«Εάν βυθισθώµεν,
ας βυθισθώµεν εις τον ωκεανόν!

Ουχί εις την σκάφην!
Μενέλαος Λουντέμης, 1912-1977,
Έλληνας συγγραφέας

O Δήμος Παλλήνης
Καταλωνία Ελλάδα
και ο Μακιαβέλλι
“πάει” Ψυττάλεια

Tα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
l

l

Απ’ τη μια με ρωτούν αγωνιωδώς και με προτρέπουν
να γράψω για την Καταλωνία κι απ’ την άλλη, αρκετοί άλλοι, για την επίσκεψη Τσίπρα στον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ και στα δυο ενδιαφέροντα, αφού προτρέψω, πρωτίστως, να ερευνήσουμε, να ανιχνεύσουμε τα συμφέροντα! Αυτά και
το «ζύγιασμα» των διαφόρων παραμέτρων τους θα καθορίσουν τις
αντίστοιχες ενέργειες και θα κρίνουν το αποτέλεσμα.
Μην ψάχνετε για το «δέον», για το
πρέπον, δηλαδή το σωστό, το δίκαιο. Μην αναμένετε να καθορίσουν «οι αξίες» και οι «αρχές» και
του Κώστα
μάλιστα οι «δημοκρατικές» τις εξεΒενετσάνου
λίξεις.
Το συμφέρον και μάλιστα, κάθε φορά, το τρέχον
είναι αυτό που κινεί τα γεγονότα. Ούτε καν το μακροπρόθεσμο!

Η Καταλωνία ΔΕΝ θ’ ανεξαρτητοποιηθεί, τώρα
Η Καταλωνία, όπως δείχνουν τα πράγματα – αφού ο
Ραχόι εξασφάλισε τη στήριξη της Ε.Ε. και τουλάχιστον, την ανοχή των ΗΠΑ – θα παραμείνει «ενωμένη»
με την Ισπανία, ως Ισπανική Επικράτεια – κτήση, έστω
και βουτηγμένη στο αίμα. Είναι χαρακτηριστική η
θέση της αμερικανικής ηγεσίας. Η κυβέρνηση Τραμπ
στις 13 Σεπτεμβρίου δήλωνε ότι είναι έτοιμη να συΣυνέχεια στη σελ. 2
νεργασθεί με οποιαδήποτε

«H 27.9.2017 είναι μία
σημαντική ημέρα για το
Δήμο Παλλήνης, γιατί
λύνει οριστικά το θέμα
της αποχέτευσης.
Η μόνη εφικτή λύση για το
Δήμο Παλλήνης, πείσαμε,
ότι είναι η Ψυττάλεια».

Σελίδα 6

Δημοτική Συγκοινωνία
στο Δήμο Σαρωνικού
Γραμμή Παλαιά Φώκαια –
Προαστιακός Σταθμός Κορωπίου
Σελίδα 6

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ
ΜΝΗΜΗ - 1940
Σελίδα 12

Ανάπλαση στην παραλία Βούλας

Σελίδα 3

Από την Περιφέρεια οι
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων
Σελίδα 16

H ανίχνευση βαρυτικών
κυμάτων, σταθμός στην
Αστροφυσική

Ι. Μπότση: Υποτροφίες σε
σπουδές δημοσιογραφίας

Σελίδα 9

Σελίδα 16

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Συνέχεια από τη σελ. 1

«κυβέρνηση ή οντότητα», προκύψει απ’ το δημοψήφισμα στην Καταλωνία, ενώ ο Τραμπ δέκα ημέρες αργότερα δήλωνε πως «παρακολουθεί την εξέλιξη του
ζητήματος, που εξελίσσεται εδώ και αιώνες» αλλά θα
επιθυμούσε να δει «την Ισπανία ενωμένη». Η δε Ε.Ε.
“τα ‘χει παίξει”. Ο Μοσχοβισί απειλεί ότι η Καταλωνία
«δεν θα είναι μέλος της Ε.Ε.» αν αποσχισθεί από την
Ισπανία.
«Έντρομη μπροστά στο “ντόμινο” η Ε.Ε.», θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος σχετικού άρθρου.

Η Ελλάδα, για μια ακόμη φορά,
προσδεμένη στη «Δύση»!
Το είπαμε στον παραπάνω τίτλο: «προσδεμένη!» Δεν
είπαμε «πώς», θέλοντας να ερεθίσουμε τη φαντασία
σας. Δεμένη με το ‘να πόδι στο άρμα της Γερμανίας
(ΕΕ κατ’ ευφημισμόν) και τ’ άλλο πόδι δεμένο στο
άρμα των ΗΠΑ (ΝΑΤΟ) για να την σκίσουν – να τη διχάσουν όποτε θέλουν και μάλιστα με αριστερ-δέξια
κυβέρνηση για καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική·
(να μασάει καλύτερα το πόπολο! Η πλέμπα, όπως
ονομάζει απαξιωτικά η ...ελίτ, το λαό!)

Διαβάστε ακόμη
Παρελάσεις

Φρεάτια αρχαίας Αθήνας: Πεισιστράτειο &
Αδριάνειο Υδραγωγείο γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Η ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων,
σταθμός στην Αστροφυσική!!!
Σελ. 9

Εκεί που δεν το περιμένεις... Σελ. 10
Δεν αποδέχομαι το ΡΟΣ γιατί... Σελ. 11

Πρωτοτυπία, Καινοτομία του ΑναξιΣελ. 14
μένους Πέτρος Ιωαννίδης
Η ΤV και το βέρτιγκο της εξουσίας
Πάνος Σκουρολιάκος

Δεν κάνω ρεπορτάζ για να σας τα απαριθμήσω. Τα είδαμε, τ’ ακούσαμε και τα διαβάσαμε στα κυβερνητικά
κι αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ.
Πάντως εκείνα τα περί «διατάραξης», «ρήξης», «υποβάθμισης» στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκία, μη σας εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα και μη σας «ανεβάζουν», χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μια καλή συγκυρία για
την Ελλάδα. Θυμηθείτε όμως πια ήταν η σχέση της
Τουρκίας με τη Ρωσία, μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τους Τούρκους, και πόσο αυτή
η σχέση άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο!
Τώρα μάλιστα με την αγοραπωλησία των πυραύλων
S 400 στην Τουρκία, όλα πάνε «μέλι-γάλα».
Με όλες λοιπόν τις «καλές συγκυρίες», τι πήρε ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας; Τί πήραμε· πήραμε υποσχέσεις (τσάμπα είναι) για στήριξη αμερικανικών
επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και ανακούφιση του
χρέους.
Αυτό το τελευταίο είναι δυνατό να επιτευχθεί, έως
ένα βαθμό μέσω του ΔΝΤ, για αντικειμενικούς λόγους και άλλους αφανείς, αλλά όχι της συμπάθειας,
βεβαίως, και των διπλωματικών χειρισμών.
Όσον αφορά τις επενδύσεις, δηλαδή τί περιμένετε;
Να υποχρεώσει ο Τραμπ τους Αμερικανούς επιχειρηματίες να «επενδύσουν» όταν ο ίδιος, μάλιστα, έχασε
το «ελληνικό» για το οποίο ενδιαφερόταν;
Ας το καταλάβουμε καλά: Επενδύσεις πραγματικές
και επωφελείς για τη χώρα ΔΕΝ γίνονται όσο υφίσταται αυτή η ληστρική εισφορο-φοροδοτική πολιτική και
η γραφειοκρατία της μίζας, του γρηγορόσημου, της
ραθυμίας, της περιπλοκής, της αποτροπής, της αποθάρρυνσης, της αναχρονιστικής βλακείας.

Σελ. 6

50% έκπτωση στα εισιτήρια ΚΤΕΛ για
μαθητές στο Σαρωνικό και στο ΜαρκόΣελ. 6
πουλο

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τί «πήρε» ο Τσίπρας από τον Τραμπ
και αντίστοιχα τί έδωσε

Σελ. 14

Ας το καταλάβουμε. Χτυπήστε τη γραφειοκρατία και
τη συνακόλουθη διαφθορά, τσακίστε τους, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά.
Τώρα, η αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 είναι κάτι
που «παίρνεις», αλλά και που δίνεις κοντά στα 2 δις.
Εκείνο που δώσαμε είναι η αναβάθμιση της αμερικάνικης βάσης στη Σούδα και την πρόθυμη συμβολή μας
στο ΝΑΤΟ, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος αισθάνθηκε
την ανάγκη να «ευχαριστήσει τους Έλληνες για τη
φιλοξενία στη Σούδα» και να προσθέσει ότι «η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ που δίνουν
2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες»!
“My friend Donald, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη
δεν αρκούν.

To Δ.Σ. του Δήμου 3Β συνεδριάζει
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει
στην 18η/2017 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.
Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949
www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ας δούμε όμως τι έλεγε ένας φιλόσοφος της πολιτικής πριν πολλά χρόνια! «Πρέπει λοιπόν να ξέρετε,
πως υπάρχουν δύο ειδών πόλεμοι: ο ένας γίνεται με
τους νόμιμους νόμους και τις συνθήκες και ο άλλος
με τη βία ή την απάτη. Ο πρώτος είναι ανθρώπινο
έργο και ο δεύτερος είναι έργο θηρίων. Μα επειδή ο
πρώτος δεν επαρκεί πολλές φορές, πρέπει να καταφεύγουμε στον δεύτερο.
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο ένας ηγέτης να ξέρει καλά
να χρησιμοποιήσει και την ανθρώπινη φύση του και
την θηριώδη. Αυτό οι αρχαίοι συγγραφείς το δίδαξαν
στους ηγεμόνες με τη μορφή της αλληγορίας, κι έγραψαν πως ο Αχιλλέας, και πολλοί άλλοι παλιοί ηγεμόνες, ανατράφηκαν από τον Χείρωνα – τον Κένταυρο
– που τους μεγάλωσε με την άμεση επιτήρησή του και
τη διδασκαλία του. Και το να έχεις για δάσκαλο έναν
που είναι μισός θεριό και μισός άνθρωπος, σημαίνει
πως ένας ηγεμόνας χρειάζεται να ξέρει να χρησιμοποιεί και τις δύο φύσεις: η μια χωρίς την άλλη δεν
είναι αρκετή.

* ΕΙΝΑΙ ένα εκσυγχρονισμένο απόσπασμα από
το πασίγνωστο έργο του Νικολό Μακιαβέλλι,
“Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ”, όπου έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο Κεφάλαιο (το 18ο), για το «Πώς πρέπει
να κρατούν το λόγο τους οι ηγεμόνες».
Εκδοση ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ (1969, σελ. 129).
Σημειώνουμε ότι εντός του τρέχοντος έτους
θα παρουσιαστεί το έργο σε νέα αναθεωρημέρνη, πολυτελή, μοναδική και ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
έκδοση, με σχόλια του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, αφιερωμένο στα 50 χρόνια των εκδόσεων ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ.
Επειδή λοιπόν ο ηγεμόνας είναι υποχρεωμένος να
ξέρει καλά να χρησιμοποιεί τη θηριώδη φύση, πρέπει
να διαλέξει απ’ τα θεριά την αλεπού και το λιοντάρι.
Γιατί το λιοντάρι δεν μπορεί να φυλαχτεί απ’ τις παγίδες, και η αλεπού από τους λύκους. Είναι ανάγκη
λοιπόν να είναι αλεπού για να αντιλαμβάνεται τις
παγίδες και να εξαπατά και λιοντάρι για να τρομάζει
τους λύκους. Όσοι περιορίζονται μόνο στο λιοντάρι
δεν τα βγάζουν πέρα. Δεν μπορεί λοιπόν ένας συνετός
άρχοντας να κρατάει το λόγο του, όταν αυτό τον ζημιώνει και όταν πια δεν υπάρχουν οι αφορμές, που τον
έσπρωξαν, να δώσει υποσχέσεις. Και αν όλοι οι άνθρωποι ήταν καλοί, η συνταγή αυτή θα ήταν επιζήμια. Αλλά επειδή οι άνθρωποι είναι συχνότερα κακοί,
δεν κρατούν το λόγο τους. Γι’ αυτό κι εμείς πρέπει ν’
ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα.
Ποτέ δεν έλειψαν σ’ έναν ηγεμόνα, σ’ έναν ηγέτη, οι
νομιμοφανείς αιτίες και δικαιολογίες για την παράβαση του λόγου του. Επάνω σ’ αυτό, θα μπορούσαμε
να δώσουμε αμέτρητα παραδείγματα από την εποχή
μας, και ν’ αποδείξουμε πόσες συνθήκες, πόσες υποσχέσεις ακυρώθηκαν και ματαιώθηκαν απ’ την απιστία των ηγεμόνων. Και όποιος ήξερε καλύτερα να
χρησιμοποιήσει την φύση της αλεπούς τα κατάφερε
και καλύτερα. Πρέπει όμως να ξέρεις να μιμείσαι τη
φύση της αλεπούς, να είσαι καλός υποκριτής. Οι άνθρωποι είναι τόσο απλοϊκοί, και υποκύπτουν πάντα
στην ανάγκη, που τους παρουσιάζεται, έτσι που ο απατεώνας θα βρίσκει πάντα κάποιον να εξαπατά».*
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
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Δεν μπαζώνεται η θάλασσα στη Βούλα!
Ανάπλαση της παραλίας γίνεται από το Δήμο 3Β
Την Τετάρτη (18.10.17) το μεσημέρι ειδοποιηθήκαμε ότι μπήκαν μπουλντόζες
στην παραλία δίπλα από το δημαρχείο και ...μπαζώνουν τη θάλασσα!
Επισκεφθήκαμε λοιπόν το χώρο και πράγματι είχαν κάνει “διάδρομο οδικό” στη
θάλασσα και ένα φορτηγό ανέβαινε επάνω και έριχνε μπάζα στη θάλασσα. Μπάζα
που έσπαγαν από τα κράσπεδα της ακτής.
Φωτογραφίσαμε και πλησιάσαμε έναν κύριο που έδινε οδηγίες. Τον ρωτήσαμε τί
γίνεται και μας εξήγησε ότι γίνεται ανάπλαση της παραλίας.
Και γιατί μπαζώνεται η θάλασσα; ήταν η επόμενη ερώτησή μας.

Φτιάχνουμε “δρόμο” στη θάλασσα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο
που βρίσκονται - μέσα στο νερό - τσιμεντένιοι όγκοι και η προβλήτα για να τους
αφαιρέσουμε και μετά θα αφαιρέσουμε και τα μπάζα, ήταν η απάντηση του επικεφαλής.
Αυτοί οι τσιμέντινοι όγκοι βρίσκονται εκεί από την εποχή που είχε φτιάξει ένα
νυχτομάγαζο (το “Αρχιπέλαγος) ο Στρ. Γιδόπουλος, του οποίου το μεγαλύτερο
μέρος ήταν μέσα και πάνω από το νερό. Ενα κέντρο που γκρεμίστηκε κάτω από
την πίεση πολιτών, τη δεκαετία του 1980.
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Προβληθείτε στις σελίδες μας
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

Ωστόσο μας έστειλε και δελτίο τύπου ο δήμος 3Β, που ενημερώνει ότι γίνεται
ανάπλαση. Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των τσιμεντένιων
όγκων (προβλήτα και εξέδρας), μίας ξύλινης κατασκευής, τον καθαρισμό του
βυθού, την ενοποίηση της παραλίας με τη διπλανή (δίπλα ακριβώς από το δημαρχείο) και την κάλυψη της έκτασης με 1600 κυβικά μέτρα άμμου.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν πέντε ημέρες.
Ο Δήμος ενημερώνει τους κατοίκους να μην πλησιάζουν την περιοχή που έχει
οριοθετηθεί με σήμανση, όσο γίνονται τα έργα, προς αποφυγή του κάθε κινδύνου.

«Η νέα παραλία που θα διαμορφωθεί θα διαθέτει εγκαταστάσεις προς εξυπηρέτηση των λουομένων και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το εν λόγω έργο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον προηγούμενο Μάιο αλλά υπήρξε καθυστέρηση στη
έκδοση των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές», ενημερώνει ο Δήμος.
Αννα Μπουζιάνη
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«Ράφτης κυριών»
Ζωρζ Φεντώ

Στο Από Μηχανής Θέατρο θα παρουσιαστεί από τη Δευτέρα
30 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη η σπαρταριστή
κωμωδία καταστάσεων του Ζωρζ Φεντώ, «ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ»
σε σκηνοθεσία και μετάφραση Δημήτρη Μυλωνά. Στον ρόλο
του Μουλινό, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.
Στο έργο “Ράφτης κυριών” η φάρσα βρίσκει την πιο απολαυστική
εκδοχή της. Γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα αποτελεί την
πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγγραφέα και συνεχίζει από τότε τη
λαμπρή του διαδρομή φτάνοντας μέχρι και σήμερα να καυτηριάζει
με τόλμη και απίστευτο χιούμορ, συμπεριφορές και καταστάσεις
που επιστρέφουν ξανά και ξανά.
Ταχύς ρυθμός, ανατροπές, κοφτερές ατάκες, συνθέτουν ένα σύμ
παν πικάντικο και κωμικό προσφέροντας μας άφθονο γέλιο.
Το κλασσικό σκηνικό περιβάλλον της φάρσας με τις πόρτες έχει την
τιμητική του. Η χρήση της πόρτας δεν αποκτάει μόνο διακοσμητικό
χαρακτήρα αλλά και δραματουργικό: το άνοιγμα ή το κλείσιμο της
σηματοδοτεί όχι απλώς την είσοδο ή την έξοδο από το χώρο αλλά
συνάμα την είσοδο ή την έξοδο στο γέλιο, την έκπληξη, την ανα
τροπή, την έκθεση, την αγωνία, την προσδοκία των ηρώων.
Το σκηνικό αυτό «πολυεργαλείο» χρησιμοποιείται με ευφάντα
στους τρόπους για να μετατραπεί τελικά σε έναν άλλου είδους κα
θρέφτη που αντανακλά ξεκαρδιστικά τη ψυχική διάθεση των
ηρώων.
Κι αν στο Ράφτη κυριών τα πρόσωπα και τα κοστούμια αλλάζουν,
ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι και η δική μας εποχή δεν χαρα
κτηρίστηκε από εκείνον τον επιφανειακό καθωσπρεπισμό που τόσο
εύστοχα και αστεία καυτηριάζει ο Ζωρζ Φεντώ με το έργο του;
“Από Μηχανής θέατρο” : Ακαδήμου 13, Αθήνα, Μεταξουργείο
Τηλέφωνο: 21 0523 2097

Τζωρτζίνα Καλέργη

«Στρατηγού Μακρυγιάννη
Απομνημονεύματα»
Το "Από Μηχανής Θέατρο" φιλοξενεί την παράσταση του
Θανάση Σαράντου «Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημο
νεύματα» για 10 μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 1 Νο
εμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 18.00.
Ο λόγος του Μακρυγιάννη παρουσιάζεται σε θεατρική μορφή, με
συνοδεία νέυ, ταμπουρά και λαούτου ζωντανά επί σκηνής από την
Σύλβια Κουτρούλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Απομνημονεύματα»
παρουσιάστηκαν ως μετάκληση στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ
λάδος τον περασμένο Οκτώβριο με αφορμή τα 150 χρόνια από τον
θάνατο του Στρατηγού Μακρυγιάννη με το κοινό να υποδέχεται
την παράσταση με θέρμη.
«Εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή», έλεγε ο Μακρυγιάννης, ο
ήρωας του σπαθιού και της πένας, που έδωσε συγκλονιστικό μά
θημα ιστορίας με την «απελέκητη γραφή» του.

Στο τέλος της παράστασης, ένας διαφορετικός καλεσμένος
από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, των γραμμάτων,
της τέχνης, θα συζητά με τους συντελεστές και το κοινό για
το έργο του Στρατηγού Μακρυγιάννη και τη σημασία των
«Απομνημονευμάτων» σήμερα.
Πληροφορίες Παράστασης:
Θέατρο «AΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ», Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο
(μετρό Μεταξουργείο), www.amtheatre.gr ,
Κάθε Τετάρτη στις 18.00
Παραστάσεις: 1, 8, 15, 22, 29 Νοεμβρίου, 6, 13, 20, 27 Δε
κεμβρίου 2017, 3, 10 & 17 Ιανουαρίου 2018
Τιμές εισιτηρίων: 13€ Κανονικό,10€ Μειωμένο (άνεργοι, άνω των 65, φοι
τητικό, ΑμεΑ), 10€ Ομαδικό (πάνω από 20 άτομα).

Ώρες ταμείου: 11.0015.00 και 17.0021.00

«Πνοές εξερεύνησης και δημιουργίας
κατά την αρχαιότητα στην Λαυρεωτική»
21-22 Οκτωβρίου 2017
Η πανελλαδική δράση «Περιβάλλον
και Πολιτισμός», που διοργανώνει
το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
έχει στόχο την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της
χώρας και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την προστασία του.
Κεντρικός άξονας είναι η προβολή
του δεσμού των τεσσάρων στοιχείων της φύσης με την ανθρώπινη
σκέψη και δημιουργία διαχρονικά.
Aπό 19 έως 22 Οκτωβρίου θα επισκεφθούν χώρους της Λαυρεωτικής
που ήκμασαν κατά την αρχαιότητα.

