμό των «στοιχειωδών

σωματιδίων», δηλαδή των μικρών ποσοτήτων της ύλης που δεν

έχουν διαστάσεις (όπως είναι τα πρωτόνια)  και η οποία έχει

50χρόνια ζωής, αλλά από το 1995 περιγράφει τα σωματίδια σαν

παλλόμενες χορδές, όπως είναι οι χορδές του βιολιού!!!

Αυτές οι χορδές αποτελούνται από καθαρή ενέργεια, αλλά δεν

φαίνονται λόγω του μεγέθους τους. Τα « θεμελιώδη σωματίδια»

είναι μονοδιάστατες χορδές, δηλαδή έχουν μία διάσταση, αλλά

μπορούν να είναι και σε δύο επίπεδα, αλλά και τρισδιάστατα πο-

λύεδρα και θα μπορούσαν να έχουν μέχρι 10 ή 11 διαστάσεις!!!

Οι γνωστές μας διαστάσεις είναι μήκος, πλάτος και ύψος και

πριν ένα περίπου αιώνα κάποιοι επιστήμονες πρόσθεσαν και τον

χωρόχρονο  σαν τέταρτη διάσταση, ενώ μερικοί σύγχρονοι επι-

στήμονες διαπίστωσαν ότι  υπάρχουν  διαστάσεις αχρησιμοποί-

ητες από την φύση, σαν να είναι διπλωμένες και όταν τις

χρειαστεί η φύση θα τις χρησιμοποιήσει και έτσι διατύπωσαν

την θεωρία των υπερχορδών, η οποία δεν είναι παραδεχτή από

όλους τους επιστημονικούς κύκλους, γιατί μεταξύ των επιστη-

μόνων υπάρχει έντονη και αιχμηρή αντιπαλότητα , που προκύ-

πτει από διάφορα επιστημονικά, οικονομικά ,πολιτικά και

προσωπικά θέματα!!!  

Επικαλούνται  ότι  η θεωρία  δεν έχει πειραματικά αποδειχθεί,

παρά μόνο σε εργαστηριακή μορφή, ενώ έχει αποδείξει την αξία

της με το να βοηθήσει πολλές επιστήμες,  όπως την φυσική,  την

κοσμολογία,  τα σύγχρονα μαθηματικά  και σε πολλές περιπτώ-

σεις  έχει προσφέρει λύσεις!!!   Η  θεωρία των υπερχορδών  ενο-

ποιεί τη βαρύτητα με την κβαντική μηχανική και  δίνει λύσεις

στα προβλήματα των μελανών οπών (μαύρες τρύπες του Σύμ-

παντος) κ.α.!!!     Στα  καινούργια πειράματα που γίνονται στο

CERN   περιλαμβάνεται  και το ονομαζόμενο πείραμα ALICE,

στην ηγετική ομάδα του οποίου συμμετέχει και μια Ελληνίδα

επιστήμονας, η  κ. Γιώτα  Φωκά  και  το οποίο απευθύνεται στη

μελέτη της φυσικής του ΠΓΚ (= είναι ύλη  πλάσματος κουάρκς

και γκλουονίων). Τα κουάρκς  αποτελούν τα δομικά υλικά των

πρωτονίων (=σωματιδίων του πυρήνα ενός ατόμου και έχουν

θετικό φορτίο ηλεκτρισμού) και των  ηλεκτρονίων   (  = των  σω-

ματιδίων που γυρνάνε γύρω από τον πυρήνα ενός ατόμου και

έχουν ουδέτερο ηλεκτρικό φορτίο), ενώ τα γκλουόνια  είναι

στοιχειώδη σωματίδια που λέγονται μποζόνια  και έχουν μηδε-

νική μάζα ηρεμίας, μηδενικό ηλεκτρικό φορτίο και σπίν 1

(=κβαντική ιδιότητα του σωματιδίου), απαρτίζουν την ύλη και

μεταφέρουν την αλληλεπίδραση  μεταξύ των κουάρκς!!!

Η Μ.θεωρία λέει ότι ο κόσμος μοιάζει με μια μεμβράνη ή μεμ-

βράνα και ένας Άγγλος ο Νeil Tutok,  έκοψε την συλλαβή  «μεμ»

από την ελληνική λέξη μεμβράνα και από τότε η λέξη προφέρε-

ται λανθασμένα  ως «βράνα» και η θεωρία των βρανών λέει ότι

ένα σύμπαν  παίρνει την μορφή μιας βράνας και όταν συναντι-

ούνται  με αργή και σταθερή κίνηση δύο βράνες, τότε συρρικνώ-

νεται η 5η διάσταση, ενώ όταν ακουμπήσουν, τότε η 5η

διάσταση καταρρέει εντελώς και αυτό το φαινόμενο ονομά-

στηκε από τους επιστήμονες Μεγάλη Σύνθλιψη!!!

Οι συγκρουόμενες βράνες αναπηδούν και απομακρύνονται και

έτσι ξαναδημιουργείται η 5η διάσταση!!! Αυτό αποτελεί την

αρχή της Διαστολής του Σύμπαντος, όπως έγινε και με το δικό

μας.   Οι  μικροδιαφορές της θερμοκρασίας που δημιουργούνται

με το ως άνω φαινόμενο δηλαδή με την σύγκρουση και απομά-

κρυνση των βρανών, δημιουργεί τους σπόρους των Γαλαξιών!!!

Η μεγάλη Σύνθλιψη οδηγεί στη

μεγάλη  Έκρηξη και αντίθετα.

Γι’ αυτό το Σύμπαν Θεωρείται   κ υ κ λ ι κ ό.    Η αργή κίνηση των

βρανών δημιουργεί κίνηση δισεκατομμυρίων χρόνων για την

επόμενη σύγκρουση!!!

Αυτή η μεγάλη Θεωρία του εκπυρωτικού Σύμπαντος, αντικαθι-

στά την θεωρία του κοσμικού πληρωρισμού και δικαιολογεί τις

γνωστές οικογένειες των κουάρκς και των άλλων θεμελιωδών

σωματιδίων.  Αυτή  η ιδέα ονομάζεται εκπυρωτικό μοντέλο και

προέρχεται από τους αρχαίους Έλληνες στωικούς φιλοσόφους,

οι οποίοι έλεγαν ότι ο κόσμος ξαναγεννιέται κάθε τόσο μέσα

σε μια πύρινη σφαίρα, την λεγόμενη «εκπύρωση»!!!

Ο  Αναξίμανδρος, 610-546 π.Χ., ήταν   μαθητής του σοφού Ίωνα

Θαλή και γιος του Πραξιάδη, από την Μίλητο της  ελληνικής –

Ιωνικής Μ. Ασίας, ήταν φιλόσοφος και αστρολόγος, υπήρξε  δά-

σκαλος του Πυθαγόρα και έκανε σαφείς αναφορές για το

άπειρον και το αέναον και χαρτογράφησε για πρώτη φορά  τον

ουρανό και τη γη!!!    Μεταξύ των πολλών και αλάνθαστων θε-

ωριών του, ο Αναξίμανδρος ανέφερε σχετικά ότι ο κόσμος ανα-

δύθηκε  από μια μακροχρόνια σχεδόν σταθερή κατασκευή!!!

Επίσης ο Παρμενίδης έλεγε ότι ο κόσμος έχει  αλλάξει από τότε

που αναδύθηκε, εννοώντας ότι διαστέλλεται και εξελίσσεται

συνέχεια!!!

Πάνω σ’ αυτές τις θεωρίες των Ελλήνων φιλοσόφων και αστρο-

νόμων στηρίζονται όλοι οι σύγχρονοι επιστήμονες σε κάθε

μεριά της γης και μελετώντας  αυτές τις θεωρίες, τις εμπλουτί-

ζουν και τις τελειοποιούν,  με τη βοήθεια και των τεχνολογικών

μέσων!!! 

Γενική πεποίθηση των επιστημόνων είναι ότι το  Big Bang, δη-

λαδή η μεγάλη έκρηξη από την οποία,  προήλθε ο σχηματισμός

του Σύμπαντος, δεν εμφανίστηκε σε ένα μόνο σημείο, αλλά σε

κάθε σημείο της βράνας!!!

Η κατανομή της μάζας  και της ενέργειας στο Σύμπαν με τις

γνωστές μορφές,  δηλαδή ότι υπάρχει 4% ορατή ύλη, 23% σκο-

τεινή ύλη και 73% σκοτεινή ενέργεια, καθορίζει την πυκνότητα

σε σχέση με τον χρόνο, ενώ το Σύμπαν δεν έχει καμιά καμπύλη

ή κυματισμό γιατί δεν είναι σφαιρικό αλλά επίπεδο,  σύμφωνα

με τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα, τα οποία ακυρώ-

νουν περασμένα,  τα οποία βοήθησαν αναμφισβήτητα την από-

κτηση των  σημερινών γνώσεων σχετικά με  την ανακύκλωση

του Σύμπαντος !!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Η ανακύκλωση του Σύμπαντος!
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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 . . .
“Υποδειγματική δημοσιογραφία

χιλίων φύλλων”

Με την ίδια επιτυχία που διαβήκατε τα 1000 φύλλα,
έγκαιρης, έγκυρης και υποδειγματικής δημοσιογρα-
φίας, να πορευθείτε   προς συνάντηση  της έκδοσης
του φύλλου  2000 της εφημερίδα σας.
Σας εύχομαι υγεία, ευτυχία και αστείρευτη δημιουρ-
γικότητα για τη συνέχιση του έργου σας, υπηρετών-
τας  στην πρωτοπορία τήρησης της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας, τη θωράκιση  της ελευθεροτυπίας ως
δημοκρατικού  και κοινωνικού αγαθού, όπως έχετε
πράξει παραδειγματικά μέχρι σήμερα.

Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας και εύχομαι
και πάλι καλή συνέχεια στο κοινωνικό έργο σας.

Ο Πρόεδρος του Προοδευτικού – Εξωραϊστικού Συλ-

λόγου Αγίας Μαρίνας Κρωπίας

Κων/νος Κουντούρης

Συγχαρητήρια 
στον αρθρογράφο της “Ε”

Γιάννη Κορναράκη

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου,  για το
άρθρο του κ. Γιάννη Κορναράκη,  το οποίο δημοσιεύθηκε,
στην  «ΕΒΔΟΜΗ»,  στο χιλιοστό (1000)  φύλλο, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2017, με τίτλο «Νέα Αττική Κωμωδία:  Μέ-
νανδρος»,   για την εκπληκτική σαφήνεια της περιγρα-
φής, η οποία αποδιδόταν,  στη μετάλλαξη της
Αριστοφανικής κωμωδίας,  στην αδιάφορη και αποπρο-
βληματισμένη καινούργια μορφή της, στη  «Νέα πλέον
Αττική» Κωμωδία!!! 
Το μεστό από ακριβείς περιγραφές κείμενο, η απλή και
ευχάριστη γλώσσα, καθώς και το λιτό, ζωντανό και πα-
ραστατικό ύφος,  με ταξίδεψαν και με καθήλωσαν  σ’
εκείνη την εποχή,  που μέτραγε τις ανοιχτές πληγές της
η προδομένη, βασανισμένη αλλά πάνω απ’ όλα  πανέν-
δοξη Ελλάδα μας!!!
Εύγε για το υπέροχο άρθρο σας κ. Κορναράκη!!!

Με εκτίμηση
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Αδράνεια στο Δήμο 3Β

Επιστολή ελάβαμε από κατοίκους της συνοικίας “Πο-

λιτεία” της Βούλας, όπου καταγράφουν τα κακώς κεί-

μενα στη γειτονιά τους.

«Ο Δήμος τον τελευταίο καιρό έχει αδρανοποιηθεί,
είτε λόγω καλοκαιριού είτε έλλειψης επαφής με τις
ανάγκες των δημοτών», σημειώνουν και καταγρά-

φουν σειρά περιστατικών (κατειλλημμένα πεζοδρόμια

από επιχειρήσεις, έλλειψη σηματοδότησης, “στην

πλατεία οργιάζουν τα μηχανάκια” κ.α.). αλλά και για

“την καθαριότητα και τους βρώμικους και χαλασμέ-

νους κάδους”... «με την ελπίδα ότι κάτι θα κινηθεί

τώρα που έρχνται ...οι δροσιές.

Μια μαύρη κηλίδα στην

ιστορία της Αττικής

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βού-

λησης Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, Δημοσθένης Δόγκας, δήλωσε

με αφορμή τη βύθιση του δεξαμε-

νόπλοιου “Αγία Ζώνη ΙΙ” και την μό-

λυνση των υδάτων που επέφερε:

“Μια μαύρη κηλίδα στην ιστορία

της Αττικής άφησε η βύθιση του

δεξαμενόπλοιου και η μεγάλης

έκτασης ρύπανση που προκάλεσε

σε όλο το παράκτιο μέτωπο.

Οι πολίτες της Αττικής και ειδικό-

τερα οι δημότες των νοτίων προ-

αστίων έζησαν και ζουν έναν

εφιάλτη, καθώς είναι ανυπολόγι-

στες ακόμη οι συνέπειες αυτής της

τραγωδίας στο θαλάσσιο περιβάλ-

λον, στη διατροφική αλυσίδα αλλά

και στην τοπική οικονομία. Πρόκει-

ται για ένα περιστατικό που ξε-

περνά τη λογική, καθώς συνέβη

πλησίον του μεγαλύτερου λιμανιού

της χώρας και η καταστροφή αντί

να περιοριστεί αμέσως, αφέθηκε

να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. 

Οι πλοιοκτήτες, ο διοικητικός μη-

χανισμός που άφησε αυτό το κα-

ράβι στη θάλασσα, οι κρατικοί

λειτουργοί που είναι επιφορτισμέ-

νοι με την αντιμετώπιση έκτακτων

καταστάσεων πρέπει να λογοδοτή-

σουν για την ασύγγνωστη αυτή

αμέλεια που επέδειξαν σε όλα τα

στάδια του ναυτικού αυτού ατυχή-

ματος. 

Οι κάτοικοι της Αττικής ζητούν

πρωτίστως να ενημερωθούν έγ-

κυρα και τεκμηριωμένα για το μέ-

γεθος της καταστροφής που

συντελέστηκε. Η πολιτεία και τα

όργανά της οφείλουν να απαντή-

σουν για τη ζημιά που υπέστησαν

οι ακτές μας. Οι πολίτες ζητούν να

αποδοθούν ευθύνες. Είδαμε πόσο

“γυμνό” είναι το κεντρικό κράτος

μπροστά στην έκτακτη ανάγκη και

αυτό ίσως είναι το πιο ανησυχητικό

από όλα. Όλο το βάρος της αντιμε-

τώπισης του ατυχήματος έπεσε

πάνω στους Δήμους που ειδοποι-

ήθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά

στιγμή. 

Συντάσσομαι και υποστηρίζω τους

δημάρχους Γλυφάδας και Αλίμου

αλλά και το WWF Ελλάς, που κα-

τέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά

παντός υπευθύνου. Είναι ένα περι-

βαλλοντικό έγκλημα που χρήζει

παραδειγματικής τιμωρίας.

Καλούμε τους δημότες σε εγρή-

γορση, να απαιτήσουν υπεύθυνη

ενημέρωση και να πάρουν το ζή-

τημα των παραλιών στα χέρια

τους. Θα στηρίξουμε με όλες μας

τις δυνάμεις το εθελοντικό κίνημα

που ενεργοποιείται για να καθαρί-

σουμε τις ακτές μας”. 

