«Πολλοί δρῶντες
τά αἴσχιστα
λόγους ἀρίστους ἀσκέουσιν»
Δημόκριτος ο Αβδηρίτης 460 - 370 ή
360 π.Χ. προσωκρατικός φιλόσοφος

ΒΡΑΒΕΙΟ στον ΤΣΙΠΡΑ
για το “Πολιτικό Σθένος”!!!
Τώρα «βραβεύονται»
και τα κοινοβουλευτικά
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ!
«Πολιτικό ΣΘΕΝΟΣ» η κωλοτούμπα!
Το πραξικόπημα, η απείθεια στη λαϊκή εντολή, η
προσβολή της δημοκρατίας, αποτελούν πράξεις
άξιες επιβράβευσης, με το «βραβείο Δέσμευσης
στο Ευρωπαϊκό Ιδεώδες»!
Αυτό είναι λοιπόν το λεγόμενο
«Ευρωπαϊκό Ιδεώδες»! Το γνωρίσαμε βεβαίως επανειλημμένως.
Με τη Γιουγκοσλαβία, με την Ουκρανία, με τη Συρία, με τη Λιβύη
και τη λεγόμενη «Αραβική
Άνοιξη», με την οικονομική κρίση,
ιδιαίτερα στην πατρίδα μας, με
του Κώστα
την «αλληλεγγύη» τους, με την
Βενετσάνου
τοκογλυφική τους κερδοφορία και
την εξαθλίωση και την γενοκτονία ακόμη, ενός
Λαού.
Εδώ ξαναθυμόμαστε το Θουκυδίδη: «Και την καθιερωμένη σημασία των λέξεων αλλάζουν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους».

Aρραγές μέτωπο ο Δήμος Κρωπίας
Τα Λατομεία Kορωπίου δεν θα γίνουν
ανοιχτές χωματερές της Αττικής
ΔΗΜΟΣ: «Έχουμε άμεση
πρόταση για ΟΕΔΑ, κατατεθειμένη, στο δικό μας Τοπικό
Σχέδιο»
Η επιμονή του ΕΣΔΝΑ να δημιουργήσει μία άλλη “Φυλή”
στο Κορωπί, έχει ξεσηκώσει
θύελλα...
Σελίδα 8

Πλημμυρική επικινδυνότητα στη
Βούλα, ο κίνδυνος υπαρκτός!

Ασκληπιείο Νοσοκομείo και
“Αθανασάκειο”

Σελίδα 12

Σελίδα 13

Μας δουλεύουν!...
«Με το Βραβείο Πολιτικού σθένους (prix du courage
politique) η γαλλική επιθεώρηση Politique Internationale τίμησε στο Παρίσι τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα. Το απόγευμα τιμήθηκε με το Βραβείο Δέσμευσης στο Ευρωπαϊκό Ιδεώδες από τον δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων»!! (σ.σ. που καταντήσαμε!).
«Στον ελληνικό λαό ανήκει το βραβείο αυτό και εγώ
το παραλαμβάνω στο όνομά τους», «...Το σθένος το
δικό μας είναι το σθένος του λαού μας», πρόσθεσε.
Με τα λόγια αυτά ο Έλληνας πρωθυπουργός παρέλαβε το βραβείο «πολιτικού Σθένους» που του απένειμε ο Πατρίκ Βάσμαν, ιδρυτής του περιοδικού
Politique Internationale (όπως μεταδόθηκε την Πέμπτη 29/11 από την κρατική τηλεόραση).
Ποιός του έδωσε το δικαίωμα να παραλαμβάνει τέτοια βραβεία στο όνομά μου. Στο όνομα του Ελληνικού Λαού, που εκφράστηκε μ’ ένα υπερήφανο ΟΧΙ
και με 62% παρά τα «κάπιταλ κοντρόλ», την ντόπια
Συνέχεια στη σελ. 2

Λεπτομέρειες στη σελ. 16
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ΕΒΔΟΜΗ

Βραβείο στον Τσίπρα
Συνέχεια από τη σε. 1

και Διεθνή τρομοκρατία των Βρυξελών, του Βερολίνου και άλλων υπαλλήλων της παγκοσμιοποίησης του
νεο «φιλελεύθερου» μεγάλου κεφαλαίου των αρπακτικών βαμπίρ;
ΟΧΙ! Δεν είναι «δικό μας». Δικό του είναι το «βραβείο» της προδοσίας. Το βραβείο της ατιμίας, του
αμοραλισμού (της ασυνειδησίας), το βραβείο της πολιτικής βλακείας και του κακού Μακιαβελισμού! (Γιατί
ο Μακιαβέλλι έχει αποκαλύψει την κακή πολιτική πρακτική, που εφαρμόζεται και προτείνει ευσχήμως την
καλή).

Γιατί, όμως, “πολιτική βλακεία”;
Γιατί είναι βλακεία να δανείζεσαι 220 δισεκατομμύρια
ευρώ – με τα μνημόνια «διάσωσης της ελληνικής οικονομίας» - για να διασώσεις τις γερμανικές και τις
γαλλικές τράπεζες:
Εξηγούμαι: Ο Πρόεδρος του Εurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ομολόγησε, απαντώντας σε ερώτηση του
ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή, που είχαμε δημοσιεύσει1, ότι: «... οι τράπεζες σώθηκαν εις βάρος των φο-

Διαβάστε ακόμη
Η βροχή του μήνα, έπεσε σε μιά
Σελ. 6
ημέρα στα 3Β

ρολογουμένων» και «... ο κόσμος που επέκρινε τα
πρώτα χρόνια του ελληνικού προγράμματος, λέγοντας ότι όλα έγιναν για τις τράπεζες, είχε κάποιο
δίκιο»! Εξ’ άλλου το είχαμε δημοσιεύσει πάλι εμείς
από τον Ιούνιο του 2013, εγκυρότατα, από έγγραφο
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στην εισηγητική της έκθεση, επί σχετικού ψηφίσματος έλεγε,
μεταξύ πολλών άλλων ωραίων για τις τράπεζες,
«...να περιοριστεί η διάσωση των τραπεζών με χρήματα των φορολογουμένων»! 2
Προσέξτε: “Να περιοριστεί”, όχι να αποκλειστεί!
Κοιτάξτε, τώρα πού πήγαν τα 220 δις ευρώ για να
χρωστάνε και τα εγγόνια μας, τώρα περισσότερα απ’
όσα χρωστάγαμε εμείς όταν μπήκαμε στα «μνημόνια»:
Από τα 220 δις € ευρώ, μόνον 9,7 δις € μπήκαν στον
κρατικό προϋπολογισμό. 86,9 δις € χρησιμοποιήθηκαν για την εξόφληση παλαιών χρεών, 37,3 δις €, για
την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών
(που εκμηδενίστηκαν σχεδόν, αφού έχασαν το 98%
της αξίας τους στο χρηματιστήριο), και 52,3 δις € για
την εξόφληση τόκων! 3
Δηλαδή πάνω από το 23, 77% πήγαν για τόκους! Εάν
αυτά δεν είναι βλακεία, για την οποία βραβεύθηκε
αυτός που έκανε την θεαματική κωλοτούμπα τον Ιούλιο του 2015, μετά μάλιστα ένα θριαμβευτικό δημοψήφισμα, τότε πραγματικά πρέπει να ψαχνόμαστε
ΟΛΟΙ, για να βρούμε ποια είναι η πραγματική, η αληθινή σημασία των λέξεων, που οι Έλληνες, καθόρισαν
ιδιαίτερα των αφηρημένων εννοιών και των ιατρικών
όρων, σ’ όλες σχεδόν τις γλώσσες.
Και διερωτόμαστε, αλήθεια, μαζί με τον Μπρεχτ:
Άραγε η βλακεία οδηγεί στην κακία ή το αντίστροφο;
Ως προς το μέγεθος πάντως, την... μαθηματική από-

Απολογισμός πεπραγμένων στο
Σελ. 7
Δήμο Σαρωνικού

Η “αργυρίτης” γη
Σελ. 9

Διαδίκτυο: το όγδοο θαύμα του κόσμου Ηλέκτρα Βενετσάνου
Σελ. 10
Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Δίνη και περιδίνηση στη δημιουργία
του κόσμου Πέτρος Ιωαννίδης
Σελ. 14
Ο κεφαλόδεσμος Βούλα Λαμπροπούλου Σελ. 15

Στο κύλισμα της μπάλας

Σελ. 23

Κλείνω με μια απορία: Καλά, επτά χρόνια «φαγούρας»,
δυστυχίας, ανεργίας, δυσπραγίας, μετανάστευσης
(εισροών – εκροών), αυτοκτονιών, φτωχοποίησης, καταπίεσης, αρπαγής του εθνικού και ιδιωτικού πλούτου,
δεν έχουν πείσει το σύνολο των νουνεχών Ελλήνων
περί του ασύμφορου, επιζήμιου, εθνοκτόνου και
ύπουλου κατασκευάσματος, αυτού του είδους της
«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» με το ευρώ, με υπέρ
Υπουργό Οικονομικών της ελεγχόμενης από τη Γερμανία Ε.Ε., με υπερ Υπουργό Εξωτερικών και άμυνας
ομοίως;
«Λαχταρούν» να γίνουν κρατίδιο – επαρχία της γερμανικής Ενωμένης μισής Ευρώπης, για να ‘χουμε μια
νέα και τελική πλέον φραγκοκρατία;
――――――
1. ΕΒΔΟΜΗ 11/11/17, φ. 1008, σελ. 17.
2. Αραθ. ΡΕ 506.244ν02-00/Α7-0231/2013.
Εισηγήτρια: Arlene McCarthy
3. EΠΙΚΑΙΡΑ 17/11/17 τεύχος 386, σελ. 26.

Προϊόντα παραγωγών
χωρίς μεσάζοντες στη Βάρη

Απείχαν της διακομματικής η αντιπολίτευση στο Σαρωνικό
Σελ. 7
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

δοση την έκανε ο πλέον «αρμόδιος», ο Αλμπερτ Αϊνστάιν: «Δύο πράγματα είναι άπειρα· το Σύμπαν και η
ανθρώπινη βλακεία. Αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πρώτο»!
Τελειώνοντας, θέλω να πω στον ώριμο πλέον ληξιαρχικά, Αλέξη Τσίπρα ότι, αν θέλει σώνει και καλά ν’
αφιερώσει ή να μοιραστεί τα βραβεία «πολιτικού σθένους» και «ευρωπαϊκού ιδεώδους», να τα μοιραστεί
με τους πρωταίτιους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με τους
συμπράττοντες μ’ αυτόν ασμένως, που συνωμότησαν
τον Ιούλιο του 2015 υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο,
και όσοι ομονόησαν μ’ αυτούς, «Ποτάμι», «Ενωση
Κεντρώων» και λοιπούς ριψάσπιδες, ευρωλάτρες και
ευρωτελείς. Όχι μ’ εμένα, όχι με τους υπερήφανους
Έλληνες.
Ας το μοιραστεί με τους Νενέκους και τους ραγιάδες!

Κυριακή 26 Νοεμβρίου
Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,
κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, οργανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, παζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα
από το τζάμπο.
Έτσι αυτή την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και
ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις
1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673
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στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο, όπου
μπορείτε να βρείτε προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε πολύ χαμηλές τιμές.
Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,
αφού το 3% από τις πωλήσεις το διαθέτουν σε
οικογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι γονέων της περιοχής.
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Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με
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Στον περίπλοκο και
απαιτητικό κόσμο
των γάμων,
μια πρωτοποριακή
εφαρμογή έχει έρθει
για να σας λύσει τα χέρια!

χρηστών μας, είναι κάτι παραπάνω από θε
τικές!

Ποιοι είμαστε

Βρείτε εσείς το έτερον ήμισυ…
και αφήστε όλα τα άλλα
πάνω της!
Η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν γίνει πλέον αναπό
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Πληρώνουμε
λογαριασμούς, επικοινωνούμε με τους φίλους και τους
συνεργάτες μας, ψωνίζουμε online και ψάχνουμε προ
ϊόντα που μπορεί να χρειαζόμαστε, αποκλειστικά μέσα
από το smartphone μας! Γιατί λοιπόν, να μην οργανώ
σουμε και το γάμο μας, μέσα από το κινητό μας;
Αν ετοιμάζεστε να παντρευτείτε λοιπόν, μην ξεχάσετε να
κατεβάσετε δωρεάν, την εφαρμογή «Ατζέντα Γάμου»
στο κινητό σας! Θα κάνει το γάμο σας παιχνίδι!

Η πρώτη ελληνική εφαρμογή
οργάνωσης γάμου

Πίσω από το πρώτο ελληνικό application
οργάνωσης γάμου, κρύβεται μια ομάδα
νέων παιδιών, με υψηλούς στόχους! Μόλις,
το 2016, ένα ζευγάρι με καταγωγή από την
πανέμορφη Άνδρο, ο Γιάννης και η Ελένη,
άρχισαν να συνειδητοποιούν πόσο αγχω
τική είναι για ένα ζευγάρι, η διαδικασία της
οργάνωσης ενός γάμου.
Έχοντας και οι ίδιοι προσωπικό βίωμα, σκέ
φτηκαν ότι αυτό που τους έλειπε όταν ορ
γάνωναν τον δικό τους γάμο, ήταν ένας
«ψηφιακός βοηθός». Θα έπρεπε να
υπήρχε δηλαδή, μία εφαρμογή, που να βοηθά τους μελ
λόνυμφους να οργανώσουν το γάμο τους, με ακρίβεια
και ταχύτητα! Η ιδέα εκείνη των δύο, έγινε πράξη και
κάπως έτσι δημιουργήθηκε η «Ατζέντα Γάμου».

3. Να μείνετε εντός του προϋπολογισμού σας! Κατα
γράψτε τα έξοδά σας με ακρίβεια και συνέπεια, αντί να
χαθείτε ανάμεσα σε αποδείξεις και σημειώσεις! Αφήστε
την «Ατζέντας Γάμου» να σηκώσει το βάρος για εσάς!

Τι είναι η “Ατζέντα Γάμου”;
Η «Ατζέντα Γάμου» είναι η πρώτη ελληνική εφαρμογή
οργάνωσης γάμου! Ουσιαστικά, είναι η μεταφορά της
παραδοσιακής χειρόγραφης ατζέντας που έχει η κάθε
νύφη στην τσάντα της, σε ψηφιακή μορφή! Με αυτόν
τον τρόπο μπορείτε να έχετε πλέον, μαζί σας παντού, τον
προσωπικό οδηγό οργάνωσης του γάμου σας, μέσα στο
κινητό ή το tablet σας!

4. Βρείτε επαγγελματίες γάμου! Κτήματα, αίθουσες δε
ξιώσεων, οίκοι νυφικών, αισθητικοί, μπαλόνια και πολλά
άλλα! Όλοι οι επαγγελματίες μας είναι επιλεγμένοι και
εγγυημένοι συνεργάτες της «Ατζέντας Γάμου». Για κάθε
ανάγκη σας, και για κάθε κατηγορία υπηρεσίας, βρείτε
τον επαγγελματία που σας ταιριάζει!

Πώς μπορεί να με βοηθήσει
η Ατζέντα Γάμου;
Μέσω της «Ατζέντας Γάμου», μπορείτε:
1. Να δημιουργήσετε τη δική σας εξατομικευμένη λίστα
προετοιμασίας του γάμου σας! Έτσι, μπορείτε να ενη
μερώνεστε καθημερινά για το πρόγραμμά σας και να
μην ξεχάσετε το παραμικρό. Βάλτε υπενθυμίσεις και ει
δικές σημειώσεις, σχετικά με τους επαγγελματίες που
συναντάτε και τις προσφορές/ τιμές που συλλέγετε.
5. Κερδίστε μέσα από ειδικές εκπτώσεις και προσφο
ρές, που προσφέρουν οι επαγγελματίες μας, αποκλει
στικά για τους χρήστες της «Ατζέντα Γάμου»!
Αφήστε την «Ατζέντα Γάμου» να σας καθοδηγήσει, ώστε
να μην σας ξεφύγει τίποτα γύρω από την οργάνωση του
γάμου σας!
2. Να φτιάξετε λίστα καλεσμένων, γρήγορα και με ακρί
βεια, προσθέτοντάς τους ακόμη και από τη λίστα επα
φών του κινητού σας! Εδώ έχετε τη δυνατότητα να
αποθηκεύσετε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για κάθε
καλεσμένο, και να δημιουργήσετε με ευκολία το πλάνο
της δεξίωσης του γάμου σας, το οποίο μπορείτε να συμ
πληρώνετε ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε!

Πώς μπορώ να βρω την
Ατζέντα Γάμου;
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε Google Play και App
store, εντελώς δωρεάν!
Με πάνω από 3000 download, σε λιγότερο από 1 χρόνο
και υψηλή βαθμολογία από τους χρήστες μας, μπο
ρούμε να πούμε ότι οι αντιδράσεις των μελλόνυμφων

Είστε επαγγελματίας και θέλετε
να συνεργαστείτε με την Ατζέντα Γάμου;
Η διαδικασία είναι πολύ απλή: επικοινωνήστε μαζί μας,
ώστε να κλείσετε το δικό σας προσωπικό ραντεβού γνω
ριμίας με την «Ατζέντα Γάμου». Τα υπόλοιπα, αφήστε
τα πάω μας!
Βασικός μας στόχος είναι η άψογη επικοινωνία με τους
επαγγελματίες συνεργάτες μας. Μεγαλώστε την επιχεί
ρησή σας και επωφεληθείτε από την προβολή που μπο
ρεί να σας προσφέρει η «Ατζέντα Γάμου»!
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
Του Γιάννη Βασιλακόπουλου
Στο Θέατρο ΠΚ πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυ
χία η πρεμιέρα της παράστασης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟ
ΛΕΑΣ», του Γιάννη Βασιλακόπουλου σε σκηνοθεσία
Θοδωρή Κωνσταντόπουλου. Πρόκειται για ένα θρίλερ με
συναρπαστική πλοκή και αναπάντεχες εξελίξεις, που στέλ
νει πολλά μηνύματα προς δεκάδες αποδέκτες, κάνοντας
συνειρμούς, που πιθανόν να οδηγούν σε πραγματικά γεγο
νότα…
Ένας Ρώσος πράκτορας, που μόλις έχει συνταξιοδοτηθεί,
αφηγείται την τελευταία του αποστολή, που έχει επίκεντρο
την Ελλάδα της κρίσης.
Ένα αεροπορικό δυστύχημα, που προκάλεσε δεκάδες νε
κρούς.
Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, που προορίζονταν για
μια χώρα στο χείλος της χρεωκοπίας.
Ένα σύνθετο παιχνίδι κατασκόπων, που παίζεται στην
πλάτη ενός ζευγαριού κι απλώνεται σε πολλές χώρες του
κόσμου.
Θύτες που μοιάζουν ατιμώρητοι και θύματα που παραμέ
νουν αδικαίωτα συναντιούνται, σχοινοβατώντας σ’ αυτήν
τη λεπτή κόκκινη γραμμή, που ενώνει το πραγματικό γεγο
νός με το μύθο.
Ποιος εν τέλει είναι ο «Ανώνυμος Αποστολέας» ενός τέτοιου
μακελειού;
Η απάντηση κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο ΠΚ!

«ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ»
του Αλεξάντερ Γκέλμαν
Η ΤΕΧΝΗ ΑRT ΠΑΤΜΟΣ παρουσιάζει το αριστούργημα του
Αλεξάντερ Γκέλμαν «ΔΥΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ» για 3 μόνο πα
ραστάσεις στις 2, 9 και 10 Δεκεμβρίου στο θέατρο Fabrica
Athens.
Το έργο διαδραματίζεται σε ένα πάρκο της πόλης και ξεκινά
από αυτή τη μυστηριώδη και μαγευτική ώρα του καλοκαιρι
νού δειλινού, όπου όπως λέει ο ποιητής η ημέρα σβήνει
και η νύχτα γεννιέται. Τότε ακριβώς είναι που συναντώνται
στην πόλη Αυτή και Αυτός.. Με μια πρώτη ματιά αυτή η γνω
ριμία φαίνεται ν’ ανήκει σ’ εκείνες που αρχίζουν την νύχτα
και τελειώνουν το επόμενο πρωί. Στην περίπτωση αυτή
όμως τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Αυτός είναι παν
τρεμένος, αυτή χωρισμένη. Και οι δύο είναι μόνοι. Ο συγ
γραφέας παρουσιάζει στο έργο αυτό το δράμα δύο
ανθρώπων που απαιτούν πολύ λίγα από την ζωή  την αν
θρώπινη ευτυχία, την θαλπωρή, την κατανόηση  καθώς επί
σης μαθαίνουν στην πορεία πόσο δύσκολο είναι να τα
κατακτήσει κάποιος αυτά.. "Μια συναισθηματική περιπέ
τεια, μια συνεχής ταλάντευση μεταξύ χαράς και απογοήτευ
σης, ελπίδας και φόβου, αγάπης και μίσους, εμπιστοσύνης
και δυσπιστίας, αλήθειας και ψέματος βιώνουν οι “Δύο σε
Ένα Παγκάκι (Gelman)“. Mόλις πιστέψει κανείς ότι έχει κα
ταλάβει τους δύο ήρωες, παραμονεύει ο συγγραφέας με μια
νέα πλευρά των δύο χαρακτήρων αυτού του τόσο σπάνιου
αλλά και συνηθισμένου ζευγαριού.
Το θεατρικό αυτό έργο έχει σημειώσει παγκόσμια επιτυχία.
Χαρακτηρίζεται από την άρτια δομή του και τις συνεχείς
εναλλαγές κωμικών, δραματικών και λυρικών στοιχείων.
Μέχρι το τέλος κρατά σε αγωνία τον θεατή και τον εκπλήσσει
με τις νέες τροπές μιας ιστορίας που δεν αφήνει κανέναν
αδιάφορο.
Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΒΔΟΜΗ

Aνάγνωση της
Οδύσσειας:
Ραψωδίες φ και χ
Την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σας
προσκαλεί σε μια διαφορετική ανάγνωση της Οδύσσειας, με συνοδεία
αρχαίας λύρας και τη δυνατότητα να
γίνετε για λίγο ραψωδός!

Δύο ραψωδίες κάθε φορά παρουσιάζονται από τον μουσικοσυνθέτη Δρ
Νίκο Ξανθούλη, αλλά και όσους από
τους επισκέπτες επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημόσια ανάγνωση, ανακαλύπτοντας
τα
μυστικά
της
προσωδίας. Η μετάφραση που χρησιμοποιείται είναι του Ζήσιμου Σίδερη. Η
διάρκεια των αναγνώσεων είναι δύο
ώρες.
Την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 11

Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς
χώρους του Μαραθώνα
Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν περιήγηση με ξενάγηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους του
Μαραθώνα και το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου, την Κυριακή 03 Δεκεμβρίου
2017 από 08:45 π.μ. και προβλέπεται να διαρκέσει έως 14:00 μ.μ.
Θα ξεναγηθούν στο Ιερό των Αιγυπτίων Θεών στην Μπρεξίζα, τον Τύμβο των
Μαραθωνομάχων, το Τρόπαιο της Μάχης, το Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο
στο Τσέπι Μαραθώνος, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου. Η ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους θα γίνει από αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.
Το κόστος συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 5€ και αφορά τη μετακίνηση. Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους είναι δωρεάν. Η είσοδος στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου είναι δωρεάν για τους δημότες του Δήμου Μαραθώνος.
Σημείο συνάντησης το πάρκινγκ όπισθεν της εκκλησίας του Αγίου Κωνσταντίνου στη Νέα Μάκρη.
O αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να φτάσει έως και τους πενήντα γι’
αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής, στα μέλη του ΔΣ Μάγδα Στούμπου κιν. 6936623235 (από 10:00-13:00) και Μαρία Παπαπαύλου
κιν.6945079690 (από 18:00-21:30).

