
Eπιτροπή Λογιστικού
Ελέγχου για το χρέος

194 ΧΡΟΝΙΑ από την Επανάσταση του 1821! Σε έξη

χρόνια θα γιορτάσουμε, υποτίθεται, τα 200 χρόνια

από την “ανάσταση του γένους”, όπως μαθαίναμε

στα παιδικά μας χρόνια, εμείς οι μεγάλοι! Τώρα;

Τώρα, αν θέλω ν’ αναφέρω μερικά αισιόδοξα γεγο-

νότα είναι η κατάργηση των prive παρελάσεων, των

κυβερνήσεων ΣμαροΒενιζέλου,

ερήμην και απαγορευομένης της

συμμετοχής του λαού. Των παρε-

λάσεων της ντροπής, μπροστά από

ηγέτες ανάξιους εκπροσώπησης

της τιμής των ηρώων. Πολιτικής

ηγεσίας που ντρόπιαζε το μήνυμα

της ημέρας.

Η παρούσα κυβέρνηση δείχνει να

κάνει μια προσπάθεια ανάκτησης

της εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά ούτε αυτή, φαίνε-

ται, είναι αποφασισμένη, να ξεκαθαρίσει τα πράγ-

ματα, ούτε ο φοβισμένος λαός βοηθά, προς αυτή

την κατεύθυνση. Το ελαφρυντικό του λαού είναι η

εκφοβιστική προπαγάνδα που ασκούν τα συστημικά

ΜΜΕ, κυρίως η τηλεόραση. Εχουμε φτάσει στο τρα-

γικό σημείο, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι δημο-

σκοπήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού

λαού να φοβάται μπας και φύγουμε από το ευρώ και

επιθυμεί “συμβιβασμό και μνημόνια” προκειμένου να

παραμείνουμε σ’ αυτό!!!

Γιατί ορέ, που θα ‘λεγε ο Γέρος του Μωριά. Τί καλό

είδατε απ’ το ευρώ; Τί καλό είδατε και το βάλατε

πάνω απ’ την αξιοπρέπειά μας; Πάνω απ’ την αξιο-

πρέπεια του ανθρώπου, πάνω από την εθνική αξιο-

πρέπεια! Τί είδατε;

― 300.000 λουκέτα επιχειρήσεων

― 2.000.000 ανέργους,
Συνέχεια στη σελ. 2

“Ζητάμε ισότιμη μεταχείριση”

Διαψεύδουν οι Δήμαρχοι
Κρωπίας και Λαυρεωτικής για
στήριξή τους στην “Παράκτιο
Μέτωπο Α.Ε.” Σελίδα 6

www.eudaimonia.eu Σελίδα 7

Ενδοσχολική βία και 

εκφοβισμός Σελίδα 12

Ξενοδοχειακή τουριστική

ανάπτυξη στα Αστέρια Γλυφάδας

ενέκρινε η Περιφέρεια Σελίδα 17

Τοπικό Δίκτυο σχολικής βίας
στο Δήμο Παλλήνης  Σελίδα 7

Σελίδa 3
Σελίδa 9

του Κώστα
Βενετσάνου

“Οταν η διοίκησις βιάζη, αθετή, κατα-
φρονή τα δίκαια του λαού και δεν 
εισακούη τα παράπονά του, το να 
κάμη ο λαός ή κάθε μέρος του λαού 
επανάστασιν, να αρπάζη τα άρματα και
να τιμωρή τους τυράννους του, είναι το
πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του 
και το πλέον απαραίτητον από όλα 
τα χρέη του.”

Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής

25η Μαρτίου 1821 – 2015
Επαναδιακήρυξη της Ανεξαρτησίας
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Συνέχεια από τη σελ. 1

― 3 εκατομμύρια κάτω απ’ το όριο της φτώχειας

― 45% απώλεια εισοδήματος, 

― Μενανάστευση 200.000 νέων και σπουδαγμένων 

― 6.000 αυτοκτονίες!

― Κατάθλιψη!

Κι απάνω που ανασάναμε κι ελπίσαμε, ΔΕΝ άφησαν

ούτε στιγμή, οι λύκοι και τ’ αρπαχτικά του Μαμωνά,

των “σταυροφόρων” Γότθων, τα βαμπίρ του Κεφα-

λαίου, ούτε στιγμή την κυβέρνηση που εξέλεξε ο

Λαός να κάνει τη δουλειά που της αναθέσαμε.

“Είναι μονομερής ενέργεια” η ψήφιση νόμων από τη

Βουλή, που είναι εντολοδόχος του κυρίαρχου ελλη-

νικού λαού; Είναι εταίροι αυτοί; Αυτοί που μας εξα-

χρείωσαν και μας χρέωσαν για να διασώσουν το

τραπεζικό τους σύστημα, από τα “τοξικά” των τραπε-

ζών που συσσωρεύτηκαν από τα “παιχνίδια” των

γκόλντεν μπόις και των μεγαλομετόχων. 

Είναι εταίρες οι χώρες που πήραν τέτοιες αποφάσεις,

πίσω από κλειστές πόρτες; 

Ρωτάω: Τί έλεγε η άκρως απόρρητη έκθεση της Κομ-

μισιόν που συζήτησε το Εκοφίν στις 10 Φεβρουαρίου

του 2009; 

Ρωτάω τον Κώστα Καραμανλή και τόν τότε Υπουργό

Οικονομικών.

Ρωτάω τους τότε ευρωβουλευτές και τους τωρινούς,

αν το ξέρουν. Ελεγε ή δεν έλεγε ότι οι ευρωπαϊκές

τράπζες - Ντόιτσε Μπανκ και οι άλλες της Γαλλίας,

της Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας κατείχαν “το-

ξικά” στοιχεία στο ενεργητικό τους 18,6 τρις εκατομ-

μύρια ευρώ;

Διαπίστωσαν ότι η Ε.Ε. ΔΕΝ μπορεί να διασώσει

αυτό το τραπεζικό σύστημα γιατί θα διαλυθεί η ΟΝΕ

και πιθανότητα η Ε.Ε. με επιπτώσεις στην παγκόσμια

οικονομία;

Αποφάσισαν ναι ή όχι να το διασώσουν εις βάρος

των λαών, χάριν ...των λαών, ώστε το Κεφάλαιο να

μείνει αλώβητο;

Αυτό το ευρώ θέλετε να κρατήσουμε “αντί πάσης θυ-

σίας”; Το ευρώ μωρέ, ή την εθνική μας αξιοπρέπεια;

Γι’ αυτό έχυσαν το αίμα τους Εκείνοι οι πρόγονοί μας

πριν 200 χρόνια;

Είναι καιρός θαρρώ, να επαναδιακηρύξουμε την

εθνική μας ανεξαρτησία, ενώπιον όλων των λαών

της οικουμένης, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα.

Αυτό φοβούνται οι σύγχρονοι φεουδάρχες και κυνη-

γάνε την κυβέρνηση που εκλέξαμε.

Αν η κυβέρνηση αντέξει να πάρει πάνω της αυτό το

βάρος, θα είναι άξια.

Αν ο λαός αντέξει να πει “όχι” και να παλέψει τα δύ-

σκολα, θα είναι άξιος των προγόνων του. Αλλιώτικα

θα είναι ανάξιος της βαριάς του κληρονομιάς.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ (που τώρα είναι αξιοπρέ-

πεια ή καγιάκ!). Δεν αντέχω τους “μπλουμ”, τους

Βολφγκανγκ και τους άλλους να μου κουνάνε το δά-

χτυλο.

Μας χρωστάνε· ΔΕΝ τους χρωστάμε! Κι αυτό θα

αποδειχθεί με την πρωτοβουλία που πήρε η Πρό-

εδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου και η

Σοφία Σακοράφα να συσταθεί Επιτροπή Λογιστικού

Ελέγχου για το χρέος.

Ψηλά το κεφάλι! Γιορτάστε με υπερηφάνεια και αγω-

νιστικό φρόνημα την 25η Μαρτίου!

Εχουμε το μερίδιο της ευθύνης μας, να ξαναγρά-

ψουμε ιστορία!

Αυτό είναι το έργο ελεύθερων και υπερήφανων αν-

θρώπων. Δεν αξίζει στoυς ραγιάδες τέτοιο χρέος.

Γιατί αυτό είναι ΤΟ ΧΡΕΟΣ!

Επαναδιακήρυξη της Ανεξαρτησίας μας!

H παρέλαση στα 3Β Σελ. 6

Συνάντηση φορέων για τη νήσο

Υδρούσα στη Βούλα Σελ. 6

Η Φιλική Εταιρία, η οργάνωσή
της γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Το σαλόνι Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Φοβοκρατίας το ανάγνωσμα
Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Γιατί ακόμη λιγνίτη;;;
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 11

Aνακαλύφθηκε το Σπήλαιο Κοτζιά,

στον Προφήτη Ηλία Κορωπίου Σελ. 13

Αποφάσεις Περιφερειακού

Συμβουλίου Σελ. 16

“Σύμφωνο των Δημάρχων” Σελ. 14

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω.
Άπιτε! Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 17

Ο ΝΑΟΒ στο Eurolymp Week με
επιτυχίες Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος

Καμμένος τίμησε τον ΕΠΟΠ Λχία (ΠΖ)

Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος

βρήκε έξω από τράπεζα και παρέδωσε

το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ,

χωρίς να δεχθεί ούτε τα εύρετρα που

προβλέπονται.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Αρχη-

γός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κω-

σταράκος και ο Αρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Βασίλης Τελλίδης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παραδί-

δοντάς του τον Θυρεό του Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας είπε τα εξής:

«Θέλω να σας συγχαρώ για την πράξη
σας, η οποία, όσο και αν φαίνεται λο-
γική, όσο και αν φαίνεται απλή, έχει
ιδιαίτερη σημασία. Γνωρίζω, ότι παρότι
η οικονομική κατάσταση και η δική σας
και της οικογένειάς σας είναι δύ-

σκολη, όχι μόνο παραδώσατε το ποσό,
αλλά αρνηθήκατε να πάρετε και τα εύ-
ρετρα. Εκ μέρους του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, εκ μέρους του ελλη-
νικού λαού, θέλω να σας συγχαρώ δη-
μόσια που δείξατε το ήθος του Έλληνα
Υπαξιωματικού, του Έλληνα Στρα-
τιώτη. Είμαστε υπερήφανοι για εσάς.

Σας απονέμω από την καρδιά μου τον
Θυρεό του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας και έχω δώσει ήδη εντολή να με-
τατεθείτε άμεσα στον τόπο κατοικίας
σας. Θερμά συγχαρητήρια. Είμαστε
υπερήφανοι για εσάς και σας ευχαρι-
στούμε, γιατί αποδεικνύετε τι σημαίνει
Έλληνας Στρατιώτης». 

Πράξεις που πρέπει να αναδεικνύονται!
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Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Αγώνας πέντε ετών για τη συγκρότης

Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου (ΕΛΕ),

φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά. Η

ΕΛΕ θα εξετάσει και θα αναλύσει την

προέλευση του δημόσιου χρέους της Ελ-

λάδας (πόσα χρωστάμε, γιατί τα χρω-

στάμε και από πότε τα χρωστάμε). 

Την πρόταση αυτή είχε προσπαθήσει να

προωθήσει, πριν πέντε χρόνια, η τότε

βουλευτής και σήμερα ευρωβουλευτής

Σοφία Σακοράφα.

Η υιθέτηση της προσπάθειας έγινε από την

Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντο-

πούλου, και η απόφαση να συγκροτηθεί η

Ε.Λ.Ε. με βάση τον Κανονισμό της Βουλής,

ώστε να υπάρξει η αναγκαία στήριξη για

την έρευνα, καθώς και η προώθηση και

αξιοποίηση των συμπερασμάτων της,

μπήκε στο δρόμο της άμεσης υλοποίησης

με επικεφαλής την Σοφία Σακοράφα, όπως

δείχνει το πάνελ. Αριστερά ο Σ. Σακοράφα,

Ζωή Κωνσταντοπούλου και  Ερικ Τουσαίν.

Θα συσταθεί Διεθνής Ομάδα με ειδικούς

Επιστήμονες. Θα  έχει ομάδες εργασίας

και θα συγκροτείται από πρόσωπα εγνω-

σμένου κύρους που θα έχουν καταγε-

γραμμένη εμπειρία σ’ αυτή την υπόθεση.

Η πρώτη συνάντηση είναι μία πρόσκληση

που θα γίνει στις αρχές Απριλίου.

Την προσπάθεια στηρίζει έμπρακτα, όπως

δηλώθηκε, στη συνέντευξη Τύπου που

έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο την Τρίτη

17/3, ο Ερικ Τουσαίν, ειδικός επιστήμων

για θέματα επονείδιστου και παράνομου

χρέους.

Τον Ιούνιο, στόχος είναι να υπάρχουν κά-

ποια συμπεράσματα και στη συνέχεια η

ΕΛΕ θα πιέσει και το Κοινοβούλιο να συμ-

πράξει ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα.

Μετά τις εισηγητικές ομιλίες της Προ-

έδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, της ευ-

ρωβουλευτού Σοφίας Σακοράφα, του

Ερίκ Τουσαίν και του παρευρισκόμενου

Υπουργού και Συνταγματολόγου Γ. Κα-

τρούγκαλου, ο λόγος δόθηκε στους δη-

μοσιογράφους, ελληνικών και ξένων

μέσων ενημέρωσης.

Από την ΕΒΔΟΜΗ, ο Κώστας Βενετσά-

νος, έθεσε το θέμα απόρρητης έκθεσης

της Κομισιόν για τρισεκατομμύρια τοξικά

των τραπεζών, που στη συνέχεια τα πέ-

ρασαν στους ...λαούς.

Όπως είπε και ο ίδιος, παρέλειψε να δια-

τυπώσει το δεύτερο ερώτημα, ενώ ανέ-

πτυξε συμπυκνωμένα την αιτιολόγησή

του. Προφανώς, λόγω του χώρου και του

ακροατηρίου, ο πολιτικός νίκησε το δη-

μοσιογράφο. Απόδειξη το ενδιαφέρον

που ξεπήδησε σε δύο - τρεις παρακαθή-

μενους συναδέλφους, που τον ρωτούσαν

“ποια εφημερίδα εκπροσωπεί”, “αν έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας”, κλπ.

Διατυπώνει, έστω και καθυστερημένα,

εδώ, το αυτονόητο ερώτημα που προκύ-

πτει από την εισήγηση: “Σκοπεύουν οι
ευρωβουλευτές μας να φέρουν το θέμα
στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ζητώντας
την προσκόμιση και δημοσιοποίηση  της
εν λόγω έκθεσης της Κομισιόν; Προτί-
θενται να πράξουν το ίδιο οι βουλευτές
στο εθνικό Κουνοβούλιο, ζητώντας επι-
πλέον διευκρινίσεις από τον τότε Πρω-
θυπουργό και τον Υπουργό
Οικονομικών;”

Εκκίνηση για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου

Το “παρών” στη διεθνή συνάντηση οδήγησης της κοινότητας alfisti.gr (φίλοι και ιδιοκτήτες

αυτοκινήτων Alfa Romeo) στις Σέρρες έδωσε το τριήμερο 13-15 Μαρτίου, ο δημοτικός

σύμβουλος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” και πο-

λιτευτής στην περιφέρεια Αττικής, Δημοσθένης Δόγκας. 

Ήταν μια διοργάνωση - γιορτή της αυτοκίνησης, για την προώθηση της κυκλοφοριακής

αγωγής, της οδικής ασφάλειας και της αγάπης για το αυτοκίνητο και τη σύγχρονη τε-

χνολογία που προσέλκυσε πάνω από 80 συμμε-

τοχές αυτοκινήτων από πολλούς

κατασκευαστές.  

Παράλληλα, οδηγοί και συνοδηγοί είχαν την ευ-

καιρία να δουν μια σπάνια συλλογή ιστορικών δι-

κύκλων, στο Μουσείο Μοτοσικλέτας που

λειτουργεί σε χώρους του δημοτικού Αυτοκινη-

τοδρομίου Σερρών, όπου εκτίθενται δεκάδες κα-

λοσυντηρημένες μηχανές περασμένων

δεκαετιών.   

Ο Δημοσθένης Δόγκας συμμετείχε στη διοργά-

νωση με το ΙΧ αυτοκίνητό του, όπως κάθε χρόνο,

καταγράφοντας καλούς χρόνους. Μιλώντας για

το το 8ο Διεθνές Track Day σημείωσε:

“Προσπαθούμε να δείξουμε στο νέο κόσμο και
τους οδηγούς, ότι η η προπόνηση σε μια πίστα
και η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας σε ένα
επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να συμβάλλει κα-
θοριστικά στην ασφαλή οδήγηση. 
Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, να είμαστε

σωστοί στους δρόμους, λαμβάνοντας τις σωστές

αποφάσεις στις καταστάσεις που κάθε φορά προκύπτουν. Έτσι θα αναβαθμίσουμε τη χαμηλού

επιπέδου οδηγική συμπεριφορά στη χώρα μας”. 

Εκπαίδευση και αυτοβελτίωση για σωστή οδηγική συμπεριφορά

O Δημοσθένης Δόγκας στο 8ο διεθνές Track day 
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Προσκυνηματική εκδρομή

στα Καλάβρυτα

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου Βούλας,  διοργανώνει προ-

σκυνηματική εκδρομή, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 με προ-

ορισμό δύο Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως

Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.  Πρόκειται για τις Ιερές

Μονές: α) Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου και β) της Ι.Μ. Αγίας

Λαύρας. Θα επισκεφθούν και θα αποθέσουν φόρο τιμής

στο Μνημείο Πεσόντων του 1943, από τους Γερμανούς.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ για κάθε συμμετέ-

χοντα και περιλαμβάνει τη μεταφορά και την επιστροφή,

χωρίς διατροφή και χωρίς το εισιτήριο στην προαιρετική

επιλογή, να ταξιδέψουμε με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο

από το Διακοφτό προς τα Καλάβρυτα.

Δηλώσεις συμμετοχής στις κυρίες του Φιλοπτώχου Τα-

μείου του Ιερού Ναού.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ 

Στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του πρ. Κάμπινγκ

Βούλας, κάθε Πέμπτης στις 6 μ.μ. η καθηγήτρια

Ασπα Αρώνη, διαβάζει Οδύσσεια και ταξιδεύει με

τους ακροατές στην εποχή του Ομήρου!

«Το μεγάλο ποτάμι της Ιλιάδας  που ξεκινήσαμε το
Σεπτέμβρη, μας έφερε σε νέα μονοπάτια. Από την
Πέμπτη  12 Μάρτη και κάθε Πέμπτη  στις  6.00 μμ θα
ταξιδεύουμε στον κόσμο της Οδύσσειας με οδηγό
μας το κείμενο του Ομήρου. Καθένας με τις δικές
του αποσκευές σε μια μεγάλη περιπλάνηση σε τό-
πους άγνωστους.  Οι  προσωπικές μας  διαδρομές
δίπλα σε αυτήν του Οδυσσέα θα κάνουν το ταξίδι
αυτό ακόμη  πιο πλούσιο και  γοητευτικό.»

Άσπα Αρώνη

«Μέχρι το τέλος»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τόμι Λι Τζόουνς, σκη-

νοθετεί το ιδιαίτερο γουέστερν «Μέχρι το Τέλος» (The

Homesman), με πρωταγωνίστριες τέσσερεις γυναίκες -

μεταξύ άλλων - τις επίσης βραβευμένες με Όσκαρ ηθο-

ποιούς Μέριλ Στριπ και Χίλαρι Σουάνκ, που θα προβάλλει

το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»,

έως και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015.

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.00 μ.μ.
Στην Άγρια Δύση του 19ου αιώνα, ο παράνομος Τζορτζ Μπρικς
(Τόμι Λι Τζόουνς), διασώζεται από την κρεμάλα, μετά από την πα-
ρέμβαση της δυναμικής Μαίρη Μπι Κάντι (Χίλαρι Σουάνκ). Εκεί-
νος, συμφωνεί να τη βοηθήσει στην αποστολή της, να μεταφέρει
τρεις γυναίκες που έχουν χάσει τα λογικά τους, στα σύνορα της
χώρας. Θα τα καταφέρουν, απέναντι στις απειλές και τους κιν-
δύνους που θα συναντήσουν; Πώς θα τους επηρεάσει αυτή η πε-
ριπέτεια;

Είσοδος 5 Ευρώ για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως

17 ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια,

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

η Κοινωφελής Δημοτική

του Επιχείρηση

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και το 1ο Γυ-

μνάσιο Μαρκοπούλου,

οργανώνουν συναυλία –

αφιέρωμα για την 25η

Μαρτίου και την ελλη-

νική μουσική, στο πέρα-

σμα του χρόνου από την

Αρχαία Ελλάδα μέχρι σή-

μερα, με θέμα: «Ένα

τραγούδι… ένας

χορός… μια ιστορία…»,

που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή, 22 Μαρτίου

2015 και ώρα 19:00, στο

Δημοτικό Κινηματοθέα-

τρο «Άρτεμις».

Με την ευγενική συμμε-

τοχή του ακούραστου

συνεχιστή της παράδο-

σης Λάκη Χαλκιά, ορχή-

στρα μουσικών

πλαισιωμένη από την χο-

ρωδία «Μουσικές Απο-

χρώσεις» του 1ου

Γυμνασίου Μαρκοπού-

λου, ενώνουν τις φωνές

τους με μαθητές από το

1ο Λύκειο Μαρκοπούλου

και νέους πρωτοετείς

φοιτητές του τόπου, δί-

νοντας τα δικά τους αι-

σιόδοξα μηνύματα.

Την παρουσίαση επιμε-

λήθηκε η καθηγήτρια

Μουσικής του 1ου Γυμνα-

σίου Μαρκοπούλου,

Μαρία Μουσέτη.

Η είσοδος είναι ελεύ-

θερη.

«Ένα τραγούδι… ένας χορός… μια ιστορία…»
Συναυλία – αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου και την ελληνική μουσική

Η Μαρία Φαραντούρη στην
“Ανοιχτή Τέχνη”

Η «Ανοιχτή Τέχνη, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για

τις τέχνες και τον πολιτισμό», οργανώνει μια μονα-

δική βραδιά με την ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ!

Η θρυλική ερμηνεύτρια θα συνομιλήσει με την Αγαθή

Δημητρούκα για την πορεία της στο τραγούδι και τη

συνεργασία της με κορυφαίους συνθέτες και ποιητές,

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το Σάββατο, 28 Μαρ-

τίου, στις 6:00 μ.μ., στην Ανοιχτή Τέχνη, Φιλελλήνων

και Ναυάρχου Νικοδήμου 2 στην Αθήνα. Η είσοδος

είναι ελεύθερη.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
Περπατώντας στα αχνάρια των αρχαίων φιλοσόφων

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 11πμ 

Η “Εναλλακτική  Δράση” μετά από την ξενάγηση στην Ακα-

δημία του Πλάτωνα θα πραγματοποιήσει ξενάγηση στον ει-

δυλλιακό χώρο, όπου στην αρχαιότητα κυλούσαν  τα νερά

τους ο  Ιλισός και ο  Ηριδανός. Στο χώρο αυτό  ανάμεσα στα

δύο αυτά ποτάμια  που  πήρε το όνομά του από το ιερό του

Λυκείου Απόλλωνα, ίδρυσε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική

σχολή του, το περίφημο Λύκειο, το 335π.Χ, όταν διαφορο-

ποιημένος φιλοσοφικά και ιδεολογικά από τον δάσκαλό του,

αποχώρησε από την Ακαδημία  του Πλάτωνα. 

Η  Περιπατητική Σχολή του Αριστοτέλη αποτελεί  έναν από τους σημαν-

τικότερους τόπους της ιστορίας του ανθρώπινου πνεύματος, και όπως η

Ακαδημία του Πλάτωνα ιδρύθηκε μέσα  σε αθλητικό χώρο εκφράζοντας

και αυτή το πνεύμα του “Νους υγιής εν σώματι υγιεί”. 

Η συνάντηση θα είναι στις 11 το πρωί στο σταθμό μετρό

Ευαγγελισμός, έξοδος Πολεμικό μουσείο.  

Την ξενάγηση, που  θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου,

η συμμετοχή είναι ελεύθερη 

Δηλώσεις συμμετοχής Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660

(10πμ-2μμ) - 6982209948 -  ena.drasi@gmail.com

“Παρακοινωνικά φαινόμενα
κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα”

O Αττικός Πνευματικός Σύλλογος Γλυφάδας, ορ-

γανώνει κάθε Πέμπτη στις 7μ.μ., εκδηλώσεις με ομι-

λίες και συζητήσεις, στο ξενοδοχείο   Congo Palace

(Ποσειδώνος  81 Γλυφάδα  210 8946715).

