«Σκηνή πας ο κόσµος
εστί και παίγνιον·
ή µάθε παίζειν
ή φέρε τας οδύνας»
(Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ.
Έλληνας ποιητής)

H ευθύνη των πολιτικών

73η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ

Ανεπίτρεπτη η άγνοια.
Η σιωπή δείχνει ενοχή

ΚΟΡΩΠΙ: Ντοκουμέντα
για την
πυρπόλησή
του

«Οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς
αληθείας, καί ἐπί τά ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται»
(Θουκυδίδης Α, 20, 3)
Την ίσκα1 για το σημερινό μου σημείωμα την άναψαν δύο άτομα που εκτιμώ, για διαφορετικούς λόγους το καθένα. Ο Γιάνης Βαρουφάκης και η Νάντια
Βαλαβάνη, στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώτου, «Ανίκητοι Ηττημένοι», στο
Γκάζι (Τεχνόπολη) την περασμένη
Δευτέρα 10.10.17. Δεν θα παρουσιάσω, ούτε θα κρίνω το βιβλίο,
πρώτα γιατί δεν το έχω διαβάσει
και κύρια, γιατί δεν είναι αυτός ο
σκοπός της στήλης.
του Κώστα
Βενετσάνου
Μετά την παρουσίαση από αξιόλογους και γλαφυρούς ομιλητές (Β.
Βασιλικός, Νάντια Βαλαβάνη, Ν. Θεοχαράκης) και
δυο λόγια του συγγραφέα, δόθηκε ο λόγος στο
κοινό που είπε τον... πόνο του. Δόθηκε και σε μένα
για να πω ότι μ’ αυτά που εξιστορούνται στο βιβλίο
και οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τους ομιλητές,
μου δημιούργησαν ένα αίσθημα θυμού: «Φεύγω πιο
θυμωμένος, απ’ ότι είμαι, κυρίως, τα τελευταία χρόνια» και ρώτησα τους δυο τ. Υπουργούς αν γνωρίζουν – και εάν «ναι» πώς αντέδρασαν – ότι η
«κυβέρνηση» Λουκά Παπαδήμου ήταν παράνομη
συνταγματικά.
Συνέχεια στη σελ. 2

Παραδοσιακό ιστιοφόρο
του 1835, στο νερό...

35 Λεύκες στο χώμα...
“Καραφλή” πλατεία
η Σοφ. Βενιζέλου
στη Βούλα
Σελίδες 7, 13

«Oλοκληρωμένη Εγκατάσταση
Διάθεσης Απορριμάτων»
στα λατομεία Κορωπίου;

Ελευθέριος Πετρούνιας!
το Αστέρι της Ελλάδας

Σελίδα 6

Σελίδα 10
γράφει ο Μιχάλης Στεφανίδης

Ξηλώνονται, από το Δήμο,
αυθαίρετοι καταυλισμοί
στην Κερατέα
Σελίδα 7

Σελίδα 23
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Ανεπίτρεπτη η άγνοια
Συνέχεια από τη σελ. 1
«Να μας πουν οι δυο Υπουργοί και οι Συνταγματολόγοι, πού στηρίζεται η νομιμότητά της, γιατί αν είναι
παράνομη, όπως ισχυρίζομαι κι έχω επιστημονικά
αποδείξει, και όπως έχουν παραδεχτεί ο ίδιος ο Παυλόπουλος (νυν ΠτΔ) και οι επίσης Συνταγματολόγοι,
Ευαγγ. Βενιζέλος και Γ. Κατρούγκαλος, οι πράξεις
της, δηλαδή το δεύτερο ΜΝΗΜΟΝΙΟ και οι εφαρμοστικοί νόμοι, είναι ανυπόστατες»! Απάντηση δεν

Διαβάστε ακόμη
Safe Water Sports στη Βούλα Σελ. 6
Προβλήματα και καθυστερήσεις στην
Σελ. 6
Πολεοδομία Μαρκοπούλου

Φωτίστηκε η Λεωφ. Μαρκοπούλου Σελ. 7
Λαγονησίου
“Η Διοίκηση Κωνσταντέλλου μισεί
Σελ. 7
τα δέντρα” Δημοσθένης Δόγκας
Έργα αποχέτευσης σε Παιανία και
Λαύριο
Σελ. 7
Προϊστορικά φρεάτια και στέρνες στην
Σελ. 8
αρχαία Αθήνα γιάννης κορναράκης

Τα μάτια του Νέστορα
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

H “Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου” ζητάει από το Π.Σ.
Σελ. 11
Αέρινες χρήσεις και σημασίες
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Οταν οι μνήμες ζωντανεύουν...

Σελ. 15

Ανάκληση σαρδέλας από ΕΦΕΤ Σελ. 19

Ρευματικό νόσημα: “Μην αργείς,
Σελ. 23
επικοινώνησε τώρα”

πήρα και τούτο λόγω συγγνωστής άγνοιας. Ο μεν
ένας είναι μεν διεθνούς κύρους οικονομολόγος και
διατείνεται με υπερηφάνεια ότι δεν είναι και δεν
θέλει να είναι πολιτικός(;), η δε Νάντια, αν και εθήτευσε παραγωγικά ως Υπουργός Οικονομικών, και
είναι επίσης οικονομολόγος, εσιώπησαν!

«Χρή σιγάν ἤ κρείσσονα σιγής λέγειν» Πυθαγόρας.
(= Πρέπει να σωπαίνεις ή να λέγεις κάτι καλύτερο
από τη σιωπή)!
Εσιώπησαν, γιατί προφανώς δεν είχαν να πουν κάτι
καλύτερο από τη σιωπή!
Γιατί μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, αγωνιστές βαθείς γνώστες και θεράποντες της επιστήμης τους,
αλλά «δεν είναι πολιτικοί», τουλάχιστον ο Βαρουφάκης, κατά δήλωσή του.
Κατά την άποψή μου, αφού υπηρέτησαν (και απήλαυσαν) τα κοινά, τα της «πόλεως», είναι πολιτικοί. Από
εκεί κι έπειτα όμως τίθεται θέμα πληρότητας σε
έκταση και βάθος της πολιτικής ικανότητας.
Εξηγούμαι: είναι δυνατόν κάποιος να είναι ικανότατος γιατρός, βαθύς γνώστης της επιστήμης του, ευσυνείδητος. Αυτό, σε καμμία περίπτωση όμως δεν
σημαίνει ότι είναι κατάλληλος και ικανός να νομοθετεί και να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης σε μια «κυβέρνηση», σαν του Παπαδήμου, που τον έκαναν και
πρόεδρο της Ακαδημίας! Άρα;
Άρα, αν θέλει να ‘ναι πολιτικός, βουλευτής κ.λπ.,
οφείλει να διαβάσει – να μελετήσει – ένα μικρό βιβλιαράκι που λέγεται ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Δεν λέω ότι αρκεί·
ας διαβάσει κι ένα απλό σύγγραμμα Συνταγματικού
Δικαίου. Το ίδιο αν είναι εργάτης, γεωπόνος, μηχανικός ή οικονομολόγος. Άλλως, ΔΕΝ είναι ευσυνείδητος και ικανός πολιτικός. Είναι ανεπαρκής! Και στην
πολιτική η ανεπάρκεια είναι ΖΗΜΙΑ για το κράτος, για
το λαό, για την πατρίδα!
Το βάθος των γνώσεων (η εξειδίκευση), δεν πρέπει ν’
αποβαίνει εις βάρος του εύρους. Το βάθος, χωρίς το
εύρος της επιστήμης, αποβαίνει τελικά εις βάρος της
ίδιας της επιστήμης.
Για παράδειγμα, όπως είπε ο Βαρουφάκης – και το
γράφει νομίζω, στο βιβλίο του, ο Ντάϊσεμπλουμ, στο
Eurogroup συζήτησαν για την Ελλάδα αποκλείοντας
τον εκπρόσωπο της Ελλάδας! Τον Βαρουφάκη. Κι
όταν ρώτησε τη νομική υπηρεσία αν δικαιούται ο Πρόεδρος του Eurogroup να αποκλείσει τον Έλληνα
Υπουργό, η απάντηση ήταν θετική!
Ναι· δικαιούται, γιατί το Eurogroup δεν είναι τυπικό
όργανο κι επομένως δεν έχει θεσμοθετημένους κανόνες λειτουργίας. Αυτή την απάντηση υπαγορεύει η
πρόχειρη εξειδικευμένη εις βάθος γνώση του ευρωπαϊκού και Διοικητικού Δικαίου. Η ευρύτητα όμως των
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νομικών γνώσεων, μας διδάσκει για τους Γενικούς
Κανόνες Δικαίου, για το «συγγενές δίκαιο» από το
ρωμαϊκό (mutatis Mutandis)2 (Όμοια, ομοίοις).
Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιατρική και σ’ όλες τις επιστήμες.
Δεν μπορεί για παράδειγμα ένας εξειδικευμένος
σπουδαίος καρδιολόγος να λέει στον ασθενή, που
του παραπονείται ότι πονάει, στο στήθος χαμηλά, ότι
δεν πονάει(!), ή ότι δεν «έχει τίποτα», επειδή το καρδιογράφημα δεν δείχνει τίποτα το παθολογικό. Μπορεί να έχει πόνο ο ασθενής είτε λόγο απόφραξης της
χολής, είτε στο πάγκρεας ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί
δεν είμαι γιατρός.
Τα λέω όλα αυτά γιατί είμαι θυμωμένος. Και είμαι θυμωμένος γιατί εδώ κι αρκετά χρόνια έχω διαπιστώσει
ότι οι πολιτικοί μας, ακόμη κι αν δείξουν κάποια διάθεση ν’ ακούσουν τον πολίτη ή να πληροφορηθούν, ή
ΔΕΝ είναι σε θέση να αξιολογήσουν καταστάσεις,
και δεν καταβάλλουν την επιμέλεια να προσπαθήσουν, ή δεν ενδιαφέρονται, ή λόγω φιλαυτίας θεωρούν ότι τα γνωρίζουν όλα – δεν τίθεται, βεβαίως,
θέμα για την κριτική τους ικανότητα – ή αρκούνται
στη γνωμοδότηση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, που εκτελεί εντολές της Εκτελεστικής Εξουσίας, προσπαθώντας να τις επενδύσει με
νομιμοφάνεια (πάντοτε ‘βρίσκεις ερείσματα, έστω και
σαθρά), ή, ακόμη χειρότερα αρκούνται στη «γνωμοδότηση» της κομματικής γραμματείας, ή στις εκ του
προχείρου «γνώσεις» τους, όπως των «ποδοσφαιρικών» συζητήσεων στα καφενεία.
Ο πολιτικός πρέπει να έχει σπουδάσει «πολιτικές επιστήμες» ή να έχει ενσκύψει στα Oικονομικά και Νομικά κυρίως και στους δύο αυτούς τομείς, Ιστορία σε
βάθος και έκταση και σε επιμέρους κάθε φορά επιστήμες, συμβουλευόμενος ειδικούς και εμβαθύνοντας κατά περίπτωση.
Βέβαια υπάρχει και η «εύκολη» λύση, ν’ ακολουθούμε
τις οδηγίες του κόμματος!
Είναι εκείνο που είχε πει, ο σχεδόν τα πάντα ειπών
Θουκυδίδης για την πολιτική επιστήμη, στην αρχή του
παρόντος (μότο): «Τόσον απρόθυμοι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι να μπουν στον κόπο ν’ αναζητήσουν την αλήθεια και τρέπονται μάλλον στο να τα
βρίσκουν όλα έτοιμα».
Τρέπονται ή τέρπονται, με το εύκολο, όπως λέει γνωστός μας φιλόλογος-φιλόσοφος, αναγραμματίζοντας
το «ρε» και λογοπαίζοντας προς τέρψιν(!) εαυτού και
αλλήλων.

――――――
1. ίσκα - φυτίλι.
2. Mutatis mutandis: λατ. τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή τα ανάλογα.
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βιβλιοπαρουσίαση
Τα νέα βιβλία της συγγραφέως Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα παρουσίασε ο Εκδοτικός Οίκος “Σκαραβαίος”
σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ευρυάλη Βούλας” και την εφημερίδα
“Εβδόμη” την
περασμένη
Κυριακή 8 Οκτωβρίου στην Πνευματική
Εστία Βούλας.

Τα βιβλία είναι: «Λίγα Αγριολούλουδα”
μυθιστορία με “ζωντανές” εικόνες και
έντονα συναισθήματα και “Η Κυψέλη
της γνώσης” πολυθεματικά άρθρα που
έχουν δημοσιευθεί και στην “Εβδόμη”.
Η εκδήλωση ήταν εμπλουτισμένη με
μουσική και χορό και ο απόηχος που
άφησε είναι ιδιαίτερα καλός.

Για τα βιβλία μίλησαν ο Κώστας Βενετσάνος, γενήτορας των Εκδόσεων Σκαραβαίος, η Ασπασία Παπαδημητροπούλου Τσαγκάρη, οικονομολόγος Υ.ΕΘ.Α. και η
συγγραφέας Φαίδρα ΦραγκομανώληΚοκκόλα.
Η Χριστίνα Γκουντέλια μουσικολόγος
Α.Π.Θ. έπαιξε στο πιάνο και τραγούδησε

η Βάσω Κορδώση.
Η εκδήλωση έκλεισε με το χορευτικό
ζευγάρι Ρία Σανιδά και Μέμο Ρούσσο.
Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος
Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 2120 8959.004
www.skaravaios.gr
και στα Βιβλιοπωλεία

Εντυπωσιακό το χορευτικό ζευγάρι, έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο την εκδήλωση.
Στο πάνελ από αριστερά: Ασπασία Παπαδημητροπούλου-Τσαγκάρη, Κώστας Βενετσάνος,
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα και η νεότερη Φαίδρα Κοκκόλα.
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«Ματίας ο Πρώτος»
Της Άλκη Ζέη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Κάθε Κυριακή στις 11:15
Στο Θέατρο Άλφα.Ιδέα, για τη φετινή χρονιά (΄17-΄18) τη
σκυτάλη παίρνει η Άλκη Ζέη, απ´ τις πιο αγαπημένες συγγραφείς μικρών και μεγάλων, όπου ζωντανεύει και μεταφέρει
στη σκηνή το έργο του σπουδαίου Πολωνού παιδαγωγού
και παιδιάτρου Γιάνους Κόρτσακ, «Ματίας ο Πρώτος».
Ένα αντιπολεμικό παραμύθι που υμνεί τη φιλία, την
αγάπη και την παιδική αθωότητα. Μια παράσταση, γεμάτη μουσική, γρήγορη σκηνική δράση, χιούμορ αλλά και
συγκίνηση, όπου παρακολουθούμε τον αγώνα των παιδιών
να διορθώσουν τα λάθη των μεγάλων και να αλλάξουν τον
κόσμο!!!
Μπορεί ένα παιδί να κυβερνήσει τον κόσμο;
Μπορεί ένα παιδί να αλλάξει το κόσμο;
Τι θα γινόταν αν τα παιδιά είχαν για λίγο την εξουσία στα
χέρια τους;
Μετά τον θάνατο των γονιών του, ο μικρός Ματίας, μοναδικός διάδοχος του θρόνου, στέφεται ο νεαρότερος βασιλιάς
στην ιστορία. Απογοητευμένος από τον τρόπο που οι μεγάλοι
κυβερνούσαν μέχρι τότε την χώρα και γνωρίζοντας το παράλογο παιχνίδι του πολέμου από κοντά, αποφασίζει να περάσει
την εξουσία στα παιδιά!
Τί νόημα έχει να κυβερνούν οι μεγάλοι, αφού έχουν χάσει
ολόκληρη την ουσία και την διασκέδαση της ζωής;
Τα παιδιά στην εξουσία, οι μεγάλοι πίσω στα θρανία!
Ο Ματίας λοιπόν φτιάχνει ένα δικό του κόσμο, ακριβώς όπως
τον θέλει. Ορκίζεται να μην ξεχνά ποτέ να είναι παιδί και η
γιορτή ξεκινά!
Θέατρο Αλφα: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα
Τηλέφωνο: 21 0523 8742
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΓΕΦΥΡΕΣ
Μέγαρο Μουσικής

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017/21:00
Ένας διάλογος δύο ερμηνευτών από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους αλλά με κοινή πολιτιστική κληρονομιά και
κοινό –συμπτωματικά– όνομα! Ο υποψήφιος για Γκράμι
Άβι Αβιτάλ είναι κλασικός μουσικός, ενώ ο βραβευμένος
Όμερ Αβιτάλ, καταξιωμένος ερμηνευτής και συνθέτης της
τζαζ. Mαζί με τον Γιονατάν Αβισάι και τον Ιταμάρ Ντοάρι,
αντλώντας από τη μουσική του Μαρόκου και της Βόρειας
Αφρικής, παντρεύουν ισραηλινές αρμονίες και μεσογειακούς ρυθμούς σε ένα αμάλγαμα όπου η ευαισθησία της
μουσικής δωματίου συναντά την ακατέργαστη ενέργεια
της τζαζ.
Avi Avital μαντολίνο
Omer Avital κοντραμπάσο, ούτι
Yonathan Avishai πιάνο
Itamar Doari κρουστά
«Το μαντολίνο όπως δεν το φανταστήκαμε ποτέ… Ο [Άβι]
Αβιτάλ καθηλώνει με τη δεξιοτεχνία και το ολόψυχο δόσιμό του», Haaretz Daily
«Πρωτοποριακός, ο Όμερ Αβιτάλ μπολιάζει την τζαζ με
μυριάδες στοιχεία της world μουσικής.» LA Times
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, 115 21 Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 7282000

ΕΒΔΟΜΗ

Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ραμνούντα
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μαραθώνα, στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν ξενάγηση στον Αρχαιολογικό
Χώρο του Ραμνούντα, την
Κυριακή 22 Οκτωβρίου
2017 στις 10:00 π.μ. και
προβλέπεται να διαρκέσει
έως 14:00 μ.μ. Την ξενάγηση θα κάνουν οι αρχαιολόγοι
της
Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής Πέλλη Φωτιάδη και
Στέλλα Ραφτόπουλου.
Ο Ραμνούς ήταν αρχαίος οικισμός, στρατηγικά σημαντικός
για τις θαλάσσιες διαδρομές
στον Ευβοϊκό κόλπο. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ραμνούντα, καταλαμβάνει έναν
λόφο ύψους 30 μέτρων που
βρίσκεται πολύ κοντά στην θάλασσα ανάμεσα σε δύο όρ-

μους. Το περιτειχισμένο τμήμα
του καλύπτει έκταση 230 επί
270 μέτρων. Μέσα στα τείχη
σώζονται το γυμνάσιο, το θέατρο, ιερά και η ακρόπολη του
Ραμνούντα. Η κεντρική πύλη
του φρουρίου βρίσκεται ακόμα
στα νότια του φρουρίου, όμως
υπάρχουν και άλλες, μικρότερες πύλες. Μέσα στα όρια των
τειχών ξεχωρίζουν οι ναοί της
Νέμεσης, ενώ έξω από τον λατρευτικό χώρο διασώζονται
ίχνη κατοικιών. Επίσης υπάρχει ναός του Αμφιάραου, αλλά
και αρκετοί ταφικοί περίβολοι.
Οι μη έχοντες κάρτα μέλους
των Φίλων του Αρχαιολογικού
Μουσείου Μαραθώνα, θεωρημένη για το 2017 θα επιβαρυνθούν με το κόστος εισόδου
στον Αρχαιολογικό Χώρο (Εισιτήρια: ολόκληρο 4 €, μειωμένο: 2,00€ ανά άτομο).

Η μετάβαση θα γίνει με

«H 28η Οκτωβρίου-Πατησίων
σαν τόπος και χρόνος,
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
Το «Αρχείο Πολέμου» οργανώνει εκδήλωση με θέμα
«η 28η Οκτωβρίου-Πατησίων σαν τόπος και χρόνος,
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ», στις 21
Οκτωβρίου 2017, Ώρα:
19:30 μ.μ.
Θα παρουσιάσει η Άννα
Στάικου από πλευράς του Η
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΖΕΙ.
Θα προβληθεί οπτικοακουστικό υλικό από την Ο.Π.Ι.Κ.
(ομάδα προφορικής ιστορίας Κυψέλης)
Θα σχολιάσει η Τασούλα
Βερβενιώτη, Ιστορικός και
ιδρυτικό μέλος της Ο.Π.Ι.Κ.
Συντονιστής Νίκος Μητρογιαννόπουλος, ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Είμαστε τόσο απομακρυσμένα χρονικά από το 1940
για να μη θυμόμαστε, να
μην ξέρουμε, να μη μαθαίνουμε;
Μία προσπάθεια να ανασυρθούν από το παρελθόν πρόσωπα που διαδραμάτισαν

ένα ρόλο στην κατοχική
Αθήνα και ειδικότερα γύρω
από τις γειτονιές και περιοχές που ενώνει η 28η Οκτωβρίου-Πατησίων.
Γεγονότα που καθόρισαν
τον αντικατοχικό αγώνα,
επηρέασαν το φρόνημα του
λαού, έγιναν πρωτοσέλιδα
στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό τύπο.
«Θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε την εποχή, την
ηρωική αλλά και σκληρή
ζωή και πραγματικότητα,
όπως την βίωσαν οι απλοί
άνθρωποι.
Η αντίσταση στην Πατησίων
είχε ιδιαιτερότητες και
αυτές θέλουμε να αναδείξουμε», σημειώνει το “Αρχείο Πολέμου”.
Για την παρουσία σας ενημερώστε στο, 210-8676390,
ή στο κινητό 69-98088220, ή
afreris@wararchivegr.org το
αργότερο μέχρι την 19-102017 καθώς ο χωρος είναι
περιορισμένος.

