
21ο €

«...εκ του καρπού το δένδρον γιγνώσκεται»
(Ματθαίος ιβ´33)

Τα «νέα» τα γνωρίζετε: Τρομοκρατική δράση για

πολλοστή φορά, στο Στρασβούργο: νεκροί, τραυμα-

τίες, πυροβολισμοί, καταδιώξεις, πανικός, τρόμος,

απαγόρευση κυκλοφορίας (για τη διευκόλυνση των

δυνάμεων της “τάξεως” - με τη διπλή έννοια, της εν-

νόμου τάξεως και της οικονομικο-κοινωνικής τάξης

- αστυνομοκρατία, στρατοκρατία. Η δημοσιογράφος

- ανταποκρίτρια της ΕΡΤ - μετέδωσε απ’ το Στρα-

σβούργο ότι τους επετράπη να μετακινηθούν προς

το ξενοδοχείο τους στις 4 τα ξημερώματα1!

Οι εικόνες της αγοράς του Στρασβούργου: έρημοι δρό-

μοι, «εμπλουτισμένοι» με “εξωγήι-

νους” οπλισμένους “αστακούς”,

κλειστά μαγαζιά, τρόμος, αστυνομο-

κρατία αποδεκτή απ’ την πλειονότητα,

αφού παρέχει το «αίσθημα ασφα-

λείας» στους υπήκοους της Ε.Ε.!

Εκείνο το «μας επετράπη στις 4 το
πρωί...», με γύρισε 77 χρόνια πριν

και μου ανέστησε μνήμες που τις

είχα ξεχάσει, όταν παιδάκι επέ-

στρεφα από την Πάτρα, με τη μη-

τέρα μου, στο «Σταθμό Λαρίσης» στην Αθήνα, κατά

τις 11 το βράδυ, το 1941 ή ’42 και έπρεπε να ξενυ-

χτίσουμε στο «σταθμό», ενώ το σπίτι μας ήταν 200

– 300 μέτρα πιο πάνω, λόγω της απαγορεύσεως της

κυκλοφορίας από τα γερμανο-ιταλικά στρατεύματα

κατοχής! Κατοχή ήταν. Τώρα, στην Ευρώπη της

Ε.Ε., της Ευρωζώνης, «των ευρωπαϊκών αξιών»,
είναι πάλι Κατοχή;!!
Έκαστον δένδρον εκ του καρπού αυτού γιγνώσκε-

ται. «...το δε σαπρόν δένδρον καρπούς πονηρούς
ποιεί»2. Και μη μου χαρακτηρίζεται την ευαγγελική

αναφορά ως θρησκοληψία, και τούτο για δύο λό-

γους. Αφενός τα ευαγγέλια περιέχουν σοφία, για

τους πιστούς, μάλιστα, θεϊκή, αφετέρου δε διότι οι

κρατούντες καμώνονται τους χριστιανούς, προς

άγραν εκτιμήσεως και ...ψήφων. Μέχρι και κόμματα

υπάρχουν ισχυρά,                        Συνέχεια στη σελ. 2
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Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.comΔιαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τρόμος στο Στρασβούργο

Η Ευρώπη του Αύριο

Ξημερώνει σήμερα

Ηλεκτροφωτισμός 

κοινοχρήστων χώρων

στο Δήμο Σαρωνικού

Σελίδα 7

Δωρεάν WiFi  σε Δήμους 

“Κερδίζω όσο Διαλέγω” 
“Πληρώνω όσο Πετάω”

Σελίδα 6

Εγκαίνια στο ρέμα Κόρμπι!

Πολιτική και

φιλοσοφία

στην 

Αρχαιολογική

Εταιρεία.

Σελίδα 24

Με την τελετή

των εγκαινίων

μπήκε η

μπουλντόζα για

τη διευθέτηση

του ρέματος

στο Κόρμπι.

Λεπτομέρειες σελ. 12
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

με τον αυτοχαρακτηρισμό «χριστιανό-δημοκρατικά»!

Ουαί υμίν, Φαρισαίοι υποκριταί... τάφοι κεκονιαμένοι...

Λεπτομέρεια: Ο Ιταλός σκοπός του σταθμού Λαρίσης,

ίσως επειδή λυπήθηκε το ισχνό παιδάκι των 6-7 χρό-

νων, έκανε τα στραβά μάτια και μας επέτρεψε να δια-

φύγουμε κατά τις 12 τα μεσάνυχτα με τη σύσταση να

προσέχουμε μήπως μας αντιληφθεί καμμιά γερμανική

περίπολος.

Λοιπόν, τώρα, έχουμε κατοχή; Όμορφα στολισμένη,

μια πόλη αποκλεισμένη! Έρημη και στρατοκρατού-

μενη!

Αυτή την Ευρώπη έχουμε!

Αυτή την Ευρώπη θέλουμε;

Η τρομοκρατία, ή όπως αλλιώς χαρακτηρίσουμε τις

πράξεις που την απεικονίζουν, (“ασύμμετρος πόλε-

μος” είναι η επίσημη ονομασία)” ΔΕΝ χτυπιέται με την

καταστολή. Με την αστυνομοκρατία και τη στρατο-

κρατία. Αυτές εξυπηρετούν την περιστολή, την εξα-

σθένιση, την κατ’ ουσίαν κατάργηση της όποιας

δημοκρατίας. Τον εκφοβισμό του πολίτη και την υπέρ-

μετρη, βίαιη και άδικη αντιμετώπιση των αντιδράσεων

διεκδικήσεών του, κατά της λιτότητας, της πείνας,

της ανεργίας και υπέρ της ελευθερίας, και των στοι-

χειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο “ασύμμετρος

πόλεμος” δεν αντιμετωπίζεται με τακτικό πόλεμο. Εκ-

φυλίζεται, αποδυναμώνεται και τέλος εξαλείφεται με

την αντιμετώπιση των αιτίων, που τον προκαλούν.

(κοίτα άρθρο “Τα μυρμήγκια οι τρομοκράτες”).

Σε 6 μήνες εμείς θ’ αποφασίσουμε 

τι σόι Ευρώπη θέλουμε

Ας σκεφθούμε από τώρα. Εμείς θα είμαστε υπεύθυ-

νοι και για την ασυδοσία και για τη λιτότητα και τις

μεταναστεύσεις. 

Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και για την τρομοκρατία

«νόμιμη» ή «παράνομη». 

Εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι και για τους θανάτους

και για την ανθρώπινη δυστυχία.

Κοιτάξτε τις πιέσεις που ασκούνται

στους λαούς και στις  κυβερνήσεις τους

Θυμηθείτε το πολιτικό πραξικόπημα που εκτυλίχθηκε

απροκάλυπτα στην πατρίδα μας το 2015 που ανέ-

στρεψε το δημοψήφισμα του Ιουλίου και πως το

«ΟΧΙ» έγινε «ΝΑΙ» με το ζόρι.

Κοιτάξτε την Ιταλία, τι πιέσεις υφίσταται με τον προ-

ϋπολογισμό της.

Παρακολουθήστε το σίριαλ με το Brexit. Μέχρι που

μαγειρεύουν κι άλλο δημοψήφισμα, «μέχρι που να
τους βγει» (αυτό που θέλουν. Την υποταγή και της

πρώην Μεγάλης Βρετανίας).

Διαβάστε τον πόλεμο Βορείων και Νοτίων Πολιτειών

στις ΗΠΑ, για να προβλέψετε έναν μελλοντικό πόλεμο

Βορείων και Νοτίων «Περιφερειών» (όχι κρατών) της

ομοσπονδοποιημένης Ενωμένης (γερμανικής) Ευρώ-

πης! Ε.Ε.

Κι αν κάποιοι με χαρακτηρίσουν «Κασσάνδρα», θυμη-

θείτε ότι η Κασσάνδρα δεν αστόχησε στην πρόβλεψη

της καταστροφής της Τροίας.  ΕΥΣΤΟΧΗΣΕ.

Μήπως πρέπει να φορέσουμε «κίτρινα γιλέκα;;;»

――――――
1. ΕΡΤ, “Δεύτερη Ματιά” (Ακριβοπούλου), 12/12/18.

2. Ματθαίος, Κεφ. ξ΄, 17.

1η Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέ-
της στα Καλύβια Σελ. 7

Ανάπτυξη: τι είναι και πως επιτυγχά-
νεται Σελ. 8

Απέφυγα το κακό... Σελ. 8

Ελληνίδες φιλόσοφοι κι επιστήμονες
στην αρχαία Ελλάδα
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Υποψήφιος Περιφερειάρχης 
ο Γιώργος Πατούλης Σελ. 12

Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναι-

κών, εκδήλωση της Τ.Ο. ΒΒΒ Σελ. 13

Ελληνικές ρίζες της Ευρωπαϊκής
σκέψης Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Οικογενειακός γιατρός Σελ. 121

Διαβάστε ακόμη

Τρόμος στο Στρασβούργο

TO Δ.Σ., 3Β, ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β θα συνεδριάσει

τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου στις 8μ.μ. με 42 θέματα

στην ημερήσια διάταξη.

To 15o θέμα αφορά: Έγκριση της μελέτης με τίτλο:

“Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων

στις οδούς Φλέμινγκ & Περικλέους της Δ.Ε. Βάρης”.

Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης
Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο  Δη-

μοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την    17η  Δεκεμβρίου,

ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη

απόφασης επί 4 θεμάτων. 

Το πρώτο θέμα αφορά: «Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων

ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”».

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com, προσεγή γεγονότα.
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Ανάκληση πλαστικής 

κουτάλας σούπας

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαι-

ρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτρο-

φές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση του

προϊόντος "πλαστική κουτάλα", στην οποία διαπι-

στώθηκε μετανάστευση πρωτοταγών αρωματικών

αμινών σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώ-

τατα νομοθετικά επιτρεπόμενα όρια.

Πρόκειται για κουτάλα σούπας nylon, προέλευσης

Κίνας, με την εμπορική ονομασία "NAVA Misty"

(33cm), μαύρου – γκρι χρώματος, με αριθμό παρτί-

δας (Lot) 111.13.03.18.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε από την επιχείρηση που διακινεί το

εν λόγω προϊόν την άμεση ανάκληση / απόσυρση

από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχε-

τικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμη-

θευτεί το αναφερόμενο προϊόν (φωτογραφίες κά-

τωθι), να μην το χρησιμοποιήσουν.

Το προϊόν σοκολάτας γάλακτος με αμύγδαλα με την

εμπορική ονομασία dragee σε συσκευασία των

150γρ, με ημερομηνία λήξης 30/09/2019 καθώς και

στην σοκολάτα γάλακτος με την ονομασία «Σοκο-

λάτα γάλακτος Καλατζόγλου» συσκ. 100 γρ. και

ημερ/νία λήξης 30/12/2018, ανιχνεύθηκε η παρουσία

αλλεργιογόνου ουσίας (φουντουκιού)  και καλεί ο

ΕΦΕΤ τους καταναλωτές να μην  το καταναλώσουν.
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Χριστούγεννα στο Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΈτσι κάτι για την ιστορία...
Η φετινή μου προχριστουγεννιάτικη παρουσίαση των
έργων μου, είναι αφιερωμένη στο Ναό των Αγίων Αναρ-
γύρων Παιανίας, που οι Αγιοι Προστάτες του, μου επέτρε-
ψαν να κοσμίσω εξωτερικά τον Ναό, με 28 εντυχισμένα
πιάτα μου, εμπνευσμένα από βυζαντινά θέματα. Είναι
έργα μου, της περιόδου 1989-1990.

Αγγελική Τσεβά

Ένα ταξίδι στο χτες, στο σήμερα και στο αύριο...

Εγκαίνια το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου, 
ώρα 6 έως 9.30 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης έως 18 Δεκεμβρίου, ώρες 4 - 7.30.

«Η Γερμανική κατοχή μέσα από τα
αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου»

Το «Αρχείο Πολέμου» προσκαλεί στην παρουσίαση του

συγγραφικού έργου του Ιστορικού συγγραφέα και ερευ-

νητή Αριστείδη Ι. Τσοτρούδη με κεντρικό θέμα «Η Γερμα-

νική κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου»,

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30

Η Γερμανική κατοχή μέσα από τα αρχεία του ΕΑΜ Λήμνου

Από τα αρχαία χρόνια σιτοβολώνας η Λήμνος, κατάφερε στα χρό-

νια της Γερμανικής Κατοχής να μην πεινάσει και να κρατήσει τους

κατοίκους της, την ίδια στιγμή που άλλα γειτονικά νησιά λιμοκτο-

νούσαν. Η δυνατότητα επιβίωσης ωστόσο δεν άμβλυνε στο ελά-

χιστο την επιθυμία των Λημνίων να αντισταθούν στον κατακτητή.

Έτσι η Λήμνος διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην οργάνωση

της αντίστασης, αποτελώντας το ορμητήριο αποστολών διαφυγής

στα Μικρασιατικά παράλια ή και υποδεχόμενη όσους έρχονταν

από εκεί στο πλαίσιο «ειδικών αποστολών».

Ενημερώστε για την παρουσία σας επικοινωνώντας τηλε-

φωνικά με την διδα. Μάκα Ντοχνάτζε στο τηλέφωνο του

Αρχείου, 210-8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org το αργότερο μέχρι την 13-12-2018

καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

Μηθύμνης 36 Πλατεία Αμερικής, τηλ. 210 8676390.

ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και οι Εκδό-

σεις ΩΚΕΑΝΟΣ παρουσιάζουν το βιβλίο:  ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ
της συγγραφέως Ευδοκίας Σταυρίδου την Τετάρτη 19 Δε-

κεμβρίου 2018 και ώρα 8 μ.μ., στον Πολύχωρο Polis Art

Café. (Πεσμαζόγλου 5, Αίθριο Στοάς Βιβλίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν

Βασιλική Κοκκίνου, Μεταφράστρια - Ποιήτρια,

Τένια Μακρή, Ψυχολόγος - Συγγραφέας,

και ο Μιχάλης Σπέγγος, Συγγραφέας.

Συντονίζει και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο, η ηθο-

ποιός Εύη Καραγιάννη.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και η Μουσική Φιλαρμονική

του, προσκαλούν στην καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συ-

ναυλία, που θα πραγματοποιηθεί, την Κυριακή, 23 Δεκεμ-

βρίου 2018 και ώρα 9 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο

Μαρκοπούλου «Άρτεμις»!

Θα ακουστεί ένα ευρύ μουσικό ρεπερτόριο με έργα κλασι-

κών Συνθετών (Dvorak, Brahms, Bach κ.α.) καθώς και γνω-

στές, χριστουγεννιάτικες, jazz και pop μελωδίες!

Διευθύνει, ο Αρχιμουσικός Γάσπαρης Μαμμάς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα Προσφοράς συσκευασμένων

Τροφίμων μακράς διαρκείας και Φαρμάκων, στο χώρο της

Εκδήλωσης, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Μαρκο-

πούλου!

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Εθνικού Αρχαιολο-

γικού Μουσείου κατά τη διάρκεια των διακοπών των

Χριστουγέννων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να

απολαύσουν την ομορφιά της αρχαίας τέχνης μέσα

από δημιουργικές δραστηριότητες, αφηγήσεις και

κλασικές μελωδίες.

Eορταστική συναυλία Χριστουγέννων 

Στην ετήσια εορταστική συναυλία γνωστές μελωδίες του

Σούμπερτ, σονάτες και τραγούδια για μεσόφωνο και πιάνο,

θα γεμίσουν το μουσείο με συναίσθημα και νοσταλγική θαλ-

πωρή.

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00, Αίθουσα του Βωμού

Απαραίτητη η προμήθεια εισιτηρίου για την είσοδο στο μουσείο

Εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες  
Με αφορμή την περιοδική έκθεση του Μουσείου «Οι αμέ-
τρητες όψεις του Ωραίου», οι μικροί φίλοι θα συμμετέχουν

σε εκπαιδευτική δράση που ασχολείται με τα μυστικά της

ομορφιάς σε άλλες εποχές.  

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, 11:00-12:30, για παιδιά 6-8 ετών

Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η ωραία Μυκηναία»

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00-12:30, για παιδιά 9-

12 ετών

Εκπαιδευτική δράση με εργαστήρι «Η Τιμοκρίτη αναζητά τα

μυστικά της ομορφιάς»                                                                     

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 2132144800

Έναρξη δηλώσεων: 18 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη Έκθεση Παιδικής

Δημιουργίας στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», προσκα-

λούν, στα Εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Έκθεσης Παι-

δικής Δημιουργίας, των παιδικών τμημάτων Ζωγραφικής

και Δημιουργικής Απασχόλησης του «Προγράμματος

Αθλητισμός και Πολιτισμός για όλους» του Δήμου, που θα

πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018, στις

6 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Γ. Παπαβασι-

λείου 34).

Τιμητικά, Έργα μικρών διαστάσεων, προσφέρει στην Έκ-

θεση και το τμήμα Ζωγραφικής Ενηλίκων!

Στην Εκδήλωση των Εγκαινίων, η Παιδική Χορωδία του

Δήμου και η Χορωδία Κ.Α.Π.Η. του Δήμου, υπό την Διεύ-

θυνση του Αρχιμουσικού, Ανδρέα Πυλαρινού, τραγουδούν

τα Κάλαντα των Χριστουγέννων, κλασικούς χριστουγεν-

νιάτικους ύμνους και γνωστές χριστουγεννιάτικες μελω-

δίες!

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρ-

κείας και ειδών πρώτης ανάγκης, για την στήριξη του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου!

Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο 22 -  28 Δεκεμβρίου (εκτός

επίσημων αργιών) και ώρες 10:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. 
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«Aqugman»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή την φαντασμαγορική ταινία

«Aquqman». Ώρες προβολών: 6.45 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Γουάν

Η ιστορία αποκαλύπτει την προέλευση του μισού-ανθρώ-
που, μισού- Ατλάντειου Άρθουρ Κάρι και εξερευνά το ταξίδι
της ζωής του- ένα ταξίδι που δεν θα τον αναγκάσει απλώς
να αντικρίσει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά να ανακαλύ-
ψει αν είναι άξιος να γίνει αυτός που γεννήθηκε… Να γίνει
ένας βασιλιάς!

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

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

Μουσική βραδιά

Σ
το Χριστουγεννιάτικο Bazaar καλεί η “Υπα-

τία”  που θα γίνει στα γραφεία της (Μ. Ασίας 3

Βούλα), την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 από τις

10:00 πμ έως τις 18:00 μμ. 

“Χριστουγεννιάτικη βραδιά”

Ο Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την  Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018  στην εκ-

δήλωσή του με θέμα:  “Xριστοσυγεννιάτικη

Βραδιά” στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTE-

MENTS” Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 6 € ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

Εκδρομή με την “Ευρυάλη” 

Μονοήμερη εκδρομή οργανώνει ο Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας” για να υποδεχθούν το νέο χρόνο με

το κόψιμο της βασιλόπιτας, το Σάββατο 12 Ιανουα-

ρίου στη Στενή Ευβοίας.

Αναχώριση απο την γωνία των οδών Παπάγου και

Ίριδος, στη Βούλα, στις 8 πμ. Στάση για καφέ στην

Χαλκίδα και γεύμα-γλέντι -κοπή βασιλόπιτας στην

ταβέρνα δίπλα στον καταρράκτη. 

Πληροφορίες Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις στα 3Β

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό είναι γεγονός στην πλα-
τεία της Βούλας. Λειτουργεί από τις 14 Δεκεμβρίου και
θα συνεχίσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να λειτουργεί,
σε ώρες 11.30 - 13.30 και 18.00 - 20.000. Περιλαμβάνει
σταθμούς - εργαστήρια, με εκπαιδευτικά προγράμματα.

“Τα λόγια και τα χρόνια”
Μουσική παράσταση - αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθε-

ρίου με τίτλο “Τα λόγια και τα χρόνια”, στην αί-

θουσα Ιωνία, γην Κυριακή 16/12/18, 8μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη.

Tραγουδώντας το χθες σαν σήμερα

Συναυλία με την Όλγα Βενέτη, τον Δάκη και πο-

λυμελές μουσικό σχήμα, παρουσιάζει ο Δήμος 3Β,

την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. στην αί-

θουσα “Ιωνία” (Λ. Καραμανλή 18, Βούλα). Είσοδος

ελεύθερη.

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία με την Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών, σε πλήρη σύνθεση, διοργανώνει o Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή 21 Δε-
κεμβρίου στο «Apollo Divani Palace». Η εκδήλωση,
εκτός από γιορτινό, έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα,
γι’ αυτό αποφασίστηκε να υπάρχει ένα συμβολικό τί-
μημα στο εισιτήριο εισόδου ύψους 5€ και το σύνολο
των εσόδων να διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Πρόκειται για μία παραμυθένια συναυλία, στο πνεύμα
της πιο μαγικής γιορτής του χρόνου που κρύβει… μυ-
στικά συστατικά που θα απογειώσουν ατμόσφαιρα και
μουσική. Μια μαγική συνταγή με «βάση» την αρχαι-
ότερη συμφωνική ορχήστρα της χώρας και «προσθέ-
τοντας» έναν ραγδαία ανερχόμενο μαέστρο, ένα
απαιτητικό αλλά και ελκυστικό πρόγραμμα με σολίστες
διακεκριμένους μουσικούς. Η Κρατική Ορχήστρα Αθη-
νών, υπό τον Παντελή Κογιάμη, θα ερμηνεύσει την ει-
δυλλιακή, βαγκνερικής επιρροής, εισαγωγή από το
έργο «Χένσελ και Γκρέτελ» του Χούμπερντινκ και την
-ταυτισμένη με τα Χριστούγεννα- Σουίτα από το μπα-
λέτο «Καρυοθραύστης» του Τσαϊκόφσκυ.  