Γράφει ο Σύλλογος:

Μόλυνση παραλίας πρ. κάμπινγκ Βούλας

Με αφορμή την πρόσφατη άμεση δραστη-

ριοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου μας

για την προστασία των ακτών από την πε-

τρελαιοκηλίδα, σας ενημερώνουμε ότι

έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων από

μέλη του συλλόγου μας για ενδεχόμενη μό-

λυνση της θαλάσσιας περιοχής στην παρα-

λία του πρώην κάμπινγκ Βούλας.

Συγκεκριμένα κατά το τελευταίο διάστημα

έχει παρατηρηθεί από λουόμενους στην εν

λόγω παραλία έντονη δυσοσμία προερχό-

μενη από τον αγωγό απορροής υδάτων στη

θάλασσα που βρίσκεται στα σύνορα του

πρώην κάμπινγκ με το Π.Ι.Κ.Π.Α. Το φαινό-

μενο δεν έχει μόνιμη εμφάνιση αλλά συμ-

βαίνει κατά περιόδους με αυξομειούμενη

ένταση. Εφ’ όσον η διαχείριση του πρώην

κάμπινγκ Βούλας έχει πλέον αναληφθεί από

τον δήμο Βάρης,Βούλας,Βουλιαγμένης, θε-

ωρούμε αναγκαία την επέμβαση της υπηρε-

σίας σας για την διερεύνηση και επίλυση του

θέματος, είτε αυτό προέρχεται από τις εγ-

καταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων της

Ε.Υ.Δ.Α.Π. που βρίσκονται στην πλατεία

Κρήτης είτε από τις επιχειρήσεις που λει-

τουργούν στην α΄πλάζ Βούλας. Παρακα-

λούμε για τις ενέργειές σας (π.χ.

δειγματοληψία υδάτων από τον συγκεκρι-

μένο αγωγό), διερεύνησης της υπαιτιότητας

και οριστική επίλυση του προβλήματος για

την προάσπιση της υγείας των λουομένων

και επισκεπτών της παραλίας.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

ΤΗΛ. 6937730962 - 6974017018

Μόλυνση στη θάλασσα του πρ. κάμπινγκ Βούλας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, απέστειλε

επιστολή προς το Δήμo 3Β επισημαίνοντας τη μόλυνση που παρατηρεί-

ται κατά καιρούς στην ακτή του πρώην κάμπινγκ Βούλας.

Eμείς έχουμε γράψει κατ’ επανάληψιν για το θέμα, το οποίο συνέβη και

εφέτος, αλλά και πέρυσι, που έπεσαν λύματα στη θάλασσα.

Σε επιτόπια επίσκεψη μέσα στο χώρο του κάμπινγκ υπάρχει ένα κτίσμα

το οποίο μέσα έχει αντλίες και φρεάτια. Η δυσοσμία του είναι ...τραγική.

Ξερά υγρά βρίσκονται μέσα και έξω απ’ αυτό και έχει και αγωγό εξόδου.

Όλα αυτά καταμαρτυρούν ότι από εκεί προέρχεται η όλη κατάσταση.

Δεν γνωρίζουμε αν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ ή αλλού. 
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Συνεχίζονται οι προσπάθειες απορύπανσης των

ακτών που επλήγησαν από την πετρελαιοκηλίδα στη

Σαλαμίνα από τη διαρροή πετρελαίου του πλοίου

“Αγία Ζώνη ΙΙ”.

Δυστυχώς το πετρέλαιο ταξιδεύει με ταχύτατους

ρυθμούς και μέσα στις πρώτες ημέρες ρύπανε βαρύ-

τατα όλες τις ακτές μέχρι τη Γλυφάδα.

Οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται ότι δεν ενημερώθηκαν

και δεν πρόλαβαν να προστατεύσουν στο δυνατόν τις

ακτές με ειδικά φράγματα.

Ο Δήμος 3Β τοποθέτησε φράγμα (14.9) στη μύτη του

ΠΙΚΠΑ μήκους 3 χιλιομέτρων και έτσι από τη  Βούλα

και κάτω περιορίστηκε η ρύπανση στο ελάχιστο.

Οι μακροσκοπικοί έλεγχοι στις ακτές του Δήμου 3Β,

από στελέχη της Δημοτικής Αρχής έδειξαν ότι η κα-

τάσταση των ακτών παραμένει καλή και σταθερή. 

Εμείς που κολυμπήσαμε στην παραλία του “Νότος”

διαπιστώσαμε ότι επιπλέουν κάποια κομμάτια, τα

οποία μάλιστα μαζεύουν με απόχη πριν βγουν στην

ακτή οι χειμερινοί κολυμβητές. Παρ’ όλα αυτά κολυμ-

βητής που πήγε προ ημερών, μας είπε ότι γέμισαν τα

πόδια του πίσσα.

Σε πιο βαριά κατάσταση είναι το Καβούρι, ιδιαίτερα ο

κολπίσκος που βρίσκεται μετά το τέλος του δρόμου,

περπατώντας λίγα μέτρα. Η ακτή του χτυπιέται από

το δυτικό άνεμο και έτσι - πιστεύουμε - ότι γέμισε η

ακτή μαζούτ πριν μπει το φράγμα. Πάντως επιτηρεί-

ται καθημερινά από τη Δημοτική Αρχή, η οποία ομο-

λογουμένως, ενήργησε συντονισμένα και όπως θα

έπρεπε να ενεργεί κάθε δημόσια υπηρεσία σε έκτα-

κτες καταστάσεις.

Επίσης στην ακτή του Αστέρα έχει μπει φράγμα,

όπως μπήκε και στο Καβούρι στο ύψος περίπου που

είναι το νησάκι.

Εκπρόσωπος της εταιρείας “Chemico Lab” η οποία

διεξήγαγε τους εργαστηριακούς ελέγχους - για τα 3Β

- την περασμένη Παρασκευή (15.9) διευκρίνισε ότι η

αναλογία των συσσωματωμάτων σε σχέση με τον

όγκο του νερού είναι τέτοια που δεν προκαλούν

καμία μετρήσιμη μόλυνση.

Θα μπορούσε να πει κανείς - με ανοχή - ότι μπορεί να

κολυμπήσει στις ακτές του Δήμου 3Β, αποφεύγοντας

τους κόλπους που χτυπιούνται από το δυτικό άνεμο.

Γενικά, οι ακτές που χτυπάνε δυτικοί άνεμοι έχουν

πληγεί σε πολλά πολλά μίλια... Και όταν αλλάξει η

φορά των ανέμων είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι κάποια

σωματίδια θα ...ταξιδέψουν αλλού. Γι’ αυτό γράψαμε

στο προηγούμενο φύλλο ότι συνέβη περιβαλλοντικό

έγκλημα. Και είναι έτσι γιατί η ρύπανση απλώνει και οι

επιπτώσεις θα φανούν πολύ αργότερα...

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στα 3Β, ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ενημέρωσε

το σώμα για την κατάσταση που επικρατεί στις ακτές,

για τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Δήμου για

να προστατευθούν  καθώς και για τα χρηματικά ποσά

που θα δαπανηθούν για την προστασία τους.

Ολες οι παρατάξεις συμφώνησαν και προσυπέγρα-

ψαν τις ενέργειες. Τα χρήματα που θα δαπανηθούν,

όπως είπε ο δήμαρχος, θα καταβληθούν από την

ασφαλιστική εταιρεία. 

σ.σ. Να το ελπίζουμε γιατί μιλάμε για 30.000 ευρώ

ημερησίως!!!

Μηνυτήρια Αναφορά των Δημάρχων

Αλίμου και Γλυφάδας  

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης και ο Δήμαρ-

χος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου κατέθεσαν

(15.9.17) Μηνυτήρια Αναφορά ενώπιον της Εισαγγε-

λίας Πρωτοδικών Αθηνών (Εισαγγελέας Περιβάλλον-

τος) κατά παντός υπευθύνου για την πρωτοφανή και

τεράστια βλάβη που προκλήθηκε από τη βύθιση του

πλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ» και τη διασπορά πετρελαίου σε

όλο τον Σαρωνικό κόλπο. 

Οι δύο Δήμαρχοι ζητάνε να αποδοθούν οι ευθύνες

που βαραίνουν κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για

πράξεις και παραλείψεις. 

Η ζημιά στο περιβάλλον είναι σοβαρή και προκαλεί

θλίψη και οργή. Οι συνέπειες για την ποιότητα της

ζωής των πολιτών, τον τουρισμό και την οικονομία

των δύο πόλεων είναι εξίσου άμεσες και σοβαρές. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν, και έπρεπε, να είχαν απο-

φευχθεί, αν ο καθένας (δημόσιο και ιδιώτες) στον

τόπο μας έκανε σωστά τη δουλειά του. 

Το Υπουργείο Υγείας απαγορεύει

την κολύμβηση από τη Σαλαμίνα

μέχρι και τη Γλυφάδα

Στον παραπλεύρως πίνακα δημοσιεύεται η απόφαση του

Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 7ΥΠΨ465ΦΥΟ-ΦΙ-1) με τις περιοχές

που απαγορεύεται η κολύμβηση. Συνέχεια στη σελ. 15

Προσπάθειες απορρύπανσης στις ακτές
Aπαγορευμένες ακτές κολύμβησης

H φωτογραφία έχει ληφθεί από την παραλία της Γλυφάδας 14.9.17!
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Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Η Ανατολική Αττική έσυρε και φέτος τον

χορό στο διήμερο εκδηλώσεων (16-17.9),

που οργάνωσε η Περιφέρεια Αττική με τίτλο

«Η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό…»
στην κεντρική πλατεία Αχαρνών, με τη στή-

ριξη της δημοτικής αρχής. 

Tην πρώτη ημέρα της εκδήλωσης, πραγμα-

τοποιήθηκε η 4η Συνάντηση Εθνοτοπικών

Συλλόγων Ανατολικής Αττικής, όπου οι θε-

ατές απόλαυσαν χορούς και τραγούδια από

την Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τη Μικρά

Ασία, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες

και τον Πόντο. 

Οι εθνοτοπικοί σύλλογοι που λειτουργούν

με έδρα στην Ανατολική Αττική, καταβάλ-

λουν αξιόλογες προσπάθειες ώστε να μετα-

φέρουν την πατρίδα τους, τον τόπο

καταγωγής τους, στην περιοχή που σήμερα

κατοικούν και έχουν μέχρι σήμερα προσφέ-

ρει πολύτιμο έργο στη διάσωση και διάδοση

των τοπικών πολιτισμών. 

Τη δεύτερη ημέρα έλαβε χώρα η 2η Συνάν-

τηση Αρβανιτών Ανατολικής Αττικής, στην

οποία συμμετείχαν χορευτικές ομάδες από

τους δήμους Αχαρνών, Μαρκοπούλου, Λαυ-

ρεωτικής, Ωρωπού, Σαρωνικού και Παιανίας. 

Ξεχωριστές στιγμές του διημέρου ήταν τα

δρώμενα που παρουσιάστηκαν στους θεα-

τές, όπως η αναπαράσταση παραδοσιακού

γάμου στη Σαντορίνη και το αφηγηματικό

δρώμενο «Αρβανίτικος Αρραβώνας – Το

σημάδι» από τον Κάλαμο.

Την εκδήλωση πλαισίωσε πολυμελής ορχή-

στρα παραδοσιακής μουσικής αποτελού-

μενη από καταξιωμένους μουσικούς και

τραγουδιστές, η οποία συνέχιζε να παίζει

παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια για

τους θεατές που γέμισαν την πλατεία των

Αχαρνών, «παρασύροντας» τους, σε ένα

γλέντι που κράτησε για αρκετή ώρα. 

Την έναρξη και των δύο χορευτικών συναν-

τήσεων έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατο-

λικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος

στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προ-

σπάθεια της Περιφέρειας Αττικής για στή-

ριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και της

παράδοσης, αλλά και των τοπικών χορευτι-

κών και μουσικών συλλόγων για τη συνέ-

χιση της τοπικής κουλτούρας και της

πολιτιστικής ιδιαιτερότητας κάθε περιοχής.

Ο Π. Φιλίππου έκανε ιδιαίτερη αναφορά και

στην επιλογή της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής για την πραγματοποί-

ηση της εκδήλωσης για δεύτερη συνεχό-

μενη χρονιά σε ανοιχτό χώρο, η οποία μόνο

τυχαία δεν ήταν, καθώς στόχος είναι η

απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στον

πολιτισμό να μην είναι πολυτέλεια αλλά δι-

καίωμα.

Σύντομο χαιρετισμό απεύθυνε και ο Δήμαρ-

χος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος

μίλησε για την άρρηκτη σχέση του ελληνι-

κού πολιτισμού με τον χορό και επισήμανε

ότι με τη συγκεκριμένη εκδήλωση αναδει-

κνύονται τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούν

όσοι ασχολούνται με συλλόγους, όπως

είναι το μεράκι, το κέφι και η αγάπη για τον

κάθε τόπο. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε και απο-

νομή δώρων και αναμνηστικών στους συλ-

λόγους που συμμετείχαν, ως ελάχιστη

ένδειξη εκτίμησης για την ανταπόκρισή

τους στο κάλεσμα της Περιφέρειας να λά-

βουν μέρος στη φετινή διοργάνωση. Ο

Δήμος Αχαρνών τίμησε τον Αντιπεριφερει-

άρχη Π. Φιλίππου για την πολυετή του προ-

σφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, με

απονομή αναμνηστικής πλακέτας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών

Χρήστος Σπίρτζης, ο Αντιπεριφερειάρχης

Δυτικής Αττικής Γιάννης Βασιλείου, οι Βου-

λευτές της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννης

Δέδες και Εύη Χριστοφιλοπούλου, η Περι-

φερειακή Σύμβουλος – εντεταλμένη Πολι-

τικής Προστασίας Ιωάννα Τσούπρα, ο

Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών,

Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του

Δήμου Αχαρνών, καθώς και εκπρόσωποι το-

πικών φορέων και πολίτες – κάτοικοι της

περιοχής. 

«Η Ανατολική Αττική σέρνει τον χορό…»
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ΤΙΜΗΜΕΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΑΤΙΜΩΤΙΚΗ ΖΩΗ

«Ἀλγεινοτέρα γάρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ μετά τοῦ
μαλακισθῆναι κάκωσις ἤ ὁ μετά ρώμης καί κοινῆς
ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσθητος θάνατος».

(Θουκυδίδης, 460-399, Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 43)

(= Γιατί πράγματι για έναν άνδρα που διαθέτει φιλότιμο

είναι περισσότερο επώδυνη η ταπείνωση που απορρέει απ’

τη δειλία παρά ο θάνατος με τόλμη - ψυχικό σθένος - και

με ελπίδα συγχρόνως κοινή - όλων για τη νίκη της πατρί-

δας, ο οποίος επέρχεται ανώδυνος/ανεπαίσθητος).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θουκυδίδης μάς διδάσκει πως η ζωή ως βιολο-

γικό απλώς φαινόμενο είναι κατώτερης αξίας απ’ τη ζωή με

ηθικό περιεχόμενο, γι’ αυτό ο θάνατος είναι προτιμότερος,

όταν η ζωή κινδυνεύει να χάσει την ηθική της υπόσταση και

να εξευτελιστεί.

“ΚΤΗΜΑ ΤΕ ΕΣ ΑΙΕΙ ΜΑΛΛΟΝ” (Α,22)
ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ!!!

(Κληρονόμοι, ιδιοκτήτες, κάτοχοι, διαχειριστές)

Ο Θουκυδίδης μάς κληροδότησε το ιστορικό του έργο

ως απόκτημα αθάνατο/αιώνιο, αλλά εμείς είμαστε ανί-

κανοι να το κληρονομήσουμε και να το διαχειριστούμε

σωστά προς όφελός μας.

