«Όµοια γάρ ως επί το
πολύ τα µέλλοντα
τοις γεγονόσι»
τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που
έχουν γίνει.
(Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η Καταλονία επισφραγίζει
τη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» του ΝΑΙ
που κυριαρχεί στην Ε.Ε.
Η Καταλονία επισφραγίζει με τον πλέον δραματικό
τρόπο την «δημοκρατία του ΝΑΙ» που διαπερνά την
ιδεολογία και κυρίως τη μεθοδολογική αντίληψη που
διαπνέει τη γραφειοκρατική νομενκλατούρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Της Ε.Ε. του χρηματοπιστωτικού
και μεγάλου εμποροβιομηχανικού Κεφαλαίου, επενδυμένου με Δημοκρατικό μανδύα, ψιμυθιασμένου με
«ανθρώπινα δικαιώματα» και άλλα
ωραία ιδανικά, επεξεργασμένα
στα επιστημονικά εργαστήρια επικοινωνιακής ψυχολογίας, της
Goldman Sacks.
Υπέρτατη διακηρυγμένη αξία της
Ε.Ε. είναι η ελευθερία! Ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό; Πρότου Κώστα
σφατο
χαρακτηριστικό
και
Βενετσάνου
αναμφισβήτητο δικαίωμα η ελευθερία επιλογής… φύλου. Μπορεί η φύση, κατά
λάθος, να σε έκανε π.χ. άνθρωπο με ανδρικά χαρακτηριστικά φύλλου, εσύ όμως είσαι ελεύθερος να
επιλέξεις να είσαι γυναίκα! Η Ε.Ε. σου αναγνωρίζει
αυτό το δικαίωμα. Ποιος το αμφισβητεί αυτό;
Είναι δικαίωμά σου να επιλέγεις να ψηφίζεις κεντροαριστερά ή κεντροδεξιά ή αμιγή δεξιά ή super
δεξιά ή... ολίγο από «αριστερά». Είσαι ελεύθερος!
Αρκεί... αρκεί να συμφωνείς με τις κατευθύνσεις της
Ε.Ε. και του «αγίου πνεύματος» άγριας λιτότητας
χάρη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας. Είσαι ελεύθερος να λες ΝΑΙ στις
επιλογές τους: εθνοκτόνες, λιτοδίαιτης κοινωνικής
πολιτικής, συσπειρωτικές των νεοφιλελεύθερων
«αγορών» κ.τ.τ.
Έχουμε φέρει δυο – τρία παραδείγματα στην πρόσφατη αρθρογραφία μας σχετικά με την ιόβια υπομονετική μεθοδικότητά τους, από τη δεκαετία ακόμη του
’50. Ότι απέρριψε το γαλλικό κοινοβούλιο τότε (ευτυΣυνέχεια στη σελ. 2
χώς) το επαναφέρουν σήμερα!

“H πλατεία Ιμίων”
ως μαθησιακή διαδικασία
Σελίδα 16

ÄÅØÒÈÎËÎÆÈÊÄÏ¼ÏÄÃÀÎÈÑ¿ÏÎÈ


  
ÀÏ½ÓÇÍÏÄÓÑÄËÀÈÎÊÇË¼ÃÀ
 

Βούλας,
ÒÓÈÖÀÊÓºÖÓÕÍ»ÌÕÍ
  
 Βάρης,
Βουλιαγμένης,
Κρωπίας,
Σαρωνικού,
Λαυρεωτικής
Σελίδα 7

Κατειλημμένο πεζοδρόμιο
στο 2ο Δημ. Σχολείο Βούλας

Διαβούλευση για την
πλατεία Νυμφών
στη Βουλιαγμένη
Σελίδα 6

Απολογισμός τριετίας
Σελίδα 13

Tρία νέα έργα στην
Ανατ. Αττική Σελίδα 6

στην Περιφέρεια Αττικής
Σελίδα 12

Κραυγή για τα ρέματα
από το Δήμο Σαρωνικού
Σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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ΕΒΔΟΜΗ

Τα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Συνέχεια από τη σελ. 1
Κοινή εξωτερική πολιτική της Ε.Ε., κοινή «άμυνα», κοινός υπερυπουργός οικονομικών!
Στο παρόν θα φρεσκάρω τη μνήμη μας – αν τα γνωρίσαμε και μας τα ‘δειξαν τα Μέσα Μαζικού Επηρεασμού
– για κάποια ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα και πως ανατράπηκαν. Υπομονή:
Οφείλουμε πρωτίστως να πούμε ότι ενώ όλα τα Συντάγματα των ευρωπαϊκών χωρών – μελών προβλέπουν
το θεσμό των δημοψηφισμάτων, διαφορετικής βαρύτητας, τρόπου, αιτίων κ.λπ., η Ε.Ε. δεν έχει θεσμοθετήσει
μια διαδικασία διεξαγωγής δημοψηφίσματος και πάνω
σε ποια θέματα, που πρέπει ν’ ακολουθούν τα μέλη της,
προκειμένου οι λαοί τους ν’ αποφασίζουν δημοκρατικά,
και με ενισχυμένη πλειοψηφία θα πρόσθετα, αντικειμενικοποιημένα και νηφάλια για την προσχώρηση, παραμονή ή αποχώρηση κράτους, απ’ αυτήν την παρά φύσει
και ανώριμη Ένωση, αλλά και για την επικύρωση νέων
Συνθηκών ή ουσιωδών τροποποιήσεών τους.
Αλλά πώς να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ δηλώνει για μια ακόμη φορά πάλι, μετά το ελληνικό
δημοψήφισμα, ότι δεν είναι «οπαδός των δημοψηφισμάτων» προσθέτοντας ότι «οι ψηφοφόροι μπορούν
εύκολα να παραπλανηθούν»1. Και δεν είναι ο μόνος βέβαια! Θυμηθείτε τον Ντάϊσενμπλουμ, αλλά και τη δική
μας, τη Ντόρα Μπακογιάννη, που δήλωνε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας ότι «ο ελληνικός λαός δεν είναι
ώριμος για να αποφασίζει για τόσο σοβαρά θέματα!»
Είχε δίκιο· για να τους ψηφίζει όμως, είναι ώριμος!

Διαβάστε ακόμη
Eυρωπαϊκό πρόγραμμα ενεργειακής
Σελ. 6
αποδοτικότητας στα 3Β
Η Δήλος το ιερό νησί

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ρακοκάζανα
Σελ. 9

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Παγκόσμια γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Πού διδάσκονται
Σελ. 10
Η μετασχηματισμός της ποσότητας
Σελ. 14
σε ποιότητα Πέτρος Ιωαννίδης
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου

Σελ. 15

Ανακύκλωση με δώρο ταξίδι στο
χωριό του Αϊ-Βασίλη
Σελ. 16

Ας δούμε επί τροχάδην τα πλέον χαρακτηριστικά δημοψηφίσματα, που έγιναν από την πρώτη κιόλας διεύρυνση της ΕΟΚ, το 1972.
Η Δανία ψηφίζει το έτος αυτό με μεγάλη πλειοψηφία,
63,3%, υπέρ της εισδοχής της στην τότε Ε.Ο.Κ. και με
τρανταχτή συμμετοχή 90,1%, αλλά η αυτόνομη Γροιλανδία ψηφίζει το 1979 την αποχώρησή της από την
ΕΟΚ, αφού τη «γεύτηκε» για επτά χρόνια, με τη σύμφωνη γνώμη της μητροπολιτικής Δανίας! (Άλλη πολιτική κουλτούρα από τον Ιβηρικό, αυταρχικό Ραχόι,
βλέπεις).
Από κοντά και η Βρετανία το 1975, αφού είχε «μπει»
στην ΕΟΚ πριν τρία χρόνια υπερψηφίζει με 67% την
παραμονή της στην ΕΟΚ· (ήταν ο «μήνας» του μέλιτος!) για ν’ αποφασίσει τελικά την αποχώρησή της το
2016, μετά 44 χρόνια! Με το περίφημο Brexit.
Ας παρακολουθήσουμε όμως κι άλλο τη Δανία, αξίζει:
Οι Δανοί, το 1992, με δημοψήφισμα, απέρριψαν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που είχε υπογράψει η κυβέρνησή
τους, και 11 ακόμη χώρες, τότε, της Ε.Ε. Μη δεχόμενοι
την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνας, καθώς και τη
μετάβαση σε ενιαίο νόμισμα. Η νομενκλατούρα της
Ε.Ε. έδειξε υπομονή και πρόσκαιρη ενδοτικότητα (καλή
μέθοδος, μέχρι την κατάλληλη στιγμή της ανατροπής).
Οι Δανοί με «διαπραγματεύσεις» πέτυχαν να διασφαλίσουν δικαιώματα εξαίρεσης από ορισμένες επιλογές
της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και το κοινό νόμισμα, και
με νέο δημοψήφισμα ενέκριναν τη Συνθήκη με 57%.
Ξανά οι Δανοί με δημοψήφισμα, το 2015, - τότε που οι
Έλληνες είπαν OXI και τους «έγραψαν» - ψήφισαν
υπέρ της διατήρησης της εξαίρεσης της Δανίας σε θέματα «Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων», αποκρούοντας την προσπάθεια της Ε.Ε., ν’ ανατρέψει την
προηγούμενη ετυμηγορία του 1992. Απέτυχαν οι γραφειοκράτες, αλλά πέτυχαν το 57% να γίνει 53%. Θα το
κάνουν «μειοψηφία», που θα πάει; Θα κουραστούν.
Πάντως, των Δανών την ετυμηγορία τη σεβάστηκαν.
Και το 2016 καταψήφισαν με 61% τη συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ε.Ε.
Πρωταθλητές των Δημοψηφισμάτων οι Ιρλανδοί, στο
τέλος κάπου κάμπτονται, αλλά κάτι πετυχαίνουν, έστω
πρόσκαιρα, γιατί οι Ευρωπαϊκή, σοβιετικού στυλ νομενκλατούρα έχει υπομονή και καραδοκεί για το timing, τη
συγκυρία!
Η Ιρλανδία, λοιπόν, παρόλο που τη δεκαετία του ’90

Οι Δήμοι 3Β συνεδριάζουν
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει
τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 19:00.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και ώρα 16:00.
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

είχε ευνοηθεί ιδιαίτερα οικονομικά από την Ε.Ε., το
2001 απέρριψε με 54% τη Συνθήκη της Νίκαιας, που
ετοίμαζε το έδαφος για την ομαδική διεύρυνση και ενσωμάτωση χωρών της Ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, του πρώην Ανατολικού μπλοκ. Μεταξύ των
επιχειρημάτων ήταν κίνδυνος απώλειας της εθνικής κυριαρχίας και εμπλοκής σε πολέμους. Είχαν πρόσφατο
το παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας.
Μόλις όμως εξασφάλισε δικαιώματα εξαίρεσης από τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ε.Ε. (προσωρινά, λέω
εγώ) το 2002 υπερψήφισε τη Συνθήκη.
Το 2008, η Ιρλανδία καταψηφίζει τη Συνθήκη της Λισαβόνας (Ευρωσύνταγμα) με 53,2%, αλλά την υπερψηφίζει το 2009, με 67,1%, αφού βεβαίως της έγιναν
κάποιες παραχωρήσεις!
Δεν είναι «άταχτα» παιδιά οι Δανοί και οι Ιρλανδοί·
απλά είναι πιο δημοκρατικές χώρες. Οι πολίτες αποφασίζουν και οι αποφάσεις τους γίνονται σεβαστές. Εξ
άλλου, όπως είπαμε, ενίοτε μεταστρέφονται οι γνώμες
τους, αφού έχουν αποκομίσει κάποια σημαντικά οφέλη!
Δεν είναι εξ άλλου οι μοναδικοί. Οι Ελβετοί που η χώρα
τους δεν είναι μέλος της Ε.Ε., απέρριψαν δυο φορές,
με δημοψηφίσματα, την εισδοχή τους στην Ε.Ε.
Το 1997 με 74,1% και το 2001 ενισχυμένα, με
76,85%! (να θυμηθούμε ότι το Σύνταγμά τους το κατάρτισε ο Ι. Καποδίστριας). Το 2003, η Σουηδία καταψηφίζει την ένταξή της στην ΟΝΕ και στο ευρώ με
53,2% και συμμετοχή 81%.
Το πιο τρανταχτό όμως παράδειγμα ανατροπής της
λαϊκής βούλησης και νομικίστικης εξαπάτησης των
λαών είναι η καταψήφιση του λεγόμενου ευρωσυντάγματος το 2005. Η Γαλλία και η Ολλανδία καταψηφίζουν με δημοψηφίσματα το Ευρωσύνταγμα με
54,9% και 61,5% αντίστοιχα και η διαδικασία του ευρωσυντάγματος ακυρώνεται!
Ακυρώνεται, επειδή δυο ιδρυτικές χώρες είπαν “όχι” δημοκρατικότατα; Κάνετε λάθος. Με κάτι μικροτροποποιήσεις περισσότερο φραστικές, μπαίνει από το παράθυρο,
για να παρακαμφθούν τα Συντάγματα των «ώριμων»
λαών και περνάει ως σύμφωνο της Λισαβόνας!
Και μετά σου λένε pacta sunt servanta (οι συμφωνίες
πρέπει να τηρούνται) βεβαίως! Αλλά όχι οι απάτες, η
ωμή βία και οι εκβιασμοί.
Αυτή είναι η Ευρώπη της νομενκλατούρας των 60.000
υπαλλήλων, ευρωβουλευτών, επιτρόπων κ.λπ., κλπ.,
που «ερωτευτήκατε». Αυτή είναι η «Ευρώπη», που
όταν δεν τους βγαίνουν τα παραπάνω (απάτες, εκβιασμοί, εξαγορές) υπάρχουν και οι ωμοί βιαστές της
λαϊκής βούλησης, όπως οι Ραχόι.
Όσον αφορά εμάς, ευτυχώς που οι «ηγέτες» μας θεωρούν ότι είμαστε «ανώριμοι» και δεν αποφασίσαμε
να κάνουμε το κέφι τους με δημοψήφισμα, γιατί τότε
η Ε.Ε., η ΟΝΕ, το Μάαστριχτ, η Λισαβόνα, το ευρώ
θα είχε πρωτογενή ισχύ που δεν την έχει τώρα. Ίσως
ο λαός βρει, κάποια στιγμή, τους ηγέτες τής «εξόδου
από την Αίγυπτο»!
――――――
1. Frankfurter Allgemeine Zeitung 22/6/2016
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ

4 NOEMBΡΙΟΥ 2017 - ΣΕΛΙΔΑ 3

“H ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις”
Η νεαρή Κατερίνα ξυπνά από το κώμα
σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα· τη διάγνωση του σακχαρώδη
διαβήτη.
Προσπαθεί, αρχικά με τη βοήθεια της
νοσοκομειακής ομάδα φροντίδας του
διαβήτη, να αντιληφθεί τους μηχανισμούς της νόσου και να εφαρμόσει τις
εκπαιδευτικές οδηγίες: μέτρηση της
γλυκόζης στο αίμα, θεραπεία με ινσουλίνη, διατροφή και άσκηση.
Την εκπαίδευση και τις απαντήσεις στα
εύλογα ερωτήματα της Κατερίνας,
συμπληρώνουν ο τελειόφοιτος της ιατρικής φίλος της, ο γενικός της γιατρός
Ο συγγραφέας, Κώστας Φαινέκος, είναι γιατρός
ενδοκρινολόγος. Τελείωσε την ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και το διδακτορικό του
δίπλωμα στη μεγάλη Βρετανία, ενώ μετεκπαιδεύθηκε και στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ίδρυσε το τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη στο νοσοκομείο του Ερυθρού
Σταυρού «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» το 1981,
όπου διετέλεσε διευθυντής του μέχρι το 2008
όταν συνταξιοδοτήθηκε.

και η ψυχολόγος.
Με την εξέλιξη της ιστορίας αναδεικνύονται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και του
κοινωνικού της περιβάλλοντος.
Η χρήση διηγηματικής γραφής, του βιβλίου

με τίτλο “Η ζωή είναι πιο γλυκιά απ’ ότι νομίζεις” του γιατρού ενδοκρινολόγου
Κώστα Φαινέκου, συνδυάζει τις σημαντικές πλευρές της αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη με την πλοκή ενός
διηγήματος, καθιστά την ανάγνωση ευχά-

ριστη χωρίς να αποστερεί τις απαραίτητες
ιατρικές και νοσηλευτικές πληροφορίες ή
να μειώνει την επιστημονική τους διάσταση.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος
και παρουσιάζεται στις 12 /11/17.
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INEDIT FESTIVAL

To μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού
ντοκιμαντέρ στον κόσμο
Το INEDIT FESTIVAL έρχεται για δεύτερη χρονιά στη Στέγη
του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 4 μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2017
και υπόσχεται ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στην παγκόσμια
μουσική με 17 σπουδαία μουσικά ντοκιμαντέρ. Στην οθόνη
του, συναντιούνται ο Nick Cave με djs από το Ιράν, οι Rolling
Stones με τον James Lavelle και βετεράνοι της λονδρέζικης
πανκ με βιρτουόζους τζαζίστες.
Για τέσσερις ημέρες, το IN-EDIT ταξιδεύει με μουσικές
και εικόνες σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνοντας τις πιο
σπουδαίες μουσικές ιστορίες. Μαζί του φέτος σε αυτό το
ταξίδι, είναι η Estrella Damm και το Beefeater.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 4 Νοεμβρίου | Opening Party | Ισόγειο Στέγης
| 22:00-01:00 | Είσοδος Ελεύθερη
Ο Pepper 96.6 θα ντύσει μουσικά το πάρτι έναρξης του INEDIT, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα εκπέμπει ζωντανά από τις 18:00 ως τις 22:00.
Κυριακή 5 Νοεμβρίου | 19:30 | Είσοδος ελεύθερη
Dj set με τους Mark Reeder και Στέφανο Τσιτσόπουλο |
Εφημερίδα (Σίνα και Βησσαρίωνος, Πανεπιστήμιο)
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου| 21:30 | Μικρή Σκηνή | Είσοδος
μαζί με το ντοκιμαντέρ 8 €
Doc alive από τους Μaii and Zeid (μετά το ντοκιμαντέρ
Yallah! Underground)
Τρίτη 7 Νοεμβρίου
Closing Party με τον Don Letts | Μπελ Ρέυ (Φαλήρου
88, Κουκάκι) | 21:30 | Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση
Συγγρού 107
ΓΡΑΜΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
2109005800 Καθημερινά, 09:00 – 21:00

RELAX… MYNOTIS
του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ο Βασίλης Παπαβασιλείου κι ο Γιάννος Περλέγκας
συζητούν για το Relax… Mynotis με το κοινό την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, αμέσως μετά το τέλος της παράστασης.
Μια διαφορετική συνάντηση με το κοινό δίνουν ο Βασίλης
Παπαβασιλείου και ο Γιάννος Περλέγκας με αφορμή την
παράσταση Relax…Mynotis στην Φρυνίχου.
Παράσταση: Relax... Mynotis (επανάληψη)

ΕΒΔΟΜΗ

«Άφησε το φως σου να λάμψει»
με την Αλεξάνδρα Γκράβας στο Μέγαρο Μουσική
Μια βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, με καθαρά φιλανθρωπικό
στόχο, παρουσιάζει το Ίδρυμα Naji
Cherfan (Naji Cherfan Foundation NCF) στις 20 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα
Δημήτρης Μητρόπουλος. Στο κοντσέρτο, που έχει τίτλο «Άφησε το
φως σου να λάμψει» τραγουδά η
διεθνής Ελληνίδα μεσόφωνος
Αλεξάνδρα Γκράβας, η οποία
θέτει τη φωνή και την ερμηνεία
της στην υπηρεσία των παιδιών.

Παγκόσμιο
Φιλοσοφικό
Forum
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, φιλοξενεί το
Παγκόσμιο Φιλοσοφικό Forum για
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Φιλοσοφίας. Ο εορτασμός
της εκδήλωσης καθώς και όλος ο
προσανατολισμός του Φόρουμ, εστιάζει στη δυνατότητα της Φιλοσοφίας
να παράσχει φόρμουλες επίλυσης
πάσης φύσεως προβλημάτων, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ηθικοπλαστικό και παιδαγωγικό της
ρόλο.
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 16
Νοεμβρίου 20174 και ώρα 18:00,
όπου θα μιλήσουν:
Α) Jeffrey Levet, Ομότιμος Καθηγητής
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου της UNESCO στο
Βελιγράδι για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη.