ιδιωτικό μέσο. Σημείο συνάντησης η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου.
Η διαδρομή εντός του αρχαιολογικού χώρου είναι
χωμάτινη και σε πολλά σημεία της κατηφορική, οπότε

θα απαιτηθούν και τα κατάλληλα υποδήματα και νερό.
Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, στο μέλος του ΔΣ
Μαρία Παπαπαύλου κιν.
6945079690. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ»
Το ιστορικό δράμα για τη γενοκτονία των Αρμενίων«Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ» και η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή, το ιστορικό δράμα για τη γενοκτονία των Αρμενίων «Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ» και την
απολαυστική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΑΤΟΥΣΑ», από την Πέμπτη 12, έως και την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017.
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ» - Α΄ προβολής
(The Promise)
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Ο Mάικλ, ένας εξαίρετος σπουδαστής ιατρικής (Oscar
Isaac), συναντά την πανέμορφη δασκάλα χορού Άνα (Charlotte Le Bon), στα τέλη του 1914. Η αρμένικη κληρονομιά
τους, θα τους φέρει κοντά, αλλά σύντομα εκείνος θα συγκρουστεί με την τωρινή αγάπη της Άνας, έναν Αμερικανό
φωτοδημοσιογράφο (Christian Bale), που είναι αποφασισμένος να εκθέσει όλη την αλήθεια, για τη γενοκτονία των Αρμενίων... Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια
στην τιμή του ενός, μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Η Αθήνα της Κατοχής:
Μνήμες και Τόποι
Η Αθήνα θυμάται τις 1.265 ημέρες γερμανικής κατοχής.
Αθήνα της πείνας, των καζίνο και καμπαρέ, των μπλόκων,
των διωγμών και εκτελέσεων αλλά και του αγώνα για μια
ελεύθερη ζωή.
Τι έχουν να διηγηθούν τα κτίρια και οι δρόμοι; Πού ήταν το
αρχηγείο της Γκεστάπο και η κεντρική Κομμαντατούρ; Πώς
ήταν η ζωή τότε; Μια ιστορία που ξεκίνησε τον Απρίλη του
’41 και κράτησε πέρα από το ανθρώπινο όριο.
Η ξενάγηση γίνεται με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, 11:00 - 13:00.
Σημείο συνάντησης: Επί της πλατείας Κολωνακίου.
Πάντα με τη συνοδεία άριστα καταρτισμένων ξεναγών της
αctionplus (κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση).
Η ξενάγηση είναι κατάλληλη για ηλικίες άνω των 12 ετών.
Κόστος ξενάγησης: 10 ευρώ /άτομο - παιδιά από 12 - 15
ετών (με τη συνοδεία ενηλίκου, επίδειξη ταυτότητας) και
συνοδοί ΑΜΕΑ: Δωρεάν.
Προσβασιμότητα: Περιορισμένη για άτομα με κινητικές δυσκολίες.
Για κρατήσεις: info@action-plus.gr & 210-3230102
www.action-plus.gr

ΕΒΔΟΜΗ

«Ηλέκτρα» του Ρίχαρντ Στράους
Εθνική Λυρική Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ
Με την «Ηλέκτρα» του Ρίχαρντ Στράους θα ανοίξει η αυλαία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ την Κυριακή
15 Οκτωβρίου. Στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας η Αγνή
Μπάλτσα, στην πρώτη της συνεργασία με την ΕΛΣ.
Η Ηλέκτρα του Ρίχαρντ Στράους, βασίζεται στην ομώνυμη
τραγωδία του Σοφοκλή. Θα παρουσιαστεί σε νέα παραγωγή, σε μουσική διεύθυνση Βασίλη Χριστόπουλου, σκηνοθεσία – σκηνικά Γιάννη Κόκκου, στις 15, 18, 22, 26, 31
Οκτωβρίου 2017, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνι-

Μουσικές βραδιές...
Για δύο Κυριακές 15 & 22 Οκτωβρίου, η “Μπουάτ”
θα φιλοξενήσει στο πάλκο της, την Βάσω Κορδώση
και τον Κώστα Μπιλίση. Τα όμορφα τραγούδια και ο
ήχος του πιάνου, δένουν αρμονικά με τη ζεστή ατμόσφαιρα του χώρου και υπόσχονται, ενα πολύ όμορφο
βράδυ. Ωρα έναρξης 21:00, N. Πλαστήρα 12 Βούλα,
Τηλέφωνο κρατήσεων - 6940917605
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κής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.
Η Ηλέκτρα χαρακτηρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες
αλλά ταυτόχρονα και πιο απαιτητικές όπερες του 20ού
αιώνα. Το ανέβασμά της αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την
Εθνική Λυρική Σκηνή και τα μουσικά της σύνολα, καθώς η

καθώς επιλέγεται ως εναρκτήριο ένα έργο ελληνικής θεματολογίας, εμπνευσμένο από τον μύθο των Ατρειδών (Κύκλος Ατρειδών), αλλά ταυτόχρονα ένα έργο του 20ού
αιώνα (Κύκλος 20ος αιώνας), καθώς μεταξύ των προθέσεων της ΕΛΣ είναι η ανάδειξη του γεγονότος ότι η λυρική
τέχνη δεν εξαντλείται στον 19ο αιώνα.
Παρότι στηρίζεται στην τραγωδία του Σοφοκλή, το κείμενο επικεντρώνεται κυρίως στην εμμονή της Ηλέκτρας να εκδικηθεί για
τον θάνατο του πατέρα της, αλλά και στα συναισθήματα και την
ψυχολογία της καθώς συνομιλεί με την αδελφή της Χρυσοθέμιδα,
τον αδελφό της Ορέστη και τη μητέρα της Κλυταιμνήστρα.
Τιμές εισιτ.: 15, 30, 40, 60, 65, 100 €, Φοιτητικό, παιδικό: 15 €
Ταμεία της ΕΛΣ – Τ. +30 2130885700

ιδιαίτερα σύνθετη παρτιτούρα, στην οποία ο Στράους ωθεί
την εξπρεσιονιστική έκφραση στα άκρα και αγγίζει τα όρια
της τονικότητας, προβλέπει περίπου 110 μουσικά όργανα.
Η Ηλέκτρα του Στράους δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ από
την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο συμβολισμός είναι πολλαπλός,

«ΚΟΙΤΑ ΤΟΥΣ»

“Η Ρόζα της Σμύρνης”
Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει την
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:30 την προβολή
της ταινίας “Η Ρόζα της Σμύρνης”,

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΧΟΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
στο π. Κάμπινγκ Βούλας
Στο π. κάμπινγκ Βούλας εθελοντής δάσκαλος για δεύτερη
συνεχή χρονιά παραδίδει μαθήματα για την εκμάθηση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ σε ενηλίκους, ΔΩΡΕΑΝ σε ολιγομελή τάξη και την φετινή χειμερινή περίοδο 2017-18.
Τα μαθήματα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ για ενηλίκους θα
πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 7:30μμ έως τις 9μμ.
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 11 Οκτώβρη 2017.

Τριήμερη Εκδρομή στη Μάνη
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει τριήμερη εκδρομή,
27 έω 29 Οκτωβρίου, στη Μάνη: Σπήλαιο Δυρού, Οίτυλο, Βάθεια, Αερόπολη, Λιμένι, Κότρωνας, Ακρωτήριο Ταίναρο και Αρχαία Μεσσήνη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ξενάγηση στο
Σπήλαιο του Δυρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια
στον κόσμο, με σταλακτίτες και σταλαγμίτες που σήμερα βρίσκονται κάτω από το νερό και στο εσωτερικό
του οποίου ανακαλύφθηκε πρόσφατα (2016) μια διπλή
ταφή νεαρών ενηλίκων, άνδρα και γυναίκας, σε στάση
εναγκαλισμού και άλλο σε συνεσταλμένη στάση που
χρονολογούνται από το 9000 π.Χ. αλλά και απολιθωμένα οστά πάνθηρα, ύαινας, λιονταριού, ελαφιού, κουναβιού και ιπποπόταμων.
Δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα.

Στην Αθήνα του 1987 ο Δημήτρης ετοιμάζει μια έκθεση
πάνω στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων της Σμύρνης και,
ψάχνοντας, ανακαλύπτει σε ένα τούρκικο παλιατζίδικο ένα
ματωμένο νυφικό. Αναζητώντας την ιστορία του, καταλήγει
στη Ρόζα, μια γηραιά κυρία που ζει με την εγγονή της και
δεν θέλει να μοιραστεί με κανέναν το παρελθόν της.
Ελληνική δραματική ταινία, του 2016 95 λεπτών.
Ο Γιώργος Κορδέλλας, με σεναριογράφο τη Χριστίνα Λαζαρίδη, διασκεύασε το μυθιστόρημα του Γιάννη Γιαννέλη
– Θεοδοσιάδη, «Ισμαήλ και Ρόζα» μετατρέποντας το στο
«Η Ρόζα της Σμύρνης», που γυρίστηκε στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τη Μυτιλήνη και την Αθήνα.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία : Γιώργος Κορδέλλας
Σενάριο : Χριστίνα Λαζαρίδη
Πρωταγωνιστές : Τάσος Νούσιας, Ευγενία Δημητροπούλου, Λήδα Πρωτοψάλτη, Γιούλικα Σκαφίδα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

«Φωνές»
To Ελληνικό Κέντρο Τέχνης & Πολιτισμού παρουσιάζει,
με τη θεατρική του ομάδα, το έργο της Δήμητρας Σπυροπούλου «Φωνές», το Σάββατο 14 Οκτωβρίου στις 8μ.μ.
στην αίθουσα του Δημαρχείου Κρωπίας (Βασ. Κων/νου).
Είσοδος ελεύθερη.

"Οδηγικά Ακτομαγειρέματα"!!!
Ο “Άκτιος” Οδηγός και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
(ΣΕΟ), διοργανώνουν δημιουργικό παιχνίδι παιδιών
και ενηλίκων στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
"Άκτιος Οδηγός" στις 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
10.30-13.00.
Όπως κάθε χρόνο «Δίνουμε Παλμό», ενώνοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον, με πολύ κέφι και διασκέδαση!
Ελάτε να διασκεδάσουμε με "Οδηγικά Ακτομαγειρέματα"!!!

Θεατρική παράσταση με την ομάδα των 3Β
Λόγω της μεγάλης προσέλευσης θεατών στις πρώτες παραστάσεις της θεατρικής ομάδας «Θίασος 3Β» η θεατρική
παράσταση «Κοίτα Τους» του Μάριου Πόντικα σε σκηνοθεσία του Τάσου Αλατζά θα επαναληφθεί στις 14 και 15
Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης για να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσοι, λόγω χωρητικότητας
του θεάτρου, δεν τα κατάφεραν.

Το έργο του Μάριου Ποντίκα, γραμμένο το 1990, φαντάζει
σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.
Τα πολλαπλά πρόσωπα του σύγχρονου Έλληνα, σκιαγραφημένα με την καυστικά διεισδυτική πένα του συγγραφέα,
τοποθετούνται σε έναν σκουπιδότοπο, όπου συνυπάρχουν
μικρά και μεγάλα «εγκλήματα»!
Ο ωμός ρεαλισμός του Ποντίκα γονιμοποιείται από μια χιουμοριστική σκηνοθετική ματιά με γκροτέσκες πινελιές,
που αναδεικνύει ανάγλυφα την κοινωνική σαθρότητα και
τις μικρότητες των ηρώων, ιδωμένες μέσα από μεγεθυντικό φακό.
Ο Θίασος 3Β ιδρύθηκε το 2016 στο πλαίσιο του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του Δήμου
και απαρτίζεται από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς : Βαγγελιώ Κονδάκη - Γιάννη Μανιά, Τάνια Παπαϊωάννου - Βασιλική Πατεράκη,
Έλενα Σουλιώτη - Θεοδώρα Μουζακιάρη, Πόλυ Παπαδοπούλου Βερονίκ Ζωγράφου, Θανάσης Μπεφάνης - Κωνσταντίνος Κριεζής
Γιάννης Λάλος - Αννίτα Μωραΐτου, Βαρβάρα Βιτάλη - Παρασκευή
Μπαρμπούτση, Δήμητρα Γάρδια, κάτω από τη διδασκαλία του σκηνοθέτη - ηθοποιού Τάσου Αλατζά.

Εκδηλώσεις πολιτισμού
στην Παλλήνη
«Ζητείται Ψεύτης»
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει για τρίτο μήνα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις με θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες και αλλα. Έτσι:
Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστείδου),
παρουσιάζει την θεατρική παράσταση «Ζητείται Ψεύτης» του Δημ.Ψαθά με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ο
Γαργητός”. Σκηνοθεσία Γ. Πετρινόλης.
Είσοδος ελεύθερη

“La NONA”
Τη θεατρική παράσταση “La NONA” Roberto Cossa
παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα την Κυριακή 29/10, η θεατρική ομάδα “Φίλοιστρον” του Φ.Ε.Σ.
η Κάντζα. Σκηνοθεσία Σασα Γεωργοπούλου - Γκουβέλου.
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ΕΒΔΟΜΗ

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων
στα Λατομεία του Κορωπίου;
Μέσα στο κατακαλόκαιρο λοιπόν ο ΕΔΣΝΑ συνεδρίασε (1/8/17) και αποφάσισε κατ’ αρχήν την επί
σχεδίου αποκατάσταση και αξιοποίηση των Εξοφλημένων Ανενεργών Λατομείων – Μεταλλείων
(ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια με τις προβλεπόμενες
δομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣΔΑ
Αττικής.
Σ’ αυτά συμπεριλαμβάνονται τα τρία λατομεία του
Κορωπίου:
― Λατομείο ΠΟΡΤΣΙ για: ΠΣ
― Λατομείο ΚΥΡΙΑΚΟΥ για: ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΜΕΑΕΚΚ,
ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤ, ΑΕΚΚ.

Αστρονομικές χρονολογήσεις του
τέλους του Τρωικού Πολέμου και
της επιστροφής του Οδυσσέα
Κατά τη διάρκεια δημόσιας συνεδρίας της Ολομέλειας
της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28), την Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11 π.μ. ο Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αντώνιος Κουνάδης θα προβεί σε
ανακοίνωση επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Αστρονομικές χρονολογήσεις του τέλους του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής του Οδυσσέα».

― Λατομείο ΤΡΙΑΣ όμορο με το ΚΥΡΙΑΚΟΥ για:
ΜΕΒΑ, ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤ, ΑΕΚΚ.
Τα όμορα ΕΑΛΜ περιλαμβάνονται ως ΟΕΔΑ στο Ν .
3164/2003.

Στην εισήγησή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
ΕΔΣΝΑ σημείωνε ότι πρέπει να ερευνηθεί αν μπορεί
η αποκατάσταση των λατομείων να συνδυαστεί με
την επιτόπια λειτουργία υποδομών διαχείρισης ή διάθεσης απορριμμάτων εντός του «πυρήνα» τους
ώστε να αξιοποιηθεί τμήμα της εναπομείνασας χωρητικότητάς τους σε συνέργεια με τις αναγκαίες υποδομές του ΠΕΣΔΑ Αττικής, ίδια για ΜΕΑ και ΜΕΒΑ.
Τελικά αποφάσισαν (αρ. απόφ. 342/2017) να γίνουν
μειοψηφούντους του Δήμου Φυλής (δήμαρχος) και
του πρ. δημάρχου Κερατέας Σταύρου Ιατρού που

Προβλήματα στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου
Τα προβλήματα στη στελέχωση και στη λειτουργία του
Πολεοδομικού
Γραφείου
Μαρκοπούλου συζήτησαν σε
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

ρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Βασίλης Μεθενίτης
και η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αναστασία Μαγγενάκη.
Ακολούθησε μία γόνιμη συζή-

κοπούλου.
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, όπως
μας ενημέρωσε, έχει αιτηθεί
δέκα προσλήψεις μηχανικών
στο Υπουργείο Εσωτερικών,
αλλά δεν έχει λάβει καμία

Λουκάς στο Δημαρχείο Κερατέας, με ιδιώτες μηχανικούς που δραστηριοποιούνται
στο Δήμο Λαυρεωτικής.
Στη συνάντηση παρόντες
ήταν ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου Σπύρος
Παπανικόλας,
ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-

τηση και όλοι κατέληξαν στη
διαπίστωση ότι χωλαίνει το
Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου και στη στελέχωση
και στη λειτουργία του και
λόγω των μνημονιακών μέτρων (συρρίκνωση προσωπικού), αλλά και στο εύρος που
καλύπτει η Πολεοδομία Μαρ-

απάντηση εδώ και δύο χρόνια!!!
Ωστόσο, ο Δήμος, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των
κατοίκων έχει ήδη ξεκινήσει
ψηφιοποίηση όλων των σχετικών αρχείων (ΓΠΣ, πολεοδομικές μελέτες, πράξεις
εφαρμογής κ.λπ.).

καταψήφισε όσες περιοχές λατομείων εμπεριέχονται
στο άρθρο 33 του Ν. 3164/2003).
Τι ακριβώς είναι όμως μια (ΟΕΔΑ) Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων;
Μια ΟΕΔΑ αποτελείται από ένα εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και χώρο υγειονομικής ταφής των
υπολειμμάτων της.
Όλα αυτά τα αρτικόλεξα (ΜΕΒΑ, ΧΥΤΕΑ, ΧΥΤ) κρύβουν μέσα τους όλες τις παλιές μορφές -διαχείρισης
των απορριμμάτων, που δυστυχώς και η περιφερειάρχης, άλλα εξήγγειλε και αλλού περπατάει...
Ο κόσμος του Κορωπίου είναι στα “κάγκελα” με την
απόφαση αυτή και δεν θα περάσει εύκολα μία τέτοια
απόφαση του ΕΣΔΝΑ. Το έδειξε άλλωστε η μεγαλειώδης συγκέντρωση που προκάλεσε η Δημοτική Αρχή
Κορωπίου στο δημαρχείο.
σ.σ Θα θυμίσουμε στην περιφερειάρχη όταν παρουσίασε το νέο σύστημα διαχείρισης απορριμάτων,
έβαλε 3 βήματα. Το 3ο είναι «η συνεχής διαβούλευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, όπως σηματοδοτήθηκε από το διεθνές συνέδριο που
διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής τον Φεβρουάριο, για τη διαχείριση των απορριμμάτων».
Πότε έγινε διαβούλευση με τους πολίτες κα Δούρου;
Αννα Μπουζιάνη

Προστασία στα θαλάσσια Σπορ - Safe Water Sports
O Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε
συνεργασία με τον μη – κερδοσκοπικό Οργανισμό Safe Water Sports (SWS), στο δημοτικό
θέατρο
«Σοφία
Βέμπο»
παρουσίασαν σε ενημερωτική εκδήλωση
πώς μπορείς να έχεις ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ.
Η εκδήλωση έγινε
στις 6 Οκτωβρίου,
όπου παρευρέθη ο
δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος
του SWS Παναγιώτης Πασχαλάκης,
ο
Ολυμπιονίκης
Χρήστος Αφρουδάκης και η πρόεδρος
του
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ)
Στέλλα Λαζάρου - Τίγκα.
Ο Δήμαρχος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα σχέδια του Δήμου, που αφορούν
δημιουργία ψυχαγωγικού - εκπαιδευτικού
κέντρου σε παραλία του Δήμου το καλοκαίρι του 2018, πρωτοβουλία για σήμανση
των παραλιών με πινακίδες του Οργανισμού
καθώς και επέκταση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» σε συνεργασία με το Λιμενικό
Σώμα και το SWS στα σχολεία του Δήμου.

Η Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης, τόνισε τη σημασία του πρότυπου πιστοποίησης certified quality της TUV
AUSTRIA για τις εταιρείες που ασχολούνται
με τα θαλάσσια σπορ και τις θαλάσσιες δραστηριότητες με σκοπό να παρακινήσει επιχειρηματίες του
χώρου να επιλέξουν τη διαδικασία
πιστοποίησης για
την
επιχείρησή
τους. Η επαγγελματική συνείδηση
στον κλάδο αυτό
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
ασφάλεια.
Ο Ολυμπιονίκης
Χρήστος Αφρουδάκης, δήλωσε Πρεσβευτής του Safe Water
Sports και τόνισε ότι θα στηρίξει με όλες
του τις δυνάμεις το εγχείρημα.
Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην σημασία της πρόληψης και στην ανάγκη εκπαίδευσης - ενημέρωσης των παιδιών και των
νέων.
Πληροφορίες για τις δράσεις του οργανισμού
SWS (Άκης Γκίκας) 2108029428,
e: infosafe@safewatersports.gr

ΕΒΔΟΜΗ

Περίπατος και καθαρισμός στη
Γλίστρα Αναβύσσου
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Ολοκληρώθηκε η φωταγώγηση της
Λεωφόρου Μαρκοπούλου – Λαγονησίου

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
η Δ. Κοινότητα Αναβύσσου προσκαλούν στον περίπατο από
τη Γλίστρα (παραλία Κόκκινα Αναβύσσου) προς το εκκλησάκι
του Αγίου Νικολάου, τον συμβολικό καθαρισμό του υγρότοπου
και την περιποίηση των δέντρων στην παραλία.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου
2017 και ώρες: 10:30-13:30.
Αφετηρία: Γλίστρα – Παραλία Κόκκινα Αναβύσσου
Επιστροφή από τον Άγιο Νικόλαο στη Γλίστρα στις 13:30.

Eκδικάστηκαν οι ενστάσεις για
την «Κτηματογράφηση
του Δήμου Λαυρεωτικής
Πραγματοποιήθηκε, 11/10/2017, η συνεδρίαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής
στο Μηχανουργείο Λαυρίου, όπου εκδικάστηκαν ομόφωνα οι ενστάσεις για την «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη – Πράξη Εφαρμογής περιοχών Β’
κατοικίας ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ - ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ»
του Δήμου Λαυρεωτικής.
Έχουν ήδη χορηγηθεί οι εγκρίσεις για τα ρέματα, τις
γεωλογικές μελέτες, καθώς και η σχετική έγκριση από
το Δασαρχείο και η Πολεοδομική Μελέτη θα προωθηθεί στη συνέχεια στο ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας για
τελική έγκριση.

Διανομή φρούτων στην Κερατέα
Ο Δήμος Λαυρεωτικής, τη Δευτέρα 16/10/2017, θα διανέμει δωρεάν φρούτα (δαμάσκηνα και βανίλιες) στο
Δημοτικό Parking Κερατέας από τις 10:30-12:30 το
μεσημέρι.