Διάθεση εισιτηρίων: Ταμείο Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) Κα-
θημερινές από τις 08.00 έως τις 14.00. Εκτάκτως την
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου και την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου
το Ταμείο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 19.00.
Πληροφορίες: Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, τηλ. 2132020141/142

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Τα σημαντικά μνημεία της ιστορίας του Δήμου Αλών Αιξωνί-

δων που βρίσκονται στη Βουλιαγμένη θα περιηγηθούν στον

αρχαιολογικό περίπατο που θα πραγματοποιήσει η “Σύμπραξη

για τα Ιστορικά Μνημεία” το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου. 

Η περιήγηση θα ξεκινήσει από τον αρχαιολογικό χώρο του

Αγίου Νικολάου Πάλλων, που παρά το γεγονός ότι είναι σε

εξέλιξη η ανασκαφή, προσφέρει στοιχεία τόσο χρηστικά με

τους αρχαίους κλιβάνους όσο και σαν ιερό. 

Θα συνεχίσουν με την πρόσφατη ανασκαφή του αρχαίου

δρόμου του  Καβουρίου, που πιθανολογείται ότι συνέδεε

το αρχαίο λιμάνι με την αρχαία αττική οδό.

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου

Συνάντηση 10.30πμ Αλκυονίδων (παραλιακή) και Μάρνη 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Βίβιαν Φαραμπολίνι 6977684389

Σημ. Η μετάβαση από τον Άγιο Νικόλαο Πάλλων μέχρι τον

αρχαίο δρόμο Καβουρίου θα γίνει με ΙΧ Από εκεί μέχρι

τον Απόλλωνα Ζωστήρα θα πεζοπορήσουμε.

Arty-Party με ομαδική έκθεση 

"Ζωγραφική Χωρίς Τέλος"

28-29 Δεκεμβρίου

Η Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών και Γραμμάτων γιορ-

τάζει τα 30 χρόνια δραστηριότητάς της και σας καλεί

σε ένα πάρτυ διαφορετικό από τα άλλα, με κρασί,

σνάκς, τούρτα, και μία ομαδική έκθεση με τίτλο “Ζω-
γραφική Χωρίς Τέλος”.
Συμμετέχουν:  Λουίζα Δελφή, Τόβε Μαργαρίτη, Δώρα

Τόμπρου, Έφη Πάρδου, Στέλλα Σεβαστοπούλου.

Εγκαίνια έκθεσης (και πάρτυ): 28 Δεκεμβρίου 7 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Δεκεμβρίου 12 – 7 μ.μ.

Διεύθυνση: Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, Γούναρη 133,

(στάση Ιθάκης) τηλ. 210-9647-834  fb- Art School Glyfada, e-

mail: info@artinglyfada.gr

ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΜΕ ΕΥΧΕΣ 

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ώρα 12.00

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-

ΡΩΝΙΟΣ» προσκαλούν τους πολίτες, την Κυριακή

23/12, ώρα 12.00, να στολίσουν όλοι μαζί, το Χρι-

στουγεννιάτικο Δέντρο, με τις Κάρτες «Ευχές» των

μαθητών, 4 έως 15 ετών, που συμμετείχαν στον Δια-

γωνισμό «Ζωγραφίζουμε τις Χριστουγεννιάτικες

Ευχές» και να απονείμουμε τα «Έπαθλα» για τους

Νικητές του Διαγωνισμού!

Επίσης, παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα, ο Άγιος Βα-

σίλης με το εντυπωσιακό, κόκκινο έλκηθρό του, θα παρα-

βρεθεί στην γιορτή για να ακούσει τις ευχές όλων των

παιδιών, να φωτογραφηθεί μαζί τους και βέβαια, να πα-

ραλάβει αυτοπροσώπως, το «γράμμα προς τον Άγιο Βα-

σίλη» ! Μαζί του, η βοηθός του, η Άγιο-Βασιλίνα!

Την παρέα του Άγιου Βασίλη συμπληρώνουν, η Νεράιδα

επάνω στα ξυλοπόδαρά της και το Ελαφάκι Ρούντολφ!

Παράλληλα, η μαγεία ζωντανεύει με θεαματικά ζογκλε-

ρικά κόλπα με κορίνες, μπάλες, ακροβατικά, κινέζικα

πιάτα κ.α. προσφέροντας ένα πλούσιο πολυθέαμα!

Σας περιμένει με πολλή μουσική, κέφι και εορταστική διά-

θεση, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, την Κυριακή,

23 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι!
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Η ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΙΣ 19:30, 

ΣΤΟ ΚΑΦΕ «IL VENTO AMERICANO»  ΣΤΗ ΣΑΡΩ-

ΝΙΔΑ (Λ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 4), ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥ-
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 

ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’

ΑΘΗΝΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β’ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΧΥΣΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΚΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ

Απολογισμός Πολιτικής

Προστασία στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης δια τη δη-

μάρχου Γρ. Κωνσταντέλλου και του εντεταλμένου

συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Παν. Σωτηρόπου-

λου, καλούν σε εκδήλωση απολογισμού του έργου

της πολιτικής προστασίας και των εθελοντικών ομά-

δων για την αντιπυρική περίοδο 2018, την Τρίτη, 18

Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Ιωνία

(Λ.Κων/νου Καραμανλή 18, Βούλα)

Θα ακολουθήσει βράβευση των εθελοντικών ομάδων.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

για τα παιδιά του “Ματιού” 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των οικο-

γενειών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρ-

καγιές στην Ανατολική Αττική τον περασμένο Ιούλιο,

πρόκειται να διοργανώσει ο Τομέας Κοινωνικής Πρό-

νοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνερ-

γασία με την ΚΕΔΜΑ (Κοινωφελή Επιχείρηση του

Δήμου Μαραθώνα) το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου,

2018 (11.00 πμ - 14.00 μμ), η οποία θα πραγματοποι-

ηθεί στο Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο του Δήμου Μα-

ραθώνα (κλειστό γήπεδο Βasket) και κατά τη

διάρκεια της γιορτής τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία

να ψυχαγωγηθούν και να παίξουν ομαδικά διαδρα-

στικά παιχνίδια με τη βοήθεια καλλιτεχνών - εμψυ-

χωτών και εθελοντών Kοινωνικής Πρόνοιας του

Ε.Ε.Σ. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης μπουφέ

και δώρα για όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν, με

την ευγενική χορηγία του Ε.Ε.Σ.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής πα-

ρέμβασης που  υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυ-

ρός, με σκοπό την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των

πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που

έπληξαν την περιοχή της Ανατολικής Αττικής τον πε-

ρασμένο Ιούλιο. 

117 Δήμοι από όλη την Ελλάδα,

επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή  για να εγκαταστήσουν

στους χώρους τους (πλατείες, δη-

μαρχεία, βιβλιοθήκες και άλλους),

δωρεάν υπηρεσία WiFi4EU. 

Το πρόγραμμα παρέχει σε κάθε

ωφελούμενο Δήμο ένα κουπόνι

αξίας 15.000 € για τη δημιουργία

ασύρματων hotspots WI FI σε δη-

μόσιους χώρους με μεγάλη  επι-

σκεψιμότητα.

Από τις 16 αιτήσεις Δήμων, που

υποβλήθηκαν μέσω προγραμματι-

κής σύμβασης μεταξύ Π.Ε.Δ.Α και

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και

Τεχνολογικής Ανάπτυξης εγκρίθη-

καν οι 14 και μόλις 2 αποκλείστη-

καν στην τρέχουσα φάση για

τυπικούς λόγους.

Οι Δήμοι της Ανατολικής Αττικής

που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

είναι:

Δήμος Αχαρνών

Δήμος Κρωπίας

Δήμος Λαυρεωτικής

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Δήμος Γλυφάδας

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου,

Δήμος Σαρωνικού 

Δήμος Ωρωπού

Οι πολίτες μπορούν να συνδέονται

για χρονικό διάστημα 30 λεπτών,

υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκον-

ται σε απόσταση 20 μέτρων από το

σημείο πρόσβασης για εσωτερι-

κούς χώρους και σε απόσταση 100

μέτρων για τα εξωτερικά σημεία.

Κάθε σημείο θα έχει τη δυνατό-

τητα να εξυπηρετεί περίπου 40

έως 50 χρήστες ταυτόχρονa.

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της

Π.Ε.Δ.Α. Γιώργος Ιωακειμίδης,

εξέφρασε την ικανοποίηση του

γιατί «η Π.Ε.Δ.Α.  μπόρεσε να
φανεί χρήσιμη προς τους συγκε-
κριμένους Δήμους και να δικαιώσει
την εμπιστοσύνη με την οποία την
περιβάλλουν οι αντίστοιχες Δημο-
τικές Αρχές. Τι ωραιότερο συναί-
σθημα από τη χαρά που νοιώθεις
όταν μπορείς να υποστηρίξεις
αποτελεσματικά μια προσπάθεια
που ο καρπός της ενδυναμώνει
την χρηστική καθημερινότητα των
πολιτών κάθε Δήμου χωριστά. Συ-
νεχίζουμε το έργο μας με το ίδιο
κέφι…!»  
Σημειώνεται ότι η δεύτερη αντί-

στοιχη πρόσκληση για ένταξη στο

πρόγραμμα WI FI 4EU θα ξεκινήσει

στις αρχές του 2019 με την

Π.Ε.Δ.Α να είναι έτοιμη να υπο-

στηρίξει τις προσπάθειες όσων

Δήμων από το σύνολο των 23 που

έμειναν εκτός προγράμματος ζη-

τήσουν τη συνδρομή της.

Δωρεάν WiFi4EU σε πολλούς Δήμους

Όπως είχαμε προαναγγείλει, πραγματοποιήθηκε την πε-

ρασμένη Δευτέρα 10/12/18 η ενημερωτική εκδήλωση

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στους κατοί-

κους της συνοικίας Πηγαδάκια, για το πιλοτικό πρό-

γραμμα  ανακύκλωσης Διαλογή στην Πηγή.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος επεσήμανε ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

καινοτομεί και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην

υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ανακύ-

κλωσης, σε αντίθεση με άλλους Δήμους της χώρας που

πασχίζουν να υλοποιήσουν πρακτικές που σε άλλες

χώρες θεωρούνται αυτονόητες.

Κι αυτό - όπως έιπε - γιατί λείπει η πολιτική βούληση απ’

τη μιά και η δυσκολία λήψης σημαντικών, αποφάσεων που

συχνά θεωρούνται αντιδημοφιλείς. «Αν το πολιτικό κό-
στος τέτοιων αποφάσεων θεωρείτο το 1ο ανακυκλώσιμο
υλικό, η χώρα μας θα μπορούσε να συναγωνιστεί πολλές
από τις χώρες που αποτελούν πρότυπα ανακύκλωσης.
Δυστυχώς, όμως, ο κόσμος διαχρονικά προτιμούσε να
ακούει ευχάριστες κι όχι χρήσιμες ειδήσεις», τόνισε χα-

ρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το Πιλοτικό Πρόγραμμα συν-

δυάζει για πρώτη φορά διεθνώς δύο σύγχρονα συστή-

ματα τα οποία ούτε μεμονωμένα δεν έχουν εφαρμοστεί

ξανά στην Ελλάδα: το Benefit as you Save (Κερδίζω όσο

Διαλέγω) και το “Πληρώνω όσο Πετάω”.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα οδηγή-

σουν στο σχεδιασμό αντίστοιχων μελλοντικών δράσεων

σε όλη την έκταση του Δήμου, δήλωσε και τόνισε πως:

«η καρδιά της αυτοδιοίκησης για το Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης είναι η διαχείριση των απορριμμάτων» και

ότι καθήκον του κάθε δημότη είναι «να φροντίζει για το
αυτονόητο, για να είναι -δηλαδή- η πόλη του καθαρή».
Ακολούθησαν εισηγήσεις, από εξειδικευμένους ομιλητές,

οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τις δράσεις του Δήμου

και έδωσαν χρηστικές πληροφορίες στους πολίτες.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησαν  ερωτή-

σεις από το κοινό, προσπαθώντας να εμβαθύνουν περισ-

σότερο στο θέμα.

O Δήμαρχος ενημερώνει για

θέματα στο Κόρμπι

Σε ενημερωτική συνάντηση για τα θέματα της πε-

ριοχής καλεί ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης του κατοίκους του Κόρμπι της Δ.Ε. Βάρης

το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 12.00 στο Δημο-

τικό Θέατρο Βάρης (Άττιδος 7).

Θα συζητηθούν οι εξελίξεις και τα μελλοντικά

σχέδια σε ότι αφορά τα σημαντικά θέματα της πε-

ριοχής και ειδικότερα η τροποποίηση Ρυμοτομικού

Σχεδίου, η πράξη εφαρμογής η έναρξη της κατα-

σκευής του Ρέματος καθώς και τα προγραμματι-

σμένα έργα υποδομής.

“Κερδίζω όσο Διαλέγω” - “Πληρώνω όσο Πετάω”

στα Πηγαδάκια της Βούλας
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Υπογράφηκε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου, από τον Δή-

μαρχο Σαρωνικού Γιώργο Σωφρόνη και τους εκπρο-

σώπους των αναδόχων εταιριών, GLOBITEL A.E. και

ΟΤΕ Α.Ε, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου

«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστη-

μάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων –

Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας

στο Δήμο Σαρωνικού.»

Πρόκειται για το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής

Απόδοσης στην Ελλάδα, με 100% αυτοχρηματοδό-

τηση και ανάληψη ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα. Με

την αξιοποίηση του συγκεκριμένου εργαλείου, ο

Δήμος δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει ούτε ένα

ευρώ από νέους πόρους για την πραγματοποίηση

της επένδυσης, αφού το κόστος της ενεργειακής

αναβάθμισης θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από

τους πόρους που αυτή θα εξοικονομήσει.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 16.147  νέων

φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας

τύπου led στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του

Δήμου, τη λειτουργία συστημάτων τηλε-διαχείρισης

και προληπτικής συντήρησης, καθώς και την πιλοτική

λειτουργία εφαρμογών και υπηρεσιών Smart Cities.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται συστήματα

έξυπνης στάθμευσης, διαχείρισης κάδων απορριμ-

μάτων, σημεία ελεύθερης πρόσβασης wi-fi και μέ-

τρησης κυκλοφοριακής ροής. 

Με βάση τα στοιχεία κατακύρωσης, το έργο πρόκειται

να εξασφαλίσει για το Δήμο Σαρωνικού εγγυημένη

εξοικονόμηση ενέργειας 75,6% ανά έτος, ετήσιο οι-

κονομικό όφελος για το Δήμο της τάξης των 215.000

ευρώ, κατά μέσο όρο, και μείωση ενεργειακού απο-

τυπώματος κατά 6.604 τόνους CO2. Επίσης, θα επι-

τρέψει τον μηδενισμό των ετήσιων εξόδων συντήρη-

σης και προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών για

τα επόμενα 12 χρόνια, με αποτέλεσμα να εξοικονο-

μείται συνολικά ποσό της τάξης των 223.000 ευρώ

ανά έτος. Το συνολικό όφελος του Δήμου προσεγγί-

ζει το ποσό των 460.000 ευρώ.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες, από

την πλευρά των αναδόχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος

της GlobiLED  Al Jizawi Tareq, ο Εμπορικός Διευθυν-

τής της GlobiLED Σπύρος Νικολαΐδης, ο Αλέξανδρος

Μπρέγιαννης, Senior ICT Sales Manager της ΟΤΕ Α.Ε.

και η Μαρία Πασχαλίδου, ICT Key Account Manager

της ΟΤΕ Α.Ε.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το Δήμο Σα-
ρωνικού. Μετά από τέσσερα χρόνια προετοιμασίας,
με την αξιοποίηση πρωτοποριακών εργαλείων και με
την υποστήριξη σύσσωμου του Δημοτικού Συμβου-
λίου, καταφέραμε να θέσουμε σε πορεία υλοποίησης
ένα έργο, το οποίο θα εξοικονομήσει ενέργεια και πό-
ρους για το Δήμο μας, θα ενισχύσει το αίσθημα
ασφάλειας των πολιτών και – ως επόμενο βήμα – θα
μας επιτρέψει την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών
εφαρμογών. Επιλέγοντας τη Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης, εξασφαλίζουμε την υλοποίηση του μεγά-
λου αυτού έργου χωρίς να χρειαστεί να εκταμιεύσει
ο Δήμος χρήματα από το ταμείο του, ενώ αξιοποι-
ούμε στο μέγιστο την τεχνογνωσία που διαθέτει ο
ιδιωτικός τομέας, σε θέματα συντήρησης και λειτουρ-
γίας.» δήλωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης, κατά

τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της GlobiLED, Al Jizawi

Tareq αναφέρθηκε στη σημασία του έργου, το οποίο

όπως τόνισε, «πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας
και κόστους, θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση
της περιοχής και θα εισάγει το Δήμο Σαρωνικού στην
εποχή των «έξυπνων πόλεων» με οφέλη για όλους
τους δημότες.»
Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, εκ μέρους του Ομίλου

ΟΤΕ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υλοποί-

ηση του συγκεκριμένου έργου, τονίζοντας ότι «ση-
ματοδοτεί την επόμενη μέρα για το Δήμο Σαρωνικού,
που εντάσσεται πλέον στο δίκτυο των Δήμων οι
οποίοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνο-
λογιών, για την προσφορά περισσότερων και ποιοτι-
κότερων υπηρεσιών στον πολίτη.»

Ο Αγιος Ανδρέας του 

Κοιμητηρίου Βούλας και 

η λησμονιά της αχαριστίας

Γιατί μνημονεύουμε κάποιον ή κάτι;

Τον μνημονεύουμε - τον ενθυμούμεθα (τον θυμόμα-

στε), δηλαδή τον (ή το) ανακαλούμε στη μνήμη μας,

είτε για λόγους συναισθηματικούς, είτε για λόγους

υποχρεώσεως, είτε για να αποτίσουμε τιμή ή να δι-

δάξουμε και να παραδιγματίσουμε για κάτι σημαντικό

ή για κάποιους.

Δεν γράφω λήμμα λεξικού, ούτε διδάσκω. Θυμίζω,

για να θυμίσω σε κάποιους που ξεχνάνε, ποια είναι η

έννοια της μνημόνευσης ή του μνημοσύνου επί θρη-

σκευτικής τελετής, υπέρ αναπαύσεως τεθνεόντων.

Τα λέω αυτά γιατί η λησμοσύνη, η λήθη, το αντίθετο

της μνήμης, θεωρείται από τους Άγιους πατέρες της

χριστιανικής θρησκείας, θεωρείται λέω η λήθη μαζί

με την άγνοια και τη ραθυμία τους “οι τρεις γίγαντες

του διαβόλου και ολέθρια πάθη της ψυχής»1.

Αυτή η ανεπίτρεπτη λήθη επέπεσε ως βαρύς λίθος

στο στήθος του δωρητή του ίδιου του ναού του Αγίου

Ανδρέα του Κοιμητηρίου της Βούλας, του Λουκά Αμ-

πελά, στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών του, Αν-

δρέα και Σωκράτη...

Αυτό μας καταγγέλθηκε εγκύρως: Ο ιερέας (αρχι-

μανδρίτης που χοροστάτηκε στο ναό του Αγ. Ανδρέα

στις 30 Νοεμβρίου, ενώ μνημόνευσε, ορθώς, κάποια

ονόματα, που του είχαν δώσει οι ενδιαφερόμενοι

συγγενείς, υπέρ αναπαύσεως των νεκρών τους, ξέ-

χασε, επαναλαμβάνω απαραδέκτως να μνημονεύσει

τον Ανδρέα και Σωκράτη Αμπελά χάρη των οποίων

έχει γίνει η δωρεά του Ναού!

Κ. Βενετσάνος

1. Αγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός: «Καγώ τοίνυν τούς τρεις γίγαντες

του Διαβόλου τρέμων... ήγουν την ραθυμίαν, την λήθην και την

άγνοιαν...»

Eνεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση ηλεκτροφωτισμού 
κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σαρωνικού

Το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής
Απόδοσης στην Ελλάδα, 

με 100% αυτοχρηματοδότηση 
και ανάληψη ρίσκου 

από τον ιδιωτικό τομέα.

