
21ο €

Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός;

«Κάποιοι – το ζεύγος Αντωνοπούλου – Παπαδημη-

τρίου, που για κάποιο λόγο υπουργοποιήθηκαν – πα-
ραιτήθηκαν από ευαισθησία, για  23
χιλιάρικα. Ενώ κάποιοι άλλοι για 23
δισεκατομμύρια “κάνουν τους Κινέ-
ζους».
Εικοσι-τρία δισεκατομμύρια κόστισε

στο ελληνικό δημόσιο και τ’ ασφαλι-

στικά ταμεία η Novartis!... Ωραία. Τα

23.000 ήταν το “επίδομα ενοικίου”,

που έλαβε για 23 μήνες, η πλουσία

“αριστερή;” αναπληρώτρια Υπουρ-

γός εργασίας, που ανεκλήθη εκ Ν. Υόρκης με το σύ-

ζυγό της. Ωραία, και πάλι. Το “ωραίο” είναι ότι την

ίδια ημέρα (μεσοβδόμαδα), που τελούσαμε υπό την

επήρρεια αυτών των “ευαισθησιών”, βγήκε στο ηλε-

κτρονικό “σφυρί” ένα υπόγειο διαμέρισμα, για

30.000 ευρώ, σε κεντρικό συμβολαιογραφείο των

Αθηνών και “φυσικά”, κανένας δεν είχε την ευαισθη-

σία να παραιτηθεί!

Αντίθετα, κάποιοι ακτιβιστές του ΠΑΜΕ που προ-

σπάθησαν να συγκεντρωθούν στην είσοδο της πο-

λυκατοικίας, αντιμετώπισαν τις …υπηρεσιακές

ευαισθησίες των ΜΑΤ,              Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ευαισθησίες
Οικονομίες 

και πλειστηριασμοί
Οι «θεσμοί», ο Μακιαβέλλι

και ο ...Ναπολέων

ΒΑΡΗ, ΒΟΥΛΑ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Καθορισμός τελών 

χρήσης παραλιών
Σελίδα 6

Aλλάζει όνομα

η Λεωφόρος Βάρης
Σελίδα 6

Ημέρα Γυναίκας 
Σελίδες 5, 10

Επέκταση σχεδίου
Κερατέας Σελίδα 17

Food Expo 2018

«Αχ... Γυναίκες.. 
Κάνουν τα ύψη ψηλό-
τερα και την πτώση
πιο υποφερτή».

Φρίντριχ Νίτσε

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

“Πόρτα” στο Δήμο Σαρωνικού για
σύνδεσή του με την Ψυττάλεια

«Δεν είναι ρεαλιστική για το Δήμο Σαρω-
νικού η λύση της Ψυττάλειας». 

Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής

«Αποκλείεται κατηγορηματικά η λύση
της Ψυττάλειας. Το σημερινό ρυπαντικό
φορτίο δεν επιτρέπει τη λύση αυτή».

Κων. Παπαδόπουλος, πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ 

Δικαιώνεται ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης

Σελίδα 12

Ανοιχτά από 10.00 έως 20.00.
Η είσοδος στους χώρους 
της έκθεσης ελεύθερη.
Συμμετέχει και βραβεύεται ο Δήμος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Εκθέτουν με κοινό σήμα
οι Μεσογείτικοι Δήμοι 

Κρωπίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, 

Παιανίας, Μαρκόπουλου, 

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σελίδα 13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που τους “απώθησαν” με τις ασπίδες και τα γκλομπς

και με όλη τη γνωστή και συνήθη “αβρότητα”, που χα-

ρακτηρίζει τους …πραιτωριανούς του συστήματος.

Και είμαστε ακόμη στην αρχή... «Οι Ευρωπαίοι», βλέ-

πεις, απαιτούν να προωθηθούν συντόμως και με τα-

χείς ρυθμούς οι αρπαγές των περιουσιών των

Ελλήνων... «στρατηγικών κακοπληρωτών»!

Κι όσοι δεν χρωστάτε, όπως κι εγώ, μην εφησυχάζε-

στε: Όταν μειώνονται τα εισοδήματα και αυξάνονται
οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι παντοειδείς ει-
σφορές, επέρχεται αφεύκτως, κάποια στιγμή, η
εξάντληση των όποιων αποθεμάτων και μοιραία,
οδηγείσαι στους διακανονισμούς, στις υπερχρεώ-
σεις, στο ...πεζοδρόμιο ή «στα βουνά»!

Για να δούμε τι έλεγε επί του θέματος ο Μακιαβέλλι,

στον ΗΓΕΜΟΝΑ, πριν 500 χρόνια, και πως τα σχο-

λίαζε ο Ναπολέων Βοναπάρτης, πριν από 200 χρόνια,

για να συγκρίνετε τους σημερινούς «Ευρωπαίους»!

Ο παρεξηγημένος λοιπόν Μακιαβέλλι, σ’ όλο του το

έργο και τις συμβουλές του για τον ΗΓΕΜΟΝΑ, δεν

χάνει την ευκαιρία να τονίσει το ρόλο, τη σημασία και

τις ιδιότητες του λαού, που το μόνο που επιζητεί είναι

«να μην καταπιέζεται». Ενώ οι «άρχοντες» (η εξου-

σία – οικονομική, κρατική – οι αξιωματούχοι, αιρετοί

και κυρίως μη αιρετοί) εκείνο που επιδιώκουν είναι η

εκμετάλλευση και η καταπίεση του λαού. Και βέβαια,

ο Μακιαβέλλι συνιστά οικονομία, όχι σπατάλες, ρε-

μούλες, μίζες στα δημόσια οικονομικά γιατί έτσι ο

Ηγεμόνας θα καλύπτει τις κρατικές ανάγκες, «χωρίς
να επιβαρύνει με υπέρμετρες φορολογίες το λαό
του»1.

Τριακόσια χρόνια μετά, ο Μ. Ναπολέων, ενώ θαυμάζει

τον Μακιαβέλλι, επί του προκειμένου τον ειρωνεύεται

και τον χαρακτηρίζει «στενοκέφαλο»1. Ατυχώς η

«στενοκεφαλιά» ήταν του Ναπολέοντα και των επι-

γόνων του, που θεωρούν τους λαούς «αναλώσι-

μους», είτε σαν στρατιώτες, είτε σαν

φορολογούμενους!

Αυτά βέβαια συμβαίνουν μόνο πρόσκαιρο, για όσους

μελετούν λίγο ιστορία. Γι’ αυτό εξ’ άλλου το «άστρο»

του Ναπολέοντα έλαμψε για λιγότερο από είκοσι

χρόνια.

Πάμπολλα τα παραδείγματα στη σύγχρονη ιστορία

μας και ιδιαίτερα στο Βυζάντιο, που δεν τα μαθαί-

νουμε.   

«...ο Ηγεμόνας θα δείχνει γενναιόδωρος σε όσους
δεν εκμεταλλεύεται, που είναι και πολλοί, και τσιγ-
κούνης σε όσους δεν δίνει» απλόχερα που είναι οι

διαπλεκόμενοι, οι κρατικοβόροι, οι κρατικοδίαιτοι, οι

«αυλικοί» και λοιπά τρωκτικά. Για τούτες τις επιση-

μάνσεις του χαρακτηρίζεται ο Μακιαβέλλι, με όλη την

αυτοκρατορική υπεροψία του Ναπολέοντα ως «αν-
θρωπάκος»1!!!

Είναι ο ίδιος κρυφός χαρακτηρισμός που θα του έδι-

ναν και οι επίγονοι, χωρίς να το τολμούν.

Αλλού πάλι υπογραμμίζει πως ο Ηγεμόνας πρέπει με

κάθε τρόπο ν’ αποφεύγει το μίσος και την αγανά-

κτηση του λαού. Κι αυτό δύναται να το κατορθώνει

«αν δεν πειράζει την περιουσία των συμπολιτών
του»2. Καλά, λέει «και τις γυναίκες τους»!

Το λέει και το ξαναλέει: «Προ πάντων όμως πρέπει ν’
απέχει από την ξένη περιουσία, γιατί οι άνθρωποι λη-
σμονούν πιο γρήγορα το θάνατο του πατέρα τους,
από την απώλεια της πατρικής κληρονομιάς»2.

Στην τελευταία παρατήρηση αναγκάζεται κι ο ίδιος ο

Ναπολέων να συμφωνήσει, όταν πλέον ήταν εξόρι-

στος στη νήσο Έλβα: «Βαθιά παρατήρηση, που όμως
μου είχε διαφύγει».

――――――――

1. Ν. Μακιαβέλλι: Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ – με σχόλια του Ναπολέοντα Βο-

ναπάρτη, εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ κεφ. XVI.

2. Ως άνω, κεφ. XVII

Mέτρα προστασίας Α’ κατοικίας στο
Δήμο 3Β Σελ. 6

Προ-παραδημοτικά στο Δήμο 3Β Σελ. 7

Υπαίθρια ΔΩΡΕΑΝ Λαϊκή Αγορά στο
Κορωπί Σελ. 7

Ο Σχολαστικισμός σαν φιλοσοφική
αναζήτηση Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η σύγχρονη ζωή και ο άνθρωπος!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Για τη Γυναίκα Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Εκ Συμφρονήσεως άρχεσθαι  
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Εξοπλισμό ρομποτικής στο 2ο Γυμνάσιο

Βάρης Σελ. 15

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός
“No Smoking Story” Σελ. 17

Let’s do it Greece 2018 Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Ευαισθησίες...

Θυελλώδης η Περιφερειακή συνε-

δρίαση του Π.Συμβουλίου Αττικής,

την Πέμπτη 1η Μαρτίου, στο θέμα

που συζητιόταν για τη δημιουργία

ΧΥΤΥ στο Γραμματικό. Μεγάλος ο

όγκος του κόσμου που κατέκλεισε

την αίθουσα ανοίγοντας πανό με

σύνθημα “Δούρου παραιτήσου,

πάρε το ΧΥΤΥ μαζί σου”.

Η συνεδρίαση προχώρησε κάτω

από δύσκολες συνθήκες με την

περιφερειάρχη Ρένα Δούρου να

δηλώνει ότι  το έργο θα συνεχι-

στεί κανονικά λέγοντας: «Η Διοί-

κηση της Περιφέρειας Αττικής κι
εγώ προσωπικά δεν θα επιτρέψουμε
να συνεχίζουν οι σκληρά φορολο-
γούμενοι συμπολίτες μας να πληρώ-
νουν τα πρόστιμα του ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου για λειτουργία παράνο-
μων χωματερών και γενικά για πα-

ράνομη διαχείριση απορριμμάτων.
Δεν θα επιτρέψουμε να πληρώνουν
τα σπασμένα και την αδιαφορία δε-
καετιών, αιρετών όλων των βαθμί-
δων, υπουργών, δημάρχων,
νομαρχών και περιφερειαρχών, που
δεν είχαν το σθένος να αναλάβουν
το πολιτικό κόστος εφαρμογής μιας
υπεύθυνης διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων μας».

Σημαντικά ερωτήματα

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-

ρωσης Γ. Μανουσογιαννάκης,

επεσήμανε στην παρέμβασή του:  

Κάτι δεν μας λέτε καλά. Ο σχεδια-

σμός σας είναι για τα σκουπίδια ή

κάτι κρύβετε. Και επειδή μάλλον

το δεύτερο συμβαίνει, κρύβετε ότι

σχεδιάζετε να μεταφερθεί στο

Γραμματικό ο μεγαλύτερος όγκος

των σκουπιδιών της Αττικής, δε-

δομένου ότι η Φυλή, σύμφωνα με

τα δικά σας στοιχεία και με την

επέκταση που κάνατε, θα έχει γε-

μίσει στο μέσο του 2019.

...Δεν ανοίγετε επίσης τα χαρτιά

σας για το ποιοι είναι αυτοί οι νέοι

χώροι. Το Λατομείο στο Κορωπί;

Το Λατομείο Μουσαμά, που βε-

βαίως είναι ακατάλληλος χώρος

λόγω της πολύ μικρής απόστασης

από την κατοικημένη περιοχή (Πε-

τρούπολη), αλλά και γιατί η Δυτική

Αττική και το Θριάσιο δεν μπορούν

να είναι η περιοχή που θα συνεχί-

σει να δέχεται τα σκουπίδια της

Αττικής;

“Δούρου παραιτήσου, 
πάρε το ΧΥΤΥ μαζί σου”
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Δεν τους έφταναν τα κάγκελα, έβα-

λαν και τείχος απέξω, οι νέοι ένοικοι

της “Αλκυονίδας” στη Βουλιαγμένη,

αποκλείοντας και οπτικά πλέον τη θά-

λασσα.

Το γεγονός αντελήφθη ο Συμπαρα-

στάτης του Δημότη του Δήμου 3Β Σω-

τήρης Ελευθερίου (23.2.18), που την

είδε την ώρα που είχε χτιστεί ένα

μέρος και συνέχιζαν να χτίζουν. Ο Σ.

Ελευθερίου  ενημέρωσε άμεσα τις αρ-

μόδιες υπηρεσίες του  Δήμου, οι

οποίες ενημέρωσαν τους υπεύθυνους

ότι η κατασκευή είναι παράνομη και

πρέπει να σταματήσει, αλλά οι χτίστες

έχτιζαν...

Ετσι συνεργεία του Δήμου προχώρη-

σαν άμεσα στην κατεδάφιση του πα-

ράνομου μαντρότοιχου, ο οποίος -

σημειωτέον -  είχε χτιστεί έξω από τα

κάγκελα, πάνω στο πεζοδρόμιο μή-

κους 55 μέτρων και ύψους 2,4

μέτρα!!! 

Και θυμήθηκα τον άσπονδο “εχθρό”

μου δήμαρχο Βουλιαγμένη, Γρηγόρη

Κασιδόκωστα, ο οποίος είχε την

“τρέλα” να μην κρύβεται η θάλασσα

από το δρόμο. Η πρώτη πράξη που

έκανε ως δήμαρχος των 3Β γκρέμισε

το τοιχάκι που είχε η παραλία, δίπλα

από το Δημαρχείο στη Βούλα, κατά

μήκος της παραλιακής.

Κατεδαφίστηκε παράνομη κατασκευή στην Οδό Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη

Εξαίρεση από το πρόγραμμα κατεδαφίσεων,

για την κεντρική πύλη του συγκροτήματος,

έλαβε ο Αστέρας Βουλιαγμένης από  το

Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, μετά από αί-

τημα κατοίκων της περιοχής και του Δημάρ-

χου των 3Β.

Συγκεκριμένα, η εξαίρεση κατεδάφισης

έγινε μετά από παρέμβαση του δημάρχου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου, στο πλαίσιο της καλής συνερ-

γασίας που ήδη έχει ο Δήμος με την

εταιρεία, όπως σημειώνει σε δ.τ. ο Δήμος,

αφού η συγκεκριμένη πύλη αποτελεί ένα

εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής το

οποίο έχει τιμηθεί με “High Commendation

στο 1ο World Architecture Festival το 2008

στην Βαρκελώνη”, την πρώτη και μόνη ίσως

τέτοια διάκριση έργου στην Ελλάδα.  

Η διοίκηση του “Αστέρα”  μάλιστα δεσμεύ-

τηκε να διατηρήσει και να αναδείξει την κα-

τασκευή ως μνημείο της σύγχρονης

πολιτιστικής κληρονομιάς της πε-

ριοχής.

Ουσιαστικοί συμπαραστάτες στην

παρέμβαση του Δημάρχου ήταν

οι δημιουργοί του έργου, αρχιτέ-

κτονες Ρένα Σακελλαρίδου και

Μόρφω Παπανικολάου, και η δια-

δυκτιακή ενημερωτική πύλη “Eco-

press” η οποία μέσω του

δημοσιογράφου Αργύρη Δεμερ-

τζή ανέδειξαν το θέμα και συνέ-

βαλαν στην τεκμηρίωση των λόγων της

εξαίρεσης της πύλης από το πρόγραμμα κα-

τεδαφίσεων.

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε

τη διοίκηση του “Αστέρα” για την άμεση αν-

ταπόκριση και δήλωσε: “Η πολιτική του
Δήμου μας να στηρίζει την κάθε επένδυση
η οποία, με σεβασμό στο περιβάλλον και
την ποιότητα ζωής,  δικαιώνεται καθώς οι
επενδυτές του “Αστέρα Βουλιαγμένης” για
ακόμα μία φορά έδειξαν έμπρακτα ότι είναι
διατεθειμένοι να στηρίξουν την τοπική κοι-
νωνία και να συνεργάζονται με τη Δημοτική
Αρχή στην κατεύθυνση του κοινού καλού».
Φωτογραφία: Εριέττα Αττάλι

Δ
οθείσης ευκαιρίας, υπενθυμίζουμε ότι

ο Δήμος έχει δηλώσει πως ο Αστέρας

θα προσλάβει προσωπικό από το

Δήμο.

Επειδή μας ρωτούν αναγνώστες σημει-

ώνουμε ότι θα πάρει μόνο ανειδίκευτο προ-

σωπικό και δεν υπάρχει κάποια κατάσταση

στο Δήμο. Το σωστό θα ήταν να δημιουργή-

σει ο Δήμος, Γραφείο ευρέσεως εργασίας,

όπου θα καταχωρούνται οι ενδιαφερόμενοι

και θα πηγαίνουν με σειρά προτεραότητας,

κάτι που ο δήμαρχος αρνήθηκε κατηγορη-

ματικά. Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η διαφά-

νεια.

Κι όμως πολλοί Δήμοι έχουν δημιουργήσει

Γραφεία Ευρέσεως εργασίας, όπου αναζη-

τούν οι εντόπιοι επιχειρηματίες προσωπικό.

Συμβολικά  ο “Αστέρας Βουλιαγμένης” 

παραμένει με την ίδια πύλη
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«Πνεύμονες»
του Έντουαρντ Άλμπυ

Εκανε τον γύρο του κόσμου αποσπώντας τις καλύτε-

ρες κριτικές: «Συγκινητικό και αστείο» Herald Sun, «Έξυ-

πνο και διεγερτικό» Washington post, «Χειμαρρώδες και

για πολύ ώρα άκρως ξεκαρδιστικό» Timeout London.

Ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά από την εταιρεία θε-

άτρου ΤempusVerum (Ιάκχου 19, Αθήνα, Τηλέ-

φωνο: 21 0342 5170), σε σκηνοθεσία Δημήτρη

Λάλου, μέχρι τις 28 Μαρτίου, κάθε Τετάρτη στις

6μ.μ. | Διάρκεια 75’

Είσοδος 15 € κανονικό, 12 € μειωμένο & 10 € ανέργων

Προπώληση στο www.viva.gr 

Πληροφορίες-Κρατήσεις 210 3425170 

Ώρες ταμείου 12.00 με 21.00

ΠΑΙΖΟΥΝ : ΒΑΣΩ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ – ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ

«Ένα παιδί;  Είναι σαν να μου έριξες μπουνιά στη μούρη
και μετά μου ζήτησες να σου λύσω μια μαθηματική εξί-
σωση». Ο χρόνος όμως είναι εναντίον. Αν περιμένουν τις
κατάλληλες συνθήκες δεν θα το κάνουν ποτέ. Απ’ τη μια
η επιθυμία για ένα παιδί και απ’ την άλλη η αγωνία για το
περιβάλλον, τον υπερπληθυσμό, την παγκόσμια κρίση και
την πολιτική αστάθεια. 
«Το ανθρακικό αποτύπωμα ενός παιδιού στον πλανήτη ζυ-
γίζει 10.000 τόνους διοξειδίου, δηλαδή όσο το βάρος του
Πύργου του Άιφελ»...

Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας
Κάτια Μπουνιατισβίλι

Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης

H Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφω-

νίας έχει συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους μα-

έστρους της εποχής μας. Στις δύο εμφανίσεις της

στο Μέγαρο υπό τον Μίκκο Φρανκ, ερμηνεύει έργα

Ντεμπυσσύ, Ραχμάνινοφ, Σιμπέλιους, Μπερλιόζ,

Ραβέλ και Φρανκ και συμπράττει με δυο εξαιρετι-

κούς σολίστ, την Κάτια Μπουνιατισβίλι στις 7 Μαρ-

τίου και τον Γιώργο-Εμμανουήλ Λαζαρίδη στις 8

Μαρτίου, ώρα 8.30μ.μ.

Στη δεύτερη συναυλία, το Κοντσέρτο για το αρι-

στερό χέρι του Ραβέλ ερμηνεύει ο διεθνής δικός

μας Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης

«ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει  σε Α΄ προβολή, το συγκλονιστικό

θρίλερ μυστηρίου «ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΟΥΡΓΙΤΙ» (Red

Sparrow), έως και την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018.

Ώρες προβολών: 6.30 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς

Η Nτομινίκα Εγκόροβα έχει πολλές ιδιότητες. Είναι
μία αφοσιωμένη κόρη, αποφασισμένη να προστατέ-
ψει τη μητέρα της με κάθε κόστος. Είναι πρίμα μπα-
λαρίνα με τέτοια ένταση, που έχει ωθήσει το μυαλό
και το σώμα της στα όρια. Είναι αριστοτεχνική στη
μάχη της αποπλάνησης και της παραπλάνησης.
Ένας τραυματισμός την αναγκάζει να τερματίσει την
καριέρα της, και αναδύεται ως το πιο επικίνδυνο
«Σπουργίτι» που έχει βγάλει ποτέ η μυστική υπηρε-
σία... 
Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ώσμωση των Πολιτισμών –
ο κύκλος διαλέξεων 

Η «Ώσμωση των Πολιτισμών» – ο κύκλος διαλέξεων

του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σμού – που ξεκίνησε το Φθινόπωρο 2017, κατάφερε

να κερδίσει το ενδιαφέρον μελών και φίλων και να

διευρύνει το κοινό της. Oι επόμενες εκδηλώσεις

είναι:
29 / 3 / 2018: "Από την αποτύπωση στην ορθογραφία: Η
εμπειρία της φωτογράφισης του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος", με ομιλητή τον Γιώργη Γερό-

λυμπο,  Φωτογράφο - Αρχιτέκτονα.

19 / 4 / 2018: "Ιστορική Πόλη της Ρόδου: Επεμβάσεις σε

μνημεία και μετασχηματισμοί του μνημειακού χώρου κατά

την Ιταλική Κατοχή (1912-1939)", Κωνσταντίνος Καρανά-

σος, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός με ειδίκευση στις αποκα-

ταστάσεις μνημείων και συνόλων.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερ-

μανίας προς την Ελλάδα, καλεί την Δευτέρα 5 Μαρτίου

2018 και ώρα 8.00μμ στην Αλκυονίδα (Ιουλιανού 42,

Aθήνα) σε εκδήλωση μνήμης και τιμής αφιερωμένης στην

παλλαϊκή κινητοποίηση, που κορυφώθηκε στις 5 Μαρτίου

1943, για την αποτροπή της πολιτικής επιστράτευσης από

τον Άξονα.

Στις αρχές του 1943 η δωσιλο-

γική «κυβέρνηση» Λογοθετό-

πουλου προώθησε κατ’ εντολήν

του Γερμανού Στρατηγού Σπάιν-

τελ την επιβολή καταναγκαστι-

κής εργασίας στους Έλληνες

σε ιταλικά και γερμανικά κά-

τεργα εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι κινητοποιήσεις του λαού της

Αθήνας με προεξάρχον το ΕΑΜ

και μπροστάρη τη νεολαία κορυφώθηκαν με τη μεγαλειώδη

διαδήλωση και τη γενική απεργία της 5ης Μαρτίου 1943,

οπότε ένα πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων αψη-

φώντας τις σφαίρες των κατακτητών εισέβαλε στο Υπουρ-

γείο Εργασίας καίγοντας τις λίστες με τους χιλιάδες

επίστρατους. Ως αποτέλεσμα η πολιτική επιστράτευση μα-

ταιώθηκε.  

Σώθηκε, έτσι, από τα κάτεργα του Χίτλερ ο ανθός της νεο-

λαίας μας, που στη συνέχεια αιμοδότησε την Εθνική μας

Αντίσταση, η οποία κλιμάκωσε τη δράση της και συνέβαλε

τα μέγιστα, στο πλαίσιο του συμμαχικού αγώνα, στην απε-

λευθέρωση της Ελλάδας από τον φασιστικό Άξονα. Η Ελ-

λάδα ήταν η μόνη χώρα στην Ευρώπη στην οποία

ματαιώθηκε η πολιτική επιστράτευση!

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Ομιλίες:

Μανώλης Γλέζος

Βασιλική Λάζου, Διδάκτωρ Ιστορίας Παντείου Πανεπιστη-

μίου

Αντιστασιακοί θα αφηγηθούν

μαρτυρίες της εποχής.