Την Πέμπτη  26.3.2015 θα μιλήσει ο Γιάννης Κορ-

ναράκης του Μάνθου, ιατρός, ιστοριοδίφης, με

θέμα:  “Παρακοινωνικά φαινόμενα κατά την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα”.
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“Oταν ο Αδάμ δάγκωσε
το μήλο”

Οι Εκδόσεις Σκαραβαίος και η εφημερίδα

“ΕΒΔΟΜΗ”, θα παρουσιάσουν το βιβλίο “Οταν ο
Αδάμ δάγκωσε το μήλο” - το φαινόμενο των θρη-
σκειών, του  του Δρ. της φιλοσοφίας Δημήτρη

Τσαρδάκη, την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11 π.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2).  

Η εκδήλωση θα έχει μουσική επένδυση.

Λεπτομέρειες στη σελ. 24

«Στα ίχνη της αρχαίας Σφηττίας Οδού»

Από τη ρεματιά της Ντούκας,

στη χαράδρα του Γυρισμού»

H Oμάδα πολιτών “Συνεργασία για το περιβάλλον
του Κορωπίου” σε τη συνεργασία του Ν.Π.Δ.Δ

Σφηττός του Δήμου Κρωπίας, του Επιμορφωτικού

Συλλόγου Κορωπίου «Αριστοτέλης» & του Αμπε-

λουργικού Συνεταιρισμού Κορωπίου (Α.Σ.Κ) οργα-

νώνουν την 2η περιήγηση - πεζοπορία “Από τη
ρεματιά της Ντούκας, στη χαράδρα του Γυρισμού”
στο Κορωπί

Πρόγραμμα:

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, ώρα 10:00 π.μ.

09:30 Αναχώρηση λεωφορείου του Δήμου Κρωπίας

από την πλατεία Ελευθερίας (απέναντι από το Δη-

μαρχείο Κρωπίας, Λεωφ.Β Κωνσταντίνου 47).

10:10 Άφιξη λεωφορείου στη Ντούκα Υμηττού και

έναρξη πορείας.

10:50 Άφιξη στο διάσελο Σταυρού Υμηττού ύστερα

από πορεία 810 μ. με υψομετρική διαφορά ανάβα-

σης 154 μ.

11:10 Αναχώρηση για σπήλαια, βάραθρα και σή-

ραγγες της χαράδρας Γυρισμού (η ρεματιά Πουρ-

ναρής).

12:10 Επίσκεψη στα αξιοθέατα (σπήλαια, βάραθρα,

σήραγγες) της χαράδρας και άφιξη στο σημείο θέ-

ασης αναρριχητικών πεδίων ύστερα από πορεία

1.050 μ. με υψομετρική διαφορά κατάβασης 151 μ.

12:30 Αναχώρηση για επιστροφή στη Ντούκα ακο-

λουθώντας την αντίστροφη πορεία.

14:00 Άφιξη στη Ντούκα και επιβίβαση στο λεωφο-

ρείο για επιστροφή στην πλατεία Ελευθερίας.

Η πεζοπορία είναι ορεινή μέτριας δυσκολίας. Απαιτείται

κατάλληλος εξοπλισμός, ρουχισμός (μπότες, μπατόν,

τζάκετ, φλις, κλπ) καθώς και νερό- πρόχειρη τροφή.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας.

Θεατρική
ομάδα

ενηλίκων

Πραγματοποιήθηκε η η

πρώτη συνάντηση της

ομάδας που θα παρακο-

λουθήσει τα μαθήματα θε-

ατρικού λόγου και πράξης

και θα δημιουργήσουν την

θεατρική ομάδα ενηλίκων,

στον αυτοδιαχειριζόμενο

χώρο του πρ. Κάμπινγκ

Βούλας.

Την ομάδα θα διδάσκει η

εξαίρετη δασκάλα  Έφη Κα-

νακουσάκη σκηνοθέτης και

ηθοποιός.

Οι συναντήσεις θα γίνον-

ται κάθε Τρίτη 7-9μ.μ. στο

κτίριο του πρ. Κάμπινγκ

Βούλας, που βρίσκεται

στην είσοδο.

Πληροφορίες: 6945275524

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ 

στο ΚΟΡΩΠΙ

Μαθήματα παραδοσια-

κών χορών γίνονται

κάθε Σάββατο στο χώρο

του ΚΑΠΗ Κορωπίου (Ν.

Ντούνη 4)

• Παιδικό τμήμα: 14:30

• Εφήβων: 15:30

• Αρχαρίων: 16:30

• Προχωρημένων: 17:30

Τα μαθήματα είναι δω-

ρεάν

Πληροφορίες: 

Διδάσκων: 

Νίκος Λουκάς, 

Τηλ.: 6974641000, 
sfittos.diav@gmail.com, 

8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  
9-16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

H Εναλλακτική Δράση οργανώνει εκδρομή στην Ισπανία

για τις ημέρες του Πάσχα επιλέγοντας τα μέρη και τα

μνημεία, που θα επισκεφθούν με κριτήριο να παρακολου-

θήσουν την ιστορική πορεία όχι μόνο της Ισπανίας, αλλά

και ολόκληρης της Ευρώπης, αφού είναι η μοναδική ίσως

χώρα, όπου συνυπάρχουν μνημεία της οικονομικής, κοι-

νωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής εξέλιξης όλων των

ιστορικών περιόδων της γηραιάς ηπείρου.

Από το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Σεγκόβια, το Αλκαζάρ

των ευγενών, το πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, το πρώτο

(1218μ.Χ) ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο,  η Καστίλη-Λεόν, τα

εκπληκτικά έργα αραβικής τέχνης, τα μνημεία της εμπο-

ρικής και πολιτισμικής σχέσης της Σεβίλλης με τη Γένοβα

και τη Φλωρεντία κατά το 15ο αι. τα μοναδικά έργα της

αναγέννησης στη σημαντικότερη Πινακοθήκης στον

κόσμο  στη Μαδρίτη κά.  

Αναχώρηση Πέμπτη 9/4, στις 6.30 π.μ. στο αεροδρόμιο.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) -

6982209948 ή στο Email : ena.drasi@gmail.com

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ  ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ημερήσια εκδρομή οργανώνει η “Εναλλακτική Δράση”

την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Ναύπλιο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη περιήγηση και ξε-

νάγηση στα μνημεία  της πρώτης πρωτεύουσας του ελ-

ληνικού κράτους, το Ναύπλιο, 

Πρόγραμμα εξόρμησης

8.00 πμ,  Αναχώρηση από  Βούλα 

(  με διαδρομή παραλιακή, Συγγρού, Ομόνοια)

8.30 πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια

10.30πμ έως 1.00πμ Ιστορική περιήγηση στο Ναύπλιο

1.00μμ –5μμ Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό 

5μμ Αναχώρηση για Αθήνα 

Κόστος μεταφοράς 20 Ε

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) - 6982209948

ή στο email ena.drasi@gmail.com

”Kάποιος να με φωνάξει”
Στο θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 

«ό,τι δεν ζήσαμε στην ώρα του 
δεν θα το ζήσουμε ποτέ»

με μουσική επένδυση από έργα του Μίκη Θεοδωράκη

Στο θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη 

ως τις 7 Απριλίου 

Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο εν δυνάμει και το
πεπερασμένο.  
Μια γυναίκα περνά ολόκληρη τη ζωή της περιμένοντας
την επιστροφή του πατέρα της. Η θυσία, η προδοσία, η
εγκατάλειψη και η μοναξιά, στιγματίζουν την ύπαρξή της
και καθορίζουν την πορεία της ζωής της, με φόντο την
ιστορία της Ελλάδας. Μια αέναη αναζήτηση της χαμένης
παιδικής ηλικίας, σε μια βασανιστική προσμονή αγάπης
και τρυφερότητας. 

Ένα νέο κοινωνικό μο-
νόπρακτο βασισμένο
σε αληθινή ιστορία. 

Παίζουν: Ελένη Τζαγκα-

ράκη, Αντιγόνη Δρακου-

λάκη 

Κείμενο: Αναστασία

Βούλγαρη

Σκηνοθεσία: Αλέξιος Κο-

τσώρης

Θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Ακαδήμου 14 Κεραμεικός  

Τηλ. 210 5234382  www.metaxourgeio.com

«Παρθενώνας αυτός ο άγνωστος» 

“Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα”, ορ-

γανώνουν εκδήλωση την  Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, ώρα

10.30 π.μ, στο 1ο Γυμνάσιο Νέας Μάκρης (Ρούμελης 2,

πίσω από το εργοστάσιο πορσελάνης), με θέμα: «Παρθε-
νώνας αυτός ο άγνωστος» με ομιλητή τον οικονομολόγο,

συγγραφέα Θεόδωρο Δημητρόπουλο

Ο Παρθενώνας το μέγιστο λιθοτεχνικό επίτευγμα όλων
των εποχών δυστυχώς, είναι ένα θαυμαστό για όλους
,αλλά «άγνωστο» στους περισσότερους αρχιτεκτόνημα.
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«Η σημασία της πολιτικής
συναίνεσης για την έξοδο

από την κρίση: 
Προϋποθέσεις και Δομές» 

Η Ένωση Πολιτών Βούλας οργανώνει εκδήλωση με

θέμα «Η σημασία της πολιτικής συναίνεσης για την
έξοδο από την κρίση: Προϋποθέσεις και Δομές» και

ομιλήτρια την Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρο του

ΔΙΚΤΥΟΥ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και

την Ευρώπη, πρώην Επίτροπο της Ε.Ε. και Υπουργό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα

«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β) Λεωφόρος Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα, την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015,

ώρα 7μ.μ. (θερινή ώρα).  

Ξενάγηση και καθαρισμός
στην Ακρόπολη της Βούλας 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 10.30π.μ 

Εθελοντικός καθαρισμός και ξενάγηση στην Αρχαία

Ακρόπολη της Βούλας-Βουλιαγμένης προγραμματίζει

η “Εναλλακτική Δράση”, την Κυριακή 22 Μαρτίου.

Συνάντηση: ώρα 10.30π.μ στην κεντρική Πλατεία της

Βούλας, στο πάρκινγκ μπροστά στην εκκλησία του

Αγίου Ιωάννου   

Την εκδήλωση στηρίζουν Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας

Βούλας, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος “Ώρα για

Δράση” και το Σωματείο Υπαλλήλων του Δήμου

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Υπεύθυνη εκδήλωσης είναι η Ελισάβετ Δεμίρη, συντονίστρια

της ομάδας περιβάλλοντος της Εναλλακτικής Δράσης. 

Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια

Ημέρα Δασών. Ο διεθνής οργανισμός με την απόφασή του

αυτή επισημαίνει τους κινδύνους που προκαλούνται από την

αποδάσωση,  αφού είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο εξαφανί-

ζονται 13 εκατομμύρια εκτάρια δασών, στοιχείο πολύ ανη-

συχητικό τόσο για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την

κλιματική αλλαγή, όσο και για τη διατήρηση της βιοποικιλό-

τητας και κυρίως για τη διατήρηση της ισορροπίας του οξυ-

γόνου με το διοξείδιο του άνθρακα, από την οποία εξαρτάται

η επιβίωση κάθε ζωντανού οργανισμού. Με τόσο μεγάλο κίν-

δυνο αποδάσωσης, αν σκεφθεί κανείς ότι χιλιάδες στρέμ-

ματα δασών εξαφανίζονται από πυρκαγιές  με σκοπό την

αξιοποίηση των εκτάσεων για ποικίλες κερδοσκοπικές δρα-

στηριότητες, τότε μπορούμε να μιλάμε  για εγκληματικές

ενέργειες.

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου στο Δήμο 3Β,

έχει μία ιδιαιτερότητα θα λεγαμε, αφού οι τρείς πό-

λεις (Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη) κάνουν μία παρέ-

λαση, με απόφαση της παρούσας δημοτικής

πλειοψηφίας.

Ετσι την 28η Οκτωβρίου γιόρτασαν στη Βούλα, με

παρέλαση στον κεντρικό δρόμο, όπως πάντα.

Η 25η Μαρτίου θα γιορταστεί στη Βάρη, εκεί που

γιόρταζη η Βάρη - Βάρκιζα ως Δήμος.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής

Τετάρτη  25  Μαρτίου  2015

Ώρα 10:00

• Δοξολογία στον Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στη Βάρη

Ώρα 10:30  

Συγκέντρωση στο χώρο του μνημείου έναντι Ιερού

Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου στη Βάρη

• Επιμνημόσυνη Δέηση

• Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας

• Κατάθεση στεφάνων

• Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

Ώρα 11:30 • Έναρξη Παρέλασης 

Μετά το πέρας της παρέλασης, θα ακολουθήσουν

παραδοσιακοί χοροί στην Πλατεία Δήμα στη Βάρη.

Η παρέλαση της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ των 3Β, στη Βάρη

Κυκλοφόρησε την περασμένη Τετάρτη 18/3, σε διάφορα

Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας, επιστολή που φέρεται να υπο-

γράφεται από εννέα δημάρχους που διαφωνούν με τη διά-

λυση της «Παράκτιο Αττική Μέτωπο Α.Ε» και δηλώνουν

ότι «εκφράζουμε τη στήριξή μας στον μέχρι σήμερα
τρόπο λειτουργίας της άνω Εταιρίας καθώς και την
πλήρη συμπαράστασή μας».

Την επιστολή φέρεται ότι υπογράφουν εννέα δήμαρχοι.

Οι δήμαρχοι που συγκροτούν την επιτροπή που συμμετέ-

χει στην Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.: Παλαιού Φαλήρου Διον.

Χατζηδάκης, Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, Γλυφάδας Γιώρ-

γος Παπανικολάου, Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης

Κωνσταντάτος, Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος και Μο-

σχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Σαρωνικού Γιώργος

Σοφρώνης καθώς και οι δήμαρχοι Κρωπίας Δημήτρης

Κιούσης και Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Ομως οι δήμαρχοι των Μεσογείων Κορωπίου και Λαυρε-

ωτικής με κοινή ανακοίνωσή τους διαψεύδουν τα δημο-

σιεύματα που τους φέρνουν ότι έχουν υπογράψει την

επιστολή και τους δημάρχους συναδέλφους τους. 

Γράφουν συγκεκριμένα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Δήμαρχοι: Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και Λαυρεωτι-

κής Δημήτρης Λουκάς, διαψεύδουμε το δημοσίευμα που

είδε το φώς της δημοσιότητας και αναρτήθηκε σε διάφορα

ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τίτλο:

«Την Παράκτιο Μέτωπο στηρίζουν οι Δήμαρχοι των Ν.

Προαστίων», δεδομένου ότι ουδέποτε συμφωνήσαμε ή

υπογράψαμε κείμενο με το προαναφερόμενο θέμα. 

Θεωρούμε πρωτίστως ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία

στα κοινά κείμενα προς δημοσίευση, ενέργεια η οποία δεν

προηγήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα. 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας ζητούμε την δημοσί-

ευση της παρούσας ανακοίνωσης.  

Σύντομα θα υπάρξει κοινό ανακοινωθέν για το θέμα.

Οι Δήμαρχοι 

Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης

Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς

Γράφουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους οι δήμαρχοι:

«Αποτελούν, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην προσπάθεια για να γίνει η παραλιακή μας ζώνη ο 2ος
πόλος τουριστικής ανάπτυξης της Αττικής, (μετά το κέν-
τρο της Αθήνας), δεδομένων και των μεγάλων πολιτιστι-
κών έργων που εκτελούνται το τελευταίο διάστημα.
Κατά συνέπεια, η κατάργηση της ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΩΠΟ Α.Ε. μας βρίσκει παντελώς αντίθετους, δηλώνον-
τας την ετοιμότητά μας για τα όποια σχέδια ακυρώνουν
το δημόσιο κοινωφελή και αναπτυξιακό χαρακτήρα των
ακινήτων του ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ.

σ.σ. Δεν μας εκπλήσσει γιατί ακόμη ηχεί στ’ αυτιά μας ο

τρόπος που υπεραμύνθηκε την Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε. ο

δήμαρχος Παλ. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, στην εκ-

δήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής με το Δήμο

3Β για το παραλιακό μέτωπο.

Αλλωστε ο Διον. Χατζηδάκης, είναι και ο συντονιστής της

Επιτροπής της εταιρείας!

Οι δήμαρχοι Κρωπίας & Λαυρεωτικής διαψεύδουν ότι

υπέγραψαν υπέρ της «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.»

Συνάντηση φορέων 
για την Υδρούσα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, καλεί

τους Συλλόγους, τους φορείς και τους κατοίκους του

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, την Κυριακή 29

Μαρτίου στις 13.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα της

Πνευματικής Εστίας Βούλας (Ζεφύρου 2), προκειμέ-

νου να συζητήσουν για την εξέλιξη στη νήσο

Υδρούσα, όσον αφορά επιχειρούμενη εμπορική δρα-

στηριότητα.
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Τοπικό Δίκτυο κατά της

Σχολικής Βίας στο Δήμο

Παλλήνης

O Δήμος Παλλήνης οργανώνει ην Τετάρτη 1 Απρι-

λίου 2015, και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημο-

τικού Συμβουλίου (Ιθάκης 12, Γέρακας) συζήτηση

με θέμα την συγκρότηση τοπικού δικτύου κατά της

σχολικής βίας.

Στην συνάντηση έχει κληθεί εκπρόσωπος του Εθνι-

κού Δικτύου Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας.
Ο Δήμος Παλλήνης ευαισθητοποιημένος στο διαχρονικό

πρόβλημα του εκφοβισμού (bullying), παρενόχλησης και

βίας έχει υλοποιήσει δράσεις αντιμετώπισης του, όπως

η ψυχοκοινωνική στήριξη, ατομική και ομαδική συμβου-

λευτική  στην σχολική κοινότητα, σχολές γονέων με αν-

τικείμενο την αντιμετώπιση της βίας αλλά και δράσεις

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από εξειδικευμένους

επιστήμονες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Σήμερα, εμπλουτίζοντας αυτές τις δράσεις και αξιολο-

γώντας τα αυξανόμενα περιστατικά βίας που εμφανίζον-

ται, όχι μόνο στον Δήμο Παλλήνης, αλλά και γενικότερα,

προχωράει στην  δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου Αν-

τιμετώπισης της Σχολικής Βίας με την συμμετοχή συλ-

λογικών φορέων τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και

των λοιπών φορέων της πόλης. 

Στην χώρα μας από το 2010 λειτουργεί το Εθνικό

Δίκτυο κατά της βίας στο Σχολείο (ο Συνήγορος του

Πολίτη -  του Παιδιού. E-mail: cr@synigoros.gr, πρό-

σωπο επικοινωνίας: Μ. Τσάγκαρη τηλ. 2131306716,

γραμματεία 2131306703 και -605), που δημιουργή-

θηκε με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ψυχοκοινωνι-

κής Υγείας Παιδιού και Εφήβου και συμμετοχή

δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Προ-

κειμένου να συγκροτήσουμε ένα Τοπικό Δίκτυο

κατά της Σχολικής Βίας και να ενταχθούν στο

Εθνικό Δίκτυο, καλούν τους εκπροσώπους Συλλό-

γων Γονέων και φορέων ευαισθητοποιημένων στα

θέματα αυτά, του Δήμου Παλλήνης να παραστούν

στη συνάντηση.

Εθελοντές εκπαιδευτικοί

για το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο Παλλήνης

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης,

λειτουργεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  παρέχον-

τας  ενισχυτική διδασκαλία στους  μαθητές Γυ-

μνασίου και Λυκείου με  πλήρες καθημερινό

πρόγραμμα στα βασικά μαθήματα.

Στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική προ-

σφορά εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, οι

οποίοι αξίζουν ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ, που ακούρα-

στα και ανιδιοτελώς προσφέρουν μέρος από τον

πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο. 

Ενόψει του προγραμματισμού των τμημάτων του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Σχολική Χρονιά

2015-2016 αλλά και των θερινών τμημάτων προ-

ετοιμασίας των μαθητών της Γ Λυκείου, που θα λει-

τουργήσουν και φέτος καλούν εκπαιδευτικούς

όλων των ειδικοτήτων να πλαισιώσουν αυτήν την

προσπάθεια εθελοντικής προσφοράς.

Ο Δήμος Παλλήνης συνε-

χίζοντας τις παρεμβάσεις

στο καταναλωτικό κίνημα,

για 16η φορά, διοργανώ-

νει τη Διανομή Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες», εμ-

μένοντας στην έμπρακτη

απόδειξη της αλληλεγ-

γύης.

Οι καταναλωτές μπορούν

να κάνουν τις παραγγε-

λίες τους από την Τετάρτη

18 Μαρτίου 2015 έως και

την Τετάρτη 01 Απριλίου

2015:

· ηλεκτρονικά χωρίς κα-

νένα κόπο και ταλαιπωρία,

στη σελίδα που δημιούρ-

γησε ο Δήμος Παλλήνης: 

www.marketpallinis.gr, ή

· στα δημοτικά καταστή-

ματα και των τριών Δημο-

τικών Ενοτήτων του

Δήμου Παλλήνης

Η Διανομή Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες», θα

γίνει το Σάββατο 04 Απρι-

λίου 2015, επί της οδού

Ιθάκης μπροστά από το

Δημαρχείο Παλλήνης. 

Να σημειωθεί ότι:

·  Στα προϊόντα που διατί-

θενται περιλαμβάνονται

όλα τα πιστοποιητικά πα-

ραγωγής, συσκευασίας και

προέλευσης σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία για

κάθε προϊόν.

· Οι παραγωγοί που έχουν

επιλεχθεί, υποχρεούνται

την ημέρα της διανομής

να αναρτούν σε ευκρινές

σημείο τις τιμές των προ-

ϊόντων, τα πιστοποιητικά

καθώς και το ειδικό φορο-

λογικό καθεστώς(όπου

απαιτείται).

Για να να επιλέξετε τα

προϊόντα, http://www.mar-

ketpallinis.gr/currentprod-

ucts.jsp. 

Νέα αγορά «Χωρίς Μεσάζοντες» στην Παλλήνη

Επ᾽ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας

της Ευτυχίας (20 Μαρτίου) οι πολίτες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την αιγίδα

του Δήμου Παλλήνης ξεκίνησαν την πα-

νευρωπαϊκή εκστρατεία διεκδίκησης

του ανθρώπινου δικαιώματος της ευ-

δαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με

τη «Διακήρυξη της Παλλήνης» με τη δη-

μιουργία της ενημερωτικής ιστοσελίδας

www.eudaimonia.gr και τη συλλογή υπο-

γραφών.

Η Παγκόσμια Ημέρας της Ευτυχίας στις

20 Μαρτίου θεσπίστηκε από τον Οργα-

νισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.),

επειδή αναγνώρισε την ευδαιμονία (ευ-

τυχία) ως βασικό στόχο και βασικό δι-

καίωμα του ανθρώπου.

Η ανάγκη
Την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει

την δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση δυ-

στυχίας παγκοσμίως, σύμφωνα με πρό-

σφατα στοιχεία του Ο.Η.Ε.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ελ-

λήνων δηλώνουν σήμερα ότι βιώνουν

καταστάσεις δυστυχίας, ενώ σε όλα

σχεδόν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (Ε.Ε.), περισσότεροι από 60% των

ανθρώπων δηλώνουν ότι αισθάνονται

ότι είναι δυστυχείς ή μη ικανοποιημένοι

από την ζωή. Οι ενδείξεις δεν είναι πα-

ροδικές αυτήν την περίοδο της κοινωνι-

κοοικονομικής κρίσης, αφού αυτή η

τάση δυστυχίας των περισσότερων κρα-

τών της Ε.Ε. είναι παρόμοια για 40 έτη,

σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβα-

ρόμετρου από το 1975.

Προφανώς, δεν είναι άσχετο το γεγο-

νός ότι οι πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν

στην ευημερία της οικονομίας και όχι

στην ευτυχία των ανθρώπων. Αυτή η

άποψη αντανακλάται στο γεγονός ότι

το δικαίωμα της αναζήτησης της ευδαι-

μονίας δεν περιλαμβάνεται στα 54

άρθρα του Χάρτη των Βασικών Δικαιω-

μάτων της ΕΕ (2010/C 83/02).

