«Όταν η πολιτική μιας χώρας
είναι για γέλια, το μέλλον της
είναι για κλάματα».
Σαράντος Ι. Καργάκος
Ιστορικός, φιλόλογος καί δοκιμιογράφος

Ποιος θα εμπνεύσει,
ποια οράματα;
Είχα αποφασίσει να πάψω να γράφω, απηυδισμένος από την απέχθεια των περισσοτέρων πολιτικών, όλων των βαθμίδων, προς την μελέτη.

Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη
αποκτούν αποχέτευση

Σελ. 7

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973
ΧΟΥΝΤΑ

Δεν διαβάζουν! Κι όταν “διαβάζουν”, το κάνουν
“διαγώνια” ή “πηδηχτά” και βέβαια, για να δουν αν
γράφεται τ’ όνομά τους ή κάτι “σημαντικό”, που
είπαν. Αυτό ΔΕΝ είναι μελέτη!

― Ψωμί
― Παιδεία
― Ελευθερία

Δεν διαβάζουν, γιατί δεν τους
έμαθε ο δάσκαλός τους, να διαβάζουν.

2015 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

― Γιατί νομίζουν πως τα ξέρουν
όλα,

του Κώστα
Βενετσάνου

― Συσσίτια
― Κλειστά Σχολεία
― Συλλήψεις...
Η γενιά του Πολυτεχνείου
στην κυβέρνηση!

― Γιατί ...απαξιούν να διαβάσουν
κάτι ή κάποιους μειωμένης - κατά
την άποψή τους - δυνατότητας
προβολής και διείσδυσης!

Ετσι χάνονται πολλά “κεφάλια” (πραγματικά κεφάλαια ευφυίας, γνώσης, κρίσης, δημιουργικής φαντασίας, έμπνευσης).
Και τί με νοιάζει, θα μου πείτε.
Με νοιάζει και “με κόφτει”, που λένε, γιατί όταν
γράφω προσδοκώ να έχω αποδέκτες και αυτούς
που επιδρούν στις πολιτικές εξελίξεις, σ’ όλες τις
βαθμίδες: Υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, αλλά
και “κομματικά στελέχη”.

Μαρίνος Δαλάκας: Επίτιμος
Δημότης Σαρωνικού

Σελίδα 16

Η υγεία στην εντατική
Σελίδα 3, 11, 16

Η ιδιοτέλεια, η ξιπασιά και η κενότητά τους,
ενίοτε, ΔΕΝ τους υπαγορεύει τη μελέτη άρθρων,
την οποία αντιπαρέρχονται αλλαζονικώς!
Προς θεού, να επαναλάβω, όχι όλοι. Ίσως οι περισσότεροι και πάντως πολλοί.

Aποχώρησε η Περιφέρεια
από το Δ.Σ. της Ελληνικό Α.Ε.

33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος
Ενα ανθρώπινο ποτάμι

Σελίδα 12

― Καλά, γι’ αυτούς τους αδιάφορους γράφεις, ρε
Βενετσάνε;
― Όχι! γράφω για τους αναγνώστες, τους πολίτες, που με τιμούν - είναι αλήθεια - κυρίως γιατί
“τους εκφράζω”, όπως επανειλημμένα μ’ έχουν,
αυθορμήτως, διαβεβαιώσει. Γράφω για τους χιλιάδες αναγνώστες έντυπους και ηλεκτρονικούς, που
“επισκέπτονται” στην ιστοσελίδα μας τα άρθρα
μου, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Και για όλους
αυτούς, θα συνεχίσω να μάχομαι, μ’ αυτήν την αιχμηρή πένα που κρατώ στο χέρι, τροφοδοτημένη
Συνέχεια στη σελ. 2

ΙΣΤ Επιστημονική
Συνάντηση στο Λαύριο
Σελίδα 5

Υπεγράφη η παραχώρηση
14 αεροδρομίων μας
Σελίδα 9, 16

Σελ. 22

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση
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Ποιος θα εμπνεύσει,
ποια οράματα;
Συνέχεια από τη σελ. 1

με μελάνι απ’ το αίμα της καρδιάς μου, που για να
φτάσει στ’ ακροδάχτυλά μου, διέρχεται από τη “φαιά
ουσία” μου, για εμπλουτισμό και έλεγχο...
Γι’ αυτό θέλω να με διαβάζουν και “οι άλλοι”! Γιατί,
κάθε γραφτό μου, σας διαβεβαιώ - κάτι που φαίνεται,
εξ’ άλλου - είναι προϊόν γνώσεως, πείρας, μελέτης
(γενικής, διαχρονικής και ειδικής), εξασκημένης κρίσεως και φαντασίας. Κάποια γραφτά μου είναι
“έτοιμη δουλειά” γι’ αυτούς, αχρεωστήτως και ανευγνωμόνως.
Και έχω τόσα να γράψω!...
― Για το μεταναστευτικό και τους πρόσφυγες. (Το
θέμα είναι καυτό, οξύ, βαθύτατα ανθρώπινο, αλλά και
“πονηρό”).
― Για το εθνικό νόμισμα και για την ακρίβεια, για τη
δική μου πρόταση “Ηλεκτρονικής Ανταλλακτικής μονάδας”, που ήδη μερικώς εφαρμόζεται παραλλαγμένη.
― Για το “Πολυτεχνείο” (Αν και, στην 40χρονη δημοσιογραφική μου πορεία, έχω καταπιαστεί με το θέμα
ποικιλοτρόπως επανειλημμένα.

Εξοντώνει οικονομικά
τα κοινωφελή ιδρύματα
ο ΕΝΦΙΑ
Η κυβέρνηση ΝΕΟΠΑΣΟΚ του Τσίπρα, επιβάλει ΕΝΦΙΑ
και στα ευαγή ιδρύματα, που χαροπαλεύουν να επιβιώσουν, αφού και οι χορηγίες και οι δωρεές έχουν περιοριστεί, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που βιώνουν οι
πολίτες.
Ετσι, ξεχνώντας ότι έλεγε πριν ένα χρόνο (παράνομος ο
ΕΝΦΙΑ και άλλα φληναφήματα) επιβάλει ΕΝΦΙΑ 43.000
ευρώ στο «Χαμόγελο του παιδιού» και 73.750 ευρώ στα
Παιδικά Χωριά SOS, που λειτουργούν χωρίς χρηματική
επιχορήγηση από το κράτος- ποσό που σύμφωνα με εκπροσώπους των Παιδικών Χωριών SOS αντιστοιχεί στη
λειτουργία για ένα χρόνο ενός Κέντρου Στήριξης Παιδιού
και Οικογένειας, που μπορεί να υποστηρίξει 200 οικογένειες με 350 παιδιά και να παρέχει εργασία σε 7 εργαζόμενους!
Ακόμη τα Kοινωφελή Ιδρύματα και Σωματεία θα φορολογηθούν με νέα επιβάρυνση (απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.) σύμφωνα
με την οποία ο τόκος που δημιουργούν οι χρηματικές δωρεές θεωρείται επιχειρηματικό κέρδος και φορολογείται
με 26%, αντί για 15% που ήταν μέχρι σήμερα.

Τί να γράψω για το Πολυτεχνείο;
Μια μικρή ιστορία που σκιαγραφεί την καπηλεία των
αγώνων άλλων, από μερικούς και την εξαργύρωση
των θυσιών απ’ άλλους.
Είχα πάει στον εορτασμό της πρώτης επετείου αυτού
του συμβόλου της νεότερης ιστορίας μας.
Πήγα να τιμήσω τις νέες και τους νέους, τους φοιτητές, τους εργάτες και τους μαθητές, που αγωνίστηκαν ανιδιοτελώς, για να διαδηλώσουν την πίστη τους
στα ιδανικά τους· την ελευθερία και τη δημοκρατία!
Πήγα να τιμήσω την δεκαπεντάχρονη τότε κόρη μου
- τη μεγάλη - που συμμετείχε και ν’ αναλογιστώ την
όποια δικιά μου και της γυναίκας μου συμμετοχή.
Μόλις είχα καταθέσει σεμνά, ένα περίτεχνο, είναι
αλήθεια, στεφάνι, γεμάτο άσπρα και κόκκινα γαρύφαλα που σχημάτιζαν το σήμα της ειρήνης, πλαισιούμενο από φύλλα δάφνης και περιδιάβαινα στον
αύλειο χώρο μαζί με άλλους προσκυνητές, όταν είδα
έκπληκτος, έναν «κύριο» κουστουμαρισμένο, με γραβάτα, να πιάνει το στεφάνι που είχα εγώ καταθέσει,
σαν να το καταθέτει αυτός, νεύοντας στην παρέα του
να τον φωτογραφήσει!!!
Εγώ που κατέθεσα το στεφάνι, δεν έχω φωτογραφία,
αυτός που το ιδιοποιήθηκε, έχει αξιόπιστη μαρτυρία!
Αυτός, πιθανόν, να ‘γινε βουλευτής, υπουργός, δήμαρχος! Αποδεδειγμένα είχε ειδικά προσόντα, που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
Ο Δήμος 3Β
Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16/11/2015, ώρα 6μ.μ. με την 30ή
συνεδρίαση και 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Νέα συνεδρίαση (31η) την ίδια ημέρα στις 8μ.μ. με τα δύο
παρακάτω θέματα.
1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)

Η Κοινότητα Βουλιαγμένης
συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την
17 η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. με 3
θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1ο Απόφαση ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, (Ηλίου 19 & Σελήνης, στη Βουλιαγμένη).

Η Κοινότητα Βάρης
συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Βάρης σε τακτική
Συνεδρίαση, στις 18/11/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
20:00μμ.
1. Απόφαση, για τη μετατόπιση ή μη/κατάργηση θέσης
του περιπτέρου, που βρίσκεται σε χώρο πεζοδρομίου επί
της Λεωφ. Βασ. Κων/νου αρ. 96 στη Βάρκιζα.
2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος.

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com
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στερούμαι εγώ. Ο αμοραλισμός, προφανώς, είναι ένα
απ’ αυτά!
Η ιστορία είναι απίστευτη κι όμως αληθινή.
Και θέλετε να έχω όρεξη να γράφω;
Κι όμως, πρέπει να βρω το κουράγιο, να προτρέψω
τους νέους, για νέους αγώνες, θηρεύοντας απ’ τη
μνήμη μου άλλες ιστορίες αυτοθυσίας και ανιδιοτέλειας. Και, πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές...

“Πατρίς - θρησκεία - οικογένεια! ήταν το σύνθημα της
Χούντας κι έκανε πολλούς, μαζί με την απέχθεια
προς τη Χούντα να φορτίσουν αρνητικά και τις αξίες
που αυτοί καμώνονταν πως πίστευαν και επιδίωκαν.
Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία ήταν το αγωνιστικό σύνθημα του πολυτεχνείου και οδηγηθήκαμε στη σημερινή άθλια κατάσταση που και τα τρία αυτά αγαθά
είναι η ανεπαρκή, ή διαστρεβλωμένα και ελεγχόμενα.
Ποιός θα δώσει, ποιός θα συνθέσει ποιός θα ερμηνεύσει αξιόπιστα παλιά και νέα οράματα. Ποιός!

Διαβάστε ακόμη
“Ωδή στον Αλέξανδρο Παναγούλη”
Σελ. 4
Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο
στην Κερατέα
Σελ. 5
Ανάπλαση πλατείας ΖησιμοΣελ. 6
πούλου, Βάρκιζα

Ο Αγιος Μάμας, άγιος των κοΣελ. 8
παδιών Γιάννης Κορναράκης
Αδυναμία εστιάσεως Γρηγ. Ρώντας Σελ. 9

Εδιωξαν το ΤΑΙΠΕΔ από την
Σελ. 9
ΥΠΑ
Μήνυμα NASA προς ...εξωΣελ. 10
γήινους Ηλέκτρα Βενετσάνου

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Σελ. 14
Άπιτε Πέτρος Ιωαννίδης
Διαβήτης & περπάτημα

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: NEWSPRESSHOLD

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Σελ. 21

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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Πρωταθλήτρια κακοδιοίκησης
η κοινωνική ασφάλιση

Στρατηγική συνεργασία
του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας
με το «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Παρασκευή οστικών μοσχευμάτων

Σωρεία καταγγελιών στο Συνήγορος του Πολίτη
Τα πρωτεία στην κακοδιοίκηση κατέχουν
οι φορείς Ασφάλισης, όπως προκύπτει
από την ετήσια Έκθεση του Συνήγορου
του Πολίτη, η οποία κατετέθη στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της Βουλής. Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, τα παράπονα γύρω από τα θέματα που αφορούν την Ασφάλιση έχουν σχεδόν
διπλασιαστεί από το 2011, φθάνοντας
σήμερα να αφορούν σχεδόν 4 στα 10 αιτήματα που φθάνουν στον Συνήγορο.
Τα στοιχεία είναι δείχνουν ξεκάθαρα
πως η πρωτοφανής οικονομική κρίση έχει
δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και
των υπηρεσιών του. Η Αρχή έλαβε φέτος
από τους πολίτες 16.339 αναφορές, αριθμός ρεκόρ συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας της, ενώ
συνολικά από το 2011 ο αριθμός των
αναφορών έχει αυξηθεί κατά 50%.
Πιο συγκεκριμένα, “χρυσό μετάλλιο”
στην κακοδιοίκηση λαμβάνουν τα Ασφαλιστικά Ταμεία, για τα οποία οι αναφορές
πολιτών φθάνουν στο 35%, ενώ ακολουθούν υποθέσεις με φορολογικά προβλήματα τα οποία κυμαίνονται στο 20%,
αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκηση με
ποσοστό 14,5%.
Η οικονομική ύφεση και η παρατεταμένη
λιτότητα καταλήγουν να θίγουν τον πυρήνα της σχέσης κράτους – πολιτών. Τη
στιγμή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δημόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν λόγω της υποβάθμισης της διοίκησης. Είναι προφανές ότι, παρά τις
θεσμικές μεταβολές και πρωτοβουλίες,
καθυστερεί η συνολική μεταρρύθμιση η
οποία θα φέρει τη διοίκηση στο ύψος των
σύγχρονων προσδοκιών, και θα την οδηγήσει στην απόδοση που απαιτούν οι καιροί και οι πολίτες” επισημαίνει η
Συνήγορος του Πολίτη, Καλλ. Σπανού.
Τα “κακώς κείμενα” στην Κοινωνική
Ασφάλιση και Αλληλεγγύη
Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση η προσπάθεια εκ μέρους του κράτους να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων δυστυχώς “υπονομεύει
τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: ασφαλιστικά δικαιώματα και κοινωνικά επιδόματα
περιορίζονται σημαντικά, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται υποβάθμιση στις
υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και
περίθαλψης”.
Βάσει των καταγγελιών που έφθασαν
άλλωστε στην ανεξάρτητη Αρχή, τα προβλήματα που καταγράφονται έχουν να

κάνουν τόσο με την Ασφάλιση και τη
Συνταξιοδότηση (Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών, Απώλεια ασφαλιστικών
δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της Διοίκησης) όσο και με την Υγεία (Λειτουργία
μονάδων υγείας, Ειδικά θέματα υγείας
ανηλίκων, Φαρμακευτική περίθαλψη, Ψυχική υγεία) και την Πρόνοια (Παροχές
λόγω αναπηρίας, Παροχές βάσει οικονομικών κριτηρίων).

Είναι χαρακτηριστικά, δε, τα παρακάτω
παραδείγματα κακοδιοίκησης σε υγεία,
ασφάλιση και πρόνοια:
Υπόθεση 1η (ΑΣΦΑΛΙΣΗ):
Ασφαλισμένος του ΟΓΑ, ο οποίος έχει
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για
περισσότερα από 15 χρόνια, λαμβάνει
σύνταξη μικρότερη από αυτή του ανασφάλιστου υπερήλικα.
Ο Συνήγορος πρότεινε, στις περιπτώσεις
που το ποσό της σύνταξης το οποίο λαμβάνει ο συνταξιούχος γήρατος του ΟΓΑ
υπολείπεται της σύνταξης που λαμβάνει
ο ανασφάλιστος υπερήλικας, το ποσό
αυτό να αυξάνεται τουλάχιστον στο όριο
της σύνταξης που χορηγείται στον ανασφάλιστο.
Υπόθεση 2η (ΥΓΕΙΑ):
Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές ασθενών
που πάσχουν από τη νόσο του Parkinson,
για τους οποίους η Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ είχε εγκρίνει τη διενέργεια συγκεκριμένης θεραπευτικής
μεθόδου (εμφύτευση διεγέρτη) από τον
Δεκέμβριο του 2013. Η διαδικασία προμήθειας των απαιτούμενων υλικών από
το Νοσοκομείο «Αττικό» και η πραγματοποίηση της εμφύτευσης καθυστέρησε
υπέρμετρα και ολοκληρώθηκε ύστερα και
από επανειλημμένες παρεμβάσεις του
Συνηγόρου μόλις τον Οκτώβριο του
2014.
Παράλληλα, ο Συνήγορος διαπίστωσε,
κατά τη διερεύνηση αναφορών ότι παρά
την ύπαρξη ρητής πρόβλεψης για τον
δωρεάν εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, στην πράξη οι αρμόδιοι φορείς
αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω έλλειψης των απαραίτητων εμβολίων.

Ο Συνήγορος καταρχήν προέβη σε εξατομικευμένους χειρισμούς για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών μέσω
ΜΚΟ και στη συνέχεια ζήτησε στοιχεία
από το Υπουργείο Υγείας.
“Στον τομέα της υγείας είναι εμφανείς οι
επιπτώσεις από δυσλειτουργίες του συστήματος, καθώς δεν μπορεί να καλύψει
τους στόχους που το ίδιο θέτει. Οι αιτίες
δεν είναι μόνον οικονομικές και συγκυριακές, αλλά ανάγονται και σε πάγια
προβλήματα οργάνωσης ή ακόμη και νοοτροπίας” αναφέρεται στην έκθεση.
Υπόθεση 3η (ΠΡΟΝΟΙΑ):
Σφάλματα, αβλεψίες και θεσμικά κενά
στη λειτουργία των ΚΕΠΑ, Καθυστερήσεις και παρελκυστικές πρακτικές, αλλά
και προβλήματα σε παροχές που δίνονται
βάσει οικονομικών κριτηρίων είναι μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες
προβλημάτων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Είναι ενδεικτικό πως:
Σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χορηγήθηκε αναδρομικά επίδομα παραπληγίας,
αλλά με παρακράτηση φόρου 20%. Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου στο
το- πικό υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπου
τονίστηκε η σχετική ειδική διάταξη
νόμου περί απαλλαγής από φόρο του
συγκεκριμένου επιδόματος, το ποσό του
επιδόματος που παρακρατήθηκε επεστράφη στον δικαιούχο.
Παράλληλα στη χορήγηση παροχών αναπηρίας λόγω τυφλότητας, δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη χρήση του όρου
«πρακτικά τυφλός» και την αντιστοίχησή
του προς το προβλεπόμενο ποσοστό
αναπηρίας στις περιπτώσεις που η οπτική
οξύτητα των δύο οφθαλμών είναι μικρότερη του 1/20 και μη βελτιούμενη. Ο Συνήγορος παρενέβη σε περιπτώσεις που
προσδιορίστηκε ποσοστό αναπηρίας
95%, παρόλο που ο ενδιαφερόμενος είχε
θεωρηθεί από την υγειονομική επιτροπή
«πρακτικά τυφλός», με αποτέλεσμα να
μην είναι εφικτή η χορήγηση συγκεκριμένης παροχής (προσαύξησης στη σύνταξη) από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις
καταστατικές διατάξεις του οποίου απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 100%. Στη συνέχεια,
το
ποσοστό
αναπηρίας
προσδιορίστηκε σε 100%
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων που
κατατίθενται στον Συνήγορο του Πολίτη
έχουν θετική έκβαση, καθώς ποσοστό
άνω του 80% τελικά επιλύονται με τη
διαμεσολάβηση της Αρχής.
www.stogiatro.gr

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες και έχει τεθεί
επίσημα σε εφαρμογή η στρατηγική συνεργασία του Γ.Ν.
«Ασκληπιείο» Βούλας με το Εργαστήριο Τεχνολογικής
Έρευνας Οστικών Μοσχευμάτων του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, που αναμένεται να
αποβεί αμοιβαία αποδοτική και να αναδείξει την ανταποδοτική σχέση των δύο Φορέων με την κοινωνία, το Γ.Ν.
«Ασκληπιείο» Βούλας, έχει τη δυναμική να παρέχει σημαντική ποσότητα απορριπτέων κεφαλών οστών, ως
πρώτη ύλη για την παρασκευή οστικών μοσχευμάτων, τα
οποία έχουν ευρύτατη κλινική εφαρμογή σε ιατρικές ειδικότητες όπως: ορθοπεδικοί χειρουργοί, πλαστικοί χειρουργοί,
νευροχειρουργοί,
γναθοχειρουργοί,
περιοδοντολόγοι, εμφυτευματολόγοι κλπ.