Β) Στέφανος Βογαζιανός Roy, Διδάκτορας Συγκριτικής Εθνολογίας Παν/μιου
Γλασκώβης, Μέλος Διεθνούς Ακαδημίας
Κοινωνικών Επιστημών.

Γ) Πάρις Κατσίβελος, Συγγραφέας,
Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Δραματικής
Τέχνης και Ποιοτικής Δημοσιογραφίας του
Αυστριακού Παν/μιου D.U.K.

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν | Φρυνίχου 14, Πλάκα
Τηλέφωνα ταμείου: 2103222464 & 2103236732
Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο 21:15 και Κυριακή
στις 20:00, μέχρι τις 12 Νοεμβρίου
Διάρκεια: 80 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)
Τιμές εισιτηρίων: 15 € & 10 € μειωμένο

Δ) Λαυρέντιος Δελλασούδας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής του
Παν/μιου Αθηνών, Συγγραφέας, Επίτιμος
Προσκεκλημένος.
Εστία Νέας Σμύρνης
Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα
Σμύρνη, Τηλ. 210 9333702

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται
στην αίθουσα “Πάνος Χαλδέζος”

Τα έσοδα της μοναδικής αυτής βραδιάς θα
διατεθούν στην Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ και στο Ίδρυμα
για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Στη
συναυλία συμμετέχουν ακόμα η Νεανική
Χορωδία Λεοντείου
Σχολής Νέας Σμύρνης, υπό τη διεύθυνση
της Κατερίνας Βασιλικού και η ταλαντούχα
17χρονη Olivia Garcia από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έγινε πρόσφατα
γνωστή,
από
την
υποψηφιότητά της για την εκπροσώπηση της Αγγλίας στο διαγωνισμό
τραγουδιού της Eurovision του 2017.
Η Αλεξάνδρα Γκράβας θα παρουσιάσει
ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τραγούδια κορυφαίων Ελλήνων συνθετών,
καθώς και τραγούδια από την πλούσια
διαδρομή της στο διεθνές ρεπερτόριο.
Συνοδοιπόροι της Αλεξάνδρας Γκρά-

βας σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά είναι οι
εκλεκτοί μουσικοί της:
Δημήτρης
Κουζής
(βιολί), Γιάννος Γιοβάννος (τσέλο), Βιβή
Γκέκα
(μαντολινο),
Πέτροας
Μπούρας
(πιάνο-μουσική επιμέλεια).
To Ίδρυμα Naji Cherfan
διοργανώνει τη φιλανθρωπική αυτή βραδιά για
να τιμήσει τη μνήμη του
Naji Cherfan, ο οποίος
έφυγε από τη ζωή, μετά από οδικό ατύχημα
που του συνέβη με μοτοσυκλέτα στην Ελλάδα το 1996. Για δώδεκα χρόνια ως το
2008, ο Naji Cherfan, πάλευε να κρατηθεί
στη ζωή. Η απουσία του άφησε μεγάλο
κενό στις ζωές της οικογένειας και των
φίλων του. Το Ίδρυμα Naji Cherfan είναι ο
καρπός των προσπαθειών τους να τιμήσουν τη μνήμη του.
Εισιτήρια για τη συναυλία προς 50, 25 και
15 ευρώ φοιτητικό, προπωλούνται από τα
ταμεία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
(Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ.
2107282333).

Ας-Ταίρι μου, Αστέρια της Αστρονομίας
Tο Θέατρο Σταθμός υποδέχεται
στην σκηνή του για τέσσερις παραστάσεις την ιδιαίτερα πρωτότυπη
μουσικοθεατρική δημιουργία του
Άκη Σιδέρη με τίτλο «Ας-Ταίρι μου».
Η παράσταση περιλαμβάνει τα «νεογέννητα» τραγούδια της Σοφίας
Ανδριανού καθώς και μελοποιημένα
ποιήματα και αποσπάσματα του Ευστράτιου Θεοδοσίου, Καθηγητή
Αστροφυσικής. Επί σκηνής τρεις
αξιόλογοι καλλιτέχνες: η Σοφία Ανδριανού, ο Μιχάλης Βερβελάκης και
η Δήμητρα Ζέρβα μεταφέρουν το
κοινό σε μια άλλη διάσταση οπού οι
λέξεις & οι φράσεις όπως: Χρόνος,
Κρόνος, Ήλιος Ολοπόρφυρος, Διάχυση Φωτός, Αστρική Αχλή, Λαμπρός Αυγερινός, αποκτούν άλλο
νόημα. Και όχι μόνο, την εικόνα συμπληρώνουν οι χορευτές Σοφία Βαφάκου και Κωστής Τσιαμάγκας σε
κλασικές και σύγχρονες φόρμες
μπαλέτου και το Καλλιτεχνικό ζευγάρι Νεφέλη Κουμαριανού και Νίκος
Παπαδημητρίου σε χορογραφίες
Τάνγκο & Βαλς Τάνγκο.

Τις Κυριακές 26 Νοεμβρίου από
20:30 έως τις 21.00 ο αστρονόμος
Κίμωνας Παπαθανασόπουλος με
την βοήθεια τηλεσκοπίου (προσφορά της Astrogenesiscollection Pantotype) θα βοηθήσει το κοινό να

παρατηρήσει την Σελήνη στο 1ο τέταρτο
ΑΣ-ΤΑΙΡΙ μου. ΜουσικοΘεατρική
Διάρκεια 90 λεπτά χωρίς διάλλειμα.
Κυριακές 19/11, 26/11 &10/12/2017,
Ώρα: 9μ.μ.
Σταθμός Θέατρο
Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μετρό Μεταξουργείο (έξοδος Δηληγιάννη)
Πληροφορίες: 2114036322.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
ΘΥΜΙΟ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ,
ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΠΡΙΦΤΗ

“Φωνές”

“Ράους - Οίκος ενοχής”

της Δήμητρας Σπυροπούλου
Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤ&Π)
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση με τίτλο
“Φωνές” της Δήμητρας Σπυροπούλου της θεατρικής

Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» και ο Λαογραφικός Σύλλογος Κερατέας
«ΑΠΟΛΛΩΝ», παρουσιάζουν το Σάββατο 4 Νοεμβρίου
2017 ώρα 9μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου
(Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, Κεντρική πλατεία Κερατέας), για
μια μουσική βραδιά με τον Κερατιώτη, Θύμιο Στουραΐτη,
την Μαρία Καπετανίδου (τραγούδι) και τον Αντώνη Πρίφτη
(κιθάρα).

Η εθελοντική θεατρική ομάδα της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου 3Β θα παρουσιάσει, εκ νέου, την
παρασταση “ΡΑΟΥΣ - ΟΙΚΟΣ ΕΝΟΧΗΣ” των
Μ.Ρεππα και Θ.Παπαθανασιου σε σκηνοθεσια Μενελαου Νταφλου το Σαββατο 4 Νοεμβριου στις
20.00 στην αιθουσα ΙΩΝΙΑ (Κ.Καραμανλη 18 διπλα
από το Δημαρχείο στη Βούλα).
Μία καλογραμμένη κωμωδία και μία παράσταση,
που δεν έχει να ζηλέψει από τους επαγγελματίες
ηθοποιούς.

ομάδας Εφήβων του ΕΚΤ&Π., το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, ώρα 7μ.μ. στην αίθουσα του Δημαρχείου
Κρωπίας. Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

"Ήταν όλοι τους παιδιά μου"
του Άρθουρ Μίλερ
Το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 20.30 στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού, στο Δημαρχείο στα ΚαΟ Θύμιος Στουραΐτης που γεννήθηκε στην Κερατέα το
1942, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της
ρεμπέτικης και λαϊκής μουσικής και ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού. Έχει συνεργαστεί με
τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής του, όπως Παπαϊωάννου, Μητσάκης, Χιώτης, Ζαμπέτας, Καζαντζίδης κ.α και
έχει συνθέσει πολλά δικά του τραγούδια τα οποία έχουν
κυκλοφορήσει σε cd.
Η είσοδος είναι 7€ (με ποτήρι κρασί)

ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

«ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ»
Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του Γιάννη Ρίτσου
(11/111990), ο Δήμος Γλυφάδας τιμά τη μνήμη του με την
παρουσίαση της “Σονάτας του Σεληνόφωτος”. το Σάββατο
11 Νοεμβρίου, ώρα 9μ.μ. Ο ηθοποιός Κωνσταντίνος Φάμης

λύβια, θα δοθεί παράσταση από την θεατρική ομάδα
Ηλιούπολης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και
Εξωραϊστικό Σύλλογο "Φοίνικας" Λαγονησίου και
υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

Τους ρόλους ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης.
Φουλα Τουντουρη: Δώρα Τριάντη
Τέτα Βαρνάβα: Νατάσα Κουρεντζή
Τάκης Βαρνάβας: Χρήστος Πιζάνιας
Βαγγελα: Ιωαννης Μυστιλογλου
Ζβετλανα: Μαρία Λιανέρη
Σαμανθα: Κατερίνα Κωνσταντίνου
Παρασκευας: Νίκος Σπυρόπουλος
Γερμανος Επιτροπος: Μάκης Μπιλιώνης
Φωνη Συμβ/γραφου: Στεφανος Χατζηστεφανος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ,
απαραίτητη η γονική συναίνεση

Σκηνοθεσία Γιώργου Σίσκου.
EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

"Ο Γάμος του Καραχμέτη"
Ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία με την Μονάδα
Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ διοργανώνουν την θεατρική παράσταση "Ο Γάμος του Καραχμέτη" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, την
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις 20:00 στο αμφιθέατρο
του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Καλύβια.
Είσοδος EΛΕΥΘΕΡΗ.

«Το τελευταίο σημείωμα»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή, την νέα ταινία του Παντελή
Βούλγαρη «ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» έως και την Τετάρτη, 8η Νοεμβρίου 2017.
Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

“Υπαρξιακά προβλήματα
και η διαχείρησή τους”

ζωντανεύει τις σκέψεις μιας μοναχικής γυναίκας έτσι
όπως παρουσιάζονται στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, υπό
τους ήχους μουσικής των Μπετόβεν, Σατί, Χατζιδάκι και
Πλάτωνος που ερμηνεύονται ζωντανά στο πιάνο η Κωνσταντίνα Ανδρεάκου.
Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017 ώρα 21:00
Κιν/θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Γ. Γεννηματά και Αν. Ρωμυλίας 127
Είσοδος Ελεύθερη

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας οργανώνει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα “Υπαρξιακά προβλήματα και η διαχείρησή τους”, με
ομιλητή τον Άγγελο Βιαννίτη, Δόκτωρ Φιλοσοφίας
– Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτής, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 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.

Στη νέα του κινηματογραφική δουλειά ο Βούλγαρης καταπιάνεται με μια από τις πιο γνωστές σελίδες της πρόσφατης
ελληνικής ιστορίας, την εκτέλεση από τους Γερμανούς κατακτητές 200 αγωνιστών την 1η Μαΐου 1944 στην Καισαριανή, ως αντίποινα για τη δράση της ελληνικής αντίστασης.
Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο 34χρονος Ναπολέων
Σουκατζίδης, Κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και
φυλακές από το 1936.
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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Τρία νέα έργα για την Ανατολική Αττική εγκρίθηκαν
Διαβούλευση για
από το Περιφερειακό Συμβούλιο
την πλατεία Νυμφών
σε Μαρκόπουλο, Αγιο Στέφανο και Ωρωπό
στη Βουλιαγμένη
Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στις 19.00 στο κατάστημα
«Aqua Marina» (οδό Αγίου Παντελεήμονος 15, επί
της Πλατείας Βουλιαγμένης), γίνεται διαβούλευση
για την ανάπλαση της Πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένης, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.
Στη συνάντηση η Δημοτική Αρχή θα παρουσιάσει τη
μελέτη ανάπλασης τη πλατείας, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις προτάσεις που κατατέθηκαν στις
προηγούμενες δύο διαβουλεύσεις..

Την έγκριση τριών έργων στο Μαρκόπουλο αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 2 Νοεμβρίου.
Εισηγητής των έργων ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου.
Τα έργα είναι:
― «Συντήρηση και αποκατάσταση
ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου»
Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων

Καλόν είναι να συμμετέχουν οι κάτοικοι και για να
συμβάλουν στο Δημοτικό έργο με προτάσεις και παρατηρήσεις, αλλά και να μη λένε μετά ότι δεν γνώριζαν.

Δωρεάν καυσόξυλα
σε οικονομικά αδύναμους
πολίτες διαθέτει
το Δασαρχείο Λαυρίου
Μια καλή κίνηση του Δήμου Λαυρεωτικής, που αξιοποιεί
τα ξύλα από τα κλαδέματα των υπηρεσιών, προσφέροντάς τα σε αδύναμους οικονομικά πολίτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαυρεωτικής, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Λαυρίου
για την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα.

Η διαδικασία γίνεται με κοινωνικά κριτήρια, γι’ αυτό οι
δημότες θα πρέπει να καταθέτουν αίτηση στο Δασαρχείο Λαυρίου, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την από 17/10/2017, αρ.πρωτ. 3132/87381
ανακοίνωση του Δασαρχείου.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς σχετικά
δήλωσε ότι: «Η δωρεάν διάθεση καυσόξυλων, από τα
κλαδέματα που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες
εβδομάδες ευελπιστούμε ότι θα συμβάλει, έστω και
στο ελάχιστο, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής
τους, εν όψει του χειμώνα.»

τευτικού δικτύου ακαθάρτων, καθώς
και των αναμονών αποχέτευσης
των κατοικιών, έχουν προκληθεί σοβαρές φθορές. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
― Η κατασκευή δικτύου ομβρίων
υδάτων και διευθέτηση ρέματος
«ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου
Διονύσου,
προϋπολογισμού
6.980.000,00€ (με ΦΠΑ)
― Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος
οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρω-

Έργων της Περιφέρειας, ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 1.300.000,00€ και σκοπός του
είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων εντός του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου,
όπου λόγω διέλευσης του αποχε-

«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για ενεργειακή
αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχει από την 1η Μαΐου
2017 στο έργο: «Ανάπτυξη Έργου
στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica (PRODESA)» στο

Φωνή για καθαρισμό των ρεμάτων
απευθύνει στην Περιφέρεια, ο Δήμος Σαρωνικού
Αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής
για τον καθαρισμό των ρεμάτων,
ενόψει της έναρξης της χειμερινής
περιόδου, έχει απευθύνει ο Δήμος
Σαρωνικού από τον Αύγουστο του
2017.
Με έγγραφο που απέστειλε στις
2/8/2017 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Βασίλειος Μπούτσης, ζητήθηκε
από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής να προβεί στον καθαρισμό
συνολικά 31 ρεμάτων, που βρίσκονται στο Δήμο Σαρωνικού.
Ειδικότερα, στη Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων απαιτείται ο καθαρισμός 8
ρεμάτων, καθώς και 12 οχετών επί
της παραλιακής λεωφόρου. Υπάρχουν επίσης 8 ρέματα προς καθαρισμό στη Δημοτική Κοινότητα
Αναβύσσου, 8 στη Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας και 7 στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.
Παρά την έγκαιρη αποστολή του αι-

πού, ύψους 2.333.633,81€ (με ΦΠΑ).
Τα δύο τελευταία έργα θα γίνουν
στη νέα Προγραμματική Περίοδο
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αττική»). Εισηγήτρια
ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος
Εντεταλμένη για Θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Καλλιόπη
Σταυροπούλου.
Με την ένταξη των δυο παραπάνω
έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους και να γίνει
ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με
στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος των δύο περιοχών.

τήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει
πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός των
συγκεκριμένων ρεμάτων, ενώ οι βροχές ξεκίνησαν.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων, που ανήκε μέχρι πρότινος
στους Δήμους έχει μεταφερθεί
πλέον στις Περιφέρειες, στο πλαίσιο
της
εφαρμογής
του
Νόμου
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», που έχει ως
στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση
ιδιωτικών
επενδύσεων.
Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13
εταίροι, μεταξύ των οποίων, επτά
δήμοι της Νοτιοανατολικής Αττικής
και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.058.760,00
€ με διάρκεια 36 μήνες. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης είναι 119.250,00 € και
συγχρηματοδοτείται 100% από το
πρόγραμμα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας σε Δημοτικά Κτήρια και
Σχολεία.
Το Μάιο πραγματοποιήθηκε στο
Δήμου Αλίμου που είναι και ο συντονιστής του έργου. Συμμετέχουν 13
εταίροι από την Ελλάδα και το Βέλγιο.
Το προσεχές διάστημα θα προκηρυχτούν από τους συμμετέχοντες Δήμους διαγωνισμοί για την επιλογή
αναδόχων που θα διερευνήσουν την
ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Πληροφορίες στον ιστότοπο του
έργου: https://www.prodesa.eu/
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Σε φυσιολογικά επίπεδα οι ρύποι από την πετρελαιοκηλίδα στις
ακτές των Δήμων: 3Β, Κρωπίας, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής
Νέα ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μετρήσεων στις ακτές της Ανατολικής Αττικής από το
ναυάγιο του Δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και των συνεχών
ερωτήσεων των πολιτών για το θέμα της θαλάσσιας
ρύπανσης – περιβαλλοντικής ζημιάς από το ναυάγιο
του Δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ, επανερχόμαστε
και αναδημοσιεύουμε τα τελευταία αποτελέσματα
των αναλύσεων για την Ανατολική Αττική, όπως αυτά
μας κοινοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού
Κέντρου
Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα των μετρήσεων ολικών
πετρελαϊκών υδρογονανθράκων
σε δείγματα θαλασσινού νερού
που συλλέχθηκαν από την παράκτια ζώνη και την ανοιχτή θάλασσα του Σαρωνικού Κόλπου,
προκύπτει ότι:
α). Στον Δήμο Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης: παρατηρήθηκαν
ίχνη πετρελαϊκών υδρογονανθράκων στις 18/9/2017 στις περιοχές Ασκληπιείο Βούλας, Μεγάλο Καβούρι και
Πλαζ Βουλιαγμένης, τα επίπεδα των οποίων μειώθηκαν σε ποσοστό περίπου ή/και άνω του 90% στην
επόμενη δειγματοληψία (22/9/2017) και ακόμα περαιτέρω στις 3/10/2017 σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά
τη δειγματοληψία της 18/9/2017 παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισσώδη συσσωματώματα στις

Πρόγραμμα στήριξης νεανικής
επιχειρηματικότητας στα 3Β
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής
Όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα
στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας (Start Ups)
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ.
Όπως έχουμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας,
στόχος του προγράμματος είναι η κινητοποίηση και
υποστήριξη των νέων, για την εξέλιξη της αρχικής
τους ιδέας σε επιχείρηση.
Η προθεσμία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων έληγε
στις 31 Οκτωβρίου, αλλά οι διοργανωτές έκριναν
σκόπιμο να παραταθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου προκειμένου να προλάβουν να υποβληθούν όσο γίνεται
περισσότερες υποψηφιότητες.
Οι όροι του προγράμματος είναι αναρτημένοι στην
ιστοσελίδα του Δήμου:
(http://www.vvv.gov.gr/index.php/2012-12-28-1324-59/item/6254-kane-tin-idea-sou-epixeirisi)

ακτές των περιοχών Ασκληπιείο Βούλας και Μεγάλο
Καβούρι. Στις επόμενες δειγματοληψίες (22/9/2017
και 3/10/2017) δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωματώματα στις ακτές των θέσεων δειγματοληψίας.
β). Στον Δήμο Κρωπίας: κατά τη δειγματοληψία στις
18/9/2017 παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισσώδη συσσωματώματα στην περιοχή της Γαλάζιας
Ακτής. Στις δειγματοληψίες που ακολούθησαν
(22/9/2017 και 3/10/2017) δεν παρατηρήθηκαν πισ-

θράκων, με εξαίρεση την ελαφρά αυξημένη τιμή της
18ης Σεπτεμβρίου στη θέση Μαύρο Λιθάρι, κυμάνθηκαν
σε φυσιολογικά επίπεδα.
δ). Στον Δήμο Λαυρεωτικής: κατά τη δειγματοληψία
στις 22/9/2017 δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωματώματα στις θέσεις δειγματοληψίας. Οι συγκεντρώσεις
των ολικών πετρελαϊκών υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής είναι σε
διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και θα
ενημερώνει τους πολίτες για οποιαδήποτε νεώτερα
αποτελέσματα μετρήσεων υπάρξουν.
Συνεχίζεται η απαγόρευση ψαρέματος στο Σαρωνικό

Συνεχίζεται η απαγόρευση
του ψαρέματος
Υπενθυμίζεται πως η απαγόρευση έληγε, ωστόσο
πήρε άλλους δύο μήνες παράταση, απόφαση που
πήραν από κοινού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλης Αποστόλου και οι εκπρόσωποι των αλιέων
που δραστηριοποιούνται με μηχανότρατες.
σώδη συσσωματώματα στην περιοχή της Γαλάζιας
Ακτής. Οι συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών
υδρογονανθράκων κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα.
γ). Στον Δήμο Σαρωνικού: κατά τη δειγματοληψία της
18/9/2017 παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισσώδη συσσωματώματα στην περιοχή της Σαρωνίδας
και του Μαύρου Λιθαρίου. Κατά τη δειγματοληψία της
22/9/2017 παρατηρήθηκαν περιορισμένα μικρά πισσώδη συσσωματώματα στην περιοχή της Σαρωνίδας.
Στις 3/10/2017 δεν παρατηρήθηκαν πισσώδη συσσωματώματα σε καμία από τις θέσεις δειγματοληψίας. Οι
συγκεντρώσεις των ολικών πετρελαϊκών υδρογοναν-

Αξιολογήσεις λόγου και ομιλίας
σε παιδιά προσχολικής
και πρώτης σχολικής ηλικίας
«Δωρεάν αξιολογήσεις – Ανιχνευτικά Τεστ Λόγου &
Ομιλίας» για τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η δράση πραγματοποιείται από δημότες εθελοντές - επαγγελματίες
λογοθεραπευτές.
Η διεύθυνση της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι, Αγ. Ιωάννου 1 και Ζεφύρου 2, Βούλα και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 14:00, στα τηλέφωνα 213 2019914, 213 2019927.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης παρατείνεται η απαγόρευση του ψαρέματος στο Σαρωνικό μέχρι τέλος του 2017: «η απαγόρευση στη συγκεκριμένη περιοχή του Σαρωνικού
Κόλπου γίνεται προληπτικά για δύο μήνες, έως ότου
ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ». σημειώνεται από το Υπουργείο.