Ο αντιστασιακός Στέφανος Λη-

ναίος και οι ηθοποιοί Κερασία

Σαμαρά, Γεωργία Ζώηκαι Μαρία

Κόμη - Παπαγιαννάκη θα διαβά-

σουν επιλεγμένα κείμενα της

Εθνικής Αντίστασης.

Θα προβληθεί επίσης σπάνιο

οπτικό υλικό για την περίοδο της Κατοχής από το εξαιρε-

τικό ντοκιμαντέρ «Μνήμες» του Νίκου Καβουκίδη.

Την εκδήλωση συντονίζει ο Μανώλης Χατζηνάκης.

Ακολουθεί συναυλία αντιστασιακού τραγουδιού με το

Μουσικό Σύνολο ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ υπό τη διεύθυνση του Τεό

Λαζάρου.

Σημειώσεις

Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κινηματογράφο Αλκυονίς,

προσφιλές στέκι αγωνιστών της αντιδικτατορικής πάλης.

Ο ιστορικός αυτός χώρος έχει παραχωρηθεί δωρεάν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ!

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ! ΟΧΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ!

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγαλειώδης απεργία και διαδήλωση του λαού της Αθήνας 
και του Πειραιά που ματαίωσε την πολιτική επιστράτευση

75 χρόνια μετά
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Πρόσκληση σε Εκδήλωση 

για την Ημέρα της Γυναίκας

Ο Σύλλογος Μεγάλη Ελλάδα - Magna Graecia, Ger-

hard Rohlfs σας προσκαλεί την 4η Μαρτίου 2018,

ημέρα Κυριακή και ώρα 19.30 στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο “Ιωνία” (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα)

στην εκδήλωση Για τη Γυναίκα.

Ομιλητής, ο Δημοσθένης Δόγκας, πρόεδρος του

Συλλόγου Μεγάλη Ελλάδα - Magna Graecia και δη-

μοτικός σύμβουλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, με θέμα “Γυναίκες ηρωίδες”.

Συμμετέχουν: 

• Η Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής “Εμμέλεια” υπό

τη διεύθυνση του Μαέστρου Ανδρέα Τσεκούρα

• Η Χορευτική Ομάδα Σάμου “Ο Κέρκης” με την χο-

ροδιδάσκαλο Κατερίνα Βήχου 

• Η υψίφωνος Ζαφειρώ Χατζηφωτίου που ερμηνεύει

τραγούδια για τη Γυναίκα. 

Συντονίζει η Βούλα Λαμπροπούλου, καθηγήτρια στο

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Eίσοδος ελεύθερη.

Με ιδιαίτερη τιμή, 

Δημοσθένης Δόγκας

Πρόεδρος του Συλλόγου 

Μεγάλη Ελλάδα Magna Graecia

“Με άρωμα Γυναίκας”

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, του ΟΑΠΠΑ

του Δήμου 3Β, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο:

“Με άρωμα Γυναίκας”, το Σάββατο 10 Μαρτίου

στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 Βούλα).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ποιοτική, έντε-

χνη μουσική, εκθέσεις ζωγραφικής καθώς και με

τη βράβευση γυναικών του Δήμου, για την προ-

σφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Mουσική βραδιά - καραόκε

Το “Δίκτυο Σαρωνικού” οργανώνει μουσική βραδιά

και καραόκε, αφιερωμένη στη Γυναίκα, την Τετάρτη

7 Μαρτίου 2018 στις 8.30 μ.μ.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο 6946268384.

Είσοδος 3 € για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου. 

“O ενταφιασμός των επιτύμβιων

αρχαϊκών αγαλμάτων 
Αττικής και Κορινθίας”

Η “Συνεργασία για το περιβάλ-

λον του Κορωπίου προσκαλεί σε

ομιλία με θέμα: “O ενταφιασμός
των επιτύμβιων αρχαϊκών
αγαλμάτων (Κούρων & Κορών)
Αττικής και Κορινθίας - Μία νέα
ιστορική ερμηνεία” με ομιλητή

τον αρχαιολόγο Αρη Τσαραβό-

πουλο.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυ-

ριακή 18 Μαρτίου, ώρα 6.30 μ.μ.

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κο-

ρωπίου (Γ. Παπασιδέρη 13 Κο-

ρωπί).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αι-

γίδα του “Σφηττός” και της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΡΩΠΙΟΥ

«Κανείς δεν θα μπορέσει να σε πειράξει.
άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη,
άγγελος θα ‘μαι εγώ για σένα,
άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα».

Όταν η παραδο-

σιακή μουσική

συνδάζεται με

ήχους ροκ  και

ηλεκτρονικούς, 

ο Νίκος Ζιωγαλας,

μας ταξιδεύει  με

τα τραγούδια του.

Ελάτε να μιλήσουμε την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

στις 18.00, στο Κ.Δ.Α.Π. Κορωπίου (οδός Ζα-

λόγγου 73 Κορωπί), για μουσική και τραγούδι.

Καλεσμένος μας ο τραγουδοποιός και ερμη-

νευτής  ΝΙΚΟΣ ΖΙΩΓΑΛΑΣ
Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΕΣΠΑ 2014-2020

40 γυναίκες διαφορετικών ειδικοτήτων, γενεών και ταμ-

περαμέντων εξηγούν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στο ελ-

ληνικό σινεμά, την Τρίτη 6 Μαρτίου στο Ίδρυμα Ωνάση.

Δεν είναι όλες και δεν θα μπορούσαν να είναι όλες. γιατί

είναι πολλές. Πολλές, συγκριτικά με άλλες εθνικές κινημα-

τογραφίες του μεγέθους της ελληνικής και την ίδια στιγμή

λίγες. Θα θέλαμε ακόμη περισσότερες. Το ίδιο δυναμικές,

το ίδιο αποφασιστικές, το ίδιο εμπνευσμένες και δημιουρ-

γικές.

Ενα αφιέρωμα στις γυναίκες του ελληνικού σινεμά ήταν

κάτι που θέλαμε να κάνουμε από καιρό, μια υπογράμμιση

της υπέροχα γυναικοκρατούμενης ελληνικής παραγωγής

και της παρουσίας υπέροχων γυναικών σε όλους τους το-

μείς της κινηματογραφικής δημιουργίας, ακόμη και σε αυ-

τούς που μέχρι πρότινος θεωρούνται ανδρικό προνόμιο.

Σαράντα γυναίκες, οι οποίες εκπροσωπούν και όλες τις

υπόλοιπες, μιλούν στη κάμερα του Flix. Παίρνουν θέση για

τον τίτλο «γυναίκα στο ελληνικό σινεμά», για το σεξισμό

που έχουν συναντήσει, τους τρόπους με τους οποίους μπο-

ρείς να επιβιώσεις σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, για το

πλήθος των γυναικών που υπάρχουν στο ελληνικό σινεμά

και τις γυναικείες ιστορίες στη μεγάλη οθόνη.

Θα τις συναντήσουμε και θα τις χειροκροτήσουμε μαζί σε

ένα βίντεο - αφιέρωμα με την υπογραφή της ομάδας του

Flix και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Νίκου Πάστρα στη

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107,

τηλ. 21 0900 5800) στις 6 Μαρτίου, λίγο πριν την προβολή

της ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Γυναίκες στα Πρόθυρα
Νευρικής Κρίσης» πο κλείνει φέτος τα 30 της χρόνια. Και

αμέσως μετά στο Flix σε μια εβδομάδα - αφιέρωμα στις Γυ-

ναίκες του Ελληνικού Σινεμά. 

Οι Γυναίκες του Ελληνικού Σινεμά... έρχονται!

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),

τιμώντας  την Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών,

διοργανώνει τις εκδηλώσεις:

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018  

«Η κατάρρευση» της Laura Rubion Galletero - ερμη-

νεία: Μ. Άσπρου, ώρα 6.15 μ.μ.

«Σας ευχαριστώ κορίτσια» της Πιλάρ Θαπάτα - ερ-

μηνεία: Δημήτρης Λειβαδιάς, ώρα 5.45 μ.μ.

στο Studio Μαυρομιχάλη (Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018 στις 13:00, Εκδήλωση της

ΓΓΙΦ με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την Παρου-

σίαση της σειράς γραμματοσήμων με θέμα την

Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών, που για πρώτη

φορά κυκλοφορούν στη χώρα μας,  στο Φιλολογικό

Σύλλογο «Παρνασσός», Πλατ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8.

Βράβευση της πρώτης Γενικής Γραμματέα Ισότητας

των Φύλων, Χρυσάνθης Λαΐου – Αντωνίου, για τη

σημαντική συμβολή της στην ουσιαστική και θεσμική

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών.
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Το ...δρόμο άνοιξε ο Δήμος Μαρκοπούλου, που πρώτος

κάλεσε δημοτική συνεδρίαση για να λάβει μέτρα για

τους πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών δημοτών του.

Και ακολούθησαν πολλοί αυτοδιοικητικοί.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26/2/18 ο Δήμος 3Β, συ-

ζήτησε την πρόταση που είχε καταθέσει ο επικεφαλής

της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος σε προηγούμενη συνε-

δρίαση, για το θέμα, και είχε προτείνει να εκδοθεί ένα

ψήφισμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση προχώ-

ρησε  σε ψήφισμα, όπου καλεί την κυβέρνηση  “να στα-
ματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχεσης
της πρώτης – κύριας κατοικίας και να ψηφίσει νόμο κα-
θολικής προστασίας αυτής της κατοικίας, χωρίς ημερο-
μηνία λήξης”.
Παράλληλα, με την ίδια απόφαση, στα πλαίσια της κοι-

νωνικής στήριξης των ασθενέστερων πολιτών του

Δήμου, θα συστήσει  ομάδα υποδοχής αιτημάτων πολι-

τών, που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία στην οποία διαμέ-

νουν από κατάσχεση ή πλειστηριασμό με σκοπό την

παροχή βοήθειας στους τομείς της νομικής συμβουλής

και κοινωνικής στήριξης.

Την πρόταση στήριξε και ο δημότης Νίκος Κουρουνά-

κος, από το κίνημα «Πολίτες κατά των πλειστηριασμών

στα Μεσόγεια», που επεσήμανε ότι τρία χρόνια δεν έχει

γίνει κανένας πλειστηριασμός στο Κορωπί, από τις πα-

ρεμβάσεις τους. Ανακοίνωσή τους δημοσιεύουμε στη

σελ.11.

Ψήφισμα

«Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης στηρίζει την πρωτοβουλία προστασίας συνολικά

της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει σε φυσικό

πρόσωπο ή οικογένεια, από κάθε μορφής επιβουλή πλει-

στηριασμού ή κατάσχεσης, από όπου και εάν προέρχεται

(τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) χωρίς καμία

άλλη υποσημείωση ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει

κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί σαφέστατα

κοινωνικό αγαθό υψίστης σημασίας και η πολιτεία όφειλε

να το έχει διαφυλάξει γι αυτό το λόγο, με σαφές και ξεκά-

θαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία λήξης. Ακόμη και τώρα

οφείλει η κυβέρνηση να σταματήσει κάθε ενέργεια πλει-

στηριασμού και κατάσχεσης της πρώτης – κύριας κατοικίας,

η οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια και να

φέρει άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προ-

στασίας αυτής της κατοικίας, τον οποίο οφείλουν να στη-

ρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα προωθήσει αυτό

το ψήφισμα στήριξης και δράσεων της πρώτης κατοικίας σε

όλους τους αυτοδιοικητικούς φορείς και τα συλλογικά όρ-

γανα για ενδυνάμωση αυτού του δίκαιου αιτήματος με υιο-

θέτηση του και ανάληψη κοινών δράσεων.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα στα πλαίσια

της κοινωνικής στήριξης των ασθενέστερων συμπολιτών

μας θα συστήσει  ομάδα υποδοχής αιτημάτων πολιτών που

κινδυνεύει η πρώτη κατοικία στην οποία διαμένουν από κα-

τάσχεση ή πλειστηριασμό με σκοπό την παροχή βοήθειας

στους τομείς της νομικής συμβουλής και κοινωνικής στήρι-

ξης. Σε όσους αποδειχθεί ότι έχουν λόγω υπερχρέωσης,

θέμα κατάσχεσης ή πλειστηριασμού της πρώτης – κύριας

κατοικίας, ο Δήμος θα προβεί στην διαγραφή των προσαυ-

ξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 3β. του Ν.3463/2006».

Η απόφαση πήρε αριθμό 48/2018.  

Mέτρα για προστασία της πρώτης κατοικίας, 

λαμβάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο καθορισμός τελών απλής χρήσης παραλιακών

χώρων ήταν το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 3Β, τη Δευτέρα

25/2/18.

Ο δήμαρχος εισηγήθηκε του θέματος εξηγώντας ότι

πρόκειται για τροποποίηση της κανονιστικής που έχει

ο δήμος και αναφέρεται στο κόστος που θα έχει η μί-

σθωση παραλιακών χώρων για ομπρελοξαπλώστρες

σε εγκαταστάσεις που σήμερα είναι ήδη μισθωμένες.

Ορίζει λοιπόν νέο τίμημα ανά τετραγωνικό μέτρο και

αν ο μισθωτής που ήδη κάνει χρήση δεν το αποδεχτεί

(λόγω υψηλού κόστους), τότε ο Δήμος θα προχωρή-

σει σε δημοπρατική διαδικασία που θα μπορεί να συμ-

μετέχει ο οποιοσδήποτε, με την τιμή που θα έχει

αποφασίσει ο Δήμος, στη σημερινή συνεδρίαση.

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος στην εισήγησή του «Οι
τιμές κυμαίνονται σε κάποιες περιοχές στις τιμές της
αγοράς, σε κάποιες άλλες είναι πιο υψηλές.  Αλλά
όταν κάποιοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται
στον αιγιαλό, στις πόλεις και στις παραλίες, έχουν
την απόλυτη βεβαιότητα και πίστη ότι πρέπει να απο-
δίδουν στο Δήμο την αξία αυτού που ο Δήμος τους
παραχωρεί». Ετσι οι τιμές ορίστηκαν:

Για την Κοινότητα Βάρης 47 ευρώ/τ.μ. ετησίως 

Για την Κοινότητα Βούλας επίσης 47 ευρώ/τ.μ. ετη-

σίως

Για την Κοινότητα Βουλιαγμένης 47€/τ.μ. ετησίως,

για τραπεζοκαθίσματα μειωμένο κατά 20%, πλην της

περιοχής στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου το τέλος

είναι 93€/τ.μ. ετησίως.

Ο λόγος όπως ισχυρίστηκε ο δήμαρχος είναι, ότι η

συγκεκριμένη περιοχή έχει πολύ μεγαλύτερη εμπο-

ρικότητα και αξία.

Στην πρόταση αντέδρασε ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.,

Θάνος Ματόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως αν θεω-

ρήσουμε ότι αυτές είναι οι ελεύθερες παραλίες για

μικροεπιχειρηματικές δράσεις πάνω στην άμμο (όπως

είπε ο δήμαρχος) κι αν υπολογίσουμε και τις μεγάλες

επιχειρηματικές δράσεις, που θα πάνε στις μεγάλες

παραλιακές εκτάσεις, υπάρχει μία πλήρης εμπορευ-

ματοποίηση των παραλιών καθολική και προβλέ-

πουμε ότι στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου φυσικές

παραλίες και θα έχουμε ένα συνεχές εμπορευματικό

πλάνο που θα εξελίσσεται πάνω στις παραλίες. 

Επεσήμανε δε ότι η πρόταση του δημάρχου δεν έχει

λάβει υπόψιν της  την Κοινή Υπουργική Απόφαση

(ΚΥΑ) που προβλέπει συγκεκριμένες χρήσεις για τις

εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω στον αιγιαλό.

Καταψήφισε δε την πρόταση τονίζοντας ότι «Τετρα-
γωνίζετε τις παραλίες σε τετραγωνικά μέτρα και αρ-
χίζετε και πουλάτε. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι
σ’ αυτό. Οι παραλίες είναι κοινόχρηστο, δημόσιο
αγαθό και τέτοιες υπερβάσεις είναι ενάντια στην
κοινή λογική».
Η πρόταση καταψηφίστηκε μόνο από τον Θ. Ματό-

πουλο.

Η Λεωφόρος Βάρης - Kορωπίου

μας ...τελείωσε

Γίνεται Λεωφόρος Ευελπίδων

Η Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου, μετονομάζεται με από-

φαση των Κοινοτήτων Βάρης και Βούλας και επισφράγιση

από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 26/2/18, σε Λε-

ωφόρο Ευελπίδων.

Η μετονομασία έγινε μετά από αίτημα του αρχηγού του

Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγου Αλκιβιάδη

Στεφανή, εν όψει του εορτασμού των 190 χρόνων της

Σχολής Ευελπίδων.

Την ίδια επιστολή έχουν αποστείλει και στο Δήμο Κρω-

πίας, γιατί θα ονομαστεί όλη η λεωφόρος από τη Βούλα

μέχρι το Κορωπί σε Λεωφ. Ευελπίδων.

Κάποιες παρατηρήσεις, βάσιμες, κατέθεσαν οι περισσό-

τεροι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

Ο Δ. Δαβάκης, επιφυλάχθηκε για την αλλαγή λόγω του

τοπικιστικού χαρακτήρα της περιοχής με το όνομα Λεωφ.

Βάρης-Κορωπίου, ενώ «ως Λ. Ευελπίδων είναι πιο απρό-
σωπη στο τοπικό χρώμα της περιοχής  καθώς το ότι όλοι
οι επαγγελματίες επί τους λεωφόρου θα μπουν σε μια
επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία αλλαγής εντύπων, εγ-
γράφων κλπ.» και ψήφισε λευκό.

«Ολοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες θα το επωμισθούν,
και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μεγάλη λεωφό-
ρος πολλών χιλιομέτρων και θα δημιουργήσει προβλή-
ματα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε την παράπλευρη οδό»,
εξέφρασε την άποψη ο Θ. Ματόπουλος και ψήφισε

λευκό.

Την ουσία την είπε ο πρόεδρος Ν. Ψαλλίδας, ότι οι επι-

χειρηματίες θα αναγκαστούν αλλάξουν όλα τους τα έγ-

γραφα, αλλά η λεωφόρος θα παραμείνει Βάρης -

Κορωπίου. «Θυμηθείτε την Πατησίων και την Πειραιώς.
Ποιος την ξέρει 28ης Οκτωβρίου και Παναγή Τσαλδάρη.
Κανένας. Όλοι τις ξέρουν Πατησίων και Πειραιώς».

Το ...παράδοξο είναι ότι όλοι οι σύμβουλοι της Βάρης και

είναι αρκετοί το υπερψήφισαν, ενώ οι σύμβουλοι της

Βούλας και Βουλιαγμένης από την αντιπολίτευση ψήφι-

σαν όχι, λευκό και παρών (Δαβάκης, Ματόπουλος, Κον-

τονής, Σίνα).

Όσο για το Κορωπί, όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως από

το δήμαρχο, δεν έχει αρμοδιότητα, διότι η λεωφ. Κορω-

πίου βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου και παρέπεμψε

το έγγραφο στην Περιφέρεια.

Κύκλοι όμως της διοίκησης του Κορωπίου και επαγγελ-

ματίες, είναι κάθετα αντίθετοι στην αλλαγή της λεωφό-

ρου Κορωπίου και θα αντιδράσουν...

Καθορισμός τελών απλής χρήσης παραλιών
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ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΛΑΪΚΗ

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Κυριακή  4 Mαρτίου 2018,

Πλατεία Αγάλματος

H Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παρα-

γωγών Λαϊκών αγορών περιφέρειας Αττικής διορ-

γανώνει, σε συνεργασία με το Δήμο Κρωπίας και

την Περιφέρεια Αττικής, δωρεάν υπαίθρια κοινω-

νική λαϊκή αγορά, την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018,

στην Πλατεία Αγάλματος (επί της κεντρικής λεωφ.
Βασιλέως Κωνσταντίνου) Κορωπί, στις 11 το πρωί.

Η κοινωνική λαϊκή αγορά απευθύνεται, σε δικαιού-

χους Κοινωνικών Παντοπωλείων (με κάρτα δικαιού-
χου) Δήμων Αν. Αττικής (Κρωπίας, Παιανίας,
Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σα-
ρωνικού, Λαυρεωτικής) σε ανέργους (με κάρτα
ανεργίας) απόρους και οικονομικά αδύναμους πο-

λίτες (με σχετικές βεβαιώσεις από Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες των Δήμων της Αν. Αττικής ή άλλο έγγραφο
που αποδεικνύει ότι βρίσκονται σε δύσκολη οικονο-
μική κατάσταση).

Θα διανεμηθούν δωρεάν οπωροκηπευτικά (φρούτα

& λαχανικά), ψάρια καθώς  και είδη υγιεινής. 

Ρύπαναν τους δρόμους

τα έντυπα του Δήμου

Ο Δημοτικός σύμβουλος Βουλιαγμέ-

νης  Δ. Κοντονής αναφέρθηκε στα

φυλλάδια του Δήμου, που μοιράστη-

καν στην περιοχή, σημειώνοντας ότι

δεν ξέρω αν γνωρίζετε τί έχει συμβεί.
Πού και πώς μοιράστηκαν και τι ρύ-
πναση έχει γίνει. Αναφέρθηκε δε και

στο περιεχόμενο του εντύπου το

οποίο μιλάει για την εγκατάσταση μο-

νάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη

Σχολή Ευελπίδων, και στο οποίο ση-

μειώνεται «ο διάλογος ξεκινά», κάνο-

ντας κριτική, γιατί η απόφαση έχει

παρθεί ήδη. «Ο διάλογος έπρεπε να
έχει γίνει πριν υπογράψετε κύριε δή-
μαρχε». 
Και γενικά επέκρινε το δήμαρχο ότι

άλλα έχει υπογράψει, άλλα έχουν ει-

πωθεί στο προηγούμενο δημοτικό

συμβούλιο και άλλα γράφει στο έν-

τυπο που μοιράστηκε σε όλο το Δήμο.

Για το θέμα της διανομής και της ρύ-

πανσης από το έντυπο, ο δήμαρχος

απάντησε: «αν ένα απ’ αυτά τα έντυπα
καταλήξει πεταμένο στο δρόμο, δεν
σημαίνει ότι αυτό το έχει κάνει ο δια-
νομέας. Ο διανομέας που είναι μια
πολύ σοβαρή εταιρεία και έχει κάνει
πολλές διανομές και τώρα και στο πα-
ρελθόν έχει την υποχρέωση να πάει
σε όλα τα σπίτια της πόλης και ανά-
λογα με τα σπίτια που θα βρει να αφή-
σει στο γραμματοκιβώτιο, ούτε καν
στα πλακόστρωτα τα έντυπα.
Ότι κάποιος μπορεί να πέταξε ένα, δεν
σημαίνει ότι πρέπει να κατηγορούμε
ούτε το έντυπο, ούτε τη δράση. Εγώ
υποχρεούμαι να υποστηρίξω και το
διανομέα και την ενέργεια του
Δήμου».

σ.σ. από μεγάλη εμπειρία που έχουμε

στη διανομή εντύπων, η Βουλιαγμένη

δεν διαθέτει γραμματοκιβώτια, οπότε,

αν δεν μπεις στην είσοδο να αφήσεις

και τα αφήσεις στο ...τοιχάκι, είναι βέ-

βαιο ότι θα ρυπάνεις.

Αυτό που απάντησε όμως ο δήμαρχος,

ελπίζουμε να μην ισχύει μόνο για τα

έντυπα του Δήμου 3Β, γιατί από επι-

χειρηματίες έχουμε ακούσει για πρό-

στιμα...

“Να μετακινηθούν 
τα περίπτερα”

Στα περίπτερα που έχει αποφασίσει ο

Δήμος να μετακινήσει αναφέρθηκε ο

Θ. Ματόπουλος. Εκείνα που ήδη

έχουν κλείσει και κρέμονται οι τέντες

ως κουρέλια γύρω τους, όπως είχαμε

γράψει σε προηγούμενο φύλλο μας

στην ‘7η”, αλλά και σε εκείνα που εκ-

κρεμεί η μεταφορά τους. Ειδική ανα-

φορά έκανε για το το περίπτερο του

Διλόφου, που βρίσκεται ακόμη στη

θέση του και ενοχλεί! 

(σ.σ. ένα περίπτερο από το οποίο ζουν

δύο οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν

χωρίς εισόδημα, γιατί το περίπτερο

αυτό πρέπει να εγκατασταθεί  στο

Κόρμπι, στη μέση του πουθενά!)