Η πρόταση
Η ανάγκη της κατοχύρωσης του ανθρώ-

πινου δικαιώματος της ευτυχίας για

τους πολίτες της Ε.Ε. τεκμηριώθηκε φι-

λοσοφικά στο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας, που διοργα-

νώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε

χρόνια υπό την αιγίδα του Δήμου Παλ-

λήνης, όπου προτάθηκε η «Διακήρυξη

του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην

Ευρωπαϊκή Ένωση», η  «Διακήρυξη της

Παλλήνης».

Το κείμενο της «Διακήρυξης της Παλ-

λήνης» προσυπέγραψαν αρχικά 114

άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Δή-

μαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος.

Στη συνέχεια, η Διακήρυξη υιοθετήθηκε

από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

(απόφ. 066/2014). Ο Δήμαρχος Παλλή-

νης έχει δηλώσει: «Ακόμα και σε πε-
ρίοδο κρίσης ο πολιτισμός μπορεί να

προσφέρει λύσεις για τη βελτίωση της
ζωής των πολιτών. Η κοσμοθεωρία του
μεγάλου φιλοσόφου κάνει λόγο για
άσκηση εξουσίας που πρέπει να γίνεται
μόνο επ’ ωφελεία της ανθρώπινης ευ-
τυχίας. Δεν πρέπει να ασκείται εξουσία
και διοίκηση χωρίς να έχει επίκεντρο
τον άνθρωπο και χωρίς να αποσκοπεί
στην ευτυχία του».

Ο στόχος
Στη συνέντευξη Τύπου (17 Μαρτίου) πα-

ρουσιάστηκε η www.eudaimonia.eu, με

πληροφορίες για τη «Διακήρυξη του δι-

καιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρω-

παϊκή Ένωση» η «Διακήρυξη της

Παλλήνης» στα ελληνικά και στα αγ-

γλικά.

Πατώντας την αντίστοιχη σημαία των 28

κρατών-μελών της Ε.Ε. μπορεί κάποιος

να διαβάσει τη «Διακήρυξη της Παλλή-

νης» στην επίσημη γλώσσα του κρά-

τους-μέλους.

Ο στόχος είναι, μέσω του ειδικό ηλε-

κτρονικού συνδέσμου Avaaz, που υπάρ-

χει στην ιστοσελίδα www.eudaimonia.gr

να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθ-

μός υπογραφών από Ευρωπαίους πολί-

τες, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα

στο Ευρωκοινοβούλιο. Απώτερος στό-

χος της κατοχύρωσης του δικαιώματος

της ευδαιμονίας είναι ο ανθρωπιστικός

προσανατολισμός της Ε.Ε.

Ένα από τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού

πολιτισμού είναι η φιλοσοφία. Ο Αρι-

στοτέλης και ο Επίκουρος αντιλήφθη-

καν πως ο σκοπός της φιλοσοφίας είναι

η ευδαιμονία (ευτυχία). Ο Επίκουρος δί-

δαξε πως η ευδαιμονία αντιστοιχεί στην

απονία του σώματος και την αταραξία

της ψυχής, και προσεγγίζεται μέσω της

παρατήρησης της φύσης, της φρόνη-

σης, της ελεύθερης βούλησης, της αρε-

τής και της φιλίας.

www.eudaimonia.eu από την Παλλήνη
«Διακήρυξη του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
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To σαλόνι

Σε μια σειρά στηλών θα εμβαθύ-

νουμε στον κάθε χώρο του σπιτιού

(ή διαμερίσματος), εστιάζοντας

στις αρχές λειτουργίας του, όπως

και στην προτεινόμενη διακό-

σμηση/βελτίωση του. Ασχέτως πως

έχουν αλλάξει ή εξελιχθεί οι χώροι

κατοικιών τα τελευταία 60 χρόνια,

οι σταθερές τους δεν αλλάζουν, μα

εκσυγχρονίζονται. Δηλαδή, παλιά

η κουζίνα αποτελούσε ξεχωριστός

χώρος και δεν βρισκόταν απαραί-

τητα δίπλα στο σαλόνι, όμως τα τε-

λευταία χρόνια αποτελεί ενιαίο

χώρο με το σαλόνι. Στο μέλλον θα

είναι διαφορετικά, οι αρχές τους

όμως ίδιες.

Το σαλόνι είναι ο πρώτος χώρος

που μπαίνουμε στο σπίτι. Γιατί;

Επειδή είναι ο κοινόχρηστος για

όλους εμάς και τους επισκέπτες.

Συνεπώς χρειαζόμαστε έναν καλό-

γερο και μια παπουτσοθήκη ακριβώς

μετά την πόρτα εισόδου. Μετά ακο-

λουθεί το καθιστικό και η τραπεζα-

ρία με την κουζίνα. Σε πολλά σπίτια

που καθιστικό και κουζίνα βρίσκον-

ται σε διαφορετικά δωμάτια, η τρα-

πεζαρία πρέπει να βρίσκεται στο

σαλόνι λόγω του ότι η κουζίνα σ'

αυτές τις περιπτώσεις είναι μικρή

και διαφορετικής αισθητικής, αλλά

και λόγω των μυρωδιών. Ακόμα

ένας λόγος είναι το ότι το τραπέζι

μπορεί να χρησιμοποιείται για παι-

χνίδια, συζητήσεις, περισσότερες

θέσεις καθημένων. Στην περίπτωση

των ενιαίων χώρων (σαλόνι-κου-

ζίνα), φροντίζουμε να υπάρχουν

πλατιοί διάδρομοι προσπέλασης και

η τραπεζαρία να είναι δίπλα στην

κουζίνα ώστε να σερβίρεται εύκολα

αλλά και να χρησιμοποιείται για την

καθημερινή βρώση (όχι πάσα ή δεύ-

τερα μικρότερα τραπέζια).

Για να βελτιώσουμε τη διακό-

σμηση/χρήση των χώρων, προτείνε-

ται με το που μπαίνουμε σπίτι, να

ανάβουμε ένα μικρό φωτισμό για

αρχή (εξοικείωση ματιών, ασφά-

λεια, οικονομία), να έχουμε φυτά

εσωτερικού χώρου (αισθητική, περι-

βάλλον), τα οποία συνιστώνται και

στην κουζίνα (κάποια απορροφούν

μυρωδιές φαγητών). Επίσης να

έχουμε λογικό αριθμό επίπλων ανα-

λόγως χώρου, όχι υπερφόρτωση και

όχι στενοί διάδρομοι, όχι περιτ-

τές/άσχετες καρέκλες γύρω απ' το

καθιστικό, δυο χρωματικές αποχρώ-

σεις στο χώρο, καθιστικό με θέα το

τζάκι ή το μπαλκόνι και όχι την τη-

λεόραση (ηρεμία, ξεκούραση, κοι-

νωνικότητα). Η τελευταία

προτείνεται να κρύβεται πίσω από

καπάκι ή να ''συμμετέχει'' στο χώρο

ως κάδρο (μια εικόνα). Λίγα επιλεγ-

μένα θεματικά κάδρα στον ένα

τοίχο, ή μια τεράστια τρισδιάστατη

ταπετσαρία πίσω απ' το καθιστικό,

είναι αρκετά για να ''γεμίσει'' θέμα,

και για μικρό σαλόνι, ένας καθρέ-

πτης απ' το πάτωμα κι απ' πάνω για

να μεγαλώσει το χώρο.

Όσο καλό και να είναι το σαλόνι

μας δεν θα διατηρείται έτσι αν δεν

το προσέχουμε καθημερινά, δη-

λαδή να μην χαλάμε τις θέσεις των

επίπλων, ν' αλλάζουμε χωρίς με-

λέτη μεμονωμένα αντικείμενα, να

μην επαναφέρουμε στην αρχική

θέση ό,τι χρησιμοποιούμε. Αν σας

προβληματίζει κάτι με το δικό σας

σαλόνι ή έχετε τη δικής σας πρό-

ταση μπορείτε να τη στείλετε στο

email.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Για να ξαναθυμηθώ τα όσα ήξερα για τη Φιλική

Εταιρία, διάβασα  πάλι τα όσα  σχετικά  βρήκα

από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Γρήγορα όμως διαπίστωσα, ότι  βασική και

πρωταρχική,  αλλά και  λεπτομερή πηγή  απο-

τελεί   η “Φιλική Εταιρία” του Ιωάννου Φιλή-

μονα, σε  άμεσο συμπλήρωμα τα εν είδει

απομνημονευμάτων “Έγγραφα Απομνημονεύ-

ματα  του Ξάνθου” και οι πληροφορίες που

μας δίνει ο Διονύσιος Κόκκινος  στην “Ιστορία

της  Ελληνικής Επανάστασεως του 1821”.  

Ολες βέβαια οι πηγές και όλοι οι συγγραφείς,

συμπίπτουν  και  αφήνουν να εννοηθεί  ότι

επρόκειτο για μια άριστα οργανωμένη συνο-

μωτική Εταιρία, και με αυτή τη βάση νομίζω

ότι πρέπει να προχωρήσομε. Αυτό άλλωστε

σαφώς τεκμηριώνεται από τα παρακάτω. 

Βασικοί ιδρυτικοί συντελεστές της, μεταξύ

των  άλλων πολλών, υπήρξαν τρείς άσημοι

Έλληνες, έμποροι στο επάγγελμα:  ο Αθανά-

σιος Τσακάλωφ (ή Τσεκελής) από τα Γιάν-

νενα, ο Νικόλαος Σκουφάς από την Άρτα  και

ο Εμμανουήλ Ξανθός από την Πάτμο. Αυτοί

περιόδευαν στην Ευρώπη για λόγους επαγ-

γελματικούς, έβλεπαν την ελευθερία των

λαών της και τους έπνιγε το πικρό παράπονο.

«Γιατί εμείς να είμαστε ακόμη υπόδουλοι σε

αυτόν τον άξεστο κατακτητή;». 

Τότε οι εν πολλοίς άσημοι αυτοί  Έλληνες,

τόλμησαν και έκαναν πράξη επαναστατική,

αυτό που η φραγκοφορεμένη ελληνική δια-

νόηση είχε μεν  οραματισθεί και  μιλήσει,

αλλά  από δειλία, δίσταζε και  δεν τολμούσε.

Άλλωστε είναι γνωστόν τοις πάσι, ότι οι φιλο-

σοφούντες από καθέδρας είναι καλοί στα

λόγια, αλλά μόνο στα  λόγια. 

Στην πράξη κάνουν πίσω.

Γι’ αυτό ιστορικά στις επαναστατικές ανατρο-

πές, η διανόηση ούτε ηγείται ούτε  αρχίζει,

αλλά ξεσηκώνεται πρώτος ο απλός  και αγα-

νακτισμένος λαός, αυτός ο πανταχού παρών

ασήμαντος λαός.  

Και  μετά τη νίκη, αυτή η  φιλοσοφούσα δια-

νόηση, ενσκύπτει αρπακτικά, και καρπούται,

αυτή και μόνη, το γέρας. 

Κάτι τέτοιο είχε προειδοποιήσει και υπονο-

ούσε ο Καποδίστριας, όταν  έλεγε «πρώτα

πιάστε καλά την πένα και μορφωθείτε και

μετά το σπαθί για να παραμείνει η νίκη δική

σας». Αλλά κανείς δεν τον είχε ακούσει. 

Τέλος πάντων, τον Σεπτέμβριο του 1814, ο

Ξάνθος,  ο   Τσακάλωφ  και ο Σκουφάς, έρ-

χονται κρυφίως σε συνεννόηση και με άλλους

και ιδρύουν  στην Οδησσό  «μυστικήν εταιρία

με σκοπόν ευκαιρίας δοθείσης να επενεργή-

σουν για την απελευθέρωσιν  της πατρίδος».

Άρχισαν λοιπόν να προσηλυτίζουν  φίλους και

κυρίως πατριώτες Έλληνες, και να μαζεύουν

χρήματα με την βοήθεια  μελών, των “Απο-

στόλων”, όπως τους έλεγαν. 

Τα μέλη ήσαν οργανωμένα σε επτά μυστικούς

βαθμούς κατάταξης.  

Πρώτος κατώτερος βαθμός  ήταν  των Βλά-

μηδων* ή Αδελφοποιητών. 

Ιεραρχικά ανέβαιναν στον δεύτερο, που ήταν

οι Συστημένοι. Ακολουθούσε ο τρίτος, των Ιε-

ρέων, ο τέταρτος των Ποιμένων, ο πέμπτος

των Αρχιποιμένων,  ο  έκτος   των Αφιερωμέ-

νων και  ο έβδομος,  των Αρχηγών των Αφιε-

ρωμένων.

Οι Βλάμηδες ήταν η τάξη των ενόπλων, οι Συ-

στημένοι ήσαν οι  μεμυημένοι στα απόκρυφα

του σκοπού  και εκείνοι που παρείχαν εγγυή-

σεις  για τα υποψήφια  μέλη.  Μετά έρχονταν

οι Ιερείς.  Αυτά ήσαν πρόσωπα με την ικανό-

τητα του λέγειν και με κοινωνικό περιβάλλον

κατάλληλο για  κατήχηση και  πρόσφορο για

προσηλυτισμό. Οι Αφιερωμένοι είχαν την εν-

τολή να σαλπίσουν το σύνθημα της εξέγερ-

σης. Οι Αρχηγοί των Αφιερωμένων, ήσαν οι

αρχηγοί  πάντων,  κατείχαν την ανωτάτη βαθ-

μίδα, είχαν το πρόσταγμα της απόφασης και

κανείς από την οργάνωση δεν τους ήξερε.   

Η  συνεννόηση, η  επικοινωνία και η μεταφορά

εντολών γινόταν  με κρυπτογραφικό αλφά-

βητο, το οποίο όπως μας πληροφορεί ο Φιλή-

μων,  αυτό είχε 22 νέα στοιχεία  ανάμικτα που

τα συναποτελούσαν ελληνικά  γράμματα και

αραβικοί αριθμοί, τα δε έγγραφα που μεταξύ

των μελών κυκλοφορούσαν, έφεραν συμβολι-

κές υπογραφές.    

Το αξιοσημείωτο πάλι είναι ότι το κρυπτογρα-

φικό αλφάβητο εποίκιλε  και ήταν διαφορετικό

για την κάθε βαθμίδα, ώστε η ανάγνωση του

να μη γίνεται κοινή και κατανοητή από όλους.

Έτσι  το σύνολο της οργάνωσης παρέμενε

ασφαλισμένο και αδιάρρηκτο, σε περίπτωση

που θα ήθελε κάτι αναπόφευκτα  διαρρεύσει

προς τον εχθρό.

Με άλλα λόγια, η όλη οργάνωση ήταν συνο-

μωτικά στεγανά δομημένη δίκην πυραμίδος,

ώστε να διατηρείται στον ακέραιο βαθμό, η

δυναμικά στερεά συνοχή και μυστικότητα της.

Ο κατηχούμενος και υποψήφιος για να γίνει

μέλος έπρεπε εν πρώτοις να μυηθεί  και να

αποδεχθεί τους σκοπούς και τις αρχές  της

Εταιρίας και τις υποχρεώσεις που αυτός σαν

μέλος επρόκειτο να αναλάβει. Ακόμη, απα-

ραίτητη  ήταν  η προΰπαρξη συστατικής εγ-

γύησης, η οποία εχορηγείτο εγγράφως ως

εγγύηση από  μέλος της βαθμίδος  των  Συ-

στημένων.  

Αυτοί οι Συστημένοι,  προτού παρέξουν  την

εγγύηση, έπρεπε να έχουν διερευνήσει και να

μάθουν ολόκληρο το βιογραφικό και τις συνή-

θειες του υποψηφίου, αλλά συνάμα το οικο-

γενειακό του περιβάλλον  και τον κοινωνικό

του περίγυρο. Ο υποψήφιος,  έπρεπε να είναι

“εραστής της ελευθερίας  της πατρίδος”, άν-

θρωπος   ενάρετος και να μην ανήκει σε καμιά

άλλη μυστική ή όχι οργάνωση.   

Μόλις γινόταν αποδεκτή  η ένταξη, έδινε τον

όρκο του αδελφοποιητού, με το χέρι επάνω

στο  ιερό Ευαγγέλιο «και ησκείτο εις τα δια

χειρός σημεία». Δηλαδή όσον αφορά το τε-

λευταίο, του μάθαιναν πως με την χρήση των

δακτύλων κατά τον χαιρετισμό ή άλλων συμ-

βολικών κινήσεων αυτών, να γίνεται η ανα-

γνώριση των αγνώστων μελών μεταξύ τους.   

Κατά τη διαδικασία του  όρκου, ο υποψήφιος

να μυηθεί   επαναλάμβανε  τρείς φορές την

ορκωμοσία   και συνεχώς του υπεβάλλετο η

ερώτηση να ομολογήσει, αν αυτά όσα τρεις

φορές τα είχε σαφώς κατανοήσει  και    «να

είναι και έσονται αληθή». 

Η  διαδικασία της πράξης αδελφοποίησης γι-

νόταν κατά κανόνα  από ένα και μόνο φανερό

για τον υποψήφιο μέλος για να τηρείται η μυ-

στική στεγανότητα της οργάνωσης. Ο αδελ-

φοποιούμενος μετά έπαιρνε ένα

“εφοδιαστικό”, προφανώς κάτι σαν διακριτική

ταυτότητα, αποστήθιζε δε και το σύνθημα που

συνήθως ήταν οι λέξεις το τσιμπούκι –τσα-

ρούχι.  Από ένα αντίγραφο που φέρεται να

έχει διασωθεί, μαθαίνομε ότι ο αδελφοποιού-

μενος, μέσα σε όλα τα άλλα έπρεπε να έχει

εφοδιασθεί και ετοιμάσει τα δικά του τα όπλα,

να τα διατηρεί  σε απόλυτα καλή κατάσταση,

φυλαγμένα σε κιβώτιο μαζί με 50 φυσίγγια,

και να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, που θα

πάρει το σύνθημα και την εντολή  να  δραστη-

ριοποιηθεί μαχητικά.

Η τάξη των Συστημένων δεν γνώριζε τα μέλη

της τάξης Αδελφοποιητών. Υπήρχε όμως ένα

έγγραφο συστατικό, διαπιστευτικό και επικοι-

νωνίας, με ένα σταυρό σαν τίτλο του, το οποίο

έφεραν μαζί τους οι Αδελφοποιητοί,  και επε-

δείκνυαν οσάκις βέβαια αυτό ήταν αναγκαίο

για να συστήνονται στους φίλους ως πιστοί

στην οργάνωση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να

ήταν το  “εφοδιαστικό” που προανέφερα.

Στο επόμενο θα έχομε τη συνέχεια.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

*  Αδελφοποιητός =  αλβανιστί βλάμης, τουρκιστί

αρκαντάσης (καρδάς = αδελφός). Κατά του Θράκες

και Μακεδόνες, “Μπράτιμοι”  (μπράτε)  

1821: Πρώιμες ζυμώσεις για τη μεγάλη Επανάσταση 
Η Φιλική Εταιρία  (1814-1820). Η οργάνωση 
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«Moody's: Σοβαρή απειλή
για την Ευρωζώνη 

ενδεχόμενο Grexit»

«Αν και η τρέχουσα αντιπαράθεση μεταξύ της νέας ελληνι-
κής κυβέρνησης και των πιστωτών της στην Ευρωζώνη δεν
έχει οδηγήσει έως τώρα σε μετάδοση της κρίσης σε άλλες
χώρες-μέλη, ωστόσο μία έξοδος της Ελλάδας από την Ευ-
ρωζώνη θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες συνολικά
γι’ αυτήν και ειδικά για την περιφέρειά της» αναφέρει ο

οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή του.

Ένα τέτοιο σενάριο, προσθέτει, «θα ήγειρε αναπόφευκτα
ερωτήματα σχετικά με το τι είδους πιέσεις μπορούν να προ-
καλέσουν την αποχώρηση άλλων χωρών από τη νομισματική
ένωση, η οποία είχε σχεδιασθεί ως αδιαίρετη».
Στην έκθεση, με τίτλο: «Προοπτικές των χωρών- Ευρωζώ-

νης: Η γενικά σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο αντανακλά

το ισοζύγιο των κινδύνων, υποθέτει ότι δεν θα υπάρξει

Grexit», αναφέρεται ότι η συγκρατημένη οικονομική ανά-

καμψη που βρίσκεται σε εξέλιξη -στηριζόμενη από τις χαμη-

λότερες τιμές πρώτων υλών και την επίπτωση της ποσοτικής

χαλάρωσης της ΕΚΤ- εξισορροπείται από ένα φάσμα δυνη-

τικών καθοδικών κινδύνων.

Η πιστοληπτική ποιότητα έχει σταθεροποιηθεί στην Ευρω-

ζώνη μετά τις αναβαθμίσεις που έγιναν το 2014, με το αξιό-

χρεο για 15 από τις 19 χώρες της να έχουν σταθερή

προοπτική, αναφέρει ο οίκος. Οι προοπτικές όσον αφορά το

αξιόχρεο για την Ισπανία (Baa2) και τη Λιθουανία (Baa1)

είναι θετικές, ενώ για τη Γαλλία (Aa1) είναι αρνητική η προ-

οπτική και για την Ελλάδα (Caa1) γίνεται τώρα νέα αξιολό-

γηση για ενδεχόμενη υποβάθμιση. «Συνολικά, βλέπουμε

περιορισμένη μόνο προοπτική για βελτίωση του αξιόχρεου

στην Ευρωζώνη σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα» δηλώνει

η Κάθριν Μιλμπρόνερ, αντιπρόεδρος του Moody's, υψηλό-

βαθμο στέλεχος για τις αξιολογήσεις και συντάκτρια της έκ-

θεσης.

«Οι ως επί το πλείστον σταθερές προοπτικές αντανακλούν
την πρόβλεψή μας για συγκρατημένη οικονομική ανάπτυξη
και για κάποια περαιτέρω πρόοδο στη μείωση των δημοσιο-
νομικών ελλειμμάτων πολλών χωρών. Ωστόσο, το μεγαλύ-
τερο μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης οφείλεται στην
επανεμφάνιση της ανάπτυξης μάλλον παρά σε ενεργητικά
μέτρα πολιτικής και η βελτίωση θα είναι μάλλον περιορι-
σμένη. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται στις
περισσότερες χώρες της περιοχής, αποτελώντας έναν κα-
θοριστικό παράγοντα που περιορίζει τις αξιολογήσεις για το
αξιόχρεο» προσθέτει η κ. Μιλμπρόνερ.

Κατά την άποψη του Moody's, άλλοι σημαντικοί καθοδικοί κίνδυ-

νοι είναι μία απροσδόκητα παρατεταμένη περίοδος πολύ χαμη-

λού πληθωρισμού και ανάπτυξης. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα

οδηγούσε σε περαιτέρω συνέχιση της αύξησης των ποσοστών

του δημόσιου χρέους (ως προς το ΑΕΠ) στις περισσότερες χώρες

της Ευρωζώνης, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα σταθεροποί-

ησή τους ακόμη και έως το 2018».                           “Kαθημερινή”

«Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση,

ζητάμε ισότιμη  μεταχείριση» 

«Διεθνοποιήσαμε το πρόβλημα, θέσαμε τις βάσεις για λύση»
είπε, καθώς η Ευρώπη παραδέχεται για πρώτη φορά πως η

Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με την ανθρωπιστική κρίση, που

είναι αποτέλεσμα του προγράμματος που εφαρμόστηκε και

απέτυχε παταγωδώς.

Πετύχαμε ένα πρόγραμμα-γέφυρα που δεν περιλαμβάνει κα-

νένα μέτρο λιτότητας είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Ακυρώσαμε την αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμ-

ματος και βάλαμε τέλος στο μόρφωμα της τρόικας, που είχε

συνηθίσει να κατεβάζει φακέλους, να ανακρίνει και να εξευ-

τελίζει υπουργούς. Το φαινόμενο να περιμένουν μέχρι τις 2

το πρωί να ανακριθούν από τεχνοκράτες εκλεγμένοι υπουρ-

γοί της ελληνικής κυβέρνησης, έχει τελειώσει».

Αλέξης Τσίπρας, Τετάρτη 18/3/15 στη Βουλή

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Πριν λίγες μέρες, η ανακάλυψη του πτώματος του

άτυχου φοιτητή στα Γιάννενα επισκίασε –και δικαίως-

την υπόλοιπη επικαιρότητα. Κι έτσι πέρασε στα ψιλά

η κατάληψη της Νομικής Αθηνών από τους «γνω-

στούς-αγνώστους». Ίσως φανεί νοηματική ακροβα-

σία, αλλά τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται ή

μάλλον συστεγάζονται στο γνωστικό πεδίο της Κοι-

νωνιολογίας και δη στην έρευνα περί ομαδικής βίας.