Ανακοίνωση Δημάρχου Σαρωνικού
Η παράταση στην απαγόρευση του ψαρέματος στον Σαρωνικό για ακόμη δύο μήνες, ως το τέλος του 2017, που
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποδεικνύει ότι δικαιολογημένα τόσο ο Δήμος μας, όσο και οι
άλλοι Δήμοι της ευρύτερης περιοχής, έλαβαν όλα τα αναγκαία μέτρα
για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες
της ρύπανσης που προκλήθηκε απο
το περιστατικό της Σαλαμίνας. Κάναμε καλά που δεν αρκεστήκαμε
στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου
Ναυτιλίας αλλά αναλάβαμε δικές
πρωτοβουλίες.
Αποδεικνύει επίσης ότι ήταν πολύ
σωστή η πρωτοβουλία μας να συνεργαστούμε ως Δήμος
με τα “Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.” και το ΕΛΚΕΘΕ, για να έχουμε μια ορθή κι επιστημονικά ασφαλή
εικόνα για την κατάσταση που βρίσκονται οι παραλίες
μας μετά το ναυάγιο.
Και τέλος, αναδεικνύει την ανάγκη να επισπεύσει η Πολιτεία τις ενέργειες που απαιτούνται, για να αποζημιωθούν έγκαιρα οι επαγγελματίες που επλήγησαν
οικονομικά απο τις συνέπειες του ναυαγίου.
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γράφει
ο γιάννης
κορναράκης
του μάνθου

Η Δήλος το ιερό νησί
της αρχαιότητας
Η Δήλος, από την αρχαιότητα έχει καταγραφεί σαν το κυκλαδίτικο νησί που γεννήθηκε ο Απόλλων, που ήταν γιός του
Δία και της Λητούς, της κόρης των Τιτάνων.
Αλλά κατά την αρχαιότητα το νησί φαίνεται να άκουγε στο
όνομα Αιγλήεσσα.
Το “Δήλος” σημαίνει φανερός, φαεινός φωτεινός και συνδέεται εννοιολογικά με τον Απόλλωνα ως θεού του φωτός.
Οι αρχαίοι δημιούργησαν τους θεούς τους κατά την δική
τους την ανθρώπινη ομοίωση.
Αυτό βέβαια διασταυρώνεται θετικά πλην αντίστροφα με την
αρχή του χριστιανικού θεού που ως θεός κατά την δική του
ομοίωση έφτιαξε τον άνθρωπο.
Τέλος πάντων, εμείς εδώ σήμερα περπατάμε επάνω στην αρχαία μας μυθική παράδοση, σύμφωνα με την οποία οι συμπεριφορές του ανθρώπου καλές ή κακές ενυπάρχουν και
στους θεούς τους.
Στους αρχαίους λοιπόν θεούς συν τοίς άλλοις και η ανθρώπινη έφεση και μανία για γενετήσια συνεύρεση απαντώνται
στην ίδια ένταση, βαθμό και συχνότητα.
Την Λητώ λοιπόν που ήταν και κόρη των εχθρών του Δία
των Τιτάνων, ο καλός Δίας την ηγάπησε σφόδρα, και εν
τάχει κατέστησεν αυτήν έως πολύ έγκυον και εν διδύμοις
μάλιστα.
Πλήν συνευρέθη μετ’ αυτής ως και κατά το σύνηθες εξωσυζυγικώς και παρανόμως και η νόμιμη γυναίκα του η Ήρα,
ούσα ταυτόχρονα και αιμομικτική αδελφή του, καίτοι από
πολλού εθισθείσα περί τα τοιαύτα του ανδρός της, δια το θεαθήναι και για το “τι θα πουν για μένα οι φίλες μου” εξοργίσθη και αυτή πάλι σφόδρα, και σφόδρα άρχισε να
καταδιώκει την Λητώ, με τόση δε μανία που η δυστυχής
αυτή δεν εύρισκε τόπο να σταθεί για και γεννήσει.
Και όχι μόνο αυτό. Η Ήρα, προχωρώντας και σε εξασφαλιστικά μέτρα είχε φροντίσει να φυλακίσει στον Ολυμπο την
μαία των θεών, την Ειλείθυια, για μην μπορέσει αυτή να συμπαρασταθεί στη Λητώ, όταν αυτή η Λητώ είχε καταφέρει
να στρογγυλο- καθήσει στο πλεούμενο νησί την Ορτυγία

Παράταση της ανανέωσης
θέσης ελλιμενισμού
στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Μαρκοπούλου ενημερώνει τους Ιδιοκτήτες Σκαφών που έχουν θέση ελλιμενισμού για το 2017 και θέλουν να αιτηθούν την ανανέωση
της θέσης τους για το 2018, οτι μπορούν να καταθέτουν
τις αιτήσεις τους μέχρι και την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου
2017 στο Δημοτικό υποκατάστημα στο Πόρτο Ράφτη,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διευκρίνιση : Για τους αιτούντες νέα θέση ελλιμενισμού, είναι αυτονόητο ότι η αίτηση μπορεί να κατατεθεί
ανά πάσα στιγμή προκύπτει, η ανάγκη τέτοιας αίτησης.

ΕΒΔΟΜΗ

για να γεννήσει.
Το νησί αυτό, πάλι κατά τον μύθο, είχε σχηματιστεί από το
πετρωμένο κορμί της Αστερίας που τύχαινε να είναι
αδελφή της Λητούς, που τύχαινε και αυτή να την έχει
βάλει στο σεξουαλικό του στόχαστρο ο Δίας.
Τότε αυτή κατατρομαγμένη στην προσπάθεια να γλυτώσει
γλίστρησε και έπεσε από τον ουρανό στη θάλασσα και πέτρωσε παίρνοντας τη μορφή ενός πλεούμενου νησιού που
κούρνιαζαν τα ορτύκια και το λέγανε Ορτυγία.
Φτάνει λοιπόν η Ειλείθυια στο νησί όπου βρίσκεται η Λητώ,
και την βοηθά να γεννήσει. Και τότε γεννιέται ο Απόλλων
και η Άρτεμις, και το νησί, η Ορτυγία φωτίζεται από την
γέννηση του Απόλλωνα και γίνεται κάποιο, θεμελιώνεται δε
στο βυθό και “φανερώνεται” στο κυκλαδικό νησιώτικο συγκρότημα με το όνομα Δήλος.
Να σημειωθεί πάλι ότι το ‘’Ειλείθυια’’ ετυμολογικά ριζώνεται στο ομηρικό ρήμα “είλω” ή και “ειλέω” που θα πεί στριμώχνω, πιέζω, σπρώχνω.
Αξίζει ακόμα να θυμηθούμε, πως η Λητώ καθώς με αγωνία
τριγύριζε και έψαχνε να βρει τόπο για να γεννήσει, κουρασμένη και καταϊδρωμένη πέρασε από την Αττική και εκεί η
έλυσε τη ζώνη της, έβγαλε τα ρούχα της και βούτηξε στα
νερά της Βουλιαγμένης που τότε ακόμα ήταν καθαρά, για
να δροσιστεί.
Φεύγοντας όμως ξέχασε τη ζώνη της, τον Ζωστήρα της, που
τον βρήκαν αργότερα οι Αθηναίοι, τον τίμησαν χτίζοντας
ιερό λατρευτικό, το ιερό του Ζωστηρίου Απόλλωνος, του
οποίου διατηρημένα ερείπια βρίσκονται σήμερα μέσα στις
εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης!!!
Φαίνεται πως πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Κάρες και
Φοίνικες.
Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Θουκυδίδη, όταν μας λέγει
πως το 426 π.Χ, κατά την Κάθαρση του νησιού όπως θα
δούμε παρακάτω από τους θαμμένους νεκρούς, μέσα στους
τάφους τους βρέθηκαν σιδερένια όπλα και νεκρικά κτερίσματα, ενδεικτικά αυτής της εκδοχής.
Ακόμα πως στην κορυφή του λόφου Κύνθου, ανακαλύφθηκαν καλύβες πέτρινες πιθανόν ψαράδων, ναυτικών η και
πειρατών που χρονολογικά καταγράφονται στην τρίτη προχριστιανική χιλιετία!
Φαίνεται πάντως πως το νησί ήταν γνωστό και στους Μινωίτες ναυτικούς, αφού κάποιοι μύθοι μάς δίνουν σχέσεις στενές μεταξύ του Ανίου, που φέρεται να ήταν μια ηγετική
φυσιογνωμία των Δηλίων και του Ραδάμανθυ του αδελφού
του Μίνωα.
Και μάλιστα καταγράφεται θετικά, αφού υπάρχει και η
Κρήνη η Μινώα στην περιοχή του ιερού του ναού του Απόλλωνα. Αργότερα πάλι βρίσκομαι ακόμη και στοιχεία κάποιας παρουσίας των Μυκηναίων αποίκων ή επισκεπτών.
Μετα το 1100 πΧ. δηλώνεται και η κάθοδος των Ιώνων από
τη μικρά Ασία που μας δίνεται με ενδεικτικά ευρήματα από
τις θυσιαστικές τους λατρείες και κυρίως κατά την γεωμετρική εποχή και γύρω στο 700 π.Χ. όταν ήδη είχε αρχίσει η
γη να μετριέται και να γίνεται ιδιοκτησιακή.
Στα χρόνια αυτά και στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα αρχίζει
να χτίζεται η Δήλος και να κοσμείται με τον Οίκο των Ναξίων, με Λέοντες μαρμάρινους, με Στοά Αγοράς, με τον Κολοσσό του Απόλλωνα και άλλα.
Γύρω στο 530 πΧ, ο τύραννος Πολυκράτης από τη Σάμο
αφιερώνει στη Δήλο το γειτονικό νησί την Ρήνεια και την
δένει με τη Δήλο για εντυπωσιασμό με αλυσίδα.
Η υποδούλωση της Ιωνίας στους Πέρσες επηρεάζει τη Δήλο
σημαντικά.
Οι Αθηναίοι τότε βρίσκουν την ευκαιρία και διεκδικούν την
προστασία των Ελληνικών πόλεων, αλλά και όλων των
άλλων νησιών.
Στη Αττική, στη Βουλιαγμένη όπου η Λητώ είχε τότε αφήσει

τον ζωστήρα της, οι Αθηναίοι οικειοποιούνται τώρα το συμβάν και στήνουν στην ίδια θέση λατρευτικό ιερό.
Στη Δήλο ο Θησέας, γυρνώντας από την Κρήτη μετά τον
φόνο του Μινώταυρου, αράζει λόγω θαλασσοταραχής και
κατά το έθιμο θυσιάζει στον Κεράτινο Βωμό.
Ο Κεράτινος Βωμός ήταν ένας βωμός που οι ναυτικοί όταν
γλύτωναν από τη μανία της θάλασσας τον έχτιζαν με τα
κέρατα των ζώων που θυσίαζαν.
Αλλά και συγχρόνως σε ένδειξη θρησκευτικής λατρείας
και ευγνωμοσύνης αυτομαστιγώνοταν μέχρις αίματος.
Το τελευταίο δε επισημαίνεται για να φανεί η ελληνική
πρωτοπορία και σε αυτό το λατρευτικό έθιμο.
Ακόμα στο νησί της Δήλου ο μυθικός βασιλιάς της Αθήνας
ο Ερυσίχθων, πρώτος οδήγησε την αθηναϊκή “Θεωρία”, δηλαδή αθηναϊκή αντιπροσωπεία στις γιορτές του νησιού και
μάλιστα έχτισε και ναό με το άγαλμα του Απόλλωνα.
Το 540 π.Χ. ο Πεισίστρατος βγάζει τους τάφους από τους
χώρους του ιερού περιβόλου και προβαίνει στον πρώτο Καθαρμό του νησιού.
Ακολουθούν οι περσικοί πόλεμοι, και μετά οι Αθηναίοι το 478
π Χ, ιδρύουν την Δηλιακή Συμμαχία για την προστασία των
Ελληνικών πόλεων. Μαζεύουν δε υπό την εποπτεία τους,
στον ναό της Δήλου, τον λεγόμενο έκτοτε Θησαυρό, δηλαδή όλες τις εισπράξεις από τους Συμμάχους.
Η Αθήνα μετά τους Περσικούς πολέμους περνά μια οικονομική κρίση. Η ανεργία έχει κορυφωθεί.
Ο Περικλής δίνει τέλος στη Δηλιακή Συμμαχία, και ιδρύει
την Αθηναϊκή Συμμαχία στο πραγματικό πρόσωπο μιάς Ηγεμονίας της Αθήνας με το πρόσχημα πως αναλαμβάνει και
την προστασία όλων των ελληνικών πόλεων της Συμμαχίας.
Προς τούτο παίρνει, γράφε αρπάζει, τον Δήλιο Θησαυρό της
Συμμαχίας και τον φέρνει στην Αθήνα.
Με τα χρήματα αυτού του Συμμαχικού ταμείου χτίζει το
Κλεινόν Άστυ, το διαχρονικό και παγκόσμιο αυτό κόσμημα
της Αθήνας, δίνοντας δουλειά και ψωμί στον άνεργο Αθηναίο πολίτη, εργάτη και τεχνίτη.
Αλλά και στον μισθοφόρο οπλίτη και ναυτικό, αφού και τα
κουπιά στις αθηναϊκές τριήρεις δεν τα τραβούν πια σκλάβοι
και δούλοι, αλλά πολίτες Αθηναίοι επί μισθώ. Στις κορυφές
του λόφου της Ακρόπολης εδράζονται οι θεοί με τους ναούς
τους και το πνεύμα της σοφίας και της τέχνης της καλής και
πιο κάτω η Αγορά με το οικονομικό εμπόριο και τα περίλαμπρα δημόσια οικοδομήματα. Όλα δε αυτά περιτριγυρισμένα
και μέσα στα Θεμιστόκλεια τείχη. Και έξω από αυτά, τα χαμόσπιτα των πολιτών, οι πολίτες, ο λαός ο όχλος.
Η Αθήνα ανακουφίζεται, η ανεργία ανακάμπτει.
Και όλα αυτά σε εμάς, στη χρονική μνήμη μας, αιώνες τώρα
μετά, κάτι σαν να έρχονται σήμερα και μας θυμίζουν από
αυτές τις διαχρονικές συμμαχικές καλοσύνες των ισχυρών.
Στην πορεία του χρόνου και μεσούντος του πελοποννησιακού πολέμου, πέφτει στην Αθήνα η θανατηφόρα επιδημία.
Κάποιοι στρέφονται και ενοχοποιούν την ανόσια συμπεριφορά των Ελλήνων προς το ιερό νησί της Δήλου που το
έχουν γεμίσει νεκροταφεία και αποφασίζεται ο βίαιος ‘’Καθαρμός’’.
Ξεριζώνονται τα νεκροταφεία, ξεθάβονται οι νεκροί και μεταφέρονται σε κοινό τάφο στη γειτονική Ρηνεία στον ονομαζόμενο Βόθρο της Κάθαρσης.
Απαγορεύονται στο νησί ως μίασμα πλέον οι τοκετοί αλλά
και το θάψιμο των νεκρών ως προσβολή προς το πρόσωπο
του θεού του φωτός.
Προσέτι οι κάτοικοι τη Δήλου εξορίζονται στο Αδραμύτιο
της μικράς Ασίας και το 422 πΧ. οι Δήλιοι ξεκληρισμένοι
ολομόναχοι και εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους γενοκτονούνται από τους Πέρσες.
Στη Δήλο τώρα «μήτε εναποθνήσκειν εν τη νήσω, μήτε εντίκτειν αλλά ες Ρηνείαν διακομίζεσθαι» μας γράφει ο Θουκυδίδης.
Αλλά για σήμερα διακόπτω και στο άλλο φύλλο της εβδόμης
και ευελπιστώ για τη συνέχεια.
Σημ.: Η βιβλιογραφία στο τέλος της σειράς.
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Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Αφού μας ξεβράκωσαν, ρωτούν...
Για να βγάλεις ηλεκτρονική κάρτα προκειμένου να χρησιμοποιείς τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς (ΜΜΜ), σου καταγράφουν τη φάτσα σου (φωτο), το ΑΜΚΑ σου, το
σώβρακο της γιαγιάς σου... Δεν έχω καταλάβει τι χρειάζεται η φωτογραφία μου προκειμένου να αγοράσω εισιτήριο για να μετακινηθώ με κάποιο μέσο, εκτός...
εκτός - λέω- και είναι ένας τρόπος ελέγχου της μετακίνησής μου!!!

Το κωμικοτραγικό είναι ότι ενώ μας ...γδύνουν, το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ρωτάει την Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
την εταιρεία που έχει αναλάβει το ηλεκτρονικό εισιτήριο αν η Αρχή επιτρέπει, την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης με τη διεύθυνση των πολιτών και τα υπόλοιπα
απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αποσταλεί
ταχυδρομικά η «έξυπνη κάρτα», χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών.
Αυτό το ...ενδιαφέρον για τα προσωπικά δεδομένα,
μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλούν, αφού με τις τράπεζες, τις εφορίες, τις κινητές τηλεφωνίες τα προσωπικά μας δεδομένα έχουν γίνει αφίσα στο δρόμο...

τητά τους και πάντα με αυστηρό έλεγχο της πολιτείας, όπως συμβαίνει με την μορφίνη», είπε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. σημείωσε μάλιστα ότι θα μπορούσε να γίνεται και ιδιοπαραγωγή ναρκωτικών σημειώνοντας “με ειδικά
σφραγίδα τα ορισμένα κέντρα όπως στη Σουηδία”!!!
Ας γίνουμε πρώτα Σουηδία, κύριε Υπουργέ και μετά τα
συζητάμε. Σε ποιο κράτος θα δείξω εμπιστοσύνη για
να ελέξγει αν χρησιμοποιείται μόνο από τα νοσοκομεία ως φαρμακευτική αγωγή; Στο ανύπαρκτο κράτος
ελέγχου, αλλά μόνο εισπρακτικής πολιτικής;; Τουναντίον το φοβάμαι ακόμη περισσότερο, ακριβώς γι’ αυτό.