Όπως σημειώνεται από το Διοικητή του Νοσοκομείου
Ηρακλή Καραγεώργο, το Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας
είναι το πρώτο Νοσοκομείο, που συνεργάζεται σε αυτό
το επίπεδο με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», σύμφωνα με τις
θεσμικά προ-απαιτούμενες διαδικασίες.
Προς αναγνώριση της καταλυτικής αυτής συνεργασίας
και στα πλαίσια μιας ανταποδοτικής και δυναμικής σχέσης, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ
ποσό οστικού μοσχεύματος ανά κεφαλή, παράλληλα με
τα είδη των μοσχευμάτων που άρχισε να παρέχει σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Η στρατηγική αυτή συνεργασία, θα συμβάλλει σημαντικά
στη μείωση των δαπανών του Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας
για ορθοπεδικές κλινικές εφαρμογές και όχι μόνον, στον
τομέα των οστικών και στη συνέχεια και άλλων μοσχευμάτων, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί και στο ερευνητικό πεδίο.
Επίσης, επισημαίνεται από τη Dr. Έφη Τσιλιμπάρη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών
και τ. Αντιπρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ότι το εργαστήριο είναι μοναδικό στην Ελλάδα στην τεχνογνωσία
επεξεργασίας και παραγωγής ανθρώπινων οστικών και
άλλων μοσχευμάτων από το 1970 (ΦΕΚ Γ1/ 19804/ 25-171) και λειτουργεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα καθώς και
τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της
EuropeanAssociationofTissueBanks (EATB), ενώ είναι πιστοποιημένο επί σειρά ετών κατά ISO 9001/2008.
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«Παρασκευή Παλιμπαιδισμού»
της Τζωρτζίνας Καλέργη
Εμπνευσμένο ερωτικό χοροθέατρο - Αυστηρώς για
ενήλικες. Στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, κάθε Παρασκευή στις 12 τα μεσάνυχτα.
Ένα μπαρ, ένα βράδυ και νέοι που διασκεδάζουν με
ασυγκράτητο κέφι. Με τολμηρές καταβολές στην
παγκόσμια ερωτική λογοτεχνία, με την αδιάκοπη κίνηση των ηθοποιών και χορευτών του θιάσου και με
μουσική που αλλάζει σε κάθε παράσταση, η «Παρασκευή Παλιμπαιδισμού» ξεκινά στις 12 τα μεσάνυχτα,
αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ώρα τελειώνει...

ΕΒΔΟΜΗ

«ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ»
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 21:00, επόμενη μέρα της μνήμης του Πολυτεχνείου θα επαναληφθεί για μόνο μία παράσταση η “ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ’’ στο
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, αφιερωμένη με σεβασμό σε αυτούς που θυσιάζουν τη ζωή τους σε αγώνες χωρίς καμιά
επιδίωξη να γίνουν ήρωες ή σωτήρες, αλλά κινούμενοι
μόνο από πηγαία αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και
τιμής για τους ανθρώπους.
Θα μιλήσει ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος για
το Πολυτεχνείο και τον Αλέκο Παναγούλη.

«Χρέος για τη Ζωή»
Ο Δήμος Παλλήνης, η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού - Πολιτισμού - Περιβάλλοντος Δήμου και ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πανόραμα»
Παλλήνης οργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Χρέος για τη Ζωή» την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 19:00,
«Οινοποιείο Πέτρου» Λ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη.

Κατάμεστο ήταν το Θέατρο του Νέου Κόσμου στην
μεταμεσονύκτια πρεμιέρα της παράστασης, το βράδυ
τη περασμένης Παρασκευής. Ο οκταμελής θίασος
ήταν τόσο αρμονικά δεμένος και εκπαιδευμένος κινησιολογικά, ώστε δικαίως το θεατρόφιλο κοινό καταχειροκρότησε και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του με
πολλαπλά «Μπράβο» στο τέλος της παράστασης.
Η πρωτότυπη και δυναμική σκηνοθεσία της Θεατρικής
Εταιρίας So7, είναι βασισμένη στην κίνηση και στο
λόγο, ενώ η υποκριτική ικανότητα του θιάσου κλέβει
την παράσταση δίχως να χρειάζονται καθόλου σκηνικά. Η ατμοσφαιρική μουσική υπόκρουση από τον dj
Γιώργο Κωνσταντινίδη συμπληρώνει ιδανικά τα όσα
εκτυλίσσονται επί σκηνής. Το δε παιχνίδισμα με τα
πλαστικά ποτήρια, δημιουργεί μοναδικές φωτογραφικές εικόνες.

Eκδρομή στο Γοργοπόταμο
Εξόρμηση και πεζοπορία στην Οίτη, περιήγηση στην
Παύλιανη και ιστορική επίσκεψη στο Γοργοπόταμο, την
Κυριακή 22 Νοεμβρίου.
H Εναλλακτική Δράση, με αφορμή την φετινή 73η επέτειο
της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοπόταμου (25 Νοεμβρίου 1942) θα επισκεφθούν τον χώρο και θα μιλήσουν
για το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης, από τις ενωμένες αντιστασιακές οργανώσεις του
Ε.Α.Μ και του Ε.Δ.Ε.Σ Μία ηρωϊκή ενέργεια, που καθυστέρησε τον ανεφοδιασμό των Γερμανών στην Αφρική και
έδωσε το έναυσμα να φουντώσει η αντίσταση στα βουνά
της Ρούμελης.
7.30πμ Αναχώρηση από Βούλα (Η διαδρομή στην Αθήνα είναι
Παραλιακή- Συγγρού-Σύνταγμα- Ομόνοια)
8πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια
Πληροφορίες και συμμετοχή Γ. Σούλτος 6906468807

Τα έσοδα θα διατεθούν για την περίθαλψη και την εμψύχωση των προσφύγων που καταφθάνουν στη Χίο.
«Αλληλέγγυοι Κήπου Χίου» Αρ. Λογ/μου Πειραιώς :
5702/012526922
Η θεατρική απόδοση και καταγραφή της πολιτικής και ποιητικής προσωπικότητας του Αλέκου Παναγούλη. Ενός μοναδικού και σπάνιου αγωνιστή στην ελληνική αλλά και στην
παγκόσμια ιστορία των αγώνων για την ελευθερία και τη
δημοκρατία.
Κείμενο – Σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης
Bασισμένο στο βιβλίο του Κώστα Μαρδά «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-Πρόβες Θανάτου»
Mε την Ελένη Ερήμου: Τα τραγούδια της παράστασης με
τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού
Τα έσοδα θα διατεθούν για την περίθαλψη και την εμψύχωση των προσφύγων που καταφθάνουν στη Χίο.
Ο πολιτισμός δεν χτίζεται μόνο με τις ιδέες αλλά και με τις
πράξεις και τα έργα που επιβεβαιώνουν την αλήθεια και την
πραγματικότητα αυτών των ιδεών.
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, Ακαδημίας 3, τηλ. 2103636144,
2103644921

“Διάλογος #10: Τέχνη, Νέα Τεχνολογία
και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης”
Ο Δήμος Παλλήνης, η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος ταου Δήμου και το
Γραφείο Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών, σας προσκαλούν στην έκθεση σύγχρονης τέχνης “Διάλογος #10: Τέχνη, Νέα Τεχνολογία και Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης” στο “Κέντρο Εικαστικών &
Εφαρμοσμένων Τεχνών Πρώην Αποθήκες Καμπά” τo
Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00.
Συμμετέχοντες καλλιτέχνες απόφοιτοι του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών:
Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου
Κυριακή Γονή
Μάριος Παύλου
Συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος Θεωρίας και
Ιστορίας της Τέχνης:
Κατερίνα Δέλκου
Μόνικα Πιστόλη
Παναγιώτης Ριτσώνης
Φτάνοντας στον 10ο Διάλογο, συμπληρώνουμε ένα
πολύ παραγωγικό κύκλο που παρουσίασε μια σειρά σημαντικών έργων νέων δημιουργών, πρόσφατων απόφοιτων της ΑΣΚΤ και ανοίγουμε έναν νέο κύκλο
εργασιών με θέμα, Τέχνη και Διατομεακότητα.
Η νέα σειρά Διαλόγων επικεντρώνεται ακριβώς σε
αυτή τη διερεύνηση και αφιερώνεται στο αμφιλεγόμενο ζήτημα της διατομεακότητας. Εικαστικές τέχνες
και τεχνολογία, αρχαιολογία, ανθρωπολογία, μουσική,
πολιτικές επιστήμες, ιατρική, οικονομία, θα αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και οι πρακτικές
κοινωνικής δικτύωσης σε κυριολεκτικό ή συμβολικό
επίπεδο θα αποτελέσουν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας, επιχειρώντας να αναδείξουμε νέα ενδιαφέροντα υβρίδια που διευρύνουν τα όρια του κάθε
πεδίου, επιδιώκοντας παράλληλα με αυτοκριτική και
αυτοσαρκαστική διάθεση να αντιληφθούμε τη θέση
μας μέσα σε αυτή τη συνθήκη.
Στο πλαίσιο των Διαλόγων διοργανώνονται δύο σημαντικές παράλληλες δραστηριότητες.
Εικαστικό Εργαστήριο. Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου
2015, στις 11.00 οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες οργανώνουν καλλιτεχνικό εργαστήριο με θέμα Τέχνη, Νέα
Τεχνολογία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό για το κοινό με ελεύθερη συμμετοχή.
Ομιλίες Καλλιτεχνών. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
2015, στις 19:00 οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες της έκθεσης, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο κοινό και
θα μιλήσουν για την πορεία τους, τις μεθόδους τους,
τους τρόπους έρευνας και παραγωγής του έργου τους.
Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, 19:00
Διάρκεια έκθεσης έως και Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη και Παρασκευή 17:30 –
20:30, Σάββατο 10:00 – 13:00
Εικαστικό Εργαστήριο: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015,
11:00-14:00
Ομιλίες Καλλιτεχνών: Παρασκευή 27 /11/2015, 19:00

ΕΒΔΟΜΗ

Aφιέρωμα
στο Μάνο Λοΐζο
στην Κερατέα
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και το «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με το
μουσικό του σχήμα «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ»
σας προσκαλούν στη μουσική βραδιά - αφιέρωμα στο
Μάνο Λοΐζο, που διοργανώνουν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου και ώρα 20:00, στην αίθουσα της «ΧΡΥΣΗΣ
ΤΟΜΗΣ», Λ. Αθηνών – Σουνίου 55, Κεντρική Πλατεία Κερατέας.
O Μάνος Λοΐζος αγαπούσε την Κερατέα και έχει τραγουδήσει στην «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ». Η φιλία του με τον Γιώργο
Μέγγουλη ήταν τόσο έντονη που ο Μάνος ερχόταν
συχνά στην πόλη μας για να δει και να τραγουδήσει με
τον επιστήθιο φίλο του.
Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» εντάσσεται στις
δραστηριότητες του ανεξάρτητου, εθελοντικού, Μη Κερδοσκοπικού φορέα «Δικτύου Σαρωνικού» που δραστηριοποιείται από το 2011 με τη λειτουργία διαφόρων
εθελοντικών ομάδων έχοντας βασικό στόχο τη στήριξη
των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται και τη φροντίδα του περιβάλλοντος και των αδέσποτων.
Αντί εισιτηρίου στην είσοδο θα συγκεντρώνονται είδη
πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του «Κοινωνικού
Παντοπωλείου» του «Δικτύου Σαρωνικού».

Βραδιές ανάγνωσης
Παιδικού Βιβλίου
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαροπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος & Νεονίλλη», συνδιοργανώνουν «Βραδιές ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου»,
για παιδιά από 7 ως 12 ετών, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Δήμου Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 34).
Πρόκειται για μία δράση, που σκοπό έχει την φιλαναγνωσία και τη γνωριμία των μικρών παιδιών με το χώρο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και τον πλούσιο κόσμο των
βιβλίων και των παραμυθιών.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, θα γίνεται αφήγηση παραμυθιού και θα ακολουθεί ζωγραφική ή χειροτεχνία.
H επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου - Ώρα: 17:30 – 19:00
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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ΙΣΤ΄ Επιστημονική
Συνάντηση ΝΑ. Αττικής

Μονοήμερη εκδρομή
Μυκήνες - Ναύπλιο

150 χρόνια νεότερο Λαύριο
H ΙΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση ΝΑ. Αττικής θα διεξαχθεί
εφέτος στο Λαύριο από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2015, στο
Κτηριακό συγκρότημα
του Παλαιού Μηχανουργείου. Είσοδος από
την πλατεία Καμινευτών
στο λιμάνι (δίπλα στο
Δημαρχείο).
Στη διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης δίνεται η δυνατότητα σε
επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων να προβούν
σε ανακοινώσεις επί
ποικίλων τοπικών θεμάτων (αρχαιολογικών, ιστορικών, λαογραφικών, πολεοδομικών, προστασίας του περιβάλλοντος κ.λ.π.) σχετικών με
την περιοχή που εκτείνεται από τον Υμηττό και την Πεντέλη μέχρι το Σούνιο.
Τις ημέρες των εισηγήσεων των θεμάτων, θα οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις με εκθέσεις ζωγραφικής
σύγχρονης ελληνικής χαρακτικής, βιβλιοπαρουσιάσεις,
ντοκιμαντέρ καθώς και μουσικές εκδηλώσεις.
Αναλυτικά το πρόγραμμα θα το βρείτε στο:
http://issuu.com/014745/docs/program_16_5x24_mail_2_

“Προσέγγιση του θεάτρου
από την Κατοχή ως τον
Εμφύλιο και ο ρόλος
της γυναίκας”
Η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών “Παναθηναϊκή” Γλυφάδας - Βούλας οργανώνει απογευματινή εκδήλωση / τσάι με θέμα: «Προσέγγιση
του θεάτρου από την Κατοχή ως τον Εμφύλιο και
ο ρόλος της γυναίκας», με ομιλήτρια την Εύη
Ντούσια (φιλόλογο MSc).
H εκδήλωση γίνεται τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
στις 6.30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ (Λεωφόρος
Ποσειδώνος 27 Γλυφάδα)

«Σχολικός
εκφοβισμός»
Το Τοπικό Δίκτυο κατά της
Σχολικής Βίας, η Ένωση
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Παλλήνης
και το Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δίκαιου,
οργανώνουν Ημερίδα με
θέμα: «Σχολικός εκφοβισμός», την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, ώρα 19.00 στο
Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Ευρυάλη Βούλας»
οργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Μυκήνες και
στο Ναύπλιο, την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015.
Στις Μυκήνες θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό
χώρο και το Μουσείο με ξενάγηση και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Ναύπλιο.
Αναχώρηση ώρα 8π.μ. από την οδό Σωκράτους,
έναντι φούρνου Στεργίου.
Πληροφορίες: Εφη Γαβριλάκη 6937730962 &
Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

«Στα βήματα του Ελ Γκρέκο»
Η Ενωση Πολιτών Βούλας και η Ενωση Κρητών
ΒΒΒ οργανώνουν εκδήλωση, όπου θα γίνει παρουσίαση του μουσικού έργου «Στα βήματα του Ελ
Γκρέκο» σε μουσική και στίχους Γιώργου Μαρινάκη, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ώρα 7μ.μ.
στην Αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου)
Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα
Ερμηνεύουν:
Δημήτρης Κλειδάς, Ελένη Κοταδάκη: τραγούδι
Γιώργος Μαρινάκης: πιάνo,
Αλεξάνδρα Καμινιώτη: φλάουτο

Εκδηλώσεις με το Βιβλιοπωλείο
“Πρόφης”
“Το σταχτί
πέπλο”
Το Σάββατο 14.11 και
ώρα 12:00, θα γίνει παρουσίασει του βιβλίου
“Το σταχτί πέπλο” του
Χρίστου Καλουντζόγλου.
Η εκδήλωση γίνεται στο
βιβλιοπωλείο “Πρόφης”
(Βασ. Κωνσταντίνου 128,
Κορωπί)
Πώς ξεκίνησε η φωτιά και
ποιες θα είναι οι συνέπειες
της; Τι είναι αυτό το σταχτί
πέπλο που έχει καλύψει τα
πάντα; Εκδόσεις Κέδρος

Ελάτε
να ανακαλύψουμε
δεινόσαυρους...
Το Σάββατο 21.11 και
ώρα 12:00 το Βιβλιοπωλείο Πρόφη (Βασ. Κωνσταντίνου 128 Κορωπί)
και η 4Μ περιμένουν

όλους τους μικρούς φίλους που αγαπούν τις
ανασκαφές σε ένα απολαυστικό εργαστήρι, για
να ανακαλύψουν ...δεινόσαυρους και να ζωγραφίσουν. Για παιδιά
από 5 ετών.

“Στους δρόμους
του Καΐρου”
Την Κυριακή 22.11 και
ώρα 18.30 θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου
της Πέρσας Κουμούτση
“Στους δρόμους του
Καΐρου - περίπατος με
τον Ναγκίμπ Μαχφούζ”
Η δημοσιογράφος-συγγραφέας Ελένη Γκίκα και η
ποιήτρια Καλομοίρα Πιέτρη - Αυγουστή μιλούν με
τη συγγραφέα, στο χώρο
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορωπίου (Παπασιδέρη 13, πεζόδρομος).
Εκδόσεις Ψυχογιός
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Kάλεσμα σε εθελοντές
ψυχολόγους και
ειδικούς παιδαγωγούς
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης απευθύνει κάλεσμα σε εθελοντές ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς και τελειόφοιτους των
σχολών αυτών, που έχουν διάθεση προσφοράς και
χρόνο προκειμένου να συνεργαστούν με Δημοτικά
Σχολεία του Δήμου, για στήριξη μαθητών.
Πληροφορίες και συμμετοχές στο τηλέφωνο:
2132031664 ή ηλεκτρονικά στο press@pallini.gr

Αποστολές ειδών πρώτης
ανάγκης προς του πρόσφυγες
διοργανώνει ο Δήμος 3Β
Συνεχείς αποστολές ρουχισμού, τροφίμων και άλλων
ειδών προς τα ελληνικά νησιά που φιλοξενούν μεγάλο
αριθμό προσφύγων, διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την εταιρεία «Blue Star Ferries».
Όσοι συμπολίτες μας επιθυμούν να προσφέρουν σχετικά
είδη, μπορούν να τα παραδίδουν στο γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. (Οδός Ζεφύρου 2, Βούλα).
Πληροφορίες: 213 2019904

«Ταξίδι στην Τεχνολογία»
για τα 65 χρόνια Κωτσόβολος
Η Κωτσόβολος γιορτάζει τα 65 χρόνια παρουσίας στον
κόσμο της τεχνολογίας διοργανώνοντας ένα «Ταξίδι
στην Τεχνολογία», ένα τεχνολογικό φεστιβάλ για όλες
τις ηλικίες, από τις 13 έως και τις 15 Νοεμβρίου, από τις
10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων. Το φεστιβάλ Τεχνολογίας θα είναι
ανοιχτό και δωρεάν στο κοινό.
Η διαδρομή από το παρελθόν προς το μέλλον ξεκινά με
ένα «μουσείο» πολύ διαφορετικό απ’ όλα όσα έχει συναντήσει ένας επισκέπτης έως σήμερα.
Μέσα από μία διαχρονική έκθεση που φιλοξενείται στο
κτήριο Δ12 «Μηχανουργείο», στην Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων, ο επισκέπτης θα συναντήσει τις συσκευές που έχουν σημαδέψει την καθημερινότητα από
το παρελθόν έως σήμερα και θα ζήσει για λίγο στο «Έξυπνο σπίτι του Internet of Things», ενώ θα γνωρίσει και
όλες τις τάσεις για τις συσκευές του αύριο.
Mέσα από μια σειρά ξεναγήσεων, ανοιχτών στο κοινό, ο
επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Τεχνολογία του Μέλλοντος»,
όπου θα μάθει για τις συσκευές που θα χρησιμοποιεί...
στο μέλλον.
Το «Ταξίδι στην Τεχνολογία» συνεχίζεται με «φεστιβαλικό» χαρακτήρα στην αίθουσα Δ10 («Δεξαμενές Καθαρισμού»), αλλά και στο Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο με
σειρά από παράλληλες δράσεις!
Δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις του gaming να λάβουν
μέρος σε διαγωνισμούς PRO Evolution Soccer στο PlayStation 4 και να κερδίσουν πλούσια δώρα.

ΕΒΔΟΜΗ

Στο 60% η απορροφητικότητα
για έργα της Περιφέρειας Αττικής
Με τεκμηριωμένα στοιχεία παρουσίασε τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού β’ και γ’
τριμήνου του 2015, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος Καραμάνος,
στη
συνεδρίαση
του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
(10/11/15) ξεκαθαρίζοντας ότι το
πραγματικό ποσοστό απορροφητικότητας για έργα της Περιφέρειας είναι
60% .
«Με όρους ετήσιας δαπάνης, το ποσοστό της απορροφητικότητας για
έργα ανέρχεται σε 60%, το ποσοστό
1.99% είναι στην ουσία πλασματικό
γιατί βάσει του νόμου αναφέρεται
στο συνολικό προϋπολογισμό και όχι
στην ετήσια δαπάνη». Το κύριο στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι η

ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στη χώρα κατά το β’ και γ’
τρίμηνο του 2015». επισήμανε υπογραμμίζοντας την ποιοτική παράμετρο των έργων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε το
Σώμα ότι εγκαθιδρύθηκε για τη λογιστική διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής το διπλογραφικό σύστημα, στη
βάση του οποίου εκδίδονται πλέον τα
αποτελέσματα της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού. «Με τον τρόπο
αυτόν μπαίνει τέλος σε έναν αναχρονισμό», παρατήρησε ο ίδιος.
Mερικά από τα κύρια σημεία της παρέμβασης του Αντιπεριφερειάρχη Χρ.
Καραμάνου:

Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις και αθλοπαιδιές
στην πλατεία Ζησιμοπούλου Βάρκιζας
Δημοτική Διαβούλευση με εννιά παρόντες και εικοσιπέντε απόντες πραγματοποιήθηκε στο Δήμο 3Β (επαναληπτική λόγω έλλειψης απαρτίας), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάπλαση της πλατείας Ζησιμοπούλου στη
Βάρκιζα.
Δηλαδή από τα 35 περίπου μέλη της Επιτροπής διαβούλευσης παρευρέθηκαν
μόνο τα εννιά. Τελικά οι νόμοι γίνονται για να καταργούν την συμμετοχή του
πολίτη. Κι αυτό γιατί όταν ορίζονται μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με
...λαχνό, τυχαία μέσα από τους δημοτικούς καταλόγους, είναι λογικό να μην
εμφανίζονται.
Η μελέτη έχει τίτλο: “Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του έργου:
“Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοιχτών Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
Προτάθηκε η κατασκευή αθλητικού χώρου εντός της πλατείας με την τοποθέτηση μπασκέτας καλαθοσφαίρισης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση- προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών
και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε υπέρ της πρότασης.
Στη συνέχεια η μελέτη θα περάσει και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για
συζήτηση και λήψη απόφασης και την τελική απόφαση θα πάρει το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Δημοτική οδοποιΐα στα 3Β
Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ
– ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 800.000,00 € με ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Φωτεινοί σηματοδότες στον
Κόμβο Λ. Κων/νου στο Κορωπί
Νέους φωτεινούς σηματοδότες θα αποκτήσει ο κόμβος
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου στο Κορωπί, με απόφαση της
Περιφέρειας Αττικής.
Συγκεκριμένα, στον κόμβο Λ. Βασ. Κων/νου - Ανώνυμη
οδός - νέα κεντρική είσοδος/έξοδος οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο Δήμο Κρωπίας.