Η θυματοποίηση είναι μία έννοια ποικιλοτρόπως ερ-

μηνευόμενη κατά περίπτωση. Σε αυτήν υπεισέρχονται

και τα περιστατικά στα οποία συναντώνται ομάδα

θυτών με ομάδα θυμάτων. Όπως ακριβώς και στην πε-

ρίπτωση όπου οι αισθητά υπερέχοντες αριθμητικά

φοιτητές της Νομικής διετάχθησαν από εξω-πανεπι-

στημιακούς τυχάρπαστους να εγκαταλείψουν την

σχολή τους και υπάκουσαν αδιαμαρτύρητα, ως γνή-

σιες κότες. Ωστόσο, επειδή έχω υπάρξει αυτόπτης

μάρτυς περιστατικού όπου κότες έτρεψαν σε φυγή

γεράκι, όταν ο ουρανοκατέβατος άρπαγας επιτέθηκε

στα κλωσσοπουλάκια τους, οφείλω να αναζητήσω

άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω την εξοργιστική απά-

θεια των φοιτητών της Νομικής και την ομόθυμη απο-

δοχή  μιάς εντελώς εξευτελιστικής προσβολής.

Εκτός του ότι δεν είναι δυνατόν να παράγεις πνευ-

ματικό έργο, εν προκειμένω σπουδή, σ’ έναν χώρο

τον οποίο δεν αγαπάς, δεν σέβεσαι και συνακόλουθα

δεν υπερασπίζεσαι, προκύπτει σειρά θλιβερών διαπι-

στώσεων για την ψυχική ένδεια της πλειονότητας του

κοινωνικού μας συνόλου, εντός του οποίου το υπο-

σύνολο της σπουδάζουσας νεολαίας προκαλεί μαύ-

ρες σκέψεις για το μέλλον αυτού του μυριόπαθου

τόπου.

Ευελπιστώ ότι σε αναλαμπές της μεθοδευμένης

ψυχο-πνευματικής μας υποδούλωσης αντιλαμβανό-

μαστε οι περισσότεροι ότι η αδράνεια έναντι της βίας

είναι αποτέλεσμα σκοπούμενης, μακρόχρονης και

πολλαπλώς διαχεόμενης πλύσεως εγκεφάλων, με ζη-

τούμενο την εν γένει παθητικότητα, η οποία ως στάση

ζωής εκφράζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τόσο στα

μεμονωμένα, αλλά πάμπολλα περιστατικά «τσαμ-

πουκά», όσο και στις ελλείπουσες υγιείς αντιδράσεις

ευρύτερων κοινωνικών συνόλων, όπως λαών, στην εν

εξελίξει παντοιότροπη υποδούλωση του ανθρώπου

από τους μισάνθρωπους εμπνευστές και ηγήτορες

της «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης».

Είναι σαφές ότι υπάρχουν ρίζες και ευθύνες παλαι-

οτέρων σε φαινόμενα αγελαίας παθητικότητας, όπως

των συγκεκριμένων φοιτητών της Νομικής, οι οποίοι

παρέδωσαν αμαχητί την Σχολή τους σε «αντιεξου-

σιαστές» του χαβαλέ και απεχώρησαν προς άγραν

καφετέριας. Πίσω από τα εύκολα αυτά θύματα υπο-

κρύπτονται γονείς και δάσκαλοι, τηλεοπτική δημο-

σιογραφική αγυρτεία δεκαετιών και δύο γενιές -οι

γεννηθέντες από το ’50 έως το ’70- που δίδαξαν στα

παιδιά τους καλοπέραση, ωχαδερφισμό, βόλεμα και

αδιαφορία.

Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’90 εάν σε πο-

λυσύχναστο δρόμο της Αθήνας «χτυπούσε» τσαντά-

κιας ή πορτοφολάς, τον κατεδίωκε όλος ο δρόμος και

μέχρι να φτάσει η αστυνομία τον είχαν τουμπανιάσει.

Από κει και πέρα ανελίσσεται, εξαπλώνεται και επι-

βάλλεται η «νομοταγής» μαλάκυνση εγκεφάλων, το

«δεν είναι δική μου δουλειά» και το «σιγά που θα
κάτσω εγώ να βγάλω το φίδι απ’ την τρύπα».

Τέτοιας όμως ποιότητας ακαδημαϊκοί πολίτες -και αυ-

ριανοί ενεργοί πολίτες- ούτε Πατρίδα, ούτε οικογέ-

νεια, ούτε εργασιακά και άλλα δικαιώματα θα

δυνηθούν να υπερασπισθούν, διότι εντελώς απλά δεν

διδάχθησαν να υπερασπίζονται. Εάν σε ατομικό και

εθνικό επίπεδο δεν δεχθούν αρκετά ισχυρά ηλεκτρο-

σόκ για «να πάρουν ανάποδες», θα είναι μιά εντελώς

έτοιμη πρώτη ύλη για τη μηχανή του κιμά. 

Φοβοκρατίας το ανάγνωσμα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το ότι συνεχίζετε να ζείτε μπορεί να χαρακτηριστεί

άνετα μονομερής ενέργεια...

4 Κρίμα, ήταν πολύ καλό παιδί... - Μα όσο ζούσε τον λέ-

γατε μα...κα. - Ε, δεν φανταζόμασταν ότι θα πεθάνει...

(αφιερωμένο στο bullying).

4 Ο Σόιμπλε δε γουστάρει το Βαρουφάκη γιατί είναι κα-

κοντυμένος, ξεροκέφαλος, αυθάδης. Το χειρότερο δε λέει.

Που δεν τα ‘χει αρπάξει από Ζήμενς. 

4 Τυπικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενήργησε ορθώς...

Δεν άρεσε... Έτσι είναι, όταν η παρατυπία “έξις δευτέρα

φύσις”.

Επιστήμονες από την Βρε-

τανία, με επικεφαλής τον

Έλληνα ερευνητή Ιωάννη

Ιερόπουλο, δημιούργησαν

μια πρωτοποριακή λεκάνη

τουαλέτα, η οποία αξιο-

ποιεί τα ούρα για να παρά-

γει ηλεκτρικό ρεύμα!

Η εφεύρεση θα μπορούσε

να αξιοποιηθεί για να παρέ-

χει φως και γενικά ηλεκτρι-

σμό σε απομακρυσμένα

μέρη, όπως μια κατασκή-

νωση ή ένα στρατόπεδο

προσφύγων, ενώ θα ήταν

χρήσιμη γενικότερα στις

αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ερευνητική ομάδα, ήδη

δοκιμάζει την λεκάνη –

γεννήτρια στις εγκαταστά-

σεις του πανεπιστημίου

της, σύμφωνα με το Γαλ-

λικό Πρακτορείο και τις

βρετανικές «Ιντιπέντεντ»

και «Ντέιλι Μέιλ».

Κάθε τέτοια λεκάνη αναμέ-

νεται να κοστίζει γύρω στα

830 ευρώ για την κατα-

σκευή και την εγκατά-

στασή της, παρέχοντας

όμως στη συνέχεια μια

διαρκή πηγή ηλεκτρικής

ενέργειας. 

Το «μυστικό» βρίσκεται σε

βακτήρια που διασπούν τις

χημικές ουσίες των ούρων

και μετά απελευθερώνουν

ενέργεια με την μορφή

ηλεκτρισμού, η οποία, με

τη σειρά της, αποθηκεύεται

σε ένα πυκνωτή μέσα σε

μια κυψέλη καυσίμου. Οι

χρήστες της λεκάνης μπο-

ρούν να βλέπουν επί

τόπου, μέσω οθόνης στον

πάτο της τουαλέτας, την

μετατροπή της βιοχημικής

ενέργειας σε ηλεκτρική

ενέργεια.

Όπως είπε ο Ιωάννης Ιερό-

πουλος, ο οποίος είναι ει-

δικός στην παραγωγή

ενέργειας από αντισυμβα-

τικές πηγές, «αυτές οι μι-
κροβιακές κυψέλες
καυσίμων δουλεύουν με
ζωντανά μικρόβια, τα
οποία τρέφονται με τα
ούρα. Η τεχνολογία είναι
όσο πράσινη  μπορεί να
γίνει, καθώς δεν χρειάζε-
ται να χρησιμοποιούμε
ορυκτά καύσιμα και επι-

πλέον, χρησιμοποιούμε
απόβλητα που βρίσκονται
σε αφθονία».

Το 2013, η ομάδα του Έλ-

ληνα ερευνητή στο Κέντρο

Βιοενέργειας του Πανεπι-

στημίου του Μπρίστολ είχε

προκαλέσει διεθνή αί-

σθηση, με την ανακοίνωσή

της ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

που παράγουν τέτοιες μι-

κροβιακές κυψέλες καυσί-

μων, θα μπορούσε να

φορτίσει ένα κινητό τηλέ-

φωνο.

Σακίδιο Φορτιστής

Τα κινητά μας μπορούμε

ως γνωστόν να τα φορτί-

σουμε και με ηλιακή ενέρ-

γεια. Μόνο που τώρα

ανακαλύφθηκε και σακίδιο

- φορτιστής.

Ονομάζεται «Sun Strap»

και στην ουσία πρόκειται

για ευέλικτα ηλιακά πάνελ,

τα οποία προσαρμόζονται

στις λαβές ενός σακιδίου

πλάτης, είναι κατασκευα-

σμένα από αδιάβροχα

υλικά και μπορούν να φορ-

τίσουν κινητά τηλέφωνα ή

οποιοδήποτε άλλο gadget

μέσω θύρας USB.back-

pack3

Ο άνθρωπος που κρύβεται

πίσω από την ιδέα είναι ο

33χρονος Einar Agustsson,

ο οποίος δημιούργησε το

«Sun Strap» με τον

25χρονο αδερφό του.

Την στιγμή λοιπόν που η

ΔΕΗ θέλει να μας επιβαρύ-

νει με 1,4 δις για να φτιά-

ξει εργοστάσιο τέρας που

θα καίει 1000 τόνους κάρ-

βουνο την ώρα, το αερο-

σκάφος Solar Impulse 2

κάνει ένα ταξίδι διάρκειας

πέντε μηνών σε όλον τον

κόσμο, τροφοδοτούμενο

με ενέργεια που παράγεται

από 17.000 ηλιακά κύτταρα

που καλύπτουν την εξωτε-

ρική επιφάνειά του.

Σε νέα έρευνα αποκαλύ-

φθηκε ότι 1.200 συμπολί-

τες μας χάνουν τη ζωή

τους πρόωρα κάθε χρόνο

απ΄τη μόλυνση του λιγνίτη

που καίει η ΔΕΗ για να πα-

ράγει ρεύμα. Μάλιστα η

επιβάρυνση που προκαλεί

στην υγεία και το περιβάλ-

λον κοστίζει στο δημόσιο

μέχρι και 4 δισ. ευρώ το

χρόνο δηλαδή 1.000 ευρώ

ανά νοικοκυριό!

Απ’την άλλη, πρόσφατες

τεχνολογικές εξελίξεις

έχουν κάνει την καθαρή

ενέργεια από πηγές που

διαθέτει σε αφθονία η

χώρα μας, όπως ήλιος και

αέρας, οικονομικά πιο συμ-

φέρουσες.

Τα συμφέροντα όμως καλά

κρατούν κι εμείς, σαν κρά-

τος, αντί να προωθούμε

τους εναλλακτικούς τρό-

πους δημιουργίας ενέρ-

γειας, τους “σκοτώνουμε”,

όπως κάναμε με τα φωτο-

βολταϊκά...

Γιατί ακόμα χρησιμοποιούμε λιγνίτη;

Καθημερινά σχεδόν διαβάζουμε ότι ανακαλύπτονται

νέες μορφές ενέργειας. Εκτός από τις γνωστές

εναλλακτικές μορφές με πρωταγωνιστή τον ήλιο και

τον αέρα. Δημιουργούν ενέργεια από τα περιττώ-

ματα των γουρουνιών  από τα σκουπίδια και χίλια δυο

άλλα. 

Κι όμως μια κίνηση ενός δακτύ-

λου μπορεί να φέρει τα πράγ-

ματα άνω κάτω ακόμα και σε

επίπεδο κρατών, όταν αυτό το

δάκτυλο είναι το μεσαίο κι όταν

γίνεται από τον Υπουργό Οικο-

νομικών. 

Είναι έτσι όμως; Ύψωσε το δά-

χτυλο κάνοντας την γνωστή

χειρονομία, με την γνωστή ση-

μαιολογία ο Γιάνης Βαρουφά-

κης; 

Όταν τον πρωτοάκουσα να λέει

ότι το βίντεο που βλέπετε είναι

μονταρισμένο, είπα από μέσα

μου, “έλα τώρα, δεν το σώζεις,

πες καλύτερα άλλη δικαιολο-

γία”. 

Τα λεγόμενά του, όσο απί-

στευτα κι αν ακούγονταν,

ήρθαν να επιβεβαιώσουν οι

συντελεστές του σατιρικού τη-

λεοπτικού σόου, οι οποίοι κρύ-

βονται και πίσω από το

βίντεοκλιπ-αφιέρωμα στον

Γιάνη Βαρουφάκη που έχει

γίνει viral με 1,7 εκατομμύρια

views στο YouTube, και αποκα-

λύπτουν όλη την αλήθεια.

Όπως εξηγούν σε βίντεο που

έχουν ανεβάσει στο internet,

αφού εξασφάλισαν τα πλάνα,

«πείραξαν» την επίμαχη σκηνή

προκειμένου ο Γιάνης Βαρου-

φάκης να εμφανίζεται να κάνει

την άσεμνη χειρονομία προς τη

Γερμανία. Για να το πετύχουν

αυτό, μάλιστα, χρησιμοποίησαν

την τελευταία λέξη της τεχνο-

λογίας και τον σωσία του

ΥΠΟΙΚ που εμφανίζεται και στο

βίντεοκλιπ.

Έτσι, στο βίντεο το οποίο πα-

ρουσιάστηκε και στην εκπομπή

του Γκίντερ Γιάουχ στο κανάλι

ARD με καλεσμένο τον Έλληνα

υπουργό στις 15 Μαρτίου, ο Γ.

Βαρουφάκης εμφανίζεται να

λέει ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να

ανακοινώσει τη χρεοκοπία τον

Ιανουάριο του 2010 και στη συ-

νέχεια «να δείξει το δάχτυλο»

στη Γερμανία και να της πει ότι

τώρα αντιμετώπισε εσύ το πρό-

βλημα. Την ώρα που εκστομίζει

τη φράση «stick the finger to

Germany» η τεχνολογία και κά-

ποιοι άριστοι χειριστές της,

βοήθησαν για να κάνει και την

αντίστοιχη κίνηση.

Στο τέλος του βίντεο-αποκά-

λυψη, μάλιστα, εξηγούν ότι το

έκαναν για να παγιδεύσουν τον

παρουσιαστή του ARD και να

τονίσουν για άλλη μια φορά το

πάθος των Γερμανών κατά

όσων επιτίθενται στην πατρίδα

τους...

Ψεύτικη η χειρονομία 
του μεσαίου δακτύλου 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α . . .
Φίλτατε Γρηγόρη,  αρχίζεις την θητεία

σου με το να μάς αλλάζεις τα φώτα!

Γεια σου Δημαρχε των 3Β

Αγαπητε Δημαρχε (Γρηγορη εις το εξης ενεκα πολυχρονης γνω-

ριμιας συνεργασιας), εχω ελθει δυο τρεις φορες στο αρχοντα-

ρικι σου, αλλά δυστυχως δεν σε εχω βρει. Μια ησουν σε

συσκεψη, την αλλη σε συναντηση στην Περιφερεια, οπότε ειχα

αφησει ονοματεπωνυμο, τηλεφωνο κλπ. για να μπορεσω να σε

δω· τιποτα ομως. Φωνη βοώντος εν τη ερήμω, οπότε αναγκαζο-

μαι να (καταχραστω) την φιλοξενία της “Εβδομης”, για να σου

πω κανα δυο πραγματα.

Φίλτατε Γρηγορη, λυπαμαι, αλλά την πατησες και εσυ οπως οι

προγενέστεροί σου.  Αρχιζεις την θητεια σου με το να μάς αλ-

λάζεις τα φωτα. Αρχιζεις τη θητεια σου με το να βαφεις τις πέρ-

γολες των καταστημάτων με το εμετικό ασπρο χρωμα· δηλαδή

εργα βιτρινας. Αληθεια Γρηγορη τι σου εφταιγε το καφε χρωμα

που ηταν φυσικο χρωμα ξυλου; Ξηλωσες σε κανα δυο μαγαζια

τα ακρυλικά παραπετασματα, για ποιο λογο? Για να κανεις τη

ζωη δυσκολη σε εμας τους καπνιστές, που σεβόμενοι το νομο

καθομασταν εξω προστατευόμενοι απο τον αερα και απολαμβα-

ναμε το ποτό μας, ή και στους μη καπνιστες, που απλα θελανε

να ειναι εξω; Καταλαβαινεις αγαπητε Γρηγορη οτι με αυτη την

απόφασή σου μάς διωχνεις απο την Βουλα και παμε παραδίπλα

στη Γλυφαδα;

Ισως μου πεις: “Και με τι θα ηθελες να ασχοληθω ρε συ Γιαννη?”

Απαντηση Α) Με το Νοσοκομειο της Βουλας να ειναι σε 24ωρη

εφημερία οπως τον παλιο καλο καιρο, και οχι καθε τέσσερις ημε-

ρες!!! Εινα τρελό αγαπητε Γρηγορη να εχουμε το νοσοκομειο

διπλα μας και να χρειαζεται να πηγαινουμε σε Νικαια, Αθηνα,

Πειραια, Ελευσινα κλπ. για να βρουμε εφημερεύον νοσοκομειο.

Β) Διαβάσεις πεζων στην Βασ. Παύλου, ειναι απλα σε ΑΘΛΙΑ κα-

τασταση. Ξεθωριασμενα χρωματα, ελλειψη προειδοποιητικών

(μη μου πεις κατι μικρα σηματακια στην ακρη του δρομου οτι

ειναι προειδοποιητικα). Σαν κοσμογυρισμενος που εισαι θα ξε-

ρεις οτι οι διαβασεις πεζων ειναι σηματοδοτημενες με Ασπρο

Μαυρο χρωμα, ή με Μαυρο κιτρινο, και πριν την διαβαση υπαρ-

χει μια γραμμη ζικ ζακ (καμμια δεκαρια μετρα μηκος) επι του οδο-

στρώματος που υπενθυμιζει στον οδηγο οτι πλησιαζει σε

διαβαση πεζών.

Γ) Απασχολει ο δημος ενα φορτηγο και εναν φορτωτή για να μα-

ζεύει δεντρα, κλαδια, που κοβουν οι δημοτες και τα αφηνουν

στα πεζοδρομια, πλην ομως μετα απο δυο το πολυ τρια φορτώ-

ματα το φορτηγο λογω ογκου να γεμιζει, να πηγαινει να αδειαζει

και παλι να αρχιζει να μαζευει, φεξε μου και γλιστρησα... 

Αγαπητε Γρηγορη σε δημους εκτος Ελλαδος, εχουν ενα μηχα-

νημα πανω σε τρέιλερ. Το τρειλερ το σερνει ενα φορτηγό που

πάει όπου είναι κλαδια, τα πετάνε μέσα στο μηχάνημα οι εργα-

τες του δημου, όπου τα κοβει μικρα κομματια και τα πεταει μέσα

στο φορτηγο, με αποτελεσμα να μην πιανουν πολυ ογκο. Αυτα

τα στελνουν για κομποστοποίηση, ή στην ανακυκλωση, ή τα βα-

ζουν σε σημεια που θελουν να δεντροφυτεύσουν, καλο ε!

Βέβαια θα μου πεις  “Γιαννη που θα βρεθουν τα χρηματα;” 

Ποσοι κατοικοι ειμαστε Γρηγορη; Μια μικρη εκστρατεια ενημε-

ρωσης και να ‘σαι σιγουρος οτι τα χρηματα θα μαζευτούν.

Αυτα για αρχη, τελειωνοντας θα ηθελα να σου πω οτι δεν εχω

κανενα προβλημα με την “Πολιτικη Προστασια”. Ειμαι στην διά-

θεσή της και στην διάθεσή σου για οτιδήποτε με χρειαστειτε και

μπορω να προσφερω. Απλα αγαπητε Γρηγορη δεν ανεχομαι,

οπως και αρκετοι δημοτες σου, αλλα δεν στο λενε, το Αποφα-

σιζουμε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ και διατασσομεν.

Νασαι καλα και καλη θητεια.

Γιάννης Τσόβολος

ΥΓ.Αγαπητη Εβδομη ποιος θα δει τα ΜΠΛΕ πρστατευτικα κιγ-

κλιδωματα στο ιδιωτικο βουνο της Βουλας νυχτα? Αφου ειπαμε

Απαγορευεται η εισοδος σε οχηματα με τη δυση του ηλιου, καθ’

ολη τη διαρκεια του ετους ανεξαρτητα καιρικων συνθηκων τε-

λεια και παυλα και σταματηστε να ασχολειστε με αυτο το

θεμα!!!!. Δεν λες που δεν βαλανε και ναρκες! Να ‘ναι καλά!

Αγαπητέ κύριε Κώστα Βενετσάνο,

περιστασιακά διαβάζω την εβδομαδι-

αία εφημερίδα σας "Εβδόμη της Ανα-

τολικής Αττικής" για να ενημερωθώ

για τα δρώμενα στην περιοχή μου κα-

θότι είμαι κάτοικος των Νοτίων Προ-

αστίων. 

Λαμβάνω την τιμή να επικοινωνήσω

μαζί σας εξαιτίας ενός πρωτοσέλιδου

άρθρου σας, που μου προκάλεσε αρ-

νητική εντύπωση στην εφημερίδα σας

με ημερομηνία Σάββατο 7 Μαρτίου

2015 με τίτλο "Ούτε Ευρώ, ούτε
Δραχμή αλλά Ηλεκτρονική Μονάδα
Βάσης"!
Ξεκινάτε πολύ σωστά να αναφέρεστε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ στην ορολογία του

χρήματος και την χρήση του νομίσμα-

τος εξηγώντας με οικονομικούς

όρους την ανταλλακτική θεωρία του

χρήματος.

Δυστυχώς όμως με ΛΟΓΙΚΑ επιχειρή-

ματα την εξέλιξη της τεχνολογίας,

την μείωση του κόστους διαχείρισης

και έκδοσης χρήματος, την πάταξη

της φοροδιαφυγής και του φοροεμ-

πορίου, το ξέπλυμα του μαύρου χρή-

ματος, της τοκογλυφίας και της

κλοπής μετρητών προτείνετε την ει-

σαγωγή του ηλεκτρονικού χρήματος

ή αλλιώς της Ηλεκτρονικής Μονάδας

Βάσης (ΗΜοΒα). 

Κατόπιν με ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ επιχει-

ρήματα, προσπαθείτε να οδηγείσετε τον

αναγνώστη σε λάθος συμπεράσματα ότι

δήθεν με το ηλεκτρονικό χρήμα θα δυ-

σαρεστηθούν οι Βρυξέλλες, ή οι Γερμα-

νοί ή οι λοιποί εταίροι μας. 

Μα ουσιαστικά το Παγκόσμιο σύ-

στημα μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυ-

βέρνησης προσπαθεί να φακελώσει

και να υποτάξει σε απόλυτο βαθμό

σαν υποχείριό του κάθε άνθρωπο για

να τον ελέγχει πλήρως και για τον

σκοπό αυτό εκμεταλλεύεται τα επι-

χειρήματα που θέσατε στο άρθρο

σας!!!

Στην Ευρώπη μέσω της Ευρωπαίκής

Ένωση προωθείται η κάρτα του Πο-

λίτη, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και

της ΗΜοΒ. Έτσι κάθε άνθρωπος θα

έχει μια κάρτα με ένα τσιπάκι που θα

έχει όλα τα στοιχεία του, τα χρήματά

του, τις καταναλωτικές του αγορές,

την κινητή και ακίνητη περιουσία του, 

Ο άνθρωπος θα είναι έτσι απόλυτα

ελεγχόμενος και σκλάβος του εκά-

στοτε συστήματος, που με απειλή

τους κυβερνο-χάκερς και ενός ανεξέ-

λεκτου τυραννικού συστήματος χει-

ρότερου και από του τύπου

Τσαουσέσκου-Χόντζα μπορεί να χάσει

όλη του την υλική υπόσταση. 

