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ΑΝΑΤΡΟΠΗ
της κλίμακας αξιών
Μια απάντηση στο άρθρο
του Πέτρου Δούκα
για τους πλειστηριασμούς - ευκαιρία
για επαναδιατύπωση θέσεων
Να ξεκινάς με μια συμφωνία, προτού καταλήξεις σε
διαφωνία, είναι μια καλή αρχή, όχι μόνο για λόγους τακτικής, αλλά και καλών προθέσεων.
Συνεπής στη δέσμευσή μου να αντιπαραθέσω τις αντιρρήσεις μου πάνω σε θέσεις που διατύπωσε ο Πέτρος
Δούκας, στο άρθρο του στο προηγούμενο φύλλο μας
(796), με τίτλο: «Τις ζημιές των τραπεζών, από την κατάρρευση της αξίας των εμπραγμάτων εξασφαλίσεών
τους, πάλι τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες», ξεκινώ με μια συμφωνία!
«Για να φύγει η πατρίδα μας μπροστά, το θέμα δεν είναι
απλά το αν “πήραμε τη δόση μας”. Σωστά! Το θέμα είναι
πώς θα γίνουν επενδύσεις για να δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας και νέα εισοδήματα. Εδώ συμφωνούμε,
κατ’ αρχήν. Αλλά το θέμα είναι αφενός τί επενδύσεις
και με ποιους όρους κι αφετέρου με ποιες εργασιακές
προϋποθέσεις· τι αμοιβές κλπ.
Λέει ο Π. Δούκας, «Η εποχή που καταφέρναμε να πληρωνόμαστε περισσότερο από την αξία αυτών που παράγαμε, και να καταναλώνουμε, με δανεικά, ακόμα
περισσότερα, πέρασε ανεπιστρεπτί!» Η παράγραφος
αυτή περιέχει μια διαφωνία και μια συμφωνία: Και βέβαια δεν μπορούμε να ζούμε και να καταναλώνουμε,
με δανεικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω το ...όραμα κυβερνητικών, συνοδοιπόρων και άλλων, να “επιστρέψουμε στις αγορές”! Δηλαδή στα δανεικά! Τα δανεικά
είναι η χαρά των τοκογλύφων, των αρπακτικών, των
βαμπίρ της οικονομίας.
Βέβαια, το ‘χουμε ξαναγράψει αυτό, κάποια στιγμή δανείζεσαι είτε από έκτακτη και απρόβλεπτη(;) ανάγκη, με
ρίσκο των δανειστών, ανάλογο με την απληστία τους
και των δυσβάστακτων όρων που σου βάζουν, είτε για
να επενδύσεις παραγωγικά. Στη δεύτερη περίπτωση
πρέπει η εξασφαλισμένη απόδοση της επένδυσης, να
είναι μεγαλύτερη των χρηματοδοτικών επιβαρύνσεων.
Και να πάμε στη διαφωνία μας: αν πληρωνόμασταν περισσότερο από την αξία της παραγωγής μας. Αν συνέβαινε αυτό θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ήταν
ζημιογόνες. Οι ισολογισμοί τους να έδειχναν ζημίες
αντί για κέρδη. Κι ακόμη, τα μικρά κέρδη ή οι ζημίες να
μην είναι εικονικές και κυρίως να μην οφείλονται σε
άλλες αιτίες: Υψηλότοκα δάνεια, υπερφορολόγηση,
σπατάλες, κερδοσκοπικά παιχνίδια κλπ., αντί του εργασιακού κόστους, που καλείται συνήθως να πληρώσει τα
σπασμένα.
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Ανατροπή της κλίμακας αξιών
Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι “ζημίες” των τραπεζών, τα “τοξικά”
των 18,6 τρις €, οι “γαργάρες”
και οι ανακεφαλαιοποιήσεις
Κι έρχομαι τώρα στη μεγάλη μου διαφωνία, γιατί στα άλλα
σημεία συμπίπτουμε στις εκτιμήσεις μας με τον Πέτρο
Δούκα.
Λέει λοιπόν, εισαγωγικά και εν συμπεράσματι, ο πρώην
Υπουργός και διδάκτωρ των οικονομικών, ότι η μείωση της
αξίας των υποθηκευμένων απ’ τις τράπεζες ακινήτων, επιβαρύνει τελικά τους πολίτες μέσω των προγραμμάτων ανακεφαλαιοποίησης.
Εύλογα λοιπόν διερωτώμαι:
Δηλαδή οι τράπεζες “απαγορεύεται” να έχουν ζημίες; Δεν
γνωρίζω καμμία άλλη κατηγορία επιχειρήσεων, που να
“ανακεφαλαιοποιούν” τις ζημιές τους, με επιβάρυνση των
πολιτών. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν για τις ζημίες αυτές ευθύνεται η κερδοσκοπική πολιτική των χρηματοπιστωτικών
επιχειρήσεων.
Γιατί όλοι κρύβουν από τους λαούς, ότι το 2008, οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο σύνολό τους, είχαν 18,6
τρισεκατομμύρια ευρώ “τοξικά” περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με άκρως εμπιστευτική έκθεση της Κομισιόν, που συζητήθηκε στη σύσκεψη του EcoFin (Επιτροπή Υπουργών
Οικονομικών) στις 10 Φεβρουαρίου 2009 με την επισήμανση από τους αξιωματούχους, ότι τυχόν απόπειρα διάσωσης του τραπεζικού συστήματος από την Ε.Ε. θα διέλυε
όχι μόνον την Ο.Ν.Ε. (τη ζώνη του ευρώ), αλλά την Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της, με επιπτώσεις, βέβαια, στην
παγκόσμια οικονομία.
Στοιχεία αυτής της “άκρως εμπιστευτικής” έκθεσης της Κομισιόν διέρρευσαν και δημοσιεύθηκαν την επομένη
11/2/2009 στην D. Telegraph του Λονδίνου. Τα “τοξικά” αυτά
και την έκθεση της Κομισόν, γιατί τα κάνουν “γαργάρες”;
Αναλυτικά, έχουμε γράψει στην ΕΒΔΟΜΗ επανειλημμένα
(φ. 759.24/11/12 και 762-15/12/12 αντίστοιχα κ.ε.).
Να σημειώσω ακόμη ότι το θέμα, το έχω θέσει σε Διεθνές
Συνέδριο και σε πολιτικές συναντήσεις, σε Βουλευτές και
Ευρωβουλευτές, αλλά το βρήκαν περίπου α ν ε π ί -

To νερό είναι τρόφιμο!!!
«To νερό είναι τρόφιμο και όχι δημόσιο αγαθό, που
έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι»!!!
Αυτό καταγράφεται σε video από τον Γερμανό Γενικό Διευθυντή της Nestle. «Όσοι πιστεύουν ότι το
Νερό Αποτελεί Δημόσιο Αγαθό είναι Ακραίοι!»,
μας επισημαίνει ακόμη!
Ας πάρουμε μία πρώτη γεύση ποιοι θα διαχειριστούν το νερό που πίνουμε και πόσο θα το πληρώνουμε, αφού είναι τρόφιμο και μπορούμε να
μείνουμε και ...νηστικοί!!!
Δείτε το και ακούστε στο www.ebdomi.com μήπως
και ξυπνήσουμε από την ...υπνηλία που μας έχουν
οδηγήσει...

κ α ι ρ ο και με ρώτησαν μήπως θέλω να τους πάρω ...συνέντευξη!
Να δώ πως διάολο θα γλιτώσουμε με τέτοιους πολιτικούς
και τέτοιους οικονομολόγους (και νομικούς και δικαστές...
άστα!).
Λέει ακόμη ο Δούκας πως δεν μπορείς να διατηρήσεις τα
κεκτημένα σου με κραυγές και παρακάλια. Σωστά! Οπως
όμως δεν μπορείς να χάσεις τα αυγά και τα καλάθια γιατί το
απαιτεί η τρόικα και οι τοκογλύφοι. Ψάχνεις αυτά που χρωστάς, να δεις αν σωστά τα χρωστάς, κάνεις αναστολή πληρωμών, όχι στάση, κάνεις έλεγχο και διακανονισμό. Που
σημαίνει σεισάχθεια και αναδιάρθρωση. Αφού, βεβαίως,
πρώτα μάθεις ποια είναι η διαφορά του επαχθούς από το
απεχθές.

Απαιτείται επανακαθορισμός της κλίμακας αξιών... κι αυτό
θα πάρει ίσως μια γενιά! Οσο πήρε και στους άρπαγες, πλεονέκτες του Χάγιεκ και του Φρίντμαν για να ανατρέψουν
τον “καπιταλισμό μ’ ανθρώπινο πρόσωπο” - όσο γίνεται του Κέινς και του Γκαλμπρέιθ, και να μετατρέψουν την ανθρώπινη κοινωνία σε απεχθή “στρατόπεδα” ανδραπόδων.
Ο οικονομικός “μεσαίωνας” θα επιφέρει “μεσαιωνικές” αντιδράσεις· αλλοίμονο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Βραδιές πολιτισμού

Σελ. 4-5

“Δυσκολίες συμπεριφοράς &
μάθησης στο σχολείο
Σελ. 6
Υστερα απαιτείς - έστω διπλωματικά - να εισπράξεις αυτά
που σου χρωστάνε. Και οι Γερμανοί χρωστάνε! (ο πρωθυπουργός έχει από τον περασμένο Δεκέμβρη, σχετική έκθεση του Αρείου Πάγου).
Τέλος, ευθύς εξ’ αρχής, βεβαίως, κόβεις πολυτελείς δαπάνες και αμοιβές, τους βουλευτές από 300 τους κάνεις 200,
όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Κόβεις κάτι συμβούλους και
παρασυμβούλους, κάτι προέδρους και επιτροπές· κόβεις και
τους υψηλόμισθους διευθυντάδες κλπ. που είναι “δια τας
υπογραφάς”, κόβεις και κάτι αργόμισθους, και ...δεν κόβεις
τους μισθούς των 700 ευρώ, δεν κλείνεις σχολεία και νοσοκομεία και βέβαια, συμφωνώ με τον Δούκα, εξορθολογίζεις τη φορολόγηση, φορολογείς την πολυτελή
κατανάλωση όχι την επένδυση και τη βασική διαβίωση και
ασφαλώς έχεις σταθερό φορολογικό σύστημα.
Κόβεις τον κώλο στους “πονηρούς” και στους “έξυπνους”
ημεδαπούς και αλλοδαπούς που έχουν θησαυρίσει με τις
αφορολόγητες οφ σορ εταιρείες που έχουν κατακλύσει τον

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συνεδριάζει
To Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, στις 8μ.μ. με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

O Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος συνεδριάζει
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτεμιδος συνεδριάζει την Πέμπτη 5 Σεπτμεβρίου στις 7.30 με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη.
αναλυτικά: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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τόπο και εργάζεσαι για την Ελλάδα κι αυτόν το λαό που
τον εκπαιδεύεις και τον μορφώνεις κατ’ εικόνα των ενδόξων και σοφών προγόνων του και όχι των ιερέων και ιερειών του Μαμωνά, της πλεονεξίας, της αρπαχτής και της
αραχτής!
Γραφειοκρατίες - γραφειοκράτες, διαπλεκόμενους, διεφθαρμένους κλπ. Δεν αρκούν οι νομοθεσίες, οι έλεγχοι, οι
ποινές... Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας. Και αλλαγή νοοτροπίας όχι μόνο δεν διαφαίνεται, αλλά γίνονται κάθε μέρα
και χειρότεροι. Δεν βάζουν μυαλό, ούτε τώρα!

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Δωρεάν συνταγογράφηση στο
Δήμο Ωρωπού
Σελ. 7
“Πωλείται: ηλιόλουστη χώρα με 11
εκατ. κατοίκους”
Σελ. 8

Προαστιακή Σιδηροδρομική
Γραμμή Κορωπί - Λαύριο. Περιβαλλοντικοί όροι
Σελ. 7
Πετεφρής, Ιωσήφ και άλλα τινά
Σελ. 8

γιάννης κορναράκης

ΓΑΔΑερινές μπαμπεσιές
Σελ. 9

Γρηγόρης Ρώντας

Στην “απομόνωση” η ακριτική
Λήμνος
Σελ. 10

Ανακάλυψη σοκ για τον ΑΣΕΠ
από τον Αναπλ. Υπουργό Σελ. 14

“Γκολ στη φτώχεια”

Σελ. 22

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 10 € - Φορείς 50€
Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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ΗΧΟΥΝ ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ!

Οχι φόρο στην πρώτη κατοικία

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΡΙΟΙ “ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ”
ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΟ FACEBOOK

ψήφισε η Ιταλία

Πρώτοι οι Σύριοι “βομβάρδισαν” τον Ομπάμα στον
επίσημο λογαριασμό του στο Facebook
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Times, χιλιάδες υποστηρικτές του Άσσαντ βομβάρδισαν το
facebook του Ομπάμα απειλώντας τον με αντίποινα.
Οι προειδοποιήσεις για επιθέσεις επί αμερικανικού
εδάφους και εναντίον του Ισραήλ αφορούσαν το σύνολο των δημοσιεύσεων.

«Θα κάψουμε τις πόλεις των ΗΠΑ αν επιτεθούν στη
Συρία, και το Ισραήλ θα το μετακινήσουμε από τον
χάρτη». Αυτό το σχόλιο την τελευταία φορά που μετρήθηκε είχε επικοληθεί 356 φορές σε αγγλικά και
αραβικά.

Αλλο κοινό σχόλιο που κοινοποιήθηκε στα αγγλικά ή στα
αραβικά και μεταφράστηκε αυτόματα από το fb έλεγε:
«Προς τον αμερικανικό λαό: Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί
η σημαία σας καίγεται σ΄όλον τον κόσμο από διαδηλωτές; Πάντοτε βέβαια κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αμερικανικού καθεστώτος και αμερικανικού λαού ...αλλά αν ο
αμερικανικός λαός παραμείνει σιωπηλός θα είναι εγκληματίας όπως η κυβέρνησή του. Ξυπνήστε αμερικάνοι και
πάρτε το μέρος της ανθρωπότητας».
ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr

Αλλοίμονο αν η Ελλάδα
εμπλακεί στον πόλεμο
Οι διαχειριστές οσφυοκάμπτες της εξουσίας συζητάνε
την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Συρίας; Το
σκέφτηκαν καλά; μάλλον έχουν πάψει από καιρό να σκέπτονται, απλώς υλοποιούν εντολές.
Ας ξυπνήσουμε και ας αντιδράσουμε πριν αρχίσουν να
στέλνονται τα παιδιά μας στον πόλεμο. Σε έναν πόλεμο
που όχι μόνο δεν θα μας ωφελήσει, αλλά θα προσθέσει
πολλά δεινά σε αντίποινα και σε είσοδο στη χώρα μας,
κατατρεγμένων Σύριων που θα αναζητούν μία γωνία ειρήνης για να ζήσουν. Και θα μας φταίνε οι Σύριοι που έρχονται και όχι αυτοί που τους βομβαρδίζουν στις εστίες
τους...

Ενώ η Ελλάδα και η εσωτερική τρόικα βιάζεται να βγάλει σε πλειστηριασμούς τα
σπίτια που ζουν οι Ελληνες
πολίτες, την πρώτη τους κατοικία, η ιταλική κυβέρνηση
αποφάσισε την ακύρωση,
τουλάχιστον για φέτος, της
επιβολής φόρου ακινήτων
για την κύρια κατοικία των
φορολογούμενων, ικανοποιώντας ένα από τα αιτήματα
που είχε θέσει η μπερλουσκονική παράταξη.
Μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης 28/8 έγινε

γνωστό πως από το 2014 η
φορολόγηση των ακινήτων
θα ενταχθεί σε έναν ενιαίο
φόρο υπηρεσιών (Service
Tax) που θα περιλαμβάνει το
τέλος για την αποκομιδή των
απορριμμάτων και για την συνολική έκταση των κοινόχρηστων χώρων.
Παράλληλα με τον φόρο
στην πρώτη κατοικία καταργείται για φέτος και η φορολόγηση των αγροτικών
εκτάσεων.
«Η μεταρρύθμιση αυτή ήταν
αναγκαία, διότι ο φόρος
στην κύρια κατοικία είχε παρουσιάσει αρκετά προβλήματα και η εφαρμογή του θα
ήταν άδικη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ενρίκο Λέτα, ο
οποίος τόνισε ότι «η κατάργηση του φόρου φέτος δεν
πρόκειται να αυξήσει το έλλειμμα πέρα από το 3% του
ΑΕΠ», το όριο που έχει θεσπίσει η ΕΕ.
Η υστέρηση των εσόδων
λόγω της κατάργησης του
φόρου ακινήτων αυτού υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε
περίπου τρία δις €.
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας
δεσμεύτηκε ακόμη ότι θα
εξευρεθούν εναλλακτικές
πηγές εσόδων από την πε-

ραιτέρω φορολόγηση των
τυχερών παιχνιδιών και την
περιστολή των δαπανών του
Δημοσίου.
Ακόμα, ανακοινώθηκε ότι το
ιταλικό δημόσιο πρόκειται να
καταβάλει άμεσα 10 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλών του
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση,
η κίνηση αυτή πρόκειται να
αυξήσει
τις
εισπράξεις
φόρων, ίσως από τον ΦΠΑ.
«Αποδείξαμε ότι είμαστε μια
ενωμένη, δυναμική ομάδα»,
σχολίασε ο Λέτα, καθώς η
κατάργηση του φόρου για
την κύρια κατοικία αποτελούσε ένα αίτημα της δεξιάς
η οποία το έθετε όλο και πιο
πιεστικά.
(σ.ε. μπράβο, “προοδευτική”
δεξιά στην Ιταλία)
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας
αναφέρθηκε επίσης στην
χρηματοδότηση του ταμείου
ανεργίας. Η ιταλική κυβέρνηση συνεργασίας αποφάσισε τη χρηματοδότηση του
ταμείου με επιπλέον 500 εκ.
ευρώ. Τους τελευταίους
μήνες είχαν διατεθεί ήδη δυο
δις ευρώ για την ενίσχυσή
του. Ακόμη, αποφασίστηκε
να διατεθούν 700 εκατ. ευρώ

για την στήριξη των εργαζομένων που παραιτήθηκαν από
την δουλειά τους, αλλά δεν
έχουν καταφέρει έως τώρα
να συνταξιοδοτηθούν, λόγω
της αύξησης των ορίων ηλικίας που αποφασίστηκε από
την κυβέρνηση Μόντι.
Συνολικά μέσα σε τέσσερις
μήνες διατέθηκαν 3,7 δις
ευρώ για την στήριξη ανέργων και εργαζομένων, επισήμανε ο Ιταλός υπουργός
Εργασίας, Ενρίκο Τζοβανίνι.