Mελέτες παραλιών
δεν είδαμε...

Δαβάκης: «Αρχιτεκτονικά σχέδια για
τις παραλίες, μας φωνάξατε να δούμε,
στις 8/2/18 και έλειπαν και οι μελετη-
τές και οι τεχνικοί του Δήμου. Μας
υποδέχθηκε ο κος Παπαμιχαήλ και δύο
υπάλληλοι του Δήμου χωρίς τις μελέ-
τες, κάτι που θεώρησα αντιδεοντολο-
γικό. Ύστερα από μερικές ώρες πήρα
τη διαβεβαίωση, ότι θα μου τα στεί-
λουν την επομένη, αλλά την επομένη
έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν
υπάλληλο, ότι:
― “Δεν μπορείτε να τα πάρετε κε Δα-
βάκη”. 
― Γιατί δεν μπορώ;
― Διότι μίλησε ο δήμαρχος με την αν-
τιδήμαρχο και είπε ότι δεν μπορούν να
φύγουν από το Δήμο...
Ανεπίτρεπτα πράγματα, για κάτι που
γίνεται στο Δήμο».
Για τις μελέτες των παραλιών αναφέρ-

θηκε και ο Θ. Ματόπουλος, που ρώ-

τησε αν θα τους δοθούν ή όχι.

Για τους “κρυφούς χορηγούς” επα-

νήλθε ο Δημ. Δόγκας, αφού στις με-

λέτες που χαρίζουν στο Δήμο δεν

φαίνεται ποιος τις χαρίζει...

Ερωτηματικά και 

επικρίσεις για τη  

Μονάδα διαχείρισης

απορριμμάτων 
Ερωτήσεις για τη μονάδα διαχείρισης

απορριμμάτων που έχει ξεκινήσει για να

δημιουργήσει ο Δήμος 3Β στη Σχολή

Ευελπίδων, ετέθηκαν από συμβούλους

της αντιπολίτευσης, όπως ο  ο Δημ.

Δόγκας που ρώτησε για το πώς θα δια-

σφαλιστεί το τονάζ της χρήσης της μο-

νάδας, γιατί ακούγονται διάφορες

γνώμες και “Πρέπει να ξέρουμε”.

Το θέμα της διαχείρισης παίρνει

έκταση και ανεβαίνουν οι τόνοι, από

την τοπική κοινωνία να φαίνεται διαι-

ρεμένη στο ναι και στο όχι στη δημι-

ουργία μονάδας.

Ο Δήμος ξεκίνησε εκστρατεία ενημέ-

ρωσης (μάλλον καθυστερημένα θα λέ-

γαμε) και οι κάτοικοι στέλνουν

ανακοινώσεις ενάντια στην προοπτική

δημιουργίας μιας τέτοιας εγκατάστα-

σης. (κοίτα και σελ. 11).

Πάντως με απόφαση του Δ.Σ. (26.2.18)

συγκροτήθηκε επιτροπή παρακολού-

θησης διαδικασιών για την δημιουργία

μονάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης

απορριμμάτων του Δήμου, στο χώρο

της Σχολής Ευελπίδων. 

Η επιτροπή αποτελείται από φορείς

και Συλλόγους. Ανταποκρίθηκαν αρκε-

τοί φορείς και οι συναντήσεις θα είναι

ανοιχτές για το κοινό, έτσι, οποιοσδή-

ποτε πολίτης ενδιαφέρεται μπορεί να

την παρακολουθεί.

Aννα Μπουζιάνη

Προ-παραδημοτικά του Δήμου 3Β

Και τα ...κομψά

Δαβάκης: Αν θέλετε κύριε Δή-
μαρχε να σταματήσω, να συνεν-
νοηθείτε  με τον κο Κοντονή για
το πρόγραμμα.
Δήμαρχος: Σας προσέχω, σας
προσέχω. Μπορώ να περπατώ
και να μασώ τσίχλα συγχρόνως!!!

Ξεκίνησε η καταβολή της επιδότησης

του ρεύματος των νοικοκυριών στο

πλαίσιο του Προγράμματος «Ρεύμα για

Όλους».

3.893 οι δικαιούχοι 

στην Ανατολική Αττική

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει να συμ-

βάλλει στη δημιουργία κοινωνικού δι-

κτύου για τη στήριξη των οικονομικά πιο

ευάλωτων ομάδων συμπολιτών. 

Έτσι  και φέτος επιδοτούνται από την

Περιφέρεια λογαριασμοί ρεύματος νοι-

κοκυριών στο πρόγραμμα «Ρεύμα για

Όλους». 

Ήδη έχει ξεκινήσει η

καταβολή της επιδό-

τησης, όπως φαίνεται

από τους λογαρια-

σμούς της ΔΕΗ, η

οποία ανέρχεται σε

150 ή 100 ευρώ, ανά-

λογα με την περίπτωση. 

Ωφελούμενοι είναι χαμηλόμισθοι, άνερ-

γοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι και άτομα που χρή-

ζουν ανάγκης μηχανικής υποστήριξης.

Στην Ανατολική Αττική ο αριθμός των

νοικοκυριών που ενισχύονται είναι

3.893 και οι δικαιούχοι ανά δήμο είναι:

Δήμος Αχαρνών: 1.201

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: 260

Δήμος Διονύσου: 193

Δήμος Κρωπίας: 202

Δήμος Λαυρεωτικής: 213

Δήμος Μαραθώνος: 245

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 194

Δήμος Παιανίας: 143

Δήμος Παλλήνης: 344

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: 122

Δήμος Σαρωνικού: 200

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: 323

Δήμος Ωρωπού: 253

σ.εκδότη: Οι χρήζοντες ανάγκης παρο-

χής ενέργειας, είναι πολύ περισσότεροι

από το νούμερο που εμφανίζεται, αλλά

τα κριτήρια είναι ...απαγορευτικά, όπως

για παράδειγμα, η “φιλοξενία” παιδιών ή

γονιών στα παιδιά τους!!!

Επιδότηση παροχής ρεύματος
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«Ο θεός δεν μπορεί (ποτέ) να γίνει αντιληπτός σαν ένα
εξωτερικό πράγμα ανάμεσα στα άλλα»  Κ. Νικολουδάκης 

Ο Σχολαστικισμός είναι η φιλοσοφική θεωρία που ανα-

πτύχθηκε στα χρόνια του Μεσαίωνα με βασικά στοιχεία

από  την αρχαία ελληνική Γραμματεία σε σύμμειξη με το

δογματικό περιεχόμενο του χριστιανισμού.   

Άνθισε δε  μέσα στις κατ΄ εξοχήν χριστιανικές σχολές

που εδράζονταν στα  μοναστήρια της Δύσης.

Ο “σχολαστικισμός” βέβαια σαν σημαινόμενη λέξη στην

εποχή τη δική μας  έχει εκπέσει  στην άχρηστη λεπτομέ-

ρεια εκείνου του λόγου, που αισθητικά ενοχλεί καθώς

κατά κανόνα  αγγίζει  τα όρια του περιττού.   

Βέβαια στο παρόν άρθρο η μελέτη θα εστιαστεί αποκλει-

στικά  στο χρονικό  βίωμα και εννοιολογικό στοιχείο του

περιεχομένου του. 

Δύο είναι τα γεγονότα που έδωσαν χώρο  και  προκάλε-

σαν   την εμφάνιση του Σχολαστικισμού. 

Πρώτα ο Ιουστινιανός  του Βυζαντίου και  χριστιανός κατά

το θρήσκευμα,  όταν για πολιτικούς και θρησκευτικούς λό-

γους το 529 μ.Χ. έκλεισε  την Πλατωνική Ακαδημία στην

Αθήνα, πιστεύοντας ότι η ταφόπλακα  μπαίνει μια για

πάντα στην  αρχαία ελληνική σκέψη που φαίνεται να διέ-

σπαζε τη συνοχή του κράτους του. 

Και δεύτερον όταν αργότερα στο  Μόντε Κασίνο  της Ιτα-

λίας,  ο μοναχός  Βενεδικτίνος  ίδρυσε το πρώτον την

ομώνυμη Μονή, και  έκτοτε γνωστή ως του τάγματος των

Βενεδικτίνων και που μέσα από αυτή σηματοδοτήθηκε η

έναρξη της εποχής του Σχολαστικισμού. 

Η μονή αυτή και σε συνέχεια μαζί και  άλλες μονές, από

τότε  λειτούργησαν σαν θεολογικές σχολές, οι οποίες

αφού έκλεισαν  τη μελέτη της Βίβλου, στράφηκαν προς

τη  μελέτη του “υπερβατικού” με στοιχεία παρμένα από

την Πλατωνική και Αριστοτελική σκέψη. Σκοπός δε αυτής

της όλης μελέτης ήταν η αναζήτηση  κάποιων σημείων

σύγκλεισης προς το δογματικό  μέρος του χριστιανισμού

και δι’ αυτών  ο φιλοσοφικός προσανατολισμός του. 

Έτσι λοιπόν εκείνη την περίοδο η αρχαιοελληνική σκέψη,

αλλάζει τόπο και έρχεται στα μοναστήρια, όπου και άλλα

τώρα  πνευματικά χέρια την τιμονεύουν.  

Στο καινούργιο μοντέλο, η ελληνική γνώση, σαν γέρικος

κορμός δέχεται αναγκαστικά σε αναρρίχηση τις καινούρ-

γιες θρησκευτικές αποχρώσεις, που από τη Δύση έρχον-

ται και επάνω της εμπήγνυνται για να τραφούν και να

θεριέψουν, αντλώντας  από αυτή γλώσσα, μυστικισμό, και

φιλοσοφία.  

Καινούργιες θεολογικές σχολές “δια χειρών δυτικών”

ιδρύονται  με δασκάλους τον Αυγουστίνο, τον Βοήθιο, τον

Ιωάννη Δαμασκηνό.

Ο Αυγουστίνος ως ιστορικός αντίποδας της πατερικής

σκέψης της Ανατολικής Ορθοδοξίας  προβάλλεται  τώρα

σαν ο θεμελιωτής του Δυτικού χριστιανισμού, αλλά   και

ανοίγει   διαχωριστικά και διάπλατα το  ρήγμα στη διά-

σταση της μιας πλην διαφορετικής θρησκευτικής ζωής.   

Ο Αυγουστίνος  υποτάσσεται  στην αυστηρότητα τού κα-

νόνα ενός  άκρατου “ευσεβισμού”,  και   με το  βιβλίο του

‘’De utilitate credendi’’ (Περί της ωφελιμότητος του πι-

στεύειν),  παγιδεύει τη μεταφυσική διάσταση του “ιερού”

στα στεγανά  μιας ωφελιμιστικής προοπτικής, δηλαδή του

συμφέροντος.  Και  προχωρώντας σε κανόνες μαζί με

πολλά άλλα,  τάσσεται  και υπέρ του δικαίου της πλειοψη-

φίας παραβλέποντας ίσως και τον λόγο του ήσσονος ετέ-

ρου. 

Οι αρχές του αυτές συμπληρώνονται αργότερα  με τη

γραφή τού Βοήθιου, αξιωματούχου στην Αυλής του  Γότ-

θου Θεοδώριχου. 

Ο Βοήθιος ο οποίος  είχε διαπρέψει και  ως μεταφραστής

και βαθύς σχολιαστής των αρχαίων ελληνικών κειμένων,

φαίνεται δε να έζησε στα χρόνια, τα ανάμεσα αρχαιότη-

τας και μεσαίωνα  (6ος αι.). 

Ήταν  γεννημένος στη Ρώμη και όταν κατηγορήθηκε για

προδοσία από τον βασιλιά Θεοδώριχο,  μέσα από τη φυ-

λακή έγραψε  το  ονομαστό  ‘’Περί παραμυθίας της φιλο-
σοφίας’’ πόνημά του  (De Consolatione philosophiae)  και

αργότερα  το   “Περί Αγίας Τριάδος” με το οποίο μάς

έδωσε  το συγκλονιστικό πλην αντιφατικό: “όσο μπορείς
σύνδεσε την πίστη σου με την λογική”.
Και με αυτά και άλλα από το συγγραφικό του έργο, ο Βοή-

θιος ιστορικά   καθιερώνεται και αναγνωρίζεται σαν ο θε-

μελιωτής των κανόνων τού Σχολαστικισμού.

Στις  Μονές της Δύσης  όπου όπως ειπώθηκε θέριευαν  και

οι   σχολές της χριστιανικής θεολογίας, η διδασκαλία ακο-

λουθούσε την σκληρή μέθοδο “lectio- question-, disputa-
tio-   conclusio’’, δηλαδή ένα διάλογο εξονυχιστικής

«σχολαστικής» συζήτησης σε ερώτηση -απάντηση και σε

συμπέρασμα κατάληξη.  Κατάληξη τέτοια ώστε να έρθει

και το εξ αρχής δοκούν αποτέλεσμα.      

Σε αυτές τις  μοναστηριακές Σχολές,  το περί “θεού”  πρό-

βλημα είναι σε πρώτο πλάνο. 

Εκεί  γίνεται κατάχρηση της αριστοτελικής  λογικής που

ομιλεί για το “κινούν αίτιον”, δηλαδή αφήνεται να υπονο-

είται ως  η πρωταρχική αιτία της κίνησης των πάντων να

είναι έργο του δημιουργού-θεού.

Και αφού εν συμπεράσματι τα όντα όλα είναι εκφάνσεις

του ενός δημιουργού θεού, ενός θεού που δεν βλέπομε

αλλά μαντεύομε και αδιοράτως  εννοούμε, αυτός ο θεός

θα πρέπει να θεωρηθεί σαν μια  έννοια γενική.  Αλλά αυτή

η ως γενική περί θεού έννοια, έρχεται στο ερωτηματικό:

«είναι τελικά  ένα δημιούργημα του νου  (in mente nomi-
nalismus)   ή αντιστοιχεί όντως σε μια πραγματική ουσία
(in  re- realismus)»
Σε αυτή τη διαλογική διένεξη έρχεται ο θεολόγος Ανσέλ-

μος, (1033-1019) και τονίζει πως δεν υπάρχει τίποτα που

να βρίσκεται πέραν της ανθρώπινης λογικής.  Και ακόμη

πως το “Είναι” του θεού η οποία ταυτίζεται με την ουσία

ως έννοια γενικοτάτου γένους, είναι δε το πραγματικό

και όχι ιδεατό δημιούργημα του  ανθρώπου  (ens reallis-

simun). Από την άλλη μεριά ο Γάλλος καθηγητής της φι-

λοσοφίας Roscellinus (11ος αι.) θα ισχυριστεί με την

δογματική νομιναλιστική  του θεωρία του, ότι οι γενικές

έννοιες είναι απλά και μόνο λεκτικές εκφράσεις  και χωρίς

καμιά περαιτέρω αναφορά σε κάποιο πραγματικό περιε-

χόμενο.  

Και κατά συνέπεια, αν ο θεός θεωρείται σαν μια γενική

έννοια, είναι απλά ένα όνομα βγαλμένο από τους ανθρώ-

πους, τίποτα δε άλλο  και χωρίς  καμιά έκφραση αντικει-

μενικής πραγματικότητας.  

Και οτιδήποτε  αν είναι πραγματικό  και υπάρχει,  αφορά

μόνο τις επί μέρους και ατομικές έννοιες  και όχι τις γενι-

κές. Αυτές δε οι επί μέρους και ατομικές είναι που μοναχά

επιβεβαιώνονται και από την εμπειρία. Να σημειωθεί τε-

λικά ότι αυτές οι  ακραίες του θέσεις, από τη Δυτική Εκ-

κλησία φυσικώ τω λόγω καταδικάστηκαν  σαν αιρετικές

και απορρίφθηκαν.

Αλλά για το πρόβλημα του θεού, ψάχνομε  και στον Πρό-

κλο  (411-485 μ.Χ.), που έλεγε πως  «ο θεός νοείται, ως ο
τελικός σκοπός κάθε γίγνεσθαι, και  η εξάλειψη κάθε ιδι-
αιτερότητος» διά τούτο «εκείνο που μπορούμε να ανα-
φέρομε για το ‘’Είναι’’  του θεού, είναι μόνο, το τί δεν
είναι»!.  Και ότι την ανέλιξη των όντων (egressus) θα δια-

δεχτεί η  επιστροφή όλων των πραγμάτων (δηλ. δημιουρ-

γημάτων) στον θεό (regressus). Σε πορεία μάλιστα

τριαδική: μονής (μοναχικής γέννησης;), προόδου (έξόδου)

επιστροφής ( θανάτου). 

Πρόκλος: “Θεολογική στοιχείωση”). 

Τελικά αυτή η Σχολαστική φιλοσοφία άφησε και κάτι καλό

και ωφέλιμο σε εμάς τους Έλληνες.  Αναζωπύρωσε σε

διηνεκείς συζητήσεις την καταδικασμένη από τους βυζαν-

τινούς αρχαιοελληνική σκέψη, ορθώνοντας  στο φόρουμ

των φιλοσοφικών διενέξεων.

Το σημερινό άρθρο μπορεί να είναι κουραστικό και όχι

απολαυστικό  για τους πολλούς, αλλά οπωσδήποτε  δεν

παύει να είναι μια πληροφορία, γνώση, η μάλλον ένα ερέ-

θισμα για μια περαιτέρω  μελέτη επάνω σε ένα θέμα όχι

και τόσο γνωστό στις λεπτομέρειες του. 

Βοηθήματα:

1) Ν. Ορφανίδης: “Δοκιμή  για μια φιλοσοφική στοιχείωση”, Εκδ Δωδώνη. 

2)  “Ιστορία της Ορθοδοξίας”, Εκδ  Road. 

3) Δ. Χαλιβελάκης: “Αιρέσεις και δόγματα”, Εκδ Φλώρος 

4) Β. Μακρυπούλιας: “Η Διαλεκτική πορεία του όντος”, Εκδ Δωδώνη. 

5) Μ. Heidegger: “Εισαγωγή στη μεταφυσική”, Εκδ Δωδώνη

6) Κ. Νικολουδάκης: “Η θεολογία της επιστήμης”, Εκδ Δωδώνη. 

7) Ν. Μακρή: “Ο κρύφιος λόγος”, Εκδ Δωδώνη. 

8) Εγκυκλ. Λεξικό Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα.    

9) R. Dawkins: “Η περί του Θεού αυταπάτη”, Εκδ. Κάτοπτρο.    

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο Σχολαστικισμός σαν

φιλοσοφική αναζήτηση

στη γένεση και 

ιστορική του πορεία
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Η σύγχρονη ζωή του ανθρώπου, είτε αυτός είναι εργά-

της, ή υπάλληλος, ή προϊστάμενος,  ή εργοδότης, ή

φτωχός, ή πλούσιος,  τον καθιστά μέλος ενός εκτετα-

μένου οικονομικού συστήματος και μάλιστα τόσο πολύ-

πλοκου και μεταβαλλόμενου, ώστε ο καθένας να έχει

την τάση να αισθάνεται ανασφαλής!!

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί να νοιώσει την αυ-

τοπεποίθηση, που είχε ο πρόγονός του, που μπορούσε

γυρίζοντας στα δάση και στις πεδιάδες να εξασφαλίζει

αρκετή τροφή και κάποια στέγη!! 

Πριν λίγες δεκαετίες  ένοιωθε σιγουριά αν είχε ένα

σπίτι για να μείνει και μια μόνιμη δουλειά, αλλά σήμερα

ούτε οι γνώσεις,  που έχει αποκτήσει με πολυετείς

σπουδές, ούτε η ακίνητη περιουσία του, ούτε η δουλειά,

του προσφέρουν μια αισιοδοξία για την μελλοντική του

επιβίωση, γιατί οι καιροί έχουν αλλάξει προς το χειρό-

τερο!!

Η αλλαγή δεν αποτελεί κάτι το καινούργιο, αλλά η τα-

χύτητα με την οποία γίνεται,  είναι  το συνταρακτικό

στοιχείο της εποχής μας!! 

Η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας είναι η κινητήρια

δύναμη,  που εκτοξεύει την αλλαγή στα ύψη!

Η ίδια η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, άλλαξε ολοκλη-

ρωτικά με τα ηλεκτρονικά μέσα,   που εξουσιάζουν κάθε

πτυχή της δημιουργικότητάς του, όπως είναι ο Η\Υ, η

κινητή τηλεφωνία κ.α.!

Το βιοτικό μας επίπεδο έχει γίνει υψηλότερο με τη

χρήση των πηγών ενέργειας, ενώ τα αγαθά και οι υπη-

ρεσίες έχουν αυξηθεί με τη βοήθεια των μηχανικών

μέσων, αλλά το πρόβλημα είναι για ποιους ανθρώπους

είναι προσιτά όλα αυτά τα αγαθά, ώστε να αποτελούν

πηγή ευτυχίας;

Η ανάπτυξη σαφώς οφείλεται στην τεχνολογία, βοη-

θούμενη από την ελκυστική και πολλές φορές ψεύτικη

διαφήμιση, που συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων

των καταναλωτικών αγαθών, τα οποία συνεχώς προ-

σφέρονται με μεταλλάξεις των πρώτων υλών τους, που

είναι τις περισσότερες φορές άκρως επικίνδυνες για

την υγεία των καταναλωτών, οι οποίοι γίνονται προ-

σφορά στο Μινώταυρο τις κερδοσκοπίας, που διογκώνει

δυσανάλογα τις «τσέπες» των μεγάλων οικονομικών

μονάδων ανά τον κόσμο!!!

Γι’ αυτό το λόγο προγραμματίζεται επιμελώς ο θάνατος

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για να απορρο-

φηθούν όλα τα κέρδη από ορισμένες μαύρες τρύπες,

πού δεν καταπίνουν ετοιμοθάνατους αστέρες του Σύμ-

παντος ή μικρούς Γαλαξίες, σύμφωνα με την γνώμη ορι-

σμένων επιστημόνων, αλλά καταπίνουν τις ηθικές αξίες

και αρχές του ανθρώπινου γένους, επιδιώκοντας την

συσσώρευση του πλούτου σε πολύ-πολύ λίγους υπαν-

θρώπους, τους οποίους περιμένει να παραχώσει στην

ψυχρή αγκαλιά της η μάνα Γη, για να απαλλαγεί κι

εκείνη απ’ αυτούς,  που προσπαθούν συστηματικά και

ασύστολα να την δολοφονήσουν!!!

Η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται αυτούσια,  ανά τους αι-

ώνες, χωρίς να παραδειγματίζονται οι υπεύθυνοι!!! 

Οι πρόγονοι των Ελλήνων με την πρωτοπόρα και μονα-

δική σοφία τους έλεγαν «ουδέν κακόν αμιγές καλού»
και όντος, από τα μεγάλα τεχνολογικά  επιτεύγματα

έχουν δημιουργηθεί καινούργια επαγγέλματα, αλλά

αυτό αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό και δεν μπορεί το

θετικό αυτό στοιχείο να εξοστρακίσει το τεράστιο οικο-

νομικό πρόβλημα,  που έχει προκαλέσει παγκόσμια οι-

κονομική κρίση και πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα

εκτός από αυτούς,  που έχουν προκαλέσει αυτή την δυ-

σμενή κατάσταση!!!

Απαραίτητη πρέπει να είναι η αλλαγή του τρόπου σκέ-

ψης και αντιμετώπισης των σύγχρονων προβλημάτων

από τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να έχουν σαν

υπέρ -όπλα την αισιοδοξία, την τόλμη και την αποφασι-

στικότητα, χωρίς να  ακολουθούν τις απατηλές διαφη-

μίσεις,  που κάνουν πλύση εγκεφάλου, σφυρηλατώντας

την κοινή γνώμη με κάποιο σύνθημα, με το οποίο εγ-

κλωβίζουν και εκμεταλλεύονται τις επιθυμίες του καθε-

νός, προσελκύοντάς  τον,  σαν να είναι σύγχρονες

Σειρήνες!!!

Η εξέλιξη δεν είναι εγγύηση για πρόοδο, αλλά μόνο για

αλλαγή!!!

Ο άνθρωπος είναι πηγή ζώσας δύναμης και ενέργειας

και μπορεί αν θέλει να κάνει τις δικές του αλλαγές

πάνω στις μεγάλες αλλαγές, που επιδιώκουν οι λίγοι,

αρκεί να προγραμματίσει με οξυδέρκεια και την ευλυ-

γισία του νου και της  ψυχής του, σκεπτόμενος, ότι το

ποντίκι μπορεί να κόψει το δίχτυ, με το οποίο  έχουν

αιχμαλωτίσει τον πανίσχυρο βασιλιά της ζούγκλας, το

λιοντάρι, και να του χαρίσει πάλι την ελευθερία του!!!