• Τα έργα που χρηματοδοτούνται με
πόρους της Περιφέρειας Αττικής,
εκτελούνται κανονικά, χωρίς διακοπή
εργασιών, κρίσιμες κοινωνικές λειτουργίες, όπως η μεταφορά μαθητών
στα σχολεία, εκτελέστηκαν και εκτελούνται κανονικά.
• Για πρώτη φορά υπήρξε έγκαιρη
έναρξη της μεταφοράς των μαθητών
και μάλιστα με διαφανείς διαδικασίες
όπως η διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
• Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής
είναι συνεπής στις πληρωμές των
προμηθευτών της. Για πρώτη φορά,
συγκεκριμένα, οι μεταφορείς της μεταφοράς μαθητών της περσινής σχολικής
χρονιάς,
εξοφλήθηκαν
εγκαίρως λίγο μετά την ολοκλήρωση
της χρονιάς.
• Τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 372 εκατομμυρίων ευρώ
(έναντι 334 εκατομμυρίων πριν από
έναν χρόνο και χωρίς να περικοπούν
οι επενδύσεις) συγκεντρώθηκαν σε
προθεσμιακούς λογαριασμούς, σε
ποσοστό 90%. Μέρος αυτών, ύψους
211 εκατομμυρίων βρίσκεται στην
Τράπεζα της Ελλάδας, με επιτόκιο
3.17%.
• Το έργο της Περιφερειακής Αρχής
δεν μπορεί να κριθεί αποσπασματικά
στους έξι μήνες ή στον έναν χρόνο.
Αλλά θα κριθεί συνολικά στο τέλος
της πενταετούς θητείας. Και θα κριθεί σύμφωνα με δύο κριτήρια: την
ποιοτική απορροφητικότητα και το
πώς αυτή μεταφράζεται σε κοινωνική
προστιθέμενη αξία.
• Εισάγουμε διαδικασίες διαφάνειας,
προκειμένου οι πολίτες να έχουν
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες
και να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες
των προγραμμάτων.

Συγκέντρωση ειδών για
πρόσφυγες στη Λαυρεωτική
Ο Δήμος Λαυρεωτικής σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο Λαυρίου, τους Τοπικούς Συλλόγους και Φορείς
της πόλης, συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες τη Δευτέρα 30/11 και την Τρίτη 1/12, στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου από 6 έως τις 9μμ.
Τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα διακινηθούν στο Κέντρο
Προσφύγων Λαυρίου (δίπλα στο Αστυνομικό Τμήμα Αλλοδαπών, Δανουκαρά 1), στον Ελαιώνα και στο Γαλάτσι.
Οι ανάγκες κάθε κέντρου είναι διαφορετικές και γι’ αυτό
θα συγκεντρωθούν συγκεκριμένα είδη.
Η έμπρακτη αλληλεγγύη είναι επιτακτική σε αυτή τη συγκυρία που βιώνει η χώρα μας.
Η συμμετοχή και η συνεισφορά όλων είναι δείγμα ανθρωπιάς και σεβασμού στα δικαιώματα του ανθρώπου.

ΕΒΔΟΜΗ
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To Μαρκόπουλο αποκτά αποχέτευση
με πόρους του Ταμείου Συνοχής προς την Περιφέρεια Αττικής
Ένα σημαντικό βήμα προς την οριστική επίλυση της
αποχέτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας
πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή από την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου της ένταξης της πράξης:
«Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων για συνολική δυναμικότητα
40.000 κατοίκους».

Με την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου αποχέτευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, προϋπολογισμού περίπου 28.000.000 ευρώ, καλύπτονται οι
χρόνιες ανάγκες περίπου 40.000 κατοίκων της περιοχής στον τομέα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών αποβλήτων και δρομολογείται για
πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποχέτευσης
λυμάτων των περιοχών Μαρκοπούλου – Πόρτο
Ράφτη – Καλυβίων – Κουβαρά.
H Πράξη Ένταξης αφορά σε έργα ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Ακαθάρτων, σε όλο το Παραλιακό Μέ-

τωπο του Πόρτο Ράφτη, δηλαδή Συλλογή, Μεταφορά
και Επεξεργασία – Διάθεση ΑστικώνΛυμάτων, στον
Δήμο Μαρκοπούλου και περιλαμβάνει οκτώ Υποέργα,
τα οποία θα περιλαμβάνουν: α) Αγωγούς Αποχέτευσης και μεταφοράς ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη, συνολικού μήκους περίπου σαράντα πέντε (45) χλμ,
β) Οκτώ (8) Αντλιοστάσια Ακαθάρτων και
γ) Ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου,
συνολικής δυναμικότητας 40.000 κατοίκων!
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στο κράτος και στο
Δήμο να αναστείλει τη συνέχιση της επιβολής προστίμου, λόγω μη εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και μη συμμόρφωσης με την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ της 25ης Οκτωβρίου
2007, όσον αφορά στην κάλυψη των οικισμών Β’ προτεραιότητας της Ανατολικής Αττικής.
Έτσι, γίνονται τα αποφασιστικά βήματα για: α) τη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών
λυμάτων μέσω βόθρων και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης και β) τη βελτίωση της συλλογής και
επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) αλλά
και της εθνικής νομοθεσίας περί επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων (ΚΥΑ 145116/2011).
Η πράξη ένταξης αφορά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαθάρτων, δηλαδή συλλογή, μεταφορά και
επεξεργασία – διάθεση αστικών λυμάτων, στο Δήμο
Μαρκοπούλου και περιλαμβάνει οκτώ (8) υποέργα, τα
οποία θα περιλαμβάνουν: α) Αγωγούς αποχέτευσης
και μεταφοράς ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη, συνο-

Διαμαρτυρία για την εισφορά σε γη & χρήμα στο Πόρτο Ράφτη
Η «Παρέμβαση για την κοινωνία και το
περιβάλλον» στο Πόρτο Ράφτη, κυκλοφόρησε ανακοίνωση, αντιδρώντας στην
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου (255/20-10-2015), όσον
αφορά τις εισφορές σε γη & χρήμα της
4ης – 5ης ΠΕ Πόρτο Ράφτη, στην οποία
σημειώνει ότι δεν πρόκειται να καταβάλει ούτε ένα ευρώ γιατί «υπάρχει
σαφής αναντιστοιχία ανάμεσα στις αντικειμενικές αξίες με βάση τις οποίες
υπολογίζεται η εισφορά σε χρήμα και
τις σημερινές πραγματικές αξίες των
ακινήτων μας».
«Επειδή ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
ενώ
• εδώ και δύο χρόνια εισέπραξε εισφορές σε χρήμα από αρκετούς συμπολίτες
μας, το ύψος των οποίων –κατά δήλωσή
του- είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ
και

• τα χρήματα αυτά ρητά ορίζεται από το
Νόμο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή έργων υποδομής
στην περιοχή από την οποία εισπράττονται δεν έχει προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ούτε ενός
από τα πολλά έργα που χρειάζονται
στην 4η – 5η ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
Αποτέλεσμα είναι οι ανύπαρκτοι και
συχνά πλημμυρισμένοι και αδιάβατοι
δρόμοι, η παντελής έλλειψη αποχέτευσης, η ανυπαρξία πεζοδρομίων, η έλλειψη φωτισμού».

ένα ευρώ πριν ο Δήμος εξασφαλίσει το
ποσό που αντιστοιχεί στο 30% του προϋπολογισμού των έργων υποδομής που
απαιτούνται για την περιοχή μας.
Απαιτούμε άμεσα την υλοποίηση έργων
υποδομής που αντιστοιχούν με το ποσό
που εισπράχθηκε το 2013 από τις εισφορές σε χρήμα των συμπολιτών μας
και που παράνομα παρακρατείται από
το Δήμο και παραμένει αναξιοποίητο.

Και καταλήγουν:
Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι
δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την
έναρξη διαδικασίας είσπραξης εισφορών πριν την υλοποίηση των προϋποθέσεων που ορίστηκαν το 2013.
Δεν πρόκειται να καταβάλουμε ούτε

Kαλούν σε συνάντηση την Κυριακή
15 Νοεμβρίου στις 11:00 το πρωί
στον Πολυχώρο του Δήμου στο
Πόρτο Ράφτη (δίπλα στο Carrefour)
για να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τους τρόπους αντίδρασής
τους.

Συγκέντρωση
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 11:00

λικού μήκους περίπου 45 χλμ,
β) Οκτώ (8) αντλιοστάσια
ακαθάρτων και γ) Ολοκληρωμένη και πλήρως λειτουργική
Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου, συνολικής δυναμικότητας 40.000 ι.κ.
H Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του έργου,
καθώς αυτό «αποτελεί την απαρχή για την οριστική
επίλυση του τεράστιου προβλήματος της αποχέτευσης στην περιοχή, με μεγάλες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα
περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος επιβολής αυστηρών προστίμων στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αφού πλέον η περιοχή θα αποκτήσει τις απαιτούμενες από την Κοινοτική
Οδηγία, υποδομές δικτύων
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Το όφελος που
θα προκύψει είναι σημαντικό
τόσο σε επίπεδο δημιουργίας
υποδομών και προστασίας
του περιβάλλοντος, όσο και
σε επίπεδο αξιοποίησης κοινοτικών πόρων. Συνεπείς στις
προγραμματικές μας δεσμεύσεις υλοποιούμε έργα υποδομής που βελτιώνουν την
καθημερινότητα των πολιτών με έμφαση και προτεραιότητα στις περιοχές από τις οποίες απουσιάζουν
παντελώς παρόμοια έργα».
Aλλά και ο δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενίτης σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, που
οι προσπάθειές μας πιάνουν τόπο και που η θάλασσα
του Πόρτο Ράφτη, θα σωθεί!
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας, για την πολύμηνη και εντατική συνεργασία, στον
Προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής κο Δημήτρη
Δρόση, όπως επίσης και στην Περιφερειάρχη Αττικής
κα Ρένα Δούρου, για την τελική πολιτική έγκριση, που
θα οδηγήσει στην εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων διαδικασιών.
Οι προσπάθειες για την απόκτηση ενός πιο ανθρώπινου και φιλικού Περιβάλλοντος, για εμάς και τα παιδιά μας, που ζούμε και εργαζόμαστε σε αυτό, θα
συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, ευελπιστώντας πως
εν τέλει, θα καρποφορήσουν κατά 100%!»
Δεν παρέλειψε να σημειώσει ο δήμαρχος τη «η
σκληρή και οργανωμένη δουλειά δύο ετών του Δήμου
μας, της Τεχνικής Υπηρεσίας, με επικεφαλής την κα
Κατερίνα Σκοπελίτη και των αρμόδιων Αντιδημάρχων
κου Γιώργου Καβασακάλη και κου Βασίλη Μεθενίτη».
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“Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία”
1967: Ομάδα επίορκων Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού καταλαμβάνει με τη βία την εξουσία, καταλύει το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία και εγκαθιδρύει δικτατορικό
καθεστώς!
Οι αντιφρονούντες διώκονται. Άλλοι φυλακίζονται. Άλλοι
εξορίζονται, άλλοι βασανίζονται, κακοποιούνται. Ο Τύπος
φιμώνεται, ελέγχεται, λογοκρίνεται.
Επί επτά χρόνια η ελευθερία και η δημοκρατία απουσιάζουν. Οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται. Τα πάντα τα εξουσιάζει και τα ελέγχει η δικτατορία.
«Η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη”, κατά τον ποιητή.
Θέλει πίστη και ανδρεία. Οι Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες του 1973 είχαν αρετή και τόλμη! Εξεγείρονται! Υψώνουν το ηθικό και πνευματικό τους ανάστημα!
Οχυρώνονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγκαθιστούν ραδιοφωνικό σταθμό. Η ατμόσφαιρα σείεται και δονείται από τα συνθήματα. Συνθήματα κατά της
στρατιωτικής χούντας των Αθηνών. Κατά της δικτατορίας.
Κατά του φασισμού. Συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και
της δημοκρατίας! Υπέρ της προόδου και της ευημερίας!
Συνθήματα υπέρ της Παιδείας! Κυριαρχούν τα συνθήματα!

“Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία”.
Είναι διαχρονικά και παγκόσμια! Είναι αγαθά! Αγαθά sine
qua non! Τα έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος, όποιας φυλής κι
αν είναικ, όποιου θρησκεύματος και όποιας εθνικότητας κι
αν είναι. Τα έχει ανάγκη όλος, μα όλος, ο κόσμος, όλη η
ανθρωπότητα!!
Α’ Αρτος - Ψωμί! αγαθό υλικό. Βασική και θεμελιώδης
τροφή του ανθρώπου, Αρτος ευλογημένος!
Β’ Παιδεία! Αγαθό ηθικό και πνευματικό. Ατομικό, εθνικό
και κοινωνικό. Ανυψώνει το άτομο στις ψηλές σφαίρες του
ωραίου και του αληθούς. Καλλιεργεί την ψυχή και το
πνεύμα. Το κάνει άνθρωπο! «Ώς χαρίεν ο άνθρωπος, όταν
άνθρωπος ή» Μένανδρος.
Το κάνει να υπηρετεί τις αξίες της ζωής. Να έχει ιδανικά
και οράματα. Να γίνεται ατομικός, εθνικός και κοινωνικός
ευεργέτης. Κοινωνία, που έχει άτομα με παιδεία, με μόρφωση, δεν έχει παθογένειες. Ολες οι κοινωνικές παθογένειες προέρχονται από άτομα απαίδευτα, αμόρφωτα,
άπιστα, ανήθικα, ανώριμα. Από άτομα ακαλλιέργητα ψυ-

Ο Άγιος Μάμας, ο Αγιος των κοπαδιών
και της συμφιλίωσης
Και περί αγιοσύνης ολίγα τινά *
«Όταν ήρθεν καιρός εσύναξεν το κοπάδιν
και τους σκύλους και τα ευλόγησεν»
Σήμερα ο λόγος για τον άγιο Μάμα. Η αλήθεια είναι πως με τους ‘’Αγίους’’ και τις εικόνες τους ποτέ δεν τα πήγαινα και τόσο
καλά. Και στο εικονοστάσι τους μπροστά,
ένιωθα άσχημα καθώς με ατένιζαν βλοσυροί.
Ποιός ξέρει. Ίσως το ύφος το εν πολλοίς
επιτιμητικό να ήταν για τις ανεξομολόγητα
αμέτρητες αμαρτίες μου. Τελευταία πάλι
θαρρείς πως το άγιο βλέμμα σαν θέριεψε και
επάνω μου πιο άγρια να ριχνόταν. Ιδιαίτερα
όταν ανίχνευσαν τις εσώψυχες ενστάσεις
μου στις δυτικού τύπου αγιοποιήσεις που
βλέπομε να γίνονται στον τόπο μας προβαίνει η εκκλησία μας. Συχνά βλέπεις μιλώ και
ενίσταμαι αφού από Θεού Δημιουργού πιστεύω πως έχω δοσμένη την ελευθερία μου,
να κρίνω και να σφάλλω. Εξ αυτού λοιπόν
ορμώμενος τολμώ να εκφέρω ότι στην
αγιοποίηση πρέπει να αξιολογείται το
«είσαι» και όχι το ‘’λέγειν’’ και ‘’πράττειν”.
Διότι το ‘’λέγειν και πράττειν‘’ υπακούει
στο ‘’φαίνεσθαι’’ και σε τίποτε άλλο. Ο
τυχόν αποκρύπτων είναι και ο μόνος γνωρίζει το υπάρχον διπλό στο πραγματικό τού
‘’είναι’’, αυτό δηλαδή που καλύπτεται πίσω
από το «φαίνεσθαι». Το όντως ‘’είναι’’ πρέπει
να φέρει σαν αδιάψευστο πραγματικό στοιχείο την θυσιαστική μαρτύρηση της πίστης,
άλλως η εκ των πληροφοριών όποια σχετι-

κότητα της κρίσης, ενέχεται. Και εγώ δεν
προτίθεμαι να κατεβάσω τον πήχυ.
Ο νεομάρτυς Μάμας πάντως αξιώνεται σε
αυτό το αποδεικτικό στοιχείο όταν εν
διωγμώ μαρτύρησε.
Αλλά και κάτι άλλο. Όπως θα δούμε παρακάτω ο Μάμας αξιώνεται διότι ών εν ζωή
αγαπήθηκε, γιατί τον αγάπησαν τα ήμερα
αλλά και τα άγρια ζώα του αγρού και του
λόγγου, που δεν έπαυαν να έρχονται κοντά
στη ζεστασιά του. Τον αγάπησαν μάλιστα
πρωτίστως οι άνθρωποι. Οι χριστιανοί και οι
μωαμεθανοί, ταυτόχρονα δε οι παγανιστές
του τόπου του.
Τον Μάμα σε μικρογραφία τον βλέπομε σε
στη Μονή του Διονυσίου του Αγίου Όρους,
να τον συντροφεύουν τα κοπάδια του. Σε
μικρογραφία χειρογράφου που φυλάσσεται
στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά,
τον βρίσκομε βοσκόπουλο μαζί με ελάφια,
στα όρη της Καππαδοκίας να συνομιλεί με
τον Άγιο Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό. Σε εικόνα της εκκλησίας του Σταυρού στο Αγιασμάτι της Κύπρου, καβάλα σε λιοντάρι και
στο χέρι του μακρύ ποιμενικό ραβδί. Πουθενά σπαθί, κοντάρι ή άρματα... Πουθενά
κοντά του σκοτωμένα θεριά, ζώα κα δράκοι.
Μόνο η αγάπη και συμφιλίωση ποτισμένη
στα πλάσματα που κάθονται σιμά του.
Οι γονιοί του και οι δύο χριστιανοί με ρίζα
από την Γάγγρα της Παφλαγονίας, με τον

χικά και πνευματικά. Ατομα, έξω από τον ηθικό και δικαιϊκό
κώδικα της κοινωνίας.
Κάθε άτομο πρέπει να αποκτά παιδεία. ~Να αποκτά γνώση
και ήθος. Αυτό σημαίνει Παιδεία. Γνώση και ήθος. Γνώση
χωρίς ήθος, χωρίς αρετή, είναι “πανουργίαξ”. «Πάσα επιστήμη - πάσα γνώση χωριζομένη δικαιοσύνης και άλλης
αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται» Πλάτων.
Γ’ Ελευθερία: Αγαθό με πολλές πτυχές: εθνική, ατομική,
ψυχική, πνευματική, θρησκευτική, ακαδημαϊκή, βουλήσεως
λόγου, Τύπου, οικονομική...
Η ηρωική εξέγερση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
έγινε η αρχή του τέλους της δικτατορίας. Το 1974, ένα
χρόνο μετά, καταρρέει υπό το βάρος των ανομιών της. Η
επτάχρονη “επάρατη” δικτατορία βυθίζεται στα “τάρταρα”.
Η πολυπόθητη δημοκρατία αποκαταστάθηκε. Επανήλθε
στον τόπο της, στη γενέτειρά της. Το Ε.Μ.Π. είναι σύμβολο! Σύμβολο αρετής και τόλμης.