Ελεύθερη και η ηρωΐνη;

ην εξαφάνιση των ελληνικών περιουσιών και των
Ελλήνων βεβαίως, στη Χειμάρα, οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους πώς την αντιμετωπίζουν; Μήπως ως “τουριστική ανάπλαση”;

«Όλες οι ψυχοτρόπες ουσίες, ακόμα και η ηρωίνη,
πρέπει να είναι νόμιμες, ανάλογα με την επικινδυνό-

Τ

Ta ρακοκάζανα!
Όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες αποτελούσαν ένα είδος
συνάντησης που συμβόλιζε την ενότητα, την συνοχή και
την συνέχεια του ελληνικού γένους και της ελληνικής
γλώσσας, έτσι και η τελετουργική διαδικασία της παραγωγής του αποστάγματος από τα στέμφυλα*, ενώνει
τους ΄Ελληνες γύρω από τα ρακοκάζανα για να μη ξεχνούν τις παραδόσεις, που είναι ο ενωτικός κρίκος του
ελληνικού Έθνους!!!
Σ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι βαθιά ριζωμένο το
έθιμο του ρακοκάζανου, αλλά η λεβεντογέννα Κρήτη
κρατάει τα σκήπτρα!!!
Τα ρακοκάζανα ή καζανέματα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους τοποθετείται το
καζάνι, που αποτελείται από τρία μέρη, που είναι η βάση
και το οποίο λέγεται και τσουκάλι, το καπάκι και ένας
σωλήνας που μέσα του διοχετεύεται ο ατμός της βράσης
για να υγροποιηθεί και να μετατραπεί σε ποτό!!!
Τα φλούδια και τα σπόρια από τα πατημένα σταφύλια. Όχι τα κοτσάνια γιατί περιέχουν συστατικά που έχει
το ξύλο και είναι πολύ επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό· μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και τύφλωση,
και προσδίδουν στο ποτό μια πικρή γεύση. Βάζουν λοιπό
τα στέμφυλα μέσα σε βαρέλια για να γίνει η ζύμωση, η
οποία διαρκεί περίπου 40 ημέρες και όταν έρθει η ώρα
για την απόσταξη τοποθετούν το περιεχόμενο των βαρελιών, προσθέτοντας και λίγο νερό, μέσα στο καζάνι για
να βράσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο βρασμός δημιουργεί ατμό, που αναγκάζεται να περάσει μέσα από το
σωλήνα της απόσταξης, όπου εκεί ψύχεται, υγροποιείται
και καταλήγει σταγόνα- σταγόνα σε ένα πήλινο κιούπι
και αυτό το άχρωμο υγρό που παραλαμβάνουμε είναι η
λεγόμενη «πρωτόρακη»!
Ο βαθμός του αποστάγματος μετριέται από τον παρασκευαστή και ιδιοκτήτη του καζανιού και αναλόγως
προστίθεται νερό, για να είναι το απόσταγμα στους επιθυμητούς βαθμούς, που συνήθως πρέπει να είναι γύρω
στους 18 βαθμούς.
Η διαδικασία της απόσταξης απαιτεί ειδική κρατική
άδεια, αλλιώς είναι παράνομη και ο παρασκευαστής τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Για να τηρηθεί όμως το
έθιμο της εορταστικής τελετουργίας της απόσταξης δόθηκαν από το κράτος λιγοστές άδειες και επιτρέπεται σε
ορισμένους χώρους να στηθούν τα καζάνια για την από-

σταξη, που γίνεται σε εορταστική διαδικασία. Οι άδειες
είναι συνήθως κληρονομικές, δηλαδή μεταβιβάζονται
από το πατέρα στο γιο!!
Γύρω από ένα καζάνι συνηθίζονται να γίνονται ολοήμερα γλέντια, τα οποία στην Κρήτη είναι «παραμυθένια»
και συνοδεύονται με τοπικά εδέσματα, που μπορεί να
είναι πλούσια ή φτωχά, αλλά όλα είναι εξ ίσου νοστιμότατα!!! Οι αθάνατοι κρητικοί χοροί που συνοδεύονται από
την χαρακτηριστική κρητική λύρα αποτελούν την κορωνίδα των εκδηλώσεων και πάνω απ΄ όλα, αυτό που απεικονίζει την κρητική ψυχή είναι οι ευχές με «μαντινάδες»!!!
Οι παραδοσιακές νοστιμιές αποτελούνται από τα τοπικά λουκάνικα, τα απάκια και το αντικριστό αρνί η κατσίκι, που ψήνουνε το κρέας αφού το τοποθετήσουν
κομμένο σε κομμάτια απέναντι από την φωτιά και αυτός
ο τρόπος κρατάει από την Μινωική εποχή, αλλά και οι
πατάτες οι οφτές, δηλαδή οι ψημένες με την φλούδα
μέσα στην καυτή στάχτη, ακόμα όμως και φρέσκα καρύδια, κάστανα, ρόδια, μήλα και κυδώνια, συνοδεύουν τα
γιορτινά τραπέζια!!!
Το ποτό που είναι προϊόν πρώτης απόσταξης λέγεται
στην Κρήτη τσικουδιά, ενώ το τσίπουρο και το ούζο προέρχονται από δεύτερη απόσταξη.
Για να αποφεύγονται όμως οι παρανομίες
ορίζονται τα τελωνεία
των εκάστοτε περιοχών
ως υπεύθυνα για την τήρηση των αποστάξεων
και τηρούνται αυστηρά
οι ημερομηνίες που θα
γίνονται αυτές.
Ο Νοέμβρης συνήθως είναι ο μήνας πού γίνονται
τα ρακοκάζανα ή καζανέματα και υπάρχουν γύρω στα
630 νόμιμα ρακοκάζανα στη μεγαλόνησο!!!
Κρητικές γιορταστικές εκδηλώσεις για την παραγωγή της τσικουδιάς ή της ρακής, δεν γίνονται μόνο
στην Κρήτη, αλλά σχεδόν σε όλους τους κριτικούς συλλόγους που βρίσκονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και
το κέφι είναι όμοιο με κείνο που επικρατεί στην Κρήτη!!!
Και επειδή χωρίς μαντινάδα, κρητικό γλέντι δεν νοείται αφιερώνω μια κρητική μαντινάδα που συνδέεται με τις
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις που γίνονται στα ρακοκάζανα:

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

Ελένια ξύλα στη φωθιά
Μπακίρι το καζάνι
Και λιάτικα τα στράφυλλα
Θε μου ρακί τη βγάνει.
Κάθε δουλειά του κρητικού
Πιτήδια και σογάτη
Μα κι δουλειά του καζανιού
Είναι ψυχή γεμάτη
Σα δοκιμάσεις τσικουδιά
Την ώρα που πορίζει
Γένει τα ντέρθα στηn καρδιά
Τα’ έγνοιες του νου ξορίζει.
Το Ρέθεμνος φιλόξενο
σ’ ούλο τον κόσμο αρέσει
Και στο κρασί και στη ρακί
Έχει τη πρώτη θέση.
Ούλα η κρίση τα κοψέ
Μας έβαλε μαχαίρι
Εις το κρασί και στη ρακί
Μόνο μη βάλει χέρι!!!
Οντε νηστεύω το νερό
Ρακή βάνω και πίνω
Κι ο Θεός δεν μου κακοβολά
Μονάχα σαν δεν του δίνω!!!!
Καλόπιοτη λοιπόν κι η φετινή ρακή, με υγεία και
χαρά και του χρόνου καλύτερα!!!
Κι αν βάλετε λίγο μέλι και γαρύφαλο μέσα - για
λίγες ημέρες - γίνεται ένα πολύ ωραίο ρακόμελο!!!
* στέμφυλο < αρχαία ελληνική στέμφυλον = τα απομεινάρια από το
πάτημα των σταφυλιών και την αφαίρεση του μούστου.
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Παγκόσμια γλώσσα τα αρχαία Ελληνικά!
Οι χώρες που τα διδάσκονται

To είχαμε δει πριν πολλά χρόνια στην εξοχή από
κάποιον τουρίστα και είχαμε μείνει με το ...στόμα
ανοιχτό. Φόρτιζε εκείνα τα παλιά κινητά με τον
ήλιο!
Να λοιπόν που κατασκευάστηκε και φορητός ηλιακός φορτιστής.

Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι νεκρή γλώσσα, όπως
επιπόλαια είχε αναφέρει κάποια κυρία εκλεγείσα στο
ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά το καταλαβαίνουν περισσότερο μάλλον οι αλλοδαποί παρά εμείς οι Έλληνες,
που είναι η γλώσσα μας και οι ρίζες μας.
Παράδειγμα:
Τα Αρχαία Ελληνικά και η Ελληνική Γλώσσα διδάσκονται υποχρεωτικά στα Γυμνάσια θεωρητικής κατεύθυνσης στην Ολλανδία, στο Λουξεμβούργο, στην
Πορτογαλία.
Αγγλία: στα δημόσια σχολεία
Γερμανία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται ως υποχρεωτικό μάθημα σε 16 ομόσπονδα κρατίδια.
Ιταλία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε όλα τα λύκεια κλασικής παιδείας.
Βαλκάνια: Στα πανεπιστήμια θεολογικής κατεύθυνσης
και στα εκκλησιαστικά λύκεια διδάσκονται αρχαία ελληνικά.
Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία: Διδάσκεται ως μάθημα επιλογής.
Συνολικά στην Ευρώπη διδάσκονται σε 30 χώρες!

ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
(Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν γράμματα)
Η είσοδος στο κτίριο γραμματείας του Παν.μίου Εδιμβούργου.

Υπάρχει και ένα σχολείο στην «καρδιά» της Αθήνας που διδάσκει την ελληνική γλώσσα, αλλά και αρχαία ελληνικά σε
ξένους που ζούνε στην Ελλάδα.
Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Μέγας
Αλέξανδρος» που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1972 και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίριο στο κέντρο, δίπλα στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος» δόθηκε για να θυμίζει την μεγάλη εξάπλωση της
ελληνικής γλώσσας, που ακολούθησε την εκστρατεία του
Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις Ινδίες.

Τα θαύματα της τεχνολογίας!

«αἰὲν ἀριστεύειν... καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,
μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν...»
(Πάντα να αριστεύεις…και να είσαι ανώτερος
από τους άλλους. (Ιλιάς Ζ', στ. 208)
Το σύμβολο του Boston College της Μασσαχουσέτης...

Ρωσία: Στη Μόσχα τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται στο
Κρατικό Παν/μιο Μόσχας Λομονόσοφ, καθώς και στο
Κρατικό Παν/μιο Ανθρωπιστικών Σπουδών (RGGU), στο
Παν/μιο Αγίας Πετρούπολης, στο Παν/μιο Πετροζαβόντσκ, στη Θεολογική Ακαδημία Μόσχας και σε όλα τα
εκκλησιαστικά λύκεια.
Κίνα: Στους μαθητές άνω των 14 ετών τα ελληνικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής, με τα ποσοστά Κινέζων
που γνωρίζουν ελληνικά να ξεπερνάει το 6%.
Προσθέστε όλα τα Ελληνικά σχολεία που λειτουργούν
ανά τον κόσμο και διδάσκουν τα ελληνικά σε ομογενείς
και μη.

Ηλιακός Φορτιστής
μικροσυσκευών

Η εντυπωσιακή γέφυρα νερού, στο Μαγδεμβούργο που περνάει πάνω από τον ποταμό Έλβα στη Γερμανία, αποτελεί έναν
μεγάλο υδάτινο δρόμο, που τη διασχίζουν
πλοία μεγάλου βάθους, χωρίς καθυστερήσεις μεταξύ Ρηνανίας και Βερολίνου.
Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο, με
συνολικό μήκος 918 μέτρα (690 μέτρα
πάνω από την ξηρά και 228 μέτρα πάνω από
το νερό), πλάτος 34 μέτρα και βάθος νερού
στα 4.25 μέτρα. Για την κατασκευή της
χρειάστηκαν 24.000 τόνοι χάλυβα και
68.000 κυβικά μέτρα μπετόν.
Ο σχεδιασμός στηρίχτηκε στη λογική των αρχαίων υδραγωγείων και χρονολογείται τουλάχιστον από την αρχή του 20ου αιώνα. Οι εργασίες
ξεκίνησαν το 1905 στο Mittellandkanal και συνεχίστηκαν μέχρι το 1942, που σταμάτησαν λόγω
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες το 1998, και
ολοκληρώθηκαν μετά από έξι χρόνια με κόστος 501 εκατομμύρια ευρώ.

Ο φορητός ηλιακός φορτιστής είναι κατάλληλος
για οποιδήποτε συσκευή χρειάζεται φόρτιση.
(iPod, iPhone, Samsung κα.). Έχει δύο θύρες USB
καθώς και μία Micro USB δινοντας σας τη δυνατότητα να φορτίσετε πολλές συσκευές ταυτόχρονα.
Είναι αδιάβροχος, αντέχει στις πτώσεις και είναι
αντικραδασμικός!

ΕΒΔΟΜΗ
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΣΤΙΒΟΣ

Σηματοδότηση της στροφής Μεταξά - παραλιακή στη Βούλα

...ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΘΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Είναι γεγονός πως γύρω από το 6ο Δημοτικό Στάδιο Γλυφάδας εντοπίζουμε σχεδόν σε
καθημερινή βάση την ύπαρξη ατόμων που προβαίνουν σε άσεμνες και σκανδαλώδεις πράξεις.
Σχεδόν 10 έτη έχουν περάσει από τότε που για πρώτη φορά ζητήσαμε και πήραμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του Α. Τ. Γλυφάδας με τη διαμεσολάβηση του Υπαστυνόμου κου Κ.
Σιδηροκαστρίτη.
Πρόσφατα και η 'Αμεση Δράση μέσω της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, άρχισε να παρέχει και αυτή τις
υπηρεσίες της για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Δεν έχουν περάσει μέρες
από τη σύλληψη ύποπτου ατόμου που προέβαινε σε άσεμνες πράξεις έξω από Δημόσιο
Σχολείο της Γλυφάδας. Το γεγονός αυτό έρχεται να ενισχύσει την άποψή μας ότι πλέον
είναι απαραίτητη η κινητοποίηση όλων, Δήμων και Αστυνομίας για την εξάλειψη τέτοιων
φαινομένων που μόνο σε κίνδυνο βάζουν τα μικρά παιδιά που αθλούνται καθημερινά στα
στάδια της πόλης μας.
Είναι κανόνας που εφαρμόζεται σε όλα τα σταδια - προπονητήρια -κολιμβητήρια - πισίνες
κ.λ.π. μία μοναδική είσοδος εν λειτουργία γιατην ασφάλεια και την ομαλή διακίνηση των
μικρών αθλητών.
Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,
Θα ήθελα μέσω εσού να προωθήσουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Βούλας το ακόλουθο αίτημα που αφορά την ασφαλή διέλευση όλων των οδηγών οχημάτων που ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Ι. ΜΕΤΑΞΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΉ
ΛΕΩΦΟΡΟ.
Τον τελευταίο χρόνο σταθμεύουν αυτοκίνητα στην συμβολή της Ι. Μεταξά με
την Παραλιακή και από τις δύο πλευρές του δρόμου εμποδίζοντας εντελώς
την ορατότητα των οδηγών που έρχονται από την πλευρά της Βούλας και προσπαθούν να μπούν στην Ι. Μεταξά. Αν κάποιο όχημα κατεβαίνει την Ι. Μεταξά
προς παραλία, ο οδηγός που προσπαθεί να μπεί στην Ι. Μεταξά αναγκάζεται
(λόγω μη ορατότητας) να φρενάρει απότομα επί της παραλιακής με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει να χτυπηθεί από το όχημα που ακολουθεί επί της παραλιακής λεωφόρου. Προς τούτο ζητώ από τον Δήμο μας να τοποθετήσει στα
πρώτα 10 μέτρα της Ι. Μεταξά, από την δεξιά πλευρά μπαίνοντας, κάποια
πορτοκαλί στυλάκια που εμποδίζουν την στάθμευση στο σημείο αυτό. Δεν
νομίζω ότι το κόστος είναι σοβαρό για το Δήμο. Η ασφάλεια των κατοίκων
είναι πολύ σοβαρότερη.
Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία.
Τίνα Τσιρακοπούλου

Κατοχή και Αντίσταση
στα Μεσόγεια και τη Λαυρεωτική
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η
έκδοση που μας ενεχείρισε
ο Θωμάς Πρόφης, που την
επιμελήθηκε και περιέχει τα
πρακτικά της επιστημονικής
ημερίδας που έλαβε χώρα
τον Οκτώβριο του 2016 στο
Δημαρχείο του Κορωπίου.

κές οργανώσεις και τα γεγονότα».

φήνα· το Μπλόκο της Ραφήνας»

Τάσος Κωστόπουλος: «Αυτολογοκριμένη Μνήμη»

Γιώργος Μαργαρίτης: «Οι τελευταίες ημέρες της ναζιστικής Κατοχής στα Μεσόγεια»

Μιχάλης Λυμπεράκης: «Μυστικές
αποστολές και παραλαβές όπλων
στις ανατολικές ακτές των Μεσογείων. Προετοιμασίες ακροδεξιού
πραξκοπήματος κατά τη διάρκεια
της Απελευθέρωσης»

Τίτλος της έκοδησης «Κατοχή και
Αντίσταση στα Μεσόγεια και τη
Λαυρεωτική»

Ελένη Σοφρώνη: «Cui prodest
scelus, is fecit» (Σενέκας, Μήδεια,
αΙΙΙ, vv500-501)
Πέτρος Φιλίππου-Αγγέλου
«Το ναυάγιο του ORIA στο Σαρωνικό».

Η ημερίδα της 8/10/16, αποτέλεσε
ένα ιστορικό περίπατο με σταθμούς τα περιστατικά που σημάδεψαν ανθρώπους της πόλης του
Κορωπίου και της ευρύτερης περιοχής.

Διαβάζουμε από το εισαγωγικό
του: «Με ανοιχτό το ακανθώδες
ζήτημα της ταυτότητας των ενόπλων που στις 9 Οκτωβρίου 1944,
τρεις μέρες πριν την Απελευθέρωση της Αθήνας, έπνιξαν το Κορωπίσ το αίμα δολοφονώντας 47
άτομα, λεηλατώντας και ακίγοντας εκατοντάδες σπίτια, φροντίζοντας
ταυτόχρονα
να
καταστρέψουν ολοσχερώς το υποθηκοφυλακείο μαζί με όλα τα τοπικά συμβολαιογραφεία».

Το βιβλίο περιέχει τις ομιλίες,
όπως παρουσιάστηκαν στην ημερίδα και είναι:
Δημήτρης Αρβανιτάκης: «Μαρκόπουλο: Συλλήψεις και εκτελέσεις
πατριωτών»
Γιώργος Δερμάτης: «Τα μπλόκα
Λαυρίου - Κερατέας»
Γιώργος Ιατρού: «Οι διαφυγές στη
διάρκεια της Κατοχής από τις
ακτές της Αττικής. Οι αντιστασια-

Θωμάς Πρόφης: «Η τραγωδία του
Κορωπίου. Η απελευθέρωσε που
δεν ήλθε»

Είναι εκδόσεις ΑΩ, Θωμάς Πρόφης.
Τηλ. 6932616019,
Δημήτρης Μακρής: Η Γερμανική
Κατοχή και η Αντίσταση στη Ρα-

aomegaekdoseis@yahoo.gr

Η γραμμή Α1 να φθάνει και στο
Κέντρο Υγείας Βάρης
Γράφαμε στο προηγούμενο
φύλλο ότι η γραμμή του
ΟΑΣΑ Α1 που κινείται
Βούλα - Πειραιά, μετά από
αίτημα κατοίκων της Βάρης
- Βάρκιζας σε συνεργασία
με το Δήμο 3Β, επεκτάθηκε
και θα τερματίζει στη Βάρκιζα.
Πολλοί κάτοικοι από τη
Βάρη επικοινώνησαν μαζί μας και παρακαλούν, το
Α1 να περνάει και από το Κέντρο Υγείας Βάρης,
γιατί δεν το προσεγγίζει κανέναν μεταφορικό μέσο.

Διάλεξη για το έπος του 1940
από το Ρόταρι Βούλα-Πανόραμα
Ο Αντιστράτηγος ε.α. Αντώνης Μυτιληνάκης, προσκεκλήμένος ομιλητής του Ομίλου Ρόταρι Βούλα Πανόραμα, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη
την 18η Οκτωβρίου, με αφορμή την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου, με θέμα: τα γεγονότα της περιόδου 1919-1939 που οδήγησαν στην έκρηξη του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και ειδική μνεία για τους
ηρωϊκούς Έλληνες μαχητές του έπους 1940-41, που
δεν τιμήθηκαν όπως έπρεπε από την πολιτεία.
Η ομιλία διανθίστηκε με σπάνιο κινηματογραφικό
και φωτογραφικό υλικό!
Τη διάλεξη ετίμησε με την παρουσία του και ο Διοικητής Ρόταρι της Περιφέρειας 2470.