1η Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης 

περιοχής “Σφενδόνες” Δ.Κ. Καλυβίων

Από 15 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2019, στο Δη-

μαρχιακό Μέγαρο Σαρωνικού (οδός Αθηνών και Ρήγα

Φεραίου, Καλύβια),   θα διεξαχθεί η 1η ανάρτηση των

διαγραμμάτων της Πολεοδομικής Μελέτης (δηλ. προ-

τεινόμενη ρυμοτομία - Ο.Τ., πεζόδρομοι, Κ.Χ. κλπ. -

χρήσεις γης, όροι δόμησης) για την περιοχή “ΣΦΕΝ-

ΔΟΝΕΣ” της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων στο πλαί-

σιο της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση -

Πράξη Εφαρμογής Β’ κατοικίας περιοχής Παραλίας Λα-

γονησίου Δήμου Καλυβίων Θορικού»   (πρόκειται για

την περιοχή που βρίσκεται απέναντι από το ξενοδοχείο

“GRAND RESORT”). 

Παράλληλα, θα διεξαχθεί και η 3η ανάρτηση των κτη-

ματογραφικών διαγραμμάτων, δηλ. υποβολή δηλώ-

σεων ιδιοκτησίας  (για όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν

υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας) ή τυχόν  παρατηρήσεων

επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων.



8 ΣΕΛΙΔΑ - 15  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                               ΕΒΔΟΜΗ

Ανάπτυξη
τι είναι και πως επιτυγχάνεται

Ανάπτυξη είναι ένα σύνολο από βασικές αξίες σημαν-

τικότερες εκ των οποίων είναι: πολιτισμός, ισχυρή

παιδεία, ισχυρό σύστημα υγείας, ασφάλεια της ζωής,

και βεβαίως (όμως δευτερευόντως) οικονομική ανά-

πτυξη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η οικονομική ανάπτυξη είναι μέρος της Ανάπτυξης

και οι κινούντες τα νήματα το έχουν καταστήσει ταυ-

τόσημο με την Ανάπτυξη ενώ είναι μία μόνο παράμε-

τρος και όχι η σημαντικότερη. Είναι η μεταβολή του

ΑΕΠ επί τοις εκατό.

Μεταρρυθμίσεις Απαραίτητες για Ανάπτυξη

– Θωράκιση των Θεσμών

– Θεσμοθέτηση της Αξιοκρατίας

– Θεσμοθέτηση της Αξιολόγησης και της Διαφάνειας

παντού

– Κατάργηση δια νόμου του κομματικού κράτους

– Ποινικοποίηση του ρουσφετιού και της ανταλλαγής

ή εξαγοράς ψήφων

– Απλοποιημένη νομοθεσία για κάθε πτυχή της κοι-

νωνικής και οικονομικής ζωής

Ανάπτυξη σημαίνει Παιδεία

Από εκεί ξεκινάει η Ανάπτυξη και αυτή είναι η ουσία

και ο πυρήνας της. Χρειαζόμαστε Αληθινή και πραγ-

ματική παιδεία με στόχο την ανάπτυξη κριτικής σκέ-

ψης, συνεργατισμού και ήθους. Η παιδεία πρέπει να

έχει σαν στόχο την διαμόρφωση χαρακτήρα και προ-

σωπικότητας και μόνο. Η γονιδιακή θεραπεία, οι κβαν-

τικές θεωρίες και η μακροοικονομία είναι για το

πανεπιστήμιο. Ο συγκερασμός του πυρήνα της διδα-

σκαλίας του Ιησού Χριστού (αγάπη) με τον πυρήνα

της φιλοσοφίας των αρχαίων Eλλήνων φιλοσόφων

(αρετές) είναι το μόνο στέρεο θεμέλιο και υπόβαθρο

για την ανάπτυξη και απόκτηση ισχυρής παιδείας.

Μέτρα για Οικονομική Ανάπτυξη
– Μείωση των κρατικών εταιρειών και οργανισμών

στις απολύτως απαραίτητες

– Μείωση μισθών με οροφή τις 3000 ευρώ. 

– Μείωση συντάξεων με οροφή στα 1000 ευρώ. (Για

όλους).

– Μείωση σπαταλών, γενικό συμμάζεμα της δημόσιας

διοίκησης και του κράτους και μείωση γραφειοκρα-

τίας

– Καταπολέμηση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής,

λαθρεμπορίου κ κλοπής του δημοσίου χρήματος

– Δημιουργία εθνικής πολιτικής με προοπτική 20ετίας

σε κάθε κρίσιμο τομέα (γεωργία, τουρισμός, βιομηχα-

νία, ναυτιλία, άμυνα, αμυντική βιομηχανία, δημογρα-

φικό, περιβάλλον, ενέργεια, πολιτισμός, καινοτομία,

υψηλή τεχνολογία)

– Μείωση φόρων και εισφορών στο 35% συνολικά,

ΦΠΑ 11%, καύσιμα στο 1 ευρώ και μείωση ενεργει-

ακού κόστους.

Στόχος

Η εξοικονόμηση τουλάχιστον 10 – 15 δις ευρώ ετη-

σίως και η κατανομή τους ως έξης: Τα μισά σε παι-

δεία, υγεία και άμυνα και τα υπόλοιπα σε επιδοτήσεις

για νέες παραγωγικές μονάδες και ειδικά για καινο-

τομία. Σε προγράμματα συνεχώς ανοικτά και με προ-

τεραιότητα για τους κατόχους διδακτορικών,

ακολούθως σε ομάδες επιστημόνων και τέλος σε

οποιονδήποτε έχει μια πολύ καλή ιδέα που αποδει-

κνύεται μέσα από ένα επιχειρηματικό σχέδιο (Busi-

ness plan). 

Σαν επιδότηση και όχι σαν δανεισμός. Ένα δις ευρώ

εμπεριέχει 1000 εκατομμύρια ευρώ, αν μια καλή

επένδυση είναι της τάξεως των 500.000 ευρώ τότε

χωρούν μέσα σε ένα δις 2000 επενδύσεις υψηλής τε-

χνολογίας. Με 8 δις θα έχουμε 16.000 παραγωγικές

επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ.

Χρειάζεται απλώς βούληση για αυστηρό έλεγχο για

να μην συνεχιστεί το φαγοπότι. Η χώρα μας έχει την

δυνατότητα να αποκτήσει ΑΕΠ πάνω από ένα τρις.

Η Ευθύνη είναι Δική μας
Ακούμε συχνά ότι φταίνε οι ξένοι. Λάθος. Η ευθύνη

είναι δική μας. Οι πολιτικοί μας νοιάζονται για την

εξουσία και κάνουν παροχές και σπατάλες επιτρέπον-

τας ταυτόχρονα την ασυδοσία. Και οι πολίτες είναι

εθισμένοι στο παραμύθι, την πολυλογία και το ατο-

μικό όφελος (διορισμός, ρουσφέτι, παρανομία). Πρέ-

πει να ξεφύγουμε από όλα αυτά.

Πελατειακό Σύστημα @ Κομματικό Κράτος

Με την εξουδετέρωση του Καποδίστρια το κράτος

μας εξελίχθηκε σε πελατειακό και έγινε φέουδο των

κομμάτων. Οι υποψήφιοι βουλευτές έταζαν θέσεις,

ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις με αντάλλαγμα ψή-

φους. Το κόμμα διόριζε τους δικούς του, απέλυε τους

αντίπαλους και άδειαζε το δημόσιο ταμείο. Το πελα-

τειακό σύστημα και η κομματοποίηση καταστρέφει

τους ικανούς και εξοβελίζει τους άξιους. Είναι ένας

καρκίνος που καταστρέφει το κράτος εκ των έσω.

ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΜΕ;;;

Στις δικές μας δυνάμεις, και μόνο. Είμαστε ένας λαός

φτιαγμένος να εργάζεται, να αγωνίζεται, να μάχεται

και να φιλοσοφεί. Και το χάσαμε στην πορεία.

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία και η

ανάδειξη νέων Σωκράτηδων και Αριστοτέληδων.

ΘΕΟΦΑΝΗΣ  Α. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
Πτυχιούχος ΑΠΘ,  Διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Πατρών,  Συγγραφέας

//idryma-kleisthenis.blogspot.com 

“ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ θα πρέπει να είναι η
φιλοσοφία και η ανάδειξη νέων 
Σωκράτηδων και Αριστοτέληδων”

Aπέφυγα το κακό...

Ουφ, τι βουή είναι αυτή πάλι πρωί πρωί.

Σαν μαούνα στο λιμάνι κάνει. Ποιος

μαρσάρει και δεν προχωράει; Δεν αν-

τέχεται ο ήχος.

Σηκώνομαι από το κρεβάτι, ανοίγω το

παράθυρο και βλέπω ένα μικρό φορ-

τηγό - σακαράκα, με φορτωμένα διά-

φορα περίεργα επάνω να βογγάει,

ακίνητο με αναμμένη τη μηχανή.

Κι άλλες φορές έχω ακούσει αυτό το

θόρυβο, αλλά δεν είχα δει τι είναι.

Από εκείνη την ημέρα το φορτηγάκι

μού έγινε εφιάλτης. Κάθε πρωί ξύ-

πναγα με το “βογγητό” του, που με τρέ-

λαινε.

Αναρωτιόμουν: πού πάει, πώς κυκλοφο-

ρεί αυτό το σαράβαλο στους δρόμους.

Δεν υπάρχει Τροχαία, δεν υπάρχει

δήμος.

Eτσι ξεκίνησε η ιστορία και έγινε

εφιάλτης μου. Την επόμενη φορά που

το άκουσα τηλεφώνησα στην Τροχαία. 

Σας παρακαλώ κάτι πρέπει να κάνετε.
Πρέπει να τον συλλάβετε, δεν μπορεί
να κυκλοφορεί η “σκοτώστρα” στο
δρόμο, τους είπα. 

Από την Τροχαία μου απάντησαν ότι

δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να
συλλάβουμε έναν οδηγό επειδή “μουγ-
κρίζει” το αυτοκίνητό του.
Στα συχνά τηλεφωνήματα που έκανα

πλέον στην Τροχαία, μου απάντησαν,

“την επόμενη φορά που θα το δείτε,
φωνάξτε μας”. 
Αλλος εφιάλτης. Αρχισα να τη στήνω

στις γωνίες, να δω το φορτηγάκι για να

τους φωνάξω. Με το που το άκουγα,

ώσπου να βγω έξω να το δω για  τηλε-

φωνήσω στην Τροχαία, έφευγε.

Κάλεσα το Δήμο, αλλά απογοητεύθηκα

πλήρως και από εκεί, αφού δεν έδειξαν

κανένα ενδιαφέρον. Μάλλον με περ-

νούσαν για ...“παλαβή”.

Έτσι περνούσαν οι ημέρες και το μαρ-

τύριό μου μεγάλωνε, ώσπου μια μέρα

βρέθηκα ακριβώς πίσω του, στο δρόμο.

Αυτό ήταν σταματήμένο, με αναμμένη

τη μηχανή που ξεσήκωνε όλη τη γειτο-

νιά. Tώρα σ’ έπιασα, σκέφτηκα.

Και εκεί που σήκωσα το κινητό μου για

να καλέσω την Τροχαία, είδα μία κυρία

να το πλησιάζει και ο οδηγός του να

κατεβαίνει για να τη συναντήσει.

Ξαφνιάστηκα· τη γνώριζα την κυρία,

καλόγνωμη και κοινωνική. Φροντίζει

“ασθενείς και οδοιπόρους”. Κρατούσε

τσάντες στα χέρια που τις έδωσε στον

οδηγό.

Μου έπεσε το κινητό από τα χέρια. 

Παναγιά μου, τι πήγα να κάνω, αναρω-

τήθηκα.

Η κυρία, προφανώς προσφέρει κάποια

βοήθεια και στον οδηγό, αλλά και σε

συνανθρώπους μας που το έχουν

ανάγκη. Κι εγώ; τί πήγα να κάνω; Να

στερήσω από τον οδηγό το μοναδικό

εφόδιο που έχει για να ζήσει!

Συνήλθα, η Παναγιά με βοήθησε να μην

κάνω το κακό· μεγάλη η χάρη της. Μου

φανερώθηκε μπροστά μου.

Καλά Χριστούγεννα, Αγια και

Αγαπημένα για όλο τον κόσμο

Μια πραγματική ιστορία από την Κ.Α.
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Η ελληνική Μυθολογία,  δεν είναι ένα σύνολο από  πα-

ραμύθια, όπως συμβαίνει στις περισσότερες προφορικές

παραδόσεις άλλων λαών, γιατί μέσα στους ελληνικούς

μύθους βρίσκεται  εγκλωβισμένη όλη η αλήθεια για την

δημιουργία του Σύμπαντος Κόσμου και όλες οι βάσεις

των σύγχρονων  επιστημών,  με κωδικοποιημένες περι-

γραφές, χρησιμοποιώντας υπερβολές, παρομοιώσεις και

αλληγορικές ανθρωπομορφικές  εκφράσεις, με συμβολι-

σμούς, ώστε να μη μπορούν να διαρρεύσουν οι σοφές

ελληνικές γνώσεις!!! 

Αν μελετήσουμε την παγκόσμιο ιστορία, θα διαπιστώ-

σουμε ότι όλες οι μετέπειτα θρησκείες και πολιτικές ιδε-

ολογίες  ανά τον κόσμο,  αντέγραψαν την ελληνική

μυθολογία και κατ’ επέκταση και την ελληνική σοφία,

ενώ συγχρόνως προσπάθησαν τον αφανισμό του ελλη-

νικού πολιτισμού,  για να μη φαίνονται οι κλοπές τους!!! 

Οι  πολιτισμένες ελληνικές κοινωνίες,  είχαν  τις Ελλη-

νίδες  σε ισάξια και ισότιμη θέση με αυτή των ανδρών,

κάτι που φαίνεται από τον ίσο αριθμό των ανδρών και γυ-

ναικών Ολυμπίων Θεών και ακόμα ότι η κόρη του Θεού

Δία, η Αθηνά ήταν Θεά της σοφίας και μάλιστα «γεννη-
θείσα και όχι ποιηθείσα» από τον πατέρα Θεό Δία,  αλλά

γυναίκες προστάτευαν τα γράμματα, τις τέχνες και την

αστρονομία και ήταν  οι εννεάδυμες κόρες του Δία και

της Μνημοσύνης, οι γνωστές Μούσες!!

Επειδή όμως το πρώτο θύμα της ιστορίας είναι η αλήθεια,

έχει δημιουργηθεί επιμελώς ένα πνεύμα τελείως ψευδές

και το οποίο θέλει την Ελληνίδα να κατείχε κατώτερη

θέση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής έναντι

του άντρα αφέντη, κάτι που έγινε μετά την υποδούλωση

του ελληνικού έθνους από τους Ρωμαίους κατακτητές,

οι οποίοι θεωρούσαν τη γυναίκα  σαν αντικείμενο και την

έλεγαν “res”δηλαδή πράγμα!!  

Οι συνθήκες αυτές συνεχίστηκαν  με την επιβολή της

νέας Θρησκείας, κατά  την  ανατολική ρωμαϊκή κυριαρ-

χία, δηλαδή από το Βυζάντιο, με ανηλεή αφανισμό  κάθε

τι που θύμιζε το αθάνατο ελληνικό μεγαλείο,  και  με τις

γυναίκες στους γυναικωνίτες,  όπου παρέμειναν και στην

επερχόμενη Οθωμανική κατοχή!! 

Οι γυναίκες στην αρχαιότητα είχαν ισάξια δικαιώματα με

τους άνδρες  και πλήρη συμμετοχή στη φιλοσοφία και

στις επιστήμες, ενώ στο μόνο που διέφεραν από τους

άντρες, λόγω της φύσης τους,  ήταν η μη συμμετοχή

τους στους πολέμους, επειδή οι γυναίκες κυοφορούσαν

και γεννούσαν, διατηρώντας  και αυξάνοντας το γένος

και ως εκ τούτου, δεν λάμβαναν μέρος στην πολιτική

ζωή, η οποία ήταν συνυφασμένη με τις πολεμικές δρα-

στηριότητες, ενώ η γνώμη τους στη πολιτική όταν

υπήρχε, ήταν απόλυτα σεβαστή!!

Η εκπαίδευση τους ήταν ανάλογη των υποχρεώσεών

τους, εκτός από τις Σπαρτιάτισσες που είχαν διαφορε-

τική εκπαίδευση γιατί  συμμετείχαν ενεργά και σε και-

ρούς πολέμου!!!

Σκόπιμα αναφέρονται μόνο οι άνδρες Έλληνες φιλόσο-

φοι και επιστήμονες και όχι οι γυναίκες, οι οποίες ήταν

πολλές και εξ ίσου σπουδαίες με τους άνδρες κερδίζον-

τας τον σεβασμό και την εκτίμηση αλλά και την συνερ-

γασία των ανδρών!!

Σαράντα γυναίκες μαθηματικοί και αστρονόμοι, είναι οι

πιο γνωστές, αλλά ο κατάλογός τους είναι μεγαλύτερος

και πρόσφεραν τις πολύτιμες επιστημονικές γνώσεις

τους στο μεγάλο θαύμα που λέγεται ελληνικός πολιτι-

σμός, που απ’ αυτόν προήλθαν τα πολιτισμένα κράτη του

πλανήτη, τα οποία αποτελούν σήμερα τις μεγάλες δυνά-

μεις που τον κυβερνούν!!

Συνηθίζουν κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί να αναφέρονται

και όχι  άδικά,  στην σπουδαία φιλόσοφο, μαθηματικό και

αστρονόμο, Υπατία, που ο ανθελληνικός φανατισμός

ορισμένων κύκλων  εκείνης της εποχής, την ανέδειξε

εθνομάρτυρα,  αφού δημοσίως την έσυρε ο κατευθυνό-

μενος  θρησκευτικός όχλος και βάναυσα, την απογύ-

μνωσε για να την διαπομπεύσει και αφού  την τεμάχισε

με σπασμένα κοχύλια που τα χρησιμοποίησε  σαν μαχαί-

ρια, τα κομμένα και σπασμένα μέλη του σώματός της τα

παρέδωσε  στην πυρά, γιατί έτσι νόμισαν εκείνοι που

προγραμμάτισαν το φρικτό έγκλημα και καθοδήγησαν

τον όχλο, ότι θα μπορούσαν να σταματήσουν την εξά-

πλωση της ελληνικής σοφίας, η οποία ήταν αντίθετοι με

τα συμφέροντά τους!!!

Αυτό το γεγονός έγινε το 415 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια,

όταν επίσκοπος ήταν ο Κύριλλος,  που αργότερα για τις

υπηρεσίες που πρόσφερε στην εδραίωση του Χριστιανι-

σμού  ανακηρύχθηκε  άγιος!!!

Η ελληνική ιστορία αναφέρει την Αίθρα σαν μητέρα του

Θησέα, χωρίς να ενημερώνει ότι ήταν καθηγήτρια λογι-

στικής!!

Η γυναίκα του Πυθαγόρα, η Θεανώ, ήταν σπουδαία μα-

θηματικός και εφεύρε την έννοια της χρυσής τομής,

όπως σπουδαίες ήταν και οι κόρες του Πυθαγόρα και της

Θεανούς και η εγγονή τους Βιτάλη η κόρη της Δαμούς,

ενώ  στη σχολή του Πυθαγόρα σπούδασαν η Φίντυς ή

Φίλτυς και η Μελίσσα. Και πάρα πολλές άλλες!!

Επίσης η Πολυγνώτη, μαθήτρια και σύντροφος του Θαλή,

ήταν θαυμάσια μαθηματικός, γεωμέτρης και αστρονόμος,

αλλά και η ιέρεια των Δελφών η Θεμιστόκλεια και η

Σπαρτιάτισσα  Τυμίχα,  που είχε γεννηθεί στον  Κρότωνα

και την χαρακτήριζε η φιλοπατρία και η τιμιότητα και προ-

τίμησε να δαγκώσει και να κόψει με τα δόντια της τη

γλώσσα της και να τη φτύσει στο πρόσωπο του Τυράννου

των Συρακουσών, παρά να του παραδώσει τις σοφές Πυ-

θαγόρειες γνώσεις της, έναντι τεράστιας χρηματικής

αμοιβής!!!

Η Αγνοδίκη ήταν η πρώτη γυναικολόγος  και έζησε τον

4ο αιώνα π.Χ.

Νεοπυθαγόρειοι  φιλόσοφοι, μουσικοί και μαθηματικοί

ήταν η Πτολεμαϊς και η Περικτιόνη που κάποιοι ισχυρί-

ζονταν  ότι ήταν η μητέρα του Πλάτωνα, αλλά και η

Αβροτέλεια από τον Τάραντα!!

Επίσης η Λασθένεια από την Αρκαδία και η Αξιοθέα από

την Πελοπόννησο, η Αρετή από την Κυρήνεια, κόρη του

Αριστίππου, η Πυθαϊς κόρη του μαθηματικού Ζηνοδώρου,

η Πάνδροσος από την Αλεξάνδρεια και πάρα πολλές

άλλες!!!