διωγμό του αυτοκράτορα Αυρηλιανού (270275) πέθαναν μαρτυρικά για την πίστη τους
στη φυλακή. Στη φυλακή τον γέννησε η
μάνα του και αμέσως μετά εκείνη πέθανε.
Αυτός αργότερα με τον ίδιο διωγμό φυλακίστηκε, βασανίστηκε και μαρτύρησε
χωρίς να απαρνηθεί την πίστη του.
Από παλιό χειρόγραφο λατινικό ζωντανεύει
η βιωματική του πορεία και φτάνουν σε εμάς
οι άγνωστες οι αλληλοσυγκρουόμενες λεπτομέρειες. Μαθαίνομε πως βρέφος, χωρίς
μάνα, μεγαλώνει στα χέρια του επισκόπου
της Καισαρείας. Στα δώδεκά του χρόνια
ανεβαίνει και ασκητεύει στο βουνό. Εκεί
γνωρίζει ζεί και ταυτίζεται με την άγρια και
ήμερη φύση. Όλα τα ζώα τα νοιώθει, τα
συμπονεί. Αυτά τον νοιώθουν δικό τους, και
ζούν κοντά του δίνοντας τη δική τους αγάπη
και παίρνοντας στοργή και προστασία.
Ανώνυμα χειρόγραφα του 11ου αιώνα έρχονται αρωγά και συμπληρώνουν με καινούργιες πληροφορίες. Από πολύ μικρό τον
πήρε κοντά της μια ευκατάστατη πλούσια
χήρα. Αμμία τη λέγανε. Η Αμμία τού έδωσε
το συμβολικό όνομα Μάμας. Συμβολικό γιατί
στην περιοχή παραδοσιακή θεότητα ήταν η
Μα που λεγόταν και Αμμία. Η Μα ήταν η μεγάλη ειδωλολατρική Μητέρα των θεών στην
Περσινούντα του Πόντου. Η Αμμία τώρα η
θετή του μάνα, όταν πέθανε του άφησε όλη
τη μεγάλη περιουσία της. Ο Μάμας ασπάζεται τον χριστιανισμό ακολουθώντας τις
θρησκευτικές αρχές των μαρτύρων γονιών
του, φυλακίζεται και μαρτυρεί όπως προαναφέρθηκε για την πίστη του. Η λαϊκή παράδοση δίνει την συνέχεια. Η λαϊκή δεν είναι
ιστορία είναι η ψυχή του λαού. Η λαϊκή λοιπόν παράδοση από μέρους της μας πληροφορεί, πως όταν πέθανε ο Μάμας ετάφη σε
χωράφι που αργότερα έγινε κτήμα του Ρωμαίου Μέκελου. Στο χτήμα αυτό ο Ιουλιανός ο κατά την ορθοδοξία Παραβάτης είχε
ζήσει πολλά από τα νεανικά του χρόνια.
Πολύ αργότερα σε αυτό το χτήμα, όταν ήταν
στρατηγός ίσως και αυτοκράτορας είχε θε-

Δημήτρης Μπράνης
δημοσιογράφος-νομικός

λήσει να χτίσει ειδωλολατρικό ναό, ο
οποίος δεν κατάφερε ποτέ να στεριώσει. Η
λαϊκή παράδοση διαβεβαιώνει πως το λείψανο, το εκεί θαμμένο του χριστιανού
Μάμα, δεν το είχε επιτρέψει.
Στη Μαμασό 22 χιλιόμετρα έξω από το Νένεζι, σε ένα χωράφι, κοντινά προς την αρχαία Ναζιανζό πιστεύεται πως εκεί υπάρχει
θαμμένο το λείψανο του Αγίου. Στην εκεί
εκκλησιά, την 21η Μαΐου, 15η Αυγούστου
και 2α Σεπτεμβρίου του κάθε χρόνου μαζεύονται χριστιανοί Αρμένηδες κα Τούρκοι
μωαμεθανοί σε πρωτόφαντο γιορταστικό πανηγύρι και όλοι αδελφωμένοι τιμούν τη
μνήμη του. Οι Τούρκοι τον αποκαλούν “Μαμασούν -μπαμπά”, δηλαδή άγιο προστάτη
της Μαμασού.
Το 1924, στην ανταλλαγή των πληθυσμών
οι Γκελβερίτες χριστιανοί της κοντινής Καρβάλης, φεύγοντας θέλησαν να πάρουν μαζί
τους στην Ελλάδα την εικόνα του. Οι Τούρκοι ντόπιοι κάτοικοι αντέδρασαν: «αυτός
είναι και δικός μας ΄Αγιος, και θα μείνει στον
τόπο μας, εδώ που μας άφησαν προστάτη
οι πατεράδες μας». Και από τότε ο Άγιος
“Μαμασούν μπαμπάς’’ μένει στη Μαμασό
κοντά στους ανθρώπους και στα ζώα που
τον λάτρεψαν, πιστός μαθητής στα βήματα
αγάπης του μεγάλου δασκάλου του. Από
τότε αιώνες μετά οι όσοι εις μάτην πασχίζουν για τη συναδέλφωση των λαών, για το
σεβασμό της φύσης, των ζώων των φυτών.
Αλλά πασχίζουν εις το ‘’λέγειν’’ και υποταγμένοι εις το ‘’’πράττειν’’ του ‘’φαίνεσθαι’’. Δένουν το πόδι του πελαργού στο μετέωρο
βήμα του μήπως και το κατεβάσει σε θυσιαστική προσφορά των συμφερόντων τους.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

* τα υπεσχημένα περί σταυροφόρων έπονται

Βοηθήματα
1) Αννα Μαρία Χατζηνικολάου: ‘’Ο Άγιος Μάμας’’
(Καθημερινή “Επτά Ημέρες”, 2/9/ 2001)
2) Εγκυκλ Πάπυρος Λαρους Μπριτάννικα
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στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Νέες περικοπές συντάξεων
προαναγγέλουν από Γερμανία!
Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, με ρεπορτάζ
της κουνάει το δάχτυλο στον Τσίπρα ότι: «Η κυβέρνηση και πάλι κλινήρης απέναντι στους δανειστές».
Σημειώνει βεβαίως ακόμα ότι «η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών βρίσκεται στον αέρα, γιατί ναι μεν υπάρ-

χουν ιδιώτες πιστωτές που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την αύξηση του κεφαλαίου, αλλά θέλουν να
συμπράξουν, μόνο εάν τα χρηματοδοτικά κενά καλυφθούν με χρήματα του δημοσίου».
σ.σ. Αλλη μια φορά, δηλαδή, στου κασίδη το κεφάλι.
Και συνεχίζει: «Μέσα στο Νοέμβριο η κυβέρνηση θα
πρέπει να συμφωνήσει με τους εκπροσώπους των
δανειστών σε έναν ακόμα κατάλογο μέτρων. Θα περιλαμβάνει νέες περικοπές στις συντάξεις και αύξηση της φορολογίας για τους αγρότες».

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε διαδήλωση
κατά του ΣΥΡΙΖΑ!
To ακούσαμε κι αυτό. Ανακοίνωση εξέδωσε το
Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. όπου κάλεσε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους

Αδυναμία εστιάσεως
Γρηγόρης Δ. Ρώντας
«Μπροστά σ’ ένα ηλιοβασίλεμα
στη ράχη της Σέριφος
όλα τα πυροβόλα των μεγάλων δυνάμεων
παθαίνουν αφλογιστία».
Οδυσσέας Ελύτης
Μπροστά στην απαράμιλλη αυτοκαταστροφικότητα
των σημερινών Ελλήνων, όλοι οι μεγάλοι διανοητές,
όλων των εποχών, θα χρειάζονταν ψυχίατρο. Εάν
επετύγχανε θνητός τις το ψυχογράφημά μας, τότε
συγκρινόμενος μαζί του ο Σίγκμουντ Φρόϋντ θα
έμοιαζε ατάλαντη χαρτορίχτρα.
Ωστόσο, οφείλω να αναγνωρίσω ότι εκείνοι που μας
παγίδευσαν -και τώρα μας εξοντώνουν- μας μελέτησαν επί σειράν ετών, πριν διατάξουν το γνωστό
υδροκέφαλο ον να πατήσει το κουμπί. Το λάθος τους
–διότι μόνος τέλειος ο Ένας, αν και δημιούργησε κι
εμάς– είναι ότι δεν δύνανται να προβλέψουν το
αστάθμητο, το ανυπολόγιστο. Ο κύριος λόγος εξ ου
ηττήθησαν σε δύο παγκόσμιους πολέμους οι Γερμανοί, αυτός είναι. Σήμερα, τόσον οι ίδιοι, όσον και τα
ελληνότυπα υποχείριά τους εμφανίζουν ιστορική
γνωσιπενία, αγνοούντες ότι ένα από τα πολλά ονόματα του Έλληνα είναι …Απρόβλεπτος. Φημολογείται εξ’ άλλου ότι «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά»,
ουχί μόνον του θηλυκόσχημου παρουσιαστικού της
εννοουμένου.
Στην απαντητική επιστολή του Κολοκοτρώνη στον
Ιμπραήμ, έγραφε ο Γέρος του Μοριά ότι «και ένας
μόνος Έλληνας να μείνει ζωντανός, θα σε πολεμάει». Εις γνώσιν μου ότι θα δυσαρεστήσω πολλά
καλομαθημένα αυτάκια, ο Κολοκοτρώνης θεώρησε
περιττό –ως αυτονόητο- να προσθέσει στη λέξη Έλληνας την επεξήγηση …που αγαπά την Ελλάδα.
Είναι αυτή μιά ευθεία βολή μου στους γονείς που καμαρώνουν ότι «έφυγε το πουλάκι μου, να σωθεί απ’
αυτή την κωλοχώρα, βρήκε δουλειά έξω». Κατανόηση και για σένα και για «το πουλάκι σου» υπάρχει. Εκτίμηση ουδεμία. Δεν έμαθες, δεν ένοιωσες,
δεν συγκλονίστηκες ποτέ από τ’ αμέτρητα, τ’ ανεκτίμητα, τα δυσθεώρητα που είναι η Ελλάδα. Πώς
λοιπόν να τα μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά σου;

Όταν τα δίδασκες ότι Ελλάδα είναι η αρπαχτή κι η
λαμογιά, στην οποία αν δεν συμμετείχες, ποθούσες
νά ‘σαι μέσα κι εσύ στα όμορφα τα κόλπα, τα μεγάλα, τότε πώς διάολο –στην κυριολεξία- ν’ αγαπήσουν τα παιδιά σου αυτήν …«την κωλοχώρα»;
Όταν αγαπάς κάτι ή κάποιον, τότε μάχεσαι μέχρις
εσχάτων να υπερασπιστείς. Στα ζόρια φαίνεται του
καθενός το μπόϊ. Όταν μπαίνουν άρπαγες στο σπίτι
σου, δεν την κοπανάς να γλιτώσεις. Μένεις εκεί και
τους τρως το λαρύγγι, ή πεθαίνεις πολεμώντας. Ως
γνωστόν, οι πρώτοι που εγκαταλείπουν το βυθιζόμενο πλοίο είναι τα ποντίκια. Άλλωστε, πρέπει να
είναι κάποιος ο ορισμός του ιδανικού πανύβλακα, για
να μην κατανοεί ότι ένας εκ των παράπλευρων στόχων των μνημονίων είναι ν’ αδειάσει η Ελλάδα από
νέους Έλληνες. Την ίδια ακριβώς επιδίωξη υπηρετούν και τα εξοντωτικά «μέτρα» για τους αγρότες
και κτηνοτρόφους. Κανονικότατη γενοκτονία …
κύριε Φίδη μας.
Η εν τίτλω αδυναμία εστιάσεως οφείλεται στη διαλεκτική σχέση συνενοχής μεταξύ υπνωτιζόντων (πολιτικοί, ΜΜΕ) και υπνωτιζομένων. Όταν επιζητάς ως
…«ενημέρωση» το παραμύθιασμα, το εντέχνως σερβιριζόμενο να άπτεται μόνον ψηφίδων και ποτέ του
όλου ψηφιδωτού, και δολίως δημιουργούντος ενοχές στυγνού εγκληματία …στα θύματα, τότε κάθε
φορά βλέπεις το δέντρο, αλλά ποτέ το δάσος, σύμφωνα με την χιλιοειπωμένη παροιμιώδη έκφραση.
Κοιτάζεις πότε τον ΕΝΦΙΑ και πότε τον τάδε ΦΠΑ,
αλλά δεν βλέπεις ποτέ τους προδότες πολιτικούςπωλητικούς, άνευ της συνειδητής συνέργειας των
οποίων καμμιά κυρα-Μέρκελ δεν θα μπορούσε να
σου καθίσει στο σβέρκο και να σου πίνει το αίμα,
αλλά τώρα το μπορεί επειδή τα ημεδαπά ανδρείκελλα μετέτρεψαν τα προστατευτικά κράνη και τις
ασπίδες σε ανακουφιστικά δοχεία νυκτός των πατρώνων τους.
Εστιάζεις αλλοίθωρα «υπεύθυνε πολίτη», εδώ και
πολλά χρόνια, πάρτο χαμπάρι. Όπως ακριβώς το περιγράφει μιά πανάρχαια κινέζικη παροιμία: «Όταν το
δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, ο χαζός κοιτάζει το δάχτυλο».

συνταξιούχους, τους νέους και νέες να συμμετάσχουν στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων, την περασμένη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Mια ξεκάθαρη κοροϊδία απέναντι στο λαό που στενάζει από τα μέτρα της “κατεχόμενης” Ελλάδας.
Κουτοπονηριά, ξεδιαντροπιά και πόσα άλλα επίθετα
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτή την έλλειψη
τσίπας των νεοπασόκων υπό την ηγεσία του Τσίπρα
που κυβερνάνε με άκρως νεοφιλελεύθερες θέσεις,
αλλά το παίζουν σοσιαλιστές και αριστεροί.
Πόσο ηλίθιους, αλήθεια, μας περνάνε!

Εδιωξαν το ΤΑΙΠΕΔ από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Στις 8 Νοεμβρίου, “ελεγκτές”, όργανα των δανειστών
(ΤΑΙΠΕΔ) πήγαν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, να ελέγξουν απόρρητα, δημόσια έγγραφα που
αφορούν τα 14 αεροδρόμια της χώρας, που ξεπουλιούνται.
Ο πρόεδρος της ΥΠΑ Αλεβιζόπουλος αρνήθηκε να
τους δεχτεί και δώσει έγγραφα δηλώντας ότι θα πρέπει να πάνε με εισαγγελική παραγγελία.
Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή και εκποιείται...
Αλεβιζόπουλος «Το θεωρούμε απαράδεκτο το ΤΑΙΠΕΔ να εισχωρεί και να μπαίνει στο λογιστήριο της
ΥΠΑ και να ζητά απόρρητα, τα χαρτιά των συμβάσεων με τους ιδιώτες που έχουμε στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και να ελέγξουν μια κατάσταση, η
οποία αφορά το ελληνικό δημόσιο δηλαδή την ΥΠΑ
και τους ιδιώτες και δεν αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, ένα ταμείο το οποίο έχει την ασυλία να παρανομεί και να
κάνει οικονομικά εγκλήματα στην χώρα μας. Ζητήσαμε λοιπόν να φύγουν οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ
και να έρθουν με εισαγγελική παραγγελία και με ΜΑΤ
να μπούνε και να ελέγχουνε την ΥΠΑ. Είμαστε κράτος, εκπροσωπούμε το συμφέρον του ελληνικού
λαού και ιδιαίτερα του δημοσίου, κάτι που δεν κάνει
το ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ιδιωτικού δικαίου και εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των ιδιωτών και των δανειστών και θέλουν να πάρουν τσάμπα, μισοτιμής και δωρεάν την
δημόσια περιουσία».

Με νόμο του κράτους
τα αεροδρόμια
στο γερμανικό δημόσιο!
Μιλάμε για την πράξη του υπουργικού συμβουλίου
της κυβέρνησης που πέρασε άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες, το νόμο για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας και την παραχώρησή τους στο
γερμανικό δημόσιο, χάρισμα, την ώρα που ξεσηκώθηκε η θύελλα για τα περί γενοκτονίας του Φίλη. Και
αναρωτιούνται πολλοί, μήπως έγινε αυτό για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να μη πάρει είδηση
για τα αεροδρόμια;

10 ΣΕΛΙΔΑ - 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΒΔΟΜΗ

Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μήνυμα της NASA προς τους ...εξωγήινους
To 1977, τα μη επανδρωμένα ανιχνευτικά διαστημόπλοια
Voyager 1 και Voyager 2, εκτοξεύτηκαν στο διάστημα με
στόχο να εξερευνήσουν τα απώτερα όρια του ηλιακού μας

2 έστειλαν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, εικόνων και πληροφοριών για κάθε έναν από τους απομακρυσμένους γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος (Δία, Κρόνο,
Ουρανό, Ποσειδώνα)αλλά και τους δορυφόρους τους. Η
ερευνητική ομάδα της NASA που είναι αρμόδια για το συγκεκριμένο project γνώριζε εξ' αρχής πως μόλις τα δύο διαστημόπλοια ολοκλήρωναν την προκαθορισμένη πλανητική
τους περιοδεία, θα παρέμεναν σε τροχιά προς το διαστρικό
κενό και χάρη στην ταχύτητα που θα αποκτούσαν από το βαρυτικό πεδίο του Δία, θα ξέφευγαν από την ηλιόσφαιρα, την
προστατευτική φούσκα που δημιουργεί ο ήλιος, βγαίνοντας

συστήματος και κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας
έκαναν τη δουλειά τους πολύ καλά. Εξοπλισμένα με ένα σύστημα μνήμης 8 – track, όργανα και υπολογιστές χιλιάδες
φορές πιο ανίσχυρους από τους επεξεργαστές των κινητών
τηλεφώνων που βρίσκονται στην τσέπη σας, τα Voyager 1 &
από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος. Από τη στιγμή
που τα δύο διαστημόπλοια θα μπορούσαν πλέον να περιπλανηθούν στα αχαρτογράφητα “νερά” του γαλαξία μας, οι επιστήμονες της NΑSA αποφάσισαν ότι έπρεπε να μεταφέρουν
ένα μήνυμα φτιαγμένο από τους ίδιους, στην απίθανη περίπτωση που θα έρχονταν σε επαφή με κάποια εξωγήινη
μορφή ζωής. Αυτές είναι οι 116 φωτογραφίες που επέλεξε
η NASA για να εξηγήσει τον κόσμο μας στους εξωγήινους.
Για να συνθέσουν το περιεχόμενο του μηνύματος επιστράτευσαν το διάσημο αστροφυσικό και εκλαϊκευτή της επιστήμης, Καρλ Σαγκάν. Ο Σαγκάν μαζί με μία επιτροπή ειδικών
δημιούργησαν έναν «Χρυσό Δίσκο». O δίσκος περιέχει μία

συλλογή από ήχους - μουσική, 116 κωδικοποιημένες φωτογραφίες σε αναλογική μορφή που απεικονίζουν στιγμιότυπα
γύρω από την επιστημονική γνώση, την ανατομία, τα μεγάλα
ανθρώπινα επιτεύγματα και το περιβάλλον της Γης και ομιλούντες χαιρετισμούς σε περισσότερες από 50 γλώσσες και
διαλέκτους. Τα αρχεία είναι τοποθετημένα στο εξωτερικό
περίβλημα των Voyager 1 και Voyager 2 και προστατεύονται
από ένα περίβλημα αλουμινίου. Στην επιφάνειά του έχουν
χαραχθεί σύμβολα που εξηγούν πώς μπορούν να αποκωδικοποιηθούν οι χρυσοί δίσκοι σε περίπτωση που έρθουν σε
επαφή με κάποια εξωγήινη μορφή ζωής. Πριν από δύο περίπου χρόνια ανακοινώθηκε ότι το Voyager 1 είναι το πρώτο
αντικείμενο κατασκευασμένο από τον άνθρωπο που βγήκε
από το ηλιακό μας σύστημα. Ο ανιχνευτής του συνέλεξε
υψηλής πυκνότητας πλάσμα, χαρακτηριστικό υλικού που
βρίσκεται στο χώρο πέρα από την ηλιόσφαιρα. Το Voyager 2
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα εξωτερικά στρώματα της ηλιόσφαιρας, με κατεύθυνση νότια προς την τροχιά της Γης, ενώ
το Voyager 1 περιπλανιέται προς το Βορρά, σε απόσταση περίπου 19 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον «γαλάζιο
πλανήτη». Βέβαια μέχρι να φτάσει το μήνυμα ο κόσμος μας
έχει εξελιχθεί κατά πολύ, αλλά τουλάχιστον, θα πάρουν μια
πηγή: Vox.com
ιδέα...