Το θουκυδίδειο έργο-δημιούργημα έχει συντεθεί/συγγραφεί

για να αποτελέσει ένα πολύτιμο οδηγό/σύμβουλο των αν-

θρωπίνων γενεών, που θα ακολουθήσουν, για να αποφύγουν

τα λάθη του Παρελθόντος και να διαμορφώσουν ένα καλύ-

τερο Μέλλον. Μέσα στα 12, (σημαδιακός ιερός αριθμός),

μόνο κεφάλαια  (35-46) του “Επιταφίου” του Περικλέους πα-

ρελαύνει όλη η  γνώση για τον Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο

(Κλασσική Εποχή), κι αν ήταν το μόνο έργο της Αρχαίας Ελ-

ληνικής Γραμματείας που θα είχε διασωθεί, απ’ τα πολλά

που καταστράφηκαν, θα γνωρίζαμε τα πάντα γι’ αυτόν. Μου

θυμίζει τον κρατήρα, περίφημο αγγείο του Αλεσάντρο Φραν-

σουά, που το ανακάλυψε το 1844 στην Ιταλία (Κιούσι) και γι’

αυτό πήρε το όνομά του, τον κρατήρα του αγγειοπλάστη Ερ-

γότιμου και του αγγειογράφου Κλειτία, με τη μελανόμορφη

διακόσμηση του μεγάλου κρατήρα (570) που απεικονίζει 270

μορφές της Μυθολογίας και φέρει 131 επιγραφές. Αν όλα

τα αγγεία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης χάνονταν και σω-

ζόταν μόνο αυτό, θα ήταν ικανό να μιλήσει για την εποχή

του, να δώσει ταυτότητα σε όλη την Αρχαία Ελληνική Μυ-

θολογία (μεταφέρθηκε πρόσφατα από τη Φλωρεντία και φι-

λοξενήθηκε στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης). 

“ΔΥΝΑΜΙΚΗ” ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ “ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ” 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΥΠΩΔΗΣ 

και ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΕΝΗ!
ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετά την πραξικοπηματική αποπομπή / κατάργηση του

“Επιταφίου” του Περικλέους, για το σχολικό έτος 2016-

2017 (Νίκος Φίλης), επανέρχεται για το σχολικό έτος

2017-2018 και εντάσσεται στο πρόγραμμα διδασκαλίας

του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και

Γραμματείας Γενικής Παιδείας στη Β’ τάξη Ημερήσιου

Γενικού Λυκείου. Μετά τις έντονες αντιδράσεις διαφό-

ρων επιστημονικών φορέων αναγκάστηκε ο Υπουργός

Απαιδείας Κώστας Γαβρόγλου να τον επαναφέρει υπο-

βιβάζοντάς τον όμως στη Β’ Λυκείου (διδασκόταν στη

Γ’ Λυκείου, μία ώρα την εβδομάδα, όλο το έτος), για 2

ώρες εβδομαδιαίως επί δύο μήνες (11/9 έως 11/11

2017), αρχομένης της διδασκαλίας του από την πρώτη

ημέρα του αγιασμού! Ο “Επιτάφιος” του Περικλή θα δι-

δάσκεται σε 15 διδακτικές ώρες στο πρώτο δίμηνο του

σχολικού έτους μόνο!!!

Σας πληροφορώ ότι ακόμη δεν έχει αρχίσει η κουτσου-

ρεμένη, υποτυπώδης, πρόχειρη διδασκαλία του και τα

βιβλία δεν έχουν έρθει ακόμη στα σχολεία λόγω της

εσπευσμένης και αιφνίδιας υπουργικής απόφασης.

Το κακό δεν έχει τέλος. Η Αντιγόνη που διδασκόταν πέ-

ρυσι επί όλο το διδακτικό έτος αποσπασματικά και φτά-

ναμε μέχρι τον στίχο 780 (Αίμονα) για δύο ώρες την

εβδομάδα, εφέτος συρρικνώνεται η περίοδος διδασκα-

λίας από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι το τέλος του διδα-

κτικού έτους. Το περίεργο είναι ότι ζητείται να διδαχτεί

όλο το έργο, και από πρωτότυπο και από μετάφραση

αποσπασματικά μέχρι το τέλος (στίχος 1353).

Κανείς βέβαια δεν αντιδρά γι’ αυτή τη “γενναιόδωρη”

πράξη του Υπουργείου Απαιδείας, που δέχτηκε να ευτελί-

σει και τα δύο έργα, (ρίχνοντας στάχτη στα μάτια) από το

να τα καταργήσει εντελώς, όπως είχε προαναγγείλει!!!

«Ὅταν δέ κρηπίς μή καταβληθῇ γένους (σήμερα της

Παιδείας) ὀρθῶς, ἀνάγκη δυστυχεῖν τούς ἐκγόνους».
(Ευριπίδης, 480-406, «Ηρακλής Μαινόμενος», στίχ. 1261-1262).

[= Όταν δεν τεθούν απ’ την αρχή γερά θεμέλια/βάσεις - του

γένους (σήμερα της Παιδείας) με το σωστό τρόπο είναι

αναπόφευκτο οι απόγονοι να περιπίπτουν σε δυστυχία].

ΣΧΟΛΙΟ: Ο σοφός ποιητής Ευριπίδης είχε σωστά προ-

βλέψει πως χωρίς σωστή Παιδεία αναγκαστικά κι αμετά-

κλητα θα υποφέρουν οι επόμενες γενιές. Πιστεύω πως

δεν έπεσε έξω, απλώς εμείς πέσαμε εκόντες άκοντες.

Εφαρμόζουμε την τακτική του ράβε-ξήλωνε και επιφέ-

ρουμε μπαλώματα που δεν επιλύουν τα άλυτα προβλή-

ματα της πολύ Παιδεμένης και Απαίδευτης Παιδείας μας,

αλλά τα επιδιορθώνουν πρόχειρα και προσωρινά.

ΑΗΡ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

Στο προηγούμενο άρθρο υποστηρίζαμε πως ο ΑΗΡ είναι

ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ. Αυτό διαφαίνεται κι αν πάρουμε τα

γράμματα χωριστά: Α = Αήρ, Η = Ήλιος και Ρ =

ρους/ροή/κίνηση. Διαπιστώνουμε ότι ο αήρ διαθέτει

όλες τις ιδιότητες της δομής του. Επηρεάζεται από την

ηλιακή ακτινοβολία και είναι μια αχανής, άπειρη πνοή

που διαπερνά τα πάντα. Κι εμείς δεν είμαστε παρά μι-

κροί κόσμοι, που μας συγκρατεί στη ζωή η ίδια αυτή

λεπτή πνοή αέρα (η “ψυχή”).

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ο Αναξιμένης είναι ο πρώτος που έκανε εμπειρική και

όχι πειραματική παρατήρηση στην ύπαρξη του ψυχικού

κόσμου του ανθρώπου. 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ και ΗΛΙΟΣ

Υπήρξε ο πρώτος που παρατήρησε πως η Σελήνη δανεί-

ζεται το φως της από τον Ήλιο.

Ο Ήλιος γι’ αυτόν κατελάμβανε μια δεσπόζουσα θέση.

Ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ Σελήνης και

Άστρων και φωτίζεται προς πάσα κατέυθυνση. Η θρη-

σκόληπτη, μυθική, μεταφυσική πίστη πως ο Ήλιος είναι

κυρίαρχος πάνω σ’ όλα και παρακολουθεί, εποπτεύει και

επιβλέπει τα πάντα παραχωρεί τη θέση της σε μια φυ-

σική - επιστημονική εξήγηση.

Ίσως ο Άναξιμένης να ‘ναι ο Προ-πρόδρομος, του Ηλιο-

κεντρικού Συστήματος. Αυτός που πρώτος έθεσε τον

Ήλιο ως κέντρο του Σύμπαντος. Το μήκος και το πλά-

τος των πλανητών υπολογίζεται με βάση τις ηλιοκεν-

τρικές συντεταγμένες.

ΑΕΤΙΟΣ ΙΙ 20, 2 (Dox. Gr. 348) «Ἀναξιμένης πύρινον
ὑπάρχειν τόν ἥλιον ἀπεφήνατο (συνέχεια) 22, 1: Ἀνα-
ξιμένης πλατύν ὡς πέταλον τόν ἥλιον. 23,1 (Dox. Gr.
352): Ἀναξιμένης ὑπό πεπυκνωμένου ἀέρος καί ἀντι-
τύπου ἐξωθούμενα τά ἄστρα τάς τροπάς ποιείσθαι». 
[Ο Αναξιμένης αποφάνθηκε ότι ο ήλιος είναι πύρινος

(συνέχεια): Ο Αναξιμένης (λέει ότι)  ο ήλιος είναι πλα-

τύς σαν πέταλο (συνέχεια): Ο Αναξιμένης (δέχεται ότι)

τα αστέρια ωθούνται από συμπυκνωμένο και αντίθετο

αέρα, και έτσι κινούνται].

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ και ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
Εξήγησε το Ουράνιο τόξο (ΙΡΙΣ) ως αποτέλεσμα της αν-

τανάκλασης των ηλιακών ακτίνων πάνω σε μια μάζα

συμπυκνωμένου αέρα. Το 578 ο Αναξιμένης παρατή-

ρησε τη σχέση του Ουράνιου Τόξου και του Ήλιου.

Αντί να αποδώσει το τόξο σε θεϊκές, ουράνιες δυνάμεις

πρότεινε πως τα σύννεφα αλλάζουν την πορεία του

ηλιακού φωτός και παράγουν το τόξο των χρωμάτων,

του οποίου βασικά και ευδιάκριτα χρώματα είναι το κόκ-

κινο, το κίτρινο και το μπλε και ακολουθούν το ιώδες,

το πράσινο, το βιολετί και πορτοκαλί, σύνολο επτά.

Μετά από 2.215 χρόνια, ο Καρτέσιος (1596-1650)

έδωσε την πρώτη ικανοποιητική ερμηνεία για το πώς

δημιουργείται το φυσικό αυτό φαινόμενο, με το νόμο

της διάθλασης του ηλιακού φωτός (1637).

ΑΕΤΙΟΣ ΙΙΙ 5, 10 (Dox. Gr. 373) ¨Ἀναξιμένης ἶριν γίνε-
σθαι κατ᾽αὐγασµόν ἡλίου πρός νέφει πυκνῷ καί
παχεῖ καί µέλανι παρά τό µή δύνασθαι τάς
ἀκτῖνας εἰς τό πέραν διακόπτειν ἐπισυνισταµέ-
νας αὐτῷ.
(Ο Αναξιμένης λέει ότι το ουράνιο τόξο σχηματίζεται

από την πρόσπτωση των ακτίνων του ηλίου σε πυκνό

και μαύρο σύννεφο, οπότε οι ακτίνες δεν μπορούν να

το διαπεράσουν και συγκεντρώνονται πάνω σ’ αυτό). 

―――――
* Ἀνδραποδωδία: παράγεται από το ανήρ + πούς + ώδης. Αρι-

στοτελικός όρος που βρίσκεται στα “Πολιτικά” βιβλίο Ζ’, κεφ. 15,

13 ή 1336b, 13 και σημαίνει τον ανδραποδισμό, την υποδούλωση,

υποταγή, δουλοπρέπεια, ανελευθερία. 

Σ’ ένα τέτοιο καθεστώς δουλείας, κατοχής και ανελευθερίας μάς

έχουν ρίξει, οι κρατούντες, από το 2009· τότε που ξέσπασε η δήθεν

οικονομική κρίση και που μας το επέβαλε η τρόικα, για να μας δια-

σώσει αφαιμάσσοντας και την παραμικρή ικμάδα που διαθέταμε.

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής Φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους 

ἄρχεσθαι
&

Ἀνδραποδωδίας*
παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ  ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

ΘΕΩΝ Ο ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ σ. 198, 14
(ἀντλεί ἀπό τόν Δερκυλίδη) Εὔδη-
μος ἱστορεῖ ἐν ταῖς Ἀστρολογίαις
[ἀπόσπ. 94 Spengel], ὅτι Οἰνο-
πίδης [βλ. ἀριθµ. 41, 7] εὗρε
πρῶτος..., Ἀναξιµένης δέ ὅτι ἡ
σελήνη ἐκ τοῦ ἡλίου ἔχει τό
φῶς καί τίνα ἐκλείπει τρό-
πον».

(= O Eύδημος στο βιβλίο του “Αστρολογίαι” αναφέρει ότι ο

Οινοπίδης το ανακάλυψε πρώτος..., ο Αναξιμένης όμως (είπε

ότι) η σελήνη παίρνει το φως της από τον ήλιο και παθαίνει

έκλειψη κατά κάποιον τρόπο)
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Συνέχεια από τη 12

Παρακάτω δημοσιεύουμε στοιχεία από την ίδια από-

φαση στην οποία σημειώνεται:

«Η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της

θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ποσό-

τητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επι-

πτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, καθώς και τη

διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με

επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρό-

βιων φυτών.

Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι

μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

(θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυ-

γόνου, τύπος πετρελαίου). Από την καταβύθιση σταγο-

νιδίων στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί

οργανισμοί που φιλτράρουν την τροφή τους (π.χ μύδια,

στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες με γοργούς

ρυθμούς. Αν και οι άμεσες επιπτώσεις του πετρελαίου

στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά μι-

κρής κλίμακας, δεν αποκλείονται μακροχρόνιες επιπτώ-

σεις και ενδεχόμενα φαινόμενα βιοσυσσώρευσης

Β. Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύ-

θυνους των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με

ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενη-

μερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής

Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετή-

σουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθη-

καν ακατάλληλα για κολύμβηση. 

Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση

των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθε-

τούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέ-

φονται.

Γ. Υπενθυμίζεται ότι επειδή το φαινόμενο είναι δυ-

ναμικό, η παρούσα Απόφαση θα τροποποιείται εκά-

στοτε ανάλογα με τις διαμορφούμενες συνθήκες των

ακτών κολύμβησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ»

―――――

Καθαρές από υδρογονάθρακες και

ορυκτέλαια οι παραλίες  

του Δήμου Σαρωνικού

Με δελτίο Τύπου,  ο Δήμος Σαρωνικού ενημερώνει ότι

από την πρώτη στιγμή έκανε συντονισμένες προσπά-

θειες προστασίας των ακτών απαντώντας σε ανακρι-

βείς πληροφορίες από μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Η Δημοτική Αρχή του Δήμου και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος
Γιώργος Σωφρόνης από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινω-
νία με τις λιμενικές αρχές, προκειμένου να έχει επίσημη ενη-
μέρωση για τη διάσταση του προβλήματος. Οι λιμενικές
αρχές διαβεβαίωναν ότι δεν υφίσταται πρόβλημα με την πε-
τρελαιοκηλίδα στην περιοχή μας. Παρόλα αυτά εμείς δεν
εφησυχάσαμε. Βρεθήκαμε σε εγρήγορση κι όταν μια μικρή
κηλίδα εμφανίστηκε το Σάββατο 16/9 το πρωί, ανατολικά της
ξενοδοχειακής μονάδας του Grand Resort, χρησιμοποιήσαμε
τα απορροφητικά ρολά και την συλλέξαμε.
Τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου, από τις πρώτες πρωι-
νές ώρες έως και την δύση του ηλίου, καθημερινά επιβλέ-
πουν τις παραλίες και απομακρύνουν τα συσσωματόματα,
όπου αυτά εμφανίζονται από την Παρασκευή το μεσημέρι
που έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στην παραλία της Σα-
ρωνίδας».