Τα ενοίκια
Όσον αφορά το θέμα των
ενοικίων, ορίστηκε ότι τα νέα
συμβόλαια μίσθωσης θα φορολογούνται με ποσοστό
15% και όχι 19%, προκειμένου να στηριχθεί ο τομέας
των ακινήτων και των κατασκευών.
Παράλληλα, το ιταλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
θα
διαθέσει
2
δισεκατομμύρια ευρώ ώστε οι
τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
Πηγή:www.reporter.gr

σ.σ. Αυτή είναι πατριωτική
πολιτική. Αποδείξτε ότι είστε
πατριώτες, αν είστε...
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"CARMEN" & "BOLERO"
στο ΗΡΩΔΕΙΟ
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ , ώρα 9 μ.μ.
Μία λαμπερή βραδιά με τα μεγαλύτερα αστέρια του flamenco! Το συγκρότημα του κορυφαίου χορευτή, χορογράφου και πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή του BNE
(Ballet Nacional de España) Antonio Gades και τον σπουδαίο Ισπανό χορευτή Sergio Bernal, principal dancer του
Ballet Nacional de España (BNE), κάτοχο του βραβείου
του καλύτερου νέου χορευτή παγκοσμίως για το 2012!
Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο δύο από τα
πιο δημοφιλή μουσικά – χορευτικά έργα, η Carmen του
Bizet και το Bolero του Ravel, είναι οι εγγυήσεις ότι αυτή
η μαγική βραδιά θα αποτελέσει ίσως την λαμπρότερη και
σημαντικότερη βραδιά χορού του φετινού καλοκαιριού!
Κρατήσεις – Πληροφορίες: ΕΛΒΑ τηλ.: 210 6728080

ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ & ZOE’S QUINTET
"Ο κώδικας που ενώνει"
Η Ζωή Τηγανούρια, συνθέτις και ακορντεονίστα, έχει ένα
μοναδικό προσωπικό στυλ. Έρχεται στο Μουσικό Προαύλιο του Θεάτρου Badminton την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9μ.μ., με το κουιντέτο της για να μας
αποκαλύψει τον κώδικα που ενώνει τις μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Παιξίματα γεμάτα πάθος σαν εκ βαθέων προσωπικές εξομολογήσεις που καθηλώνουν.
Η Ζωή Τηγανούρια ακροβατεί με ευελιξία στα ρεπερτόρια, αποδίδοντας τα μέγιστα. Όλα συγκλίνουν φυσικά,
πειστικά και αβίαστα.
Τα Tango, τα Latin, τα Ηπειρώτικα Μοιρολόγια, τα Θρακιώτικα, τα Μακεδονίτικα, τα Ποντιακά, τα χορευτικά
μοτίβα των νησιών μας… πολυμορφία, παλμός, ενέργεια
αλλά πάνω απ’ όλα πολύ συναίσθημα.
Ηλίας Αργυρόπουλος: πιάνο
Κώστας Κωνσταντίνου: κιθάρες
Γιώργος Ρούλος: κοντραμπάσο
Στέλιος Γενεράλης: τύμπανα/κρουστά
Νικολέττα Μηλιώνη: τραγούδι
Συμμετέχει η σχολή χορού ΧΟΡΟΑΚΤΙΣ Κωστάκη- Μαυροειδή.
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μιχάλης Κουμπιός
Εισητήρια: absd.gr, viva.gr
Καταστήματα Public, Παπασωτηρίου, Seven Spots
ή τηλεφωνικά στο 210 88 40 600

Eπίσης στις 11 Σεπτεμβρίου στη Γιορτή Μπύρας στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο Νέο Φάληρο
Περισσότερες πληροφορίες www.zoe-music.net/

Η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνουν ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, θα πραγματοποιηθεί Συναυλία με τη
Γλυκερία στο Θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου (28ης Οκτωβρίου και
Ηλία Κυριακού), την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στις 9.00μμ.
Τιμή Εισιτηρίου: 10€
Προπώληση Δημαρχείο Μαρκοπούλου
Υποκατάστημα Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη και
Πλάζ Αυλακίου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2013»
Στις 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30
μ.μ., στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου
στη Νέα Παλλήνη Αττικής (πίσω από
την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
Ανατ. Αττικής), διοργανώνονται τα
«ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ 2013».
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ, διοργανώνονται
για 34η χρονιά και αποτελούν ετήσιο
πολιτιστικό κεφάλαιο για την περιοχή
και επιδιώκουν, με το γλέντι και την
παρουσίαση ποικίλων και σύγχρονων
καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να
συσπειρώσουν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και να τους δώσουν
μια σταθερή, δημιουργική διέξοδο.

δημιουργικό ενδιαφέρον στην ελληνική μουσική σκηνή και θα μας παρασύρει στο δικό του ρυθμό σε ένα live
που θα μας μείνει αξέχαστο!
― ΜΗΤΕΡΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΤΥΦΛΗ, αυτό
το πολυμελές, πολυσυλλεκτικό, υποβρύχιο ωδικό κήτος, που η εμπειρία
της συνάντησης μαζί του είναι μελωδικά και κυματομορφικά συναρπαστική!

Στους χώρους του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν η Κοινωφελής ΜΚΟ Φίλων
του Καρκίνου «Be STRONG» και το
«ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚEΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με σκοπό να ενημερώσουν τους θεατές για τις δράσεις
και τους στόχους τους.

Η πρώτη μέρα (Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου) θα δοθεί παράσταση με το ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ του γνωστού και
καταξιωμένου
καραγκιοζοπαίχτη
ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ, ενώ νωρίτερα
θα υπάρχει δημιουργική απασχόληση
των παιδιών από την ομάδα του PLAYGROUP HELLAS.
Η Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει συναυλίες από τους:
·― ΦΟΙΒΟ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ και τη θερμόαιμη μπάντα του, παρουσιάζοντας τα
πιο αγαπημένα τραγούδια που βρήκε
ο γνωστός τραγουδοποιός στο δρόμο
του από το ’89 έως σήμερα, αλλά κι
ένα κουβάρι από εμμονές, στιχάκια,
πρόζες, διασκευές και αυτοσχεδιασμούς!
― ΣΠΥΡΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ, την πιο ιδιαίτερη περίπτωση της νέας γενιάς τραγουδοποιών, που ανανεώνει το

ΤΟ Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου έχει λαϊκό
γλέντι με τη ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
και την ορχήστρα της, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια που άντεξαν στο
χρόνο, αλλά και πρόσφατες επιτυχίες,
καθώς και παραδοσιακούς χορούς από
το ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ για όλες τις εκδηλώσεις
είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Στο χώρο θα λειτουργεί αναψυκτήριο και ψησταριά για
τους επισκέπτες της εκδήλωσης.
Τα ΝΕΟΠΑΛΛΗΝΕΙΑ διοργανώνονται
από το Σύλλογο «ΝΕΑ ΠΑΛΛΗΝΗ» με
τη συνδρομή του Δήμου Παλλήνης.
Υποστηρικτές της εκδήλωσης:
* Ειδικά για την Παρασκευή θα υπάρχει πούλμαν από το σταθμό Προαστιακού – Μετρό «ΠΑΛΛΗΝΗ» προς
το χώρο των εκδηλώσεων από τις
20:00 κάθε 20' σε κυκλικά δρομολόγια
(Σταθμός «Παλλήνη» - Νεοπαλλήνεια
/ Πλ. Αγ. Γεωργίου – Σταθμός «Παλλήνη»). Τα τελευταία δρομολόγια θα
μεταφέρουν τους επισκέπτες προς το
σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» που
παραμένει ανοιχτός ως τις 02:00.

«ΜΠΙΜΠΑΣ Investing Group», Οικοδομικές
Επιχειρήσεις «ΠΑΝ. ΜΕΡΤΥΡΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.
», Γυμναστήρια «DESPORT HEALTH
CLUBS»

Επικοινωνία: neopallineia@gmail.com
www.neapallini.gr
Πληροφορίες για το φεστιβάλ:
http://on.fb.me/16JkTj2
Πληροφορίες για τις μετακινήσεις:
http://bit.ly/19ZOVG5
kin. 6938.88.42.15

O Γιάννης Μαρκόπουλος στο Ηρώδειο την 1η Σεπτεμβρίου

«Με λογισμό και μ’ όνειρο»
Ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος θα
διευθύνει τα έργα του την 1η Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού
σε μια συναυλία που θα μας ταξιδέψει
σε αγαπημένα ακούσματα, ανασύροντας – σύμφωνα και με τον τίτλο- «το
λογισμό» και «τ’όνειρο», σε μια εποχή
δύσκολη, όπως η σημερινή.
Συνταξιδιώτες του σε αυτή τη μουσική
διαδρομή θα είναι:
• ο Γιώργος Νταλάρας, που ξανασυναντιέται μουσικά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο επί σκηνής μετά από 25
χρόνια.
• η Νατάσα Μποφίλιου στην πρώτη και
πολύ δημιουργική συνεργασία τους.
• ο Vassilikos, που συνομιλεί μουσικά

με το συνθέτη ήδη από πέρυσι.
• ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης με
τον Λάκη Χαλκιά, σε συνέχεια των 40
ετών συνεργασίας με το συνθέτη .
• και τέλος, η περίφημη σοπράνο

Έλενα Κελεσίδη, που ερμηνεύει παγκόσμια συμφωνικά έργα του συνθέτη

και θα αποδώσει τον “Στράτη θαλασσινό ανάμεσα στους Αγάπανθους”.
Το μοναδικό σύνολο των ερμηνευτών
συμπληρώνουν: ο διάσημος βέλγος
φλαουτίστας Marc Grauwels, η περίφημη αυλήτρια του Νάι Σύλβια Κουτρούλη, 16μελες φωνητικό και 8μελες
Βυζαντινό σύνολο και η Oρχήστρα
Παλίντονος Αρμονία.
Ώρα έναρξης της παράστασης: 9 μ.μ.
Τιμές Εισιτηρίων: 40€ (Διακεκριμένη
Ζώνη), 35€ (ΖΩΝΗ Α’), 30€ ( ΖΩΝΗ
Β’), 25€ (ΖΩΝΗ Γ’), 20€ (ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ ), 15€ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ) και 5€
(ΑΜΕΑ -22 Θέσεις)
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«Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2013»
στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο πολιτιστικός τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ. του
Δήμου Γλυφάδας διοργανώνει τον «Πολιτιστικό Σεπτέμβρη» με στόχο
να αποτελέσει θεσμό πολιτιστικών εκδηλώσεων, σημείο αναφοράς και
συνάντησης για όλους και να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση
της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο θεματικά και περιλαμβάνει 23 ποιοτικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

21.00
Θέατρο – Γιάννης Ζαφείρης, «Σύντροφε Μεγαλειότατε…» - 11 Σεπτεμβρίου, 21.00
Θέατρο – Νίνα Νεγρεπόντη, «Η Θυσία
της Ιφιγένειας τότε και τώρα» - 12/9,
21.00
Συναυλία – Γ. Λιανός, Γ. Βαρδής, «Με
δύο καλούς φίλους» - 13/9, 21.30
Θέατρο – Αλέξανδρος Ρήγας, «Τα
παιδιά θα έρθουν στις οχτώ» - 14/9,
21.00
Συναυλία – Τάσος Κατοπόδης, «Τα
τραγούδια του Ελληνικού Σινεμά» 15/9, 21.30
Θέατρο – Γιώργος Μιχαλόπουλος,
«Κάθε Πέμπτη κ. Γκριν» - 16 Σεπτεμβρίου, 21.00

Μουσικό/Θεατρικό με το Γιάννη Ζουγανέλλη & 15 50 στις 31 Αυγούστου,
ώρα 21.00
Μουσικό/Θεατρικό με τη Ματθίλδη
Μαγγίρα, «The Kaliardians” την 1η Σεπτέμβρη, ώρα 21.00
Παιδικό με τον Κώστα Καπετανίδη,
«Ξανά Ζου» στις 2 Σεπτέμβρη, ώρα
21.00
Συναυλία με το Νίκο Ανδρουλάκη, «Τα
τραγούδια ταξιδεύουνε στο χρόνο»
στις 3 Σεπτέμβρη, 21.30
Συναυλία με τους Δασκουλίδη, Ίμβριο,
Σπυράκο, «Ταξίδι στο Λαϊκό Πεντάγραμμο» - στις 4 Σεπτεμβρίου, 21.30
Θέατρο με το Γιώργο Πετρινόλη, «Φω-

νάζει ο κλέφτης» στις 5 Σεπτέμβρη,
21.00
Μουσικό/Θεατρικό με το Νίκο Ορφανό, «Τα τραγούδια του κυρ-Αλέκου» στις 6 Σεπτέμβρη, 21.00
Θέατρο με το Γιώργο Βάλαρη, «Σ΄αγαπάω, αλλά...» στις 7 Σεπτέμβρη, 21.00
Μουσικό/Θεατρικό με τους Κρ. Κατσούλη, Γερ. Γεννατά, «3 LA LUNA
KAI 2 XO!REVOUN?» στις 8
Σεπτέμβρη, 21.00
Παιδικό με την Κάρμεν Ρουγγέρη,
«Αίσωπος, κάτι θέλει να μας πει...»
στις 9 Σεπτέμβρη, ώρα 21.00
Θέατρο –Γιάννης Μόρτζος, «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» - 10/9,

Συναυλία – TRIO M.O.T.He, «music of
the heart» - 17 Σεπτεμβρίου, 21.30
Θέατρο – Γιώργος Ματαράγκας, «Οι
Επιτρέποντες» - 18/9, 21.00
Συναυλία - …με Γλυφαδιώτες καλλιτέχνες – 19/9, 21.30
Συναυλία – Γιάννης Σπανός, «Οδός
Αριστοτέλους» - 20 Σεπτεμβρίου,
21.30
Συναυλία – «A tribute th the Legends», «Τα τραγούδια του πατέρα
μου» - 21/9, 21.30
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό,
αλλά δέχονται τρόφιμα και φάρμακα για
τις αναγκες του παντοπωλείου και του
Φαρμακείου του Δήμου.