Οι απλοί άνθρωποι του λαού έβαζαν πάντοτε τη σφρα-

γίδα της αλλαγής σε κάθε καμπή της παγκόσμιας ιστο-

ρίας,  γιατί  λοιπόν να μη γίνει το ίδιο και τώρα;

Τα μορφωμένα νεανικά μυαλά,  δεν πρέπει να γίνονται

τροφή των κερδοσκόπων του εξωτερικού, αλλά με την

μεθοδευμένη  αντίδρασή τους,  να  προετοιμάσουν την

νικηφόρο έκβαση, δηλαδή την απαλλαγή από την επώ-

δυνη αλλαγή,  μέσα στην οποία μας έχουν εγκλωβίσει,

όπως η αράχνη το θήραμά της!!!

Οι μισθοφόροι στρατιώτες  του εικοσάχρονου Μ. Αλέ-

ξανδρου, ποτέ δεν ηττήθηκαν, γιατί ήταν εφοδιασμένοι,

με αισιοδοξία, ενώ ήταν απλήρωτοι, αφού ο Έλληνας

Μακεδόνας αρχηγός τους ήταν καταχρεωμένος,  όταν

άρχισε την εκστρατεία του προς ανατολάς και τα απο-

τελέσματα επί δέκα χρόνια ήταν μοναδικά· και θα συ-

νέχιζαν να είναι, αν δεν  τον  δηλητηρίαζαν τα μεγάλα

διεθνή συμφέροντα εκείνης της εποχής,  που ανάβλυ-

ζαν από τις στάχτες της Βαβυλώνας!!!

Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει την καταστροφή από

μια οικονομική κρίση, αλλά ο νοήμων άνθρωπος μπορεί

να προετοιμαστεί ψυχολογικά για να αντιμετωπίσει την

κρίση μέχρι να την ξεπεράσει, γιατί τίποτα δεν είναι μό-

νιμο και παντοτινό, όπως δεν είναι και οι άνθρωποι!!!

Τα κυβερνητικά και άλλα κοινωνικά συστήματα δεν θα

βοηθήσουν κανέναν, παρά μόνο τον εαυτό τους, επο-

μένως ο κάθε άνθρωπος πρέπει να δώσει τον δικό του

προσωπικό αγώνα, έστω και αν χρησιμοποιεί σαν όπλο

το …γ έ λ ι ο   του!!!   Η ιστορία του πολιτισμού δεν είναι

τίποτε άλλο από μια σειρά κρίσεων!!!

Η προσαρμοστικότητα  είναι κάτι περισσότερο από

γνώση και εξαρτάται από την ικανότητα να ελέγχει κά-

ποιος τις συνήθειές του  και να τις μεταβάλει με εξυ-

πνάδα και σ’ αυτό απαραίτητος βοηθός είναι η

αυτογνωσία του, στην οποία συμβάλει  «η ψυχολογία

του»!!!

Υπάρχουν πνευματικές διαθέσεις που εμποδίζουν την

προσαρμοστικότητα και άλλες που την διευκολύνουν,

οπότε να οδηγούν στην υπεροχή του ανθρώπου, τόσο

πάνω στον εαυτό του όσο και πάνω στη φύση, αρκεί να

υπάρχει η θέληση για να αγωνιστεί και να μην αφεθεί

ελεύθερος στην τρικυμιώδη θάλασσα, που θα τον πα-

ρασύρει και ίσως και να τον πνίξει!!  Ο αγώνας θέλει

θάρρος, σθένος και αποφασιστικότητα, για να  οδηγήσει

στην νίκη!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Αυτοί που θα μας σώσουν!!! 

200 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία

και έχουν “κοκκινίσει”, 189 εκατομμύρια ευρώ χρω-

στάει το ΠΑΣΟΚ και από το 2011 δεν έχει δώσει ούτε

ένα ευρώ, 1000 ευρώ επίδομα έπαιρνε η υφυπουργός

Κοινωνικής Πρόνοιας(!) και ο Υπουργός Οικονομίας

(από κοινού ως σύζυγος), αγροτικό επίδομα παίρνει

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πολίτης χάνει το κοι-

νωνικό επίδομα θέρμανσης γιατί ως οικογένεια ζει

με το παιδιά του. Διότι κατ’ αυτούς, όλους τους πα-

ραπάνω, το παιδί είναι φιλοξενούμενο στο πατρογο-

νικό του!!!

Τελικά όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν...

Το ...χαβά τους οι Σκοπιανοί

To “φιδάκι” ο  Σκοπιανός Ζόραν Ζάεφ, θέριεψε και

από εκεί που εμφανιζόταν μελιστάλαχτος και διαλα-

κτικός, τώρα βγαίνει δείχνοντας το δηλητήριο τονί-

ζοντας ότι δεν προτίθεται να αλλάξει το σύνταγμά

του, αλλά ούτε και να δεχτεί αμετάφραστο το όνομά

τους, που έρχεται η ΣΥΡΙΖΕΑ κυβέρνηση να τους χα-

ρίσει. Κατά τα άλλα άλλαξαν όνομα στο αεροδρόμιό

τους και σε μία λεωφόρο τους «δείχνοντας μια θετική

εικόνα της διαπραγμάτευσης», όπως είπε το κνώ-

δαλο, ο εκπρόσωπος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Για τόσο ...μακάκες μας έχουν!!!

“Επικίνδυνοι!!!...” 

«Οι μισθοί και οι συντάξεις δεν έχουν ουσιαστικά
μειωθεί», διατύπωσε ο υφυπουργός Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής Γιάννης Μπαλάφας μιλώντας στο

ΣΚΑΪ. Κάτι «μικροπράγματα»... Πού ζει αλήθεια;;;

«Την έχουν αναγνωρίσει όλοι την ΠΓΔΜ με το συν-
ταγματικό όνομα της ‘’Μακεδονία’’». «Να μη σπατα-
λάμε διπλωματικό κεφάλαιο για τη ΦΥΡΟΜ»...

Μας είπε εν ολίγοις ότι όλοι ζούμε μια κανονικότητα.

Οσο για την ΠΓΔΜ, μ’ αυτά θα ασχολούμαστε τώρα...

αφού είναι το “συνταγματικό της όνομα”.

Η σύγχρονη ζωή και ο άνθρωπος!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Για τη γυναίκα!
Άλλη μία παγκόσμια ημέρα γυναίκας, έρχεται σε

λίγες ημέρες. Μία διεθνής ημέρα αγώνα για διεκδί-

κηση των δικαιωμάτων των γυναικών.

Έχει τις ρίζες της στις διαμαρτυρίες των γυναικών

στις αρχές του 20ού αιώνα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που

ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες εργα-

σίας και δικαίωμα ψήφου.  

Η ανισότητα των δύο φύλων υπήρχε, υπάρχει και θα

υπάρχει κατά πως δείχνουν τα φαινόμενα, αφού

έχουμε φτάσει στον 21ο αιώνα και συνεχίζεται. Μπο-

ρεί να μην είναι σε τόση μεγάλη έκταση, που βρισκό-

ταν τους προηγούμενους αιώνες, αλλά δεν έχει

πάψει ποτέ, σε καμμία χώρα του κόσμου.

Μπορεί να ψηφίζονται νόμοι, αλλά η νοοτροπία είναι

βαθιά ριζωμένη στο αντρικό φύλο, που μεταδίδεται

από γενιά σε γενιά. Η ισονομία θα έπρεπε να είναι

προϋπόθεση ενός αναπτυγμένου, πολιτισμένου κρά-

τους στη σύγχρονη εποχή.  

Εχασε την πρωτοκαθεδρία η γυναίκα, την οποία κα-

τείχε κάποιους αιώνες πριν (3000 π.Χ. περίπου), πριν

ξεκινήσει η καλλιέργεια της γης και η κτηνοτροφία.

Κι αυτό γιατί ο άντρας έλειπε κατά περιόδους από

την εστία του,  κυνηγώντας ή πολεμώντας, οπότε την

αρχηγία είχε η γυναίκα, η οποία κρατάει κυρίαρχη

θέση στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην οικονομία.

Αυτή στεριώνει το σπιτικό, τη “φωλιά”, το οποίο είναι

μία μικρή βιοτεχνία (υφαίνει, πλέκει, φτιάχνει πήλινα

σκεύη και πολλά άλλα).   

Στην εξέλιξη της οικονομίας, της εργασίας, αλλάζουν

τα δεδομένα. Στους κλασικούς χρόνους έχει ήδη

χάσει την κυριαρχία της. Εχει περάσει σε μία άλλη

αντίληψη, που την θέλει σεμνή, μετρημένη, “κρυπτό-

μενη”...

Βρισκόμαστε πλέον στην πατριαρχική οικογένεια,

όπου ο σύζυγος και πατέρας είναι ο αφέντης!

Η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να σπουδάσει, να επιλέ-

ξει πού θέλει να εργαστεί, να ασχοληθεί με την πολι-

τική, μέχρι το μεσαίωνα που αρχίζει να αχνοφέγγει

μία στάση διαφορετική προς τη γυναίκα. 

Η αλλαγή που συντελέστηκε στη θέση της γυναίκας

κατά το μεσαίωνα, αποτέλεσε επανάσταση, αν και η

θρησκευτική μισαλλοδοξία, που χαρακτήριζε την

εποχή, οδήγησε σε τρομερά εγκλήματα κατά του γυ-

ναικείου φύλου (Ιερά Εξέταση, πυρά). Η σεξουαλικό-

τητα της γυναίκας έγινε συνώνυμη με την αμαρτία.  

Η θέση της γυναίκας με αργά βήματα, βελτιώνεται.

Έρχεται η βιομηχανική επανάσταση, όπου σημειώθη-

καν μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική θέση των γυ-

ναικών. Η “οικιακή βιοτεχνία” σιγά σιγά εξαφανίζεται,

περνάμε στην τεχνολογική έκρηξη, η γυναίκα πάει

για εργασία έξω από το σπίτι, στο εργοστάσιο και

αυτό της δίνει μία αυτονομία, μία ανεξαρτησία. Αρχί-

ζει και βλέπει αλλιώς τον κόσμο...

Και φτάνουμε στις 8 Μαρτίου του 1857 που γίνεται

μεγάλη (διαδήλωση) διαμαρτυρία, για τις απάνθρω-

πες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς,

από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη.

Η ίδια αυτή ημερομηνία, δίνει το έναυσμα στις γυναί-

κες να  διαμαρτυρηθούν ξανά και ξανά για τις κακές

συνθήκες εργασίας και την ανισότητα των φύλων.

Έτσι η  8η Μαρτίου του 1910 καθιερώθηκε  με πρό-

ταση της Γερμανίδας Clara Zetkin ως ημέρα της γυ-

ναίκας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως παγκόσμια ημέρα

της γυναίακς, από τον ΟΗΕ, το 1977!!! 

Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 2159/28/1952 παραχω-

ρεί ίσα πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες. 

Σήμερα λοιπόν η γυναίκα έχει κατακτήσει τη συμμε-

τοχή της σε όλα τα επαγγέλματα (επιχειρηματίας, δι-

καστής, φορτηγατζής, τεχνοκράτης), χωρίς βέβαια,

να παραμελεί τις “υποχρεώσεις” της μάνας και της

...νοικοκυράς, με αποτέλεσμα να εργάζεται πολύ

σκληρά και να πέφτει πολύ συχνά θύμα εκμετάλλευ-

σης, είτε αυτή είναι εργασιακή είτε σεξουαλική.

Έχει επέλθει η ισονομία και ισοτιμία με τον άνδρα;

Λέω ευθέως όχι, αφού ακόμη και τη φορολογική της

δήλωση την κάνει μέσω του συζύγου της και ας έχει

η ίδια επιχείρηση. Είναι πολλά που πρέπει ακόμη να

γίνουν για να φτάσουμε στην ισονομία.

Ισονομία και ισοτιμία όμως, όχι ισότητα, γιατί δεν

πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε δύο ξεχωριστά φύλα

με διαφορετικές ανατομικές και άλλες ιδιότητες. Και

το λέω αυτό γιατί τείνουμε να φτάσουμε στην άλλη

άκρη, με την κακώς εννοούμενη ...ισότητα.

Η φωτογραφία είναι από τα: «Παλιά Επαγγέλματα»,  Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Σπάτων, “μάθημα ραπτικής 1955”.

Ρούγα στην Πέρα Γειτονιά, 1950,  

από τα “Καριτσιώτικα Νέα”

Από διαμαρτυρία γυναίκων στη Ν. Υόρκη.

3 Αν θέλουμε να έχουμε ήρωες πολιτικούς και φιλοσό-

φους, πρέπει ν' αποκτήσουμε μορφωμένες γυναίκες.
Αμπιγκέιλ Άνταμς

3 «Μορφώνεις έναν άντρα: Μορφώνεις έναν άντρα.

Μορφώνεις μια γυναίκα: μορφώνεις μια γενιά».
Μπριγκαμ Γιανγκ-Αμερικανός θρησκευτικός ηγέτης

Αποστάγματα σοφίας...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ, 
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ!!!

Με μεγάλη προσοχή διαβάσαμε τα

θέματα που το Αναπτυξιακό Περι-

φερειακό Συνέδριο Ανατολικής

Αττικής προγραμματίζει  για τις

αρχές του Μάρτη, γι αυτό και η

πρόταση του Κου Φιλίππου προς

τους Δημάρχους ήταν να φροντί-

σουν έως και την πρώτη του μήνα

να έχουν προετοιμαστεί και να

υποβάλουν τις προτάσεις τους,

ώστε το συνέδριο να κινηθεί στην

σωστή βάση, δίνοντας πραγματι-

κές λύσεις στα προβλήματα των

δημοτών.

Η  προτεινόμενη θεματολογία

στην οποία οι δήμαρχοι θα πρέπει

να υποβάλουν τις προτάσεις τους

προς συζήτηση έχουν κυρίως να

κάνουν με περιβάλλον, υγεία, υπο-

δομές, χρήση γης για προστασία

περιβάλλοντος και πολιτιστικής

κληρονομιάς, τουριστική προβολή,

αξιοποίηση παράκτιων περιοχών

και αναπλάσεις αστικών.

Με την ίδια προσοχή ακούσαμε και

την ομιλία του Δημάρχου μας

προς την ομήγυρη των Δημάρχων

και των εκπροσώπων της Περιφέ-

ρειας.

Σιγά Δήμαρχε, όχι άλλα κάρβουνα

στις μηχανές του Δήμου γιατί θα

κάψουμε τις φλάντζες και τι θα γί-

νουμε.

Δηλαδή εμείς στο Μαραθώνα πα-

ράγουμε έργο, αλλά δεν μας αφή-

νει το Σύστημα, γιατί δεν μας δίνει

εργαλεία και έτσι δεν έχουμε

χρόνο να αποδώσουμε.

Δηλαδή λόγω γραφειοκρατίας,

άντε να μπορέσουν (όλοι οι δή-

μαρχοι της Ανατολικής Αττικής να

κόψουν από μια κορδέλα εγκαι-

νίων στο τέλος της πενταετίας.

Αλήθεια εμείς για πιο έργο θα κό-

ψουμε  κορδέλα;).

Σας άκουσαν, και ο καθήμενος εκ

δεξιών σας Δήμαρχος των ΒΒΒ,

καθώς και οι των  όμορων Δήμων

Διονύσου και Ραφήνας που νομί-

ζουμε ότι κόβουν ήδη  κορδέλες.

Αλήθεια θα βοηθήσετε τους Δη-

μάρχους όχι μόνο της Ανατολικής

Αττικής αλλά και όλης της Ελλά-

δος για θέματα πολιτισμού και

εισροής κεφαλαίων; 

Απορία μας -και να μας συγχωρεί-

ται δηλαδή- έχουμε στον Δήμο

μας εισροές κεφαλαίων και μας

περισσεύουν να βοηθήσουμε και

άλλους;

Κάτι τελευταίο Δήμαρχε, όλοι οι

Υπουργοί θέλουν να σε βοηθή-

σουν στο έργο σου και δεν τους

αφήνει το Σύστημα;

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Δήμαρχε προετοιμάσου, αυτό το

λίγο διάστημα που μένει μέχρι το

Περιφερειακό Συνέδριο, εσύ και το

επιτελείο σου, να διεκδικήσεις ό,τι

μπορείς από αυτά που προτείνει η

Περιφέρεια, και… όχι άλλα κάρ-

βουνα στις μηχανές.
Μαραθώνας, 26 Φεβρουαρίου 2018

Συντονιστικό Δύναμης Πολιτών 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΖΗΤΑΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ. 

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΚΗ &ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, νομική υποχρέωση των κρατών

μελών είναι η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Έχει αποδειχθεί ότι η ΔσΠ

είναι η οικονομικότερη και φιλικότερη περιβαλλοντικά και κοινωνικά

επιλογή, σε αντίθεση με την πλήρη εξάρτηση από ένα σύστημα δια-

χείρισης σύμμεικτων στερεών αποβλήτων. Τι είναι λοιπόν η Διαλογή

στην Πηγή; Είναι ο διαχωρισμός διακριτών κατηγοριών απορριμμάτων

στο σημείο όπου παράγονται, ώστε να γίνει στη συνέχεια ξεχωριστή

συλλογή και ανακύκλωση ή κομποστοποίηση. Πού παράγονται; Στο

σπίτι, στη δουλειά, στο κατάστημα, στο εμπορικό κέντρο κλπ.

Είναι εντελώς παράλογη η επένδυση σε υποδομές πολλών εκατομ-

μυρίων ευρώ, θεωρώντας ότι είναι αναγκαίες λόγω του ότι δεν έχουμε

μάθει να διαχωρίζουμε τα υλικά. Αλήθεια πότε και τι επενδύσαμε ως

κράτος για να μάθουμε να χωρίζουμε τα υλικά ώστε να καταλήξουμε

τώρα στο συμπέρασμα ότι επειδή «δε μαθαίνουμε» θα πρέπει να ξο-

δέψουμε μερικά εκατομμύρια σε τέτοιου είδους μονάδες; Και γιατί δε

διαθέτουμε τα 20 - 25 εκατομμύρια ευρώ που θα στοιχίσει η μονάδα

(σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Δημάρχου) για την εντατική ενημέ-

ρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου

να μάθουμε τη Διαλογή στην Πηγή;

Είναι δυνατόν να επενδύουμε εκατομμύρια πάνω στις αδυναμίες της

κοινωνίας μας αντί να επενδύουμε για να διορθώσουμε την κοινωνίας

μας και τις συμπεριφορές της; Και τελικά, ποιος θα πληρώσει για όλες

αυτές τις υποδομές, για το λειτουργικό τους κόστος και τα συμβόλαια

ετών των εργολάβων, όταν θα πρέπει βάσει νόμου να έχουμε και Δια-

λογή στην Πηγή;

Βέβαια αν κατασκευαστεί αυτή η μονάδα, ανεξάρτητα από  το ποια

μέθοδος θα ακολουθηθεί, το μεγαλύτερο κόστος για τους κατοίκους

θα είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και η τεράστια απαξίωση

των περιουσιών τους.

Η μεθόδευση να παρακάμπτεται το Νομικό Πλαίσιο προστασίας του

περιβάλλοντος στον Υμηττό, κάθε άλλο παρά Δημοκρατική Διαδικασία

είναι. Η «λύση» - μεθόδευση που προωθήθηκε, στηρίζεται στο ότι τα

έργα και οι δραστηριότητες που εκτελούνται εντός στρατοπέδων και

εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας εξαιρούνται από την τήρηση

της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (ν.4014/2011 άρθρο 1 παρ.2 ΦΕΚ

Α209/2011, Υπουργική Απόφαση 26229/1123/1987). Επιπροσθέτως,

επειδή ο συγκεκριμένος χώρος ανήκει στο στρατό δε θα μπορούν οι

πολίτες να συμμετέχουν στην διαδικασία αδειοδότησης (ΚΥΑ

1649/45/15-01-2014 ΦΕΚ Α45/2014) και ο ρόλους τους θα περιοριστεί

στη συμμετοχή σε άτυπες επιτροπές. Παράλληλα τους αφαιρείται το

δικαίωμα χρήσης  κάθε ένδικου βοηθήματος. Αναρωτιόμαστε αν τε-

λικά ο στόχος των εμπλεκόμενων φορέων είναι η διαφύλαξη των δια-

τάξεων που προστατεύουν το περιβάλλον ή η προσπάθεια

παράκαμψής τους…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι επιστολές που έχουμε στείλει υπογράφονται από την Ομάδα

μας. Είμαστε απλοί κάτοικοι των 3Β και δε μας ενδιαφέρει η προσω-

πική προβολή. Αναγκαστήκαμε να πάρουμε αυθόρμητα αυτή την πρω-

τοβουλία λόγω του σχεδίου κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην περιοχή μας. Άλλωστε, μιλάμε καθημερινά

με τον κόσμο και προφανώς γνωρίζουν και τα ονόματά μας. Την κα-

τάλληλη χρονική στιγμή θα συναντηθούμε και με τη Δημοτική Αρχή.

Οι απόψεις που εκφράζουμε δεν είναι απόψεις κάποιων μεμονωμένων

ατόμων που εκπροσωπούν την Ομάδα, αλλά οι απόψεις ενός τερά-

στιου αριθμού κατοίκων που εναντιώνονται στο καταστροφικό αυτό

σχέδιο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής και της περιουσίας τους.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για πάνω από τέσσερα χρόνια Πολίτες
απ΄όλα τα Μεσόγεια,  συγκεντρωνό
μαστε κάθε Τετάρτη 3:305:00 το από
γευμα έξω από το Ειρηνοδικείο
Κορωπίου και αποτρέπουμε τους
πλειστηριασμούς.  Ειδικά τα 2,5 τε
λευταία χρόνια κανένας πλειστηρια
σμός δεν έγινε στο Κορωπί, με
αποτέλεσμα να έχουν σωθεί περιου
σίες εκατοντάδων συμπολιτών μας.   
Δεν κάνουμε διαχωρισμό σε λαϊκή
και μη περιουσία.  Σταματάμε τα
πάντα γιατί όλα μας χρειάζονται για
την επόμενη ημέρα.  Δημόσια και
ιδιωτική περιουσία είναι για μας κοι
νωνικό κεφάλαιο απαραίτητο για να
πάρουμε την χώρα στα χέρια μας.  Το
απαξιωμένο ιδιωτικό κεφάλαιο μπο
ρεί να μετατραπεί εδώ και τώρα σε
χρήσιμη λαϊκή περιουσία εφόσον το
αυτοδιαχειριστούν οι ίδιοι οι εργαζό
μενοι, όπως έκαναν στην ΒΙΟΜΕ.  Δεν
χαρίζουμε τίποτα στα ξένα και ντόπια
«κοράκια».
Είναι αλήθεια ότι έχει κερδηθεί μια
μάχη.  Κυβέρνηση και κάθε λογής λα
μόγια που θέλουν ν αρπάξουν περιου
σίες για ένα κομμάτι ψωμί, προς το
παρόν τουλάχιστον δείχνουν ότι φεύ
γουν ηττημένοι από τα Ειρηνοδικεία.
Αναζητούν διέξοδο στους ηλεκτρονι
κούς πλειστηριασμούς.  Όμως και  εκεί
θα μας βρίσκουν μπροστά τους, όπως
στα Ειρηνοδικεία.  Όχι μόνο στο Κο
ρωπί, αλλά σε όλη την χώρα.  Παντού
υπάρχουν Πολίτες & Συλλογικότητες
σαν την δική μας.  Ο πόλεμος συνεχί
ζεται & χρειαζόμαστε βοήθεια.