«Αρχείο Πολέμου»

π.μ. θα παρουσιαστούν οι ραψωδίες φ
και χ.
Ο αγώνας τόξου ξεκινάει. Οι μνηστήρες
μάταια αγωνίζονται να περάσουν τη
χορδή στο τόξο. Στο τέλος ζητά να δοκιμάσει και ο Οδυσσέας, αντιμετωπίζοντας στην αρχή τον χλευασμό και στη
συνέχεια τον πανικό των μνηστήρων,
όταν καταφέρνει να περάσει το βέλος
μέσα από τις τρύπες όλων των τσεκουριών. Η μνηστηροφονία ξεκινά με τη συνέργεια του Τηλέμαχου και δύο πιστών
δούλων, στους οποίους είχε φροντίσει
να αποκαλύψει την ταυτότητά του,
καθώς και της θεάς Αθηνάς, που με την
παρουσία της επικυρώνει το δίκαιο της
εκδίκησης του ήρωα.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος (30) και απαιτείται τηλεφωνική κράτηση. Η κράτηση θέσης
ισχύει έως 15 λεπτά πριν την έναρξη.
Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.
Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα
Τηλ: 213214 4856/-4858/-4866/-4893
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 13:0020:00, Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00
Email: eam@culture.gr

“Τιτάνες”
H οµάδα του Ευριπίδη Λασκαρίδη,
παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τη
νέα της παράσταση, Τιτάνες.
Πριν το «πριν» και µετά το «µετά».
Δύο µοναχικά πλάσµατα ανακαλύ-

Ασύρματη επικοινωνία σε Πόλεμο και Ειρήνη
Τεταρτη 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, Ώρα: 19:30 μ.μ.
με ομιλητή τον Λέων Φρέρη
Από αμνημόνευτους χρόνους οι άνθρωποι επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν
σε αποστάσεις πέρα από την ακτίνα του φωνητικού ήχου. Σε συνέχεια της
εφεύρεσης του τηλέγραφου οι εξελίξεις στην επιστήμη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τον 19ο αιώνα επέτρεψαν στον Μαρκόνι να αναπτύξει τον
πρώτο εμπορικό ασύρματο.
Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρόλο που ο ασύρματος ήταν σε αρχικό
στάδιο, χρησιμοποιήθηκε στα χαρακώματα και από πρωτόγονα αεροσκάφη.
Η αρχή της δεκαετίας του 1920 είδε την καθιέρωση των εθνικών υπηρεσιών
ραδιοφωνίας όπως το BBC και την επακόλουθη θεαματική επέκταση της ιδιοκτησίας ραδιοφώνων.
Στην Ελλάδα οι πρώτες δημόσιες ραδιοφωνικές μεταδόσεις έγιναν από ερασιτέχνες το 1928, αλλά η εθνική υπηρεσία ραδιοφωνίας δεν ιδρύθηκε έως το
1939. Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιήθηκε εκτενώς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Αλβανίας για την ενίσχυση της εθνικού ηθικού.
Ο ομιλητής θα κάνει μία σύντομη ανασκόπηση στην εξέλιξη αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας και θα αναθυμηθεί τη ζωτική σημασία του ραδιοφώνου στην ζωή της μέσης Αθηναϊκής οικογένειας πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά από την Ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα.
Εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την διδα Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 2108676390, ή στο κινητό 6998088220, η email afreris@wararchivegr.org καθώς
ο χωρος είναι περιορισμένος.

πτουν ξανά και ξανά την αιωνιότητα, τα
υλικά του κόσµου, µικρά και µεγάλα,
τα θρύψαλα της καθημερινότητας, τα
φώτα των άστρων, τον ακίνητο χρόνο.
Όλα τα αντίθετα βρίσκονται µαζί, δεν
έχουν αλλού να πάνε.
Σκηνοθεσία, χορογραφία, σκηνογραφία: Ευριπίδης Λασκαρίδης
Ερμηνευτές: Ευριπίδης Λασκαρίδης,
Δημήτρης Ματσούκας
Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
Κυριακή 25/11, Ώρα: 21:00
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον,
210 7282333

ΕΒΔΟΜΗ

“Οι νεκροί των τάφων της
Βεργίνας και η χωλότητα
του Φιλίππου Β΄”
Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας οργανώνει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα: “Οι νεκροί των τάφων της Βεργίνας και η χωλότητα του
Φιλίππου Β΄”, με ομιλητή τον Γεώργιο Δελίδη, ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Παν/μιου
Κρήτης, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 7μ.μ., στο
Ξενοδοχείο “OASIS Hotel Apartements” Λεωφ. 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.
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“Οι 12 ένορκοι”
Η μουσικοχορευτική ομάδα μαθητών/αποφοίτων του
2ου Γεν. Λυκείου Βούλας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και το Δήμο 3Β, παρουσιάζει το έργο
“Οι 12 Ένορκοι” την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017,
ώρα 8 μ.μ. στο Δημοτικό θέατρο Βάρης (Άττιδος 7).
Είσοδος ελεύθερη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα καταπολέμησης της Βίας κατά των γυναικών, ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οργανώνει εκδήλωση – ομιλία, γι αυτό το πρόβλημα με τις πολλές όψεις, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις
19.00 στην αίθουσα Ιωνία, Λεωφ. Κ. Καραμανλή
18, Βούλα (παραπλεύρως του Δημαρχείου).

«Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων
και Αιγινητών σε σύγκρουση»
Διάλεξη του Προέδρου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού και καθηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, με
θέμα: «Ιμπεριαλισμός των Αθηναίων και Αιγινητών σε
σύγκρουση», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7/12/17
και ώρα 19.00, στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»
Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα
Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τ. Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ
Τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό: 6937781003,
Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892
e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr
Είσοδος Ελεύθερη

Η “Εστία” τιμά
Πέλο και Αλέκα Κατσέλη
Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης τιμά τους αείμνηστους Πέλο Κατσέλη - Μέγα θεατράνθρωπο καθώς και την ανεπανάληπτη ηθοποιό Αλέκα Κατσέλη, το θεατρικό ζευγάρι
που κόσμησε την Νέα Σμύρνη, σε ειδική εκδήλωση προς
τιμήν τους, την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου και ώρα 19.30.
Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ΕΣΤΙΑ Νέας
Σμύρνης- Αίθουσα Εκδηλώσεων «Πάνος Χαλδέζος»,
Κων/νου Παλαιολόγου 1, Ν. Σμύρνη.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!
Εστία Νέας Σμύρνης
Κων/νου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη, Τηλ. 210 9333702

All day Live Jazz
Κυριακή 26/11
Οχι απλά JAZZ είναι LIVE
JAZZ με δύο Live, μεσημέρι και βράδυ.
Ξεκινούν από το μεσημέρι
απολαμβάνοντας
τον Γιώργο Μικρό στο
πιάνο και τον Χρήστο Κορομηλά στο κοντραμπάσο σε Jazz standarts
επιλογές. Ώρα έναρξης:
14.30 (έως 17.00), 20.30
Είσοδος ελεύθερη
Είσοδος ελεύθερη
με την επίδειξη της πρόσκλησης
Πατησίων 44, πέρας προσέλευσης 17.45
Τηλ. 2132144817

Kαταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών

Αδριανού 3, Θησείο, Αθήνα
(σταθμός ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τηλ.: 210 3210 239 &
6945 160 385

Ομιλητές:
Μαριέττα Γιαννάκου πρ. Υπουργός - Ψυχίατρος,
Αννα Ράζου Ιατροδικαστής,
Βάσω Κόλλια πρ. Γεν. Γραμματέας Ισότητας των φύλων,
Ιωάννα Χατζάτογλου κοινωνική λειτουργός του Δήμου
O Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, BBB, κ.
Παύλος.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ»
Tο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις» παρουσιάζει, σε Α΄ προβολή, την ταινία του
Γιάννη Σμαραγδή «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» από την Πέμπτη 23, έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.
Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: : Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Αλέξανδρος Καμπαξής, Στέφανος Ληναίος, Μαρίνα Καλογήρου, Αργύρης Ξάφης,
Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Καρδώνης,
Αμαλία Αρσένη, Γιούλικα Σκαφίδα, Ζέτα Δούκα,
Alexandros Kollatos, Στάθης Ψάλτης
Η ταινία στοχεύει να αναδείξει τη συναρπαστική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και το μαγευτικό τοπίο της Ελλάδας μέσα στο οποίο
διαμορφώθηκε.
Ο μεγάλος Κρητικός συγγραφέας έλεγε πως η ζωή
του ορίζεται από τα ταξίδια του και τα όνειρά του.
Αυτό είναι ακριβώς και ότι ο σκηνοθέτης σκοπεύει να
επιτύχει με αυτήν την ταινία. Παρουσιάζει τα ταξίδια
του στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Ρωσία, τη Γαλλία
και το όρος Σινά και μέσα από αυτές τις εμπειρίες,
να αναδείξει τις φιλοσοφικές και μεταφυσικές του
αναζητήσεις.
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην
τιμή του ενός, μόνο με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

6 ΣΕΛΙΔΑ - 25 NOEMBΡΙΟΥ 2017

ΕΒΔΟΜΗ

“To λυκόφως της πολιτικής
Ευρώπης”
Το βιβλίο με τίτλο: “Το λυκόφως της πολιτικής ευρώπης” με συγγραφέα τον Βουλιώτη Θεόδωρο Γεωργίου καθηγητή Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Σάκκουλα και θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 7μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου,
Πλατεία Ποικίλης και οδός Διοσκούρων (είσοδος από Ρωμαϊκή
Αγορά).
Ο Θεόδωρος Γεωργίου, στο βιβλίο,
αναπτύσσει την πολιτική φιλοσοφία
του περί Ευρώπης. Σύμφωνα με τη
θεωρία του, η Ευρώπη ως οντότητα,
κατά την ιστορική εξέλιξή της από
την πρώιμη φάση της νεωτερικότητας μέχρι της ημέρες μας, διαμορφώθηκε υπό τρεις τύπους: τον συνειδησιακό, τον
πολιτικό και τον τεχνοκρατικό. Οι τρεις τύποι της Ευρώπης ανάγονται στις δομές ή τα συστήματα (οικονομικό,
πολιτικό, ιδεολογικό κ.ά.) μέσω των οποίων συγκροτείται
η νεωτερική και η σύγχρονη πολιτική κοινωνία. Η συνειδησιακή Ευρώπη (θεωρητική επινόηση του φιλοσόφου
Edmund Husserl) θεμελιώνεται στην ιδέα, σύμφωνα με
την οποία η Ευρώπη είναι η συνείδηση της οικουμένης.
Ο τύπος της πολιτικής Ευρώπης διαμορφώθηκε μετά
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο (1957 με τη συνθήκη της
Ρώμης) με απώτερο στόχο την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και θεμελιώνεται στην προτεραιότητα της
πολιτικής έναντι της οικονομίας.
Η τεχνοκρατική Ευρώπη είναι πρόσφατη ανακάλυψη
(κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες) και ανάγεται
στην υπερίσχυση του οικονομικού συστήματος και
στην υποχώρηση της πολιτικής.
Σ’ αυτές τις προτάσεις συνοψίζεται η πολιτική θεωρία
του συγγραφέα Θεόδωρου Γεωργίου για την Ευρώπη.

«Oι 7 ψυχές του
Καπιταλισμού»
Οι Εκδόσεις Σκαραβαίος και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη
Βούλας”, παρουσιάζουν το βιβλίο: «Οι 7 ψυχές του Καπιταλισμού» του Δημ. Τσαρδάκη,
διδάκτορος φιλοσοφίας και ομότ.
καθηγητής του παν/μίου Πατρών.
Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή
3 Δεκεμβρίου στις 11.00 το πρωί
στην Πνευματική Εστία Βούλας,
(Αγ. Ιωάννου).

«Η Ελλάδα στο
Μέλλον της Ευρώπης»
Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:
«Η Ελλάδα στο Μέλλον της Ευρώπης» και ομιλητή τον Παναγιώτη
Λιαργκόβα, Kαθηγητή Oικονομικών
Eπιστημών Παν/μίου Πελ/νήσου,
την Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017,
ώρα 7:00μ.μ. στην Αίθουσα
«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β), Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα.

Tη βροχή του μήνα έριξε σε μιά ημέρα στα 3Β!
Μικροπροβλήματα αντιμετωπίστηκαν από τα συνεργεία του Δήμου
H μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης σε όλη την χώρα
κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών (16/11/17), καταγράφηκε στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης, όπως κατέγραψε το τηλεοπτικό κανάλι
Ant1.
www.antenna.gr/minisites/ant1-news/watch/ant1-news-1711-2017-stis-20-00 23’:45”)
Ο Δήμος βρέθηκε σε ετοιμότητα και δεν παρουσιάστηκαν
ιδιαίτερα προβλήματα, ιδίως στη Βούλα που έχει ιστορικό
προηγούμενο με τις πλημμύρες του 1993 και που από το
φυσικό της τοπίο διαθέτει τρία μεγάλα ρέματα τα οποία
σήμερα - μέσα στον ιστό της πόλης - είναι εξαφανισμένα
(δείτε ρεπορτάζ στη σελ. 12).
Πριν ξεκινήσει η θεομηνία, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος

είχαν καθαριστεί όλα τα φρεάτια του Δήμου, συνολικά
1750 από φερτά υλικά και κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας καθαρίστηκαν συνολικά άλλες τέσσερις φορές, εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη στράγγιση του νερού από
τους δρόμους.
Παράλληλα, η υπηρεσία καθαριότητας, με μηχανήματα
του Δήμου, καθάριζε συνεχώς κεντρικές οδούς, στη Δ.Ε.
Βάρης όπου υπάρχει έλλειψη υδραυλικών υποδομών.

Να θυμίσουμε εδώ ότι και η Βάρη διαθέτει μεγάλα ρέματα και έχει υποστεί καταστροφές το 1993, που μέχρι
σήμερα δεν έχουν τακτοποιηθεί. Κλεισμένα ρέματα, χτισμένα κλπ.
Οι οδοί Αιγαίου, Αναπαύσεως, Μουτούση και Παπαφώτη,
είναι αυτές που πλημμυρίζουν με κάθε βροχή, αλλά και
στο Χέρωμα της Βάρης και ειδικά στην Οδό Μακεδονίας
όπου λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ομβρίων υδάτων διεκόπη από πλημμύρα η κυκλοφορία για αρκετή ώρα μέχρι
να απαντλήσει τα νερά η πολιτική προστασία.
Η πολιτική προστασία, ρυμούλκησε αυτοκίνητο από ρέμα,
απομάκρυνε πεσμένα δέντρα και συνέβαλε στην απάντληση νερού από σπίτια και οικόπεδα, σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Αυξημένα προβλήματα παρατηρήθηκαν στις οδούς
Ερμού, Παναγούλη και Πανός στη Βουλιαγμένη. Στις περιοχές αυτές αναδείχθηκε έντονα η ανάγκη επίσπευσης
των προγραμματιζόμενων αντιπλημμυρικών έργων.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε:
«Θέλω να μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
του εργαζόμενους του Δήμου, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, σε εικοσιτετράωρη βάση, καθ’
όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας που έπληξε την χώρα.
...Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών ανέδειξε για
άλλη μια φορά την ανάγκη να επισπευθούν και να ολοκληρωθούν τα προγραμματιζόμενα αντιπλημμυρικά
έργα».
H καταστροφική πλημμύρα στη Δυτική Αττική, ονομάστηκε τροπικό φαινόμενο. Οπως ανέφερε τμήμα του
Εθν. Αστεροσκοπείου, μέσα σε έξι ώρες έριξε το νερό
έξη μηνών!!! 600τόνοι νερού/στρέμμα σε έξι ώρες!!!

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του Βασίλη Αναγώστου, Περιβαλλοντολόγου ΜSc, για τα ρέματα της Βούλας, που δημοσιεύουμε στη σελ. 12.

Συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, θέλοντας εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη
και τη συμπαράστασή της στους πληγέντες από
τις καταστροφικές πλημμύρες κατοίκους της Δυτικής Αττικής, συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης στα γραφεία της στην Παλλήνη.

Όλους τους πολίτες και φορείς της πόλης, τους
επαγγελματίες, του συλλόγους γονέων, του
εξωραϊστικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους και όλες τις φιλανθρωπικές οργανώσεις καλεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να συμβάλουν στη δράση του για την
συλλογή και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης
στους πληγέντες της Δυτικής Αττικής.
Η συγκέντρωση γίνεται στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου, (Ζεφύρου 2, Βούλα – Κτίριο
Πνευματικής Εστίας) από 08.30 έως τις 15.30.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε
στο τηλέφωνο 2132019901 – 4.

Καλεί τους πολίτες της Ανατολικής Αττικής που
ενδιαφέρονται να παρέχουν στήριξη στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται αυτές τις
ημέρες, να προσέρχονται καθημερινά από τις
08:00 έως τις 15:00 στην Περιφερειακή Ενότητα
Ανατ. Αττικής (17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,
Παλλήνη – τηλέφωνα: 213 2005103, 213
2005122 και 213 2005124) και να προσφέρουν
ό,τι μπορούν για την κάλυψη των αναγκών των
πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής. Συλλέγουν:
• Τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και
είναι άμεσης ανάλωσης
• Γάλατα μακράς διάρκειας (π.χ. εβαπορέ)
• Εμφιαλωμένα νερά
• Κουβέρτες, αδιάβροχα, γαλότσες
• Σκούπες, φαράσια, φτυάρια

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
2oυ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ
Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του 2ου Γυμνασίου Βούλας, όπως μας ενημέρωσαν με δελτίο
τύπου, αποφάσισε τα κάτωθι:
• Συντασσόμαστε πίσω από την προσπάθεια
του Δήμου μας.
• Κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο μας, δη-

μιουργούμε σε συνεργασία με τον Πατέρα Σεραφείμ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για
την άμεση ανταπόκριση, σημείο συλλογής των
ειδών στο Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα. Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται
από Δευτέρα 20/11 και κάθε ημέρα μέχρι και
την Κυριακή 26/11 και ώρες 07:00-12:00 και
17:00-19:00. Όλα τα είδη που θα συγκεντρωθούν θα μεταφερθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.

Τοπικό Τμήμα Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού Βούλας
To Τοπικό Τμήμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Βούλας ανοίγει την εστία του, το Σάββατο 11:00-14:00 και την Κυριακή 11:00 - 13:00
και 16:00-18:00 ώστε να συγκεντρώσει ξηρά
τροφή πρώτης ανάγκης και κουβέρτες.
Όποιος επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει, στις
ώρες που αναφέρονται.
Εστία Τοπικού Τμήματος Βούλας: Ζεφύρου 2
(δίπλα στο Κ.Α.Π.Η Βούλας)
Σημειώνουμε ότι πολλοί Δήμοι οργάνωσαν και
οργανώνουν συλλογή βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής.

ΕΒΔΟΜΗ
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Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Σαρωνικού
Τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
για το έτος 2016 παρουσίασε ο Δήμαρχος Σαρωνικού,
Γιώργος Σωφρόνης, κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο την Δευτέρα 20
Νοεμβρίου 2017.
Στο πλαίσιο του απολογισμού, ο Γ. Σωφρόνης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση του Δήμου, και για την
εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Όσον αφορά την οικονομική διαχείριση, ο Γ. Σωφρόνης
τόνισε ότι η κρατική επιχορήγηση προς το Δήμο Σαρωνικού καλύπτει μόλις το 10% των πόρων που χρειάζεται ο Δήμος για να λειτουργήσει και να παρέχει
υπηρεσίες στους Δημότες. Επισήμανε ότι ενώ το 2011
ο Δήμος Σαρωνικού ξεκίνησε με χρέη 14 εκατ. ευρώ, το
2016 οι οφειλές προς τρίτους είχαν μειωθεί στο 1 εκατ.
ευρώ και παρουσίασε, για δεύτερη χρονιά, πλεόνασμα
της τάξης των 265.000 €.
«Οι πόροι αυτοί επιστρέφουν στους πολίτες ως κοινωνικό μέρισμα, με τη μορφή κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, αλλά και χρήσιμων έργων σε κάθε γειτονιά.
Αρκεί να πω ότι τόσο το 2015 όσο και το 2016, υλοποιήσαμε με δικούς μας πόρους, έργα και μελέτες ύψους
1 εκατ. ανά έτος», είπε συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Σαρωνικού.

Στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, αναφέρθηκε στη
στήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών και της οικογένειας, καθώς και στην προστασία και την προαγωγή της υγείας, στους τομείς της Εκπαίδευσης, του
Πολιτισμού και του Αθλητισμού, της Καθαριότητας και
του Περιβάλλοντος, του Τουρισμού και των Υποδομών.
Όπως τόνισε, «ο Δήμος Σαρωνικού έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Αττικής, το ΕΣΠΑ
και Εθνικούς Πόρους και προχωράει ήδη στην κατασκευή
16 έργων, συνολικού ύψους 42 εκατ. €».

Όχι στην εκκρεμότητα της αποχέτευσης...
Αναφερόμενος στο πρόβλημα της αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Σαρωνικού επισήμανε:
«Γνωρίζετε καλά ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για
ποιότητα ζωής και περιβάλλον, όσο ο τόπος μας
ταλαιπωρείται από δύο τεράστια προβλήματα: την
έλλειψη αποχέτευσης και τον τεράστιο όγκο των
πράσινων απορριμμάτων.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια, χάσαμε χρόνο για την

Απείχαν της διακομματικής επιτροπής,
για το αποχετευτικό στο, Σαρωνικό!
Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται και κατά πως φαίνεται η ημέρα της πρώτης διακοματικής του δήμου Σαρωνικού για την αποχέτευση δεν ήταν καλή, αφού δεν
συμμετείχαν οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης με
επικεφαλής τους Μανώλη Τσαλικίδη και Αγγελική
Ράπτη..
Η σύγκλιση της διακοματικής είχε ανακοινωθεί από την
περασμένη εβδομάδα για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.
Να θυμίσουμε ότι η διακομματική επιτροπή είχε προκύψει από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
3ης Νοέμβρη, όπου επανεξετάστηκε η χωροθέτηση του
ΚΕΛ Σαρωνικού, μετά από αίτημα με υπογραφές από δημοτικούς συμβούλους. Αποτελείται από τους επικεφαλής των τεσσάρων παρατάξεων που συμμετέχουν στη
Δημοτική Αρχή και είναι:

ο Δήμαρχος «Σαρωνικός Αύριο» Γιώργος Σωφρόνης, ο
«Σαρωνικός Σύγχρονη Πόλη» Νίκος Βολάκος, ο «Σαρωνικός 5+» Μανώλης Τσαλικίδης και οι «ΡΙΖΕΣ» Αγγελική
Ράπτη. Δεν προσήλθαν ο Μ. Τσαλικίδης και η Α. Ράπτη.