Το Ηλεκτρονικό Χρήμα σε κάθε κάρτα

μπορεί ανά πάσα στιγμή να σβηστεί

και η προσωπική κάρτα να κλαπεί. Για

το λόγο αυτό το μικροτσίπ θα μπεί

στον καρπό του δεξιού χεριού ή στο

μέτωπο μας. Τότε θα είναι το απόλυτο

ΧΑΡΑΓΜΑ ή αλλιώς το 666 (χξς), τις

συνέπειες των οποίων πιστεύω ότι θα

γνωρίζετε στην Καινή Διαθήκη, στην

Αποκάλυψη του Ιωάννου Κεφ.13,

στ.15-18. (σ.σ. τα παραλείπουμε για

οικονομία χώρου και γιατί οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν).

Η επεξήγηση αυτών των στίχων στην

σημερινή εποχή έχει γίνει από τον γέ-

ροντα (Αγιο πλέον) Παΐσιο και από

τον εν ζωή Γέροντα Νεκτάριο Μουλα-

τσιώτη, αλλά και από πλήθος άλλων

Γερόντων και Ιερέων της Ορθόδοξης

Εκκλησίας μας.

Αλλά ακόμα και άθεος να είναι κά-

ποιος ή αλλόθρησκος μπορεί να κατα-

λάβει ότι με μικροτσιπ δεν θα είναι

πια καθολικά ελευθερος αλλά εφ'

όρου ζωής σκλάβος οποιουδήποτε

απολυταρχικού ή μη καθεστώτος! 

Δυστυχώς στις μέρες μας προωθείται

με πολλούς τρόπους (χρηματοδοτικές

ευκολίες, χορηγίες κτλ.) το ηλεκτρο-

νικό φακέλωμα, καθώς και το ηλε-

κτρονικό χρήμα. 

Παρακαλώ να μη συμβάλλετε, και

ούτε να γίνετε αρωγός αυτής της

ύπουλης προσπάθειας προώθησης και

καταστρατήγησης της οποιαδήποτε

ελευθερίας μας, ατομικής, κοινωνι-

κής, πολιτικής, και εσωτερικής (πνευ-

ματικής, ψυχολογικής, ηθικής) αλλά

και ευρύτερα οικονομικής και σωματι-

κής.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για

την δυνατότητα της έκφρασής των

απόψεών μας και επικοινωνίας μας

μέσω email, και να σας ευχηθώ υγεία

και κάθε καλό για εσάς και την οικο-

γένειά σας.

Με εκτίμηση,

Αλέξανδρος Δημητρόπουλος

Ε
υχαριστώ τον αγαπητό αναγνώστη για την ευγενική

του επιστολή, για την κριτική που άσκησε στα γραφτά

μου και για τις τοποθετήσεις του πάνω στην πρότασή

μου, για το ηλεκτρονικό χρήμα, γιατί μου δίνει την ευκαι-

ρία να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα.

Κατ’ αρχήν χαίρομαι για την διαπίστωσή σας ότι στο άρθρο

μου εξετάζω το θέμα «επιστημονικά, λογικά και συναισθη-

ματικά». Ο Άνθρωπος δεν είναι μονοδιάστατος (υπάρχει

σχετικό βιβλίο του Μαρκούζε) είναι πολυδιάστατος. Απαι-

τείται και επιστημονική γνώση και λογική κρίση και συναί-

σθημα. 

Η πρότασή μου για την «Ηλεκτρονική μονάδα βάσης» ως

μέσου ανταλλαγής προϊόντων και συναλλαγής, μέτρο

αξιών και όργανο κεφαλαιοποίησης – αποταμίευσης δεν

σχετίζεται με τις Οργουελικές επιδιώξεις του Κεφαλαίου

και των αρρωστημένων εγκεφάλων της «Παγκοσμιοποί-

ησης» - της καθολικότητας δηλαδή και της ασυδοσίας των

ολιγαρχών του καπιταλιστικού συστήματος. (Ειρήσθω εν

παρόδω ότι πολλοί «φιλελεύθεροι» είναι τρισχειρότεροι

των διαφόρων Τσαουσέσκου, που επικαλείται ο αναγνώ-

στης).

Η Η.Μο.Βα είναι καθαρά και μόνο ηλεκτρονικό χρήμα και

εξάγεται υπολογιστικά με αναγωγή στο παραγωγικό απο-

τέλεσμα και των τριών συντελεστών παραγωγής· έχει δη-

λαδή πραγματικό και «δίκαιο» και όχι εικονικό – πλασμα-

τικό, αντίκρισμα. 

ΔΕΝ μπαίνω σε τεχνοκρατικές λεπτομέρειες.

ΔΕΝ αναφέρομαι στο «τσιπάκι» που επικαλείται δικαίως,

εν πολλοίς, ο αναγνώστης. Όμως κάνω την πρόβλεψη ότι

το «τσιπάκι» της νανοτεχνολογίας δεν θα επιβληθεί υπο-

χρεωτικά, τουλάχιστον αρχικά. Θα το αποδεχθούν μετά

χαράς πολλοί απερίσκεπτοι πολίτες. Τι θα έλεγε η μητέρα

που θα την ρωτούσε ο «γιατρός» αν θέλει να εμφυτεύσει

στο νεογέννητο ένα «αβλαβές τσιπάκι», ώστε να ομιλεί και

να καταλαβαίνει κάποιες επιλεγμένες γλώσσες, να γνωρί-

ζει τη γεωγραφία και την ιστορία που θα έχουν επιλέξει

(συνωστισμός κ.τ.τ.) και βέβαια τα μαθηματικά!...

Ενάντια σ’ αυτό το «τσιπάκι» θα με βρείτε αρωγό (όχι για το

γνωσιολογικό του περιεχόμενο). Όμως, επειδή αναφέρεστε

στο «θηρίο», τη γνώμη μου λέω, το «θηρίο» είναι εδώ, γύρω

μας και μέσα μας και δεν αναφέρομαι σε μεταφυσικές φαν-

τασιώσεις. Το θηρίο είναι ο καπιταλισμός. Και οι καλοί σύγ-

χρονοι Χριστιανοί οφείλουν να διαβάσουν τις διδασκαλίες του

Χριστού και τις πράξεις των Αποστόλων, τότε που κατέθεταν

τα υπάρχοντά τους και ελάμβανεν έκαστος ά χρείαν είχεν.

(Πράξεις των Αποστόλων, Κεφ. Ε’, στοιχ. 34). 

Κώστας Βενετσάνος

“Ούτε ευρώ ούτε δραχμή, αλλά Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης”

Ο αναγνώστης Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, μας έστειλε επιστολή - απάντηση στο άρθρο του Κώστα Βε-

νετσάνου με τίτλο “Ούτε ευρώ ούτε δραχμή, αλλά Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης”, την οποία δημοσιεύουμε

καθώς και την απάντηση του Κώστα Βενετσάνου.
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Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός

ήταν το θέμα της ημερίδας που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 8

Μαρτίου 2015, στο αμφιθέατρο του

Δήμου Σαρωνικού, με μεγάλη συμ-

μετοχή κόσμου. 

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας

ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης, καθηγητής εγκλη-

ματολογίας, Γιάννης Πανούσης. 

Η πρωτοβουλία διοργάνωσης της

ενημερωτικής εκδήλωσης ανήκει

στον Σύλλογο Γονέων και Κηδε-

μόνων του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Αναβύσσου και τέλεσε υπό

την υποστήριξη του Δήμου Σαρω-

νικού. 

Ο Γραμματέας του Συλλόγου  Θεό-

δωρος Χουλιάρας άνοιξε την εκδή-

λωση και προσκάλεσε τον Δήμαρχο

Σαρωνικού να απευθύνει χαιρετι-

σμό, πριν την έναρξη των ομιλιών. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού,   Γιώργος

Σωφρόνης επεσήμανε ότι το θέμα

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και απα-

σχολεί πολλούς γονείς και εκπαι-

δευτικούς τονίζοντας: «Πρόκειται

για ένα θέμα πολύπλοκο και πολύ-

πλευρο, το οποίο χρήζει ειδικής αν-

τιμετώπισης. Η ψυχοσύνθεση των

παιδιών και των εφήβων είναι εύ-

κολο να επηρεαστεί και να στιγματι-

στεί ψυχολογικά από περιστατικά

βίας, καθώς οι συνέπειες είναι κα-

θοριστικές για την ψυχοσωματική

και ψυχολογική ανάπτυξή τους»,

σημείωσε ο Δήμαρχος. 

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής  Πέ-

τρος Φιλίππου, η Πρόεδρος του

Συλλόγου  Κατερίνα Γκουρνάκου, ο

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλό-

γων Γονέων Πρωτοβάθμιας και Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Δήμου Σαρωνικού   Χάρης Κυνηγα-

λάκης.

Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής

Υπουργός, Γ. Πανούσης αφού έθεσε

τα όρια ανάμεσα στην εγγενή επι-

θετικότητα, ως γνώρισμα του αν-

θρώπου και στην εγκληματική βία,

τόνισε την ανάγκη συνεργασίας

ανάμεσα στους γονείς, τους εκπαι-

δευτικούς, τον Δήμο, αλλά και τις

κρατικές υπηρεσίες για την αποτε-

λεσματική αντιμετώπιση του φαινο-

μένου. Μετά την εισήγησή του

δέχτηκε ερωτήσεις από παρευρι-

σκομένους και υπήρξε μια ιδιαί-

τερα εποικοδομητική

συζήτηση. 

Ομιλητές ήταν επίσης ο Παύ-

λος Χαραμής, Πρόεδρος του

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ ΟΛΜΕ, εκπροσω-

πώντας το Ίδρυμα Μαραγκο-

πούλου για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου και η Καλλιόπη Αθα-

νασίου, Ψυχολόγος, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης της Μονάδας

Εφηβικής Υγείας, Νοσοκομείου

Παίδων «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Συντονιστής της Ημερίδας ΉΤΑΝ ο

Αθανάσιος Μανώλης Μέλος του

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

1ου Δημοτικού Αναβύσσου, MSC Δι-

οίκηση Ασφάλειας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημερίδας

τα παιδιά ασχολήθηκαν από ειδι-

κούς παιδαγωγούς, συμμετέχοντας

σε δραστηριότητες και βιωματικά

παιχνίδια με στόχο τη μετάδοση μη-

νυμάτων κατά της βίας, των στερε-

οτύπων και της περιθωριοποίησης

ενώ συγχρόνως υπερτονίστηκε η

αξία της αγάπης, της ομαδικότητας

και της αλληλεγγύης. 

Ο Βαγγέλης, ο εκφοβισμός

(bullying) και η Ανδώρα

Το τέλος ενός 20χρονου νέου δεν είναι απλά, δεν

είμαο νόμο, ο πρόωρος και άδικος χαμός ενός νέους

ανθρώπου· ενός παιδιού μας! Είναι το στίγμα της κοι-

νωνίας μας. Της “ανταγωνιστικής” κοινωνίας της βίας!

Του “δυνατού” που φέρεται αυτάρεσκα, σαρκαστικά

και καταδυναστικά στον φύση ή θέση αδύναμο και κα-

τουριέται μπροστά στον ισχυρότερο αυτού.

Ο θάνατος αυτού του νέου είναι όνειδος, αισχύνη και

φτύσιμο της κοινωνίας μας. Της κοινωνίας της αδια-

φορίας μπροστά στην αδικία, της ανεκτικότητας,

μπροστά στην ατιμία και της επιβράβευσης της “μαγ-

κιάς”.

Είναι κόλαφος για τον πατέρα που καμαρώνει το “λε-

βέντη του” που επιβάλλεται και προβάλλεται στην

ομήγυρή του με το νταϊλίκι του, τη “μαγκιά” του, τη

σωματική του δύναμη. Είναι περιφρόνηση για τη μάνα,

που δεν του ‘μαθε τί είναι αρετή.

Είναι ντροπή και καταισχύνη για το δάσκαλο που κάνει

τα “στραβά μάτια” στην καζούρα, στο καψόνι, στην ψυ-

χολογική και σωματική βία που ασκείται στην τάξη

του, στο σχολείο του, στα αποδυτήρια, στις τουαλέ-

τες...

Ο πατέρας, η μάνα, ο δάσκαλος όλων των βαθμίδων, η

τηλεόραση, η κοινωνία, το άγος της εποχής μας!

Μου θύμισε άθελά μου τον “Ανδώρα” του Μαξ Φρις*.

Σήμερα ανάβουν κεράκια, λουλουδάκια· γράφουν στι-

χάκια, χύνουμε δάκρυα. Αύριο θα το έχουμε ξεχάσει!

Πάμε γι’ άλλα.

Οι “μάγκες”, οι δυνατοί φαίνονται όταν αντιπαλεύουν

το άδικο, το καταπιεστικό. Δυνατός είναι αυτός που

νικάει τον δυνατότερο. Ο αδιάφορος, ο ανεκτικός, ο

απράγμονας, αρμόδιος ή μη, είναι συνένοχος· είναι

υπεύθυνος. Είτε Υπουργός, είτε εκπαιδευτικός, είτε

γονιός, είτε αστυνόμος ή δικαστής.

Α, μην το ονομάζετε μπούλινγκ (bullying), όπως χού-

λιγκαν και άλλα τέτοια “εύηχα”. Είναι ωμή και απάν-

θρωπη βία. Είναι αλητεία, είναι κτηνωδία, είναι

βαρβαρότητα.

Κ. Βενετσάνος

―――――――

* Θεατρικό έργο που αναδεικνύει την ευθύνη σύσσωμης της

κοινωνίας για το “χαμό” ενός νέου (διαφορετικού), όπου ο

καθένας - ο Αβάς, ο Δάσκαλος, ο μάστορας, ο γονιός... μ’

ένα σχήμα πρωθύστερο “μετανοιώνει” και προσπαθεί να δι-

καιολογήσει την ευθύνη του!

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

(ΕΝ.Π.Ε.) και το Γραφείο Ισότητας

των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., με αφορμή

την Πανελλήνια Ημέρα κατά της

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

στις 6 Μαρτίου, αλλά και με αφορμή

το τελευταίο τραγικό και αποτρό-

παιο συμβάν στο πρόσωπο του Βαγ-

γέλη Γιακουμάκη, ξεκινούν

εκστρατεία πρόληψης και αντιμετώ-

πισης του εκφοβισμού (Bullying) σε

όλες τις εκφάνσεις του.

Σκοπός της συγκεκριμένης προσπά-

θειας, είναι μέσω στοχευμένων

ενεργειών και δράσεων, να υπάρξει

ενημέρωση, αλλά και ευαισθητοποί-

ηση της κοινής γνώμης και των εμ-

πλεκόμενων φορέων, προκειμένου

να αναληφθούν από κοινού πρωτο-

βουλίες, για την πρόληψη, αλλά και

τη δραστική αντιμετώπιση, όχι μόνο

του φαινομένου του σχολικού εκ-

φοβισμού, αλλά και των άλλων μορ-

φών εκφοβισμού, που συναντώνται

στο χώρο της εργασίας αλλά και της

οικογένειας. «Γιατί το Bullying, είναι

ένα διαχρονικό νοσηρό φαινόμενο

της κοινωνίας μας, το οποίο στις

μέρες μας εξαπλώνεται ταχύτατα,

με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική

και σωματική υγεία των θυμάτων»

όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην

ανακοίνωση της Ένωσης.

Στα πλαίσια αυτά, θα διοργανωθούν

ενημερωτικές ημερίδες ανά Περιφέ-

ρεια με τη συμμετοχή των εκάστοτε

ΠΕΠΙΣ (Περιφερειακών Επιτροπών

Ισότητας), Συλλόγων Γονέων και

Κηδεμόνων, Μη Κερδοσκοπικών Ορ-

γανισμών, Δικτύων αλλά και Συλλό-

γων Εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. Κωνσταν-

τίνος Αγοραστός και η επικεφαλής

του Γραφείου Ισότητας της Ένωσης

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.),

Φωτεινή Βρύνα, δήλωσαν ότι «η
συγκεκριμένη προσπάθεια, έχει ως
στόχο να αναδειχθεί το σημαντικό
πρόβλημα του εκφοβισμού και να
δημιουργηθεί η κατάλληλη δυνα-
μική, μέσα από τις προτάσεις των
ομιλητών και τις επισημάνσεις όλων
των συμμετεχόντων, για τη δημι-
ουργία ενός θεσμικού πλαισίου για
την αντιμετώπιση της βίας». 

Eκστρατεία πρόληψης και αντιμετώπισης 

του εκφοβισμού από την Ενωση Περιφερειών Ελλάδας
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Κάθε μέρα όλο και περισσότε-

ροι είναι εκείνοι που δείχνουν

το ενδιαφέρον τους για τις

ομορφιές του Κεντρικού Υμητ-

τού, που θα μπορούσαν να γί-

νουν και τουριστικά

αξιοποιήσιμες. Οι περιοχές

αυτές ανήκουν κατά κύριο λόγο

στο Κορωπί και στη Γλυφάδα.

Από τους δυο αυτούς Δήμους,

προς το παρόν μόνο το Κορωπί  άρχισε πριν λίγα

χρόνια να δείχνει ενδιαφέρον για την προβολή των

αξιοθέατων των ορεινών αυτών τοποθεσιών.

Χτες (3 – 3 – 15) δημοσιεύτηκε άρθρο για το μικρό

σπήλαιο με τους σταλακτίτες στη σήραγγα της

Ντούκας Κορωπίου, στο τέρμα του αμαξιτού δρό-

μου, που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση από άποψη

καθαριότητας. Κατά σύμπτωση χθες ανακαλύ-

φτηκε και ένα άλλο σπήλαιο, το σπήλαιο Κοτζιά,

για το οποίο θα γίνει λόγος πιο κάτω. Εδώ θα

ήθελα να προσθέσω ότι στην περιοχή του Κεντρι-

κού Υμηττού υπάρχει, όσο πουθενά αλλού, πλη-

θώρα από σπήλαια, αρχαιότητες και άλλα

αξιοθέατα, που χρειάζονται τη φροντίδα μας.

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που

δείχνουν το ενδιαφέρον τους για τις ομορφιές του

Κεντρικού Υμηττού, που θα μπορούσαν να γίνουν

και τουριστικά αξιοποιήσιμες. Οι περιοχές αυτές

ανήκουν κατά κύριο λόγο στο Κορωπί και στη Γλυ-

φάδα. Από τους δυο αυτούς Δήμους, προς το

παρόν μόνο το Κορωπί  άρχισε πριν λίγα χρόνια να

δείχνει ενδιαφέρον για την προβολή των αξιοθέα-

των των ορεινών αυτών τοποθεσιών.

Στις 3 – 3 – 15 δημοσιεύτηκε άρθρο για το μικρό

σπήλαιο με τους σταλακτίτες στη σήραγγα της

Ντούκας Κορωπίου, στο τέρμα του αμαξιτού δρό-

μου, που βρίσκεται σε άθλια κατάσταση από άποψη

καθαριότητας. Κατά σύμπτωση ανακαλύφτηκε και

ένα άλλο σπήλαιο· το σπήλαιο Κοτζιά, για το οποίο

γίνεται λόγος πιο κάτω. Εδώ θα ήθελα να προ-

σθέσω ότι στην περιοχή του Κεντρικού Υμηττού

υπάρχει, όσο πουθενά αλλού, πληθώρα από σπή-

λαια, αρχαιότητες και άλλα αξιοθέατα, που χρει-

άζονται τη φροντίδα μας.

Το ξεχασμένο μεταλλευτικό

σπήλαιο Κοτζιά

Στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία Κορωπίου

και σε απόσταση ενός μόνο χιλιομέτρου από την

πρώην χωματερή (και νυν Σφήττιο Κήπο) υπάρχει

υπόγειο σπήλαιο, στο οποίο είχε κάνει αρχαιολο-

γικές ανασκαφές κατά το έτος 1949 ο συμπολίτης

μας αρχαιολόγος Νίκος Χρ. Κοτζιάς (1884 – 1974).

Ο Κοτζιάς ανακάλυψε στο υπόγειο σπήλαιο, αί-

θουσες διαφορετικών επιπέδων, που κοσμούνται,

καθώς γράφει, με εντυπωσιακούς και διαφόρων

χρωμάτων σταλακτίτες, αλλά και μεταλλευτική

στοά που ανάγεται στους μυκηναϊκούς έως τους

κλασικούς χρόνους. Περιγραφή των ανασκαφών

του στο οροπέδιο του Προφήτη Ηλία, καθώς και

του πιο σπηλαίου Κοτζιά, έκανε στα “Πρακτικά της

Αρχαιολογικής Εταιρείας”,  έτος 1950, σελ. 145 -

172.

Παρόλο που ο αρχαιολόγος άφησε γραπτό

κείμενο για το σπήλαιο, η ακριβής θέση του ξεχά-

στηκε στο μεταξύ εντελώς. Κανένας δε θυμόταν

που ακριβώς βρισκόταν. Η αναζήτησή του εντά-

θηκε πρόσφατα, αλλά οι μέχρι τώρα προσπάθειες

ήσαν  άκαρπες. Όμως η χτεσινή ημέρα (3-3-15)

ήταν τυχερή: Με τη βοήθεια του Θάνου Ξανθό-

πουλου και άλλων δύο σπηλαιολόγων της Σπηλαι-

ολογικής Εταιρείας Ελλάδος, μια ομάδα

Κορωπιωτών, μελών της Συνεργασίας για το Περι-

βάλλον Κορωπίου, είχε την τύχη να αντικρύσει την

είσοδο του σπηλαίου, δηλ. μια στενή, περίπου κυ-

κλική, οπή σε βράχο σχεδόν επίπεδο, διαστάσεων

μεγίστης διαμέτρου 1,11 μ. και ελάχιστης 0,83 μ. 

Οι αρχαιοκάπηλοι 

είχαν μπει πρώτοι! 

Ας μη σπεύσουν οι νεότεροι αρχαιοκάπηλοι να

αναζητήσουν αρχαιότητες στο σπήλαιο: Θα έρ-

θουν τρίτοι και ιδρωμένοι! Προηγήθηκαν οι πα-

λαιότεροι… συνάδελφοί τους, περίπου έναν αιώνα

πριν και, σχεδόν όπως συμβαίνει πάντα, δεύτερη

ήρθε η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ο αείμνηστος Κο-

τζιάς μάζεψε ό,τι οι αρχαιοκάπηλοι είχαν θεωρή-

σει άχρηστο και το είχαν αφήσει επί τόπου:

Ελάχιστα όστρακα, τμήματα εργαλείων και σκου-

ριές, που παρέδωσε στην υπηρεσία του. 

Ενδιαφέρεστε για τον τουρισμό και

τον φυσικό πλούτο του Υμηττού;

Ιδού η Ρόδος! Όσοι ενδιαφέρονται για την ανά-

δειξη του απαράμιλλου φυσικού κάλλους του Κεν-

τρικού Υμηττού, με έργα και όχι λόγια, ας

πλαισιώσουν την ομάδα που παίρνει τις σχετικές

πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή τους, τις ιδέες

τους και όπως αλλιώς μπορούν. Μην τα περιμέ-

νουμε όλα από τον Δήμο. Εξάλλου ο Δήμος δεν εί-

μαστε εμείς οι ίδιοι; Όπως και άλλοτε έχω πει, ο

Κεντρικός Υμηττός αποτελεί έναν ανεκτίμητο θη-

σαυρό για το Κορωπί, αλλά και τη Γλυφάδα, και με

τις δυο έννοιες: Του φυσικού κάλλους, αλλά και

τη στενά οικονομική έννοια. Με την προστασία

του και την ανάδειξή του μπορούμε να τον αξιο-

ποιήσουμε, ώστε η τουριστική ανάπτυξη του τόπου

μας, και μάλιστα τώρα στα χαλεπά οικονομικά χρό-

νια, να μην αποτελεί για μας ούτε ανέκδοτο ούτε

άπιαστο όνειρο. Συν Αθηνά και χείρα κίνει!   
Γιάννης Πρόφης

―――

«Στα ίχνη της αρχαίας Σφηττίας Οδού»

Από τη ρεματιά της Ντούκας,

στη χαράδρα του Γυρισμού»

H Oμάδα πολιτών “Συνεργασία για το περιβάλλον
του Κορωπίου” σε τη συνεργασία του Ν.Π.Δ.Δ Σφητ-

τός του Δήμου Κρωπίας, του Επιμορφωτικού Συλλό-

γου Κορωπίου «Αριστοτέλης» & του Αμπελουργικού

Συνεταιρισμού Κορωπίου (Α.Σ.Κ) οργανώνουν την 2η

περιήγηση - πεζοπορία “Από τη ρεματιά της Ντού-
κας, στη χαράδρα του Γυρισμού” στο Κορωπί, το

Σάββατο 21/3, στις 10.30πμ. Κοίτα σελ. 5

γράφει ο Γιάννης

Πρόφης

ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Aνα-ανακαλύφθηκε το Σπήλαιο Κοτζιά, στον Προφήτη Ηλία Κορωπίου
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“Ξεπερασμένος” ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη
Εχουμε γράψει πολλές φορές για τον “Συμπαραστάτη του

Δημότη και της Επιχείρησης”, που δημιούργησε ο Καλλι-

κρατικός Νόμος για τους Δήμους και τις Περιφέρειας της

χώρας.