Η επιτυχία του αγώνα μας δεν ήρθε
τυχαία.  Η ενότητα είναι το όπλο μας.
Πολίτες με διαφορετικές διαδρομές,
άλλοι σε κόμματα άλλοι όχι, συμμετέ
χουμε ισότιμα αφήνοντας έξω κομμα
τικές ταυτότητες & κομματικούς
διαχωρισμούς & συναποφασίζουμε
στην Συνέλευση αμεσοδημοκρατικά,
με αντιπαραθέσεις μεν συχνά αλλά με
αλληλοσεβασμό πάντα .  Χωρίς ηγεμο
νίσκους & καθοδηγητές παίρνουμε
την ευθύνη των αποφάσεών μας συλ
λογικά και αν κάνουμε κάπου λάθος
είμαστε εκεί για να το διορθώσουμε.
Επαγγελματίες «κατόχους της αλή
θειας»  δεν χρειαζόμαστε. Κάποιες
φορές κόμματα & οργανώσεις προ
σπάθησαν να καπελώσουν και να κα
πηλευτούν τον αγώνα μας αλλά δεν
τους το επιτρέψαμε.  Γι’ αυτό και προ
χωράμε.
Ταυτόχρονα όμως συνειδητοποιούμε
τα εξής:  Ακόμα κι αν τελικά σώσουμε
τα σπίτια μας, η σημασία αυτού του
γεγονότος θα είναι μικρή, εφόσον
όλη η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή και
ξεπουλιέται και η κοινωνία είναι υπό
δουλη.  Ο  αγώνας στα Ειρηνοδικεία
δεν φτάνει και πρέπει να γενικευτεί.
Το σύστημα της κοινοβουλευτικής
ολιγαρχίας στην χώρα δεν αποφασίζει
για τίποτα αν δεν έχει την έγκριση των
τοκογλύφων δανειστών της παγκό
σμιας ελίτ.  Κομματικοί μηχανισμοί,
παρατάξεις, πολιτικοί παράγοντες θέ
λουν ένα κίνημα χειραγωγημένο &
ελεγχόμενο, ώστε να το χρησιμοποι
ούν στα παιχνίδια εξουσίας που παί
ζουν.  Προσπαθούν με κάθε τρόπο να
μας πείσουν να τους αναθέσουμε ν

αποφασίζουν για λογαριασμό μας.
Μας αντιμετωπίζουν σαν μάζες ηλι
θίων. Αυτές οι αποκρουστικές τακτι
κές αποθαρρύνουν ανθρώπους που
δεν εμπλέκονται σε κόμματα να συμ
μετέχουν, διασπούν την κοινωνία,
συντηρούν τον κομματισμό, τον ελεγ
χόμενο συνδικαλισμό, τους επαγγελ
ματίες συνδικαλιστές & αποτελούν
ανάχωμα και δεκανίκι του σημερινού
πολιτικού συστήματος.
Όλα αυτά τα έχουμε βιώσει σαν κοι
νωνία και είναι καιρός  να μπουν στο
μουσείο της ιστορίας, γιατί απλά δεν
έχουν να μας προσφέρουν τίποτα πια
στους αγώνες που πρέπει να δώ
σουμε.  Αγώνες για ν αποτραπούν οι
μνημονιακές πολιτικές, για το δίκαιο,
την δημοκρατία, την Εθνική και Κοι
νωνική Απελευθέρωση.
Η ενότητα στην βάση της Κοινωνίας
θα είναι η δύναμή μας.  Δεν αναθέ
τουμε σε κανέναν «σωτήρα», κόμμα,
παράταξη, ηγέτη, ν αποφασίζει για λο
γαριασμό μας, αλλά ν’ αποφασί
ζουμε οι ίδιοι ώστε να παίρνουμε και
την ευθύνη.
Γιατί θέλουμε να ζούμε σαν άνθρω
ποι σκεπτόμενοι & ελεύθεροι.  Έτσι
θα μπορέσει να δημιουργηθεί ένα με
γάλο κίνημα – μέτωπο για την απελευ
θέρωση της χώρας & της κοινωνίας
στο οποίο εμείς θα συνεισφέρουμε
βοηθώντας με τις δικές μας δυνάμεις.

Επαγρυπνούμε & συμμετέχουμε
Ο αγώνας για την απελευθέρωση της
χώρας & της κοινωνίας συνεχίζεται.

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ»

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ» 
Η ενότητα στην βάση της Κοινωνίας θα είναι η δύναμή μας
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«Δεν είναι ρεαλιστική για το Δήμο Σαρωνικού η
λύση της Ψυττάλειας» ήταν η απάντηση της Περιφέ-

ρειας Αττικής προς το Δήμο Σαρωνικού, εις απάντηση

επιστολής που είχε αποστείλει ο Δήμος.

Ανάλογη, αρνητική απάντηση, έλαβε και από την

ΕΥΔΑΠ, όταν της κοινοποίησε με επιστολή του την

αλλαγή της απόφασης τους να προχωρήσουν σε

ενέργειες για σύνδεσή τους με Ψυττάλεια: «Απο-
κλείεται κατηγορηματικά η λύση της Ψυττάλειας,
καθώς τεκμηριωμένη μελέτη ομάδας αρμοδίων κα-
θηγητών του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου ανα-
φέρει, ότι το σημερινό ρυπαντικό φορτίο δεν
επιτρέπει τη λυσή αυτή».

Έτσι λοιπόν ο Δήμος Σαρωνικού βρίσκεται και πάλι

στο “νεκρό” σημείο όσον αφορά την τακτοποίηση των

λυμάτων του, μετά την ακύρωση της απόφασης του

Δ.Σ. που όριζε δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ στο χώρο του.

Να θυμίσουμε τη θυελλώδη ειδική δημοτική (Νοέμ-

βριος 2017) συνεδρίαση που έγινε με αίτημα δημοτι-

κών συμβούλων για τη δημιουργία διαπαραταξιακής

επιτροπής για αναζήτηση σύνδεσης με Ψυττάλεια.

Σημειωτέον ότι η Διαπαραταξιακή Επιτροπή δεν συ-

νεδρίασε ποτέ, αν και κατ’ επανάληψιν εκλήθησαν οι

σύμβουλοι που είχαν οριστεί.

Δικαιώνεται τελικά ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης,

που πήρε το βάρος πάνω του και προχώρησε σε δη-

μιουργία ΚΕΛ στο Δήμο του, αλλά τον φρενάρησαν

παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Μετά τις παραπάνω αρνητικές απαντήσεις, ο δήμαρ-

χος Σαρωνικού ενημέρωσε διεξοδικά το Σώμα του

Δημοτικού Συμβουλίου, στη δημοτική συνεδρίαση,

(26.2.2018), μετά και από ερώτημα της Αγγ. Ράπτη.

για τις επιστολές που έλαβε από Περιφέρεια και

ΕΥΔΑΠ σε απάντηση δικών του ερωτηματικών επι-

στολών.

OXI από την Περιφέρεια

Η Περιφέρεια απαντά μεταξύ άλλων: 
«Πρέπει να επισημανθεί ότι η λύση μεταφοράς στην
Ψυττάλεια, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα
επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη, δεν ικανοποιεί
την αρχή της εγγύτητας (proximity principle), η οποία
πέρα από ικανοποίηση ενός αισθήματος περί δικαίου,
προσφέρει το μεγάλο πλεονέκτημα της επί τόπου
αξιοποίησης των λυμάτων μέσω επαναχρησιμοποί-
ησης.
[...] Ως αποτέλεσμα των διερευνήσεων αυτών και με
δεδομένο το γεγονός ότι η σύνδεση των υπό μελέτη
περιοχών οδηγεί σε αύξηση του εισερχόμενου φορ-
τίου στο ΚΕΛ Ψυττάλειας, η οποία δεν μπορεί να
απορροφηθεί από το υφιστάμενο έργο, καθώς και τη
σημαντική απόσταση του ΚΕΛ Ψυττάλειας από την
περιοχή μελέτης (Δ. Σαρωνικού), η λύση της διοχέ-
τευσης των λυμάτων στην Ψυττάλεια δεν είναι ρεα-
λιστική. Μία τέτοια επιλογή, πέραν των
μειονεκτημάτων που αναφέρονται στην παραπάνω,

απαιτεί μία σειρά από σημαντικές τεχνικές επεμβά-
σεις υψηλού κόστους, τόσο στο υφιστάμενο δίκτυο
αποχέτευσης της ΕΥΠΑΠ, όσο και στο ίδιο το ΚΕΛ
Ψυττάλειας, με αποτέλεσμα η λύση της μεταφοράς
των λυμάτων στην Ψυττάλεια να είναι και τεχνικά
πολύπλοκη και ιδιαίτερα δαπανηρή».

Τέλος θεωρεί τη λύση της χωροθέτησης και κατα-

σκευής ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων ως μια ολοκληρω-

μένη περιβαλλοντική παρέμβαση, ίσως μοναδική στο

είδος της στην Ελλάδα.

Αρνητική και η ΕΥΔΑΠ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, Κων. Παπαδόπου-

λος, απαντά στην επιστολή του δημάρχου, επίσης αρ-

νητικά τονίζοντας την έκπληξή του για την αλλαγή

της απόφασής τους για δημιουργία ΚΕΛ στο Δήμο

τους. Αφού επισημαίνει ότι “η ΕΥΔΑΠ κρίνει και απο-
φασίζει αποκλειστικά με τεχνικά, επιστημονικά, οικο-
νομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια”, γράφει μεταξύ

άλλων:

«1. Αποκλείεται κατηγορηματικά η λύση της Ψυττά-
λειας, καθώς τεκμηριωμένη μελέτη ομάδας αρμό-
διων καθηγητών του Ε.Μ.Π αναφέρει, ότι το
σημερινό ρυπαντικό φορτίο δεν επιτρέπει τη λύση
αυτή.
Υποστηρίζει την υιοθέτηση μιας λύσης, που θα εφαρ-

μόζεται η αρχή της εγγύτητας, όπως συμβαίνει ήδη

σήμερα με άλλους γειτονικούς Δήμους (Λαυρεωτική,

Παιανία, Κορωπί, Μαρκόπουλο), ή πρόκειται να συμ-

βεί στο άμεσο μέλλον (Δ. Μαραθώνα, Σπάτων – Αρ-

τέμιδος, Ραφήνας – Πικερμίου).

«3. Ήδη υφίστανται πρόστιμα από την Ε.Ε. τα οποία,
σύφωνα με το Νόμο, θα επιμεριστούν στους αντί-
στοιχους Δήμους». [...]

5. Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ, όσον αφορά το ΒΙΟ.ΠΑ.
προβλέπει την κατασκευή του πλέον σύγχρονου και
τεχνολογικά προηγμένου Κ.Ε.Λ. της Ευρώπης».

Αντίθετοι 5 Δήμαρχοι του Πειραιά 

και ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης ενημέρωσε ακόμα το Σώμα

του Δημοτικού Συμβουλίου και για το υπόμνημα που

έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Γαβρίλης, το οποίο

συνυπογράφουν οι Δήμαρχοι Πειραιά, Περάματος,

Δραπετσώνας, Κορυδαλλού και Νίκαιας Ρέντη, οι

οποίοι εκφράζουν τη θέση «ότι δεν μπορεί το ΚΕΛ
Ψυττάλειας να δεχθεί τα λύματα του Δήμου Σαρωνι-
κού. Σημειώνουν μάλιστα την έντονη αντίθεση τόσο
των ίδιων, όσο και των φορέων και των πολιτών της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στα όρια της
οποίας λειτουργεί η Ψυττάλεια».

Kαυστικός ο Δήμαρχος

Αφού ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Δ.Σ. για το περιε-

χόμενο των επιστολών, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει

σύντομα μια λύση στο ζήτημα. 

Eπεσήμανε ότι συγκάλεσε τη Διαπαραταξιακή,  αλλά

δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι της αν-

τιπολίτευσης, εκτός του Νίκου Βολάκου, οι οποίοι

πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της, προφανώς γιατί

δεν τους ενδιαφέρει να δοθεί λύση στο πρόβλημα της

αποχέτευσης, αλλά τους ενδιαφέρει απλά να εμπο-

δίσουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει το

σχεδιασμό της. 

Ανέδειξε την πολιτική ευθύνη του Π. Φιλίππου, ο

οποίος υποστηρίζει μια λύση την οποία η προϊστά-

μενη πολιτική του αρχή, η Ρένα Δούρου, χαρακτηρί-

ζει ως μη ρεαλιστική.

«Σε ένα τόσο ζωτικής σημασίας θέμα για τον τόπο
μας, όπως της αποχέτευσης, η διαφορά αντίληψης κι
αντιμετώπισης πρέπει να αντιμετωπιστεί με συνέπεια
και πολιτικό τρόπο, ώστε να δοθεί μια καθαρή λύση.
Ο κ. Φιλίππου πρέπει είτε να συνταχθεί με τη θέση
της κας Δούρου αλλά και του κ. Γαβρίλη. Είτε να πα-
ραιτηθεί από το αξίωμά του. Επίσης ζήτημα δημιουρ-
γεί το γεγονός ότι η κα Δούρου ουσιαστικά τον
διαψεύδει, όταν ο ίδιος υποστήριζε στο Δ.Σ του πε-
ρασμένου Νοεμβρίου ότι πλέον η Ευρώπη δεν χρη-
ματοδοτεί την κατασκευή νέων ΚΕΛ στην Αττική. Το
ερώτημα είναι εύλογο. Ποιος λέει ψέματα; Ο κ. Φιλίπ-
που ή η κα Δούρου;», κατέθεσε με καυστικό τρόπο ο

δήμαρχος Γ. Σωφρόνης.

Εισηγήθηκε δε να δημιουργηθεί, μετά από αναμόρ-

φωση του προϋπολογισμού κωδικός, που να προβλέ-

πει κονδύλι για την ανάθεση μελέτης στο ΕΜΠ που

θα υποδεικνύει ποια είναι η καλύτερη λύση, τεχνικά

και οικονομικά, για την υποδοχή των λυμάτων του

Δήμου Σαρωνικού. 

Το ζήτημα θα τεθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου.

“Είμαστε η Δημοτική Αρχή που θα
δώσει λύση στο πρόβλημα”

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αμέσως μετά τη λήξη της συνε-

δρίασης του Δ.Σ. έκανε την παρακάτω δήλωση: 

«Ενημερώσαμε ως Διοίκηση με υπευθυνότητα και σοβα-
ρότητα το Δημοτικό Συμβούλιο για όσες ενέργειες
έχουμε κάνει, για να δοθεί λύση σε ένα ζήτημα που απο-
τελεί ντροπή για τον τόπο μας και την ποιότητα ζωής
μας. Αποκαλύψαμε ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν
δήθεν λύσεις, που στερούνται οποιουδήποτε ρεαλισμού.
Δεν φοβόμαστε την αλήθεια. Άλλοι την φοβούνται.
Επενδύουν στη διαιώνιση ενός τόσο σοβαρού προβλή-
ματος,  για να διασωθούν πολιτικά. Δεν θα τους το επι-
τρέψω. Ψέματα, συκοφαντίες και “παιχνίδια στην πλάτη”
των συμπολιτών μας, σε βάρος της ζωής της δικής μας
και των παιδιών μας, δεν θα αφήσω να γίνουν. 

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι η δική μας Διοίκηση θα είναι
αυτή που θα δώσει λύση στο πρόβλημα της αποχέτευ-
σης.  Με απόλυτα τεκμηριωμένο επιστημονικά τρόπο, θα
βρούμε μια οικονομικά και τεχνικά εφικτή λύση, για να
πάψουμε να ζούμε τον 21ο αιώνα με βόθρους και λύματα
στις αυλές μας». 

Αννα Μπουζιάνη

“Πόρτα” από Περιφέρεια στο Δήμο Σαρωνικού για σύνδεσή του με Ψυττάλεια
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Αλλη μία εκδρομή ολοκληρώθηκε από το Σύλλογο

“Ευρυάλη Βούλας”, αποκριάτικα, σε Θεσσαλονίκη,

Σοχό, Τύρναβο.

Επισκέφθηκαν το αρχαιολογικό μουσείο (διατηρη-

τέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το 2001)

που φιλοξενεί ευρήματα από ανασκαφές  σε οικό-

πεδα της πόλης και σε αρχαιολογικούς χώρους των

νομών  Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και Χαλκιδι-

κής. 

Εντυπωσιακά εκθέματα θαυμάσαμε από την αρχαι-

ότητα όπως ο Κρατήρας του Δερβενίου (330-320

π.Χ.),  το χρυσό στεφάνι μυρτιάς από κιβωτιόσχημο

τάφο που βρέθηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

(4ου αι. π.Χ.), το χάλκινο κράνος και τη χρυσή

μάσκα από το νεκροταφείο της Σίνδου (τέλη του

6ου αιώνα), τα χρυσά διαδήματα, χρυσά δισκάρια

και χρυσά κεφάλια Μέδουσας (350 - 325 π.Χ.)  κ.α. 

Το βράδυ ακολούθησε διασκέδαση - που πάντα είναι

στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής -,  στην Τούμπα με

ζωντανή μουσική, εξαιρετικούς μεζέδες,  κρασί  και

κέφι που  δεν λείπει ποτέ απ την παρέα μας.

Την Κυριακή  βρέθηκαν στον Σοχό, κωμόπολη κτι-

σμένη σε υψόμετρο 675μ. στην οροσειρά Βερτί-

σκου. Μεγάλοι και παιδιά  συμμετείχαν στο έθιμο

των κουδουνοφόρων  που  είναι αρχέγονο κατά-

λοιπο από Διονυσιακές λατρείες και Βακχεία. Οι Σο-

χινοί δίνουν  μεγάλη σημασία στο καρναβάλι γιατί

πίστευαν ότι θα πάει καλά η χρονιά μόνο αν θα γί-

νουν καλά καρναβάλια.   

Καθαρή Δευτέρα στο μπουρανί, στον Τύρναβο. Κο-

σμοσυρροή,  βωμολοχίες, τραγούδια, κλαρίνα,

χορός  και ο φαλλός σε όλες τις εκδόσεις (σε ψωμί,

σε παστέλι, σε γλειφιτζούρι, σε σκουλαρίκι...). Ευ-

τυχώς είχε μεριμνήσει ο πρόεδρος Δ. Ζησιμόπου-

λος  να φάμε σε ταβέρνα στον Αμπελώνα γιατι δεν

υπήρχε δυνατότητα να  καθήσουμε  ούτε σε πεζο-

δρόμιο.  

Επιστρέψαμε χωρίς πολύ κίνηση στο δρόμο, αλλά

με πολλές  εντυπώσεις, εμπειρίες και πολύ τσί-

πουρο, χορό ….όπως  ταιριάζει πριν την σαρακο-

στή!!                                         

Εφη Τριανταφύλλου

Ρεκόρ συμμετοχής παρουσιάζει η Διεθνής Εκθεση τροφίμων και ποτών  “Food Expo 2018”,

που θα ανοίξει 10 - 12 Μαρτίου στο METROPOLITAN EXPO στο Αεροδρόμιο, αφού ήδη

έχουν δηλώσει συμμετοχή 1200 Έλληνες και ξένοι εκθέτες. 

H FOOD EXPO 2018 θα αποτελέσει μία κορυφαία στιγμή για την εγχώρια αγορά, καθώς

θα δώσει την ευκαιρία στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες παραγωγικές και μεταποιητι-

κές μονάδες Τροφίμων και Ποτών εταιρείες του κλάδου που συμμετέχουν ως εκθέτες, να

αναδείξουν τα προϊόντα τους σε 70.000 Έλληνες και ξένους αγοραστές από 67 χώρες.

Συμμετέχουν στην έκθεση και οι 13 Περιφέρειες της

Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που

δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής τους αρμο-

διότητας θα έχουν την δυνατότητα με την συμμετοχή

τους να προβάλλουν και να προωθήσουν τα προιόντα

τους σε ένα ευρύ και ειδικό αγοραστικό κοινό από

όλο τον κόσμο.

Δυναμική συμμετοχή έχει η Ανατολική Αττική με τους

έξη Μεσογείτικους Δήμους να συμμετέχουν από κοι-

νού:  Κρωπίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Παιανίας, Μαρκόπουλου, Σαρωνικού και Λαυρεωτι-

κής. 

Για πρώτη φορά οι Μεσογείτικοι Δήμοι με κοινό σήμα

Σε κοινή σύσκεψη των Δημάρχων των Μεσογείων, Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας,

Μαρκοπούλου, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής αποφασίστηκε η  δημιουργία ιδιαίτερου σή-

ματος αναγνώρισης της γεωγραφικής-παραγωγικής δυναμικής των Δήμων των Μεσο-

γείων που θα πρωτοεμφανιστεί στην FOOD EXPO 2018. Αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με

τις θέσεις των  Δημοτικών Εκθεσιακών  χώρων - σε διάταξη μαζί με τους άλλους Μεσο-

γείτικους Δήμους σε κεντρικό σημείο- η επιμέλεια της δημιουργίας των κατασκευών, ο

εξοπλισμός τους από την εταιρεία που διοργανώνει την έκθεση και τα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά των προϊόντων της  Μεσογείτικης γης που προβάλλουν οι επιχειρήσεις των

Δήμων  τους δημιουργούν μια εικόνα  ελκυστική, αξιόπιστη και σοβαρή για την επίτευξη

των στόχων τόσο  των  Μεσογείτικων Δήμων όσο και των επιχειρηματιών του κλάδου

των τροφίμων και ποτών των Μεσογείων που συμμετέχουν.

Από το Δήμο Κρωπίας συμμετέχουν 11 επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα και δυ-

νατότητα, με προϊόντα, το μέλι, το κρασί, τις βρώσιμες ελιές και το ελαιόλαδο.

Αποκριάτικη εκδρομή από την “Ευρυάλη” Βούλας Food Expo 2018 - Διεθνής Εκθεση τροφίμων και ποτών
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Η ΟΜΟΝΟΙΑ κάνει τα μικρά ΜΕΓΑΛΑ

Η ΔΙΧΟΝΟΙΑ και τα ΜΕΓΑΛΑ τα καταστρέφει

(Γεώργιος Τερτσέτης, 1800-1874, Ιστορικός, Νομικός, Ποιητής

Απομνημονευματογράφος από τη Ζάκυνθο)

«Δεν θέλουμε να εννοήσουμε ότι τίποτε δεν εκάμαμε νι-
κήσαντες τους Τούρκους, αν δεν νικήσουμε και σύντομα
μάλιστα τα πάθη μας. Η διχόνοια, να ο Μεγάλος Eχθρός.
Αυτή ξεθεμελιώνει σπίτια, ρημάζει λαούς και βασίλεια.
Αυτή θα μας φάει..., στοχάσου τι κατορθώσαμε τους πρώ-
τους έξι μήνες του ξεσηκωμού, όπου ήμασταν ενωμένοι.
Οι όχλοι  έγιναν στρατοί. Οι λαγοί λιοντάρια. Αν ακολου-
θούσαμε με την ίδια ορμή θα είχαμε υπογράψει τώρα συν-
θήκη με τον σουλτάνο εις την Μακεδονία ή την Θράκη.
Αλλά μας έφαγε η διχόνοια, μας σάπισε...».
[Από τον λόγο του Μητροπολίτη, Παλαιών Πατρών Γερμανού

(1771-1826) στον Γρηγόριο Δικαίο ή Παπαφλέσσα (1788-1825) την

άνοιξη του 1825 στο Ναύπλιο].

Αποσπάσματα από το λόγο 

του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

προς τους μαθητές 8 Οκτωβρίου 1838 

«Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την δι-
χόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, κι έτσι έλαβαν καιρό
πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπό-
ταξαν»
«Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε Με-
γάλη Ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι».
«Και εάν αυτή η Ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους,
ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία,
και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη».
«Από τότε ήρχισεν η Διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυ-
μία και Ομόνοια».
«Ίσως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά την
γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν
χτίζεται ούτε τελειώνει».
«Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, διά να
ωφεληθήτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέ-
σματα της Διχόνοιας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και
να έχετε Ομόνοια».

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΔΙΚΑ, 

ΠΑΡΑ ΔΙΚΑΙΑ!

Τα αγέρωχα λόγια του Γέρου, Πολέμαρχου - Αγωνιστή

του Μοριά (1770-1843) σας θυμίζουν κάτι;

Εμένα πάντως μου θυμίζουν τη δίκη του Σωκράτη (διαβά-

στε την “Απολογία του Σωκράτη” του Πλάτωνα).

Κι ο Μακρυγιάννης προσθέτει:

«Τα πολλά ΕΓΩ δεν κατόρθωσαν να γίνουν ΕΜΕΙΣ».

«Παληόφραγκοι, που πέφτουνε σαν όρνια στα ψοφίμια,
εκείνοι πάντα κυνηγοί και πάντα εμείς αγρίμια.
Δεν νιώθεις πώς τους σιχαίνομαι! Όλην αυτήν την
ψώρα, οπώρχεται κάθε φορά και μας δαγκάει τη χώρα;»
(Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, 1824-1879, Λευκάδιος, επικολυρικός

ποιητής).

ΣΧΟΛΙΟ: Επίκαιρος, Διαχρονικός και Αληθινός ο Βαλαω-

ρίτης, γι’ αυτό και εξοβελισμένος από τα διδακτικά βιβλία

της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης.