«Πνοές εξερεύνησης και δημιουργίας κατά την αρχαιότητα στην
Λαυρεωτική»
Δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου και θεματικές ξεναγήσεις για
ενήλικες και οικογένειες που διαπραγματεύονται διαδρομές και χρή-

σεις του αέρα κατά την αρχαιότητα
στη Λαυρεωτική, φωτίζοντας διαστάσεις που συνδέονται με την τεχνολογία, στο πλαίσιο της αρχαίας
μεταλλευτικής και μεταλλουργίας,
αλλά και με τη ναυσιπλοΐα.
Κυριακή 22 Οκτωβρίου
ώρα 10:00 – 11:30: Περιηγήσεις στα
αρχαία μεταλλεία στην περιοχή του
Εθνικού Δρυμού Σουνίου (Σούριζα),
όπου οι «ψυχαγωγίες» - αρχαία μεταλλευτικά φρέατα - οδηγούσαν
(και οδηγούν ακόμη) τον καθαρό
αέρα στις μεταλλευτικές στοές, σε
βάθη έως και 180μ. κάτω από τη γη.
ώρα 12:00 – 13:00: Ξεναγήσεις σε
μεταλλουργικά εργαστήρια καμίνων
τήξεως, στην Πουνταζέζα, θα ξεδιπλώσουν τους τρόπους χρήσης του
αέρα για την επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών στην κάμινο, αλλά και
για την ψύξη του ρευστού μετάλλου.
ώρα 13:30 – 15:00: Η περιήγηση θα

ολοκληρωθεί στο Σούνιο, με ξενάγηση και εξερεύνηση των νεώσοικων και του διαχρονικού ρόλου των
λιμένων και του ακρωτηρίου στη
ναυσιπλοΐα.
Πληροφορίες: Αρχ/κο Μουσείο
Λαυρίου, τηλ. 22920-22817
κ. Ανδρέας Καπετάνιος, αρχαιολόγος ΕΦΑΑΝΑΤ, τηλ.: 2103216700
εσωτ. 148
Η είσοδος στα δημόσια μουσεία,
μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους για όσους συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις θα είναι ελεύθερη.
Στους επισκέπτες θα διανεμηθεί
ενημερωτικό υλικό.

Σημείο συνάντησης: Αρχαιολογικό
Μουσείο Βραυρώνας
Πληροφορίες: Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, τηλ. 2299027020,
2299027340 Κ. Πέτρου, Μ. Στάθη,
αρχαιολόγοι ΕΦΑΑΝΑΤ, τηλ. 210
3215515 (εσωτ.131, 149)

«H 28η Οκτωβρίου-Πατησίων
σαν τόπος και χρόνος,

«ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ»

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή, την ταινία δράσης «ΕΚΔΙΚΗΤΗΣ» και τη βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα «Η ΜΑΧΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ», από την Πέμπτη 19, έως και την Τετάρτη,
25 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...

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.
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.
Για την παρουσία σας ενημερώστε στο, 210-8676390,
ή στο κινητό 69-98088220, ή
afreris@wararchivegr.org

Η Μνήμη είναι πάντα χρέος
Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της
Ακαδημίας Βασίλειος Πετράκος με θέμα «Η Μνήμη
είναι πάντα χρέος».
Η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθηνών την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 7 μ.μ.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - Α΄ προβολής
(Battle of the Sexes)
Προβολές: 9.15 μ.μ.
Ο συγκλονιστικός αγώνας τένις, το 1973, ανάμεσα στην
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ (Έμμα Στόουν)
και τον πρώην Πρωταθλητή και κατά συρροή γυναικά,
Μπόμπι Ριγκς (Στιβ Καρέλ), έμεινε στην ιστορία ως η Μάχη
των Φύλων κι έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή, οπτικοποιημένα αθλητικά event όλων των εποχών...
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
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Σουήνυ Τοντ, ο δαιμόνιος κουρέας της οδού Φλητ
Το πιο επιτυχημένο μιούζικαλ του φετινού καλοκαιριού, ο
«Sweeney Todd, ο δαιμόνιος κουρέας της Fleet Street»,
επιστρέφει στη σκηνή της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη
(Μέγαρο Μουσικής) για τρεις μόνο παραστάσεις:
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017/21:00, 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017/18:00, 2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017/20:00

λογών του στο πεδίο του μουσικού θεάτρου (όπερα, οπερέτα, μιούζικαλ). Σουήνυ Τοντ, ένα αριστουργηματικό έργο
που συνδυάζει τη μαύρη μουσική κωμωδία με τη ρομαντική
κομεντί και το λυρικό θρίλερ. Μια λαμπερή διανομή, με τον
γνωστό βαρύτονο Χάρη Ανδριανό και την αγαπημένη ηθοποιό Νάντια Κοντογεώργη στους κεντρικούς ρόλους. Ένας
26μελής θίασος από δημοφιλείς ηθοποιούς και λυρικούς
τραγουδιστές και ένα 35μελές συμφωνικό σύνολο με σημαντική καλλιτεχνική πορεία στο εξωτερικό υπό τη διεύθυνση του νεαρού μαέστρου Στάθη Σούλη.
Ο Σουήνυ Τοντ παρουσιάζεται στο Μέγαρο σε ελληνική μετάφραση την Παρασκευή 27 και την Κυριακή 29 Οκτωβρίου
καθώς και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του κύκλου
Όπερα – Μουσικό Θέατρο (συμπαραγωγή ΜΜΑ – Φεστιβάλ
Αθηνών και Επιδαύρου).

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο βικτοριανό Λονδίνο που γοήτευσε κοινό και κριτικούς, υποδειγματικά σκηνοθετημένο
από τον Γιώργο Πέτρου και ερμηνευμένο από τους Μουσικούς της Καμεράτας, ενός συνόλου γνωστού διεθνώς για
την ποιότητα των παραγωγών του και την τόλμη των επι-

“Το έπος του ‘40”

Αρχαιολογικός περίπατος
στον Πειραιά
H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει αρχαιολογικό περίπατο στον Πειραιά, το σπουδαιότερο λιμάνι του αρχαίου κόσμου, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου.
Θα ξεκινήσουν από τις κεντρικές πύλες του Πειραιά, ,
τον Αστικό Πυλώνα στο Θεμιστόκλειο τείχος, 493π.Χ
και τη Διαμέσου Πύλη, στα Μακρά Τείχη, 463π.Χ, θα
συνεχίσουν με το αρχαιολογικό πάρκο και τα ρωμαϊκά
ευρήματα και...
Η συνάντηση θα γίνει στις 10 το πρωί, στη στάση των
λεωφορείων Καλαμάκι, πρώτη στάση επί της οδού
34ου Συντάγματος, όπως πηγαίνουν τα λεωφορεία από
την Αθήνα, ή τους παραλιακούς δήμους προς Πειραιά
Ο περίπατος θα διαρκέσει 2,5 ώρες και μετά όσοι θέλουν υπάρχει πρόταση για ουζάκι στο Πασαλιμάνι.
Δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά Νόρα Πολυδούρη 6949138298 9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα.

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.

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας
οργανώνει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα
“Το έπος του ‘40”, Αφιέρωμα με οπτικοακουστικό
υλικό. Επιμέλεια: Σωτήρης Αγγελετόπουλος, Νίκος
Σφαντός, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στις 7μ.μ., στο
Ξενοδοχείο “OASIS Hotel Apartements” Λεωφόρος
Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,
2108940495). Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα
άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Εμπρός της Ελλάδος παιδιά!”
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μέσω του
ΟΑΠΠΑ, πραγματοποιεί μουσικό αφιέρωμα για το
έπος του ‘40, με τίτλο «Εμπρός της Ελλάδος παιδιά!» με τους αδελφούς Καραβιώτη. Η συναυλία θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Οκτωβρίου και
ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ιωνία», Λεωφ.
Κ. Καραμανλή 18 (δίπλα από το Δημαρχείο Βούλας).
Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της αξέχαστης Σοφίας Βέμπο και του έπους του ‘40. Το
μουσικό ταξίδι αναπαριστά την ιστορική διαδρομή
του πολέμου από την κήρυξη μέχρι τη λήξη του, με
τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το μουσικό σύνολο που θα συμμετάσχει είναι πενταμελές αποτελούμενο από τους Γεράσιμο & Σπύρο Καραβιώτη και
την ορχήστρα τους.

Κρητικό γλέντι με την
Ενωση Κρητών των 3Β
Η Ένωση Κρητών Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης,
Βάρκιζας, προσκαλεί στο Κρητικό γλέντι που οργανώνει την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στις 13,00 στο
Κρητικό Κέντρο “Ομαλός” (Πειραιώς 68, Μοσχάτο).
Θα πλαισιώσει την εκδήλωση το συγκρότημα του
Αντώνη Μαρτσάκη.
Η παρουσία όλων σας είναι σημαντική, για ένα μεγάλο Κρητικό γλέντι με καλό παραδοσιακό φαγητό.
Πληροφορίες Έφη Γαβριλάκη.

Έκθεση Ζωγραφικής στα Καλύβια

Μουσικές βραδιές...
Έκθεση Ζωγραφικής της Aνωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών παρουσιάζεται στο Δήμο Σαρωνικού, από τις
21 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Ημέρες και
ώρες επισκέψεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή, ώρες 17.00 - 22.00, στην αίθουσα “Πολύτροπον”, Προκοπίου Γκίνη 5 στα Καλύβια.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

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

Εκδηλώσεις πολιτισμού
στην Παλλήνη
«Ζητείται Ψεύτης»
Ο Δήμος Παλλήνης κλείνει 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.

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.
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΣΤΟ ΔΗΜΟ 3Β
Στη Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης η παρέλαση για την
εθνική επέτειο (28η Οκτωβρίου 1940) θα πραγματοποιηθεί στη
Βουλιαγμένη.
Συγκεκριμένα το Σάββατο 28/10, ώρα 10 π.μ. θα γίνει δοξολογία στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη
και θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας.
10.45 συγκέντρωση στο χώρο του μνημείου (Πλατεία Νυμφών). Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και
11.30 Έναρξη παρέλασης επί της Λεωφ. Αθηνάς (παραλιακή)
έναντι της Εθνικής Τράπεζας.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Μεθενίτης
και το Δημοτικό Συμβούλιο, προσκαλούν να τιμήσετε με την
παρουσία σας, τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη,
το Σάββατο, 28/10/2017.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ:
• Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου, στις 9.45 π.μ.
• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.
• Παρέλαση.
• Mετά την παρέλαση θα ακολουθήσει η απονομή Τιμητικών
Διπλωμάτων και Επαίνων, στους μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου Δήμου Μαρκόπουλου, που εισήχθησαν σε Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως και στους αθλητές που
κατέκτησαν χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, σε ευρωπαϊκό
ή παγκόσμιο επίπεδο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Επίσης, θα τιμηθεί για την διαρκή, κοινωνική της προσφορά
στον Εθελοντισμό και την Πολιτική Προστασία, οικογένεια
συμπολιτών.

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 - ΜΕΡΟΣ Α΄
Ώρα 10:00: Προσέλευση των μαθητών των Σχολείων
― στο Μητροπολιτικό Ναό ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,
Γέρακα,
― Στον Ι. Ναό ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ, των μαθητών, Παλλήνης
―Στον Ι. Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, των μαθητών, Ανθούσας. Ώρα 10:30 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ.
Ώρα 10:45: Επιμνημόσυνη Δέηση στον χώρο των ΗΡΩΩΝ των
Δημοτικών Ενοτήτων. Πανηγυρικός της ημέρας - Κατάθεση
στεφάνων υπέρ ΠΕΣΟΝΤΩΝ.
Ώρα 11:30 - ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Γέρακα,
επί της Λεωφόρου Μαραθώνος στην Παλλήνη
επί της Λεωφόρου Ανθούσας στην Ανθούσα.
Ώρα 12:30 Χορευτικά από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του
Δήμου Παλλήνης στο χώρο του Ηρώου στην πλατεία Αγ. Τρύφωνα στην Δημοτική Ενότητα Παλλήνης.

ΕΒΔΟΜΗ

Οριστικά η αποχέτευση του Δήμου
Παλλήνης στην Ψυττάλεια
Με μοναδικό θέμα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παλλήνης (3/10/17), αυτό της αποχέτευσης της περιοχής. Το θέμα
επακριβώς ήταν: λήψη απόφασης
για υποβολή αιτήματος του Δήμου
Παλλήνης προς την ΕΥΔΑΠ, για την
κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων που αντιστοιχούν στο προς
κατασκευή αποχετευτικό δίκτυο σε
όλες τις κοινότητες του Δήμου.
Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος

Αθαν. Ζούτσος, ο οποίος χαρακτήρισε την 27.9.2017 ως μία σημαντική
ημέρα για το Δήμο Παλλήνης, γιατί
λύνει οριστικά το θέμα της αποχέτευσης.
Επεσήμανε στην εισήγησή του μεταξύ άλλων: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ με την υπ’
αριθμόν 19.310/27.9.17 απόφασή
του, υιοθέτησε την εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Ι. Μπελίση,
με την οποία εγκρίθηκαν οι οριστι-

κές μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης προς
Ψυττάλεια εκτιμώμενου κόστους 55
εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Η απόφαση της ΕΥΔΑΠ σηματοδοτεί για Ανθούσα, Γέρακα, Παλλήνη
το οριστικό τέλος μιας εποχής και
την αρχή μίας νέας. Σήμερα μπορούμε να κοιτάξουμε οριστικά
πλέον το μέλλον του δήμου μας,
μέσω μιας άλλης προοπτικής.
Είναι μία κατάκτηση για το Δήμο,
που την περίμεναν τριάντα χρόνια.

Η έλλειψη δικτύου αποχέτευσης
... Αγωνιστήκαμε επίμονα, με υπευθυνότητα, χωρίς να προκαλέσουμε
αντιδράσεις και παρενέργειες. Διαπραγματευθήκαμε διαχρονικά με
όλους τους υπουργούς και με όλες
τις κυβερνήσεις. Παρουσιάσαμε
όλες τις τεχνικές μελέτες και καταφέραμε να πείσουμε.
Η μόνη εφικτή λύση για το Δήμο
Παλλήνης, πείσαμε, ότι είναι η Ψυττάλεια.

Είχαμε εξασφαλισμένη από το 2011
την χρηματοδότηση για τα εσωτερικά δίκτυα, κάτι που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην απόφαση.
Σήμερα πετύχαμε την εκ νέου χρηματοδότηση των 55 εκατομμ. € για
το εσωτερικό και το κεντρικό δίκυτο. Θα εκτελούνται παράλληλα
και τα δύο έργα».
Αναγνώρισε τους αγώνες δεκεαετιών για την αποχέτευση και από
τους προηγούμενους δημάρχους,
αλλά και από φορείς και πολίτες σημειώνοντας:
«Αναγνωρίζω τους αγώνες και τις
όποιες κινητοποιήσεις έγιναν για
την αποχέτευση στους συλλογικούς
φορείς των τότε αυτόνομων Δήμων
Γέρακα και Παλλήνης και της τότε
Κοινότητας Ανθούσας με αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση των
πολιτών που πραγματοποιήθηκε
27.6.2006 στην κεντρική πλατεία Γέρακα με πρωτοβουλία των συντονιστικών
Επιτροπών
και
τη
συμπαράσταση των τότε Δημάρχων
και του τότε Κοινοτάρχη».
Η απόφαση της ΕΥΔΑΠ είναι ότι θα
αποχετεύουν και την τελευταία συνοικία του δήμου. Χωρίς λύματα
στους δρόμους, χωρίς βυτιοφόρα να
κλείνουν τους δρόμους.
Κατέληξε δε ο δήμαρχος ότι «υπάρχουν ακόμα ελάχιστες διαδικασίες,
που θα συνεχιστούν εντατικά και
μεθοδικά, για να ολοκληρωθούν το
συντομότερο δυνατόν, ώστε το
έργο να δημοπρατηθεί εντός του
έτους 2017».

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη
Κυριακή 29 Οκτωβρίου
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει
κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου.
Έτσι αυτή την Κυριακή 29 Οκτωβρίου και ώρες λειτουργίας 8 το πρωί μέχρι 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο δίπλα από

το Τζάμπο, όπου μπορείτε να βρείτε προϊόντα από
όλη την Ελλάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού
το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων
της περιοχής. Πληροφορίες: 217 7202595

ΕΒΔΟΜΗ

Δωρεάν λογοθεραπευτική
αξιολόγηση στο Δήμο Σαρωνικού
Πρόγραμμα δωρεάν λογοθεραπευτικής και μαθησιακής αξιολόγησης παιδιών άνω των τριών (3) ετών υλοποιεί ο Δήμος
Σαρωνικού στις περιοχές Καλυβίων και Κουβαρά, στο πλαίσιο
των δράσεων στήριξης της οικογένειας και προαγωγής της
υγείας.
Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το κέντρο «ΛΟΓΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και
τη λογοθεραπεύτρια κ. Φανή Ασλάνη.
Θα περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικό έλεγχο του λόγου, της
ομιλίας και της γραφής των παιδιών με βάση την ηλικία τους,
ενώ σε μεγαλύτερα παιδιά θα μπορεί να γίνει και αξιολόγηση
για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες.
Στόχος της αξιολόγησης είναι ο έγκαιρος εντοπισμός πιθανών
γλωσσικών, μαθησιακών και γραφοκινητικών δυσκολιών, ώστε
αυτές να αποκατασταθούν εγκαίρως ενόψει της εισαγωγής
των παιδιών στο δημοτικό σχολείο, ή στις μεγαλύτερες τάξεις
του δημοτικού και στη πρώτη τάξη του γυμνάσιου.
Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται με ραντεβού κάθε Τρίτη
στο 1ο ΚΑΠΗ στα Καλύβια και κάθε Πέμπτη στην Κοινότητα
του Κουβαρά, από τις 15.00 έως τις 17.00.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.: 22990 47706 και 6946821602

Δεν θα δώσει τα
διαθέσιμα κονδύλια του
ο Δήμος Σαρωνικού
αποφάσισε το Δ.Σ.
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Σαρωνικού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Κατά της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του
Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας αποφάσισε κατά
πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού, μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου
Δ.Κατσούλη, κατά τη συνεδρίαση της 10/10/2017.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο:
- Εξέφρασε τη διαφωνία του με τα οριζόμενα στο
έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ.2/66965/13-9-2017 του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το οποίο ζητείται η μεταφορά διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Διακυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Θεωρεί ότι αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των
χρημάτων των δημοτών είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου.
- Επισημαίνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου
Σαρωνικού προορίζονται για να καλύψουν τη μισθοδοσία του προσωπικού, ποσά που έχουν δεσμευθεί
για συναφθείσες συμβάσεις και για την υλοποίηση
συγκεκριμένων έργων και υπηρεσιών στο Δήμο,
καθώς και ποσά που έχουν διατεθεί ως ετήσια ή
έκτακτη επιχορήγηση στα νομικά πρόσωπα του
Δήμου και αφορούν τη λειτουργία δομών όπως Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» κ.λπ.
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Έκπτωση 50% στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ, για
όλους τους μαθητές του Δήμου Σαρωνικού
Συνεχίζεται για την περίοδο 2017
– 2018 η παροχή έκπτωσης 50%
στην τιμή του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ
για όλους τους μαθητές του
Δήμου Σαρωνικού.
Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, ο Πρόεδρος της ΚΤΕΛ
Αττικής Α.Ε., Γιώργος Παπαδομιχελάκης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών
Δήμου Σαρωνικού Χάρης Κυνηγαλάκης, υπέγραψαν νέα σύμβαση
για την παροχή της μαθητικής εκπτωτικής κάρτας κατά το τρέχον
σχολικό έτος. Η μειωμένη τιμή εισιτηρίου θα ισχύει σε όλα τα ενδοπεριφερειακά δρομολόγια των
ΚΤΕΛ εντός Αττικής, μέχρι και τις
30 Σεπτεμβρίου 2018.

«Ανανεώνεται σήμερα η ισχύς
μιας σημαντικής κοινωνικής παροχής, η οποία θα διευκολύνει την
καθημερινότητα των μαθητών και
τον οικονομικό προγραμματισμό
των γονέων. Ευχαριστούμε την Διοίκηση του ΚΤΕΛ για την προσφορά και για την άριστη
συνεργασία μας, καθώς και την
Ένωση Συλλόγων Γονέων του

Ένωση Γονέων Μαθητών και τους
Διευθυντές των σχολικών μονάδων, θα προχωρήσει στην έκδοση
των εκπτωτικών καρτών για τους
μαθητές που επιθυμούν να κάνουν
χρήση της έκπτωσης.
Σχετική ενημέρωση προς τους γονείς θα υπάρξει από τις Διευθύνσεις των σχολείων.

Δήμου Σαρωνικού, που με τις προσπάθειές της συνέβαλε ουσιαστικά στη διασφάλιση της
έκπτωσης και για τη φετινή χρονιά» ανέφερε ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, κατά την
υπογραφή της νέας σύμβασης.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν,
εκτός από τον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον Πρόεδρο της ΚΤΕΛ Αττικής Α.Ε. και τον Πρόεδρο της
Ένωσης Συλλόγων Γονέων, και ο
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Αττικής
Α.Ε., Μελέτης Κόντος και ο Γ.
Γραμματέας της Ένωσης, Σπύρος
Σιάχαλος.