Είναι ένας θεσμός που δεν λειτούργησε, παρά τις φιλότιμες

προσπάθειες, κάποιων εκλεγμένων “συμπαραστατών”.

Είτε γιατί δεν μπόρεσαν να “σπάσουν αυγά”, είτε γιατί

είχαν δεμένα τα χέρια τους... και γιατί η θέση του είναι κα-

θαρά γνωμοδοτική. Και σε τελική ανάλυση, γιατί ο πολίτης

έχει μάθει να πηγαίνει κατευθείαν στο Δήμαρχο.

Ετσι πολλοί Δήμοι έκριναν ότι δεν χρειάζεται ο θεσμός και

τον άφησαν σε “νάρκη”, ενώ σε πάρα πολλούς άλλους δεν

κατάφερε να εκλεγεί λόγω της ισχυρής πλειοψηφίας που

χρειάζεται.

Στο Κορωπί την περασμένη τετραετία είχε εκλεγεί “Συμ-

παραστάτης του Δημότη”, ο οποίος στη μέση περίπου της

θητείας του, κατέθεσε την παραίτησή του, γιατί αισθανό-

ταν ότι δεν προσέφερε τίποτα στο Δήμο, ενώ του κόστιζε

με έναν μισθό που θα μπορούσε να κλείσει άλλα κενά.

Η μείζονα πλειοψηφία “Πρωτοβουλία Πολιτών” του Δήμου

Κρωπίας στη συνεδρίαση της 3ης Μαρτίου, κατέθεσε ερώ-

τημα ως προς την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης, απάντησε ότι δεν έχει ου-

σιαστικό αντικείμενο και εξήγησε τους λόγους.

Η “Πρωτοβουλία Πολιτών” έχει αντίθετη γνώμη την οποία

μας ενεχείρισε με ανακοίνωση, όπως και ο Δήμαρχος Δ.

Κιούσης, μας ενεχείρισε δική του ανακοίνωση για το ίδιο

θέμα. Δημοσιεύουμε λοιπόν παρακάτω τη γνώμη του Δη-

μάρχου και την γνώμη της “Πρωτοβουλίας Πολιτών”.

Δήμος Κρωπίας

Γραφείο Δημάρχου

Ανακοίνωση

Η θέση του “Συμπαραστάτη του Δημότη”, από το 2012 βάσει

και των αιτιών της  παραίτησης του άξιου καθηγ. Θωμά

Κιούση, (ομόφωνη αποδοχή της παραίτησης από το Δημο-

τικό Συμβούλιο, 28.02.2012) ήταν ότι αυτή η θεσμική δυνα-

τότητα στο Κορωπί δεν

ανταποκρίθηκε  στις προσδοκίες

του νομοθέτη, ενώ τα αιτήματα

(φαινόμενα κακοδιοίκησης κα.) που

επιλύθηκαν δεν αφορούσαν τις αρ-

μοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, αλλά φαινόμενα

κακοδιοίκησης ή αδιαφορίας από

κρατικούς κυρίως φορείς, άρα αρ-

μοδιότητα Συνηγόρου του Πολίτη.

Οι υπηρεσίες που παρείχε, δεν είχαν πλέον ηθική δικαιο-

λογητική βάση. Δεν μπορεί δηλαδή να αμοίβεται κάποιος

χωρίς νa προσφέρει ουσιαστική εργασία. Από την άλλη

πλευρά ο Δήμος μας έχει αναπτύξει μια σχέση άμεσης επα-

φής με τους πολίτες (η αμεσότητα είναι  χαρακτηριστικό

των Ο.Τ.Α, Α΄και Β΄βαθμού) και πολλά αιτήματα  των πολι-

τών και επιχειρήσεων επιλύονται τάχιστα, σύμφωνα πάντα

και με την έκθεση απολογισμού του κ. Θωμά Κιούση. Ακόμα

και στην περίπτωση που κάποιος θελήσει να μη δεχτεί την

αμοιβή  και να ασκήσει τα καθήκοντα του Συμπαραστάτη

του Δημότη, ο Δήμος οφείλει να πληρώσει τις ασφαλιστικές

του εισφορές. Η θέση μας είναι ότι προτιμούμε τα έξοδα

της ασφαλιστικής κάλυψης να κατευθυνθούν σε τρόφιμα

για το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο. 

Ο Δήμος μας έχει ανάγκη από τακτικό προσωπικό για να

ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές του και με βάση την υψηλή

πολιτική εποπτεία και το εργασιακό ήθος να εξαλείψει κάθε

πιθανό φαινόμενο κακοδιοίκησης και αδιαφορίας των υπη-

ρεσιών προς τον πολίτη. 

Στη εποχή των μεγάλων καινοτόμων μεταρρυθμίσεων και

των τομών που έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση και αυτοδι-

οίκηση, η θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη αποτελεί

μάλλον παραφωνία… και κρύβει τις πολιτικές ευθύνες

όσων ασκούν εξουσία στο όνομα των πολιτών.

«Μύθοι και Αλήθειες»  
σ’ ένα παιχνίδι Διατροφής 

Το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας του Δήμου Παλλήνης στα πλαίσια στοχευόμενων

παρεμβάσεων σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε

ομάδες πληθυσμού, ξεκίνησε ενημερωτικές εκδηλώσεις

για θέματα διατροφής.

Η αρχή έγινε από το 1ο ΓΕΛ Παλλήνης και από την εθε-

λόντρια διατροφολόγο των Δημοτικών Ιατρείων  Εύα

Σταυρίδη, την οποία ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την εθελοντική της

προσφορά στις δραστηριότητες των προγραμμάτων προ-

αγωγής του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της

Δημόσιας Υγείας του Δήμου.

Οι μαθητές του σχολείου ενημερώθηκαν γενικά για θέ-

ματα διατροφής, αλλά και ειδικότερα για τις διατροφικές

τους συνήθειες σε χρόνους εξετάσεων. 

Υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον με κατακλυσμό ερωτήσεων,

ενώ αρκετοί μαθητές παρέμειναν μετά την λήξη της ενη-

μέρωσης για μια πιο προσωπική ερώτηση.

Οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν.  

Με oμόφωνη απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Κρωπίας (16.03.2015)

έγινε αποστολή αιτήματος για κάλυψη

άμεσων λειτουργικών  αναγκών σε

προσωπικό του Δήμου Κρωπίας, σε

σχετική εγκύκλιο την οποία απέστειλε

σε κάθε Ο.Τ.Α,  ο αναπληρωτής

υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Γ. Κατρούγκαλος για κάλυψη θέσεων

τακτικού προσωπικού.

Στην απόφαση του Δ.Σ Κρωπίας ανα-

φέρεται χαρακτηριστικά: «…Ο Δήμος
μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
στη λειτουργία του καθώς είναι πλή-
ρως υποστελεχωμένος,  διότι αφενός
δεν προέβη στην έκδοση προκήρυξης
εξειδικευμένων ειδικοτήτων  όταν είχε
τη δυνατότητα,  αφετέρου ο αριθμός
των υπάλληλων που συνταξιοδοτήθη-
καν είναι πολύ μεγάλος (45 άτομα).
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα σε
συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που
μεταφέρθηκαν βάσει του Ν.3582/2010
(Καλλικράτης) και λαμβανομένου του
γεγονότος ότι ο Δήμος μας έχει με-

γάλη έκταση και πολλές ιδιαιτερότη-
τες καθιστά, επιτακτική την ανάγκη
άμεσης στελέχωσης του». 
Αναφέρει δε χαρακτηριστικά  ότι ο

Δήμος λειτουργεί μόνο με έναν

Υδραυλικό, ο οποίος καλείται να αντι-

μετωπίσει όλα τα προβλήματα που πα-

ρουσιάζονται σε όλη την έκτασή του

Δήμου· μία έκταση περίπου 120.000

στρέμματα! Και ακόμη σημαντικότερο

ότι ο Δήμος Κρωπίας έχει δικό του δί-

κτυο ύδρευσης!!

Στον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-

σίας του Δήμου (ΦΕΚ 1070/30-04-

2013) υπάρχουν κενές Οργανικές

θέσεις και δεν υπάρχει καμία εκκρε-

μότητα διορισμού  προσλήψεων τα-

κτικού προσωπικού (μόνιμου &

αορίστου χρόνου), που αφορά σε ορι-

στικά αποτελέσματα διαδικασιών που

έχουν διενεργηθεί από τον ΑΣΕΠ ή το

Δήμο. 

Για το θέμα των σχολικών φυλάκων

που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα θα επα-

ναπροσληφθούν με το επικείμενο νο-

μοσχέδιο αλλά σε άλλες θέσεις. 

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει

ως απαραίτητη τη διάθεση των θε-

σμοθετημένων πόρων προς τους ΟΤΑ

για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία

τους.  

Συνολικά,  ο Δήμος Κρωπίας ζήτησε

άμεσα 27 άτομα προσωπικό (σε προ-

σωρινές προσωποπαγείς, σε μόνιμο

προσωπικό και  αορίστου χρόνου).

27 άτομα μόνιμο προσωπικό ζητάει ο Δήμος Κρωπίας 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Ένα από τα θετικά στοιχεία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» είναι

ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» που

υποχρεούται να εκλέξει το δημοτικό συμβούλιο. Καθήκον

του συμπαραστάτη είναι να δέχεται καταγγελίες άμεσα

θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση

των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων

και των επιχειρήσεών του και να διαμεσολαβεί προκειμέ-

νου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα.

Προς έκπληξή μας στο δημοτικό συμβούλιο της 3ης Μαρ-

τίου ο Δήμαρχος κος Δημήτρης Κιούσης δήλωσε ότι ο

συμπαραστάτης είναι χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο, πε-

ριττό έξοδο για το δήμο και δεν πρέπει να προχωρήσει η

διαδικασία εκλογής του. Προφανώς θεωρεί ότι το μεγάλο

ποσοστό της παράταξής του στις προηγούμενες εκλογές

του δίνει το δικαίωμα να αυθαιρετεί και να καταργεί νο-

μοθετημένους θεσμούς ελέγχου της δημοτικής αρχής. Οι

υπεύθυνοι δημότες του Κορωπίου δεν πρόκειται να ανεχ-

θούν αυτή την αλαζονική συμπεριφορά.

Καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Θε-

οφάνη Μιχαιρίνα να ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο

και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία να προκηρύξει

άμεσα τη θέση του συμπαραστάτη και να ορίσει την ημε-

ρομηνία εκλογής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΛΑΖΟΝΙΚΟΣ &

ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΟΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΕΒΔΟΜΗ  21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Στην Κύπρο και δη στον Δήμο Μέσα Γειτονιάς βρέ-

θηκε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης,

μαζί με αντιπροσωπεία Αντιδημάρχων και του 1ου Δη-

μοτικού Σχολείου Καλυβίων, (12-13/3) επ’ ευκαιρία

του εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης «Χρυσοπράσινο Φύλλο». 

Ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς είναι αδελφοποιημένος με

τον πρώην Δήμο Καλυβίων και νυν Δήμο Σαρωνικού

από το 1999. Η επίσκεψη του Δημάρχου και της αντι-

προσωπείας Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβού-

λων αποσκοπεί στη δημιουργία εποικοδομητικών

σχέσεων του Δήμου με όλους τους αδελφοποιημέ-

νους Δήμους. Πρόκειται για σειρά επαφών με τους

Δημάρχους των πόλεων. 

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Δήμαρχο Μέσα

Γειτονιάς Λεμεσού, Δώρο Αντωνίου συζητήθηκαν θέ-

ματα συνεργασίας των αδελφοποιημένων Δήμων, εν-

δυνάμωση της φίλιας σχέσης και ανταλλαγή

απόψεων και καλών πρακτικών σε κοινά θέματα που

απασχολούν τους Δήμους. 

Παράλληλα, η αντιπροσωπεία του Δήμου συμμετείχε

στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του προγράμ-

ματος «Χρυσοπράσινο Φύλλο», στο οποίο, μεταξύ

άλλων,  συμμετέχει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυ-

βίων και το ΚΑ Δημοτικό Σχολείο Μέσα Γειτονιάς. Οι

μαθητές των δυο Δημοτικών Σχολείων παρουσίασαν

τις εργασίες τους, 12 Μαρτίου σε θέματα περιβαλ-

λοντικής εκπαίδευσης. 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας 

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052

www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

-2 Δ/ΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

-3 Δ/ΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΤΑΞΙΜ

-5 ΠΡΩΙΝΑ-5ΔΕΙΠΝΑ
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Βασ. Κωνσταντίνου 198 Κορωπί

ΤΗΛ. (210) 6623.018 - 6626.928 

κιν. 6944.543920 - mail: georbus@otenet.gr

Αντιπροσωπεία Δημοτικής Αρχής και μαθητών του 1ου Δημοτικού 

Καλυβίων στον αδελφοποιημένο Δήμο Μέσα Γειτονιάς, Λεμεσο

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 128

(Πλησίον Μετρό Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210 9752137, Fax: 210 9769740

ΓΛΥΦΑΔΑ

Ζέρβα 6

Τηλ./Fax: 210 8982044

ΒΟΥΛΑ

Βασ. Παύλου 88

Τηλ.: 210 8996520
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Κατά τις εργασίες της 8ης Συνεδρίασης (10.3.15) το Περι-

φερειακό Συμβούλιο Αττικής, εξέλεξε μετά από επαναλη-

πτική ψηφοφορία  τον Βασίλειο Σωτηρόπουλο με 67

ψήφους υπέρ, ως νέος Περιφερειακός Συμπαραστάτης

του Πολίτη και της Επιχείρησης. Από την ψηφοφορία απεί-

χαν οι παρατάξεις “Λαϊκή Συσπείρωση”, “Ελληνική Αυγή”

και «Αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αττική”, “Ανταρσύα

σε Κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ».

Oμόφωνα δεκτή έκανε τη θετική εισήγηση του κ. Αναγνω-

στόπουλου για τη «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της φαρμακο-

βιομηχανίας με την επωνυμία «ΕΡΦΑΡ Α.Β.Ε.Φ», που είναι

εγκατεστημένη στη θέση Παπαχωράφι στην οδό Μικράς

Ασίας 2 στο 15ο χλμ της Λ. Μαραθώνος στο Δήμο Παλλή-

νης Αττικής».

Ομόφωνα δεκτή έγινε και η θετική εισήγηση του  Αναγνω-

στόπουλου για «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την υλοποίηση του

έργου: «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Υδραυλικών Έργων Διευθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια

της μελέτης (Κτηματογραφική αποτύπωση – Μελέτη Γεω-

λογικής καταλληλότητας – Υδραυλική μελέτη ρεμάτων για

την πολεοδόμηση των περιοχών παραθεριστικής κατοικίας

ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ και ΑΓΙΑΣΜΟΘΙ Δήμου Κερατέας)».

Mε εισήγηση του Αναγνωστόπουλου, το θέμα της γνωμο-

δότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΜΠΕ) που αφορά στην επέκταση & λειτουργία Αττικού

Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα Αττικής ιδιοκτησίας «ΑΤ-

ΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε»

Εκ μέρους της παράταξης «Αττική», ο Χάρης Δαμάσκος

επισήμανε, ότι «η γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων έχει καθυστερήσει, με ευθύνη του

επιχειρηματία, πάνω από ένα χρόνο. Σε όλο αυτό το διά-

στημα, ένα πάρκο σαν και αυτό με τεράστια επισκεψιμό-

τητα, παραμένει χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρα

χωρίς άδεια λειτουργίας. Θα πρέπει λοιπόν το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο να αποφασίσει άμεσα για αυτό το θέμα,

χωρίς περαιτέρω αναβολή, υπό την αίρεση βέβαια της νο-

μιμότητας των κατασκευών, που έχουν γίνει στο χώρο και

να διαβιβάσει στην αδειοδοτούσα αρχή την απόφασή του».

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Αργυρώ Πα-

ρασκευοπούλου, έδωσε διευκρινίσεις για τα θέματα που

τέθηκαν απαντώντας ότι η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να

εξασφαλίσει ότι όσα έχουν γίνει είναι απολύτως νόμιμα

προτού κάνει δεκτό οποιοδήποτε αίτημα, καθώς και ότι κυ-

κλοφοριακές και άλλες μελέτες θα γίνουν αφού θα έχει

δοθεί θετική εισήγηση.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Θ. Αγγελόπουλος που επισήμανε ότι το Αττικό Ζωολογικό

πάρκο έχει χαρακτήρα τουριστικού ενδιαφέροντος αλλά

απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να καθοδηγήσουν τον

επενδυτή με σαφήνεια για τις ενέργειες στις οποίες πρέ-

πει να προβεί ώστε να λειτουργεί νόμιμα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που, υπογράμμισε το νομοθετικό κενό που υπάρχει στο

θέμα των όρων λειτουργίας του πάρκου και με τη σειρά του

τόνισε ότι οφείλει η πολιτεία να ενημερώσει τον επενδυτή

για τις ενέργειές που οφείλει να κάνει.

Η εισήγηση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία από το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο, ενώ την καταψήφισαν η παράταξη ΑΤ-

ΤΙΚΗ και ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Θ. Αγγελόπουλος.

Μοιράζομαι.. σημαίνει ευτυχία!

Ζήτησε ό,τι χρειάζεσαι. 

Μοίρασε ό,τι μπορείς

Στο www.moirazomai.gr συγκεντρώνονται, κατα-

γράφονται και κατόπιν ελέγχου δημοσιεύονται οι

ανάγκες τόσο φιλανθρωπικών οργανώσεων, όσο

και ιδιωτών. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος δω-

ρητής μπορεί να διαβάσει όλες τις ανάγκες-αγγε-

λίες και να διαλέξει ποια μπορεί και θέλει να

καλύψει. Το Μοιράζομαι  δεν παραλαμβάνει ποτέ

αγαθά. Όταν κάποιος αποφασίσει να προσφέρει,

επικοινωνεί απευθείας με εκείνον που ζητά και του

παραδίδει αυτό που χρειάζεται.

Η προσφορά μέσω του Μοιράζομαι βασίζεται όχι

μόνο στην υλική βοήθεια, αλλά και στην παροχή

υπηρεσιών και εθελοντισμού. Η βοήθεια όλων, ανε-

ξαρτήτως είδους ή αξίας, είναι πολύτιμη! 

Μπορεί κάποιος να προσφέρει φάρμακα, τρόφιμα,

ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης, οικιακό εξοπλι-

σμό, αντικείμενα, βιβλία, αλλά και υπηρεσίες όπως

ιατρικές επεμβάσεις και εξετάσεις, φροντιστηριακά

μαθήματα, ψυχολογική υποστήριξη, επισκευές,

ακόμα και μία… αγκαλιά που μπορεί να έχει ανάγκη

ένας συνάνθρωπος μας!  

Το Μοιράζομαι συνεργάζεται με περισσοτέρους

από 50 φιλανθρωπικούς οργανισμούς και εθελοντι-

κούς συλλόγους, ενώ παράλληλα φροντίζει για την

κάλυψη αναγκών μεγάλου αριθμού ιδιωτών. 

Στους 15 μήνες ενεργούς δρα ́σης του ε ́χει κατα-

φέρει να καλύψει περισσότερες από 500 ανάγκες-

αγγελίες. 

Υπάρχω σημαίνει συνυπάρχω. Ζήτησε ό,τι χρει-

άζεσαι. Μοίρασε ό,τι μπορείς. Βοήθησε να μεγα-

λώσει ο κύκλος αλληλεγγύης. 

Λεωφ. Βουλιαγμένης 85, 166 74, Γλυφάδα 

Τ: 2109607721 - E: welcome@moirazomai.gr

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς, μετά από εξουσιοδότηση του

Δημοτικού Συμβουλίου (11/2/2015),

υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης

του Δήμου Λαυρεωτικής στο «Σύμ-

φωνο των Δημάρχων» (Covenant of

Mayors). 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι

μια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής που θεσμοθετήθηκε

με σκοπό να μετριασθεί η κλιματική

αλλαγή μέσω υλοποίησης τοπικών πο-

λιτικών βιώσιμης ενέργειας (www.eu-

mayors.eu). Σήμερα στο Συμβούλιο

των Δημάρχων έχουν ενταχθεί 6.259

Δήμοι της Ευρώπης και 100 Δήμοι από

την  Ελλάδα.

Το “Σύμφωνο των Δημάρχων” (Σ.τ.Δ.)

αποτελεί μία μεγάλη ευρωπαϊκή οικο-

γένεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων

της Ευρώπης που στοχεύουν στη μεί-

ωση των εκπομπών CO2 σε ποσοστό

μεγαλύτερο του 20% και δεσμεύονται

να το επιτύχουν μέσα από τη βελ-

τίωση της ενεργειακής αποδοτικότη-

τας στα δημοτικά κτήρια και μέσω της

χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέ-

γειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των τοπι-

κών αναγκών των ΟΤΑ.

Συμμετέχοντας στο Σ.τ.Δ., ο Δήμος

Λαυρεωτικής μεταξύ άλλων δεσμεύ-

τηκε:

• Να προετοιμάσει τη «Βασική Απο-

γραφή Εκπομπών CO2»,

• Να υποβάλλει το δικό του Σχέδιο

Δράσης για τη βιώσιμη Ενέργεια,

• Να δημοσιοποιεί κάθε 2 χρόνια, εκ-

θέσεις αξιολόγησης της πορείας υλο-

ποίησης των περιβαλλοντικών δε-

σμεύσεων που θα αναλάβει,

• Να προωθήσει τη δραστηριότητά του

και να εμπλέξει τους κατοίκους της

περιοχής, αλλά και τους τοπικά δρών-

τες φορείς ή συλλόγους, μέσα από

δράσεις,

• Να διαδώσει το μήνυμα του Συμφώ-

νου των Δημάρχων, που δεν είναι

άλλο από την πρόθεση και δέσμευση

των τοπικών κοινωνιών για τη μείωση

των εκπομπών αερίων του θερμοκη-

πίου και την ανάγκη υιοθέτησης βιώσι-

μης ενεργειακής κουλτούρας στην

κατανάλωση και χρήση των ΑΠΕ.

Η ενσωμάτωση των στόχων της τοπι-

κής ενεργειακής στρατηγικής - μεταξύ

των άλλων πολιτικών τοπικής ανάπτυ-

ξης που σχεδιάζει και ασκεί ο Δήμος

Λαυρεωτικής – εκτός από επιλογή,

είναι πλέον και υποχρέωση στο πλαί-

σιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

όπως αυτή παρουσιάζεται και αναλύε-

ται από την Στρατηγική 2020, η οποία

αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο της νέας

προγραμματικής περιόδου και θέτει

σαφείς και ποσοτικοποιημένους στό-

χους για τη μείωση των εκπομπών αε-

ρίων του θερμοκηπίου, ενώ

ταυτόχρονα θέτει συγκεκριμένες δε-

σμεύσεις στην ενεργειακή κατάσταση

των κτιρίων και των δημοσίων χώρων,

σχετικά με το περιβαλλοντικό/ ενερ-

γειακών αποτύπωμά τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών

προβλέπεται η συνεργασία των Δήμων

με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Περιβαλλοντι-

κούς Συλλόγους, Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις, εταιρείες παραγωγής

ενέργειας (ΔΕΗ), Δημοτικές Επιχειρή-

σεις με υψηλή ενεργειακή κατανά-

λωση (π.χ. ΦΟΔΣΑ) ιδιωτικές

επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, συγ-

κοινωνίες και κυρίως και πάνω απ’

όλα πολίτες, γιατί βασική προϋπόθεση

για την επίτευξη των στόχων είναι η

ευαισθητοποίηση και η αλλαγή συμπε-

ριφορών και υιοθέτηση καλών πρακτι-

κών στον τομέα της ενεργειακής

κατανάλωσης. 