Eργα αποχέτευσης σε
Παιανία και Λαύριο
Η Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014 2020, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά Δήμου Παιανίας και στο Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πάνω από 60
χιλιομέτρων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην
οικιστική ενότητα των Γλυκών Νερών. Το συνολικό
κόστος ανέρχεται σε 19.594.745,25 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο ίδιο πλαίσιο, η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου», το μόνο πλέον τμήμα της
πόλης που δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα. Τα εν
λόγω έργα αποχέτευσης θα καλύψουν την παραλιακή
ζώνη μεταξύ Δημαρχείου και Παλαιού - Νέου Λιμανιού.
Ελπίζουμε να προχωρήσει και το έργο του Κορωπίου
που έχουν λιμνιάσει...

O ηλεκτροφωτισμός της Λεωφόρου Μαρκοπούλου –
Λαγονησίου, ολοκληρώθηκε με το έργο «Βελτίωση
Οδικού Τμήματος: Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια
– Λαγονήσι – Ανάβυσσος», συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000€ που περιελάμβανε έργα οδοποιίας, αγωγούς ύδρευσης, αποχέτευση ομβρίων,
αποχέτευση ακαθάρτων, σηματοδότηση κ.α.).
Με την ολοκλήρωση και την εγκατάσταση του φωτισμού, διευκολύνεται η μετακίνηση των οδηγών, που
κινουνται στο οδικό δίκτυο τις νυχτερινές ώρες, που
ιδιαίτερα τώρα που χειμωνιάζει είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

«Φρένο του Δήμου Λαυρεωτικής στη δημιουργία
καταυλισμού παραπηγμάτων στην Κερατέα»
O Δήμος Λαυρεωτικής ξήλωσε παραπήγματα στην περιοχή Αγίου
Σεραφείμ, στην Κερατέα, γιατί
όπως σημειώνει στο δελτίο τύπου
ο Δήμος, «το τελευταίο διάστημα
στην περιοχή Άγιος Σεραφείμ της
Κερατέας, είχε ξεκινήσει αυθαίρετη ανέγερση κτιρίων (είτε παραπήγματα είτε αυθαίρετα σπίτια σε
τσιμεντένια βάση) σε οικόπεδα
αγνώστων...».
O Δήμος Λαυρεωτικής με συνεργεία του και με επικεφαλής το δήμαρχο Δημ. Λουκά, τη Δευτέρα 9
Οκτωβρίου, πήγαν με μηχανήματα
και ξεκίνησαν το ξήλωμα των παραπηγμάτων.

Προφανώς είναι πολλά, αφού την
ημέρα αυτή κατεδάφισαν πέντε

και θα συνεχίσουν στην κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων.

Η διοίκηση Κωνσταντέλλου μισεί τα δέντρα
Με αφορμή την ισοπέδωση της πλατείας Σοφοκλή Βενιζέλου στη Βούλα
και τις 35 λεύκες που κόπηκαν από
τον Δήμο, ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, δημοτικός σύμβουλος, Δημοσθένης Δόγκας, δήλωσε:
“Αποτροπιασμό και οργή αισθανόμαστε μαζί με όλους τους κατοίκους
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο θέαμα των 35 κομμένων
δέντρων στην πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου.
Η διοίκηση Κωνσταντέλλου αποδεικνύεται ότι μισεί το πράσινο και τα
δέντρα και θυσιάζει τη φυσιογνωμία
της Κηπούπολης στο βωμό των ακριβών αναπλάσεων από εργολάβους.
Δεν μας πείθει ο Δήμαρχος ότι όλα
τα δέντρα ήταν άρρωστα, ούτε φυ-

σικά θα καταφέρει να πείσει την
κοινή γνώμη με τις ψεύτικες φωτογραφίες που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι οποίες
εικονίζουν άλλες λεύκες που έπεσαν
μήνες πριν, από άλλη αιτία.

Γνωρίζουμε ότι ήταν συνειδητή επιλογή της δημοτικής αρχής να κόψει
όλα ανεξαιρέτως τα δέντρα, ανεξάρτητα από το αν ήταν υγιή ή προσβεβλημένα, διότι ουδέποτε έκανε

εφαρμογές εντομοκτόνου, ούτε προσπάθησε να τα σώσει, όπως υπέδειξε στις υπηρεσίες το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Άλλωστε, την απόφαση να προχωρήσει στην ανάπλαση της πλατείας Σοφοκλή Βενιζέλου ο Δήμαρχος την
είχε ήδη λάβει στις 14 Νοεμβρίου
2016. Δηλαδή πριν πάρει στα χέρια
του το έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου που εκδόθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2016 και
φυσικά πριν δοθεί η άδεια του Δασαρχείου για την κοπή των δέντρων
στις 16 Ιανουαρίου 2017!
Κύριε Κωνσταντέλλο, είστε βαριά
εκτεθειμένος στους δημότες γι'
αυτήν σας την απόφαση και θα πρέπει να λογοδοτήσετε για το οικολογικό αυτό έγκλημα”.
Τι λέει ο Δήμος, σελ. 13
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Προϊστορικά φρεάτια
και στέρνες στην
αρχαία Αθήνα
Η Αθήνα από τους προϊστορικούς χρόνους της οίκησής
της αντιμετώπιζε το πρόβλημα της λειψυδρίας. ΄
Πηγάδια και στέρνες, Κρήνες και Υδραγωγεία έρχονταν
σε άμεση επιστράτευση για την επίλυση αυτού του επίμαχου προβλήματος. Σε δυό άρθρα από αυτή τη στήλη
θα προχωρήσομε σε μια εν περιλήψει ιστορική αναδρομή.
Η Αθήνα από την πρώτη οίκηση της ζωής της, για χρόνια, προμηθευόταν το αναγκαίο νερό της από πηγάδια
και στέρνες.
Στις βορειοδυτικές πλαγιές της Ακρόπολης έχουν καταγραφεί από την αρχαιολογική σκαπάνη 21 πηγάδια, των
οποίων η κατασκευή φαίνεται να ανάγεται γύρω στο
3000 π.Χ.
Αυτά ήταν σκαμμένα σε βάθος 5 μέτρων για να συλλέγουν το νερό από υπόγειες πηγές και ιδιαίτερα από την
πηγή της Κλεψύδρας.
Η Κλεψύδρα ήταν μια πηγή κοντά στις βορειοδυτικές
πλαγιές της Ακρόπολης. Το πραγματικό της όμως όνομα
ήταν Εμπεδώ. Από κείμενα του λεξικογράφου Ησυχίου
του Αλεξανδρέα* ο οποίος την αποκαλεί και ‘’κλεψίρρυτον’’ μαθαίνομε πως οι Αθηναίοι την γνώριζαν περισσότερο σαν Κλεψύδρα, επειδή το νερό της δεν ερχόταν

Διαγραφή οφειλών
από την ΕΥΔΑΠ
Σε πλήρη διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του Νόμου 4389/2016 προχώρησε η
ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία διέγραψε οφειλές ύψους 565.000
ευρώ, στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και κυρίως για τους πολίτες οι
οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και τα απολύτως αναγκαία.
Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει την εφαρμογή του
Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου, με το οποίο η ΕΥΔΑΠ στηρίζει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, και προσφέρει επαρκή δωρεάν ποσότητα
νερού, βοηθώντας τους να αντεπεξέλθουν πλήρως στις
υποχρεώσεις τους.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπενίσης,
δήλωσε: «Έχοντας ως πυρήνα την προστασία των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες οι οποίες
προσφέρουν ηθική και οικονομική ανακούφιση και δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Παραμένουμε
αρωγός στους πολίτες που έχουν ανάγκη».

ΕΒΔΟΜΗ

πάντοτε σε συνεχή ροή, αλλά με πολλές διακοπές και
όπως είχε τότε παρατηρηθεί, σε συσχετισμό πάντοτε με
τους πνέοντες ανέμους(;).
Η πηγή Κλεψύδρα έχει τη δική της ιστορία. Το στόμιό
της ήταν πίσω από το μνημείο του Αγρίππα και με 69
σκαλοπάτια, κατέβαινε και οδηγούσε σε μια στενωπή
κλίμακα και κατέληγε κάτω από την σημερινή υπόγεια
Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Και μάλιστα βυθιζόταν
σε ένα βαθύ δέκα μέτρων πηγάδι, που όπως λέγεται
υπάρχει ακόμα, με στόμιο με μάρμαρο.
Τα πηγάδια στην Αθήνα μιλούν και ζωντανεύουν την εικόνα του πρώτου οικισμού της.
Και αυτό εικάζεται από το ότι, αφού κατά προσέγγιση
το κάθε σπίτι θα έπρεπε να είχε και το δικό του πηγάδι,
η χαρτογράφηση αυτών των πηγαδιών έρχεται και μας
δίνει πληροφορίες για τον όλο πολεοδομικό σχεδιασμό
αυτής της αρχαίας πόλης.
Από ανασκαφές λοιπόν της Αμερικάνικης Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθηναϊκή Αγορά, βρέθηκαν πάνω από
400** πηγάδια τα οποία μιλούν για τη διαδρομή της
πόλης στον ιστορικό της χρόνο.
Προτού η Αθήνα καταστραφεί από τη περσική λαίλαπα
το 480 με 479 π.Χ. από πληροφορίες που έχομε τόσο
από τον Ηρόδοτο όσο και από τον Θουκυδίδη, μαθαίνομε πως τα σε χρήση τότε πηγάδια ήταν μοναχά δε-

καεπτά. Αυτά δε και όταν σε συνέχεια άρχισε να
ανοικοδομείται η Αθήνα, επιχωματώθηκαν με διάφορα
άχρηστα πετροχώματα από οικοδομικά υλικά.
Άλλη πληροφορία που μπορούμε να αντλήσομε από τα
πηγάδια, είναι η εικόνα των εκάστοτε φυσικών καταστροφών για τις οποίες υπάρχει και η επιβεβαιωτική διασταύρωση από τις διάφορες γραπτές πηγές. Έτσι
μαθαίνομε πως όλα τα πηγάδια ήταν σε χρήση μέχρι το
τέλος του 8ου π.Χ. αιώνα και ότι αυτά ξαφνικά και προφανώς από κάποια ανομβρία στέρεψαν. Αυτή η ανομβρία θα επέδρασε στα γεννήματα αλλά και ζωντανά της
γης, και συν τοις άλλοις με την οπωσδήποτε επελθούσα
οικονομική κάμψη, θα επέφερε και ένα γενικότερο λιμό
δηλαδή πείνα, και θα συνέβαλε και στην έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα προς Σικελία και Κάτω Ιταλία.
Ίσως δε να συνυπήρξε ή και όχι σε απόλυτο χρονικό
ταυτισμό και κάποιος λοιμός, μια επιδημία όπως αυτό
πάλι πιθανολογείται από την έντονη κίνηση που καταγράφεται στα νεκροταφεία της εποχής.
Μια άλλη εικόνα χρήσης που γεννιέται στη σκέψη είναι
η εικόνα του πηγαδιού ως κρυψώνα τού ό,τι πολυτίμου
αντικειμένου όπως και ενίοτε επιβεβαιώνεται από τις
κατά καιρούς ανασκαφές.
Ενδιαφέρον ιδιαίτερο παρουσιάζει και η κατά χρόνον
τεχνική της κατασκευής αυτών των πηγαδιών.
Στα πιο παλιά, αποκαλύπτεται ένας κυλινδρικός λάκκος,
με διάμετρο συνήθως ενός μέτρου και βάθους 5 μέτρων,

να επενδύεται με λιθοδομή να χτίζεται δηλαδή κατά τα
περιφερικά του τοιχώματα με επανωτές πέτρες
Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και λίγο πιο μπροστά, το κατασκευαστικό υλικό που χρησιμοποιείται αλλάζει. Περιφερικά αντί για πέτρες, το χωμάτινο τοίχωμα του λάκκου
υποστηρίζεται με κυλινδρικούς δακτυλίους από κεραμικό υλικό ολόκληρους και μονοκόμματους ή και τμηματικά από τρία κομμάτια που συγκρατούνται σε κύκλο
με μολύβδινους συνδέσμους.
Γράφοντας την εικόνα των πηγαδιών από τον 3ο π.Χ.
αιώνα, παρατηρούμε πως το βάθος ορύγματος φτάνει
τα 15 μέτρα και αργότερα εγγίζει τα 30. Προφανώς δε
αυτό το επιχειρούμενο αυξανόμενο βάθος εν τοις πράγμασι να εκφράζει και το επακόλουθο μιάς προοδευτικής
λειψυδρίας.
Στους κλασικούς χρόνους, τα πηγάδια σαν χείλος τους
διευθετούσαν ένα σπασμένο πιθάρι.
Από την ελληνιστική περίοδο, το στόμιο τώρα γίνεται
όλο και πιο τεχνικό, πιο καλλιτεχνικό, μια δε πλάκα από
μάρμαρα παρατηρείται να καλύπτει το χαίνον στόμιο, η
οποία μάλιστα με ειδικό άνοιγμα δείχνεται να επιτρέπει
την ευκολότερη άντληση.
Η άντληση από το πηγάδι γίνεται με κουβάδες δεμένους με σκοινί που λόγω του βάθους με κάποιο απλό
μηχανισμό η όλη εργασία διευκολύνεται και παύει να γίνεται επίπονη. Οι μελετητές δίνουν στον αρχαίο μηχανισμό
την
σχετική
εικόνα
του
γνωστού
μαγγανοπήγαδου.
Γιατί όμως να μην υπήρχαν και εκείνα τα γεράνια των
ελληνικών χωριών. Αυτή η απλή παραδοσιακή τεχνογνωσία με τον μακρύ ξύλινο κορμό σαν κοντάρι, και μια
διχάλα από κλαδί για υπομόχλιο να τον διαιρεί σε δύο
ανισότιμα μέρη, με την βαριά πέτρα σαν αντίβαρο στο
πέρας του βραχύτερου και τον κουβά με σκοινί κρεμασμένο στο άκρο του μακρύτερου αφήνεται να βυθιστεί
ως λίγο πιο πάνω από τον πάτο του πηγαδιού.
Φτάνομε και περπατάμε στα χρόνια τα 350 -325 π.Χ.
Τότε φαίνεται πως το νερό από τον υπόγειο υδροφόρο
ορίζοντα αδυνατεί να γεμίσει επαρκώς τα πηγάδια και
οι Αθηναίοι αναγκάζονται να στρέφονται προς στο βρόχινο.
Οι στέγες των σπιτιών και λοιπών οικοδομημάτων με
περιφερικά λούκια ζώνονται και διαμορφώνονται σε
συλλεκτήρες του νερού της βροχής.
Ένας σωλήνας, κεραμικός και αυτός, δέχεται το νερό
που κατεβαίνει από τα περιφερικά λούκια, το οποίο χύνεται σε ένα φιαλόμορφο αγωγό επιχρισμένο τοιχωματικά με το στεγανωτικό υλικό της εποχής. Ο
φιαλόμορφος αγωγός, με οπή στο κάτω του μέρος επιτρέπει στο νερό να διαφύγει προς μια μεγάλη δεξαμενή, την στεγανοποιημένη στέρνα, που έχει χτισμένο
ένα θολωτό κάλυμμα.
Κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα καταγράφονται στην Αθήνα
150 τέτοιες στέρνες. Μερικές μάλιστα με οριζόντιους
αγωγούς έχουν και επικοινωνία μεταξύ τους και συντάσσουν την εικόνα ενός δικτύου ιδιωτικής και περιορισμένης οπωσδήποτε εμβέλειας υδροδότησης εκείνης της
εποχής.
Βέβαια συν τω χρόνω και ταυτοχρόνως υπήρξαν και συστήματα δημόσιας υδροδότησης, όπως Υδραγωγεία,
Κρήνες και μεγάλες Δεξαμενές, που για όλα θα μιλήσομε στην επόμενη Εβδόμη.
―――――――
* Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς, λεξικογράφος 5ου μ.Χ. αιώνα. Έργο
του (δική του η ορθογραφία) “Η Συναγωγή πασών Λέξων και Στοιχείον, εκ των Αριστάρχου, Απιώνος, Ηλιοδώρου” με λέξεις άγνωστες και σπάνιες.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Καμία εμπιστοσύνη σε
τέτοιο κράτος!
H ανομία και η ληστεία του κράτους δεν έχει τέλος. Θα
θυμάστε όλοι το “δήλωσέ το και σώστο” για να νομιμοποιήσει όποιος έχει κάτι αυθαίρετο προκειμένου να οικονομήσει το κράτος, αφού για να νομιμοποιήσει
πρέπει να πληρώσει.

Ήρθαν κυβερνήσεις και κυβερνήσεις και όλοι νέους νόμους
έκοβαν για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων με τελεσίδικες
καταληκτικές ημερομηνίες, που μετά τις ...ξέχναγαν και
έβαζαν καινούργιες, και πάλι απ’ την αρχή...
Ετσι η ασυδοσία, πρωτίστως του κράτους, δεν έχει
τέλος και η ατσιδοσύνη βέβαια κάποιων πολιτών, που
έβρισκαν ευκαιρία και έχτιζαν μέσα στα δάση, αφού
γνώριζαν ότι θα τα νομιμοποιήσουν...
Αφού λοιπόν εισπέπραξε ό,τι μπόρεσε με τις “παραλλαγές” του νόμου έρχεται τώρα με νέο νόμο που θα ψηφιστεί σύντομα στη Βουλή, για να εισπράξει και ό,τι
έχει απομείνει.
Κάνει λοιπόν μεγαλύτερες δόσεις, δίνει δυνατότητα να
μετατρέψεις τις παλιές δόσεις με νέες και σου κάνει και
έκπτωση! Δίνει παράταση στην ημερομηνία λήξης της
δήλωσης άλλα δύο χρόνια και βέβαια για να υποχρεώσει και τον τελευταίο να κάνει δήλωση, προχωράει και

σε απαγόρευση μίσθωσης για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα.
Τέτοιο διεφθαρμένο κράτος θέλει να έχει χρηστούς πολίτες;

Tης ήσσονος προσπάθειας
Τριάντα πέντε λεύκες έπεσαν θύμα στην ήσσονα προσπάθεια της δημοτικής αρχής του Δήμου 3Β, να τις σώσουν, αφού όπως μας ενημέρωσαν είχαν προσβληθεί
από μικρόβιο. Πονάει δόντι κόβει κεφάλι, δηλαδή.
Τριάντα πέντε λεύκες μεγάλωναν επί τριάντα πέντε
χρόνια για να ομορφήνουν την πλατεία και θα χρειαστούν άλλα τόσα για να μπορέσει η πλατεία να αποκτήσει τους ίσκιους της, την πρασινάδα της και το
θρόισμα των φύλλων της...
Κρίμα...

Τα μάτια του Νέστορα!
Ο Νέστορας ήταν ο βασιλιάς της Πύλου την εποχή του
Τρωικού πολέμου και ήταν φημισμένος για την ώριμη
σκέψη του, την οξυδέρκειά του και γενικά για τον καλό
του χαρακτήρα!!! Έλληνες επιστήμονες μαζί με συναδέλφους τους από ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, της
Αμερικής, της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, που ανέρχονται
σε 70 άτομα, όλοι ειδικοί σε θέματα Φυσικής, συνεργάζονται υπό την καθοδήγηση του Έλληνα καθηγητή Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Λεωνίδα Κ. Ρεσβάνη, ο
οποίος είναι και ο εμπνευστής ενός πρωτοπόρου πειράματος στη θαλάσσια περιοχή της Πύλου!!
Μια περίπλοκη και τεράστια κατασκευή δέκα πολυώροφων ειδικών πύργων με υπερευαίσθητους φωτοπλασιαστές και ηλεκτρονικά συστήματα πρωτοποριακής
τεχνολογίας, αποτελούν ένα είδος τηλεσκοπίου, που του
χάρισαν το όνομα, του ονομαστού βασιλιά της περιοχής,
του Νέστορα και ο σκοπός του ιδιόρρυθμου τηλεσκοπίου
με την μορφή υποβρυχίου, που έχει φτάσει το βάθος
των 5.000 μέτρων, μέσα στη θάλασσα, γιατί εκείνο το σημείο, που βρίσκεται ανοιχτά της Πύλου, είναι το πιο βαθύ
σημείο της Μεσογείου θάλασσας, είναι να ανιχνεύει τα
«ν ε τ ρ ί να»! Το νετρίνο είναι ένα παράξενο, σχεδόν
φανταστικό σωματίδιο το οποίο έχει τρείς βασικές ιδιότητες και γι αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο και αυτές
είναι:
1) δεν έχει σχεδόν καθόλου μάζα,
2) είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και δεν επηρεάζεται από τις
λεγόμενες ισχυρές επιδράσεις και
3) ταξιδεύει αδιάκοπα στις αχανείς εκτάσεις του σύμπαντος με την ταχύτητα του φωτός και δεν επηρεάζεται καθόλου από την ύλη!!! Η Γη, όπως και όλα τα άλλα ουράνια
σώματα είναι διάφανη στο νετρίνο, το οποίο τα διασχίζει
ανενόχλητο, σαν να είναι φως και περνά μέσα από κάποιο τζάμι!!! Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι κάθε
ένα δευτερόλεπτο περνούν μέσα από το σώμα μας δεκάδες δισεκατομμύρια νετρίνα, που στη συνέχεια συνεχίζουν την πορεία τους μέσα από την Γη και
κατευθύνονται προς άλλους γαλαξιακούς κόσμους!!!
Τα νετρίνα αναπαράγονται διαρκώς μέσα από τις κοσμικές εκρήξεις ακόμα και του δικού μας Ήλιου, ενώ το Σύμπαν είναι γεμάτο από νετρίνα, από τότε που έγινε η δική
του μεγάλη έκρηξη και με επιστημονικούς υπολογισμούς
στο ένα κυβικό εκατοστό του …απείρου υπάρχουν περίπου 300 έως 500 νετρίνα, δηλαδή είναι αμέτρητα στο
Σύμπαν!!!