Στο επόμενο διάστημα, ο Δήμος
Σαρωνικού σε συνεργασία με την

50% έκπτωση για τους μαθητές
του Δήμου Μαρκοπούλου,
για δρομολόγια με το ΚΤΕΛ Αττικής!
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου,
σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αττικής, εξασφάλισε 50%
Γενική Έκπτωση, σε όλα τα εισιτήρια, για όλους τους
μαθητές και τις μαθήτριες, του Δήμου Μαρκοπούλου!
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έκδοση ειδικής κάρτας για το σύνολο των μαθητών Α΄ βάθμιας και Β΄
βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου, έως
18 ετών, με την επίδειξη της οποίας, θα πληρώνουν
το μισό αντίτιμο του εισιτηρίου, για τις ενδονομαρχιακές γραμμές του «ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», τη περίοδο 16 Οκτωβρίου 2017, μέχρι και την 30η
Σεπτεμβρίου 2018.
O Δήμος ευχαριστεί «το ΚΤΕΛ Αττικής για την άμεση
ανταπόκριση στο αίτημά μας, καθώς με την κίνηση
αυτή, αποδεικνύεται έμπρακτα η εταιρική κοινωνική

του ευθύνη, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνεται καθημερινά».
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Ύδρευση της αρχαίας Αθήνας
Πεισιστράτειο και
Αδριάνειο Υδραγωγείο
Κατά τα τέλη της αρχαϊκής εποχής, στην Ελλάδα αρχίζει
να κάνει την εμφάνισή της η δημιουργία του “Υδραγωγείου”.
Πότε δε ακριβώς έγινε το πρώτο υδραγωγείο, με ακρίβεια
δεν φαίνεται να γνωρίζομε.
Μάλλον όμως και από όσα μέχρι σήμερα μπορεί να είναι
γνωστά, αυτήν την πατρότητα την διεκδικεί το Ευπαλίνειο όρυγμα στη Σάμο.
Από στοιχεία αποδεικτικά πάντως συνάγεται, ότι στα
μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα, λόγω της καιρικής μεταβολής
και της ανομβρίας που είχε προκύψει, αλλά και της ταχείας αύξησης του ντόπιου πληθυσμού, που έφερε και
την μεγαλύτερη σε χρησιμοποίηση του ήδη λιγοστού
νερού, άρχισε και ο σχεδιασμός έργων επάνω στην δημόσια ύδρευση.
Όπως και από το προηγούμενο άρθρο έχει αναφερθεί, η
περιοχή των Αθηνών και ειδικότερα η Αθήνα ανέκαθεν
υπέφερε από το πρόβλημα του λιγοστού νερού.
Σχετικά μάλιστα ο Σόλων είχε θεσπίσει και ειδικό νόμο
που αφορούσε τον περιορισμό της ατομικής αλόγιστης
χρήσης και κατανάλωσης του νερού που παρείχαν οι
πηγές, τα φρέατα και οι κρήνες, αλλά και προέβλεπε την
σημαντική δημόσια θέση του “Επιμελητού των Κρηνών”.
Το ιδιαίτερο πάλι ήταν, πως αυτή η θέση του “Επιμελητού

Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό
Πρόγραμμα για Στελέχη
Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Παρακολούθηση και από Απόσταση Live
Υποτροφίες Διδάκτρων
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν
το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών
Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP).
Το CSAP είναι το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα
Mεταπτυχιακού Eπιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων
το οποίο εστιάζεται στο στέλεχος επιχειρήσεων και οργανισμών, προσφέροντας επαγγελματική τεχνογνωσία τελευταίας
γενιάς, που είναι εύκολα αξιοποιήσιμη για την καθημερινή του
δράση και που ουσιαστικά άμεσα του αναβαθμίζει επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.
Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργήσει
ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ικανά να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό
που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πληροφορίες στην www.csap.gr/gr/News/News/?aid=43
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των Κρηνών” δεν δινόταν με κλήρωση, αλλά δια ψηφοφορίας και άμεση ανάθεση από την Εκκλησία του Δήμου.
Ήταν δε αξίωμα πολύ ιδιαίτερο σημαντικό αφού την τελετή της ανάθεσης συνόδευαν σπονδές και θυσίες.
Σε μια πόλη λοιπόν τόσο άνυδρη όπως η Αθήνα, φυσικό
ήταν να αναζητηθούν και άλλοι παράπλευροι τρόποι
ύδρευσης εκτός από τα πηγάδια και τις στέρνες με την
συλλογή του νερού της βροχής.
Ετσι από τον 6ο π.Χ. αιώνα βλέπομε να αρχίζει η συστηματική συλλογή και εκμετάλλευση των πηγών του ύδατος.
Από τα παλιότερα χρόνια πρώτη πηγή που είχε ενταχθεί
στο πρόγραμμα δημόσιας ύδρευσης και εκμετάλλευσης
ήταν η πηγή της Καλλιρρόης, της μοναδικής εντός των
τειχών του Κλεινού άστεως πηγής.
Η πηγή της Καλλιρρόης ήταν μια κρήνη στην περιοχή του
Ιλισού, και δη στα νοτιοανατολικά του ναού του Ολυμπίου
Διός, του γνωστού Ολυμπιείου* και κοντά στον σημερινό
ναό της Αγίας Φωτεινής, είχε δε χρησιμοποιηθεί για να
παρέχει νερό στην μεγάλη κρήνη με τους εννιά κρουνούς
που έχτισε ο Πεισίστρατος την ‘’Εννεάκρουνη’’. Άλλοι
όμως αντιλέγουν και ισχυρίζονται, πως αυτή η κρήνη με
το νερό από την πηγή της Καλλιρρόης ήταν σε άλλο
μέρος και μάλιστα στην νοτιοανατολική μεριά της αρχαίας Αγοράς της Αθήνας.

Εδώ βέβαια ίσως θα πρέπει λεχθεί ότι αρχαϊκά η λέξη
‘’κρήνη’’ ταυτιζόταν με τη έννοια της πηγής που φέρνει
στην επιφάνεια της το νερό ή πιο απλά το πηγάδι.
Ο ασβεστολιθικός βράχος της Αθήνας με πυκνό δίκτυο
ρωγμών και διαρρήξεων παρείχε στην υδάτινη συγκέντρωση οδούς διαφυγής προς κάποια κρήνη- πηγάδι και
κυρίως προς την περίμετρο του βράχου της Ακρόπολης.
Εκεί στον ασβεστολιθικό ρωγμώδη σχηματισμό, όταν διαχέεται το νερό της βροχής προκαλούνται χημικές αντιδράσεις και δημιουργούνται κοιλότητες κενού. (καρστικά
κενά;).
Σε συνέχεια το νερό της βροχής καθώς διατρέχει κατεβαίνοντας δια μέσου των σχιστοειδών αυτών ρήξεων, φυσικών ορυγματώσεων και κενών του ασβεστολίθου,
φτάνει σε ένα επίπεδο στάθμης όπου ο ασβεστόλιθος έρχεται σε άμεση επαφή με τον υποκείμενο και από εκεί και
πέρα το νερό μη μπορώντας να προχωρήσει βαθύτερα,
αναζητεί διεξόδους οπότε αναγκαστικά εμφανίζεται υπό
τη μορφή πηγών ή φρεάτων στην περιφέρεια της βάσης
του ασβεστολίθου.
Η αρχαιότερη κρήνη που καταγράφεται στην Αθήνα είναι
η Μυκηναϊκή η οποία βρίσκεται στο μέσον της βόρειας
πλευράς του βράχου της Ακρόπολης.
Το νερό στην προκειμένη περίπτωση συγκεντρώνεται στο
βάθος μιάς κοιλότητας η οποία σχηματίστηκε από την
απόσπαση και προς βορράν ολίσθηση ενός μέρους του
βράχου. Η δε κοιλότητα αυτή έχει ύψος 34 μέτρα και το
άνοιγμα της χαίνει βλέποντας προς το πάνω μέρος της
επιφάνειας του βράχου.
Υπάρχουν ακόμη δε στοιχεία εντυπωμάτων στην περιφερική τοιχωματική λιθοδομή για κάποια ξύλινη κατασκευή

με σκαλοπάτια που διευκόλυναν την πρόσβαση και τον
έλεγχο.
Η κατασκευαστική διαμόρφωσή της χρονολογείται γύρω
στον 13 π.Χ. αιώνα· αχρηστεύτηκε δε 30-40 χρόνια αργότερα μετά από σεισμό. Το 1937 από την σκαπάνη της
ομάδας του Bronneer η οποία οδηγήθηκε από τα επιφανειακά σημάδια του στομίου της, κατάφερε να αποκαλυφθεί σε ολόκληρο το βάθος της.
Σήμερα με τη λεξη κρήνη δηλώνεται η κάθε είδους και
προέλευσης νερού, είτε από πηγή είτε από βροχή.
Στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν και άλλες κρήνες. Όπως του
Ασκληπιείου στη συνέχεια της στοάς του Ευμένους που
ιδρύθηκε το 429 για την αντιμετώπιση της επιδημίας του
λοιμού αλλά και η Κλεψύδρα για την οποία μιλήσαμε στο
προηγούμενο άρθρο.
Από όλες αυτές τις υδάτινες πηγές οι Αθηναίοι συγκέντρωναν το νερό για τα υδραγωγεία τους.
Το Πεισιστράτειο και πρώτο χρονολογικά “Υδραγωγείο”
στην αρχαία Αθήνα, έφτανε όπως αναφέρθηκε μέχρι το
ανατολικό άκρο της Ακρόπολης και σε συνέχεια έδινε
δυο διακλαδώσεις, μια προς βορά και μία προς νότο. Η βόρεια διακλάδωση κατέβαινε προς την Αγορά. Εκεί κατά τις
ανασκαφές που έγιναν από την Αμερικανική Αρχαιολογική
Σχολή αποκαλύφθηκε και μια κρήνη αρχαϊκή, η ‘’Νοτιοανατολική’’ που ο Παυσανίας την ονομάζει ‘’Εννεάκρουνο’’.
Η νότια διακλάδωση φέρεται προς την νότια πλευρά της
Ακρόπολης και κατά την πορεία της δίνεται σε δυο κλάδους μικρότερους. Από αυτούς, ο ένας παρείχε νερό στις
περιοχές Αρείου Πάγου και Πνύκας ο δε άλλος στην κοινότητα της Κάτω Κοίλης. Η κοινότητα Κοίλη, φαίνεται να
ήταν βόρεια του Μνημείου του Φιλοπάππου εκεί που σήμερα βρίσκεται ο ναός του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη.
Κατά δε τη σημερινή παραδοχή το υδραγωγείο αυτό συνίστατο από έναν κεντρικό αγωγό και τρείς καταληκτικούς
κλάδους που παρείχαν νερό σε πολλές κρήνες. Το όλο
δίκτυο είχε μήκος πάνω από 6 χιλιόμετρα και καταγράφεται σαν ένα από τα αρχαιότερα υδραγωγεία όσον αφορά
το μεγάλο μήκος των αγωγών του.
Ο αγωγός, ο κεντρικός, ήταν υπόγειος. Κατά διαστήματα
υπήρχαν φρέατα τα οποία μεταξύ τους υπογείως επικοινωνούσαν. Ο σκοπός των φρεάτων ήταν διττός. Πρώτα η
εξόρυξη για να γίνεται τμηματικά και ταυτόχρονα για την
ταχύτερη τελείωση του έργου. Και δεύτερον για να υπάρχει η πρόσβαση για εποπτεία, έλεγχο και αποκατάσταση
προβλημάτων κατά την λειτουργία τους. Και οπωσδήποτε
θα υπήρχε και η πρόβλεψη για την προστατευτική κάλυψη
των στομίων.
Στον πυθμένα του υδραγωγείου υπήρχαν κλειστοί πήλινοι
σωλήνες που μέσα τους κυλούσε το νερό. Αυτοί επαναλαμβάνω ήταν κλειστοί περιφερικά και πλήρεις στα τοιχώματα τους και όχι ανοιχτοί σαν απλά λούκια, όπως
αυτά που παρατηρούνται στους αγωγούς των ρωμαϊκών
υδραγωγείων.
Η Αθήνα πολύ αργότερα ευνοήθηκε και από τον Αδριανό, τον
Ρωμαίο αυτοκράτορα ο οποίος το 125 μ.Χ. άρχισε να κατασκευάζει το ομώνυμο υδραγωγείο το οποίο περατώθηκε το
140 μ.Χ. επί αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς. Για το
Αδριάνειο υδραγωγείο δεν έχομε πολλές πληροφορίες. Κατά
την πρόσφατη όμως κατασκευή τού Μετρό στη συνάντηση
των οδών Πανόρμου και Λ. Ριανκούρ βρέθηκαν τα απομεινάρια του και μάλιστα εν σχετική λειτουργία με νερό 1857
χρόνια μετά την κατασκευή του!!!
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

Όλη η πίεση που βιώνει η κοινωνία κάτω από τη φοροκαταιγίδα, την ανεργία, την έλλειψη υγείας, βγαίνει στο
δρόμο και πάνω στο τιμόνι!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Κοινωνία απορρυθμισμένη
Θα έχετε παρατηρήσει, ιδιαίτερα αν είστε οδηγοί, ότι οι
δρόμοι έχουν γίνει εξαιρετικά επικίνδυνοι, αφού οι περισσότεροι οδηγοί κινούνται βιαστικοί χωρίς λόγο, αφηρημένοι, μιλώντας στο κινητό, παραβιάζοντας
κατάφορα τα κόκκινα, έτσι που να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις!

Βέβαια δεν πάνε πίσω και οι πεζοί που βγαίνουν στη
μέση της λεωφόρου χωρίς καν να κοιτάξουν γύρω τους,
περιμένοντας ότι ο οδηγός που έρχεται με “πατημένο”
το γκάζι θα κοκαλώσει μπροστά τους!
Η κοινωνία βρίσκεται σε απορρύθμιση και βαδίζει στο
γκρεμό. Αντίσταση για τίποτα και για κανέναν δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Ο ένας στους τρεις Ελληνες
ζει σε συνθήκες φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό·
το 35,6% του πληθυσμού με στοιχεία της Eurostat.
Και η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν πάει πίσω, αφού εκεί ο μέσος
όρος είναι ένας στους τέσσερις.
Η Ε.Ε. οδηγείται σε συντριβή. Τα συσσίτια και τα κοινωνικά παντοπωλεία που χρηματοδοτεί για να μας κοιμίζει
δεν νομίζω ότι θα μπορούν να “ναρκώνουν” τους πεινασμένους, τους άνεργους, τους ασθενείς για πολύ καιρό...

Η ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων,
σταθμός στην Αστροφυσική!!!
Τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 συντελέστηκε ένα μεγάλο
διεθνές επιστημονικό επίτευγμα στην Αστροφυσική!!! Το
κέντρο επιστημονικών ερευνών της Αμερικής LIGO, στο
οποίο συμμετέχει και η Ελληνίδα επιστήμονας Βίκυ Καλογερά, καθηγήτρια Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου
Northwestern του Σικάγο και ο επίγειος ανιχνευτής VIRGO,
που βρίσκεται στην Ιταλία, εντόπισαν για πρώτη φορά στην
ιστορία της ανθρωπότητας, «βαρυτικά κύματα» που παράχθηκαν από την σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων, οι
οποίοι στο τέλος συγχωνεύτηκαν σε ένα, εκπέμποντας τεράστιες ποσότητες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ορατής ή μη (ορατό φως, υπέρυθρο, ακτίνες Χ κ.α) και ο
εντοπισμός τους κράτησε 100 δευτερόλεπτα, ενώ τα βαρυτικά κύματα που είχαν ανιχνευθεί για πρώτη φορά, από
τις λεγόμενες μαύρες τρύπες, είχαν διάρκεια παρακολούθησης, που αντιστοιχούσε μόνο με κλάσμα του δευτερολέπτου!!!
Η ανακάλυψη αυτή ανακοινώθηκε στην προαναφερόμενη ημερομηνία, με ταυτόχρονες συνεντεύξεις και από
τις δύο πλευρές του Ατλαντικού σε Ουάσιγκτον, Λονδίνο
και Γκάρτσινγκ της Γερμανίας και συνοδεύτηκε για πρώτη
φορά από ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, που ανοίγουν
καινούργιους ορίζοντες στους επιστημονικούς τομείς για
τα επόμενα χρόνια!!!
Σημειωτέον ότι πριν από δύο εβδομάδες, το βραβείο
Νόμπελ της Φυσικής απονεμήθηκε σε τρείς κορυφαίους
επιστήμονες της ερευνητικής ομάδας, η οποία αριθμεί περισσότερους από 1.000 επιστήμονες, που ασχολούνται με
την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων, δηλαδή με αυτές τις
μικροσκοπικές «ρυτιδώσεις» στο υλικό του χωροχρόνου,
που οι πρόγονοι των Ελλήνων, που ήταν πανεπιστήμονες
και παντογνώστες, τον συμβόλιζαν στη Μυθολογία με τον
ΚΡΟΝΟ (= χρόνο), που είχε για γυναίκα του την ΡΕΑ, δηλαδή τη συνεχή ροή του· και σήμερα η ημέρα Σάββατο
είναι αφιερωμένη στον Κρόνο, ο οποίος μεταφράστηκε σε
άλλη γλώσσα σε Σαββαώθ και επικράτησε σαν Σάββατο,
ενώ είναι η μόνη ημέρα που κρατά, έστω και μεταφρασμένη την ελληνική ονομασία της, η οποία ήταν Κρονία!!!
«Βαρυτικά κύματα» στην επιστήμη της Φυσικής λέμε
τους κυματισμούς ή με άλλη έκφραση, τις ρυτιδώσεις που
διαδίδονται στο «χωροχρόνο», που έχει συνεχή ροή και ο
οποίος μπορεί να κάμπτεται και να συστρέφεται και με
αυτές τις ιδιότητές του, διαμορφώνει ένα βαρυτικό πεδίο,
που είναι ο χώρος, μέσα στον οποίο κάθε μάζα δέχεται
μια δύναμη! Ο χωροχρόνος έχει τέσσερις διαστάσεις· το
μήκος, το πλάτος, το ύψος και το χρόνο και ο Άλμπερτ

Αϊνστάιν, πριν έναν αιώνα, περιέγραψε στη Γενική Θεωρία
της Σχετικότητας, την ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων,
αλλά δεν ήλπιζε ότι η πρόοδος της επιστήμης θα τα ανίχνευε!!!
Βάρος λέμε την ιδιότητα που έχουν τα σώματα με
την οποία μπορούν να έλκουν και να έλκονται, η δε δύναμη που προέρχεται από αυτή την ιδιότητα λέγεται βαρυτική δύναμη και ο χώρος μέσα στον οποίο εκδηλώνονται
οι βαρυτικές δυνάμεις λέγεται «βαρυτικό πεδίο»!!
Τα βαρυτικά κύματα θα μπορούσαμε να τα παρομοιάσουμε με τους κυματισμούς, δηλαδή τις ρυτιδώσεις που
δημιουργούνται στο νερό όταν στην επιφάνειά του κινηθεί
ένα σώμα, όπως μια πάπια στη λίμνη ή ένα πλοίο στη θάλασσα!!
Μια εφαρμογή των βαρυτικών κυμάτων στο Σύμπαν
είναι η περιστροφή της Γης και των άλλων ουρανίων σωμάτων γύρω από τον Ήλιο, η οποία οφείλεται στη πελώρια
μάζα του Ήλιου, η οποία κάμπτει τον γύρω από αυτόν
χώρο δημιουργώντας καμπυλώσεις και καμία άλλη ελκτική
δύναμη δεν αναπτύσσεται μεταξύ του Ήλιου και των πλανητών, όπως νόμιζαν σε παλαιότερες εποχές!!!
Βαρυτικά κύματα μπορούν να δημιουργήσουν όλα
τα σώματα που διαθέτουν μάζα και ενέργεια, όπως για παράδειγμα δύο άνθρωποι όταν χορεύουν ό ένας γύρω από
τον άλλον δημιουργούν βαρυτικά κύματα, αλλά επειδή οι
κυματισμοί που θα δημιουργηθούν θα είναι πολύ ασθενείς,
δεν θα μπορούν να ανιχνευτούν.
Οι επιστήμονες, που προσπαθούν να μάθουν τα μυστικά της δημιουργίας του Σύμπαντος, μέσα από τα βαρυτικά κύματα, πιστεύουν ότι έχουν ανοίξει ένα παράθυρο
γνώσεων στο Σύμπαν, από το οποίο αντλούν πληροφορίες και αυτό προσφέρει ένα καινούργιο ξεκίνημα στην
Αστροφυσική!!!
Οι αστέρες νετρονίων, πήραν αυτό το όνομα γιατί οι
πυρήνες τους αποτελούνται μόνο από νετρόνια, επειδή
όμως ανήκουν σε μια κατηγορία παλλόμενων ουράνιων
ραδιοπηγών λέγονται και «πάλσαρ» (pulse=παλμός, από
όπου σχηματίζεται η λέξη pulsating star=παλλόμενος αστέρας), συμβολίζονται με τα γράμματα PSR και εκφράζονται
σε χρόνο δευτερολέπτων!!! Οι πάλσαρ ανακαλύφτηκαν
το 1967 στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας και από τότε έχουν καταγραφεί πάνω από 400, που ανήκουν όλοι σε δικό τους
Γαλαξία και έχουν δημιουργηθεί από την έκρηξη ενός γερασμένου άστρου (=Ήλιου), το οποίο είχε πάρει την
μορφή ενός υπερκαινοφανούς αστέρα, δηλαδή ενός «σούπερ νόβα» και με την επερχόμενη έκρηξή του σχημάτι-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη -

στηκε μια «αστροβροχή» με αμέτρητους πάλσαρ, που άρχισαν τη ζωή τους από πολύ μικρό μέγεθος, γυρίζοντας 33
φορές το δευτερόλεπτο γύρω από τον εαυτό τους, σαν
σβούρες, εκπέμποντας τεράστιες ποσότητες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και λάμψης, γι’ αυτό λέγονται και
φάροι του διαστήματος και μ’ αυτό τον τρόπο συνεχώς
διογκώθηκαν, ενώ ένα κουταλάκι από την ύλη τους ζυγίζει
σχεδόν ένα δισεκατομμύριο τόνους, γιατί έχουν μεγάλη
πυκνότητα, ενώ έχουν πολύ μικρό μέγεθος και δεν διακρίνονται όπως τα άλλα άστρα, αλλά ανιχνεύονται από τις
ιδιότητές τους και μέσα από τα βαρυτικά κύματα!!!
Η μελέτη των βαρυτικών κυμάτων που δημιουργούνται
από τους πάλσαρ είχε αρχίσει από τις 17 – 8- 2017 και ολοκληρώθηκε για να ανακοινωθεί στις 15-10-2017 με μεγάλη
επισημότητα!!!
Το εν λόγω φαινόμενο έλαβε χώρα σε έναν αστερισμό
που βρίσκεται στο Ν. ημισφαίριο του ουρανού της Γης και
απέχει απ’ αυτήν 130 εκατομμύρια έτη φωτός [ένα έτος
φωτός είναι μονάδα μέτρησης μήκους (όχι χρόνου)] και
ισοδυναμεί με 9.460.739.472.580,8 km, δηλαδή περίπου 9
1\2 τρισεκατομμύρια χλμ.!!!
Μόλις πέρασαν δύο δευτερόλεπτα από την ανίχνευση
των βαρυτικών κυμάτων από τα επίγεια παρατηρητήρια της
Αμερικής και της Ευρώπης, καταγράφηκε μια ισχυρότατη
έκρηξη από ακτίνες «γάμμα» στην περιοχή!!!
Αυτό δηλώνει πόσο άγνωστη και απρόβλεπτη είναι η
συμπεριφορά του Σύμπαντος!!!
Οι επιστήμονες όμως ευελπιστούν ότι από την μελέτη
των βαρυτικών κυμάτων θα μπορέσουν να ρίξουν φως
στην προέλευση και στη δημιουργία του Σύμπαντος Κόσμου και αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα δημιουργήσουν επανάσταση σε πολλούς και διαφορετικούς
κλάδους, όπως και στη γνώση της προέλευσης πολλών
μετάλλων όπως του μολύβδου, του χρυσού, της πλατίνας
κ.α.,
Ας ευχηθούμε λοιπόν κάθε καινούργιο επιστημονικό
επίτευγμα να είναι ευεργετικό για την ανθρωπότητα και
γενικά για την διατήρηση των φυσιολογικών συνθηκών
ζωής στο πλανήτη μας και σε ολόκληρο το ουράνιο δημιούργημα!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Εκεί που δεν το περιμένεις...
Ο Τζίμι Σμιθ, από το Νιου Τζέρσι των
ΗΠΑ, δεν μπορούσε να πιστέψει
αυτό που έβλεπε. Όλη του τη ζωή
(68χρονος) έπαιζε λοταρία, αλλά η
τύχη τον άφηνε απέξω από την
...πόρτα. Η ζωή του φτωχική και λιτή.
Το Φθινόπωρο του 2016... μπαίνει
σε ένα μαγαζί με μεταχειρισμένα
ρούχα. Ψάχνοντας αγοράζει ένα
κλασικό πουκάμισο, το πληρώνει και
επιστρέφει στο διαμέρισμά του. Δοκιμάζει το πουκάμισο και κοιτώντας
πάνω του διακρίνει στην τσέπη του
πουκαμίσου ένα διπλωμένο χαρτί.
Το ξετυλίγει και βλέπει ένα λαχείο.
Από περιέργεια πήγε σε ένα κατάστημα και ρώτησε αν έχει κερδίσει
κάτι. Μετά από λίγα λεπτά, ο Τζίμι

Σμιθ ήταν κατά 24 εκατ. δολάρια
πλουσιότερος!
Πρόκειται για μία ιστορία που μοιάζει με παραμύθι, αλλά δεν είναι! Η
ιστορία γίνεται ακόμη πιο απίστευτη,
καθώς το λαχείο που είχε κερδίσει τον

πρώτο αριθμό, είχε διορία είσπραξης,
η οποία εξέπνεε δύο ημέρες μετά την
ανακάλυψη του Τζίμι Σμιθ.
Φαίνεται ότι ...έκανε υποχώρηση η
τύχη και αποφάσισε να του χαμογελάσει. Το ξεχασμένο λαχείο, αφορούσε κλήρωση του 2016 και είχε
δύο ημέρες προθεσμία από την ώρα
που το πήρε ο Τζιμι στα χέρια του!
«Έβγαλα το κεφάλι μου έξω από το
παράθυρο για να αναπνεύσω αέρα.
Συμβαίνει αυτό σε μένα; Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω;», δήλωσε ο
68χρονος Σμιθ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το πώς θα ξοδέψει τα χρήματά του, είπε πως θα κάνει
σύσκεψη με όλη την οικογένειά του
και μετά θα αποφασίσει.

Χρυσό στους υπονόμους!
Ερευνητές του Swiss Federal Institute of Aquatic Science
and Technology μελέτησαν 64 εργοστάσια επεξεργασίας
νερού υπονόμων, στην Ελβετία, και υπολόγισαν πως περίπου 43 κιλά χρυσού καταλήγουν στους υπονόμους, σε
ετήσια βάση. Η αξία μιας τέτοιας ποσότητας ξεπερνάει τα
1.8 εκατομμύρια δολάρια.
Η πυκνότητα του χρυσού στο νερό είναι τόσο χαμηλή που
δεν αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον.
Όμως, ειδικά σε κάποιες περιοχές στα νότια της Ελβετίας,
οι ποσότητες είναι τόσο μεγάλες που θα μπορούσε να γίνει
μια προσπάθεια για ανακύκλωση. Οι μεγάλες ποσότητες
οφείλονται στην ύπαρξη πολλών εργαστηρίων επεξεργασίας χρυσού στο Νότο.
Στην ίδια έρευνα ανακαλύφθηκε πως περισσότερο από
3.000 κιλά ασημιού περνούν από τα νερά των υπονόμων,
η αξία των οποίων υπολογίζεται κοντά στο 1.5 εκατομμύριο δολάρια.
Βέβαια το κόστος της επανάκτησης των μετάλλων είναι
πολύ μεγάλο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις...
http://news.in.gr
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Δεν αποδέχομαι το POS γιατί βάζω
συνέταιρο την τράπεζα...
Eλεύθερος επαγγελματίας πήγε στην
Εφορία της Καλαμάτας και παρέδωσε
«Εξώδικη δήλωση πρόσκληση συμμορφώσεως» για τους λόγους που
δεν αποδέχεται να εγκαταστήσει
στην επιχείρησή του ΡΟS.
Εξηγεί τους λόγους και τα άρθρα του
Συντάγματος με τα οποία θεωρεί ότι
έχει δικαίωμα να αρνηθεί, ενώ κάνει
μια μικρή υποχώρηση να δεχτεί την
εγκατάσταση του μηχανήματος, αν
και η τράπεζα δεχτεί να του δίνει το…
αντίστοιχο ποσοστό του τζίρου της.
Το εξώδικο πρωτοκολλήθηκε και παρελήφθη κανονικά από την Οικονομική
Υπηρεσία της Καλαμάτας, σύμφωνα
με το tharrosnews.gr.

Η Εξώδικη δήλωση
«Με την παρούσα δήλωση σάς κάνω
γνωστό ότι στην επιχείρησή μου δεν
πρόκειται να τοποθετήσω μηχάνημα
ΡΟS για τους κάτωθι λόγους:
1) Με την τοποθέτηση του μηχανήματος ΡΟS αυτόματα γίνεται συνέταιρος
και δικαιούχος στις εισπράξεις μου
ένα τρίτο πρόσωπο, η τράπεζα, η
οποία αρπάζει μέρος του τζίρου μου,
δηλαδή με απλά λόγια μέρος της εργασίας και των κόπων μου, χωρίς να
έχει συμβάλει καθόλου στα έξοδα λειτουργίας της επιχειρήσεώς μου. Ουσιαστικά εξαναγκάζεται ένα μεγάλο

κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, εν
μέσω της τεράστιας οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα εξαιτίας της
απάτης εις βάρος μας από τους κυβερνώντες και τους τραπεζίτες, να προσθέσει ένα επιπλέον έξοδο στην
επιχείρησή του, αφού τα μηχανήματα
POS ενοικιάζονται από τις τράπεζες,
με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα
περισσότερο ο τζίρος της κάθε επιχείρησης, καθώς υπάρχουν προμήθειες
για κάθε συναλλαγή που διενεργείται.
Όλα αυτά υποχρεωτικά, αποστερώντας μου οιανδήποτε οικονομική πρωτοβουλία.

Ποσοστά από την τράπεζα
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχτώ αυτό, καθώς υπάρχει ευθεία
προσβολή του άρθρου 5 παρ. 1 του
Συντάγματος, όσον αφορά στην οικονομική μου ελευθερία, η οποία περιορίζεται. Όποιος με υποχρεώσει,
συμμετέχει σε εκβίαση και υπεξαίρεση εις βάρος μου. Αδικήματα κακουργηματικού
χαρακτήρα
που
αντιμετωπίζονται και με την αυτόφωρη διαδικασία.
2) Με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση
των καρτών και του μηχανήματος
ΡΟS, αυτόματα γνωρίζει ένα τρίτο
πρόσωπο (η τράπεζα), δηλαδή ένας
ιδιώτης, τις καταναλωτικές και όχι
μόνο συνήθειες του χρήστη των καρτών, αποστερώντας του την οποιαδή-

Της Πειραιώς Τραπέζης,
το σκάνδαλο
Να προσέξουμε την περίπτωση του πρόσφατα κοινοποιηθέντος σκανδάλου, στην τράπεζα Πειραιώς.
Δέκα υψηλόβαθμα στελέχη δάνεισαν σε ειδικευμένη
εταιρεία-που είναι και βασική μέτοχος της Πειραιώςτριακόσια είκοσι εκατομμύρια (320) της τράπεζας, δηλ.
των καταθετών που έχουν εγκλωβιστεί με τα Capital
Controls και των φορολογουμένων που εισέφεραν στις
ανακεφαλαιοποιήσεις της. Ώστε να αγοράσει αυτή η
εταιρεία χίλια διακόσια εκατομμύρια (1,2 δις) εφοπλιστικά δάνεια από την Πειραιώς όπου συμπεριλαμβάνονται και προσωπικά τους δάνεια τριάντα (30)
εκατομμυρίων (δηλ. περίπου τρία εκατ. ευρώ του καθενός, που τα είχαν λάβει βέβαια από την τράπεζά τους,
δηλ. από χρήματα των εγκλωβισμένων καταθετών και
φορολογουμένων). Πουλήθηκαν δηλαδή τα εφοπλιστικά
δάνεια στο 1/4 της αξίας τους, για να τα εισπράξει η
εταιρεία-μέτοχος της τράπεζας Πειραιώς.
Τα δέκα αυτά στελέχη απολύθηκαν -με αποζημίωσηαπό την Πειραιώς.

ποτε ιδιωτικότητα στην προσωπική
του ζωή, προσβάλλοντας το δικαίωμα
της ελευθερίας του σαν οικονομική και
κοινωνική οντότητα. Ευθεία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
του Συντάγματος και των νόμων που
είναι σύμφωνοι με αυτό.
3) Η αναφερόμενη εις το ΦΕΚ
1445/2017 τεύχος δεύτερο Α.Α.Δ.Ε.,
σύμφωνα με το Φ.ΕΚ. Ιδρύσεώς της
[Φ.Ε.Κ. 94/27-05-2016. ν.4389], στερείται νομικής προσωπικότητας και, επομένως, δεν είναι νομικό πρόσωπο.
Δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει
ουδεμία οικονομική ή συμβολαιογραφική πράξη, ούτε να παραστεί σε δικαστήριο, λόγω ελλείψεως νομικής
προσωπικότητάς της.
Επίσης, το ότι δεν δίνει λογαριασμό
σε καμία δημόσια κρατική υπηρεσία,
τι κάνει τα χρήματα που εισπράττει
και πού τα διαθέτει, είναι απόδειξη της
υπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος και
αρνούμαι να γίνω συνεργός στη
διαρκή αυτή απάτη.
Παρ' όλα αυτά, δείχνοντας καλή θέληση, δύναμαι να αποδεχτώ την τοποθέτηση του μηχανήματος POS εις την
επιχείρησή μου, μόνο με την προϋπόθεση ότι και η τράπεζα θα μου δίνει το
αντίστοιχο ποσοστό του τζίρου της.
Και αυτό δεν το λέω απλά εγώ. Το επιβάλλει το άρθρο 4 του Συντάγματος».
σ.σ. Αν ενεργούσαμε οι πολίτες με τα
δικαιώματα που μας παρέχει το Σύνταγμα σήμερα θα είχαμε μία άλλη
χώρα.
Ας γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

Γιατί αποζημιώθηκαν; Προφανώς γνωρίζουν πολλά παρόμοια περιστατικά.
Γιατί αποκαλύφθηκαν; Μάλλον δε κρύβονταν το σκάνδαλο αυτό.
Όλα αυτά τα τροφαντά δάνεια δίνονται με λεφτά των
καταθετών που έχουν αρνητικά επιτόκια ή μηδενικά στις
καταθέσεις τους, που δε μπορούν να σταυρώσουν δάνειο για τον εαυτό τους και που οι καταθέσεις τους με
την ευθύνη Βαρουφάκη-ΣΥΡΝΕΛ-ΕΚΤ-Στουρνάρα έχουν
αιχμαλωτισθεί.
Τα γλέντια αυτά με τα αιχμάλωτα χρήματα των καταθετών γίνονται ενώ δημεύονται καταθέσεις και περιουσίες,
των καταθετών. Γίνονται με τους αβάσταχτους φόρους
των φορολογουμένων που χάνουν τα εισοδήματα και τις
περιουσίες τους για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι μπαταχτσίδικες τράπεζες.
Καμία απάντηση δε δίνεται στο πώς το τραπεζικό σύστημα επιτρέπει αυτές τις εγκληματικές καταχρήσεις
και λαθροχειρίες και στο πώς μεριμνά εφεξής για να τις
αποκλείει.
Καμία συζήτηση και ψηφοφορία στην Βουλή δεn γίνεται για το σκάνδαλο αυτό που αφορά βέβαια στο σύνολο της οικονομίας και της πολιτικής και της κοινωνίας
αντίθετα με τα κάθε διαστροφής έκφυλα-έμφυλα-δίφυλα κλπ υπό-περιθώρια. Το όλον θέμα είναι βαθύτατα

«Γιατί επιτρέπεται στο κράτος
να μας κλέβει ασύστολα»!
Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ, συγχαρητήρια για τα 1000
φύλλα σας και εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, ακάθεκτοι. Γράφω αυτό το γράμμα κι ελπίζω να το δημοσιεύσετε με τίτλο: «Γιατί επιτρέπεται στο κράτος
να μας κλέβει ασύστολα»;
Το γνωρίζουμε όλοι γιατί όλοι καταχράστηκαν το
Δημόσιο και τώρα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μάς
κλέβουν φορτώνοντας ψεύτικα τους λογαριασμούς
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ. Ίδιος στις ακριβές περιοχές
όπως Βουλιαγμένη, Γλυφάδα και αλλού. Δεν υπάρχει Δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο φαίνεται.
Επίσης στα ΕΛΤΑ ακριβαίνουν πάλι τα έξοδα πακέτων που στέλνουμε στα παιδιά μας στην επαρχία.
Ξέρω ζευγάρι με χαμηλή σύνταξη που η μάνα δεν
είχε αρκετά χρήματα να στείλει πακέτο στο παιδί
τους. Επίσης για τον ΟΠΑΠ μια επισήμανση. Όταν
πιάνει κάποιος δύο νούμερα στο ΛΟΤΟ δεν του δίνουν 1-2 ευρώ. Πρέπει να έχει 3 νούμερα και πάνω,
ενώ αν δώσουν 1-2 ευρώ ο άνθρωπος θα τα ξαναπαίξει.
Επίσης για τα κόμματα, ο κόσμος φοβάται ότι όποιο
κόμμα κι αν βγει δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα συνεχίσουν οι φόροι και τα μνημόνια. Βλέπετε όλοι που
κυβέρνησαν κοίταξαν να βολευτούν και όχι την
χώρα και τους πολίτες και τα νέα κόμματα όπως
του Κ. Βελόπουλου του Ν. Μαριά και Κ. Καζάκου
κατ’ εμέ πρέπει να συνεργαστούν αν θέλουν να κυβερνήσουν ένα μικρό κόμμα δεν θα βοηθήσει πολύ.
Σας ευχαριστώ
Μαρία Παππά

πολιτικό και διακομματικό, κανένα κοινοβουλευτικό
κόμμα όμως δε το θίγει.
Απλή αριθμητική: Κάποιοι εφοπλιστές δανείζονται 1200
εκατ. ευρώ. Δε τα εξοφλούν. Κάποιοι υψηλόβαθμοι και
«φερέγγυοι» τραπεζοϋπάλληλοι τα πωλούν σε εισπρακτική εταιρεία στο 1/4 της αξίας τους. Όταν η εισπρακτική τα εισπράξει (έστω) στο 1/2 της αξίας τους έχει
κερδίσει 300 εκατ. ευρώ. Όταν οι εφοπλιστές πληρώσουν θα έχουν κερδίσει 600 εκατ. ευρώ. Οι καταθέτες
και φορολογούμενοι έδωσαν 1200 εκατ. και έλαβαν 300
εκατ. ευρώ και έχασαν 900 εκατ. ευρώ τα οποία εισέπραξαν οι εφοπλιστές (600) και η εισπρακτική (300). Οι
υπάλληλοι αντί για 3 εκατ. οφείλουν από 1 εκατ. (υποθέτουμε, αναλογικά). Πόση ήταν άραγε η αποζημίωσή
τους;
Ερώτηση: Οι εφοπλιστές που δανείστηκαν 1,2 δις από
την τράπεζα ποια σχέση έχουν με την εταιρεία που αγόρασε στο 25% τα δάνειά τους; Μήπως πρέπει να ασχοληθεί εισαγγελέας; Μήπως πρέπει να γίνει κάποια
αγωγή;
Απορία: Οι ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ της Πειραιώς τραπέζης ή
της ΟΤΟΕ είπαν κάτι για τους δέκα ληστές συναδέλφους τους;
Νίκος Καραβαζάκης
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗ
“Λεβεντιά του ’40”
«…Μάνα Ελλάδα δική σου μια σάλπιγγα ηχεί
λες ακόμη της Πίνδου μια κόχη
στους λαούς να θυμίζει γεμάτο ψυχή
το τρανό που ξεστόμισε ΟΧΙ»

έγραψε στο τηλεγράφημά του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ο Άγγλος πρωθυπουργός Τσώρτσιλ, ο οποίος δήλωνε αργότερα πως «του λοιπού θα λέμε οι Ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες».