Εκδηλώσεις στη Βιβλιοθήκη Κορωπίου
Αρχισε ο δεύτερος κύκλος των δράσεων της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης του ΝΠΔΔ Σφηττός του Δήμου Κρωπίας,
στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2013 με
τίτλο "Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι πολύχρωμος". Η
Βιβλιοθήκη του Κορωπίου, σε συνεργασία με το FUTURE LIBRARY και την υποστήριξη του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος», συμμετέχει με πολλές άλλες Βιβλιοθήκες από όλη τη χώρα στην καλοκαιρινή εκστρατεία Ανάγνωσης, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας.
Ο 2ος κύκλος περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις
που θα πρέπει να κάνετε προεγγραφή:
2 Σεπτεμβρίου, 10:30 το πρωί, Η ιστορία του Ουράνιου
Τόξου. Ένα θεατρικό παιχνίδι αυτοσχεδιασμού με
αφορμή τα χρώματα και τα συναισθήματα. Με την
Μαρία Παπαχρήστου,
3 Σεπτεμβρίου, 5:30μ.μ. Το κόκκινο των παραμυθιών
δεν ξεθωριάζει ποτέ. Παίζουμε το παιχνίδι του κρυμμένου κόκκινου μέσα στα παραμύθια και τις ιστορίες. Με
τη Σοφία Σωφρόνη.
5 Σεπτεμβρίου, 6:00μ.μ. Όλα είναι δυνατά!... αρκεί η

φαντασία μας. Διαβάζουμε το παραμύθι «Ο καλλιτέχνης που ζωγράφισε το μπλε άλογο», από την Esther
Vazquez Minguez, βιβλιοθηκονόμο-ιστορικό τέχνης.
6 Σεπτεμβρίου, 5:30 μ.μ. Άσπρα και μαύρα τετράγωνα:
παίζοντας σκάκι. Ελάτε να μάθουμε, να παίξουμε και
να διαγωνιστούμε στο σκάκι. Με τον Βασίλη Ανδρώνη
στον Σκακιστικό Σύλλογο Κορωπίου (Πλατεία Δεξαμενής).
9 Σεπτεμβρίου, 5:30μ.μ., Οι σκιές που χάθηκαν
Ελάτε να φτιάξουμε τα πορτραίτα μας από την μαύρη
σκιά μας. Με τις Αγγελική Γκίκα και Σοφία Μάλλιου
10 Σεπτεμβρίου, 6 μ.μ., Πώς γεννήθηκε η ζωγραφική?
Ξεφυλλίζοντας το βιβλίο “Croninon”, Guy Michel, πώς
ένα μικρό παιδί στην εποχή της Προϊστορίας ανακαλύπτει την τέχνη της ζωγραφικής και τα χρώματά της. Με
την Esther Vazquez Minguez.
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου το πρωί με "Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων, βοηθημάτων, με μουσική, χορό και την απονομή αναμνηστικών"

“Το αμάρτημα της μητρός μου”
Θεατρική παράσταση στη Βούλα
Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
φέρνει στο Δήμο το ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με την θεατρική παράσταση “Το αμάρτημα της μητρός μου”
του Γεωργίου Βιζυηνού, σε διασκευή και σκηνοθεσία
του Δήμου Αβδελιώδη, με τους Κων/νο Γιαννακόπουλο και Ρένα Κυπριώτου.
Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 9μ.μ. στο ανοιχτό θέατρο
“Βεμπο”, στην παραλία της Βούλας, δίπλα στον Ναυτικό Όμιλο Βούλας.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

«ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ…»
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
To θέατρο BADMINTON σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Κέας και το Δήμο Λαυρεωτικής διοργανώνουν ένα καλλιτεχνικό γεγονός με
τεράστια συμβολική σημασία που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στη Μακρόνησο, με δωρεάν
συμμετοχή και μετακίνηση.
Η μουσική παράσταση ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ «ΠΟΙΟΣ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΟΥ…» με θέμα τη ζωή και το έργο του κορυφαίου
Έλληνα δημιουργού θα δοθεί στον χώρο ιστορικής μνήμης που καθόρισε τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και την
ζωή πολλών χιλιάδων αγωνιστών της μεταπολεμικής
Ελλάδας.
Πρόκειται για μια διαδρομή στην ιστορία την νεότερης
Ελλάδας μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη.
Δελτία προτεραιότητας από την 9η Σεπτεμβρίου στον
«ΘΟΡΙΚΟ» του Δήμου Λαυρεωτικής, στα ταμεία του Θεάτρου Badminton.

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Μουσικής
"Χορευτές του Κόσμου - Earthdancers"
Με τους χορευτές του κόσμου (Earth Dancers) όπου 400
χορευτές από 31 χώρες θα παρουσιάσουν ένα τριήμερο
μουσικοχορευτικό πολυθέαμα στον χώρο του ΤΥΠΕΤ Αγίου
Στεφάνου, άνοιξε στις 27 Αυγούστου η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ «Διονύσια 2013» το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον
και γνωρίζει απήχηση που ξεπερνάει τα όρια της χώρας
μας.
Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου η θεατρική ομάδα του Θέσπι
(Σκηνή Αγίου Στεφάνου) θα ανεβάσει την παράσταση «Η
ηλιθιότης είναι μισή αρχοντιά», ενώ την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία των Κώστα
Τουρνά και Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
Το Συμπόσιο Αμπέλου και Οίνου θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει αφιέρωμα στην
Κάτω Ιταλία, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει συναυλία του Θάνου Μικρούτσικου με τον μοναδικό Μανώλη
Μητσιά, τον ταλαντούχο λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη
Μπάση και την πολυφασματική Ρίτα Αντωνοπούλου, με το
γνωστό πρόγραμμα «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι».

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
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«Διάσπαση Προσοχής, Δυσκολίες
Συμπεριφοράς και Μάθησης στο
Σπίτι και στο Σχολείο»
Ο Δήμος Μαρκόπουλου οργανώνει διάλεξη με θέμα:
«Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ), Δυσκολίες Συμπεριφοράς και Μάθησης στο Σπίτι και στο Σχολείο: Τεστ & Μέθοδος Παυλίδη», την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, ώρα
7.30μ.μ. στον Δημοτικό Κινηματογράφο “Αρτεμις”.
Ομιλητής θα είναι ο Γεώργιος Θ. Παυλίδης, Καθηγητής
Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ισόβιο Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών
Ο Γεώργιος Θ. Παυλίδης, θα αναφερθεί στις πρόσφατες
ανακαλύψεις και στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη εφεύρεσή του, γνωστή ως ‘ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ΄, που ανέπτυξε
όταν ήταν καθηγητής σε γνωστά πανεπιστήμια της Αγγλίας & ΗΠΑ. Θα παρουσιάσει την επικρατούσα κατάσταση στη χώρα μας για τη Διάσπαση Προσοχής (ΔΕΠΥ),
Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία, από την Πρόγνωση,
Διάγνωση μέχρι και την επιτυχή Αντιμετώπισή τους στο
σπίτι & στο σχολείο.
Τα αίτια της δυσλεξίας και της Διάσπασης Προσοχής, Παρορμητικότητας (ανυπομονησίας) και Υπερκινητικότητας
που συχνότατα τη συνοδεύουν, είναι νευρολογικά και συνήθως κληρονομικά, με 4 αγόρια προς 1 κορίτσι, διεθνώς.
Οι ψυχο-περιβαλλοντικοί παράγοντες, μπορούν να βελτιώσουν ή να χειροτερέψουν την κατάσταση, αλλά ποτέ
δεν μπορούν να προκαλέσουν την δυσλεξία ή τη Διάσπαση Προσοχής. Δηλαδή, δεν γίνονται, αλλά γεννιούνται έτσι.
Η Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα και Υπερκινητικότητα καθώς και η Δυσλεξία, μπορούν να διαγνωσθούν
και να αντιμετωπισθούν οποτεδήποτε, αλλά το χθες είναι
προτιμότερο του σήμερα και αυτό του αύριο.
Η βιολογική πρόγνωση από την προσχολική ηλικία (π.χ.
με το βιολογικό Τεστ Παυλίδη) και η ακριβής, έγκαιρη διάγνωση, οδηγούν στην εξατομικευμένη-αποτελεσματική
αντιμετώπιση, στην αποφυγή των αρνητικών ψυχο-εκπαιδευτικών συνεπειών (π.χ. χαμηλή αυτοπεποίθηση) και
από την αποτυχία στην επιτυχία.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.

«Αυτοδιαχειριζόμενοι δημόσιοι
χώροι, άμεση δημοκρατία,
ουσιαστικός ελεύθερος χρόνος»
Ανοιχτή συζήτηση
Για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, τον οποίον αυτοδιαχειριζόμαστε και για την παράλληλη αξιοποίηση του
στην πράξη, οργανώνουν ανοικτή συζήτηση με θέμα:
«Αυτοδιαχειριζόμενοι δημόσιοι χώροι, άμεση δημοκρατία, ουσιαστικός ελεύθερος χρόνος».
Καλεσμένος ο Νίκος Ηλιόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου “Άλλες στάσεις ζωής. Δοκίμια πολιτικής σκέψης”.
Η συζήτηση θα γίνει το Σάββατο, 31 Αυγούστου, στις
20:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του κτιρίου που βρίσκεται
στην παραλία, στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο π. κάμπινγκ Βούλας.
Εθελοντές αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. κάμπινγκ Βούλας

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Οι ιδιοκτήτες του ΒΙΟΠΑ
Κερατέας καλούνται να πληρώσουν
αναδρομικά τεράστια ποσά για ΦΑΠ!
Mια ιδιαίτερα σοβαρή συζήτηση εξελίχθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Λαυρεωτικής την Τρίτη 27/8,
που αφορούσε το Βιοτεχνικό Πάρκο Κερατέας (ΒΙΟΠΑ) και δη τους ιδιοκτήτες
του.
Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα στον
Ιούνιο, οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων του
Βιοτεχνικού Πάρκου Κερατέας καλούνται να πληρώσουν υπερβολικά μεγάλα
ποσά για Φόρο Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΑΠ) αναδρομικά από το 2011, 2012
και 2013, τα οποία βεβαίως αδυνατούν
να πληρώσουν, σ’ αυτή την οικονομική
“κατοχή” που διανύουμε, κινδυνεύοντας
να χάσουν τις περιουσίες τους.
Οι ιδιοκτήτες ανέρχονται σε 250 περίπου και το ποσό που προκύπτει συνολικά
ανέρχεται στα 5.234.760 ευρώ!, αφού η
χρέωση ανέρχεται σε 370 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σταύρος Ρόζης, ο οποίος
εισηγήθηκε και το θέμα.

Οπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, υπάρχει
απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής της 29.6.2006, η οποία αφορά την
αποζημίωση σε χρήμα των ιδιοκτητών
μέσα στην περιοχή του Πάρκου και τα
νούμερα είναι πολύ χαμηλότερα. Συγκεκριμένα:
έως 500 τ.μ. 110 € το τετραγωνικό,
από 500 έως 1.115 τ.μ. 115 ευρώ/τ.μ.,
από 1.000 έως 2.000 120 ευρώ/τ.μ.,
από 2.000 έως 4.000 τ. 120 ευρώ/τ.μ.
και 4.000 και άνω 160 ευρώ/τ.μ.

Σημειωτέον ότι ο ΦΠΑ του 2010, είχε
υπολογιστεί με βάση αυτή την απόφαση
του Γ.Γ. της Περιφέρειας.
Το χειρότερο είναι ότι έχει αρχίσει και
επιβάλλεται ο συγκεκριμένος φόρος ο
οποίος είναι δυσβάστακτος για τους
ιδιοκτήτες του ΒΙΟΠΑ.

με πολιτικούς, με βουλευτές κλπ. και θα
πρέπει να γίνει δικαστική προσφυγή
κατά της απόφασης του Υπουργού».
Τα χαρτιά από την Εφορία ήρθαν πριν 34 ημέρες και έχει έρθει μόνο το 2011, η
πρώτη δόση, την οποία πρότεινε ο δήμαρχος να μη δώσουν.

Ο Δήμαρχος Κώστας Λεβαντής επεσήμανε ότι ο Δήμος δεν έχει λάβει καμία
πρόσκληση γι’ αυτή την απόφαση από το
Υπουργείο. Δεν γνώριζε ο Δήμος. Τόνισε δε ότι «πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σήμερα. Είναι σημαντικό που
έχουμε την απόφαση της Περιφέρειας
από το 2006 που δίνει τιμή μονάδας 110
ευρώ/τ.μ.
Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Δ.
Λουκάς, ανέφερε ότι «το πράγμα σέρνεται εδώ και ενάμισυ μήνα. Λέγαμε ότι
πρέπει να γίνει παρέμβαση.
Σήμερα να πάρουμε απόφαση για το ΒΙΟΠΑ,
αλλά θα βγούνε και οι αντικειμενικές αξίες
για άλλες περιοχές που πρέπει να τις συζητήσουμε γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να μειωθούν».

Δεν έχουν γίνει συμβόλαια τα δύο τελευταία χρόνια. Υπάρχει μόνο μία αγοραπωλησία που έγιναν με 370€/τμ. που
ήταν εικονική, αλλά ας μην σκαλίζουμε
αυτό το θέμα.
Από αύριο αρχίζει ένας αγώνας δρόμου

Να έρθει ο προαστιακός στο Λαύριο
ψήφισε το Δ.Σ.
Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε η πρόταση της ΕΡΓΟΣΕ για να φθάσει ο
προαστιακός στο λιμάνι του Λαυρίου.
Ο Δήμος απ’ ότι φάνηκε δεν είχε δικές του θέσεις, ούτε προτάσεις για βελτιώσεις της πρότασης της ΕΡΓΟΣΕ την οποία υπερψήφισαν. Δεν γνωρίζουμε
αν τους είχε δοθεί η πρόταση προκειμένου να τη μελετήσουν και αν όχι προκύπτει το ερώτημα πώς το ψήφισαν.

Μετά από έντονη συζήτηση και δυναμικές προτάσεις που “έπεσαν στο τραπέζι”
όπως το κάψιμο των εκκαθαριστικών
στην κεντρική πλατεία της Κερατέας, ή
κλείσιμο της ΔΟΥ Παλλήνης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε πρωτίστως
να γίνουν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις και συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και φορείς της
περιφέρειας με σκοπό την τροποποίηση
της Υπουργικής απόφασης, δικαστική
προσφυγή μαζί με το φορέα και να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της επιτροπής του Υπ. Οικονομικών για τον
καθορισμό των τιμών, στα εκτός σχεδίου
ακίνητα και για τον προσδιορισμό της
αξίας στο ΒΙΟΠΑ.
στοιχεία: notioanatolika.gr
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Δύο δημοτικά ιατρεία εν λειτουργία στο Κορωπί
Aπό Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013 ξεκίνησε
στο Δήμο Κρωπίας, νέο πρόγραμμα λειτουργίας και στα δύο δημοτικά του ιατρεία
Το νέο πρόγραμμα λειτουργίας και των δύο
πλέον δημοτικών ιατρείων καθώς και το περιεχόμενο των παροχών και υπηρεσιών
προς τους πολίτες, παρουσίασε σε σύσκεψη ο πρόεδρος της της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας (Δ.Ε.Υγ.), δημοτικός
σύμβουλος και ιατρός Σπυρίδων Κόλλιας.
Υπενθυμίζεται ότι από το Φεβρουάριο του
2013 λειτουργεί το Δημοτικό Ιατρείο στην
Αγία Μαρίνα (Οδός Αγ.Νικολάου 10, κοντά
στο ΚΑΠΗ Αγ.Μαρίνας).
Το δημοτικό ιατρείο στο κέντρο του Κορωπίου αδειοδοτήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και με πρόγραμμα
λειτουργίας άρχισε την Δευτέρα 19 Αυγούστου.

«Μπαίνουν για τα καλά τα θεμέλια της πρώτης υποδομής δημοτικών ιατρείων στην
ιστορία του Κορωπίου που έρχεται να βοηθήσει τους συμπολίτες μας που πλήττονται
από την κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας και ιδιαίτερα στο τομέα της
συνταγογράφησης
φαρμάκων
μέσω
ΕΟΠΥΥ», ενημέρωσε ο Σπ. Κόλλιας.
Πληροφόρησε ακόμη ότι το αμέσως επόμενο βήμα, είναι ο Δήμος να καλύψει περισσότερο οργανωμένα και το περιεχόμενο
παροχών και υπηρεσιών δομής πρόληψης

της υγείας και της στοματικής υγιεινής
καθώς και ενός κοινωνικού ιατρείου δηλ.
υπηρεσίες προς τους κατοίκους του Κορωπίου και των όμορων δήμων των Μεσογείων
που έχουν περισσότερο ανάγκη δηλ, άνεργοι, άποροι και ΑμεΑ που πλήττονται καίρια
από τις συνέπειες της μεγάλης κρίσης.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης σε δήλωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων:
Η Δημ. Επιτροπή Υγείας προχώρησε ακόμα
ένα βήμα την στρατηγική της δημοτικής
αρχής. Αντί ο θεσμός που υπηρετούμε να
παρακολουθεί αμέτοχος τη συνεχή υποβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών υγείας
και πρόνοιας επεμβαίνει για να βοηθήσει
τους συμπολίτες μας. Παράλληλα θέτουμε
και κάθε κρατικό φορέα προ των ευθυνών
του για τη διατήρηση και την ενίσχυση
δομών υγείας, ενώ δίνουμε ελπίδα σε
όσους καταθέτουν προτάσεις και εργάζονται για μια επαναθεμελίωση ενός σταθερού
δημόσιου συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

TI YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
• Συνταγογράφηση ταμείου ΕΟΠΥΥ
• Παθολογική εξέταση δημοτών (πρωτοβάθμια φροντίδα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
• Το δημοτικό ιατρείο νοτίου τομέα στην πε-

Nέο χαράτσι με φόντο
την ψηφιακή TV μέσω Δήμων
Τα 275 σημεία εκπομπής του αρχικού σχεδίου για τον χαρτη
ψηφιακών συχνοτήτων μετατρέπονται σε 156, προκειμένου
να μειωθεί το κόστος των επενδύσεων των παρόχων δικτύου,
αλλά η ανάγκη για πλήρη κάλυψη ανέρχεται σε 600!
Η υπόλοιπη κάλυψη ανατίθεται σε μικρούς αναμεταδότες
(gap fillers), που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τα μέχρι
τωρα δεδομένα, χωρίς αδειοδότηση εντός αστικών περιοχών με την αγορά τους να ανατίθεται στις Δημοτικές
Αρχές κάθε περιοχής.
Οπερ σημαίνει ότι ο δημότης θα βάλει άλλη μια φορά
βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ολοκληρωθεί
η ψηφιακή μετάβαση.