Τα νετρίνα είναι αόρατα και γίνονται αντιληπτά μόνο
όταν αντιδράσουν και ο σκοπός του τηλεσκοπίου με το
θρυλικό όνομα Νέστωρ, είναι να τα παρακολουθεί συνέχεια και όταν υπάρξει κάποια αντίδραση από ένα νετρίνο,
τότε να το εντοπίζει και να το καταγράφει! Αυτή η δουλειά όμως δεν είναι καθόλου απλή ούτε εύκολη, γιατί στη
λεγόμενη κοσμική ακτινοβολία υπάρχουν περίπου ένα
τρισεκατομμύριο άλλες επιδράσεις από άλλα σωματίδια,
τα οποία τυφλώνουν τους ανιχνευτές νετρίνων, όπως
μας τυφλώνει ο Ήλιος όταν τον κοιτάμε με γυμνά μάτια!!!
Γι’ αυτό ακριβώς
το λόγο, δηλαδή
για να αποφύγουν
την κοσμική ακτινοβολία πρέπει να
κατεβάσουν το τηλεσκόπιο του Νέστορα κάτω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτός είναι και ο λόγος
που τα πρώτα τηλεσκόπια νετρίνων εγκαταστάθηκαν
μέσα σε χρυσορυχεία, σε βάθος τριών χιλιάδων μέτρων,
αλλά στη συνέχεια ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι το
καλύτερο φίλτρο της κοσμικής ακτινοβολίας είναι το βασίλειο του… Ποσειδώνα, δηλαδή η θάλασσα!!!
Υπάρχει όμως και ένα άλλος λόγος που η θάλασσα είναι
σύμμαχος τού τηλεσκοπίου στη δουλειά που προορίζεται
να κάνει, γιατί στη θάλασσα η αντίδραση του νετρίνου
με το νερό βγάζει μια μικρή γαλάζια λάμψη και έτσι γίνεται αμέσως αντιληπτό από το τηλεσκόπιο!!! Στέλνονται νετρίνα για παρατήρηση στο υποβρύχιο τηλεσκόπιο
από τους ειδικούς επιταχυντές του CERN (Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών) που βρίσκεται στη Γενεύη, τα οποία
είναι από τους ουράνιους επιταχυντές και θα μας δώσουν πληροφορίες για την Μεγάλη Έκρηξη. Τι συμβαίνει
γύρω από τις λεγόμενες μαύρες τρύπες και γύρω από
αυτές, τι συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό των αστεριών
και άλλα πολλά μυστήρια, που βασανίζουν τους επιστήμονες, που προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στις
ερωτήσεις που έχουν σχέση με το «πώς δημιουργήθηκε
ο κόσμος»!!!
Μ’ αυτό το πείραμα που γίνεται στα βαθιά νερά του Ιονίου Πελάγους στα δυτικά της Πύλου, οι επιστήμονες
προσπαθούν να ανοίξουν ένα παράθυρο σε μια γωνιά του
Σύμπαντος, που κανένας μέχρι σήμερα ίσως να μην έχει
κοιτάξει και λέω «ίσως» γιατί οι πρόγονοι των Ελλήνων

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα
ήταν παντογνώστες και τα
μυστήρια των Καβείρων
και της Ελευσίνας έκρυβαν ακριβώς αυτές τις πληροφορίες, που προσπαθούν να βρουν οι επιστήμονες της Φυσικής και της Αστροφυσικής με διαφορετικούς
τρόπους!!!
Η ύπαρξη του νετρίνου προτάθηκε από τον αυστριακό
φυσικό Βόλφγκανγκ Πάουλι, ώστε να μπορεί να ισχύει η
αρχή της διατήρησης της ορμής και της ενέργειας στην
ραδιενεργή εκπομπή ηλεκτρονίων από τον ατομικό πυρήνα, την λεγόμενη β. διάσπαση!!!
Στην Ιταλία κάτω από την οροσειρά Γκραν Σάσσο, οι επιστήμονες μετράνε με ειδικά μηχανήματα, τα νετρίνα που
διαφεύγουν από το CERN και σε κάποιες μελέτες που
έγιναν, έβγαλαν το συμπέρασμα οι ειδικοί ότι τα νετρίνα
έχουν την ταχύτητα του φωτός, η οποία είναι
299,792.458 μέτρα το δευτερόλεπτο και κατά προσέγγιση 300.000 χλμ το δευτερόλεπτο και συμβολίζεται με
το γράμμα c και εξαρτάται από το μέσο, μέσα στο οποίο
γίνεται η διάδοση και το φως ακολουθεί πάντα την συντομότερη διαδρομή!!!
Το όνομα του συνετού βασιλιά Νέστορα, προέρχεται
από το ρήμα νέομαι που σημαίνει έρχομαι από μακριά δηλαδή επιστρέφω και από κει βγαίνει και η λέξη «νόστος»
(= επιστροφή) και ίσως είναι συμβολικό και ξαναγυρίσουμε στην ολοκληρωτική γνώση που κατείχαν εκείνα
τα χρόνια οι Έλληνες και που ήξεραν να τις κρύβουν επιμελώς μέσα από τους μύθους, τις αλληγορίες και τις κωδικοποιήσεις, για να μην κλέβουν τις ιερές γνώσεις τους,
όσοι δεν ήταν Έλληνες και περίμεναν σαν αρπακτικά
όρνεα να αρπάξουν κάθε τι ελληνικό!!!!! Τώρα ας παρατηρεί μερόνυχτα, άυπνος ο Βασιλιάς ΝΈΣΤΩΡ τα νετρίνα, γι’ αυτό παρομοίωσα το τηλεσκόπιο – υποβρύχιο
με τα μάτια του Νέστορα!!!
Το μόνο που μένει είναι να κάνουμε υπομονή, τόση όση
χρειαστεί για να μάθουν τα μυστικά του Σύμπαντος οι
επιστήμονες, που φυσικά θα τα ανακοινώσουν για να τα
μάθει και ο λαός!!!
Μέχρι τότε Νέστορα τα μάτια σου …. ορθάνοιχτα!!!!
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Ναυπηγήθηκε παραδοσιακό ιστιοφόρο τύπου Τσερνίκι από σχέδια του 1835
Το προηγούμενο Σαββάτο 7 Οκτωβρίου 2017, έγινε η
καθέλκυση ενός Ελληνικού παραδοσιακού ιστορικού
ιστιοφόρου, τύπου τσερνίκι, από σχέδια του 1835!
Τέτοιο πλοίο εχει να κατασκευαστεί σε ολη την επικράτεια πάνω από 100 χρόνια.
Tο όνομά τoυ «Μέδων Πλειόνη».
Η ναυπήγηση ενός τέτοιου ιστορικού σκαριού ήταν
όνειρο ζωης για τον ναυπηγό Νικόλα Βλαβιανό· ένα
όνειρο στο οποίο εγινε κοινωνός ο δημοτικός σύμβουλος των 3Β, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, Δημοσθενης Δογκας και δεν χρειάστηκε πολυ ώσπου να
παρει την απόφαση να συμβάλει με την χορηγία του,
ώστε αυτό το ζωντανό κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας,

παράδοσης και ναυτικής τέχνης να πάρει σάρκα και
οστά.
Η τελετή καθέλκυσης οργανώθηκε απο το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο για τη Διάσωση και Διατήρηση της
Παραδοσιακής Ναυπηγικής και Ναυτικής Κληρονομιάς "Πρωτέας".
Έλαβε χώρα στην προβλήτα "Ούλεν", μπροστά από
τον σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας και ηταν
υποδειγματική. Άρχισε με τον αγιασμό του σκάφους
και στη συνέχεια ξεκίνησε η μουσική απο τους «Χαΐνηδες» αρχικά και αργότερα απο τον Δημήτρη Μυστακίδη. Ο κόσμος ήρθε στο κέφι και συνόδεψε τη
μουσική με πολύ χορό μπροστά από την σκηνή. Πα-

ράλληλα υπήρχε άφθονο κέρασμα, συνοδεία λευκού
κρασιού.
Στο επόμενο διάστημα, μετά την καθέλκυση, θα ακολουθήσει το αρμάτωμα του πλοίου με πανιά και ως
την άνοιξη θα είναι έτοιμο να ταξιδέψει στο Αιγαίο
και τη Μεσόγειο.
Πολλα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συντελεστές γι’ αυτή την ιδιωτική προσπάθεια και κυρίως
στον Νικόλα Βλαβιανό, στον Δημοσθενη Δογκα και
στον Σύλλογο Πρωτέα.
Το σκαφος θα βρίσκεται για τους επόμενους μήνες
στην προβλήτα "Ούλεν", μπροστά από το σταθμό των
τρένων, στην Χαλκίδα και θα είναι επισκέψιμο, οπότε
θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την κατασκευή των καταρτιών και της εξάρτησής τους. Επίσης θα μπορείτε να θαυμάσετε από κοντά αυτό το
υπέροχο σκάφος.

Δυστυχώς σε μια χώρα με τουλάχιστον 4.000 χρόνια
ναυτικής παράδοσης, η πολιτεία ηταν πάλι απούσα,
σε ολα τα επίπεδα. Τέτοιες ενεργειες που εχουν πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, ιστορικά, πολιτιστικά, τουριστικά, οικονομικά και ψυχαγωγικά επρεπε
να στηρίζονται με πάθος.

Υ.Γ.1 Την κατασκευή του ιστορικού αυτού σκαριού την ειχαμε καλύψει με αρθρο μας το 2015 οταν βρεθήκαμε στο
ναυπηγείο του Νικόλα Βλαβιανού, στην Χαλκίδα στα πλαίσια του 1ου Διεθνούς Σεμιναρίου Παραδοσιακής Ναυπηγικής που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
https://www.ebdomi.com/politismos/10598-1o-die8nes-seminario-arxaias-k-paradosiakis-nafpigikis.html

Μιχάλης Στεφανίδης
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Να ζητήσουμε τη σύμβαση του
αεροδρομίου που ανανεώθηκε
Σε πρόσφατα δημοσιεύματα του έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου αναφέρεται ότι στην υπογραφή παράτασης της
Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Σ.Α.Α.) κατά 20 επιπλέον έτη, δηλαδή μέχρι τις 11.06.2046, προχώρησαν το
ελληνικό Δημόσιο, δια του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Δ.Α.Α.). Όπως αναφέρεται στα ίδια
δημοσιεύματα η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής τελεί
υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και της κύρωσής της από τη Βουλή των Ελλήνων.
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η
εξέλιξη αυτή τόσο για το Δήμο μας όσο για τους άλλους
γειτονικούς μας, που είναι όμοροι του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς διεκδικούμε αντισταθμιστικά οφέλη λόγω της επιβάρυνσης που υφιστάμεθα από
τη λειτουργία του, παρακαλούμε για τα εξής:
1) Να αιτηθεί ο Δήμος μας στο Υπουργείο Οικονομικών και
στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. την κοινοποίηση του κειμένου της σύμβασης και μόλις το παραλάβετε να το προωθήσετε στα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου.
2) Εφόσον στο κείμενο της Σύμβασης δεν έχουν συμπεριληφθεί τα αιτήματα του Δήμου μας να συγκληθεί επειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο για:
- τη σύνταξη εγγράφου προς τους Βουλευτές όλων των
κομμάτων και ιδιαίτερα αυτών της Περιφέρειας Αττικής με
την απαίτηση να συμπεριληφθούν τα αιτήματά του Δήμου
μας στο νόμο με τον οποίο θα κυρωθεί η σύμβαση από τη
Βουλή των Ελλήνων,
- το συντονισμό ενεργειών με τους γειτονικούς Δήμους,
- τον προγραμματισμό ενημέρωσης των δημοτών σε ανοικτή δημόσια συζήτηση.
Ευελπιστούμε στη γρήγορη ανταπόκρισή σας,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αθηνά Κιούση, Διονύσης Κερασιώτης
Γιώργος Γκίκας, Παναγιώτης Τσιμπικτσίογλου
Θωμάς Πρόφης, Δέδες Λιώνης

Μα, πως τόλμησαν
οι ποπολάροι
Η ελληνική πολιτική και δημοσιογραφική τάξη έμεινε
άναυδη από τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών. Το
κυρίως μέρος του σοκ και του δέους αφορούσε τον φόβο
για το τι θα γίνει με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την
Ελλάδα. Και εδώ, όταν λέμε αλληλεγγύη, εννοούμε το
χρήμα που έρχεται στην Ελλάδα για να συντηρήσει την πολιτική τάξη και τα παρασιτικά συμφέροντα που τη στηρίζουν. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η αλληλεγγύη είναι ο
κυρίαρχος, αν όχι ο μόνος εθνικός, στόχος, χάριν του
οποίου θυσιάζεται η Ελλάδα.
Το δεύτερο μέρος του σοκ και του δέους προερχόταν από
το γεγονός ότι η γερμανική οικονομία τα «πηγαίνει περίφημα». Στη μαρξιστική κοινωνιολογία που έχει επικρατήσει
μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα, το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρει το πόπολο είναι το τι έχει λαμβάνειν. Οτιδήποτε

Τεράστιες καθυστερήσεις στην αποχέτευση του Κορωπίου
κοστίζουν εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο

Κε πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
Αγαπητέ Κε Σχινά,
Ένα από τα σημαντικότερα έργα που
υλοποιούνται στην Περιφέρεια της
Αττικής τα τελευταία έτη είναι η
«ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ»,
που όταν ολοκληρωθεί θα σταματήσει
τη σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση από την ισχύουσα αποχετευτική μέθοδο (βόθροι) στην περιοχή
μας.
Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε στα
τέλη του 2010 και δυστυχώς υπήρξε
σημαντική καθυστέρηση τριών περίπου ετών στη διαγωνιστική διαδικασία με αποτέλεσμα η σύμβαση με την
ανάδοχο εταιρεία να υπογραφεί τον
Ιούλιο του 2013 και η έναρξη των εργασιών να γίνει το Φθινόπωρο του
2013 με αρχικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών εντός του
Ιουλίου 2016 συμπεριλαμβανομένης

και της 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.
Σήμερα (Οκτώβριος 2017) μετά από
διαδοχικές παρατάσεις η ημερομηνία
ολοκλήρωσης των εργασιών συμπεριλαμβανομένης και της 12μηνης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας του
Κ.Ε.Λ. έχει μετατεθεί στο Δεκέμβριο
του 2019 ήτοι περίπου 3,5 έτη μακράν
του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

πίου για τις συνδέσεις των αγωγών
του εσωτερικού δικτύου με τις προσόψεις των οικοπέδων-κτιρίων, έχουν
δημιουργήσει εύλογη ανησυχία και
αμφιβολίες στην τοπική κοινωνία μας
για το αν το έργο θα ολοκληρωθεί και
πότε επιτέλους θα απαλλαγούμε από
την περιβαλλοντική επιβάρυνση που
δημιουργεί η σημερινή τριτοκοσμική
κατάσταση.

Οι παραπάνω καθυστερήσεις σε συνδυασμό με:
1) Την απόφαση του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση
C‑167/14) με την οποία για 6 οικισμούς συμπεριλαμβανομένου και
αυτού του Κορωπίου επιβλήθηκε στη
χώρα μας κατ’ αποκοπήν χρηματική
ποινή 10.000.000 € και επίσης χρηματική ποινή 3.640.000 € ανά εξάμηνο
καθυστερήσεως της έναρξης λειτουργίας συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων,

Για το λόγους αυτούς αιτούμαστε σε
προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να εντάξετε
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
συζήτηση-ενημέρωση για την πρόοδο
του έργου και την εξεύρεση τρόπων
επιτάχυνσης της υλοποίησής του με
συμμετοχή και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας
Αττικής.

2) Την πρόσφατη επιστολή με αρ.
πρωτ. οικ. 197397/420/29-9-2017 του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής προς τον Πρωθυπουργό και τους
Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών &
Μεταφορών και Πολιτισμού στην
οποία αναφέρονται οι καθυστερήσεις
του έργου με την επισήμανση ότι
«είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί»,
3) Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμιά
προεργασία στην περιοχή του Κορω-

άλλο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι ένα όπιο που
αποπροσανατολίζει από το τι έχει λαμβάνειν. Οι Ευρωπαίοι
υπήκοοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ασχολούνται με θέματα που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Αρχών, και
συγκεκριμένα της γραφειοκρατικής πρωτοπορίας που στεγάζεται στις Βρυξέλλες.
Το γερμανικό πόπολο έκανε το λάθος να εκφράσει την ανασφάλειά του για πράγματα όπως η εθνική ταυτότητα, η πολιτισμική συνέχεια και συνοχή. Όπως μας ενημέρωσαν τα
ΜΜΕ και όπως επιβεβαίωσαν τα στελέχη της πολιτικής
τάξης, αυτοί οι φόβοι είναι εντελώς ανεδαφικοί. Στις καλύτερες των περιπτώσεων, αυτοί οι φόβοι μαρτυρούν παντελή
άγνοια, γενικώς βέβαια απλά μαρτυρούν ξενοφοβία και ρατσισμό.
Οι Γερμανοί έκαναν το λάθος να μην πειθαρχήσουν. Όλοι
θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι πραγματικά Γερμανοί,
όταν κάνουν ένα τέτοιο λάθος. Εξυπακούεται, όμως, ότι,
όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι, επιβάλλεται να επιλέγουν μεταξύ των ενδεδειγμένων και προ-εγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το αίτημά μας αυτό στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Πολιτών Κορωπίου Δημοτική Παράταξη Μείζονος Αντιπολίτευσης
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αθηνά Κιούση (Επικεφαλής - Τηλ. επικοινωνίας 697 2879919)
Διονύσης Κερασιώτης
Γιώργος Γκίκας
Παναγιώτης Τσιμπικτσίογλου
Θωμάς Πρόφης
Δέδες Λιώνης

Για το πολιτικό κατεστημένο, οι γερμανικές εκλογές της
προηγούμενης Κυριακής κατέδειξαν για πολλοστή φορά τις
«αδυναμίες» της πολιτικής, όταν αυτή διεξάγεται σε εθνικό
επίπεδο. Γι’ αυτό, βέβαια, εκείνο που «αποδεικνύεται» και
από τις γερμανικές εκλογές είναι η «ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη».
Μακριά από τους υπηκόους, οι πεφωτισμένες ελίτ έχουν τη
δυνατότητα να αποφασίζουν ελεύθερα, χωρίς περιττές και
αβέβαιες διαδικασίες, όπως οι εκλογικές αναμετρήσεις, για
το ποια Ευρώπη θέλουν. Και όταν το πόπολο και οι εκπρόσωποί του αντιδρούν, όπως συνέβη πρόσφατα στην Πολωνία και την Ουγγαρία, τότε τα αρμόδια όργανα της
«κοινότητας» αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν τους ιθαγενείς στο ενδεδειγμένο και προ-εγκεκριμένο φάσμα πολιτικών επιλογών. Με το δόγμα «της περισσότερης Ευρώπης»
οι πεφωτισμένες ελίτ δεν θέλουν να καταργήσουν τις εθνικές εκλογές, απλά να τις κάνουν εντελώς εθιμοτυπικές. Οι
επόμενοι μήνες θα ξοδευτούν έτσι ώστε οι εκλογές της
προηγούμενης Κυριακής να ήταν σαν να μην έγιναν ποτέ.
Ναπολέων Λιναρδάτος
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73η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Σημαντικά στοιχεία για την γερμανική ναζιστική δύναμη που αιματοκύλισε
και πυρπόλησε την πόλη του Κορωπίου στις 9 Οκτωβρίου 1944
Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εκδηλώσεις ανάδειξης,
τιμής και μνήμης για την 73η θλιβερή επέτειο του ολοκαυτώματος του Κορωπίου. Η επιστημονική ημερίδα
με τίτλο «9 Οκτωβρίου 1944. Κορωπί μια μαρτυρική
πόλη» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Οκτωβρίου από το Δήμο Κρωπίας ανέδειξε πολλές άγνωστες πτυχές του Ολοκαυτώματος και έθεσε ξανά με
επιτακτικό τρόπο την περαιτέρω συνέχιση της έρευνας και την αξιοποίηση των νέων στοιχείων που
έφερε στο φως της δημοσιότητας η ομάδα των 5 τοπικών ερευνητών, Γεώργιος Αθ.Κόλλιας, Γεώργιος
Ντούνης, Νικόλαος Λάζαρης, Τάκης Πρόφης και Αθανάσιος Πουλάκης.
Αλλη θεώρηση των γεγονότων έχει παρουσιάσει από
το 2006 ο επίσης τοπικός ερευνητής που ήταν και ένας
εκ των ομιλητών της ημερίδας, Θωμάς Πρόφης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν οι βασικές
υποθέσεις εργασίας και εκδοχές τοπικών γεγονότων
της 8ης Οκτωβρίου και 9ης Οκτωβρίου 1944 και τα συμπεράσματα από όλους τους τοπικούς ερευνητές.

Ακολούθησε, εποικοδομητική και έντονη συζήτηση
στην οποία κυριάρχησαν πολίτες που εκείνη την περίοδο έζησαν τα γεγονότα πολλοί από τους οποίους
κατέθεσαν μαρτυρίες. Ο συντονιστής της ημερίδας,
Δημήτριος Κ. Αποστολόπουλος, ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών, ανέφερε την αναζήτηση στοιχείων για
τη γερμανική ναζιστική δύναμη και το επιτυχές πρώτο
αποτέλεσμα από Ελληνικά και Γερμανικά Αρχεία. Οι
επαγγελματίες ιστορικοί που έλαβαν πρώτοι το λόγο,
Σωτήρης Ριζάς, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας
Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού και Στράτος Δορδανάς, επίκουρος καθ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρουσίασαν, ο πρώτος, το γενικό διεθνοπολιτικό
κλίμα, το ελληνικό κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον της
περιόδου της Κατοχής και της Απελευθέρωσης και ο
δεύτερος, την γερμανική πολιτική αντιποίνων στη κατεχόμενη Ελλάδα.
Στη συνέχεια μίλησαν οι τοπικοί ερευνητές οι οποίοι
έχουν δύο διαφορετικές θέσεις για όλη την επιχείρηση. Ο Θωμάς Πρόφης που στηρίχθηκε στις δικές
του έρευνες υποστηρίζοντας το βασικό συμπέρασμά
του για τέλεση του εγκλήματος από «Γερμανοντυμένους Έλληνες» εκτελώντας επιχείρηση εκκαθάρισης
περιοχής από ΕΛΑΣίτες και ΕΑΜίτες κατά διαταγή
του τότε στρατιωτικού Διοικητή Αττικής, επικέντρωσε
την κριτική του στα όσα ανέφερε η αείμνηστη Μαρία
Γκίκα-Ρομπόκου στο βιβλίο της “Οδοιπορικό Μνήμης
για την ημέρα της Τραγωδία του Κορωπίου”.