Το ηρωικό Έπος του ’40 αποτελεί σταθμό στην ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.
Ο στρατός μας με άνισες δυνάμεις και πολεμικά μέσα,
αλλά με τέτοιο ενθουσιασμό και πατριωτικό φρόνημα,
αψηφώντας το εχθρικό βόλι και τις κακουχίες του χειμώνα
γνώρισε μόνο νίκες. «…Κατόρθωσε με της καρδιάς τη δύναμη και τα αετοπετάματα από βουνοκορφή σε βουνοκορφή,
με την ξιφολόγχη του τσολιά και την ιαχή αέρα, με επανωτά
γιουρούσια, να τρέψει σε φυγή τον κατακτητή…»

28η Οκτωβρίου 1940! Η Ελλάδα επέλεξε το δρόμο της θυσίας αντί της ατίμωσης. Παντού, σε τοίχους και αφίσες,
όπως και σε κάθε ελληνική καρδιά, ήταν γραμμένο το μεγάλο «ΟΧΙ».
Σύσσωμος ο ελληνικός λαός με υψηλό πατριωτικό φρόνημα και φλογερή ψυχή αντιμετώπισε την εισβολή από τις
πρώτες ημέρες του πολέμου.
«Η ζωή μας στην υπηρεσία της πατρίδος», «Εν ονόματι ιστορίας 30 αιώνων», «Τα ηρωικά ελληνικά στρατεύματα γρά-

Ο ποιητής θα χαράξει με τη λόγχη του τσολιά τους στίχους του:
«Με τη λόγχη χαράξαμε αδρά στα βουνά τα’ όνομά μας
γαλάζιο λουλούδι
να το πάρει ως τα πέρατα ο θρύλος ξανά
στους λαούς να το κάνει τραγούδι».
Ο Έλληνας φαντάρος, άξιος απόγονος του Λεωνίδα και του
Θεμιστοκλή, άξιος κληρονόμος της δόξας του Μαραθώνα,
της Σαλαμίνας και των Θερμοπυλών, ορθώθηκε ανεμίζοντας το σπαθί του και με τη θρυλική ιαχή αέρα προχωρά
δρέποντας νίκες.
«… Σ’ αυτόν τον ιερό πόλεμο, υπέρ τιμής και πατρίδος, πρόσφεραν τα μέγιστα και οι γυναίκες, οι λεβέντισσες της Πίνδου, οι οποίες, παρά τον κίνδυνο του θανάτου, από τα βόλια
του εχθρού και τις κακουχίες του χειμώνα, σκαρφάλωναν
σαν ζαρκάδια στις κακοτράχαλες βουνοκορφές της Πίνδου,
ζαλωμένες με τρόφιμα και πολεμοφόδια για τους πολεμιστές
και επιστρέφοντας φορτωμένες τους τραυματίες…».
Ο εχθρός φανταζόταν τον πόλεμο μια «βόλτα για καφέ το
βράδυ στα Γιάννενα και το πρωί στην Αθήνα!!!», αλλά η
απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη που γρήγορα μετατράπηκε σε πανικό.
«Η μαγική λέξη ΕΛΛΑΣ στα χείλη όλου του κόσμου»,

φουν με την λόγχη των υπέροχους σελίδας δόξης», «Η Ελλάς
νικά», «Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει», είναι από τα πιο χαρακτηριστικά συνθήματα στον Τύπο, στα πανό, στις αφίσες,
στους τοίχους.
«…Φαντασθείτε την απογοήτευσή τους… (αφηγείται για
τους εισβολείς αυτός που έζησε τη μάχη). Φαντασθείτε
όμως και το δικό μας σιωπηλό όρκο ο καθένας στον εαυτόν
του, να μην τους αφήσουμε να περάσουν, έστω κι αν ως το
βράδυ είμαστε βουτηγμένοι στη λάσπη –αχ εκείνη η καταραμένη βροχή που δεν έλεγε να σταματήσει– και μερικά
μουλάρια εγκαταλελειμμένα καθώς σωριάζονταν και μεις
βιαζόμασταν να προχωρήσουμε… Το χαλάζι να μας δέρνει
με λύσσα, ο αγέρας να μας ξεσκίζει το πρόσωπο, τα χέρια
μας ματωμένα και μεις να προχωράμε με το ίδιο πείσμα,
κόντρα στον καταραμένο καιρό… Θυμάμαι μόνο ότι πολλές
φορές έπιασα τον εαυτό μου, να παρακαλεί το Θεό να αντέξω να δω το πρώτο σημάδι της νίκης… Οι εχθροί δεν φαίνεται να ξέρουν καλό σημάδι, χιλιάδες οι οβίδες τους και οι
μπόμπες τους στο βρόντο! Ενώ οι δικές μας, ε, οι δικές μας
να βλέπατε. Κάθε μια και μια επιτυχία. Και νάχαμε λέει το
ένα δέκατο των δικών τους! Αχ και νάχαμε τι θα γινότανε
Θεέ μου… Είναι αυτές οι πρώτες 12 μέρες του πολέμου που
ο στρατός μας κρατάει άμυνα και έχει καθηλώσει τον
εχθρό… Έτσι φτάσαμε στις 14 Νοεμβρίου που άρχισε η ελ-

ληνική αντεπίθεση. Ήταν μια αξέχαστη μέρα.. Τα πολυβόλα
άρχισαν να κακαρίζουν πριν από τα κοκόρια. Νιώθαμε τις
οβίδες σαν χαλάζι και δεν ξέραμε αν είμαστε ζωντανοί ή μακαρίτες. Τόση γαλήνη και κανένα φόβο… Ξάφνου πήραμε
διαταγή να σταματήσουν τα κανόνια και αμέσως άρχισαν να
ροβολάνε οι πρώτοι αιχμάλωτοι… Δεν ξέρω τι σκέπτεται
ένας στρατιώτης ενός στρατού όταν του φέρνουνε αιχμαλώτους… Ξέρω όμως τι κάναμε εμείς την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου του 1940, όταν μας έφεραν τους πρώτους
αιχμαλώτους… Ένα λόχο που τους οδηγούσαν 3-4 τσολιάδες! Μας ζυγώνουνε. Είναι αξύριστοι και θλιβεροί. Τους κοιτάμε βουβοί. Μας κοιτάνε σαν μελλοθάνατοι και λένε
ομαδικά: “Μπόνο Γκρέκο - Μπόνο Γκρέκο”.
Ήταν λύπη; Ήταν οίκτος; Ήταν λεβεντιά και αγάπη; Άβυσσος η ελληνική ψυχή από τα συναισθήματα που μας πλημμύρισαν. Τους βλέπαμε με δακρυσμένα μάτια και
προσπαθήσαμε να διώξουμε το φόβο τους! Τους δώσαμε τσιγάρα, μοιραστήκαμε τη λιγοστή κουραμάνα, λίγο κονιάκ...
Ο σιτιστής τρέχει στην αποθήκη και φέρνει τσάι και καφέ.
Κι εκείνοι να μας κοιτάζουν σα να μη πιστεύανε στα μάτια
τους…
Ο Ραφαέλο, ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός μουρμουρίζει:
“Δεν είστε όπως μας δίδαξε η προπαγάνδα μας. Τώρα βλέπουμε να μας υποδέχεται ο Ξένιος Δίας δίπλα σ’ έναν Παρθενώνα…”.
Σαν φύγανε για τα Γιάννενα σε λίγο νιώσαμε πως χωριζόμαστε από φίλους –κι εκείνοι νιώθανε χαρούμενοι! Γι’ αυτούς είχε τελειώσει ο πόλεμος… Για μας τώρα άρχιζε.
Φορτώσαμε τα μουλάρια και ξεκινήσαμε. Μέσα μου σιγοσφύριζα… Δεν μπορούσα να ξεχάσω τον Ραφαέλο και έναν
δικό μας που φιληθήκανε σαν ξενιτεμένα αδέλφια. Κακό
πράγμα πανάθεμά τον ο πόλεμος. Και τον είχαμε μπροστά
μας…».
14η Νοεμβρίου αρχίζει η γενική επίθεση (αντεπίθεση) του
ελληνικού στρατού σε όλο το μήκος του μετώπου. «…Οι
εχθρικές δυνάμεις ετοιμοπόλεμες και ανανεωμένες με
άφθονη αεροπορία που αλώνιζε πάνω απ’ τα κεφάλια μας
δεν άντεξαν για πολύ, σε 9 ημέρες η εχθρική γραμμή έσπασε.
Ο φασιστικός ιμπεριαλισμός λύγισε και ο ελεύθερος κόσμος
άρχισε να αναπνέει ελεύθερα…».
«Αι ελληνικαί φάλαγγες προελαύνουν δια της λόγχης. Δεν
αμυνόμεθα πλέον αλλά τιμωρούμε, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο, Κλεισούρα και Χειμάρα… μέρες αξέχαστης δόξας».
«Στης Ηπείρου τα πράσινα πλάγια
θα βλασταίνουν της δόξας τα βάγια
αλερά κι ανθηρά στον αιώνα…» Γ. Αθάνας
«…Τραγουδούσαμε Αττίκ και Χαιρόπουλο το βράδυ που ο
στρατός μας έμπαινε στην Κορυτσά, έστω και με συνοδεία
πολυβόλου…».
«Ιδού εγώ λοιπόν, / ο πλασμένος για τις μικρές Κόρες και τα
νησιά του Αιγαίου / ο εραστής του σκιρτήματος των ζαρκαδιών / και μύστης των φύλλων της ελιάς / ο ηλιοπότης και
ακριδοκτόνος. / Ιδού εγώ καταντικρύ / του μελανού φορέματος των αποφασισμένων»
Ο. Ελύτης, “Άξιον Εστί”.
Ο Έλληνας λατρεύει να τραγουδάει στ’ ακρογιάλια του,
κάτω απ’ το λαμπρό του ήλιο, κάτω από το ασημένιο φως
του φεγγαριού, με καρδιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη έρωτα, για
τη φύση του και για την αγαπημένη του.
Ο Έλληνας, όμως, είναι και αμείλικτος μπρος στις οποιεσδήποτε καταχθόνιες ραδιουργίες, με επεκτατικές βλέψεις
πάνω στην ιερή ελληνική γη.
Ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με παράτολμο θάρρος
και ύψιστη περιφρόνηση για το θάνατο, στα χιονισμένα
Ηπειρωτικά βουνά, γιατί είχε τοποθετήσει πάνω απ’ τη ζωή
του την ωραιότητα ενός συμβόλου, το μεγαλείο μιας Ιδέας,
«Μολών Λαβέ», «ΟΧΙ», «ΕΛΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΕΙΣ», «Ελευθερία ή Θάνατος».
«Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα
με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα».
Κωστής Παλαμάς

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

ΕΒΔΟΜΗ
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“Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός”
Εσπερίδα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης
Μουσικοφιλολογική εσπερίδα με συνεστίαση
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, στο
πλαίσιο των προγραμματικών εργασιών του για
τη σύγκληση του 5ου Παγκόσμιου Συνεδρίου
«Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός», που συνέρχεται από το 2007 με τη μουσικολογική διεύθυνση
του
Αμερικανικού
Ιδρύματος
Βυζαντινής Μουσικής και Υμνολογίας (ASBMH)
και του Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Pittsburgh.

To 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Βυζαντινός Μουσικός Πολιτισμός» επρόκειτο να συνέλθει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, υπό την αιγίδα του
Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά η εξέλιξη των
πρόσφατων κρίσιμων αμερικανοτουρκικών σχέσεων απέτρεψε την προοπτική μετάβασης στην
Κωνσταντινούπολη των Αμερικανών συνέδρων,
μετεχόντων μάλιστα και στη διοργανωτική και
συντονιστική διεύθυνση του Συνεδρίου.
Αναφερόμενος στην ανωτέρω εσπερίδα, ο Πρό-

Από αριστερά: Ιωάννα Παπαβασιλείου Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, Ευάγγελος Ανδρέου
πρόεδρος του Ε.Κ.Τ., Αθανάσιος Παϊβανάς, Χοράρχης, Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής, Msc του Παν/μίου Illinois,
U.S.A., Νίκος Γιαννουκάκης, Επικεφαλής Αναπληρωτής Καθηγητής/ερευνητής στο Ινστιτούτο Κυτταρικής Θεραπείας
του Παν/μίου Carnegie-Mellon, Ράνια Βισβάρδη, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητής
της Γλωσσολογίας του Παν/μίου Αθηνών, Βασίλης Παπαζέκος, χορωδός/ομογενής επιχειρηματίας / ΑΧΕΠΑ.

Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε τετραήμερη
επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης, ο
εκτελεστικός σύμβουλος του ASBMH, διαπρεπής ομογενής Καθηγητής της Ιατρικής, Νίκος
Γιαννουκάκης, ο οποίος και συμμετείχε στις
σχετικές συσκέψεις.

εδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης Ευάγγελος Ανδρέου δήλωσε πως το συνέδριο αυτή
τη στιγμή είναι άστεγο, αφού ο Δήμο Παιανίας
δεν διαθέτει θέλει να συμμετέχει. Ήδη εξετάζεται η εισήγηση διαξαγωγής του 5ου Συνεδρίου
στη Ρωσία.

Δημοτική Συγκοινωνία στο Δήμο Σαρωνικού
Γραμμή Παλαιά Φώκαια – Προαστιακός
Σταθμός Κορωπίου
Eγκρίθηκε η λειτουργία γραμμής της δημοτικής συγκοινωνίας "Παλαιά Φώκαια – Προαστιακός Σταθμός Κορωπίου", μετά από
συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης με το Δ.Σ. του ΟΑΣΑ.
Με τη λειτουργία της νέας γραμμής γίνεται
ένα σημαντικό βήμα για να ενωθούν συγκοινωνιακά μεταξύ τους οι δημοτικές ενότητες του Δήμου Σαρωνικού (Παλαιά
Φώκαια, Ανάβαυσος, Σαρωνίδα, Καλύβια)
και να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των
κατοίκων, που σήμερα ταλαιπωρούνται και
επιβαρύνονται οικονομικά, με τη χρήση Ι.Χ.
οχημάτων.
Η δημοτική συγκοινωνία θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Είναι μία μεγάλη ευκολία για τους
κατοίκους του Δήμου, αφού οι συγκοινωνίες που καλύπτουν το Δήμο δεν έχουν τακτικά
δρομολόγια
και
πυκνά,
με
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία.
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος
Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης έκανε την παρακάτω δήλωση:
"Με συντονισμένες κινήσεις η σημερινή δημοτική αρχή δρομολογεί λύσεις σε όλα τα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν το

Δήμο. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις που
αναλάβαμε απέναντι στους συμπολίτες
μας. Η δημιουργία της γραμμής της δημοτικής συγκοινωνίας διασφαλίζει τις δωρεάν
μετακινήσεις των κατοίκων κι επισκεπτών στα
όρια του Δήμου, βοηθά
στη μείωση των μετακινήσεων με Ι.Χ., ώστε να
μειωθεί η ατμοσφαιρική
ρύπανση. Κι επιπλέον,
ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική του
τόπου μας.
Η λειτουργία στο επόμενο διάστημα της δημοτικής συγκοινωνίας, μετά την έκδοση της
απαραίτητης υπουργικής απόφασης, η επίλυση του αποχετευτικού μέσα από τη δημιουργία του ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων, η
δημιουργία νέου κοιμητηρίου, είναι μερικές
από τις μεγάλες παρεμβάσεις που προγραμματίζουμε για να δώσουμε λύσεις στα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την τοπική μας κοινωνία.
Με πράξεις κι όχι με λόγια, παράγουμε
έργα που πάνε τον τόπο μας μπροστά."
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

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

«ἐπειδάν δέ ἡγήσωµαι δόγµα ἔχειν
ἀκίνητον, Ἀναξιµένης ὑπολαβών
ἀντικέκραγεν· ἀλλ᾽ἐγώ σοί φηµι· τό
πᾶν ἐστι ὁ ἀήρ, καί οὗτος πυκνούµενος καί συνιστάµενος ὕδωρ καί γῆ
γίνεται, ἀραιούµενος δέ καί διαχεόµενος αἰθήρ καί πῦρ, εἰς δέ τήν αὑτοῦ
φύσιν ἐπανιών ἀήρ· ἀραιωθείς δέ καί πυκνωθείς(;)
φησίν, ἐξαλλάσσεται» (Ερµείας, 2ος - 3ος µ.Χ. “Δια-

συρµός τῶν ἔξω φιλοσόφων”, 7).
[= Όταν νομίσω πως κατέχω κάποια ακλόνητη θεωρία, ο Αναξιμένης παίρνοντας το λόγο με αντικρούει. Εγώ θα σου πω: ο
κόσμος είναι αέρας, που όταν συμπυκνώνεται, μεταβάλλεται
σε νερό και χώμα, όταν όμως αραιώνεται και διασκορπίζεται,
τότε μεταβάλλεται σε αιθέρα και φωτιά, όταν τέλος επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση, τότε γίνεται αέρας· λέει επιπλέον (ο Αναξιµένης) ότι ο αέρας αλλάζει καταστάσεις
µε την αραίωση και τη συµπύκνωσή του).

«Ἀπαιδεύτου ἔργον τό ἄλλοις ἐγκαλεῖν, ἐφ᾽οἷς αὐτός
πράσσει κακῶς».
(Επίκτητος, 50/55 - 135/8, “Εγχειρίδιον”, 5, 1, 7)

(= χαρακτηριστικό γνώρισμα και κακή συνήθεια του αμόρφωτου ανθρώπου είναι να κατηγορεί τους άλλους για όσα
δεινά αυτός ο ίδιος υφίσταται).
ΣΧΟΛΙΟ: Συχνό φαινόμενο της εποχής μας είναι να φορτώνουμε τα δικά μας λάθη και τα παραστρατήματά μας
στους άλλους και να μην αναλαμβάνουμε την προσωπική
ευθύνη των πράξεών μας και των συνεπειών που απορρέουν από αυτές. Στη Φιλοσοφία του στωικού Επίκτητου από
την Ιεράπoλη της Φρυγίας θα επανέλθουμε, γιατί αυτή
αποτελεί μία εναλλακτική στάση της ζωής, που αποβλέπει
στην ηθική αυτοβελτίωση του χαρακτήρα μας.
Ο Επίκτητος υποστήριζε πως δεν αναστατώνουν / πτοούν
τα πράγματα τους ανθρώπους, αλλά οι γνώμες που σχηματίζουν οι άνθρωποι γι’ αυτά.

«Ταράσσει τούς ἀνθρώπους οὐ τά πράγµατα,
ἀλλά τά περί τῶν πραγµάτων δόγµατα».
Ο θάνατος δεν είναι κάτι φοβερό, αν ήταν θα φαινόταν και
στον Σωκράτη, η ιδέα του θανάτου, επειδή είναι τρομερή,
αυτή η ίδια μάς τρομάζει. Αν αλλάξουμε τις εντυπώσεις/
απόψεις μας θα αλλάξουν και τα συναισθήματά μας. Η
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία του ψυχολόγου Albert Ellis (1913-2007) βασίστηκε σ’ αυτό το αξίωμα
του Επίκτητου. Η Φιλοσοφία είναι τρόπος ζωής και όχι
απλά θεωρία. Η βάση της Φιλοσοφίας είναι η αυτογνωσία
και η απάθεια, αταραξία της ψυχής προϋπόθεση βασική
για την αρετή και την ευτυχία. Βασική αρχή του ήταν το:
ΑΝΕΧΟΥ και ΑΠΕΧΟΥ (= να ‘χεις υπομονή και εγκράτεια).

ΕΒΔΟΜΗ

«Ἐρωτηθείς τί αὐτῷ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη,
“τό δύνασθαι πᾶσι θαρρούντως ὁμιλεῖν”».
(= όταν ρωτήθηκε ο Αρίστιππος, ποιο ήταν το όφελός του
από τη Φιλοσοφία απάντησε: “το ότι δύναμαι με παρρησία
να επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους).
«Ἐρωτηθείς - Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος - τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευµένοι τῶν ἀπαιδεύτων,
ἔφη, “ᾧπερ οἱ δεδαµασµένοι ἵπποι τῶν ἀδαµάστων”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, ΒΙΒΛΊΟ 2ο, Αρίστιππος 8, § 68 & 69)

(= όταν ρωτήθηκε ο Αρίστιππος από την Κυρήνη - ελληνική αποικία στη Λιβύη της Αφρικής - σε τι διαφέρουν οι
μορφωμένοι από τους αμόρφωτους απάντησε: “όσο διαφέρουν τα γυμνασμένα άλογα από τα αγύμναστα”).

«Καί τούς θησαυρούς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν,
οὕς ἐκεῖνοι κατέλιπν ἐν βιβλίοις γράψαντες, ἀνελίττων κοινῇ σύν τοῖς φίλοις διέρχοµαι, κἄν τι
ὁρῶµεν ἀγαθόν ἐκλεγόµεθα καί µέγα νοµίζοµεν
κέρδος, ἐάν ἀλλήλοις φίλοις γιγνόµεθα».
(Ξενοφών, 430-355, “ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ”, Α’, 14)

(= και τους θησαυρούς των αρχαιοτάτων σοφών ανδρών,
τους οποίους εκείνοι μας κληροδότησαν, αφού τους έγραψαν μέσα σε βιβλία - Αρχέγονη και Αρχιγένεθλος η Ελληνική Γραφή και Γλώσσα - ξετυλίγοντάς τους, τους
διεξέρχομαι/ πραγματεύομαι / ομιλώ διεξοδικά μαζί με
τους φίλους μου και αν εντοπίσουμε κάτι αγαθό/ορθό, το
επιλέγουμε και το θεωρούμε μεγάλο κέρδος, αν γίνουμε
φίλοι αναμεταξύ μας).