Εναλλακτική Δράση
Συνάντηση για προγραμματισμό δράσεων
Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στις 7μμ, στο θεατράκι της Βούλας (δίπλα στην Πνευματική Εστία Βούλας)- στην κεντρική
πλατεία, μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη για τη νέα χρονιά ανοιχτή συνεδρίαση
του ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης, στην οποία θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες και τα οργανωτικά ζητήματα των εκδηλώσεων. Το ΔΣ καλεί μέλη και φίλους της Εναλλακτικής
Δράσης που θέλουν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση
του προγράμματος να παραβρεθούν στην συνάντηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Πόλης Κορωπίου & Νοτίου τομέα: Αγία Μαρίνα, Αγ.Δημήτριος, Κίτσι, Σκάρπιζα

ριοχή της Αγίας Μαρίνας (οδός Αγίου Νικολάου 10, λίγο πριν τον δημοτικό πολυχώρο –ΚΑΠΗ- στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας
109).
Οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν για τον
προγραμματισμό ραντεβού στα τηλέφωνα :
210- 662 11 26 και 210-60 26 441, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30-14:30
(Υπεύθυνοι: Αντιγόνη Γρίβα και Μαρία Ελένη Παπαμιχάλη).
• Το δημοτικό ιατρείο στο Κορωπί στεγάζεται στην πλ.Ελευθερίας, απέναντι από το
Δημαρχείο επί της Λεωφ.Β.Κωνσταντίνου

και δίπλα από το Κοινωνικό Φαρμακείο. Οι
πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν για τον
προγραμματισμό ραντεβού στα τηλέφωνα :
210-662 32 40.από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30-14:30. (Υπεύθυνη:
Στέλλα Πατσέλη).
Στην Δημ. Επιτροπή Υγείας ως επιστημονικός υπεύθυνος, μετέχει και ο ιατρός Αντώνης Γεωργάκης.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν και οι προσκεκλημένοι κοινωνικοί επιστήμονες, Αντιγόνη
Γρίβα, Μαρία –Ελένη Παπαμιχάλη, Παυλίνα
Κυριακού, Ντόρα Τσέκερη.

Δωρεάν συνταγογράφηση μελών ΚΑΠΗ από
τους Δημοτικούς Ιατρούς στο Δήμο Ωρωπού
Ο Δήμος Ωρωπού έχει να
επιδείξει στο κοινωνικό κομμάτι, μία ιδιαίτερη ανάπτυξη
και ευαισθησία, στην εποχή
της κρίσης και της φτωχοποίησης και εξαθλίωσης
των πολιτών.
Εκτός από το Δημοτικό
Ασθενοφόρο που πλέον
διαθέτει, έχει δημιουργήσει
Δημοτικό Ιατρείο με παροχή
ΔΩΡΕΑΝ απεικονιστικών
ελέγχων στα μέλη του
ΚΑΠΗ, έχει δημιουργήσει
Δημοτικό Λαχανόκηπο και
Κοινωνικό Φαρμακείο.
Επίσης υλοποιεί γεύματα
αγάπης σε ευαίσθητες κοινωνικές κοινωνικές ομάδες
πολιτών, την εφαρμογή
προγραμμάτων
στήριξης
της απασχόλησης και της
δημιουργικής ενασχόλησης
των νέων με αθλητικές και
εκπαιδευτικές δραστηριότη-

τες. Και μία ακόμη κατάκτηση: η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού
μετά από συνεχείς προσπάθειες και επιμονή στην επίτευξη
περισσότερων
κοινωνικών παροχών ολοκλήρωσε τη διαδικασία διασύνδεσης των ΚΑΠΗ με τον
ΕΟΠΥΥ και εξασφάλισε την
δωρεάν συνταγογράφηση
φαρμάκων στα μέλη των
ΚΑΠΗ του Καλλικρατικού
Δήμου Ωρωπού (με την επίδειξη της κάρτας μέλους)
με την ταυτόχρονη, -σε τακτική βάση-, επίσκεψη των
δημοτικών ιατρών, της
ΚΕΔΩ οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και
θα επισκέπτονται τις δομές
ΚΑΠΗ τουλάχιστον μία
φορά κάθε μήνα.
Στον πίνακα απεικονίζεται το
πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, για την υπηρεσία
της συνταγογράφησης, τα
μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν
εκτός των παραπάνω προγραμματισμένων επισκέψεων να προσέρχονται
κάθε Παρασκευή κατά τις
ώρες 09.30-13.30 στο χώρο
του Δημοτικού Ιατρείου της
ΚΕΔΩ (Αγ. Γεωργίου 29, Ν.
Παλάτια).
O Πρόεδρος της ΚΕΔΩ Βασίλης Φοργιάρης σημείωσε ότι
«παράλληλα με τη συνταγογράφηση, από τα μέσα Σεπτεμ-

βρίου 2013 θα υλοποιηθεί και
πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής εξέτασης μελών των ΚΑΠΗ
από καρδιολόγο».
Ο Δήμαρχος Ωρωπού, Γιάννης
Οικονομάκος, τονίζειμεταξύ
άλλων: «Η επίτευξη της δωρεάν συνταγογράφησης φαρμάκων, σε συνάρτηση με τις
δύσκολες μέρες που διανύει η
Πατρίδα μας και τα εμπόδια που
αντιμετωπίζει καθημερινά η ελληνική οικογένεια, ενισχύει
κατά πολύ τον ρόλο που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση συγκριτικά με τα λιγοστά
μέσα που διαθέτει».
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

«Πωλείται: ηλιόλουστη χώρα με
11 εκατ. κατοίκους»
E, όχι κι έτσι κύριε Σταυρίδη. Επειδή δεν θέλουμε να ξεπουλήσουμε την Ελλάδα, όπως πολύ εύστοχα γράφει το
ρεπορτάζ της νορβηγικής εφημερίδας «Bergens Tidente,
που σας φιλοξένησε ως πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, είμαστε
ανόητοι, χαζοί, μη νοήμονες;
Οι Έλληνες είναι κάτω του μετρίου στη νοημοσύνη, είπε
ο τέως πρόερδρος του ΤΑΙΠΕΔ (του ταμείου που πουλάει
όσο όσο οτιδήποτε δημόσιο) Στ. Σταυρίδης, σε συνέντευξη που δημόσίευσε η νορβηγική εφημερίδα «Bergens

Tidente, όσο ακόμη ήταν πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Η συνέντευξη που δημοσίευσε η εφημερίδα είχε τον πολύ εύστοχο τίτλο: «Πωλείται: ηλιόλουστη χώρα με 11 εκατ.
κατοίκους».
Και για να το ενισχύει αυτό ο Σταυρίδης, που το ποθούσε
διακαώς, ενώ εμείς δεν θέλουμε να ξεπουληθούμε μάς
εξέβρισε με τα χειρότερα λόγια (Fuck you), όπως γράφουν
πολλά ηλεκτρονικά μέσα (pressproject.gr, kalami.gr κ.ά).
«Αν οι Έλληνες είχαν έστω μέτρια νοημοσύνη, ο Πειραιάς
θα ήταν μεγαλύτερο λιμάνι κι απ’ το Αμβούργο, εδώ και 10
χρόνια. Μακάρι να ζούσα στη Νορβηγία. Ή μακάρι να είχα
γύρω μου Νορβηγούς και να ζω στην Ελλάδα», είπε.
Ερωτηθείς δε για τις αντιδράσεις των πολιτών στα σχέδια
για το πάρκο του Ελληνικού είπε: «Κάνουν μόνο κήρυγμα.
Λένε μόνο όχι, όχι, όχι! Fuck you. Μην μου λες όχι. Πες
μου ναι, πες μου πώς θα γίνει. Συγγνώμη έτσι έχει η κατάσταση. Μη μου λες γιατί δεν μπορεί να γίνει, αυτό είναι
κοινή λογική. Πες μου πώς θα γίνει, πώς θα το κάνουμε
πραγματικότητα», κατέληξε.
Να γίνετε Νορβηγός και γρήγορα κ. Σταυρίδη, γιατί δεν
σας αξίζει να είστε Ελληνας.

Πετεφρής, Ιωσήφ και άλλα τινά
Ιστορίες διαχρονικές που μας δόθηκαν αλλοτριωμένες
Αυτό το καλοκαίρι το πέρασα διαβάζοντας
ή μάλλον μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη
με βάση την μετάφραση των Ο΄ (των εβδομήκοντα Ελληνιστών Ραβινιστών δασκάλων), και την υπάρχουσα σχετική
επιστημονική βιβλιογραφία.
Φτάνοντας λοιπόν σε εκείνη την ιστορία
του καλού Ιωσήφ των παιδικών μας χρόνων, εντυπωσιάστηκα όταν τώρα είδα τα
πράγματα με άλλο μάτι.
Εδώ ο Πετεφρής, η γυναίκα του και ο
Ιωσήφ κρατούν την πλοκή στον κεντρικό
της κορμό, η οποία δένεται σε δεύτερους
ρόλους από τον Ιακώβ τον πατέρα του
Ιωσήφ και τα υπόλοιπα 11 παιδιά του.
Η δράση αρχίζει με τον Ιακώβ να γεννά
παιδιά με νόμιμες γυναίκες, την Λεία και
την αδελφή της Ραχήλ, αλλά και με πολλές παλλακίδες. Ο Ιακώβ ανάμεσα στα
παιδιά του ξεχωρίζει τον Ιωσήφ, για την
ομορφιά και την εξυπνάδα του, άλλωστε
όπως ο ίδιος δικαιολογεί: «αυτός ήτο ο
υιός γήρατος του», αλλά συνάμα και το
παιδί του από την αγαπημένη του γυναίκα
τη Ραχήλ (άλλη πάλι ιστορία και αυτή,
αλλά υπομονή και εν καιρώ).
Πολλά λοιπόν τα παιδιά, αλλά πολλά και τα
μεταξύ τους μίση, και ο όλος ο φθόνος να
επικεντρώνεται εναντίον του Ιωσήφ. Έτσι
σε πρώτη ευκαιρία τα αδέλφια του τον απομονώνουν με σκοπό να τον σκοτώσουν.
Επεμβαίνει όμως ο συνετός αδελφός του
Ρουβήν και προτείνει την ισόβιο κάθειρξη:
«καλύτερα να τον γδύσομε και να τον ρί-

ξομε σε ένα ξερό πηγάδι και ας τον φάνε οι
λύκοι». Εκεί, να ως από μηχανής θεός,
περνούν έμποροι Ισμαηλίτες από τη Μαδιάμ και τότε ο πρακτικός αλλά και κακός
τώ πνεύματι αδελφός Ιούδας, αλλάζει το
σχέδιο: «Να τον πουλήσομε στους εμπόρους ώστε να βγάλομε και εμείς κάτι». Το
κάτι, κατά τη Γραφή ήταν είκοσι χρυσά.
Κρατούν όμως για άλλοθι τα ξεσχισμένα
ρούχα του, και τα διαβρέχουν με το αίμα
κάποιου εριφίου, δηλαδή μικρού κατσικιού.
Γυρνώντας στον πατέρα τους τον Ιακώβ,
του λένε πως το παιδί το φάγανε οι λύκοι
και «να το αποδεικτικό τεκμήριο με τα ματωμένα ρούχα».
Τότε ο Ιωσήφ, ήτανε δεν ήτανε 17 χρόνων.
Οι Μαδιανίτες έμποροι, φτάνοντας στην Αίγυπτο τον πουλούν στον Πετεφρή, που
ήταν ο επίσημος ευνούχος, έμπιστος και
ανώτατος αξιωματούχος του Φαραώ. Τον
φέρνει δούλο στο σπίτι του, όπου εκεί
εκτιμά την εξυπνάδα του, τόσο που του
αναθέτει τη γενική διαχείριση του σπιτιού
του: «παρέδωκεν πάντα όσα είχεν εις τας
χείρας του Ιωσήφ, και δεν ήξευρεν εκ των
υπαρχόντων αυτού ουδέν, πλην του άρτου
που έτρωγεν. Ητο δε ο Ιωσήφ ευειδής και
ωραίος την όψιν, εγεννήθη δε ευλογία εν
πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτώ εν τώ οίκω και
εν τώ αγρώ αυτού.»
Στη γυναίκα του Πετεφρή όμως, είχε κολλήσει εκείνο το “ευειδής”, που ερεθιστικά
υπέκρυπτε και άλλα προσόντα. Κάλεσε

Κούρεμα καταθέσεων;
Η μέχρι σήμερα εμπειρία, μας έχει αποδείξει ότι όταν
ακούς διαβεβαιώσεις πολύ συχνά για ένα θέμα να το φοβάσαι.
Ετσι λοιπόν εδώ και καιρό προσπαθούν να μας πείσουν ότι
οι καταθέσεις μας στις τράπεζες είναι διασφαλισμένες και
δεν κινδυνεύουν. Οσο πιο συχνά το ακούω - και το ακούω
συχνα τελευταία - τόσο φοβάμαι.
Ήδη ακούγονται σενάρια περί "αναγκαστικού δανεισμού"
από τις τραπεζικές καταθέσεις κάτι σαν "κούρεμα" με αντάλλαγμα ομόλογα του δημοσίου.
Και προβλέπεται από τη νομοθεσία για εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν υπόκειται στον προστατευτικό περιορισμό εγγύησης των καταθέσεων μέχρι των 100.000 ευρώ.
Πρακτικά το δημόσιο παίρνει όσα του λείπουν από τις τραπεζικές καταθέσεις και σε αντάλλαγμα δίνει ομόλογα
(αναγκαστικός δανεισμός). Αυτό που είχε κάνει ο Χίτλερ
στην Ελλάδα και ακόμα περιμένουμε να τα πάρουμε...
Δεν ανησυχώ μόνο εγώ, βάσει έρευνας (Alco) το 70% των
Ελλήνων ανησυχεί για ενδεχόμενο κούρεμα καταθέσεων.

λοιπόν τον Ιωσήφ και του είπε: «Κοιμήθητι
μετ΄εμού, και εισέλθετε εν εμοί». Αλλά
εκείνος ευγενικά, αλλά ανοήτως ως εφάνη
εκ των υστέρων, «ηρνήθη και ούχ υπήκουσεν αυτή καθεύδειν μετ’ αυτής και
μετ΄αυτής συγγένεσθαι». (Γένεσ. κεφ ΛΘ)
Το “ανοήτως” το γράφω, γιατί η γυνή είναι
όφις και δεν δέχεται την απόρριψιν. Σχίζει
λοιπόν η καλή σου το μεταξωτό ένδυμα
της, στήνει εντέχνως το σκηνικό και αναφωνεί: «Ιδέτε, εισήγαγεν ημίν παίδα
Εβραίον, ός είπε μοι κοιμηθήσομαι μετά
σου». Επόμενο λοιπόν ήταν ο ευνούχος,
σαν τον κάθε τίμιο έστω και επίσημα στείρο
σύζυγο, να τον διώξει από το σπίτι του και
να τον ρίξει στη φυλακή. Στη φυλακή ο
Ιωσήφ διέπρεψε δείχνοντας καλή διαγωγή,
ο δε αρχιδεσμοφύλακας τον συμπάθησε
και τον έκανε βοηθό του για να επιστατεί
στους άλλους κρατουμένους: «έδωκεν το
δεσμωτήριον δια χειρός Ιωσήφ και πάντας
τους απηγμένους και πάντα ήν δια χειρός
Ιωσήφ.»
Πέρασε καιρός και μια μέρα φέρανε δεμένους στη φυλακή, τον αρχιοινοχόο και τον
αρχισιτοποιό του Φαραώ, ευνούχους και
τους δυό, γιατί είχαν εξοργίσει τον βασιλιά
της Αιγύπτου. Τα πρόσωπα αυτά ήταν σημαντικά και η ευθύνη της κράτησης για περισσότερη ασφάλεια ανατέθηκε στον
Ιωσήφ. Ξέχασα να πω, πως ο Ιωσήφ είχε το
χάρισμα να ερμηνεύει τα όνειρα και αυτό
είχε γίνει γνωστό και στο χώρο της φυλακής. ΄Ετσι κάποια μέρα ο Ιωσήφ ερμηνεύοντας τα όνειρα είχε προβλέψει για τον
αρχιοινοχόο, ότι σε τρεις μέρες θα αποφυλακισθεί και θα αποκατασταθεί στο αξίωμά
του, ενώ για τον άλλο ότι θα οδηγηθεί στη
θανάτωση, όπως και έγινε.
Είχαν εν τω μεταξύ περάσει άλλα δυό χρόνια με τον Ιωσήφ στη φυλακή, όταν ο
Φαραώ για δυό μέρες συνέχεια έβλεπε ανατριχιαστικά όνειρα, τα οποία κανείς δεν
μπορούσε να τα ερμηνεύσει. Τότε ο αρχιοινοχόος μίλησε στον βασιλιά τον Φαραώ,
για τις ικανότητές του Ιωσήφ επάνω στα