Θα ήταν όμως παράλειψη αν δεν αναφέρουμε την μεγίστη

μαθηματικό και αστρονόμο της Θεσσαλίας, την περίφημη

Αγλαονίκη που ήταν κόρη του ηγήτορα των Θεσσαλών,

την οποία ο Πλούταρχος την αναφέρει ως Αγανίκη, και

ήταν σύγχρονη με τον Ίωνα Θαλή τον Μηλίσιο (624-546)

και γνώριζε τις εκλείψεις του Ηλίου με ακρίβεια ώρας,

όπως και τις εκλείψεις της Σελήνης και κάθε σχετικό με

αυτήν. Μάλιστα  λανθασμένα αναφέρεται ότι τις ιδιότητες

της Σελήνης πρώτος τις είχε ανακαλύψει ο Αριστομένης

(585-528), ο οποίος ήταν γεννημένος πολύ αργότερα απ’

αυτήν!!!

Έλεγαν ότι κατέβαζε την Σελήνη από τον Ουρανό και κά-

ποιοι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τέτοιες επι-

στημονικές έννοιες, την είχαν αποκαλέσει μάγισσα και

αργότερα τα χρόνια της ελληνικής σκλαβιάς που έφερε

το σκοταδισμό, είχε επικρατήσει η άποψη ότι οι γυναίκες

της Θεσσαλίας ήταν μάγισσες!!

Οι αστρονόμοι έδωσαν το όνομά της Αγλαονίκης σε έναν

κρατήρα με διάμετρο 64 km, που βρίσκεται στο νότιο ημι-

σφαίριο του πλανήτη Αφροδίτη, για να την τιμήσουν, ενώ

εμείς  δεν  κάνουμε τον κόπο, ούτε να  την αναφέ-

ρουμε!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ελληνίδες φιλόσοφοι κι επιστήμονες στην αρχαία Ελλάδα!!!  

Ο Αη-Βασίλης έρχεται...

Δασκάλα διώχθηκε από σχολείο των ΗΠΑ γιατί είπε

στα παιδιά, ότι δεν υπάρχει Αγιος-Βασίλης! έλεγε η

είδηση. Οποίο αδίκημα!

Μα είναι δυνατόν να πει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει

Αγιος-Βασίλης. Δεν βλέπει τις βιτρίνες στα μαγαζιά,

δεν βλέπει τους εμπορικούς δρόμους, δεν βλέπει τη-

λεόραση! Δεν είδε ή δεν άκουσε για την παρέλαση

των Αγιο-Βασίληδων κάθε χρόνο! 

Χιλιάδες Αγιο-Βασίληδες φωνάζουν Οχ οχ  οχ, δια-

φημίζοντας τον ερχομό τους.

Μόνο που ο ερχομός τους δεν φέρνει δώρα, πουλάει

δώρα. Δεν είναι για όλα τα παιδιά, είναι για τα λίγα·

εκείνα που το πορτοφόλι της οικογένειας αντέχει...

Κι αυτό είναι πιο επώδυνο για τα παιδιά, γιατί αισθά-

νονται αδικία. 

Εμάς δεν μας έφερνε δώρα ο Αη-Βασίλης, γιατί δεν

ήμασταν παραμυθιασμένα σαν παιδιά και γι’ αυτό δεν

νιώθαμε άσχημα. Σήμερα τα παιδιά με τόσα που

ακούνε στα γυάλινα παράθυρα, ζούνε (στην πολύ

μικρή ηλικία βέβαια) το παραμύθι και περιμένουν.

Μόνο που για κάποια, δεν θα έρθει ο Αη-Βασίλης... ή

μάλλον θα έρθει, αλλά δεν θα φέρει...

“Το καλό παιδί” και ο “άλλος”

Ακούμε τόσες ημέρες, συγκλονισμένοι, το βίαιο θά-

νατο μιας νεαρής κοπέλας, από δύο επίσης νεαρούς

άντρες. Σοκαριστικό, όλο το ιστορικό. Σοκαριστικό ότι

δύο νεαροί σκότωσαν μία κοπέλα και την πέταξαν

ζωντανή στη θάλασσα. προσπαθώντας να εξαφανί-

σουν τα στοιχεία που τους ενοχοποιούσαν.

Aλλά σοκαριστική είναι και η συνέχεια. Να βλέπεις

τους δικηγόρους της μιας οικογένειας “του καλού παι-

διού”, να προσπαθούν να τον αθωώσουν. Δεν ήξερε,
απλά έβλεπε, φοβόταν να μιλήσει.  Κι απ’ την άλλη ο

“άλλος” να ξυλοκοπείται μέσα στις φυλακές...

Αν πω ότι είμαστε ζούγκλα θα υποτιμήσω τη ζούγκλα,

γιατί και εκεί υπάρχουν κανόνες και δίκηο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Αποστάγματα σοφίας...

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στο πλαίσιο της εβδομάδας ηλεκτρο-

νικού εμπορίου ολοκληρώθηκε η ετή-

σια πανελλήνια  έρευνα ηλεκτρονικού

εμπορίου B-C που διεξήγαγε ο ΣΕΛΠΕ

και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμ-

πορίου (ELTRUN) του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών με την υπο-

στήριξη του Ελληνικού Συνδέσμου

Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA). 

Οι κορυφαίες κατηγορίες online αγο-

ρών αφορούν τουρισμό, ταξίδια,

έτοιμο φαγητό, ένδυση, εξοπλισμός

Η/Υ και ηλεκτρικές συσκευές.

Ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις, αλλά

ενδιαφέρουσες και απαντήσεις του

κοινού και χρήσιμα τα συμπεράσματα.

Η “Διαμονή σε καταλύματα” ήρθε

πρώτη με 50%  στην ερώτηση ποιες

κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών

πραγματοποίησαν - οι αγοραστές

μέσω Internet - την περίοδο Ιανουα-

ρίου - Σεπτεμβρίου 2018

Την πρώτη δωδεκάδα συμπλήρωσαν: 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες 46% 

έτοιμο φαγητό 43% 

ένδυση/υπόδηση 42%

εξοπλισμός Η/Υ 41% 

ηλεκτρονικές συσκευές 40%

εισιτήρια για εκδηλώσεις 39%

βιβλία (37%), οικιακά είδη 36%

είδη φαρμακείου 30% 

προσωπική φροντίδα 30%

και ασφάλειες 26%. 

Σ’ αυτές τις κατηγορίες δεν υπήρχαν

σημαντικές διάφορες   σε σχέση με το

2017 με εξαίρεση τη σημαντική αύ-

ξηση για την “παραγγελία έτοιμου φα-

γητού”, λόγω των σημαντικών

επενδύσεων που έγιναν στον τομέα

αυτό σε ψηφιακές υπηρεσίες και σε

κανάλια διανομής και εξυπηρέτησης.

Αύξηση αγορών από Ελληνικά 

ηλεκτρονικά καταστήματα

Το 85% των ερωτηθέντων απάντησε

ότι πάνω από το 80% των online αγο-

ρών του το πραγματοποιεί από Ελλη-

νικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Μία

σημαντική εξέλιξη αφού το 2016 μόνο

το 60% των καταναλωτών είχε την αν-

τίστοιχη συμπεριφορά. 

Αυτό σχετίζεται με τον αριθμό των Ελ-

ληνικών  ηλεκτρονικών καταστημάτων

που λειτουργούν αλλά και τις ολοκλη-

ρωμένες υπηρεσίες που προσφέρουν.

Με βάση εκτιμήσεις του GRECA, στην

Ελλάδα λειτουργούν 7.000 εταιρίες με

ψηφιακό κανάλι πώλησης.

Το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική

ανάπτυξη της Ελληνικής online αγο-

ράς που προσδιορίζει και την ωριμό-

τητα των online αγοραστών. 

Το παράξενο είναι ότι ενώ αυξήθηκε η

αγορά  μέσω internet, ο αριθμός των

νέων αγοραστών είναι πάρα πολύ μι-

κρός (μόλις 1%) μέσα στο 2018.

Το 41% των online αγοραστών ξεκί-

νησε να αγοράζει διαδικτυακά πριν το

2010, ενώ το 25% την τελευταία τριε-

τία κυρίως λόγω της επίδρασης των

capital controls και της ανάπτυξης των

ψηφιακών πληρωμών.

Σοβαρή πολυκαναλική συμπεριφορά 

Οι Έλληνες online αγοραστές συνεχί-

ζουν την πολυκαναλική τους συμπερι-

φορά και με αυξητικές τάσεις. Τα 2/3

των συνολικών φυσικών τους αγορών

το πραγματοποίησαν αφού έψαξαν ή

ενημερώθηκαν online (από 1/2 το

2017). Επίσης 1/4 των συνολικών δια-

δικτυακών αγορών από τους online

αγοραστές πραγματοποιήθηκε αφού

προηγήθηκε επίσκεψη σε φυσικό κα-

τάστημα. 

Γιατί προτιμούν τις online αγορές

Οι λόγοι των διαδικτυακών αγορών

είναι κατά κύριο λόγο ότι βρίσκουν κα-

λύτερες τιμές (75% ), το 52% επιθυμεί

μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και

σύγκριση τιμών και το 41% ότι βρί-

σκουν εύκολα νέες προσφορές. 

Στη δεύτερη θέση - εύρεση / γκάμα

προϊόντων - το 47% αναφέρει ότι βρί-

σκει προϊόντα που δεν υπάρχουν σε

φυσικά καταστήματα, το 38% ότι

υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόν-

των και το 37% ότι βρίσκει εύκολα

προϊόντα από το εξωτερικό. 

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η έλ-

λειψη ελεύθερη χρόνου (το αναφέρει

το 33%), ενώ το 24% αναφέρει τον κα-

λύτερο προγραμματισμό των αγορών.

Οι online αγοραστές αξιοποιούν την

ηλεκτρονική τραπεζική και τις ψηφια-

κές πληρωμές.

Στις online πληρωμές σταθεροποιείται

ως κορυφαίος τρόπος πληρωμής η

χρεωστική κάρτα (64% των ερωτηθέν-

των το αναφέρει ως συνήθης τρόπος

πληρωμής).

Ο Η/Υ το κύριο μέσο online αγορών

Η πρόσβαση των online αγοραστών

στο Internet γίνεται μέσω κινητού τη-

λεφώνου (93%), φορητού  Η/Υ (73%),

σταθερού Η/Υ (57%) και tablet (33%).

Η αξιοποίηση των Mobile συσκευών

από τους online αγοραστές είναι

πλέον καθολική αφού χρησιμοποιούν-

ται για αναζήτηση προσφορών (από το

93% των ερωτηθέντων), για εφαρμο-

γές κοινωνικής δικτύωσης (84%), για

αναζήτησή τιμών ενώ βρίσκονται σε

φυσικό κατάστημα (65%), και για κα-

τέβασμα εφαρμογών (64%).

Στην ερώτηση όμως ποια είναι η κυρία

συσκευή για πραγματοποίηση των δια-

δικτυακών αγορών, το 80% των online

αγοραστών απαντούν οι Η/Υ, ενώ

μόλις 15% το κινητό και 5% το tablet.

Αυτό σχετίζεται μερικώς με την χρη-

στικότητα των διεπαφών και τη δυνα-

τότητα πλοήγησης των ηλεκτρονικών

καταστημάτων στις κινητές συσκευές.

Προβλήματα στην παράδοση 

Τα κυρία προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι online αγοραστές αφορούν κυ-

ρίως την παράδοση των προϊόντων

όπως τις υψηλές χρεώσεις παράδο-

σης (70%), το ωράριο παραλαβής των

προϊόντων (31%) και την παραλαβή

ελαττωματικών προϊόντων (15%). 

Σημείωση: Η έρευνα διεξήχθη με online

ερωτηματολόγιο την περίοδο Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου 2018 με την συμμετοχή 1512

online καταναλωτών. Πραγματοποιείται τα

τελευταία 10 χρόνια στα πλαίσια της εβδο-

μάδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Την επιστη-

μονική επιμέλεια είχαν ο Καθηγητής

Γεώργιος Δουκίδης διευθυντής του Εργα-

στηρίου ELTRUN/ΟΠΑ και Δρ Κατερίνα

Φραιδάκη διευθύντρια ερευνών του EL-

TRUN/ΟΠΑ και Πρόεδρος του ΔΣ GRECA. 

Αυξάνονται οι online αγορές 

από Ελληνικά Ηλεκτρονικά Καταστήματα

Νέος ευρωπαϊκός νόμος 

για το νερό βρύσης  

Μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας του νερού βρύσης

ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.), στο πλαίσιο της

πανευρωπαϊκής προσπάθειας να βελτιώσει ο καταναλωτής

την εμπιστοσύνη του στο πόσιμο νερό βρύσης, μία λύση

που είναι πιο οικονομική και φιλική για το περιβάλλον, πε-

ριορίζοντας έτσι το εμφιαλωμένο νερό, του οποίο το πλα-

στικό ρυπαίνει.

«Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το νερό ορίζει το
μέλλον της ανθρωπότητας. Γίνεται κατανοητό ότι όλοι πρέ-
πει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό και καλής ποιότητας
νερό και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», δήλωσε ο

εισηγητής Michel Dantin, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ο εισηγητική έκθεση, που υιοθετήθηκε από το Ε.Κ. μειώνει

τα ανώτατα όρια συγκεκριμένων ρύπων για το πόσιμο

νερό, όπως ο μόλυβδος (πρόκειται να μειωθεί στο μισό) και

βλαβερά βακτήρια, ενώ περιορίζει τα ανώτατα όρια και για

ορισμένους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Παράλληλα, κα-

θιερώνει την παρακολούθηση των επιπέδων μικροπλαστι-

κών, η αύξηση των οποίων προκαλεί ανησυχία.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λά-

βουν μέτρα ώστε όλοι οι πολίτες τους να έχουν πρόσβαση

σε καθαρό νερό, ενώ θα απαιτηθούν και ενέργειες για να

παρέχεται νερό σε δημόσιους χώρους, με τη διαμόρφωση

ειδικών χώρων όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Επιπλέον,

θα δοθούν κίνητρα για παροχή νερού βρύσης σε εστιατό-

ρια, κυλικεία και υπηρεσίες τροφοδοσίας.

H έκθεση υιοθετήθηκε με 300 ψήφους υπέρ, 98 κατά, και

274 αποχές. Θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση στο Συμ-

βούλιο των Υπουργών.
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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 . . .

Ο «Κλεισθένης Ι», το νομοσχέδιο για την τοπική αυτο-

διοίκηση έρχεται να επιφέρει μία σειρά από σημαντικές

θεσμικές αλλαγές, να επισφραγίσει τον ρόλο της  τοπι-

κής αυτοδιοίκησης ως μοχλό εφαρμογής σε τοπικό επί-

πεδο των αντιδραστικών κυβερνητικών και ευρωπαϊκών

πολιτικών. Αποτελώντας συνέχεια, «εκσυγχρονισμό»

και εμπέδωση όσων εφαρμόστηκαν με τον «Καποδί-

στρια» και τον «Καλλικράτη» καθιστά μόνιμη την επο-

πτεία, τον τοπικό έλεγχο των δαπανών, τη ανάδειξη των

Δήμων ως φορολογικών μηχανισμών και ως φορέων

προώθησης ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων αγαθών και

υπηρεσιών. Ακόμα και στοιχεία που ενισχύουν την αντι-

προσωπευτικότητα και τη δημοκρατική λειτουργία όπως

η καθιέρωση της απλής αναλογικής, η ενίσχυση του

ρόλου των τοπικών κοινοτήτων και η διενέργεια τοπικών

δημοψηφισμάτων, χάνουν το ουσιαστικό τους αντίκρι-

σμα. 

Στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης η εναλλαγή

στη Δημαρχία το 2014 δεν αποτέλεσε παρά συνέχεια

και εμβάθυνση αυτών των πολιτικών. Η πλειοψηφία των

τοπικών δυνάμεων σπεύδουν να αποδείξουν ποιος είναι

ο ικανότερος διαχειριστής εναρμονισμένοι πλήρως με

τις μνημονιακές επιταγές. Καθώς συμφωνούν σε όλα τα

κυρίαρχα ζητήματα, τόσο η παρούσα Δημοτική Αρχή του

Γρ. Κωνσταντέλλου όσο και παλιοί και νέοι διεκδικητές

της τοπικής εξουσίας διαφοροποιούνται μόνο στην υπε-

ράσπιση τοπικών μικροσυμφερόντων. 

Ακόμα και οι δυνάμεις που έδωσαν μάχες υπέρ των λαϊ-

κών κατακτήσεων,  δείχνουν τα  περιορισμένα όρια τους.

Είτε εγκλωβισμένες στον αδιέξοδο μονόδρομο υπερά-

σπισης της μοναδικής τους αλήθειας, αποκομμένοι από

τις ζωντανές διεργασίες του κινήματος. Ή χειρότερα,

ακροβατώντας μεταξύ αγωνιστικών – άσφαιρων όμως –

διακηρύξεων από τη μία και υπεράσπισης από την άλλη

του “αριστερού” κυβερνητισμού. 

Για της δυνάμεις της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς δεν

υπάρχει το  δίλλημα της υπεράσπισης του μικρότερου

κακού ούτε η αναγκαιότητα να γίνουν το αριστερό άλ-

λοθι αντιλαϊκών πολιτικών. Αποτελεί πρώτιστα καθήκον

καθενός και καθεμιάς να είναι αγωνιστικά παρόντες. 

Είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο το μέτωπο των

μαχόμενων, ριζοσπαστικών  δυνάμεων και η συμβολή

τους ώστε να συγκροτηθεί ένα μαζικό κίνημα διεκδίκη-

σης, αντίστασης, ρήξης και ανατροπής απέναντι στο

κεντρικό και τοπικό κράτος και τις πολιτικές τους. 

• Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων

• Για την ανατροπή των σχεδίων εκποίησης του δημό-

σιου πλούτου

• Για την ανάδειξη ενός διαφορετικού σχεδίου συμμετο-

χικής αυτοδιοίκησης που προάγει τις ανάγκες της λαϊ-

κής πλειοψηφίας.

Στην πρόκληση της εποχής των κοινωνικών αγώνων,

στις επερχόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες η Αρι-

στερά της Ανατροπής οφείλει να δώσει το δικό της αγω-

νιστικό παρών.

Αργύρης Καλλιανιώτης

Αναγκαία μια 

Αριστερή Απάντηση…

Γραμμές Ζωής

Γράφει (όπως συνηθίζει) το σημείωμα με τις προσε-

χείς δουλειές του:

1. Συνεννόηση με τον δικηγόρο του για την εξώδικο

που του έστειλε ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού του

2. Κλείσιμο ραντεβού με τον καρδιολόγο του (αρρυθ-

μίες, έκτακτες συστολές κ.λπ.)

3. Αναγκαίες αγορές για το σπίτι

4. Προμήθειες για το μαγαζί του

5. Αναζήτηση σκοπού ζωής.

(Αυτό το τελευταίο το βάζει για πρώτη φορά, δεν κα-

ταλαβαίνει και ο ίδιος γιατί - ίσως πάντα φώλιαζε

μέσα του αυτό το ερώτημα - έτσι του ήλθε τώρα ξαφ-

νικά η επιθυμία να το προσθέσει στο μπλοκάκι του -

και... ποιος ξέρει, ίσως κάποτε να δώσει σε αυτό κά-

ποια συνέχεια).

Κλείνει το σημείωμα στη θήκη του πορτοφολιού του,

κοιτάζει έξω, με κάποια ηρεμία. Έτσι νιώθει πάντα. Το

να προγραμματίζει και να καταγράφει τις δουλειές

που έχει να κάνει του χαρίζει μια αίσθηση ασφάλειας.

Ότι διατηρεί, με κάποιο τρόπο τον έλεγχο της κατά-

στασης. Γιατί αισθάνεται πως οι γραμμές της ζωής

του, ακόμη και στις φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέ-

ρειές τους μένουν εκεί καταχωρημένες προστατευ-

μένες από τη λήθη, ταξινομημένες. Και αυτό τον

θωρακίζει με μία αυτοπεποίθηση, μια σιγουριά για τον

εαυτό του, στοιχείο απαραίτητο για την ψυχική ισορ-

ροπία του, για την επιβίωσή του.

Βγαίνει στο κατώφλι του μαγαζιού του, κάθεται στο

αιώνιο σκαμνί του, καταμετράει την πραμάτεια του.

Λίγες οι συναλλαγές του, φτωχές και οι απολαβές

του. Η κρίση που μαστίζει στη χώρα, που δέρνει και

τη δουλειά του. Πάλη εναγώνια για τον επιούσιο. Νοί-

κια που σωρεύονται απλήρωτα, εκκρεμείς εισφορές,

δίδακτρα παιδιών, ανελέητοι φόροι. Θα τα καταφέρει,

δεν θα τα καταφέρει; Ο καημός του, το άγχος του, ο

εφιάλτης του. Μόνο καταφύγιο μέσα σε αυτή την ομί-

χλη της ζωής του, τα πρόσωπα που γράφουν τον

κύκλο της αγάπης και της φροντίδας του: η γυναίκα

του, τα παιδιά τους, οι γέροι τους. Παλεύει κάθε

ημέρα να τους προστατέψει και μέχρι τώρα, έστω και

λαχανιασμένα τα καταφέρνει (μέχρι πότε άραγε;).

Και τον αγώνα αυτόν θα τον συνεχίζει μέχρι τα όρια

της αντοχής του.

Ξαφνικά, μια σκέψη διαπερνά το νου του. Τόσες λε-

πτομέρειες έγραψε στο πρόγραμμά του, πώς ξέχασε

τις πιο σπουδαίες; Την σκιά στον πνεύμονα της γυ-

ναίκας του που έδειξε η τελευταία εξέτασή της; Το

μπλέξιμο της κόρης του με έναν κακό σύντροφο; Τον

κίνδυνο να χάσει ο γιος του τη χρονιά του στο σχο-

λείο; Τον καρκίνο του πατέρα του και την άνοια της

πεθεράς του; Πώς θα μπορέσει, μέσα σε τόσες δυ-

σκολίες να αντιμετωπίσει αυτούς τους δεινοσαύρους

της μοίρας;

Αδιέξοδο, χάος στο μυαλό του, βαστάει το κεφάλι

του με τα δύο του χέρια για να μην σπάσει, να μπο-

ρέσει να σκεφθεί.

Ξαναδιαβάζει το σημείωμα με τις δουλειές του - στις

οποίες έβαλε τόσες λεπτομέρειες ενώ - τί ανοησία: -

ξέχασε τα βασικά τα οποία πρέπει τώρα να προσθέ-

σει. Και, ξαφνικά το βλέμμα του σκαλώνει στην τε-

λευταία σημείωσή του. Τί είναι αυτό; Πώς του ήρθε

να το καταγράψει; Σκοπός της ζωής του; Ποιος σκο-

πός; Ένας και μόνος; Ε, λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιος.

Δεν υπάρχει, τελείωσε, ας το βγάλει από το μυαλό

του. Υπάρχουν άπειροι σκοποί, όλοι πρακτικοί, όλοι

αυτοί που προβάλλουν, κάθε στιγμή, μπροστά του,

επιτακτικά, πιεστικά συχνά αμείλικτα και πρέπει

όλους να τους αντιμετωπίσει, να τους εκπληρώσει,

να τους δαμάσει, αν θέλει να επιβιώσει.

Ο άλλος, ο μυστήριος, ο απόμακρος, ο δήθεν μεγά-

λος σκοπός δεν είναι παρά ένας σκέτος απατεώνας,

ένας αέρας, ένας διάβολος που δεν ζητάει τίποτε

άλλο παρά να τον αποκοιμίσει, να τον κάνει να σκον-

τάψει πάνω σε όλους τους άλλους και να συντριβεί.

Ξαναπαίρνει το τεφτεράκι του, σβύνει, με μια παχιά

γραμμή, σχεδόν με μανία, την τελευταία αυτή σημεί-

ωση. Οριστικά και αμετάκλητα. Αποφασισμένος να

μην ασχοληθεί ποτέ πια μαζί της. “Ποτέ πιά; Ποιος

ξέρει;...”

Μάνος Καλπαδάκης

Συνάντηση Κασταλίας, 2/1//2018

“Είναι περισσότερο από ποτέ ανα-
γκαίο το μέτωπο των μαχόμενων,
ριζοσπαστικών  δυνάμεων και η
συμβολή τους”
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Σε γιορτινή ατμόσφαιρα φωτίστηκαν τα έξι Χριστου-

γεννιάτικα Δέντρα του Δήμου και στις έξι δημοτικές

ενότητες, με μουσική, δραστηριότητες για παιδιά,

γιορτινά κεράσματα και χαρούμενη διάθεση.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 7/12, με το

φωτισμό των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων στην

Ανάβυσσο και στην Παλαιά Φώκαια. 

Το Σάββατο 8/12 άναψαν τα φώτα των Χριστουγεν-

νιάτικων Δέντρων στη Σαρωνίδα και στο Λαγονήσι,

την Κυριακή 9/12, στα Καλύβια και στον Κουβαρά.  

Γιορτινό τόνο σε όλες τις εκδηλώσεις έδωσαν η Δη-

μοτική Φιλαρμονική, με χριστουγεννιάτικες μελω-

δίες, καθώς και τα μουσικά και χορευτικά τμήματα

συλλόγων και φορέων του Δήμου. O Άγιος Βασίλης

με τον Τάρανδο μάγεψε τα παιδιά που έτρεχαν να

φτογραφηθούν μαζί του. 

Χριστούγεννα στο

Δήμο Σαρωνικού

Σειρά επισκέψεων και επα-

φών με τους πολίτες, τους

δημάρχους και τους  τοπικούς

φορείς της Αττικής  έχει ξεκι-

νήσει ο υποψήφιος Περιφε-

ρειάρχης Αττικής Γ.

Πατούλης, φθάνοντας καθη-

μερινά και σε άλλη πόλη.

Έτσι, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ,

του ΙΣΑ και υποψήφιος Περι-

φερειάρχης  Γ. Πατούλης,

βρέθηκε στη Γλυφάδα, στην

Κερατέα και στο Γαλάτσι.

Όπως επισήμανε, στόχος των

επισκέψεών του είναι να

ακούσει και να καταγράψει  τα

προβλήματα των πολιτών,

των αιρετών συναδέλφων του

και των εκπροσώπων παραγω-

γικών φορέων προκειμένου

να διαμορφωθεί ένα στοχευό-

μενο πρόγραμμα αντιμετώπι-

σής τους.  

«Κατά τη διάρκεια των επα-

φών μας αποτυπώσαμε με σα-

φήνεια ότι η Περιφέρεια

Αττικής μετά τις εκλογές οδη-

γείται σε μια νέα εποχή. Την

εποχή της ανάπτυξης και της

προόδου. Όλοι μαζί θα δημι-

ουργήσουμε τις προϋποθέ-

σεις για μια Νέα Αρχή για την

Αττική. Με το Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής Δ. Λουκά, τον Δή-

μαρχο Γλυφάδας Γιώργο
Παπανικολάου και το Δή-

μαρχο Γαλατσίου Γιώργο
Μαρκόπουλο συνεργαζόμα-

στε στενά για να μπει η Αττική

σε τροχιά ανάπτυξης», σημεί-

ωσε χαρακτηριστικά ο υποψή-

φιος Περιφερειάρχης.

Ο  Γ. Πατούλης κατά τη διάρ-

κεια της ομιλίας του σε ημε-

ρίδα που οργάνωσε ο Τομέας

Υγείας της ΝΔ και η Δημοτική

Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Λαυ-

ρεωτικής στο ΚΑΠΗ Κερα-

τέας, αναφέρθηκε στην

αναγκαιότητα στήριξης των

τοπικών δομών υγείας και δή-

λωσε: 

«Δεσμεύομαι η αυριανή περι-

φέρεια Αττικής να υλοποιήσει

με συγκεκριμένες ενέργειες

προγράμματα υποστήριξης

και λειτουργίας  δομών

υγείας, κέντρων πρόληψης

καθώς και διαδημοτικά δίκτυα.

Μαζί με τους πολίτες θα κά-

νουμε μία Νέα Αρχή για την

Αττική αξιοποιώντας τα συγ-

κριτικά της πλεονεκτήματα

και δίνοντας  ριζικές λύσεις

στις παθογένειες που έχουν

κοστίσει».

Έντονη προεκλογική περιοδία έχει ξεκινήσει 

ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

O Δήμαρχος Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου με τον υποψήφιο Περι-
φερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Παρασκευή πρωί 14.12.18, στην εκβολή

του ρέματος Κόρμπι στην παραλία της

Βάρκιζας, εγκαινιάστηκε η έναρξη ερ-

γασιών για τη διευθέτηση του ρέματος

καθ’ όλη τη διαδρομή του.

Παρόντες η περιφερειάρχης

Αττικής Ρένα Δούρου, ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Αν. Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου, ο

δήμαρχος των 3Β Γρ. Κων-

σταντέλλος, σύμβουλοι και

πολίτες.

Μετά την τελετή από τον

πατέρα Αντώνιο Χρήστου,

μίλησε ο δήμαρχος Γρ. Κων-

σταντέλλος, σημειώνοντας

μεταξύ άλλων ότι: «Αποφα-
σίσαμε να κάνουμε έναν
αγιασμό· το έργο ξεκίνησε
ήδη.  Αυτό είναι το μεγαλύτερο και ση-
μαντικότερο έργο υποδομής των
τριών πρώην Δήμων του “Καλλικρατι-
κού Δήμου” Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-
μένης.
Εάν δεν είχαμε έναν συντονισμό και

συγχρονισμό - σε πολύ μεγάλο βαθμό
- με την Περιφέρεια δεν θα μπορού-
σαμε ποτέ να το προσδιορίσουμε σε
ενωρίτερα από 3 έως 5 χρόνια».
Ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη για

τη συνεργασία και την πολύ καλή φι-

λική σχέση που έχουν αναπτύξει,  το-

νίζοντας ότι «στα εγκαίνια που θα
γίνουν μετά από 24 μήνες, να είμαστε
εδώ πάλι και να απολαύσουμε το
έργο κατασκευασμένο».

Στη συνέχεια μίλησε η περιφερειάρ-

χης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι: 

«Το 2014 και το 2015, η αγωνία μας,
για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, μια
ισχυρή βροχόπτωση ήταν σ’ αυτή την

περιοχή. Δοκιμάστηκε
όμως άλλη περιοχή.
...Αισθάνομαι πάρα - πάρα
πολύ περήφανη γιατί απο-
δεικνύεται ότι τα πράγ-
ματα μπορούν να γίνουν
και αλλιώς».
Να υπενθυμίσουμε ότι το

έργο χρηματοδοτείται από

την  Περιφέρεια Αττικής με

20.049.000,00€.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι το

ρέμα αυτό, έπνιξε την πε-

ριοχή το 1993 και κατέ-

στρεψε περιουσίες· ευτυχώς ήταν

νύχτα και δεν θρηνήσαμε θύματα. Πε-

ριουσίες που οι κάτοικοι δεν πήραν

καμμία απολύτως βοήθεια, από την

πολιτεία, για να ορθοποδήσουν.
φωτο: f, ioannis tserkezos

“Μπήκε το νερό στο ...ρέμα”

Εγκαινιάστηκε η έναρξη «διευθέτησης του

ρέματος Κόρμπι στη Βάρη-Βάρκιζα

Προβληθείτε με μια συνδρομή!
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Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά

των γυναικών, η 25η Νοεμβρίου, και με αυτή την ευ-

καιρία, η Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, οργάνωσε

εκδήλωση (9/12/18) στην “Ιωνία”, με ομιλητές τον

βουλευτή Γιώργο Βλάχο, την επίσης βουλευτή Νίκη

Κεραμέως. και την πρ. Γ.Γραμματέα Ισότητας Γυναι-

κών Βάσω Κόλλια.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της Τ.Ο. Κλαίρη

Σαραντάκου, ενώ χαιρέτισε ο δήμαρχος Γρ. Κων-

σταντέλλος. Παρευρέθη δε και ο δήμαρχος Σαρωνι-

κού Γιώργος Σωφρόνης.

Συγκλονιστικά τα στοιχεία που κατέθεσαν οι ομιλητές

για τη βία κατά των γυναικών.

Μία στις 3 γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα

αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική

βία. Μία στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή

απόπειρας βιασμού!

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, παρουσιά-

ζει στατιστικά στοιχεία, από τα Συμβουλευτικά Κέν-

τρα (Σ.Κ.) που απευθύνθηκαν για βοήθεια. 

Μέσα στο 2018 στα Σ.Κ. απευθύνθηκαν 4.909 γυναί-

κες, 286 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στους Ξενώνες Φι-

λοξενίας, ενώ η Γραμμή  SOS 15900 δέχθηκε 5.088

κλήσεις!

Από τις 5.088 κλήσεις του 2018, οι 4116 (81%) αφο-

ρούσαν σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας.

Συγκεκριμένα, οι 2864 κλήσεις (70%) αφορούσαν σε

καταγγελίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών,

ενώ οι 1252 κλήσεις (30%), αφορούσαν σε καταγγε-

λίες από τρίτα πρόσωπα (κυρίως από φίλους/-ες 26%,

γονείς 11%, άλλους συγγενείς 10%, αδελφός/ή 12%,

γείτονας 15% και άλλα άτομα 17%).

Από τις 2864 κλήσεις που αφορούσαν σε καταγγε-

λίες των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών, οι 2519

κλήσεις (87%) αφορούσαν σε  ενδοοικογενειακή βία

με δράστη κυρίως το σύζυγο, οι 110 κλήσεις (4%) σε

σεξουαλική παρενόχληση, οι 28 κλήσεις (1%) σε πε-

ριπτώσεις  βιασμού, σε trafficking 2,0 (0%) σε περι-

πτώσεις πορνείας και  108 κλήσεις (4%) αφορούσαν

σε καταγγελία άλλων μορφών βίας. Τα αιτήματα των

κλήσεων αυτών αφορούσαν :  1621 κλήσεις (41%) σε

ψυχοκοινωνική στήριξη, 1287 κλήσεις (33%) σε νο-

μική συμβουλευτική, 274 κλήσεις (7%) σε νομική βοή-

θεια, 281 κλήσεις (7%) σε αναζήτηση φιλοξενίας και

22 κλήσεις (1%) σε αναζήτηση εργασίας.

Το φαινόμενο  της βίας κατά των γυναικών
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Κάτι για το οποίο αξίζει πραγματικά να είμαστε υπερήφα-

νοι αλλά όχι αλαζόνες (υπέρβιοι - υπέρμετροι) και αυτά-

ρεσκοι, εμείς οι Έλληνες, είναι η ανακάλυψη του

Πνεύματος. Διδάξαμε όλον τον κόσμο πώς να σκέπτονται

και να μεγαλουργούν. Αυτό αποτελεί το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΘΑΥΜΑ”, ένα θαύμα όμως που συνέβη πραγματικά και κα-

ταγράφηκε στην Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού ως

αποκλειστικό επίτευγμα των Ελλήνων.

Σήμερα για την αντιπνευματικότητά μας δεν είναι υπαίτιος

ο χώρος (μορφολογία - εύκρατο κλίμα) που κατοικούμε,

“αλλά εκείνοι που κατοικούν  στα “απατηλά” λόγια τους” *

και στις εσφαλμένες ιδέες και πρακτικές τους. Αυτοί που

μας διαφεντεύουν με τις απολίτιστες πολιτικές που εφαρ-

μόζουν. Με την Παιδεία Αποχαύνωσης που παρέχουν και

τον Πολιτισμό που καλλιεργεί την Βαρβαρότητα, την Απει-

ροκαλία και τον Εκχυδαϊσμό.

Αυτό ακριβώς υποστήριζε ο αείμνηστος καθηγητής του

Παν/μίου του Αμβούργου Bruno Snell (1896-1986), ένας

από τους διαπρεπέστερους ελληνιστές της εποχής του, με

το ανεπανάληπτο βιβλίο του «Η ανακάλυψη του Πνεύμα-

τος» (εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 1984). 

Σας παραθέτω αυτούσιο το απόσπασμα από την εισαγωγή

του βιβλίου του, σελ. 9-10: «Οι Έλληνες ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ
απλώς νέες περιοχές γνώσης (π.χ. επιστήμες, φιλοσοφία)

με τη βοήθεια ενός ήδη δοσμένου πνευματικού εξοπλι-
σμού, ΟΥΤΕ ΕΠΕΚΤΕΙΝΑΝ παλαιές μεθόδους (π.χ. μια λο-

γική διαδικασία), ΑΛΛΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ για πρώτη φορά

αυτό που ονομάζουμε ΣΚΕΨΗ» (σ.σ. ΛΟΓΙΣΜΟ - ΛΟΓΙΚΗ).

«ΜΕΝΙΠΠΟΣ ή ΝΕΚΥΟΜΑΝΤΕΙΑ (= ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑ)»

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΝΙΠΠΟΥ & ΦΙΛΩΝΙΔΟΥ

ΜΕΝΙΠΠΟΣ: «ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΟΝ ΑΝ ΤΙΣ
ΕΛΟΙΤΟ ΕΥ ΦΡΟΝΩΝ;» (κεφ. 6). (= Ποια είναι η καλύτερη

ζωή, την οποία πρέπει να προτιμήσει ο φρόνιμος/συνε-

τός/λογικός άνθρωπος;).

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: «Ο ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟ-
ΝΕΣΤΕΡΟΣ» (κεφ. 21). (= Η καλύτερη και φρονιμότερη

ζωή είναι αυτή των απλών ανθρώπων).

Ο Λουκιανός τοποθετεί τη δράση του διαλόγου του  στη

Βαβυλώνα, ενώ ο ιδιώτης νεκρομάντης που βοηθά τον

ήρωα Μένιππο να κατεβεί στον Κάτω Κόσμο είναι ο μάγος

Μιθροβαρζάνης, ένας από τους διαδόχους του Ζωροά-

στρη. Η αντίληψη ότι οι Πέρσες τελούσαν την νεκρομαν-

τεία διαφαίνεται και σε άλλα κείμενα (Πλίνιος, Historia

Naturalis 30, 1, 6 - Στράβων XVΙ, 2, 39 - Τερτυλλιανός, “De

anima” 57 - Αθήναιος “Δειπνοσοφισταί” 595e - 596α) και

παρουσιάζεται ως εδραιωμένη πεποίθηση στη ρωμαϊκή πε-

ρίοδο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΜΕΝΙΠΠΟΣ: «Ἀτάρ εἰπέ μοι, πῶς τά ὑπέρ γῆς ἔχει καί
τί ποιοῦσιν οἱ ἐν τῇ πόλει;» (κεφ. 2).
(= Αλλά δε μου λες, Φιλωνίδη, πώς τα περνάτε εδώ, πάνω

στη γη, και τι κάνουν οι άνθρωποι στην πόλη;)

ΦΙΛΩΝΙΔΗΣ: «Καινόν οὐδέν, ἀλλ᾽οἷα καί πρό τοῦ ἁρπά-
ζουσιν, ἐπιορκοῦσι, τοκογλυφοῦσιν, ὀβολοστατοῦσιν».
(= Τίποτε το νέο, αλλά όπως και πρωτύτερα, κλέβουν, επιορ-

κούν, τοκογλυφούν, φιλαργυρεύονται / φιλοχρηματούν).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟΥ (= ΚΟΛΑΣΕΩΣ)

MENΙΠΠΟΣ: «Ἀποστάντες δὲ ὅμως τοῦ δικαστηρίου πρὸς τὸ κο-

λαστήριον ἀφικνούμεθα. Ἔνθα δή, ὦ φιλότης, πολλὰ καὶ ἐλεεινὰ
ἦν καὶ ἀκοῦσαι καὶ ἰδεῖν· μαστίγων τε γὰρ ὁμοῦ ψόφος ἠκούετο

καὶ οἰμωγὴ τῶν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ὀπτωμένων καὶ στρέβλαι καὶ κύ-

φωνες καὶ τροχοί, καὶ ἡ Χίμαιρα ἐσπάραττεν καὶ ὁ Κέρβερος

ἐδάρδαπτεν. Ἐκολάζοντό τε ἅμα πάντες, βασιλεῖς, δοῦλοι, σατρά-

παι, πένητες, πλούσιοι, πτωχοί, καὶ μετέμελε πᾶσι τῶν τετολμη-

μένων. Ἐνίους δὲ αὐτῶν καὶ ἐγνωρίσαμεν ἰδόντες, ὁπόσοι ἦσαν

τῶν ἔναγχος τετελευτηκότων· οἱ δὲ ἐνεκαλύπτοντό τε καὶ ἀπε-

στρέφοντο, εἰ δὲ καὶ προσβλέποιεν, μάλα δουλοπρεπές τι καὶ κο-

λακευτικόν, καὶ ταῦτα πῶς οἴει βαρεῖς ὄντες καὶ ὑπερόπται παρὰ
τὸν βίον; τοῖς μέντοι πένησιν ἡμιτέλεια τῶν κακῶν ἐδίδοτο, καὶ
διαναπαυόμενοι πάλιν ἐκολάζοντο» (κεφ. 14). 

(= Έπειτα όμως, αφού απομακρυνθήκαμε από το δικαστή-

ριο, φτάσαμε στο κολαστήριο. Εκεί λοιπόν, φίλε μου, δεν

μπορείς να φανταστείς πόσο λυπηρά πράγματα ακούσαμε

και είδαμε. Ακούγονταν συγχρόνως κτύποι ραβδισμών και

κραυγές των ψηνομένων στη φωτιά (καζάνια) και λειτουρ-

γούσαν παντός είδους βασανιστήρια, στρεβλώσεις και

ξύλα κυρτά του ζυγού ως τιμωρητικά όργανα, και τροχοί,

και η Χίμαιρα κατασπάραζε σάρκες και ο Κέρβερος τις κα-

ταβρόχθιζε. Τιμωρούνταν ωστόσο συγχρόνως όλοι, βασι-

λείς, δούλοι, σατράπες, φτωχοί, πλούσιοι και όλοι

κλαίγοντας μετανοούσαν για όσα κακά είχαν διαπράξει.

Αναγνωρίσαμε μεταξύ αυτών και μερικούς  που είχαν πεθά-

νει πριν από λίγο καιρό· όμως αυτοί έκρυβαν το πρόσωπό

τους, επειδή ντρέπονταν, και όσοι μας προσέβλεπαν είχαν

το βλέμμα τους πολύ δουλοπρεπές και κολακευτικό, αυτοί

οι οποίοι υπήρξαν τόσο αγέρωχοι και υπερόπτες στη ζωή

τους. Αλλά στους φτωχούς η τιμωρία ήταν πιο επιεικής, γιατί

είχε και διαλείμματα ανάπαυσης). 

Ο ΔΑΝΤΗΣ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟΝ ΛΟΥΚΙΑΝΟ!

Από αυτό το έργο του Λουκιανού «ΜΕΝΙΠΠΟΣ ή ΝΕΚΥΟ-

ΜΑΝΤΕΙΑ» εμπνεύστηκε ο Φλωρεντινός Αλιγκιέρι Δάντης

(1265-1321) την “Θεία Κωμωδία” του. Το θέμα του έργου

του είναι το φανταστικό ταξείδι του συγγραφέα στο βασί-

λειο των νεκρών με οδηγούς τον επικό ποιητή Βεργίλιο

(Vergilius όχι Virgilius) και τον πρώτο νεανικό πλατωνικό

έρωτά του, την Βεατρίκη.

Το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη: ΚΟΛΑΣΗ, ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ

και ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Κάθε μέρος περιλαμβάνει (33) ωδές και

μια εισαγωγή. Στην Κόλαση ο Δάντης καυτηριάζει όλους

τους εγκληματίες και τους πολιτικούς του αντιπάλους εμ-

φανίζοντάς τους να βασανίζονται με φρικτό τρόπο. Στο

Καθαρτήριο περιγράφει πώς γίνεται η κάθαρση της ανθρώ-

πινης ψυχής από τις αμαρτίες της πριν αυτή εισέλθει στον

Παράδεισο, όπου γίνονται δεκτοί όλοι οι ενάρετοι άνθρω-

ποι. Στον Παράδεισο ο Δάντης περιγράφει τη συνάντησή

του με τους Αγίους και τους Μεγάλους Διανοητές.

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ

ΦΙΛΩΝΙΔΗΣ: «Εἰπέ μοι, ὦ Μένιππε, οἱ δὲ τοὺς πολυτελεῖς
τούτους καὶ ὑψηλοὺς τάφους ἔχοντες ὑπὲρ γῆς καὶ στή-
λας καὶ εἰκόνας καὶ ἐπιγράμματα οὐδὲν τιμιώτεροι παρ᾽
αὐτοῖς εἰσι τῶν ἰδιωτῶν νεκρῶν;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ: Ληρεῖς, ὦ οὗτος· ...ἐπειδὰν γάρ, ὦ ἑταῖρε, ὁ

Αἰακὸς ἀπομετρήσῃ ἑκάστῳ τὸν τόπον, — δίδωσι δὲ τὸ μέ-
γιστον οὐ πλέον ποδὸς — ἀνάγκη ἀγαπῶντα κατακεῖσθαι
πρὸς τὸ μέτρον συνεσταλμένον. Πολλῷ δ᾽ ἂν οἶμαι μᾶλλον
ἐγέλασας, εἰ ἐθεάσω τοὺς παρ᾽ ἡμῖν βασιλέας καὶ σατράπας
πτωχεύοντας παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἤτοι ταριχοπωλοῦντας ὑπ᾽
ἀπορίας ἢ τὰ πρῶτα διδάσκοντας γράμματα καὶ ὑπὸ τοῦ τυ-
χόντος ὑβριζομένους καὶ κατὰ κόρρης παιομένους ὥσπερ
τῶν ἀνδραπόδων τὰ ἀτιμότατα».

(ΦΙΛ. = Πες μου, Μένιππε, κι εκείνοι που έχουν τους πο-

λυτελείς και μεγαλοπρεπείς τάφους επί της γης, τις στή-

λες, τους ανδριάντες και τα επιγράμματα, δεν έχουν στον

Άδη περισσότερη υπόληψη από τους κοινούς νεκρούς;

ΜΕΝ. Αστειεύεσαι, φίλε μου... 

...Όταν λοιπόν, φίλε μου, ο Αιακός ορίσει στον καθένα το

χώρο / θέση της διαμονής του -και δίνει το πολύ ενός

ποδός τόπο- πρέπει ο καθένας να περιοριστεί στο μέρος

του και να μαζευτεί σ’ αυτό χωρίς να υπερβαίνει το μέτρο.

Και πολύ περισσότερο, υποθέτω, θα γελούσες αν έβλεπες

εκείνους που υπήρξαν εδώ βασιλείς και σατράπες να είναι

φτωχοί εκεί και να πωλούν παστά ή να διδάσκουν τα

πρώτα γράμματα ή να υβρίζονται από τον τυχόντα και να

ραπίζονται όπως οι ευτελέστατοι δούλοι). 

Ο ΛΕΟΠΑΡΝΤΙ ΜΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟ

Ο Giacomo Leopardi (= Τζιάκομο Λεοπάρντι), 1798-

1837, ήταν Ιταλός ρομαντικός ποιητής και φιλόσοφος.

Κεντρικά θέματα της ποίησής του είναι  η ελπίδα, που απο-

δεικνύεται πλάνη, η μονοτονία της ύπαρξης και ο πόνος

για την σκληρή μοίρα του ανθρώπου. Τα ποιήματα (CANTI)

«Το άπειρο» και «Στη Σελήνη» είναι τα διασημότερά του,

ενώ τα ποιήματα “Από το ελληνικό του Σημωνίδη” και

«Του ιδίου» αποτελούν ένα δίδυμο που ο ποιητής εμπνεύ-

στηκε από ένα επίγραμμα του Σημωνίδη της Αμοργού. Σή-

μερα θεωρείται ως ο διαπρεπέστερος ποιητής της Ιταλίας

μετά τον Δάντη Αλιγκέρι (1265-1321), και μαζί με τον

Φραντσέσκο Πετράρχη (1304-1374), οι σπουδαιότεροι λυ-

ρικοί ποιητές της χώρας του.

«ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ»

Όλα τ’ ανθρώπινα διαρκούν μια στιγμή. / Το είπε ο σοφός
γέροντας της Χίου / Κι είχε δίκιο: τα φύλλα κι οι άνθρωποι
/ Έχουν την ίδια μοίρα.

Λίγοι όμως μέσα τους κρατούν / τη φωνή αυτή. Στην ανή-
συχη ελπίδα / κόρη της νεανικής καρδιάς /  Όλοι δανείζουν
χώρο.

Όσο είναι το άνθος άλικο / και η ηλικία μας άγουρη / Μά-
ταια η ψυχή, κενή και φαντασμένη / τρέφει εκατό γλυκές
ελπίδες / χωρίς να περιμένει γηρατειά και θάνατο.

Για την αρρώστια, ο υγιής / και ρωμαλέος άνθρωπος, / δεν
νοιάζεται ποτέ!

Μα είναι άμυαλος όποιος δεν βλέπει / της νεότητας τα
γρήγορα φτερά / κι ότι απ’ την κούνια ο θάνατος δεν είναι
μακριά.

Εσύ, έτοιμος να κάνεις το μοιραίο βήμα
για το βασίλειο του Πλούτωνα / θυμήσου: / στις ηδονές
του σήμερα / Αφιέρωσε τη σύντομη ζωή σου.

Η δημοτική ποίηση μάς διδάσκει ακολουθώντας ενστικτω-

δώς το ομηρικό πρότυπο: «Ο κόσμος είναι ένα δεντρί κι
εμείς τ’ οπωρικό του».

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

―――――
* «Εμείς κατοικούμε στα λόγια μας» (φράση από ομιλία του

Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή). Είναι όμως απόσπασμα από την επι-

στολή του Απ. Παύλου, «Προς Κολασσαείς», κεφ. Γ΄, στίχ. 16. 

«Ο λόγος του Χριστού ενοικείτω εν υμίν πλουσίως εν πάση
σοφία» (= Ο λόγος και η διδασκαλία του Χριστού ας κατοικεί

μέσα σας πλούσια με πάσα σοφία).

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀληθογνωσίας

ἄρχεσθαι
&

Ἀληθοφοβίας
παύεσθαι
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΤΖΟΣ:  Ηθοποιός, με

κουλτούρα,  αξίες, και ήθος, που διδά-

χτηκε και κληρονόμησε από σπουδαί-

ους δασκάλους. Δάσκαλος ο ίδιος, ο

Γιάννης Μόρτζος, είναι μια προσωπικό-

τητα που τιμά με την παρουσία του το

ελληνικό Θέατρο και επιμένει Ελληνικά

και ουσιαστικά. Συνεχίζει, όπως λέει ο

ίδιος, ένα κόσμο δύσκολο, χωρίς να

επιχορηγείται. Απαλλαγμένος και

ελεύθερος, χωρίς συμβιβασμούς,  με

αξίες, που με πόνο βλέπει τα τελευταία

χρόνια να χάνονται τα πάντα.   

Φέτος ανέβασε, στο θέατρό του  «Τέσ-

σερις εποχές Γιάννης Μόρτζος» το

έργο του βραβευμένου συγγραφέα

Γιώργου Χριστοδούλου  «Η Γκιλοτίνα».
Ένα έργο αλληγορικό,  σκληρό και τρυ-

φερό. Eπαναστατικό και  ερωτικό, ένα

έργο ανατρεπτικό. Παρακολουθώντας

το, καταλαβαίνεις τι σημαίνει καλό θέ-

ατρο, κατανοητό από το κοινό, με αξίες

και με ηθοποιούς που ποιούν ήθος.

Τέσσερις  άνθρωποι, μια νύχτα, κρίσιμη

για το μέλλον της Ευρώπης, συναν-

τούνται σ’ ένα κρατιτήριο. Ένας άστε-

γος, ο Εμμανουήλ, μια επαναστάτρια,

ένας κλέφτης, και ο αστυνομικός. Συν-

δετικός κρίκος και των τεσσάρων, ο

αστυνομικός. Ο καθένας με τη δική του

φιλοσοφία και στάση ζωής, και καταλύ-

της  όλων ο άστεγος. Όλα όσα διαδρα-

ματίζονται εκείνη τη νύχτα, είναι

καταλύτης για τον καθένα ξεχωριστά.

Η επαναστάτρια και ο αστυνομικός, εχ-

θροί φαινομενικά, μας αποκαλύπτουν,

με εξαιρετική ευαισθησία,  μια παλιά

σχέση τρυφερότητας και έρωτα, με-

ταξύ τους, και  κάποια στιγμή, για δια-

φορετικούς λόγους ο καθένας, ακολού-

θησαν διαφορετικούς δρόμους. Ο κλέ-

φτης αποκαλύπτεται πως κάτι τον

συνδέει με τον άστεγο, αφού του είχε

κλέψει το πορτοφόλι. Ο άστεγος στο

τέλος αποδομώντας το ρόλο του, κάνει

την αποκάλυψη και την ηρωική του

πράξη. Τίποτε, όταν ξημερώσει δεν θα

είναι πια το ίδιο.

Όλοι υπηρέτησαν με εξαιρετική αισθη-

τική την αρχική σύλληψη του σκηνο-

θέτη.

«Η Γκιλοτίνα»
Συγγραφέας:  Γιώργος Χριστοδούλο

Σκηνοθέτης:  Γιάννης Μόρτζος

Μουσική:Τάκης Μπινιάρης

Σκηνικά, Κοστούμια :  Λαμπρινή Καρδαρά

Βοηθ. Σκηνοθέτη: Τιτίκα Ποθητή Μαρίνου

«Τέσσερις εποχές Γιάννης Μόρτζος»
Μοσχονησίων 36 Αθήνα

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, και Σάββατο

21.15 μ.μ και Κυριακή 19.15 μ.μ

ΕΦΗ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ    
σκηνοθέτης

“Η Γκιλοτίνα”
του Γιώργου Χριστοδούλου
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Για άλλη μια φορά επιβρα-

βεύεται ο επιχειρηματίας

που δεν φρόντισε να πλη-

ρώνει το ΦΠΑ που εισέ-

πραττε, ενώ τιμωρείται

εκείνος που δεν το εισέ-

πραξε αποδεδειγμένα με

νομικές ενέργειες, αλλά

το πλήρωσε στην Εφορία!

Βέβαια στην πενταετία

της παραγραφής μπαίνει

και το δημόσιο, που χρω-

στάει πολλά εκατομμύ-

ρια ΦΠΑ σε επιχειρήσεις

τα οποία δεν θα αποδώ-

σει ποτέ.

Η ανεντιμότητα βασι-

λεύει, ενώ  η τιμωρία των

εντίμων είναι παραδειγ-

ματική στην Ελλάδα του

2018.

Μετά τις πρόσφατες απο-

φάσεις που κλείνουν ορι-

στικά υποθέσεις

φορολογίας εισοδήματος,

όπως για παράδειγμα πολ-

λές υποθέσεις της λίστας

Λασκάρντ, λόγω της πα-

ρέλευσης του 5ετούς

ορίου παραγραφής, ξεκα-

θαρίζεται πλέον ότι ισχύει

η 5ετής παραγραφή και

για τις υποθέσεις του

Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας με απόφαση τη ΣτΕ.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιά-

δες επιχειρήσεις στις

οποίες διενεργήθηκε φο-

ρολογικός έλεγχος και

διαπιστώθηκε ότι δεν

είχαν αποδώσει ΦΠΑ γλι-

τώνουν οριστικά από τα

σχετικά πρόστιμα και

τους φόρους λόγω παρα-

γραφής.

Παραγραφή ΦΠΑ λόγω 

πενταετίας με απόφαση του ΣτΕ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστη-
ρίου & Προμηθειών
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη
Τηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail:  nitsa@lavrio.gr
Λαύριο,06.12.2018
Αρ. Πρωτ: 18818

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακη-
ρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλε-
κτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού
για την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών προμήθειας ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩ-
ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμε-
νου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέ-
ραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%)
στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης
του είδους την ημέρα παράδοσης,
όπως αυτή προκύπτει από το εκά-
στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποί-
ησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006. Το εν λόγω ποσοστό θα
είναι ενιαίο για τα είδη της κάθε ομά-
δας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται σε 998.592,42 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ 24% (239.662,18 ευρώ),

ήτοι 1.238.254,60 ευρώ και θα κα-
λυφθεί από ιδίους πόρους.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους, με δυνατότητα χρονικής πα-
ράτασης μέχρι εξαντλήσεως του
ποσού του προϋπολογισμού (αρχό-
μενης όχι νωρίτερα της 1ης Ιανουα-
ρίου 2019). Ο Ανάδοχος θα
υπογράψει ξεχωριστές συμβάσεις
τόσο με τον Δήμο, όσο και με κάθε
Νομικό Πρόσωπο. Η παραλαβή και
παρακολούθηση κάθε σύμβασης θα
γίνεται από τον εκάστοτε φορέα
υλοποίησης της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών:  Δευτέρα, 10 Δεκεμ-
βρίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: Τρίτη, 8 Ιανουαρίου
2019
Συστημικός Αριθμός:  68104
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλ-
λουν προσφορά είτε για μία ομάδα
είτε για περισσότερες ομάδες είτε
για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμε-
νων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως
αυτές αναφέρονται στην υπ’
αριθμ.29/2018 μελέτη της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών και

στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν μαζί με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της προϋπολο-
γισθείσας αξίας της ομάδας ή των
ομάδων για τις οποίες συμμετέ-
χουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρο-
νικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών, το οποίο υπολογίζε-
ται από την επομένη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών στο σύ-
στημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχε-
τικά με τους όρους της παρούσας
διακήρυξης παρέχονται από το Γρα-
φείο Προμηθειών του Δήμου Λαυ-
ρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα
Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 –
Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ.
Μαργαρίτη, τηλέφωνο επικοινω-
νίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0
69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης διακήρυξης στον ελληνικό
τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ελληνική Δημοκρατία  /  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /  Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955  /  Fax: 213-2020059  /  e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  11-12-2018  /  Aρ. Πρωτ.:  47185

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙ-
ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της  τιμής σύμφωνα με
την διακήρυξη του διαγωνισμού και την με α/α 146/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού
176.900,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Περιγραφή Είδους Μονάδα Ποσότητα Τιμή  Δαπάνη (€) Στρογγυλοποίηση Σύνολο (€)  

Μέτρησης Μονάδας (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α Προμήθεια μεμβρανών

ασφαλείας με μεγάλη m2 3.053,45 17,16 € 52.397,20 € 0,04 52.397,24   €
διαφάνεια  για τους υαλοπίνακες 
των Σχολικών Κτιρίων

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Β Αντικατάσταση φωτιστικών 

σωμάτων φθορισμού  με κάλυμμα 
για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο. Τεμ 1200 75,22 € 90.264,00€ 0,05 90.264,05 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 142.661,29 €
Φ.Π.Α. 24% 34.238,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 176.900,00 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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
146/2018, την με αρ. Πρωτ. 46270/5-12-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 8-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) ερ-
γάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Δευτέρα 14-1-2019.
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 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 13-12-2018 Παρασκευή 21-12-2018 Τρίτη 8-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ.
www.promitheus.gov.gr, και ώρα 08:00 π.μ.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 68225
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV
15-7135.032 142.661,29€ 176.900,00€ 44176000-4,31524120-2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 ανά ομάδα συμμετοχής.  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου 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

Ελληνική Δημοκρατία  /  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /  Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18  /  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955  /  Fax: 213-2020059  /  e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  13-12-2018  /  Aρ. Πρωτ.:  47683

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2019»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2019» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με την  διακήρυξη του δια-
γωνισμού και της με α/α 109/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, προϋπολογισμού 249.996,40€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 2018 2019
ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2019 35-6262.048 10.000,00 € 239.996,40 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η υπηρεσία 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
109/2018, την με αρ. Πρωτ. 47319/12-10-2018 σχετική Διακήρυξη και τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013)
Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 15-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παρα-
λαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) ερ-
γάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Δευτέρα 21-1-2019.
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 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη 20-12-2018 30-12-2018 Τρίτη 15-1-2019 και ώρα 10:30 π.μ.
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 68205
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων : 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΠΟΣΟ CPV
35-6262.048 201.610,00€ 249.996,40€ 77313000-7

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 4.032,20 €  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής του συ-
νόλου 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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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Απαλλοτριώνουν περιουσίες 

Ελλήνων στην Αλβανία

Ερώτηση του  ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου 

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος υπέ-

βαλε επείγουσα γραπτή ερώτηση στη Ύπατη Εκπρόσωπο

της Ένωσης, για την απαλλοτρίωση περιουσίας μελών της

ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, σύμφωνα με καταγ-

γελίες της Ελληνικής μειονότητας.

Η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε στην απαλλοτρίωση

εκτάσεων γης στην περιοχή της παραλιακής γραμμής Αυ-

λώνα – Αγ. Σαράντα, προφασιζόμενη οικονομικούς λό-

γους. Σημαντικό ποσοστό των ακινήτων αυτών αφορά

εκτάσεις που ανήκουν σε Έλληνες ομογενείς, γεγονός το

οποίο καταδεικνύει για άλλη μια φορά την επιθετική στάση

του αλβανικού κράτους απέναντι στην ελληνική μειονό-

τητα, τα μέλη της οποίας πλήττονται επί σειρά ετών σε οι-

κονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ήδη οργανώσεις της

ελληνικής ομογένειας μιλούν για κατάφωρη παραβίαση

των δικαιωμάτων τους, καθώς όπως τονίζουν η απόφαση

είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου και ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιο-

σύνη.

Το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να

απαιτήσει αποζημιώσεις από τις κα-

τασκευαστικές εταιρίες, που για

πολλά χρόνια είχαν συστήσει καρ-

τέλ, “έστηναν διαγωνισμούς” και

απομυζούσαν δισεκατομμύρια του

ελληνικού λαού.

Αυτό ισχυρίζεται ο ευρωβουλευτής

της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος

Χουντής, ο οποίος, σε ερώτησή του

προς την Κομισιόν, επικαλείται, αφ’

ενός την τελεσίδικη απόφαση της

Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

(ΦΕΚ 3104/ Β’/08.09.2017) που πι-

στοποίησε τελεσίδικα την ύπαρξη

καρτέλ σε βάρος του Ελληνικού Δη-

μοσίου και, αφ’ ετέρου, την πρό-

σφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου (υπόθεση 124/17,

24.10.2018), σε περίπτωση καρτέλ,

υπάρχει δικαίωμα απαίτησης απο-

ζημιώσεων για τις ζημίες που προ-

κλήθηκαν, πέραν της επιβολής

προστίμου. Υπό προϋποθέσεις, προ-

βλέπεται επίσης, ο 3ετής αποκλει-

σμός των εμπλεκόμενων εταιριών

από κάθε διαγωνιστική διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρω-

βουλευτής, στην ερώτησή του,

αφού αρχικά αναφέρεται στην πρό-

σφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου, σύμφωνα με την

οποία, “εταιρίες που συμμετείχαν σε

καρτέλ αποκλείονται από διαγωνι-

σμούς δημοσίων έργων για 3 τουλά-

χιστον έτη, από την ημερομηνία

δημοσίευσης της απόφασης Δικα-

στηρίου ή Επιτροπής Ανταγωνισμού,

εκτός αν έχουν συνδράμει ενεργά

στην έρευνα, έχουν λάβει επαρκή

μέτρα για μη επανάληψη σχετικών

πρακτικών, αποζημίωσαν για προ-

κληθείσες ζημίες (πέραν του ήδη

επιβληθέντος προστίμου), κλπ”, επι-

σημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο του

2017 εκδόθηκε η απόφαση της Ελ-

ληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού,

με την οποία, σειρά κατασκευαστι-

κών εταιριών καταδικάστηκαν για

τη συμμετοχή σε καρτέλ και τους

επιδικάστηκαν “αναλογικά” πρό-

στιμα.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής

καλεί την Κομισιόν να πιστοποιήσει

ότι οι εν λόγω εταιρίες δεν έχουν

καλύψει τις απαιτήσεις που προβλέ-

πονται στη σχετική ευρωπαϊκή οδη-

γία (επαρκή μέτρα μη επανάληψης

ανάλογων πρακτικών, αποζημίωση

για τις προκληθείσες ζημιές.

«Ακόμη χωρίς σχολείο 

οι μαθητές με ειδικές ανάγκες

στον Ωρωπό»

Ερώτηση του βουλευτή Γ. Μαυρωτά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές

Ανάγκες, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευ-

τής Αττικής με το Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώ-

τηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων,  Κ. Γαβρόγλου και τον Υπουργό Εσωτερικών

Α. Χαρίτση, σχετικά με την καθυστέρηση στην έναρξη λει-

τουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-

Λυκείου Ωρωπού (ΕΝΕΕΓΥΛ).

Μετά την ίδρυση της εν λόγω σχολικής μονάδας στις 20 Ιου-

λίου 2018, έχουν δυστυχώς προκύψει προβλήματα τόσο όσον

αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις που είχαν παραχωρηθεί

από τον Δήμο Ωρωπού για τη λειτουργία του, όσο και στην

πλήρωση της θέσης του Διευθυντή, καθώς η πρώτη προκή-

ρυξη απέβη άκαρπη, κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ακόμη οι

προϋποθέσεις για τη λειτουργία της.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 35 παιδιά με ειδικές ανάγκες και

οι οικογένειές τους που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή

του Ωρωπού, περιμένουν με αγωνία να δοθεί μια λύση, προ-

κειμένου να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευσή τους

χωρίς περιττή ταλαιπωρία όπως όλοι οι άλλοι μαθητές.

Ο  Γ. Μαυρωτάς ερωτά τους  Υπουργούς πότε αναμένεται

να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν με το ΕΝΕ-

ΕΓΥΛ Ωρωπού, πότε εκτιμάται η έναρξη λειτουργίας του,

αλλά και μέχρι τότε, με ποιον τρόπο θα καλύπτονται οι εκ-

παιδευτικές ανάγκες των μαθητών της περιοχής. 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Γεώργιος Βλάχος, είχε συνάντηση με

αντιπροσώπους της Ένωσης Εκπαι-

δευτών Οδήγησης και της Πανελλή-

νιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών

Οδήγησης παρουσία του Τομεάρχη

Μεταφορών και Υποδομών της Νέας

Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, μετά

το τέλος της οποίας κατατέθηκε ερώ-

τηση προς τον Υπουργό Υποδομών

και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη με

θέμα «H κυβέρνηση συνεχίζει  να
κρατά σε ‘’ομηρία‘’ 50.000 πολίτες».
Εγκλωβισμένοι εξαιτίας της κυβερνη-

τικής ανεπάρκειας βρίσκονται αυτήν

τη στιγμή 50.000 περίπου πολίτες,

εξαιτίας του χάους που έχει δημιουρ-

γηθεί από τη συνεχιζόμενη αποχή των

εξεταστών οδήγησης από τα καθή-

κοντά τους.

Για ακόμα μια φορά ότι η καταβολή

της αποζημίωσης υπερωριακής απα-

σχόλησης – κι όχι επιδόματος – στους

εξεταστές, οι οποίοι αποτελούν, ταυ-

τόχρονα, υπαλλήλους του Υπουρ-

γείου Μεταφορών και των

Περιφερειών, διακόπηκε με το

Ν.4354/2015, που προέβλεπε έναρξη

ισχύος από 1/1/2016.

Το αρμόδιο Υπουργείο κατέθεσε τρο-

πολογία στις 10/2/2016, η οποία υπο-

τίθεται ότι έδινε λύση στο πρόβλημα,

αλλά αμέσως μετά την απέσυρε. Ακο-

λούθως, με νομοθετική ρύθμιση το

2016 η κυβέρνηση μετέθεσε το πρό-

βλημα για τον Ιούνιο του 2017, μετά

για τον Δεκέμβριο του 2017 και στο

τέλος για τον Απρίλιο του 2018. 

Παράλληλα, το τελευταίο χρονικό

διάστημα, η πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου δεσμευόταν σε όλους

τους εμπλεκόμενους φορείς ότι το

νομοσχέδιο που θα έλυνε το όλο πρό-

βλημα θα το κατέθετε στη Βουλή

μέχρι το Νοέμβριο, δέσμευση που ου-

δέποτε υλοποιήθηκε. 

Η συνεχής αυτή κυβερνητική αναβλη-

τικότητα και η μετάθεση του προβλή-

ματος για το μέλλον, έχουν οδηγήσει

στη διόγκωση του προβλήματος, στον

εμπαιγμό των εξεταστών οδήγησης

και την «ομηρία» τόσο των σχολών

οδήγησης, που βλέπουν τον τζίρο

τους να μειώνεται καθημερινά, όσο –

και κυρίως – των υποψηφίων οδηγών,

αλλά και των οδηγών άνω των 74

ετών που επιθυμούν να ανανεώσουν

το δίπλωμά τους.

«H κυβέρνηση κρατά σε “oμηρία” 50.000 πολίτες»
Eρώτηση του βουλευτή Γιώργου Βλάχου

Εταιρείες Καρτέλ “έστηναν διαγωνισμούς”
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ΑΠΛΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με δεδομένη την αύξηση

της ζήτησης συγκεκριμένων

ειδών τροφίμων, κυρίως

ζωικής προέλευσης, κατά

την περίοδο των εορτών

των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, ο ΕΦΕΤ

είναι παρών στο πλευρό

του καταναλωτή, εντατικο-

ποιώντας τους ελέγχους

του στην αγορά των τροφί-

μων και επιδιώκοντας συ-

νεχή επικοινωνία με κάθε

πρόσφορο μέσο για την

ενημέρωση των καταναλω-

τών σε θέματα υγιεινής και

ασφάλειας των τροφίμων,

καθώς και σε θέματα προ-

στασίας από πρακτικές πα-

ραπλάνησης. 

Ο ΕΦΕΤ, συνιστά στους κα-

ταναλωτές:

 Να αγοράζουν τρόφιμα

από ελεγχόμενα σημεία της

αγοράς.

 Να αποφεύγουν τις αγο-

ρές τροφίμων από πλανόδι-

ους πωλητές που δεν

διαθέτουν τις σχετικές

άδειες.

 Να αγοράζουν κάθε

είδος κρέατος ή προϊόντων

του που επιλέγουν για το

τραπέζι των Χριστουγέννων

(π.χ. σφάγια πουλερικών)

μόνο εφόσον είναι τοποθε-

τημένα σε ψυγεία ή ψυχό-

μενες προθήκες (προθήκες

– ψυγεία).

- Η διάθεση στην αγορά

πτηνοτροφικών προϊόντων

(όπως πουλερικά ή αυγά

ορνίθων), με ενδείξεις περί

ειδικού τρόπου παραγωγής

τους (π.χ. ελευθέρας βο-

σκής, εκτατικής εκτροφής,

κ.ά.), πρέπει να συνοδεύε-

ται και από το ειδικό, κατά

περίπτωση, σήμα που χορη-

γεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – AGRO-

CERT για τις Ειδικές

Πτηνοτροφικές Εκτροφές.

Για πληρέστερη ενημέρωση

λειτουργεί η ειδική γραμμή

επικοινωνίας 11717 του

ΕΦΕΤ, η οποία είναι στη

διάθεση των καταναλωτών

και στην οποία μπορούν να

αναφέρουν ή να καταγγεί-

λουν βάσει στοιχείων κά-

ποια μη συμμόρφωση ή

παράβαση της νομοθεσίας

που μπορεί να υποπέσει

στην αντίληψή τους.

www.efet.gr
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στα πεταχτά

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

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Από έμπειρο Γάλλο καθηγητή με προϋπηρεσία στη

Γαλλία και στο Γαλλικό Ινστιτούτο προετοιμάζει ατο-

μικά ή ομαδικά για τις εξετάσεις όλων των επιπέ-

δων. Tηλ. 210 8996089, κιν. 6942206523,

email: francis.moureu@yahoo.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Φοιτητής επί πτυχίω παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού. Τιμές προσιτές.

Τηλ.6988392939.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ - ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Έμπειρη  δασκάλα  παραδίδει στις περιοχές  (3Β) ΜΑ-

ΘΗΜΑΤΑ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  DELF ° DALF.

Επίσης παρέχει   βοήθεια   στα ΑΓΓΛΙΚΑ  και ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ  μαθήματα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.  ΤΗΛ. 69 45 49 62 45

ZHTΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη

από το σπίτι, καθώς και γνώση των social media.

Πληροφορίες 6974325334, 217 7202595.

ZHTΕΙΤΑΙ κυρία με σταθερό τηλέφωνο, εργασία

στο σπίτι για τηλεφωνική ενημέρωση. Πληροφο-

ρίες 6974325334, 217 7202595.

Ζητείται δακτυλογράφος,να διαθέτει laptop και να

γνωρίζει αγγλικά,για δύο φορές την εβδομάδα,

λίγες ώρες. Τηλ.επικοινωνίας: 2108952269 -

6945411125.

ZHTAEI εργασία σαν καθαρίστρια σε σπίτια και σί-

δερο. Περιοχές Aγια Mαρινα Κορωπίου, Βάρκιζα,

βάρη, Γλυφάδα. Τηλέφωνο επικ.: 6983143256.

Κυρία 50 ετών Ελληνίδα, ΖΗΤΑΕΙ εργασία σε κυ-

ρίες για βοήθεια, περίπατο και συντροφιά. Διαθέτει

Ι.Χ. Πληροφορίες Κατερίνα 6986048687.

Ελληνίδα έμπειρη, ZHTEI εργασία για φύλαξη παι-

διών. Διαθέτει αυτοκίνητο. Τηλ. 2108953.289,

6932644713.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 79 τ.μ. στο ΚΟΡΩΠΙ όπι-

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

πορικό κέντρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Γραφείο

ή και αποθηκευτικό χώρο. Τιμή ικανοποιητική. 

Τηλ. 6944829517 ή 6979722917.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 81 τ.μ. ανα-

καινισμένος το 2018 στην πλατεία Βικτωρίας. 50 μ.

από το Μετρό και από όλες τις συγκοινωνίες. Parking

οικονομικό (μηνιαίο) έναντι κτιρίου. 650 ευρώ μηνι-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Γνωστή εταιρεία αναψυκτηρίων πωλεί

κατάστημα με το σύστημα Φρανσάιζ στην πλατεία

της Βούλας. Τηλ. 69322621062.

Κάτοικος Βουλιαγμένης, Έλληνας 60 ετών, ΖΗΤΕΙ

εργασία γενικών καθηκόντων στη Βουλιαγμένη για

πρωινό (5 ώρες). Είναι κάτοχος διπλώματος οδήγη-

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

συστάσεις. Τηλ. 6987591789.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Χαμογελαστά Χριστούγεννα για τα

Παιδιά του “Χαμόγελου του Παιδιού”

Αυτά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι του “Χαμόγελου”

θα εξασφαλίσουν ό,τι χρειάζεται για το γιορτινό τρα-

πέζι 4.500 παιδιών, που δεν έχουν ούτε τα απαραί-

τητα.

Αυτά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι του “Χαμόγελου”

στη Γραμμή SOS 1056 θα απαντήσουν σε περισσότε-

ρες από 18.000* κλήσεις παιδιών που έχουν ανάγκη.

Οι άνθρωποι του “Χαμόγελου”  και αυτά τα Χριστού-

γεννα, με το πιο ζεστό Χαμόγελό τους θα βρίσκονται

κάθε στιγμή δίπλα σε κάθε παιδί!

Βοηθήστε κι εσείς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να

δώσει σε 24.000 Παιδιά* το πιο σημαντικό δώρο Χρι-

στουγέννων: το ΧΑΜΟΓΕΛΟ τους!

Στηρίξτε τις δράσεις:

Καλέστε στο 19810 από σταθερό ή κινητό
(χρέωση: από σταθερό 2,60€ με ΦΠΑ και τέλος σταθερής

τηλεφωνίας από κινητό 2,48€ με ΦΠΑ, πλέον τέλους συν-

δρομητών κινητής 12%, 15%, 18% ή 20% βάσει λογαρια-

σμού. Οι χρεώσεις είναι επιπλέον του μηνιαίου παγίου ή

πακέτων χρόνου ομιλίας)

Στείλτε SMS στο 19810 τη λέξη «ΧΑΜΟΓΕΛΟ»
(χρέωση 2,48 με ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής

12%, 15%, 8% ή 20% βάσει λογαριασμού. Οι χρεώσεις είναι

επιπλέον του μηνιαίου παγίου ή πακέτων χρόνου ομιλίας)

Αποκτήστε τα Χριστουγεννιάτικα δώρα από το Eshop

του “Χαμόγελου”.Επισκεφτείτε ένα από τα Bazaar

του. Στήριξη σε είδη πρώτης ανάγκης.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Δρ. ΚΥΡΑ ΜΕΛΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  | ΑΣΚΗΣΗ  |  ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

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

κτήσεις ένα εξατομικευμένο πλάνο υγείας βασισμένο στη

σωστή διατροφή, την άσκηση και τη θετική ψυχολογία 

Συνεδρίες κατ᾽οίκον ή μέσω Skype

www.kmhealthcoaching.com   

contact@kmhealthcoaching.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 80 38 625

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ κα-

θημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημε-

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

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

ρωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535 - 14970

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000 Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων  στις γιορτές των Χριστουγέννων

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

 Χριστούγεννα! Μέρες γεμάτες

λάμψη! Προσοχή στα κεριά και τα

αναμμένα τζάκια για να αποφύ-

γουμε τα εγκαύματα.

 Οι φανταχτερές γυάλινες μπά-

λες του δέντρου γίνονται εύκολα

αιτία τραυματισμού μικρών παι-

διών. Ας τις τοποθετούμε ψηλά

στο δέντρο.

 Τα φωτάκια του δέντρου κατα-

λήγουν στην πρίζα προσοχή στις

πρίζες και στα ηλεκτρικά καλώδια.

Υπάρχει πάντα κίνδυνος ηλεκτρο-

πληξίας.

 Τα παιχνίδια που θα φέρει ο

΄Αγιος Βασίλης, ας είναι κατάλ-

ληλα για την ηλικία των παιδιών.

Θα τα χαρούν περισσότερο!

 ΄Οσο χαρούμενες και αν είναι

οι γιορτινές πλαστικές σακούλες,

μην αφήνουμε τα παιδιά μας να

παίζουν με αυτές, αν βάλουν μέσα

το κεφάλι τους, υπάρχει φόβος

ασφυξίας. 

 Προσοχή στις καραμέλες για τα

μικρά παιδιά, μπορούν εύκολα να

πνιγούν.

 Τα οινοπνευματώδη και τα προ-

ϊόντα του καπνού να βρίσκονται

πάντα εκεί που δεν τα φτάνουν τα

μικρά παιδιά, για να αποφύγουμε

τις δηλητηριάσεις.

 Ποτέ τα παιδιά στην κουζίνα

χωρίς επίβλεψη, προσοχή στις

καυτές επιφάνειες και μην ξε-

χνάμε, το χερούλι της κατσαρόλας

να μην εξέχει.

 Μέρες διακοπών. Χαρούμενα

παιδιά στο σπίτι γεμάτα ζωντάνια.

Προσοχή στις μπαλκονόπορτες

και στα γυάλινα τραπέζια προς

αποφυγή σοβαρών τραυματισμών.

 Στις γιορτές έχουμε αγορές και

πολυκοσμία. Όταν βγαίνουμε με

τα παιδιά μας να τα κρατάμε πάντα

από το χέρι, από την μέσα πλευρά

του πεζοδρομίου.

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΧΤΑΡΕΣ!!

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύ-

ματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανι-

σμός που ασχολείται με την πρόληψη και

την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των

παιδικών ατυχημάτων. 

ΓΥΘΕΙΟΥ 1Α,  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31, ΤΗΛ.:

210-6741 933 Fax: 210-6743 950

www.pedtrauma.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λει-

τουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής

του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ

άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός

σ’ αυτό. 

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυ-

σμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθο-

λόγο, Παιδίατρο) ο πολίτης θα αντιστοιχισθεί και

πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο

Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής του.

Ο Οικογενειακός είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος

και παιδίατρος. Αυτός συνταγογραφεί ένα μεγάλο

μέρος εξετάσεων. Γι’ αυτές που δεν μπορεί θα σε πα-

ραπέμπει στην ειδικότητα που χρειάζεται.

Ο Οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον πολίτη,

μέσω της φορολογίας. Δεν πληρώνει ο ασθενής κάτι

στο γιατρό.

Σε περίπτωση χρόνιων νοσημάτων, όπως οι καρδιο-

πάθειες, ο οικογενειακός γιατρός δίνει ετήσια παρα-

πομπή και από εκεί τους παρακολουθεί ο ειδικός

γιατρός που έχουν επιλέξει, με ευθύνη του οποίου θα

ενημερώνεται το ηλεκτρονικό πλέον ιατρικό ιστορικό

(φάκελος) του ασθενούς.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί: 

• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή 

• σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας ή 

• απ’ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό. 

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε

δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε

ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον

ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας

για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να

επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους.

Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υπο-

βληθείσα αίτηση.

Η  εγγραφή ολοκληρώνε-

ται με την παράδοση της

αίτησης στον Οικογενει-

ακό Ιατρό που αναγράφε-

ται στην αίτηση.

Επισημαίνεται ότι:

• Μπορείτε να αλλάξετε

Οικογενειακό Ιατρό μόνο

μετά την παρέλευση εξα-

μήνου από την εγγραφή

σας.

• Μπορείτε να προγραμ-

ματίζετε επισκέψεις μόνο

στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.

• Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον

ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολου-

θήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οι-

κογενειακό Ιατρό.

Αλλάζουν τα δεδομένα

Μέχρι πρότινος, γνωρίζαμε ότι η εγγραφή στον οικο-

γενειακό γιατρό πρέπει να γίνει μέχρι 31/12/18, αλλά

προφανώς αλλάζουν τα δεδομένα.

Ήδη τη Δευτέρα 10/12 μετά από συνάντηση του

υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού και της Επαγγελ-

ματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος (ΕΕΠΕ) διευ-

κρινίστηκε ότι θα συνεχιστεί κανονικά η

εξυπηρέτηση των πολιτών από όλους τους παθολό-

γους της χώρας, όπως ισχύει σήμερα, χωρίς να απο-

κλείονται όσοι δεν έχουν εγγραφεί στις λίστες

οικογενειακών γιατρών μέχρι 31/12/2018.

Δηλαδή οι παθολόγοι, συμβεβλημένοι ή μη, θα συνε-

χίσουν να συνταγογραφούν και να παραπέμπουν για

εξετάσεις, προς άλλες ιατρικές ειδικότητες και προς

τα νοσοκομεία. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να

διαχειρίζονται τον Ατομικό Ιατρικό Φάκελο των πολι-

τών που εξυπηρετούν.

Οικογενειακός γιατρός

Ιστορία και αφήγηση

του πόνου στην πορεία

των πολιτισμών 

Ο πόνος και ο αγώνας για τη διαχείρισή του καταγρά-

φονται από τα προιστορικά χρόνια και το αποτύπωμά

τους υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς. H «γλώσσα»

και ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν

οι άνθρωποι για να εκφράσουν τον πόνο τους αλλάζει

διαρκώς και διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες

κυρίως γνωσιακούς και κοινωνικούς.

Ο πόνος είναι μια πολύπλευρη έννοια… σχετίζεται με

συμπεριφορές, κίνητρα, κοσμοθεωρήσεις και φυσικά με

την ίδια τη γνώση. Στη διαδρομή των πολιτισμών η κα-

τανόηση του πόνου απέκτησε μεταφυσικό και κυρίως

θρησκευτικό χαρακτήρα που τον περιέβαλλε με την έν-

νοια της «ποινής» από την εποχή του Ησίοδου με τους

μύθους του Προμηθέα και της Πανδώρας έως τον Χρι-

στιανισμό. Πέρασαν αιώνες για να υπερκεράσει η Επι-

στήμη την Θεολογία στηριγμένη όχι πια σε δόγματα

αλλά σε παρατηρήσεις και σε πειράματα.

Στην Μεσοποταμία -στο λίκνο του πολιτισμού-καταγρά-

φεται για πρώτη φορά σε ιστορικά ντοκουμέντα του

3.300 π.Χ από τους Σουμέριους η σχέση ανθρώπινου

πόνου και οπιοειδών. Στην ιατρική των Ασσυρίων επικρα-

τούσε ο εξορκισμός του πόνου. Στην Κίνα σε αντίθεση

με άλλους αρχαίους πολιτισμούς ο πόνος δεν ενείχε το

στοιχείο του κακού και του «διαβολικού» και υπάρχουν

από το 3000 π.Χ. στοιχεία για αντιμετώπισή του με βε-

λονισμό. Στην Αρχαία Αίγυπτο που καταγράφεται ο αρ-

χαιότερος γιατρός στην ιστορία ο θεός Imhotep, οι

πάπυροι Smith, Ebers και Hearst περιγράφουν συχνά τον

πόνο και την αντιμετώπισή του με βότανα, τελετουργίες

και οπιοειδή. Εικονογραφήσεις πιθανολογούν χρήση

αναλγησίας με το ψάρι του Νείλου malapterurus electri-

cus

Στην Αρχαία Ελλάδα το ενδιαφέρον για τον πόνο δεν

εστιάζει μόνο στη θεραπεία αλλά και στην ανατομία και

παθοφυσιολογία. Ο Αλκμαίων της Πυθαγόρειας σχολής

[.. 500 π.Χ.] θεώρησε ότι το κέντρο του πόνου βρίσκεται

στον εγκέφαλο ωστόσο αργότερα ο Αριστοτέλης θεώ-

ρησε σαν έδρα του πόνου την καρδιά, άποψη που κυ-

ριάρχησε για αιώνες κυρίως λόγω της αποδοχής της

από τα χριστιανικά δόγματα.O Ιπποκράτης έχει σε όλα

του τα έργα αναφορές στον πόνο και την αντιμετώπιση

του.

Στην Ρωμαική εποχή ο Κλαύδιος Γαληνός ήταν ο πιο ση-

μαντικός εκπρόσωπος της ιατρικής του πόνου και «πα-

τέρας» της Φαρμακολογίας. Στα σκοτεινά χρόνια του

Μεσαίωνα τον κύριο ρόλο αναλαμβάνει η Εκκλησία και

η αντιμετώπιση του πόνου γίνεται με επίκληση ιαματι-

κών αγίων, με εξορκισμούς και αλχημείες. Στα σκευά-

σματα του Μεσαίωνα εμφανίζεται ο μανδραγόρας, η

θηριακή και το «γλυκό βιτριόλι». Την σκυτάλη για την

διατήρηση και ώθηση των έως τότε γνώσεων και τον εμ-

πλουτισμό τους παίρνουν οι Αραβες και η Φαρμακευτική

αναγνωρίζεται σαν χωριστή επιστήμη.

Τον 180, 190 και 200ό αιώνα εισάγεται η εγχειρητική

αναλγησία και αναισθησία και ο πόνος γίνεται αντικεί-

μενο μελέτης της Ιατρικής και της Φυσιολογίας. Προ-

χωρά η έρευνα της νευροφυσιολογίας του πόνου και

επιχειρούνται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο πόνος σε όλους τους πολιτισμούς έχει επηρεάσει

πολλές φορές την τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουρ-

γία τόσο με την γενική έκφρασή του μέσω ενός καλλι-

τεχνικού έργου όσο και με το βίωμα του ίδιου του

καλλιτέχνη σαν θύμα του πόνου.

Αικατερίνη Ματσούκα, 
Ρευματολόγος

http://www.armonia-zoi.gr
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το ΣΑΒΒΑΤΟ  1 και την

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018, στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, το ACROPOLIS INTERNATIONAL

JU-JITSU OPEN CHAMPIONSHIP 2018.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στα συστήματα Fighiting

system   Duo system   Ne-Waza sytem Brazilian ju-

jitsu NO-GI.

Έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός συλλόγων με 890

συμμετοχές στο ACROPOLIS & 485 συμμετοχές

στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BRAZILIAN JU-

JITSU NO-GI
Ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συμμετείχε με 70 αθλητές και στο

σύνολο κατέκτησε 18 Χρύσα, 19 Αργυρά,  31 Χάλ-

κινα

Οι αθλητές του συλλόγου κατέκτησαν μεγάλες δια-

κρίσεις σε διάφορες κατηγορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ FIGHTING SYSTEM

ΧΡΥΣΑ: Θ.Γιαννακουδάκης, Χ.Βαβάτσικος, Τ. Πασκούτσι 

ΑΡΓΥΡΑ: Φ.Λάλουσης, Κ.Μαυρατζώτης, Ο.Λούκα 

ΧΑΛΚΙΝΑ: Γ. Ματθαίου, Μ.Μποικου, Σ.Καλκάνης, Φ.Χάλαρης,

Ω.Λάβδας, Δ.Παντελόπουλος 

DUO SYSTEM

ΧΡΥΣΑ Θ.Γιαννακουδάκης – Φ.Λάλουσης, 

ΧΑΛΚΙΝΑ: Μ.Μποικου –Τ. Πάσσα

KATΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ & ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  -12

FIGHTING SYSTEM

ΧΡΥΣΑ

Φ.Μαυρόγιαννη, Σ.Γιαννικάκης, Λ.Μιχταριάν, Κ.Γιαννικάκης

ΑΡΓΥΡΑ 

Α.Πασκούτσι, Κ.Γαλάνης, Χ.Βαρσάκης, Κ.Καστάνης, Α.Παπα-

δόπουλος 

ΧΑΛΚΙΝΑ  

Μ.Γαλάνη, Χ.Μαυρόγιαννη, Ν.Προκάκη, Κ.Πάσσας

Είναι μία μεγάλη λίστα αθλητών,μ που είναι δύσκολο να τους

συμπεριλάβουμε όλους. Αλλωστε σημασία, ιδιαίτερη, έχει η

συμμετοχή και ακολουθεί η νίκη.

ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ

Χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ διαδρομής 

για τον αθλητή Νίκο Τσικούρα στον 

16ο Ημιμαραθώνιο δρόμο Τυρνάβου-Λάρισας

Ο αθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας - Στίβος,

Νίκος Τσικούρας κατέλαβε την πρώτη θέση στον 16ο Ημι-

μαραθώνιο δρόμο(21.097μ) Τυρνάβου - Λάρισας με νέο

ρεκόρ διαδρομής 1.12'.10'', την  Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 18. 

Πρόκειται για πιστοποιημένο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρό-

μου, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και της IAAF, που διεξάγεται στην διαδρομή

Τύρναβος – Λάρισα. 

Τον αγώνα

διοργάνωσε ο

Δήμος Λαρι-

σαίων και ο

Δήμος Τυρνά-

βου σε συνερ-

γασία με την

Ε . Α . Σ .

Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσ-

σαλίας και την

στήριξη του

Συλλόγου Μα-

ραθωνοδρόμων

Λάρισας, του

ΣΥΒΑΣ Λάρι-

σας, της ΠΕΠΦΑ ν.Λάρισας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας

Συλλόγων Μαζικού Αθλητισμού- Υπεραποστάσεων συν-

διοργανώνουν τον 16ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο με την επω-

νυμία «ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ».

EΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ

2η χρονιά, χρυσό, στο παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Ανδρών

Ο αθλητής της εθνικής ομάδας ΑΡΑ ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ και αθλη-

τής του “Λεύκαρου” κατέκτησε  πρώτη θέση στην κατη-

γορία -56kg Fighting System, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ανδρών-Γυναικών που πραγματοποιήθηκε 23, 24 και 25

Νοεμβρίου στο Μάλμε της Σουηδίας. 

Η διάκριση αυτή είναι μεγάλης σημασίας, αφού είναι η

δεύτερη συνεχόμενη πρώτη θέση που κατακτά ο αθλητής,

ύστερα από την διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της

Κολομβίας τον Νοέμβριο του 2017. 

Παγκόσμιες επιτυχίες στο JU-JITSU

Πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγαριών

CHEERLEADING, της κατηγορίας PERFOR-

MANCECHEER, το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Δεκεμβρίου

2018 στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλή-

ρου με την συμμετοχή 120 αθλητών από 16 χώρες.

Μεγάλοι νικητές

του διημέρου στην

κατηγορία senior

αναδείχθηκαν τα

ζευγάρια από την

Αυστρία και την

Ρωσία. Οι αθλήτριες

των Millennium

Dancers από την

Αυστρία, Ruth Bo-

gusch και Ramona

Reither κατέκτησαν

την πρώτη θέση στο

Freestyle Pom και οι

Ρώσοι Nikolay

Kostyuk και Nikita

Vinogradov στο HipHop.

Την 4η θέση κατέλαβαν οι αθλητές του Αθλητικού Συλλό-

γου Εύαθλοι Τρικάλων, με: Ευαγγελία Βενέτη και Φίλιππο

Θεοχάρη, στην κατηγορία Senior Hip Hop, καθώς αποτελεί

την καλύτερη θέση που έχει λάβει ποτέ ελληνική ομάδα σε

Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα στα αξιόλογα των αγώνων συμπεριλαμβάνεται

η συμμετοχή του Ου-

κρανικού ζευγαριού

που διαγωνίστηκε σε

ρυθμούς Fuego και

Ελένης Φουρέιρα,

τραγούδι που εκπρο-

σώπησε την Κύπρο

στην πρόσφατο δια-

γωνισμό της Eurovi-

sion.

Στην ηλικιακή κατη-

γορία Junior, οι Al-

jaAmbrozic και Alexia

Pavlev από την Σλο-

βενία ανέβηκαν στο

ψηλότερο σκαλί του

βάθρου στο Freestyle Pom και οι Manou Te Voorwis και Fleur

Swienink από την Ολλανδία στο Hip Hop.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγαριών CHEERLEADING

Στην 4η θέση ελληνικό ζευγάρι από τα Τρίκαλα
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...στο κύλισμα της μπάλας

500% αύξηση στους

αθλητικούς Συλλόγους

από το Δήμο Αθηναίων 

Τον δήμο Αθηναίων που επιβάλλει νέο χαράτσι στους ερασι-

τεχνικούς αθλητικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν χώρους

δημοτικών σχολείων, έπειτα από εισήγηση της αντιδημάρχου

Μ. Ηλιοπούλου, καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση της

6ης Δεκέμβρη 2018, ψηφίστηκε η αλλαγή του ποσού που πλη-

ρώνουν οι αθλητικοί σύλλογοι για τη χρήση σχολείων, με αι-

τιολογία τη συμμετοχή τους στα έξοδα φωτισμού, νερού και

θέρμανσης.

Για τη χρήση δημοτικών σχολείων η τιμολόγηση αλλάζει από

200 ευρώ το χρόνο σε 2,5 ευρώ την ώρα!! Πρόκειται για αύ-

ξηση μεγαλύτερη από 500%, αφού ένας αθλητικός σύλλογος

που χρησιμοποιεί το ανοιχτό γήπεδο ενός δημοτικού σχολείου

10 ώρες τη βδομάδα θα πρέπει τώρα να πληρώσει πάνω από

1.000 ευρώ το χρόνο.

Για τη χρήση Γυμνασίων και Λυκείων από αθλητικούς συλλό-

γους το αντίστοιχο ποσό μειώνεται ελάχιστα, από 3 ευρώ σε

2,5 ευρώ την ώρα.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη δημι-

ουργία νέων αθλητικών χώρων για την κάλυψη των αναγκών

των δημοτών και των ερασιτεχνικών ομάδων της Αθήνας.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Αθήνας καταγγέλλει την αντι-αθλητική

πολιτική της δημοτικής αρχής, που επιμένει να καλύπτουν τα

λειτουργικά έξοδα των σχολείων οι αθλητικοί σύλλογοι, με

χρήματα των γονέων, τη στιγμή που πέρυσι 760.000 ευρώ από

την κρατική επιχορήγηση προς τις Σχολικές Επιτροπές του

Δήμου της Αθήνας έμειναν αναξιοποίητα».

ΒΟΛΕΪ - ΛΙΓΚ ΚΑΠ «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»
Στον τελικό Ολυμπιακός και Φοίνικας Σύρου

O Ολυμπιακός (που έκανε την ανατροπή στο ντέρμπι με τον

ΠΑΟΚ) και ο Φοίνικας Σύρου (με μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ) απο-

τελούν το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Λιγκ Καπ βόλεϊ

ανδρών «Νίκος Σαμαράς», επικρατώντας στους χτεσινούς ημι-

τελικούς της διοργάνωσης.

Στο κλειστό του Ρέντη, ο Ολυμπιακός παρά την απώλεια του

πρώτου σετ κυριάρχησε απέναντι στον ΠΑΟΚ και νίκησε με 3-

1 σετ (23-25, 25-19, 25-17, 25-21). Εκτός από την πρόκριση

στον τελικό του Λιγκ Καπ, οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν και

ψυχολογικό αβαντάζ ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης των

δύο ομάδων για το πρωτάθλημα.

Στη Σύρο, ο Φοίνικας μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη

αγώνα νίκησε την ΑΕΚ με 3-2 σετ (18-25, 26-24, 27-29, 25-19,

15-12), πανηγυρίζοντας την πρόκριση και παράλληλα παίρνον-

τας άτυπη ρεβάνς από την «Ενωση» για την ήττα του στο πρω-

τάθλημα.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η ιστορία επαναλαμβάνεται!

Δυστυχώς για άλλη μία φορά η Κ.Ο.Ε έδειξε τον “σεβασμό”

της στα σωματεία της τα οποία επί χρόνια υπηρετούν το ευ

αγωνίζεσθαι, και εν προκειμένω τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγ-

μένης, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα στο ελληνικό

πόλο.

Η επιτροπή μεταγραφών της Κ.Ο.Ε, χωρίς κανέναν ενδοιασμό

αποφάσισε την μεταγραφή του νεαρού αθλητή Δ. Δήμου στο

σωματείο του Π.Φαλήρου. Με έκπληξη είδαμε τον αθλητή να

παίζει στο παιχνίδι πρωταθλήματος Π.Φαληρου-Εθνικού,

χωρίς καν να έχει ενημερωθεί το σωματείο μας για την από-

φαση της επιτροπής μεταγραφών, για την συγκατάθεσή της

Ομοσπονδίας για την μεταγραφή του στο σωματείο του Π.Φα-

λήρου.

Η Κ.Ο.Ε προφανώς έβγαλε απόφαση για την μετακίνηση του

αθλητή και έκρινε πως δεν χρειάζεται να γνωστοποιήσει την

απόφαση της στο σωματείο μας, ίσως νομιμοποιείται να το

κάνει, άλλωστε τα μέλη της οικογένειας του Προέδρου είναι

νομικοί, όπου και στο παρελθόν έχουν σταθεί απέναντι στην

Βουλιαγμένη για τα συμφέροντα του Ολυμπιακού.

Παρέβλεψε πως ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης είχε αιτη-

θεί, με το δικαίωμα που δίνει ο κανονισμός εγγραφών-μετεγ-

γραφών της ΚΟΕ να παρασταθεί κατά την συζήτηση της

υπόθεσης.

Όμως ο Θεσμός της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος θα

έπρεπε να μην υποτιμά αλλά να σέβεται τα σωματεία της και

να κρατά τουλάχιστον τα προσχήματα ανεξάρτητα από την

προσωπική επιθυμία κάποιων.

Συμπεραίνουμε ότι θα επακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες

αποφάσεις, οι οποίες είναι σε διαβούλευση και ήδη έχουν κα-

θυστερήσει ανεξήγητα, όπως η υπόθεση του διεθνούς τερμα-

τοφύλακα της Βουλιαγμένης, Μάνου Ζερδεβά, όπου εάν

εγκριθεί η αίτηση μεταγραφής του,για τον Ολυμπιακό, απο-

δεκατίζεται το πόλο του Ν.Ο.Β.

Συγχαρητήρια σε όσους βοηθούν στον καταποντισμό των

ιστορικών Σωματείων που λειτουργούν και κινούνται στην

τροχιά μιας άλλης ιδέας διαφορετικής από τα συμφέροντα.

Ν.Ο.Β.

Με μια κινητοποίηση μαζική σε συμμετοχή και με πολλές

πρωτοτυπίες, που περιλάμβανε πορεία στο κέντρο της Αθή-

νας και εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγμα-

τος, συνέχισαν οι φοιτητές της Σχολής Φυσικής Αγωγής

(ΣΕΦΑΑ) του ΕΚΠΑ το πρόγραμμα των αγωνιστικών τους

δράσεων ενάντια στο σχέδιο νόμου για τον αθλητισμό που

προωθεί η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο, που τις επόμενες

μέρες θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, τσακίζει τα εργα-

σιακά δικαιώματα των πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής μέσω

της υποβάθμισης του πτυχίου των ΣΕΦΑΑ, το οποίο εξισώ-

νει με την πιστοποίηση σεμιναριακού τύπου εκπαίδευσης

από τις σχολές αθλημάτων της ΓΓΑ που προβλέπεται να

δημιουργηθούν ή από άλλα ιδιωτικά ιδρύματα (π.χ. ΙΕΚ).

«Δεν θα περάσει η απαξίωση των ΣΕΦΑΑ»
Οι φοιτητές φρόντισαν και να ενημερώσουν τον κόσμο για

τα αιτήματά τους, μοιράζοντας ανακοινώσεις καθ' όλη τη

διάρκεια της πορείας αλλά και στην πλατεία Συντάγματος.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για χαριστική βολή της κυ-

βέρνησης στο δικαίωμα να εργαστούν ως γυμναστές - προ-

πονητές, καθώς και για προσπάθεια αυτό το νομοσχέδιο να

περάσει με τη μορφή του κατεπείγοντος, προκειμένου να

προληφθούν οι αντιδράσεις.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή Φοιτητών ΣΕΦΑΑ

Αθηνών απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και στις

επόμενες προγραμματισμένες δράσεις: την Κυριακή 16 Δε-

κέμβρη στις 10 π.μ. σε «run event» - αγώνα δρόμου.

Με μαζική κινητοποίηση απάντησαν οι φοιτητές ΣΕΦΑΑ 

στο νέο Αθλητικό Νομοσχέδιο

ΔΟΕ…Αρχηγείο, όλης της Αθλητικής Παρανομίας... (εμ-

πόριο – βία – ναρκωτικά –  φάρμακα – πορνεία -  μαύρο

χρήμα – στοιχήματα) και τώρα ετοιμάζει την αλλαγή.  Ουσια-

στικά την κατάργηση της σημερινής μορφής των ΟΛΥΜΠΙΑ-

ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, γιατί έτσι συμφέρει τις μεγάλες

πολυεθνικές….. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΟΛΩΝ   ΤΩΝ  ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ. Ξεπουλημένες… Έρμαια των

Πολυεθνικών.. με το αζημίωτο αριστοκρατικοί οίκοι βρόμικων

συναλλαγών με την συμπαράσταση όλων των ΚΥΒΕΡΝΗ-

ΣΕΩΝ…. Η Κυβέρνηση των κ.κ. ΤΣΙΠΡΑ – ΚΑΜΕΝΟΥ χορεύει

στους ρυθμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ προχώρησε στο ΝΕΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ενισχύοντας το ρόλο της αγοράς

στον έλεγχο του Αθλητισμού…και το ερώτημα θα ξυπνήσει

κάποια στιγμή ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ κόσμος, θα παρέμβει δυναμικά,

η θα εξακολουθήσουμε να κοιμόμαστε ΟΡΘΙΟΙ ;;; 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, με αφορμή το προωθούμενο σχέδιο

νόμου για τον αθλητισμό.

Γράφει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση:

«Ο νέος νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο χώρο του

αθλητισμού έχει προκαλέσει δικαίως τεράστιες αντιδράσεις

στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλο τον αθλητικό κόσμο. 

... ανοίγει διάπλατα την πόρτα στις στοιχηματικές εταιρείες

να παρέμβουν πιο άμεσα, καθώς επιτρέπει τη συμμετοχή εκ-

προσώπων ή και μετόχων τους στη μετοχική σύνθεση ΠΑΕ

- ΚΑΕ, ακόμα και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-

σμού (ΕΕΑ).

-- Ασχολείται με τις πιστοποιήσεις και τα επαγγελματικά δι-

καιώματα των προπονητών, εξισώνοντας τα επαγγελματικά

δικαιώματα ανάμεσα σε προπονητές - απόφοιτους των

ΣΕΦΑΑ (πρώην ΤΕΦΑΑ) με τους εκπαιδευτές και εμπειρι-

κούς προπονητές των σχολών της ΓΓΑ ή της ΕΠΟ. 

-- Ρυθμίζει τη λειτουργία των μεγάλων ιδιωτικών γυμναστηρίων,

και των χώρων αναψυχής σε μεγάλους τουριστικούς ομίλους.   

-- Επιχειρεί τον πιο ασφυκτικό έλεγχο στη λειτουργία των

αθλητικών ομοσπονδιών, ενώ αυστηροποιεί ακόμη περισσό-

τερο το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία του αθλητικού

σωματείου, μέσω των διαρκών πιστοποιήσεων.

-- Προσαρμόζει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία των

δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηματικά

σχέδια και τις ανάγκες του κεφαλαίου.  

[..]Το ΚΚΕ καλεί τον αθλητικό κόσμο να μη μείνει απαθής

στις εξελίξεις, αλλά να παρέμβει δυναμικά».
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