«Οι “καλές” υπηρεσίες του Αλκιβιάδη 

στο σατράπη Τισσαφέρνη»

«ἔχειν δ᾽ἀμφοτέρους ἐᾶν δίχα τήν ἀρχήν καί βασιλεῖ
ἐξεῖναι ἀεί ἐπί τούς αὑτῷ λυπηρούς τούς ἑτέρους
ἐπάγειν».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ 8ο, κεφ. 46, 1)

(= να αφήσει - ο Τισσαφέρνης και τους δύο - Αθηναίους

και Λακεδαιμόνιους - να ‘χουν διαμοιρασμένη την εξου-

σία, και έτσι να μπορεί ο Βασιλιάς - Δαρείος ο Β’ - να ρί-

χνει τους άλλους εναντίον εκείνων που θα τον

ενοχλούν).

«Εὐτελέστερα δέ τάδ᾽εἶναι, βραχεῖ µορίῳ τῆς δα-
πάνης καί ἅµα µετά τῆς ἑαυτοῦ ἀσφαλείας
αὐτούς περί ἑαυτούς τούς Ἕλληνας κατατρῖψαι».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ 8ο, κεφ. 46, 2)

(= οι κίνδυνοι αυτοί και τα έξοδα, έλεγε, θα ήταν πολύ κα-

τώτερα, αν με πολύ μικρή δαπάνη, αλλά και με τέλεια

ασφάλεια δική του, άφηνε τους Έλληνες να στραφούν ο

ένας εναντίον του άλλου/να αλληλοφαγωθούν).

ΣΧΟΛΙΟ: Οι παραινέσεις/συμβουλές του Αλκιβιάδη του

Κλεινίου του Σκαμβωνίδη (σημ. Δαφνί), (450-404), αυτού

του διεφθαρμένου πολιτικού, οι οποίες προσφέρονται

στους βαρβάρους μαρτυρούν και αποδεικνύουν έλλειψη φι-

λοπατρίας και είναι ακόμη πιο ολέθριες απ’ αυτές που δό-

θηκαν, από τον ίδιον, στους Σπαρτιάτες. Η διατήρηση του

εμφυλίου σπαραγμού των Ελλήνων απαιτούσε μικρή δα-

πάνη, ενώ ο πόλεμος εναντίον των Ελλήνων και δαπανηρός

και επικίνδυνος ήθελεν αποβεί. Προτείνει στον Τισσαφέρνη

να δειχθεί ευνοϊκότερος στους Αθηναίους, των οποίων τα

συμφέροντα συνταυτίζονται με τα δικά του σ’ αυτή τη δε-

δομένη χρονική στιγμή, ώστε να απομονώσει τους Λακεδαι-

μόνιους και να στρέψει τον έναν εναντίον του άλλου.

Το ολέθριο δίδαγμα divide et impera”, ή “divide ut im-
peras” το αποδιδόμενο εσφαλμένως στον Μακιαβέλλι,

είναι δικαιότερο και εγκυρότερο να αποδοθεί στον Αλ-

κιβιάδη, ο οποίος το εμπνεύστηκε και το διατύπωσε

πρώτος.

Ο Αλκιβιάδης αποτελεί ιδανικό πρότυπο Λαϊκισμού, Δη-

μαγωγίας, Καιροσκοπισμού, Τυχοδιωκτισμού, Αμοραλι-

σμού και Ιδιοτέλειας. Υπόδειγμα Διανοίας χωρίς αρχές

και ιδανικά. Οι πρακτικές του Αλκιβιάδη αποτελούν εγ-

κόλπιο κακής διαχείρισης της εξουσίας από ηγέτες, που

αποβλέπουν στο προσωπικό τους συμφέρον και την πα-

ραμονή τους στην εξουσία με οποιοδήποτε τίμημα.

Δεν γνωρίζω αν πλεονάζουν στην εποχή μας οι ηγέτες

του πολιτικού και στρατιωτικού διαμετρήματος του Πε-

ρικλέους, για ένα όμως είμαι, δυστυχώς, βέβαιος: ότι

πλεονάζουν οι Αλκιβιάδηδες.

Ο Αλκιβιάδης αποτελεί κλασσική περίπτωση προδότη και

όχι λιποτάκτη/αυτομόλου. Ο δεύτερος προβαίνει σε εκού-

σια αλλαγή στρατοπέδου και προσχωρεί στην αντίπαλη

εχθρική παράταξη. Ενώ ο προδότης προδίδει την πατρίδα

του και αποκαλύπτει μυστικά στον εχθρό, που αποβλέ-

πουν στην πλήρη καταστροφή της, γι’ αυτό και πρέπει να

εκτελείτα πάραυτα, άνευ δίκης, για εσχάτη προδοσία.

Οι Έλληνες έχουν το μοναδικό προνόμιο να πριονίζουν

το κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται με το πριόνι του διχα-

σμού και του μίσους. Υπέρτατο χρέος μας είναι να ξερι-

ζώσουμε την αδελφοκτόνο εμφύλια διχόνοιά μας, που

φωλιάζει στην ψυχή του Έλληνα. Ο εκάστοτε διχασμός

μάς φιλοδώρησε πάντα με “Μεσάζοντες, Προστάτες,

Επιτρόπους και Συμμάχους”, από τον ασφυκτικό εναγ-

καλισμό των οποίων δεν έχουμε απαλλαγεί ακόμα. 

Είναι μακάρια τα έθνη που δεν έχουν ανάγκη ούτε προ-

στατών, ούτε δανείων, αλλά ούτε και επαιτείας, για υπο-

στήριξη και συμπαράσταση στα εθνικά τους θέματα. Τα

νιάτα ξεκομμένα από τις παραδόσεις, την ιστορία και τον

πολιτισμό εκμαυλισμένα από την υλιστική/καταναλωτική

και τεχνοκρατική κοινωνία ζουν σε έναν πνευματικό λή-

θαργο, γι’ αυτό και παθαίνουν “αναφυλαξία”, όταν ακούνε

να τους μιλούν για ιδανικά και αρχές. 

Καλό Μήνα σε ΟΛΕΣ και σε ΟΛΟΥΣ!

τους Αναγνώστες τακτικούς

και “άτακτους”

Από συνήθεια ευχόμαστε “ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ” αν και όλοι μας

γνωρίζουμε καλά, χωρίς να αυταπατώμαστε, πως ο κάθε

μήνας που ακολουθεί θα είναι χειρότερος από τον προ-

ηγούμενο. Αυτό μας έχουν διδάξει τουλάχιστον τα τε-

λευταία εννέα χρόνια από τότε που ξέσπασε η

προβλεπόμενη και προγραμματισμένη οικονομική κρίση

το 2010. Το λέμε για να το λέμε, χωρίς να το εννοούμε.

Ο Μάρτιος είναι ο καθιερωμένος μήνας της Εθνικής μας

Παλιγγενεσίας. Εφέτος συμπληρώνονται 197 χρόνια από

την έναρξή της, το 1821. Καθιερώθηκε επίσημα να εορ-

τάζεται το 1838 με Βασιλικό Διάταγμα της κυβέρνησης

του Όθωνα. Υπολείπονται μόλις τρία χρόνια ακόμη, για

να εορτάσουμε τα 200 χρόνια (25-3-2021) από την

έναρξη/έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και την Απε-

λευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό. 

Εμείς για να μην εγείρουμε το εθνικό μας φρόνημα και

την περηφάνεια μας, ακόμα δεν έχουμε ένα έτοιμο πρό-

γραμμα εκδηλώσεων, λόγω της “κατευναστικής” πολιτι-

κής που ακολουθούμε στην εξωτερική μας πολιτική

απέναντι στο “θηρίο” που λέγεται Τουρκία. Δυστυχώς ο

πολυπόθητος στόχος της Ανεξαρτησίας μας δεν επε-

τεύχθη, αφού στενάζουμε κάτω από την ασφυκτική

πίεση και εποπτεία των άθεσμων θεσμών (τρόικας) - Ε.Ε.

/ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΤ, ΔΝΤ. Είναι καιρός να

επαναδιακηρύξουμε την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΑΣ από το

1830 και να την κερδίσουμε, διότι το αξίζουμε.

Επειδή ο Τρελο-Μάρτης πότε κλαίει και πότε γελάει, φο-

ρέστε το παραδοσιακό “Μαρτάκι ή Μαρτιά”* (βραχιολάκι

από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή), όχι για να μη

σας κάψει ο πρώτος ήλιος  της Άνοιξης, αλλά για να μην

τσουρουφλιστείτε από τους επερχόμενους δυσβάστα-

χτους φόρους και τις ακατάσχετες, επαχθείς

μειώσεις/περικοπές των μισθών και των συντάξεων.

――――――――
Συμφρόνησις = ομοφωνία, ομοφροσύνη, συμφωνία, ομόνοια, σύμ-

πνοια, ενότητα, αρμονία από το επίθετο ὁ, ἡ σύμφρων-ονος < σύν

+ φρήν-ενός = οµόφρων, σύµφωνος, ο έχων το αυτό φρό-
νηµα, ο αδελφικός.
Διαφρόνησης = Διαφωνία, διαφορά, αντίθεση, ασυμφωνία, αν-

τιγνωμία, διχογνωμία, διχογνωμοσύνη, διχοστασία, διχόνοια από

το ρήμα  διαφρονέω -ῶ < διά+φρήν-ενός = ερίζω, φιλονικώ.

* Οι ρίζες του εθίμου αυτού ανάγονται στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκρι-

μένα στα Ελευσίνια Μυστήρια, στα οποία οι Μύστες έδεναν τη “μαρτιά”

(ασπροκόκκινη κλωστή), την Κρόκη, < κρέκω = υφαίνω, πλέκω, στο δεξί

τους χέρι και το αριστερό τους πόδι, όπως μας παραδίδει ο Λαογράφος

Νικόλαος Πολίτης.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Συµφρονήσεως*

ἄρχεσθαι
&

Διαφρονήσεως*
παύεσθαι



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  3  MAΡΤΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Eξοπλισμό Ρομποτικής αποκτά

το 2ο Γυμνάσιο Βάρης
ως επιβράβευση στην ενασχόλησή τους 

με τoν κόσμο της τεχνολογίας 

Το 2o Γυμνάσιο Βάρης συνεχίζοντας  την πορεία του στον κόσμο της Τεχνολο-

γίας και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων επιλέχθηκε από το Πανελλήνιο Σχο-

λικό Δίκτυο (Είκοσι πέντε (25) Γυμνάσια απ όλη την Ελλάδα) για απόκτηση

εξοπλισμού ρομποτικής S4A. 

Η εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου και η πρόσφατη εκπαίδευση τους

στην Ρομποτική, στο Βίλνιους της Λιθουανίας στα πλαίσια του προγράμματος

Erasmus+ , που υλοποιεί το σχολείο από το σχολικό έτος 2016-2017 οδήγησε

στην επιλογή για την απόκτηση του εξειδικευμένου εξοπλισμού!

Το σχολείο θα υλοποιήσει πρόγραμμα e-Twinning με σχολεία της Ευρώπης και

θα εκπαιδεύσει τους μαθητές στην Ρομποτική.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, με την παραλαβή του εξοπλισμού και

την επόμενη  σχολική χρονιά θα επεκταθεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών συν-

δυάζοντας την διδασκαλία των Μαθηματικών με την Ρομποτική. 

Υπεύθυνος καθηγητής της παιδαγωγικής ομάδας είναι ο μαθηματικός  Γιάννης

Βελέντζας (Μαθηματικός,Μ.Sc.). 
Περισσότερες πληροφορίες  στον ιστότοπο του σχολείου http://blogs.sch.gr/2gymvari

Η καλλιτέχνης - εικαστικός, Μαρία Κοκκίνη χάρισε έναν πίνακά της στο Δήμο Κρωπίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης και ο πρόεδρος του Δ.Σ Κρωπίας Νικόλαος

Γιαννάκος υποδέχθηκαν την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 την Μαρία Κοκκίνη η οποία και

παρέδωσε το έργο της. Πλέον ο πίνακας ζωγραφικής κοσμεί την αίθουσα αναμονής του

Γραφείου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στον 3ο Όροφο του Δημαρχιακού

Μεγάρου. 

Ο Δήμος Κρωπίας ευχαριστεί θερμά την κα Κοκκίνη για την προσφορά της και την παρο-

τρύνει να συνεχίσει την καλλιτεχνική της πορεία σε μια περίοδο που η τέχνη μπορεί και

πάλι να παίζει το ρόλο της: να εμπνέει,  να ηρεμεί, να «ταράζει» δημιουργικά τις καρδιές

και το μυαλό μας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, η Μαρία Κοκκίνη, και ο πρόεδρος του Δ.Σ
Κρωπίας Νικόλαος Γιαννάκος, με το έργο της που τοποθετήθηκε στον 3ο όροφο του Δη-
μαρχιακού Μεγάρου,  1.02.2018

Η Μαρία Κοκκίνη είναι εκπαιδευτικός στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου και ασχολείται με την

ζωγραφική πολλά χρόνια. Τα έργα της έχουν ενδιαφέρουσες θεματικές  επικαιρότητας

ενώ το συγκεκριμένο είναι ένα ιδιαίτερο έργο με συνθέσεις που δεν συνηθίζει η ταλαν-

τούχα εικαστικός. 
Η Μαρία Κοκκίνη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ασχολήθηκε με το χυτό κόσμημα και την κατασκευή εκμαγείων, ενώ συνεργάστηκε με εργαστήρια

αργυροχοΐας αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κοσμημάτων τους. Από το

2001 αρχίζει η επαγγελματική της ενασχόληση με την ζωγραφική. Η Μαρία Κοκκίνη είναι αυτοδί-

δακτη ζωγράφος. Τα έργα της είναι δημιουργίες επάνω σε ξύλο, με την χρήση τέμπερας και συν-

δυασμούς υλικών. Συμμετείχε σε 17 ομαδικές εκθέσεις και έχει στο ενεργητικό της 10 ατομικές

εγχώριες και διεθνείς.

Πίνακας Ζωγραφικής Μαρίας Κοκκίνη

Κοσμεί αίθουσα του Δημαρχείου Κρωπίας
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«Ο Πούτιν παρακολουθεί τη ρωσική οικονομία να κα-
ταρρέει, μαζί με το κύρος του», ήταν ο τίτλος άρθρου

του TIME τον Δεκέμβριο του 2014. Οι τιμές του πε-

τρελαίου είχαν βυθιστεί, η Δύση είχε επιβάλει σκλη-

ρές κυρώσεις για την προσάρτηση της Κριμαίας και

οι δυσοίωνες προφητείες έδιναν κι έπαιρναν.

Τρία χρόνια αργότερα, η κατάρρευση που αρκετοί

ονειρεύονταν δεν ήρθε και η κούρσα για τις προεδρι-

κές εκλογές της 18ης Μαρτίου στη Ρωσία εξελίσσε-

ται σε παράσταση για ένα ρόλο. Παρότι οκτώ

υποψήφιοι, που καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα –

φιλελεύθεροι, εθνικιστές, ρεαλιστές, κομμουνιστές–

διεκδικούν την προεδρία, ουδείς αμφιβάλλει για το

όνομα του νικητή. Εχοντας ήδη ξεπεράσει σε πολι-

τική μακροβιότητα κάθε άλλον ηγέτη του Κρεμλίνου

μετά τον Στάλιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνεχίσει να

ηγείται της μεγάλης χώρας του για μία ακόμη προ-

εδρική θητεία.

Οι δυτικοί επικριτές του, αποδίδουν το «φαινόμενο

Πούτιν» στον απολυταρχισμό του, επικαλούμενοι με-

ταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του πιο επικίνδυνου

αντιπάλου του, Αλεξέι Ναβάλνι. Αν και η Ρωσία δεν

έγινε επί Πούτιν υπόδειγμα δημοκρατίας (όπως δεν

ήταν, πολύ περισσότερο, επί του ανεκδιήγητου, φίλου

των δυτικών, Γέλτσιν) η δημοτικότητα του προέδρου

είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Αρθρογράφος του

αμερικανικού Foreign Affairs έγραφε πρόσφατα ότι η

αποδοχή του Πούτιν αγγίζει το 80%.

Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο πίσω από αυτή την

αποδοχή. Ο Πούτιν αντιμετώπισε αποτελεσματικά

την κρίση και τις κυρώσεις, παρά τους μεγάλους κρα-

δασμούς που υπέστη το ρούβλι, χάρη σε μια πολιτική

που έδινε έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα,

χωρίς ωστόσο να μειώσει μισθούς και συντάξεις.

Σήμερα, η ρωσική οικονομία έχει πλέον σταθεροποι-

ηθεί, ο πληθωρισμός βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά

και ο προϋπολογισμός είναι πρακτικά ισοσκελισμέ-

νος. Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αε-

ρίου να παίρνουν και πάλι την ανιούσα, η προσδοκία

για καλύτερες μέρες φαίνεται βάσιμη.

Η εποχή Πούτιν έβγαλε οριστικά τη Ρωσία από την

ολέθρια περίοδο εσωτερικής αποσύνθεσης και διε-

θνούς κατάπτωσης, επί προεδρίας Γέλτσιν. Ο ισχυρός

άνδρας της Ρωσίας πιστώνεται ότι κατάφερε να εξου-

δετερώσει τη δημογραφική βόμβα που απειλούσε τη

χώρα του με τρομακτική πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Από το 2013, ο πληθυσμός της Ρωσίας άρχισε επιτέ-

λους να αυξάνεται και πάλι – σήμερα μάλιστα η χώρα

έχει την πιο δυναμική δημογραφική εξέλιξη σε όλη

την Ανατολική, Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος σερφάρει πάνω σε

ένα κύμα αναγεννημένου πατριωτισμού. Στην πρώτη

περίοδο της εξουσίας του κατάφερε να ανασυγκρο-

τήσει τη ρωσική ισχύ στο «εγγύς εξωτερικό», στον

Καύκασο και στην Κεντρική Ασία, με ορόσημο τον κε-

ραυνοβόλο πόλεμο με τη Γεωργία, τον Αύγουστο του

2008. Στη δεύτερη περίοδο όχι μόνον επανένταξε την

Κριμαία και τη Σεβαστούπολη στη Ρωσία, αλλά και

απέτρεψε την αμερικανική προσπάθεια να εξοστρα-

κιστεί η Ρωσία από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανα-

τολή, μέσω της ανατροπής του Ασαντ στη Συρία. Η

αναγόρευση της Ρωσίας στον ισχυρότερο εξωτερικό

παράγοντα της συριακής κρίσης, και μάλιστα με συγ-

κριτικά μικρό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, απο-

τέλεσε μια θεαματική προβολή ισχύος με παγκόσμιο

αντίκτυπο.

Οι επικριτές του Πούτιν στη Δύση δυσκολεύονται να

αντιληφθούν ότι η φιλελεύθερη ιδεολογία την οποία

πρεσβεύουν ουδέποτε υπήρξε δημοφιλής στη Ρωσία

και δυσφημίστηκε στο έπακρο τα χρόνια της μετακομ-

μουνιστικής οικονομικής και κοινωνικής καταστρο-

φής. Η πιο παλιά καραβάνα του ρωσικού

φιλελευθερισμού, ο Γκριγκόρι Γιαβλίνσκι, είναι ζή-

τημα αν πιάσει το 1% τον Μάρτιο. Ως βασική εκπρό-

σωπος του φιλελεύθερου χώρου σε αυτή την

αναμέτρηση, η Ξένια Σομπτσάκ είναι πρώην παρου-

σιάστρια τηλεοπτικού ριάλιτι, πράγμα που μιλάει από

μόνο του για τον εκφυλισμό των Ρώσων φιλελεύθε-

ρων.

Οσο για τον Ναβάλνι, ήρωα των δυτικών μίντια (και

υπότροφο του Πανεπιστημίου του Γέιλ) κάθε άλλο

παρά φιλελεύθερο δημοκράτη θυμίζει, ακόμη κι αν

παρακάμψει κανείς τις καταγγελίες για οικονομικά

σκάνδαλα. Το 2006 πρωταγωνίστησε στη διαβόητη

«Ρωσική Πορεία» εναντίον των μεταναστών, όπου

συμμετείχαν ρατσιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις,

παρά την απαγόρευση των Αρχών. Τον επόμενο

χρόνο ίδρυσε πολιτικό κίνημα με σημαία τον «δημο-

κρατικό εθνικισμό» και συμμάχησε με ξενοφοβικούς

ακροδεξιούς. Στη διάρκεια της κρίσης με τη Γεωργία,

το 2008, αποκάλεσε τους Γεωργιανούς «τρωκτικά»,

ζήτησε να απελαθούν όλοι οι πολίτες αυτής της

χώρας από τη Ρωσία και να βομβαρδιστεί το γενικό

επιτελείο της από ρωσικό πύραυλο Κρουζ. Αργότερα

ζήτησε συγγνώμη μόνο για τα «τρωκτικά», επιβεβαι-

ώνοντας όλες τις άλλες θέσεις του.

Ωστόσο, αν και αυτές καθ’ εαυτές οι ρωσικές εκλογές

φαίνονται απολύτως προβλέψιμες, η συνέχεια προ-

βλέπεται περισσότερο αστάθμητη και ενδιαφέρουσα.

Παρά τις επιτυχίες της εποχής Πούτιν, η Ρωσία δεν

έχει καταφέρει να αναστηλώσει μια αποτελεσματική,

σύγχρονη βιομηχανία και τεχνολογίες αιχμής – ο κό-

σμος αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο και όπλα, αλλά

όχι ρωσικά αυτοκίνητα και κομπιούτερ. Η οικονομία

της παραμένει μικρότερη από εκείνη της Καλιφόρνιας

και οπωσδήποτε δεν μπορεί να συντηρεί μακροχρό-

νιες, δαπανηρές εμπλοκές και προβολές ισχύος – στη

Μέση Ανατολή ή αλλού.

Στο πολιτικό επίπεδο, η αυταρχική δημοκρατία που

οικοδομείται γύρω από μια ισχυρή προσωπικότητα

ασφαλώς δεν αποτελεί μακροπρόθεσμα σταθερή

λύση σε μια χώρα που δεν θέλει και δεν μπορεί, με

τα σημερινά δεδομένα, να είναι ούτε δυτική δημοκρα-

τία, ούτε σοσιαλιστικό κράτος, ούτε τσαρικό καθε-

στώς. Με δυο λόγια, η μέχρι τώρα εποχή Πούτιν

απέτρεψε τα χειρότερα και επέτρεψε στη Ρωσία να

ορθοποδήσει – αλλά μόνο για να αντικρίσει κατά πρό-

σωπο τα χρόνια και μεγάλα προβλήματα που την τα-

λανίζουν.

Κρίση του φιλελευθερισμού

Η πενιχρή απήχηση των φιλοδυτικών φιλελεύθερων

πολιτικών στη Ρωσία δεν αποτελεί την εξαίρεση,

αλλά τον κανόνα μεταξύ των χωρών που αποτελού-

σαν κάποτε την ΕΣΣΔ και, ευρύτερα, το Σύμφωνο της

Βαρσοβίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του

πρώην προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι,

ήρωα των λεγόμενων «έγχρωμων επαναστάσεων»

που χρηματοδοτήθηκαν από την «Ανοικτή Κοινωνία»

του Τζορτζ Σόρος. Υπόδικος στη χώρα του για βα-

ρύτατα οικονομικά σκάνδαλα και πρακτικές μαφίας,

αφού κατατροπώθηκε από τους Ρώσους στον πόλεμο

του 2008, ο Σαακασβίλι έγινε πολίτης της Ουκρανίας,

για να βοηθήσει τη φιλοδυτική κυβέρνηση Πορο-

σένκο. Ανέλαβε μάλιστα κυβερνήτης της Οδησσού,

της πόλης όπου έλαβε χώρα το πιο φρικτό έγκλημα

νεοναζί εναντίον ρωσόφωνων διαδηλωτών, στο κτί-

ριο των Συνδικάτων, τον Μάιο του 2014. Πριν από

λίγες ημέρες, οι Ουκρανοί απέλασαν τον Σαακασβίλι

στην Πολωνία, καθώς ήρθε σε σύγκρουση με τον Πο-

ροσένκο και το μέλλον του είναι άδηλο.

Παράλληλα, ο φιλελευθερισμός περνάει δύσκολες

ώρες στην Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία,

όπου τον πρώτο λόγο έχουν πολιτικοί τύπου Ορμπαν

και Κατσίνσκι, που επενδύουν στον εθνικισμό, στις

συντηρητικές αξίες και στις αυταρχικές μεθόδους. Η

ανάδυση «ισχυρών ανδρών», με ροπή στον εθνικισμό

και στον λαϊκισμό, από την Τουρκία του Ερντογάν

μέχρι την Αμερική του Τραμπ, ενισχύει την αίσθηση

περί «τέλους εποχής» της φιλελεύθερης ηγεμονίας

σε Ανατολή και Δύση.