Απολογισμός τριετίας στην Περιφέρεια Αττικής
Aπολογισμός έργου της τριετίας στην Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στο
Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.
Με συνοπτικές ομιλίες παρουσίασαν το έργο τους
όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων και στη συνέχεια πήρε το λόγο η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου τόνισε: «Ο παρών
απολογισμός είναι μια εκδήλωση μακριά από επετειακές λογικές, που εντάσσεται σε μια λογική παρουσίασης έργου και λογοδοσίας. Μια διαδικασία που
ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την
ευθύνη της διοίκησης της Περιφέρειας, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα, μακριά από τις λογικές της τηλεθέασης και της διαμεσολάβησης των τηλεοπτικών
πλατό, στη βάση της ουσίας και της άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες», επεσήμανε ο περιφερειάρχης.
Αναφέρθηκε στην ανάγκη νέας σχέσης των πολιτών
με την πολιτική ως «νέα βάση για ένα νέο υπόδειγμα
δημόσιας διοίκησης». Πρόκειται για μία «αμφίδρομη
σχέση, όπου οι αιρετοί αναλαμβάνουν την ευθύνη να
ηγηθούν, να πάρουν θέση, να προτείνουν στους πολίτες».

«Εμείς το statusquo του παρελθόντος
το ξεθεμελιώνουμε, όχι με λόγια
και αναθέματα, αλλά με έργα»
«Από την αρχή της Διοίκησής μας δίνουμε συστηματικά έναν διμέτωπο αγώνα. Τον αγώνα αλλαγής του
υποδείγματος άσκησης διοίκησης και ταυτόχρονα

τον αγώνα αντιμετώπισης των αναγκών των τοπικών
κοινωνιών.
Πρόκειται για μια προσπάθεια διαρκείας την οποία
θα συνεχίσουμε. Συγκεκριμένα, η αλλαγή του υποδείγματος Διοίκησης αφορά στην αντιμετώπιση της
γραφειοκρατίας, η οποία συχνά είναι το άλλοθι της
διαφθοράς.
Από την άλλη η αντιμετώπιση των αναγκών των
τοπικών κοινωνιών έχει να κάνει, σε συνεργασία με
τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
με 14 μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα,για έργα υψηλής προστιθέμενης
αξίας, όπως τα 73 εκατομμύρια για την ανάπλαση του
Φαληρικού όρμου ή τα 32.5 εκατομμύρια για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας.

Ανακαινίστηκε το Αγροτικό Κτηνιατρείο Λαυρεωτικής
Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής
Αττικής σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής, πραγματοποίησαν εκδήλωση και αγιασμό
στο αγροτικό κτηνιατρείο Λαυρεωτικής στην Κερατέα. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και
Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος στις 26
Οκτωβρίου.

Μετά την τέλεση του Αγιασμού, η
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕΑΑ Χρυσάνθη Καπετανοπούλου, μίλησε για τις υπηρεσίες που παρέχει το

Αγροτικό Κτηνιατρείο, επισημαίνοντας
ότι είναι υπεύθυνο για όλο το ζωικό
κεφάλαιο στους δήμους Λαυρεωτικής,
Σαρωνικού, Μαρκοπούλου, Κρωπίας
και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,
ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στο
έργο και την προσφορά της Μαρίας
Λιάκου, της κτηνιάτρου που το στελεχώνει.

Στη συνέχεια μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο
οποίος είπε ότι η ανακαίνιση – επισκευή του χώρου του Κτηνιατρείου
δηλώνει τη εκπεφρασμένη θέληση της

Περιφέρειας Αττικής για στήριξη και
ανασυγκρότηση του πρωτογενούς
τομέα, ειδικά μετά τη στροφή πολλών
– νέων κυρίως - ανθρώπων τα τελευταία χρόνια της κρίσης στον αγροτικό
– κτηνοτροφικό τομέα, στην προσπάθεια αναζήτησης επαγγελματικής διεξόδου.
Ακολούθησαν σύντομες ομιλίες από
τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη
Λουκά, ο οποίος έκανε αναφορά στο
ιστορικό της ίδρυσης και λειτουργίας
του Κτηνιατρείου, αλλά και από τον
Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής Σταύρο Ιατρού που
μίλησε κυρίως για το πώς φτάσαμε
στη σημερινή μορφή του Κτηνιατρείου
μετά από σχετική πρωτοβουλία στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής.
Το Αγροτικό Κτηνιατρείο ιδρύθηκε το
1957, αναγέρθηκε το 1963 σε οικόπεδο 250 τ.μ. που παραχωρήθηκε στο
Υπουργείο Γεωργίας από τον Δήμο Κερατέας και ξεκίνησε να λειτουργεί τον
επόμενο χρόνο.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και η 1η Γιορτή Ανάδειξης
Τοπικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων.

... Έχουμε συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο: είμαστε φανατικά και αδιαπραγμάτευτα υπέρ της άσκησης αποτελεσματικής, χρηστής διοίκησης, κόντρα
στα μικρά και μεγάλα συμφέροντα που κερδίζουν από
την απραξία.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται μια διεκδικητική Περιφέρεια, χωρίς τις «δουλείες» που επιβάλλει μια ξεπερασμένη αντίληψη που θέλει την
Αυτοδιοίκηση απλό ιμάντα μεταβίβασης εντολών της
κεντρικής εξουσίας. Αυτή είναι η δική μας κόκκινη
γραμμή», είπε μεταξύ άλλων η περιφερειάρχης.

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων
Τα πεπραγμένα – δράσεις και έργα – της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής παρουσίασε συνοπτικά ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής
Πέτρος Φιλίππου.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής έχει
γίνει αξιοσημείωτη δουλειά σε πολλούς τομείς μέσα
από καλή συνεργασία με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς και τις συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης και των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής (ΠΕΑΑ), είναι το μεγαλύτερο που έχει
συνταχθεί ποτέ, υπερβαίνοντας τα 250.000.000€,
επεσήμανε ο Π. Φιλίππου.
Οι βασικοί τομείς που περιλαμβάνει το παραπάνω
πρόγραμμα είναι: αποχέτευση, αντιπλημμυρική προστασία, αθλητικές υποδομές, παιδικοί σταθμοί – αναβάθμιση σχολείων, οδοποιία, πολιτισμός, διαχείριση
απορριμμάτων, μεταφορά μαθητών, και άλλα.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αντιπεριφερειάρχης ότι «στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των δήμων και των φορέων της
χωρικής μας αρμοδιότητας, ώστε μέσα από την καλή
συνεργασία να προωθήσουμε έργα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής».
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Kατειλημμένο το πεζοδρόμιο του 2ου Δημ. Σχολείου Βούλας
Κάτοικοι γύρω από το 2ο Δημοτικό
Σχολείο Βούλας, επικοινώνησαν μαζί
μας, γιατί επί 15 ημέρες ενημερώνουν
το Δήμο 3Β, ότι το πεζοδρόμιο του 2ου
Δημ. Σχολείου είναι κατειλημμένο, με

κλαδιά και σκουπίδια, αλλά κανείς δεν
φαινόταν να ανταποκρίνεται.
Έτσι την περασμένη Δευτέρα 30/10
τραβήξαμε σχετικές φωτογραφίες.
Ωστόσο μέσα στην εβδομάδα που

τρέχει τα απέσυραν (φωτό 1η σελίδα).
Το θεωρούμε απαράδεκτο να κατεβαίνουν τα παιδιά στο δρόμο, κινδυνεύοντας να πάθουν ατύχημα, γιατί
είναι κατειλημμένο το πεζοδρόμιο...
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀναξιµένους
ἄρχεσθαι
&
Ἀκινητότητος,
Ἀµετακινησίας
παύεσθαι
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΕΥΡΥΣΤΡΑΤΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
585/4 - 528/5

«Ἀναξιµένης τόν ἀέρα (δηλ. θεόν
εἶναι)· δεῖ δ᾽ὑπακούειν ἐπί τῶν οὕτως
λεγοµένων τάς ἐνδιηκούσας τοῖς
στοιχείοις ή τοῖς σώµασι δυνάµεις»
(Ἀέτιος Ι, 7, 1)

[= Ο Αναξιμένης λέει ότι ο αέρας (είναι
θεός)· πρέπει όµως σύµφωνα µε αυτή
την αντίληψη να εννοεί τις δυνάµεις που διαπερνούν τα
υλικά στοχεία ή τα σώµατα].

«Καί τό μεταβάλλειν ἡδύ· εἰς φύσιν γάρ γίγνεται μεταβάλλειν· τό γάρ αὐτό ἀεί ὑπερβολήν ποιεῖ τῆς
καθεστώσης ἕξεως, ὅθεν εἴρηται µεταβολή
πάντων γλυκύ».
(Αριστοτέλης, 384-322, “ΡΗΤΟΡΙΚΗ” Α᾽, 1371α, 24-27)

(= ευχάριστη όμως είναι και η μεταβολήϙ διότι είναι φυσικό να μεταβάλλονται όλα· γιατί και το να επαναμβάνεται συνεχώς το ίδιο πράγμα αποτελεί υπερβολή της
συνήθειας που υπάρχει, και γι’ αυτό έχει λεχθεί ο στίχος «Η αλλαγή/μεταβολή είναι το πιο γλυκό απ’ όλα τα
πράγματα»).

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στο προηγούμενο φύλλο ασχοληθήκαμε με τους Νόμους της Διαλεκτικής που τους διατύπωσαν ο Καρλ
Μαρξ και ο Φρίντριχ Ένγκελς αφού τους αρύστηκαν*
από τους ΠΡΟΣΩ-ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ.
Η μεταβολή/μετατροπή των ποσοτικών αλλαγών σε ριζικές ποιοτικές είναι ένας από τους πιο γενικούς νόμους της εξέλιξης της φύσης και της κοινωνίας.
Στη φύση συντελείται με άλματα η μετάβαση από τη μία
κατάσταση στην άλλη, όπως λ.χ. στην περίπτωση της θέρμανσης ή της ψύξης του νερού. Στην κοινωνία συντελείται με τα άλματα των επαναστάσεων που είναι η
ατμομηχανή της ιστορίας, ήτοι οι κινητήριες δυνάμεις της.

1ος Νόμος της Διαλεκτικής
Μετατροπή των ποσοτικών αλλαγών σε ποιοτικές
(μεταστοιχείωση)
Τι συνιστά την ποιότητα; Το σύνολο των ιδιοτήτων, των
χαρακτηριστικών που κάνει ένα φαινόμενο ή ένα αντικείμενο αυτό που είναι.
Οι ποσοτικές αλλαγές είναι αυτές που δεν αλλάζουν
την ουσία του φαινομένου, ενώ οι ποιοτικές αυτές που

επιφέρουν αλλαγή της ουσίας του/ της δομής του. Για
παράδειγμα η μετάβαση από την ποιότητα του εμβρύου
σε αυτή ενός νεογέννητου ανθρώπου, αποτελεί προϊόν
μηνών εγκυμοσύνης, μέχρις ότου η συσσώρευση αλλαγών θα δημιουργήσει σε μία πολύ σύντομη στιγμή την
μεταλλαγή σε μια νέα ποιότητα. Αυτή η αιφνίδια, βίαιη
κομβική αλλαγή ονομάζεται ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΜΑ.
Ο «1ος Νόμος της Διαλεκτικής» «Η ποσότητα παράγει
την ποιότητα» επαληθεύεται και με τρία παραδείγματα:
δύο από τη φύση και ένα από την οικονομία.
Το νερό βράζει στους 1000 κελσίου, ποσοτική συσσώρευση θερμοκρασίας, που οδηγεί σε ποιοτική μεταβολή,
ήτοι στη μετετραπή του σε ατμό, υδρατμούς. Το νερό
(υγρό στοιχειο) μετατράπηκε σε αέριο, κι αν ψυχθεί γίνεται πάγος (στερεό στοιχείο). Δεν έχουμε αλλαγή
δομής / σύστασης αλλά μορφής.
Το ατσάλι όταν θερμαίνεται διατηρεί τη σκληρότητά
του, όταν όμως η θερμοκρασία του φτάσει στο
κρίσιμο/απόλυτο σημείο, το μέταλλο παύει να ‘ναι
σκληρό και μεταβάλλεται σε υγρό.
Για να μπορέσει να μεταβληθεί το Χρήμα σε Κεφάλαιο
χρειάζεται ένα ορισμένο μέγεθος ανταλλακτικής αξίας,
ποσοτική συσσώρευση χρήματος που οδηγεί στην ποιοτική μεταβολή, ήτοι στη μετατροπή του σε Κεφάλαιο.

«Αν απουσιάζει η Δικαιοσύνη, τι άλλο είναι η Πολιτική
“Εξουσία” παρά Οργανωμένη Ληστεία».
«Η φιλανθρωπία δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για
τη δικαιοσύνη που δεν απονέμεται».
(Ιερός Αυγουστίνος, 354-430, χριστιανός, θεολόγος και φιλόσοφος)

Ο Ιερός ή Άγιος Αυρήλιος Αυγουστίνος, επίσκοπος του
Ιππώνος της Νουμιδίας από το 396, γεννήθηκε στην Ταγάστη (σημερινό Σουκ Αράς της Αλγερίας) στη Βόρεια
Αφρική το 354 και απεβίωσε το 430. Είναι η μεγαλύτερη
μορφή της Δυτικής Χριστιανικής σκέψης. Θεωρείται ο
πατέρας της Φιλοσοφίας της Θρησκείας και της Φιλοσοφίας της Ιστορίας αλλά και ο μεγαλύτερος Φιλόσοφος που έζησε στα 1000 χρόνια που κράτησε ο
Μεσαίωνας (από τον 5ο-15ο αιώνα. Στο πρόσωπό του
συναντάμε, ή συναντούσαμε μέχρι προσφάτως, για
πρώτη φορά όλες τις ρίζες της σύγχρονης Ευρώπης,
την Ελληνική Φιλοσοφία, τον Ρωμαϊκό Πολιτισμό και
το Χριστιανισμό.
Κατά ένα περίεργο τρόπο αποτελεί τον Πρώτο Σύγχρονο Ευρωπαίο!!!
Στο σπουδαιότερο και πιο εντυπωσιακό απ’ τα έργα του
“De Civitate Dei”, (=περί της πολιτείας του Θεού, 413426), ο συγγραφέας αποκρούει τους ισχυρισμούς των
Εθνικών, σύμφωνα με τους οποίους η κατάκτηση της
Ρώμης και άλλα πολλά δεινά προέρχονταν από την οργή
των θεών για το ότι ο Χριστιανισμός δεν καταδιωκόταν.
Αντιπαραβάλλει την Πολιτεία του Θεού, ήτοι την Εκκλησία του Χριστού με τη Γήινη Πολιτεία και τονίζει την
απόλυτη υπεροχή της χριστιανικής πίστης.
Περιγράφει την ανθρώπινη ιστορία σαν σύγκρουση της
εγωιστικής αγάπης (φιλαυτία), της επίγειας πόλης με
τη θεϊκή αγάπη, θεμελίου της επουράνιας πολιτείας.
Έτσι θεμελιώνει μια Φιλοσοφία της Ιστορίας και μια καινούργια Πολιτική Φιλοσοφία.

ΙΕΡΟΣ (ΑΓΙΟΣ) ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ
«iste (Anaximandrus) Anaximenen, discipulum et successorem reliquit, qui omnes rerum causas aeri infinito dedit, nec deos negavit aut tacuit; non tamen ab
ipsis aerem factum, sed ipsos ex aere ortos credidit».
(Ιερός Αυγουστίνος, 354-430, De Civitate Dei VIII, 2)

«Ο Aναξίμανδρος άφησε στη θέση του, μαθητή και διάδοχό του, τον Αναξιμένη, που απέδιδε όλες τις αιτίες
των πραγμάτων στον Άπειρον Αέρα, χωρίς να αρνείται
τους θεούς ή να αποσιωπά την ύπαρξή τους, όμως δεν
πίστευε ότι ο ΑΗΡ δημιουργήθηκε απ’ αυτούς, αλλά ότι
αυτοί οι ίδιοι δημιουργήθηκαν από τον αέρα».
(Ιερός / Άγιος Αυγουστίνος, 354-430, “De Civitate Dei” VIII, 2).

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Ο Ίωνας, Μιλήσιος Φιλόσοφος ασχολήθηκε και με τη
Γεωγραφία. Από τις ανάγκες του εμπορίου και της ναυτιλίας στα χρόνια εκείνα, που πραγματοποιήθηκε ο
Β΄ελληνικός αποικισμός, οι διανοούμενοι δεν ήταν άνθρωποι μόνο του “γραφείου” και της “πένας”, δηλαδή
γραφειοκράτες, αλλά συμμετείχαν ενεργά στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της πόλης τους.
Και ως εκ τούτου έπρεπε να γνωρίζουν πού υπάρχουν
αγορές για να βγαίνουν - και πού μπορούν να αναπτυχθούν ευνοϊκές για την πόλη τους ανταλλακτικές, εμπορικές σχέσεις, αλλά και ανταλλαγές ιδεών (πνευματική
ζύμωση), όχι όπως σήμερα που περιμένουμε απ’ το
2009 να βγούμε σ’ αυτές για να μπορούμε να δανειζόμαστε(!!!) με υψηλό επιτόκιο αλλά χωρίς μνημόνια. Το
“δανείζεσθαι” όμως “τους ελευθέρους δούλους ποιεί”,
όπως λέει ο Πλούταρχος. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε
με την αντίστοιχη αξία αυτών που παράγουμε.
Γι’ αυτό και ο Αναξιμένης ήταν σπουδαίος γεωγράφος,
όπως όλοι οι στοχαστές, ενεργοί πολίτες της εποχής του.

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ
Με γνήσιο επιστημονικό ταλέντο περιέγραψε το φαινόμενο του φωσφορισμού της θάλασσας. Φωσφορισμός
ονομάζεται η εκπομπή δευτερογενούς ακτινοβολίας η
οποία διαρκεί και μετά την παύση της διεγείρουσας το
σώμα ακτινοβολίας. Η διάρκεια του φωσφορισμού είναι
διαφορετική σε κάθε ένα φωσφορίζον υλικό και εξαρτάται από το χρόνο που απαιτεί το σώμα για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση μετά τη διακοπή
φυσικά του προσπίπτοντος φωτός.
Η προσπίπτουσα ενέργεια, φωτεινή ή ηλεκτρομαγνητική (υπεριώδης κ.λπ.), αποθηκεύεται υπό μορφή χημική, τα μόρια ή άτομα του σώματος παίρνουν μέρος
της προσπίπτουτσας ενέργειας και αποκτούν μεγαλύτερη σχετικώς ενέργεια, από όση είχαν πριν από το φωτισμό τους.
Οι πρόγονοί μας παρατηρούσαν διά γυμνού οφθαλμού,
χωρίς φωσφοροσκόπια, φασματοσκόπια και τεχνικούς
δορυφόρους, τα Εν-όφθαλμα. Εμείς οι σύγχρονοι με τα
υπερσύγχρονα τηλεσκόπια και τα τελειότερα τεχνολογικά μέσα δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τα Εξόφθλαμα (οφθαλμοφανή, ολοφάνερα, αυτά που
βγάζουν μάτι).
Σημειωτέον ότι ο Φωσφόρος ή Εωσφόρος < ο φέρων
την έω = την αυγήν είναι, σύμφωνα με την Προϊστορία
μας, γιος της Ηούς (= Αυγής) και του Κέφαλου, γενάρχη του αττικού γένους των Κεφαλιδών. Είναι ο Αυγερινός το άστρο της αυγής / του χαράματος. Η χρήση
της λέξης ως προσδιορισμού του Διαβόλου, πριν αυτός
εκπέσει στην αμαρτία, ανάγεται στην Π. Διαθήκη
(Ησαΐας 14,12) «πώς εξέπεσεν εκ του ουρανού ο εωσφόρος ο πρωί ανατέλλων;», όπου η λέξη εωσφόρος
αποδίδει το “εβραϊκό” helel (= λαμπρός), δηλαδή το ελληνικότατον εξεβραϊσμένον Ηelios - Ήλιος.
―――
* αρύστηκαν = άντλησαν.
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
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Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2017
Ένα απάνθισμα από την παρέλαση της
28ης Οκτωβρίου σε Δήμους.
Αθλητές από όλα τα τμήματα του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης παρήλασαν στον εορτασμό της 28ης
Οκτωβρίου 2017 στο Δήμο 3Β, που
έγινε στη Βουλιαγμένη.
Σημαιοφόροι ο Μάνος Ζερδεβάς και ο
Γρηγόρης Καπετανάκης, Παγκόσμιοι
Πρωταθλητές Υδατοσφαίρισης Νέων

Στη Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης παρήλασε και ο “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πολεμιστών Κύπρου 1964-1967 - 1974”. Ανάμεσά τους και ο Βαριώτης Γιώργος Γεωργάρας.