Προχώρησε άμεσα με το ΕΛΚΕΘΕ και τα Αναλυτικά

Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. και προχώρησαν σε αναλύ-

σεις των υδάτων και έχουν ήδη στα χέρια τους την

ανακοίνωση των μετρήσεων, την οποία δημοσι-

εύουμε.

Σαρωνικός, 21/9/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαρωνικού έλαβε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου

2017, την πρώτη ανάλυση των υδάτων από τις παρα-

λίες:  Αγίου Νικολάου Λαγονησίου, κεντρική Σαρωνί-

δας, κόλπου Αλυκών Αναβύσσου και Θυμαρίου

Παλαιάς Φώκαιας. Όλες οι παραλίες παρουσιάζουν

και επίσημα μηδενικές τιμές ανίχνευσης υδρογοναν-

θράκων και ορυκτέλαιων.

Τις αναλύσεις πραγματόποιησαν τα “Αναλυτικά Ερ-

γαστήρια Αθηνών Α.Ε.”, τα οποία είναι πιστοποιημένα

από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Οι αναλύ-

σεις αυτές θα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση

έως και τα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να ενημερώνονται

οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Δήμου μας.

Αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα των δειγ-

μάτων που έχουν ληφθεί από το ΕΛΚΕΘΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της σχετι-

κής Υπουργικής Απόφασης για τις ακτές που απαγο-

ρεύεται η κολύμβηση, οι παραλίες του Δήμου

Σαρωνικού ΔΕΝ έχουν κριθεί ακατάλληλες.

Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για

κάθε ενδεχόμενο και θα ενημερώνουμε για κάθε εξέ-

λιξη, πάντα με γνώμονα την προστασία της ακτο-

γραμμής του Δήμου μας και της υγείας των πολιτών

και επισκεπτών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 

Εκπαιδευτικός-Ειδική Παιδαγωγός
με μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία παιδιού 

και εφήβου και εκπαίδευση στον τομέα 

της μαθησιακής παρέμβασης αναλαμβάνει:

3 την ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ παιδιών Νηπιαγω-

γείου και Δημοτικού με Αυτισμό, ΔΕΠΥ, Συναισθη-

ματικές Δυσκολίες και άλλα Σύνδρομα

3 την κατ΄ οίκον ενισχυτική διδασκαλία μαθητών

του Δημοτικού με και χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες

Τηλ. 6981320409

Προσπάθειες απορρύπανσης στις ακτές
Καθαρές οι ακτές από Βούλα και κάτω αλλά...
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Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης 21 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα στην Ειρήνη

«Ειρήνη είναι η στοργική μάνα της γης» (Ησίοδος)
«Ο Πόλεμος προς την Eιρήνη οδηγεί» (Κικέρων)

Η Ειρήνη με τις πολύπλευρες εκφάνσεις και εκδηλώσεις στη ζωή

των ανθρώπων είναι όμοια η στοργική «μάνα» που περιβάλλει με

αγάπη το δημιούργημά της στολίζοντάς το με όλες τις Αξίες αναπτυ-

ξιακής και πνευματικής εξέλιξης στην πορεία της ζωής.

Ειρήνη, εξ ορισμού, είναι η έλλειψη εμπόλεμης κατάστασης και

κυρίως «ανάπτυξη φιλικών σχέσεων» μεταξύ ατόμων, κοινωνιών και

ιδιαίτερα κρατών. Η εσωτερική ειρήνη μιας χώρας εξασφαλίζεται και

διατηρείται με τη λύση του κοινωνικού προβλήματος που προξενεί τα-

ραχές και επαναστάσεις. Η Ειρήνη όμως ανάμεσα σε κράτη είναι πιο

περίπλοκη υπόθεση, γιατί οι λαοί είναι διαποτισμένοι με προκατα-

λήψεις, εθνικό φανατισμό και επεκτατικές βλέψεις για να αποκτήσουν

δύναμη. Ως μόνο μέσο για τον περιορισμό της πιθανότητας μιας πο-

λεμικής σύρραξης είναι η ειρηνική οικονομική και πολιτισμική συνερ-

γασία ανάμεσα στους λαούς ως προϋπόθεση της οικονομικής

ανάπτυξης, της ευημερίας και της πολιτιστικής δημιουργίας.

Μεγάλη όμως είναι η αξία της ατομικής ειρήνης του ανθρώπου,

της ψυχοπνευματικής του ισορροπίας, όταν οι πράξεις και η ζωή του

βρίσκονται σε αντιστοιχία με αυτά που πιστεύει, όπως είναι και η οι-

κογενειακή ειρήνη όπου επικρατεί ομόνοια και αγάπη ανάμεσα στα

μέλη της.

Επίσης οι αρμονικές και φιλικές σχέσεις χαρακτηρίζουν την ομα-

λότητα και την εθνική ενότητα ενός κράτους καθώς και την ειρήνη

ανάμεσα στους λαούς. Οι αρχαίοι Έλληνες θεοποίησαν την Ειρήνη και

την θεωρούσαν κόρη του Δία και της Θέμιδας και αδελφή τής Ευνο-

μίας και της Δίκης. Τα επίθετα που της αποδίδονται δείχνουν και τα

αγαθά που προσφέρει η Ειρήνη. Έτσι χαρακτηρίζεται φιλάνθρωπος,

πλουτοδότειρα, φιλέορτος, καλλίστη θεών, σεμνοτάτη θεά κ.ά. Περί-

φημο ήταν το σύμπλεγμα, στην Αγορά των Αθηνών, που παρίστανε

την Ειρήνη με τον μικρό Πλούτο στην αγκαλιά της.

Η αρχαιότερη προσπάθεια για την παγίωση της Ειρήνης θεωρούν-

ται οι Αμφικτιονίες. Αμφικτιονία ήταν θρησκευτική οργάνωση στην

οποία συμμετείχαν οι κάτοικοι γειτονικών περιοχών της αρχαίας Ελ-

λάδας με επίκεντρο έναν ναό κοινής λατρείας και η οποία εξελίχθηκε

αργότερα σε πολιτική ομοσπονδία πόλεων - κρατών με κοινωνικό

στόχο και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε πολιτική συνομοσπονδία (αμ-
φικτίων = αρχ. περίοικος αυτός που κατοικεί γύρω από «ιερό»). Αμφι-

κτίονες, δε, ονομάζοντο τα μέλη του αμφικτιονικού συνεδρίου, δηλαδή

οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των αρχαίων πόλεων στη Βουλή της Αμφι-

κτιονίας και οι Πρόεδροι των Πυθικών Αγώνων, όπου η «ευγενής

άμιλλα» έχει ως αποτέλεσμα την κοινωνική συμβίωση, καλλιεργώντας

το σεβασμό προς τις ισχύουσες ηθικές αρχές και φέρνει κοντά τους

λαούς που θέτουν κοινούς στόχους και αγωνίζονται για την πραγμα-

τοποίησή τους υπέρ του καλού όλων.

Οι Ολυμπιακοί αγώνες είχαν κίνητρο την ευγενή άμιλλα, τη δημι-

ουργία ομαδικού πνεύματος με αξιοπρέπεια και συνειδητοποίηση κοι-

νής προσπάθειας για επίτευξη κοινών στόχων με σύμπνοια και τη

συνεργασία ατόμων, ομάδων και λαών. Οπότε η εκεχειρία, η αναστολή

των εχθροπραξιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (βάσει αμοι-
βαίας συμφωνίας), όπως κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων,

ήταν θεσμός για τους αρχαίους. Μια περίοδος δηλαδή ανακωχής, ει-

ρηνευτική, με κατάπαυση συγκρούσεων για τη διακίνηση των αγωνι-

στών αθλητών και όλων των ανθρώπων που θα παρακολουθούσαν και

θα συμμετείχαν στο τελετουργικό από την έναρξη έως το τέλος των

εορτών των Ολυμπιακών Αγώνων, της μεγάλης εορτής ανά τέσσερα

έτη που σηματοδοτούσε τη σύμπνοια, τη συμφιλίωση των λαών κάθε

πόλης - κράτους (όπως ίσχυε την αρχαία εποχή) και που ευελπιστεί

στους σημερινούς χρόνους να είναι ένα αναίμαχτο και αδιασάλευτο

διάστημα «Ειρήνης». «Όπου υπάρχει άμιλλα, εκεί υπάρχει και νίκη»

(Αριστοτέλης). Είναι ένα ρητό με πολλαπλές ερμηνευτικές διαστάσεις.

Ακόμη, η ιδέα μιας Παγκόσμιας Ειρήνης, εκφράστηκε για πρώτη

φορά από τους Στωικούς φιλοσόφους (πολιτικοί άνδρες και φιλόσοφοι)

που κατά καιρούς εργάστηκαν για την ανάπτυξη ειρηνιστικής κίνησης,

η οποία τον 18ο αιώνα καλλιεργήθηκε και εξελίχθη με την ανθρωπι-

στική φιλοσοφία, κυρίως με τον Ζαν - Ζακ - Ρουσό, τον Βολταίρο και

τον Καντ. Στην σύγχρονη, δε, εποχή έχουν γίνει αλλεπάλληλες προ-

σπάθειες για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης. Τόσο η Κοινωνία

των Εθνών, που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου, όσο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, που δημιουρ-

γήθηκε μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, εκφράζουν την

ανάγκη των Εθνών για ειρηνικές σχέσεις. Με την «ειρηνική συνύ-

παρξη» οι λαοί θα μπορούν να συνεχίσουν την πολιτιστική τους πρό-

οδο. Σε καιρό ειρήνης προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη

αξιοπρέπεια, η ατομική ελευθερία, καλλιεργούνται κοινωνικές αρετές,

η ομόνοια, η δικαιοσύνη, η πειθαρχία, η αλληλεγγύη, οι Τέχνες, τα

Γράμματα, οι Επιστήμες, που συντελούν στην ανάπτυξη του πολιτι-

σμού. Παράλληλα κατοχυρώνονται οι κοινωνικοί θεσμοί και τα αν-

θρώπινα δικαιώματα είναι σεβαστά απ’ όλους. 

Η ειρήνη θα πρέπει να επικρατήσει μέσα από τη συνειδητοποίηση

του παραλογισμού του πολέμου, που οδηγεί σε αυτοκαταστροφή την

ανθρώπινη κοινωνία και στον αφανισμό του έλλογου όντος, συνεπώς

και της «λογικής» προκαλώντας πάντα την υποδούλωση του ανθρώ-

που στην υλική «άλογη» δύναμη, σε σύγκρουση με τις πνευματικές

αξίες που συγκροτούν την «εσωτερική ειρήνη» και ισορροπία του

πνεύματος με την πραγματικότητα της ζωής του.

Έχει λεχθεί ότι «όταν χάσεις κάτι τότε μόνο εκτιμάς την αξία του»
και ότι «μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε δυνατότεροι», γιατί τα δεινά

της σύγκρουσης και του πολέμου είναι ολέθρια, και οι οδύνες της ζωής

αξεπέραστες, αν δεν ανορθωθείς ξυπνώντας το πνεύμα και ενδυναμώ-

νοντας την ψυχή για ν’ αντέξεις, μέχρι να ξημερώσει η μέρα της προ-

σμονής για τη «νίκη». Νίκη της εσωτερικής ειρήνης αποδεχόμενοι «το

τίμημα» της επαναπροσδιόρισης επιλογών και πράξεων, που ενέχει

αλλαγές και «ανταλλαγές» με το βαθύτερο νόημα του ρητού «ό,τι δί-

νεις, παίρνεις», που η πολλαπλότητα της ερμηνείας του περιλαμβάνει

όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και εκφράσεις της ζωής.

Η Ειρήνη σε συνδυασμό με την Ελευθερία είναι πηγή ευτυχίας

της οποίας τα αγαθά καταξιώνονται σε αντιπαράθεση με τα δεινά που

προσάπτονται στη ζωή από τους αγώνες του πολέμου κατά της κατα-

πίεσης, της καπηλείας κι αθέμιτης εκμετάλλευσης των ευγενών ιδεω-

δών και της υποδούλωσης.

Όμως τη θετική θέση του πολέμου αποδίδουν δύο αποφθέγματα

με παράλληλο περιεχόμενο δείχνοντας ότι: «Ο πόλεμος προς την ει-
ρήνη οδηγεί» (Κικέρων) και «Αν θέλεις, Ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πό-
λεμο» (Λατινικό ρητό). 

Συμβολικά, παράλληλο νόημα αποδίδουν τα λόγια του Σωκράτη,

όπως τα έγραψε ο Κ. Βάρναλης, ότι: «…Στα βάθη της ψυχής, κοιμών-
ται θαμμένες οι ιδέες - αλήθειες, κάτω από σκουριά πολλή, που τηνε
σωριάζουνε μέσα της ατίθασες αισθήσεις, ασυγκράτητες επιθυμίες και
συμφέροντα και για να τις ξεσύρουμε στο φως της μέρας…» χρειάζεται

μια δύναμη! Ένας αγώνας!

Ο πόλεμος συναντάται με πολλές έννοιες, ενώ η θετική διαδρομή

του οδηγεί στην προσπάθεια για επίτευξη ειρήνης. Οι εσωτερικές συγ-

κρούσεις συναισθημάτων, που οι αντιξοότητες της ζωής φέρνουν στην

επιφάνεια απότομες αλλαγές συμπεριφοράς, οργή, χλευασμό, πόνο,

χαρά, αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα ταραγμένης ζωής, αναζητούν

τώρα την ηρεμία, τη γαλήνη ψυχής και πνεύματος με τον επαναπρο-

σδιορισμό επιλογών και πράξεων για εσωτερική ειρήνη, χωρίς να θί-

γεται όμως η αξιοπρεπής και δίκαιη έκβαση της συμπεριφοράς του

ανθρώπου. 

«Αν θέλεις ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο» αυτό ταιριάζει απόλυτα

για την επίτευξη της εσωτερικής ειρήνης και ηρεμίας. Ετοιμάσου δη-

λαδή να καταπολεμήσεις τις έξεις και τα πάθη σου, τους άλογους και

λανθασμένους προσανατολισμούς σου, ώστε με αυτογνωσία και αυ-

τοκριτική να βρεις και να αναπνεύσεις τον ανάλαφρο και καθαρό αέρα

της «ελευθερίας», της ηρεμίας και της εσωτερικής ειρήνης.

Η έννοια του πολέμου δεν έγκειται μόνο στην επίθεση, αλλά και

η άμυνα όπως και η ετοιμότητα για προστασία των κεκτημένων που

απειλούνται είναι μέσα στις πολεμικές προδιαγραφές και δραστη-

ριότητες. Όταν θέλεις ειρήνη και γαλήνη ψυχής για να μην θίγονται

τα καλώς έχοντα, η «ετοιμότητα» για την προστασία τους είναι απα-

ραίτητη. Η προετοιμασία για την αντίσταση μιας επίθεσης υποστη-

ρίζεται και επαυξάνει όπως επισημαίνεται στα λόγια που πηγάζουν

από την εμπειρία: «…για να μη σε πιάσουν στον ύπνο». Αυτό λέει

πολλά και θέλει μια βαθύτερη ερμηνεία. Όμως, απλά, η συνεχής ηρε-

μία και γαλήνη υπνώνει τις «αντιστάσεις» και αφαιρεί τη δύναμή τους,

οπότε δείχνεται ως θετική, από μια άποψη, η «σύγκρουση» ώστε να

ταραχθούν τα νερά τής γαληνεμένης θάλασσας για την πρόνοια και

ετοιμότητα μιας αναπάντεχης «φουρτούνας».