Η ομάδα των «5 ερευνητών» στηρίχτηκαν με επιχειρήματα και απέδσαν την τέλεση του εγκλήματος από
Γερμανική ναζιστική δύναμη πυρός μετά από προσβολή μηχανοκίνητης δύναμης αποχωρούντων Γερμανών από αντιστασιακά τμήματα εφεδροελασιτών
Κορωπίου & Γλυφάδας-Βούλας στο βόρειο οδικό
άξονα της πόλης την προηγούμενη ημέρα Κυριακή
8.10.1944.

Αποδεικτικό στοιχείο των γεγονότων
Το σημαντικότερο αποδεικτικό στοιχείο της εγκληματικής πράξης των Γερμανών Ναζί στο Κορωπί, αποτελεί
η δικογραφία υπ’ αριθμ 302/1945 που συντάχθηκε από
το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου,
(ΕΕΓΕΠ) κατά Γερμανών στρατιωτικών, τριών αξιωματικών και δύο υπαξιωματικών, κατηγορουμένων για την
δολοφονία 42 κατοίκων και τον εμπρησμό 300 οικιών
στο Κορωπί, στις 9 Οκτωβρίου 1944.

Γερμανών, ντόπιοι κάτοικοι να εκμεταλλεύτηκαν την
χαώδη κατάσταση, και να έκαναν πλιάτσικο ή να κατέστρεψαν στο υποθηκοφυλακείο ή στα συμβολαιογραφεία, στοιχεία ιδιοκτησιών.
Στο θέμα της ύπαρξης ελληνοφώνων ή αρβανιτοφώνων ανάμεσα στους εκτελεστές Ναζί, αναφέρθηκε ότι
διέθεταν ένστολους «γερμανοντυμένους» διερμηνείς,
συνήθης πρακτική των γερμανικών μονάδων ασφαλείας SS. Επίσης, όπως κατατέθηκε και σε μαρτυρίες,
οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν με την βία αριθμό ντόπιων
για να φωνάζουν κατοίκους, τους οποίους στην συνέχεια εκτέλεσαν.
Η πρώτη σελίδα του γερμανικού εντάλματος ανάκρισης. Μέσα σε κόκκινο πλαίσιο τα ονόματα των κατηγορουμένων και το κατηγορητήριο της καταστροφής
του Κορωπίου.
Η ύπαρξη ελληνικής και αντίστοιχης γερμανικής δικογραφίας για την καταστροφή του Κορωπίου με σαφή
προσδιορισμό για την τέλεση της εγκληματικής πράξης από Γερμανικά στρατεύματα, δεν αφήνει περιθώριο για αμφισβήτηση του υπαίτιου της καταστροφής.
Παρά την έναρξη της διαδικασίας από τη γερμανική δικαιοσύνη για εκατοντάδες περιπτώσεις, τελικά δεν καταδικάστηκε κανένας Γερμανός, για κανένα από τα
αμέτρητα εγκλήματα πολέμου.
Σε ό,τι αφορά λεηλασίες κλοπές περιουσιακών στοιχείων, και εμπρησμούς συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείου, δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση.
Πιθανόν να είναι Γερμανοί. Υπάρχουν καταγεγραμμένες και περιπτώσεις Γερμανών στρατιωτών σε άλλες
περιοχές, που έκαναν αρπαγές από σπίτια, τις τελευταίες ημέρες πριν αποχωρήσουν. Είναι όμως πολύ πιθανό σε δεύτερο χρόνο και μετά την διέλευση των

Αλλά και οι μαρτυρίες των ζώντων ακόμη κατοίκων
του χωριού που ακούστηκαν στην ημερίδα και χρησιμοποιήθηκαν για την αφήγηση των γεγονότων, ενώ
προβλήθηκαν και οπτικά με ένα πολύ καλά προετοιμασμένο παραστατικό τρόπο από τους τοπικούς ερευνητές, δεν χωρούν οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Ακόμη και
σήμερα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους παραμένει ανεξίτηλο στη μνήμη τους το γεγονός της καταστροφής, των εμπρησμών και των φόνων των
κατοίκων από τους εξαγριωμένους Γερμανούς στρατιώτες, τους οποίους είδαν και άκουσαν, όταν ήταν
μικρά παιδιά.
Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα. με
επίσημη Δοξολογία και Επιμνημόσυνη Δέηση, Προσκλητήριο νεκρών, Κατάθεση Στεφάνου, Όρκος Μνήμης Δημοτικού Συμβουλίου, Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Ν. Κιούσης εκφώνησε ομιλία
στο Μνημείο της Τραγωδίας του Κορωπίου και κατέθεσε στεφάνι. Την εκδήλωση πλαισίωσε η Δημοτική Φιλαρμονική του ΝΠΔΔ Σφηττός.

ΕΒΔΟΜΗ
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“Kαραφλή” η πλατεία Σοφ. Βενιζέλου στη Βούλα
Ανάστατη όλη η γειτονιά της πλατείας Σοφοκλή Βενιζέλου στη Βούλα, γιατί ώσπου
να ακούσουν τα “πριόνια” είδαν ξαπλωμένες στο έδαφος 35 λεύκες. Λεύκες φουντωμένες με πράσινο φύλλωμα.
Έσπασαν τα τηλέφωνα, κάντε κάτι, “οι δολοφόνοι”, “δέντρα μιας ολόκληρης ζωής να
τα κάνουν ξυλεία...” και πολλά άλλα, ακούγαμε δύο ημέρες.
Πράγματι επισκεφθήκαμε την πλατεία και βρήκαμε τις λεύκες, κυρίως τα φυλλώματα,
κομμένες. Οι κορμοί είχαν ήδη απομακρυνθεί.
Επικοινωνήσαμε στη συνέχεια με την υπηρεσία περιβάλλοντος την Αννέτα Ρούσσου
να μας εξηγήσει γιατί κόπηκαν οι λεύκες.

Πρασίνου, αιφνίδιες πτώσεις μεγάλων κλάδων από τις λεύκες, καθώς και ολόκληρων δέντρων σε διάφορες πλατείες και πάρκα του Δήμου και συγκεκριμένα στις πλατείες Σοφ.
Βενιζέλου, Ελευθερίας, στον κοινόχρηστο χώρο της οδού Αρκαδίου στη Δ.Ε. Βούλας, στην
πλατεία 24ης Ιουλίου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης και στην πλατεία Δήμα στη Δ.Ε. Βάρης.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Τμήμα Πρασίνου απευθύνθηκε στο Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το οποίο διενήργησε αυτοψίες και έστειλε έγγραφο (υπ΄
αριθμ. 5761/13-12-2016) όπου διαπιστώνει την προσβολή και δίνει οδηγίες για απομάκρυνσή τους και λήψη μέτρων μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης των εντόμων».

Σχετική ανακοίνωση μάς κοινοποίησε και ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, σελ. 7.

Όπως μας είπε, οι λεύκες είχαν προσβληθεί από ένα έντομο το οποίο κούφωνε τον
κορμό του, χωρίς να φαίνεται εξωτερικά. Το δέντρο φαινόταν υγιές, αλλά μέσα ήταν
γεμάτο σκουλήκια.

Στην ερώτησή μας, αν δεν υπήρχε τρόπος θεραπείας, μας απάντησε ότι η κατάσταση
ήταν πολύ προχωρημένη και δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Τουναντίον έπρεπε να απομακρυνθούν για να μην επεκταθεί το πρόβλημα...
Το πιθανότερο είναι να δούμε και σε άλλες πλατείες να κόβονται οι λεύκες για τον
ίδιο λόγο. Οπως μας είπε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η πλατεία θα αναπλαστεί με
νεαρά δέντρα και η φύτευση θα ξεκινήσει άμεσα.
Εν τω μεταξύ μας ήρθε και δελτίο τύπου του Δήμου 3Β, όπου επιβεβαιώνει τα στοιχεία, της Υπ. Περιβάλλοντος σημειώνοντας μεταξύ άλλων:
«Το πρόβλημα εντοπίστηκε όταν το 2016 παρατηρήθηκαν από το προσωπικό του Τμήματος
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους
ἄρχεσθαι
&
Ἀντιφιλοσοφισµοῦ*
παύεσθαι
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«Ἀναξιμένης τόν ἀέρα (δηλ. θεόν εἶναι)·
δεῖ δ᾽ὑπακούειν ἐπί τῶν οὕτως λεγομένων τάς ἐνδιηκούσας τοῖς στοιχείοις ἤ
τοῖς σώμασι δυνάμεις» (Αέτιος 7, 13).
[= Ο Αναξιμένης λέει ότι ο αέρας (είναι
θεός·) πρέπει όμως σύμφωνα με αυτή την
αντίληψη, να εννοεί τις δυνάμεις, που διαπερνούν τα υλικά
στοιχεία ή τα σώματα].

“Principium Philosophiae esse inscientiam”
(Kικέρων, 106-43, “Περί της φύσεως των θεών” βιβλίο 1o).

(= Αρχή της Φιλοσοφίας είναι η άγνοια)

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΓΕΥΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΛΛΑ και ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
Για τους Έλληνες, ο πολιτισμός περιστρέφεται γύρω από
την Ομορφιά, υποστηρίζει ο Μέγας Ελληνιστής του 20ού
αιώνα Ζαν Πιερ Βερνάν (1914-2007). Ο Όμηρος άφησε
ένα είδος οικουμενικής γνώσης και η Ελληνική Μυθολογία μια - μη θρησκευτική - Ηθική αξιών. Δεν πρόκειται για
ηθική της απαγόρευσης, της αμαρτίας, της τύψης ή της
ενοχής. Είναι μια Ηθική των αξιών. Και αξία για τους Έλληνες είναι το ΑΓΑΘΟΝ. Η ουσία βρίσκεται στον τρόπο
που ζεις, που δρας, που μιλάς, που υποδέχεσαι τον άλλον,
που συμπεριφέρεσαι απέναντι σ’ εχθρούς και φίλους. Όλα
αυτά καθορίζουν ό,τι οι Έλληνες αποκαλούν “Καλόν
κἀγαθόν”. Ο Φιλόσοφος Bερνάν, που αφιέρωσε τη ζωή
του στην Αρχαία Ελλάδα βρήκε στην Ελληνική Μυθολογία έναν άλλο Ουμανισμό, μια διαφορετική θέαση του κόσμου.
«Το να μυηθείς στην Ελληνική Κουλτούρα σού επιτρέπει
να απελευθερωθείς από την αταξία των σύγχρονων
αξιών, όπου βασιλεύουν ο Ανταγωνισμός και η Ωμότητα».
Αυτό που υπερισχύει στους Έλληνες δεν είναι η χρησιμοθηρία ούτε κάποια αρετή υπαγορευμένη από το Υπερπέραν, αλλά η γεύση της Ελευθερίας και της Πνευματικής
μάχης που κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Ακριβώς στο σημείο αυτό είναι που ο Ελληνικός Πολιτισμός διαφοροποιείται από τον αιγυπτιακό ή τον βαβυλώνιο.
Η Μυθολογία (σ.σ. Προϊστορία) επιβεβαιώνει την ιδέα ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί να επιλυθεί μέσω
της Διανοητικής Έρευνας και του Πολιτισμικού Διαλόγου.
«Ο Όμηρος είναι ένα είδος Οικουμενικής Γνώσης. Ακόμη
και στο Μεσαίωνα, όλα τα έπη επηρεάστηκαν απ’ την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Πρόκειται για το θεμέλιο του
πολιτισμού μας».
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«Για τους Έλληνες αλλά και για όσους παγκοσμίως θεωρούν την Παρακαταθήκη του Ελληνικού Πολιτισμού ως
Συστατική της ταυτότητάς τους, το έργο του Βερνάν θα
συνεχίσει να χρησιμεύει ως καθρέφτης στον οποίο μπορούμε να ατενίσουμε όχι μόνο το Παρελθόν, αλλά και τις
προοπτικές του Μέλλοντός μας» (Δήλωση του Κ. Καραμανλή όταν έγινε γνωστός ο θάνατος του Ζαν-Πιερ Βερνάν).

ΑΗΡ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΟΝΤΩΝ
Στην Ιπποκρατική Ιατρική η ποιότητα των ανέμων, ψυχρών, θερμών, καθορίζει την ποιότητα των υδάτων. Στο
συνδυασμό του αέρινου και υδάτινου στοιχείου ο Ιπποκράτης αναζητεί τις κλιματικές συνθήκες που επενεργούν θετικά ή αρνητικά στους κατοίκους ενός
συγκεκριμένου τόπου. Ανάμεσα στις επιπτώσεις είναι η
ποιότητα της φωνής - καθαρή, βαριά, βραχνή - και η εμφάνιση ασθενειών στον πληθυσμό: σπασμοί, δύσπνοιες
κ.λπ. και η “ιερά νούσος”, η επιληψία.

«Ενεφύσησεν πνοήν ζωής...»
Στην Ιουδαιο-χριστιανική θρησκεία ο ΑΗΡ, ως πνοή Θεού,
δίνει ψυχή στο δημιούργημα, τον Αδάμ: «και ενεφύσησε
εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν» (Γεν. Β’, 7).

“ΑΕΡΙΝΕΣ” ΧΡΗΣΕΙΣ και ΣΗΜΑΣΙΕΣ
Στην ταπεινή καθημερινότητα, εξάλλου, πλήθος εκφράσεων που απηχούν το συλλογικό φαντασιακό δανείζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αέρα για να
σχολιάσουν ανθρώπινες συμπεριφορές - “πήραν τα
μυαλά του αέρα” (= αποθρασύνθηκε, παραφέρθηκε) «πετάει στα σύννεφα» (= μακριά απ’ την πραγματικότητα),
«είναι όλο λόγια του αέρα» (= λόγια χωρίς αξία, χωρίς
ουσιαστικό αντίκρισμα), «ανεμομαζώματα διαβολοσκορπίσματα» (= για πράγματα που έγιναν ή αποκτήθηκαν με
πρόχειρο ή και παράνομο τρόπο και μπορεί εύκολα να
χαθούν ή να ξοδευτούν), «αλλάζω αέρα» (= αλλάζω παραστάσεις ταξιδεύοντας), «βγαίνω στον αέρα» (= εμφανίζομαι στα ραδιο-τηλεοπτικά μέσα - ως μαϊντανός
συνήθως (σ.σ.), «Όπου φυσάει ο άνεμος» (= πρόσωπο
που δεν έχει σταθερές πεποιθήσεις, που προσαρμόζεται
καιροσκοπικά στις εκάστοτε ευνοϊκές συνθήκες προκειμένου να επωφεληθεί απ’ αυτές), «όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες» (= όποιος προκαλεί για ιδιοτελείς
σκοπούς έκρυθμες καταστάσεις - έριδες, διχόνοιες - υφίσταται τελικά πολύ χειρότερες συνέπειες κ.λπ.
Ο άνεμος (από το ἄω ἤ ἄημι = πνέω, ἄεμος και με πλεονασμό του ν άνεμος), το ρεύμα που διαπερνά τις αισθήσεις, δίνει στους Λατίνους τη λέξη anima για να
αποδοθεί το πνεύμα, η ψυχή, το στοιχείο που διαφοροποιεί τη ζώσα απ’ τη νεκρή ύλη.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΑΜΑ
Με τη γέννηση, το βρέφος (από το φέρβω = τρέφω, το δεόμενον τροφής ή από το εἰς φῶς βαίνειν - έρχεται στη
ζωή), εγκαταλείπει το μητρικό σώμα και το υδάτινο περιβάλλον του αμνιακού υγρού και εκτίθεται στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η γέννηση σηματοδοτεί τον βιολογικό
αποχωρισμό από το μητρικό σώμα. Η αντανακλαστική κίνηση της αναπνοής εκδηλώνεται με το πρώτο κλάμα κραυγή του νεογέννητου. Συνδυάζεται με την πρώτη εμπειρία της δυσαρέσκειας, καθώς τα πρώτα αισθητηριακά
βιώματα μεταφέρονται από το δερμικό περίβλημα μέσω της
επαφής του με το άγνωστο μέχρι τότε στοιχείο του ατμοσφαιρικού αέρα. Ενώ η φυσιολογική λειτουργία της αναπνοής εξασφαλίζει, μαζί με την θρέψη, την επιβίωση του

βρέφους, ο ατμοσφαιρικός αέρας γίνεται ο φορέας των
πρώτων στοιχείων που θα το καταστήσουν ψυχικό ον.
Το βρέφος με τη χρήση του αέρα μέσα στην στοματοφαρυγγική κοιλότητα, δημιουργεί ηχητικές μορφές απαραίτητες για την επικοινωνία του.
Το “πνεύμα - αέρας” είναι διάχυτο παντού, περιβάλλει
και πληροί τα πάντα, χαρίζει στα έμβια ζωή και, επιπλέον, στο σκεπτόμενο ον, τον άνθρωπο, το μοναδικό
προνόμιο να μπορεί να “δρα εν πνεύματι” ανεμπόδιστος
από υλικούς και χρονικούς περιορισμούς. Αυτή η ριζική
διαπίστωση διατρέχει με ποικίλο περίβλημα την ανθρώπινη σκέψη απ’ τη μυθική (προϊστορική) ως την επιστημονική. Όλη η σκέψη που έχει παραχθεί απ’ τον
άνθρωπο από καταβολής κόσμου δείχνει μια επίμονη
τάση συνταύτισης του “ανώτερου” με το “πνευματικό”.
Η τάση αυτή, που διαποτίζει τους προθρησκευτικούς “φυσικούς” μύθους, κορυφώνεται στην απόλυτη πνευματοποίηση του θεϊκού “απερινόητου” (= ακατάληπτου ακατανόητου) και στην απάρνηση κάθε υλικότητας. Και
αυτή υπάρχει ακατάλυτη στην ταύτιση της Υψηλοφροσύνης με την “πνευματική καλλιέργεια” και της Ελευθερίας με το “ανυπότακτο πνεύμα”.
Ο Αήρ περιβάλλει τα σωματικά όρια της ανθρώπινης
ύπαρξης. Είναι το βασικό ζωτικό στοιχείο που εισέρχεται
στο εσωτερικό του σώματος, μέσω της λειτουργίας της
αναπνοής.
Η σχέση του ανθρώπου με τον αέρα είναι συνεχής και
αδιάλειπτη και ίσως γι’ αυτό η δύναμή του η ζωοφόρος
κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ανθρώπινη σκέψη και
στα δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος.
Ο Αναξιμένης θεωρούσε τον αέρα δομικό στοιχείο των
απαρχών του σύμπαντος. Ο κόσμος περιβάλλεται από
πνοή και αγέρα, και στα έμψυχα όντα η ψυχή είναι ο
αγέρας που συγκρατεί το ον.
«οἷον ἡ ψυχή, φησίν, ἡ ἡµετέρα ἀήρ οὖσα συγκρατεῖ ἡµᾶς, καί ὅλον τόν κόσµον πνεῦµα καί
ἀήρ περιέχει· λέγεται δέ συνωνύµως ἀήρ καί
πνεῦµα»
(Αέτιος ο Αντιοχεύς, 1ος - 2ος μ.Χ., ο Δοξογράφος, “Συναγωγή
περί αρεσκόντων” και Αναξιμένης Fragment 2,3).

(= όπως η ψυχή μας, λέει, μας συγκρατεί όντας αέρας,
έτσι και ολόκληρο τον κόσμο τον περιβάλλει πνοή και
αέρας - οι λέξεις αέρας και πνεύμα είναι συνώνυμες).