όνειρα. Ο βασιλιάς λοιπόν κάλεσε τον
Ιωσήφ και του είπε τα όνειρά του. «Tην
πρώτη νύχτα είδα επτά βόδια καλοθρεμμένα να βόσκουν αμέριμνα στο πλούσιο λιβάδι, όταν
ξαφνικά πρόβαλαν επτά
αδύνατα βόδια και τα κατασπάραξαν. Τη
δεύτερη νύχτα, είχα πάλι ονειρευτεί επτά
εκλεκτά στάχυα να βλαστάνουν και ξαφνικά ανάμεσά τους, να φυτρώνουν επτά
άλλα στάχυα, αυτά όμως ήσαν λεπτά καχεκτικά και αρρωστημένα και να τα καταπίνουν.»
Τα επτά βόδια τα καλοθρεμμένα και τα επτά
στάχυα τα εκλεκτά είναι τα επτά χρόνια
πλούσιας βλάστησης και ευημερίας που θα
έρθουν στην Αίγυπτο. Τα επτά αδύνατα
βόδια και τα καχεκτικά στάχυα αναφέρονται στα επτά χρόνια ανομβρίας, πείνας και
δυστυχίας που μετά θα ακολουθήσουν στον
τόπο σου.
Γι αυτό του λέγει «βρές κάποιο νέο άνθρωπο δικό σου, ικανό και συνετό να προνοήσει στις μέρες της αφθονίας, να γεμίσει
τις αποθήκες σου με τροφές, έτσι ώστε
όταν θα έρθουν οι μέρες της πείνας, να
μπορέσεις να ταϊσεις το λαό σου». Αυτό
του άρεσε του Φαραώ, του άρεσε και ο
Ιωσήφ σαν πρόσωπο και έτσι του ανέθεσε
με μεγάλη εξουσία την εκτέλεση του όλου
έργου. «Συ έση επί τώ οίκω μου και επί τώ
στοματί σου υπακούσεται πάς ο λαός μου.»
Και βγάζοντας από το δάχτυλό του το δαχτυλίδι με τη σφραγίδα, πού ήταν και αποδεικτικό της εξουσίας, το πέρασε στο
δάχτυλο του Ιωσήφ.
Ακόμα «τον ενέδυσεν στολήν βυσσίνην και
περιέθηκεν κλοιόν χρυσούν περί τον τράχηλον αυτού, ίνα εξουσιάζει επί πάσης Αιγύπτου» (Γεν, κεφ ΜΑ) «Και ανεβίβασεν
αυτόν επί το άρμα το δεύτερον των αυτού»
και έβαλε μπροστά έναν κήρυκα που έλεγε:
«Κανείς δεν θα μπαίνει και δεν θα βγαίνει
από Αίγυπτο, χωρίς την άδεια αυτού του ανδρός.» Τότε ο Ιωσήφ περπατούσε στα
τριάντα του.
Έτσι και έγινε. Στα πρώτα χρόνια της ευημερίας, οι αποθήκες με τις οδηγίες του
Ιωσήφ γέμισαν με τροφές: «συνήγαγεν ο
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Ο «εχθρός»

Γ.Α.Δ.Αρινές μπαμπεσιές
Μιά άλλη ανάγνωση σε μιά υπηρεσιακή μετάθεση

Πόσο δύσκολη έγινε η καλημέρα!
Να πρέπει και γι’ αυτή να βρεις κουράγιο να την ανεβάσεις.
Να την καθαρίσεις απ’ τους βραχνάδες και τα ωχ, να την
κρατήσεις σαν λαβωμένο σπουργίτι στις ενωμένες σου παλάμες, να την σηκώσεις, να την δώσεις, να την πεις.
«Καλημέρα».
Και να παρακαλάς βουβά, να μην ακούσεις το χιλιοειπωμένο
των ημερών μας: «Που την είδες»;
«Την είδαμε με αριθμό στο άσπρο της το χέρι», έτσι όπως
μιλά γιά την αγάπη του ο Ιάκωβος Καμπανέλλης στο «Μαουτχάουζεν».
Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσεις!
Όχι να βάλεις στη σειρά τα «πήγα, γύρισα, έπαθα, φοβάμαι».
Να μιλήσεις. Να μην έχεις πορτιέρη στους λογισμούς σου
το μαυροντυμένο ανθρωπάκι που όλοι αποκτήσαμε λογοκριτή-τσιμπούρι από τα παιδικά μας χρόνια, να σκιαμαχεί
με το απέναντι ανθρωπάκι του άλλου ανθρώπου: «εκείνο θα
του πεις, εκείνο όχι, δεν ξέρεις πως θα το πάρει, πως θα το
εκμεταλλευτεί».
Πόσο δύσκολη είναι η ανάσα κάποιες φορές!
Να την βλέπεις στην αντικρινή μεριά του δρόμου. Τόσο
κοντά, τόσο μακριά... «Να, εκεί μπορώ ν’ ανασάνω» να λες,
να το ξέρεις, να το νοιώθεις, αλλά... Αλλά σ’ αυτές τις δυό
τις δρασκελιές, πολυβόλων φωλιές, συρματοπλέγματα αγκαθωτά και ναρκοπέδια, να είσαι της ανάσας σου ο «εχθρός», έτη φωτός, «σ’ άλλον πλανήτη», σ’ άλλον γαλαξία η
ανάσα που σου πρέπει κι εσύ στα πέντε μέτρα αντικριστά
της ...ο «εχθρός».
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Μας έχουν υπνωτίσει ν’ αναγνωρίζουμε και να δεχόμαστε ως άξιο της προσοχής μας ότι μας σερβίρουν
στο γυαλιστερό περιτύλιγμα των Μέσων Μαζικής
Εξαπάτησης. Κι έτσι το υποσυνείδητό μας δεν καταχωρεί και η συνείδησή μας δεν ασχολείται με όσα και
όσους δεν κάνουν σαματά και φιγούρα.
Όμως το αθόρυβο συχνά υποκρύπτει το σωστό, το έντιμο και το παραγωγικό. Αθόρυβο είναι ένα άλλο
όνομα γιά το σεμνό και το συνειδητά ταγμένο σε μιά
αποστολή.
Σε μιά κοινωνία κι ένα κράτος άρρηκτα συνυφασμένα
με την αναξιοκρατία και την προώθηση και προβολή
των «ημετέρων» κούφιων τενεκέδων είναι σύνηθες
φαινόμενο οι δημόσιοι λειτουργοί που δεν διαθέτουν
«μπάρμπα στην Κορώνη» να γίνονται ενοχλητικοί
όταν επιμένουν να εργάζονται ανεπηρέαστοι από
«υψηλά» προερχόμενα τηλεφωνηματάκια, χαμηλού
περιεχομένου. Καθίστανται επίσης παρείσακτοι κι
εκνευριστικοί εξ’ αιτίας της πεισματικά άκαμπτης
σπονδυλικής τους στήλης. Κι άμα έχουν και το κουσούρι να μην ανέχονται στην υπηρεσία που διοικούν,
τα γνωστά μαγαζάκια, φέουδα και «βύσματα», έ δεν
μας κάνουν βρε παιδί μου, ...«να φύγετε, να πάτε
αλλού».

Πετεφρής, Ιωσήφ
Ιωσήφ σίτον ως η άμμος της θαλάσσης».
Και όταν ήρθαν οι μέρες της πείνας οι
αποθήκες άνοιξαν και μοιράστηκαν τα
τρόφιμα στο λαό της Αιγύπτου και στους
πέριξ αυτής που πεινούσε. Το “μοιράστηκαν” είναι τρόπος του λέγειν.
Πουλήθηκαν στη μαύρη αγορά, στηλιτεύει Κορδάτος. Και το επιβεβαιώνουν οι
Ιερές Γραφές, αλλά τα κέρδη όλα μπαίνανε στα ταμεία του βασιλιά. Μαθαίνομε
λοιπόν, πως τα τρόφιμα τα πουλούσε ο
Ιωσήφ στους πεινασμένους κατοίκους,
αντί αργυρίων μα και των προσωπικών
χρυσαφικών.
Όταν δε στο λαό στέρεψαν τα χρήματα
και τα χρυσαφικά, αλλά αυτός πεινούσε
του είπε: «Φέρτε τα ζώα σας, τα άλογα
σας, τα πρόβατά σας, και ό,τι ζωντανό
έχετε σε εμένα, αν πραγματικά θέλετε να
δείτε ψωμί.»
Και όταν τέλειωσαν τα κτήνη και τα ζώα
και πάλι είπαν: «Πεινάμε. Δώστε μας
ψωμί, αλλά δεν έχομε πλέον παρά μόνο
τα σπίτια μας, τη γή που καλλιεργούμε και
τα σώματά μας» πήραν την παρακάτω
απάντηση: «Δώστε μου τους αγρούς σας,
τα σπίτια σας όλη την περιουσία σας,
αλλά και τα σώματά σας και τα παιδιά σας
για να σας δώσω ψωμί. Θα δουλεύετε
εσείς δούλοι κολίγοι στα χτήματα τα δικά
σας που δεν θα είναι πλέον δικάσας σας.
Το κέρδος όμως θα έρχεται όλο στο βα-

σιλιά και εσείς θα έχετε τόσο ψωμί, μόνο
όσο χρειάζεται να φάτε για να μας δουλεύετε».
Ετσι και έγινε. Και όλα τα κέρδη μπαίνανε
στα ταμεία του Φαραώ και τελικά ολόκληρη η γη της Αιγύπτου έγινε ιδιόκτητο
κτήμα του Φαραώ και οι κάτοικοι δούλοι
του.
Εδώ τελειώνω και για την όποια τυχόν
ομοιότητα να θυμάσθε, ότι αναφέρομαι
μόνο στα χρόνια του Ιωσήφ και στην φαραωνική Αίγυπτο. Και ότι αυτά τα διάβασα
στην Παλαιά Διαθήκη.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) “Η Αγία Γραφή” (μετ. των Ο΄) Εκδ. Ζωή
2) “Η Αγία Γραφή”, Εκδ. Βρετ. Βιβλ. Εταιρείας
3) Β. Βέλλα: ‘’Θρησκευτικαί Προσωπικότες της Παλαιάς Διαθήκης’’, Εκδ Εννοια
4) Γιάννη Κορδάτου: ‘’Η Παλαιά Διαθήκη στο Φως
της Κριτικής’’, Εκδ. Μπουκουμάνη
5) Εριχ Φρομ: “Και ως Θεοί Έσεσθε”, Εκδ Μπουκουμάνη

Υστερόγραφο: Κατά τη γνώμη μου η Παλαιά
Διαθήκη είναι ένα σπουδαίο ιστορικό βιβλίο,
με τα όποια αρνητικά και θετικά του, και το
οποίο αξίζει μια ιδιαίτερη μελέτη και περαιτέρω έρευνα.

Στους σουλτανικούς οντάδες της δημόσιας διοίκησης
δεν φτάνει βέβαια η γνώμη των πολιτών που ερχόμενοι εξ’ αιτίας ενός προβλήματός τους σε επαφή μ’
έναν αθόρυβο αλλά σωστό δημόσιο λειτουργό, γυρνάνε μετά στο σπίτι τους και λένε στην οικογένειά
τους «σήμερα γνώρισα έναν άνθρωπο».
Οι δύο τελευταίοι διοικητές του Α.Τ. Βουλιαγμένης.
Αποστόλης Βασιλάκης και Χάρης Δέρβας αφήνουν
βαρειά κληρονομιά στους επόμενους διοικητές. Κύριοι και Άνθρωποι με όλη τη σημασία των λέξεων. Κι
επιπλέον αστυνομικοί που αντιμετωπίζουν ως λειτούργημα την εργασία τους.
Ο Χάρης Δέρβας μετά από ολιγόμηνη, επιτυχημένη
θητεία στη θέση του διοικητή στο Α.Τ. Βουλιαγμένης
μετατίθεται στο Α.Τ. Βάρης. Του ευχόμαστε καλή δύναμη στη νέα του θέση κι ευχόμαστε στον αντικαταστάτη του να τιμήσει τις παρακαταθήκες που θα
παραλάβει.
Το να μην εκτιμάται ο επαγγελματισμός, το ήθος και
η ανεπίληπτη υπηρεσιακή προσφορά από κάποιους
«υψηλά» ιστάμενους Γ.Α.Δ.Αρους, σημαίνει τίτλο
τιμής γιά τα ελλαδικά δεδομένα.

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

“Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας”
Αν νομίζετε ότι στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές
θα αναδειχθούν, μόνο οι
άριστοι των πολιτών είστε
οικτρά γελασμένοι.
Δικαίως θα ρωτήσετε: αυτούς που θα ψηφίσουμε
δεν θα εκλεγούν; Ναι, μόνο
που κάποιοι από αυτούς
που θα εκλεγούν θα έχουν
προβληθεί
περισσότερο
από τους άλλους που δεν
έχουν την ίδια οικονομική
δυνατότητα, ενώ πολλοί
αξιόλογοι συμπολίτες μας,
για οικονομικούς λόγους
δεν θα συμμετάσχουν.
Είναι οι συζητήσεις των
ημερών· ποιος έχει γερό
πορτοφόλι για να είναι υποψήφιος ή ποιούς έχει από
πίσω στηρίγματα, με γερό
πορτοφόλι!
Υπάρχει βέβαια ο νόμος
που ορίζει το ύψος των
εξόδων που δικαιολογείται
να καταβάλει ένας υποψήφιος, αλλά στην πράξη δεν
τηρείται. Σίγουρα πρέπει να
είναι αφελής κάποιος για
να μην καταλάβει ότι οι παροχές που άρχισαν ήδη,
δεν έχουν στόχο τις δημο-

τικές εκλογές. Θα μου
πείτε, είναι κακό που δίνουν τα λεφτά τους; Ναι,
είναι κακό γιατί δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία.

Οπως καταλαβαίνετε για
να εκλεγείς δεν χρειάζεται
να είσαι έντιμος και ικανός,
αλλά να έχεις χοντρό πορτοφόλι, για να μπορέσεις
να εντυπωσιάσεις και να
τους κάνεις να πιστέψουν
ότι δεν είσαι το ανθρωπάκι
με τα ταπεινά ελατήρια,
αλλά ο γίγαντας που θέλει
να προσφέρει!
Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε πολλά αν διαβάζετε
τον τοπικό Τύπο θα δείτε
ότι κάθε άλλο παρά ρομαντικοί είναι αυτοί που κά-

νουν τις προσφορές και
αυτό γιατί έχουν ωφεληθεί
πολλαπλάσια από αυτά που
έχουν προσφέρει.
Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις του κανόνα, αλλά
είναι γνωστή η απληστία σαν
διαχρονικό φαινόμενο του
ανθρώπου και αν το αναφέρω είναι για να μη μας θεωρούν τόσο αφελείς.
Δυστυχώς όμως το κακό
έχει ήδη γίνει. Η νοοτροπία
που υπάρχει στα 3Β είναι
ότι για να ασχοληθείς με τα
κοινά θα πρέπει να έχεις
λεφτά με ουρά· αν δεν
έχεις θα αποτύχεις.
Εγώ δεν θέλω να πιστέψω
ότι οι δημότες θα επιλέξουν κάποιους που το μόνο
τους προσόν θα είναι το
χρήμα.
Θέλω να πιστεύω ότι ο
Δήμος μας έχει ενεργούς
πολίτες που ερευνούν και
δεν παρασύρονται από
τους επαγγελματίες του είδους που μοναδική τους
επιδίωξη έχουν την επιβίωσή τους.
Σωτήρης Ελευθερίου
τ. δημ. σύμβουλος Βουλ/νης
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επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Στην “απομόνωση” η ακριτική Λήμνος
Πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου η Αθήνα σιγά - σιγά αδειάζει και τα
νησιά σφίζουν από ζωή με τα πλοία να έχουν τον πρώτο λόγο στην μετακίνησή μας.
Τα γνωστά και πολύ τουριστικά νησιά μας, έχουν την τύχη να εξυπηρετούνται καθημερινά από 2 και 3 δρομολόγια, ενώ άλλα λιγότερο “εμπορικά” αρκούνται στην περιοδικότητα της μέρας παρά μέρας, ή ακόμα
και μια φορά την εβδομάδα.