Eφημερίδα “Καθημερινή”

Ανοξείδωτος στη φθορά της

εξουσίας ο Πούτιν
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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H Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, πρωτεργάτης κοινωνι-

κών δράσεων και πρωτοβουλιών πρόληψης υγείας, στο-

χεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των

μαθητών και του ευρύτερου κοινού για το τεράστιο πρό-

βλημα του καπνίσματος, του παθητικού καπνίσματος και

της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, οργανώνει Πα-

νελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους με

τίτλο “No Smoking Story”. 

Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αφορά το κάπνισμα

και τις βλαπτικές συνέπειές του για τους ενεργούς και πα-

θητικούς καπνιστές (ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες) και προ-

σβλέπει στην ανάδειξη εκ μέρους των μαθητών της

ιδιαίτερης αξίας που έχει η ζωή χωρίς κάπνισμα, απαλλαγ-

μένη από κάθε είδους εξαρτήσεις.

Ο διαγωνισμός γίνεται με την έγκριση του Υπουργείου Παι-

δείας και την υποστήριξη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινη-

ματογράφου.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (όλων

των τάξεων) δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με κύριο

στόχο να ευαισθητοποιηθούν αλλά και να ευαισθητοποι-

ήσουν για ένα κρίσιμο θέμα δημόσιας υγείας που αφορά

όλες τις ηλικίες. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ένα μεμονω-

μένο τμήμα μιας σχολικής μονάδας, μια ομάδα μαθητών

από περισσότερα τμήματα ή και τάξεις μιας σχολικής μο-

νάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την

παιδαγωγική καθοδήγηση της μαθητικής ομάδας ένας ή πε-

ρισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

O διαγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως

και τις 10 Μαΐου 2018 που είναι και η καταληκτική ημερο-

μηνία. Τα σχολεία που θα θελήσουν να λάβουν μέρος, θα

πρέπει αρχικά να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής με

ένα απλό e-mail στο lignos@hcs.gr μέχρι τις 05/03/2018 έτσι

ώστε να τους σταλεί πληροφοριακό υλικό με τις προδια-

γραφές και τους όρους του διαγωνισμού. 

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από μεικτή επιτροπή απο-

τελούμενη από το Υπουργείο Παιδείας, την Ελληνική Ακα-

δημία Κινηματογράφου και την ΕΚΕ. 

Η βράβευση και η προβολή των διακριθέντων ταινιών θα

γίνει σε κεντρικό χώρο της Αθήνας με τη συμμετοχή μαθη-

τών, εκπαιδευτικών και γονέων και σε ημερομηνία κοντά

στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνί-

σματος (31 Μαΐου 2018) που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 

Θα γίνει βράβευση των 4 καλύτερων ταινιών (δύο βραβεία

για μαθητές Γυμνασίου και δύο για μαθητές Λυκείου) με

χρηματικό έπαθλο για τη συμμετοχή τους. 

Το κόστος της βράβευσης των τεσσάρων επιλεγμένων ται-

νιών μικρού μήκους και γενικότερα της εκδήλωσης βράβευ-

σης θα βαρύνει την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
Ταινιών Μικρού Μήκους  

No Smoking Story

Πραγματοποιήθηκε Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προ-

γραμματικής Σύμβασης της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ», το οποίο εκτελείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Λαυρεωτικής και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Σκοπός της επιτροπής, με πρόεδρο τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Νάσο Αναγνωστόπουλο

και με το Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και άλλα μέλη, είναι να παρακολουθήσει την πορεία της

υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της μελέτης. 

Ειδικότερα, έκταση 1250

στρεμμάτων περιμετρικά

της Κερατέας εντάχθηκε

στο εγκεκριμένο σχέδιο με

το ΦΕΚ 88ΑΑΠ/24-3-2014.

Μέχρι σήμερα έχουν εκπο-

νηθεί:

Οι υψομετρικές μελέτες της

επέκτασης του εγκεκριμέ-

νου σχεδίου (390 αξονοδια-

σταυρώσεις, 26.6

χιλιόμετρα οδικού δικτύου).

Έχει γίνει η Α’ ανάρτηση της

πράξης εφαρμογής στην

οποία υπεβλήθησαν επι-

πλέον 59 δηλώσεις ιδιοκτησίας και 164 ενστάσεις, οι οποίες και εξετάζονται.

Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Let’s do it Greece 2018
“Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” 

Φέτος, η Κυριακή 29η Απριλίου είναι μια ημέρα αφιε-

ρωμένη στην αγάπη για τον εθελοντισμό και το περι-

βάλλον.

Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμέ-
νεις” εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελ-

λάδας  θα συντονιστούν στο Let’s do it Greece 2018,

τη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράσης

της χώρας. 

Εθελοντικές ομάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,

σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες,  φορείς και πολίτες

συντονίζονται για να φροντίσουν και να ομορφύνουν

πλατείες, πάρκα, γειτονιές, ποτάμια, παραλίες, λί-

μνες, βυθούς, βουνά, δάση, ενώ μαθητές θα περιποι-

ηθούν το χώρο των σχολείων τους μέσα από μία

εβδομάδα γεμάτη Εθελοντισμό, με κορύφωση την Κυ-

ριακή 29 Απριλίου!

Πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από

νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχο-

λείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το

σχολείο και τόλμησαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους.

Φέτος, το όνειρό τους να ενώσουν όλη την Ελλάδα

γίνεται πραγματικότητα για έβδομη συνεχή χρονιά και

πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις!

Μετά την περσινή επιτυχία με τη συμμετοχή του 1%

του ελληνικού πληθυσμού, ο φετινός στόχος είναι η

συμμετοχή να ξεπεράσει τους 150.000 εθελοντές με

πάνω από 2.000 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα! Η φε-

τινή θεματική είναι “Εθελοντισμός και Νεολαία”, με

τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους της

χώρας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το ταξίδι ξεκινάει με ένα κλικ στο www.letsdoit-

greece.org όπου μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και,

στις 29 Απριλίου, να οργανώσεις τη δική σου δράση

ή να λάβεις μέρος σε μία οργανωμένη δράση που θα

γίνει στην περιοχή σου. 

Νέος Αντιπρόεδρος του

Περιφερειακού Αττικής 

ο Γιάννης Σμέρος 

Eξελέγη ο περιφερειακός σύμβουλος Ανατολικής Αττι-

κής, Γιάννης Σμέρος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής, σε ειδική συνεδρίαση. 

Η υποψηφιότητα του έτυχε κοινής αποδοχής, αφού επί συ-

νόλου 83 παρόντων Περ. συμβούλων έλαβε 70 ψήφους.

Ο Γιάνης Σμέρος  δήλωσε πως εκλαμβάνει την εκλογή

του «ως μία πολύ σημαντική ευθύνη προς τους συναδέλ-
φους και τις συναδέλφισσές» του. 
O Γιάννης Σμέρος γεννήθηκε το 1987 στην Παλλήνη Αττικής. Εργάζεται

στον ιδιωτικό τομέα ως Χημικός Μηχανικός (ΜSc) του Ε.Μ.Π. και είναι

μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.)

«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ -ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
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To Πολεοδομικό Ανθούσας έχει ενταχθεί

στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 

Κέντρο Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο Κέντρο Θεραπείας

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω των 21 ετών και τις

οικογένειές τους, στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την

εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των μελών

του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος παρέχονται δωρεάν

και χωρίς λίστες αναμονής. Η προσέλευση στο πρό-

γραμμα είναι εθελοντική και δεν χορηγούνται φαρμακευ-

τικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της

εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας δημιουργήθηκε από

το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Ρα-

φήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αν-

θρώπων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοξικο-

εξάρτησης και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας παρέχει υπηρεσίες

σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές

τους. Παράλληλα υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ενη-

μέρωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέν-

τρου είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε χρήστες εξαρτησιο-

γόνων ουσιών και τις οικογένειές τους

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό

επίπεδο με στόχο την κινητοποίηση των χρηστών για θε-

ραπεία και την παραπομπή τους στο κατάλληλο θερα-

πευτικό πλαίσιο

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε γονείς, αδέλφια,

συντρόφους εξαρτημένων

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για το πρόβλημα

των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις μεθόδους αντιμετώ-

πισής τους

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης (συμβουλευτική

γονέων, ενημέρωση σχολικής κοινότητας, ενημέρωση

φορέων υγείας και ομάδων εργαζομένων)

• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του θεραπευτικού προ-

γράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

• ατομικά ραντεβού • ατομική και ομαδική συμβουλευ-

τική

• ενημερωτικές συναντήσεις με εργαζομένους στο χώρο

υγείας (φαρμακεία, κέντρα υγείας, ιατροί)

• ενημερωτικές και συμβουλευτικές συναντήσεις με δα-

σκάλους, καθηγητές, γονείς

• συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς για την ανά-

πτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας στεγάζεται στη

Λεωφ. Μαραθώνος, στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύ-

ρωση Ραφήνας.  Η λειτουργία του κέντρου είναι καθη-

μερινή από τις 09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου &

Κυριακής. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22940 – 79900 και στο 

email ssr@kethea-paremvasi.gr 

www. kethea-paremvasi.gr

www.facebook.com/KETHEAPAREMVASI

Πολεοδομικό Ανθούσας:

Έχει ενταχθεί στον προ-

ϋπολογισμό της Περιφέ-

ρειας το 1.350.000 – Δεν

θα πληρωθεί από τους δη-

μότες μας.

Απαντώντας σε ερώτηση

στο δημοτικό συμβούλιο

ο Δήμαρχος Παλλήνης Θ.

Ζούτσος ενημέρωσε

(υπενθύμισε) ότι ο Δήμος

κατάφερε να εντάξει το

υπόλοιπο ποσό της δαπά-

νης για την Πράξη Εφαρ-

μογής του Πολεοδομικού

Σχεδίου της Ανθούσας σε

προγραμματική σύμβαση

με την Περιφέρεια Αττι-

κής.

Σε προσεχές Περιφερει-

ακό Συμβούλιο θα εγκρι-

θεί η σύναψη της

προγραμματικής σύμβα-

σης, την οποία θα εγκρί-

νει στη συνέχεια και το

Δημοτικό Συμβούλιο Παλ-

λήνης, εξασφαλίζοντας

έτσι το τη χρηματοδό-

τηση ττης πράξης εφαρ-

μογής της Ανθούσας,

ποσού 1.350.000 ευρώ 

Το 1.350.000 που εξα-

σφάλισε ο Δήμος από την

Περιφέρεια είναι ποσό το

οποίο δε θα επιβαρύνει

τους κατοίκους, αφού η

ανάληψή του από την Πε-

ριφέρεια Αττικής απαλλά-

σει το Δήμο και κατ'

επέκταση τους κατοίκους

της περιοχής. 

Ολοκληρώθηκαν οι πρό-

σθετες εργασίες τοποθέ-

τησης σήμανσης του

Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας (ΚΟΚ) και βελτίωσης

του οδοστρώματος στην

διαδρομή Κερκύρας – Ιά-

σονος – Ανθέων – Λ. Αν-

θούσας στα "Πηγάδια"

Ανθούσας και η Δημοτική

Αρχή ενημέρωσε (6-2-

2018) τον ΟΑΣΑ, Ο.ΣΥ και

το Συνδικάτο Εργαζομέ-

νων.

Στην επιστολή του ο δή-

μαρχος επισημαίνει πως:

«Οι εργασίες από το Δήμο
μας, ολοκληρώθηκαν στις
5.2.2018 και παρακα-
λούμε για την α΄άμεση
εφαρμογή της απόφασής
σας ως έχει, με αρ. πρ.
11278 /ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ /28-

11-2017 / ΑΔΑ: 6ΨΩΙ46
ΨΧΕ3-7ΓΩ».

Ο ΟΑΣΑ με τη σειρά του,

με επιστολή του (7-2-

2018) προς Ο.ΣΥ ΑΕ και

Συνδικάτο Εργαζομένων

ενημέρωσε ότι μετά απο

αυτοψία διαπίστωσε ότι

όλες οι εργασίες βελτίω-

σης της διαδρομής της

γραμμής 324 έχουν ολο-

κληρωθεί. Κατά συνέπεια

είναι δυνατή η πλήρης

λειτουργία της γραμμής,

σύμφωνα με την συνημμ-

μένη απόφαση του ΟΑΣΑ,

και την νέα συνημμένη

απόφαση του ΟΑΣΑ

Ελληνική Δημοκρατία   |  Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  |   Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος,  Τηλ: 2132019955,  Fax: 213-2020059, 
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,   www.vvv.gov.gr
Βούλα:  28-2-2018   |   Aρ. Πρωτ.:   7643

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΊΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονο-
μική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της με α/α 1/2018 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 34.997.51€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 131 είδη.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10- ΠΡΟΜ.ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ 28.223,80€ 34.997,51€ 30192700-8,
6613.014 ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2018 30197643-5
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 564,48 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  49/2018 και τη με αρ. Πρωτ. 50380/13-2-2018 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη  15/3/2018
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Το τεύχος του διαγωνισμού (διακήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  είναι διαθέσιμο στην ιστο-
σελίδα του Δήμου www.vvv.gov.gr και από το ΚΗΜΔΗΣ  από Δευτέρα 5-3-2018.
Επικοινωνία με το Τμήμα Προμηθειών κ. Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Σε Eπαναλειτουργία η  γραμμή

324 Ανθούσας

Φωνάζει 
ο Πεύκος!

Γιατί;;;

Την Τετάρτη 28 Φεβρουα-

ρίου, άγνωστοι “πότισαν”

πεύκο πολλών πολλών

ετών με καμμένα λάδια

μηχανής και κάποιο άλλο

υγρό(!) Ήθελαν να το ξε-

ράνουν; Γιατί;

Γιατί, φωνάζει ο Πεύκος

στο ποίημα του Ζαχαρία

Παπαντωνίου, που τους

παραπέμπουμε να το δια-

βάσουν: 

«Η κατάρα του Πεύκου»

«Γιάννη, γιατί έκοψες τον
πεύκο;
Γιατί; Γιατί;»
Αγέρας θα ’ναι, λέει ο
Γιάννης
και περπατεί...
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

EUROSTAT: ΣΤΑ 684 € 

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στα 684 ευρώ διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο ο κατώ-

τατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία

που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Σε ανάλυσή

της για τους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη, η ευ-

ρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία διαχωρίζει την Ε.Ε. σε

τρεις γεωγραφικές περιοχές, με τους χαμηλότερους

μισθούς να καταγράφονται στις ανατολικές χώρες

και τους υψηλότερους στις βόρειες και δυτικές

χώρες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής

υπηρεσίας, τον Ιανουάριο του 2018 η Βουλγαρία είχε

τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό 261 € στην Ε.Ε.

Κατά τα άλλα οι ανατολικές χώρες είναι μέλη της

Ε.Ε. με τις ίδιες υποχρεώσεις, όχι όμως και δικαιώ-

ματα...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ"

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτή-

σεων υπαγωγής στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ'

οίκον ΙΙ", μέσω του οποίου ενισχύονται επενδύσεις

για ενεργειακή θωράκιση κατοικιών, ανακοίνωσε

απόψε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει και πα-

ραρτήματα με τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολο-

γητικών για διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκα-

τοικίες, τα έντυπα των προτεινόμενων παρεμβάσεων

και της ολοκλήρωσης των έργων, η υπεύθυνη δήλωση

του ωφελούμενου και του αναδόχου, κ.α.

ΡΕΚΟΡ ΕΙΣΡΟΩΝ ΞΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟ 2017

Ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι εισροές ξένων κεφα-

λαίων για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα το 2017,

καθώς υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν το μισό δισ. ευρώ

και ανήλθαν σε 503 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Τράπεζας της

Ελλάδος, η αύξηση του 86,5% έναντι του 2016 είναι

και η υψηλότερη της τελευταίας δεκαετίας!

Τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Οι Έλληνες στραγγί-

ξανε πλέον από ρευστό και πουλάνε την γη τους, για

να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Σε λίγο θα

γίνουμε ξένοι στο δικό μας τόπο!

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ
Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία όχι κατά-

κοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτερική εργα-

σία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης,

Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός

Σύλλογος Κίτσι Κορωπίου και Πέριξ 

“ΑΝΟΙΞΗ”

Ανακοίνωση  εκλογών 

Σας  ενημερώνουμε  ότι  όποιος  επιθυμεί  να  λάβει  μέρος

στις  εκλογές  για  το  νέο  Δ.Σ  που  θα γίνουν  στις 10-

6-2018, και δεν  είναι  μέλος  του  συλλόγου  πρέπει  να

καταθέσει  βάσει  του  καταστατικού  αίτηση  τρείς (3)

μήνες  νωρίτερα,  δηλαδή  ως  της  10-3-2018.  

Πληροφορίες  τηλ  6972982729  Β.Καρπούζας.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

ΛΥΚΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΤΩΝ

Σπάτα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Λυκείου των
Ελληνίδων-Παράρτημα Σπά-
των, σύμφωνα με το άρθρο 9
παρ. 1 του καταστατικού του,
καλεί τα Μέλη του σε Τακτική
Γενική Συνέλευση, την Τε-
τάρτη 7 Μαρτίου 2018  και
ώρα 6:30 μμ στη στέγη του
Λυκείου, επί της οδού Ικτίνου
7, στα Σπάτα, με τα εξής θέ-
ματα:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού
Συμβουλίου για τα πεπραγ-
μένα του έτους.
2. Απολογισμός προηγούμε-
νου έτους και προϋπολογι-
σμός επομένου έτους.
3. Έκθεση εξελεγκτικής επι-
τροπής.
4. Έγκριση πεπραγμένων και
απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε
ευθύνη.
Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γε-
νική Συνέλευση θα γίνει την
επόμενη Τετάρτη 14 Μαρτίου
2018 την ίδια ώρα, στον ίδιο
τόπο και με τα ίδια θέματα.

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Δ. Κουλοχέρη

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστη-
ρίου & Προμηθειών
Λαύριο, 26.02.2018
Αρ. Πρωτ: 2816
Κουντουριώτη 1, Λαύριο, 195 00
Πληροφορίες: Γ. Μαργαρίτη 
Tηλ.: 2292 3 20147
Fax: 2292 0 69130
e-mail: nitsa@lavrio.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής διακη-
ρύσσει τη διενέργεια Ανοικτού Ηλε-
κτρονικού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη προμηθευτών – χορηγη-
τών προμήθειας ειδών διατροφής
για την κάλυψη των αναγκών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου Λαυρεωτικής και των Παιδι-
κών Σταθμών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑ-
ΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με
κριτήριο ανάθεσης ανά ομάδα όπως
αυτές αναφέρονται στην υπ’
αριθμ.1/2018 μελέτη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών:
(α) για τις ομάδες Α1 – Α2 (φρέσκο
γάλα), Γ1 – Γ2 (γαλακτοκομικά
είδη), Δ1 – Δ2 (είδη αρτοποιείου),
Ζ1 – Ζ2 –Ζ3 (είδη παντοπωλείου),
την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
το σύνολο των ειδών της κάθε ομά-
δας, στις τιμές της μελέτης. 
(β) για τις ομάδες Β1- Β2 (είδη ιχθυο-
πωλείου), Ε1 – Ε2 – Ε3 (είδη κρεοπω-
λείου), Στ1 –Στ2 (είδη
οπωροπωλείου), το μεγαλύτερο ενι-
αίο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες
μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νό-

μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύ-
πτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπη-
ρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Ατ-
τικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός
προϋπολογισμός) ανέρχεται σε
168.341,35  ευρώ, πλέον του ανα-
λογούντος ΦΠΑ, ήτοι 192.683,15
ευρώ και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους και από το πρόγραμμα
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται σε ένα (1) έτος από την
έναρξή της ή έως εξαντλήσεως του
ποσού της σύμβασης (όποιο από
δύο συμβεί πρώτο). Ο Ανάδοχος ή
οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπο-
γράψουν επιμέρους συμβάσεις με:
(α) το Δήμο Λαυρεωτικής και (β) το
ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜ-
ΔΗΣ: 27 Φεβρουαρίου 2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών:  1η Μαρτίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 22 Μαρτίου 2018
Συστημικός Αριθμός:  54776
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φο-
ρείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλ-
λουν προσφορά είτε για μία ομάδα
είτε για περισσότερες ομάδες είτε
για το σύνολο της προμήθειας,
αλλά για το σύνολο των ζητούμε-
νων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως

αυτές αναφέρονται στην υπ’
αριθμ.1/2018 μελέτη της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών και
στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υπο-
βάλλουν μαζί με την προσφορά
τους εγγύηση συμμετοχής ποσού
που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί της προϋπολο-
γισθείσας αξίας της ομάδας ή των
ομάδων για τις οποίες συμμετέ-
χουν, χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση.
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τον προμηθευτή για χρο-
νικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών, το οποίο υπολογίζε-
ται από την επομένη της καταληκτι-
κής ημερομηνίας ηλεκτρονικής
υποβολής των προσφορών στο σύ-
στημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Λαυρεωτικής,
www.lavreotiki.gr. 
Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με τους όρους της παρούσας διακήρυ-
ξης παρέχονται από το Γραφείο Προ-
μηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής
(Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής,
Κουντουριώτη 1 – Λαύριο), κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax:
2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύ-
νουν τον Ανάδοχο. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - 2294320011

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

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

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α),

για 3η συνεχόμενη χρονιά, έλαβε το 1o βραβείο στο Ευ-

ρωπαϊκό Συνέδριο Ασθενών με χρόνια ρευματομυοσκελε-

τικά προβλήματα EULAR PARE. Το θέμα της φετινής

εργασίας ήταν η επαγγελματική ζωή και τα προβλήματα

των ατόμων με ρευματικά νοσήματα. 

Την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσώ-

πησε στο συνέδριο, η κα Κατερίνα Τσεκούρα, Αντιπρό-

εδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α και μέλος του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Ατόμων με ρευματομυοσκελετικά νοσήματα. 

Η εργασία, στόχος της οποίας  ήταν η ανάδειξη των προ-

βλημάτων των ρευματοπαθών στο εργασιακό τους περι-

βάλλον και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την

επίτευξη αυτών, πρόκειται να αναρτηθεί σε όλα τα κοινω-

νικά δίκτυα των μελών της Eular-Pare και στο επίσημο site

του Ευρωπαϊκού αυτού οργανισμού ασθενών. 

Η έρευνα που διεξήγαγε η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ανάμεσα σε ασθε-

νείς μέλη της, για τους σκοπούς της εργασίας, έδειξε ότι:

• 20%  δεν μιλούσε για το πρόβλημά του στον εργοδότη

του με το φόβο πιθανής απόλυσης

•  30% απάντησε ότι ο εργοδότης του  ήταν αρχικά φιλικός

αλλά όχι υποστηρικτικός όταν χρειαζόταν

• 50% είχε πρόβλημα με τον εργοδότη του

• 70%  ανέφερε ότι τα κτίρια δεν είναι προσβάσιμα με το

90% των εργασιακών χώρων να μην είναι κατάλληλα εξο-

πλισμένοι

• 81%  προτιμά να εργάζεται  παρά  να λαμβάνει  επιδόματα

από το κράτος 

•  95% τόνισε ότι η εργασία έχει θετικά αποτελέσματα

τόσο στην υγεία όσο και στην ψυχολογία του.

Τι πρέπει να γίνει κατά την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α;

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργο-

δοτών

• Ενίσχυση  των νόμων που αφορούν τα εργασιακά δικαιώ-

ματα των ρευματοπαθών

• Επανεκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ρευματικά

νοσήματα όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της εργασίας

τους.

• Επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και πρόσβασης στην

υγεία 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνή-

στε με την Alpha Public Relations τηλ. 210 3645 629 κα

Καίτη Αντωνοπούλου: k.Antonopoulou@apr.com.gr ή κα

Ρούλα Μητά: r.mita@apr.com.gr

“H επαγγελματική ζωή των ατόμων με ρευματικά νοσήματα”
Βραβεύθηκε η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α, για 3η συνεχόμενη χρονιά
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. . . γ ια την υγειά μας

Eξαρση στις ιγμορίτιδες στα παιδιά  
Σήμα κινδύνου στους γονείς μικρών παιδιών στέλ-

νουν οι Ω.Ρ.Λ για τις λοιμώξεις του ανωτέρου ανα-

πνευστικού που  βρίσκονται σε έξαρση, καθώς τo5 με

13%  απ αυτές οφείλονται  σε ιούς που προκαλούν

ιγμορίτιδα - ρινοκολπίτιδα!