«Βλέπω με λύπη να επιβεβαιώνεται η δήλωση των κ.κ.
Τσαλικίδη και Ράπτη στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι δεν θα λάβουν μέρος στην Διαπαραταξιακή
Επιτροπή. Δυστυχώς, οι ίδιοι άνθρωποι που μας κατηγορούν ως τώρα ότι δρούμε μονομερώς στο θέμα του αποχετευτικού, όταν έρχεται η ώρα της συμμετοχής και της
ευθύνης επέλεξαν να απέχουν, αγνοώντας μάλιστα τις
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου», επισήμανε ο
Δήμαρχος και δήλωσε ότι θα συγκαλέσει νέα συνεδρίαση.
Και συνέχισε: «Η μη συμμετοχή σε μια τέτοια διαδικασία, σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για την εξεύρεση
λύσης. Όσοι ανακυκλώνουν συνειδητά, υποτιθέμενες
εναλλακτικές προτάσεις που έχουν ρητώς απορριφθεί,
πρέπει να παραδεχθούν ότι στην πραγματικότητα δεν
θέλουν λύση. Η πρότασή μας για τη δημιουργία ΚΕΛ στο
Δήμο Σαρωνικού, όπως έχουν κάνει ήδη όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι της Νότιας και Ανατολικής Αττικής, είναι μονόδρομος. Με αίσθημα ευθύνης, προτείναμε να κάνουμε
ένα βήμα πίσω και να επανεξετάσουμε το θέμα της χωροθέτησης. Αλλά το να προσπαθούν κάποιοι να πείσουν
ότι θα μεταφέρουμε τα λύματά μας αλλού, δεν οδηγεί
πουθενά».
Ο ρόλος της διακομματικής όπως προέκυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συντονίσει τις ενέργειες ώστε
να προκύψει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, με
εναλλακτικές προτάσεις για τη χωροθέτηση ΚΕΛ στο
Δήμο Σαρωνικού, ώστε να λυθεί το μείζον πρόβλημα της
αποχέτευσης.
Αννα Μπουζιάνη

επίλυσή του σε αδιέξοδες συζητήσεις. Και στο θέμα
αυτό, αναγνωρίζω και τις δικές μου ευθύνες, ως μέλος
προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου.
Μπορεί κάποιοι να θέλουν τη συνέχιση της εκκρεμότητας. Όμως, αυτό που έχω καταλάβει και εγώ και οι συνεργάτες μου, είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
πολιτών θέλει επιτέλους να δοθεί μια λύση. Και γι’ αυτή
τη λύση είμαι αποφασισμένος να παλέψω. Η εποχή
όπου οι αιρετοί προσπαθούσαν απλώς να είναι ευχάριστοι και να «κλωτσήσουν» τα προβλήματα παρακάτω,
πέρασε. Προσωπικά, τουλάχιστον, δεν θέλω να είμαι τέτοιος Δήμαρχος. Αυτό που επιβάλει η συνείδησή μου,
είναι να φανώ χρήσιμος και να κάνω ό,τι μπορώ, για να
πάει ο τόπος μου μπροστά.»
Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο Γ. Σωφρόνης
αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής
για το προσεχές διάστημα, τονίζοντας ότι έχουν ήδη
προγραμματιστεί έργα και δράσεις ύψους 1.250.000
ευρώ, που θα υλοποιηθούν από ίδιους πόρους του
Δήμου.

“Θα διεκδικήσω
την ανάληψη της διοίκησης
του Δήμου Παιανίας
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Δήμου Παιανίας, συνδημότισσες και συνδημότες των δημοτικών ενοτήτων Παιανίας και Γλυκών Νερών,
Με πλήρη συναίσθηση ευθύνης πως η εποχή μας δεν
αφήνει κανένα περιθώριο
στην μετριότητα, την ολιγωρία και κακοδιαχείριση, σας
γνωστοποιώ την απόφασή
μου να διεκδικήσω την ανάληψη της διοίκησης του Δ
ήμου Παιανίας, (δημοτικές
ενότητες Παιανίας και Γλυκών Νερών) στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκα μετά από επανειλημμένες συζητήσεις και προβληματισμούς που μου
εξέφρασαν πολλοί συμπολίτες μου. Οφείλουμε λοιπόν να μετατραπούμε από παρατηρητές και κριτές,
σε ενεργούς πολίτες, συμμετέχοντες στην εύρεση
λύσεων και στην δημιουργία ενός βιώσιμου και ποιοτικά αναβαθμισμένου Δήμου.
Πλαισιωμένος από ικανούς συνεργάτες με ρεαλιστικές προτάσεις, με καινοτόμες ιδέες και βασιζόμενοι
στην πολυετή εμπειρία μου σε θέματα διοίκησης και
συνεργασίας και με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών….. μπορούμε!
Όραμά μου είναι όπως όλοι μαζί να δημιουργήσουμε
μια σύγχρονη πόλη, που να σέβεται τους νόμους, το
περιβάλλον και τους πολίτες.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Χρήστου Χατζηδάβαρης
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Ενιαίο και αρραγές μέτωπο του Δήμου Κρωπίας
ενάντια στις μεθοδεύσεις χωροθέτησης
διαχείρισης απορριμμάτων στα Λατομεία Kορωπίου
Με νέα ιστορική ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας προσδιορίζει επακριβώς, τις διαφωνίες
του, τις προτάσεις-αντιπροτάσεις του και το πλαίσιο του
αγώνα του, νομικό και πολιτικό, ενάντια στις αποφάσεις
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (1ης Αυγούστου 2017) και
στους όποιους σχεδιασμούς υλοποίησης αυτών των αποφάσεων για χωροθετήσεις υπερτοπικών κεντρικών εγκαταστάσεων διαχείρισης, επεξεργασίας και τελικής
διάθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) στα λατομεία πόλης Κορωπίου.
Η ομόφωνη απόφαση ήταν αποτέλεσμα της κοινής συνεργασίας και συνεννόησης του Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, επικεφαλής της πλειοψηφίας και των
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, Αθηνάς Κιούση και Ευάγγελου Ρεμπάπη για μια από
κοινού χάραξη στρατηγικής και τακτικής για το σοβαρό
αυτό ζήτημα.
Η συνεννόηση όλων των δημοτικών παρατάξεων επισημοποιήθηκε στην συνάντηση που επεδίωξε ο Δήμαρχος, Δημήτριος Κιούσης με την πρόεδρο της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ και
περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, την 1η Νοεμβρίου
2017. Αφορμή για την συνάντησή αυτή ήταν επιστολή της
προέδρου του ΕΔΣΝΑ (26.10.2017) με την οποία ζητούσε
προτάσεις και αντιπροτάσεις με διαδικασία ουσιαστικά
«κλειστής» μη δημόσιας διαβούλευσης των Δήμων, που
έχουν λατομεία για αξιοποίησή τους ως χώρους ανάπτυξης
ΟΕΔΑ απορριμμάτων στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ε.Ε
του ΕΔΣΝΑ έως 3 Νοεμβρίου 2017.
Στη συνάντηση συμμετείχε αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Δημήτριο Κιούση, τον
Πρόεδρο του Δ. Σ. Νικόλαο Γιαννάκο, τον αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών Ανδρέα Ντούνη και τους επικεφαλής, της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, Αθηνά
Κιούση και Ευάγγελο Ρεμπάπη αντίστοιχα.

δικηγόρου παρ΄ Αρείου Πάγο.
Η ομόφωνη απόφαση (αρ. 256/2017) γράφει μεταξύ άλλων:

περιοχή των Λαμπτρών που είναι εν δυνάμει τουριστικά
αξιοποιήσιμη στο πλαίσιο της Τουριστικής στρατηγικής της
Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κρωπίας. Επισημαίνουμε
δε ότι οι αποστάσεις της μελέτης του ΕΔΣΝΑ είναι ανακριβείς.
Ο Δήμος Κρωπίας αντιμετωπίστηκε διαχρονικά από το
κράτος όπως και ο Δήμος Φυλής ως «η πίσω αυλή της Αθήνας» που συσσωρεύουν σε αυτές τις περιοχές κάθε είδους
αρνητικές δράσεις και ρυπογόνες εγκαταστάσεις. Το περιβαλλοντικό τίμημα το πλήρωσε το Κορωπί για 7 χρόνια τις
δεκαετίες ΄60 και ΄70 και μετέπειτα μετά το 1977 με τον
αποκλεισμό του από τον μόνο αδειοδοτημένο χώρο απορριμμάτων στη Φυλή έως και το 2007(!). Τον πληρώνει ακόμα
όμως το Κορωπί αυτό τον αποκλεισμό με επιθετικές ασθένειες που ξεπερνάνε το μέσο όρο της χώρας.

Διαφωνεί πολιτικά αλλά και με βάση έγκριτες και αξιόπιστες επιστημονικές προσεγγίσεις γεωλόγων περιβάλλοντος με τη δημιουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης,
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης στερεών αποβλήτων σε
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος μας δεν δέχεται υπερτοπικές
λατομεία.
εγκαταστάσεις διαχείρισης,
Αποδέχεται μόνο την άμεση
επεξεργασίας και τελικής
περιβαλλοντική και βλαστική
διάθεσης.
αποκατάστασή τους με προΔέχεται σε άλλες κατάλληϊόντα εκσκαφών και κατεδαλες περιοχές (–όχι σε λατοφίσεων, με αδρανή-στείρα
μεία)
ολοκληρωμένες
υλικά (χώρος ΑΕΚΚ που έχει
εγκαταστάσεις
διαχείρισης,
επεξεργασίας
και τελικής διάφυσικά και αυτός ο χώρος τις επιβαρύνσεις του στο περιθεσης
(ΧΥΤΥ)
αδρανών-στείρων
υλικών
σε
διαδημοτικό
βάλλον) αλλά και με ότι άλλη συνοδευτική δράση απαιτηεπίπεδο
όμως,
4-5
δήμων
των
Μεσογείων
&
της Νοτιοαθεί σε βάθος χρόνου για την πλήρη αποκατάσταση της
νατολικής
Αττικής,
με
αξιοποίηση
κάθε
διαθέσιμης
μορδιατάραξης της οικολογικής τους ισορροπίας.
φής
διαδημοτικής
συνεργασίας
που
προβλέπει
δράση
για
Δεν τα θεωρεί ως κατεστραμμένους τόπους.
τα
απορρίμματα.
Αποδέχεται
πλήρως
όλο
το
πλαίσιο
των
Τάσσεται υπέρ της ανάδειξής τους σε περιοχές φυσικού
ρευμάτων ανακύκλωσης- όπως αυτό προβλέπεται από την
κάλλους και διαδρομών περιπάτου.
Επανεπιβεβαιώνει την ομόφωνη απόφασή του για διαφω- εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και φυσικά τη διαλογή
νία, με το περιεχόμενο, με τις διαδικασίες ανάθεσης της στην πηγή και όλων των μορφών εναλλακτικής διαχείρισηςμελέτης του ΕΔΣΝΑ και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής αξιοποίησής τους δηλ. την λεγόμενη κυκλική οικονομία.
Επιτροπής 342 & 343/2017 που προκρίνουν-προεπιλέγουν
τα λατομεία Κυριακού & Τριάς στο Δήμο Κρωπίας, ως κα- Ο Δήμος μας δεν θέλει να υποδείξει σε άλλους όμορους
τάλληλους χώρους εγκατάστασης «ολοκληρωμένης διαχεί- Δήμους κατάλληλες, κοινές ή μη τοποθεσίες, καθότι θεωρισης στερεών αποβλήτων» και μάλιστα υπερτοπικών ρεί ότι αυτό έπρεπε να συμβεί σε πλαίσιο διαβούλευσης
εγκαταστάσεων που καταστρατηγούν την αρχή της εγγύ- του ΕΔΣΝΑ το 2015-2016 πριν την ψήφιση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ όταν όλοι οι Δήμοι της Αττικής κατέθεσαν,
τητας.
Τα λατομεία «Κυριακού» και το όμορο «Τριάς» είναι ακα- Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων με προτάσεις
τάλληλα για τέτοιες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κοινή αξιοποιήσιμες. Αντί να γίνει αξιοποίηση αυτών των σχεπολιτική λογική -που σεβάστηκαν όλοι οι φορείς, κρατικοί δίων, ψηφίστηκε ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ τον Δεκέμβριο
του 2016 -με αναφορές στον Νόμο του 3164/2003 για χωκαι αυτοδιοικητικοί, μετά το 2003.
ροθετήσεις-ενώ παρέπεμψαν τις ονομαστικές χωροθετήΚαι υπάρχουν σημαντικά δεδομένα για να μη γίνουν:
• Του νομοθετικού πλαισίου σεις σε μελέτη συμβούλων του ΕΔΣΝΑ με προτεραιότητα
Η συνάντηση ήταν άκαρπη
προστασίας που διέπει την τα εξοφλημένα λατομεία.
Ο
Δήμος
δέχεται
σε
άλλες
κατάλληαλλά αρκετά διαφωτιστική
περιοχή των Λατομείων (Α΄ Το χειρότερο ήταν ότι η απόφαση της Ε.Ε περιέχει σχέδιογια την αντιπροσωπεία του λες περιοχές ΧΥΤΥ αδρανών-στεί- ζώνη προστασίας στα Π.Δ πίνακα για υπερτοπικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
Δήμου να κατανοήσει τις μεΥμηττού των ετών 1978, τελικής διάθεσης στο Δήμο Κρωπίας που περιλαμβάνει
ρων
υλικών
σε
διαδημοτικό
επίπεδο
γάλες διαφορές –αποκλίσεις
2011 καθώς εντός της όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντριπου αναδείχτηκαν και τις πε- όμως, 4-5 δήμων των Μεσογείων.
ζώνης Νatura 2000) που κού Τομέα Αθηνών δηλ.: Αθηναίων, Ν.Φιλαδέλφειας ριορισμένες
δυνατότητες
απαγορεύει δημιουργία εγ- Ν.Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Βύεναλλακτικών στρατηγικών
καταστάσεων διαχείρισης, ρωνα, Δάφνης-Υμηττού, Ζωγράφου, πέρα φυσικά από τους
από πλευράς Περιφέρειας Αττικής και ηγεσίας ΕΔΣΝΑ.
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης με την αντίστοιχη αύ- Δήμους της Νότιας Αθήνας, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, ΕλΟι εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας ΕΔΣΝΑ-Περιφέρειας ξηση της επικινδυνότητας για ατυχήματα. Στις κατατεθει- ληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βουλιαγμένης-ΒούΑττικής επιμένουν σε άμεσες λύσεις χωροθέτησης υπερ- μένες προτάσεις του Δήμου Κρωπίας ουδέποτε λας-Βάρης και της Νοτ/κής Αττικής.
τοπικών εγκαταστάσεων («αποκεντρωμένων» κεντρικών υποστηρίχθηκε εξαίρεση της περιοχής των λατομείων Κο- Έχουμε άμεση πρόταση για ΟΕΔΑ–κατατεθειμένη, στο
εγκαταστάσεων τα ονομάζουν ενώ επικαλούνται την αρχή ρωπίου που συμπεριλαμβάνονται στο Π.Δ Προστασίας δικό μας Τοπικό Σχέδιο συγκεκριμένου όγκου απορριμμάτης εγγύτητας Κορωπίου με την Αθήνα και όλους τους Δή- Υμηττού, ενώ δεν διεκδίκησε ποτέ εκτάσεις από το δασικό των, επεξεργασίας διαχείρισης και ανακυκλώσιμων υλικών
μους κεντρικού τομέα Αθηνών!) για τα απορρίμματα κατά ορεινό οικοσύστημα του Υμηττού για κοιμητήρια ή άλλες με τεχνολογίες μηδενικών υπολειμμάτων.
προτεραιότητα σε λατομικούς χώρους και σε δεύτερο, δια- δημοτικές εγκαταστάσεις.
σ.σ. Από όλα τα παραπάνω γίνεκηρυκτικό, επίπεδο σε άλλες «κατάλληλες περιοχές».
• Τις απαγορεύσεις της πολιτικής
«Έχουμε
άμεση
πρόταση
για
ται ξεκάθαρο ότι ο Δήμος δεν θα
Η Περιφερειάρχης Αττικής έκλεισε την συνάντηση με την αεροπορίας ως ζώνης αεροδιαπρόταση ότι «τα λατομεία Κορωπίου δεν είναι προεπιλεγ- δρόμων του Διεθνούς Αεροδρο- ΟΕΔΑ, κατατεθειμένη, στο δεχτεί μία τέτοια φαραωνική εγκατάσταση στα λατομεία του και
μένα» και ζήτησε αυτό να γίνει σαφές και να επικοινωνηθεί. μίου Ελευθέριος Βενιζέλος και
δικό μας Τοπικό Σχέδιο»
Η αντιπροσωπεία του Δήμου δεν αξιολόγησε ως θετική και άλλων παραγόντων επικινδυνότηαυτό πρέπει να γίνει απολύτως
επαρκή για τα δημοτικά συμφέροντα αυτή την πρόταση, τας των πτήσεων.
κατανοητό, άλλως θα έχουμε
ενώ δεν έλαβε καμία ένδειξη για αλλαγή στρατηγικής.
•Τον μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο της Λεωφ. Βάρης –Κο- νέα Κερατέα...
Έτσι εκρίθη εξαιρετικά επείγον να συζητηθεί στο Δ.Σ. της ρωπίου τόσο λόγω μετακίνησης από και προς το Αεροδρό1/11/2017, όπου προέκυψε ομόφωνη απόφαση, που συνο- μιο όσο και στα σημεία σύνδεσης με τα λατομεία λόγω της Όπως ξεκάθαρα δηλώνει μέσα από τα κείμενά του ο
Δήμος έχει σχέδιο και πρόταση και δέχεται και συνερδεύεται από Υπόμνημα θέσεων του έγκριτου νομικού εκ- ύπαρξης βιομηχανικής ζώνης χαμηλής όχλησης.
προσώπου Δήμου Δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, • Την κοντινή απόσταση από την σπουδαία Αρχαιολογική γασίες όμορων Δήμων.

Ο ΕΣΔΝΑ βλέπει μία νέα
Φυλή στο Κορωπί
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σίας και αυτή απάντησε με τη σειρά της με εμπάργκο
οπωροκηπευτικών προϊόντων, ενέργειας κλπ. από τα
κράτη μέλη της Ε.Ε. εδώ και τρία χρόνια.

Βραβείο κωλοτούμπας!

Mαφιόζικες κινήσεις...

Οι επιπτώσεις στην αγροτική οικονομια της χώρας μας
αλλά κυρίως στους μικρούς παραγωγούς (τα ...βατράχια) της βόρειας Ελλάδα (κυρίως ροδακινοπαραγωγοί)
είναι τραγικές. Χτυπιούνται και ξεκληρίζονται από το
εμπάργκο και βέβαια από την τρομακτική πτώση των
τιμών που αυτό προκαλεί.

Το ακούσαμε και αυτό. Bραβεύθηκε ο πρωθυπουργός
της χώρας Αλέξης Τσίπρας για “το πολιτικό σθένος”
που επέδειξε απέναντι στον ελληνικό λαό και πέταξε
στον κάλαθο των αχρήστων ένα δημοψήφισμα που ξεπέρασε το 60%, το βραβείο της κωλοτούμπας δηλαδή!

Παλεύουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια
λέει μία παροιμία και εδώ “κουμπώνει” θαυμάσια. Η Ε.Ε.
στον τρόμο της για την επέκταση της ρωσικής βιομηχανίας και καυσίμων έχει επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία,
δήθεν για την Ουκρανία!!!
Ετσι, αφού η Ε.Ε. ξεκίνησε τις κυρώσεις κατά της Ρω-

Το ακόμη πιο προκλητικό είναι η δήλωση και τοποθέτηση του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας, Philip Hogan,
ο οποίος τόνισε ξεκάθαρα ότι οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσουν.
Αν η Ε.Ε. σταματούσε τις κυρώσεις, θα διακινδύνευε πολύ περισσότερα!!!

Απ᾽το καρφί

στο πέταλο

της Αννας Μπουζιάνη

Βραβεύθηκε, επί δύο, σε μία ημέρα. Πήγε στο Παρίσι
για να τα παραλάβει. Το πρώτο ήταν της κωλοτούμπας
και το δεύτερο ήταν το «Βραβείο Δέσμευσης στο Ευρωπαϊκό Ιδεώδες» που του επέδωσε ο δικηγορικός
Σύλλογος Παρισίων!
O tempora o mores = Ω καιροί ώ ήθη!!!

Η “αργυρίτης” γη!!!
Ένα από τα έργα του Ξενοφώντα, με το όνομα : «Πόροι
ή περί προσόδων», περιέγραφε μια έκταση της Αττικής γης,
η οποία όταν θα την καλλιεργούσαν με σιτάρι, θα μπορούσε
να θρέψει πιο λίγα άτομα, από αυτά που θα έτρεφε όταν της
έκαναν “ολική εκσκαφή!!”. Αυτή ήταν η Λαυρεωτική γη, που
ήταν γνωστή με το όνομα «αργυρίτις γη»!!!
Η Λαυρεωτική ήταν ένα τεράστιο μεταλλείο, που διακρινόταν για το μέγεθος, τη σπουδαιότητα και από την μακροβιότητά του σε όλο τον ελληνικό χώρο!!!
Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι στην περιοχή της Μαρώνειας, που είναι κοντά στην σημερινή Καμάριζα, γύρω στα
480-450 π.Χ. υπήρχαν πλούσια κοιτάσματα αργύρου, που τα
εκμεταλλεύτηκαν οι Αθηναίοι, κατασκευάζοντας τα πολύτιμα
αττικά νομίσματα, με την λαυρεωτική γλαύκα· δηλαδή μια
ορισμένης μορφής κουκουβάγια, και τα οποία συνέβαλαν
στην ανάπτυξη του εμπορίου και γενικά στην οικονομική
άνοδο των Αθηνών!!
Ο Περικλής δεν θα μπορούσε να είναι υπερήφανος για
το χρόνο της διακυβέρνησής του, που ονομάστηκε «χρυσός
αιώνας του Περικλή», αν δεν υπήρχε «ο αργυρός αιώνας του
Λαυρίου»!!!
Οι πολεμικές προετοιμασίες για την νικηφόρο μάχη του
Μαραθώνα, βασίστηκαν στα αργυρά αποθέματα των μεταλλείων του Λαυρίου, ενώ ο Θεμιστοκλής κατασκεύασε 130
καινούργια πλοία, εκτός από τα 70 που είχε η Αθήνα, από μια
νέα φλέβα αργύρου που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της
Λαυρεωτικής και μαζί με την οξυδέρκειά του και τους έξυπνους στρατηγικούς χειρισμούς του κατόρθωσε να απαλλάξει από τον Ασιατικό όλεθρο, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και
όλο τον γνωστό τότε κόσμο, δίνοντας μάχη στα στενά της
ηρωικής Σαλαμίνας!!!
Μέχρι την εποχή της μακεδονικής επικράτησης σ’ όλο
τον ελλαδικό χώρο, τα μεταλλεία του Λαυρίου ανθούσαν,
αλλά από την δυσχερή θέση που είχε περιέλθει η Αθήνα
μετά την φρικτή για τον ελληνισμό έκβαση του Πελοποννησιακού πολέμου, που μόνο τους Πέρσες είχε ευνοήσει, έπεσαν σε αδράνεια μπροστά στην υπεροχή των μεταλλείων του
Παγγαίου!!!
Κατά την Ρωμαϊκή κατοχή, που δεν έμεινε τίποτα ανεκμετάλλευτο από τους κατακτητές, τα μεταλλεία της Λαυρεωτικής ξαναλειτούργησαν και από τον άργυρό τους, έκοψαν
τα τετράδραχμα οι Ρωμαίοι. Επικρατούσαν δε τόσο σκληρές
συνθήκες εργασίας για τους σκλάβους που έκαναν συνεχείς
επαναστάσεις, ενώ το μετάλλευμα βρισκόταν σε βάθος 100
μέτρων και χρειάζονταν γνώσεις για την εξόρυξη, τις οποίες
δεν είχαν οι κατακτητές, αλλά παρουσιάστηκαν και νερά στις
στοές, οπότε με όλες αυτές τις δυσκολίες, προτίμησαν να
δώσουν οριστικό κλείσιμο στα μεταλλεία, γύρω στον 1ον αι.
π.Χ., ενώ συνέχισαν τις εξορύξεις ασημιού στην Ισπανία την
οποία είχαν ήδη κυριεύσει!!
Από τότε παρέμειναν σε απραξία για τις επερχόμενες