Οι καιροί χρειάζεται κάποτε να ταράξουν τα νερά για να συνέλ-

θουν οι άνθρωποι από την «υλιστική υπερτροφία».

Μια μορφή πρόνοιας και ετοιμότητας για να σωθούν οι πολιτισμι-

κές Αξίες εμφαίνεται σ’ ένα στίχο του Οδυσσέα Ελύτη, που λέει: « Ό,τι
σώσεις μες στην αστραπή καθαρό στον αιώνα θα διαρκέσει». Εάν προ-

στατευτούν οι κοινωνικές Αξίες που στηρίζουν την Ειρήνη και την

Ελευθερία, η διαχρονικότητά τους αλώβητη θα παραμένει στο βάθρο

το ψηλότερο παρακάμπτοντας την όποια κρίση.

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

Μαθήματα 

Από 01/10/2017 και για την περίοδο 2017-2018, θα λει-

τουργούν στο Σύλλογο τα παρακάτω τμήματα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη Καρακώστα Έφη – τηλ. 6942-901643

Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων

ΓΙΟΓΚΑ Υπεύθυνη Φωσκόλου Σοφία –τηλ. 6934-259442                                                                                                                       

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη Θαλασσινού Ζωή –τηλ. 6945-974784                                                                                                                       

LATIN-ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη Χαμαράτου Μέλπω –τηλ. 6950-430963                                                                                                                      

Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ PILATES

Υπεύθυνη Μπερμπατσέλη Μάγκυ –τηλ. 6972-621414                                                                                                                      

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Κλασική Κιθάρα, Κιθάρα συνοδείας,

Ηλεκτρική κιθάρα, Ηλεκτρικό μπάσσο, μπουζούκι) υπεύ-

θυνος Καρούσος Δημήτρης- τηλ. 6944-692711                                                

ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ Υπεύθυνη Κοκολάκη Λίλυ 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972-486175 &  6948-505748 

ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Υπεύθυνη Χρίστινα Λίνα

Τηλ. Επικοινωνίας:  6945-330566 Παιδικό τμήμα & Τμήμα

ενηλίκων

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Υπεύθυνη Μον-

τεσάντου Αντωνία

Τηλ. Επικοινωνίας:  6984-197844

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Υπεύθυνη Βασιλείου  Ζωη (Rake master)

Τηλ. Επικοινωνίας:  6981-001731 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ 6944-308718 //

6947-503368

Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο

Λαυρεωτικής στην Κερατέα

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει, ότι οι εγγραφές στο Δη-

μοτικό Ωδείο "Δημήτρης Νικολάου" άρχισαν από την 1η Σε-

πτεμβρίου 2017 και

συνεχίζονται στο πανέμορφο

παραδοσιακό κτίριο στην Κε-

ρατέα.

Εγγραφές:  Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή:  17:00 - 20:00 & 

Σάββατο: 10:00 – 13:00

Τηλέφ. Ωδείου: 22990 68426

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

“Δημήτρης Νικολάου”
Σχολές Αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών (αρμονία, αντίστιξη,

φυγή, ενοργάνωση, σύνθεση)

Σχολή Ενόργανης Μουσικής (πιάνο, κιθάρα, βιολί κ.ά.)

Σχολή Μονωδίας - Μελοδραματικής

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Αρμονίου

Σχολή Ακορντεόν

ΤΜΗΜΑ 

ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ηλεκτρική Κιθάρα

Μπάσο - Ντραμς

ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
για παιδιά από 2 έως 6 ετών
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Άρθρο Γιάννη Βαρουφάκη

Ο Εμανουέλ Μακρόν, από τη στιγμή που φάνηκε ικανός

να κερδίσει την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας,

αντιμετωπίστηκε από το Βερολίνο ως θείο δώρο και ταυ-

τόχρονα μεγάλη απειλή.

Θείο δώρο ήταν, αναμφισβήτητα, ως η τελευταία ελπίδα

του βαθέος κατεστημένου να υποστηρίξει ότι ο εθνικο-

λαϊκισμός (που έφερε το Brexit και μια σειρά από ακρο-

δεξιές εξάψεις, π.χ. σε Ολλανδία και Αυστρία)

αναχαιτίστηκε αποφασιστικά στη Γαλλία. Με την εμφα-

τική νίκη του Μακρόν επί της Λεπέν απεφεύχθη όχι μόνο

το τέλος της Μέρκελ (στην οποία θα χρέωναν οι δικοί

της την απώλεια της Γαλλίας και της Ε.Ε.,) αλλά και η

εκκίνηση μιας διαδικασίας, εντός της Ομοσπονδιακής

Δημοκρατίας, για Gerxit – για τη σταδιακή απαγκί-

στρωση της Γερμανίας από την ευρωζώνη -που έτσι κι

αλλιώς θα αποδομείτο μετά από μια νίκη της Λεπέν - και

ίσως από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η νίκη του ευρωπαϊστή, φιλελεύθερου Μακρόν, επί της

Λεπέν ήταν, συνεπώς, θεόσταλτη για το Βερολίνο, ιδίως

δεδομένου ότι ο Μακρόν δημοσίως διακήρυττε την προ-

σήλωσή του στη γερμανική συνταγή για απορρύθμιση

των εργασιακών δικαιωμάτων των Γάλλων εργαζόμε-

νων.

Παράλληλα, όμως, ο Μακρόν αντιπροσώπευε και θανά-

σιμη απειλή. Το σχέδιο του Σόιμπλε για την ευρωζώνη,

το οποίο ποτέ δεν αμφισβήτησε η Μέρκελ, μπορεί να

συμπυκνωθεί σε μία φράση που τον έχω ακούσει με τα

αυτιά μου να λέει - όχι μία φορά αλλά δις: «Θέλω την
τρόικα στο Παρίσι!»
Το σκεπτικό του Σόιμπλε που κρύβεται πίσω από τη

φράση εκείνη είναι απλό: Δεδομένου ότι, στα μάτια του

γερμανικού κατεστημένου, μια πραγματική ομοσπονδία

δεν είναι εφικτή,

το αντίτιμο που πρέπει να καταβάλει το Παρίσι στο Βε-

ρολίνο για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το μάρκο (του

οποίου το ευρώ, κακά τα ψέματα, δεν είναι παρά μια με-

ταμφίεση) είναι η παραχώρηση του ελέγχου του γαλλι-

κού κρατικού προϋπολογισμού, τον οποίο θα ασκεί για

πάρτη του Βερολίνου η... τρόικα. Μέσα από το πρίσμα

αυτό, ο Μακρόν αποτελούσε απειλή επειδή στόχευε να

χρησιμοποιήσει την αύρα της εκλογικής του νίκης ώστε

να αναχαιτίσει το σχέδιο Σόιμπλε κρατώντας την τρόικα

μακριά από το Παρίσι.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα, σχεδόν, από την

αρχή: Το Βερολίνο κάποτε ήθελε (συμπεριλαμβανομέ-

νου και του Σόιμπλε) τη μετεξέλιξη της ευρωζώνης σε

ομοσπονδία, με ομόσπονδο υπουργείο Οικονομικών,

κοινό ομοσπονδιακό χρέος κ.λπ. Αυτό όμως σε θεωρη-

τικό επίπεδο. Στην πράξη, Σόιμπλε, Μέρκελ αλλά και

λοιπές κατεστημενικές δυνάμεις  (...) δεν εμπιστεύονται

το Παρίσι και τη Ρώμη φοβούμενοι ότι, στον δρόμο προς

μια ομοσπονδία, οι γαλλικές και ιταλικές ολιγαρχίες θα

εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία ώστε να φορτώσουν τε-

ράστιο παθητικό στους ώμους της κυοφορούμενης ομο-

σπονδίας - το οποίο τελικά παθητικό θα επωμιστεί η

Γερμανία.

Ως αποτέλεσμα, ομολογούν κατ’ ιδίαν Γερμανοί αξιωμα-

τούχοι, αυτό που προέχει για το Βερολίνο είναι ο έλεγ-

χος των κρατικών προϋπολογισμών Γαλλίας και Ιταλίας

απ’ ευθείας, και με απόλυτο τρόπο (δηλαδή με δικαίωμα

βέτο).

Καθώς αυτό δεν είναι εφικτό ούτε πολιτικά ούτε και επι-

κοινωνιακά, τείνουν προς την αμέσως καλύτερη, για αυ-

τούς, λύση: την τρόικα στο Παρίσι! Πιο συγκεκριμένα,

το σχέδιο Σόιμπλε, που έχει αποδεχθεί επί της ουσίας

όλο το γερμανικό πολιτικό φάσμα Χριστιανοδημοκρα-

τών (CDU-CSU)-Σοσιαλδημοκρατών (SDP)-Ελεύθερων

Δημοκρατών (FDP), προβλέπει τη θεσμοθέτηση του

προέδρου του Eurogroup ως κομισάριου της ευρωζώ-

νης με το δικαίωμα, άνευ δεύτερης συζήτησης ή δια-

πραγμάτευσης, να ασκεί βέτο στους κρατικούς μας

προϋπολογισμούς, και με τον πρόεδρο του EuroWork-

ingGroup -το οποίο αποτελεί πεδίον δόξης λαμπρόν για

τα στελέχη της τρόικας- να επιτηρεί το Παρίσι, όπως

σήμερα την Αθήνα.

Γνωρίζω καλά ότι ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν γνώστης

του σχεδίου αυτού, το οποίο μάλιστα έχει χαρακτηρίσει

ως κήρυξη ενός νέου «θρησκευτικού πολέμου» μεταξύ

Γερμανίας και Γαλλίας – αναφερόμενος στον εκατοντα-

ετή πόλεμο καθολικών-διαμαρτυρομένων. Πολύ πριν

αναδειχθεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, σκε-

φτόταν τον βέλτιστο τρόπο αντίδρασης της Γαλλίας στο

γερμανικό σχέδιο για μια ευρωζώνη-σιδερένιο κλουβί,

με βασικό έγκλειστο το Παρίσι.

Αντίθετα με τον Ολάντ, ο Μακρόν είχε καταλάβει ότι, το

2015, το Βερολίνο πάσχισε να κατακρεουργήσει την Ελ-

ληνική Ανοιξη ως πρόβα τζενεράλε για την εφαρμογή

του σχεδίου αυτού. Ετσι, κατέληξε στο δικό του σχέδιο

αποτροπής του βερολινέζικου σχεδίου: να απαιτήσει τη

δημιουργία κοινού, ομοσπονδιακού προϋπολογισμού,

από τον οποίο θα προέκυπταν κονδύλια για επενδύσεις

και επιδόματα ανεργίας, με αντάλλαγμα τις γερμανικής

έμπνευσης αντεργατικές «μεταρρυθμίσεις» στην αγορά

εργασίας της Γαλλίας.

Για το Βερολίνο αυτή η πρόταση θεωρείται απαράδεκτη

και έπρεπε να καταρριφθεί φλεγόμενη αλλά, παράλ-

ληλα, και με τακτ – δεδομένου ότι ο Μακρόν, που την

καταθέτει, είναι τόσο χρήσιμος στο γερμανικό κατεστη-

μένο.

Το μέγα πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Βερολίνο τους

τελευταίους δύο μήνες ήταν πώς να απορρίψει την πρό-

ταση του Μακρόν για ομοσπονδοποίηση, χωρίς να τον

εξευτελίσει ή να τον υπονομεύσει ανοιχτά. Τη λύση

έδωσε ο κ. Σόιμπλε, με πρόσφατη τακτικιστική του πρό-

ταση. Με στόχο να φανεί ότι πηγαίνει με τα νερά του

Μακρόν, την ώρα που τορπιλίζει τις προτάσεις του με

εξαιρετική βιαιότητα και ακρίβεια, ο Σόιμπλε πρότεινε τη

μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης

(ΕΜΣ) σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ).

Για να δείξει ότι συμμερίζεται τις αγωνίες του Μακρόν,

π.χ. την αίσθηση ανάγκης για ένα κοινό ταμείο από το

οποίο θα προκύπτουν κονδύλια για την ενίσχυση των

ανέργων αλλά και επενδύσεις, ο Σόιμπλε πρότεινε o

ΕΜΣ-ΕΝΤ να μπορεί να χρηματοδοτεί, ιδίως σε περιό-

δους ύφεσης, άμεσες επενδύσεις και επιδόματα ανερ-

γίας στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.
...

Να σημειώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ,

που θα λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, έχει ακριβώς την

ίδια σύνθεση με το... Eurogroup και πρόεδρός του είναι

ο πρόεδρος του Eurogroup. Δεύτερον, απαράβατος

όρος για να δοθεί έστω κι ένα ευρώ σε κράτος-μέλος

της ευρωζώνης από τον ΕΜΣ είναι η υπογραφή Μνη-

μονίου και η συνεχής αξιολόγηση της εφαρμογής του

από το EuroWorkingGroup, δηλαδή την τρόικα».

Kοίτα και κύριο άρθρο στο παρόν φύλλο, όπου επαλη-

θεύεται ο Βαρουφάκης.
πηγή: webmaster Yanis Varoufakis

Σύμφωνα με την πρόταση Μακρόν, τα κοινά κονδύλια θα δαπα-
νούνταν από την κοινή μας, ομοσπονδιακή, αρχή άμεσα και άνευ
όρων | AP / JEAN-CHRISTOPHE BOTT.

Σόιμπλε: «Θέλω την τρόικα στο Παρίσι!»

O Μακρόν στα (νέα) δίχτυα του Σόιμπλε

Ο Σόιμπλε πρότεινε τη μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Στήριξης (ΕΜΣ) σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο
(ΕΝΤ), ώστε τα κονδύλια να συνοδεύονται από... μνημόνια |
EPA / FELIPE TRUEBA.
Tα ευαγγελίστηκε ο Γιουνκέρ, στο Ευρωκοινοβούλιο, πρό-
σφατα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 21/9/2017

Αρ. Πρωτ. 32286

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2017 ΚΑΙ
Ο.Ε. 2018 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για
την ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝ-
ΤΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ Ο.Ε. 2017 ΚΑΙ Ο.Ε. 2018  με κριτή-
ριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής ,συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης 84.816,00€

(Α.Μ. 53/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι
έξι (26) ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 2/10/2017 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα :
17/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προσφο-
ρών θα γίνει στις 24/10/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβά-
λουν προσφορές για μία ή περισσότε-
ρες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι : 684,00€
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα
παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρό-
σβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Δήμου www.halandri.gr . (Πληροφορίες
στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ                                    
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Ελληνική Δημοκρατία   /    Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  /   Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr
Βούλα:  15-9-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  36531

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡ-
ΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 54/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προ-
ϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Περιγραφή Υπηρεσίας - Φάσεις Κόστος (Ευρώ)
Κατ’ αποκοπή ανά φάση

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α’ ΦΑΣΗ 
• Τεχνική διερεύνηση μιας πρότυπης - ολοκληρωμένης εγκατάστασης εναλλακτικής διαχείρισης των Αστικών 

Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) 
• Ακριβής αποτύπωση  εκτιμήσεων για τα επενδυτικά και λειτουργικά κόστη 12.096,77
• Σύγκριση των επιμέρους τεχνολογιών ως προς διαφόρους οικονομικούς δείκτες με κυριότερο αυτόν της παρού-
σας αξίας (Net Present Value- NPV) και μετέπειτα τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (Internal Rate of Return) και
την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης (Payback Period).