Ανδρών στη Σερβία και Κυπελλούχοι
Ελλάδος.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου, όπως κάθε χρόνο,
τίμησε με την δέουσα λαμπρότητα και επισημότητα, την Εθνική Επέτειο του «ΟΧΙ»
στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου και
έπειτα, βράβευσε τους Μαθητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η μαθητική Παρέλαση, έγινε υπό την συνοδεία των εμβατηρίων της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου.
Αμέσως μετά την παρέλαση, στο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο «Άρτεμις», πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη απονομή επαίνων
στους μαθητές του 1ου και 2ου Λυκείου του
Δήμου Μαρκοπούλου, που εισήχθησαν σε
Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Απονέμοντας τις τιμές που αρμόζουν στους
ήρωες του έπους του ‘40, ο Δήμος Διονύσου γιόρτασε με κάθε επισημότητα την
εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, παρόντος του Δημάρχου Διονύσου Διονύση Ζαμάνη, μελών της Διοίκησης και του
Δημοτικού Συμβουλίου και με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων καθώς και πλήθους πολιτών.
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ΕΒΔΟΜΗ

“H πλατεία των Ιμίων”
ως μαθησιακή διαδικασία
γράφει ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Στη Βούλα ως αστική περιοχή κατοικούν άτομα και
οικογένειες, οι οποίες ως επί το πλείστον διαθέτουν
υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι
η θεμελιώδης αρχή της κοινωνικής συνύπαρξης,
όπως αυτή αναλύεται στο καντιανό πρόγραμμα της
πρακτικής φιλοσοφίας, θα έπρεπε να αποτελεί τη
βάση της κοινωνικής ζωής μας σ’ αυτήν την περιοχή.
Ποια είναι αυτή η θεμελιώδης αρχή του κοινού κοινωνικού βίου μας; Με απλά λόγια: να μην πράττεις εναντίον του άλλου αυτό που εσύ δεν θέλεις να κάνει εις
βάρος σου ο άλλος.
Αλλά ας εξετάσουμε τα εμπειρικά δεδομένα και στη
συνέχεια να επιχειρήσουμε την θεωρητική ανάλυσή
τους. Στην «πλατεία των Ιμίων», δεν μπορεί κανείς
ούτε τον καφέ του να πιεί ούτε το φαγητό του να
απολαύσει, είτε μόνος του είτε με τη συντροφιά του,
επειδή παρέες παιδιών έχουν μετατρέψει ολόκληρη
την περιοχή σε απέραντη «παιδική χαρά». Πράγματι
παιδιά όλων των ηλικιών (από ενός έτους μέχρι δεκαπέντε ετών) αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα παιχνιδιού και εννοείται ότι εντάσσονται μέσω
αυτών των δραστηριοτήτων στο σύστημα της κοινωνικοποίησης. Οι γονείς τους και οι παιδαγωγοί τους,

είναι θαμώνες στα καφενεία και τα εστιατόρια του πεζοδρόμου και όποιος τολμήσει να πλησιάσει στην
«περιοχή» τους, αντιμετωπίζεται ως παρείσακτος.
Εάν τα εμπειρικά δεδομένα καταγράφονται με την
προσήκουσα περιγραφική ορθότητα, τότε εγείρονται
μείζονα παιδαγωγικά ερωτήματα: τα ίδια τα παιδιά
συμπεριφέρονται στην έκταση της πλατείας όχι ως
πολίτες, αλλά ως μάζα. Και η αντίφαση στο σημείο
αυτό είναι έκδηλη: πώς ενώ στο σχολείο τους μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τον «άλλον», στη βάση της
καντιανής κατηγορικής προσταγής (δηλ. να δηλώνεις
τον σεβασμό σου προς τον άλλο), στην «πλατεία των
Ιμίων» «μεταμορφώνονται» (όπως ωραιότατα περιγράφει τη μεταμόρφωση ο Κάφκα) σε μέλη ανθρώπινης μάζας; Η παιδαγωγική αντίληψη του σχολείου
(του παιδαγωγικού συστήματος της κοινωνικοποίησης του ατόμου) και η παιδαγωγική πρακτική των
γονέων – παιδαγωγών είναι φανερό ότι στην περίπτωση της «πλατείας των Ιμίων» συγκρούονται.
Δεν μπορώ να υποθέσω, ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα, το οποίο έχει επωμισθεί το δύσκολο έργο
της κοινωνικοποίησης του ατόμου, να προωθεί ιδέες
αντικοινωνικής συμπεριφοράς! Ως Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχω αναλάβει να μυήσω τους φοιτητές
μας από το πρώτο κιόλας εξάμηνο των πανεπιστημια-

κών σπουδών τους, στην έρευνα και την πρωτότυπη
εργασία γνώσης και δεν μπορώ να φαντασθώ ότι
αυτοί οι φοιτητές μας ως προσωπικότητες διαμορφώθηκαν μεταξύ των άλλων διαδικασιών κοινωνικοποίησης και μέσω της μαθησιακής διαδικασίας της
«πλατείας των Ιμίων». Υποθέτω ότι τέτοιου τύπου
πλατείες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα γενικά.
Κοντολογίς σ’ αυτή την πλατεία, σ’ αυτή την περιοχή,
η αντικοινωνική συμπεριφορά έχει αναχθεί στην κατεξοχήν ανθρώπινη συνθήκη. Και για την κατάσταση
αυτή υπεύθυνοι δεν είναι ούτε οι τοπικοί εκλεγμένοι
άρχοντες, ούτε πολύ περισσότερο κάποιες αόρατες
υπερβατολογικές δυνάμεις. Υπεύθυνοι για την κατάσταση του όχλου και της μάζας στην καθημερινή συνθήκη της ζωής μας, αλλά προ πάντων για την
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων είναι οι
ίδιοι οι γονείς τους και οι παιδαγωγοί τους.
* Θεόδωρος Γεωργίου είναι Καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών
με δώρο ταξίδι στο χωριό του ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών πραγματοποιεί έναν ακόμα μεγάλο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό
Διαγωνισμό και προσφέρει σε μαθητές όλης της
χώρας, την ευκαιρία να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων,

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και εκπαίδευσης των
νέων.

ένα ταξίδι στο χωριό του Άι Βασίλη στη Λαπωνία, μια 4ήμερη εκδρομή στη Ρόδο, ένα
ποδήλατο, αλλά και πολλά άλλα συναρπαστικά δώρα.
Με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης των νέων, καθώς και την αύξηση συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία της
ανακύκλωσης, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών σε συνεργασία με Δήμους όλης της
χώρας, πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια Εκπαιδευτικούς Διαγωνισμούς, προσφέροντας μεγάλα
έπαθλα στους μαθητές. Με βασικό μήνυμα «Προστατεύω το περιβάλλον, Ανακυκλώνω!» η Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Συσκευασιών, τα τελευταία χρόνια έχει
καταφέρει μέσα από ποικίλες δράσεις να μεταδώσει
στο κοινό τα ουσιαστικά οφέλη της ανακύκλωσης,
αλλά και να επηρεάσει σημαντικά στην αλλαγή της

Μέσω των Εκπαιδευτικών Διαγωνισμών, μαθητές από
όλη τη χώρα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της
ανακύκλωσης και γίνονται αρωγοί στην προσπάθεια
της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών, να
προσφέρει σε όλους ένα καλύτερο και περιβαλλοντικά ασφαλές, μέλλον.

Έως τις 20 Δεκεμβρίου, με την ανακύκλωση πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, μαθητές
από όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Μεγάλο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό που διεξάγεται στα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης κάθε δήμου, με σημαντικά έπαθλα, για
όλους τους μαθητές των σχολικών τμημάτων που θα
συγκεντρώσουν τις περισσότερες συσκευασίες:
1ο έπαθλο: Ταξίδι 4 ημερών στο Ροβανιέμι, στο χωριό
του Άι-Βασίλη & Tablet*
2ο έπαθλο: Ταξίδι 4 ημερών στη Ρόδο & Smartwatch*
3ο έπαθλο: Ποδήλατο & Action Camera
Στο Διαγωνισμό, μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα
3 σχολικά τμήματα που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, θα κερδίσουν τα συναρπαστικά δώρα
από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών.
Πληροφορίες: antapodotiki.gr | 801 11 67890
*Στην περίπτωση που το 1ο ή 2ο σχολικό τμήμα πανελλαδικά που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες
συσκευασίες είναι Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο,
τα δώρα-έπαθλα θα διαφοροποιηθούν.
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Η παρακμή του Κεφαλαίου και οι
επικίνδυνες αυταπάτες της Εργασίας
Γράφει ο Κώστας Λάμπος
claslessdemocracy@gmail.com,

Όσοι αντιμετωπίζουν τις παρακμιακές εξελίξεις σε τοπικό, εθνικό και οικουμενικό επίπεδο ως πολίτες και όχι
ως ‘ποίμνια’ θρησκευτικών αγυρτών και ως οπαδοί εξουσιομανών τυχοδιωκτών, διερωτώνται για το κατά πόσον
οι τοπικές κοινωνίες, τα έθνη και η ανθρωπότητα συνολικά αποτελούνται από λογικά όντα που θέλουν να επιβιώσουν, να ευτυχίσουν και να συνεχίσουν να
δημιουργούν την ιστορία τους ως συλλογικότητες, ως
επιμέρους και ως το Όλον Εμείς. Η εκατομμυριόχρονη,
αργόσυρτη και βασανιστική εξέλιξη της, για όλες τις
μορφές της, κοινόριζης ζωής, όπως μας δίδαξαν ο Αριστοτέλης και ο Δαρβίνος, από την αμοιβάδα μέχρι τον
άνθρωπο, υπάκουε πάντα στον νόμο της επιβίωσης
μέσω της διαφοροποίησης των ειδών. Στο επίπεδο μάλιστα της ανθρώπινης κοινωνίας η ζωή επεδίωκε σταθερά και ανυποχώρητα, στα πλαίσια πάντα της
αρμονικής σχέσης μεταξύ ανθρώπινης κοινωνίας και γήινης βιόσφαιρας, κάτι ξεχωριστό και αντάξιό της, όπως
την κοινωνική ισότητα, την δημοκρατική και την ειρηνική συμβίωση όλων των ανθρώπων και όλων των
λαών.
Αυτή η πορεία λοξοδρόμησε από τη στιγμή που κάποιοι
αποφάσισαν να διαχωρίσουν βίαια τη θέση τους από την
υπόλοιπη κοινωνία ιδιωτικοποιώντας με τη μορφή της
ατομικής ιδιοκτησίας ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της
κοινής βιόσφαιρας, της κοινής προίκας της ανθρωπότητας, αφήνοντας τους πολλούς εκτεθειμένους στις στερήσεις και στις αυθαιρεσίες των σκοταδιστικών και
εξουσιαστικών ιερατείων. Από τότε και μέχρι σήμερα οι
επιμέρους κοινωνίες και η ανθρωπότητα συνολικά πορεύονται με τεράστιες δυσκολίες προς τον έναν και μοναδικό στρατηγικό στόχο τους, την κοινωνική ισότητα,
διασπασμένες σε εξουσιαστές-σφετεριστές του κοινού
πλούτου και σε εξουσιαζόμενους που στερούνται τα
χρειώδη για μια φυσιολογική σωματική, πνευματική και
κοινωνική ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά οι διαχρονικές δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού
κατάφεραν, κόντρα στα εμπόδια των εκάστοτε εξουσιαστών, να οδηγήσουν τις εξελίξεις στο σημείο που ο Αριστοτέλης οραματιζόταν, όπου τα εργαλεία θα
λειτουργούν (αυτόματα) όπως τα αγάλματα του Δαιδάλου και οι τρίποδες του Ηφαίστου και οι σαΐτες θα υφαίνουν μόνες τους και μόνες τους θα παίζουν και οι
χορδές της κιθάρας, για να μην υπάρχει η ανάγκη κάποιοι, οι λίγοι, οι εξουσιαστές να είναι αφεντικά και οι
πολλοί, οι εξουσιαζόμενοι, να είναι δούλοι.
Στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, οι επιστήμες και η τεχνολογία έχουν κάνει πραγματικότητα το όραμα του
Αριστοτέλη με την αυτοματοποίηση της παραγωγής,
και σύμφωνα με τις σχετικές επιστήμες όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι κοινωνικά ίσοι κι ελεύθεροι
και να ευτυχούν εργαζόμενοι δημιουργικά και αλληλέγγυα μία ώρα την ημέρα, ή μία ημέρα οκτάωρης εργασίας την εβδομάδα, ή τέσσερις μέρες τον μήνα, υπό τον
όρο ότι η οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας θα
περιοριζόταν στην ικανοποίηση ανθρώπινων και κοινωνικών και όχι εξουσιαστικών αναγκών. Αντ’ αυτού

όμως, και επειδή η οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας είναι άμεσα ή έμμεσα βίαια προσανατολισμένη
στην εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδιοκτητών των
μέσων παραγωγής και της εκάστοτε εξουσίας και όχι
της κοινωνίας, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των
δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού απομακρύνεται από την παραγωγική δραστηριότητα και σπρώχνεται στην ανεργία χωρίς κανένα
εισόδημα. Ένα άλλο μέρος τους οδηγείται βίαια και ταπεινωτικά στον ξεριζωμό και στη μετανάστευση, ενώ το
υπόλοιπο μέρος τους αναγκάζεται να δουλεύει διπλάσιο
χρόνο με μισό μεροκάματο και σε συνθήκες εξαθλίωσης.
Αυτό το φαινόμενο οξύνεται στις συνθήκες της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης και παίρνει τις διαστάσεις
της απάνθρωπης και καταστροφικής καπιταλιστικής βαρβαρότητας και της επικίνδυνης αυταπάτης των εργαζόμενων πως για τη σωτηρία τους θα φροντίσει κάποιος
θεός, μεσσίας, προφήτης, αρχηγός ή κάποιος εξουσιομανής πολιτικός του σωλήνα.
Το πρόβλημα αυτό της αναντιστοιχίας μεταξύ των τεράστιων δυνατοτήτων των απελευθερωμένων από τις σκοταδιστικές εξουσίες επιστημών και της τεχνολογίας από
τη μια μεριά, της φτώχειας και της ανισοκατανομής του
παγκόσμιου πλούτου από την άλλη, κάποιοι προσπαθούν να το διαχειριστούν με τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό της μιας και ‘μοναδικής αληθινής πίστης’ και του
κάποιου ιδιόκτητου ‘μοναδικού και αληθινού θεού’ εναντίων των άλλων ‘πίστεων’ και φετιχοποιημένων ‘θεών’[6]
που αποσκοπούν στην καταστροφή των ‘αντιπάλων’,
των απίστων, στην ουσία για την αρπαγή του πλούτου
τους, πράγμα που καταλήγει στην γενικευμένη κοινωνική σχιζοφρένεια, αφού για το κάθε θρησκευτικό δόγμα
άπιστοι είναι οι πιστοί όλων των άλλων δογμάτων και
συνεπώς όλοι είμαστε ‘άπιστοι’ υποψήφια θύματα της
απληστίας και της θανατηφόρας αυταπάτης των άλλων
‘απίστων’.
Στον ‘πολιτισμένο κόσμο’, δηλαδή στον δυτικό καπιταλισμό τα επιμέρους θανάσιμα ανταγωνιζόμενα κεφάλαια προσπαθούν να διαχειριστούν πολιτικά την
αντίθεση μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων στα
πλαίσια της αστικής δημοκρατίας και του αστικού κοινοβουλευτισμού, όπως αυτοί οι θεσμοί ορίζονται από τους
θεμελιακούς νόμους, τα λεγόμενα συντάγματα και προστατεύονται από τα “παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων”, δικαιοσύνης, άμυνας και δημόσιας τάξης, από τις
αστυνομίες, τις στρατιωτικές μεραρχίες και το ΝΑΤΟ.
Για να εξασφαλίσουν τη λειτουργία της αστικής δημοκρατίας οι εξουσιαστές ενθαρρύνουν και χρηματοδοτούν την ίδρυση και τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων
ευρέως φάσματος ιδεολογικών μύθων, τα οποία τα ρίχνουν στο Κολοσσαίο με ουσιαστικό σκοπό να θολώσουν την εικόνα της μόνης και κύριας κοινωνικής
αντίθεσης μεταξύ των λίγων πραγματικών εξουσιαστών,
δηλαδή του Κεφαλαίου και των πολλών εξουσιαζόμενων, δηλαδή της Εργασίας. Στόχος τους είναι να κατασκευάσουν έναν εικονικό κόσμο που θα διαιρεί τις
δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, τους εξουσιαζόμενους, σε ιδεολογικές στρούγκες
ακροδεξιών, δεξιών κεντροδεξιών, κεντρώων, κεντροα-

ριστερών, αριστερών και ακροαριστερών οπαδών. Όλο
αυτό το ιδεολογικό τσίρκο ανακυκλώνεται περιοδικά
γύρω από το δίπολο “Αριστερά” και “Δεξιά” ώστε να προκύπτει “κυβέρνηση” στην υπηρεσία του αστικού κοινοβουλευτισμού υποχρεωμένη να διαχειριστεί πολιτικά τα
συμφέροντα του ντόπιου και του παγκοσμιοποιημένου
κεφαλαίου. Αποτέλεσμα όλης αυτής της διαπλοκής
είναι να συστεγάζονται πολιτικά κεφαλαιοκράτες και εργάτες πότε στη Δεξιά και πότε στην Αριστερά και το χειρότερο να διασκορπίζονται οι δυνάμεις της Εργασίας,
της Επιστήμης και του Πολιτισμού στα κόμματα της
αστικής πολιτικής εξουσίας, αντί ενωμένες να προχωρήσουν την κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, δηλαδή, του καπιταλισμού και να επιβάλλουν την
οικονομική αυτοδιαχείριση και την κοινωνική αυτοδιεύθυνσή τους στα πλαίσια της άμεσης δημοκρατίας με περιεχόμενο την αταξική κοινωνία. Υπ’ αυτή την έννοια
όλα τα κόμματα που αποδέχονται τους όρους του αστικού κοινοβουλευτισμού λειτουργούν, ανεξάρτητα από
ταμπέλες και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, ως εργαλεία του κεφαλαίου που αποσκοπούν στην παραπλάνηση της εργαζόμενης κοινωνίας και συνεπώς όλα
είναι αστικά, δηλαδή δεξιά κόμματα έτοιμα να εφαρμόσουν φιλελεύθερες και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
τους τις υπαγορεύουν τα διάφορα τμήματα του κεφαλαίου που ανταγωνίζονται μέχρι χρεοκοπίας και θανάτου των αντιπάλων μερίδων του καλλιεργώντας
ψευδαισθήσεις στους εργαζόμενους και διασπώντας
τις κοινωνίες σε φανατικές και θανάσιμα ανταγωνιστικές κομματικές μερίδες.
Αυτή η πραγματικότητα μπορεί και πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το χωροταξικό πολιτικό
σχήμα ‘Αριστερά’ και ‘Δεξιά’, που ηθελημένα αποσιωπά
το γεγονός ότι η ιστορία δεν μένει στάσιμη και δεν κινείται προς τα πίσω ή αριστερά-δεξιά, αλλά προς τα εμπρός από το Χθες στο Σήμερα κι από εκεί στο Αύριο,
είναι σκόπιμο και παραπλανητικό που ‘συντρίβει τόσο το
άτομο, το Εγώ όσο και την κοινωνία και το Εμείς ως
Όλον και κάθε ιδέα του Όλου με αποτέλεσμα ο κόσμος
να γίνεται ένα χλιαρό άθροισμα τυχαίων, ασύνδετων και
ασυνεχών συμβάντων ή βιωμάτων τα οποία συγκρατούνται με κατασκευές στο επίπεδο της θεωρίας’[8]. Συνεπώς όλες οι δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης
και του Πολιτισμού οφείλουμε να αποσυνδεθούμε από
στατικά και αντιδραστικά αστικά σχήματα ‘Αριστεράς’
‘Δεξιάς’ και να επανασυνδεθούμε πνευματικά και πολιτικά με το Όλον και με τον βηματισμό της ιστορίας που
κινείται, αργά αλλά σταθερά, προς την πρόοδο με στρατηγικό στόχο την ανατροπή του απάνθρωπου και καταστροφικού κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και
την εγκαθίδρυση ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος
με περιεχόμενο την κοινωνική ισότητα και μορφή την
άμεση δημοκρατία, αφήνοντας πίσω μας όσες δυνάμεις
επιλέγουν την συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος
που εξυπηρετεί το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού που
ευημερεί εκμεταλλευόμενο το 99% του που στερείται
και καταπιέζεται.
Το κεφάλαιο, οι κρατικές, πνευματικές, θρησκευτικές και
πολιτικές γραφειοκρατίες του, γνωρίζουν τον τρόπο με
τον οποίο κινείται η ιστορία και κάνουν ότι μπορούν να
σταματήσουν αυτή την κίνηση, ή, αν δεν μπορέσουν,
που δεν μπορούν, να την εκτρέψουν προς αδιέξοδες κατευθύνσεις. Από την μεριά των δυνάμεων της Εργασίας,
της Επιστήμης και του Πολιτισμού είναι γνωστή αυτή η
τακτική του κεφαλαίου, όπως γνωστή είναι και η αισιοδοξία και η ικανότητα της ιστορίας, δηλαδή της ανθρωΣυνέχεια στη σελ. 19
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ΕΒΔΟΜΗ

1-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού συλλόγου Αθηνών, οι ενδιάμεσες εκπτώσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2017 και θα
λήξουν την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017. Στο διάστημα αυτό, δίνεται από τον νόμο η δυνατότητα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 5 Νοεμβρίου,
με ωράριο γι’ αυτή την Κυριακή 11.00 – 18.00.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
μετοχής 1% επί της εκτιμώμενης
κονομική άποψη προσφορά αποΑΔΑ: ΨΟΩ1Ω0Π-ΑΣ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός Αττικής
ΑΔΑΜ: 17PROC002161958
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 66690
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΕ ΑΦΙΔΝΩΝ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι
Κ.Α.: 30.7322.0048
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.549,75€
(πλέον ΦΠΑ 24%)
AΡ.
ΠΡΩΤ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
23441/30-10-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ωρωπού Αττικής διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου,
σύμφωνα με το άρθρο 26 & 27 του
Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ (χαμηλότερη προσφορά) για το
σύνολο των εργασιών για το έργο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΕ ΑΦΙΔΝΩΝ»
με
προϋπολογισμό
69.549,75€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης
είναι: ο Δήμος Ωρωπού που εδρεύει
στην Λεωφ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.:
190 15, Ωρωπός, τηλ. επικοινωνίας:
2295-3-20334, fax: 2295-3-20328,
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Λιάκουρη
Πετρούλα, e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr, επίσημη ιστοσελίδα:
www.oropos.gov.gr
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης: Όλες οι
επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται

με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ
Η/Μ.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 30-11-2017 ημέρα Πέμπτη_Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 09:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-11-2017 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί
η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στο
ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή
δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α του
άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και
κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε Οικοδομικά
έργα στην κατηγορία Α1 και άνω και
Η/Μ έργα στην κατηγορία Α1 και
άνω και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3. Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 25
του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.391,00€ και
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών κα 30
ημερών από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ωρωπού και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ
όλων των μελών της. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες.
5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου
ορίζονται οι τέσσερις (4) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ωρωπού.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου – Α. Εγγλέζου, Τηλ.: 213 2007394 -395, Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 30/10/2017 / Αρ. Πρωτ.: 35747
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ» συνολικού ποσού 128.712,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (A/A Συστήματος : 47389)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ
Τετάρτη 1/11/2017 ώρα 8:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τετάρτη 1/11/2017 ώρα 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Παρασκευή 24/11/2017 ώρα 12:00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Το CPV της προμήθειας είναι: 34928480-6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου,
www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Α. Εγγλέζου - Κ. Αντωνοπούλου
Τηλ.: 213 2007394 -395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 1/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 36166
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
κάτω των ορίων, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-

ΑΔΑ: ΩΖ91Ω0Π-1Ο6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ: 190 15 Ωρωπός, Αττικής
ΑΔΑΜ: 17PROC002159393
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 66638
ΕΡΓΟ: « ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΩΡΩΠΟΥ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ &
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡ. & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 105.645,16€
(πλέον ΦΠΑ 24%)
AΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
23404/30-10-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Ωρωπού Αττικής προκηρύσσει Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 26 &
27 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
σε ευρώ (χαμηλότερη προσφορά
για το σύνολο των εργασιών που θα
προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, για
την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΩΡΩΠΟΥ» με προϋπολογισμό
105.645,16 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης
είναι: ο Δήμος Ωρωπού που εδρεύει
στην οδό Λ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.:
190 15, Ωρωπός, τηλ. επικοινωνίας:
2295-3-20334, fax: 2295-3-20328,
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Λιάκουρη
Πετρούλα, e-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr, επίσημη ιστοσελίδα:
www.oropos.gov.gr.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης: Όλες οι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
θηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ
Τηλ: 2299320348
Fax: 2299048289
Καλύβια 30/10/2017
Αριθ. Πρωτ. 16540
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης

κλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συλλογής και απομάκρυνσης μπαζών»
(CPV: 90511100-3) προϋπολογισμού 22.320,00 € με το Φ.Π.Α.
(24%)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Βασ.
Παύλου και. Δημ. Χρ. Μπέκα στην αίθουσα διαγωνισμών (3ος όροφος),
την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα
12:00 (λήξη υποβολής προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού.
Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/
8.8.2016)
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμ-

αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα
δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα
δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές, σε
μια ημερήσια και μία εβδομαδιαία
εφημερίδα του νομού.
Επίσης η διακήρυξη, η περίληψη της
διακήρυξης και η μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.spata-artemis.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
όρους της Διακήρυξης και τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε
στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, στο τηλ. 2132007394-5
και fax 2106630163.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως
ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται
με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 28-11-2017 ημέρα
Τρίτη_Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 09:00 π.μ..
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-11-2017_ημέρα
Τρίτη ώρα 10:00 π.μ..
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί
η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν
έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η
αποσφράγιση και η καταληκτική
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες,
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στο
ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή
δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα προσφοράς με επί μέρους
ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α του
άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και
κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ στην κατηγορία Α2 και άνω
και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
3. Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 25
του Ν. 3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.112,90€ και
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30
ημερών από την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ωρωπού και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων
των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 μήνες.
5. Χρόνος εκτέλεσης του έργου
ορίζονται οι πέντε (5) μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ωρωπού &
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡ. & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧ..
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Προμηθευτών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΡΟΥΧΑ) κ.λπ. με
κριτήριο ατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη
τιμή).
Ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης ανέρχεται
στο ποσό 58.471,95 ευρώ με ΦΠΑ
24% για το έτος 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Σαρωνικού.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/11/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 10:00 π.μ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών,
στη διεύθυνση Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, Τ.Κ. 19010 και στο
τηλέφωνο 2299320348 κο Ρουμελιώτης Ντάνιελ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72, Βάρη
Ημερομηνία: 30-10-2017.
Αρ. ΠΡΩΤ.: 44119
ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου Στάθμευσης
Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας»
Α.Μ.: 110/2017
Π.Υ. : 180.000,00 €
Κ.Α. : 15-7331.023
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45112700-2, 45233260-9
45316100-6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος
Χώρου &Χώρου Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας»
Ο Δήμαρχος
1. Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την
επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση
Περιβάλλοντος Χώρου &Χώρου
Στάθμευσης Κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας» προϋπολογισμού
180.000,00€ (με αναθεώρηση και
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του N.4412/ 2016
(Α΄147) (σχετική η με αριθμό
110/2017 Μελέτη της Τ.Υ.).
2. Ταξινόμηση έργου :
CPV: 45112700-2, 45233260-9 και
45316100-6
Κωδικός NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα :
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης μέσω της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, 16673 Βούλα
Βάρη, 30-10-2017
Αρ. Πρωτ.: 44120
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: 45431000-7: Εργασίες πλακόστρωσης
Α.Μ.: 119 / 2017
Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) 30-7323030
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
με Φ.Π.Α.: (1.209.677,42+ 24%) €
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017
1. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» προϋπολογισμού
1.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από εργασίες
κατηγορίας Έργων Οδοποιίας.
2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV:
45431000-7, Κωδικός NUTS: EL 305
3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης
www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της ανα-
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ιστοσελίδας
του
φορέα
(www.vvv.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των σχεδίων που συνοδεύουν την σύμβαση από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη 16672, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες ώρες και
ημέρες.
4. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς
- Τεύχος Μελέτης :
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, με ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών 29/11/2017 ημέρα
Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.. η
διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την επιτροπή διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις
5/12/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ..
5. Σύστημα δημοπράτησης:
Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 και η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στις τάξεις:
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και Α1
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας.
Η/Μ και Α1 τάξη και άνω για έργα

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης για την κατηγορία Η/Μ όσοι προσφέροντες
έχουν από τα κάτωθι νομαρχιακά
πτυχία : α) Εργοδηγοί πτυχιούχοι
μέσων τεχνικών σχολών με τουλάχιστον εξαετή πείρα, β) Αδειούχοι
επιχειρηματίες με τουλάχιστον
εξαετή πείρα, γ) εμπειροτέχνες με
τουλάχιστον οκταετή πείρα, δ) Υπομηχανικοί, Πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από λήψη πτυχίου. Επίσης για την κατηγορία
ΟΔΟΠΟΙΙΑ όσοι προσφέροντες
έχουν από τα κάτωθι νομαρχιακά
πτυχία: α) Εργοδηγοί πτυχιούχοι
μέσων τεχνικών σχολών με τουλάχιστον εννεαετή πείρα , β) Αδειούχοι επιχειρηματίες με τουλάχιστον
εννεαετή πείρα , γ) εμπειροτέχνες
με τουλάχιστον ενδεκαετή πείρα, δ)
Υπομηχανικοί, Πτυχιούχοι ΤΕΙ και
ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από λήψη πτυχίου.
Και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων συμμετέχουν υπό τους
όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
7. Εγγυήσεις Συμμετοχής:

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των τριών
χιλιάδων εξακόσια δώδεκα ευρώ
(2.903 € ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των 6 μηνών και 30 ημερών, από
την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/06/2018.
8. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α.
15-7331.023, με πίστωση έτους
2017: 10.000,00 € . Προκαταβολή
δεν θα χορηγηθεί.
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης
του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
10. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
12. Η Διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για
την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση
458/2017 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
στις
26/10/2017
με
ΑΔΑΜ:17REQ002152475 217-10-26
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

θέτουσας
αρχής
:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meletonkai-ergon.
4. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016, με ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών την 27.11.2017
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της
υποβολής των προσφορών 10:00
π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30.11.2017 και ώρα
10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
5. Σύστημα υποβολής προσφορών:
Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε
ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο
της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 95, παράγραφος 2α του
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οικονομικοί φορείς ήτοι: Δικαίωμα
συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 2η τάξη και

άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ένωσης.
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για
την ένωση (πχ κοινοπραξία).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1
α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των (ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ) 24.193,55
ευρώ και θα απευθύνεται στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα
έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 97 παρ. 3 και άρθρο 72
παρ. 1α του Ν. 4412/2016), δηλαδή
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον
μέχρι την 30.09.2018.
8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα
βαρύνει τον ΚΑ 30/7323.030 του
προϋπολογισμού του έτους 2017
του Δήμου από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου είναι 1.500.000,00 € με ΦΠΑ,
και κατανέμεται σε 10.000,00 ευρώ
για το έτος 2017, 390.000,00 ευρώ
για το έτος 2018 και 1.100.000,00 €
για το έτος 2019.
9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι δεκατέσσερις ( 14) μήνες.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
12. Το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με
αριθμό: 17REQ002152646 2017-10-26
Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Για Συγχαρητήρια, Γάμους,
Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια
Επικοινωνήστε
210 6030.655, 210 8959.004
press@ebdomi.com

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300

Η παρακμή του Κεφαλαίου
και οι επικίνδυνες αυταπάτες
της εργασίας
Συνέχεια από τη σελ. 17

πότητας να ξεπερνάει δυνάμεις που οραματίζονται το
τέλος της και να δίνει, στην ώρα τους, ριζικές λύσεις
σε προβλήματα που εμποδίζουν την πορεία της ανθρωπότητας προς την κοινωνική ισότητα. Γι αυτό ανεβάζει
προοδευτικά στην ημερήσια διάταξη το αίτημα των εργαζόμενων για άμεση δημοκρατία, η πραγμάτωση της
οποίας προϋποθέτει την αχρήστευση όλων των σκοταδιστικών μύθων και την ακύρωση θεσμών, δομών και
λειτουργιών που, διαιρώντας τις κοινωνίες σε έχοντεςκατέχοντες και σε μη έχοντες-μη κατέχοντες προκαλούν ανισότητες, ανταγωνισμούς, εχθρότητες,
καταστροφή του περιβάλλοντος και απάνθρωπους πολέμους. Η κλεψύδρα που μετράει το τέλος της παρακμής του Κεφαλαίου και της αυταπάτης των
εργαζόμενων αναποδογύρισε και ο χρόνος τρέχει, ο
χρόνος που θεραπεύει όλες τις παθογένειες της ατομικής ιδιοκτησίας, των σκοταδιστικών και εξουσιαστικών ιερατείων και ανοίγει δρόμους για έναν καλύτερο
κόσμο, τον κόσμο της κοινωνικής ισότητας. Κι αυτό
γιατί «στο ερώτημα για το κατά πόσον μια κοινωνία ανταποκρίνεται στο ρόλο της απέναντι στα μέλη της, ως
άτομα και ως σύνολα, το κριτήριο για την απάντηση
δεν μπορεί να είναι άλλο από την ευτυχία ή τη δυστυχία τους, οπότε το ζητούμενο δεν είναι πια οι ίσες ευκαιρίες προκειμένου να αποκτηθεί άνιση κοινωνική
θέση και άνισος πλούτος, αλλά η ισότητα στο αποτέλεσμα…»
Η αστική Δεξιά και η αστική Αριστερά ξεχωριστά και
ως σύνολο, ως όψεις του ίδιου κάλπικου νομίσματος
του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, που εναλλάσσονται στο ρόλο του καλού και του κακού πολιτικού
διαχειριστή του κεφαλαίου για να παραπλανούν τις εργαζόμενες κοινωνίες, ανήκουν στις πλάνες του 19ου
και του 20ου αιώνα. Στον 21ο αιώνα η πραγματικότητα
είναι πολύ διαφορετική και συνεπώς διαφορετική πρέπει
να είναι και η κοσμοαντίληψή μας, για να είναι διαφορετικές οι επιλογές μας και οι λύσεις των σύγχρονων οικονομικοκοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Οι δυνάμεις
της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού ως τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κοινωνίες και η ανθρωπότητα συνολικά οφείλουν από αντικείμενα της ιστορίας
να μετεξελιχθούν σε υποκείμενα της ιστορίας. Χρόνος
για άλλες αυταπάτες, σε συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας, δεν υπάρχει.
____________
http://classlessdemocracy.blogspot.gr/2017/10/blog-post.html,

ΓΑΜΟΙ
Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
και της ΜΙΡΑΝΤΑΣ, το γένος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Λισαβόνα της
Πρτογαλίας και η ΝΙΚΗ ΦΩΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ το γένος ΚΑΤΣΑ που γεννήθηκε
στη Μελβούρνη Αυστραλίας και κατοικεί στη Βάρη
Αττικής, θα έλθουν σε γάμο στο Παρίσι.
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ΕΒΔΟΜΗ

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...
Χ Ε Ι ΡΟΥ ΡΓΟ Σ ΟΥ ΡΟΛΟ ΓΟΣ

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

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

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική: ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΞΙΝΩΣΗ,
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

ΕΒΔΟΜΗ
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...για την υγειά μας
Ψωρίαση: ένα αυτοάνοσο νόσημα
Η 29η Οκτωβρίου καιθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα
Ψωρίασης» το 2004, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Ψωρίασης, που συσπειρώνει στους κόλπους της γιατρούς και ασθενείς. Στόχος της Παγκόσμιας
Ημέρας Ψωρίασης είναι να ενημερώσει ασθενείς, ιατρούς και κοινό και να αυξήσει την επίγνωση για την
ασθένεια, ώστε να δώσει στους ασθενείς που πάσχουν
από Ψωρίαση την προσοχή και την κατανόηση που τους
αξίζει.
Ακόμα και στην πιο στενή επαφή δεν αφήνει κατάλοιπα,
ούτε δημιουργεί προβλήματα σε τρίτους. Η ψωρίαση
δεν είναι μεταδοτικό νόσημα, δεν μεταδίδεται, δηλαδή,
αγγίζοντας το δέρμα ή τα ρούχα του πάσχοντος, ούτε
είναι αποτέλεσμα κακής προσωπικής υγιεινής, όπως
συχνά πιστεύεται. Η ψωρίαση, όπως πολλές παθήσεις
όχι μόνο του δέρματος αλλά και άλλων οργάνων, είναι
αποτέλεσμα του συνδυασμού γενετικής προδιάθεσης
και διαταραχής της λειτουργίας του ανοσολογικού συστήματος του οργανισμού.
Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, μη μεταδοτική αυτοάνοση
ασθένεια που επηρεάζει το δέρμα και τις αρθρώσεις.
Μπορεί να νοσήσει οποιοσδήποτε ενήλικας συνήθως
από 25-45 ετών και εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα
σε άντρες και γυναίκες. Προσβάλει άνδρες και γυναίκες
σε ποσοστό 1,5%-3% του πληθυσμού.
Η επιδερμίδα ανανεώνεται συνεχώς ανά 45 περίπου
ημέρες, δηλαδή ένα κύτταρο της βασικής στοιβάδας μεταμορφώνεται και φθάνει τελικά στην κεράτινη στοιβάδα, απ' όπου αποβάλλεται στο περιβάλλον, εντός του

Σχολείο διασφάλισης ποιότητας
στη Μακροχρόνια φροντίδα
Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 ξεκινά ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων- Σχολείο διασφάλισης ποιότητας
στη Μακροχρόνια φροντίδα, με θέματα που αφορούν την
άνοια, την Τρίτη ηλικία αλλά και πρώτες βοήθειες και
διάσωση. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φροντιστές ανθρώπων με άνοια, επαγγελματίες υγείας και φοιτητές ιατρικών ή παραϊατρικών επαγγελμάτων καθώς και
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τους παραπάνω τομείς
εκπαίδευσης.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Μερόπειον
ίδρυμα, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 45.
Τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και
Γηριατρικής Εταιρείας.
Πρόγραμμα:
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου: 17.00-21.00
Σάββατο 11 Νοεμβρίου: 09.00 - 15.00
- Πιστοποίηση στη Διάσωση και Πρώτες Βοήθειες
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου: 17.00-21.00
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου: 17.00-21.00
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου: 17.00-21.00

χρονικού αυτού διαστήματος. Στην ψωρίαση ο χρόνος
αυτός ζωής του κυττάρου της επιδερμίδας μειώνεται
δραματικά και φθάνει τις 4 ημέρες, δηλαδή τα κύτταρα
πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται με πολύ εντονότερο από τον φυσιολογικό ρυθμό.
Αυτό γίνεται εξαιτίας των Τ-κυττάρων του αμυντικού
μας συστήματος τα οποία ενεργοποιούνται από κάποιο
λάθος και έχει σαν αποτέλεσμα να πυροδοτήσει μια αντίδραση στα κύτταρα του δέρματος.
Εμφανίζεται στους αγκώνες και στα γόνατα, στο πίσω
μέρος του σώματος χαμηλά στην πλάτη
στο κεφάλι και στο
πρόσωπο στις παλάμες, στις πατούσες.
Τα συμπτώματα της
ψωρίασης
έχουν
οξύνσεις και υφέσεις.
Εκλυτικοί παραγοντες
Η ψυχική υπερένταση δεν αποτελεί αιτιολογικό αλλά
εκλυτικό παράγοντα, δηλαδή μπορεί να προκαλέσει την
εμφάνιση της νόσου μόνο σε ένα γενετικά προδιατεθειμένο άτομο. Άλλοι εκλυτικοί παράγοντες πιθανόν να
είναι:
Από λοιμώξεις, πληγές, κοψίματα, δείγματα, εγκαύματα,
ξηροδερμία με το stress, το κρύο, το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη, ορισμένα φάρμακα.
Η διάγνωση δεν είναι τόσο εύκολη καμιά φορά. Ενδεχομένως να χρειασθεί να ληφθούν ξύσματα κυττάρων
για μικροσκοπική εξέταση, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο άλλων παθήσεων.
Το ιδανικό θεραπευτικό σχήμα εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την ταχεία έναρξη δράσης, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ύφεσης
της νόσου που επιτυγχάνεται με τη χορήγηση της αγωγής, καθώς και την ασφάλεια και ανεκτικότητα της θεραπείας.
Η ψωρίαση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ειδική δίαιτα. Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι κάποιες