δύο χιλιετίες τα τόσο σπουδαία για την ελληνική οικονομία
μεταλλεία του Λαυρίου!!!
Έχουν βρεθεί ίχνη εξόρυξης χαλκού στην περιοχή του
Θορικού, των οποίων οι μελέτες έδειξαν ότι είχαν γίνει γύρω
στα 3.000 χρόνια π.Χ. δηλαδή 5.000 χρόνια από σήμερα!!!
Η συστηματική όμως εκμετάλλευση των μεταλλείων άρχισε την εποχή του Κλεισθένη γύρω στο 508 π.Χ. με την αρχή
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και αποτέλεσε την κυριότερη
πηγή πλούτου τον 5ο και τον 4ο αι.π.Χ.
Από το ασήμι του Λαυρίου κόπηκαν οι αθηναϊκές δραχμές γύρω στα 580 π.Χ. που ήταν μεταξύ των πρώτων νομισμάτων στον κόσμο, γιατί στην Ιωνία της Μ. Ασίας οι
Έλληνες είχαν προηγηθεί στο κόψιμο μεταλλικών νομισμάτων!!!
Υπολογίζεται ότι είχαν παραληφθεί από τα μεταλλεία
της Λαυρεωτικής , από τον 7ον μέχρι τον 1ον αι. π.Χ. περίπου
3.500 τόνοι αργύρου και 1.400.000 τόνοι μολύβδου!!!
Το 1860 ο Σμυρνιός μεταλλειολόγος Ανδρέας Κορδέλλας, επισκέφθηκε την περιοχή της Λαυρεωτικής και με τα έμπειρα μάτια του διέκρινε ότι υπήρχε πλούτος στα εδάφη της
περιοχής, αλλά οι προτάσεις του προς το ελληνικό δημόσιο
δεν καρποφόρησαν. Αντίθετα ο Ιταλός επιχειρηματίας Σερπιέρι άρχισε την εκμετάλλευση του χώρου με εν μέρει Γαλλικά κεφάλαια και με την σύμφωνη γνώμη της ελληνικής
κυβέρνησης, ιδρύθηκαν εταιρείες με διάφορα ονόματα και με
μόνο σκοπό το κέρδος από τις εξορύξεις, αλλά και από τις
σκωριές και τις εκβολάδες των μεταλλείων. Η συνεργασία
δεν ήταν εύκολη ούτε μεταξύ των συνεταίρων ούτε μεταξύ
του ελληνικού δημοσίου που απειλήθηκε να βομβαρδιστεί
από τους Γάλλους!!! Το Λαύριο γέμισε από πολλά και διάφορα κτίσματα όπως πολυτελείς κατοικίες για τους πλούσιους ξένους, αλλά και Έλληνες επιχειρηματίες και μαζικά
εργατικά παραπήγματα στα οποία οι εργάτες, που ήταν από
διάφορα μέρη της Ελλάδας, βίωναν καθεστώς αποικιοκρατίας, με άθλιες συνθήκες, ενώ οι αρρώστιες θέριζαν τον πληθυσμό και η θνησιμότητα νέων ανθρώπων ήταν μεγάλη!!
Το μήλο της έριδας μεταξύ των διαφόρων εταιρειών και
του ελληνικού δημοσίου ήταν η εκμετάλλευση των παλαιών
σκωριών και εκβολάδων, που αποτελούνταν από τα απόβλητα
της διαδικασίας λήψης του μεταλλεύματος, και ήταν ο μόλυβδος και ο άργυρος. Η επεξεργασία από τις σκωριές ή σκουριές και από τις εκβολάδες ήταν άκρως προσοδοφόρα και οι
εργάτες δούλευαν νυχθημερόν σαν σκλάβοι.- Το Λαύριο είχε
γεμίσει με εργοστασιακές κατασκευές, με φούρνους, με γέφυρες, και με χίλια δυο άλλα κατασκσευάσματα, που ήταν
χρήσιμα για τους ξένους επιχειρηματίες.
Το 1865 στο Λαύριο υπήρχαν 18 κάμινοι, εγκαταστάσεις
μεταλλοπλυσίας, μηχανουργείο και σιδηρόδρομος και απασχολούνταν 1.200 εργάτες· τεράστιος αριθμός για κείνη την
εποχή! Οι εταιρείες της εκμετάλλευσης των μεταλλείων, αν-

Φαίδρα
Φραγκομανώλη Κοκκόλα

τιμετώπισαν πολλά οικονομικά προβλήματα με την παγκόσμια πτώση της τιμής του μολύβδου και γύρω στα 1920 ο
πληθυσμός του Λαυρίου είχε μείνει ο μισός λόγω της ανεργίας που είχε προκύψει στα εργοστάσια και μετά το1922 με
τον ερχομό των δύστυχων Ελλήνων προσφύγων από την Ιωνική ελληνική γη της Μ. Ασίας, οι οποίοι ήταν εύκολος στόχος για να τους εκμεταλλευτούν οι εργοστασιάρχες λόγω
της φτώχιας τους τα μεταλλεία ξανάνθισαν, για να κλείσουν
οριστικά πριν 40 χρόνια περίπου!!!
Στο Λαύριο και στη Καμάριζα υπάρχουν Μουσεία στα
οποία εκτίθενται πολλών και διαφόρων ειδών, χρωμάτων και
σχημάτων ορυκτά τα οποία είναι περιζήτητα από συλλέκτες
και έχουν μεγάλη αξία!
Σήμερα το Λαύριο είναι μια υπέροχη παραθαλάσσια
πόλη, που θυμίζει περισσότερο νησί, με ανεπτυγμένο τουρισμό κατά τους θερινούς μήνες, έχει δύο λιμάνια με τακτική
σύνδεση με τις γύρω νησιωτικές τοποθεσίες και μαρίνα με
ιστιοφόρα.
Είναι κοντά στην αρχαιολογική περιοχή του Σουνίου και
στο μοναδικό ωοειδές θέατρο του Θορικού, ενώ διαθέτει
αξιόλογο αρχαιολογικό Μουσείο που στο προαύλιο χώρο του
γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις όταν το επιτρέπει ο καιρός!!!
Δεν πνίγεται μέσα στις πολυκατοικίες αλλά διακοσμείται
από τα υπέροχα ανακαινισμένα κτήρια του Αυστριακού αρχιτέκτονα και φιλέλληνα Ερνέστο Τσίλλερ, που σε κάνουν να
νιώθεις ότι ζεις σε άλλες ρομαντικές εποχές, ενώ παιδικές
χαρές, πλατείες με σιντριβάνια και πάμπολλες καφετέριες,
ουζερί, εστιατόρια και ταβέρνες μέσα σε ωραιότατο περιβάλλον σε περιμένουν για να προσφέρουν ότι το καλύτερο.Πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κινηματογράφος,
θέατρο και τα αξιοποιημένα κτήρια των μεταλλείων που
έχουν παραχωρηθεί από το δημόσιο στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, αλλά και ολόκληρο Φοινικόδασος περιμένουν
για να προσφέρουν την σαγήνη τους και να δείξουν τα πολιτιστικά στοιχεία μιας σύγχρονης, γραφικής, άνετης, φιλόξενης, αλλά και πιο αρχαίας πόλης της Ελληνικής επικράτειας
που το όνομά της το έχει πάρει από την λέξη «λαύρα» που
σημαίνει φωτιά, γιατί αυτή η πόλη είναι όντως μια φωτιά,
ένας μικρός ήλιος που λάμπει και ζεσταίνει τις καρδιές και
φωτίζει να μυαλά μας και αποτελεί ένα διαμάντι όχι μόνο της
Αττικής αλλά ολόκληρης της Ελλάδας!!!
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα;;

Διαδίκτυο: τo όγδοο θαύμα του κόσμου!
Άλλη μια αμφιλεγόμενη πρωτιά εχουν κατακτήσει οι Έλληνες: αναδεικνύονται σε «Πρωταθλητές Ευρώπης» στα online παιχνίδια που παίζονται στο διαδίκτυο. Σε υψηλή θέση
κατατασσονται όμως και σε ό,τι αφορά την ενασχόληση
τους με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού το 67,5% των
πολιτών, βρίσκονται σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(facebook, twitter, snapchat κ.α.) με κατά μέσο όρο 2,5 ώρες
την ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα μας έχει τους περισσότερους διαδικτυακά αναλφάβητους χρήστες και κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της Ευρώπης· 26η από τις
27 χώρες.
Τα στοιχεία αυτά έδωσε ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Διαδικτυακής Ασφάλειας – Cyber Security International Institute (CSIi) Μάνος Σφακιανάκης, κατά τη διάρκεια
διάλεξης, με θέμα: «Διαδίκτυο: Εγκληματικότητα και Ασφάλεια», που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Δημόσιας
Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, στο πλαίσιο
του 3ου κύκλου Διαλέξεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας
Ο πρώην Διοικητής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, αναφέρθηκε στα
οφέλη του διαδικτύου, αλλά και στους κινδύνους που έχει
επιφέρει η γιγάντωση του φαινομένου του ψηφιακού εγκλήματος, ενώ ταυτόχρονα υπέδειξε στο κοινό χρήσιμους
και πρακτικούς τρόπους προφύλαξης από αυτούς.

Μικρή αναδρομή στο τηλε- του διαδικτύου (ιντερνετ)
Η προϊστορία του ίντερνετ είναι το τηλέφωνο, που όλοι
γνωρίζουμε ότι εφευρέθηκε από τον Γκράχαμ Μπελ το
1876, αλλά όπως αποδείχθηκε στα δικαστήρια, εφευρέτης
ήταν ο Αντόνιο Μεούτσι, μετανάστης από την Ιταλία, που
λόγω έλλειψης χρημάτων δεν κατάφερε να κατοχυρώσει
την εφεύρεσή του!!! Το 1871 ζήτησε δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από το Γραφείο της Ουάσιγκτον, αλλά δεν είχε χρήματα για τα έγγραφα και πήρε απλώς ένα πιστοποιητικό, το
οποίο είχε ημερομηνία λήξης και δεν ανανέωσε ποτέ.
Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου
ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα τον δορυφόρο
Σπούτνικ 1 κάνοντας τους Αμερικανούς να φοβούνται όλο
και περισσότερο για την ασφάλεια της χώρας τους. Θέλοντας να “προστατευθούν” από μια πιθανή πυρηνική επίθεση
των Ρώσων δημιούργησαν την υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών ARPA (Advanced Research Project Agency)

γνωστή ως DARPA (Defense Advanced Research Projects
Agency) στις μέρες μας. Αποστολή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις των
ΗΠΑ να αναπτυχθούν τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα
δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε
μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση.
Στις 12 Νοεμβρίου του 1990, ο επονομαζόμενος και «πατέρας» του Ίντερνετ Τιμ Μπέρνερς Λι ανακαλύπτει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω
στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.
Εργαζόμενος στο CERN επινόησε και το πρόγραμμα Enquire, τον πρόδρομο του Παγκόσμιου Ιστού, που τον βοηθούσε να παρακολουθεί τον τεράστιο αριθμό ερευνητών και
προγραμμάτων (projects) του Ιδρύματος για τη διακίνηση
επιστημονικών πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη του.

Ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου Van Yüzüncü Yıl και
ομάδα δυτών μετά από δεκαετείς έρευνες στη λίμνη Βαν
της σημερινής Τουρκίας, μέχρι και 451 μέτρα βάθος, βρήκαν ένα κάστρο που χρονολογείται από την εποχή του Σιδήρου, ενώ αντίθετα έψαχαν για ένα μυστηριώδες
πλάσμα...
Ετσι άρχισε να στοιχειώνει, για άλλη μια φορά, η είδηση
ότι βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα, που αναφέρεται για
πρώτη φορά από τον Πλάτωνα το 350 π.Χ., ο οποίος περιέγραψε ένα μυστηριώδες νησί που κατά τα φαινόμενα εξαφανίστηκε.

O μισός πλανήτης δικτυώνεται καθημερινά!
Το διαδίκτυο - πιστεύω - ότι είναι το όγδοο θαύμα του κόσμου, και αξίζει να το γνωρίσουμε και να το αξιοποιούμε
εποικοδομητικά.
Για τα οφέλη και τους κινδύνους του μίλησε Μάνος Σφακιανάκης: «Το internet πρέπει να το αγαπήσουμε γιατί είναι
Φως, παρά το γεγονός, ότι πολλοί προσπαθούν να το δαιμονοποιήσουν».
Θύμισε, επίσης, τα λόγια του πρ. προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα: «Τα παιδιά μας χωρίς γνώση του κώδικα, θα
είναι ανένταχτα στις κοινωνίες που έπονται!». Αναφορικά,
δε με την ελληνική πραγματικότητα, συμπλήρωσε πως
«Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και όπως το θέλει και στη συνέχεια όλοι κατηγορούν το διαδίκτυο».
Από τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σήμερα
στον πλανήτη, οι μισοί πάνω από 3 δισεκατομμύρια συνδέονται καθημερινά με το διαδίκτυο. Πολλοί απ’ αυτούς, συνδέονται μάλιστα «εν κινήσει», με τη χρήση των «έξυπνων»
φορητών συσκευών. Στην Ελλάδα το 90% των χρηστών του
Ίντερνετ έχουν πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών, με
την πλειοψηφία τους να είναι νέοι ηλικίας 15-26 χρόνων.

Επικίνδυνη η χρήση του free wifi
«Μην συνδέεστε στο internet μέσω ελεύθερων δικτύων WiFi»
επεσήμανε ο Μ. Σφακιανάκης, προσθέτοντας ότι το ελεύθερο
internet είναι ένας εύσχημος και εύκολος τρόπος υφαρπαγής
προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών, βίντεο κ.α.) από φορητές συσκευές: «Χρήση του free WiFi να κάνετε μόνο σε
μέρη που εμπιστεύεστε, π.χ. στο σπίτι σας και όχι σε δημόσιους χώρους» τόνισε και ξεκαθάρισε μύθους και παρερμηνείες που υπάρχουν, για χρήση του Internet, όπως:
* Στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι, αλλά κάθε ενέργειά
μας αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη.
* Ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ,
ακόμη κι αν εμείς το διαγράψουμε.
* Ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο, δεν είναι πάντα αλήθεια
και πρέπει πάντα να επαληθεύουμε την πηγή.

Στο βυθό της λίμνης, βρέθηκε ένα κάστρο που υπολογίζεται να έχει ηλικία περίπου τριών χιλιάδων χρόνων.
Όπως είναι φυσικό, θα τρέξουν αρχαιολόγοι από όλο τον
κόσμο για να αποφανθούν περί του κάστρου ή της Ατλαντίδας, που χωροδετεί ο Πλάτωνας «πέρα από τις Ηράκλειες ....»

Αποστάγματα του FACEBOOK
3 Αντιπλημμυρική ...θωράκιση.
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
"Έχεις τη δύναμη.
Πες ΟΧΙ στη Βία ... Μπορείς"
O Σύλλογος Γυναικών "Ιωνίδες", με έδρα το Πικέρμι του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, ιδρύθηκε με σκοπό την αλληλεγγύη και την προσφορά στις ευάλωτες
ομάδες των συμπολιτών μας.
Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός, δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα και βασίζεται
στην εθελοντική προσφορά των μελών του.
Οι «Ιωνίδες», ευαισθητοποιημένες σε θέματα ισότητας και δικαιοσύνης, μοιράζονται το όραμα της δημιουργικής και αποτελεσματικής
δράσης στο πλευρό της Γυναίκας του Σήμερα!
Μέσα από τις δράσεις του ο Σύλλογος Γυναικών «Ιωνίδες»
στοχεύει στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας
μεταξύ των γυναικών καθώς και στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού των γυναικών.
Επικοινωνία :
Σίσσυ Κατσούδα - Συμβολαιογράφος
Εκπρόσωπος των ΙΩΝΙΔΩΝ Τηλ. 6937031966
Δ/νση Γυμνασίου - Λυκείου Ραφήνας :
Λ. Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, Ραφήνα 19009

Εναρξη διαδικασιών παραχώρησης
δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μαραθώνα,
στην ΕΥΔΑΠ
Η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”, στη
δημοτική συνεδρίαση της 14/11/2017,
κατήγγειλε τη Δημοτική Πλειοψηφία
του Δήμου Μαραθώνα για αντιδημοκρατική συμπεριφορά, στο θέμα που
αφορούσε τη παραχώρηση του δικτύου
ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ. Σήμερα το διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος και όλες οι
εγκαταστάσεις έχουν πληρωθεί από το
Δήμο, δηλαδή τους δημότες.
Είναι ένα σοβαρό θέμα, και εγείρει
ερωτηματικά, γιατί οι Δήμοι παραχωρούν το δίκτυο χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Γράφει σχετικά η “Δύναμη Πολιτών Μαραθώνα”: «Καταγγείλαμε την αντιδημοκρατική και αδιαφανή πρακτική, να
έρχεται εισήγηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα χωρίς αναλυτικά στοιχεία.
Επισημάναμε ότι το άρθ. 68 του Ν.
4313 προβλέπει ότι ‘(…)δύναται να
συμφωνηθεί η περιέλευση αδαπάνως

του ήδη κατασκευασμένου δικτύου του
είτε κατά κυριότητα είτε κατά διαχείριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. (...) Η περιέλευση
δικτύου κατά διαχείριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π
δεν συνεπάγεται υποχρέωση αυτής
για επενδύσεις επί του δικτύου το
οποίο παραμένει στην κυριότητα του
Ο.Τ.Α.’ Δηλαδή μπορεί στο τέλος ο
Δήμος και οι δημότες του να μην έχουν
κάποιο όφελος, σε επενδύσεις και εκσυγχρονισμό του δικτύου!
Το σκεπτικό της παραχώρησης εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής είναι ότι
επειδή ο Δήμος είναι ελλειμματικός
στην ύδρευση, θα πρέπει να ξεπουλήσει το δίκτυο στην ΕΥΔΑΠ για να απαλλαχθεί. Με την ακατάλληλη διαχείριση
και διοίκηση που ασκείται στο Δήμο,
απαξιώνονται συστηματικά οι υπηρεσίες του και αυξάνεται το χρέος. Και
ως λύση προτείνεται να ξεπουληθεί η
περιουσία του Δήμου και των δημοτών
λόγω της αδυναμίας διαχείρισης. Η τακτική αυτή είναι της λογικής ΠΟΝΑΕΙ
ΚΕΦΑΛΙ ΚΟΒΕΙ ΚΕΦΑΛΙ.
Ακόμα χειρότερα όμως, με την εισήγηση αυτή ο Δήμαρχος και η Δημοτική
Αρχή παραδέχτηκαν ότι είναι ανίκανοι
να διοικήσουν το Δήμο. Ε, τότε ας παραιτηθούν».
“ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”

Συγχαρητήρια επιστολή
προς τον αξιότιμο δήμαρχο Λαυρεωτικής
κ. Δημήτρη Λουκά
Μια δημόσια υπηρεσία, που είναι κλειστή την ώρα, που θα έπρεπε να εξυπηρετεί Έλληνες πολίτες, δεν αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για τον ταλαιπωρημένο τόπο μας!!!
Η ευγένεια και η λογική αντιμετώπιση μιας υπαλλήλου το επόμενο πρωί, δικαιολόγησε την ενέργεια της υπηρεσίας, ότι είχε δοθεί από την διοικούσα
αρχή εντολή να μην ανοίξουν το απόγευμα της 17-11-2017, αλλά το σφάλμα
παρέμεινε στην έλλειψη ενός ενημερωτικού σημειώματος για τον αγανακτισμένο νομοταγή πολίτη!!!
Η τυχαία όμως και πεζή διέλευση του δημάρχου της πόλης, έξω από το κλειστό κρατικό κατάστημα και η αυθόρμητη επιθυμία του, για την επίλυση του
προβλήματος, με προσωπική του προσφορά, είναι μια χρυσοποίκιλτος ηλιαχτίδα μέσα στη μαύρη καταιγίδα που βιώνει η δύσμοιρη και ένδοξη Ελλάδα
μας!
Συγχαίρω τον κ. Δημήτρη Λουκά, δήμαρχο Λαυρεωτικής, για το ήθος, την
απλότητα και την υπευθυνότητα, χαρακτηριστικά ιδιώματα, απαραίτητα για
ένα πολιτικό άνδρα, που αποβλέπει στο κοινό και όχι στο προσωπικό όφελος
και αισθάνομαι ικανοποίηση με την έκβαση του προβλήματός μου!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα
Κάτοικος Λαυρεωτικής

Νεκτάριος Καλαντζής: Αυτό που γίνεται
στη Δυτική Αττική αποτελεί τραγωδία
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) Νεκτάριος Καλαντζής
με δηλώσεις του εκφράζει τα βαθειά του συλληπητήρια εκ μέρους των Νέων Αυτοδιοικητικών για τους θανάτους τόσων ανθρώπων στη Δυτική Αττική από τις πλημμύρες
και παράλληλα στέλνει μήνυμα για τις ευθύνες που υπάρχουν για όλη αυτή την καταστροφή.
Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής: «Θα ήθελα εκ μέρους της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) να εκφράσω τα συλληπητήρια μας για τα τόσα θύματα που προξένησε η καταστροφική πλημμύρα στη Δυτική Αττική, σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Ν. Πέραμο
και Μαγούλα. Η ανείπωτη τραγωδία που γίνεται στη Δυτική Αττική πρέπει να μας προβληματίσει. Τόσες ανθρώπινες ζωές, μέσα σε λίγες ώρες. Είναι η συνέχεια των εγκλημάτων που έγιναν με την πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό. Η Αττική δυστυχώς
φαίνεται πως είναι απροστάτευτη σε κάτι έκτακτο. Μπαζωμένα ρέματα, λανθασμένες
χαράξεις έργων και αντιπλημμυρικά που έμειναν στο συρτάρι αποτελούν μόνο κάποιες
από τις αιτίες της καταστροφής στην Αττική μας. Η Προστασία από πυρκαγιές στα
δάση το καλοκαίρι και πλημμύρες το χειμώνα, θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα στη χάραξη πολιτικής και συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και ΟΤΑ.
Ελπίζω και πιστεύω η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σταθεί στο ύψος της»

Προσοχή στους Ρομά στη Βάρκιζα
Αναγνώστρια επικοινώνησε μαζί μας και μας ενημέρωσε ότι ομάδες τσιγγάνων κυκλοφορούν στη Βάρκιζα και όταν σε δουν να φεύγεις από το σπίτι σου,
μπαίνουν και στο ...αδειάζουν.
«Βγήκα από το σπίτι μου και πήγα να πάρω το παιδί μου από το σχολείο.
Μπήκα και στο μινι μάρκετ και ψώνισα. Όταν έφτασα στο σπίτι είχαν μπει μέσα
και αφαίρεσαν πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα. Γράψτε το για να προσέχει
ο κόσμος», ήταν τα λόγια της κυρίας αναγνώστριας.
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Πλημμυρική επικινδυνότητα στη Βούλα, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός....
Με τον όρο πλημμυρική επικινδυνότητα περιγράφεται η
πιθανότητα ανεξέλεγκτης κατάκλισης μιας περιοχής με
νερό. Τα αίτια των πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς αιτίες, όπως
ο κακός σχεδιασμός και ανάπτυξη αποστραγγιστικών
έργων, οι συχνές δασικές πυρκαγιές, η έντονη αστικοποίηση, η διατάραξη του υδρογραφικού δικτύου με μπαζώματα των ρεμάτων κ.α. τα παραπάνω αίτια σε
συνδυασμό με τα έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα που
λαμβάνουν χώρα σε μια περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν: πλημμυρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και
έκτασης, απώλειες ζωών και υλικές καταστροφές.
Ένα μεγάλο πλημμυρικό συμβάν στατιστικά επαναλαμβάνεται κάθε 10 με 20 χρόνια. Δεν μπορεί όμως να προβλεφθεί τελικά πότε θα εξελιχθεί ένα τέτοιο φαινόμενο,
το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τεράστιες Κοινωνικές,
Περιβαλλοντικές και Οικονομικές επιπτώσεις, με την μεγαλύτερη επίπτωση να είναι η απώλεια ανθρώπινων
ζωών. Όμως, ένα πλημμυρικό φαινόμενο δεν μπορεί να
χαρακτηρίζεται ως «Θεομηνία», ειδικά όταν τα ανθρωπογενή αίτια είναι τόσο εμφανή (χαρακτηριστικό παράδειγμα η πλημμύρα στην Μάνδρα Αττικής, Νοέμβριος
2017).
Σημασία αναφοράς για την περιοχή της Βούλας έχει το
μεγάλο πλημμυρικό συμβάν το Νοέμβριο του 1993 που
έπληξε τις περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγμένης, όπου μετά από μεγάλη νεροποντή διάρκειας
7 ωρών, πλημμύρισαν εκατοτάδες σπίτια και καταγράφηκαν ανυπολόγιστες ζημιές σε δρόμους και αυτοκίνητα.
Η περιοχή της Βούλας οριοθετείται υδρολογικά από την
λεκάνη απορροής και το υδρογραφικό σύστημα που
αναπτύσσεται στην υδρολογική λεκάνη απαρτίζεται από
τρία βασικά ρέματα (εικ 1).