Β’ ΦΑΣΗ 
• Αξιοποίηση της  εφαρμογής διαλογής στην πηγή (Source Separation) για τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα - τρό-
πος χρήσης του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (compost)
• Εξέταση  δυνατότητας αποδέσμευσης από το Χ.Υ.Τ.Α. (Χωρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) 

αλλά και το Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) 12.096,77
• Ανάλυση   τρόπων χρηματοδότησης του έργου της δημιουργίας  μιας πρότυπης - ολοκληρωμένης εγκατάστασης εναλ-
λακτικής διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΟ 24.193,54
ΦΠΑ 24% 5.806,46    

Στρογγυλοποίηση 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ cpv

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
00-6142.025 ΠΑΡ.ΥΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠ.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 30.000,00€ 79415200-8
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 483,87 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  54/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 35753/12-9-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 5/10/2017

και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (δια-
κήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κα-
θημερινά από Δευτέρα  25-9-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

AΔΑ: 6320ΩΛ6-Ν9Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τ.Κ. 19 400
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
Κορωπί, 13 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 18756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤ-
ΤΕΙ ΟΤΙ: Διακηρύσσει προφορική φα-
νερή μειοδοτική δημοπρασία για
μίσθωση γηπέδου για την υποδοχή
ανακυκλώσιμων υλικών και ογκω-
δών από τις πράσινες γωνιές, όπως
αναφέρεται κατωτέρω:
1) Το προσφερόμενο ακίνητο θα
πρέπει να έχει επιφάνεια άνω των
8.000 τ.μ. και έως 15.000 μ2 και να
είναι προσβάσιμα σε επαρχιακούς ή
κύριους δρόμους του Δήμου ή
κοντά σε αυτούς.
Η ύπαρξη τυχόν διαθέσιμων κτη-

ρίων μικρής επιφάνειας στο προ-
σφερόμενο γήπεδο δεν είναι απα-
ραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.
2) Το προσφερόμενο ακίνητο πρέ-
πει να είναι από κάθε πλευρά κα-
τάλληλο για την χρήση που
μισθώνεται. Πρέπει να διαθέτει
θύρα ικανή για διέλευση μεγάλων
οχημάτων, διαμόρφωση γηπεδικής
επιφάνειας με αποστράγγιση ομ-
βρίων, να είναι περιφραγμένο ή να
διαθέτει περιτοίχιση. Τυχόν ελλεί-
ψεις που θα διαπιστωθούν θα υπο-
δειχτούν στον ιδιοκτήτη και θα
εκτελεσθούν με δαπάνη του ιδίου.
Η επιφάνεια του προς μίσθωση γη-
πέδου πρέπει να είναι άνω των
8.000 τ.μ. και έως 15.000 μ2 και
ελάχιστου πλάτους ≥ 50 m. Μπο-
ρούν επίσης να αποτελούν έκταση
προερχόμενη από συνένωση περισ-
σότερης της μίας ιδιοκτησίας αλλά
βεβαίως συνεχόμενων ιδιοκτησιών,
καθώς επίσης μπορούν να αποτε-
λούν τμήμα μεγαλύτερης ιδιοκτη-
σίας. Το ακίνητο περιμετρικά πρέπει

να έχει αποστάσεις από δομημένα
ακίνητα με χρήση κατοικίας τουλά-
χιστον 100 μ.μ. από τα όρια δομη-
μένων ακινήτων.
Επίσης αναφέρεται ότι η προσφορά
κατά την δημοπρασία των προς μί-
σθωση ακινήτων θα δίνεται ανά
στρέμμα.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν
οφείλουν εντός (20) ημερών από
της δημοσιεύσεως της παρούσης,
να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέ-
ροντος. Κατόπιν τούτου και μετά
από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια
επιτροπή θα κρίνει περί της καταλ-
ληλότητας των προσφερόμενων
ακινήτων και περί του αν αυτά πλη-
ρούν τους όρους διακήρυξης, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως
εντός δέκα (10) ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 και 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

AΔΑ: ΨΨΜΠΩΛ6-Σ45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ.2106026272 ΕΣΩΤ.113
ΓΑΧ:2106624963
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στ. Μπότου
ΚΟΡΩΠΙ 13/09/2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18757

Περίληψη διακήρυξης δημοπρα-
σίας για την μίσθωση του κυλι-
κείου στην πλατεία Δεξαμενής του
Δήμου Κρωπίας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημο-
πρασία φανερή προφορική για τη
μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα
στεγαστεί χώρος μαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης πρόχει-

ρου γεύματος (κυλικείο) στην πλα-
τεία Δεξαμενής του Δήμου Κρω-
πίας, με δυνατότητα ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία,
μετά την χορήγηση της απαιτούμε-
νης αδείας από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του Δήμου. Το ακίνητο
βρίσκεται στην πλατεία Δεξαμενής
του Δήμου Κρωπίας και έχει επιφά-
νεια 100,71 τ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατα-
θέσουν τις προσφορές τους ενώ-
πιων της επιτροπής διαγωνισμού
την ημέρα διενέργειας της δημο-
πρασίας, ήτοι την 13η  Οκτωβρίου
2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.00.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημο-
τικό κατάστημα του Δήμου που βρί-

σκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 47.
Τιμή εκκίνησης έχει ορισθεί το
ποσό των πεντακοσίων (500,00)
Ευρώ μηνιαίως.
Πληροφορίες και αντίγραφα της
διακήρυξης της δημοπρασίας παρέ-
χονται τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες 8.00 με 14.00, από το γραφείο
Δημάρχου του Δήμου Αρμόδιος
υπάλληλος Σταυρούλα Μπότου, Δι-
εύθυνση Βασ.Κων/νου 47, Τηλέ-
φωνο 2106026272-5 εσωτ.113.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ
ΕΩΣ ΤΗΝ 23/09/2017
ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καλύβια  18  /  09  / 2017
Αριθ.   Πρωτ    369        
Ταχ.  Δ/νση  Αθηνών & Ρήγα Φε-
ραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Αγγελής Γεώργιος
Τηλέφωνα : 2299 3 20314
Fax : 22993  20337
Email : george.aggelis@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
προκηρύσσει τη διενέργεια Συνοπτι-
κού διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές με συμπλήρωση τιμολο-
γίου και κριτήριο κατακύρωσης την
οικονομικότερη προσφορά (η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για το
σύνολο της παροχής της ζητούμενης
υπηρεσίας-εργασίας, αποκλειστικά /
μόνο βάσει της τιμής), για την εκτέ-
λεση της υπηρεσίας-εργασίας ‘’Οργά-
νωση εκδρομών (μεταφορά -
διανυκτέρευση) μελών ΚΑΠΗ σε εκ-
δρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγι-
κού χαρακτήρα έτους 2017’’ με
ενδεικτικό προϋπολογισμό 29.600,00
€ πλέον ΦΠΑ 24%.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας, θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις, α) του
Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων
116 και 117, β) του άρθρου 209 του
Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε
από την περ. 38 της παρ. 1 του άρ-
θρου 377 του Ν. 4412/2016, την
97/2017 (ΑΔΑ: Ω50ΖΟΕΤ3-691)
απόφαση του Δ.Σ. και την ανάγκη
του Νομικού Προσώπου Δήμου Σα-
ρωνικού για τη σχετική υπηρεσία.
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα

βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Νομικού Προσώπου “Αριστόδικος
Δήμου Σαρωνικού” στο Κ.Α: 15-
6413.001
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Σαρωνικού στις
05/10/2017 και ώρα ώρα 10:00 π.μ.
έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδο-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται
φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζε-
ται σε € (ευρώ) και θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως. 
Η εκτέλεση της υπηρεσία αρχίζει
από την υπογραφή της σύμβασης.
Tο τεύχος της μελέτης (Α.Μ 4/2017) η
διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης και
το ΤΕΥΔ αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ

ΑΔΑ : 71Θ9ΩΛ6-75Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 20-09-2017
Αρ. Πρωτ. : 19424
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας 19400 Κορωπί
Πληρ. Κ. Μωραΐτη
Τηλ.   : 210 6625682 
Φαξ    : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνο-

πτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμ-
μάτων 2017» προϋπολογισμού
60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά
βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα  που ζητούνται αναλυ-
τικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/40/2017. Γίνονται δεκτές προ-
σφορές για το σύνολο των ειδών
μόνο. Εναλλακτικές προσφορές ή
αντιπροσφορές δεν γίνονται δε-
κτές. Η εν λόγω προμήθεια θα χρη-

ματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου. Πλήρης
διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
05η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη
με ώρα έναρξης παραλαβής προ-
σφορών 10:00 και ώρα λήξης παρα-
λαβής προσφορών 10:30, ενώπιον
της Επιτροπής διαγωνισμού στο δη-
μοτικό κατάστημα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία   /    Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  /   Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr - www.vvv.gov.gr
Βούλα:  15-9-2017  /  Aρ. Πρωτ.:  36534

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤΩΝ» με ηλεκτρονικές  προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει
της τιμής σύμφωνα με την  α/α 8/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού
170.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), του Ν.3463/06 (Νέος
Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α
8/2017, την με αρ. Πρωτ. 35627/12-9-2017 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά και για τις 2  δύο ομάδες του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Παρασκευή  13-10-2017 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4)
εργάσιμες ημέρες ήτοι Πέμπτη 19-10-2017 από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 20-9-2017 22-9-2017 Παρασκευή 13-10-2017
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 10:30

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 46066
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΠΟΣΟ Cpv
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

20-7135.027 170.000,00€ 39224340-3
34913000-0

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 2.741.90 €.  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ
Σπάτα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Λυκείου των Ελληνίδων-Πα-
ράρτημα Σπάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού του,
καλεί τα Μέλη του σε Τακτική Γενική
Συνέλευση, την Τετάρτη 11 Οκτω-
βρίου 2017 και ώρα 6:30 μμ στη στέγη
του Λυκείου, επί της οδού Ικτίνου 7,
στα Σπάτα, με τα εξής θέματα:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβου-
λίου για τα πεπραγμένα του έτους.
2. Απολογισμός προηγούμενου έτους
και προϋπολογισμός επομένου έτους.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
4. Έγκριση των πεπραγμένων και
απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
5. Εκλογή εννέα μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και τριών μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συ-
νέλευση θα γίνει την επομένη Τετάρτη
18 Οκτωβρίου 2017 την ίδια ώρα, στον
ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του Διοικητικού Συμβουλίου                                                        

Μαρία Δ. Κουλοχέρη 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

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

Παραδίδονται μαθήματα

Βιολοντσέλλου
και θεωρίας της μουσικής.

Ειδικές τιμές για 

κατοίκους των 3Β.

Τηλ. 6988392926

ZHTOYNTAI ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
«Ιδιωτικό σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά Κα-

θηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία. Πα-

ρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935».

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων

στο Δήμο Σαρωνικού

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ

ΤΗΛ. 6977729300

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια 

πτυχιούχο Βρυξελλών.

Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα
Μαθήματα Ενηλίκων

TΗΛΕΦΩΝΟ: 6981691540

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, CD

Ο Δήμος Σαρωνικού, με την

ίδια υπευθυνότητα στο θέμα

των αδέσποτων ζώων συν-

τροφιάς, συνεχίζει και το

2017 τις δράσεις προστα-

σίας και περίθαλψης. 

Ειδικότερα:

- Για το 2017 υλοποιεί πρό-

γραμμα προστασίας αδέ-

σποτων ζώων συνολικού

ύψους 21.000 ευρώ, το

οποίο χρηματοδοτείται απο-

κλειστικά από ίδιους πό-

ρους του Δήμου. - Ο Δήμος

Σαρωνικού, εφαρμόζοντας

με συνέπεια την ισχύουσα

νομοθεσία στο θέμα των

αδέσποτων, έχει συγκροτή-

σει από το 2014 πενταμελή

επιτροπή για την παρακο-

λούθηση του προγράμματος

διαχείρισης αδέσποτων

ζώων συντροφιάς. Σημει-

ώνεται δε ότι, σύμφωνα με

το νόμο, η ίδρυση δημοτι-

κών καταφυγίων είναι προ-

αιρετική και όχι

υποχρεωτική.

- Το πρόγραμμα διαχείρισης

αδέσποτων που εφαρμόζει

σε ετήσια βάση ο Δήμος Σα-

ρωνικού έχει στόχο τη μη

περαιτέρω αύξηση του πλη-

θυσμού των αδέσποτων

ζώων, πρώτα των θηλυκών

και μετά των αρσενικών. Σε

όλα τα ζώα  γίνεται ηλε-

κτρονική ταυτοποίηση (mi-

crochip) και καταχωρείται

στο μητρώο που τηρεί ο

Δήμος, η φωτογραφία του

ζώου, τα εμβόλια, ο αριθμός

ταυτοποίησης και η περιοχή

περισυλλογής.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν

από τον Δήμο Σαρωνικού,

σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Φιλοζωική Εταιρεία.

Σημειωτέον ότι ο νόμος προ-

βλέπει συγκεκριμένες υπο-

χρεώσεις για τους

ιδιοκτήτες δεσποζόμενων

ζώων. Με τον Ν.4039/2012,

κάθε ιδιοκτήτης ζώου οφείλει

να τηρεί τους κανόνες σω-

στής διαβίωσής του, να μερι-

μνά και να εξασφαλίζει

προστατευμένο χώρο από τις

καιρικές συνθήκες  και κα-

θαρό χώρο, χωρίς να είναι

συνεχώς δεμένο. 

Επιπλέον, υποχρεούται:

- Να φροντίζει για τον άμεσο

καθαρισμό του περιβάλλον-

τος από τα περιττώματα του

ζώου, χρησιμοποιώντας μι-

κρές σακούλες για την απο-

μάκρυνσή τους.

- Να έχει προβεί στη σή-

μανση και καταγραφή των

στοιχείων του, με ψηφιακή

ταυτότητα.

- Να έχει εμβολιάσει το ζώο

και να προβαίνει σε τακτά

χρονικά διαστήματα στον

κτηνιατρικό έλεγχό του.

- Να έχει στειρώσει το ζώο,

εφόσον δεν μπορεί να καλύ-

ψει τις ανάγκες των ζώων

που θα γεννηθούν, ή να τα

διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

Η απόρριψη νέων νεογνών

ζώων σε κάδους ή οπουδή-

ποτε αλλού, διώκεται ποι-

νικά.

- Να γνωστοποιεί στην αρμό-

δια υπηρεσία του Δήμου την

πρόθεσή του να αποχωριστεί

το ζώο που έχει και το οποίο

με την ψηφιακή του ταυτό-

τητα έχει ήδη καταχωρηθεί

σε σχετικό αρχείο. 

- Να συντροφεύει ο ίδιος ή

κάποιος άλλος στη θέση του

το ζώο στον καθημερινό του

περίπατο και να έχει τον

άμεσο έλεγχό του. 

- Να μην εξέρχεται το ζώο

από την κατοικία του, προκα-

λώντας ανησυχία με την ανε-

ξέλεγκτη είσοδό του σε

άλλους ιδιωτικούς ή κοινό-

χρηστους χώρους. 

- Να δηλώνει την απώλεια

του ζώου στον κτηνίατρο σε

διάστημα πέντε ημερών, προ-

κειμένου να υπάρχει σωστή

και σαφής καταγραφή των

δεσποζόμενων ζώων. 

Οι παραβάτες όλων των πα-

ραπάνω διατάξεων του Ν.

4039/2012 τιμωρούνται με

ποινή φυλάκισης τουλάχι-

στον ενός έτους και ποινή

από 5.000 έως 15.000 ευρώ

καθώς και διοικητικό πρό-

στιμο.