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΣΜΟΥ
και ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο Ελληνικός λαός είναι ο μοναδικός στον κόσμο που
εορτάζει την κήρυξη/έκρηξη του πολέμου (28.10.1940)
και όχι τη μεγαλειώδη στιγμή της απελευθέρωσής του
από τα ναζιστικά - χιτλερικά στρατεύματα το ηλιόλουστο
πρωινό της Πέμπτης 12 Οκτωβρίου 1944. Είναι καιρός να
αλλάξουμε την ημερομηνία της εθνικής μας επετείου ή
να εορτάζουμε και τις δύο ισότιμα.
Το περίεργο είναι ότι συνεχίζουμε ακόμη να στενάζουμε
κάτω από τη γερμανική μπότα/κατοχή, χωρίς καμμία ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

«Ευτυχισμένος είναι εκείνος που όταν δίνει δεν θυμάται
και όταν παίρνει δεν ξεχνά» (Ερνέστο Τσε Γκεβάρα,
1928-1967).
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
――――――
* Ἀντιφιλοσοφισµός: νεότευκτη, νεότοκη, λέξη του Συντάκτη
αντί της Αφιλοσοφίας που σημαίνει απαξίωση και περιφρόνηση της
φιλοσοφίας. Τάση, στάση, διάθεση, πνεύμα αντίθετο προς το φιλοσοφικό στοχασμό. Κίνηση, αντίληψη αντίθετη προς την αγάπη
για τη γνώση, τη μελέτη και την έρευνα: Μισοφιλοσοφία από το
μισοφιλόσοφος = ο μισών, ο αποστρεφόμενος, ο αντιπαθών το
ερευνητικό πνεύμα, την αμερόληπτη και τεκμηριωμένη κριτική
αξιολόγηση και το γόνιμο, ανήσυχο και σοβαρό προβληματισμό.
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Όταν οι μνήμες ζωντανεύουν…
γράφει η Ελένη Χουκ-Αποστολοπούλου
Επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 18, βρίσκεται η
Σχολή Καταδύσεων Βουλιαγμένης, ένα βήμα από το
κέντρο της Αθήνας, απέναντι από την λίμνη της Βουλιαγμένης.
Η Σχολή ιδρύθηκε το 1978 από τον αείμνηστο Πέτρο
Κουτρουμπή.
Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο χώρος
ήταν διαθέσιμος για όλο τον κόσμο. Σα χρυσό δαχτυλίδι, σαν πολύτιμη πέτρα στόλιζε τη Βουλιαγμένη!
Όποιος ήθελε να γνωρίσει τον υποβρύχιο κόσμο…,
όποιος ήθελε να δει πως είναι να αναπνέεις κάτω
από το νερό…, το καταδυτικό κέντρο του Πέτρου
Κουτρουμπή, προσέφερε τη δυνατότητα να έρθεις σ’
επαφή με το μαγευτικό κόσμο του βυθού!
Η μοίρα, όμως, παίζει… τα δικά της παιγνίδια!
Άσχημα πολλές φορές. Σκληρά, σαν του θανάτου τη
γροθιά… Ο Πέτρος Κουτρουμπής, αυτός ο αετός,
αυτή η λεύτερη ψυχή, έφυγε για το “επέκεινα” στις 4
Δεκεμβρίου του 1985, μόλις 45 χρόνων! Άδικα! Απρόσμενα! Στον ύπνο του! Στο σπίτι του! Δεν πρόλαβε να
χαρεί ούτε τον γυιό του τον Πέτρο· μιας βδομάδας
ξεπεταρούδι όταν ο πατέρας του έφυγε…
Κάθε καλοκαίρι επιστρέφω στην αγαπημένη μου Βουλιαγμένη. Έξη μήνες περνώ κοντά στα ήρεμα, γαλαζοπράσινα νερά της. Παίρνω τη δύναμή της
συντροφιά για τις κρύες κι ατέλειωτες – πολλές
φορές – μέρες του Χειμώνα. Και κάθε χρόνο η απουσία του Πέτρου με κεντρίζει περισσότερο. Ο χρόνος
λένε είναι γιατρός και Πανδαμάτορας. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερο ψέμα…!
Έτσι, σα μια σπονδή στη μνήμη του, θα πω δυο λόγια
με τον τρόπο τον δικό μου.
Ο Κουτρουμπής πέθανε, λοιπόν, το 1985. Μαζί του,
όμως δεν πέθανε ούτε ο κόπος του, ούτε το “εργαστήρι του”, ο χώρος που εργαζόταν ως Εκπαιδευτής
Δυτών στη Βουλιαγμένη, η Σχολή του! Η γυναίκα του,
η Ανναμπέλλα, με τη βοήθεια της οικογένειάς της και
των φίλων του Πέτρου, μέσα από σπαραγμό και
ωδίνη, ξεπερνώντας τον χαμό του, ανέλαβε τη Σχολή
Καταδύσεων, ως ιδιοκτήτρια. Δύσκολο έργο για μια

τόσο νέα γυναίκα, η οποία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ
με τις βουτιές… Καλλιτέχνης ήταν και είχε να μεγαλώσει κι ένα νεογέννητο. Εγώ, γνώριζα τον Πέτρο
από τα μαθητικά του χρόνια. Τον ακολούθησα και στο
μεράκι του της εξερεύνησης του βυθού. Όταν η Ανναμπέλλα, μου ζήτησε να αναλάβω ως διευθύντρια
τη Σχολή, δέχτηκα αμέσως. Ανέλαβα μαζί της την εκπαίδευση, τη μελέτη, την εξερεύνηση του Βυθού.
Σιγά-σιγά το όραμα πήρε σάρκα και οστά! Η χέρσα
και ξερή από πράσινο Σχολή, στα χέρια της Ανναμπέλλας, μεταμορφώθηκε σ’ έναν λουλουδότοπο! Το
χρώμα και το άρωμα των λουλουδιών ομόρφυνε τον
χέρσο βράχο και η μαγεία, έτσι όπως ανακατευόταν
με τη θαλάσσια αύρα, σε ταξίδευε σε μέρη ονειρικά
και παρθένα! Τα διψασμένα αρμυρίκια πρασίνισαν! Τα
κλαδιά τους σκίαζαν τρυφερά τους λιοκαμένους
δύτες, μαθητές και επισκέπτες! Η αίθουσα διδασκαλίας πήρε “μορφή” με θρανία, πίνακες και ό,τι άλλο
χρειαζόταν για τον σκοπό που προοριζόταν! Οι ξατους βουτηχτάδες! Το πόσο μεγάλος αριθμός ανθρώπων επισκέπτονταν τη Σχολή ήταν ιδιαίτερα εμφανής
όταν διοργανώναμε βραδιές φωτό-κινηματογραφικές, που έδειχναν θέματα του Βυθού και συνοδεύονταν από καταδυτικές διαλέξεις!

Ο χώρος της Σχολής όπως ήταν διαμορφωμένος από την
Ανναμπέλλα Κουτρουμπή!

πλώστρες ήσαν παντού σπαρμένες! Και κάτω, στα καταγάλανα νερά, αραγμένο το καταδυτικό σκάφος
“ΙΩΝΑΘΑΝ” που ταξίδευε με καπετάνισσα την Ιωάννα
σ’ όλο τον Σαρωνικό τους αυτοδύτες, τους φίλους και
τους μαθητές! Και μουσική υπόκρουση σ’ όλο αυτό το
μεγαλείο η στριγγιά, σκληρή και ανυπόφορη μουσική
του κομπρεσέρ που γέμιζε συνέχεια τις φιάλες για

Τα χρόνια κύλησαν δημιουργικά, ανέμελα κι ευτυχισμένα και η Σχολή μεγάλωνε και ομόρφαινε! Ήταν το
στέκι μας, η φωλιά μας! Ο καιρός όμως και ο χρόνος
είναι ανελέητοι… Επέστρεψα και φέτος, όπως κάθε
χρόνο, από την Ολλανδία στον τόπο μου, στη Βουλιαγμένη. Έπαθα σοκ!!! Η Σχολή είχε κλείσει! Δεν
υπήρχε τίποτα…! Ούτε η αίθουσα διδασκαλίας, ούτε
τα ντους, ούτε οι ξαπλώστρες, ούτε οι ομπρέλλες,
ούτε τα λουλούδια, ούτε… Τίποτα!!! Όλα πλίνθοι και
κέραμοι ατάκτως ριμμένοι… Τότε κατάλαβα κι
έκλαψα…
Ο Πέτρος Κουτρουμπής δεν πέθανε μόνο το 1985! Ο
Πέτρος Κουτρουμπής ξαναπέθανε το 2017! Τον “σκότωσε” ο τωρινός Δήμαρχος απάνθρωπα, άδικα, συμφεροντολογικά…
Κάποιος να μου απαντήσει ΓΙΑΤΙ…!
Τίποτα από αυτά δεν υπάρχουν πλέον...

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
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«Όταν σου λέω πράσινο, να βγαίνεις»
Ο Δήμος Αλίμου συνεχίζει
την εκστρατεία «Όταν σου
λέω πράσινο, να βγαίνεις»,
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των
δημοτών του για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων
και
την
ανακύκλωση.
Μάλιστα,
αυτή τη φορά απευθύνεται
στη νεολαία της πόλης του
Αλίμου, καθώς και στο σύνολο της αθλητικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Ο Δήμος θα αποστείλει ένα
διαφωτιστικό για την ανακύκλωση φυλλάδιο στα
σχολεία, μαζί με σχετικές
αφίσες. Το ίδιο έντυπο θα
διακινηθεί στους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε κάθε μέρος, όπου
δραστηριοποιούνται
οι
νέες και οι νέοι του Αλίμου.
Παράλληλα θα ετοιμα-

στούν ερωτηματολόγια,
ανάλογα με την ηλικία των
παιδιών, για να καταγραφεί η γνώση τους στα περιβαλλοντικά θέματα, με
αιχμή την ανακύκλωση.
Τα ερωτηματολόγια θα
διανεμηθούν στα σχολεία,
για να συμπληρωθούν.
Διανομή ερωτηματολογίων θα γίνει και στα πολιτιστικά
και
αθλητικά
κέντρα, ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να τα
βρίσκουν και στην ιστοσελίδα www.alimosrecycle.gr.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτός
από τους παραπάνω φορείς, ο Δήμος θα συνεργαστεί στενά και με τους
Συλλόγους Γονέων. Η από
κοινού δράση όλων των
φορέων που έρχονται σε
επαφή με τη νεολαία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση
των νέων και την ενεργό

H μνήμη
της Ευρώπης
στη Θουριγγία
γράφει ο Θεόδωρος

Γεωργίου*

Προσφάτως βρέθηκα στα μέρη και στις περιοχές της
ευρωπαϊκής ηπείρου, όπου πριν από δύο αιώνες (τις
δύο πρώτες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα) οι
πολεμικές συγκρούσεις σώμα με σώμα ανάμεσα στις
στρατιές του Ναπολέοντα από τη μία και της Πρωσίας
από την άλλη έχουν καταγραφεί στην ιστορική μνήμη
της Ευρώπης. Πόλεις όπως είναι η Erfurt, η Weimar
και η Jena, συγκροτούν την ίδια την ευρωπαϊκή συνείδηση και την ψυχή των κατοίκων τους, να ζήσουν
μία ζωή σε καθεστώς «αιώνιας ειρήνης» κατά τον
Γερμανό φιλόσοφο Καντ.
Στην ελληνική γλώσσα η ευρωπαϊκή αυτή περιοχή
ονομάζεται Θουριγγία (Thüringen στα γερμανικά). Και
έχει το εξής χαρακτηριστικό: κουβαλάει όλο το ιστορικό βάρος και φορτίο του πνεύματος, μέσω του
οποίου δημιουργήθηκε η ίδια η Ευρώπη. Για το μείζον
πρόβλημα που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό πνεύμα
έχουν λεχθεί πολλά και εννοείται, ότι στο μέλλον θα
ειπωθούν περισσότερα. Εκείνο όμως που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον επισκέπτη της Θουριγγίας
είναι το εξής: γιατί η Βαϊμάρη ως ευρωπαϊκή περιοχή,
υποστασιοποιεί κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα σε
επίπεδο πνεύματος τα ίδια περιεχόμενα που εξέ-

συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης
στο σπίτι, στο σχολείο,
στη γειτονιά, στην κοινωνική τους ζωή.
Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε
σχετικά με το θέμα: «Η
πληροφόρηση της νέας
γενιάς είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης.
Στόχος μας είναι να ενημερωθούν οι νέες και οι
νέοι για τη χρησιμότητα
και τα οφέλη της ανακύκλωσης στη ζωή μας. Να
ευαισθητοποιηθούν και να
αρχίσουν να συμμετέχουν
ενεργά στη βελτίωση της
πόλης του Αλίμου, της
πόλης μέσα στην οποία
ζουν, παίζουν, μεγαλώνουν, αθλούνται, δραστηριοποιούνται, αγαπούν».

H λαθρεμπορία καυσίμων καλά κρατεί
Eρώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
«Η κυβέρνηση και η Κομισιόν δείχνετε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πάταξη του
λαθρεμπορίου καυσίμων, ενώ την ίδια στιγμή,
αυξάνετε τη σχετική φορολόγηση, προσφέροντας bonus στους λαθρεμπόρους»
Pier Moscovici: «Η υλοποίηση των μέτρων
για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
καυσίμων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών. Οι αρχές έχουν δεσμευθεί
ότι θα διασφαλίσουν την πλήρη υλοποίηση
ως το Δεκέμβριο του 2018 και μέχρι σήμερα
δε ζήτησαν να τροποποιηθεί η τελική προθεσμία υλοποίησης»
Απαντήσεις μετά από σειρά επίμονων
ερωτήσεων του ευρωβουλευτή της Λαϊκής
Ενότητας Νίκου Χουντή, προσπαθεί να δώσει
εκ μέρους της Κομισιόν, ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, για το
φλέγον ζήτημα της πάταξης της λαθρεμπορίας καυσίμων, που ιδιαίτερα τις τελευταίες
ημέρες, με αφορμή το τραγικό συμβάν στον
Αργοσαρωνικό, αποδεικνύεται ότι έχει λάβει
πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ασκούσε κριτική σε παλαιότερη
απάντηση της Κομισιόν για το ίδιο θέμα, η

φραζε κατά την ιστορική
φάση, κατά την οποία ο
Goethe ζούσε και δημιουργούσε σ’ αυτή την πόλη
(κατά της πρώτες δεκαετίες
του δέκατου ένατου αιώνα);
Η ίδια προβληματική διατυπώνεται και για τη γεωγραφική περιοχή της Ιένας, για
την πόλη Ιένα. Ως γνωστόν,
στην Ιένα το πανεπιστήμιό της ιδρύεται το έτος 1558.
Σε Έλληνες συναδέλφους στους οποίους αναφέρω
την ιστορία του πανεπιστημίου της Ιένας, όλοι μένουν
με «ανοικτό το στόμα». Και η Ιένα ως εμπειρική κατάσταση πραγμάτων διασώζει και διαφυλάσσει το ευρωπαϊκό πνεύμα όχι μόνον εντός του πανεπιστημίου,
αλλά και εντός του ευρύτερου κοινωνικού βιόκοσμου.
Οι εμπειρίες μου από την πόλη της Ερφούρτης είναι
ακόμη πιο πλούσιες και δημιουργικές, αφού έχουν να
κάνουν και με το συνέδριο για τον Λούθηρο. Συμπληρώνονται φέτος τα 500 χρόνια (1517-2017) από τη
μεταρρύθμιση του Λούθηρου, η οποία δεν ήταν μόνο
θρησκευτική. Θα τόνιζα, ότι για την εποχή του ήταν
πρωτίστως πολιτική. Και στην «περίπτωση της Ερφούρτης» διαπιστώνει κανείς, ότι η ιστορική εμπειρία
και το πνεύμα στην εξελικτική πορεία του συνυπάρχουν. Εξάλλου ο Γερμανός φιλόσοφος Χέγκελ τόνιζε,
ότι όποιος θέλει να μελετήσει μία κοινωνία αυτό μπορεί να το κάνει με τις έννοιες που ο ίδιος θα «κατασκευάσει» και οι οποίες (έννοιες) θα είναι
συγκροτησιακές για την ίδια την κοινωνία.
Τελικά η γερμανική Θουριγγία (μια ξεχασμένη πρωσική επαρχία και πιο πρόσφατα μία περιοχή υπό εν-

οποία έβριθε γενικόλογων απαντήσεων και
ευχολογίων, κατηγορούσε την Κομισιόν ότι,
μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, καθυστερούν αδικαιολόγητα να υλοποιήσουν τα
μέτρα που έχουν αποφασισθεί για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων στην Ελλάδα.
Σημείωνε μάλιστα ότι, ο ίδιος «ο αρμόδιος Υπουργός, στη Βουλή (30.05.2017), παραδέχθηκε ότι στους ελέγχους για την
πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, όχι
μόνο δεν έχει υπάρξει πρόοδος, αλλά “έχουν
ατονήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο”. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι από το 2014 ως το 2016
μειώθηκαν κατά 53%, ενώ οι αποφάσεις επιβολής προστίμων μειώθηκαν από 40 σε 10»
και ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει
στο εύλογο αλλά κρίσιμο ερώτημα, γιατί οι
ελληνικές κυβερνήσεις, αντί να λαμβάνουν
μέτρα καταπολέμησης του ανεξέλεγκτου λαθρεμπορίου καυσίμων, προβαίνουν, με τη
σύμφωνη γνώμη της Κομισιόν, σε αύξηση
των φόρων, προσφέροντας επιπλέον bonus
στους λαθρεμπόρους, και τι μέτρα θα λάβει
(η Κομισιόν) για την εφαρμογή του προγράμματος πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων».

δογερμανική κατοχή) αποτελεί τον θεματοφύλακα
της ευρωπαϊκής συνείδησης. Αυτή ενδεχομένως η
διατύπωση να είναι υπερβολική. Εκείνο το οποίο
όμως προσπαθώ να μελετήσω σ’ αυτή την ευρωπαϊκή
επαρχία κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου είναι το
εξής: σε ποιό βαθμό οι ιστορικο-εμπειρικές καταστάσεις των περιόδων και φάσεων διαμεσολαβούνται με
ένα καθολικό πνεύμα που εκφράζεται μέσω της ιδέας
της Ευρώπης. Και στην προβληματική αυτή επιδιώκω
να θέσω περαιτέρω προβληματισμούς, αλλά η άποψή
μου είναι η εξής: πουθενά αλλού σε γεωγραφική περιοχή, σε ιστορική κατάσταση πραγμάτων (π.χ. στη
Δανία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία κ.α.) δε συνειδητοποίησα, ότι το ευρωπαϊκό πνεύμα μπορεί να
μην αποτελεί πρόγραμμα μελλοντικών σχεδίων των
πολιτικών ηγεσιών, αλλά στην Θουριγγία (στην Ερφούρτη, στη Βαϊμάρη, στην Ιένα) διαφυλάσσεται ως
μνήμη της Ευρώπης. Πριν από διακόσια χρόνια, το
έτος 1806, ο Χέγκελ έγραψε για τον Ναπολέοντα ότι
«μπαίνει έφιππη η Ιστορία στην πόλη μας» (στην
Ιένα). Και ο Γκαίτε συνάντησε στην Ερφούρτη τον
Ναπολέοντα (έτος 1808).
Η μνήμη της Ευρώπης φυλάσσεται πολύ καλά στη
Θουριγγία. Χέγκελ, Γκαίτε, Νοβάλις, Ναπολέων και
όλοι οι ήρωες (του πνεύματος και των πολέμων τότε)
«κατασκεύασαν» μία μήτρα μνήμης, σκέψης και δημιουργίας για όλους εμάς. Η Ευρώπη, είναι μόλις δύο
αιώνων βρέφος. Δεν ανήκει με κανέναν τρόπο στο
χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και σύστημα. Ανήκει
στους ευρωπαίους πολίτες της σύγχρονης εποχής.
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δηλητηριαζόμαστε ανεξέλεγκτα από τη διατροφική αλυσίδα
Η 16η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. Με
την ευκαιρία αυτή το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, με μία σαραντάχρονη περίπου πορεία, σε
έρευνες και διαπιστώσεις έχει να πει πολλά, στηριζόμενα
στα πρωτογενή στοιχεία που παράγονται στα ιδιόκτητα πιστοποιημένα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήριά του,
για τη νοθεία και την ποιότητα των τροφίμων που καθημερινά με την υπέρ-διαφήμιση και την υπερκατανάλωση κατακλύζουν τα σπίτια μας.

Όταν η αφύσικη διατροφή και υπερκατανάλωση εξακολουθούν να γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα: παχυσαρκία, καρδιοπάθειες, υπέρταση, διαβήτης,
και άλλες ευκαιριακές επικίνδυνες νόσοι, όπως η νόσος
των «τρελών αγελάδων», των πουλερικών, των χοιρινών,
δεν μπορούμε να γιορτάζουμε την ημέρα διατροφής στις
16 Οκτωβρίου.

θηκε ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και
συνθετικών χρωμάτων. Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη
Φέτα που σερβίρεται σε ταβέρνες και εστιατόρια η οποία
παρότι είναι λευκό τυρί, πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα. Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός για να
διαπιστώσει ότι δυστυχώς στην περίοδο του καλοκαιριού
και μέχρι και τον Νοέμβριο κυκλοφορούν σε όλα τα μαγαζιά και super market γάλατα και γιαούρτια, πρόβιου και κατσικίσιου, πράγμα το οποίο απαγορεύεται επειδή την
περίοδο αυτή δεν γαλακτοφορούν τα ζώα αυτά. Αυτό για
μας σημαίνει ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα νοθείας και παραποίησης όχι μόνο της νομοθεσίας αλλά και της ανυπαρξίας έλεγχου από κρατικούς μηχανισμούς που δυστυχώς
τον μισθό τους τον πληρώνουμε εμείς οι ταλαίπωροι πολίτες.

Οι λόγοι στην ανεπάρκεια τροφίμων
Οι λόγοι για την ύπαρξη της πείνας είναι η άνιση κατανομή
του πλούτου, ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη υποδομής και
οργάνωσης στον Τρίτο Κόσμο και οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Αυτό το τελευταίο ιδιαίτερα δείχνει την ανελέητη λογική που διέπει το σημερινό παγκόσμιο σύστημα:
Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαμένοι από πείνα δεν σημαίνουν
τίποτα μπροστά σε μερικές πετρελαιοπηγές ή κοιτάσματα
ουρανίου.
Οι λόγοι για την ύπαρξη της κακής ποιότητας διατροφής
είναι ο τρόπος που ζει ο βιομηχανικός άνθρωπος με την
απάνθρωπη οργάνωση του χρόνου του και την αρρωστημένη επιθυμία του να μυηθεί στα τελετουργικά του τεχνητρονικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που, προκειμένου
να έχει παραγωγή «πραγματικά λευκού ψωμιού» ή «λευκής
ζάχαρης» θυσιάζει θρεπτικά υλικά, βιταμίνες και προσθέτει
ένα καταιγισμό βελτιωτικών και λευκαντικών. Είναι ο πολιτισμός που αντιμάχεται τη φύση και έχει την τραγική αυταπάτη ότι μπορεί να την καλυτερεύει και να την
«διορθώνει».
Σήμερα, ενώ η χημεία της νοθείας στα τρόφιμα έχει αναπτυχθεί 10 φορές περισσότερο από τη χημεία σαν επιστήμη, για ουσιαστικό έλεγχο της ποιότητας των
τροφίμων, η ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή
ακολούθησε αντίστροφη πορεία.
Μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
η πολιτική προστασίας των καταναλωτών ταλανίστηκε από
την έλλειψη υποδομής και την προσπάθεια για «προοδευτικές» ρυθμίσεις στη νομοθεσία που έμειναν μόνο ανακοινώσεις, αλλά κι από τις συστάσεις νέων θεσμικών
οργάνων που δεν λειτούργησαν ουσιαστικά όπως θα
έπρεπε.

Μεγάλη και σκόπιμη
αλλοίωση των τροφίμων
― Σε διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα
προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση.
― Τα γαλακτοκομικά προϊόντα και σε ποσοστό 40% των
δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά.
Επίσης ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώ-

λάδας αυξήθηκε κατά 300% κι έχουμε δυστυχώς δημιουργήσει γενεές πλαστικών μπουκαλιών που από πρόσφατες
έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι περιέχουν το επικίνδυνο στοιχείο αντιμόνιο, το όποιο αθροιστικά προσβάλει τη χολή και
το συκώτι ανεπανόρθωτα. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ένα πλαστικό μπουκάλι για να αποδομηθεί στο περιβάλλον χρειάζεται 340 χρόνια. Τέλος, συνιστούμε την χρήση
γυάλινου μπουκαλιού επειδή είναι ασφαλέστερη, αναμφισβήτητα πιο υγιεινή και δεν δημιουργεί κατάλοιπα μη φιλικά
στο περιβάλλον.
― Στα λαχανικά από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε η
ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων, νιτρικών,
βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μόλυβδος, υδράργυρος).
― Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 4 απαγορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό 40% των
δειγμάτων που πήραμε.
― Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 75%
των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέλαιου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται στις ετικέτες
των φιαλών είναι απερίγραπτη. Διαπιστώθηκε ότι: α) αναφέρονται ως ελαιόλαδα πυρηνέλαια, β) λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές αναμειγνύονται με λάδια νέας
σοδειάς και κυκλοφορούν στην αγορά σαν ελαιόλαδα, γ)
παρατηρήθηκε η ύπαρξη καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 31% των δειγμάτων.