Ειδικότερα, ο Δήμος Λαυρεωτικής με

την υπογραφή του Συμφώνου των Δη-

μάρχων και την εκπόνηση και υλοποί-

ηση του Σχεδίου Δράσης για την

Αειφόρο Ενέργεια επιδιώκει να:

• Επιδείξει την προσήλωσή του στην

προστασία του περιβάλλοντος και την

ορθολογική χρήση των πόρων

• Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοι-

νωνίας των πολιτών

• Αποκομίσει οικονομικά και περιβαλ-

λοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση

Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ

• Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης,

μετακίνησης και εργασίας εντός του

Δήμου

• Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτε-

λεσματικά με το νέο εθνικό και ευρω-

παϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει

αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέρ-

γειας και περιβάλλοντος

• Αποκομίσει οφέλη από την συνεργα-

σία με άλλους Δήμους που συμμετέ-

χουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων ή

τους φορείς που το στηρίζουν.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσχώρησε στο

«Σύμφωνο των Δημάρχων»

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 10ης /3/ 15
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Συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Περι-

φερειακού Συμβουλίου της 17/3/2015 η

έγκριση  Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για την «αξιοποίηση» της

έκτασης «Αστέρια Γλυφάδας» (ιδιο-

κτησίας της Εθνικής Τράπεζας) από το

επιχειρηματικό σχήμα ’ΝΑΥΣΙΚΑ Α.Ε.’’

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ- ΝΑΥ-

ΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΙΣ.

Η πρόταση της πλειοψηφούσας παρά-

ταξης “Δύναμη Ζωής” της Ρένας Δού-

ρου ήταν θετική, ενώ σύμβουλοι από

την παράταξή της τάχθηκαν ενάντια

στο έργο.

Συγκεκριμένα η Ρένα Δούρου θεωρεί

ότι με αυτή τη μελέτη, και το δημόσιο

συμφέρον προστατεύεται και το

περιβάλλον θωρακίζεται. Σημειώνει ότι

δεν πρόκειται για νέες κατασκευές,

ούτε επέκταση υπαρχόντων, αλλά:

― Η επένδυση είναι ήπιας μορφής, συ-

νάδει με τη λογική της βιώσιμης ανά-

πτυξης, προβλέπονται ανταποδοτικά

οφέλη για τους κατοίκους και με τη λει-

τουργία του ξενοδοχειακού συγκροτή-

ματος θα δημιουργηθούν θέσεις

εργασίας 

― Υπάρχει προστασία της δασικής

έκτασης και του αρχαιολογικού χώρου,

ενώ παραμένουν μόνο τα υπάρχοντα

κτίσματα στα οποία συμπεριλαμβάνον-

ται και τα αυθαίρετα κτίσματα των τε-

λευταίων 20-30 χρόνων 

― Δεν έχει επιπτώσεις για το φυσικό

περιβάλλον και η μελέτη περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων δεν έχει καμιά σχέση

με εκείνη που ακυρώθηκε το 2003 από

το Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι

υπάρχει απόλυτη προστασία της δασι-

κής έκτασης και του αρχαιολογικού

χώρου.

Σημείωσε δε στην παρούσα Μ.Π.Ε. ότι

προστέθηκαν εννέα όροι προκειμένου

να θωρακιστεί και να γίνει σεβαστός ο

νόμος για τον αιγιαλό, του αρχαιολογι-

κού χώρου και της όχλησης!

Οι όροι είναι:

1. Απαγόρευση λειτουργίας των

νυχτερινών κέντρων, των κέντρων

διασκέδασης των τυχερών παιχνιδιών

και λοιπών οχλουσών χρήσεων.

2. Μέχρι την οριστική διευθέτηση,

όπως προτείνεται από τη Διεύθυνση

Περιβάλλοντος, να καθοριστεί

ελεύθερη παραλία, που θα είναι σε

κοινή χρήση τουλάχιστον στο μισό του

συνολικού μήκους της.

3. Σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν

είσοδοι που να εξασφαλίζουν στους

πολίτες την ελεύθερη (χωρίς

χρηματικό αντίτιμο) πρόσβαση στην

ακτή.

4. Η συνολική περίφραξη να είναι

χαμηλή και οπτικά διαπερατή.

5. Η συνολική εγκατάσταση να

παραμείνει στην ιδιοκτησία του

Δημοσίου.

6. Να ακολουθηθούν όλες οι αρχές και

οι περιορισμοί που προβλέπονται από

το Προεδρικό Διάταγμα για τις ακτές

(ΦΕΚ 254/Δ/5.3.200).

7. Προστασία των αρχαιολογικών

χώρων με βάση τις υπηρεσίες της

Αρχαιολογίας και του υπουργείου

Πολιτισμού.

8. Με βάση την πρόβλεψη του

Ρυθμιστικού Σχεδίου κατά μήκος της

λεωφ. Ποσειδώνος να δημιουργηθεί

ποδηλατόδρομος.

9. Nα τηρηθεί το νόμιμο περιτύπωμα

στο χώρο των νομίμως υφιστάμενων

οικοδομών και να μη γίνει επέκτασή

τους. 

Η έγκριση της «επένδυσης» πέρασε με

την υπερψήφισή της από τις παρατά-

ξεις του Γ.  Σγουρού και Γ. Κουμου-

τσάκου, ενώ από την παράταξη της

πλειοψηφίας “Δύναμης Ζωής” 5 κατα-

ψήφισαν, 4 ψήφισαν λευκό και ένας

απείχε της ψηφοφορίας. 

Πλέον η γνωμοδότηση του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου θα πάει στον

υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότη-

σης Π. Λαφαζάνη για να πάρει και τη

δική του υπογραφή προκειμένου να

προχωρήσει.

Οι σύμβουλοι της “Λαϊκής Συσπείρω-

σης” καταψήφισαν την Μ.Π.Ε για τη

μετατροπή των Αστεριών της Γλυφά-

δας,  σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα,

γιατί έτσι οικοδομούνται χιλιάδες

τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή

αποκλείοντας το λαό από τη

δυνατότητα πρόσβασης στην παραλία. 

Την Μ.Π.Ε. καταψήφισε η παράταξη

της “Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής”

με την περιφερειακή σύμβουλο Δέ-

σποινα Κουτσούμπα, η οποία παρατή-

ρησε ότι: «Με την Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που ει-

σάγεται σήμερα στο Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής, εγκρίνεται ο δι-

πλασιασμός της δόμησης και η αλλαγή

του χαρακτήρα του δασικού και αρχαι-

ολογικού χώρου, αλλά και του σημαν-

τικού μνημείου της μεταπολεμικής

αρχιτεκτονικής που αποτελούν τα

«Αστέρια Γλυφάδας».

Κατά την άποψή της θα έπρεπε: «Η
μόνη λύση για να ξαναγίνουν τα Αστέ-
ρια Γλυφάδας ένας χώρος αναψυχής
για τους κατοίκους, και να τελειώσει η
σημερινή τους εγκατάλειψη, είναι να
καταψηφιστεί αυτή η ΜΠΕ, να κηρυχτεί
νεότερο αρχιτεκτονικό μνημείο το του-
ριστικό συγκρότημα της δεκαετίας του
1950, να γκρεμιστούν όλα τα προσκτί-
σματα και να αποκατασταθεί στην αρ-
χική του μορφή το συγκρότημα με
προστασία του δάσους, του φυσικού
και πολιτιστικού περιβάλλοντος και
ελεύθερη πρόσβαση όλων στη θά-
λασσα».

σημείωση έκδοσης: Για μας προϋπό-

θεση για την ανάπτυξη ξενοδοχειακού

συγκροτήματος είναι να μην ανεβάσει

ορόφους και καλύψει “τον ουρανό”, να

σταματήσουν τα διάφορα “σκυλάδικα”

που δεν αφήνουν τη μείζονα περιοχή

της Γλυφάδας και της Βούλας να κλεί-

σουν μάτι το καλοκαίρι και βέβαια να

υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη θά-

λασσα.

Και να μην καταργηθεί - όπως συμβαί-

νει σήμερα - η συνεχής απρόσκοπτη

περιπατητική διάβαση της παραλιακής

ζώνης.

Το θαύμασα στην Ουλμ της Γερμανίας,

όπου ο Δούναβης στις όχθες του είχε

τεράστιες τουριστικές εγκαταστάσεις,

χωρίς ένα έστω τοιχάκι πουθενά από

την πόρτα των εγκαταστάσεων μέχρι

την όχθη του ποταμού.

Εκκίνηση για μια νέα μέθοδο προσέγγισης

των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα-

τείας με τον τίτλο “ΑΠΙΤΕ!”* μέσα από μια

σειρά μαθημάτων “άνευ διδασκάλου” δια του

Τύπου της “ΕΒΔΟΜΗΣ”. Κείμενα διαχρονικά,

επίκαιρα, ιστορικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά,

που θα αποτυπώνουν το αρχαίο ελληνικό

πνεύμα και θα ενσαρκώνουν τον τρόπο σκέ-

ψης των αρχαίων προγόνων μας. Κείμενα αιχ-

μηρά, ασυνήθιστα άγνωστα που θα

αναθεωρούν με τεκμηριωμένες αποδείξεις την

αγνοημένη ή διαστρεβλωμένη ιστορική αλή-

θεια.

Ο τίτλος επιλέχτηκε από την τελευταία λέξη

του Επιταφίου του Περικλέους που διέσωσε ο

ιστορικότερος των ιστορικών Θουκυδίδης

Ολόρου ο Αλιμούσιος. Το άπιτε ήταν το σύν-

θημα της εκκίνησης των αγώνων που διεξά-

γονταν στην Ολυμπία (μπρός, ξεκινήσετε!). Το

Θουκυδίδειο άπιτε μεταφράζεται απ’ όλους

τους σχολιαστές ως εξής: Και τώρα, αφού

θρηνήσατε τους νεκρούς σας διαλυθείτε

ήσυχα· κάτι σαν και τώρα, ώρα για ύπνο...

Ακούσατε έναν επικήδειο - πανηγυρικό λόγο,

ευχαριστηθήκατε, τώρα πηγαίνετε. 

Ο Περικλής με όλο τον λόγο του άναψε τις

ψυχές των ακροατών του. Τους έδωσε ένα

θελκτικό όραμα, εξήγησε το μεγαλείο της θυ-

σίας για την κοινότητα, τη σημασία να ζούμε

για τους άλλους και να γινόμαστε εραστές της

πόλης σε όλη τη διαχρονία της πόλεως που

έχει παρελθόν, νυν και μέλλον.

Και στο τέλος έδωσε το σύνθημα που τους ρί-

χνει στον αγώνα εκείνον, που μεγαλώνει τους

ίδιους και την πόλη. Το άπιτε, είναι η αρχή και

έχει υψηλό στόχο, το θρίαμβο.

Σας καλώ λοιπόν όλους τους αναγνώστες της

ΕΒΔΟΜΗΣ να πραγματώσουμε μαζί το διεγερ-

τικό όραμα αυτό κα ινα οδηγηθούμε μαζί στο

θρίαμβο της πόλης μας, του εαυτού μας και

της πατρίδας μας. Γιατί οἱ καιροί οὐ μενετοί

εἰσίν!

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

――――――

* ἄπιτε: Η ερμηνεία του αποδίδεται στον καθηγητή της αρ-

χαίας ιστορίας του Παν/μίου Αθηνών Εμμανουήλ Μικρο-

γιαννάκη και νυν πρόεδρο του Φιλολογικού Συλλόγου

Παρνασσός.

Ἀρχή Παιδεύσεως 

ἡ τῶν ὀνομάτων Ἐπίσκεψις

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!

Ξενοδοχειακή, τουριστική ανάπτυξη 

στα  «Αστέρια Γλυφάδας»
Eγκρίθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την Περιφέρεια Αττικής
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο     19-3-2015
Αρ. Πρωτ.   4158  

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
52140,84€ (πλέον ΦΠΑ 23%
11992,39€)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατα-
κύρωσης την οικονομικά χαμηλό-
τερη προσφορά  για την :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπά-
νης 52140,84 € πλέον ΦΠΑ 23%
11992,39€, σύμφωνα με την υπ.
αριθμ. 7/2015 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγω-
νισμός θα γίνει σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το
Ν.3463/2006, Ν.3852/2010,
Ν.4281/2014 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
08:30πμ – 09:00πμ (πέρας κατάθε-
σης προσφορών) ενώπιον της αρ-
μόδιας Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν

ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εγγύηση συμμετοχής 2%
(1042,82€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
7/2015 μελέτης της Τ.Υ. χωρίς ΦΠΑ
23%, του Δήμου, σε εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένου χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος που θα
απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρ-
κοπούλου  Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ
2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Στις 17/03/2015, πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση του

συλλόγου των ιδιοκτητών μι-

κρών φωτοβολταϊκών στέγης

ή οικιακών (ΠΑΣΥΦΩΣ) με

τον Υπουργό Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, Πανα-

γιώτη Λαφαζάνη. Εκ μέρους

του Υπουργείου, μαζί με τον

κ. Λαφαζάνη παραβρέθηκε ο

Αλεξόπουλος, Γενικός Γραμ-

ματέας Τομέα Ενέργειας και

ο  Τσολακίδης (Τμήμα Ενέρ-

γειας). 

Στη συνάντηση συμμετείχαν

επίσης οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ:

η Φρόσω Καρασαρλίδου και ο

Γεώργιος Ουρσουσίδης από

την Ημαθία, και ο  Ζήσης Ζάν-

νας από την Πιερία. Εκ μέ-

ρους του ΠΑΣΥΦΩΣ

παραβρέθηκαν στη συνάν-

τηση και τα επτά μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου. 

Ο Π. Λαφαζάνης έδειξε με-

γάλη κατανόηση και πολιτική

βούληση να επιλύσει  το ζή-

τημα που έχει προκύψει στα

Φ/Β στέγης. Επεσήμανε ότι η

πολιτική για τις ΑΠΕ, όπως

ασκήθηκε τα τελευταία έτη,

ευνόησε με προνομιακό και 

σκανδαλώδη τρόπο συμφέ-

ροντα και αυτό θα πρέπει να

αλλάξει. Αναφέρθηκε σε γε-

νικούς άξονες παρέμβασης

όπου θα μπορούσαν να επι-

λύσουν το πρόβλημα, στο-

χεύοντας στις θεμελιώδεις

αιτίες/στρεβλώσεις του Ειδι-

κού Λογαριασμού ΑΠΕ.  Για

την επίλυση ο Υπουργός ζή-

τησε χρόνο (ένα μήνα περί-

που, ίσως και λιγότερο) ώστε

οι αρμόδιοι συνεργάτες του

Υπουργού να του παρουσιά-

σουν μια ολοκληρωμένη ει-

κόνα και έτσι να είναι σε

θέση να προβεί στη λύση. Βε-

βαίως κατέστησε σαφή τη

στενή, στο εφεξής, συνεργα-

σία του Υπουργείου με τον

ΠΑΣΥΦΩΣ. 

Θεωρούμε ότι η συζήτηση

ήταν σε πολύ θετικό κλίμα, ο

Υπουργός κατανόησε την

αδικία στα  ΦΒ Στέγης, και

έχει την  πολιτική βούληση

να επιλύσει το θέμα.  Ο ΠΑ-

ΣΥΦΩΣ, όπως έχει δεσμευτεί

στα μέλη του, συνεχίζει τις

προσπάθειές του και τον

αγώνα του για Πλήρη και

Άμεση Αποκατάσταση της

αδικίας στα Οικιακά ΦΒ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Γιαννάκης
και η Γραμματεύς κα Καλή Μπέκα του
σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑ-
ΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ» με έδραν τα Σπάτα Αττικής
καλεί τα μέλη του εις Γενικήν Συνέ-
λευσιν, ήτις θα λάβει χώρα την Κυ-
ριακήν 22 Μαρτίου 2015 κατά το
πολιτικόν ημερολόγιον  εν τω Ιερώ
Ναώ της Αναλήψεως του Σωτήρος,
οδός Αγίου Βασιλείου, αριθμός 11,
Σπάτα Αττικής και ώρα πέντε απο-
γευματινή (17:00)  με αντικείμενον τη
λογοδοσίαν του Διοικητικού Συμβου-
λίου επί των πεπραγμένων του προ-
ηγουμένου έτους, έγκρισιν
απολογισμού και ισολογισμού της τα-
μειακής διαχειρίσεως και έκθεσιν εξε-
λεγκτικής επιτροπής και έγκρισιν της
διαχειρίσεως, (συμφώνως τω άρθρο
19ω του καταστατικού μας).  Εν περι-
πτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας η γε-
νική συνέλευσης θα επαναληφθή την
αμέσως επομένην Κυριακήν.
Εν Σπάτοις  Αττικής την  10 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Γιαννάκης

Η Γραμματεύς
Καλή Μπέκα

Ο Σύλλογος μικρών 

φωτοβολταϊκών 

συζητάει με τον Υπουργό 

Π. Λαφαζάνη

Σαφή προτίμηση στα ελληνικά

προϊόντα εξακολουθούν να δεί-

χνουν οι καταναλωτές, οι οποίοι

σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν

πως προτιμούν να αγοράζουν από

Έλληνες παραγωγούς, προκειμέ-

νου να στηρίξουν την ελληνική οι-

κονομία. Το συμπέρασμα αυτό

προκύπτει από πανελλαδική

έρευνα του ΙΕΛΚΑ που εκπόνησαν

ο καθηγητής Γ. Δουκίδης και ο Δρ.

Λ. Κιοσές, σύμφωνα με την οποία

οκτώ στους δέκα καταναλωτές θε-

ωρούν καλύτερο να αγοράζουν

ελληνικά προϊοντα αντί για ξένα,

ενώ περισσότεροι από επτά στους

δέκα βάζουν στο καλάθι τους πιο

πολλά ελληνικά προϊόντα σε

σχέση με το παρελθόν. Από την

άλλη πλευρά, βέβαια υπάρχει ένα

σημαντικό ποσοστό καταναλωτών,

-περίπου 40%- το οποίο συνεχίζει

να επιλέγει ξένα προϊόντα, εάν

αυτά είναι φθηνότερα.

Για την πλειονότητα των κατανα-

λωτών πάντως, το σημαντικότερο

κριτήριο με βάση το οποίο επιλέ-

γουν τα προϊοντα που θα βάλουν

στο καλάθι τους είναι η σχέση ποι-

ότητας και τιμής, η αλλιώς το

«value for money». Ειδικά στα τρό-

φιμα, τα χρήματα που ξοδεύουν

και η ποιότητα παίζουν το μεγαλύ-

τερο ρόλο για τα προϊόντα που θα

πάρουν σπίτι, και ακολουθούν η

υγιεινή και ασφάλεια και ο χρόνος

και η ευκολία. 

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ευρή-

ματα, οι προσφορές εξακολου-

θούν να αποτελούν λύση για την

εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ οι

περισσότεροι καταναλωτές απαν-

τούν πως η κυρία πηγή πληροφό-

ρησής τους για τις προσφορές που

υπάρχουν αποτελεί η τηλεόραση

(ποσοστό 35,7%) και τα ενημερω-

τικά φυλλάδια που διανέμονονται

(ποσοστό 33%), ενώ πολύ χαμη-

λότερα βρίσκονται τα social media

(facebook, twitter κ.ά.) με ποσοστό

μόλις 9,5%.

Να πέσουν οι τιμές

Η στροφή αυτή στα ελληνικά προ-

ϊόντα, δείχνει ότι ο Ελληνας ευαι-

σθητοποιείται και μπορεί να

συνεισφέρει στη στήριξη της οικο-

νομίας της αγοράς.

Ομως θα πρέπει να καταλάβουν

και οι παραγωγοί ότι πρέπει να ρί-

ξουν τις τιμές τους, οι οποίες σε

ορισμένα προϊόντα, μέσα στην

πενταετία της κρίσης έχουν πάρει

μεγάλη ανηφόρα...

Ναι, αγοράζω ελληνικά τυριά, την

στιγμή που τα εισαγόμενα έχουν

τη μισή τιμή, αλλά θα πρέπει και οι

ντόπιοι παραγωγοί και κυρίως, οι

μεσάζοντες να μην αισχροκερ-

δούν με τις ιδιαίτερα υψηλές

τιμές.

Οι καταναλωτές στηρίζουν τους Ελληνες παραγωγούς
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων,

ακροστοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ.

τυπωμένα σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΛΑ

TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και

της ΕΛΕΝΗΣ το γένος  Καρβελούτσου, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΑΙΚΑ-

ΤΕΡΙΝΗΣ το γένος Κωνσταντώνη,  που  γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί, πρόκεται να παν-

τρευτούν στο Κορωπί.

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΙΤΣΑΣ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  και της ΔΗ-

ΜΗΤΡΑΣ το γένος  Δρογώση, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Αττικής και η ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΑ ΧΕΛΙΩΤΗ  του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΙΡΗΝΗΣ το

γένος Γκίνη,  που  γεννήθηκε  στο Χολαργό και κατοι-

κεί στον Κουβαρά Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν

στο Πέτα Κουβαρά.

ΓΑΜΟΙ

Zητείται για αγορά ή ενοικίαση διαμέρισμα,

κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα, γύρω από την εκ-

κλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.

Τηλ. 210 8994.116.

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΗΣ

O Eπιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης, μετά τις αρχαι-

ρεσίες της 15/3/2015, ανέδειξε το νέο Δ.Σ. που συγ-

κροτήθηκε σε σώμα στις 17/03/2015 και -με

ομόφωνη, φανερή ψηφοφορία με την παρακάτω σύν-

θεση:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

1. ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ.

2. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. ΤΡΑΚΑΔΑ ΑΣΠΑΣΙΑ Γεν. Γραμματέας

4. ΤΖΗΛΙΟΥ-ΤΡΙΒΥΖΑ ΧΑΡΑ Ταμίας

5. ΣΟΥΪΤΣΜΕ ΑΡΤΕΜΙΣ Ειδική Γραμματέας

6. ΠΛΙΤΣΗ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Βοηθ. Ταμία

7. ΚΑΣΣΗ ΣΟΦΙΑ Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη: ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΝΟΥ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΑΚΟΥ Β., ΓΑΡΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

2. ΔΡΙΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης είναι ένας πολύ

δραστήριος  Σύλλογος και προσφέρει εξαιρετικές εκ-

δηλώσεις. Ο Χρήστος Ριφιώτης ως πρόεδρος και πάλι

επιβεβαιώνεται για την προσφορά του, όπως και

πολλά από τα μέλη του Συλλόγου.

Δουλεύουν σαν τις μέλισσες και γι’ αυτό ο Σύλλογος

έχει αποκτήσει ένα όνομα με βάρος.

Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πολιτιστικό τους

έργο.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

T. FELLOW UNIVERSITY OF ABERDEEN, UK. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ ΙΑΣΩ & ΡΕΑ

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

Β. ΣΟΦΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ τηλ. 2106454055 (έναντι Πύργου Αθηνών)

(Δέχεται με ραντεβού) κιν: 6944831723, www.makrisv.gr

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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 Specia-

list 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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.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  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

Πλαστήρα 12 Βούλα, 1ος όρ. (Εμπορικό Κέντρο Mega Center)

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545

Βούλα (άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Η Δημοτική Επιτροπή Υγείας του Δήμου Κορωπίου,

συνεδρίασε, (26/2), με τη νέα της σύνθεση, υπό την

προεδρία του Δημάρχου Δημήτρη Κιούση.  

Εντυπωσιακός ο απολογισμός της προηγούμενης

Επιτροπής, όπως φάνηκε από την κατάθεση των απο-

τελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, 15.000  περιστατικά κατέγραψαν οι

δημοτικές δομές υγείας (δημοτικά ιατρεία-κοινωνικό

ιατρείο) που αντιστοιχούν σε παροχή υπηρεσιών

8.000 περίπου δημοτών, τη διετία 2013-2014. 

Με αφορμή τον απολογισμό, ο Δήμαρχος υπενθύμισε

ότι «η δημιουργία των δημοτικών ιατρείων και όλη η
δομή υπηρεσιών υγεία-πρόνοιας του δήμου και των
νομικών προσώπων για την αντιμετώπιση της κρίσης
σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστή-
σουν την ανάγκη για μια επαναθεμελίωση ενός στα-
θερού δημοσίου συστήματος υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας για όλους τους πολίτες, το οποίο  θα ενι-
σχύσει, εκ των ενόντων, και τις  αυτοδιοικητικές
δομές υγείας και πρόνοιας».