Ο Δήμος Σαρωνικού, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις της

νομοθεσίας και με σκοπό να

περιορίσει το πρόβλημα της

εγκατάλειψης ζώων συν-

τροφιάς, καλεί τους ιδιοκτή-

τες των δεσποζόμενων

ζώων συντροφιάς να προ-

σκομίσουν ή να αποστεί-

λουν ταχυδρομικά, ή με

ηλεκτρονικό μήνυμα στον

Δήμο, αντίγραφο πιστοποι-

ητικό ηλεκτρονικής σήμαν-

σης ζώου έως τις

31/10/2017. Σημειώνεται ότι

η παράλειψη προσκόμισης

του συγκεκριμένου πιστο-

ποιητικού, επισύρει πρό-

στιμο ύψους 300 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες

στο Γραφείο Διαχείρισης

Αδέσποτων του Δήμου Σα-

ρωνικού, τηλ. 22993 20341.

Ελληνική Δημοκρατία    /    Νομός Αττικής
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ /   Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπογέας, Τηλέφωνο: 213-20 23 843, Email: m.bogeas@halandri.gr
Χαλάνδρι, 20/09/2017   /  Αρ. Πρωτ.: 31990      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: • ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   • ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ: • ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

προϋπολογισμού 59.000,00 €
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», με κριτήριο κατακύρωσης  η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), (Α.Μ. 63/2017).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 59.000,00 €.  CPV: 72261000-2 και 72212000-4
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 02/10/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών στο σύστημα :  16/10/2017 και ώρα 15:00μ.μ. 
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/10/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές  για το σύνολο μίας ή και περισσό-
τερων ομάδων (Α, Β & Γ). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσο-
στό 1% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α 28.225,81 282,26€ Διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

ΟΜΑΔΑ Β 12.903,23 129,04€ Εκατό είκοσι εννιά ευρώ και τέσσερα λεπτά 

ΟΜΑΔΑ Γ 6.451,61 64,52€ Εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 47.580,65 475,82€ Τετρακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 

και ογδόντα δύο λεπτά
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η δαπάνη  για την παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η διακήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.halandri.gr → εφη-
μερίδα της υπηρεσίας → Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας
του ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΕΒΔΟΜΗ». 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. 

Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά

για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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Τα έξυπνα κινητά smartphones, πρέπει να απαγορευτούν

από όλα τα σχολεία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα κι-

νητά στα σχολεία. Αν δεις το πρωί όλους· μαθητές και μα-

θήτριες που πάνε σχολείο, είναι με τα ακουστικά στ’ αυτιά

και τα κινητά στο χέρι. Τώρα πια εμφανίζονται συσκευές

ακόμη και στα χέρια μαθητών του Δημοτικού. Αφήστε που

τελικά χρησιμοποιείται για καταγραφή, βιντεοσκόπιση,

που χρησιμοποιούνται για εκδικητικούς σκοπούς ή για εκ-

βιασμό, παρόλο που η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση

και η ηχογράφηση μαθητών ή καθηγητών χωρίς τη σχε-

τική συγκατάθεσή τους αποτελούν ποινικό αδίκημα. 

Στο σχολείο η χρήση του κινητού τηλεφώνου δεν ωφελεί.

Αν ένα παιδί θέλει για σοβαρούς λόγους να επικοινωνήσει

με την οικογένειά του, υπάρχουν τα τηλέφωνα του σχο-

λείου. Τα smartphones αποσπούν την προσοχή των μαθητών

ακόμα και όταν χτυπά ένας σύντομος ήχος μηνύματος. Οι

μαθητές αντί να το αξιοποιούν το έξυπνο κινητό ως μέσο

για να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες,

προτιμούν να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την πρό-

σβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για να

ακούνε μουσική. Ο χρόνος που δαπανούν οι μαθητές στο

smartphone τους κατά τη διάρκεια του σχολείου, ισοδυναμεί

με μια επιπλέον ώρα μαθήματος την ημέρα, ή αλλιώς πέντε

ημέρες επιπλέον γνώσης τον χρόνο. 

Οι περισσότεροι θα περίμεναν πως η απρόσκοπτη πρό-

σβαση στην πληροφορία ανά πάσα στιγμή θα βοηθούσε

έναν μαθητή να αποδώσει καλύτερα στις εξετάσεις, στο

διάβασμα και στις εργασίες του. Ωστόσο φαίνεται ότι οι

συσκευές αυτές βλάπτουν την ικανότητα μάθησής τους.

Τα κινητά νέας γενιάς, αποσπούν την προσοχή των παι-

διών, δεν τα αφήνουν να συγκεντρωθούν, ενώ τα ερεθί-

σματα που δέχονται είναι άπειρα και ο εγκέφαλος τους,

αδυνατεί να τα επεξεργαστεί όλα, συγχρόνως με τα μα-

θήματα τους. Επίσης έχει βρεθεί ότι πιο εύκολα αποσπά-

ται η προσοχή των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις, από

τη χρήση κινητών τηλεφώνων, ενώ οι μαθητές που κατα-

γράφουν υψηλές επιδόσεις μπορούν να συγκεντρωθούν

στο μάθημα, ανεξάρτητα από την πολιτική που ακολουθεί-

ται για τα κινητά τηλέφωνα.

Τα παιδιά που έχουν διαρκώς μαζί τους κινητό τηλέφωνο

δεν αναπτύσσουν την ικανότητα προγραμματισμού του

χρόνου τους, αφού στηρίζονται στη δυνατότητα εντοπι-

σμού τους οποιαδήποτε στιγμή. Το παιδί βιώνει έτσι έναν

συνεχή έλεγχο και αισθάνεται ότι το παρακολουθούν παν-

τού, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει και εξάρτηση γιατί αν-

τιλαμβάνεται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να τηλεφωνήσει

στους γονείς του για να του λύσουν οποιοδήποτε πρό-

βλημα. Έτσι δεν μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να

είναι αυτόνομο και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα tablet και τα smart-

phones βλάπτουν τις τεχνολογικές δεξιότητες των παι-

διών. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC,

σε αναφορά του National Assessment Programme (Αυ-

στραλία) σημειώνεται ότι έχει παρατηρηθεί σημαντική μεί-

ωση στον «υπολογιστικό/ ψηφιακό αλφαβητισμό/

εγγραμματοσύνη» μεταξύ κάποιων μαθητών από το 2011.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν δύο γκρουπ παι-

διών, μικρότερης και μεγαλύτερης ηλικίας – συνολικά

πάνω από 10.500 μαθητές. Διαπιστώθηκε πτώση του επι-

πέδου ψηφιακού αλφαβητισμού σε σχέση με το 2011, με

χαμηλότερα επίπεδα αυτά των 16χρονων. Οι δεξιότητες

στις οποίες εξετάστηκαν ήταν η χρήση blogs και μηχανών

αναζήτησης, η δημιουργία προσκλήσεων μέσω λογισμικού

γραφικών, η δημιουργία online registration forms, η χρήση

κοινωνικών δικτύων για προώθηση events, η ρύθμιση ενός

tablet και η εγκατάσταση εφαρμογών, η δημιουργία ενός

animated video για την ασφάλεια του νερού και το ανέβα-

σμα αρχείων. Όπως φάνηκε, οι μαθητές πλέον προβαίνουν

σε εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας φορητών συ-

σκευών και φαίνεται πως επιδίδονται σε λιγότερη άσκηση

των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον «κλασικό» ψη-

φιακό αλφαβητισμό.

Για τους γονείς το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί τελικά ως

υποκατάστατο της πραγματικής παρουσίας και του ενδια-

φέροντός τους καθώς συνηθίζουν να θέτουν μέσω αυτής

της μεθόδου τα συνήθη ερωτήματα: “Διάβασες;”, “Έφα-

γες;”, “Πώς πέρασες στο σχολείο;”

Τέλος η χρήση κινητού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία

των μαθητών. Ο κίνδυνος, μπορεί να είναι πιο μεγάλος

στις μικρότερες ηλικίες, αλλά και οι μεγαλύτεροι μαθητές

μπορούν να κινδυνεύουν, αν σκεφτούμε ότι βάζουν τα κι-

νητά στις τσέπες του παντελονιού για πολλές ώρες, δη-

λαδή κοντά στα γεννητικά ή σε άλλα ζωτικά όργανα, όπως

είναι η καρδιά. 

Το καλύτερο είναι οι μαθητές και γενικά τα παιδιά να

έχουν (αν πρέπει να έχουν) ένα απλό παλαιάς τεχνολο-

γίας κινητό και όχι της νέας γενεάς. Με αυτόν τον τρόπο

δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του κινητού για δια-

σύνδεση με τα κοινωνικά δίκτυα κ.λπ.  

Μαρία Χιόνη, εκπαιδευτικός, MSc φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής

Αθηνών, καθηγήτρια ιατρικής ορολογίας, medlabnews.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Τα έξυπνα κινητά (smartphones) στο σχολείο, βλάπτουν τη μάθηση, 

τη συμπεριφορά αλλά και την υγεία των μαθητών

Ανησυχία για κρούσματα 

Ιλαράς στην Ανατολική Αττική

Ανησυχία στο ΚΕΕΛΠΝΟ για τα αυξανόμενα περιστα-

τικά ιλαράς σε παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας

στην Ανατολική Αττική, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος

Λαυρεωτικής.

Από το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμ-

βασης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-

των Θώρακος (ΚΕΕΛΠΝΟ) εκφράζεται προβληματισμός

για την αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς στη χώρα μας. 

Η ιλαρά είναι ιογενής νόσος που οφείλεται στον ιό της

ιλαράς και διακρίνεται σε 3 στάδια:

- το πρόδρομο (καταρροϊκό)  - το εξανθηματικό και

- το στάδιο της αποδρομής (ανάρρωσης)

Η ιλαρά μεταδίδεται από άτομο σε άτομο αερογενώς

με σταγονίδια και με άμεση επαφή με ρινικές ή φαρυγ-

γικές εκκρίσεις ασθενών και σπανιότερα με αντικείμενα

προσφάτως μολυσθέντων. 

Τα κρούσματα ιλαράς εμφανίζονται συνήθως στο τέλος

του χειμώνα και τις αρχές της άνοιξης και η νόσος είναι

πιο σοβαρή σε βρέφη και ενήλικες, λόγω επιπλοκών.  

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής πρόληψης της ιλαράς

είναι ο εμβολιασμός και όπως σημειώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ οι

γονείς θα πρέπει να συνεργάζονται με τον θεράποντα

ιατρό ή τον εργαστηριακό γιατρό τους, οι οποίοι μέσω των

βιβλιαρίων υγείας των βρεφών, παιδιών, εφήβων, θα πρέ-

πει να ελέγχουν την εμβολιαστική τους κατάσταση. 
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Ηττήθηκε η “Θέτις”
Εκτός έδρας φιλική ήττα γνώρισαν οι Γυναίκες της

Θέτιδας από τον νταμπλούχο Ελλάδος Ολυμπιακό

την Τετάρτη (20/9) το απόγευμα με 4-0 σετ. Η ομάδα

της ΑΣΠΕ Θέτις πραγματοποίησε ένα από τα δυνατό-

τερα τεστ που θα μπορούσε να έχει στην προετοιμα-

σία της, με τις αθλήτριες και το προπονητικό τιμ να

βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Επόμενη φιλική αναμέτρηση για τις Γυναίκες του συλ-

λόγου μας το Σάββατο (23/9) με αντίπαλο τον Πορ-

φύρα εντός έδρας.

Κύπελλο Γυναικών: Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Τοπικό Τμήμα Βούλας

«85 χρόνια δίνουμε Παλμό»

... στην προσωπικότητα, ... στην ομαδική ζωή

... στη φύση,  ... στον τόπο

... στην πρωτοβουλία,  ... στη σκέψη

... στην άποψη, ... στην κίνηση

... στο διαφορετικό

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 85 χρόνων από την

ίδρυσή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, το Τοπικό

Τμήμα Βούλας, διοργανώνει μια μεγάλη δράση το Σάβ-

βατο 23 Σεπτεμβρίου 2017. 

Ένα παιχνίδι πόλης! Μια αναζήτηση γεμάτη εκπλήξεις,

γνώσεις, εμπειρίες, γέλιο και φυσικά παλμό!

Παιδιά και οι νέοι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,

μαζί με φίλους, γονείς και δημότες, συμμετέχοντας σε

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δημιουργικά εργαστήρια

και παιχνίδια, θα έχουν την δυνατότητα να διασκεδάσουν,

να μάθουν, να προβληματιστούν και να μεταδώσουν τον

δικό τους ξεχωριστό παλμό.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 14:00

στην Πλατεία της Βούλας, μνημείο Ιμίων και θα ολοκλη-

ρωθεί στο Πάρκο Εθνικής Αντιστάσεως.

Πληροφορίες: 6946123064, Χρύσα Αλειφέρη

Τοπική Έφορος Βούλας

Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ–ΣΤΙΒΟΣ
ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017/18

Οι συμμετοχές των πρωταθλητριών και

των πρωταθλητών του Γ.Σ. Γλυφάδας,

την αγωνιστική περίοδο 2016-2017, στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα Α/Γ στο Λονδίνο, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Εφήβων στο Γκροσέτο της Ιταλίας και στα Βαλκανικά και

Πανελλήνια πρωταθλήματα, αποτέλεσαν το επιστέγασμα

των προσπαθειών τους και απέδειξαν ότι γνωρίζουν το μυ-

στικό της επιτυχίας στον κλασικό αθλητισμό.   

Τα γραφεία του Συλλόγου λειτουργούν:  Δευτέρα - Παρα-

σκευή, στο στάδιο στίβου του ΓΣ Γλυφάδας, Ζέρβα-Τατάκη

και Άλσους (19:00 - 20:15). 

Για λόγους διευκόλυνσης των μικρών φίλων, τα παιδιά Προ-

νήπιου, Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού μπορούν να

παρακολουθήσουν και το απογευματινό τμήμα (17:00 –

18:00) από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.                                                                       

Στις 7 ή 8 Οκτωβρίου αρχίζουν οι επίσημοι αγώνες του

γυναικείου τμήματος του Πρωτέα Βούλας με τις υποχρε-

ώσεις για το κύπελλο.

Η ομάδα του Πρωτέα ξεκινάει στη Β φάση της διοργάνω-

σης όπου θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Παναθη-

ναϊκό.

Αναλυτικά η κλήρωση της Β' Φάσης του κυπέλλου γυναι-

κών:

Β' Φάση - Σάββατο 07 ή Κυροακή 08/10/2017

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 19 - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 17 - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 18 - ΑΣ ΠΑΟΚ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 20 - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όταν ο αθλητισμός έγραφε ιστορία...

Την περασμένη Τετάρτη 20/9/2017 από το Πρώτο
Νεκροταφείο ευχηθήκαμε “ΚΑΛΟ ταξίδι” στον ΜΕ-
ΓΑΛΟ Αθλητή του Άλματος επί Κοντώ του Παναθη-
ναϊκού και της Εθνικής Ομάδας ΡΗΓΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ. 
Γεννημένος, το 1931 με Πανελλήνιο Ρεκόρ το 1952
4μ. και 21 εκατ, στους Πανελληνίους Αγώνες. 
Άνοιξε το δρόμο στους Ρουμπάνη – Παπανικολάου
– Φιλιππίδη κλπ... κλπ….
Η φωτογραφία είναι από τη βράβευση των μεγάλων

αθλητών του 1957, στη Λέσχη του Παναθηναϊκού.