Προτροπή στους ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
― Στα αλλαντικά σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη
κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.
― Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις
του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι συσκευασίες, που αναγράφουν για διαφημιστικούς - marketing λόγους την φράση «φυσικός χυμός», ενώ
περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με
άρωμα από φρούτο.
― Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού
σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη
κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης στην
αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα και δεν θα
έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα από παιδιά και να
πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν άδεια «μπακάλικου» (καταστήματα βιολογικών τροφών) .
― Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες
παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και
διάθεσης τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους οι οποίες μάλιστα
χαρακτηρίζονται ελλιπείς λόγω του ότι είναι εξαιρετικά
περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων
νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και στις περιοχές των
νησιών μας, γίνεται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες με
ξεσκέπαστα φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερμοκρασίες πάνω από 38ο βαθμούς Κελσίου όταν το όριο
είναι 18ο βαθμοί Κελσίου. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το
μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους
που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία στο 20% των δειγμάτων.
Από έρευνες αγοράς που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι την
τελευταία διετία η κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών εξαιτίας της μόλυνσης των υδροφορέων πολλών δήμων της Ελ-

• Να μελετούν πολύ προσεκτικά τις ημερομηνίες λήξεως και
τις ετικέτες των προϊόντων οι οποίες πρέπει να είναι με μεγάλα γράμματα στα ελληνικά.
• Να καταγγέλλουν χωρίς φόβο κάθε τι που αντιλαμβάνονται
σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και στο ΠΑΚΟΕ (2108100805).
• Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα προσφερόμενα τεχνητά τυποποιημένα τρόφιμα (π.χ. κρέμες, γιαούρτια με άρωμα φρούτων,
ποικιλόχρωμες σαλάτες, διάφορα παιδικά κατασκευάσματα).
• Να αποφεύγουν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
• Να αντισταθούν στον προβαλλόμενο υπερκαταναλωτισμό
• Να μην αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ευάλωτων τροφίμων.
• Να αυτενεργούν και να ασχολούνται οι ίδιοι προσωπικά με
το φαγητό τους ιδιαίτερα των παιδιών τους, ακολουθώντας
παραδοσιακές συνταγές και να μην επιτρέπουν την αγορά
όλων των απαγορευμένων τροφίμων από τα κυλικεία, καθώς
και να μην υποκύπτουν στον πειρασμό του έτοιμου και τυποποιημένου.

Ενημερώσεις και μετρήσεις
την παγκόσμια ημέρα
Την Δευτέρα 16/10/2017 από τις 10 το πρωί έως τις 4 το
μεσημέρι θα λειτουργεί ενημερωτικό περίπτερο του
ΠΑΚΟΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος καθώς και στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά, που οργανώνεται από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την
Επιστημονική Ομάδα ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και το περίπτερο
θα περιλαμβάνει εργαστήριο μετρήσεων χημικών-μικροβιολογικών παραμέτρων, έκθεση φωτογραφίας, διανομή εφημερίδων του ΠΑΚΟΕ και άλλου έντυπου υλικού.

Πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο 210-8100805 μεταξύ 10:00 - 14:00 (υπεύθυνη Κέλλυ Τσουμάρη)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί
: 06-10-2017
Αρ. Πρωτ. :
21074
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX
: 210 6624963
e-mail : tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρε-σίας με τίτλο: «Εργασίες
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων του
Δήμου» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/41/2017.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση προϋπολογισμού προσφοράς
και τιμολογίου προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι οι ειδικές εργασίες που
είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν
προκειμένου να συντηρούνται και
να επισκευάζονται τα μηχανικά,
μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά συστήματα, τα αμαξώματα, τα συστήματα πέδησης των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου, τα ηλεκτρονικά και υδροπνευματικά συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου των
υπερκατασκευών καθώς και η προμήθεια ανταλλακτικών και χωρίζεται σε δέκα τμήματα.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 50112000-3, 50114000-7,
50110000-9, 50113000-0, 50112110-7,
50116000-1, 50116200-3, 50116100-2,
50116500-6, 34330000-9

ΑΔΑ:7050ΩΛ6-3ΛΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί
: 10-10-2017
Αρ. Πρωτ. : 21310
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ. : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX :
210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο «Προμήθειατοποθέτηση νέων, συντήρηση
κατεστραμμένων οργάνων & αναβάθμιση των παιδικών χαρών Δ.
Κρωπίας 2017» του Δήμου Κρωπίας
προϋπολογισμού 79.726,30€ πλέον
ΦΠΑ 24% (σύνολο 98.860,61€) με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα
της σύμβασης με αρ. μελέτης
ΤΥ/40/2017. Η εν λόγω προμήθεια
θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Γίνονται δεκτές προσφορές

ΕΒΔΟΜΗ

Η παραλαβή και παράδοση του
οχήματος θα γίνεται σε χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται είτε για
το σύνολο (και για τα δέκα τμήματα), είτε για κάθε ένα ξεχωριστά.
Εναλ-λακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας εργασίας θα είναι σταδιακή και θα
είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες
από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης ή την ολοκλήρωση
των εργασιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τρίτη, 31 Οκτωβρίου
2017, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
13:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 και
ώρα 10:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες πληρο-φορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη,
άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα
της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 257.499,99 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ
και κάθε τροποποίησης.
Η χρηματοδότηση της εργασίας
του τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό περίπου ένα επί τοις εκατό (~1%) επί
της καθαρής εκτιμώμενης αξίας
κάθε τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις προσώπων, ημεδαπής ή
αλλοδαπής προέλευσης και εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων άρθρων των αναλυτικών
όρων Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων (εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο), την οικονομική και χρηματοοικονομική καθώς και την τεχνική
τους ικανότητα, αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, με παράταση άλλες 120
ημερολογιακές ημέρες.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
Άρθρο 3.4 των όρων Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν
δύναται να ανανεωθεί.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

για το σύνολο των ειδών μόνο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. O τρόπος, ο χρόνος και η παραλαβή των υλικών θα γίνει όπως
αναφέρεται στο αρ. 17 των αναλυτικών όρων της διακήρυξης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του συστήματος στην οποία θα αναρτηθούν
όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν
να ζητούνται από τους οικονομικούς
φορείς-ενδιαφερόμενους
μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και αυτές (πληροφορίες
ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από
μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
μόνο μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται

το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017
ώρα 12:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Δευτέρα 06
Νοεμβρίου 2017 ώρα 15:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
12:00, από την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός του
ΦΠΑ ήτοι ποσού 1.595,00€. Πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 8 των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι
οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες,
τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα
Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης. Προσόντα και απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως
αναφέρονται στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών είναι για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από
την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣHΣ

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056
Για συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και ενήλικες καλέστε την
«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111».

Ελληνική Δημοκρατία / Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης / Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr / www.vvv.gov.gr
Βούλα: 12-10-2017 / Aρ. Πρωτ.: 41174
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ» με σφραγισμένες προσφορές
και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 20/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , προϋπολογισμού
50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
cpv
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΕ Φ.Π.Α
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 40.322,58€
50.000,00€
31712331-9
7131.009
ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
09331200-0
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 806,45 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α 20/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 40601/9-10-2017 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 26/10/2017
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή του τεύχους του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ) με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 16-10-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ2
ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.: 2/ΔΑΕ/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
(σύμφωνα με το Παράρτημα. V,
Μέρος Γ΄ του ν.4412/2016)
1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:
· Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
· Κωδικός NUTS: ΕL-305.
· Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221
· Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193221
· Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):
c22.dae@haf.gr
· Ιστοσελίδα: δεν διατίθεται
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις
του
άρθρου
27
του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16),
καθώς και την Φ.917/ΑΔ.1259/Σ.
309/06-10- 2017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση
της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 7IXH6-1ΓΩ), για την
σύναψη δημόσιας σύμβασης του
αναφερομένου στην παράγραφο 5
έργου.
2. Από τα έγγραφα της σύμβασης
κατά την έννοια της περιπτ. 14 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό η Διακήρυξη διατίθεται ελεύθερα - ηλεκτρονικά μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΚΗΜΔΗΣ». Τα υπόλοιπα έγγραφα σύμβασης (και η Διακήρυξη), ήτοι το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,
το ΤΕΥΔ, ο Προϋπολογισμός μελέτης, το Τιμολόγιο μελέτης, η Ειδική
και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή (με τα
σχέδια), το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ.και η
παρούσα, προσφέρονται ελεύθερα,
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : www.haf.gr
(Πεδίο: Διαγωνισμοί).
3. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοί-

κηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης
(ΔΑΕ). Μέσω της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων (Γ2) που διαθέτει,
πρόκειται να ασκήσει και αρμοδιότητα Προϊσταμένης Αρχής του
έργου σύμφωνα με σχετική διαταγή
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Το Τμήμα 2 της Διεύθυνσης Γ2
της ΔΑΕ έχει οριστεί υπεύθυνο για
την υλοποίηση των σταδίων του
διαγωνισμού.
4. Κωδικός CPV: 45110000-1,
45214610-9, 45220000-5, 45263602,
4526370-5,
45262500-6,
45262600-7, 45453100-8.
5. Κωδικός NUTS: EL-305 (Αττική Αχαρνές)
6. Περιγραφή έργου: Η εκτέλεση
του έργου με τίτλο «Επέκταση και
Συντήρηση Κτιρίου Εστιατορίου –
Μαγειρείων ΣΤΥΑ» (T-105E) που
περιλαμβάνει την επέκταση του κτιρίου Εστιατορίου – Μαγειρείων της
ΣΤΥΑ εντός της ΑΒ Δεκέλειας με
σύμμεικτη κατασκευή, και εκτεταμένη συντήρηση του υφιστάμενου
κτιρίου, ήτοι ανακατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών, αντικατάσταση επιστρώσεων δαπέδων,
επαύξηση της ηλεκτρικής παροχής
με νέο τροφοδοτικό καλώδιο,
πλήρη ανακαίνιση ηλεκτρικών,
υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και
εξαερισμού και μερική διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο
ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008.
7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη
εργασιών 782.258,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου
53 του ν.4412/16, απροβλέπτων, και
αναθεώρησης)
και
Φ.Π.Α.
187.741,94€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 970.000,00€.
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η προθεσμία περαίωσης έργου
είναι ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Επγος (ΜΕ) Π. Σταυρούλιας
Επιτελής ΔΑΕ/Γ2/2

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ασμχος (ΜΕ) Εμ. Κουλούρης
Τμχης ΔΑΕ/Γ2/2

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς και ενώσεις
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21
της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
στην Πρώτη (1η) Τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας Οικοδομικών και
στην Πρώτη (1η) Τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα
κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο
23.4 της Διακήρυξης.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης:
Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης.
12. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον
συμφέρουσα
από
οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
13. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί
μέσω
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
02-11-2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 10:00. Ως ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 0611-2017 και ώρα 10:00.
14. Διευκρινήσεις επί των προσφορών: Ο προσφέρων δεσμεύεται από
την προσφορά του για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
15. Οι προσφορές συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα.
16. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις του
ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
17. Ημερομηνία αποστολής της
προκήρυξης: 09-10-2017.
18. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων
(πέραν της παρακράτησης φόρου
εισοδήματος) είναι σύμφωνες με τα
άρθρα 8 της Διακήρυξης, 33 της
Γ.Σ.Υ. και 6 των ειδικών όρων της
Ε.Σ.Υ.
Δεκέλεια Οκτώβριος 2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σμχος (ΜΕ) Αθ. Αθανασίου
Δντης ΔΑΕ/Γ2

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την Φ.916/ΑΔ.1244/Σ. 305/05-10-2017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση
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Ανάκληση της σαρδέλας «Lucas
σαρδέλες πικάντικες σε ηλιέλαιο»
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων και σε
συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Πειραιά – Τμήμα
Α΄, διαπίστωσε ότι το προϊόν με την εμπορική επωνυμία «Lucas σαρδέλες πικάντικες σε ηλιέλαιο»,
προέλευσης Πορτογαλίας, καθαρού βάρους 125g, με
ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 31/12/2018 και
αριθμό παρτίδας ΑL098H, το οποίο εισάγεται από την
εταιρεία «Provinco A.E.» που βρίσκεται στη Ν. Κηφισιά, περιείχε την βιοτοξίνη ισταμίνη, σε τιμή που
υπερέβαινε το ανώτατο όριο.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από
το ανωτέρω ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ προϊόν

από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να
μην το καταναλώσουν.

Απευθείας πτήση Αθήνα - Πεκίνο
Ξεκινάει αεροπορική σύνδεση με απευθείας πτήση Ελλάδα - Κίνα και συγκεκριμένα Αθήνα - Πεκίνο, της Air
China, από το «Ελ.Βενιζέλος»
«Η άμεση σύνδεση με την Κίνα αποτελεί μέρος της εθνικής
μας στρατηγικής, που με συγκεκριμένες κατευθύνσεις του
Πρωθυπουργού και αποτελεσματικές δράσεις της κυβέρνησης, των υπηρεσιών και των φορέων της, παίρνει σάρκα και
οστά σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα, 12/10/2017
Α.Π. 18675
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου
πόλης Κερατέας)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων των περιοχών Β’ Επέκτασης Σχεδίου Πόλης Κερατέας του
Δήμου Λαυρεωτικής να λάβουν
γνώση της Πράξης Εφαρμογής,

όπως αναρτάται βάσει της υπ’
αριθμ. 160/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάρτηση των πινάκων και διαγραμμάτων της Πράξης Εφαρμογής θα γίνει στο Δημοτικό
κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών –
Σουνίου 37, Κερατέα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
τις τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

ΓΑΜΟΙ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΣΤΑΥΡΟΥ, που γεννήθηκε στην Κερατέα Αττικής και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΝΟΒΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της
ΣΟΦΙΑΣ το γένος ΜΠΑΗ που γεννήθηκε στα Ιωάννινα
και κατοικεί στo Κορωπί Αττικής, πρόκειται να τελέσουν το γάμο τους στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Παραδίδονται μαθήματα
Βιολοντσέλλου
και θεωρίας της μουσικής.
Ειδικές τιμές για
κατοίκους των 3Β.
Τηλ. 6988392926

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

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια
πτυχιούχο Βρυξελλών.

Προετοιμασία για όλα τα διπλώματα
Μαθήματα Ενηλίκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Kορωπί
: 11-10-2017
Αρ. Πρωτ. : 21502
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX
: 210 6624963
e-mail
: tykoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου
διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση
της δημόσιας σύμβασης έργου με
τίτλο: «Κατασκευή κυκλοφοριακών
κόμβων πόλεως Κορωπίου» με
αριθμό αναφοράς τη σχετική μελέτη ΤΥ/33/2017.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλήρωση του έντυπου της οικονομικής
προσφοράς.
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι οι απαιτούμενες εργασίες για την αναδιαμόρφωση και
σηματοδότηση των εξής κόμβων –
διασταυρώσεων:
α) Κόμβος Λεωφ. Λαυρίου - Λεωφ.

Βασ. Κων/νου - Λ. Δημοκρατίας,
β) Κόμβος οδών Κύπρου - Αναπαύσεως
γ) Κόμβος Λεωφ. Δημοκρατίας οδού Αριστείδου δ)Διασταύρωση
Λεωφ. Δημοκρατίας - οδού Αντ.
Κιούση και ε)Διασταύρωση Λεωφ.
Βασ. Κων/νου - οδού Ανδριανού
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στον κωδικό
(CPV): 45233120-6
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του
όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των δέκα οκτώ (18) μηνών από την
επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου
2017, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ:
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017

και ώρα 15:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
10:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους
αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται
ελεύθερα,
πλήρη,
άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα
της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 744.000,00 € και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 242.151,80 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 43.587,32 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.860,88 Ευρώ,
που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)
του ν. 4412/2016.
Απολογιστικά για εργασίες αρχαιολογίας (αρ. 126 Ν.4412/16)
230.000,00 Ευρώ
ΓΕ & ΌΕ Απολογιστικών εργασιών
41.400,00 Ευρώ

Φ.Π.Α 24% 144.000,00 Ευρώ
Η χρηματοδότηση της εργασίας του
τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για
υποβολή προσφοράς εργοληπτικές
επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ τάξεως
1ΗΣ και άνω για έργα κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι δώδεκα
χιλιάδες (12.000,00€), πρέπει να
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με το τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 14
μηνών.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, CD
TΗΛΕΦΩΝΟ: 6981691540

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία
σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.
Τηλ. 6932644713, 210 8953.289
ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος
Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD
Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 420400, 6945 298724
e-mail: giannakouris@yahoo.gr

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
N E O Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ,
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.
Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ,
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101
Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)
Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

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 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί
Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594

Ορθoπεδικός - Χειρουργός

email: tsakoniatism@gmail.com

Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία
τ.Διευθυντής:
Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital
Εξειδίκευση υπερηχογράφησης: Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα
Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

email: anastassopulos@yahoo.co.uk

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”
Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

ikaraiskos@gmx.com

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)
Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300
Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ
καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Ειδικός Ρευματολόγος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /
Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση
• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις
8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή.
Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά
για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Μην αργείς! Επικοινώνησε τώρα

Η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρευματικών και των μυοσκελετικών νοσημάτων
«Έχεις πόνους στις αρθρώσεις, δυσκαμψία και νιώθεις εξαντ
λημένος; Μην αργείς! Επικοινώνησε τώρα» είναι το φετινό
μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αρθρίτιδας που εορτάζεται
κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου τόνισαν οι ομιλητές κατά τη
διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε από
την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα με τη συνεργα
σία της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελ
ματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδων καθώς και του
Συλλόγου Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα».
Η καμπάνια όπως ανέφερε η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα, είναι μια
πρωτοβουλία της EULAR (European League Against Rheuma
tism), υποστηριζόμενη από όλα τα μέλη του δικτύου της
EULAR, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Ασθενών
(PARE), των επιστημονικών εταιριών και των εταιρειών επαγ
γελματιών υγείας, με κοινό στόχο να τονιστεί η σημασία της
έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης στην φροντίδα και τη
θεραπεία.
Αυτή η έκκληση για δράση υποστηρίζεται από την έρευνα,

Πρόγραμμα του τμήματος
δημόσιας υγείας στο Δήμο 3Β
Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των
μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β, για το μήνα Οκτώβριο 2017 το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών στα
ΚΑΠΗ θα είναι το εξής :
H Eθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελική Παπμιχαήλ
και η εθελόντρια Κλινική Διαιτολόγος Μαρίνα Μουγκρίδου θα βρίσκονται:
Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου από τις 09:30 έως τις 11:30
στο ΚΑΠΗ Βάρης για ομιλία με θέμα: Υπέρταση και
Διατροφή.
Συναντήσεις μαζί τους θα γίνονται κατόπιν ραντεβού
στο τηλέφωνο 210 9839350 και είναι δωρεάν εφόσον
δεν ξεπερνούν σε συχνότητα τη μία φορά το μήνα.
Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Νικόλαος
Σουλιώτης και η Ευσταθία Σορολή θα δέχονται τα
μέλη των ΚΑΠΗ στο ιατρείο τους Λεωφ. Βάρης 6, τηλ.:
212 105 3500 κάθε Τετάρτη από τις 16:00 έως τις 18:00
(κατόπιν ραντεβού).
Οι Εθελοντές Ιατροί Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορθοπεδικός Χειρουργός και η Αναστασία Ντόγκα – Φυσίατρος θα δεχθούν στις 24 Οκτωβρίου από τις 17.00 έως
τις 19.00 στο ιατρείο τους στην Οδό Βασ. Παύλου 86
(είσοδος απο Διγενή). Οι συναντήσεις μόνο κατόπιν
ραντεβού τηλ. 210.89 96 609.
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος:
Ο Εθελοντής Ιατρός - Πνευμονολόγος Λεωνίδας Πιλιλίτσης σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου 3Β συνεχίζει δωρεάν τις ομάδες διακοπής καπνίσματος. Για πληροφορίες και συμμετοχές απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2132019914.