Πόσο εύκολη είναι
η μετακίνηση
στην παραμεθόριο;
Είναι γνωστό ότι για τα νησιά της παραμεθόριας ζώνης, οι ναυτυλιακές
εταιρείες επιδοτούνται απ’ το κράτος
για να εξυπηρετούν τον κόσμο που
μένει μόνιμα εκεί ή τον επισκέπτη.
Στην περίπτωση της Λήμνου λοιπόν,
το περίφημο δρομολόγιο των 11
ωρών το πραγματοποιεί το πλοίο “Ταξιάρχης” της NEL lines. Ένα πλοίο
που ναυπηγήθηκε το 1976(!) και που
είναι το μόνο που έχει απομείνει να
συνδέει το νησί με την Αττική και
συγκεκριμένα το Λαύριο.
Η κατάσταση του πλοίου όμως οδηγεί τους επιβάτες του σε απόγνωση,
αφού ενίοτε επιμηκύνει το ταξίδι από
11 σε 15 ώρες γιατί θέτει σε λειτουργία μόνο τη μιά μηχανή του, κι αυτό
χωρίς να προσφέρει ούτε τα βασικά
στους επιβαίνοντες. Σκεφτείτε ότι σε
ένα τόσο μεγάλης διάρκειας ταξίδι,
δεν ανοίγουν - Αύγουστο μήνα - ούτε
το εστιατόριο. Και το μπαρ που λειτουργεί είναι τόσο “φτωχό” και κακής
ποιότητας, που το αποφεύγεις.
Το μόνο πλεονέκτημα - αν μπορούμε
να το θέσουμε έτσι - είναι ότι λόγω
των πολλών χώρων που δεν αξιοποιεί
το πλοίο (3-4 αίθουσες) βρίσκεις να
απλώσεις το sleeping bag σου, αν δεν
έχεις καμπίνα.
Σκεφτήκαμε ότι ήμασταν εμείς οι άτυχοι κι ότι υπήρχε κάποια βλάβη στη
μηχανή του πλοίου, γι’ αυτό λειτουργούσε μόνο τη μία, γι’ αυτό καθυστερούσε, γι’ αυτό άλλαζε τα ωράρια
των δρομολογίων του εν πλω!
Ενας ντόπιος όμως που αναγκάζεται
συχνά να ταξιδεύει μ’ αυτό το πλοίο,
μας πληροφόρησε ότι πάει μόνο με
τη μία μηχανή γιατί τον τελευταίο

καιρό, όταν έβαζε μπρος και τις δύο,
κάθε δεύτερη διαδρομή ήθελε και επισκευή!
Συνοψίζοντας λοιπόν, ένας Λημνιός
που θέλει ή πρέπει να επισκεφτεί την
Αθήνα έχει 3 επιλογές:
1. Τον “Ταξιάρχη” (11 ώρες στην καλύτερη περίπτωση) μέχρι το Λαύριο

στες απ’ όλο τον κόσμο. Δεν θέλω
να φανταστώ τι γίνεται το χειμώνα.
Τουλάχιστον κάποτε υπήρχε, λένε
οι ντόπιοι, ένα πλοίο που τους
άφηνε μέσα σε 6-7 ώρες στο λιμάνι
της Κύμης Ευβοίας κι από εκεί με
ένα ΚΤΕλ σε 2,5 ώρες ήταν στην
Αθήνα. Το αίτημά τους λοιπόν αν μη
τι άλλο, είναι να ξαναμπεί ένα τέτοιο δρομολόγιο. Είναι ο πιο σύντομος τρόπος μέσω θαλάσσης να
φτάσεις στην Αθήνα από την Λήμνο.
Από πληροφορίες που έχουμε, το λιμάνι της Κύμης επισκευάζεται και θα
είναι ίσως έτοιμο σε 1,5 χρόνο.

Η παραπάνω εικόνα απεικονίζει διαφορετικούς κινδύνους που διατρέχουν παιδιά απ’ όλο τον κόσμο.
Με τις τελευταίες αδιανόητες ειδήσεις του παιδιού
από την Κίνα που του έβγαλαν τα μάτια, και της καθυστερημένης ...μόλις 11 χρόνια αναζήτησης 502
εξαφανισμένων παιδιών(!) στην Ελλάδα, το θέμα των
παιδικών κινδύνων βρίσκεται πάλι στην επικαιρότητα.
Παρατηρήστε τις εικόνες.
- Η πρώτη εικόνα αναφέρεται στα φαινόμενα παιδεραστίας στο Βατικανό.
- Η δεύτερη εικόνα αναφέρεται στον σεξουαλικό τουρισμό με θύματα μικρά παιδιά στην Ταϊλάνδη.
- Η τρίτη εικόνα αναφέρεται στον πόλεμο στη Συρία.

και μετά ΚΤΕΛ (1,5 ώρα μέχρι το κέντρο)
2. Πλοίο από την Λήμνο μέχρι την Καβάλα (6 με 7 ώρες) και μετά ΚΤΕΛ για
Αθήνα άλλες 7 ώρες.
3. Αεροπλάνο.

Η μέση τιμή ενός αεροπορικού εισητηρίου για aller retour ταξίδι στην
Λήμνο, τους καλοκαιρινούς μήνες,
κυμαίνεται γύρω στα 250 ευρώ το
άτομο!
Κι όλα αυτά τους καλοκαιρινούς
μήνες που το νησί δέχεται τουρί-

Το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Λήμνου με την Αθήνα,
δεν είναι καινούργιο. Οι αρχές της
Λήμνου έχουν επανειλημμένα έρθει
σε επαφή με τους αρμόδιους, αλλά
χωρίς ιδιαίτερες επιτυχίες. Οι αλλαγές που έγιναν μέσα στο 2012 θυμίζουν την παροιμία “άλλαξε ο
Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”. Το Υπουργείο Τουρισμού θα
πρέπει επιτέλους να επιληφθεί του
θέματος, να διαμορφώσει και βεβαίως να τηρήσει συγκεκριμένους
όρους και κριτήρια στους διαγωνισμούς ανάθεσης των δρομολογίων
αυτών από τις εταιρείες. Και όχι να
τις επιδοτεί για να ταλαιπωρούν τον
κόσμο.
Μετά ζητούν αποκέντρωση. Πώς να
πείσεις τον Αθηναίο να φύγει με τέτοιες συνθήκες σύνδεσης με την
πρωτεύουσα, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ποιός τουρίστας θα διαθέσει 3
μέρες για να πάει και να έρθει;

- Η τέταρτη εικόνα αναφέρεται στην εμπορία οργάνων στη μαύρη αγορά, όπου τα περισσότερα από τα
θύματα είναι παιδιά φτωχών χωρών.
- Η πέμπτη εικόνα αναφέρεται στο δικαίωμα της
ελεύθερης οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.
- Η έκτη εικόνα αναφέρεται στην παχυσαρκία, κατηγορώντας τις μεγάλες εταιρείες fast food.

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ένας κίνδυνος του να ζεις με γυναίκα είναι ότι μπαίνεις αντρίκεια στο ντους, πιάνεις λάθος σαμπουάν και βγαίνεις μυρίζοντας εξωτική παπάγια.
4- Δεν ξαναπίνω τεκίλα απο τότε που ξύπνησα σ´ένα χωράφι
στην Πάρο
- Σιγα το πράγμα, πού ειναι το περίεργο;
- ότι ήμουν διακοπές στην Κέρκυρα...
4 Το πιο κοντινό που έχω πλέον σε επώνυμα ρούχα, είναι ένα
μπλουζάκι που λέει “Μονώσεις - Γυψοσανίδες Τάσος”.
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ΛΗΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Aπό 1ης Σεπτεμβρίου στα ράφια
O πρόεδρος του ΕΦΕΤ προειδοποιεί
Με απόφαση στο νέο Αγορανομικό Κώδικα (Απόφαση με
αριθμό Α2 –861 - ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) ή στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως μετονομάστηκε (από αλλαγές
ονομάτων πάμε πολύ καλά), με το άρθρο 13, επιτρέπεται
η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης
διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαλοίωτα, με τον όρο ότι αυτά πωλούνται
σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα
που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία
γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».
Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:
α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των
οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την
αναγραφή ημέρας και μήνα.
β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων
η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των
οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την

αναγραφή μόνο του έτους.
3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για
την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.
4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται
να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε
τρόπο και από οποιονδήποτε. (ποιός θα τους ελέγξει!!!).
6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη
τιμή.
7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως
κάτωθι:
α) Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.» χίλια ευρώ (€1.000)
ανά κωδικό προϊόντος
β) Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα χίλια ευρώ
(€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.
γ) Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δύο χιλιάδες
ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Ληγμένα τρόφιμα και κίνδυνοι για την υγεία
του Νίκου Κατσαρού, προέδρου ΕΦΕΤ
Αναστάτωση και ανησυχία έχει προκληθεί στο
καταναλωτικό κοινό από την αγορανομική διάταξη που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα
σύμφωνα με την οποία τρόφιμα περασμένης διαθεσιμότητας {δηλαδή ληγμένα} θα βρίσκονται
στα καταστήματα τροφίμων σε ειδικά ράφια με
την ένδειξη «τρόφιμα περασμένης διαθεσιμότητας» και θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή. Τα
τρόφιμα αυτά είναι μακράς διαρκείας όπως ρύζι,
μακαρόνια, κριθαράκι, ζυμαρικά, φασόλια,
φακές, ρεβίθια, κάθε είδους κονσέρβες κλπ και
όχι ευαλοίωτα τρόφιμα όπως γάλα, γιαούρτι,
κρέας. Τα ληγμένα αυτά τρόφιμα προορίζονται
για τις οικονομικά αδύνατες τάξεις του πληθυσμού πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι η κατανάλωση των τροφίμων αυτών εγκυμονεί κινδύνους
για την υγεία τους. Τα ληγμένα τρόφιμα εάν η
συσκευασία τους έχει διατρηθεί έστω και ελάχιστα μπορεί να προκληθούν αλλοιώσεις από μικρόβια και να προκαλέσουν στόν καταναλωτή
γαστρεντερικές διαταραχές, εμέτους κλπ. αλλά
και σοβαρότερες επιπτώσεις που θα φανούν αργότερα.
Ακόμη εάν δεν έχουν διατηρηθεί σωστά π.χ. σε
χώρους ζεστούς και υγρούς, μπορούν πέραν από
την αλλοίωση των γευστικών χαρακτηριστικών
να έχουν υποστεί και άλλες σοβαρότερες αλλοιώσεις με απροσδιόριστες επιπτώσεις στην
υγεία των καταναλωτών.. Μέχρι σήμερα οι καταναλωτές γνώριζαν και παρατηρούσαν προσεκτικά την ημερομηνία λήξης και δεν αγόραζαν
ούτε τρόφιμα πού ήταν κοντά στην ημερομηνία
λήξης, σήμερα ομως έρχεται η κυβέρνηση και
ανεβάζει στα ράφια τα ήδη ληγμένα τρόφιμα.

Είναι γνωστό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που
είναι ήδη ασθενικοί έως ανύπαρκτοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν επί πλέον και στον
έλεγχο των ληγμένων τροφίμων. Επιπλέον σύμφωνα με έρευνα της Eurostat το 75% των Ελλήνων καταναλωτών δεν εμπιστεύονται ότι τα
τρόφιμα που καταναλώνουν είναι ασφαλή. Η
αγορανομική αυτή διάταξη θα επιτείνει ακόμα
περισσότερο την αγωνία τους. Ο ΕΦΕΤ με δελτίο
Τύπου που είχε εκδώσει στις 23/10/2012 βεβαίωνε οτι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δεν
είναι δυνατόν να διασφαλίσουν την ασφάλεια
και την ποιότητα των περασμένης διαθεσιμότητας τροφίμων δηλαδή των ληγμένων τροφίμων.
Σοβαρό όμως είναι και το γεγονός ότι εστιατόρια, ταβέρνες, καταστήματα έτοιμου και πρόχειρου φαγητού θα εκμεταλλευτούν την διάταξη
αυτή και στο βωμό του κέρδους θα σερβίρουν τα
ληγμένα προϊόντα στους πελάτες. Η αγορανομική διάταξη αναφέρει ότι τα τρόφιμα αυτά δεν
προορίζονται για εστιατόρια και απαγορεύεται
στους εστιάτορες κλπ να αγοράζουν την κατηγορία αυτή των τροφίμων, ποιος ομως θα μπορεί
να ελέγξει κάτι τέτοιο. Έτσι κάποιοι ασυνείδητοι
θα κερδοσκοπούν εις βάρος αυτών των εστιατορίων και των κέντρων μαζικής εστίασης που
τηρούν την αγορανομική αυτή διάταξη. Επιπλέον
υπάρχει και ο κίνδυνος με αυτήν την διάταξη να
γεμίσει η αγορά με τρόφιμα κακής ποιότητας.
Τέλος θα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί
αθέμιτος ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις που
θα διαθέτουν τα ληγμένα τρόφιμα. Στον κατανα-

δ) Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε
χώρους ομαδικής εστίασης πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000) ανά κωδικό προϊόντος
ε) Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την
ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»σε χαμηλότερη τιμή δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000)
ανά κωδικό προϊόντος.
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, e.e.a.gr

Σημείωση έκδοσης:
Ολα στο βωμό του κέρδους και ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται.
Στην εποχή της κρίσης και της αναζήτησης τροφής στα
σκουπίδια και στα ...ληγμένα, οι έμποροι και οι κυβερνώντες βρήκαν ένα νέο τρόπο εσόδων πουλώντας τα ληγμένα.
Μας γεννιούνται κάποιες απορίες ωστόσο:
Αν δεν χρειαζόταν ημερομηνία λήξης γιατί την αναγράφουν υποχρεωτικά;
Αν ήμασταν 7 - 8 χρόνια πίσω ποιος θα τολμούσε να φέρει
ληγμένα στα ράφια;
Δηλαδή πλουτισμός από τους πεινασμένους και τους εξαθλιωμένους...,

λωτή είναι γνωστες οι εικόνες απελπισμένων
που αναζητούν ότι ληγμένα τρόφιμα στα σκουπίδια ή τις εικόνες επιδρομών από περιθωριακούς στις χωματερές για ληγμένες κονσέρβες
και αλλά τρόφιμα. Όλα αυτά έρχεται να νομιμοποιήσει η κυβέρνηση ανεβάζοντας στα ράφια
ληγμένα τρόφιμα χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί
και την ασφάλειά τους. Με αυτήν την ενέργεια η
κυβέρνηση βάζει την σφραγίδα της στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων
στον καιρό του μνημονίου. Είναι λάθος ο διαχωρισμός των πολιτών σε δυο κατηγορίες: αυτούς
που θα έχουν την οικονομική ευχέρεια και θα
αγοράζουν τα υγιεινά, ποιοτικά καλά και ασφαλή
τρόφιμο και εκείνους που δεν θα έχουν την οικονομική ευχέρεια και θα αγοράζουν τα ληγμένα, ποιοτικά υποβαθμισμένα και πιθανόν μη
ασφαλή τρόφιμα!!

Η Ε.Ε. δεν έχει εκδώσει ποτέ
οδηγία για υποχρεωτική
πώληση ληγμένων
Η Ε.Ε δεν έχει εκδώσει ποτέ Οδηγία όπου είναι
υποχρεωτικό τα τρόφιμα περασμένης διαθεσιμότητας δηλ. τα ληγμένα να μπαίνουν στα
ράφια των καταστημάτων για καμία χώραμέλος της ΕΕ. Στην χώρα μας είχε εκδοθεί μία
αγορανομική διάταξη το 1989 για το θέμα αυτό,
χωρίς ποτέ να ενεργοποιηθεί.
Παράλληλα τα βιολογικά προϊόντα θα υποστούν
μεγάλη υποβάθμιση και η ζήτησή τους θα περιορισθεί σημαντικά, αφού κανείς πια δεν θα τα εμπιστεύεται. Ιδιαίτερα τα τρόφιμα ιδιωτικής
ετικέτας θα υποστούν μεγάλη καθίζηση στις πωλήσεις παρά την πολύ σημαντική αύξηση των
πωλήσεων που έχουν γνωρίσει τα τελευταία
χρόνια. Μέχρι σήμερα πάντως κανένα πολυκα-