«Οἰκείᾳ δυνάµει γράφοµεν
καί ἀπαράθετά ἐστιν»
Η παραπάνω αξιοπρεπής και αξιοσημείωτη επικούρεια
ρήση μάς βρίσκει απόλυτα σύμφωνους γι’ αυτό και την
έχουμε αναγάγει σε γνώμονα της ζωής μας τόσο στα
λόγια μας όσο και στα έργα μας και στα γραπτά μας και μ’
αυτή συνταυτιζόμαστε και συμπορευόμαστε στην κονίστρα (παλαίστρα) της ζώης. Το απόσπασμα είναι αλιευμένο από τα Fragmenta logica et physica, Fragment 1, 24
του Χρύσιππου του Απολλωνίου απ’ τους Σόλους της Κιλικίας (279-206), Στωικού Φιλοσόφου, το διασώζει και ο
Διογένης ο Λαέρτιος στο έργο “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο
7ο, § 18, 3 και σημαίνει “γράφουμε στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες με ενδιαφέρουσα / αξιόλογη πρωτοτυπία και προσωπική έμπνευση
και δημιουργία χωρίς να παραθέτουμε γνώμες / απόψεις
από άλλα έργα (σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας”). Δηλαδή δεν κοπιάρουμε (copy), αντιγράφουμε/ μιμούμαστε
άλλους, αλλά κοπιάζουμε ούτε παστάρουμε (paste)**,
αλλά πλασάρουμε*** / προωθούμε / διαδίδουμε καινοτόμες ιδέες άγνωστες και ανήκουστες στην επιστημονική
κοινότητα.
Με Τόλμη και Αξιοπιστία προσφέρουμε στο αναγνωστικό
μας κοινό, ακατάθετα, απαράθραυστα (= αδιάσειστα, ασάλευτα), απαραποίητα (= γνήσια/ανόθευτα) και απαράμιλλα (= ανυπέρβλητα/ ασύγκριτα), πνευματικά προϊόντα
κατόπιν επισταμένης μελέτης και ενδελεχούς έρευνας.
Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα πως η επανάληψη είναι
μήτηρ όχι πάσης μαθήσεως, όπως εσφαλμένως υποστηρίζεται και είναι αγνώστου ταυτότητας/ πατρότητας, αλλά
πάσης παθήσεως και πάντων των σύγχρονων παθών /
παθογενειών του ανθρώπου, της ανίας, της πλήξης, της
αθυμίας, της μονοτονίας και της απουσίας ανανέωσης,
εξέλιξης και προόδου.
Διαφορετικά αν η επανάληψη ήταν μάθηση, θα μαθαίναμε
από τα λάθη μας και δεν θα επαναλαμβάναμε τα ίδια λάθη.
Εξάλλου ο Γάλλος συγγραφέας και ακαδημαϊκός Αντρέ

Μωρουά, 1885-1967, είχε παρατηρήσει πως ακόμα και: «η
ορθή κρίση χάνει τη δύναμη και το κύρος της, αν την επαναλαμβάνεις πολύ συχνά».
Κι ακόμα: «πως το διάβασμα ενός καλού βιβλίου είναι σαν
ένας διαρκής διάλογος κατά τον οποίο, το βιβλίο ρωτά
και η ψυχή απαντά».

Το Διάβασμα σε θρέφει,
Ο Διάλογος σε προειδοποιεί,
Το Γράψιμο σε ακονιζει
(Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626. ‘Αγγλος φιλόσοφος)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΟΥΣ
Η πρωτοτυπία και η πρωτοπορία του έγκειται στην αντίληψη που είχε για τη σχέση των πραγμάτων με την πρώτη
υλική αρχή, τον αέρα, από την οποία απορρέουν και στην
οποία αυτά επανέρχονται. Πράγματι κάθε μεταβολή οφείλεται, σύμφωνα μ’ αυτόν, στην συμπύκνωση ή αραίωση
του αέρα, στον τρόπο κατά τον οποίο αυτός συστέλλεται
ή διαστέλλεται. Επομένως μία και μόνη αιτία αρκεί να ερμηνεύσει πολλά φαινόμενα με την ομοιόμορφη ενέργεια
των ιδιαζουσών ιδιοτήτων της. Η ερμηνεία του Αναξιμένη
σημείωσε σημαντική πρόοδο σαφήνειας στην αντίληψη
της μεταβολής, μεγαλύτερη από αυτή του δασκάλου του
Αναξίμανδρου. Γι’ αυτό η διδασκαλία του έτυχε μεγάλης
αποδοχής και εκτιμήσεως και διατηρήθηκε για πολύ
χρόνο.
Ο Αναξιμένης τη συμπύκνωση του αέρα την απέδιδε στο
ψύχος και την αραίωση στη θερμότητα. Το πυρ είναι εξαραιωμένος (εξαερωμένος) αέρας, και οι άνεμοι η συμπύκνωση μέρους του αέρα ωθουμένου από λιγότερο πυκνό
αέρα. Η συμπύκνωση του ύδατος δίνει γένεση στην ξηρά.
Οι κυματώδεις κινήσεις του αέρα είναι, κατά κάποια έννοια, μηχανικά φαινόμενα που καθορίζουν διαχωρισμούς
και συνενώσεις των μερών και πράγματι ο αήρ του Αναξιμένη καθώς και το άπειρον του Αναξιμάνδρου κινητοποιείται με αιώνια κίνηση.
Δεν περιορίστηκε μόνο στην καταγραφή των φυσικών μεταβολών, αλλά προσπάθησε να προσδιορίσει και ένα μηχανισμό αλλαγής στη φύση. Η βασική του ιδέα είναι ότι η
μεγάλη ποικιλία των μορφών που εμφανίζονται στη φύση
μπορεί να αναχθεί σε μια μόνο βαθύτερη ουσία, τον αέρα,
που μεταβάλλεται ανάλογα με την πυκνότητά της. Η
πέτρα και η φωτιά δεν είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, αλλά οι ακραίες εκδοχές του ίδιου υλικού: η φωτιά
είναι η αραιότερη και η πέτρα η πυκνότερη μορφή του
αέρα. Είναι δυνατό λοιπόν να φανταστούμε ακόμη και τη
μετατροπή της πέτρας σε φωτιά, αν η πέτρα για κάποιο
λόγο υποστεί πολύ μεγάλη αραίωση, ίσως μέσω θέρμανσης, αφού το θερμό ταιριάζει συνήθως με το αραιό και το
ψυχρό με το πυκνό.
Ο Αναξιμένης με την πύκνωση και την αραίωση διατύπωσε τον πρώτο φυσικό νόμο στην παγκόσμια ιστορία
της ανθρώπινης σκέψης.
―――――――
* Αφιλομουσία: η αποστροφή, η αντιπάθεια, η απέχθεια προς τις
Μούσες (= Τέχνες, Γράμματα, Επιστήμες), η έλλειψη Φιλομάθειας, η αδιαφορία για τη Γνώση, τη Μάθηση, τη Μόρφωση, τη
Μελέτη και την Έρευνα.
** Paste: παράγεται από το πάστη/πάστα = είδος ζωμού, σάλτσας ανακατεμένης με αλεύρι, από το ρήμα πάσσω / πάττω =
ραίνω, ραντίζω, πασπαλίζω, επιπάσσω, καλύπτω με σκόνη /
άχνη.
***Πλασάρω: παράτεται από το place = χώρος / θέση, λατινικό
platea - ae = η πλατεία, ουσιαστικοποιημένο θηλυκό του επιθέτου πλατύς/ ευρύς,

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος

ΕΒΔΟΜΗ
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«Δίνουμε παλμό” στο “Ακτιος Οδηγός”»
Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017, ο “Άκτιος” και το
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, διοργάνωσαν για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά, δημιουργικό παιχνίδι παιδιών και
ενηλίκων στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη.
Με σύνθημα «Δίνουμε Παλμό», που είναι το σύνθημα
της χρονιάς για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τα
παιδιά έπαιξαν, διασκέδασαν, δημιούργησαν και αλληλεπίδρασαν, στον Άκτιο Οδηγό μαζί με τους ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Με θέμα τα «Οδηγικά Ακτιομαγειρέματα», συμμετείχαμε όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, σε μια γιορτινή και
χαρούμενη ημέρα, μαγειρεύοντας και δοκιμάζοντας
τις νόστιμες δημιουργίες μας. Ο Άκτιος μέσα από το
Δυναμικό Μοντέλο Λειτουργίας που ακολουθεί, προωθεί τη διαγενεακή συνύπαρξη, τη συμμετοχή και τη
δημιουργική κινητοποίηση των ανθρώπων με άνοια,
ενώνοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα παιδιά ομάδων του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ένοικοι μαζί με τους
συγγενείς τους, συνεργάτες, φίλοι του Άκτιου και
επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή.
Για περισσότερες φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.aktios.gr, τη σελίδα του Άκτιου στο

Facebook ή την ιστοσελίδα www.seo.gr και αντίστοιχα τη σελίδα του ΣΕΟ στο facebook.
Ευχαριστούμε για τις χορηγίες τους:
- Τα προϊόντα ζύμης Presto

- Την Ατομική Φροντίδα ΑΒΕΕ
- Καθώς και τους: Σπύρο και Πόπη Κατσακιώρη για
την ευγενική τους χειρονομία με την αρωγή της Ε.Ι.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
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Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή στην εφημερίδα!
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Οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων περνούν στην Περιφέρεια
Ίδρυμα για την Προαγωγή της
Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση
Βασιλίσης Σοφίας 27 Αθήνα 10674
Τηλ 210 7245558 φαξ 7225301

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στη Δημοσιογραφία
Το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση
στο πλαίσιο του σκοπού του προκηρύσσει Δύο (2) υποτροφίες:
1. Mία (1) για σπουδές στο διετές, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες»
(www.qjnt.gr) που υλοποιείται από το κρατικό Αυστριακό
Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΄Ιδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας
Αθαν. Β. Μπότση. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα
διάρκειας από Δεκέμβριο 2017 έως Δεκέμβριο 2019,
απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ/κοινωνικών επιστημών. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες
Ιούνιο 2018 και Ιούνιο 2019. Η διάρκεια της υποτροφίας
είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.200 ευρώ
και το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει το ήμισυ του συνολικού κόστους (περιλαμβάνεται, διαμονή στις περιόδους
στην Βιέννη) ήτοι 4.600 ευρώ, το υπόλοιπο βαρύνει τον
υπότροφο.
2. Μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας διετούς διάρκειας. Το ποσό της υποτροφίας
είναι 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδες) και καλύπτει ολόκληρο
το τέλος φοίτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από τον
ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί
από το ανωτέρω τμήμα του ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στη γραμματεία
του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 27, (4ος όροφος),
Αθήνα, τηλ. 210 7245550, 210 7245558, καθημερινώς
10.00 π.μ. – 03.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ειδικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους για την πρώτη
υποτροφία είναι δυνατόν να υποβληθεί ο φάκελος και σε
ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στα email info@idrymabotsi.gr και
secretariat.qjnt@gmail.com
Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 1) Βιογραφικό.
2) Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών.3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική
ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος. 4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυχόντες και κατόπιν
προθεσμίας). Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής ότι έγινε δεκτός/ή για φοίτηση στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη
κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στις Περιφέρειες περνά η αρμοδιότητα της κατεδάφισης αυθαιρέτων,
όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο
για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Πρόκειται
για μία πρόσθετη αρμοδιότητα, την
οποία αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες
από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
καθώς οι τελευταίες επικαλούμενες

διαφόρων τύπων αδυναμίες, δεν προχωρούσαν σχεδόν ποτέ σε κατεδαφίσεις.
Oι Περιφερειάρχες εμφανίζονται αρνητικοί να αναλάβουν την αρμοδιότητα αυτή... Υπογραμμίζουν, ότι δεν
υπάρχουν διασφαλίσεις ούτε σε επίπεδο προσωπικού, ούτε σε επίπεδο

«Κοινωφελής εργασία» ανηλίκων με
αξιόποινες πράξεις σε Δήμους
Με στόχο την κοινωνική ένταξή τους, με εξωιδρυματικά μέτρα, Κοινή Υπουργική Απόφαση συναρμόδιων Υπουργείων, επιτρέπει την παροχή «κοινωφελούς εργασίας» ανηλίκων άνω των 15 ετών και νέων 18 – 25 ετών, που έχουν
τελέσει αξιόποινη πράξη, με σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων,
σε φορείς του Δημοσίου και Δήμους.
Το αναμορφωτικό μέτρο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 9 μήνες από την έκδοση
της δικαστικής απόφασης και σε καμία περίπτωση τις 150 ώρες συνολικά.
Οι ανήλικοι και οι νέοι στους οποίους έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο
της παροχής «κοινωφελούς εργασίας» είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Φ.Κ.Α. ως
μισθωτοί κατά του κινδύνου του ατυχήματος, με την καταβολή αντίστοιχης εισφοράς (1% επί του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών).
σ.σ. Είναι ένα καλό βήμα στην αποασυλοποίηση των ανηλίκων από στις φυλακές. Το πρωτοείδαμε στην Κύπρο που ενήλικες με αξιόποινες πράξεις εργάζονται στους δημόσιους και δημοτικούς κήπους.

υλικοτεχνικής υποδομής.
Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι, “το
αρμόδιο όργανο για τον εντοπισμό
των αυθαιρέτων και τον χειρισμό των
καταγγελιών παντός είδους ορίζεται
το τοπικό παρατηρητήριο δομημένου
περιβάλλοντος, που αποτελεί υπηρεσία και όργανο της Περιφέρειας”.
“Πλέον διαχωρίζεται το καθεστώς της
έκδοσης των οικοδομικών αδειών από
τον έλεγχο αυτών και ορίζεται ως όργανο αυτό του τοπικού παρατηρητηρίου που δρα αυτεπαγγέλτως προς
έλεγχο όλων των αυθαιρέτων και τον
εντοπισμό αυτών”, προστίθεται.
Ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου ακινήτου
μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή
Εξέτασης Προσφυγών και με βάση την
έκθεση αυτοψίας θα πληρώσει πρόστιμο με έκπτωση κατά 30%.
Την απόφαση για την κατεδάφιση λαμβάνει η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών και σε περίπτωση αδυναμίας
εκτέλεσης της κατεδάφισης ενημερώνεται ο Περιφερειάρχης. Παράλληλα,
ο διευθυντής του παρατηρητηρίου επιβάλλει πρόστιμα από 6.000 έως
10.000 ευρώ.
πηγή: epoli.gr

Καθοριστικές οι αλλαγές στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας ετοιμάζει το Υπουργείο Υποδομών
Την εφαρμογή νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που θα
εισάγει εισοδηματικά κριτήρια στα πρόστιμα εξήγγειλε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης,
μιλώντας στην ΕΡΤ.
«Πρέπει να χτυπήσουμε σαν κοινωνία τη λογική “έχω
λεφτά, πληρώνω και παρανομώ”. Άρα θα μειωθούν πολύ τα
πρόστιμα και θα υπάρχει μια προσαύξηση ανάλογα με το
εισόδημα του κάθε συμπολίτη μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρ. Σπίρτζης.
Πιο συγκεκριμένα, θα προβλέπεται η επιβολή ενός προστίμου βάσης, το οποίο θα αυξάνεται στη συνέχεια με βάση
τα οικονομικά στοιχεία του παραβάτη που θα αντλούνται
μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS.
«Στόχος είναι να οικοδομήσουμε ένα νέο κοινωνικό κώδικα

Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών Αλυκού
& γύρω περιοχών “Ο Αμπελώνας”
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Ο Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών Αλυκού και γύρω περιοχών “Ο Αμπελώνας” προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση
και Εκλογές, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, από 09:00 έως
15:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 109.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και Ε.Ε. πρέπει
να υποβάλουν αίτηση στο Σύνδεσμο έως και την 5η Νοεμβρίου ώρα 7μ.μ. στα τηλέφωνα 6976433876 Α. Πουλάκης
& 6972554525 Ο. Θεοδόσης.

αξιών και κοινωνικής συμπεριφοράς. Υπάρχουν παραβάσεις που
δεν θα έχουν πρόστιμο. Θα έχουν
την πρώτη φορά αφαίρεση της
άδειας οδήγησης και των πινακίδων κυκλοφορίας για δυο μήνες.
Την δεύτερη φορά θα έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην
συνέχεια θα καλείται ο παραβάτης
να ξαναδώσει εξετάσεις για άδεια οδήγησης», εξήγησε ο
Υπουργός.
Μεταξύ των παραβάσεων αυτών, όπως είπε, είναι το παρκάρισμα σε διαβάσεις για άτομα με ειδικά κινητικά προβλήματα, η ρίψη τσιγάρου από το παράθυρο του
αυτοκινήτου και η ομιλία των οδηγών στο κινητό τηλέφωνο.
"Προσπαθούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα πρόστιμα.
Έχουμε τρεις κατηγορίες μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας και έχουμε δύο πρόσθετες κατηγορίες, που
είναι αντικοινωνικής συμπεριφοράς και συχνής πρόκλησης
ατυχημάτων", διευκρίνισε επίσης.
Μεταξύ των προωθούμενων αλλαγών είναι επίσης η αύξηση των ορίων ταχύτητας, ρυθμίσεις ΚΟΚ και σήματα για
τα ποδήλατα, ηλεκτρονικά συστήματα για την έκδοση πινακίδων και διπλωμάτων.
Προβλέπει ακόμα το νομοσχέδιο, ηλεκτρονικά συστήματα
για την έκδοση πινακίδων, ενώ θεσπίζεται η έκδοση πιστοποιητικού για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Το σχετικό νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον ΚΟΚ θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στην εβδομάδα.

ΕΒΔΟΜΗ
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«Έλεγχος και Προστασία
του Δομημένου Περιβάλλοντος»
Τροπολογίες του βουλευτή Γιώργου Βλάχου
O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώργιος Βλάχος, εν’
όψει συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έλεγχος και Προστασία του
Δομημένου Περιβάλλοντος» στην ολομέλεια της Βουλής
την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, κατέθεσε τρεις τροπολογίες οι
οποίες αφορούν στα κάτωθι ζητήματα:
(α) Αναστολή πρωτοκόλλων επιβολής ειδικής αποζημίωσης έως την κύρωση των δασικών χαρτών,
(β) Ένταξη εξ αδιαιρέτου στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και ρύθμιση
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και
(γ) Υπολογισμός οικοπέδων ως εντός σχεδίου μετά την
κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Η TV και το βέρτιγκο
της εξουσίας
Η τηλεόραση με τον ίδιο τρόπο που ατομικά απευθύνεται
στον θεατή, έτσι εξατομικευμένα επιχειρεί τον παραμερισμό του συλλογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβάλει το ατομικό που το ανάγει σε γενικότητα και το
επιβάλλει ως κάτι που αφορά όλη την κοινωνία
Του Πάνου Σκουρολιάκου*
Ως αποφασιστικό εργαλείο της καθημερινότητας για μια
σειρά από ανάγκες μας, η τηλεόραση, παρ’ ότι απευθύνεται
σε όλους εμάς μαζικά, ταυτόχρονα λειτουργεί και μέσω της
ατομικής στόχευσης. Με ενεργά αυτά τα δύο επίπεδα, πετυχαίνει την εξάρτηση από αυτήν, μεγάλου μέρους των πολιτών.
Παρεμβαίνει αποφασιστικά στην καταναλωτική μας συμπεριφορά, στην επιβολή τρόπου ζωής και βέβαια στις πολιτικές μας επιλογές. Πέτυχε να είναι το κέντρο των πολιτικών
διεργασιών, αναλαμβάνοντας εργολαβικά τη διεξαγωγή
της πολιτικής αντιπαράθεσης, μεταφέροντας την από τους
δρόμους και τις πλατείες στα τηλεοπτικά στούντιο και
ελέγχοντας την πλήρως. Οι όποιες επιβιώσεις πολιτικής
δράσης σε δρόμους και πλατείες, μεταδίδονται ως πληροφορία και ως εικόνα, κυρίως από την τηλεόραση. Παρεμβαίνει και εδώ στον τρόπο και στην οπτική από την οποία
θα μεταδοθεί μια πολιτική δράση. Τα κολακευτικά τηλεοπτικά πλάνα από μία συγκέντρωση μαζί με εκείνα που εκθέτουν τους διοργανωτές, εναλλάσσονται στην τηλεοπτική
καθημερινότητα αναλόγως της θέσης του καναλιού (ή του
καναλάρχη), απέναντι στο κόμμα ή στην πολιτική ομάδα
που δρα.
Ο καθαρός χειρισμός των πολιτικών θεμάτων, λίγο ενδιαφέρει το μέσον. Στα στούντιο από όπου βγαίνουν στον
αέρα πολιτικές εκπομπές, η τηλεόραση ελέγχοντας πλήρως τα εργαλεία και το πλαίσιο, αποπολιτικοποιεί τον πολιτικό λόγο, τηλεοπτικοποιώντας στον απλώς. Η

Ε Δ ΡΑ Ν Α
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Aπαγόρευση απόπλου από
την Τουρκία προς την Ελλάδα
Eρώτηση του ευρωβουλευτή
Κώστα Χρυσόγονου
Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
αφορμή την απαγόρευση απόπλου των εμπορικών ιστιοπλοϊκών σκαφών με τουρκική σημαία που ενοικιάζονται
από τουρίστες από την Τουρκία προς την Ελλάδα, την
οποία διέταξαν οι τουρκικές αρχές στα τέλη Σεπτέμβρη.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την ασφάλεια της
περιοχής. Στο πλαίσιο, αυτό κάλεσε την Επιτροπή να
απαντήσει, πώς σκοπεύει να αντιδράσει για τη διασφάλιση
της ακώλυτης διεξαγωγής των συγκοινωνιών και των μεταφορών στο Αιγαίο.