δρόμο και μετά τον δρόμο παρατηρούνται πάλι μηχανικά έργα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο νόημα για την πλημμυρική προστασία αφού ήδη το ρέμα έχει μπαζωθεί για
να γίνει ο δρόμος και έχει κοπεί έτσι στα δύο, τα έργα
φαίνονται πρόχειρα και δεν υπάρχει συντήρηση και καθαρισμός αυτών τον υποδομών.

Διευθέτυση της κοίτης του ρέματος με μηχανικά έργα (Ρέμα 1)

Eik.3: Το ρέμα έχει εγκιβωτιστεί και η κοίτη του έχει μικρύνει
πάρα πολύ συγκριτικά με την φυσική κοίτη (ρέμα 1).

Eικ.7: Το ρέμα διακόπτεται από το κτίσμα του 3ου ΔΣ Βούλας!

Eικ.4: Το ρέμα διακόπτεται πλήρως από τον δρόμο (ρέμα 1)

Εικ.1: Η ευρύτερη περιοχή της Βούλας, οριοθετημένη με βάση το
υδρογραφικό δίκτυο (Λεκάνη απορροής με κόκκινο χρώμα, ρέματα με μπλε χρώμα), επεξεργασμένη δορυφορική εικόνα από το
Google earth.

Η μορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται από ήπιο
ορεινό ανάγλυφο (ορεινό τμήμα Υμηττού), με εναλλαγή
μεγάλης επιφάνειας επιπέδωσης όπου καλύπτεται ο
αστικός ιστός της Βούλας. Ως προς τη φυτοκάλυψη κυριαρχεί κυρίως θαμνώδης βλάστηση, καθώς το σύστημα
τώρα δείχνει ουσιαστικά σημεία ανάκαμψης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στην περιοχή τη δεκαετία του
1970 και έκαψε το πευκοδάσος.
Οι έντονες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα ρέματα της
περιοχής αυξάνουν πολύ τον πλημμυρικό κίνδυνο. Στο
ρέμα 1, όπως παρατηρείται στις εικόνες 2, 3, 4 και 5,
έχει γίνει διευθέτηση της κοίτης με έργα, με αποτέλεσμα να μικρύνει σημαντικά η διατομή του ρέματος, το
μπετόν από τα έργα εμποδίζει επίσης την υπόγεια κατείσδυση του νερού. Χαμηλότερα το ρέμα κόβεται από

Το ρέμα 2, έχει δεχτεί υψηλά φορτία από μπάζα στα
ανάντη του (εικόνα 6) και διακόπτεται από το 3ο Δημοτικό σχολείο Βούλας, όπου έχει χτιστεί ακριβώς πάνω
στην κοίτη του ρέματος!! (εικόνα 7). Aπό εκεί και πέρα
τα ίχνη του ρέματος χάνονται, το ρέμα 3 έχει δεχτεί επίσης σημαντικό φορτίο από μπάζα (εικόνα 8) και χάνεται
στον αστικό ιστό της Βούλας.

Eικ.5: Μετά την διακοπή του ρέματος από τον δρόμο, το ρέμα συνεχίζει με πρόχειρα μηχανκά έργα και είναι γεμάτο φερτά υλικά.

Eικ.6: Ρίψη μπάζων στα ανάντη του ρέματος (ρέμα 2)

Έτσι λοιπόν γίνεται σαφές ότι ο συνδυασμός των παραγόντων: α) χαμηλή βλάστηση και άρα μικρή υπεδαφική κατύσδειση και μεγάλη επιφανειακή απορροή του
νερού σε μια έντονη βροχώπτωση, β) η άναρχη και έντονη οικιστική ανάπτυξη στο ορεινό τμήμα της Βούλας
καθώς και η μεγάλη οικιστική εξάπλωση στην επίπεδη
επιφάνεια που είναι δομημένη η κάτω Βούλα και γ) η κακοποίηση που έχουν δεχτεί τα βασικά ρέματα της περιοχής, αυξάνουν συνεργιστικά την πιθανότητα ενός
έντονου πλημμυρικού φαινομένου.
Βασικό ζητούμενο σήμερα είναι, η διάνοιξη των μπαζωμένων ρεμάτων και ο καθαρισμός τους από σκουπίδια
και μπάζα. Η αποκατάσταση των ρεμάτων από άσκοπα
μηχανικά έργα..., έτσι ώστε το νερό σε μια πιθανή έντονη βροχόπτωση να βρει πάλι τις φυσικές του διόδους. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής όπου αυτό είναι δυνατό. Η ανάδειξη και προστασία των φυσιογραφικών χαρακτηριστικών του Υμηττού, ώστε να ανακάμψει τελικά το φυσικό κομμάτι του
δήμου και να μετριαστεί η χειμμαρικότητα των υδάτων
από την φυσική βλάστηση.
Μακροπρόθεσμα, το έντονα αστικοποιημένο περιβάλλον
της Βούλας θα πρέπει να μετατραπεί σε μια πόλη με περισσότερους ελεύθερους και φυσικούς χώρους, για την
ανάπτυξη του δήμου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν
το φυσικό σύστημα.
Τέλος θα πρέπει να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμες και
μεσοπρόθεσμες πολιτικές προσαρμογής στα έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, με επίκεντρο τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κάτοικοι σε πιο τρωτά σημεία της
πόλης, οικονομικά ασθενέστεροι κ.α) που πλήττονται
συνήθως περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα.
Αναγώστου Βασίλης
Περιβαλλοντολόγος ΜSc
(b.anagnostou1@gmail.com)
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Ασκληπιείο Νοσοκομείο και “μυς Αθανασάκειο”
Για το Ασκληπιείο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας έχουμε
γράψει αναρίθμητες φορές, εδώ και είκοσι χρόνια, στην
εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, και άλλα τόσα παλιότερα στην
«Αδέσμευτη Δημαρχία». Σχεδόν πάντα με καλά λόγια,
για τη χρησιμότητά του και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο και πάντα για τη βελτίωσή του, τη διάσωσή του ακόμη και το καλό του, βεβαίως, προς όφελος
του συνόλου.
Έχουμε αγωνιστεί και έχουμε συμβάλει αποφασιστικά
και δυναμικά, για να μην πάει σε ιδιώτες το ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ, συντασσόμενοι με τους εργαζόμενους και το λαό.
Με τα δημοσιεύματα και τις παραινέσεις μας, έχει απασχοληθεί επανειλημμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας (τότε), έχουν γίνει ερωτήσεις στη Βουλή κ.λπ., κ.λπ.
Κάποιες φορές έχουμε ασκήσει και κριτική (αξονικός τομογράφος, εσφαλμένες τοποθετήσεις Διοικητών κ.ά.).
Εχουμε κάνει ρεπορτάζ για τις κτιριακές εγκαταστάσεις
και έχουμε ...κουβαλήσει βουλευτές για να μην καταργηθούν κλινικές. (Συγχωρέστε με, παρασύρθηκα προλογικά σε μίνι «απολογισμό»).
Ε, τώρα είναι καιρός να ταράξω πάλι τα νερά, από μέσα
(πάλι), ως νοσηλευόμενος. Εκεί κάνεις το καλύτερο ρεπορτάζ: ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ (χειρουργική), «Μυς Αθανασάκειο» όπως το είχε ζωγραφίσει γιατρός χειρουργός στο
παρελθόν. Παλιότατο κτίριο. Για όσους επιζητούν «ξενοδοχειακές» υπηρεσίες, δεν θα το συνιστούσα.

Συντήρηση μηδενική, καθαριότητα ανεκτή, ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό ευγενικό ως επί το πλείστον, ευχάριστο. (Το νοσηλευτικό αριθμητικά ανεπαρκές).
Υπευθυνότητα, στο επίπεδο των στενών νοσηλευτικών
καθηκόντων: αν κάποιοι φωνασκούν, αν έχουν την τηλεόραση δυνατά, αν μένει η πόρτα ανοιχτή, από κάποιους

αδιάφορους επισκέπτες ή υπάλληλος, αν έχουν καεί οι
λάμπες της κοινόχρηστης τουαλέτας και είναι κατασκότεινα, ποιος είναι ...αρμόδιος;
Αυτά που λέω, δεν είναι υποθετικά. Είναι απόλυτα πραγματικά, πέρα για πέρα αληθινά και ...μινιμαλιστικά.
Ο ένας τηλεφώνησε στη γυναίκα του, να του φέρει σεντόνια γιατί είχαν λερωθεί ημέρες και δεν του τα ‘χαν αλλάξει. Του τα άλλαξαν όταν ήρθε η γυναίκα του. Εμένα
του ιδίου μου ζήτησαν οι γιατροί να τους πω την απόχρωση των ...προϊόντων του πεπτικού μου συστήματος.

Τους είπα ότι στις τουαλέτες «δεν βλέπω τη μύτη μου»,
γιατί είναι καμμένες και οι τρεις λάμπες. Τελικά τις άλλαξε ο γιος μου (φωτο). Και είδαμε όλοι το φως ...κι εγώ
την απόχρωση!
Τις προάλλες στο φυσικοθεραπευτήριο, η νοσηλεύτρια
προσπαθούσε να βάλει το φις της συσκευής διαθερμίας
στην ...αιωρούμενη πρίζα, που είχε ξεκολλήσει και κρεμόταν από τον τοίχο με κίνδυνο όχι μόνο της ίδιας. Τη
ρώτησα γιατί δεν ειδοποιεί το συνεργείο συντήρησης
(υπάρχει;) και μου απάντησε αφοπλιστικά: «Όλα εγώ θα
τα κάνω; Δεν είναι δική μου δουλειά!»
Κι άλλα κι άλλα, «ων ουκ έστιν αριθμός». Τα οποία, όμως

αποδεικνύουν ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας», πέραν της οικονομικής δυσπραγίας: Η αγάπη
προς το δέον, το πρέπον, το επιβαλλόμενο από την αρμονική κοινωνική συμβίωση, το οποίον όμως υποκύπτει μπρος
στην Αυτού Μεγαλειότητα τη γραφειοκρατική αντίληψη και
το αξίωμα της «ήσσονος προσπάθειας» ως απομίμηση της
βασικής κεφαλαιοκρατικής αρχής, του μείζονος κέρδους
(απολαβής), με την καταβολή του ήσσονος κεφαλαίoυ, mutatis, mutandis (όμοια στα όμοια).
Πάντως, δεν ήμουνα εγώ «αρμόδιος», ν’ αλλάξω τη
λάμπα!

Οκτώ ημέρες για μια ...κολονοσκόπηση!
Και το ...κερασάκι το οποίο άπτεται και του οικονομικού
κόστους! Παρέμεινα μέσα στο νοσοκομείο οκτώ ημέρες
περιμένοντας να κάνω μία κολονοσκόπηση! Περιμέναμε
άλλοι δύο στο ίδιο δωμάτιο για τον ίδιο λόγο. Έφτασε
επιτέλους η ημέρα να την πραγματοποιήσω, στο γαστρεντερολογικό τμήμα. Αυτό βρίσκεται εκτός της Α’
Γεν. Χειρουργικής, σε απόσταση 100 μέτρων περίπου.
Με παραλαμβάνει και με μεταφέρει ασθενοφόρο. Δεκάλεπτη αναμονή, προετοιμασία, ελαφρά νάρκωση (μέθη),
ενδοσκοπική εξέταση – κολονοσκόπηση – επιστροφή.
Διάρκεια το πολύ δεκαπέντε λεπτά. Σύνολο, το πολύ
μισή ώρα. Κι όμως, γίνεται μόνο μια κολονοσκόπηση την
ημέρα, ενώ περίμεναν, για την ώρα, άλλοι δύο ασθενείς
από το δωμάτιό μου...
Γιατί αυτή η βραδυπορία; Γιατί να καταλαμβάνονται δύο
τουλάχιστον κρεβάτια με τα αντίστοιχα έξοδα νοσηλείας για το ασφαλιστικό σύστημα που νοσεί βεβαίως.
Άνετα θα μπορούσαν να εξεταστούν τρεις ασθενείς με
συνολική διάρκεια μιάμισης ώρας1 Ο υπόλοιπος εργάσιμος χρόνος θα επαρκούσε για την εξέταση εξωτερικών
ασθενών.
Α, θα ξαναεξεταστώ ταλαιπωρούμενος μετά ένα – δύο
μήνες, για να υποστώ «πολυεκτομή» ενός μικρού πολύποδα, γιατί το νοσοκομείο, άκουσον – άκουσον δεν είχε
τη σχετική συσκευή αφαίρεσής του, που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της εξέτασης!
Μήπως τεχνηέντως απαξιώνουμε τη δημόσια υγεία, για
ν’ αναδείξουμε την ιδιωτική: Λέω, μήπως...
Kώστας Βενετσάνος

Υ.Γ. Ευχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτιό προσωπικό για
τη φροντίδα που με περιέβαλαν κατά τη νοσηλεία μου.

14 ΣΕΛΙΔΑ - 25 NOEMBΡΙΟΥ 2017

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

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

«Ἀναξιµένης δέ, καί αὐτός ὤν
Μιλήσιος, υἱός δέ Εὐρυστράτου,
ἀέρα ἄπειρον ἔφη τήν ἀρχήν
εἶναι, ἐξ οὗ τά γινόµενα καί τά
γεγονότα καί τά ἐσόµενα καί
θεούς καί θεῖα γίνεσθαι, τά δέ
λοιπά ἐκ τῶν τούτου ἀπογόνων».
(Ιππόλυτος Ρώμης, 170-235/6, “Κατά πασών αιρέσεων έλεγχος”
βιβλίο 1, κεφ. 7, 1 και Αναξιµένης, Fragment 7)

(= Και ο Αναξιμένης ήταν κι αυτός Μιλήσιος γιος του
Ευρυστράτου, ισχυριζόταν ότι ο άπειρος αέρας είναι η
θεμελιώδης υλική αρχή των όντων, από την οποία προέρχονται όσα γεννιούνται, όσα γεννήθηκαν και αυτά
που πρόκειται να γεννηθούν, και οι θεοί και τα σχετικά
με τους θεούς, ενώ τα υπόλοιπα όντα δημιουργούνται
από τα παράγωγα του αέρα).

«Θάρρος είναι να μην αφήνεις ποτέ τους φόβους σου
να επηρεάζουν τις πράξεις σου».
(Άρθουρ Καίσλερ, 1905-1983, Ούγγρος συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής).

«Οι Έλληνες χρειάστηκαν 250 περίπου χρόνια για να
προχωρήσουν από το Πυθαγόρειο στο Ηλιοκεντρικό
Σύστημα του Αρίσταρχου. Η Ευρώπη χρειάστηκε το
διπλό χρόνο για να κάνει αντίστοιχη πρόοδο από τον
Γερβέτο στον Κοπέρνικο.
Οι Έλληνες μόλις παραδέχτηκαν τη γη σαν μια μετέωρη μπάλα, βάλθηκαν αμέσως να την κάνουν να κινείται.
Ο Μεσαίωνας την πάγωσε βιαστικά στην ακινησία, στο
κέντρο μιας αποξεραμένης κοσμικής ιεραρχίας».
(Άρθουρ Καίσλερ, 1905-1983, Ούγγρος συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής, «Οι ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ», σελ. 69, Μια ιστορία της συλλογής
του κοσμικού οράματος του ανθρώπου, Πυθαγόρας - Κοπέρνικος Κέπλερ - Γαλιλαίος - Νεύτων, εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1975).

ΣΧΟΛΙΟ: Η Γνώση των ιερατείων δεν είναι Επιστήμη,
είναι Μυστικισμός και ακράτητος Δογματισμός, που
οδηγεί στη δεισιδαιμονία, την πρόληψη και την προκατάληψη. Το ελεύθερο και ανέμελο πέταγμα των φαεινών πρωτοπόρων ιδεών το διαδέχεται κάποτε η
απροσδόκητη πτώση, η καμπή, η παρακμή, η οπισθοδρόμηση, η άγνοια, η αμάθεια, η απαιδευσία, ο σκοταδισμός, όπως αυτή του σκοτεινού Μεσαίωνα (5ος - 15ος
αιών), όπου επικράτησε η πνευματική αποτελμάτωση
και η αυστηρή θεοκρατία με απαγόρευση της έρευνας,
της επιστήμης και της αμφισβήτησης. Ο Πνευματικός
Παγετώνας που νέκρωσε την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Αν αποδεχτούμε πως τα ιερατεία, ως πνευματικά

ΕΒΔΟΜΗ

ΑΗΡ και ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ)
«Ἀναξιμένης δέ καί Ἀναξαγόρας καί Δημόκριτος τό πλάτος
αἴτιον εἶναί φασι τοῦ μένειν αὐτήν. Οὐ γάρ τέμνειν ἀλλ᾽ἐπιπωμάζειν τόν ἀέρα τόν κάτωθεν, ὅπερ φαίνεται τό πλάτος
ἔχοντα τῶν σωμάτων ποιεῖν· ταῦτα γάρ καί πρός τούς ἀνέμους ἔχει δυσκινήτως διά τήν ἀντέρεισιν. Ταὐτό δή τοῦτο
ποιεῖν τῷ πλάτει φασί τήν γῆν πρός τόν ὑποκείμενον ἀέρα,
(τόν δ᾽οὐκ ἔχοντα μεταστῆναι τόπον ἱκανόν ἀθρόως [τῷ]
κάτωθεν ἠρεμεῖν,) ὥσπερ τό ἐν ταῖς κλεψύδραις ὕδωρ. ὅτι
δέ δύναται πολύ βάρος φέρειν ἀπολαμβανόμενος καί μένων
ὁ ἀήρ, τεκμήρια πολλά λέγουσιν».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Περί Ουρανού”, 294 b 14-22)

(= Eξάλλου ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας και ο Δημόκριτος
θεωρούν ότι η πλατύτητα της γης είναι η αιτία που την
κάνει να μένει ακίνητη. Γιατί δεν κόβει τον αέρα που βρίσκεται από κάτω της αλλά τον σκεπάζει σαν καπάκι, όπως
φαίνεται να κάνουν τα σώματα που έχουν μεγάλο πλάτος.
Διότι αυτά δύσκολα μετακινούνται ακόμα από τους ανέμους εξαιτίας της αντίστασης που τους προβάλλουν. Αυτό
ακριβώς λένε ότι κάνει η γη με το πλάτος της προς τον
αέρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της και επειδή αυτός
δεν έχει αρκετό χώρο για να μετακινηθεί μένει ολόκληρος
ακίνητος αποκάτω, όπως συμβαίνει με το νερό στις κλεψύδρες. Και για το ότι ο αέρας κλειστός και ακίνητος μπορεί
να σηκώσει πολύ βάρος φέρνουν πολλές αποδείξεις).
Συνεχίζουμε από το προηγούμενο άρθρο, για την πύκνωση
και αραίωση του αέρα κατά Αναξιμένη.

Δίνη και περιδίνηση στη δημιουργία του κόσμου
Ο Αναξιμένης δεν κατονομάζει ως δίνη την πύκνωση
κέντρα, διαφύλατταν κάποια γνώση που παρέμενε απόκρυφη και απροσπέλαστη για τους πολλούς ανθρώπους, τον λαό, δε βρέθηκε ποτέ ένας “ιερόσυλος” να
την κοινοποιήσει! Και το Ομακοείον του Πυθαγόρα ήταν
μυστικό και άβατο και όμως γνωρίζουμε αρκετά για
τους Πυθαγορείους!!! Οι Ανατολικοί Λαοί, Βαβυλώνιοι,
Σουμέριοι, Χαλδαίοι, Αιγύπτιοι, Φοίνικες, Πέρσες με τα
μεγάλα τους επιστημονικά επιτεύγματα και τις σπουδαίες ανακαλύψεις τους, γιατί δεν δημιούργησαν Φιλοσοφικές και Ρητορικές Σχολές και δεν παρουσίασαν
μεγάλη επιστημονική και πνευματική πρόοδο και ανάπτυξη; Η Φιλοσοφία των Ελλήνων θα θέσει πρώτη τις
βάσεις της Επιστημονικής Σκέψης, Έρευνας και Παρατήρησης. Μέσα από το Δημοκρατικό Αντίλογο που
αναπτύχθηκε στις διάφορες Φιλοσοφικές Σχολές και
εξοπλισμένη με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις θα βάλει τα θεμέλια του Παγκόσμιου Πανανθρώπινου Πολιτισμού μας.
Οι Μαρξ και Ένγκελς, μεγάλοι αρχαιολάτρεις, αφού διάβαζαν τους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς από το πρωτότυπο, θα ζήλευαν την παρατήρηση του Μεγάλου
Φλάβιου Κλαύδιου Ιουλιανού, 331/332 - 363, αυτοκράτορα και φιλοσόφου, του μοναδικού Βυζαντινού Αυτοκράτορα (ανάμεσα σε 97) που δεν ασπάστηκε το
χριστιανισμό: «τη μελέτη των ουρανίων φαινομένων οι
Έλληνες την τελειοποίησαν... ενώ οι πρώτες παρατηρήσεις είχαν γίνει από τους βαρβάρους στη Βαβυλώνα, και
η μελέτη της Γεωμετρίας αφού ξεκίνησε με την καταμέτρηση της γης που γινόταν στην Αίγυπτο, έφτασε να έχει
τέτοια ανάπτυξη. Και η Αριθμητική ενώ άρχισε παλιά με
τους Φοίνικες εμπόρους για τους Έλληνες έγινε αφορμή
για επιστημονική γνώση», “Κατά Γαλιλαίων” (τρία βιβλία, που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας
του Ιουλιανού κατά των Περσών, όπου βρήκε και το θάνατο από “άγνωστο” δράστη - δολοφόνο, προφανώς εντεταλμένο). Το σπουδαίο αυτό έργο καταστράφηκε κατά

του αέρα, είναι όμως προφανές ότι αναφέρεται έμμεσα
σ’ αυτήν, όταν παρατηρεί πως η συμπύκνωση της αρχικής ουσίας προς ένα κέντρο συντελεί στη δημιουργία
του κόσμου και των όντων.
Με την κοσμολογική αρχή του αέρα ο Αναξιμένης πετυχαίνει να επιστρέψει σ’ ένα φυσικό στοιχείο προσιτό
στην άμεση εμπειρία και να ξεπεράσει την αναξιμάνδρεια αντίληψη ότι το ζεστό και το κρύο είναι αυθυπόστατες ουσίες, γιατί αυτές ερμηνεύονται ως ποιοτικές
καταστάσεις του αέρα, οι οποίες έχουν τη βάση τους
σε αναλογίες ποσοτικές. Ο Αναξιμένης κατορθώνει επιδέξια να περισώσει την ενότητα της αρχικής αιτίας του
κόσμου, γεγονός που τον αναδεικνύει Ενιστή /Μονιστή
Φιλόσοφο με συνέπεια. Ο Μονισμός του Αναξιμένη με
τον αέρα προετοιμάζει το έδαφος για το Μονισμό του
Ηρακλείτου με το Πυρ (φωτιά).
Από την περιγραφική εξήγηση της καταγωγής του κόσμου (κοσμογονία) ο Αναξιμένης μεταπήδησε στη λογική θεώρηση της δομής και λειτουργίας του
(κοσμολογία). Θεωρώντας το θερμό και το ψυχρό, το
υγρό και το ξηρό ως καταστάσεις του αέρα, προσπαθούσε να κατανοήσει τις ποιότητες της ύλης και μάλιστα να τις εξηγήσει από τις ποσότητες.
Είναι εμφανής η σημασία του φαινομένου της δίνης,
στροβιλισμού, περιδίνησης στη δημιουργία του κόσμου
και η επίδρασή της στη δημιουργία των αστέρων και των
πλανητών. Ο Αναξιμένης δεν προσδιόρισε μόνο τα αίτια
της δημιουργίας του κόσμου, αλλά επεκτάθηκε και στη
μελέτη των μηχανικών επιδράσεων που υφίσταται η ύλη
και ιδιαίτερα στα φαινόμενα της ύλης. Η μηχανική συμπεριφορά της ύλης συντελεί στη δημιουργία του κόσμου.