Περιβαλλοντική δολοφονία
Τις τελευταίες εβδομάδες εκτυλίσσεται - μακρυά από τις κάμερες των δυτικών Μέσων Ενημέρωσης - η χειρότερη περιβαλλοντική
καταστροφή μετά την πετρελαιοκηλίδα της BP
στον Κόλπο του Μεξικού.
Χιλιάδες φωτιές έχουν ανάψει σε όλη την Ινδονησία για τον απλούστατο λόγο ότι ο τρόπος
αυτός είναι κατά 75% φθηνότερος από εναλλακτικές, «περιβαλλοντικά φιλικότερες» μεθόδους εκκαθάρισης εδαφών και αλλαγής
καλλιεργειών. Καίγοντας τα τροπικά δάση μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε κάποτε «παρθένα» εδάφη για να
εγκαταστήσουν βιομηχανικές μονάδες υλοτομίας και παραγωγής χαρτοπολτού και εντατικές καλλιέργειες φοινικέλαιου.
Εδώ και τρεις μήνες, το τοξικό νέφος από τις
φωτιές αναπνέουν εκατομμύρια άνθρωποι στην

Ινδονησία. Ένα πέπλο αιθαλομίχλης έχει καλύψει ολόκληρη τη χώρα, ενώ η πόλη Παλανγκαράγια έχει μεταβληθεί σε ένα από τα πιο
μολυσμένα μέρη στη Γη.
Ήδη ορισμένα στελέχη εταιρειών έχουν συλληφθεί για υποψίες συμμετοχής σε παράνομους εμπρησμούς σε δάση όπου παράγεται ο
ξυλοπολτός που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη
κολοσσός της βιομηχανικής υλοτομίας και χαρτοβιομηχανίας.
Οι φωτιές στην Ινδονησία έχουν αντίκτυπο σε
ολόκληρο τον πλανήτη.
Σύμφωνα με το Bloomberg μόνο στις 14 Οκτωβρίου, οι εκπομπές ρύπων από τα καιόμενα
δάση της Ινδονησίας ανήλθαν σε 61 Μεγατόνους, σχεδόν το 97% των συνολικών ετήσιων
εκπομπών της χώρας.
Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αυτή τη

στιγμή η Ινδονησία παράγει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την αμερικανική οικονομία και μέσα σε τρεις εβδομάδες εκλύθηκε
περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από τις
ετήσιες εκπομπές της Γερμανίας.
Οι πρόσφατες πυρκαγιές και οι επιπτώσεις του

τοξικού νέφους εκτιμάται ότι θα κοστίσουν
στην Ινδονησία περίπου 35 δισ. δολάρια ή 4%
του ΑΕΠ.
Από το 2000 ως το 2012 έχουν χαθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια στρέμματα δάσους.
econews.gr
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Υπέρογκα τα κοστολόγια στην υγεία!
Την δραματική κατάσταση που επικρατεί στην υγεία περιγράφει η
βουλιώτισσα καθηγήτρια Παν/μίου, Βούλα Λαμπροπούλου, επισημαίνοντας που για να κάνεις έναν απλό έλεγχο υγείας θα πληρώσεις υπέρογκα ποσά.
Κύριε Διευθυντά,
Ξέρετε πόσο κοστίζει σήμερα σε
έναν φουκαριάρη Συνταξιούχο του
Δημοσίου, που όλη του τη ζωή πλήρωνε για ιατρική περίθαλψη, να κάνει
εξετάσεις ρουτίνας και να πάρει τα
φάρμακά του? Τον πονάνε λίγο και τα
γόνατά του. Μιλάμε για υγιή συνταξιούχο.
Λοιπόν για τις εξετάσεις αίματος ο
Παθολόγος της Βούλας (Ε.Ο.Π.Υ.)
(διαμένει στη Βούλα) θέλει 30 ευρώ,
20 για την επίσκεψη και 10 για την
συνταγογράφηση (όχι όλων των φαρμάκων). Ο Παθολόγος δεν γράφει
εξέταση του θυρεοειδούς. Πάει στον
Ενδοκρινολόγο υποχρεωτικά που
θέλει 35-70 ευρώ. Οι δύο αυτοί δεν

γράφουν τους καρκινικούς δείκτες,
τον παραπέμπουν στον Ογκολόγο
υποχρεωτικά. Αυτός θέλει 50-150
ευρώ για να καταδεχθεί να γράψει
κάτι. Ο φουκαριάρης ο συνταξιούχος
τολμάει δειλά και λέει, θέλω και μια
ακτινογραφία των γονάτων. Γλύτωσε
το ξύλο, αλλά λούστηκε ειρωνείες,
φωνές και προσβολές. Πάει στον Ορθοπεδικό που θέλει άλλα τόσα και
μόνο για να γραφούν. Δεν έκανε τις
εξετάσεις γιατί είχε να πληρώσει τον
ΕΝΦΙΑ και το εκκαθαριστικό!!!
Τι θα κάνει, αν πρέπει να γίνουν οι
εξετάσεις, αν έχει σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Καλό είναι να πεθάνει! Αυτό θέλουν.
Μας στρέφουν, για όσους κατέχουν,

προς τα διάφορα ιδιωτικά Κέντρα
Υγείας που ξεφυτρώνουν καθημερινά.
Κύριε Διευθυντά, θεωρώ ξεκάθαρη αισχροκέρδεια την λεγόμενη ηλεκτρονική γραφή εξέτασης. Μέχρι και τα
φάρμακα δεν τα γράφουν όλα μαζί
και οι φαρμακοποιοί παίρνουν ένα
ευρώ για κάθε μία συνταγή.
Είναι της μόδας και οι εγχειρήσεις.
Εγχείρηση για το ελάχιστο. Προηγούνται οι Ορθοπεδικοί και οι Γυναικολόγοι με τις καισαρικές. Μερικοί
χειρουργοί «σφάζουν» ακόμη για τη
χολή και κατασυκοφαντούν τις νέες
μεθόδους. Δεν ξέρουμε πού να στραφούμε όλοι εμείς που είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλη μας
της ζωή. Τι συμφορά μας βρήκε!
Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Βούλα Λαμπροπούλου
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Δεν καθαρίζονται τα πεζοδρόμια στη Λαϊκή
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, λυπούμαι που αναγκάζομαι να “καταφύγω” σε εσένα, αλλά φαίνεται ο Δήμος μας (3B) ανταποκρίνεται μόνον όταν ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕ τα παράπονά μας. Στη λαική αγορά που λειτουργεί από τον
Ιούλιο στην Ι. Μεταξά της Βούλας, είναι η τρίτη, συνεχόμενη φορά που η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
μας ξεχνάει να στείλει τον καταβρεχτήρα, μετά τον καθαρισμό του δρόμου από τα συνεργεία και, έτσι, τα πεζοδρόμιά μας παραμένουν γεμάτα “ζουμιά” και άλλες βρωμιές μέχρι το επόμενο πρωί που βγαίνουμε οι κάτοικοι και τα πλένουμε. (Η μηχανική σκούπα καθαρίζει μόνο την άσφαλτο) Κάθε Παρασκευή πρωί τηλεφωνούμε
στον Δήμο, αλλά δεν βλέπουμε καμμία διόρθωση της παράλειψης. Το ότι σκοτεινιάζει τώρα νωρίς σημαίνει
ότι δεν…. φαίνονται και οι βρωμιές; Αν κάποιος περαστικός γλυστρήσει και πέσει ποιος θα φέρει την ευθύνη;
Ισως η δημοσιοποίηση εκ μέρους σας βοηθήσει να πάψουν να …..ξεχνούν αυτή τους την υποχρέωση οι υπεύθυνοι του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Δημότης Βούλας

H ελονοσία “χτυπάει” τον Μαραθώνα
H “Δύναμη Πολιτών” Μαραθώνα, η
οποία συμμετέχει στο Δήμο στα
έδρανα της μειοψηφίας, επανήλθε με
αίτηση να συζητηθεί προ ημερησίας
το πρόβλημα της ελονοσίας που έχει
εμφανιστεί στην περιοχή, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των συμβούλων
είπε για άλλη μια φορά όχι!
Γράφουν μεταξύ άλλων:
Σε μια επικίνδυνη, ακατανόητη κίνηση
η πλειοψηφία του Δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση της 3/11/2015,
καταψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία,
(παρατάξεις Ψηνάκη, Λοΐζου και ανεξάρτητοι) την πρόταση της “Δύναμης
Πολιτών” να συζητηθούν προ ημερησίας διατάξεως το θέμα της ελονοσίας που έχει εμφανισθεί στο Κάτω
Σούλι. Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει καλέσει με

το έγγραφό του από τον Αύγουστο
που εκδηλώθηκαν κρούσματα ελονοσίας (12/8/2015, αρ πρωτ. Οικ. 10622)
το Δήμο, τις τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε
συνεχή εγρήγορση. Η πλειοψηφία όχι
μόνο δεν έφερε για συζήτηση το
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι
μόνο δεν έκανε τίποτα για να ενημερώσει τον κόσμο για αυτή την υγειονομική βόμβα αλλά εμπόδισε την
ενημέρωση του κόσμου ανοίγοντας
έτσι το δρόμο για την εγκατάσταση
της ελονοσίας στον τόπο μας. Ίδια
τύχη είχε και άλλη πρόταση που αφορούσε το άδειασμα βόθρων στους
δρόμους του Μαραθώνα και της Νέας
Μάκρης. Είναι γνωστό το απαράδεκτο φαινόμενο της δυσοσμίας σε

δρόμους της Νέας Μάκρης και του
Μαραθώνα. Απεναντίας η Δημοτική
Αρχή την αναθέτει στη …συνείδηση
των κατοίκων «οι οποίοι μόνοι τους
πρέπει να καταλάβουν» όπως είχε
δηλώσει σε παλαιότερο Δημοτικό
Συμβούλιο της 14.5.2015 όταν πρώτη
φορά φέραμε το θέμα με ερώτησή
μας.
Παιδιά που διέρχονται με ποδήλατο
χωρίς προφυλακτήρα από τα βοθρολύματα μπορεί να τα δεχθούν ακόμα
και στο πρόσωπο. Αναρωτιόμαστε
ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτή η
πολιτική και την αφήνουμε στην κρίση
των δημοτών. Αναρωτιόμαστε επίσης
πόσο συνδυάζονται η ελονοσία και τα
βοθρολύματα με τον Κλασικό Μαραθώνιο.

H παλίρροια!
Η παλίρροια είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, που
ολοκληρώνεται με δύο φάσεις. Με την πρώτη φάση
παρουσιάζεται άνοδος των θαλασσίων υδάτων, δηλαδή φουσκώνει η θάλασσα και καλύπτει ένα μέρος
της ξηράς, οπότε έχουμε την πλημμυρίδα. Με τη
δεύτερη φάση, τραβιέται ο υδάτινος όγκος της θάλασσας προς τα μέσα και αφήνει ακάλυπτο μέρος
της στεριάς και τότε λέμε ότι έχουμε άμπωτη.

Τα αίτια της παλίρροιας που “ταλαιπωρούν” τα νερά
της θάλασσας αναγκάζοντάς τα να πηγαινοέρχονται
πάνω - κάτω, κάθε έξη ώρες αντίστοιχα, με μόνο μια
δεκάλεπτη ξεκούραση στο ενδιάμεσο, που κι αυτή
ακυρώνεται όταν υπάρχουν ισημερίες, οφείλονται
στις θέσεις του ήλιου και της σελήνης, οι οποίες συνέχεια μεταβάλλονται, επιδρούν σ’ ένα ορισμένο
τόπο της γης και δημιουργούν μαγνητικό πεδίο.
Οταν η απόσταση γης - σελήνης είναι μικρή, έχουμε
στο συγκεκριμένο σημείο πλημμυρίδα· και αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη έχουμε άμπωτη.
Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει και στο αντίθετο σημείο
της γης, δηλαδή στην άλλη μεριά του ημισφαιρίου
και οφείλεται στην περιστροφή της γης.
Οι δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις παλίρροιες
δεν κάνουν διάκριση στα νερά αν είναι θαλάσσια ή
λιμνίσια ή ποταμίσια!
Η Ελλάδα, που είναι η χώρα των θεών, δεν θα μπορούσε να απέχει από το μυστηριακό αυτό φαινόμενο!
Ο πορθμός του Ευρίπου της πρόσφερε την μοναδική
σε είδος παλίρροια προς τέρψιν των κατοίκων της
Χαλκίδας, που χάρισαν το αλφάβητό τους, που σήμερα λέγεται Λατινικό, στα 3/5 της ανθρωπότητας!
Επιστήμονες και “περίεργοι” ασχολούνται για να δώσουν εξηγήσεις για το περίεγο φαινόμενο της παλίρροιας εδώ και πολλές χιλιετίες! Η στενή λωρίδα
θάλασσας μεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας μοιάζει με ποτάμι και η παλίρροια εξασκεί τόση δύναμη
στα νερά, που η ταχύτητά τους φτάνει μέχρι 9 μίλια
την ώρα! Οι επιστήμονες ασχολούνται επίσης και με
τις διάφορες “περίεργες” συμπεριφορές των κυματισμών.
Ο μέγιστος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη
Χαλκίδα, που ήταν η πατρίδα της μητέρας του.
Η παλίρροια είχε την επιθυμία να τον κρατήσει για
πάντα κοντά της και του χάρισε αιώνια κατοικία... στα
υγρά παλάτια του Ποσειδώνα. Ίσως για να μη φανερώσει με τη διδασκαλία του τα μεγάλα μυστικά της!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Τελετή αναγόρευσης Επίτιμου Δημότη
Μαρίνου Δαλάκα στον Δήμο Σαρωνικού
Ο Δήμος Σαρωνικού αναγόρευσε Επίτιμο Δημότη του
τον Μαρίνο Δαλάκα*, σε μια σεμνή αλλά ουσιαστική
τελετή, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.
Η πρόταση έγινε από την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και το Σύλλογο Φωκαέων Πολιτεία προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού, το οποίο απεδέχθη την
πρόταση και αποφάσισε να αποδοθεί στον Mαρίνο
Δαλάκα η μέγιστη τιμητική διάκριση, αναγορεύοντας
τον Επίτιμο Δημότη.

O δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης με τον καθηγητή νευρολογίας Μαρίνο Δαλάκα.

Στο καλωσόρισμα του ο Πρόεδρος της Παλαιάς Φώκαιας Νάσος Παπουτσής εξήρε το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του M. Δαλάκα και εξέφρασε
δημοσίως το αίσθημα υπερηφάνειας όλων των κατοίκων για το άξιο τέκνο M. Δαλάκα. «Είμαστε υπερή-

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ:
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Το «Αρχείο Πολέμου» οργανώνει εκδήλωση με θεμα ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Μια προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μέσα από
το Δίκαιο της Θάλασσας Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015,
ώρα 7: 30 μ.μ., στο “Αρχείο Πολέμου” Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής, τηλ. 210 8676390
Παρουσιαστρια Αντιγόνη Ε. Καμπέρου*
Στην ομιλία θα εστιάσουν την προσοχή στα θέματα που αφορούν τους δύο αλλόκοτους συμμάχους, την Ελλάδα και την
Τουρκία. Θα αναπτύξουν έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τα ΜΜΕ και είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό.
Τι είναι υφαλοκριπίδα; Τι σημαίνει παραβίαση του FIR
Αθηνών; Τι είναι αιγιαλίτιδα ζώνη, ΑΟΖ (αποκλειστική οικονομική ζώνη), ποιος είναι ο εναέριος χώρος της Ελλάδας; Ποιο είναι το καθεστώς του νησιών και των
βραχονησίδων; Ποιο είναι το Νέο Δίκαιο της Θάλασσας;
Τι ορίζει, 6, 10 ή 12 μίλια; Γιατί δεν πάμε στο Δικαστήριο
της Χάγης; Γιατί η Τουρκία χαρακτηρίζει το Αιγαίο «ελληνική λίμνη»;
Τι θα σήμαινε τώρα συνδιαχείριση του Αιγαίου; Τι προβλήματα
θα έλυνε μια τέτοια λύση; Και ποια άλλα θα δημιουργούσε.
* Η Αντιγόνη Καμπέρου έχει ολοκληρώσει την διατριβή της στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από το πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας στο μεταπτυχιακό της δίπλωμα DES
(Diplome des Etudes Superieures) στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του
Πανεπιστημίου της Γενεύης στην Ελβετία.

φανοι, που ο τόπος μας είναι η γενέτειρα του διεθνώς
βραβευμένου επιστήμονα, ιατρού Μαρίνου Δαλάκα»,
κατέληξε ο πρόεδρος.
Στη συνέχεια η Ζαχαρώ Φρατζέσκου παρουσίασε αναλυτικά το βιογραφικό* του Μαρίνου Δαλάκα, μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους φωτογραφικό υλικό
από την παιδική του ηλικία και αναμνήσεις από ανέμελες στιγμές στην Παλαιά Φώκαια και τα Καλύβια.
Το ήθος, το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του

Μαρίνου Δαλάκα, εξήρε στην ομιλία του ο Δήμαρχος
Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης. Μίλησε για τον άνθρωπο, ο οποίος παρά τις διακρίσεις, τις βραβεύσεις,
τις επιτυχίες και τη διεθνή αναγνώριση είναι περισσότερο υπερήφανος επειδή είναι Έλληνας. «Πρόκειται για έναν άνθρωπο προσηνή, με απλότητα, με
ειλικρίνεια, αστείρευτη διάθεση να συνομιλήσει, να
γνωριστεί με τους συμπολίτες του. Είναι ίσως αυτή η
καθαρότητα στο βλέμμα του που σε μαγνητίζει και σε
προκαλεί να συναναστραφείς μαζί του. Η καταξιωμένη καριέρα του, τα ευεργετικά αποτελέσματα των
μακροχρόνιων κλινικών ερευνών του για την ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας, σε συνδυασμό με το ήθος και την προσωπικότητα του
αποτελούν αδιαμφισβήτητα λόγους για να τον τιμήσουμε σήμερα», τόνισε.

Στη συνέχεια ακολούθησε η εθιμοτυπική ανάγνωση
του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου από την
Πρόεδρο Μαρία Κόλλια και η απονομή τιμητικής πλακέτας και του ψηφίσματος στο τιμώμενο πρόσωπο.
Ο Επίτιμος Δημότης Μ. Δαλάκας στην ομιλία του δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για την τιμή που του απέδωσε ο Δήμος Σαρωνικού αλλά και για έναν ακόμα
λόγο. Είπε χαρακτηριστικά: «Με ρωτάνε πολλές
φορές στην Αμερική από πού είμαι; Απαντάω από την
Ελλάδα αλλά στη συνέχεια τους αναφέρω ότι κατάγομαι από την Μικρά Ασία, στη συνέχεια ο πατέρας
μου ήρθε στην Παλαιά Φώκαια όπου και γεννήθηκα
και έζησα τα πρώτα μου χρόνια, η μητέρα μου κατάγεται από τα Καλύβια, συγχρόνως έχω ζήσει πολλά
χρόνια και στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής της συζύγου μου. Από σήμερα μπορώ λοιπόν να απαντάω
είμαι δημότης Σαρωνικού και εσας ευχαριστώ ιδιαιτέρως» ανέφερε ο M. Δαλάκας.
Η Χορωδία Παλαιάς Φώκαιας «Αρμονία», υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της, πρόσφερε στους παρευρισκόμενους ένα μοναδικό μελωδικό ταξίδι,
ερμηνεύοντας αγαπημένους σκοπούς.

* Ο Μαρίνος Δαλάκας με καταγωγή από την Παλαιά
Φώκαια και τα Καλύβια, είναι ιατρός, καθηγητής νευρολογίας παγκόσμιας αναγνώρισης, με ισόβια τιμητική έδρα στο όνομα του στο Πανεπιστήμιο Thomas
Jefferson, στη Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α., διευθυντής
νευρολογικών κλινικών, καθηγητής ελληνικών και
αμερικανικών πανεπιστημίων, με ερευνητικό και κλινικό έργο στην νευροανοσοβιολογία, νευροϊολογία
και τις νευρομυϊκές παθήσεις σε Ουάσινγκτον, Μέριλαντ, Φιλαδέλφεια και Αθήνα.

Eυχαριστίες της Εθελοντικής Ομάδας
Πολιτικής Προστασία Βάρης
Οπως μας ενημερώνει η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής
Προστασία Βάρης, έληξε στις 31 Οκτωβρίου η φετινή
αντιπυρική περίοδος με επιτυχία και χωρίς απώλειες.
Θετικός ο απολογισμός για το Δήμο 3Β, με εξαίρεση
την ατυχή μεγάλη πυρκαγιά στον Υμηττό (Βύρωνα και
Ηλιούπολη), παρά τις υπέρμετρες προσπάθειες των
εμπλεκόμενων δυνάμεων των εθελοντικών Ομάδων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες, καθώς και των υπηρεσιών πολιτικής Προστασίας των Δήμων της περιοχής.
Ευχαριστίες εξέφρασε η Εθελοντική Ομάδα προς τα
πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων και τις οικογένειές τους για την υπομονή που επέδειξαν και
τους στήριξαν. Ακόμη ευχαριστούν όλους τους εμπλεκόμενους με την Πολιτική Προστασία οτυ Δήμου 3Β
για τη συνεργασία, αλλά και τους χορηγούς για τη λειτουργία του Πυροφυλακείου.
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Τελετή ημέρας Μνήμης
Πεσόντων Πυροσβεστών
Αποδίδοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης στους πυροσβέστες που
άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα
υπηρεσίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου
Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος παρέστη την Πέμπτη 12/11/15, στην τελετή ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Με το πέρας της επιμνημόσυνης δέησης
και της κατάθεσης στεφάνων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του
Ε.Σ.Κ.Ε. στο Χαλάνδρι, ο Γ. Καραμέρος είχε
την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πυροσβέστες που επιτελούν το μέγιστο λειτούργημα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και
της περιουσίας των πολιτών, αλλά και με
τους συγγενείς των πεσόντων ηρώων.

Η τελετή πραγματοποιείται κάθε χρόνο με
αφορμή την καθιέρωση της 12ης Νοεμβρίου ως Ημέρας Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών, γιατί η 12η Νοεμβρίου είναι η
ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού
υπαλλήλου, του Δόκιμου πυροσβέστη Β΄
τάξεως Κων/νου Πούλιου, ο οποίος έχασε
τη ζωή του 73 χρόνια πριν, σε κατάσβεση
πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλοί
Υπουργοί, Γενικοί Γραμματείας, ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, σύσσωμη
η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι Κομμάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων του
Π.Σ και πλήθος αξιωματικών.

Αποτίμηση της έκθεσης EXPO 2015
για την Περιφέρεια Αττικής
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στο Μαρκόπουλο μεταξύ Περιφέρειας και Οινοπαραγωγών για την αποτίμηση
της παρουσίας της Περιφέρειας και των παραγωγών της περιοχής στην Παγκόσμια Έκθεση
του Μιλάνου (EXPO 2015).
Ετσι, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέ-

σε διεθνές επίπεδο τα μοναδικά χαρακτηριστικά
της, μεταξύ των οποίων είναι και η ξεχωριστή
ποιοτικά παραγωγή της σε προϊόντα όπως το
μέλι, το λάδι, το κρασί, το φιστίκι κ.α. Η ΕΝΟΑΑ
είχε κυρίαρχο ρόλο στην έκθεση καθώς πρόβαλε τα κρασιά της Αττικής σε όλους τους επισκέπτες αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις

τρος Φιλίππου και ο εντεταλμένος Περιφερειακός σύμβουλος Τουρισμού Θεόδωρος
Αγγελόπουλος συναντήθηγκαν με τα μέλη του
Δ.Σ. της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνων
Αττικής (ΕΝ.Ο.Α.Α).
Η Περιφέρεια Αττικής είχε την ευκαιρία μέσω
της συμμετοχής της στην EXPO να παρουσιάσει

και αποκομίζοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.
Αποφασίστηκε δε να υπάρξει μια μόνιμη επιτροπή συνεργασίας μεταξύ της ΕΝΟΑΑ και
άλλων φορέων του πρωτογενούς τομέα προκειμένου να προβληθούν τα αγροτικά προϊόντα της
Αττικής μέσω προγραμμάτων αγροτουρισμού
που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος ενώ καταθέτει στεφάνι στο Ηρώο
των πεσόντων Πυροσβεστών.