παρέμβαση των δημοσιογράφων, τα πλάνα, ο φωτισμός, η
προβολή ερευνών για το θέμα που έχουν προηγουμένως
προετοιμασθεί και ο χειρισμός του χρόνου, λίγα περιθώρια
αφήνουν για την ανάπτυξη ψύχραιμου πολιτικού λόγου με
θέσεις και επιχειρήματα.
Στις εκπομπές ενημέρωσης, η δραματοποίηση της είδησης
με μουσικά χαλιά, επιλογή των πληροφοριών και επιλεκτική
προβολή έκφρασης γνώμης του κοινού από μια δεξαμενή
επιλογών, μόνο ψύχραιμη και αντικειμενική ενημέρωση δεν
εξασφαλίζουν.
Η τηλεόραση με τον ίδιο τρόπο που ατομικά απευθύνεται
στον θεατή, έτσι εξατομικευμένα επιχειρεί τον παραμερισμό του συλλογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να προβάλει το ατομικό που το ανάγει σε γενικότητα και το
επιβάλλει ως κάτι που αφορά όλη την κοινωνία. Η περίπτωση του εξωγήινου που πρότεινε σε κάποιον να αλλάξει
φύλο, όπως μας πληροφόρησε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή,
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ατομική ελευθερία του
τηλεθεατή στην επιλογή καταστρατηγείται λοιπόν βάναυσα.
Στη χώρα μας, συναντούμε όλα τα πιο πάνω χαρακτηριστικά σε ένα τηλεοπτικό τοπίο δύο ταχυτήτων. Στη δημόσια
και την ιδιωτική τηλεόραση. Ταυτιζόμενη με την εκάστοτε
κυβέρνηση η δημόσια τηλεόραση, δίκαια ή άδικα, εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας για πολλούς λόγους. Ο πιο
σημαντικός είναι η ίδια η δημοκρατική εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία.
Στην ιδιωτική τηλεόραση, το πιο σημαντικό που πρέπει να
σημειώσουμε είναι ότι πρόκειται για μία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις για να δημιουργηθούν χρειάζονται χρήματα. Και
στην περίπτωσή μας, πολλά χρήματα. Το επιχειρείν στα τηλεοπτικά νερά είναι ακριβό σπορ. Όταν λοιπόν κάποιος ρισκάρει δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ, πρέπει να είναι
σίγουρος πώς θα τα πάρει πίσω. Πώς; Μα από τα ποσά που
εξασφαλίζουν οι διαφημίσεις. Άρα θα πρέπει να προσφέρει
ένα πρόγραμμα αγαπητό στο κοινό, ώστε να προσελκύσει
διαφημίσεις. Σχεδόν πάντα η ιδιωτική τηλεόραση καταφεύγει στον ποιοτικό κατήφορο προκειμένου να διαθέτει ένα
πρόγραμμα ευρείας αποδοχής. Απολαμβάνουμε λοιπόν

Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο ΥΛ Ι Ω Ν
Μη βιώσιμα τα πρωτογενή
πλεονάσματα
για τα επόμενα 40 χρόνια
Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) στην Κομισιόν
• Η οικονομία της Ελλάδας δεν μπορεί να πετύχει πρωτογενή πλεονάσματα, 3.5% μέχρι το 2022 & κοντά στο 2%
μέχρι το 2060.
• Αναξιόπιστη η Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) της
Κομισιόν & τα μακροπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης χρέους.
Υπερβολικά και μη βιώσιμα είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δέσμευσε την Ελλάδα, για τα επόμενα 40 χρόνια, στο Eurogroup του Ιουνίου
2017 και με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία
Ανάλυση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) της Κομισιόν. Αυτό
σημειώνει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(Κομισιόν) ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος
Χουντής.

πλήθος realities, talk shows, talent shows, παιχνιδιών «επιβίωσης» κ.λπ.
Αλίμονο όμως. Συνήθως τα έσοδα από τις διαφημίσεις δεν
φθάνουν για την επιβίωση του καναλιού. Και όταν ακόμα
φθάνουν, ο επιχειρηματίας στοχεύει σε ακόμα περισσότερα. Τότε ο τηλεοπτικός επιχειρηματίας καταφεύγει στα
παιχνίδια εξουσίας. Στηρίζει συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, πρόσωπα, κόμματα. Άλλοτε κομψά, άλλοτε χοντροκομμένα και πάντα με το αζημίωτο.
Προσδεμένη η ιδιωτική τηλεόραση στο άρμα συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων στη χώρα μας διεκδικεί το δικαίωμα
στην ασυδοσία! Δεν δέχεται να λειτουργεί με άδεια του
κράτους εντός του οποίου δραστηριοποιείται και την οποία
θα πληρώσει. Δεν ενδιαφέρουν φαίνεται κάποιους επιχειρηματίες οι κανόνες που επιβάλλει η ανεξάρτητη αρχή που
εποπτεύει τα ραδιοτηλεοπτικά πράγματα στη χώρα. Το ΕΣΡ
αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί συγκεκριμένος αριθμός
αδειών, με ορισμένο σημείο εκκίνησης όσον αφορά το οικονομικό τίμημα. Η προηγούμενη απόπειρα αδειοδότησης
από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, παρ’ ότι δεν ευοδώθηκε εξαιτίας της διαφωνίας του ΣτΕ για ένα βασικό
άρθρο του «νόμου Παπά», αποτελεί ένα σημαντικό κεκτημένο. Το νέο ΕΣΡ που προέκυψε μετά, με συμφωνία των
τεσσάρων πέμπτων της Βουλής προχωρά.
Τα ιδιωτικά κανάλια συνεπικουρούμενα από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιδρούν. Τα θέλουν όλα δωρεάν και χωρίς κανόνες. Η Ν.Δ., συμφωνεί και «αδειάζει»
πρόσωπα του ΕΣΡ που πρότεινε η ίδια. Το βέρτιγκο της εξ
αιτίας του εναγκαλισμού της με όποιον πιστεύει ότι θα την
επιβάλει ως κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, της κάνει κακό.
Και κάνει κακό και στην κοινή μας ζωή στον πολύπαθο
αυτόν τόπο.
Τέλος η τηλεόραση ως αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μας ζωής, θα πρέπει να αρθεί στο ηθικό και λογικό
ύψος των περιστάσεων.
――――――
* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ
και βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία
Τηλ: 213 2030636Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 18/10/2017
Αριθ. Πρωτ:33449
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2018
– 31.12.2018»
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ
66.700,00 €, - (CPV) : 66514110-0 ΑΔΑΜ: 17REQ002082918

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Βουλιαγμένη, 9/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. πρωτοκόλλου: 5277
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ’ αριθμ. 19648/13-6-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για έγκριση πσόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόονου (αντίτιμο) που ανακοινώθηκε με
το υπ’ αριθμ. 16032/16-6-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 516/28-2-2014) του
ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α.
5. Την υπ’ αριθμ. 19648/13-6-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για έγκριση πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(με αντίτιμο).
6. Την υπ΄αριθμ. 98/2017 Απόφαση
του Δ.Σ, Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των αθλητικών
και καλλιτεχνικών τμημάτων του
ΟΑΠΠΑ με σύμβαση ορισμένου
χρόνου με αντίτιμο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8)
ατόμων, ως έκτακτο προσωπικό
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη των αναγκών του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΉΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΟΑΠΠΑ), που θα
αμείβονται με ωριαία αποζημίωση
σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων, από έσοδα
που εισπράττει ο Οργανισμός για
υπηρεσίες που παρέχει σε ωφελούμενους έναντι αντιτίμου. Οι ειδικότητες, ο αριθμός των ατόμων με τα

ΕΒΔΟΜΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο
αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής για την παροχή
υπηρεσιών «Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου για
το διάστημα 1.1.2018-31.12.2018».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της
υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό
των εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 66.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης 15%, ποσού «οχτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρω »
8.700,00.€ - Η ασφάλιση ανέρχεται
στο ποσό των «πενήντα οχτώ χιλιάδων ευρω» 58.000,00€ - (CPV) :
66514110-0
ΑΔΑΜ:
17REQ002082918, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την από
08/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Διονύσου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προσφορών : 20/10/2017
Καταλυτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 13/11/2017 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολογισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. με λήξη ισχύος τουλάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου.
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από
την
ιστοσελίδα
του
Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία
(τηλ.
2132030636)
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ

αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και
τυχόν πρόσθετα προσόντα, έχουν
ως ακολούθως:
- Δύο (2) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε
προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή
jumba ή pilates. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της
αλλοδαπής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή jumba ή
pilates, με 12μηνη εμπειρία.
- Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην
Ενόργανη και τη Ρυθμική Γυμναστική και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή
jumba ή pilates. Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Ενόργανη και τη
Ρυθμική Γυμναστική και εξειδίκευση
σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή jumba ή pilates, με 12μηνη
εμπειρία.
- Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στον
Κλασικό Αθλητισμό-Αθλητικοί Δρόμοι-Στίβος- και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής γυμναστικής ή
jumba ή pilates. Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με ειδικότητα στον Κλασικό ΑθλητισμόΑθλητικοί Δρόμοι-Στίβος και εξειδίκευση σε προγράμματα αεροβικής
γυμναστικής ή jumba ή pilates, με
12μηνη εμπειρία.
- Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ με ειδικότητα ΚΙΘΑΡΑ. Τίτλοι σπουδών:
Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου (ΚΙΘΑΡΑ) Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένης σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 24
μηνών.
- Ένας (1) ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ με ειδικότητα Πιάνο. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου (Πιάνο)
Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή
εξωτερικού, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 24 μηνών.
- Ένας (1) ΠΕ Θεατρολόγος.Τίτλοι
σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης Δραματικής Σχολής, ή Υποκριτικής, ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού
θεατρικών σπουδών, με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία 24 μηνών.

- Ένας (1) ΔΕ Χοροδιδάσκαλος
Λάτιν- Χορών. Τίτλοι σπουδών: Δίπλωμα Σχολής Λάτιν Χορών, με
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο
αντικείμενο 24 μηνών.
1. Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών
Να έχουν τα τυπικά προσόντα. Σε
περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα γίνεται δεκτός ο υποψήφιος
με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών.
Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει
την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση,
δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).
Στην περίπτωση που απαιτείται
εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν
προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των
Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών
σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο
συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.
6. Προθεσμία και τόπος υποβολής
αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα
δημοσίευσης της περίληψης της
παρούσας στις εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
κατεβάσουν την προκήρυξη από την
ιστοσελίδα
του
ΟΑΠΠΑ
(www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν
αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του
Οργανισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη ΤΚ:16671 ) Δευτέρα έως
Παρασκευή κατά τις ώρες 9:3014:30. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία
(φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης
αποστολής δικαιολογητικών μέσω
ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς,
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει
ημερομηνία αποστολής εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη
θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2
Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Σε συνθήκες φτώχειας ένας στους 3 Έλληνες
Σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους τέσσερις στην ΕΕ, σύμφωνα με τα
στοιχεία του 2016, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα
το 2016 βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού το 35,6% του πληθυσμού (3,8 εκατ. άνθρωποι), έναντι 28,1% το 2008. Στην Ε.Ε. το
αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2016 στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρωποι), κάτω από τα επίπεδα του 2008 (23,7%).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 18/10/2017 / Αρ. πρωτοκόλλου: 5465
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Την υπ΄ αριθμ. 101/6-9-2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 516/28-2-2014) του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-07-2018 συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης», που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, για τη στελέχωση των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού, στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης
και Βούλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδ. θέσης Ειδικότητα
103
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
104
ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων

Αριθ. ατόμων
4
1

Κωδ. θέσης Ειδικότητα
Αριθ. ατόμων
105
ΔΕ Μαγείρων
1
ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
1
106

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδ. θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
103
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα
ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
104
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής
Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α’)Μαγειρικής Τέχνης
διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή
ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/α με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
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Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα Παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄ όψιν κας Κ. Δημητροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772 & 3).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Αύξηση επισκεπτών σε Μουσεία ΣτΕ:
και Αρχαιολογικούς χώρους,
Αντισυνταγματιμε μετρήσεις της ΕΛΣΤΑΤ
κές διατάξεις για
Αύξηση
19,9%
στον σπράξεις. Ακόμη, στους τις δηλώσεις
αριθμό των επισκεπτών αρχαιολογικούς χώρους
Πόθεν Εσχες
στα μουσεία της χώρας σημειώθηκε τον Ιούνιο
καταγράφηκε στα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο
εφέτος, καθώς και αύξηση
των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 56,2%
και των εισπράξεων κατά
26,1%. Το α' εξάμηνο,
υπήρξε αύξηση κατά
18,2% στους επισκέπτες,
κατά 16,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου
και κατά 24,5% στις ει-

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,

2017 αύξηση των επισκεπτών κατά 20,9%, αύξηση
των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 29,3%,
και αύξηση των εισπράξεων κατά 17,7%. Το α'
εξάμηνο, καταγράφηκε
αύξηση των επισκεπτών
κατά 20%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου
κατά 21,1% και των εισπράξεων κατά 21,3%.

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

Αντισυνταγματικές έκρινε
η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων που καθιέρωσαν υποχρέωση να

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια

συμπεριλαμβάνουν οι υπόχρεοι δηλώσεως πόθεν
έσχες μετρητά, κινητά και
άλλα αντικείμενα αξίας
που έχουν στα σπίτια τους
ή σε θυρίδες. Η Ολομέλεια
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας αποφάνθηκε ότι οι διατάξεις που
επιβάλλουν σε όλους τους
υπόχρεους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης να
δηλώνουν μετρητά πάνω
από 15 χιλιάδες ευρώ, που
έχουν εκτός πιστωτικών
ιδρυμάτων η σε θυρίδες,
αλλά και κινητά αξίας
πάνω από 30 χιλιάδες
ευρώ, αντίκεινται σε βασικές συνταγματικές διατάξεις. Σημειώνουμε ότι η
προθεσμία
υποβολής
λήγει σήμερα (Παρασκευή
20 Οκτωβρίου 2017).

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

πτυχιούχο Βρυξελλών.

Προετοιμασία για
όλα τα διπλώματα
Μαθήματα Ενηλίκων
TΗΛΕΦΩΝΟ:
6981691540
ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ, CD

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 18/10/2017 / Αρ. πρωτοκόλλου: 5447
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) Γ.Γ.Α. 2017-2018
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α. Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις της παρ.2 του αρ. 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης”
3) Τον Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/28-2-2014)
4) Τηναρ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ:1774/Β΄/17-6-2016) “ Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους”
5) Την αριθμ. υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/
1308/12/09/2017 ΦΕΚ: 3359/Β΄/22-9-2017 έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
6) Την υπ΄αριθμ. 120/16.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας,
η ημερομηνία λήξης δεν θα ξεπερνά την 31-7-2018, με ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και
του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. (ΦΕΚ 1774/β΄/17-6-2016 ) της ΓΓΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΤΟΜΑ
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΤΥΧΙΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗ
05
1
ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ με εξειδίκευση,PILATES, YOGA
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
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ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΕΦΑΑ ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ με εξειδίκευση, TRX ,PILATES
1. Προσόντα Πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών, να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής
Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με
την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται, και να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
2. Υποβολή Αίτησης -Απαραίτητα δικαιολογητικά-Κριτήρια επιλογής: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους
πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα το (ΦΕΚ 1774/β΄/17-6-2016 «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης
για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
6. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων: Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δέκα (10) ημέρες μετά την
ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στις εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο στα γραφεία του Oργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες
8:00΄-13:30΄. Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο
φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη), στο Δημαρχείο (Καραμανλή 18 Βούλα),και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

“Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ”
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Μαραθώνος 104
Ταχ. Κωδ. : 190 05 Μαραθώνας
Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή
Τηλέφωνο : 22943 20 585
FAX
: 22943 20535
Email: promithies@marathon.gr
Μαραθώνας 16/10/2017
Αριθ. πρωτ. 22948
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια οικοδομικών
υλικών για κοινοχρήστους χώρους
(ομάδα Β σκυρόδεμα C 16/20).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαραθώνος επαναπροκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
με σφραγισμένες προσφορές που
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για κοινοχρήστους
χώρους (ομάδα Β σκυρόδεμα
C16/20), με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 16.740,00€. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί
από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει από τη δημοσίευση της διακήρυξης και καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής τους είναι η 30/10/2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00
π.µ. έως 10:30 π.µ.

ΑΔΑ:6Μ81ΩΛ6-9ΦΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 19-10-2017
Αρ. Πρωτ. : 22184
Βασ. Κων/νου 47, 19400 Κορωπί
Πληρ.: Κ. Μωραΐτη
Τηλ. :
210 6625682
Φαξ :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση με
τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότη-

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος,
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται
από την επιτροπή διαγωνισμού
μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα
έναρξης παραλαβής προσφορών
από την επιτροπή, την 10:00 π.µ.
και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:30 π.µ.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους:
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη κατάθεση της προσφοράς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Μαραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδίδεται στην
συνέχεια στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα παραλαβής όπως ορίζεται ανωτέρω.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την
ώρα λήξης είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται
χωρίς να αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτοκόλλου). Η προθεσμία για την παραλαβή
των
προσφορών
που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού
δηλαδή
την
27/10/2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους

προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθεσης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση των έντυπων της υπηρεσίας (Οικονομική Προσφορά)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική συμμετοχής ποσού 135,00 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr στην
διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνισμοί Προσκλήσεις
► Προμήθεια οικοδομικών υλικών
για κοινοχρήστους χώρους (ομάδα
Β σκυρόδεμα C 16/20), ή από το Διαύγεια ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή από
τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν.
Μάκρη, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

τας, υγιεινής, σάκων απορριμμάτων
2017»
προϋπολογισμού
43.594,64€ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στα τμήματα 1 έως 15
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του
εγγράφου σύμβασης με αρ. μελ.
ΟΥ/5/2017, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης. Οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο
των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα
δεκαπέντε (15) τμήματα αυτής, είτε
για οποιοδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό. Κάθε άλλη προσφορά απορ-

ρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές. Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους
πόρους.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα
δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου και στην ιστοσελίδα του
Δήμου www.koropi.gr. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 3η
Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:30,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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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
Ωμαλγία: Γιατί πονάει ο ώμος μου;
Εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλον τον κόσμο υποφέρουν από
πόνο στον ώμο σε τακτική βάση.
Τα αίτιά του κρύβονται σε μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων
και καταστάσεων, μερικές από τις οποίες δεν προέρχονται
καν από την άρθρωση. Ωστόσο, η ωμαλγία έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα, αλλά και στην επαγγελματική ζωή του πάσχοντα.
«Ο ώμος αποτελείται από αρκετές αρθρώσεις, που συνδέονται με τους τένοντες και τους μύες ώστε να επιτρέπουν
στο χέρι ένα ευρύ φάσμα κινήσεων. Βλάβες, όμως, στις μαλακές ή οστικές δομές του μπορούν να οδηγήσουν σε αυξανόμενα προβλήματα, με αποτέλεσμα τον πόνο, ο οποίος
μπορεί να είναι προσωρινός ή μόνιμος, κατά την κίνηση ή
την ακινησία», μας εξηγεί ο φυσιοθεραπευτής – χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς του Fysiotek Sports and Spine
Lab. Στατιστικά, η ηλικία και το φύλο αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση πόνου στον ώμο, ο οποίος
είναι ιδιαίτερα συνήθης στους ΈφΗβους. Είναι, βεβαίως,
κοινώς αποδεκτό, κατόπιν εκτενών μελετών, ότι ο επιπολασμός της ωμαλγίας αυξάνεται με την ηλικία, λόγω του
γεγονότος ότι η γήρανση σχετίζεται με εκφυλιστικές διαδικασίες και μεταβολές. Το φύλο κατέχει, επίσης, εξέχοντα
ρόλο στην επικράτηση του πόνου στον ώμο, αλλά και στο
άνω άκρο γενικότερα, με την παρουσία των συμπτωμάτων

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 κλίνουν συναντήσεις 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.