τάστημα ή σουπερμάρκετ δεν προτίθεται να
εφαρμόσει αυτή την αγορανομική διάταξη και
δικαιολογημένα αφού φοβούνται οτι ληγμένα
προϊόντα στα ράφια τους θα δράσουν αρνητικά
στα μάτια των καταναλωτών και και θα υποβαθμίσουν το καλό όνομα του καταστήματός τους.
Προτείνω να τροποποιηθεί η αγορανομική αυτή
διάταξη και να μπαίνουν στα ειδικά ράφια των
καταστημάτων τα τρόφιμα που πρόκειται να λήξουν στον επόμενο μήνα με ειδική καθορισμένη τιμή και όχι αυτά που έχουν ήδη λήξει.
Οσον αφορά τα ληγμένα τρόφιμα αυτά κατόπιν
ελέγχων μπορούν να διατεθούν για κοινωνικούς
σκοπούς. Αυτό γίνεται στην Αγγλία, αλλά και σε
άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ. Μαλιστά στην Αγγλία
ακόμα και στα ευαλλοίωτα τρόφιμα π.χ. γάλα
την ημέρα λήξεως προσφέρονται σε χαμηλότερη
τιμή. Η κυβέρνηση είχε μία σειρά απο ευνοϊκότερες λύσεις πού και τους καταναλωτές με οικονομικές δυσχέρειες να ενισχύσει αλλά και την
αγορά να προστατεύσει.
Αντ’ αυτού επέλεξε αυτό που επισημαίνει το
δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ οτι: η συγκεκριμένη
αγορανομική διάταξη θα μετατρέψει την χώρα
μας σε χωματερή τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας και τους καταναλωτές σε πολίτες
με τσαλακωμένη αξιοπρέπεια.
Η κύρια ωφελημένη από την αγορανομική αυτή
διάταξη είναι η βιομηχανία τροφίμων που μέχρι
τώρα τα ληγμένα τρόφιμα ή πήγαιναν γιαζωοτροφές ή στις χωματερές κλπ. Τέλος η αγορανομική διάταξη καθιστά τον πωλητή υπεύθυνο
για την ασφάλεια των ληγμένων τροφίμων, αυτό
όμως είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει διότι το κόστος για τον έλεγχο της ασφάλειας αυτών των
τροφίμων θα υπερέβαινε κατά πολύ την αξία
τους.
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Ηπειρος, αυτή η άπειρος άγνωστη “χώρα”
Στην Ηπειρο έχω ταξιδέψει πολύ λίγο και
όχι στο κομμάτι της Αμβρακίας και του Ιονίου Πελάγους. Εφέτος μού δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ για μία εβδομάδα στην μία
από τις πρωτεύουσες των νομών, την Αρτα.
Αποφάσισα να ταξιδέψω με το ΚΤΕΛ· είχα
πολλά χρόνια να πάω στο πρακτορείο του
Κηφισσού.
Ολα τα ίδια αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν, που λέει και ο τραγουδιστής Παπάζογλου. Ενα “χαρμάνι” από λεωφορεία, ταξί
και ανθρώπους στους ίδιους χώρους! Το
μόνο που άλλαξε είναι τα λεωφορεία που
αντικαταστάθηκαν από σύγχρονα πούλμαν·
κάτι είναι κι αυτό.
Η διαδρομή ήταν από φυσικής ομορφιάς
πάρα πολύ ωραία, ο δρόμος όμως! Ενας
δρόμος που επικοινωνεί με τη μισή Ελλάδα,
να μοιάζει σαν την άσφαλτο του τελευταίου
χωριού! Με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά

κατεύθυνση! Αλγεινή η πρώτη εντύπωση.
Η Αρτα μας υποδέχθηκε με πάρα πολύ

ζέστη. Τον πρώτο μας καφέ τον ήπιαμε
δίπλα στον Αραχθο ποταμό που τη διαπερνάει, όπου και το “μυθικό” γιοφύρι της
Αρτας με τους 45 μάστορους και τους 60
μαθητάδες...
Tης Άρτας το γεφύρι, είναι λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού Αράχθου, που λέγεται
ότι θεμελιώθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα από το
βασιλιά Πύρρο και ολοκληρώθηκε σε τρεις
περιόδους. Γι’ αυτό και έγινε “θρύλος” αφού
θεμελιώθηκε με ...ανθρωποθυσία (του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα).

των Βλαχερνών, του Αγίου Βασιλείου και
της Παρηγορίτισσας, ένα εντυπωσιακό Βυζαντινό κτίσμα κυβόσχημο του 13ου αιώνα,
μοναδικό αρχιτεκτονικό έργο με σπουδαία

ρου Δηϊδάμειας B, το Βασίλειο της Ηπείρου, παύει να υπάρχει και το έτος 232 π.Χ.
οι Ηπειρωτικές πόλεις αποφασίζουν να συνενωθούν πολιτικά. Η πολιτική αυτή συνέ-

μωσαϊκά. Η πόλη είναι χτισμένη στην ίδια
θέση που κατά την αρχαιότητα υπήρχε μια
από τις σημαντικότερες πόλεις της περιοχής, η Αμβρακία. Η Ίδρυση της αρχαίας Αμβρακίας
τοποθετείται
από
τους
αρχαιολόγους στο 630-620 π.Χ.
Κατά τους Περσικούς πολέμους έλαβε
μέρος με εφτά πλοία στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και με πεντακόσιους οπλίτες στη
μάχη των Πλαταιών. Από το 625 π.Χ. μέχρι
την εποχή του Πύρρου, η Αμβρακία είχε
κατά περιόδους τυραννικό, ολιγαρχικό - τιμοκρατικό ή δημοκρατικό πολίτευμα. Κατά
μία άποψη, στην Αμβρακία δημιουργήθηκε
το πρώτο δημοκρατικό καθεστώς μερικές
δεκαετίες πριν απ' την δημοκρατία της
Αθήνας.
Μετά το θάνατο της Βασίλισσας της Ηπεί-

νωση ονομάζεται «Κοινό των Ηπειρωτών»
(ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ) και διαρκεί περίπου 64 χρόνια. Πρωτεργάτης στην συνένωση, την
πρώτη «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία» της
Ευρώπης είναι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Μυρτάλη – Ολυμπιάς, η οποία καταγόταν από το Όρραον, την πόλη των
Μολοσσών, που σώζονται ακόμη κτίσματα
σε πολύ καλή κατάσταση φτιαγμένα από
κυβόλιθους όγκους που βρίσκονταν στην
περιοχή!
Ταξίδια στο Αρχαίο Όρραον έκανε ως παιδί
και ως ενήλικας ο Μέγας Αλέξανδρος.
Όταν η Ολυμπιάδα ίδρυσε την Ηπειρωτική
Συμμαχία, τα Όρραον συμμετείχε σε αυτήν.
Το έτος 168-167 π.Χ. ο οικισμός Όρραον καταστράφηκε από τους Ρωμαίους του Αιμίλιου Παύλου, με την ολοσχερή ισοπέδωση

Η Αρτα είναι μία πόλη μεσαίου μεγέθους,
με πολλά αρχαιολογικά κτίσματα, με κυρίαρχο το κάστρο της, το οποίο διατηρείται
σε πολύ καλή κατάσταση και φιλοξενεί
πάρα πολλές εκδηλώσεις.
Η Άρτα έχει σημαντική βυζαντινή παράδοση
από την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπεί-

ρου (1229) και δείγματά της αποτελούν οι
βυζαντινές εκκλησίες της Αγίας Θεοδώρας,

Εκυκλοφόρησε
από τις Εκδόσεις Σκαραβαίος

Ενα ευχάριστο ανάγνωσμα, ανάλαφρο, με βαθύ συναίσθημα,
έρωτα και ...πόνο. Ενα βιβλίο που θα σας ξεκουράσει
Πωλείται στα βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης
στο “Ιδρεία” Παπάγου & Σωκράτους Βούλα,
Paper club Βασ. Κων/νου 1 Βάρη και
“Το Βιβλιοπωλείο” Αρτέμιδος 23 Βάρη
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H γη του Ζαλόγγου, των Μολοσσών και του Μεγαλέξανδρου
των τειχών του, επειδή ήταν μία από τις
τέσσερις ηπειρωτικές πόλεις που προέβαλλαν αντίσταση κλείνοντας τις πύλες τους
στις ρωμαϊκές λεγεώνες του Ανίκιου Γάλου.

Στον Αχέροντα, ήταν απίστευτα πολύς ο
κόσμος, που κολυμπούσαν, έκαναν ράφτινγ, ιππασία και άλλα σπορ.
Οι πηγές του Αχέροντα ξεκινούν από τα

οβολό για τη μεταφορά.
Η πεδιάδα του Αχέροντα, ήταν ο τόπος
όπου κατοικούσαν οι ψυχές των νεκρών και
δίπλα στη λίμνη Αχερουσία (σήμερα έχει
αποξηρανθεί) δημιουργήθηκε το Νεκρομαντείο του Αχέροντα, όπου γινόταν η επικοινωνία με τις ψυχές των νεκρών.
Το ποτάμι το περπατήσαμε σε αρκετή διαδρομή. Τα νερά του παγωμένα, σου κόβουν
τα πόδια...
Το Νεκρομαντείο το επισκεφθήκαμε, αλλά
δεν καταφέραμε να μπούμε, όχι γιατί ...φοβηθήκαμε για την ψυχή μας, αλλά γιατί το
βρήκαμε κλεισμένο με λουκέτα και συρματοπλέγματα. «Κλειστόν λόγω επισκευών
από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο». Είπατε
τίποτα; Ολη την τουριστική περίοδο θα έκαναν έργα! Η ζέστη είχε χτυπήσει 38άρι και
ο κόσμος ανέβαινε την ανηφόρα για το Νεκρομαντείο και το έβρισκε κλειστό. Αθάνατο τουριστικό υπουργείο μας!!!

λάβει από τις όχθες του Αχέροντα και μόνο
αφού είχε εισπράξει το οφειλόμενο αντίτιμο για τις υπηρεσίες και το πορθμείο του.
Αντίτιμο το οποίο είχαν φροντίσει συνετά
οι συγγενείς του νεκρού να τοποθετήσουν
σε μορφή οβολού στη γλώσσα του κεκοιμημένου. Τυχόν παράλειψή του εξαιτίας ίσως
απροσεξίας ή βιασύνης είχε το τραγικό
αποτέλεσμα η ψυχή να περιπλανιέται αιώνια στις όχθες του Αχέροντα και να μη
βρίσκει αναπαμό.
Στο Νεκρομαντείο πήγαιναν όσοι από τους
επισκέπτες ήθελαν να επικοινωνήσουν με
αγαπημένα πρόσωπα που είχαν ...ταξιδέψει
στην αχερουσία λίμνη.
Και η νεροτριβή
Στον Αγιο Γεώργιο, βρήκαμε νεροτριβή για το
πλύσιμο και το “φουφούλιασμα” των φλοκατών και κάθε κουβέρτας ή χαλιού.
Οι καθαρές πηγές του ποταμού Λούρου,
υδρεύουν την περιοχή. Εντυπωσιακή η εγκατάσταση και το κοντινό πάρκο που έχει επιμεληθεί ο οικείος Πολιτιστικός Σύλλογος.

Όρραον: η ακροκόρινθος των Μολοσσών.

Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην Αρτα
Στην πλαγιά του κάστρου της Αρτας, είναι
απλωμένοι οι οικισμοί των Ποντίων που
ήρθαν το 1922 και εγκαταστάθηκαν σε
μικρά μικρά γραφικά σπιτάκια.

1986 μέτρα και εκβάλλει στην παραλία του
χωριού Αμουδιά, από όπου ξεκινούν καραβάκια και κάνουν τον διάπλου του Αχέροντα!
Από την εποχή του Ομήρου, στον ποταμό
Αχέροντα ο «ψυχοπομπός» Ερμής έκανε
τον διάπλου του, παραδίδοντας τις ψυχές
των νεκρών στον Χάροντα για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη.
Η κάθε ψυχή, περνώντας από το πορθμείο
του Χάροντα, έπρεπε να δώσει από έναν

Νεκυομαντείο είναι η αρχαιοελληνική του
ονομασία από τη λέξη νέκυς που σημαίνει
νεκρός.
Στην Αχερουσία λίμνη χύνονταν τρεις ποταμοί: ο Αχέροντας (= χωρίς χαρά ή κατά
μία άλλη έννοια «άχος» =θλίψη και, κατά
συνέπεια, η θλίψη που προκαλεί ο θάνα-

Mια διαδρομή στη στενή λωρίδα γης που
χωρίζει τις δύο λιμνοθάλασσες Λογαρού
και Τσουκαλιό μέχρι την Κορωνησία, στον
αμβρακικό κόλπο, ένα νησάκι που συνδέεται πλέον οδικώς. Απάνεμοι κολπίσκοι, καλαμιώνες, βάλτοι, κατάφυτα τοπία, και
γραφικά ψαροχώρια.

Τα περισσότερα σήμερα έχουν γίνει πολυκατοικίες πανύψηλες, που έχουν αλλοιώσει
δραματικά το περιβάλλον.
To κατάστημα που είχε την επιχείρησή του
ο Νικόλαος Σκουφάς από τους πρωτεργάτες της Φιλικής Εταιρείας στον κεντρικό
δρόμο της πόλης, έχει γίνει goody’s!
Ο Νομός Αρτας γενικά είναι καταπράσινος
με πολλά νερά. Τρία ποτάμια τον διαπερνούν. O Aραχθος, ο Αχέρων και ο Λούρος.
Με πλατείς κάμπους και ψηλά βουνά.
Βουνά με μεγάλη ιστορία.
Oι κάμποι που φιλοξενούσαν τις ατέλειωτες
πορτοκαλιές και τους ελαιώνες κοντεύουν
να γίνουν δάση. Εγκατάλειψη της αγροτικής γης παντού, παρά τα νερά και το εύφορον της περιοχής.
Με ορμητήριο την Αρτα επισκεφθήκαμε
πάρα πολλές περιοχές καταπράσινες, ορεινές και με δροσερά νερά.
Η επίσκεψη στον Αχέροντα ποταμό ήταν
μία πολύ ωραία εξόρμηση.

Κορωνησία!

τος), ο Μαύρος Κωκυτός (= θρήνος) και ο
Βωβός Πυριφλεγέθων (= πύρινος), ο οποίος
δεν υπάρχει πια. Τα ονόματα και των τριών
παραπέμπουν στο βαρύ πένθος αλλά και σε
πύρινη κόλαση, όπου μόνιμοι συνοδοιπόροι
των ψυχών-σκιών ήταν πλέον ο θρήνος, η
βαρυγκώμια, η ζοφερή ατμόσφαιρα με την
οποία έπρεπε να συμφιλιωθούν.
Στην Αχερουσία λίμνη κατεύθυνε τις ψυχές
ο βαρκάρης-Χάρος, τις οποίες είχε παρα-

Οσα κι αν γράφεις για την Ηπειρο δεν τελειώνεις. Για την ιστορία της, για τους αγώνες των κατοίκων της για λευτεριά, για τα
αρχαία της, τα ψηλά βουνά της και τις θάλασσές της στο Ιόνιο με τους ωραίους κατάφυτους μέχρι το νερό κόλπους της.
Αννα Μπουζιάνη
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Αποκάλυψη σοκ για το ΑΣΕΠ από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών
85.000 προσλήψεις με πλαστά στοιχεία
Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος, μας εξέπληξε με τις αποκαλύψεις του δύο συνεχείς ημέρες στα πρωινά κανάλια.
Την πρώτη στο Mega αποκάλυψε. και άφησε τους δημοσιογράφους με το “στόμα ανοιχτό”, ότι οι περισσότερες
προσλήψεις δεν έχουν γίνει μέσω ΑΣΕΠ., αλλά με κριτήρια ΑΣΕΠ, που αυτό έχει τεράστια διαφορά.
Πάρα πολλοί οργανισμοί έκαναν προσλήψεις με κριτήρια
ΑΣΕΠ, αλλά τους “όρους” τους έβαζαν οι οργανισμοί και
ο ΑΣΕΠ, χωρίς να ελέγξει απλώς επικύρωνε!
Οπως αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το “οικοδόμημα” για το
αδιάβλητο του ΑΣΕΠ πάει περίπατο.
Οι προσλήψεις που εγίνοντο σε πανελλήνια εμβέλεια και
μέσω ΑΣΕΠ είναι οι μόνες αξιόπιστες!
Οπως εκτίμησε ο Λεων. Γρηγοράκος, δημόσιοι υπάλληλοι
που έχουν μπει στο Δημόσιο - από το 2003 και μετά - ναι
μεν με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά καταθέτοντας πλαστά στοιχεία. Στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ,

Αυτόν τον χρόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναχαίτισε τη μαζική «εισβολή»
στην Ελλάδα ξένων Πανεπιστημίων: Με την
692/2013 απόφαση της Ολομελείας του,(1)
το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές ελληνικών
κολλεγίων κατά της Υπουργικής Αποφάσεως που υποχρεώνει κάθε κολλέγιο αφενός να καταθέσει εγγυητική επιστολή €
500.000 στο Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου να προσλαμβάνει καθηγητές μόνο από
το μητρώο διδακτικού προσωπικού που
τηρεί το Τμήμα Κολλεγίων τού Υπουργείου
Παιδείας (Υπουργική Απόφαση 63893/
ΙΑ/3.6.2010 που αντικατέστησε την αρχικά
προσβαλλόμενη 129450/ Δ6.8.10.2008).
Ειδικότερα, τα κολλέγια πρόβαλαν, μεταξύ άλλων λόγων, ως λόγους ακύρωσης
ότι η Υπουργική Απόφαση:
(α)

Περιορίζει την ελευθερία εγκατάστασης στην Ελλάδα Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
αφού η εγγυητική επιστολή αυξάνει το κόστος εγκατάστασης και
λειτουργίας τους στην Ελλάδα.

(β)

Περιορίζει το δικαίωμα των ξένων
Πανεπιστημίων «να επιλέξουν
ελεύθερα τους επιστημονικούς
τους συνεργάτες».