διαταγή του Θεοδοσίου Β’. Ό,τι γνωρίζουμε γι’ αυτό προέρχεται από τις απαντήσεις του Κυρίλλου Επισκόπου
Αλεξανδρείας. Το έργο του Ιουλιανού αποδεικνύει παραδειγματικά το λόγο που αναγκάζει τον άνθρωπο να αναπτύξει τις παραγωγικές του δυνάμεις που είναι
αλληλένδετες με την πνευματική του ανάπτυξη.
Για να φτάσει όμως κανείς να αλλάξει τα κακώς κείμενα
του Συστήματος πρέπει πρώτα να αλλάξει τον ίδιο του τον
εαυτό. Ο Μπέρναρ Σω, 1856-1950, Ιρλανδός συγγραφέας,
λέει η πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς αλλαγές, και αυτοί
που δεν μπορούν να αλλάξουν απόψεις, δεν μπορούν να
αλλάξουν τίποτε. Και ο Λέων Τολστόι, 1828-1910 συμπληρώνει: «όλοι θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανείς
δεν θέλει να αλλάξει τον εαυτό του».
Η πρώτη επανάσταση πραγματώνεται στο μυαλό με αντίπαλο τις ιδέες του παρελθόντος. Αντίπαλοι είμαστε
εμείς. Ο πραγματικός ήρωας, ο αληθινός αγωνιστής
είναι αυτός που ξεπερνάει τον εαυτό του.
Η δύναμη του Νου είναι μεγάλη. Η Γνώση είναι Δύναμη.
Με τη βοήθεια της Φιλοσοφίας και της Λογικής μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και κατά συνέπεια τον κόσμο. Αρκεί να έχουμε τη Βούληση και τη
Δύναμη να το αποτολμήσουμε.
Ειρήσθω εν παρόδω αυτές τις ημέρες παίζεται στις αίθουσες του κινηματογράφου μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική
ταινία του Αϊτινού σκηνοθέτη Ραούλ Πεκ, με τίτλο: “Όταν
ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς”, βελγο-γαλλο-γερμανικής παραγωγής. Αξίζει να τη δείτε όσοι πιστεύετε ακόμη
στα ιδανικά της Ελευθερίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
και στους αγώνες για την κατάκτησή τους.
Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος
――――――
* Αφυσιολογία είναι η μη διερεύνηση των φυσικών φαινομένων και
των αιτιών τους. Η αδυναμία ερμηνείας και κατανόησης του κόσμου με φυσικές αρχές. Η άγνοια της φυσικής φιλοσοφίας.
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Ο κεφαλόδεσμος
Την Κυριακή 19.11.2017 παρακολούθησα
στο Κορωπί μια ενδιαφέρουσα ημερίδα (την
έλεγαν Εσπερίδα), που ο Δήμος Κρωπίας
συνδιοργάνωσε με το «Ελληνικό Κέντρο
Τέχνης και Πολιτισμού» και αφορούσε τον
ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟ γυναικών, ως επί το πλείστον, αλλά και ανδρών από την Αρχαιότητα
έως σήμερα.

κας Μαρίας Βιτινίδου, σχεδιάστριας σύγχρονης μόδας και δασκάλας Σχολής, που
είχε σωρεία προτάσεων και προοπτικών.
Θα ήθελα να εξάρω την ανακοίνωση στο
πάνελ της παρ’ ολίγον φοιτήτριάς μου (εξέλεξε στο μάθημα της φιλοσοφίας άλλο συνάδελφό μου) κας Μιράντας Γεωργάκη,
φιλολόγου με τίτλο «Ο Κεφαλόδεσμός

γωνη και τρελλάθηκα), όμως διέκρινα την
ομιλία της κας Αθηνάς Λαδοπούλου που
παρουσίασε τον Κεφαλόδεσμο των Τριγλιανών, κατοίκων της Μικράς Ασίας και της κας
Άννας Παπαλέξη με τις Καραγκούνικες
αναφορές.
Μας εντυπωσίασε ο κ. Θ. Λιβάνιος που μας
«παραμύθιασε» με την νεράιδα που παντρεύτηκε έναν νιο από την Σέριφο και η κα.
Μαρτίνα Σίμου με τον Μεσογείτικο περί-

πλοκο και πλούσιο κεφαλόδεσμο, τον
οποίον ανέλυσε πολύ ωραία.
Τέλος προσθέτω το εξής: Καλό θα ήταν
κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής να παρακολουθήσει την ιεροτελεστία του δεσίματος της κεφαλής στις Λαζαρίνες
Λευκοπηγής Κοζάνης, διαρκείας μιας ώρας
ακριβώς, για τον εμπλουτισμό του εντυπωσιακού αυτού θέματος και εθίμου.
Δυστυχώς δεν έμεινε καθόλου χρόνος για
τυχόν ερωτήσεις.
Βούλα Λαμπροπούλου
Ομότιμος Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
voula.lambropoulou@yahoo.com

Ξεφάντωμα με δίαυλο. Ερυθρόμορφος ψυκτήρ του Ευφρονίου π. 510 π.Χ. Μουσείο του Lenigrand.
Εταίρες σε Συμπόσιο. Αναγράφονται τα ονόματά τους. Η Σεκλίνη παίζει μουσική. Η Παλαιστώ πίνει
από έναν κάνθαρο.Η Σμικρά παίζει με έναν σκύφο κατά την διάρκεια ερωτικού παιχνιδιού.

Παρ’ όλον ότι οι ομιλητές συμπιέζονταν
λόγω χρόνου, σχεδόν κάλυπταν το θέμα
που καταπιάνονταν. Δεν κούραζαν τον
ακροατή, γιατί μεταξύ των ομιλιών διασκέδαζε κατάλληλα ένα μουσικό σύνολο με
κλαρίνο, βιολί και λαούτο.
Η όλη παρουσίαση και οργάνωση, αρκετά
καλή, ξεκίνησε από τον αεικίνητο Δήμαρχο
Δημήτρη Κιούση και τελείωσε με την έκπληξη της εκδήλωσης, την παρουσίαση της

στην Αρχαιότητα στον Ελλαδικό χώρο»,
που ήταν τόσο καλά ενημερωμένη προσεγμένη και δομημένη σε όρους περιόδους και
πλαισιωμένη με ανάλογες διαφάνειες που
της χάρισε η επιστημονικότητά της και εντυπωσίασε.
Δεν θα ήθελα να αδικήσω κανέναν από
τους πρόθυμους ομιλητές και καλά προετοιμασμένους (παρ΄όλο ότι άκουσα το αμίμητο
ότι η Τετρακτύς του Πυθαγόρα ήταν τετρά-

Χορεύτρια. Το πέπλο την καλύπτει τελείως. Το
σώμα θεωρείται ιερό σκεύος, όπου μέσα κατοικεί το πνεύμα. Ευρίσκεται στο Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση, ο κεφαλόδεσμος από την αρχαιότητα (κρήδεμνον, κεκρύφαλος, άμπυξ) τις διαφορετικές γωνιές
της Ελλάδας (Μ.Ασία-Ήπειρος-ΘεσσαλίαΠελοπόννησος-Κύμη-Σέριφος-Κρήτη-Πόντος-Μεσόγεια) με τις ιδιαίτερότητές τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με το Μουσικό Σύνολο: Διονύσης Θεοδόσης στο κλαρίνο,
Βασίλης Αθανασιάς στο βιολί και Δημήτρης
Ράπτης στο λαούτο και στα φωνητικά.
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˞˨˲˰˜ˡˢ˯ˣ˙˪˱ˢ˯
(˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤˣ˲ˠˬ˰˱˙˥˩˦˰ˤVHUYLFH$&ˢ˭˦˰˧ˢ˲˚˯ˣ˞˪˱˻˪

ˎˏˍː˓ˍˏ˃ː
ದ0ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˩ˤ˴˞˪˦˧˚˯ˢˮˠ˞˰˜ˢ˯ˡ˶ˮˢ˙˪˭˨˲˰˦˩ˬ˞˲˱ˬ˧˦˪˛˱ˬ˲
ದˉ˦˭˞˪˱˦˧˹VHUYLFH ˨˙ˡ˦˞: ˳˜˨˱ˮˬ˨˞ˡ˦ˬ˺ 
ದʿ˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ˰ˢ˱˦˩˚˯˰ˬ˧
ದ(˦ˡ˦˧˚˯˱˦˩˚˯˰˱˞[
7ˮ˹˭ˬ˯˭˨ˤˮ˶˩˛˯˩ˢ˱ˮˤ˱ˬ˜˯ ˩ˢ˹˨ˢ˯˱˦˯˭˦˰˱˶˱˦˧˚˯˧˙ˮ˱ˢ˯
˖ˮ˙ˮ˦ˬ˧˞˥ˤ˩ˢˮ˦˪˚˯ː˙˟˟˞˱ˬ
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“Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού”
Ο καπιταλισμός ως κοινωνικο-οικονομικό σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων υποθέσεων,
κατά το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, δέχτηκε την αυστηρότερη κριτική, κυρίως από την

αριστερή διανόηση της σχολής του μαρξισμού.
Η κύρια κατηγορία που του προσάπτεται είναι
ότι γεννάει τις κοινωνικές και ταξικές ανισότητες και τον ανταγωνισμό στον κόσμο.
Ο συγγραφέας του βιβλίου, Δημ. Τσαρδάκης διδάκτωρ φιλοσοφίας του παν/μιου Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης και ομ.
καθηγητής του παν/μίου Πατρών, “Οι επτά
ψυχές του καπιταλισμού” επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την εικόνα.
Με τα μεθοδολογικά εργαλεία της ανθρωπολογίας και της ψυχογενετικής επιχειρεί μία ανάλυση του καπιταλιστικού φαινομένου, το οποίο
έχει τις ρίζες του στις ενδιάθετες ψυχογενετικές ενορμήσεις του ανθρώπινου είδους του
Homo Sapiens.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για μία μακροχρόνια
ιστορική διαδικασία αντιπαράθεσης του ανθρώπου με την φύση και τα προϊόντα της, που είναι
και προϊόντα του πολιτισμού.
Συνεπώς, το “σωματίδιο” του καπιταλισμού θα
πρέπει να αναζητηθεί στην πρώτη περίφραξη
γης και στις ενδιάθετες ψυχογενετικές ενορμήσεις του Sapiens, οι οποίες, με τη σειρά τους,
καναλιζάρουν και χειραγωγούν τα συστήματα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«Μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων περιοχής υπολοίπου Ασυρμάτου, ΠΕ4»
Ημερομηνία : 22-11-2017
/ Αρ. Πρωτ. : 48678
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.: 30-7413.056 / ΠΡΟΕΚ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : 26.971,64 € (χωρίς ΦΠΑ), 33.444,33 € (με ΦΠΑ 24%)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016
1. Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 4412/16
(προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016).
Αναθέτουσα Αρχή : ο Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης. Ιστοσελίδα : www.vvv.gov.gr
Προϊσταμένη Αρχή : το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
που έχει έδρα : Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73 Βούλα.
Διευθύνουσα Υπηρεσία : η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης που έχει
έδρα : Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72 Βάρη.
Πληροφορίες Ανδρέας Δάγλας, τηλ.: 2132030420, e-mail : adaglas@vvv.gov.gr , Fax: 2132030439.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CPV
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΠΤΥΧΙΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
13
71322200-3
23.453,60
46.907,21
Α΄ και άνω
ΜΕΛΕΤΗ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
23.453,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 3.518,04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ)
26.971,64
ΦΠΑ (24%)
6.473,19
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
33.444,83
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Τόπος αντικειμένου μελέτης : Αττική (κωδικός NUTS : GR3), Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την
12/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
(Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ. 166 72
Βάρη) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για λόγους ανωτέρας βίας, 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 κοινο-

ποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη
νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα
της σύμβασης, και αναρτάται, κατά
περίπτωση στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
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. Σε περίπτωση, που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή

δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων
των διατυπώσεων δημοσιότητας
που προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της
κατηγορίας 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με ελάχιστη Τάξη Πτυχίου Α΄
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 Ι 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
της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77
του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά
στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει εκτός
του μελετητικού πτυχίου, να διαθέτει εν΄ ισχύ σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας ISO 9001/2008 και να
διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα.
Η ειδική τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα αποδεικνύεται από την
σύνταξη οριστικής μελέτης αποχέτευσης ομβρίων εντός αστικής περιοχής, η οποία εκτελέστηκε με
σύμβαση μελέτης, του υποψηφίου
κατά το τελευταίο δεκαοκτάμηνο
(υπογραφή σύμβασης) προ της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και έχει εγκριθεί και
παραληφθεί. Στην ανωτέρω μελέτη
πρέπει να περιλαμβάνονται και ορθογωνικοί αγωγοί, καθαρής διατομής μεγαλύτερης των 3,00 μ2 και
μήκους μεγαλύτερου των 800,00 μ.

αναγκών της κοινωνίας και κατευθύνουν τις κοινωνικές και φαντασιακές επενδύσεις.
Το βιβλίο στο σύνολό του είναι μία ανθρωπολογική και ψυχογενετική ανάλυση του καπιταλισμού, μία άποψη που προσιδιάζει περισσότερο
στο φιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας.
Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Σκαραβαίος,
Παπάγου 6, Βούλα, Τηλ. 210 8959.004
――――――――

Οι Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ
και ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Ευρυάλη Βούλας
παρουσιάζουν το βιβλίο
“Οι επτά ψυχές του Καπιταλισμού” του
συγγραφέα Δημήτρη Τσαρδάκη,
την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 11 π.μ.
στην Πνευματική Εστία Βούλας
(Ζεφύρου 2 Βούλα)
Παρουσιάζουν:
Κώστας Βενετσάνος δημοσιογράφος
Δημήτρης Τσαρδάκης Δρ. φιλοσοφίας
Δημήτρης Καρούσης οικονομολόγος
Παρεμβαίνουν
Κοινοβουλευτικά πρόσωπα

Δεν αφορά σε μελέτες που έχουν
συνταχθεί στα πλαίσια σύμβασης
παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ή Συμβούλου Διαχείρισης
για την υποβοήθηση Υπηρεσίας σε
θέματα μελέτης ή κατασκευής.
Οι προσφέροντες απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α ́
του ν. 4412/2016.
4. Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς», βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με τα ακόλουθα κριτήρια:
Tεχνική Προσφορά (βαρύτητα 80%)
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι:
1. Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνησης μελέτης (βαρύτητα 40%)
2. Η πληρότητα και αξιοπιστία της
μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 30%)
3. Η οργάνωση του οικονομικού
φορέα (βαρύτητα 30%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 20%)
5. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης με ΚΑ 307413.056.
6. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
7. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης
του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.
Η συνολική προθεσμία για την πε-

ραίωση του αντικειμένου της σύμβασης, εκτιμάται σε τέσσερεις (4)
μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, όλων των εγγράφων της
σύμβασης
στην
ιστοσελίδα
http://www.vvv.gov.gr.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
της σύμβασης διατίθεται από τις 2011-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Βασ. Κων/νου 25, Τ.Κ.
166 72 Βάρη).
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής», σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.
4412/2016.
10. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Λεωφ.
Κων/νου Καραμανλή 18, Τ.Κ. 166 73
Βούλα).
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
1) κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής: η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2) κατά της διακήρυξης ή της παρούσας προκήρυξης: η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Παρατήρηση : Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ.
αριθμ. 510/15-11-2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :
ΩΩΡ4ΩΨΖ-ΥΛ5)
ΒΟΥΛΑ, 22 /11 / 2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Aποκλείστηκε η Αθήνα για έδρα του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
Ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής
Επικρατείας, Βασίλης Οικονόμου και ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α΄
Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για μεταφορά της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
στο Άμστερνταμ και τον αποκλεισμό της Αθήνας από την
πρώτη ψηφοφορία, έκαναν την ακόλουθη κοινή δήλωση:
«Και στη διεκδίκηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην Αθήνα, η Κυβέρνηση αποδείχθηκε
κατώτερη των περιστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε στην αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου σημαντικές ελλείψεις στην πρόταση μετεγκατάστασης που κατέθεσε η
ελληνική πλευρά, με συνέπεια η Αθήνα να αποκλειστεί από
την πρώτη κιόλας ψηφοφορία. Και αυτό παρ’ ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ διαβεβαίωνε για υποβολή “πλήρους
και τεκμηριωμένου φακέλου υποψηφιότητας”».
Ο εν λόγω Οργανισμός, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον
έλεγχο όλων των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά, βρίσκεται σήμερα στο Λονδίνο και θα μεταφερθεί στο Άμστερνταμ μετά το Brexit.
...Χάθηκε έτσι άλλη ευκαιρία ανάπτυξης και δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 23/11/2017
Αρ. Πρωτ. 43575
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό
άνω των ορίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:
α) Με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί

τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης
από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Αττικής, Μέσης Λιανικής
Τιμής πώλησης του είδους, κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού και που θα
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους για τα εξής
είδη: κατεψυγμένα ψάρια & λαχανικά,
είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα &
λαχανικά, είδη κρεοπωλείου καθώς
επίσης και για τα υπόλοιπα είδη
τροφίμων τα οποία αναγράφονται
στο εβδομαδιαίο δελτίο πιστοποίησης
τιμών τροφίμων της ανωτέρω Υπηρεσίας και στην υπ’ αριθμ. 65/2017 σχετική μελέτη του Δήμου, (υποομάδες
ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- ποσοστό έκπτωσης).
β) Με τιμές μονάδος για τα υπόλοιπα
είδη ήτοι: είδη παντοπωλείου (υποομάδες ειδών παντοπωλείου με κριτήριο χαμηλότερη τιμή- τιμή μονάδος),
είδη αρτοποιείου, κ.λπ.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 800.558,73€ (Α.Μ. 65/2017).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Πρόκληση από το Ευρωκοινοβούλιο
με τις Γερμανικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα
Η πρόκληση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τις
οφειλόμενες στην Ελλάδα
Γερμανικές αποζημιώσεις
για τις ναζιστικές θηριωδίες
στη διάρκεια της κατοχής
συνεχίστηκαν στη διάρκεια
της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών του στις
22.11.2017 όπου ψηφίστηκε
η έκθεση πεπραγμένων της
Επιτροπής για το 2016. Με
βάση τροπολογία του Ευρωπαϊκού λαϊκού Κόμματος
(Ε.Λ.Κ.), των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων, η πλειοψηφία της
Επιτροπής αποφάσισε να
απαλείψει από το κείμενο
της έκθεσης και την ελάχιστη μνεία που γινόταν για
την απόρριψη της σχετι-

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
ύστερα από κανονική προθεσμία
τριάντα έξι (36) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του
διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 11/12/2017 και
ώρα 8:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 28/12/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 5/1/2018.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά είτε για το σύνολο της
προμήθειας είτε για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης
δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
144.620,16
1.446,20 Χίλια τετρακόσια σαράντα έξι
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
€ και είκοσι λεπτά
ΟΜΑΔΑ 2 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
254.468,00
2.544,68 Δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
τέσσερα € και εξήντα οκτώ λεπτά
ΟΜΑΔΑ 3 (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
8.820,70
88,21
Ογδόντα οκτώ € και είκοσι
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΑΠΗ)
ένα λεπτά
ΟΜΑΔΑ 4 (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
54.130,96
541,31
Πεντακόσια σαράντα ένα €
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
και τριάντα ένα λεπτά
ΟΜΑΔΑ 5 (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 27.315,70
273,16
Διακόσια εβδομήντα τρία €
ΑΓΩΓΗΣ)
και δέκα έξι λεπτά
ΟΜΑΔΑ 6 (ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
18.550,00
185,50
Εκατόν ογδόντα πέντε €
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
και πενήντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ 7 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
33.136,80
331,37
Τριακόσια τριάντα ένα €
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
και τριάντα επτά λεπτά
ΟΜΑΔΑ 8 (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
968,00
9,68
Εννέα € και εξήντα
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΑΠΗ)
οκτώ λεπτά
ΟΜΑΔΑ 9 (ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
5.345,24
53,45
Πενήντα τρία € και σαράντα
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
πέντε λεπτά
ΟΜΑΔΑ 10 (ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
3.429,90
34,30
Τριάντα τέσσερα € και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΑΠΗ)
τριάντα λεπτά
ΟΜΑΔΑ 11 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
45.520,60
455,21
Τετρακόσια πενήντα πέντε €
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
και είκοσι ένα λεπτά
ΟΜΑΔΑ 12 (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
79.200,00
792,00
Επτακόσια ενενήντα δύο €
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
ΟΜΑΔΑ 13 (ΕΙΔΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
24.525,00
245,25
Διακόσια σαράντα πέντε €
ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ)
και είκοσι πέντε λεπτά
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 1-13
700.031,06
7.000,32
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου
www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

κής αναφοράς της ΠΕΑΕΑ
- ΔΣΕ. Μάλιστα, για να ληφθούν όλα τα μέτρα πλήρους
αποσιώπησης,
ευρωβουλευτής του Ε.Λ.Κ.
πρότεινε και έγινε δεκτό να
απαλειφθούν οι σχετικές
αναφορές όχι μόνο από την
κύρια έκθεση αλλά και από
την αιτιολογική έκθεση.
Με διαστρέβλωση και αποσιώπηση, το Ευρωκοινοβούλιο κι

η ΕΕ πρωταγωνιστούν στο ξαναγράψιμο της ιστορίας.
Την ίδια ώρα οι δηλώσεις του
προέδρου της Βουλής, Βούτση, ότι το 2018 θα είναι έτος
δράσης της κυβέρνησης για
τις Γερμανικές αποζημιώσεις
αποτελούν πρόκληση.
Σε παρέμβασή του ο ευρωβουλευτής Σωτήρης Ζαριανόπουλος επεσήμανε:
Η απόφαση της Επιτροπής

Αναφορών επιδιώκει να διαγράψει ακόμα και το ότι
υπήρξε η Αναφορά της
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Είναι πρόκληση και για τον
Ελληνικό και για όλους
τους λαούς που πάλεψαν,
θυσιάστηκαν και νίκησαν
τον Ναζισμό.
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Σύνδεσμος Οικιστικών περιοχών Αλυκού &
γύρω περιοχών “Ο Αμπελώνας”
Στο Σύνδεσμο Οικιστικών περιοχών Αλυκού & γύρω περιοχών “Ο Αμπελώνας”,
μετά τις πρόσφατες εκλογές, συνήλθε
το σώμα την 19.11.17 , σύμφωνα με το
καταστατικό του συλλόγου, και μετά
από πρόσκληση του πρώτου εκλεγέντα
σε αριθμό ψήφων Αντώνη Πουλάκη,
όπου και εξελέγη το προεδρείο, μετά
από συζήτηση και ψηφοφορία.
Με ομόφωνη απόφαση εξελέγησαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ

Ενέργειες για το λεωφορείο
Μετά από αίτημά μας στο Δήμο για την
πορεία των έργων για τη τοποθέτηση
φωτεινών σηματοδοτών επί της Λ. Αθηνών – Σουνίου στη Λουμπάρδα, μας ενημέρωσαν ότι το όλο έργο καθυστερεί
στον Ο.Α.Σ.Α
Αναμένεται σύντομα απόφαση του
Ο.Α.Σ.Α για την τροποποίηση κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Σχετική ενημέρωση εστάλη στο Δ. Κρωπίας και στο Σύλλογό μας.