να είναι πιο συχνή στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες.
Πολυάριθμες μελέτες για τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης πόνου στον επαγγελματικό χώρο έχουν δείξει ότι
αυτοί σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη κίνηση, με εργασία που για την εκτέλεσή της απαιτείται υψηλή άσκηση
δυνάμεων ή που περιλαμβάνει δόνηση και με ορισμένες
στάσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, για παράδειγμα συχνές κινήσεις με τα χέρια πάνω από το ύψος των
ώμων. Επιρρεπείς είναι και όσοι τεντώνουν τα χέρια προς
τα κάτω για να φτάσουν κάτω από το επίπεδο του γόνατος
αλλά και όσοι κάνουν χρήση υπολογιστή.
Οι τραυματισμοί στον ώμο είναι, ένας από τους πιο συνηθισμένους στην ορθοπεδική πρακτική και οι περισσότεροι
περιλαμβάνουν βλάβες στους μύες, τους συνδέσμους και
τους τένοντες, αντί για τα οστά του ώμου.
Προβλήματα στους ώμους μπορούν να αναπτυχθούν σταδιακά και σε αθλητές που προπονούνται και αγωνίζονται
εντατικά. Κίνδυνο διατρέχουν όσοι υποχρεούνται στην
ανάταση του χεριού πάνω από το κεφάλι, όπως π.χ. όσοι
ασχολούνται με το βόλεϊ, το κολύμπι, το τένις και ορισμένοι αθλητές του στίβου (ακοντιστές κ.λπ.) ή της ενόργανης
γυμναστικής. Αυτοί οι τραυματισμοί έχουν πολυπαραγοντική φύση και μπορούν να προκαλέσουν ένα ευρύ φάσμα
ελλείψεων κίνησης, μυϊκές ανισορροπίες και δυσκινησία
της ωμοπλάτης, διότι υποβάλουν την άρθρωση σε εξαιρετικά υψηλές καταπονήσεις.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα περισσότερα προβλήματα
στον ώμο εμπίπτουν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:
Φλεγμονή (θυλακίτιδα ή τενοντίτιδα) ή ρήξη τένοντα, αστάθεια, αρθρίτιδα και κάταγμα.
Πιο συγκεκριμένα, πόνος προκαλείται από την ύπαρξη θυλακίτιδας, η οποία προκύπτει όταν δημιουργείται φλεγμονή
σε κάποιον θύλακα (μικροσκοπικός σάκος με υγρό που μειώνει τις τριβές), εξαιτίας επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή
πίεσης στην άρθρωση.
Η τενοντίτιδα αφορά φλεγμονή που δημιουργείται στους
τένοντες, οι οποίοι είναι δέσμες ινώδους ιστού που συνδέουν τους μυς με τα οστά. Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις
των εργαζομένων σε χειρωνακτικές εργασίες ή σε υπολογιστή και οι αθλητές διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο
εμφάνισής της. Επίσης, ορισμένα νοσήματα δημιουργούν
την προδιάθεση για τενοντίτιδες, όπως π.χ. σακχαρώδης
διαβήτης ή ερυθηματώδης λύκος.
Η ρήξη τένοντα (μερική ή ολική) είναι ιδιαίτερα επώδυνη
και είναι αποτέλεσμα σημαντικής καταπόνησης και πίεσης

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

στον ώμο, είτε από υπερπροσπάθεια είτε από βάρος. Μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό ή σε εκφυλιστικές μεταβολές, λόγω της προχωρημένης ηλικίας, της μακροχρόνιας
κατάχρησης και της φθοράς. Οι τραυματισμοί των τενόντων του στροφικού πετάλου και του δικεφάλου είναι από
τους πιο συνηθισμένες αιτίες του προβλήματος.
Η αστάθεια ώμου (μερική ή ολική εξάρθρωση), επίσης μπορεί να προκύψει από ένα ξαφνικό τραυματισμό ή από υπερβολική χρήση. Την αστάθεια ενδέχεται να προκαλούν και
γενετικοί παράγοντες, με γενικευμένη χαλάρωση συνδέσμων, χωρίς να προϋπάρξει τραυματισμός στην άρθρωση.
Ο πόνος στον ώμο μπορεί, επίσης, να οφείλεται σε κάποιον
τύπο αρθρίτιδας, με συχνότερη την οστεοαρθρίτιδα, η
οποία αναπτύσσεται αργά και επιδεινώνεται με την πάροδο
των ετών. Ο πόνος αυτός οδηγεί σε αποφυγή των κινήσεων
και εν τέλει σε ακαμψία.
Τέλος, τα κατάγματα είναι άλλη μια αιτία έντονου πόνου
στον ώμο. Σε νεαρές ηλικίες είναι αποτέλεσμα τραυματισμού από ατύχημα ή από αθλητική δραστηριότητα, ενώ σε
ηλικιωμένους επακόλουθο πτώσης.
Σπανιότερα, οι αιτίες του πόνου στους ώμους οφείλονται
σε όγκους, λοιμώξεις και σε νευρολογικά προβλήματα.
Το σοβαρό λάθος που κάνουν μερικοί άνθρωποι είναι ότι
όταν ο πόνος είναι ήπιος έχουν την τάση να τον αγνοούν,
να αδιαφορούν για τη θεραπεία του, με αποτέλεσμα το
πρόβλημα (και συνεπώς ο πόνος) να επιδεινώνεται. Συχνά
υποτιμούν την έκταση του τραυματισμού τους, οπότε με
την πάροδο του χρόνου η αδυναμία (ή ο περιορισμός) εκτέλεσης ορισμένων κινήσεων της άρθρωσης γίνεται αποδεκτή.
Όπως σημειώνει ο Γ. Κακαβάς, ο εντοπισμός των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξη πόνου στον
ώμο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς ορισμένες από
αυτές τις μεταβλητές μπορούν να ελεγχθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να μειωθούν σημαντικά, το οποίο μπορεί να βελτιώσει την υγεία του γενικού ενήλικου
πληθυσμού, των αθλητών και των εργαζομένων. Ειδικά για
την τελευταία πληθυσμιακή ομάδα, οι μυοσκελετικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων του ώμου
είναι από τις συχνότερες αιτίες για μακροχρόνια απουσία
από την εργασία, με σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή
ζωή και την ποιότητα αυτής. Η τροποποίηση κάποιων παραγόντων μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των περιστατικών, όπως άλλωστε και η φυσικοθεραπεία.
«Η υποχώρηση του πόνου αποτελεί το πρωταρχικό στόχο
ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος. Η ενδυνάμωση
των μυών, η αποκατάσταση της κινητικότητας και της δύναμης, και η σταθεροποίηση της άρθρωσης συμβάλλουν,
πέρα από την εξάλειψη των συμπτωμάτων, και στην πρόληψη των υποτροπών και κυρίως στην αποφυγή πιο επεμβατικών μεθόδων για την αντιμετώπιση των παθήσεων που
προκαλούν ωμαλγία».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
(www.fysiotek.gr)
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ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ
Η ΚΑΓΙΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΒ
Την πρωτιά έφερε η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μαρίνα Καγιαλή στον αγώνα ιστιοπλοΐας κατηγορίας σκαφών
Laser 4.7 που διοργάνωσε με επιτυχία ο Ν.Ο Αλεποχωρίου στις 7-8 Οκτωβρίου 2017.

ΕΒΔΟΜΗ

Ξεκίνησαν γυμναστική οι γυναίκες του Αρη Βούλας
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.
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.

Β Εθνική Ανδρών:
Τρίτων - Πρωτέας
Βούλας 82-73
Συγκεκριμένα στον διασυλλογικό ιστιοπλοϊκό αγώνα
σκαφών Optimist και Laser 4.7 με την ονομασία «Αλεποχώρεια 2017 Δημήτρης Κρητικός» συμμετείχαν στα
Optimist 35 αθλητές, στα Laser 4,7 έλαβαν μέρος 23
αθλητές και πραγματοποιήθηκαν 4 κούρσες. Νικήτρια
ήταν η Μ. Καγιαλή του Ν.Α.Ο. Βούλας με 4 βαθμούς και
ακολούθησαν ο Σ.Καπίρης του Ν. Ο Αμφιθέας με 6 βαθμούς και ο Χ. Πανταζής του Ι.Ο. Σικυωνίων με 7 βαθμούς.

Για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β Εθνικής κατηγορίας των Ανδρών, ο Πρωτέας
Βούλας γνώρισε την ήττα με 8276 από τον Τρίτωνα εκτός έδρας.
Την επόμενη αγωνιστική η ομάδας
του Πρωτέα Βούλας υποδέχεται
το Κορωπί. Η αναμέτρηση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή
22/10 στις 17:00.
Τρίτων-Πρωτέας Βούλας 82-76
Τρίτων (Μιχελάκος-Ανδρεδάκης)
Καραδολάμης 11(1) , Κουκουνιάς
2 , Γκαβανόπουλος 23(3), Θυμνιός

5, Τασόπουλος 11, Ντιμπ 10(2),
Καλαντζής 5(1) , Κούτουλας 15(4),
Ασπρόπουλος, Φράγκος, Κοντινός, Ευστρατίου.
Πρωτέας (Ποδαράς-Τερζής) Ματαλιωτάκης 13, Αυγενικός 11(1), Αγγελόπουλος 19(2), Γάργαλης 9,
Μπάλας 3(1), Τοπάλης 12(2), Αθηνιώτης 9(1), Καματερός, Λάτσης,
Παπάδης, Κρανιάς, Μπουρλακής.

Α1 Γυναικών:
Πρωτέας Βούλας
– ΠΑΟΚ 71-73
Για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 των Γυναικών ο Πρωτέας Βούλας γνώρισε στην ήττα με
73-71 από τον ΠΑΟΚ στο κλειστό "Γ.
Γεννηματάς".
Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα μας
αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο
το Φάρο Κερατσινίου (22/10 19:00).
Πρωτέας Βούλας – ΠΑΟΚ 71-73
Πρωτέας Βούλας (Σαββάτης): Καρλάφτη
14 (4), Τσιχλάκη, Κίτσιου 8, Γκοβαν 22,
Κολλάτου 7, Καμπουράκη 6 (1), Αναστασοπούλου Χ., Μοκουμπε 9, Μυλωνάκη,
Χατζηγιακουμή 4, Αναστασοπούλου Μ.
1, Μαγγίνα
ΠΑΟΚ (Μασλαρινός) : Κωτούλα, Λύμουρα
13 (2), Μαγαλιού 3, Κατσαμούρη, Στεργίου, Κουλουμπη 3, Κριμιλη 4 (1), Ταρπάγκου 8, Τράντα 3, Λιούις 34 (2), Καρακούλα
1, Αλμπανεζ 4

Οι γυναίκες του AΣΠΕ Θέτις με το δεξί στο πρωτάθλημα της Pre League
Με το δεξί ξεκίνησε της
υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Pre League οι
γυναίκες του συλλόγου
AΣΠΕ Θέτις, καθώς επικράτησαν με 3-1 σετ εκτός
έδρας της Λαμίας στην
πρεμιέρα,
κατακτώντας
τους τρεις βαθμούς.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης η προπονήτρια της
ομάδας Δήμητρα Λυκογιάννη δήλωσε: «Ήταν ένα
πολύ δύσκολο παιχνίδι
έχοντας να αντιμετωπίσουμε και τα εσωτερικά προβλήματα μικροτραυματισμών που είχαμε. Δεν ήμασταν πλήρεις 100% με την έλλειψη της Γιοβάνη, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη για να αγωνιστεί σε ολόκληρο το παιχνίδι. Η Λαμία
είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα ειδικά εντός έδρας, μας πίεσε αρκετά, κρατάμε το θετικό ότι καταφέραμε και
ανταποκριθήκαμε στα όποια θέματα μας παρουσιάστηκαν παίρνοντας τη νίκη καθαρά».

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΜΙΛΑΝ - ΑΕΚ 0-0
Όρθια ...δια χειρός Ανέστη
Μένοντας όρθια στο «Σαν Σίρο» μετά το 0-0 κόντρα στη
Μίλαν, η ΑΕΚ διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες για πρόκριση
στην επόμενη φάση του Εuropa League, μετά την 3η αγωνιστική του ομίλου της. Πλέον, και με δεδομένα τα δύο
εντός έδρας παιχνίδια στο β' γύρο, πάλι με Μίλαν και Ριέκα,
η «Ενωση» κρατά την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την
πρόκριση, ενώ παραμένει και μέσα στη διεκδίκηση της
πρώτη θέσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ελληνικής ομάδας στον χτεσινό αγώνα αναδείχθηκε ο τερματοφύλακάς
της, Γιάννης Ανέστης, που είπε «όχι» σε πληθώρα ευκαιριών των παικτών της Μίλαν στο 2ο ημίχρονο. Οι «κιτρινόμαυροι» στο πρώτο μέρος αμύνθηκαν σωστά και δεν
κινδύνεψαν ιδιαίτερα από τους αντιπάλους, και μάλιστα
ήταν αυτοί που είχαν την καλύτερη ευκαιρία του 45λέπτου,
με τον Μάνταλο στο 30'. Στο 2ο ημίχρονο, ωστόσο, η Μίλαν
αύξησε την πίεσή της και έκλεισε στην περιοχή της την
ΑΕΚ, που έδειξε σοβαρή αδυναμία να κρατήσει μπάλα. Οι
επιθετικές εξάρσεις των γηπεδούχων όμως έπεσαν πάνω
στον Ανέστη, ο οποίος έσωσε την εστία του σε αρκετές φάσεις, με κυριότερες τις ευκαιρίες των Σούσο, Τσαλχάνογλου και Κουτρόνε.
ΜΙΛΑΝ: Ντοναρούμα, Καλάμπρια, Μουσάκιο, Μπονούτσι,
Ρικάρντο Ροντρίγκεθ, Μποναβεντούρα (73' Κεσιέ), Λοκατέλι, Τσαλχάνογλου, Σούσο, Αντρέ Σίλβα (62' Κάλινιτς),
Κουτρόνε.
ΑΕΚ: Ανέστης, Γκάλο, Βράνιες, Τζανετόπουλος, Μπακάκης, Ελντερ Λόπες, Γιόχανσον, Σιμόες, Μάνταλος, Χριστοδουλόπουλος (64' Αραούχο), Λιβάγια (76' Μπακασέτας).
Στο άλλο ματς του ομίλου, η Ριέκα μπήκε κι αυτή στο κυνήγι της πρόκρισης, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί
της Αούστρια Βιέννης με 3-1.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μίλαν 7, ΑΕΚ 5, Ριέκα 3, Αούστρια Βιέννης 1.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΑΛΑΓΑ
Κόντρα σε αντιπάλους
και προβλήματα
Με στόχο να δείξει ανεπηρέαστος από τα πολλά προβλήματα τραυματισμών βασικών στελεχών που αντιμετωπίζει
τις τελευταίες μέρες, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μάλαγα
στο ΣΕΦ (21.00 - Novasports 2) για τη δεύτερη αγωνιστικής
της Ευρωλίγκας. Αν και τυπικά αυτό είναι το δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»,
ουσιαστικά απόψε κάνουν «ποδαρικό» στο ΣΕΦ, αφού το
ματς της πρεμιέρας είχε διεξαχθεί στο Ηράκλειο λόγω τιμωρίας. Μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια, ο Ολυμπιακός
στοχεύει σε ανάλογο αποτέλεσμα στη δεύτερη συνεχόμενη αναμέτρηση με ισπανική ομάδα.
Εκτός από τη δυναμική της αντιπάλου, οι «ερυθρόλευκοι»
θα πρέπει να νικήσουν και τα δικά τους προβλήματα που
προκύπτουν από τις απουσίες σημαντικών παικτών λόγω

τραυματισμών. Για μία ακόμα φορά θα είναι απόντες ο Βασίλης Σπανούλης και ο Τίλι (που θα επανέλθει το Μάρτη),
ενώ αμφίβολοι παραμένουν οι Στρέλνιεκς, Μάντζαρης και
Παπανικολάου.
Την ίδια ώρα, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιάννης Σφαιρόπουλος, παρά τα προβλήματα, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι
η ομάδα δεν θα επηρεαστεί από τις απουσίες. Μάλιστα,
όπως είπε, ζητούμενο είναι πώς όσοι χρησιμοποιηθούν θα
δώσουν το καλύτερο εαυτό τους για την νίκη. Στάθηκε επίσης στην παρουσία κόσμου στο ΣΕΦ για πρώτη φορά στη
σεζόν ως έξτρα κίνητρο για τη νίκη. Σχολιάζοντας την αντίπαλο, ο Ελληνας τεχνικός έκανε λόγο για επιθετική
ομάδα με όπλο την κλειστή της άμυνα, η οποία διαθέτει ρόστερ με βάθος και την πολυτέλεια να έχει πολλές λύσεις
σε όλες τις θέσεις.

ΠΑΟ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ 93-83
«Φόρτσαρε» στην επανάληψη
Διορθώνοντας στην επανάληψη τις αδυναμίες που παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός σημείωσε την
πρώτη του νίκη στη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας της
Μπάμπεργκ με 93-83 στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική. Οι
«πράσινοι» έπαιξαν καλύτερα στο δεύτερο μέρος, όταν
βελτιώθηκαν αρκετά στις βολές σε σχέση με το πρώτο
μέρος (μόλις 5/15), «έσφιξαν» την άμυνα και με πρωταγωνιστή τον Σίνγκλετον, που έδειξε να «παίρνει μπρος» στην
3η περίοδο, «καθάρισαν» την αναμέτρηση.
Στο πρώτο μέρος, παρά τον έλεγχο του αγώνα από τους
γηπεδούχους και την πολύ καλή απόδοση του Καλάθη (14
πόντοι στα πρώτα 20'), η γερμανική ομάδα, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, παρέμεινε κοντά
στο σκορ (22-15, 43-35). Στην 3η περίοδο όμως τα πράγματα άλλαξαν, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει σημαντική
διαφορά (63-47) και να ελέγχει το παιχνίδι μέχρι τα μισά
του 4ου δεκαλέπτου (84-67). Στα τελευταία λεπτό οι «πράσινοι» χαλάρωσαν στην άμυνα και έδωσαν το δικαίωμα
στην Μπάμπεργκ με εύστοχα μακρινά σουτ να μειώσει την
διαφορά (87-77), χωρίς όμως περαιτέρω συνέπειες.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σίνγκλετον 15 (2), Ρίβερς 6 (1), Παππάς
8, Ντένμον 3 (1), Γκιστ 11 (1), Βουγιούκας 11, Λεκαβίτσιους
10 (1), Γκάμπριελ, Ογκαστ 4, Λοτζέσκι, Καλάθης 23 (6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ).
ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ: Χάκετ 8 (1), Χίκμαν 19 (4), Ζήσης 2, Νίκολιτς

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

8 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Στάιγκερ 6 (2), Μίτροβιτς, Λο 5 (1),
Ολίντε 2, Ράμπιτ 6, Χέκμαν 2, Ραντόσεβιτς 19 (8/10
2ποντα), Τέιλορ 6.

FIBA - EΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
Καταδικάζουν την Ευρωλίγκα
Την ενέργεια της Ευρωλίγκας να αρνηθεί τη μετακίνηση
της αγωνιστικής της δραστηριότητας τις μέρες των προκριματικών αγώνων των Εθνικών ομάδων για το Μουντομπάσκετ 2019 καταδίκασαν με ανακοίνωσή τους η FIBA και 9
εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών, ανάμεσά
τους και η ελληνική (ΕΟΚ). Την ανακοίνωση υπογράφουν
ακόμα οι Ομοσπονδίες από Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Ρωσία, Σερβία, Ισπανία και Τουρκία. Οι παραπάνω,
μαζί με τη FIBA, πραγματοποίησαν συνάντηση στο «Σπίτι
του Μπάσκετ» στη Γενεύη, με αντικείμενο το Μουντομπάσκετ του 2019. Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, καταδικάζεται η στάση της Ευρωλίγκας να μην αλλάξει τις
ημερομηνίες της ώστε να διευκολύνει τις Εθνικές ομάδες,
καθώς και τις πιέσεις των ομάδων της διοργάνωσης προς
τους παίκτες προκειμένου να μην δώσουν το «παρών»
στους αγώνες των αντιπροσωπευτικών τους συγκροτημάτων.

Δικαίωμα στη ζωή
μόνο οι έχοντες;;;
Για ποιόν αλήθεια Πολιτισμό και Αθλητισμό μιλάμε,
όταν, τα ΣΧΟΛΕΙΑ των παιδιών των Λαϊκών Οικογενειών σε όλη τη ΧΩΡΑ δεν έχουν χώρους ούτε για
διάλλειμα πόσο μάλλον για οργανωμένο παιχνίδι και
Πολιτιστικές εκδηλώσεις;;
Καμία σχέση πλέον το ΚΡΑΤΟΣ με τον Πολιτισμό και
τον Αθλητισμό γενικότερα με την ΠΑΙΔΕΙΑ. Όλα στην
Ιδιωτική Πρωτοβουλία, και το ερώτημα κ, Υπουργέ του
Αθλητισμού, και κ. Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού με
τις Χιλιάδες Οικογένειες που δεν έχουν 50, 40 ή 30
ευρώ το Μήνα, τα Παιδιά τους να μην γυμνάζονται;;
Να μην έρθουν σε επαφή με τον Πολιτισμό (με το τραγούδι, τα μουσικά όργανα, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, τη γλυπτική κ.λπ., κ.λπ.)
Ο Υπουργός Παιδείας τι λέει για όλα αυτά;; Αμφιβάλω
αν γνωρίζει τα προβλήματα. Για ποιόν Αθλητισμό και
Πολιτισμό λοιπόν μιλάμε, όταν οι Αρμόδιοι Υπουργοί
δεν γνωρίζουν η κάνουν (ακόμα χειρότερα) πως δεν
καταλαβαίνουν;; Τι ΝΤΡΟΠΗ…..
Δηλαδή, δικαίωμα στη ΖΩΗ έχουν μόνο οι ΕΧΟΝΤΕΣ,
οι υπόλοιποι που είναι και οι ποιο πολλοί τι θα πρέπει
να κάνουν;;;;