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

συγκεκριμένες τροφές βελτιώνουν, ή επιδεινώνουν την
ψωρίαση. Υποστηρίζεται από ορισμένους ότι η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει, γενικά, οποιοδήποτε ασθενή, επομένως και τον ασθενή με ψωρίαση.
Οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στην ψωρίαση περιλαμβάνουν τοπικές θεραπείες (εφαρμογή
φαρμάκων στο δέρμα), φωτοθεραπείες (χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας με ή χωρίς φάρμακα από το στόμα),
συστηματικές θεραπείες (φάρμακα από το στόμα) και,
τα τελευταία χρόνια, τα φάρμακα βιο τεχνολογίας, οι
Βιολογικοί παράγοντες (φάρμακα σε ενέσιμη μορφή).
Η θεραπεία της ψωρίασης είναι εξατομικευμένη, αφού
οι ασθενείς διαφέρουν στον τύπο, στη σοβαρότητα και
στην ανταπόκριση στη θεραπεία. Αυτό οφείλεται στη
φύση της νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται από μια απρόβλεπτη πορεία και αντιμετωπίζεται μόνον εφόσον χορηγείται κάποιο φάρμακο σε κάποια δόση ή εφαρμόζεται
κάποια άλλη θεραπευτική μέθοδος, όπως η φωτο- χημειοθεραπεία.
Γενικά ισχύει ότι όσο σοβαρότερη είναι η μορφή της ψωρίασης, τόσο πτωχότερη είναι η συμμόρφωση του
ασθενή με την τοπική θεραπεία, και ότι ο 1 στους 3
ασθενείς με ψωρίαση θεωρούν ότι οι θεραπευτικές μέθοδοι δεν είναι όσο επιθετικές θα έπρεπε. Επομένως, η
θεραπευτική επιλογή και η ικανότητα του ιατρού θα πρέπει να εκτιμάται περισσότερο σε σχέση με τις προσδοκίες του ασθενή για το θεραπευτικό αποτέλεσμα, παρά
με τη δική του κρίση για τη βελτίωση και τον έλεγχο της
νόσου.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Συγκολήθηκε χέρι στο ΚΑΤ!
Στις 25 Οκτωβρίου συγκολλήθηκε με επιτυχία, στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, το χέρι 20χρονης που ήρθε με αεροδιακομιδή
από το Ηράκλειο Κρήτης μετά από τροχαίο, και αφού είχε
ακρωτηριαστεί πλήρως λίγο πάνω από τον αγκώνα.
Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα, προϊόν συνεργασίας του Τμήματος Χεριού-Μικροχειρουργικής-Ανω Άκρου με Διευθυντή τον Σ. Σπυρίδωνος και του
Τμήματος Αγγειοχειρουργικής με Συντονιστή Διευθυντή
τον Χρ. Μαλτέζο.
Η Διοίκηση του ΚΑΤ συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές της επιτυχίας, Χειρουργούς, Αναισθησιολόγους,
το υπόλοιπο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Χειρουργείου και της ΜΕΘ, καθώς βέβαια και το ΕΚΑΒ.
Το Νοσοκομείο ΚΑΤ, που εφημερεύει καθημερινά έχει
παράδοση και εμπειρία στην αντιμετώπιση σύνθετων και
δύσκολων τραυματολογικών περιστατικών. Παράλληλα,
επιτυχίες σαν και αυτή αναδεικνύουν και αποδεικνύουν
τις μεγάλες δυνατότητες του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας.
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35ος Αυθεντικός
Μαραθώνιος
Στις 12 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί ο
35ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
καθώς και αγώνες δρόμου 5 και 10χλμ.

ΕΒΔΟΜΗ

Μόνοι στην 3η θέση η Ελευσίνα στην Α2 ανδρών και ο Άρης 2006 στην Α2 γυναικών
Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων, οι οποίες ισοβαθμούσαν
στην 3η θέση, είχαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγωνιστική ημέρα των πρωταθλημάτων της Α2 εθνικής κατηγορίας επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
Στην ομοσπονδιακή αίθουσα STIGA του Σταδίου Ειρήνης
και Φιλίας συναντήθηκαν ο Γ.Α.Σ. Ελευσίνας και ο Ίφιτος
Πατρών στους άνδρες και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης
με τον Άρη 2006 (Βούλας) στις γυναίκες. Έγιναν δύο
ντέρμπι, όπου επικράτησαν η Ελευσίνα και ο Άρης με 4-2
και 4-3 αντίστοιχα. Βρέθηκαν μόνοι στην 3η θέση και απέκτησαν θεωρητικά ένα πλεονέκτημα για το δικαίωμα εισόδου στα μπαράζ. Στην Α2 ανδρών μάλιστα, ολοκληρώθηκε
ο 1ος γύρος. Η Αθηνά Μαγκουφάνας διεύρυνε το σερί και
φιγουράρει στην κορυφή και πίσω της στον ένα βαθμό
είναι η Α.Ε.Κ. Στις γυναίκες έγινε η 6η αγωνιστική με τον
πρωτοπόρο Α.Σ.Ε.Α. Καβάλας να ξεπερνά το υψηλό εμπόδιο, που του έβαλαν οι Φοίνικες Πάτρας και να συνεχίζει
το αήττητο. Εύκολα έκανε το 3 στα 3 του Σαββατοκύριακου
ο Γ.Α.Ο. Πειραιά και ακολουθεί στη 2η θέση.

στο 6ο στη σειρά παιχνίδι όπου ο Αλέξης Κουλουριώτης
λύγισε τον έμπειρο στην κατηγορία Δημήτρη Μακρή.
Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Γ.Α.Σ. Ελευσίς-Ίφιτος Πατρών 4-2:
Δημήτρης Στάμου-Χαράλαμπος Χρήστου 3-1 (13-11, 7-11, 11-7, 11-5)
Αλέξης Κουλουριώτης-Μάριος Γιάνγκου 0-3 (5-11, 6-11, 9-11)
Κωνσταντίνος Στάμου-Δημήτρης Μακρής 3-0 (11-9, 11-3, 11-8)
Δ. Στάμου-Γιάνγκου 0-3 (4-11, 9-11, 5-11)
Κ. Στάμου-Χρήστου 3-0 (11-5, 11-3, 11-8)
Κουλουριώτης-Μακρής 3-1 (11-8, 9-11, 11-6, 11-6)

Η Αυθεντική διαδρομή
Ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της
χρονιάς ο «Αυθεντικός» Μαραθώνιος Αθηνών θα
υποδεχθεί και φέτος κορυφαίους αθλητές από όλο
τον κόσμο, αλλά και ερασιτέχνες, που θα δοκιμαστούν στην απαιτητική διαδρομή των 42.195 μέτρων. Η ευγενής άμιλλα, το μεγαλείο της
ανθρώπινης ψυχής όταν ξεπερνά τα όρια και τις αντοχές του, αλλά και η αλληλεγγύη θα είναι φωτεινός φάρος όπως κάθε χρόνο για τους αθλητές του
Μαραθωνίου.

Αγωνιστικό στιγμιότυπο με τη Μαρία Καλογιάννη.

Στις γυναίκες η 6η αγωνιστική δεν έκρυβε εκπλήξεις, πάντως ήταν δυνατές οι δύο από τις τέσσερις αναμετρήσεις.
Ο Άρης και ο Εθνικός είχαν την ίδια ανάγκη για τη νίκη,
καθώς ισοβαθμούσαν στην 3η θέση, η οποία χαρίζει συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου. Το ντέρμπι κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τις Τσβέτκοβα/Ισαμπάλογλου να χάνουν το
1ο σετ στο καθοριστικό διπλό και να κατακτούν τα τρία
επόμενα.

Αγωνιστικό στιγμιότυπο με τον Κων/νο Στάμου.

Στην 9η αγωνιστική των ανδρών έδειχνε ισορροπημένο
από την αρχή το παιχνίδι της Ελευσίνας με τον Ίφιτο. Οι
Πατρινοί υπερτερούσαν στον πρώτο παίκτη με τον Κύπριο
Γιάνγκου, ενώ για τους Ελευσίνιους το στήσιμο των τριάδων έβγαλε φαβορί στα δικά του ματς τον νεαρό διεθνή
Κωνσταντίνο Στάμου. Το καθοριστικό αποτέλεσμα ήρθε

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Άρης 2006-Εθνικός Αλεξανδρούπολης 4-3:
Βενέλινα Τσβέτκοβα-Θεοδώρα Βασιλειάδου 3-1 (4-11, 11-7, 11-7, 11-7)
Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου-Βάνια Ζάνεβα 0-3 (3-11, 7-11, 7-11)
Μαρία Καλογιάννη-Παναγιώτα Μούρου 3-0 (11-9, 11-4, 11-9)
Τσβέτκοβα-Ζάνεβα 0-3 (8-11, 7-11, 9-11)
Καλογιάννη-Βασιλειάδου 2-3 (8-11, 14-12, 4-11, 11-9, 6-11)
Ισαμπάλογλου-Μούρου 3-1 (11-3, 11-7, 7-11, 11-5)
Τσβέτκοβα/Ισαμπάλογλου-Ζάνεβα/Μούρου 3-1 (3-11, 11-9, 12-10, 11-6)

H καινούργια εμφάνιση της ΑΣΠΕ Θέτις
Την Παρασκευή (27/10)
πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Cake της Γλυφάδας (χορηγού της Θέτιδας
Βούλας), η παρουσίαση της
επίσημης εμφάνισης της Γυναικείας ομάδας της ΑΣΠΕ
ΘΕΤΙΣ για την σεζόν 20172018, καθώς και η παρουσίαση
των
χορηγών
(Κασταλία, Mesogeios, ΙΑΣΩ
Physio Team, My Gym, Αφοι
Στεργίου, Cake, FF Group,
Meat The Butcher, Fabrica).
Στην εκδήλωση παρευρέθη
ο Πρόεδρος της ΕΣΠΑΑΑ
Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης
ο οποίος δήλωσε: «Θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον
σύλλογο για την πρόσκληση που μου έκανε να
παρευρεθώ σήμερα στην
εκδήλωση του και να εκπρο-

σωπήσω το Δ.Σ. της Ένωσης. Το ευχάριστο είναι πως
η Θέτιδα αυτή την στιγμή

πρωταγωνιστεί και είναι
ευχής έργον να επιστρέψει
στην Α1, καθώς είναι ένα

σωματείο με στέρεες βάσεις και ηθικό όλα αυτά τα
χρόνια λειτουργίας του».

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
Προσφυγή στο ΣτΕ για
το γήπεδο της ΑΕΚ
Για περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο επιχειρούν να
«αποτρέψουν οριστικά», κάνουν λόγο 56 πολίτες, οι
οποίοι υπέβαλαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης της οικοδομικής άδειας του
γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνεχίζοντας και στο νομικό επίπεδο τον αγώνα για την αποτροπή ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος, με
τεράστιες, διαρκείς και ανεπίστρεπτες κοινωνικές
επιπτώσεις.
Έναν αγώνα που κρατάει χρόνια τώρα (από τις αρχές
της δεκαετίας του 2000, όταν απετράπη το σχέδιο
Γρανίτσα) και ο οποίος τα τελευταία χρόνια –εκτός
των άλλων– βρέθηκε αντιμέτωπος με τη βία και την
τρομοκρατία των «αγανακτισμένων οπαδών» του
«ιδιωτικού στρατού του προέδρου», με επιθέσεις σε
πολίτες, σε εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
σε κοινωνικούς χώρους κ.τλ.
Μεταξύ άλλων, στη σχετική ανακοίνωση που εξεδόθη, αναφέρεται ότι εκδόθηκε οικοδομική άδεια «σε
ακίνητο εκτός συναλλαγής, με συγκύριο του έργου
μια κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρία, γεγονός που συνεπάγεται εκτροπή από τον αρχικό σκοπό της παραχώρησης του οικοπέδου από το Ελληνικό Δημόσιο
στην ΑΕΚ και παραβίαση του δημόσιου συμφέροντος».
Κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, κάτοικοι γειτονικών περιοχών και πολίτες
απ’ όλη την Αττική –ανάμεσά τους επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, πολίτες με μακρά ενασχόληση με την
υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των κοινωνικών
δικαιωμάτων, εκλεγμένοι σε διοικήσεις συνδικαλιστικών οργάνων και επιστημονικών σωματείων (ΑΔΕΔΥ,
ΟΛΜΕ, ΟΤΑ, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων κτλ.), αιρετοί
στο χώρο της αυτοδιοίκησης (μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής και δημοτικών συμβουλίων)– υπογράφουν την αίτηση ακύρωσης και την
αίτηση αναστολής.

Ως νομικό τους παραστάτη έχουν ορίσει τον Κώστα
Παπαδάκη, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκπροσωπήσει -με επιτυχία- την πλευρά των πολιτών που αγωνίζονταν για την ακύρωση του «σχεδίου Βωβού» στον
Ελαιώνα.

O μοναδικός πνεύμονας πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή
αποψηλώθηκε και τσιμεντοποιείται με το γήπεδο...

Η αίτηση ακύρωσης επικαλείται το γεγονός ότι εκδόθηκε οικοδομική άδεια σε ακίνητο εκτός συναλλαγής, με συγκύριο του έργου μια κερδοσκοπική
ανώνυμη εταιρία (τη συμφερόντων Μελισσανίδη «Δικέφαλος 1924» - Κατασκευαστική Α.Ε.), γεγονός που
συνεπάγεται εκτροπή από τον αρχικό σκοπό της παραχώρησης του οικοπέδου από το Ελληνικό Δημόσιο
στην ΑΕΚ και παραβίαση του δημόσιου συμφέροντος,
σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη νομιμοποίησης στα πρόσωπα εκείνων που εμφανίζονται ως κύριοι και δικαιούχοι του έργου.

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στους λόγους της αίτησης ακύρωσης περιλαμβάνονται επίσης: η επιδείνωση των οικιστικών όρων διαβίωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, η παράκαμψη της
διαδικασίας εκπόνησης Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και η παραβίαση
των καταστατικών σκοπών της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ,
με τη στέρηση των αθλητικών δραστηριοτήτων από
όλα τα τμήματά της, προκειμένου να κατασκευαστεί
ένα γήπεδο αποκλειστικά για επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
«Η πρωτοβουλία της κατάθεσης της προσφυγής φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ακόμη ψηφίδα στον πολύμορφο αγώνα των κατοίκων της Ν. Φιλαδέλφειας - Ν.
Χαλκηδόνας και ολόκληρης της Αττικής, για την οριστική αποτροπή ενός δρομολογημένου περιβαλλοντικού εγκλήματος. Ενός αγώνα που δίνεται στο
όνομα της υπεράσπισης της πόλης, του άλσους και
της ζωής των πολιτών και δεν πτοείται από την τρομοκρατία μιας δράκας τραμπούκων».
Η Κατασκευή του Γηπέδου της ΠΑΕ – ΑΕΚ είναι Προ
μελετημένο έγκλημα. Το ΚΡΑΤΟΣ οργάνωσε και
εκτέλεσε το έγκλημα σε βάρος του ΛΑΟΥ του και
υπέρ του Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (πάντα με το αζημίωτο)
Κάπως έτσι ξεκινάνε και οι ΠΟΛΕΜΟΙ μικροί και μεγάλοι, με στόχο πάντα το ΧΡΗΜΑ, και ο Μελισανίδης
θα γίνει ιδιοκτήτης Γηπέδου σε βάρος όλης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ… Αυτά προς το παρόν...

To γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας να γίνει Πολιτιστικό - Αθλητικό Κέντρο

Χειμερινός Κολυμβητικός
Διάπλους στο ΝΟΒ

Το πρόβλημα του Γηπέδου του Παναθηναϊκού, άρχισε να μας απασχολεί από τα τέλη της δεκαετίας
του ‘70, μετά την επαγγελματοποίηση του Ποδοσφαίρου, έπειτα από
τη μεγάλη Πίεση του Μ. Κεφαλαίου, και την παντελή έλλειψη
γνώσεως των Αθλητικών προβλημάτων, από την τότε Κυβέρνηση,
και γενικότερα των Αστικών Πολιτικών Κομμάτων.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει για 15η
συνεχόμενη χρονιά τον Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου
του κόλπου της Βουλιαγμένης.
Φέτος ο Διάπλους θέλοντας να τιμήσει το ένδοξο παρελθόν επιστρέφει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκεμβρίου και προσκαλεί όλους εκείνους που αγαπούν την
κολύμβηση στην ανοιχτή θάλασσα και τολμούν να την
απολαμβάνουν τον χειμώνα να συναγωνιστούν στον
όμορφο κόλπο της Βουλιαγμένης.
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 και
ώρα εκκίνησης 11:00πμ.
Πληροφορίες στο γραφείο του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 210 8962416, 210 8962142 και στο nov@nov.gr.

Εάν ήμασταν σοβαρή Χώρα, θα
έπρεπε, αυτούς που πήραν τέτοια
απόφαση, να τους έχουμε κλείσει
έφ όρου ζωής φυλακή με κατάσχεση της περιουσίας τους. Οι
Λόγοι, είναι καθαρά Πολιτικοί.
Θα αναφέρω δύο - τρεις από αυτούς.
1ο) Παντελή έλλειψη αθλητικής
υλικοτεχνικής υποδομής (μέχρι σήμερα π.χ. οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις είναι σχεδόν όλες

ασυντήρητες και σχεδόν ερειπωμένες, και υπάρχουν Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λεηλατημένες π.χ.
ΣΕΦ).
2ο) Δεν υπάρχουν από τότε που η
ΧΩΡΑ μας έγινε ΚΡΑΤΟΣ (1833)
μέχρι Σήμερα, Λαϊκά οργανωμένα
Σχολεία.
3ο) Δεν έχουμε Αθλητιατρική, δεν
υπάρχει ΕΔΡΑ στο Πανεπιστήμιό
μας και άλλα πολλά, και όμως το
ΚΡΑΤΟΣ δημιούργησε Επαγγελματικό Αθλητισμό, παραδίνοντάς τον
στους Εφοπλιστές – Βιομήχανους
– Τραπεζίτες και άλλα κατακάθια
της Κοινωνίας.
Από το1979 λοιπόν μέχρι σήμερα
όλοι έχουμε ΖΗΣΕΙ από πρώτο χέρι
τι θα πει Επαγγελματικός Αθλητισμός.
Τώρα σε, ότι αφορά τον Παναθηναϊκό. Πρέπει το Ποδόσφαιρο
οπωσδήποτε να φύγει από τη Λ.

Αλεξάνδρας, και το Γήπεδο με
τους γύρω χώρους σε συνεργασία
με το ΔΗΜΟ της ΑΘΗΝΑΣ να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
– ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΚΕΝΤΡΟ, που δεν
έχει η ΑΘΗΝΑ στο οποίο θα διδάσκονται όλα τα ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ
ΑΘΛΗΜΑΤΑ Ελεύθερα για όλα τα
ΠΑΙΔΙΑ. Κάθε μέρα χιλιάδες παιδιά
θα έρχονται σε επαφή με τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ… Η
Ποδοσφαιρική Ομάδα μπορεί να
πάει στο ΟΑΚΑ μέχρι το αφεντικό
της να αγοράσει ΓΗ και να κάνει
δικό του Γήπεδο…
Λοιπόν κ. ΔΟΥΡΟΥ, δεν είναι ποιο
ΗΘΙΚΟ να δώσετε εσείς και η Κυβέρνησή σας τα 30 εκατομ. Ευρώ,
(που έχετε υποσχεθεί σε ΑΕΚ και
ΠΑΟ) για δημόσιους αθλητικούς
χώρους, παρά για Ιδιωτικά Ποδοσφαιρικά Γήπεδα για να ανασάνει
το ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ;;;;;