Στο πλαίσιο των αποφάσεων  πραγματοποιήθηκε σύ-

σκεψη με εκπροσώπους αιμοδοτικών συλλόγων και

σωματείων Κορωπίου («Άγιοι Ανάργυροι», «Δημο-

σθένης», Εκπαιδευτηρίων Γείτονα) με σκοπό,  την ορ-

γάνωση εκστρατείας ενημέρωσης που θα οδηγήσει

σε ημερίδα για τα οφέλη της αιμοδοσίας με στόχο

την ενίσχυση του αριθμού των αιμοδοτών στο Κο-

ρωπί.  Συζητήθηκαν επίσης προτάσεις για  τη δημι-

ουργία μόνιμης συνεργασίας με το Δήμο Κρωπίας.

Στο Κορωπί, διεξάγονται 11 αιμοδοσίες το χρόνο από

τους παραπάνω συλλόγους-σωματεία (3 ο σύλλογος

Δημοσθένης, 6 ο σύλλογος Άγιοι Ανάργυροι και 2 τα

εκπαιδευτήρια Γείτονα). 

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας Κορωπίου έως

την 27η Φεβρουαρίου 2017 (αρ. απόφ. 335/2014, 9.12.2014)

είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κιούσης, Δήμαρχος, Ανδρέας Ντού-

νης, αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Θεόδωρος

Γρίβας, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού,

Αθλητισμού, Παναγιώτης Τσιμπικτσιόγλου, δημοτικός σύμ-

βουλος μείζονος αντιπολίτευσης, Σπύρος Κόλλιας, εθε-

λοντής-ιατρός, Αντώνιος Γεωργάκης, εθελοντής-ιατρός,

Καλλιόπη Κοτζιά, δημοτική υπάλληλος-κοινωνική λειτουρ-

γός, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας. 

Την επιτροπή συνδράμουν επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Θεοφάνης Μιχαιρίνας, ο εθελοντής-ιατρός

Ελευθέριος Ντούνης, η ιατρός των δημοτικών ιατρείων

Μαρία Κόλλια, ο ειδικός συνεργάτης Δήμου Κρωπίας Ιωάν-

νης Κατιμερτζόγλου ενώ κατά περίπτωση συνδράμουν, ο

πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Κ –υπεύθυνος ΚΑΠΗ και δημοτικός

σύμβουλος Μανώλης Γρινιεζάκης, η πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Σφηττός, δημοτική σύμβουλος Αδαμαντία Μάλλιου, ο διευ-

θυντής της ΚΕΔΚ Ν. Αποστολόπουλος και οι εντεταλμένοι

δημοτικοί σύμβουλοι σε ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και

δομών, Δήμητρα Μιχαιρίνα και Αγγελική- Ντούνη – Μαρ-

καντώνη. Διοικητική υποστήριξη παρέχει η δημοτική υπάλ-

ληλος Χριστίνα Παπαχρήστου. 

Πληροφορίες: 210-60 26 272 (εσωτ.135-146-143), ώρες:

10:00-13:00.  E-mail: xristinapapaxristoy@gmail.com

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Σημαντικό το έργο της Επιτροπής Υγείας στο Κορωπί

Διάλεξη για το Ιατρείο

Πόνου στο Δήμο Σαρωνικού

Η «Ομάδα Εθελοντών» Σαρωνικού σε συνεργασία με το

πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», του Δήμου Σαρωνικού

και τον Ναυταθλητικό Όμιλο Σαρωνίδας (ΝΟΣ) διοργα-

νώνει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα Ιατρείο

Πόνου. Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή 22 Μαρτίου 2015 στις 18:30 στο Αμφιθέατρο του

Δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια. 

Πρόκειται για εθελοντικές παρουσιάσεις εξειδικευμέ-

νων επιστημόνων, ιατρών με στόχο την ενημέρωση των

δημοτών για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Σε αντίθεση με τον οξύ πόνο, ο οποίος είναι ένας απα-

ραίτητος συναγερμός για βλάβη οργάνου ή ιστού και θα

μας οδηγήσει στον ιατρό, ο πόνος που διαρκεί για πε-

ρισσότερο από 3 μήνες και η αιτία που τον προκαλεί δεν

δύναται να ιαθεί με φαρμακευτική αγωγή ή χειρουργική

επέμβαση, ονομάζεται χρόνιος πόνος και είναι ο ίδιος

μια νόσος.

Για το θέμα αυτό και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους

θα μιλήσουν ο Λουκάς Θεοχάρης, MD Αναισθησιολόγος

– Αλγολόγος, Διευθυντής αναισθησιολογικού Τμήματος

και Ιατρείου Πόνου του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών,

ο  Ανάργυρος Λεμονής, MD Αναισθησιολόγος – Αλγο-

λόγος, Αντιπλοίαρχος Πολεμικού Ναυτικού, Επιμελητής

Ιατρείου Πόνου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και Δια-

κλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ενόπλων Δυνά-

μεων, η Καραναστάση Χρυσούλα, MD Αναισθησιολόγος-

Αλγολόγος με εξειδίκευση στην Παρηγορική Φροντίδα

και η κα Λεμονή Αναστασία, Ψυχολόγος με Ειδίκευση

στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, ΜSc Αν-

τιμετώπισης του πόνου. 

Την ημερίδα συντονίζει η Μarrie Pierr. 

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού.

“Καρδιοαναπνευστικό”

O Εκπολιτιστικός - φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώ-

ματος Βάρης “Νυμφόληπτος” οργανώνει διάλεξη με

θέμα “Καρδιοαναπνευστικό”, την Κυριακή 29/3,

7.30μ.μ. στο Arena Club (Μαραθωνομάχων & Καπο-

διστρίου) στο Χέρωμα.

Θα μιλήσουν: 

Θάλεια Καρέλη πνευμονολόγος - φυματιολόγος

Θεόδωρος Ζωγράφος καρδιολόγος.
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Ο Ναυτικός Όμιλος Κέκρωψ με την βοή-

θεια των μελών, φίλων και της δημοτι-

κής αρχής του Δήμου Κορωπίου

ανακοινώνει την διοργάνωση διασυλλο-

γικού αγώνα Techno 293 και RSX. 

Ο αγώνας, κατηγορίας σκαφών Techno

293 και RSX, θα διεξαχθεί στις 21 και 22

Μαρτίου 2015 στον πανέμορφο κόλπο

της Αγίας Μαρίνας. 

Ο Όμιλος θα είναι ανοικτός το Σάββατο

και Κυριακή 21 και 22 Μαρτίου από τις

9:00 το πρωί για την προσεύλεση των

αθλητών, αλλά και του κοινού για την

παρακολούθηση του αγώνα. 

Μαζί τους θα είναι τα Παιδικά Χωριά

SOS ΒΑΡΗΣ στα οποία θα διατεθεί

μέρος του παραβόλου συμμετοχής.

Οποιαδήποτε προσφορά σας σε χρή-

ματα, τρόφιμα, παιχνίδια, ρούχα κ.α. θα

είναι σημαντική και ευπρόσδεκτη.

Καλούν όλους τους φίλους και τα μέλη

του Ομίλου να τιμήσουν την εκδήλωση

με την παρουσία τους, και να επιβρα-

βεύσουν την προσπάθεια των παιδιών

που θα αγωνιστούν για να επιβεβαι-

ώσουν για ακόμα μια φορά ότι το αθλη-

τικό πνεύμα δεν πτοείται από

οικονομικές κρίσεις και δυσκολίες. 

Διασυλλογικοί αγώνες BIC Techno & RSX

Στον Μαραθώνα βρίσκεται ο Βίκτορ

Ρούμπαν, ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο

ατομικό της τοξοβολίας, επικεφαλής

της Εθνικής ομάδας της Ουκρανίας.

Είναι ο πρώτος από τους σπουδαίους

αθλητές που θα έρθουν τις επόμενες

μέρες στην χώρα μας, για το Euro-

pean Grand Prix 2015 της τοξοβολίας,

διοργάνωση που θα διεξαχθεί την

εβδομάδα 23-28 Μαρτίου. 

Οι πρώτες 3 ξένες χώρες βρίσκονται

ήδη στο Μαραθώνα. Είναι οι Εθνικές

ομάδες της Ουκρανίας, της Αυστρίας

και της Ισλανδίας, που μαζί με την Ελ-

λάδα μετέχουν στο training camp που

προηγείται της επίσημης διοργάνω-

σης. Αναμένεται να έρθουν η Πολω-

νία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και το

Σαν Μαρίνο. Συνολικά 60 αθλητές από

8 χώρες είναι εκείνες που θα πάρουν

μέρος στο καμπ προετοιμασίας, το

οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Οι αγώνες θα γίνουν από 23-27 Μαρ-

τίου, στο Στάδιο της Νέας Μάκρης και

στις 28 Μαρτίου, ο μεγάλος τελικός,

στην αφετηρία του Μαραθωνίου Δρό-

μου, στον Μαραθώνα. Θα πάρουν

μέρος 400 κορυφαίοι αθλητές και

αθλήτριες, εκπροσωπώντας 37 συνο-

λικά χώρες και διεκδικώντας τα εισι-

τήρια για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες

στο Μπακού το καλοκαίρι. 

Η διοργάνωση γίνεται υπό την αιγίδα

της Περιφέρειας Αττικής και του

Δήμου Μαραθώνα, έχοντας 4 μεγά-

λους χορηγούς: τον ΟΛΠ (Οργανισμός

Λιμένος Πειραιά), τον ΕΟΤ, την Coffee

Island και την Avance rent a car και

πάρα - πάρα πολλούς υποστηρικτές.  

European Grand Prix 2015 τοξοβολίας στο Μαραθώνα

Εντυπωσιακή για δεύτερη συ-

νεχή χρονιά ήταν η συμμετοχή

των μαθητών από τα σχολεία

της Αρτέμιδος και των Σπάτων

στο 2ο Ατομικό Σχολικό Πρω-

τάθλημα Σκάκι που διεξήχθη

την Κυριακή 15 Μαρτίου στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος. 

Την άρτια αυτή διοργάνωση

επιμελήθηκε ο Αντιπρόεδρος

του Αθλητικού Οργανισμού

Νίκος Μιχαηλίδης σε συνεργα-

σία με την Ένωση Γονέων του

Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

Τα παιδιά καλωσόρισε ο Πρό-

εδρος του Αθλητικού Οργανι-

σμού Σωτήρης Γιαννάτος και

ευχήθηκε αυτή η διοργάνωση

να είναι το ξεκίνημα για πολλές

άλλες παρόμοιες διοργανώσεις

που στόχο έχουν να επανα-

προσδιορίσουμε αξίες, κατα-

στάσεις και, κυρίως, τον τρόπο

που σκεφτόμαστε και αξιολο-

γούμε τα δεδομένα που δεχό-

μαστε και να το μεταδώσουμε

στα μικρά παιδιά που χτίζουν

το μέλλον της ανθρωπότητας. 

Τους αγώνες παρακολούθησε

και ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρ-

τέμιδος Δημήτριος  Μάρκου

υπερήφανος για τους μικρούς

μαθητές, που μέσα από την ψυ-

χαγωγία και το παιχνίδι θα μά-

θουν να βρίσκουν λύσεις

μεθοδικά και ψύχραιμα.

2ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα

Σκάκι στην Αρτέμιδα
Ο ΝΑΟΒ στο διεθνή αγώνα Athens Eurolymp Week 2015

Συνεχίστηκαν οι πολύ καλές εμφανίσεις της ομάδας

Optimist του Ν.Α.Ο.Βούλας και στον διεθνή αγώνα

Athens Eurolymp Week 2015 που διεξήχθη 13 με 15

Μαρτίου2015 στον Φαληρικό όρμο υπό την αιγίδα

της Ε.Ι.Ο. 

Συγκεκριμένα ο ΝΑΟΒ έλαβε μέρος με 10 ιστιοπλό-

ους και μετά από ένα πολύ συναρπαστικό αγώνα,

κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες τις δύο πρώ-

τες ημέρες, κατέλαβε την 2η θέση στα αγόρια με

τον Τέλη Αθανασόπουλο, την 5η με τον Νικόλα

Γκιώνη, την 6η με τον Νικόλα Καραγιαννίδη και την

4η θέση στα κορίτσια με την Ναταλία Καλπάκα, με-

ταξύ 226 αθλητών και αθλητριών που έλαβαν μέρος! 

O αθλητής Τέλης Αθανασόπουλος με τον προπονητή του.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και τον

προπονητή τους  Ζαννέτο Μαλατέστα, αφού στο

σύνολό της η ομάδα έδειξε για μία ακόμη φορά ότι

βρίσκεται σταθερά σε πολύ καλή αγωνιστική κατά-

σταση και μας χάρισε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία.   

Σaεμινάριο αυτοάμυνας krav maga

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στο

περιβάλλοντα χώρο του

Geobukan Budo Academy

(G.B.A.) Βάρης και ώρα

16:30 – 18:30 θα πραγματο-

ποιηθεί σεμινάριο αυτοάμυ-

νας krav maga στο

αυτοκίνητο.   

Εισηγητής είναι ο Φώτης

Παγώνης Expert 2 IKMF

Πληροφορίες Γ.Ζαντιώτης

6944 427050 & 210 9657389 
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Γουσού Κουνγκ Φου στηρίζει την εκστρατεία «Και ENA
θύμα ρατσισμού είναι πολύ!» υιοθετώντας το αντιρατσι-

στικό μήνυμα του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.). 

Το 16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αφιερώνεται στην αν-

θρώπινη αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότη-

τας και καλεί το κοινό να «Κάνει 1 Κουνγκ Φου κίνηση

ενάντια στο ρατσισμό». Το Πρωτάθλημα, που διοργανώνε-

ται από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου, ξε-

κινά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών

Διακρίσεων (Σάββατο 21 Μαρτίου) στις 9:00 π.μ. και ολο-

κληρώνεται την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 5:00 μ.μ. Θα διε-

ξαχθεί στo Κλειστό Γήπεδο Βαρέων αθλημάτων Πάλης

(Αρτάκης και Ελλησπόντου), Άνω Λιόσια.

Φέτος, αναμένεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευ-

ταίων ετών. Σχεδόν 1.000 αθλητές από 70 αθλητικούς συλ-

λόγους όλης της χώρας θα διαγωνιστούν σε επιδείξεις

σκιαμαχίας (ταολού), αγώνες πλήρους επαφής (σάντα) και

αγώνες ημιεπαφής (τσιντά), σε κλίμα ευγενούς άμιλλας και

αλληλοσεβασμού. Εκπρόσωποι της Υ.Α. θα βρίσκονται στο

γήπεδο, ενημερώνοντας το κοινό για τις δράσεις του ορ-

γανισμού και μεταφέροντας μηνύματα ενάντια στη μισαλ-

λοδοξία.

Η διδασκαλία της παραδοσιακής κινεζικής τέχνης του

Κουνγκ Φου σε περισσότερες από 70 χώρες έχει διαδρα-

ματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της αμοιβαίας κατα-

νόησης και της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Οι αθλητές του Κουνγκ Φου μαθαίνουν να αναζητούν την

ισορροπία ανάμεσα σε έννοιες που θεωρούνται αντίθετες,

όπως το σώμα και το πνεύμα, η κίνηση και η στάση, η άμυνα

και η επίθεση. Η τεράστια ποικιλομορφία στυλ και τεχνικών

αποτελεί την πηγή της δύναμης αυτής της μαχητικής τέ-

χνης. Μέσα από την εξάσκηση, οι αθλητές συνειδητοποι-

ούν ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας και της

ιδιαιτερότητας τού καθενός δίνει δύναμη και απελευθερώ-

νει. 

Το Γραφείο της Υ.Α. στην Ελλάδα σας καλεί να παρακο-

λουθήσετε τους αγώνες τους στο 16ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Γουσού Κουνγκ Φου, κάνοντας κι εσείς «1 Κουνγκ

Φου κίνηση ενάντια στο ρατσισμό!» 

«Και 1 θύμα ρατσισμού είναι πολύ!»

Παρατηρώντας με ανησυχία κρούσματα ρατσισμού εις

βάρος ατόμων τα οποία στοχοποιούνται λόγω της φυλής,

του χρώματος, της καταγωγής ή της θρησκείας τους, το

Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-

σφυγες στην Ελλάδα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 την

εκστρατεία «Και 1 θύμα ρατσισμού είναι πολύ». Στον πυ-

ρήνα της εκστρατείας βρίσκεται η διαδικτυακή πλατφόρμα

www.1againstracism.gr, που έχει ως στόχο να ενημερώσει

για το πρόβλημα, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να προ-

ωθήσει τον εποικοδομητικό διάλογο. Το περιεχόμενο της

πλατφόρμας ανανεώνεται καθημερινά, με επώνυμα άρθρα,

βίντεο, έρευνες, συνεντεύξεις ή μαρτυρίες, στα ελληνικά

και τα αγγλικά. Η Υ.Α. σας προσκαλεί να γίνετε ένας από

τους υποστηρικτές της εκστρατείας της, κάνοντας κλικ στο

www.1againstracism.gr και συμμετέχοντας στην προσπά-

θεια να εξαλειφθεί η μισαλλοδοξία.

Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού Κουνγκ Φου αποτελείται

από 120 ενεργά αθλητικά σωματεία από όλη την Ελλάδα

με περισσότερους από 8.000 αθλητές και αθλήτριες. Το

2000 αναγνωρίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού, ενώ το 2002 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Κάθε χρόνο, η Ομοσπονδία διοργανώνει ένα Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Παίδων/ Εφήβων/ Ανδρών-Γυναικών. Επίσης,

διοργανώνει σειρά Διασυλλογικών Αγώνων σε επαρχιακές

πόλεις, σεμινάρια κριτών/ διαιτητών, καθώς και επιμορφω-

τικές παρουσιάσεις με τη συμμετοχή Δασκάλων από την

Κίνα. Οι αθλητές της λαμβάνουν ενεργά μέρος σε κοινωνι-

κές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, με

σκοπό να φέρουν τα νέα παιδιά σε επαφή με το άθλημα του

Γουσού Κουνγκ Φου. Αθλητές και αθλήτριες της Ομοσπον-

δίας αγωνίζονται σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Διε-

θνείς Διοργανώσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικές

διακρίσεις.

Πληροφορίες: http://www.wushu.org.gr . www.unhcr.gr

Η  διοίκηση της ομάδας χάντμπολ, του Α.Ο. ΑΝΟΙΞΗ

αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΕΣΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ να

συμμετάσχει με την ομάδα Παμπαίδων Β΄ στο 1ο Τουρ-

νουά Χειροσφαίρισης «ΕΛΠΙΔΑ» που διοργανώνει ο

σύλλογος των Βριλησσίων με την υποστήριξη της Ομο-

σπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος ΟΧΕ και του Πολι-

τιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου

Βριλησσίων. Εκτός από τον ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ συμμετέχουν

και οι ομάδες  ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ,  ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και ΑΟ

ΧΑΝΙΩΝ.

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί 22/3 στις 9πμ στο

κλειστό γυμναστήριο Βριλησσίων και θα υπάρχει συμ-

βολικό εισιτήριο (10 €). Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ

του συλλόγου φίλων παιδιών με καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και

θα τα παραλάβει η Πρόεδρος του συλλόγου, Μαριάνα

Βαρδινογιάννη.

Ο Έφορος και υπεύθυνος ανάπτυξης χάντμπολ του Α.Ο

Άνοιξης, Μάριος Λουκάτος δήλωσε «Είναι πολύ σημαν-

τική  η αναγνώριση της ομάδας χάντμπολ, αλλά  και η τιμή
που γίνεται στον Α.Ο Άνοιξης. Στις κοινωνικές συνθήκες
που αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα έχουμε χρέος ως οι-
κογένεια του Α.Ο Άνοιξης, να προάγουμε τις αξίες του
αθλητισμού, του πολιτισμού και του ανθρωπισμού και ως
πολίτες αλλά και ως παράδειγμα προς μίμηση στα παιδιά
μας. 
Ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει ως σύλλογος
είναι να καταφέρουμε να κάνουμε τον Α.Ο Άνοιξης Χάν-
τμπολ γνωστό  για αυτές τις αξίες και αναγνωρίσιμο και
εκτός των ορίων του Δήμου Διονύσου. Φυσικά αυτό θέλει
πολύ δουλειά, πολύ κόπο και πολύ μεράκι. Είμαστε ακόμα
στην αρχή αλλά, κατά τα φαινόμενα, φαίνεται ότι βρισκό-
μαστε σε καλό δρόμο.» 

1ο Τουρνουά Χειροσφαίρισης 

16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γουσού Κουνγκ Φου 

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη  πραγματοποιήθηκαν (15/3/15) οι

προκριματικοί αγώνες ατομικών αγωνισμάτων βετεράνων

και ανεξαρτήτων. Στην Αθήνα αγωνίστηκαν μόνο βετεράνοι

(το αντίστοιχο των ανεξάρτητων διεξήχθηκε το Φεβρουάριο)

ενώ στη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν και οι ανεξάρτητοι αθλη-

τές.

Η συμμετοχή 87 αθλητών και αθλητριών στο 9ο Ατομικό

Πρωτάθλημα Βετεράνων Αττικής & Ν. Ελλάδας και των 100

στο 4ο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανεξαρτήτων - Βετεράνων Κεν-

τρικής Μακεδονίας & Β. Ελλάδας, αποτελούν νέα ρεκόρ συμ-

μετοχών και καταχωρούνται ως καρποί των προσπαθειών

του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια της δράσης του. 

Στην Αθήνα 104 αθλητές και αθλήτριες δήλωσαν συμμετοχή.

Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν στις 19:30 με τον εντυπωσιακό

τελικό μεταξύ Γκεοργκίεφ - Καρύτσα, με τον Γκεοργκίεφ να

επικρατεί 3-2 Οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του Άρη

Βούλας, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν σπουδαίους

αγώνες από εξαιρετικούς παίκτες σε όλες τις ηλικιακές κα-

τηγορίες. 

Οι αγώνες ξεκίνησαν με την κατηγορία 40-49, όπου οι Χρή-

στος Τσαρσιταλίδης-Δημήτρης Μαντάς πρόσφεραν εκπλη-

κτικό θέαμα στον τελικό, συνεχίστηκαν με τις κατηγορίες

60-64, 65+ και γυναικών και ολοκληρώθηκαν με την κατηγο-

ρία 50-59, όπου αγωνίστηκαν σπουδαίοι αθλητές, όπως

Γκεοργκίεφ, Καρύτσα, Ιγκνιάτοβιτς, Δέση, Μουχτούρη, Ξαρ-

χάκου. 

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία ήταν:

Βετεράνων Γυναικών

1. Ευγενία Πετράκη

2. Ελισάβετ Κούκα

3. Γεωργία Δεβετζή και Ρένα Φυλακούρη

Βετεράνοι 40-49

1. Χρήστος Τσαρσιταλίδης

2. Δημήτρης Μαντάς

3. Πέτρος Γαβριήλ και Μιχάλης Παγώνης

Βετεράνοι 50-59

1. Λούμπομιρ Γκεροργκίεφ

2. Γιώργος Καρύτσας

3. Νίκος Μουχτούρης και Μίλαν Ιγκνιάτοβιτς

Βετεράνοι 60-64

1. Άγγελος Μακρής

2. Κώστας Σιψάς

3. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης και Αβραάμ Τρεβεζάς

Βετεράνοι 65+

1. Στέλιος Μάγκος

2. Σταύρος Πλακαντωνάκης

3. Κώστας Κούμπης και Ανδρέας Δελακούρας

Στη Θεσσαλονική με 117 δηλώσεις και 100 τελικές συμμε-

τοχές έδωσαν το παρών αθλητές από όλη τη βόρεια και κεν-

τρική Ελλάδα. 

Προκριματικοί αγώνες βετεράνων και ανεξαρτήτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης
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Το βιβλίο πραγματεύεται το ζήτημα 

των θρησκειών, από την πλευρά 

της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας 

και της θεωρίας της εξέλιξης.

Ειδικότερα εξετάζεται 

το ζήτημα της σχέσης σώματος 

και ψυχής ύλης και πνεύματος, 

το ζήτημα του θρησκευτικού 

φονταμενταλισμού και του ρόλου 

που έπαιξαν οι θρησκείες 

κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.

Ο παιδικός εγκέφαλος και η τελεολογία 

καθώς και ο ρόλος των διανοουμένων 

αποτελούν κεντρικά ζητήματα 

αυτής της εργασίας.