Αλληλεγγύη στους
Πλημμυροπαθείς
Ο Σύλλογος συγκεντρώνει κλινοσκεπάσματα και τρόφιμα μακράς διαρκείας για
τους Πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής την Κυριακή 26/11 από ώρα 10.00
έως 13.00
Τηλ. 6972554542,
6984774467, 6976433876, 6938394324
Το Δ.Σ. του Φορέα, σας προσκαλεί να
στηρίξουμε όλοι μαζί, το κάλεσμα ΑΛΛΗΛΥΓΓΕΗΣ, ώστε να συγκεντρωθούν
τα απαραίτητα για τους συνανθρώπους
μας, που δοκιμάζονται από τις πρόσφατες πλημμύρες της Δυτικής Αττικής.
Επί της Λ. Αγ. Μαρίνας 280 & Πάρου
στα γραφεία του Συλλόγου «Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ», θα συγκεντρωθούν και θα παραδοθούν στο Δήμο ΜΑΝΔΡΑΣ , από
αντιπροσωπεία του Φορέα και αντιπροσωπείας των συμπολιτών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
υπενθυμίζει στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των
νέων μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου θα διενεργηθούν,

Παρασκευή 1, Σάββατο 2, Κυριακή 3
και Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017,
ώρες Παρασκευή, Δευτέρα 08:00 – 19:00
και Σάββατο, Κυριακή 09:00 – 17:00
3 στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1, Πλατεία Οδησσού, Πειραιάς)
3 στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας (Ηρώων Πολυτεχνείου 2)

Η συμμετοχή και η ψήφος σας δίνουν
φωνή στην επιχείρησή σας
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ΟΟΣΑ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ Η ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, ανάμεσα στις 35 χώρες – μέλη του, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση σε επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης προς το ΑΕΠ, ενώ όταν γίνεται αντιπαραβολή με βάση ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και ασφαλιστικές εισφορές τότε η χώρα μας
κατατάσσεται στην κορυφή των επιβαρύνσεων. Αντιθέτως, σημαντικά χαμηλότεροι σε
σχέση με το μέσο όρο είναι οι φόροι εισοδήματος. Το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα
είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων σε συνάρτηση με το ΑΕΠ.

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ TAXISNET
ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Αναρτώνται σήμερα τα ειδοποιητήρια πληρωμής τελών κυκλοφορίας για περισσότερα
από έξι εκατομμύρια οχήματα. Τα ποσά με τα οποία θα επιβαρυνθούν και φέτος οι ιδιοκτήτες οχημάτων παραμένουν ίδια με τα προηγούμενα έτη. Οι ιδιοκτήτες τους είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρόκειται να αποσταλούν ειδοποιητήρια στους φορολογούμενους αλλά αυτά θα αναρτηθούν στο taxisnet. Οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τους κωδικούς τους είτε απλώς το συνδυασμό
του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317, Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
Καλύβια 14/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 17818
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής
άποψης προσφοράς και από πλευράς
βέλτιστης σχέσης Ποιότητας - Τιμής,
προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου
της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
(εφεξής ΣΠΥ) με τίτλο: «Ενεργειακή
Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart
Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας,
στο Δήμο Σαρωνικού».
Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς για
την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει
από την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των
12 ετών της ΣΠΥ, προσδιορίζεται σε
12.046.480,84 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με βάση προεκτίμηση
του Δήμου. Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα
καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου
(Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης ΣΕΑ), και οι τιμές έχουν υπολογιστεί
με έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2016 και το ισχύον τιμολόγιο
της ΔΕΗ (Τ49, Τ49/1, Γ4) για το αντίστοιχο έτος.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης
" h t t p : / / w w w . p r o m i t h e u s . g o v. g r "
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων
Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν 16.139 Φωτιστικά / Λαμπτήρες
/ Προβολείς.
Αναλυτικότερα για το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
(Οδοφωτισμός):
Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη
ικανοποιητική κατάσταση, συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες,
βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους,
και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών.
Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων

Χώρων, αποτελεί περίπου το 40% της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται
υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση
και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων,
παράλληλα με την εξοικονόμηση
πόρων η οποία και προορίζεται να την
καλύψει.
Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται
στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ
ή και σε άλλους παρόχους, σε ότι
αφορά το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2016
(έτος βάσης).
H μείωση της χρηματοδότησης των
OTA, σαν συνέπεια της συνεχιζόμενης
ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και αδυναμία
νέων επενδύσεων για συμπλήρωση –
αναβάθμιση υποδομών σε καίριους τομείς του αστικού περιβάλλοντος.
Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με
τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) έως
το 2030 και την ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική
αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε να
πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια
(Αναβάθμιση – Εξοικονόμηση).
Το υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (Φωτιστικά / Λαμπτήρες / Προβολείς), να
καλύπτουν - κατ’ ελάχιστον - τον Πίνακα
Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Παράρτημα 3 των
Συμβατικών Τευχών), έτσι ώστε να επιτευχθεί αφενός η αναβάθμιση του συνολικού Συστήματος και αφετέρου η
συμμόρφωση του σε αυτές.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης :
Η ανάγκη συντήρησης του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων
Χώρων, σε συνδυασμό με την έλλειψη
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,
επιβαρύνει τους συνεχώς μειούμενους
διαθέσιμους πόρους του Δήμου και
έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και
αφετέρου στο αστικό περιβάλλον.
Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
δε διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε
αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η
λήξη της λειτουργίας δε βασίζεται
στην πραγματική ώρα Ανατολής Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.
Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται
έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη
άμεσης ανίχνευσης βλαβών και σε ορισμένες ύπαρξη μεγαλύτερης έντασης

φωτισμού από την απαιτούμενη. Όταν
ένας Λαμπτήρας / Φωτιστικό τεθεί
εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια περιοδικών
ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου. Ο περιοδικός έλεγχος γίνεται
κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου θέτοντας σε λειτουργία το Δίκτυο
Φωτισμού, οπότε το τεχνικό προσωπικό ελέγχει οπτικά κάθε φωτιστικό
σώμα. Οι λαμπτήρες μένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (υψηλό downtime) και
υπάρχουν αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει μελετών και
στατιστικών στοιχείων, εκτιμάται ότι το
10 - 15% του δικτύου βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας.
Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών
ατυχημάτων που οφείλονται σε έλλειψη επαρκούς φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός
λειτουργίας, μέχρι τον επόμενο οπτικό
έλεγχο από το τεχνικό προσωπικό).
Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας, σαν συνέπεια τη έλλειψης
ελέγχου των καταναλώσεων και της
αδυναμίας του Δήμου να καλύψει τις
σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων
ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση
φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης.
Μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων
συμβατικών λαμπτήρων έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας, ακόμα και τους
πρώτους μήνες λειτουργίας (και λόγω
αυξομειώσεων τάσης - μείωση της φωτεινότητας τους) και με την πάροδο
του χρόνου (μείωση κατά 60% στις
5.000 ώρες) και επί πλέον μείωση λόγω
ακατάλληλων ή φθαρμένων οπτικών
μέσων (ανακλαστήρες και καλύμματα).
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
(Οδοφωτισμός), σε συνδυασμό με τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:
Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων /
Φωτιστικών / Προβολέων σύγχρονης
τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, με βάση την
αντιστοίχηση που δίδεται στα Συμβατικά Τεύχη.
Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο
κόμβου (Pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά
σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, για
όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες
και αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου
smart cities.
Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 14-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 24375
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα»
του Δήμου, η οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό σχέδιο με το από 08-072016 Π.Δ. (ΦΕΚ 152/ ΑΑΠ/
22-07-2016), κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84) Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και
ειδικότερα την παρ.5, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2242/1994 (ΦΕΚ
162/Α/3.10.94) και το Ν.4315/2014
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας της πολεοδομικής ενότητας
3 της περιοχής «Αγ. Μαρίνα» του
Δήμου Κρωπίας να προσέλθουν στο
Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου:
1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην πιο

πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία κατά το
νόμο ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στον τύπο.
2) Να υποβάλλουν: α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6
του
Ν.
2242/94
και
τον
Ν.4315/2014, όσοι εκ των ιδιοκτητών δεν έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά στο οικόπεδό
τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη
στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεωνενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες
από την κατά το νόμο τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας
και
τα
οποία
οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94
Απόφαση
Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
(ΦΕΚ
877/Β/94) όπως συμπληρώθηκε με
τον Ν.4315/2014 είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του
σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου
καθώς και των ιδιοκτητών κατά την
ημερομηνία 28 Μαΐου 2014 και τα
συνοδεύοντα σε αυτά τοπογραφικά
διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας κατά
την σημερινή ημερομηνία.
3. Αντίγραφα μερίδων των σημερινών ιδιοκτητών καθώς και αυτών
της 28 Μαΐου 2014.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
στον τύπο.
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Τ.Υ.
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ο αναπλ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία
καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και
στατιστική παρακολούθησης).
Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγ-

χου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για την εγκατάσταση υλικών και
λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart
Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω
πλατφόρμας διαχείρισης).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Common
Procurement
Vocabulary - CPV) η ανωτέρω σύμβαση
ταξινομείται με CPV υπό τους κάτωθι
αριθμητικούς κωδικούς:

1
2
3
4
5

Υπηρεσίες Διαχείρισης Συστήματος
Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 50232100-1

στην υπηρεσία
με αντικείμενο

«Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Δημόσιου Φωτισμού»

Υπηρεσίες Εγκατάστασης Φωτιστικών
Σωμάτων Δημοσίου Χώρου

CPV: 45316110-9

στην υπηρεσία
με αντικείμενο

«Εγκατάσταση Εξοπλισμού
Φωτισμού Οδών»

Υπηρεσίες Αναβάθμισης Συστήματος
Φωτισμού Δημοσίου Χώρου

CPV: 32441200-8

στην υπηρεσία
με αντικείμενο

«Εξοπλισμός Τηλεμετρίας
και Ελέγχου»

Προμήθειες Φωτιστικών Σωμάτων
Δημοσίου Χώρου

CPV: 34993000-4

στην υπηρεσία
με αντικείμενο

«Φωτιστικά Οδών»

CPV: 32441200-8

στην υπηρεσία
με αντικείμενο

«Εξοπλισμός Τηλεμετρίας
και Ελέγχου»

Προμήθειες Εξοπλισμού Ελέγχου
Φωτιστικών Σωμάτων Δημοσίου Χώρου

Η Προμήθεια των Yλικών και οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν:
1. Την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων
Χώρων
(Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής όπου ο Ανάδοχος, θα
προβεί:
Στην επαλήθευση του τελικού αριθμού
των προς εγκατάσταση υλικών (Λαμπτήρες / Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ),
μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, στοιχεία
GIS, αρχεία shapefile, κλπ).
Στην Προδιαγραφή νέου Συστήματος,
στηριζόμενου σε υλικά (Λαμπτήρες /
Προβολείς / Φωτιστικά, κλπ).
Στη Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
Στην εγκατάσταση Λαμπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED.
Στην τοποθέτηση Μετρητών, με σκοπό
την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας
του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση
του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας"
και μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα
προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση
το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου
που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, ώστε να εξάγονται τα
αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης
& Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης.
Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015
και την πραγματοποίηση Φωτομετρικών Μελετών για κάθε κατηγορία Οδού
και την γενικευμένη εφαρμογή της σε
όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας.
Στη διενέργεια δειγματοληπτικών με-

τρήσεων για τον έλεγχο των συνθηκών
Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη
Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των
παρεμβάσεων.
Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις θα
πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη μετά
την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης.
Βάσει των αποτελεσμάτων των Φωτομετρικών Μελετών και των Δειγματοληπτικών
Μετρήσεων,
θα
υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων, οι
οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέας ΣΠΥ ή επέκταση της παρούσας με τους ίδιους Οικονομικούς
Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και μέχρι του
ποσού που προβλέπεται από τη Νομοθεσία για το δικαίωμα της προαίρεσης
(επέκταση έως του 50%, του προϋπολογισμού της αρχικής ΣΠΥ).
2. Την προμήθεια:
Των κατάλληλων Λαμπτήρων / Υλικών
υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής
Απόδοσης, για την αντικατάσταση των
υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό
απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ).
Των υλικών (hardware) και λογισμικού
(software)
του
“Συστήματος
Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία πιλοτικών
εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές
υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)”.
3. Την εγκατάσταση:
Των νέων Λαμπτήρων υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης ή των νέων Φωτιστικών”.
Του Συστήματος “Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, Ελέγχου Ενέργειας” και λειτουργία πιλοτικών εφαρμογών Smart
Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της
πλατφόρμας διαχείρισης).
Την παραμετροποίηση - λειτουργία του
"Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλά-

χιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο
δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities”.
5. Την παροχή υπηρεσιών για:
Τη λειτουργία - συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για
χρονικό διάστημα 12 ετών.
Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την
αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Προβολείς, Η/Υ,
hardware, software, κλπ), θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο (Παρέχων
Υπηρεσίες) με δικά του έξοδα. Αυτός
θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στο
Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα
με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της παρούσας.
Στο χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του
Συστήματος.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης
του αντικειμένου της παρούσης περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα
Προκήρυξη (και σε τυχόν διευκρινιστικές απαντήσεις που θα δοθούν), η οποία
αποτελείται από ΜΕΡΟΣ Α΄, ΜΕΡΟΣ Β΄
και τα σχετικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου (Παρέχων
Υπηρεσίες), θα παρασχεθούν ως εξής:
Η αναβάθμιση του Συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών - κατά
μέγιστο - και οι προσφέροντες θα υποβάλλουν Xρονοδιάγραμμα Yλοποίησης
στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων Οικονομικών Φορέων.
Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του νέου Συστήματος (Λαμπτήρες / Φωτιστικά / Προβολείς LED)
για 12 έτη, περιλαμβανομένης της περιόδου που θα διαρκέσουν οι εργασίες
αναβάθμισης του Συστήματος και των
λοιπών υποδομών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.ΣΩΦΡΟΝΗΣ
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Εθελοντική Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας
Αίματος του Δήμου Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο: 210-6662142 - 6662150, Fax : 210-6032898
Αρ. Πρωτ: 46646/22-11-2017
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (συμφερότερη προσφορά) για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Παλλήνης συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 861.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
(με Φ.Π.Α. 24%)
CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1-ΟΜΑΔΑ Α
Ρυμουλκό (τράκτορας) 4Χ4
1
167.400,00
341391100-1
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2-ΟΜΑΔΑ Α
Ημιρυμουλκούμενο με
αυτόνομο σύστημα συμπίεσης
απορριμμάτων χωρητικότητας 55m3 (κ.μ.) 1
155.000,00
34223000-6
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3-ΟΜΑΔΑ Β
Aπορριμματοφόρο όχημα
τύπου πρέσας χωρητικότητας
16m3 (κ.μ.)
3
539.400,00
34144512-0
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19.01.2018 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει την 25.01.2018 και ώρα 11:30.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας
τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για
όποια διακριτή ομάδα της προαναφερόμενης προμήθειας επιθυμούν και πάντα για το σύνολο των ειδών και των
τεμαχίων της κάθε ομάδας.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής
υπέρ του Δήμου Παλλήνης, ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Παλλήνης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλύβια 14/11/2017
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 17819
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Πληροφ.: Ρουμελιώτης Ντάνιελ
Τηλ: 2299320317
Fax: 2299048289
E-mail: daniel.roumeliotis@kalivia.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα,
από οικονομικής άποψης προσφοράς και από πλευράς βέλτιστης
σχέσης Ποιότητας - Τιμής, προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου
της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών
με αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης του Δήμου στο
έργο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων και εφαρμογές Smart
Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας,
στο Δήμο Σαρωνικού”, σύμφωνα
με την Προκήρυξη και τη Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) που θα
συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου αυτής.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : CPV
79411000-8 – Υπηρεσίες Παροχής
Συμβουλών σε θέματα Γενικής διαχείρισης
Η εκτιμώμενη αξία για το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
έχει ως εξής:
1. Βασική Τιμή Σύμβασης : 240.000,00 €
2. ΦΠΑ 24% :
57.600,00 €
Σύνολο με Φ.Π.Α. : 297.600,00 €
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται
σε 12 Έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών με τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο Υποστήριξης.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Ο ρόλος του Συμβούλου Υποστήριξης στα πλαίσια του παρόντος
έργου είναι να παρακολουθεί και
πιστοποιεί με βάση τη Κύρια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης), την
καλή εκτέλεση αυτή και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους
συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Η Κύρια Σύμβαση αφορά την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές
Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού»”.
Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης:
• θα παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, των όρων της
Κύριας Σύμβασης, θα εκπονήσει Μεθοδολογία Εξακρίβωσης της Υφιστάμενης
κατάστασης και σχέδιο Μέτρησης και
Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων
ενέργειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία
IPMVP, το οποίο θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή και θα τηρεί ο Ανάδοχος
της Κύριας Σύμβασης.
• θα παρακολουθεί την εφαρμογή και
τήρηση του σχεδίου Μέτρησης και
Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων
ενέργειας ,σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP, εισηγούμενος στην Υπηρεσία του Δήμου για την πιστοποίηση
των περιοδικών πληρωμών του Αναδόχου.
• θα εισηγείται επί τροποποιήσεων της
Κύριας Σύμβασης, όπως και άλλων
προβλέψεων που αναφέρονται σε
αυτή και θα συνεργάζεται με την επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο.
• θα συντάσσει, πέραν των υπολοίπων
προβλέψεων, εξαμηνιαίες εκθέσεις
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του Έργου, για την τήρηση
των όρων της Σύμβασης.
• θα συντάσσει σχετική έκθεση, σε περίπτωση παράβασης κάποιων εκ των
ουσιωδών όρων της Σύμβασης, και θα
την υποβάλλει στον Ανάδοχο για συμ-

μόρφωση και στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το Δήμο για ενημέρωση.
Υποχρεώσεις Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης:
• Εκπονεί μεθοδολογία Αξιολόγησης
και Ελέγχου λειτουργίας του συστήματος, Μέτρησης και Επαλήθευσης των
εξοικονομήσεων ενέργειας, σύμφωνα
με τη μεθοδολογία IPMVP, και της
ομαλής τήρησης της Κύριας Σύμβασης, εντός 60 ημερών από την υπογραφή της.
• Καταρτίζει συγκριτικό Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας
Σύμβασης του Έργου.
• Σχεδιάζει Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού με αλγόριθμο για την κοστολόγηση
των
υπηρεσιών
Ηλεκτροφωτισμού, εντός 6 μηνών από
την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης.
• Παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη
της Κύριας Σύμβασης και υποβάλλει
τις παρατηρήσεις και προτάσεις του,
όπου κρίνεται απαραίτητο, στην Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο.
• Πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση
των όρων της Κύριας Σύμβασης, την
τήρηση του εγκεκριμένου σχεδίου Μέτρησης & Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας σύμφωνα με τη
μεθοδολογία IPMVP και την επίτευξη,
βάσει αυτού, των σχετικών όρων της
Σύμβασης, ποσοστιαία και αριθμητικά,
με βάση την προσφορά του Αναδόχου
και προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε
περιοδικής δήλωσης.
• Ελέγχει και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του επί των πάσης φύσεως εισηγήσεων του Αναδόχου προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
• Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση και
υποβάλλει τις παρατηρήσεις του όπου
απαιτείται.
• Συμμετέχει στην Τριμελή Επιτροπή
Διαιτησίας για τις περιπτώσεις διαφωνιών Αναδόχου και Αναθέτουσας
Αρχής, στην οποία μετέχουν επίσης
δυο (2) εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες
που ορίζει από ένα η κάθε πλευρά.
• Παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στην υλοποίηση της Κύριας Σύμβασης εφόσον
προσκαλείται, καθώς και να παρίστα-

Ο Δήμος Σαρωνικού, στο
πλαίσιο των δράσεων με
σκοπό τη στήριξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και την
προαγωγή του εθελοντισμού, διοργανώνει Εθελον-

Στα πλαίσια της καθημερινής ενημέρωσης αλλά και
της προσπάθειας για τη
διάσωση και διάδοση της
Ιστορίας και της Παράδοσης του Ποντιακού Ελληνισμού
ξεκίνησε
και
λειτουργεί από τον Ιούλιο
του 2011 το e-Pontos
Radio (http://www.e-Pontosradio.gr) με παραδοσιακή και μόνο, Ποντιακή
μουσική με ζωντανές ηχογραφήσεις και μουχαπέτια.
ται, εφόσον του ζητηθεί, σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής όταν αυτές σχετίζονται με τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις του.
Τα παραδοτέα του έργου της παροχής
υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης είναι:
Παραδοτέα Α: Σύνταξη Υποστηρικτικών Κειμένων-Εργαλείων
Τα παραδοτέα Α συνδέονται άμεσα με
την υλοποίηση της Φάσης Α και περιλαμβάνουν :
• Α1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Ελέγχου λειτουργίας του
συστήματος ,Μέτρησης και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας,
σύμφωνα με τη μεθοδολογία IPMVP και
ομαλής τήρησης της Κύριας Σύμβασης,
• Α2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: συγκριτικός Πίνακας Δεικτών Αποδόσεων (KPIs), με
βάση τα διεθνή δεδομένα και Κανονισμούς (ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται
ανά διετία με βάση τις διεθνείς εξελίξεις), εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης του
Έργου.
• Α3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αριθμητικό μοντέλο Υπολογισμού αλγόριθμος για την
κοστολόγηση υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, εντός 6 μηνών από την
υπογραφή της Κύριας Σύμβασης
Παραδοτέο Β: Υποστήριξη κατά τη
διάρκεια Υλοποίησης της Κύριας Σύμβασης
• Β1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48)
τριμηνιαίες Αναλυτικές Εκθέσεις με
παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά
με την εξέλιξη της Κύριας Σύμβασης
• Β2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Σαράντα οκτώ (48)
τριμηνιαίες πιστοποιήσεις για την τήρηση των όρων της Κύριας Σύμβασης
• Β3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις επί
των πάσης φύσεως εισηγήσεων του
Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή
• Β4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Παρατηρήσεις
ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Κύρια Σύμβαση όπου
απαιτηθεί.
• Β5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Τελική Απολογιστική Έκθεση, στη λήξη της Κύριας
Σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

τική Αιμοδοσία την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017,
για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου.