Από το αρχείο του μεγάλου αθλητή στίβου Νίκου

Γεωργόπουλου. Του αθλητή έχει κερδίσει τα περισ-

σότερα χρυσά μετάλλια σε πανελλήνιους αγώνες

οποιουδήποτε ολυμπιακού αγωνίσματος!!!
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Την παραμονή του διδύμου Κώστα Μίσσα - Θανάση Σκουρ-

τόπουλου στις τάξεις της Εθνικής ανδρών γνωστοποίησε

ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλα-

θοσφαίρισης (ΕΟΚ), Τάκης Τσαγκρώνης, μιλώντας στο ρ/σ

«Sport24 Radio 103,3». Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η

τεχνική ηγεσία παραμένει ίδια γιατί πρέπει να υπάρχει συ-

νέχεια στην Εθνική ομάδα», ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει των

προκριματικών της FIBA για το Μουντομπάσκετ 2019 που

αρχίζουν σε λιγότερο από δύο μήνες. 

Πάντως, πληροφορίες θέλουν να υπάρχει μια αλλαγή

στους ρόλους των δύο προπονητών, με τον Κώστα Μίσσα

να επιστρέφει στο πόστο του τεχνικού διευθυντή και τον

Θανάση Σκουρτόπουλο να προωθείται στη θέση του πρώ-

του προπονητή (από βοηθός που ήταν στο Ευρωμπάσκετ).

Επίσης, ο γ.γ. της ΕΟΚ ανέφερε πως στο κλειστό του Ηρα-

κλείου «Δυο Αοράκια» θα γίνουν οι αγώνες της Εθνικής

ανδρών στον όμιλο της πρώτης φάσης των προκριματικών

και στην Κοζάνη οι αγώνες της Εθνικής γυναικών για τα

προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2019.

ΤΕΛΙΚΟΣ

Η... χρυσή «ορχήστρα» της Σλοβενίας

Με τον ιδανικότερο τρόπο ολοκλήρωσε την εκπληκτική

της πορεία στο Ευρωμπάσκετ της Κωνσταντινούπολης η

Σλοβενία, που για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε

την κορυφή της Ευρώπης. Στον τελικό οι Σλοβένοι επικρά-

τησαν της Σερβίας με 93-85 καταφέρνοντας το πρώτο

τους μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση να είναι χρυσό, αφή-

νοντας το ασημένιο στους αντιπάλους τους. Η Σλοβενία

κατάφερε να φθάσει στην κορυφή όντας αήττητη στη διορ-

γάνωση με 9 νίκες (5 στον όμιλο, 4 στα παιχνίδια νοκ

άουτ), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2003 (το

χρυσό πήρε η Λιθουανία). Οι 9 νίκες στα 9 παιχνίδια θεω-

ρούνται η τρίτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία μετά το

10-0 της ΕΣΣΔ (στις διοργανώσεις το 1953 και το 1957).

Στον τελικό για μια ακόμη φορά η Σλοβενία, με κύρια χα-

ρακτηριστικά την απόδοση του Ντράγκιτς (32 π.), την πε-

ριφέρεια, την ταχύτητα και την πολύ καλή άμυνα έφθασε

στην τελική επικράτηση κυριαρχώντας πλήρως στο πρώτο

μέρος (43-32, 56-47 ημίχρονο) και δείχνοντας χαρακτήρα

στην επανάληψη όταν οι Σέρβοι μείωσαν τη διαφορά (71-

67 στο 30'). Μάλιστα, οι νικητές για να φθάσουν στην επι-

τυχία χρειάστηκε να ξεπεράσουν και την ατυχία στο β'

μέρος, καθώς ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε και αποχώρησε

στο 25' και ο Ντράγκιτς υπέφερε από κράμπες σε όλο το

4ο δεκάλεπτο. Ωστόσο, η ποιότητα της σλοβενικής ομάδας

αποτέλεσε για μια ακόμη φορά τη λύση με τους Ρούντολφ

και Πρέπελιτς να αντικαθιστούν τους δύο τραυματίες

στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και να οδηγούν την

Εθνική τους στη νίκη.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Ράντολφ 11 (4 ριμπ.), Ντράγκιτς 35, Νίκολιτς 4,

Πρέπελιτς 21 (4), Μούριτς 5 (1), Μπλάζιτς 7, Βίντμαρ 2, Ζάγ-

κορατς, Ντίμετς, Τσάντσαρ, Ντόντσιτς 8.

ΣΕΡΒΙΑ: Μάτσβαν 18 (2), Μπογκντάνοβιτς (22), Λούσιτς 9, Μι-

λοσάβλιεβιτς 2, Μπίρσεβιτς 8 (2), Στίματς 2, Μίσιτς 4, Γκούν-

τουριτς 6 (2), Γιόβιτς 2, Κούζμιτς 6, Μαριάνοβιτς 6.

Το χάλκινο η Ισπανία
Η Ισπανία κατέκτησε το χάλκινο του Ευρωμπάσκετ αφού

στο μικρό τελικό επικράτησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

με 93-85 της Ρωσίας, στο παιχνίδι που αποτέλεσε το φι-

νάλε του Χουάν Κάρλος Ναβάρο με τη φανέλα της.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Συνεχίζουν στην Εθνική Μίσσας - Σκουρτόπουλος
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Πιέσεις στη ΔΟΕ για 

αποκλεισμό της Ρωσίας

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, αλλά

και το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Λονδί-

νου, πιθανό πλέον φαίνεται και οι επερχόμενοι χειμερινοί

Ολυμπιακοί Αγώνες του 2018 στην Πιονγκτσάνγκ, στη

Νότια Κορέα, να διεξαχθούν χωρίς Ρώσους αθλητές και

αθλήτριες. Κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός πως

όσο πλησιάζει η περίοδος των αγώνων (Φλεβάρης 2018),

τόσο αυξάνεται η πίεση από διάφορους «ενδιαφερόμε-

νους» για το ζήτημα προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή

να μην επιτρέψει τη συμμετοχή ρωσικής αποστολής, με

αφορμή το μεγάλο σκάνδαλο ντόπινγκ που ήρθε στη δη-

μοσιότητα πριν από δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της 131ης Συνόδου της  Διεθνούς Ολυμ-

πιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) στη Λίμα του Περού, 16 εθνικές

υπηρεσίες αντιντόπινγκ ζήτησαν από τη Διεθνή Ολυμ-

πιακή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα ευρήματα της

έρευνας από τους προηγούμενους χειμερινούς Ολυμπια-

κούς (Σότσι 2014) και να ακολουθήσει το παράδειγμα της

IAAF, αποκλείοντας εξ' ολοκλήρου τη Ρωσία από τους

Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ. 

(ΔΟΕ =   Παγκόσμια ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αθλητική μπίζνα. Οι Απο-

φάσεις της πάντα εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τα

συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Υπάρχει σήμερα

κανείς που να ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ότι την ΡΩΣΙΑ την πετάνε έξω

λόγω του ΝΤΟΠΙΝΓΚ;; Ας Σοβαρευτούμε.  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

SUPER LEAGUE

Λίγα γκολ ... πολλές διαμαρτυρίες

Φτωχή σε συγκομιδή τερμάτων αλλά

πλούσια όσον αφορά τις φωνές και τις δια-

μαρτυρίες για τα διαιτητικά λάθη ήταν η 4η

αγωνιστική της Super League. Στο αγωνι-

στικό σκηνικό ξεχωρίζει το νέο στραβοπά-

τημα του Ολυμπιακού, και μάλιστα εντός

έδρας, με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης,

η θέση της ΑΕΚ μόνης στην κορυφή και η

πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού.

Στο Περιστέρι η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την τυπικά

γηπεδούχο Λαμία και αφού χρειάστηκε

ένα ανύπαρκτο πέναλτι που καταλόγισε ο

διαιτητής Αριστείδης Βάτσιος θεωρώντας

την εμφανώς εκτός περιοχής ανατροπή

του Λιβάγια από τον Ντα Κόστα στο 80'

εντός. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο

Χριστοδουλόπουλος, κάτι που έδωσε τε-

λικά το 3ποντο στην Ενωση και την άφησε

μόνη στο ρετιρέ. Οι «κιτρινόμαυροι» πάν-

τως μετά από ένα μέτριο πρώτο μέρος

ήταν καλύτεροι στην επανάληψη, όπου

πίεσαν περισσότερο τους αντιπάλους

τους. Για τους Φθιώτες, που έδειξαν καλύ-

τεροι στο α' ημίχρονο, έμειναν τα δικαιο-

λογημένα παράπονα για τη διαιτησία.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός για

τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι (μετά από αυτά

με Ξάνθη και Σπόρτινγκ Λισαβόνας) δεν

μπόρεσε να φθάσει στην επιτυχία μένον-

τας στο 1-1 με τον αξιόμαχο Αστέρα Τρί-

πολης, στο ντεμπούτο του Σάββα

Παντελίδη στον πάγκο του. Το σκορ δια-

μορφώθηκε χάρη σε δύο εύστοχα πέναλτι,

αρχικά των φιλοξενούμενων (Μανιάς 54')

και στις καθυστερήσεις των γηπεδούχων

(Τζούρτζεβτις). Η νέα κακή εμφάνιση του

Ολυμπιακού φούντωσε ακόμη περισσό-

τερο τις φήμες που θέλουν ρευστό το μέλ-

λον του Μπέσνικ Χάσι στην τεχνική

ηγεσία. Πάντως, εκτός των γκολ και βαθ-

μών οι δυο αντίπαλοι μοιράζονται και τα

παράπονα για τη διαιτησία. Οι «ερυθρό-

λευκοι» φωνάζουν για το πέναλτι που κέρ-

δισε ο Αστέρας σε χέρι του Ρομαό αφού

υποστηρίζουν ότι στην αμέσως προηγού-

μενη φάση η μπάλα είχε βγει άουτ. Οι φι-

λοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν και αυτοί

για το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού σε

χέρι του Ιγκλέσια αφού θεωρούν ότι ήταν

ακούσιο.

Μπορεί για μια ακόμη φορά να μην έπεισε

με την εμφάνισή του, εντούτοις ο Παναθη-

ναϊκός κατάφερε ακόμα και έτσι να κάνει

σεφτέ στις νίκες επικρατώντας στο «Απ.

Νικολαΐδης» του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-

0, κάτι που τον ξεκόλλησε από την τελευ-

ταία θέση της βαθμολογίας. Το μοναδικό

γκολ πέτυχε ο Αλτμαν στο 32'.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με μέτρια εμφάνιση

στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πιο

πιεστικός στο τελευταίο τέταρτο πήρε τη

νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 με τέρμα

του Πρίγιοβιτς στο 75'.

Βαθμούς και γκολ μοιράστηκαν στα Γιάν-

νενα ΠΑΣ και Πανιώνιος που ήρθαν ισόπα-

λοι 1-1.

Στη Λάρισα ΑΕΛ και Ατρόμητος έμειναν

στο 0-0 με τους Περιστεριώτες να έχουν

σοβαρά παράπονα από τον διαιτητή

Σταύρο Μάνταλο, κυρίως για τη φάση στο

85' όταν ακύρωσε κανονικό γκολ του Ρι-

σβάνη. Χωρίς γκολ έληξε και η αναμέ-

τρηση στην Κρήτη μεταξύ Πλατανιά και

Κέρκυρας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΕΚ 10, Ολυμπιακός 8,

ΠΑΟΚ 8, Πανιώνιος 8, Λεβαδειακός 6,

Ξάνθη 5, ΠΑΣ Γιάννινα 6, Ατρόμητος 4,

Λαμία 4, Κέρκυρα 4, Παναθηναϊκός 3,

Πλατανιάς 3, Αστέρας Τρίπολης 2, ΑΕΛ 2,

Παναιτωλικός 2, Απόλλων Σμύρνης 2.
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Εντυπωσιακό το ετήσιο πανηγύρι

των Κυνηγών στην Κερατέα
Άλλη μια χρονιά οι Κυνηγοί της Κερατέας «Φιλοθη-

ραματικό - Κυνηγετικό Σύλλογο Κερατέας “Η Αρτε-

μις”» έκαναν την έκπληξη με την μεγαλειώδη

συμμετοχή στο ετήσιο πανηγύρι τους την Τρίτη 19

Σεπτεμβρίου, παραμονή του Αγίου Ευσταθίου, μια

που ο Αγιος Ευθστάθιος είναι  ο προστάτης των κυ-

νηγών. 

Το πανηγύρι γίνεται ψηλά στο λόφο που βρίσκεται και

το μικρό εκκλησάκι του αγίου, όπου έχουν χτιστεί και

οι εγκαταστάσεις των κυνηγών. Ένας απέραντος

χώρος, γεμάτος με κόσμο.

Στα τραπέζια το παραδοσιακό μοσχάρι στιφάδο, σου-

βλάκια, αναψυκτικά και. Και βέβαια η  ζωντανή ορχή-

στρα με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο που ξεσήκωσε

όλο τον κόσμο που χόρευε ασταμάτητα...

Μαζί του στο τραγούδι η Α. Νικολάου και ο Μ. Κονι-

τόπουλος.

Επί παντός επιστητού η πρόεδρος του Συλλόγου

Ελένη (Ελμα) Δόγκα.

Παρών ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς,

που χαιρέτισε και την εκδήλωση μαζί με τους αντιδη-

μάρχους του.

Επίσης παρευρέθη ο επικεφαλής της “Δημοτικής βού-

λησης” των 3Β Δημοσθένης Δόγκας.

Είδαμε και τον Κώστα Βενετσάνο, που παρευρέθη και

φωτογραφήθηκε αγκαλιά με την Έλμα Δόγκα. Όχι

τον γνωστό δημοσιογράφο της “ΕΒΔΟΜΗΣ”. Τον

άλλο γνωστό τραγουδιστή, ηθοποιό, παρουσιαστή

Κώστα Βενετσάνο, που μας έχει χαρίσει όμορφες

στιγμές στο ...πάλκο.

Είδαμε και πολλούς Βουλιώτες στη γιορτή, που χό-

ρεψαν με πολύ κέφι.

Πώς αγίασε ο Ευστάθιος

Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός στη Ρώμη. Κυνηγός ο ίδιος γι’

αυτό και είναι προστάτης των κυνηγών σήμερα. 

Κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι και είδε στα κερατά του να φέρει

σταυρό. Ακουσε και μία φωνή πού τον καλούσε να πιστέψει.

Έτσι πίστεψε στη χριστιανική θρησκεία και βαπτίστηκε με το

όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας πού ονομαζόταν και η γυναίκα

του Τατιανή σε Θεοπίστη, μαζί με τα δυο τους παιδιά Αγάπιο

και Θεόπιστο. Όταν ο αυτοκράτωρ Τραϊανός έμαθε ότι ασπά-

σθηκε το χριστιανισμό, του αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό

βαθμό πού είχε και τον εξόρισε με όλη του την οικογένεια. 

Ο διάδοχος, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευ-

στάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών, κάτι

που ο Ευστάθιος αρνήθηκε και γι’ αυτό βασανίστηκε μαζί με

την οικογένειά του και τελικά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα

πυρακτωμένο, χάλκινο βόδι.

H Eλμα Δόγκα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη
Λουκά και αντιδημάρχους.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης
Δόγκας.

Oι Κονιτοπουλέοι ξεσήκωσαν τον κόσμο με την όμορφη
παραδοσιακή μουσική τους.

H Eλμα Δόγκα χορεύει με την κα Λαιμού. Η οικογένεια Λαιμού
κατάγεται από τις Οινούσσες Χίου και είναι μία μία από τις
πλέον πολυπληθείς οικογένειες του ελληνικού εφοπλισμού.

Η  πρόεδρος του Συλλόγου, Ελμα Δόγκα με τον καλλιτέ-
χνη Κώστα Βενετσάνο.