ακόμη και σε όσους πάσχουν από ρευματικό ή μυοσκελετικό
νόσημα, όπου η έναρξη της θεραπείας 12 εβδομάδες μετά
την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μπορεί να ελαχιστοποιήσει
περαιτέρω βλάβες στις αρθρώσεις και να αυξήσει την πιθα
νότητα ύφεσης. Δυστυχώς, όμως, τα Ρευματικά Νοσήματα
διαγιγνώσκονται καθυστερημένα ή δεν διαγιγνώσκονται κα
θόλου. Εάν δεν ληφθεί η κατάλληλη θεραπεία, οι καθημερινές
δραστηριότητες θα επηρεαστούν – μειώνοντας την ποιότητα
ζωής και αυτό θα έχει αντίκτυπο στις σωματικές ικανότητες.
Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα επιπλέον εκατομμύριο
εργαζόμενοι θα μπο
ρούσαν να εργάζονται
κάθε ημέρα εάν η διά
γνωση και η λήψη θε
ραπείας
ήταν
ευρύτερα προσπελάσι
μες για τα άτομα με
Ρευματικά Νοσήματα.
Παρ ‘όλα αυτά, η
γνώση της μεγάλης ση
μασίας που έχει η έγ
καιρη διάγνωση είναι
περιορισμένη στο ευρύ
κοινό, στους ρευματοπαθείς αλλά και σ’ ένα μεγάλο ποσοστό
των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας. Για παράδειγμα,
η ινομυαλγία παραμένει αδιάγνωστη στα 3 από τα 4 άτομα
που πάσχουν και ο χρόνος διάγνωσης είναι κατά μέσο όρο 5
έτη.
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα ελπίζει και ενθαρ
ρύνει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν και να συζητήσουν
με το γιατρό τους όταν εμφανίζονται πιθανά συμπτώματα κά
ποιου ρευματικού νοσήματος όπως ο επίμονος πόνος στους
μύες και τις αρθρώσεις, η υπερβολική κόπωση, η ακαμψία και
η κατάθλιψη. Για το λόγο αυτό, έχουν ξεκινήσει εκτός από τις
ενημερωτικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και την διαδικτυακή
καμπάνια, και το Σχολείο Αγωγής Υγείας, το οποίο ξεκίνησε πι
λοτικά φέτος τον Σεπτέμβριο και θα συνεχιστεί το 2018.
Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφευχθεί το ρευματικό νό
σημα, επεσήμανε η Αθ. Παππά. Υπάρχουν όμως κάποια πράγ
ματα που μπορούν να βοηθήσουν τον νοσούντα να λάβει την
καλύτερη φροντίδα και να έχει ποιότητα ζωής:
• Να μην αποκλειστεί από το φόβο. Θα χρειαστεί θάρ
ρος για να πολεμήσει το Ρευματικό Νόσημα
• Να κρατήσει αντίγραφο (εάν είναι δυνατόν ηλεκτρονικό)
του ιατρικού φακέλου του στο σπίτι, με λίστα φαρμάκων,
εργαστηριακές εξετάσεις και σημειώσεις του ιατρού του
• Να προετοιμάζεται πριν την επίσκεψη στον ιατρό, να

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 8.30-13.30
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311

συλλέγει πληροφορίες, να καταγράφει ερωτήσεις και θέ
ματα προς συζήτηση
• Να γνωρίζει το λόγο που του χορηγήθηκε το κάθε φάρ
μακο
• Να ζητάει πληροφορίες από τους ιατρούς, τους νοσηλευ
τές, τους φαρμακοποιούς αλλά και αξιόπιστους διαδι
κτυακούς τόπους για τις αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα ή τις ανεπιθύμητες δράσεις
• Να ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο της επιστήμης
και νέες εγκεκριμένες θεραπείες
• Να μην καπνίζει και κυρίως
• Να δεχτεί ότι ο ίδιος κατ’ αρχήν, θα πρέπει να διαχειρι
στεί το Ρευματικό Νόσημα ακόμα και εάν έχει δίπλα
του αρωγό μέλη της οικογένειάς του και τον ιατρό του.
Τα ρευματικά νοσήματα είναι περισσότερα από 200 τόνισε ο
Χαράλαμπος Μπερμπερίδης, Ρευματολόγος και Πρόεδρος
της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και της Επαγγελμα
τικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος και προσβάλλουν τις
αρθρώσεις, τους μύες και τα μαλακά μόρια. Σε αυτά περιλαμ
βάνονται τα εκφυλιστικά όπως η Οστεοαρθρίτιδα ,τα μεταβο
λικά όπως η Οστεοπόρωση, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες όπως
η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, τα συστηματικά αυτοάνοσα φλεγ
μονώδη νοσήματα όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης
Λύκος και τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα όπως τα Περιοδικά
Εμπύρετα Σύνδρομα. Τα νοσήματα των δύο τελευταίων κατη
γοριών προσβάλλουν εκτός από τις αρθρώσεις και εσωτερικά
όργανα, όπως οι νεφροί, ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι πνεύμονες
κ.ά.
Στην Ελλάδα οι Ρευματικές Παθήσεις αποτελούν την πρώτη
κατά σειρά αιτία (μεταξύ όλων των νοσημάτων) χρόνιου προ
βλήματος υγείας (38,7%), μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σω
ματικής ανικανότητας (47,2% και 26,2% αντίστοιχα) και
ιατρικών επισκέψεων (20,5%) ενώ κατατάσσονται στη δεύτερη
θέση ως αιτία κατανάλωσης συνταγογραφούμενων και μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24,0% και 17,7% αντί
στοιχα).
Στη χώρα μας εκτιμάται ότι το 25% των ασθενών με Ρευμα
τοειδή Αρθρίτιδα εγκαταλείπει την εργασία μέσα στα 5
πρώτα χρόνια από τη διάγνωση, ενώ 1 στους 2 ασθενείς με
Ρευματοειδή Αρθρίτιδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρό
σβαση σε Ρευματολόγο και σε κατάλληλη θεραπεία λόγω της
πολύχρονης οικονομικής κρίσης που πλήττει περισσότερο τις
ευπαθείς ομάδες.
Κάθε πόνος στη Σπονδυλική Στήλη (Αυχένας, πλάτη και μέση),
πόνος ή και οίδημα σε μία ή και περισσότερες αρθρώσεις θα
πρέπει να μας οδηγήσουν στο Ρευματολόγο για περαιτέρω
έλεγχο και αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα, συμπτώματα που
αφορούν προσβολή εσωτερικών οργάνων, μετά από έλεγχο
άλλης παθολογικής ειδικότητας, όταν τίθεται υποψία προσβο
λής από ρευματικό νόσημα, καλό θα είναι να αποστέλλονται
στο Ρευματολόγο.
«Σήμερα έχουμε τεράστιες διαγνωστικές αλλά και θεραπευτι
κές δυνατότητες. Στόχος είναι η ποιότητα ζωής των Ρευματο
παθών και η αναστολή καταστροφικών συνεπειών. Τα
παραπάνω σήμερα μπορούν να επιτευχθούν», κατέληξαν οι
ομιλητές.
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Διασυλλογικός Αγώνας Ιστιοπλοΐας στον ΝΑΟΒ
Ξεκίνησε η αγωνιστική δραστηριότητα στην ιστιοπλοΐα,
στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας (ΝΑΟΒ), μετά το ναυτικό ατύχημα και την ρύπανση
που κράτησε αρκετούς ομίλους στην στεριά, με διασυλλογικό αγώνα σκαφών τύπου Optimist, το Σαββατοκύριακο 7
και 8 Οκτωβρίου 2017. Εντυπωσιακή η συμμετοχή των
αθλητών ηλικίας 8 -14 ετών από 17 ομίλους.
Οι συνθήκες έμοιαζαν ιδανικές μιας και τα 14 μίλια Μ.Ο που
έπνεαν το Σάββατο από τον Νοτιά και την Κυριακή από τον
Βοριά έδωσαν την δυνατότητα να γίνουν 6 υπέροχες κούρσες.

Κατηγορία Κοριτσιών
1. Βαρθλομαίου Δήμητρα Ν.Ο.Κ.Β,
2. Κοκκινάκη Αθανασία Ν.Ο.Β,
3. Αρτικοπούλου Φιλιππα Ν.Ο.Β
Κατηγορία Παίδων:
1. Σταθάς Μάριος Ν.Ο.Τ.Κ,
2. Μαγγίνας Κων/νος Ν.Ο.Κ,
3. Σουρλατζής Νίκος Ν.Ο.Δ
Κατηγορία Κορασίδων
1. Γουιντερς Ελισάβετ Ν.Ο.Β,
2. Καραουλάνη Σοφία Ν.Ο.Ανδρου,
3. Δαγκλή Παναγιώτα Ν.Ο.Π.Φ
Aναλυτικά αποτελέσματα
στη διεύθυνση: www.naov.gr

Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά ή όπου μας βολεύει...
Η ομάδα της ΠΑΕ Ποντίων απεβλήθη
από τον αγώνα της με τον Πανθρακικό
γιατί οι φανέλες τους έγραφαν τη
φράση «Δεν ξεχνώ, Πάντα
Τιμώ». Αιτιολογικό της αποβολής ήταν ότι το μήνυμα
είναι πολιτικό και δεν επιτρέπεται.
Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα μας: 3/12/17 ότι: η
Εθνική Γυναικών Κ17 του
χάντμπολ αποχώρησε σε
ένδειξη διαμαρτυρίας από τον αγώνα
κόντρα στην ΠΓΔΜ για το EURO 2017
επειδή οι Σκοπιανές φορούσαν μπλουζάκια με την ονομασία Macedonia.
Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Χάντμπολ ανακοίνωσε την αποβολή
της από την διοργάνωση!
Δηλαδή μονομερής τιμωριτική πολιτική
για τις ελληνικές ομάδες;;
Η ΠΑΕ Ποντίων απεβλήθηκ
γιατί έγραφαν στη φανέλα
τους, ενώ η Εθνική Γυναικών
απεβλήθηκ διότι ζήτησε να αλλάξουν φανέλα οι Σκοπιανές
και επειδή δεν έγινε αποχώρησαν και τιμωρήθηκαν γι’ αυτό!!!

σ.σ. Εμείς οφείλουμε να συγχαρούμε
τους αθλητές και των μεν και των δε,
για τη στάση τους και για την αξιοπρέπειά τους στα τα δικαιώματα της πατρίδας μας.

19 Χρυσά και 2 θέση η Ελλάδα στο 14ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ju-Jitsu

Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, οι προπονητές
έβγαλαν τα συμπεράσματά τους και η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκίνησε με τις καλύτερες συνθήκες.
Την Κυριακή μετά το τέλος τον αγώνων έγιναν οι απονομές
στους νικητές όπως:
Κατηγορία Αγοριών:
1. Δέδες Ντεντόπουλος Ιάκωβος Ν.Ο.Κ.Β
2. Λιβάς Βασίλειος Ν.Ο.Κ, 3. Κυφίδης Αθανάσιος Α.Ν.Ο.Γ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 14οΒαλκανικό Πρωτάθλημα
Ju-jitsu2017 όλων των κατηγοριών
και το 5Ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα JuJitsu ,U15 (-15 ετών)
στη Ποντγκοριτσα Μαυροβουνίου
Στο πρωτάθλημα αυτό έλαβαν μέρος 20 χώρες συνολικά
και η Ελλάδα κατέκτησε 19 Χρυσά και κατετάγη στη 2 θέση.
ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ στο σύνολο κατέκτησε 3 Χρύσα, 1 Αργυρό, 2 Χάλκινα
4 τέταρτες θέσεις κατάκτησαν oι Αθλητες:
FightingSystem
Χρυσό μετάλλιο, Κων/νος Μυλωνάς, Στέφανος Ζαντιώτης
Αργυρό μετάλλιο Δημ. Παπασταύρου
DuoSystem
Χρυσό μετάλλιο Λουκάς Γιαννακουδάκης - Στέφ. Ζαντιώτης
Χάλκινο μετάλλιο Δημήτρης Παπασταύρου – Χριστίνα Καραχάλια - Θεοδόσης Σερπάνος – Ναταλία Προκάκη
4ες θέσεις

Fighting system Λουκάς Γιαννακουδάκης, Χριστ. Καραχάλια
Duo System Γιώργος Μαυρόγιαννης – Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Νίκη Καλπακίδου – Αλέξανδρος Κυρίδης - Δημήτρης
Μάππας – Αγγελος Μυλωνάς
Ne Waza System Νίκος Αδαμάκης

Ποδηλατοδρομία & πεζοπορία στην Κερατέα
Μία ηλιόλουστη ημέρα ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μια
ποδηλατοδρομία και έτσι έγινε. Η ποδηλατοδρομία - πεζοπορία που οργάνωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής, με αφορμή
την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας
(Ε.Ε.Β.Κ.) στην Κερατέα την Κυριακή 8/10/2017 σημείωσε
μεγάλη επιτυχία με σύμμαχο τον καιρό.
Η Ε.Ε.Β.Κ. αποτελεί μια ευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τη χρήση των δημοσίων μέσων μεταφοράς, του ποδηλάτου και της πεζής κίνησης, με στόχο
τη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τη χρήση
του αυτοκινήτου και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας.
Η πρώτη εκκίνηση για τα περίπου 75 ποδήλατα δόθηκε
στις 10:30 από το Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά
και αμέσως μετά ξεκίνησαν τη δεύτερη διαδρομή τους 60
πεζοπόροι με τους μικρούς ποδηλάτες από την Πλατεία
Ηρώων της Κερατέας.
Ο Δήμαρχος συμμετέχοντας στην πεζοπορία, δήλωσε:
«Στόχος της σημερινής δράσης είναι να ευαισθητοποιηθούν οι δημότες ως προς τη χρήση εναλλακτικών μέσων
μετακίνησης, ωφελώντας με αυτό τον τρόπο τόσο το περιβάλλον όσο και την σωματική τους υγεία. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι ο τρόπος συμπεριφοράς μας μέσα
στην πόλη, επιλέγοντας περισσότερο βιώσιμους τρόπους
μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, το βάδισμα, τα μέσα μεταφοράς, καθώς και ο συνδυασμός αυτών σε κάθε δια-

δρομή. Ευχαριστούμε για την ενεργό συμμετοχή τους το
Γυμναστικό Σύλλογο Κερατέας, το Αθλητικό Σωματείο Δικυκλιστών Λαυρεωτικής, το Σύλλογο «Νίκη» Κερατέας, το
αθλητικό τμήμα του ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’, αλλά και την Τροχαία Κερατέας, που μερίμνησε ώστε να διεξαχθεί η σημερινή βόλτα με ασφάλεια.»
Μετά το πέρας της ποδηλατοδρομίας προσφέρθηκαν σάντουιτς, χυμοί και νερό, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν
τιμητικό έπαινο. Η εκδήλωση έκλεισε με ένα show bmx ποδηλάτων από επαγγελματίες του χώρου, ενθουσιάζοντας
μικρούς και μεγάλους!

ΕΒΔΟΜΗ
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ΕΛΛΑΔΑ - ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 4-0
Στα μπαράζ η συνέχεια των ελπίδων
Εστω και αν χρειάστηκε 1 ώρα παιχνιδιού προκειμένου να
εδραιώσει τη νίκη της, η Εθνική ανδρών για την τελευταία
αγωνιστική των προκριματικών για το Μουντιάλ 2018 επικράτησε χτες του Γιβραλτάρ με 4-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ετσι,
όπως αναμενόταν (με βάση και τη χαμηλή δυναμική των αντιπάλων), σφράγισε και τυπικά τη δεύτερη θέση του ομίλου και
το εισιτήριο για τα μπαράζ του Νοέμβρη, όπου θα διεκδικήσει
την πρόκριση στην τελική φάση της Ρωσίας το καλοκαίρι του
2018. Υπενθυμίζεται ότι την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση από τον όμιλο της Εθνικής κατέκτησε το Βέλγιο.
Στο χτεσινό αγώνα η Εθνική αν και πήρε νωρίς την πρωτοβουλία των κινήσεων κυριαρχώντας στο χώρο της επίθεσης, εντούτοις έδειξε να είναι φλύαρη στην τελική προσπάθεια
χάνοντας κάποιες ευκαιρίες. Η επιθετική πρωτοβουλία καρποφόρησε λίγο μετά το μισάωρο όταν ο Τοροσίδης μετά από σέντρα ακριβείας του Ζέκα κατάφερε να νικήσει τους αντίπαλους
αμυντικούς και να ανοίξει το σκορ. Από κει και πέρα τόσο μέχρι
την ανάπαυλα όσο και στο πρώτο 15λεπτο της επανάληψης ο
αγώνας συνεχίστηκε στο ίδιο τέμπο, με την ελληνική ομάδα
να έχει την πρωτοβουλία, ωστόσο να μην μπορεί να εδραιώσει
τη νίκη της. Γι' αυτό... φρόντισε ο Κώστας Μήτρογλου, που με

δύο τέρματα μέσα σε ένα δίλεπτο (61', 63') έδωσε τέλος στο
όποιο άγχος των Ελλήνων διεθνών, για να ακολουθήσει το
γκολ του Γιαννιώτα (78') που σφράγισε το τελικό αποτέλεσμα.

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Αϊμπραχίμ, Γκαρσία, Τσιπολίνα, Ολιβέρο, Μπαρνέτ, Μπαρντόν, Γουόκερ, Ερνάντες, Πονς (72' Γκίλινγκ),
Κόουμπς (88' Ρουίς), Λόπες (62' Γιόμε).
Τα άλλα ματς του ομίλου: Βέλγιο - Κύπρος 4-0, Εσθονία - Βοσνία 1-2.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Βέλγιο 28, Ελλάδα 19, Βοσνία 17, Εσθονία
11, Κύπρος 10, Γιβραλτάρ 0.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ: Καρνέζης, Τοροσίδης (68' Μανιάτης), Σταφυλίδης,
Παπασταθόπουλος (68' Τζιόλης), Παπαδόπουλος, Ζέκα, Ταχτσίδης, Χριστοδουλόπουλος (74' Γιαννιώτας), Μάνταλος,
Φορτούνης, Μήτρογλου.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Διεθνείς επιτυχίες
Τρία νέα μετάλλια σε διεθνή διοργάνωση ήρθαν για την ελληνική ιστιοπλοΐα, ανεβάζοντας σε 31 μετάλλια τον
ελληνικό απολογισμό σε Παγκόσμια και
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μέσα στο
2017. Οι καινούργιες επιτυχίες ήρθαν
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με σκάφη
τύπου Λέιζερ/Ράντιαλ στη Βαρκελώνη.
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη γενική
βαθμολογία των 103 σκαφών και το αργυρό στην κατηγορία U21 μεταξύ 73
σκαφών, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε
και η Βασιλεία Καραχάλιου στα Λέιζερ
των γυναικών, αφού πήρε την τρίτη
θέση σε σύνολο 90 σκαφών.

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ

«Κιτρινόμαυροι» εναντίον
«αιωνίων» στα ημιτελικά
Χωρίς να λείψουν τα ευτράπελα και η
ένταση, έγινε χτες στα γραφεία της
ΕΟΚ η κλήρωση των ημιτελικών του
Κυπέλλου, η οποία ανέδειξε τα ζευγάρια ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και Αρης Ολυμπιακός. Οι ημιτελικοί θα είναι

μονοί αγώνες, θα διεξαχθούν στις 5
Νοέμβρη, σε ΟΑΚΑ (με γηπεδούχο
την ΑΕΚ) και «Nick Galis Hall» (με γηπεδούχο τον Αρη), και οι νικητές προκρίνονται στον τελικό, ο οποίος είναι
προγραμματισμένος για τις 17 Φλεβάρη 2018 στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Η κλήρωση στιγματίστηκε από την
απουσία των εκπροσώπων του Ολυμπιακού, αλλά και από την έντονη λεκτική αντιπαράθεση του αντιπροέδρου
της Ομοσπονδίας μπάσκετ, Αριστείδη
Γολέμη, με τον αντιπρόεδρο του Αρη,
Δημήτρη Παπακυριάκη. Αιτία αποτέλεσε η ένταση που επικράτησε εντός
και εκτός γηπέδου στον περσινό τελικό
του Κυπέλλου στη Θεσ/νίκη ανάμεσα
σε Αρη και Παναθηναϊκό, με «πέτρα
του σκανδάλου» τους υπεράριθμους
οπαδούς των «κιτρινόμαυρων».

Ξεκίνησαν γυμναστική οι
γυναίκες του Αρη Βούλας

Aθλητικά και Πολιτιστικά
προγράμματα στο Δήμο 3Β

Η πολύ δραστήρια και ακμαία ομάδα γυναικών που
γυμνάζεται με τον Άρη Βούλας, άρχισε ήδη τα μαθήμτα με τη δασκάλα τους Σούλα Κυριακίδου.
Η ομάδα αυτή των γυναικών συνεχίζει κάθε χρόνο
μαθήματα γυμναστικής με πολύ καλό “δέσιμο” μεταξύ τους και πολλές άλλες παράλληλες εκδηλώσεις που οργανώνουν.

Νέα προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού ξεκινάει ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β για παιδιά, εφήβους
και ενήλικες.
Τα προγράμματα υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις
των δημοτικών Ενοτήτων Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
Yπάρχει κόστος εγγραφής 5€ (για μία αθλητική περίοδο) και η μηνιαία εισφορά ανάλογα 15€ για τους
ενήλικες & 10€ για τα παιδιά, εξαιρουμένου του
τένις, που το κόστος συμμετοχής είναι 25€ & 17€
αντίστοιχα (συνδρομές μόνο για δημότες).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132020710 -714
(αθλητικά προγράμματα), -775 & 777 (πολιτιστικά
προγράμματα).
Λεπτομέρειες στο www.vvv.gr

Μπορείτε κι εσείς να μπείτε στην ομάδα με μία επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Άρη κάτω από τη Γέφυρα στη Βούλα, Λευκάδος 1, Τηλ.: 693 262 7835
Ώρες: Ανοιχτά 4 π.μ.–10:30 μ.μ.
Για την ομάδα
Φιλίτσα Κοτσοβού,
Χάρις Σταθάκη, Ευαγγελία Δανιγγέλη

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στην κορυφή του κόσμου
ο Πετρούνιας
Επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στο αγώνισμα των
κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας παρέμεινε στην κορυφή
για μια ακόμη φορά κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής
που έγινε στον Καναδά, κρατώντας τον τίτλο που είχε
πάρει πριν από δύο χρόνια στην αντίστοιχη διοργάνωση
της Γλασκόβης. Με αυτόν τον τρόπο κατατάσσεται
στους θρύλους του αγωνίσματος, όντας ο μόλις ένατος
πρωταθλητής που κάνει το «ριπίτ» στους κρίκους, στην
114χρονη ιστορία του θεσμού. Σημειώνεται ότι αυτό
ήταν το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση
την τελευταία διετία (2 σε Παγκόσμιο - 2015, 2017, 1 σε
Ολυμπιακούς - 2016, 1 Ευρωπαϊκό - 2017).

Ο Ελληνας αθλητής ήταν για μια ακόμη φορά εντυπωσιακός στην εκτέλεση του προγράμματός του στον τελικό, που είχε συντελεστή βαθμολογίας 6,3,
καταφέρνοντας να συγκεντρώσει 15.433 β. Ακολούθησαν στο βάθρο ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Ρίο,
Ρώσος Ντενίς Αμπλιάζιν (15.333 β.), ο μοναδικός που
τον είχε πλησιάσει και στον προκριματικό, και ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, Κινέζος Λιου Γιανγκ
(15.266 β.). Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη εμφάνιση ο
Λευτέρης Πετρούνιας είχε κάνει και στον προκριματικό,
όπου είχε προκριθεί ως πρώτος από τους υπόλοιπους
αθλητές συγκεντρώνοντας 15.400 β.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά τη διατήρηση του τίτλου
του παγκόσμιου πρωταθλητή δήλωσε έτοιμος για νέες
διακρίσεις και ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν την
προσπάθειά του.