τάστασης, σε ώρα ανάγκης.
«Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας χρειάζονται
τη δική μας εθελοντική προσφορά, για να κερδίσουν τη
μάχη για τη ζωή. Καλώ
όλους τους συμπολίτες μας
και τους φορείς του Δήμου
να στηρίξουν, για μια ακόμη
φορά, με τη συμμετοχή
τους την εθελοντική αιμοδοσία. Ας αφιερώσουμε
λίγα λεπτά από το χρόνο
μας, ας προσφέρουμε ένα
δώρο ζωής σε αυτούς που
το έχουν ανάγκη» δήλωσε
σχετικά ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρόνης.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού, Αθηνών και Ρήγα
Φεραίου, Καλύβια, από τις
09.00 έως τις 13.00.
Η εθελοντική αιμοδοσία
είναι πράξη δωρεάς προς
τον συνάνθρωπο που υποφέρει, ενώ συμβάλει σημαντικά στην ανακούφιση των
ασθενών από το άγχος της
εύρεσης εθελοντών αντικα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ, 14 -11-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της 288/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κρωπίας με θέμα ‘Καθορισμός
ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων επί τηςΛεωφ. Βασ. Κων/νου,
στην πόλη του Κορωπίου”.
Στο Κορωπί στις 14 Νοεμβρίου
του έτους 2017 κατά την 32η Συνεδρίαση
του, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση κανονιστικής απόφασης που καθορίζει το ωράριο τροφοδοσίας για όλα τα καταστήματα
επί της Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου,
σύμφωνα με την 44/2017 απόφαση-

εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωή, όπως παρακάτω:
Δευτέρα : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Τρίτη : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Τετάρτη : 06:00-09:00 & 15:0017:00
Πέμπτη : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Παρασκευή : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Σάββατο : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Κυριακή : 06:00-09:00 & 15:00-17:00
Βραδινή τροφοδοσία 22:00- 24:00
για λόγους ευελιξίας των επαγγελματιών.
• Ο Δήμος μας, με την έκδοση της
απόφασης, θα προβεί στην ενημέρωση
όλων των καταστηματαρχών με τρόπο
σίγουρο και αναμφισβήτητο.
Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται αναρτημένη στο Δημοτικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου
47) για την ενημέρωση του κοινού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα
υγιής, 60 - 70 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, για ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο
Βούλας. Τηλ. 6944330107.
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος
Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές
επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρεσία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους
μικρομαστορέματα
O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ
ΤΗΛ. 6977729300
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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
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...για την υγειά μας
Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος
Οριστική λύση εφ όρου ζωής, εκεί που η κλασική χειρουργική εμφανίζει αδυναμίες, δίνει πλέον η Ρομποτική Χειρουργική με το αναβαθμισμένο τεχνολογικά σύστημα
ΜΑΚΟ στην ολική αρθροπλαστική γόνατος!
Αυτό τόνισε, μιλώντας στο 73ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπεδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, ο χειρουργός Διευθυντής του τμήματος Ρομποτικής Ορθοπεδικής
του Νοσοκομείου Μετροπολιταν Δρ. Διονύσιος Π. Χίσσας.
Την επιτυχία μαρτυρούν επίσης τα αποτελέσματα των
95.000 επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι
σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, με το ρομποτικό σύστημα
ΜΑΚΟ.
Σύμφωνα με πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές μελέτες,
τις οποίες επικαλέστηκε ο Δρ Χίσσας, το 25% των ασθενών που έχουν κάνει ολική αρθροπλαστική γόνατος με
την κλασσική τεχνική, είναι δυσαρεστημένοι από το αποτέλεσμα.
Κι αυτό παρά το γεγονός πως η ολική αρθροπλαστική με
την κλασική τεχνική θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες χειρουργικές επεμβάσειςτου 20ου αιώνα.

λογική αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος ΜΑΚΟ με
τη χρήση εμφυτευμάτων Triathlon, εκτοξεύει το ποσοστό
επιτυχίας της επέμβασης στο 99%!
Τα εμφυτεύματα αυτά είναι ανατομικά σχεδιασμένα ώστε να
προσφέρουν φυσική αίσθηση στην κίνηση του γόνατος (κινηματική εφάμιλλη της φυσιολογικής κίνησης).

Η
Ελληνική
Εταιρεία
Αντιρευματικού
Αγώνα
(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) επαναλαμβάνει το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
& Αυτοδιαχείρισης για άτομα με Ρευματικά Νοσήματα,
μετά από την μεγάλη απήχηση που είχε στα μέλη. Το
Πρόγραμμα ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου 2018 και ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2018, ενώ η ομάδα που θα αποτελείται από δώδεκα άτομα στο μέγιστο, θα συναντιέται
κάθε Πέμπτη, 16:00-17.30, στα γραφεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α..
Η συνάντηση διαρκεί 90 λεπτά και συντονίζεται από μέλη
του συλλόγου που έχουν τα ίδια κάποιο ρευματικό νόσημα και εμπειρία σε καλές πρακτικές διαχείρισης, καθώς
και από τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Σαμαρά Κωνσταντίνο. Πλην της συνάντησης γνωριμίας και της συνάντησης
ολοκλήρωσης, οι υπόλοιπες δέκα συναντήσεις φιλοξενούν έναν εισηγητή με εμπειρία σε υπηρεσίες και δραστηριότητες που μπορούν να φανούν χρήσιμες σε ένα
άτομο με ρευματικό νόσημα (ρευματολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, διατροφολόγος,
φυσίατρος, ειδικοί εκπαιδευτές- θεραπευτές κ.α.)
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αφορά στην παρακολούθηση όλων των ενοτήτων και την σταθερή και ενεργητική
συνεισφορά στην ομάδα. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για μεμονωμένες ενότητες,
αυτές αναπτύσσονται σε ειδικές ημερίδες.
Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο 210 8847268,
Δευτέρα με Παρασκευή 10:00- 16:00.
Εγγραφές θα πραγματοποιούνται ως και την Παρασκευή
5 Ιανουαρίου και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

«Αυτό το εικονικό μοντέλο φορτώνεται στο λογισμικό
Mako System και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του
εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδίου.
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, όταν απαιτείται, το σύστημαΜΑΚΟεπιτρέπει στον χειρουργό να
κάνει προσαρμογές στο σχέδιο. Όταν ο χειρουργός προετοιμάσει το οστό για το εμφύτευμα, το σύστημαΜΑΚΟ
τον καθοδηγεί στην προκαθορισμένη περιοχή και τον
βοηθά να μην κινείται εκτός των προγραμματισμένων
ορίων. Έτσι γίνεται ακριβέστερη η τοποθέτηση και η ευθυγράμμιση του εμφυτεύματός».
Η τελευταία τεχνολογική αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος MAKO παρέχει πλέον τις παρακάτω επιλογές:
o Ολική αρθροπλαστική γόνατος
o Μερική αρθροπλαστική γόνατος
o Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Αντίθετα, σύμφωνα με τους ειδικούς η τελευταία τεχνο-

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
& Αυτοδιαχείρισης για άτομα με
Ρευματικά Νοσήματα

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου εικονικού μοντέλου μοναδικής ανατομίας κάθε ασθενούς»
εξηγεί ο Δ. Χίσσας και καταλήγει .

Στην Ελλάδα η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική
γόνατος και ισχίου εφαρμόζεται από τον Δρ Χίσσα, με
απόλυτη επιτυχία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη - και το μοναδικό στην Ελλάδα - στο οποίο
πραγματοποιούνται εξειδικευμένες Ρομποτικά Υποβοηθούμενες επεμβάσεις με το σύστημα MAKO.
Η Ρομποτική Χειρουργική στον τομέα της ορθοπεδικής
εφαρμόζεται πάνω από 11 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε
περισσότερα από 300 νοσοκομεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων και πιο εξειδικευμένων εξ
αυτών (Hospital for Special Surgery, MayoClinic, John Hopkins, Hospital for Joint Diseases, κλπ).
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΚΟ
Η άρθρωση του γόνατος ή του ισχίου που πάσχει από
προχωρημένη αρθρίτιδα ή άλλη εκφυλιστική νόσο, μπορεί
να υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική ρομποτική αντικατάσταση (αρθροπλαστική) με χρήση ειδικών ενθεμάτων
που διατίθενται αποκλειστικά για ρομποτική εφαρμογή.
Για κάθε ασθενή υπάρχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο.
«Όλα ξεκινούν με αξονική τομογραφία της άρθρωσης, που

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

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΚΟ
Μία από τις πιο συχνές επεμβάσεις στο δυτικό κόσμο
λόγω οστεοαρθρίτιδας, είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος, καθώς εκατομμύρια τέτοιες επεμβάσεις γίνονται
κάθε χρόνο.
Εκτιμάται μάλιστα πως στις ΗΠΑ και κατ΄ επέκταση στον
δυτικό κόσμο ο αριθμός των αρθροπλαστικών γόνατος θα
πενταπλασιαστεί μέχρι το 2030.
Κι αυτό γιατί πάνω από το 40% των ανθρώπων (γυναικών
και ανδρών) άνω των 65 χρόνων πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα σε κάποια κύρια άρθρωση όπως το γόνατο και το
ισχίο. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα χρειαστεί να
υποβληθεί κατά την διάρκεια της ζωής του σε ολική αρθροπλαστική για την αντιμετώπισης της προχωρημένης
οστεοαρθρίτιδας.
Σε βάθος χρόνου πολλοί ασθενείς, που χειρουργήθηκαν
με την κλασική τεχνική αντιμετωπίζουν προβλήματα με
τα εμφυτεύματα, ενώ το 25% των χειρουργημένων είναι
δυσαρεστημένοι με το αποτέλεσμα της επέμβασης.
Τα προβλήματα αυτά είναι πλέον παρελθόν με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη ολική αρθροπλαστική, καθώς τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι πολλά.
― Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την επέμβαση (μείωση του
κινδύνου επιπλοκών όπως τραυματισμός αγγείων ή νεύρων)
― Εξαιρετική εξισορρόπηση των μαλακών μορίων (συνδέσμων – τενόντων) της άρθρωσης.
― Η κινητοποίηση των ασθενών γίνεται την ίδια ημέρα,
― Η παραμονή στο νοσοκομείο είναι συνήθως δυο ημέρες
― Δεν απαιτείται μετάγγιση αίματος, στις περισσότερες
περιπτώσεις
www.chissas.gr
email: chissas@yahoo.gr
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Συνέχεια αγωνισμάτων
του “Σφήττιου Δρόμου”
Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός ανακοινώνουν τη
συνέχεια των αγώνων της διοργάνωσης «Σφήττιος Δρόμος 2017» για την ανάδειξη της αρχαίας Σφηττίας οδού
και του ομώνυμου αρχαίου Δήμου που βρίσκεται ανάμεσα,
στους πρόποδες του Υμηττού και την πόλη του Κορωπίου.
Ειδικότερα, την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017, στις 12:30
το μεσημέρι στο τέλος της οδό Σφηττού (πρόποδες Υμηττού- Κάστρου Χριστού, λίγο πιο πάνω από την Ιερά Μονή
Βηθλεέμ) θα συνεχιστούν τα αγωνίσματα που δεν έγιναν
λόγω έντονης βροχόπτωσης.
Πρόκειται για τα αγωνίσματα: Ε΄& ΣΤ΄ΑΓΟΡΙΑ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ
600Μ., ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΟΡΙΑ- ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1000Μ, & 4000Μ.
ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
Εγγραφές μπορούν να γίνονται και την Κυριακή
26.11.2017.
Το αθλητικό κέντρο SAN SIRO προσφέρει στην οργανωτική επιτροπή, δωρεάν τις υποδομές που διαθέτει για την
εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, των συνοδών τους και
γενικότερα του κοινού. Εθελοντές γυμναστές του ΝΠΔΔ
Σφηττός, μέλη του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Σφηττός, εθελοντές
των δομών του, εθελοντές υπάλληλοι του Δήμου και η
Πολιτική Προστασία του Δήμου Κρωπίας και η Εθελοντική
Ομάδα του Δήμου υποστηρίζουν τη διοργάνωση.
Πληροφορίες για τον «Σφήττιο Δρόμο 2017»:
Τ: 210-6622324, εσωτ.163 & 180 (Κάρολος Μαρκαριάν)
W: www.koropi.gr

ΕΒΔΟΜΗ

Μετάλλια και διακρίσεις για τον ΑΓΟΠ Μυρτάλη
και τις Αμαζόνες Βάρης στην Ολλανδία
Εντυπωσιακές εμφανίσεις για τα ελληνικά ζευγάρια στο
European Cheer Doubles Championship 2017 και το Soneo
XXL International Open, που πραγματοποιήθηκαν, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Νοεμβρίου, στο Rabo Theater De Meenthe στην πόλη Steenwijk της Ολλανδίας.
Η Αντωνία Αγγελίδη μαζί με την Σταυριάννα Μαρία Στάθη
από τον ΑΓΟΠ Μυρτάλη κατέλαβαν την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζευγαριών στην κατηγορία Senior Double Cheer Hip Hop.

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO
9001:2015 στο Γ. Σύλλογο “Ελαία”

Στην ίδια θέση (8η) κατατάχθηκε και η Ιωάννα Ειρήνη Φουντεδάκη με την Ελένη Μαρίνα Δρόσου στην κατηγορία Junior Double Free Style Pom από τις Αμαζόνες Βάρης.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι από τις Αμαζόνες ήταν το μικρότερο ηλικιακά στην κατηγορία του, με
τα κορίτσια να είναι μόλις 12 χρονών και κλήθηκαν να ανταγωνιστούν μεγαθήρια όπως οι αθλήτριες από τη Ρωσία
που ήταν 16 ετών.
Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξήχθη και το
Soneo XXL International Open.
Η Αντωνία Αγγελίδη και η Σταυριάννα Στάθη κατέλαβαν την
2η θέση στο Hip Hop, ενώ στην 3η θέση του Free Style Pom
βρέθηκαν οι αθλήτριες Ιωάννα Φουντεδάκη και Μαρίνα
Ελένη Δρόσου.
Οι διακρίσεις και των δύο ζευγαριών αποδεικνύουν την εξέλιξη που έχει το άθλημα του cheerleading στην Ελλάδα,
αλλά και την ποιοτική δουλειά που γίνεται τόσο από την
Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading, όσο και από τους συλλόγους που υπάγονται σ’ αυτή.
Στις δύο διοργανώσεις έλαβαν μέρος πάνω από 400 αθλήτριες και αθλητές από σχεδόν 20 χώρες.

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας η τελετή απονομής του Πιστοποιητικού
Ποιότητας ISO 9001:2015 (ο πρώτος αθλητικός σύλλογος
της Ελλάδας) από τον Φορέας πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης DQS Hellas.

Η “Ελαία” είναι ένας νέος γυμναστικός σύλλογος που
ιδρύθηκε το 2015.
Η πιστοποίηση και αναγνώριση Φορέων, οργανισμών,
ΜΚΟ και αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί μία εξειδικευμένη υπηρεσία της ILF consulting με σκοπό την αναγνωρισμένη λειτουργία τους από το κράτος. Η
πιστοποίηση και η αναγνώριση είναι υποχρεωτική για να
μπορέσουν να λαμβάνουν επιδοτήσεις από κρατικά και
Ευρωπαϊκά ταμεία.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Ρυθμικής Γυμναστικής
ensemble στο Λαύριο
Στο Λαύριο, το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου το Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Ομαδικού ENSEMBLE Ρυθμικής Γυμναστικής, Παγκορασίδων – Κορασίδων και Νεανίδων.
Συμμετέχουν οι σύλλογοι
Σ.ΦΙ.Γ.ΜΟΣ., Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Α.Σ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, Α.Ο.ΠΑΛΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, Α.Σ.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Γ.Σ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ,
Α.Π.Ε. ΓΙΤΑΝΗ, Σ.ΦΙ.Γ.Α., Γ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΝΦΙΛΟΧΙΑΣ, Γ.Ο.Π.Φ. "Η ΑΡΜΟΝΙΑ", ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Το Σάββατο 25/11 αγωνίζονται οι νενάνιδες από ώρα
09:00 έως 10.20. Ακολουθούν οι Κορασίδες από
10.20 και στη συνέχεια οι Παγκορασίδες.
Τις απογευματινές ώρες αγωνίζονται τα ομαδικά.
Την Κυριακή το μεσημέρι από ώρα 12.00 θα γίνουν
οι απονομές.

ΕΒΔΟΜΗ
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...στο κύλισμα της μπάλας
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Ξεθώριασαν τα όνειρα

Στο άλλο ματς του ομίλου, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα
έμειναν στο 0-0 στο Τορίνο, με το οποίο η Μπαρτσελόνα
εξασφάλισε μαθηματικά την πρώτη θέση του ομίλου.
Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα 11, Γιουβέντους 8, Σπόρτινγκ 7, Ολυμπιακός 1.

Στη Λισαβόνα τελείωσαν οριστικά τα όνειρα του Ολυμπιακού για συνέχιση της ευρωπαϊκής του πορείας φέτος,
με την ήττα από τη Σπόρτινγκ με 3-1 για την 5η αγωνιστική του ομίλου του στο Τσάμπιονς Λιγκ. Με απολογισμό μόλις ένα βαθμό, ο Ολυμπιακός λέει από τώρα
«αντίο», με τον αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους στο Φάληρο στο φινάλε να έχει πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα
για τον ίδιο. Αντίθετα, η Σπόρτινγκ με τη νέα της επιτυχία
εξασφάλισε την τρίτη θέση που οδηγεί σε συμμετοχή στο
Europa League, ενώ διατηρείται στο κυνήγι της δεύτερης
θέσης και της πρόκρισης στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ,
την οποία διεκδικεί μαζί με τη Γιουβέντους.
Για τους πρωταθλητές Ελλάδας, καθοριστικό για την έκβαση του αγώνα ήταν το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους, όταν πλήρωσαν την αμυντική ολιγωρία τους,
δεχόμενοι δύο γκολ σε ένα τρίλεπτο (40' - 43') από τους
Ντοστ και Μπρούνο Σεζάρ. Πριν απ' αυτό οι «ερυθρόλευκοι», παρά το δυναμικό ξεκίνημα των γηπεδούχων (Ντοστ
δοκάρι 2', ευκαιρία 13'), μετά το 15' είχαν καταφέρει να
ισορροπήσουν το παιχνίδι και προσπάθησαν να φανούν
απειλητικοί. Αυτό το διάστημα ήταν και το καλύτερο του
Ολυμπιακού στον αγώνα, αφού στο μεγαλύτερο μέρος
του παρασύρθηκε από το ρυθμό των γηπεδούχων. Με την
ψυχολογία βαριά στην επανάληψη, δεν μπόρεσε να δείξει
σημάδια αντίδρασης, την ώρα που οι Πορτογάλοι, απελευθερωμένοι ψυχολογικά, επέβαλαν πλήρως το ρυθμό
τους και σημείωσαν ένα ακόμη τέρμα, και πάλι με τον
Ντοστ (66'), ενώ έχασαν κι άλλες σημαντικές ευκαιρίες.
Το μόνο που κατάφερε ο Ολυμπιακός ήταν να μειώσει με
τον Οφοέ στο 86'.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Πατρίσιο, Πιτσίνι (84' Ρισκόφσκι),
Αντρέ Πίντο, Ματιέ (76' Φιγκειρέδο), Κοεντράο, Ουίλιαμ
Καρβάλιο, Μπατάλια, Ζέλσο, Μαρτίνς, Μπρούνο Σεζάρ,
Μπρούνο Φερνάντες, Ντοστ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Προτό, Φιγκέιρας, Μποτία, Ενχελς, Κούτρης, Ρομαό, Ζιλέ, Ταχτσίδης, Καρσελά (46' Σεμπά),
Πάρντο, Φορτούνης (57' Τζούρτζεβιτς).

Νέες επιτυχίες στα LASER
από τους αθλητές του ΝΑΟΒ

στην ίδια κατηγορία.
Στα Laser RDL η Βικτωρία Σμυρνιούδη κατέκτησε
την 2η θέση στην κατηγορία γυναικών, ανάμεσα σε
20 περίπου συναθλητές / τριες.

Με βαριά καμπάνα
κινδυνεύει ο Χιμένεθ
(Προς τιμωρία οδεύει ο προπονητής της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, εξαιτίας της άσεμνης χειρονομίας που έκανε στο
πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα, ο Ισπανός τεχνικός
μπορεί να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από έναν έως έξι

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για την ομάδα Laser του
ΝΑΟΒ, παρά το ξαφνικό μπουρίνι το Σάββατο
18.11.17, που δημιούργησε προβλήματα και παρεμπόδισε την διεξαγωγή των ιστιοδρομιών της πρώτης
ημέρας του αγώνα “ΔΕΛΦΙΝΕΙΑ 2017” που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Κατοίκων Βουλιαγμένης,
(18-19 Νοεμβρίου 2017), στη Βουλιαγμένη.
Παρ’ όλα αυτά ήταν ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων και
τεχνικός αγώνας για γερά μπράτσα, αφού ο πουνέντες που έπνεε στην περιοχή την Κυριακή έφτανε κάποιες στιγμές τους 20 κόμβους κι επέτρεψε την
διεξαγωγή δύο μόνο ιστιοδρομιών, πριν μετεξελιχθεί
σε … άπνοια.
Στην κατηγορία Laser 4,7 ανάμεσα σε 50 περίπου
αθλητές / αθλήτριες, ο αθλητής του ΝΑΟΒ Νίκος
Γκιώνης κατέκτησε την 3η θέση στους Εφήβους,
καθώς και η Μαρίνα Καγιαλή ήρθε 3η στις Νεανίδες

NIKOΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

μήνες και με χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φθάσει
τα 40.000 ευρώ.
Ο Χιμένεθ κλήθηκε σε απολογία για την προσεχή Πέμπτη,
όμως αναμένεται να ζητήσει αναβολή, καθώς την ίδια
ημέρα είναι ο σημαντικός αγώνας της ΑΕΚ κόντρα στη
Ριέκα για το Europa League.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χιμένεθ έχει ζητήσει «συγγνώμη»
για τη συμπεριφορά του, υποστηρίζοντας πως δεν ήθελε
να προσβάλλει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και πως η
αντίδρασή του προέκυψε καθώς καθ' όλη τη διάρκεια του
αγώνα ένας οπαδός του «τριφυλλιού» τον έβριζε στα ιταλικά.)
Ε…και ;; Σιγά τα Λάχανα…..Πιστεύει κανείς, ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι σοβαρό από το Υπουργείο
Αθλητισμού ή την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;; Δε νομίζω…. Σε όλους τους Χώρους Πολιτικούς – Κοινωνικούς
– Οικονομικούς τα ίδια ακριβώς ΧΑΛΙΑ έχουμε, καμιά Σοβαρότητα…. Ανεργία – Πείνα – Βία – Συμμορίες – Δολοφονίες, αυτό είναι το Κοινωνικό Περιβάλλον μέσα στο
οποίο ο Λαός προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του,
χωρίς Παιδεία, σχολεία, χωρίς χώρους για παιχνίδι,
άθληση, πολιτισμό, μέσα σε αυτό το “κακό χάλι, τσούπ
και ο επαγγελματικός Αθλητισμός με της ευλογίες του
Αστικού Πολιτικού Κόσμου, για τα συμφέροντα του Μ.
Κεφαλαίου.
Μέσα λοιπόν, σε αυτό το Απάνθρωπο Πολιτικό – Κοινωνικό – Οικονομικό Περιβάλλον, προσπαθούμε να ΖΗΣΟΥΜΕ και ταυτόχρονα να βγάλουμε σωστούς
ανθρώπους στην Κοινωνία. Μπορεί να γίνει αυτό ;;;;;;

Αγώνας Δρόμου Υγείας
Αθήνας στον Άγιο Κοσμά
Κυριακή 26 Νοεμβρίου
O Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθηνών (ΣΔΥΑ) διοργανώνει την Κυριακή 26/11 αγώνα δρόμου με εκκίνηση από τον Άγιο Κοσμά (απέναντι από το παλιό
αεροδρόμιου του Ελληνικού, πρώην δυτικός αερολιμένας) αφιερωμένο στο έργο του Μητροπολιτικού
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και καλεί τους φίλους του να καλύψουν μέρος των αναγκών του ιατρείου.
H ώρα εκκίνησης του αγώνα είναι στις 09:30 και
εθελοντές θα βρίσκονται από πιο νωρίς εκεί για να
παραλαμβάνουν φάρμακα και βρεφικές τροφές.

Η παράδοση που χτίζεται για τους αθλητές και τις
αθλήτριες Laser του ΝΑΟΒ - υπό την καθοδήγηση
του προπονητή Γιώργου Φλωρίδη - προοιωνίζεται
ακόμα καλύτερες ημέρες!

Το ιατρείο και οι εθελοντές του ευχαριστούν τον
σύλλογο για την ευγενική και αλληλέγγυα προσφορά του και καλεί τον κόσμο να στηρίξει την εκδήλωση.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

http://www.mkiellinikou.org