Γι’ αυτό το λόγο  οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν

τα συμπτώματα  και να οδηγήσουν έγκαιρα το παιδί

στον ωτορινολαρυγγολόγο ή στον παιδίατρο.

«Ηιγμορίτιδα στα παιδιά μπορεί να αντιμετωπιστεί εύ-
κολα στην αρχή, αλλά και πολύ δύσκολα αν αργήσει
η έναρξη της θεραπείας» αναφέρει ο Χειρουργός

Ωτορινολαρυγγολόγος  Μηνάς Ν. Αρτόπουλος, Διευ-

θυντής  του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρε-

οειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ».   

Και  ενημερώνει:

Είναι μία νόσος με πολλές αιτιολογίες και χρειάζεται

πείρα τόσο στη σωστή και έγκαιρη διάγνωση, όσο και

στην κατάλληλη θεραπεία. Είναι δε σημαντική η

άμεση παραπομπή από τον παιδίατρο στον ειδικό

ωτορινολαρυγγολόγο.

ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ - ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ -  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η ιγμορίτιδα είναι  φλεγμονή των κόλπων που βρί-

σκονται στο πρόσωπο. Φλεγμαίνουν όμως και οι υπό-

λοιποι κόλποι (μετωπιαίοι, σφηνοειδείς και

ηθμοειδείς) και ουσιαστικά το σύνολο της μύτης. Γι’

αυτό το λόγο συνήθως μιλάμε για ρινοκολπίτιδα.

Έχουμε δυο μορφές, την οξεία και την χρόνια ιγμο-

ρίτιδα.

Οξεία ιγμορίτιδα:

Εμφανίζεται συνήθως μετά από ένα κοινό κρυολό-

γημα. Είναι ιογενούς αιτιολογίας, αλλά μπορεί και να

εξελιχθεί σε βακτηριδιακή και μπορεί να διαρκέσει

10-14 ημέρες. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ø  παχύρευστες βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από τη

μύτη, Ø μπούκωμα στη μύτη, Ø πυρετό, Ø βήχα,

Ø πονοκέφαλο.

Χρόνια ιγμορίτιδα:

Τα επεισόδια της χρόνιας ιγμορίτιδας μπορούν να εμ-

φανιστούν 4-6 φορές το χρόνο και η διάρκειά τους

ξεπερνά συνολικά τις 12 εβδομάδες. Μπορεί να συ-

νοδεύεται από:

Ø  ρινικούς πολύποδες (σπάνιοι στα παιδιά),

Ø από αλλεργίες, άσθμα,

Ø ανοσοανεπάρκεια,

Ø κυστική ίνωση,

Ø γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Ø και άλλες σπανιότερες παθήσεις.

Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η στενή συνεργασία

του ωτορινολαρυγγολόγου και του παιδιάτρου σε επί-

πεδο τόσο διάγνωσης όσο και θεραπείας της νόσου

που ταλαιπωρεί το παιδί και τους γονείς του» αναφέ-

ρει ο κ. Αρτόπουλος.

ΠΡΟΛΗΨΗ   ΚΑΙ   ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η πρόληψη σε κάθε νόσημα είναι εξίσου σημαντική

με τη θεραπεία, αν όχι σημαντικότερη. Στο πλαίσιο

αυτό, τρία είναι τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να

εφαρμοστούν:

1. Η υγιεινή της μύτης θα πρέπει να αποτελεί καθη-

μερινή υπόθεση, με τη χρήση του φυσιολογικού ορού

σε πρώτο πλάνο.

2. Το σπίτι θα πρέπει να μην έχει οσμές από τσιγάρο.

Οι καπνιστές γονείς θα πρέπει να βρουν τρόπο ώστε

η ατμόσφαιρα στο σπίτι να παραμένει καθαρή.

3. Η ανακάλυψη των αλλεργιογόνων αυτών που πι-

θανώς να ευθύνονται για την ανάπτυξη της αλλεργι-

κής ρινίτιδας με ειδικά τεστ.

Στην οξεία ιγμορίτιδα χορηγούνται:

― Πολλά υγρά, ούτως ώστε να ρευστοποιούνται και

να αποβάλλονται οι βλέννες ευκολότερα,

― Φυσιολογικός ορός και αποσυμφορητικά από τη

μύτη ώστε να παραμείνει ανοικτή και να μην αναπνέει

το παιδί από το στόμα,

― Αντιβιοτικά φάρμακα από του στόματος για 10-14

ημέρες είναι η θεραπεία εκλογής,

― Σε περίπτωση γνωστής αλλεργικής ρινίτιδας θα

πρέπει να χορηγηθεί συμπληρωματικά και ένα αντιι-

σταμινικό φάρμακο

Στη χρόνια ιγμορίτιδα:

― Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να διαρκέσει από 2

έως 6 εβδομάδες.

― Διαλύματα ορού (πλύσεις) μπορούν να μειώσουν

τις ρινικές εκκρίσεις και το οίδημα.

― Η τοποθέτηση τοπικών κορτικοστεροειδών και

συμφορητικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 7-10

ημέρες, όχι όμως για μεγαλύτερο διάστημα.

― Η αντιμετώπιση τόσο της αλλεργικής ρινίτιδας όσο

και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, ως αι-

τιών της νόσου, αποτελεί το σημείο κλειδί για την αν-

τιμετώπιση της χρόνιας ιγμορίτιδας.

― Η χειρουργική αντιμετώπιση αφορά περιπτώσεις

όπου αποτυγχάνει η συντηρητική-φαρμακευτική αγωγή.

Ν. Αρτόπουλος,  ΩΡΛ

www.artopoulos.com   

Δωρεάν εξετάσεις μαστού και ΠΑΠ

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Η

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», σε συνεργασία με το

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», το οποίο ξεκινά

πληθυσμιακό έλεγχο, για την πρόληψη και έγκαιρη διά-

γνωση των κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου της μή-

τρας.  Στόχος του προγράμματος, είναι η εξέταση όλων

των γυναικών ηλικίας 25 ετών και άνω με τεστ Παπανι-

κολάου και των γυναικών από 40 ετών και άνω, επιπρο-

σθέτως με μαστογραφία.

Η ειδική αυτοκίνητη μονάδα στην οποία γίνονται οι εξε-

τάσεις, θα βρίσκεται έως και το Σάββατο, 31 Μαρτίου

2018, στον αύλειο χώρο του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μαρ-

κοπούλου (Χαρ. Νικολάου & Α. Κουμπή). Οι ενδιαφερόμε-

νες μπορούν να επικοινωνούν άμεσα, τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες, με τον Δήμο Μαρκοπούλου, στο τηλέ-

φωνο 22990 71706 (Τόνια Μαμούρη), για να προγραμμα-

τίσουν το ραντεβού τους.

Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το «Ελληνικό

Ίδρυμα Ογκολογίας» και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλεί στην ενημερω-

τική εκδήλωση για τον καρκίνο, το Σάββατο, 10 Μαρτίου

2018 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Νι-

κολάου και Κωνσταντίνου Μεθενίτη», στον 1ο όροφο του

Δημοτικού Κινηματοθεάτρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

"Η αναπηρία στην Ελλάδα
του σήμερα"

Oμιλία με θέμα "Η αναπηρία στην Ελλάδα του σήμερα"
οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), με ομιλητή τον ψυχολόγο  Κολίσογλου Αν-

δρέα., την Παρασκευή 9/3, στις 18.00 στα γραφεία της

ΚΟΙΝΣΕΠ Joint Group, Σταδιου 51 Αθήνα.

Θα συζητηθούν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι άν-

θρωποι με αναπηρία, καθώς και τι μπορούν να διεκδική-

σουν. Θα ακολουθήσει συζήτηση.
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Στις 18 Μαρτίου, οργανώνεται ο Ημι-

μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, που

θα ξεκινάει από το Μνημείο Αγνώ-

στου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου

Αμαλίας με κατεύθυνση προς την οδό

Πανεπιστημίου.

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος ολοκληρώ-

νεται στις 12.15μμ, 3 ώρες μετά την

εκκίνηση (συμπεριλαμβανομένου και

των διστημάτων μεταξύ των τμηματι-

κών εκκινήσεων).

Οι αθλητές τερματίζουν επί της Λ.

Αμαλίας, στο ύψος της Πλατείας

Συντάγματος (Μνημείο Άγνωστου

Στρατιώτη), μετά από δύο γύρους,

ερχόμενοι από τη Λ. Πανεπιστημίου.

Θα δοθούν διαδοχικά τρεις (3) εκκινή-

σεις με το σύστημα εκκίνησης "κατά

κύματα" (wave start). Οι δρομείς θα

τοποθετηθούν σε τέσσερα (4) διαφο-

ρετικά blocks. Οι αθλητές του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος θα

καταλάβουν την πρώτη σειρά στη

γραμμή εκκίνησης. Αναλυτικότερα:

1ο Block - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Α/Γ & Διακεκριμένοι Αθλητές:

09.00πμ

2ο Block - Οι 1000 καλύτερες επιδό-

σεις: 09.00πμ

3ο Block - Οι 2800 επόμενες καλύτε-

ρες επιδόσεις: 09.01πμ

4ο Block - Οι 3000 επόμενες καλύτε-

ρες επιδόσεις & εγγραφές χωρίς επί-

δοση: 09.04πμ

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Από ώρα 07.00  θα υπάρχει απαγό-

ρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων σε

όλο το κέντρο της Αθήνας, ενώ ολό-

κληρη η Λ. Αμαλίας θα παραμείνει

κλειστή για τα τροχοφόρα από τις

05.00πμ.

Για να συμμετάσχει κάποιος στον

Ημιμαραθώνιο Δρόμο θα πρέπει να

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας του (γεννημένοι/νες το 2000

και μεγαλύτεροι).

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή του ΗμιΜαραθωνίου ακο-

λουθεί τις οδούς: Πανεπιστημίου -

Aιόλου (αριστερά) - Σταδίου (αρι-

στερά) - Φιλελλήνων - Αμαλίας

(δεξιά) - Βασ. Όλγας (αριστερά) -

Βασ. Κων/νου (στο ρεύμα καθόδου

των αυτοκινήτων) μέχρι Ερατοσθέ-

νους (αλλαγή ρεύματος κυκλοφορίας

στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά) - Λ.

Βασ. Σοφίας - κόμβος Βασ. Σοφίας /

Κηφισίας / Αλεξάνδρας - Λ. Αλεξάν-

δρας (αριστερά) στο καθοδικό ρεύμα

κυκλοφορίας - Πατησίων (δεξιά) -

αναστροφή στην οδό Κεφαλληνίας -

Πατησίων (προς Ομόνοια) - Αιόλου -

Σταδίου (αριστερά) - Φιλελλήνων -

Αμαλίας (δεξιά) και στο φανάρι της

Βασ. Όλγας αλλαγή ρεύματος κυκλο-

φορίας (ρεύμα ανόδου αυτοκινήτων

προς Σύνταγμα) - Αθ. Διάκου (αρι-

στερά) - Αρδηττού (αριστερά) - Βασ.

Κων/νου (στο ρεύμα καθόδου προς

Πειραιά) - Βασ. Σοφίας – Ζαχάρωφ

(αριστερά) – Λ. Αλεξάνδρας (αρι-

στερά) - Πατησίων (αριστερά) -  Πα-

νεπιστημίου (αριστερά) - Αμαλίας με

κατάληξη και τερματισμό μπροστά

στην Πλατεία Συντάγματος (Μνημείο

Αγνώστου Στρατιώτη).

Mεγάλες επιτυχίες κατάφεραν οι αθλητές του Γ.Σ.

Γλυφάδας, στο στίβο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

ανώμαλου δρόμου, που έγινε την Κυριακή 25 Φε-

βρουαρίου στο αθλητικό κέντρο Σκαμνιές στην Πηγή

Τρικάλων. Oι αγώνες έγιναν με αντίξοες καιρικές

συνθήκες, αφού έγιναν υπό βροχή.

Οι αθλητές του Γ.Σ. Γλυφάδας επέστρεψαν  με τρία

χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Την 1η θέση κατέλαβε η Ανθή Κυριακοπούλου στην

κατηγορία των Γυναικών και 3η η Κωνσταντίνα Χάν-

τζου στην κατηγορία των Κορασίδων.

Την 1η θέση στην Ομαδική κατάταξη στις Γυναίκες

στα 8.000μ κέρδισε η ομάδα των Γυναικών με τις

αθλήτριες Κυριακοπούλου Ανθή, Καρακατσάνη Ανα-

στασία, Πιβιλέτζιο Γκλόρια και Λευκοπούλου Ελένη.

Την 1η θέση στην Ομαδική κατάταξη στις Κορασίδες

στα 3.000μ. κέρδισε η ομάδα των Κορασίδων  με τις

Χάντζου Κων/να, Παπαϊωάνου Κατερίνα, Καρνα-

σιώτη Ευαγγελία, Ρεφενέ Κατερίνα, Ντερμιτιάν Σι-

μόνα .

Την 3η θέση στην Ομαδική κατάταξη στους Παίδες

κέρδισε η ομάδα των Παίδων με τους Μαθιόπουλο

Γιώργο, Περίφανο Κων/νο,  Πολίτη Στέργιο, Γρα-

τσούνα Θωμά. 

Ο Γ.Σ. Γλυφάδας, για πρώτη φορά κέρδισε την 1η

θέση στην γενική βαθμολογία μεταξύ όλων των Σω-

ματείων που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα ανώμαλου δρόμου  για το έτος 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ-8κμ

-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ-1η-28.46

-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-4η-28.55

-ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ-8η-29.36

-ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-13η-31.00

Βαθμολογία

1η-ΓΣ Γλυφάδας 13

ΣΤΙΒΟΣ

Ο  Γ. Σ.  ΓΛΥΦΑΔΑΣ πρωταθλητής Ελλάδος στις Γυναίκες

Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αθήνας
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 09.00πμ
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...στο κύλισμα της μπάλας

SUPER LEAGUE

Διακοπή μέχρι το ξεκαθάρισμα του τοπίου

ζητά η ΑΕΚ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του ματαιωθέντος

ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακού. Την ώρα που το μπαράζ

αλληλοκατηγοριών για «ενόχους» και «αθώους» με-

ταξύ των δυο εμπλεκόμενων ΠΑΕ συνεχίζεται ακατά-

παυστα μέσω των διαδικτυακών μηνυμάτων, θέση πήρε

και η ΠΑΕ ΑΕΚ. Με επιστολή της προς τον υφυπουργό

Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και τη Super League, η

οποία υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο,

Μηνά Λυσσάνδρου, η ΑΕΚ ζητά τη διακοπή του πρω-

ταθλήματος μέχρι την εκδίκαση όλων των εκκρεμών

υποθέσεων. Τη θέση αυτή διατύπωσε η «Ενωση» προ-

κειμένου να υπάρξει τελεσιδικία άμεσα όλων των εκ-

κρεμοτήτων, που όσο παραμένουν δυναμιτίζουν

περισσότερο το κλίμα, ενώ αφήνουν στην αβεβαιότητα

και τους διεκδικητές του τίτλου.

«Καθημερινά γινόμαστε όλοι μάρτυρες ατέρμονων σε-
ναρίων και επικοινωνιακής ερμηνείας των διατάξεων
του Πειθαρχικού Κώδικα, γεγονός που πλήττει ακόμα
και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και προκαλεί
σύγχυση στο φίλαθλο κοινό αλλά ακόμα και στους άμε-
σους εμπλεκόμενους...», αναφέρει μεταξύ άλλων η

επιστολή της ΠΑΕ ΑΕΚ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σε καταγγελία προς τον Αθλητικό Ει-

σαγγελέα για τα όσα συνέβησαν την Κυριακή μέσα και

έξω από το γήπεδο της Τούμπας προχώρησε χτες ο

Ολυμπιακός, ενόψει και της κλήσης του ίδιου και του

ΠΑΟΚ από την αρμόδια Επιτροπή της Super League, η

οποία κλήση αναμένεται ίσως και σήμερα. Στην καταγ-

γελία οι «ερυθρόλευκοι» επισυνάπτουν και σχετικό

οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο μεταξύ άλλων περι-

λαμβάνεται και η στιγμή που ο τεχνικός Οσκαρ Γκαρσία

δέχεται το ρολό της ταμειακής μηχανής.

ΠΑΟΚ: Στο πλαίσιο της ετοιμασίας τους για την απο-

λογία τους στην Πειθαρχική Επιτροπή, στον ΠΑΟΚ ενη-

μερώθηκαν για την έκθεση της Aστυνομίας, που αφορά

τα επεισόδια έξω από το γήπεδο, όπου γίνεται ανα-

φορά σε τραυματισμό τριών αστυνομικών. Την ανα-

φορά επικαλείται και ο Ολυμπιακός στην καταγγελία

του. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει ότι όπως

προκύπτει από την έκθεση, τα επεισόδια συνέβησαν σε

μακρινή απόσταση από τον περιβάλλοντα χώρο του γη-

πέδου της Τούμπας.

Σημειώνεται πως το περιστατικό εγκυμονεί νέο κίνδυνο

αφαίρεσης βαθμών για τον «Δικέφαλο του Βορρά», αν

αποδειχθεί ότι έγινε έξω από το γήπεδο.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Μείωσε την ποινή στον Δ. Γιαννακόπουλο

Στη μείωση της ποινής που είχε επιβάλει στον ισχυρό

άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δ. Γιαννακόπουλο προ-

χώρησε η αρμόδια επιτροπή της Ευρωλίγκας, έπειτα

από έφεση που κατέθεσε ο τελευταίος. Οπως γνωστο-

ποιήθηκε, η ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους

αγωνιστικούς χώρους της διοργάνωσης μειώθηκε από

ένα έτος σε 5 μήνες, κάτι που σημαίνει πως ο Δ. Γιαν-

νακόπουλος δεν θα έχει δικαίωμα εισόδου μέχρι το

τέλος της φετινής σεζόν. 

Παράλληλα, παρέμεινε το πρόστιμο των 60.000 ευρώ

που καλείται να πληρώσει. Υπενθυμίζεται πως ο Δ.

Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί για αναρτήσεις του στο

Instagram μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Η από-

φαση της Ευρωλίγκας ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που

στους «πράσινους» υπήρχε εκνευρισμός για την καθυ-

στέρηση στην εκδίκαση της έφεσης. Στην έφεσή του ο

Δ. Γιαννακόπουλος είχε ζητήσει την πλήρη διαγραφή

της ποινής, που δεν έγινε δεκτή. Πλέον αναμένεται η

αντίδραση του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού».

ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βολές» Γ. Βασιλακόπουλου κατά Ευρωλίγκας

«Βολές» κατά της Ευρωλίγκας εξαπέλυσε για μια ακόμη

φορά ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθο-

σφαίρισης (ΕΟΚ), Γιώργος Βασιλακόπουλος, σε συνέν-

τευξή του στην αθλητική εφημερίδα «Sportime» με

αφορμή τη συμμετοχή της Εθνικής στις υποχρεώσεις του

δεύτερου «παραθύρου» της FIBA για τα προκριματικά

του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ

μίλησε για επιτυχημένη επαναφορά των προκριματικών

από τη FIBA, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα «παρά-

θυρα» στάθηκαν όρθια, παρότι πολεμήθηκαν αρκετά, και

ότι το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως ο κόσμος θέλει να

βλέπει τις Εθνικές ομάδες. 

Οσο για την άρνηση της Ευρωλίγκας να διακόψει το

πρόγραμμά της, ο Γ. Βασιλακόπουλος έκανε λόγο για

κορυφαίο σημείο εκφυλισμού του ευρωπαϊκού μπά-

σκετ, με ευθύνη της Ευρωλίγκας, την οποία κατηγό-

ρησε ότι προσπαθεί να «σπάσει» τη σχέση του κόσμου

με τις Εθνικές ομάδες, ώστε να γιγαντωθεί η δική της

διοργάνωση.  

Μίλησε επίσης για «σκοτεινά οικονομικά μονοπάτια»
στα οποία βαδίζει η εταιρεία που διοικεί την Ευρω-

λίγκα. Εξέφρασε τέλος την απορία πώς, μετά απ' όλα

αυτά, δεν έχουν αντιδράσει τα ίδια τα σωματεία και οι

εθνικές Λίγκες, που είναι άμεσα θιγόμενοι, καλώντας

σε αντίδραση και τους ίδιους τους παίκτες.

ΒΟΛΕΪ

Πανηγυρική πρόκριση για τις «ερυθρόλευκες»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός θα

δώσει το «παρών» στην τετράδα του Challenge Cup γυ-

ναικών. Χτες προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά, νι-

κώντας στο κλειστό του Ρέντη την ελβετική

Πφέφινγκεν με 3-0, στο δεύτερο ματς για τα προημι-

τελικά της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική

ομάδα είχε επικρατήσει και στο πρώτο παιχνίδι με 3-1.

Στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το νικητή

της συνάντησης Ντιναμό Κράσνονταρ και Οστράβα, με

τη ρωσική ομάδα να συγκεντρώνει τις περισσότερες πι-

θανότητες, αφού είχε νικήσει με 3-1 στην Τσεχία. Οι

ημερομηνίες των ημιτελικών δεν έχουν γνωστοποιηθεί

ακόμα, ωστόσο ο Ολυμπιακός θα είναι ο γηπεδούχος

στο πρώτο ματς.

Πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν η Χίπε με 17

πόντους. Τα σετ: 25-4, 25-18, 25-20.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ

ΣΤΙΒΟΥ

Η ελληνική αποστολή

Η Ελλάδα συμμετέχει στη διοργάνωση με 8μελή απο-

στολή, αποτελούμενη από 4 αθλητές και ισάριθμες

αθλήτριες. Το «βαρύ χαρτί» της ομάδας αποτελεί η πα-

ρουσία της χρυσής Ολυμπιονίκη και παγκόσμιας πρω-

ταθλήτριας στο άλμα επί κοντώ, Κατερίνας Στεφανίδη.

Οι ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση ξεκίνησαν

Παρασκευή 2/3, και θα κορυφωθούν το Σαββατοκύ-

ριακο.

Αναλυτικά η ελληνική αποστολή:

ΑΝΔΡΕΣ: Κώστας Δουβαλίδης (100 μ. εμπόδια), Κώ-

στας Φιλιππίδης - Εμμανουήλ Καραλής (άλμα επί

κοντώ), Μίλτος Τεντόγλου (άλμα εις μήκος).

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Ραφαέλα Σπανουδάκη (60 μ.), Μαρία Μπε-

λιμπασάκη (400 μ.), Ελισάβετ Πεσιρίδου (60 μ. εμπό-

δια), Κατερίνα Στεφανίδη (άλμα επί κοντώ), Βούλα

Παπαχρήστου (άλμα εις τριπλούν).

ΣΚΑΝΔΑΛΟ «KΟΡΙΟΠΟΛΙΣ»

Αθώοι για την εγκληματική οργάνωση

(Αθώοι για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης

στο ποδόσφαιρο κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι για

την υπόθεση των στημένων αγώνων του 2011, το απο-

καλούμενο σκάνδαλο «Κοριόπολις». Το δικαστήριο

προχώρησε σε κρίση που περιλαμβάνει παραγραφές,

απαλλαγές και ενοχές για επιμέρους πράξεις δωροδο-

κίας - δωροληψίας και παράνομου στοιχηματισμού,

αλλά το βασικό σημείο της απόφασης είναι πως όλοι

οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι για τα αδικήματα

της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του τριμε-

λούς Eφετείου κακουργημάτων, ο πρώην πρόεδρος του

Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέας Μπέος κρίθηκε ένοχος

μόνο για το αδίκημα της δωροδοκίας - δωροληψίας για

αλλοίωση αποτελέσματος δύο αγώνων. Ο Γ. Τσακο-

γιάννης κρίθηκε ένοχος για απόπειρα εκβίασης κατ'

εξακολούθηση, δωροδοκία - δωροληψία για τέσσερις

αγώνες, διεξαγωγή και συμμετοχή σε παράνομο στοί-

χημα, ξέπλυμα και οπλοκατοχή. Ενοχοι επίσης για επι-

μέρους πράξεις κρίθηκαν οι Γ. Κομπότης, Αβρ.

Παπαδόπουλος, Γ. Μποροβήλος και Δ. Μπάκος.

Η πλειοψηφία των αδικημάτων είναι σε βαθμό πλημμε-

λήματος). 

Μετά από 8 χρόνια, ΟΛΑ ΜΕΛΙ ΓΑΛΑ και εις ανώτερα…

Kαι είχα μία στενοχώρια για τα παιδιά μας… Εσείς τι

λέτε;;;;;

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ