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ
3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ
4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ
Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου
βρίσκεται η φτερωτή του ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό καθαρισμό του, πλένοντάς
το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος
Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθενοφόρο.
Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr
www.facebook.com/acservice.gr

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐντιµο-λογίας* ἄρχεσθαι
& Ἀτιµο-λογίας*, Ἀνυπαρκτολογίας παύεσθαι
Ἐξ Ἐξυπνο-φαγίας ἄρχεσθαι
& Ἠλιθιο-φαγίας* παύεσθαι

ΕΒΔΟΜΗ

Βουλής είναι εντελώς συμπτωματική!!! αλλά ταιριάζει
απόλυτα. Είμαστε ο ίδιος λαός και ας υποστηρίζουν οι
ανοήμονες και ανοίκειοι τα περί αντιθέτου.

«μή φρένας ὑμῶν ἠλιθιώσῃ βροντῆς μύκημ᾽ἀτέραμνον».
(= μη σας τρελάνει και σας της βροντής του το μούγκρισμα), λέει ο Ερμής στο χορό των Ωκεανίδων για τον
Προμηθέα).
«τούς προδότας γάρ μισεῖν ἔμαθον, κοὐκ ἔστι νόσος
τῆσδε ἥντιν᾽ἀπέπτυσα µᾶλλον».
(Αισχύλος, 525-456, “Προμηθεύς Δεσμώτης” 1061-1062, 1068-1070)

(= γιατί διδάχτηκα να μισώ τους προδότες και από την
προδοσία δεν υπάρχει χειρότερη αρρώστια).
«ἄτιμον δέ παντάπασι μηδένα εἶναι μηδέποτε
μηδ᾽ἐφ᾽ἑνί τῶν ἁμαρτημάτων»
(Πλάτων, 427–347, «Νόµοι», Θ᾽, 855c)

*«ἡ δ᾽εὐγένεια ἐντιµότης προγόνων ἐστίν»
(Αριστοτέλης, 384-322, «Ρητορική», 1390b, 18)

(= ευγενική καταγωγή είναι να τιμάς τους προγόνους
σου).

«ἐκεῖ µέν διά τό µή ἔντιµον εἶναι, ἀλλ᾽ἀπελαύνεσθαι τῶν ἀρχῶν, ἀγύµναστον καί οὐκ ἐρρωµένον
γίγνεται».
(Πλάτων, 427 - 347, “Πολιτεία”, 8, 564d)

(= στην ολιγαρχία, επειδή δεν έχει καμιά εκτίμηση [ενν.
η πρώτη τάξη της κοινωνίας, οι πλούσιοι] αλλά διώχνεται
μακριά από την εξουσία παρουσιάζεται απροπαράσκευη
και χωρίς δύναμη).
«ἐν δημοκρατίᾳ δέ τοῦτό που τό προεστός αὐτῆς,
ἐκτός ὀλίγων. Καί τό µέν δριµύτατον αὐτοῦ λέγει
τε καί πράττει, τό δ᾽ἄλλο περί τά βήµατα
προσῖζον βοµβεῖ τε καί οὐχ ἀνέχεται τοῦ ἄλλα
λέγοντος, ὥστε πάντα ὑπό τοῦ τοιούτου διοικεῖται, ἐν τῇ τοιαύτῃ πολιτείᾳ χωρίς τινων ὀλίγων».
(= ενώ στη δημοκρατία αυτή η τάξη η πρώτη των πλουσίων - αναγνωρισμένων δημοφιλών προσωπικοτήτων νομίζω έχει όλες τις εξουσίες εκτός από λίγες, και οι πιο
επιτήδειοι άνθρωποι της τάξεως αυτής μιλούν γύρω
στο βήμα και βουΐζουν σαν μελίσσια και δεν επιτρέπουν
σε κείνον που έχει αντίθετη γνώμη* να μιλήσει· ώστε
τα πάντα, εκτός από πολύ λίγα, σ’ αυτήν την πολιτεία διοικούνται από τέτοιους ανθρώπους).

* «νυνί δέ πολιτεύεσθε κατά συμμορίας. Ρήτωρ ἡγεμών
καί στρατηγός ὑπό τούτῳ καί οἱ βοη(θη)σόμενοι τριακόσιοι, οἱ δ᾽ἄλλοι προσνενέμησθε οἱ μέν ὡς τούτους, οἱ
δ᾽ὡς ἐκείνους».
(Δημοσθένης, 384-322, “Ολυνθιακός Β”, 29)

(= τώρα όμως πολιτεύεσθε κατά πολιτικές παρατάξεις κόμματα, καθεμιά απ’ αυτές έχει επικεφαλής ένα ρήτορα, ως υπαρχηγό έναν στρατηγό και έχει ακόμη και
τους τριακοσίους φωνασκούς (κλακαδόρους). Και σεις
οι υπόλοιποι κατανέμεσθε προστιθέμενοι άλλοι στους
μεν και άλλοι στους δε).
σχόλιο: Το κάθε κόμμα διαθέτει ένα πολιτικό αρχηγό,
τον ρήτορα, τον πρόεδρο, έναν υπαρχηγό στρατηγό, τον
αντιπρόεδρο και ακόμη τους 300 “βοησομένους” φωνασκούς, οπαδούς, χειροκροτητές για να επιδοκιμάζουν
τους ρητόρες του ιδίου κόμματος και να αποδοκιμάζουν
τους αντιθέτους.
Οιαδήποτε ομοιότητα με τη σημερινή κατάσταση της

(= ατιμώρητος κανείς να μη μείνει ολοτελώς ούτε καν
για ένα από τα σφάλματά του).
Όσοι υποσκάπτουν την Ελληνική Ιστορία, όσοι υπονομεύουν την Ελληνική Γλώσσα, επιβουλεύονται την ίδια
την ΕΛΛΑΔΑ.
Η τάση αυτή υποτίμησης, υποβιβασμού και συρρίκνωσης
των χρονικών ορίων ζωής του ελληνικού πολιτισμού,
όσο και η απόπειρα χρέωσης όλων των πρώιμων επιτευγμάτων αυτού είτε σε επήλυδες (= ετερόχθονες) είτε
σε τεχνογνωσία ξένων (= εισαγόμενη) έχει δυστυχώς
εμποτίσει όχι μόνο σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων
επιστημόνων (κυρίως α-γλωσσολόγων), αλλά έχει καταστεί κοινή πολιτική, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουμε
εμείς οι Έλληνες να χαρακτηριστούμε “εθνικιστές”.
Παρατηρούμε ότι όμορα κράτη, κρατίδια ή και κάποιες
ομάδες σ’ αυτά χρησιμοποιούν ακόμη και την αρχαιολογία για να κατασκευάσουν μια ψευδο-θεωρία που θα
προωθεί τους πολιτικούς τους σκοπούς και τις εδαφικές
τους διεκδικήσεις.
Επειδή ακριβώς «οι καιροί ου μενετοί αλλά και δεινοί»
όλοι όσοι τολμούν να ‘ναι περήφανοι για την καταγωγή
τους όχι από στείρα προγονολατρία, αλλά από γνήσια /
άδολη αγάπη για την πατρίδα τους, οφείλουν από όποιο
μετερίζι κι αν βρίσκονται να αγωνίζονται με όλες τους
τις δυνάμεις για τη στήριξη της πανταχόθεν πληττόμενης Ελληνικής Ιστορίας, Γλώσσας, των Παραδόσεων και
τη διαφύλαξη της εν γένει Εθνικής μας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Ο Διογένης ο Λαέρτιος, (3ος αιών μ.Χ.), από τη Λαέρτη
της Κιλικίας, ιστοριογράφος λαμπρός της φιλοσοφίας
της αρχαιότητας στο έργο του το περισπούδαστο, (αλλά
για τους περισσότερους άγνωστο για τους γνωστούς και
μη εξαιρετέους λόγους!) “Βίοι Φιλοσόφων” αποτελούμενο από (10) βιβλία αναφέρει, (γι’ αυτό και δεν διδάσκεται στα σχολεία), ότι «Λανθάνουσι δ’ αὑτούς τά

τῶν Ἑλλήνων κατορθώματα, ἀφ᾽ὧν μή ὅτι γε φιλοσοφία, ἀλλά καί γένος ἀνθρώπων ἦρξε, βαρβάροις προσάπτοντες».

(= Διογένης Λαέρτιος, 3ος αιών μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, Α’, 1, 3).

(= πλανώνται πλάνην οικτράν, κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, όσοι αποδίδουν στους βαρβάρους τα επιτεύγματα των Ελλήνων, από τους οποίους [Έλληνες[ όχι
μόνο η φιλοσοφία ξεκίνησε, έλκει την καταγωγή της
αλλά και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος).
σχόλιο: Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί τέτοια βιβλία είναι
“απαγορευμένος καρπός” για την Α’/θμια & Β’/θμια εκπαίδευση, ασφαλώς γιατί ξυπνάνε τον εγκέφαλο των
μαθητών, ενώ το ΥΠΕΘ τον θέλει σε λανθάνουσα κατάσταση για να τον ελέγχει καλύτερα και αποτελεσματικότερα.
Αντί αυτού του σπουδαίου και εύληπτου έργου που περιέχει τους βίους και τα έργα (81) αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και μια σύντομη περίληψη όλων των
φιλοσοφικο-ηθικών συστημάτων διδάσκεται σήμερα το
δυσνόητο και απεχθές βιβλίο με τον ειρωνικό τίτλο
«Αρχές φιλοσοφίας» στη Β’ τάξη Λυκείου, που περιλαμβάνει τους σύγχρονους φιλοσόφους του 17ου έως και
του 20ού αιώνα, οι οποίοι στηρίχτηκαν όλοι τους στους
αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αυτό βέβαια γίνεται
εσκεμμένως, για να μισούν και να αποστρέφονται οι μαθητές τη Φιλοσοφία, την Επιστήμη των επιστημών.
Σήμερα, 14 Νοεμβρίου 2015, που δημοσιεύεται το άρθρο
ο σκεπτόμενος, ο νοήμων, ο λογικός άνθρωπος, ο Homo
Cogitans ή Deliberans (Από το de + libra = ζυγαριά, η
στάθμη) έχει μεταλλαχτεί σε Homo Currens ή Demens
ήτοι σε τρέχοντα, σπεύδοντα, βιαστικό και σε παράφρονα / μαινόμενο.
Μας εθίσανε να ξεχάσουμε, χωρίς βέβαια και εμείς οι
ίδιοι να είμαστε άμοιροι των ευθυνών μας, τη σπουδαιότερη αρετή του ανθρώπου, τον στοχασμό, την σοφία.
Ξεχάσαμε ή ξεμάθαμε να στοχαζόμαστε!
Είμαστε βαθιά βυθισμένοι σε μια άβυσσο άγνοιας - αμάθειας - απάθειας - πνευματικού σκότους και καθόλου
αποφασισμένοι και συνειδητοποιημένοι να απαλλαγούμε απ’ αυτά τα δεσμά (χωμένοι βαθιά στο σπήλαιο
του Πλάτωνα).
Σήμερα ο προορισμός μας δε φαίνεται να ‘ναι άλλος
από την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και την
κάλυψη των αναγκών που επιτρέπουν μια υποτυπώδη
διαβίωση/επιβίωση.
Ο άνθρωπος σήμερα έχει αποκτήσει “ψυχολογία χοίρου”, που όλο και περισσότερο βουλιάζει στο βούρκο
των ανέσεων των καταναλωτικών αγαθών, των επίπλαστων περιττών αναγκών με συνέπεια άμεση να στομώνονται μέσα του όλες οι βαθύτερες και ενοχλητικές
απαιτήσεις, να αλλοτριώνεται πρόσχαρα και να αποτελματώνεται ψυχικά και πνευματικά.
Αναβιώνει ο μύθος της Κίρκης - ω θεϊκέ Όμηρε προφήτη
- όλα μάς τα είπες, λίγο να σε μελετούσαμε θα είχαμε
αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος!

«Το Λάθος»
Βουλιάξαμε σε βούρκο, / οι ψυχές μας σε σάπια κορμιά.
Θόλωσε το μυαλό μας / κι οι χορδές ράγισαν των Σειρήνων.
Γεμίσαμε με θεούς σκελετωμένους / κόψαμε τις ωραίες Ερμές.
Πίνουμε το ποτό της Λησμονιάς, / που μας προσφέρουν.
Απαρνηθήκαμε τα Μαντεία / κι ακολουθήσαμε Προφήτες.
Τον ήλιο πιστεύαμε / μας τύφλωσ’ άστρο

ετερόφωτο έτσι, που τυφλοί, / αιώνες, ψάχνουμε για
λίγο φως.
(Ευριπίδης Βλαχόπουλος)
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΒΔΟΜΗ
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«Ο ΠΑΠΠΟΥΣ Ο ΑΙΣΩΠΟΣ» στο «Ιωνία» της Βούλας
Kέρδισε τις καρδιές η παιδική παράσταση «Ο παππούς ο Αίσωπος που φιλοξένησε ο
ΟΑΠΠΑ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία». Οι μύθοι του Αισώπου δοσμένοι με διαφορετική ματιά: ένα δέντρο που μιλά, ζώα που καταλαβαίνουν
την ανθρώπινη λαλιά κι η μικρή Ελενίτσα γεμάτη απορίες για τη ζωή.

Τα παιδιά απόλαυσαν το διαδραστικό παραμύθι του Στ. Παρχαρίδη και της Ευγ. Παπαδόπουλου, από το θέατρο της Μαίρης Βιδάλη. Τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή για
να γνωρίσουν τους αγαπημένους τους ήρωες και ο διαδραστικός χαρακτήρας της παράστασης κράτησε το ενδιαφέρον αμείωτο.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος
Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη
Τ: 210 8961.588
Κ: 697 4000482
email: irini.karampa@gmail.com
www.eat-fit.gr
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Πτυχιούχος τμήματος
μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειου
Παν/μίου Θεσ/νίκης
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Θεωρία
Solfeze - Dictee
Αρμονία - Αντίστιξη
κιν. 6973 063821
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Αποχώρησε η Περιφέρεια
Αττικής από το Δ.Σ.
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστος Καπάταης, εκφράζοντας με την ενέργειά του αυτήν, την «διακηρυγμένη
και προγραμματική θέση της Διοικούσας Περιφερειακής
Παράταξης Αττικής "Δύναμη Ζωής" για το Πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού», όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή
του, «που ήταν και είναι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτισμού, η διασφάλιση του δημοσίου
συμφέροντος και η ήπια ανάπτυξη. Άποψη και θέση που
χρόνια υπερασπιζόμαστε μαζί
με την τοπική κοινωνία».
«Νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε τα οποία τοποθετήθηκαν
στις 6/11/2015 έχουν δηλώσει
πολλές φορές στο παρελθόν
εντελώς διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την αξιοποίηση του χώρου.
Εκπροσωπώντας στο Δ.Σ. της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε την Διοικούσα Περιφερειακή Παράταξη Αττικής "Δύναμη Ζωής"
θεωρώ ότι διαμορφώνονται συνθήκες που δυσκολεύουν την
αξιοποίηση του χώρου με βάση τις εκφρασμένες θέσεις μας.
Με βάση τα παραπάνω η παραίτησή μου από το Δ.Σ. της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ είναι επιβεβλημένη και την καταθέτω.
epoli.gr

«Η αποτέφρωση των
νεκρών είναι ζήτημα
ελεύθερης επιλογής»
Με τον Προέδρο της Επιτροπής για το δικαίωμα
της αποτέφρωσης νεκρών στην Ελλάδα, Αντώνη
Αλακιώτη συναντήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα Αττικής, Γιώργος Καραμέρος.
O A. Αλακιώτης έθεσε στον Αντιπεριφερειάρχη την ανάγκη δημιουργίας
χώρου
καύσης
νεκρών, μια πρακτική που τυγχάνει μεγάλης προτίμησης σε παγκόσμια κλίμακα.
O Γ. Καραμέρος άκουσε με προσοχή το χρονικό των προσπαθειών της Επιτροπής, συναινώντας στην ανάγκη
δημιουργίας των προϋποθέσεων εκείνων που προστατεύουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
όλων.
Μάλιστα ο αντιπεριφερειάρχης, σημείωσε ότι αρκετοί από τους Δήμους του Βόρειου Τομέα έχουν
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία
σχετικής εγκατάστασης, δεδομένου μάλιστα ότι
αφενός το νομικό πλαίσιο έχει ξεκαθαριστεί πλήρως και αφετέρου η Ιερά Σύνοδος της ελληνικής
εκκλησίας έχει αποσαφηνίσει τις διαδικασίες με
σχετική εγκύκλιό της.

ΕΒΔΟΜΗ

Υπεγράφη η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων
του ελληνικού δημοσίου στο γερμανικό δημόσιο!!
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (τεύχος πρώτο Αρ. φ.
138 - 3.11.2015, η υπογραφή παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.
Αεροδρόμια του ελληνικού δημοσίου
που περνάνε στην Fraport που ανήκει
στο γερμανικό δημόσιο!!
Αυτή η ιταμή συμφωνία υπογράφηκε
την ημέρα που ο Υπουργός Παιδείας
Ν. Φίλης έριχνε το “ανάθεμα” στους
Ποντίους και στη μη γενοκτονία.
Ετσι η πώληση των αεροδρομίων πέρασε στα πολύ ψιλά, ώστε δεν ακούστηκε πουθενά.
Μήπως, λέω μήπως, ήταν ένας μεθοδευμένος τρόπος για να περνάνε νομοσχέδια “αρκούδες” και να μην τα
παίρνουμε είδηση;;

Τι γράφει λοιπόν το ΦΕΚ
1. Τη συνυπογραφή από το Ελληνικό
Δημόσιο των Σχεδίων Σύμβασης Παραχώρησης για την Αναβάθμιση, Συντήρηση, Διαχείριση και Λειτουργία
περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης,
Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Ομάδα Α) και Αιγαίου (Ομάδα Β) ως
προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το ίδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις

ανωτέρω συμβάσεις.
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στους
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων για τη συνυπογραφή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
των Συμβάσεων Παραχώρησης καθώς
και τυχόν άλλων συμβάσεων τροποποιητικών, παρακολουθηματικών ή
εκτελεστικών των ως άνω συμβάσεων
παραχώρησης.

Παρέμβαση στην
Ολομέλεια του Ε.K.
από τον ευρωβουλευτή
Νίκο Χουντή
• Να μην πουληθούν τα 14 περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια.
• Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει, έστω
και την τελευταία στιγμή, να σταματήσει να υποτάσσεται στα αποικιοκρατικά αιτήματα των δανειστών.
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα
της ιδιωτικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που προωθεί η
ελληνική κυβέρνηση, έκανε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής, μιλώντας στη συζήτηση για τη μελλοντική δέσμη για τις
αεροπορικές μεταφορές της Κομισιόν.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής ανέφερε ότι "Οι ελληνικές αρχές - με την
έγκριση της Κομισιόν και του Eurogroup - πωλούν τα ελληνικά αεροδρόμια στην εταιρεία Fraport που
ανήκει στο γερμανικό δημόσιο, το Επιμελητήριο του κρατιδίου της Έσσης
και
την
αεροπορική
εταιρεία
Lufthansa", υπενθυμίζοντας ότι θυγατρική εταιρεία της Lufthansa είχε "διοριστεί από τις ελληνικές αρχές και ως
σύμβουλος ιδιωτικοποιήσεων των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων,
εγείροντας πολλά ερωτηματικά για τη
νομιμότητα της διαδικασίας".
Καταλήγοντας στην παρέμβασή του ο
Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού σημείωσε ότι μια τέτοια ιδιωτικοποίηση
αποτελεί ένας είδος "οικονομικού ιμπεριαλισμού και οικονομικής ταπείνωσης της Ελλάδας, αφού με τις
συμβάσεις που θα υπογραφούν η Fraport θα έχει το πάνω χέρι στην ελληνική τουριστική αγορά", κάλεσε την
ελληνική κυβέρνηση "έστω και την τελευταία στιγμή, να σταματήσει να
υποτάσσεται στα αποικιοκρατικά αιτήματα των δανειστών".

Αποφάσεις 34ης Συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Συνεδρίασε στις 10 Νοεμβρίου 2015
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
και αποφάσισε στα παρακάτω θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου
2015. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου
2015:. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για την ετήσια συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων και των ανελκυστήρων των
κτιρίων όπου στεγάζονται οι επιτελικές Δ/νσεις της Περιφέρειας Αττικής
ποσού 60.000 € (με Φ.Π.Α.): εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
4. Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες
καταπολέμησης των κουνουπιών
στην Π.Α. για το 2016, ποσού
1.680.000 € (με Φ.Π.Α.), εγκρίθηκε
κατά πλειοψηφία
6. Ενημέρωση για την υλοποίηση
υπερτοπικού προγράμματος πρόλη-

ψης και προαγωγής της υγείας σε μαθητικό πληθυσμό Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής:
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του
Σώματος από την Αντιπεριφερειάρχη
Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου.
7. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Π.Α. και του ΤΕΙ Αθήνας για την υλοποίηση του υποπρογράμματος «Ορθολογικής διαχείρισης των διατροφικών
επιλογών σε μαθητές Α/βάθμιας και
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 20.000 (πλέον ΦΠΑ).
8, Έγκριση δαπάνης ποσού 5.000
ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση
του υποπρογράμματος των δράσεων
πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης
σε σχολεία της Αττικής από το
ΚΕΘΕΑ, Το θέμα που εισηγήθηκε η
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου.
9. Ορισμός νέων μελών του Π.Σ Αττικής με τους αναπληρωτές τους για

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης του
έργου: «Κατασκευή σποραδικών τροποποιήσεων στο δίκτυο αποχέτευσης
και των συνδέσεων ακινήτων στις
οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης και
Μακρυγιάννη της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου»:
10. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Π.Α. και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο: «Αποκατάσταση κατασκευαστικών προβλημάτων Ιλισίου
Κολυμβητηρίου»,
προϋπολογισμού
600.000 € (με Φ.Π.Α.).
11. Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Λ.
Βασ. Κων/νου - Ανώνυμη οδός - νέα
κεντρική είσοδος/έξοδος οχημάτων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρωπίας, στο Δήμο Κρωπίας. Ψηφίστηκε
ομόφωνα
12. Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. Αττικής στο Συμβούλιο Κοινωνικού
Ελέγχου της ΕΡΤ ΑΕ (Ν. 4324/2015):

ΕΒΔΟΜΗ
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Κοινή τροπολογία
κατέθεσαν για το άρθρο 13
οι βουλευτές της Ν.Δ.
στην Περιφέρεια Αττικής
Την εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 13 του
Ν. 4337/2015 για τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις
παραχώρησης, που αφορούν στην διαδικασία επιβολής και είσπραξης ανταποδοτικών και άλλων δημοτικών ή κοινοτικών επιβαρύνσεων, φόρων ή τελών
από τους Δήμους Σπάτων, Παιανίας, Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, Αρτέμιδος, Ραφήνας και Κορωπίου
καθώς και από κάθε άλλο δικαιούχο οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) σε βάρος της εταιρίας
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε (Δ.Α.Α Α.Ε)» ζητούν με κοινή τροπολογία που κατέθεσαν οι τέσσερις βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής της Νέας
Δημοκρατίας, (Μαρτίνου, Βλάχος, Βορίδης &
Μπούρας), στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ
του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Δυνατότητα διασυνοριακής περίθαλψης, λόγω
μακροχρόνιας αναμονής στα νοσοκομεία
Δεν εφαρμόζει την οδηγία της Ε.Ε. η Ελλάδα επισημαίνει ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής
Η άθλια κατάσταση με τις «λίστες αναμονής» στα ελληνικά νοσοκομεία, δικαιολογεί τη μετάβαση ασφαλισμένου
στο εξωτερικό με έξοδα του ασφαλιστικού του ταμείου.
Η Ελλάδα με τις διαδικασίες που ακολουθεί ουσιαστικά παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία για τη διασυνοριακή
περίθαλψη.
Την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει τα ελληνικά νοσοκομεία λόγω
συνεχών περικοπών, περιγράφει ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Ν.
Χουντής σε ερώτηση που απευθύνει
στην Ευρ. Επιτροπή και ζητά την απρόσκοπτη εφαρμογή της Οδηγίας
24/2011ΕΚ για τη διασυνοριακή περίθαλψη και της σχετικής απόφασης του
Ευρωπαϊκού (C-372/04 (16.5.2006)),
σύμφωνα με την οποία ένα εθνικό σύστημα υγείας δεν μπορεί να αρνηθεί να
εγκρίνει τη μετάβαση του ασθενούς στο
εξωτερικό λόγω μακρού χρόνου αναμονής για νοσοκομειακή περίθαλψη στο
κράτος διαμονής του.
Συγκεκριμένα, στην ερώτησή του αναφέρει ότι στην Ελλάδα το δημόσιο σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει λόγω
των περιορισμών που έχουν επιβάλλει
οι μνημονιακές πολιτικές και ότι απαιτείται η άμεση λύση της απαράδεκτης

Προκαλεί η Ε.Ε. εξωραΐζοντας τις ΜΚΟ
«Η Επιτροπή γνωρίζει τον
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ όσον
αφορά την αρωγή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων στην Ελλάδα». Έτσι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΚΚΕ, σχετικά με τη δραστηριότητα των ΜΚΟ που συνοδεύεται με κλείσιμο ή
υπολειτουργία
κρατικών
δομών, κοινωνικών υπηρεσιών και παράδοσή τους
στο μεγάλο κεφάλαιο,
πλήττοντας τους εργαζόμενους και τα άλλα φτωχά
λαϊκά στρώματα. Κάπως
έτσι η ΕΕ επιβεβαιώνει στην
ουσία το ρόλο που διαδραματίζουν πλέον οι ΜΚΟ που
χρηματοδοτούνται
μέσα
από μια σειρά δράσεις και
προγράμματα της Ε.Ε και
των κυβερνήσεων, αφού

τόσο στην Ελλάδα όσο και
σε άλλες χώρες της Ε.Ε
είναι πλέον εμφανές ότι
πληθαίνουν σαν τα μανιτάρια οι ΜΚΟ, υποκαθιστώντας
ολοένα
και
περισσότερες
κρατικές
δομές και υπηρεσίες που
κλείνουν, υπολειτουργούν ή
ιδιωτικοποιούνται. Την ίδια
στιγμή οι εργαζόμενοι καλούνται να βάλουν πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη
για υπηρεσίες που έπρεπε
να είναι αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν.
Είναι χαρακτηριστική η εμπλοκή των ΜΚΟ στην υποδοχή
προσφύγων
και
μεταναστών, την οποία
έχουν αναλάβει σε μεγάλο
βαθμό, αποτελώντας απόδειξη ότι η Ε.Ε και η μεταναστευτική της πολιτική που
στηρίζει και προωθεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
απορρίπτει τη διαμόρφωση

ουσιαστικών κρατικών υποδομών υποδοχής και ανθρώπινης φιλοξενίας. Οι
ΜΚΟ λειτουργούν επίσης
ως "εργοδότες" στα 5μηνα
προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας των δήμων, αμείβοντας τους εργαζόμενους
με ψίχουλα και βάζοντάς
τους να δουλεύουν χωρίς
δικαιώματα.
Μόνη διέξοδος για το λαό
είναι να αποκαλύψει με την
πάλη του το ρόλο της Ε.Ε
που χρησιμοποιεί και πριμοδοτεί τις ΜΚΟ υπηρετώντας
τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Να διεκδικήσει πλήρεις,
σύγχρονες
και
αποκλειστικά δωρεάν κρατικές υπηρεσίες και δομές
κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς
καμία παρέμβαση ΜΚΟ ή
επιχειρήσεων.
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

κατάστασης με τις πολύμηνες λίστες
αναμονής. Σημειώνει ενδεικτικά ότι
ασθενείς με καρκίνο και άλλες σοβαρές
ασθένειες βρίσκουν ραντεβού μετά από
2-8 μήνες, ότι ογκολογικό νοσοκομείο
έδινε τον Ιούνιο ραντεβού για θεραπείες
καρκίνου τον Δεκέμβριο. Οφθαλμολογική κλινική τον Νοέμβριο δίνει ραντεβού για
Απρίλιο 2016, ότι
Διαβητολογική κλινική νοσοκομείου
δίνει ραντεβού τρείς μήνες μετά, κτλ.
Προσθέτει ότι σύμφωνα με έκθεση του
ΟΟΣΑ του 2015, 1 στους 10 Έλληνες το
2013 δεν έλαβε θεραπεία λόγω κόστους. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
παραμένουν κλειστές, ενώ κινδυνεύουν
να κλείσουν Πανεπιστημιακές κλινικές.
Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής τονίζει
ότι η Ελλάδα αν και ενσωμάτωσε την
Οδηγία 24/2011ΕΚ με το Ν. 4213/2013,

ουσιαστικά δεν την εφαρμόζει λόγω
των συνεχών περικοπών στο ΕΣΥ, της
δυσχερούς εθνικής διοικητικής διαδικασίας όσο και της απαίτησης προπληρωμής των νοσοκομειακών δαπανών ενώ
οι ασθενείς δεν έχουν την οικονομική
δυνατότητα καταβολής των απαιτούμενων ποσών. Σύμφωνα με την έκθεση της
Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας (COM(2015) 421 τελικό), η Ελλάδα
και η Βουλγαρία δεν κατέγραψαν κανένα περιστατικό επιστροφής εξόδων
με βάση την Οδηγία το 2014, που σημαίνει ότι οι ασθενείς και δεν γνωρίζουν τη
δυνατότητα διασυνοριακής περίθαλψης
και ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα
γραφειοκρατικά εμπόδια.
Καταλήγοντας απευθύνει τα εξής
ερωτήματα στην Ευρ. Επιτροπή:
- Από τα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή εφαρμόζεται στην Ελλάδα η
ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ σύμφωνα
με την οποία το Εθνικό Σύστημα
Υγείας δεν μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση ασθενούς στο εξωτερικό όταν
υπάρχει μακρύς χρόνος αναμονής για
νοσοκομειακή περίθαλψη; Τι πρέπει να
πράξει ο ασφαλισμένος Ελληνας
ασθενής για να παρακάμψει τα εμπόδια που τίθενται;

«Απάτη σε βάρος του Δημοσίου από το
Άσυλο Ανιάτων, το Ίδρυμα Περιθάλψεως
Χρονίως Πασχόντων και φορείς του Δημοσίου»
Επτά Βουλευτές Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
(Πάνος Σκουρολιάκος, Γιάννης Δέδες,
Ελένη Αυλωνίτου, Ελισσάβετ Σκουφά,
Ολυμπία Τελιγιορίδου, Γεωργία Γεννιά και
Τριαντάφυλλος Μηταφίδης), κατέθεσαν
ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Απάτη σε βάρος
του Δημοσίου από το Άσυλο Ανιάτων, το
Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων
και φορείς του Δημοσίου».
Συγκεκριμένα καταγγέλλουν ότι το Άσυλο
Ανιάτων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ και ακόμη δεν έχουν εισπραχθεί,
ενώ την ίδια ώρα εισέπραττε χρηματικά
ποσά από τον ΕΟΠΥΥ, παρ' ότι δεν είχε φορολογική ενημερότητα, με ψευδή βεβαίωση
που είχε εξασφαλιστεί μέσω, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων, που είχε οριστεί ως επίτροπος
για να παρακολουθεί τη νομιμότητα λειτουργίας της διοίκησης του Ασύλου.
Επίσης επικαλούνται έγγραφο του Γενικού

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που είχε
ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ να προβεί
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την
είσπραξη της οφειλής του Ασύλου ώστε να
διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου
Κλείνοντας και με βάση τα αναφερόμενα
στην ερώτηση στοιχεία, οι βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν πρώτον για
την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι του ενεχόμενου ΝΠΙΔ Ασύλου Ανιάτων, δεύτερον για τη
διερεύνηση της παράνομης απαλλαγής,
οφειλέτη του Δημοσίου από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, και τρίτον την διερεύνηση τυχόν
αστικής και ποινικής ευθύνης των εμπλεκομένων στην εν λόγω υπόθεση (δημοσίων
υπαλλήλων και τρίτων), καθώς, εφόσον επιβεβαιωθεί η παρανομία της εν λόγω απαλλαγής, στοιχειοθετείται το αδίκημα της
απάτης σε βάρος του Δημοσίου.
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Μεγάλες απώλειες στις εξαγωγές από τα capital controls
Σαφής είναι πλέον η αποτύπωση των επιπτώσεων των κεφαλαιακών ελέγχων στις
εξαγωγές της χώρας, εξαιτίας
των δυσκολιών απόκτησης πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων στη μεταποίηση, την
τυποποίηση και διαμετακόμιση
αγαθών από την Ελλάδα προς
το εξωτερικό, όπως αποδεικνύεται στα στοιχεία 9μήνου
2015 της ΕΛ-ΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), τον περασμένο
Σεπτέμβριο, 3ο μήνα εφαρμογής capital controls, η συνολική
αξία των εξαγωγών εμφανίζεται
μειωμένη κατά 13% (στα 2,01
δισ. ευρώ από τα 2,31 δισ. ευρώ
του Σεπτεμβρίου του 2014), ενώ
πλέον εξανεμίζεται σχεδόν και
η όποια αύξηση καταγραφόταν

στην αξία των εξαγωγών, μετά
την εξαίρεση των πετρελαιοειδών (+1,9% ή μόλις +27,3 εκατ.
ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι).
Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων
του Σεπτεμβρίου, στο εννεάμηνο του έτους, προκύπτει μείωση της τάξης του 4,4% στη
συνολική αξία των εξαγωγών
(στα 19,27 δισ. ευρώ από 20,15
δισ. ευρώ), ή απώλειες της
τάξης των 880 εκατ. ευρώ. Παρ'

ΑΔΑ: 6Ξ15ΩΨΖ-8Σ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα ,12-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 49615

διαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή του τεύχους με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια ή να το λάβουν από το
φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ.
απόφ. 421/2015 και αναρτήθηκε
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡ2ΕΩΨΖ8ΡΒ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν.
3669/08 του ΚΔΕ.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν

στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι
που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ)
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8130,08 €
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν
ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του
Μ.Ε.Ε.Π
για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.008,13 €
και ισχύ τουλάχιστον (9) (εννέα)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται σε 800.000,00
€και αναλύεται σε:
-Δαπάνη Εργασιών: 462.900,00 €
-Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 83.322,00 €
-Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 81.933,30 €
- Αναθεώρηση: 2.251,20 €
- Απολογιστικά & Αρχαιολογία:
20.000,00 €

- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
149.593,50 €
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες: Αθ. Μαυρέλης τηλ.:
2132030427-21320304212132030431 FAX επικοινωνίας
2132030439, μέχρι την Πέμπτη 2611-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του
Δήμου
www.vvv.gov.gr/index.php/planningtexniki-ipiresia/diagonismoi-texnikonergon όπου οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να ενημερωθούν για τη
μελέτη.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν το τεύχος της μελέτης από την Γραμματεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672,
Βάρη και να αναλάβουν την αναπαραγωγή του με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με προϋπολογισμό
500.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες Κα Αλ. Σαμπάνη τηλ.:
2132030469,487, FAX επικοινωνίας
213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 312-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου www.vvv.gov.gr όπου οι εν-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών και Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη
Πληροφορίες: Α. Μαυρέλης
Τηλ: 213 2030427-421
Fax: 2132030439
Βούλα: 11.11.2015
Aρ. Πρωτ. 49352
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές
για την ανάθεση του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό 800.000,00 € με ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την
διαδικασια της “ανοιχτή δημοπρασία”
της παρ. α) του αρθρ. 3 του
Ν.3669/08
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα
τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική
επιτροπή
με
την
υπ.αριθμ.απόφ. 434/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
Ω08ΙΩΨΖ-ΤΞ2
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
01-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα της προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν.3669/08.

όλα αυτά, εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της
τάξης του 11,1%, ήτοι αύξηση
κατά 1,35 δισ. ευρώ.
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του
ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «ο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είχε εγκαίρως προειδοποιήσει για τις μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες της επιβολής
κεφαλαιακών ελέγχων στην
εξωστρέφεια της ελληνικής οι-

κονομίας. Ήδη οι δυσκολίες
προμήθειας και εξασφάλισης
πρώτων υλών μεταφράζονται
σε μειωμένη παραγωγή και μειωμένες εξαγωγές, ενώ συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς η
«έξοδος» ελληνικών επιχειρήσεων, που αναζητούν τραπεζικό
καταφύγιο και ρευστότητα στις
γειτονικές αλλά και άλλες
χώρες της Ευρώπης.
Είναι, λοιπόν, απολύτως αναγκαία η χαλάρωση των κεφα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 11/11/2015
Αρ. Πρωτ. 33097

τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:
23/12/2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:
28/12/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 4/1/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι
836,28€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2023842-4).
Η Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής εφημερίδες: ΑΥΓΗ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - ΕΒΔΟΜΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 94.500,00€ (Α.Μ. 76/2015).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Σωτηρίου Αναστασία
Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι 11/11//2015
Αρ. Πρωτ.: 33101
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει: Ανοικτό επαναληπτικό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 86.378,81€ (Α.Μ. 72/2015).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
ΟΜΑΔΕΣ

λαιακών ελέγχων, ειδικά για τις
επιχειρήσεις με διεθνείς συναλλαγές, όπως προβλέπεται ήδη
από το σχετικό νομοθετικό
πλαίσιο (ΦΕΚ 1561/24.7.2015)
για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις από τον περασμένο Ιούλιο,
αλλά ισχύει ως τώρα μόνο για
τις ναυτιλιακές εταιρείες (δυνατότητα αναλήψεων ως και
50.000 € ημερησίως), τόσο για
πρακτικούς λόγους βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών,
όσο και ως συμβολισμός ανάκτησης εμπιστοσύνης στο εγχώριο
χρηματοπιστωτικό
σύστημα, στο πλαίσιο και της
νέας ανακεφαλαιοποίησης των
Τραπεζών.
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. Σωτηρίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2023843 - 844
FAX. : 213 2023846
Email : a.sotiriou@halandri.gr
Χαλάνδρι, 10/11/2015
Αρ. Πρωτ.: 32910
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι με την
υπ΄αριθμ. 808/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
για
την
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού για το
έτος 2015, μετατίθεται για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και
από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ.
(ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), λόγω της συμμετοχής
της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην 24ωρη απεργία
που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη
12 Νοεμβρίου 2015.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
«ΟΜΑΔΑ Α» (ΜΕΛΑΝΙΩΝ)
57.317,07
573,17
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
«ΟΜΑΔΑ Γ» (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ) 12.909,60
129,10

www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τριών
(23) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών
στο
σύστημα:
2/12/2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 7/12/2015
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει στις 11/12/2015.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για μία ή περισσότερες
ομάδες. Για τη συμμετοχή στο δια-

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων
στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών
επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2132023842-3-3).
Η Περίληψη Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εξής εφημερίδες: ΑΥΓΗ
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ-ΕΒΔΟΜΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Κυκλοφορούμε κάθε Σάββατο σε περίπτερα, Δήμους, καφέ, φούρνους στην Ανατ. Αττική

ΕΒΔΟΜΗ
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Οι φίλοι δεν αγοράζονται - Υιοθετήστε ένα αδέσποτο
Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης - Ilioupolis Animal Welfare
Σας αρέσουν οι προκλήσεις; Είστε
απ' αυτό το είδος των ανθρώπων
που δεν τους αρκεί απλά να βλέπουν τις αλλαγές, αλλά να παίρνουν μέρος σ' αυτές; Τότε σας
έχουμε τον επόμενο στόχο σας:
Την κοινωνικοποίηση του αγαπημένου μας Αλφόνσο!
Ο νεαρούλης μας αυτός έμαθε απ'
την αγέλη που γεννήθηκε οτι οι
άνθρωποι δεν είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Κι έτσι διδάχτηκε να τους
φοβάται. Χρειάζεται λοιπόν να περάσει χρόνος με έναν άνθρωπο
που θα του αλλάξει τη γνώμη για
το είδος μας, θα του δείξει πως η
παρέα μας μπορεί να είναι πολύ
ευχάριστη. Να μεταμορφώσει
αυτό το φοβισμένο σκυλάκι σ' ενα
κατοικίδιο, να ξεδιπλώσει όλη την
αγάπη που έχει μέσα του αυτό το
ζώο και ο φόβος την κρατά ανεκδήλωτη.
Δεν θα είναι μόνος του σ' αυτήν
την υπέροχη προσπάθεια, η εκπαι-

ΑΔΑ: 6Χ4ΣΟΚ0Κ-Ψ2Τ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Βουλιαγμένη,13-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 4565
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Oργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με
προϋπολογισμό 73.800,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ.
Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη,
Πληροφορίες κα Μ. Καρσαμπά τηλ.:
2132030468, FAX επικοινωνίας 213
20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 1911-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου http://www.vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για
τη μελέτη Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την
αναπαραγωγή του τεύχους με
δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή
να το λάβουν από το φωτοτυπείο
με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ
Δ/νση Αναγυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα

δεύτριά μας θα του δώσει τα κατάλληλα εργαλεία για να σμιλεύσει τον νέο Αλφόνσο και να τον
παραδώσει έτοιμο στο παντοτινό
του σπίτι.

Εσείς θα βάλετε τον χώρο και την
αγάπη σας, ότι άλλο χρειαστεί ο
αγαπημένος μας φίλος θα το καλύψουμε εμείς.
Για τον Αλφόνσο μπορείτε να καλέσετε στο 6947206291 ή να μας
στείλετε μήνυμα στο inbox.

τύπου Β και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού
Αθλητισμού, Πολιτιστικού & Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) με την
υπ.αριθμ.απόφ. 116/2015 και αναρτήθηκε
στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με
ΑΔΑ: 6Χ4ΣΟΚ0Κ-Ψ2Τ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
24-11-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών είναι
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν
3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω
β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα

Διαχείριση
αδέσποτων ζώων
στα 3Β
Την διαχείριση των αδέσποτων
ζώων αποφάσισε ο Δήμος 3Β και
σύστησε γι’ αυτό το λόγο συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς, αποτελείται από
τους: Διπλάρη Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια την Λιάκου Μαρία από την ίδια υπηρεσία,
Κουντούρη Ιωάννη, ιδιώτη κτηνίατρο ως μέλος, με αναπληρώτρια
την κτηνίατρο Ζαμπέλα Αθανασία,
Γιαννακά Νικόλαο, κτηνίατρο, που
συνεργάζεται με το Ζωοφιλικό
Σύλλογο
Βουλιαγμένης
«Ο
ΑΡΓΟΣ», ως μέλος, με αναπληρωτή τον κτηνίατρο Έξαρχο Στέφανο.

παρόμοια με το δημοπρατούμενο,
από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του
ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν.
4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση
συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την
κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 €
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 (έξι) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους του Ο.Α.Π.Π.Α. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Π.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Π.Π.Α.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κυρία ενδιαφέρεται για ενοικίαση διαμερίσματος,
70 έως 80 τ.μ.
Τηλ. επικοινωνίας 210 8994.116

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευτικά, οικόπεδο ένα στρέμμα εντός σχεδίου και
έτερο συνεχόμενο επίσης ενός στρέματος πωλούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

Zητούν Εργασία - Ζητούνται
Kυρία, Ελληνίδα, μητέρα, με συστάσεις και εμπειρία σε ηλικιωμένα άτομα και
παδιά, ζητάει εργασία στις περιοχές, Γλυφάδα, Ελληνικό, Βούλα, Βουλιαγμένη.
κα Ειρήνη τηλ. 6980060887
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων
στις πέριοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. Τηλ. 6938653701.

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν
συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη
ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11
Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949,
e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου)

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

www.ikaraiskos.gr

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ψυχώσεις - νευρώσεις

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ,
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

ikaraiskos@gmx.com

f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ειδικός Ρευματολόγος

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α.

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

www.petridoulemoniapsychologist.com

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε ΧΕ ΤΑ Ι Μ Ε ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

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 βρογχοδιαστολής), 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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

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

Το φάρμακο για τον διαβήτη, περπάτημα!!
Απλό περπάτημα μισής ώρας την
ημέρα το … διαβήτη κάνει πέρα!
Οι ελπίδες για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη, της πιο διαδεδομένης και «ύπουλης» μεταβολικής
διαταραχής που καταγράφεται στις μέρες μας στην
παγκόσμια κοινότητα, είναι τώρα πιο μεγάλες από ποτέ:
είναι, πλέον, διαπιστωμένο επιστημονικά ότι ακόμα και
η πιο ήπια μορφή άσκησης, δηλαδή ένας απλός καθημερινός περίπατος, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη κατά 35% - 40%!
Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τα άτομα με διαβήτη τύπου
1 και 2 ανέρχονται σήμερα σε περίπου 1.200.000, δηλαδή ποσοστό 12% του γενικού πληθυσμού, ενώ η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισής του καταγράφεται στο
δυτικό κόσμο. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη συσχέτισή του με το σύγχρονο τρόπο
ζωής, τις κακές διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα,
την παχυσαρκία και την έλλειψη σωματικής άσκησης.
Αυτό το απλό περπάτημα, εάν συνδυαστεί με ένα γενικότερα υγιεινό τρόπο ζωής και καλύτερες διατροφικές
συνήθειες, αποτελεί την καλύτερη «ασπίδα» παιδιών
και ενηλίκων εναντίον του διαβήτη.
Την ίδια ώρα, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα είναι σε
θέση να παρέχει σήμερα νέα πολύτιμα «εργαλεία» για
την περαιτέρω κατανόηση, την πρόγνωση, αλλά και τη
στενή παρακολούθηση της νόσου σε κάθε πάσχοντα
από τον εξειδικευμένο θεράποντα ιατρό του. Χαρακτηριστικό τέτοιο «εργαλείο» αποτελεί η «Έξυπνη Κάρτα»,
ένα υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει ηλεκτρονικά όλα τα ιατρικά δεδομένα του διαβητικού, στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο ο
εξουσιοδοτημένος ειδικός που τον παρακολουθεί.
Η Κάρτα συνιστά έναν από τους βασικούς στόχους του
Ερευνητικού Προγράμματος ARETAEUS, το οποίο διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών
του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Επιπλέον, με αφορμή τον εφετινό εορτασμό της Παγκό-

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

σμιας Ημέρας Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), το Κέντρο ενώνει, για άλλη μια φορά τις δυνάμεις του στη μάχη κατά
της σύγχρονης «μάστιγας» του διαβήτη με δυο εξέχοντες φορείς, που επιδεικνύουν μεγάλο κοινωνικό έργο
στη δύσκολη για τη χώρα μας σημερινή συγκυρία: τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Ι.Σ.Α.) και το Δήμο Αμαρουσίου.
«Μοχλό» της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ανάληψη
σημαντικών κοινωνικών και ενημερωτικών δράσεων,
που στοχεύουν στη στήριξη των Ελλήνων πολιτών και
την ενίσχυση της γνώσης τους γύρω από τον σακχαρώδη διαβήτη.

2000 τα άτομα αυτά διεθνώς έφταναν τα 151 εκατομμύρια, σήμερα ξεπερνούν τα 300. Το πλέον απογοητευτικό, όμως, είναι ότι η «έκρηξη» αυτή αναμένεται να
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έως το 2020
ο συνολικός αριθμός των διαβητικών υπολογίζεται ότι
θα έχει φτάσει τα 600 εκατομμύρια.
«Είναι ευνόητο ότι ο γενικός πληθυσμός θα πρέπει να
προσανατολιστεί σε αλλαγή του τρόπου ζωής του, με
τη ριζική καταπολέμηση των κυριότερων παραγόντων
κινδύνου, όπως είναι η παχυσαρκία, η υπέρταση, το κάπνισμα κτλ. Θα πρέπει να εντάξει στην καθημερινότητά
του τη σωματική άσκηση, π.χ. κολύμπι, ποδήλατο ή και
περπάτημα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι το κανονικό περπάτημα για 30 λεπτά ημερησίως μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά 35-40%, αλλά και οδηγεί σε καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος και
στις δύο μορφές του διαβήτη» υπογράμμισε ο Καθηγητής.

Tροφές για να μειώσετε τον
κίνδυνο του διαβήτη

Τα θετικά αυτά μηνύματα δίνουν, στο πλαίσιο των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΔΙ.,
Καθηγητής (Ομότιμος) Παθολογίας, Ενδοκρινολογίας,
Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ουλμ Γερμανίας, Ακαδημαϊκός και
Μέλος της Συγκλήτου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA, Σάλτσμπουργκ - Αυστρία)
Σωτήριος Α. Ράπτης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΔΙ.,
Καθηγητής (Ομότιμος) Βιοχημείας του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών
και Τεχνών (EASA, Σάλτσμπουργκ - Αυστρία) Εμμανουήλ Γ. Φραγκούλης και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ.Ε. Πατούλης.
Όπως είναι γνωστό, εξήγησε ο Καθηγητής, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια μεταβολική κατάσταση η οποία
χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του
σακχάρου στο αίμα (υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του
μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας, είτε
λόγω ελάττωσης της ευαισθησίας των κυττάρων του
σώματος στην ινσουλίνη. Οι κύριοι τύποι του είναι ο 1
και ο 2.
Ιδιαίτερα ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, που αποτελεί το 95% του συνόλου των πασχόντων, έχει πάρει διαστάσεις «πανδημίας» την τελευταία δεκαπενταετία,
καθώς ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη σε ολόκληρο
τον κόσμο έχει, πλέον, σχεδόν διπλασιαστεί. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International Diabetes Federation – I.D.F.), ενώ το

Λαχανικά: Αυτά θα πρέπει να είναι η βάση της διατροφής σας. Αυτά περιλαμβάνουν το μπρόκολο, σπαράγγια,
σπανάκι, σέσκουλα, το κάστρο, το λάχανο και το κουνουπίδι. Από όλα τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το λάχανο αποτελεί την ναυαρχίδα του στόλου στην πρόληψη
του σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ.
Καρότο: το γλυκαιμικό φορτίο του καρότου είναι χαμηλό
και επομένως η κατανάλωση του δεν σχετίζεται με αύξηση του σακχάρου.
Σκόρδο και κρεμμύδι: Αν μπορείτε, φάτε τα κάθε μέρα.
Μειώνουν τη χοληστερόλη και την αρτηριακή πίεση, περιέχουν αντιοξειδωτικά και είναι αντι-φλεγμονώδη. Το
σκόρδο θεωρείται εδώ και 5.000 χρόνια περίπου, το
φάρμακο των φαρμάκων.
Ξηροί καρποί: Οι ξηροί καρποί περιέχουν ακόρεστα λιπαρά (καλά λιπαρά) που μπορούν να βελτιώσουν τον μεταβολισμό της γλυκόζης και να υποβοηθήσουν την
δράση της ινσουλίνης στην εγκατάσταση της ευγλυκαιμίας.

"Η Άνοια σήμερα. Συμπεριφορά
σε άτομα με Άνοια"
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, ο Σύλλογος Γυναικών
Λαυρίου, διοργανώνει ομιλία με θέμα "Η Άνοια σήμερα.
Συμπεριφορά σε άτομα με Άνοια", με ομιλητή τον Δρ
Κωστή Προύσκα, Ψυχολόγο-Δρ Γεροντολογίας . Η ομιλία
θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Μηχανουργείου
εντός Τεχνολογικού πάρκου του Δήμου Λαυρεωτικής και
ώρα 19.00.
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33ος αυθεντικός μαθαρώνιος
Ένα ανθρώπινο ποτάμι
Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2015. Ήταν όλοι εκεί. Ο 33ος Αυθεντικός
Μαραθώνιος της Αθήνας πλημμύρισε την ιστορική διαδρομή
από τον Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο με τους περίπου
40.000 δρομείς, από 120 χώρες του κόσμου, να στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Δεκάδες χιλιάδες ήταν και οι θεατές που χειροκρότησαν
τους δρομείς στη διάρκεια της προσπάθειάς τους και ακόμη
περισσότερο στον τερματισμό τους στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Ο Χιώτης Χριστόφορος Μερούσης για τρίτη συνεχή χρονιά
και με επίδοση 2:21.22, αναδείχθηκε νικητής στον Μαραθώ-

νιο ανδρών, στην κλασσική διαδρομή Μαραθώνας-Αθήνα, απόστασης 42.195 μέτρων.
Ο 33χρονος δρομέας κάλυψε την
απόσταση σε 2 ώρες 21' 22'', που
αποτελεί ατομικό του ρεκόρ στην
Κλασική Διαδρομή και πέμπτη επίδοση όλων των εποχών για Έλληνα
αθλητή.
Στην δεύτερη θέση -με το ένατο μετάλλιο του στην διοργάνωση- τερμάτισε ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος (2:27.03) και στην τρίτη
ο Δημοσθένης Ευαγγελίδης (2:27.28). Τέταρτος έφθασε στο
Παναθηναϊκό στάδιο, ο Γιώργος Καραβίδας που τερμάτισε
σε 2:30.41, 5ος ο Νίκος Καλομοίρης (2:31.39) κι έκτος ο Κυριάκος Συμιριώτης (2:32.10).
Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτη ήρθε η Μινόρι Χαγιακούρι από την Ιαπωνία με 2:52.42, ενώ ακολούθησαν οι Ουρανία Ρεμπούλη, Μάγδα Γαζέα και Κων/να Στεφανοπούλου.
Στα 10.000μ.
Η Αναστασία Καρακατσάνη, για τέταρτη συνεχή χρονιά κατάκτησε την πρώτη θέση στα 10χλμ. με χρόνο 34.59.
Στα 5.000μ.
Ο Χρήστος Καλλίας ήταν ο πρώτος αθλητής που μπήκε στο
Παναθηναϊκό Στάδιο διανύοντας τα 5χλμ σε 15.09. «Ποτέ
ξανά στη ζωή μου δεν έχω μπει πρώτος στο Καλλιμάρμαρο!
Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Αυτή η μέρα είναι μια γιορτή!»,
είπε ο 27χρονος δρομέας. Ο Κώστας Νακόπουλος κατέλαβε
τη δεύτερη θέση με 15.19.
Στις γυναίκες η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα
με 17.23.

Συμμετοχή στο Μαραθώνιο μικροί
και μεγάλοι από το Δήμο Παλλήνης
Παράλληλο αγώνα 1.500 μέτρων της μαραθώνιας διαδρομής, έτρεξαν μικροί και μεγάλου του Δήμου Παλλήνης, την περασμένη Κυριακή 8/11, στα πλαίσια του
Αυθεντικού Μαραθώνιου.
Μικροί και μεγάλοι φόρεσαν τα αθλητικά τους προκειμένου να πάρουν μέρος σε αυτή την παγκόσμια γιορτή
αθλητισμού & πολιτισμού σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχής σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Έτσι 375 μαθητές δημοτικών σχολείων και 250 ενήλικες
έζησαν έστω και για λίγο την μοναδική εμπειρία του Μαραθωνίου.
Ο τερματισμός έγινε στο γήπεδο στίβου, με τα παιδιά
ενθουσιασμένα να παραλαμβάνουν μετάλλια για τη συμμετοχή τους στην κορωνίδα των αθλημάτων, η οποία
συνδυάζει την υπέρτατη δοκιμασία και προσπάθεια με
το μήνυμα της κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης.

Αγώνες προαγγέλων στον Μαραθώνιο
από τα παιδιά του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος
O Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος σε
συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και τον
Αθλητικό του Οργανισμό διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά

δρομή και συγκεκριμένα στο 24ο χιλιόμετρο αυτής δίνοντας με τη
σειρά τους το μήνυμα του ευ αγωνίζεσθε, της ευγενούς άμιλλας και φυ-

τους αγώνες προαγγέλων 200 και
500 μέτρων για να υποδεχτούν τα
παιδιά του Δήμου το πέρασμα των
μαραθωνοδρόμων που συμμετείχαν στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, την Κυριακή 8
Νοεμβρίου 2015.
Τριακόσια πενήντα και πλέον παιδάκια έζησαν από κοντά τη χαρά της
συμμετοχής στην Μαραθώνια δια-

σικά το μήνυμα της συμφιλίωσης και
της ειρήνης μεταξύ των λαών.
Την απονομή μεταλλίων έκανε ο

Δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου,
ακολούθησε ο Πρόεδρος του
Αθλητικού Οργανισμού Γιαννάτος
Σωτήρης και συνέχισαν οι παραβρισκόμενοι Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι.
Τα παιδιά και οι γονείς μαζί με
όλους τους διοργανωτές και υπό
το εμψυχωτικό παιάνισμα της Δημοτικής Φιλαρμονικής χειροκρότησαν θερμά και εμψύχωσαν τους
μαραθωνοδρόμους που πέρασαν
από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος
δίνοντας τους κουράγιο και δύναμη να τερματίσουν τη διαδρομή
των 42 χιλιομέτρων από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
για άλλη μια φορά πραγματικά ενθουσιώδης και αυτό δίνει το έναυσμα να συνεχίσουν και στο μέλλον
με παρόμοιες εκδηλώσεις.
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Αλλη μια νίκη για τις Νεάνιδες του Πρωτέα Βούλας
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ –
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 25-78
Μια ακόμη νίκη σημείωσαν
οι Νεάνιδες του “Πρωτέα”
Βούλας για το πρωτάθλημα
της Α΄ΕΣΚΑΝΑ, καθώς
εκτός έδρας και της Τερψιθέας με 78-25 για την 5η
αγωνιστική.
Την επόμενη αγωνιστκή οι
Νεάνιδες του “Πρωτέα” θα
αντιμετωπίσει εντός έδρας
τον Ολυμπιακό (18/11,
21:30).
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ –
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 25-78
Διαιτητές:
Κατσιμάρδος,
Ζαννίδης
Δεκάλεπτα : 2-17, 10-37,
16-57, 25-78
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (Φατούρος): Μαργαρίτη , Καραγιάννη, Κουμερζά 1,
Χειλάκου , Βαμβακίδου 2 ,
Νικοπούλου , Καβαλέγκα
3(1), Καραγιάννη 1, Χάλκου
7 , Τζανακάκη 2, Κακούρη 9
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (Σόφτσης): Μυλωνάκη 11, Δανδουλάκη Μ. 17, Κορρέ 3(1) ,
Νάκου 3, Δανδουλάκη Αλ.
7(1) , Κάραλη 5(1) , Μαγγίνα
9, Παυλινέρη 6 , Αναστασοπούλου 11, Κοντοθανάση
6(2)

1o Πρωτάθλημα επιτραπέζιας
αντισφαίρισης εργαζομένων
& αιρετών Δήμου 3Β
Ο Πανελλήνιος Ομιλος Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης
{Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α.) οργανώνει το πρώτο πρωτάθλημα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης εργαζομένων και αιρετών του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης την
Κυριακή 15 Νοεμβρίου από ώρα 10 το πρωί, στην
αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρισης (Λευκάδος 1
κάτω από το γέφυρα της Λ. Βουλιαγμένης).

4ος Αγώνας δρόμου
Ρεματιάς Χαλανδρίου

“Ιατρική Επιστήμη και ποδόσφαιρο στις
αναπτυξιακές ηλικίες”
Το Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου “Αρης Βούλας” οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Ιατρική Επιστήμη και ποδόσφαιρο στις αναπτυξιακές ηλικίες”, που θα γίνει τη Δευτέρα
16 Νοεμβρίου από 8 έως 9.30 μ.μ. στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Βούλας (Αγ. Ιωάννου) Βούλα.
Θα μιλήσουν:
Κατσίμπρας Μιχαήλ (τεχν. Δι/ντης ακαδημιών ΕΠΣΑΝΑ)
Παπαδημητρίου Δημήτριος (Παιδοενδοκρινολόγος)
Αθανασόπουλος Μάριος (Διατροφολόγος)
Κρινάς Γεώργιος (Ορθοπεδικός)
Αθανασοπούλου Ιωάννα (Ψυχολόγος)

Ενα σύγχρονο, πλήρες, Δημοτικό
Γυμναστήριο στο Δήμο Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου και ο ΟΝΑΠ
«Θέσπις» για να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες άθλησης
και γυμναστικής στους δημότες
διευρύνουν τα ομαδικά προγράμματα άθλησης του Δημοτικού Γυμναστηρίου, ώστε οι δημότες να
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το πρόγραμμα αυτό που τους
ταιριάζει.
Το Δημοτικό Γυμναστήριο διαθέτει
για τους ασκούμενους πολλούς
διαδρόμους, ποδήλατα, ελλειπτικά καθώς και όλα τα σύγχρονα μηχανήματα για μυϊκή
ενδυνάμωση αλλά και ελεύθερα
βάρη.
Διαθέτει επίσης ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για τα ομαδικά προγράμματα όπου λειτουργούν
τμήματα για pilates, dance – aer-

Ο δήμος Χαλανδρίου διοργανώνει τον 4ο Αγώνα
δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου.
Την Κυριακή θα τρέξουμε μικροί και μεγάλοι για να
γυμνάσουμε το σώμα μας, να δυναμώσουμε το
μυαλό μας και να δώσουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στηρίζοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
δήμου Χαλανδρίου με την προσφορά τροφίμων για
τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Η συγκέντρωση των τροφίμων θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική πλατεία.
09.00 – 10 χλμ Ανδρών – Γυναικών
10.30 – 4 χλμ Ανδρών – Γυναικών
11.20 – Γύρος Πλατείας για παιδιά
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα
2132023874 (ώρες 09.00 – 14:00), 2132023921
(ώρες 09.00 - 14.00)

Αξιολόγηση Σωματείων
Στίβου 2015
8ος ο Αμεινίας!

obic και παραδοσιακούς χορούς.
Στο γυμναστήριο λειτουργεί επίσης ειδικό πρόγραμμα για Α.μ.Ε.Α.
Οι γυμναστές είναι στη διάθεσή
του κάθε δημότη καθημερινά για
να τον καθοδηγήσουν και να προσαρμόσουν ένα πρόγραμμα άθλησης ή μυϊκής ενδυνάμωσης ειδικά
γι’ αυτόν.

Το Γυμναστήριο λειτουργεί από
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
8:00 το πρωί έως τις 21:00 το
βράδυ και το Σάββατο από τις 9:00
έως τις 15:00.
Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Διονύσου: Σαρανταπόρου 1Α &
Ηρώων Πολυτεχνείου, Άγιος Στέφανος τηλ. 210 6215104.

Δημοσιεύθηκε επίσημα, από τον ΣΕΓΑΣ, η αξιολόγηση
των σωματείων Στίβου για το 2015, στην οποία ο
«ΑΜΕΙΝΙΑΣ», μεταξύ 297 σωματείων, κατατάσσεται, για
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στην ΟΓΔΟΗ (8η) θέση σε
Πανελλήνιο Επίπεδο.
Η φετινή παρουσία, αλλά και γενικότερα η πορεία του
“Αμεινία” τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς αθλητών και αθλητριών, προπονητών
καθώς και της υποστήριξης των φίλων του, κατατάσσοντας τον πλέον στα μεγάλα αθλητικά σωματεία στίβου της χώρας, αν και μετρά μόλις είκοσι χρόνια
αγώνων.
Συγχαρητήρια! σε όλους όσοι συνετέλεσαν σε αυτό!
Η Διοίκηση του “Αμενινία” εύχεται «στη νέα αθλητική
χρονιά που διανύουμε υγεία, ώστε με πίστη και θέληση
στην προπόνηση, οι αθλητές και οι αθλήτριες μας να
έχουν και πάλι ισάξια των ικανοτήτων τους αξιολόγηση,
που θα φέρει, αν όχι την άνοδο ακόμη ψηλότερα, τη
σταθεροποίηση του “ΑΜΕΙΝΙΑ” στη δεκάδα πανελληνίως»!