Σύμφωνα με τα κολλέγια, και οι δύο αυτοί
περιορισμοί συνιστούν παράβαση της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ. Το ΣτΕ όμως
απέρριψε τα παραπάνω επιχειρήματα των
κολλεγίων με μία απόλυτη και λακωνική αιτιολόγηση, ήτοι ως προβαλλόμενα «εκ
συμφέροντος τρίτου».
Με απλά λόγια, το ΣτΕ «έβαλε στη θέση
τους» τα ξένα Πανεπιστήμια θέτοντάς τα
προ των ευθυνών τους, εμμέσως μεν αλλά
ρητώς και με νομολογιακή σαφήνεια: Τα
ξένα Πανεπιστήμια θα πρέπει κατ’ αρχήν να
«μαζέψουν» τα ελληνικά κολλέγια-δικαιοχρήστες (franchisees) που μιλούν ως δήθεν

αφού υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της αυθεντικότητας
των στοιχείων αυτών, ήταν οι Φορείς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Ταμεία κ.ά.) από τους οποίους γίνονταν οι προσλήψεις.
Εντύπωση επίσης προκάλεσε, η θέση του ότι, σ’ αυτές τις
προσλήψεις έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και σήμερα
δημόσιοι υπάλληλοι, πλαστά πτυχία σε ένα ποσοστό
10%, στα οποία εμπλέκονται Προξενεία και Πρεσβείες
ξένων Κρατών. Μίλησε δε για έναν αριθμό 85.000 υπαλλήλων!
Οπως αντιλαμβάνεστε μιλάει για σπουδασμένους στο
εξωτερικό, οι οποίοι νομιμοποιήθηκαν μέσω ΔΙΚΑΤΣΑ.
Αλλά το ΔΙΚΑΤΣΑ κάηκε... κάτι που έθεσε ως ερωτηματικό και ο Λ. Γρηγοράκος χαρακτηρίζοντας «ύποπτη και
τη φωτιά στο ΔΙΚΑΤΣΑ»

«Το ΑΣΕΠ δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους. Οι
φορείς έκαναν τις προσλήψεις με κριτήρια ΑΣΕΠ. Σε τόσο

μεγάλο αριθμό ήταν αδύνατο να κάνει τον έλεγχο. Τους
διαγωνισμούς που έκαναν δήμοι, νομαρχίες, διάφοροι
φορείς, γίνονταν με κριτήρια ΑΣΕΠ», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Όταν Γιάννης κερνάει και Γιάννης
πίνει τότε δεν κάνει ποτέ καλή δουλειά».
Τέλος, όπως είπε ο Λ. Γρηγοράκος «για να ελεγχθούν
όλα τα πιστοποιητικά των δημοσίων υπαλλήλων είναι μια
τεράστια διαδικασία και χρειάζεται οργάνωση και πρέπει
να βρούμε τον τρόπο». Μίλησε δε για ανάθεση στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή, ή άλλον
κοινωνικό θεσμό όπως η Δικαιοσύνη.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δυσλειτουργίας του συστήματος ελέγχου στο Δημόσιο, έφερε το ίδιο το Υπουργείο που προϊσταται τονίζοντας: «Οι διευθυντές του
υπουργείου Εσωτερικών έχουν στείλει για τέταρτη φορά
στους διευθυντές και τμηματάρχες των τμημάτων και ζητούν να ελεγχθούν τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων. Και
μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν απαντήσεις.»

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ του ΣτΕ
προς ξένα Πανεπιστήμια
νομικοί ή ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι των
ξένων Πανεπιστημίων-δικαιοπαρόχων (franchisors), και μάλιστα ενώπιον του ΣτΕ. Επιπλέον, οποιαδήποτε επίκληση περί
δικαιωμάτων ξένων Πανεπιστημίων της ΕΕ
ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης κατά
του Ελληνικού Δημοσίου στο μέλλον, θα
πρέπει να γίνεται άμεσα από τα ίδια τα ξένα
Πανεπιστήμια και όχι έμμεσα από «τρίτους», όπως τα ελληνικά κολλέγια. Πρόκειται δηλαδή περί ενός δικαστικού ΜΟΛΩΝ
ΛΑΒΕ του ΣτΕ προς ορισμένα ξένα πανεπιστήμια, και ειδικά αυτά που «αντιπροσωπεύονται» στην Ελλάδα από τα επί του
προκειμένου κολλέγια.
Με αυτή την απόφαση-σταθμό, το ΣτΕ
απάλλαξε οριστικά την Ελληνική Πολιτεία
από την επιφαινόμενη (αλλά ουδέποτε
πραγματική) απειλή από ξένα Πανεπιστήμια: Λόγω ακριβώς της ακαδημαϊκής συγκροτήσεως και λειτουργίας τους, τα ξένα
Πανεπιστήμια δεν είναι ούτε καν τίγρεις με
χάρτινα (δικονομικά) δόντια: Ουδέποτε ακαδημαϊκό ίδρυμα εξετράπη ποτέ του σκοπού
του εμπλεκόμενο σε μακροχρόνιες και αβέβαιες δικαστικές διαμάχες κατά ξένου κράτους
και
μάλιστα
επιθετικά
ως
προσφεύγων-επισπεύδων. Αυτή η πραγματικότητα ισχύει απολύτως, ακόμη και για τα
κατά κανόνα υποβαθμισμένα («τριτοκλασάτα») βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα,
που ως πρώην ΤΕΙ και νύν «Πανεπιστήμια»
(ελέω Μ. Θάτσερ) επωφελούνται οικονομικώς εγγράφοντας και διδάσκοντας στην
Ελλάδα σπουδαστές σε διεθνώς υποβαθμισμένα (τριετή) πτυχιακά προγράμματα
(bachelor) εμμέσως, ήτοι μέσω των συνεργασιών τους με «τρίτους», δηλαδή με τα
γνωστά μας κερδοσκοπικά κολλέγια.
Συνοπτικά το ΣτΕ εξουδετέρωσε νομολογιακώς τα ενίοτε θορυβούντα ελληνικά κολ-

λέγια: Από το 2013, τα «κολλεγιακά» επιχειρήματα κάθε «τρίτου» (κολλεγίου) υπέρ
των συμφερόντων και δικαιωμάτων ξένων
Πανεπιστημίων έχουν κρισιολογηθεί ως
«ανοησίες» (νομικά φληναφήματα) αφού
τέτοια επιχειρήματα ούτε επιβεβαιώνονται
ούτε και μπορούν να επιβεβαιωθούν εμπράκτως (δικαστικώς) από ξένα Πανεπιστήμια.
Ως αποτέλεσμα, τα ελληνικά κολλέγια απογυμνώθηκαν πλέον από το δήθεν αδιάσειστο επιχείρημα περί «ελευθερίας της
εγκατάστασης και λειτουργίας» των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε
χώρα-μέλος της ΕΕ, και έχασαν άπαξ δια
παντός τον «μπαμπούλα» που επέσειαν
κατά του Ελληνικής Πολιτείας για κυρώσεις
της ΕΕ ή και της… Τρόϊκας (!) εναντίον της
πασχούσης Ελλάδος. Το πόσο είχαν εκτραπεί ορισμένα κολλέγια καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την απειλή που εξακόντισε
εναντίον της Ελλάδος κατά το πρόσφατο
παρελθόν ο πρόεδρος του κολλεγίου IdEF
(Εμ. Αμαργιανάκης) επί λέξει ως εξής: (2)

«Εν όψει των προπαρατεθέντων και με
σκοπό να τεθεί έκαστος ενώπιον των
ευθυνών του, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας του
να ανασταλεί και μην εφαρμοστεί η
Υπουργική Απόφαση, με σκοπό την
προστασία ημών και των φοιτητών
μας και την αποτροπή του κινδύνου
έκθεσης της χώρας μας σε υψηλά
πρόστιμα [της ΕΕ] ή/και τη διακοπή
τής χρηματοδότησης βάσει τού Μνημονίου».
Η απειλή αυτή διατυπώθηκε δημόσια τον
Ιούνιο του 2010, ενώ δηλαδή η Πατρίδα μας
αγωνίζετο για την οικονομική (και όχι
μόνον) σωτηρία της υπό την πίεση των

Μνημονιακών δυνάμεων…
Φυσικά το ΣτΕ δεν ήταν δυνατόν να αφήσει
αναπάντητη μία τέτοια διαρκή κολλεγιακή
Ύβρι, που αποτελεί αφενός «κατά συρροή
ακαδημαϊκή ασέλγεια» κατά τού Συντάγματος της Ελλάδος (άρθρο 16) και αφετέρου
«κατ’ επανάληψη πολιτικοοικονομική εκβίαση» εναντίον του Υπουργείου Παιδείας:
Μετά τη λακωνική και εθνικά υπερήφανη
διατύπωση του ΣτΕ, που ευφυώς «αρμάθιασε» νομολογιακώς όλα τα κολλέγια ως
«τρίτους» (δικονομικώς ασχέτους), έληξε
οριστικά το «πάρτυ» τής κολλεγιακής κατατρομοκράτησης «θεών και δαιμόνων»
(υπουργών και βουλευτών) από άμμετρες
δηλώσεις και ενέργειες κερδοσκόπων κολλεγιαρχών, οι οποίοι τώρα είναι δικαστικώς
ηττημένοι, νομικώς απαξιωμένοι, και διοικητικώς αντιμέτωποι με τη Νέμεσι της Ελληνικής Πολιτείας…
Η εκπαιδευτική ιστορία της Πορτογαλίας
και της γείτονός μας Τουρκίας (που «έκλεισαν» τα περισσότερα κερδοσκοπικά κολλέγια) ίσως επαναληφθεί και στην Ελλάδα
αργά ή γρήγορα, ήτοι σε χρόνο και με
τρόπο που η ανεξάρτητη Ελληνική Πολιτεία
θα επιλέξει.
Αθήνα 19-8-2013
Ιωάννης Παπακωνσταντίνου (3)
―――――――――
(1)

Εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση της 692/2013
αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ εμπεριέχεται στο Νομικό Βήμα (τόμος 61, τεύχος 4,
σελ.1029-1032) με συντάκτη τον δικηγόρο Αθηνών Αντώνιο Π. Αργυρό, Υπεύθυνο Ύλης του Νομικού Βήματος (e-mail: argyros.office@gmail.com).

(2)

Για τη δήλωση του κ. Εμ. Αμαργιανάκη περί προσφυγής του κολλεγίου IdEF στο ΣτΕ κατά της
Υπουργικής
Αποφάσεως
(ΥΠΑΙΘΑ)
http://esos.gr/article/eidisis

(3)

Ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου (Columbia University Fellow ‘84: B.S., M.A. / Πανεπιστήμιο Αθηνών:
Νομική Σχολή) είναι συγγραφέας του συγγράμματος Κοινωνικοοικονομική Ύβρις (Socio-economic Hubris). Tηλ. 697-886-2607, e-mail:
pappas.inet@gmail.com.
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Στο «σπίτι» του το Καλλιτεχνικό Λύκειο… στο Γέρακα
Ανεξάρτητο και στο δικό του
κτιριακό χώρο, όπως είχε υποδείξει εξ αρχής ο Δήμος Παλλήνης, θα λειτουργεί με τη νέα
σχολική χρονιά 2013-14 το
«Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με
Λυκειακές τάξεις» στο Γέρακα.
Μετά από συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις του Δημάρχου Παλλήνης
Αθανάσιου
Ζούτσου στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, ολοκληρώθηκαν
οι διαδικασίες της αποπεράτωσης του κτιρίου (επί των οδών
Ηράκλειας και Σκιάθου) και παραδίδεται εγκαίρως με την

έναρξη της σχολικής περιόδου.
Η μεταφορά του από το 2ο Λύκειο (Κέας και Σερίφου) όπου
φιλοξενείτο για επτά συναπτά
έτη, πραγματοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών και σήμερα είναι έτοιμο
να φιλοξενήσει μαθητές.
Η λειτουργία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου στο νέο του
χώρο, έκανε εφικτή πλέον και
τη μεταφορά του 2ου Λυκείου
Γέρακα στο φυσικό του χώρο
(Κέας και Σερίφου).
Η μεταφορά του 2ου Λυκείου
Γέρακα ολοκληρώθηκε, και

απομένει η αποπεράτωση εργασιών επισκευής εσωτερικά
και εξωτερικά που γίνονται με
ιδίους πόρους του Δήμου Παλλήνης, προκειμένου να λειτουργήσει και αυτό το σχολείο
με την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς.
Είναι αξιοσημείωτο πως οι εργασίες μεταφοράς των δύο
σχολείων έγιναν σε χρόνο
ρεκόρ και μάλιστα σε μια περίοδο που όλα λειτουργούν
υποτονικά, με μοναδικό στόχο
να μη διαταραχθεί η εκπαιδευτική κοινότητα και να μη χαθεί
ούτε μια ώρα μάθημα.

ΕπαγγελματίεςΕπωφεληθείτε από την προσφορά μας
καλέστε μας: 210 8959.004 - 6937153052 - e-mail: press@ebdomi.com

κοντά σας και
στη γειτονιά σας,
φιλικά και
οικονομικά

Βασ. Παύλου 89-91, Βούλα
τηλ. 211 4073577

VIDEO - TV - ELECTRONICS
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
Tηλ./Fax: 210 8954.408, kin. 6944 525989
Γαυρίου 2, Βάρη, τηλ.: 210 8970.897

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 59 (υπόγειο) ΒΟΥΛΑ
MI NI MARKET
“H ΩΡΑΙ Α ΓΕΙ Τ ΟΝΙ Α”
ΤΥΠΟΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ
l ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
l FAX για το ΚΟΙΝΟ
l ΕΠΟΧΙΑΚΑ

ΤΥΡΙΑ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΤΥΡΟΠΙΤΟΕΙΔΗ
l ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
l ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ
l ΜΑΝΑΒΙΚΗ

l

l

l

l

Η
ΟΜΗ
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Ν
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X
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Λ./F
ΤΗΛ.
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ΤΗ
2
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0
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210 89

Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 29 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λεωφ. Αθηνάς 90 (παλιό Video-club) Boυλιαγμένη
Τηλ. 210 8965.944

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ
08.00-20.30
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.00-15.00, ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00-14.30 - 17.30-19.30

16 ΣΕΛΙΔΑ - 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Ιδρυση Σοσιαλιστικής τάσης στον ΣΥΡΙΖΑ
Η ίδρυση σοσιαλιστικής τάσης εντός του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε επίσημα την περασμένη Τρίτη, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, σε συνέντευξη Τύπου από τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παναγ. Κουρουμπλή, Αλέξη Μητρόπουλο, Γιάννη Μιχελογιαννάκη και Δημήτρη Τσουκαλά.
Στα ιδρυτικά μέλη της τάσης συμμετέχουν επίσης και μέλη
της πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέτευξη παρευρέθηκαν ο Γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής του κόμματος Δ. Βίτσας, ο Γραμματέας της Κ.Ο.
Ν. Βούτσης, ο βουλευτής Γ. Βαρεμένος κ.α.
Οι εκπρόσωποι της «τάσης», αφού αναφέρθηκαν στο ιστορικό των τάσεων, στο προοδευτικό κίνημα, που δημιουργήθηκαν είτε στη βάση ιδεολογικής διαφοροποίησης, είτε στη
βάση διαφορετικών μέσων και μεθόδων ή προτεραιοτήτων,
διευκρίνησαν ότι ο δικός τους στόχος δημιουργίας της σοσιαλιστικής τάσης δεν είναι καμμία διαφοροποίηση ούτε με
τις κεντρικές πολιτικές επιλογές και θέσεις – στις οποίες
εξ’ άλλου έχουν συμβάλει και οι ίδιοι – ούτε με την ηγεσία
του, αλλά «η περαιτέρω εξειδίκευση των πολιτικών θέσεων
και η εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων, για την αποτε-

Καθυστερούν
στο πόρισμα
για τον ΟΕΔΑ
Γραμματικού
Ερώτηση του
βουλευτή
Γ. Πάντζα
Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής
Αττικής
του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος Πάντζας, προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, με θέμα
την ιδιαίτερη καθυστέρηση για την έκδοση του
τελικού πορίσματος της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
για τον Ο.Ε.Δ.Α. Γραμματικού.

λεσματική εφαρμογή τους».
Είπαν και είναι αλήθεια ότι έχουν κοινή ιδεολογική αφετηρία και προέλευση, δηλαδή το χώρο των ριζοσπαστικών σοσιαλιστικών
ιδεών,
της
κοινωνικοποίησης,
της
αυτοδιαχείρησης και της ενεργού Λαϊκής Συμμετοχής.

«Ξεκινήσαμε απο την ευρύτερη ανένταχτη Αριστερά, οι περισσότεροι από το ΠΑΣΟΚ, πολλοί από την ίδρυσή του, και
αποχωρήσαμε από αυτό σε διάφορα στάδια της ιστορικής

Νέα σχολική χρονιά με το
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποδέχεται
τη νέα σχολική χρονιά με μια νέα ευρεία
συλλογή από τετράδια με καρφίτσα μονόχρωμα και με εικαστικό του οργανισμού, τετράδια σπιράλ για τα μεγαλύτερα
παιδιά, μπλοκ ζωγραφικής, σχολικά ημερολόγια, μολύβια, γόμες, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολυβοθήκες, και
άλλα είδη ελληνικής κατασκευής και εξαιρετικής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.
Αγοράζοντας και χρησιμοποιώντας τα
είδη του οργανισμού,
συμμετέχετε
ενεργά στην προσπάθεια που καταβάλλει
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για να συνεχίσει να στηρίζει καθημερινά και πανελλαδικά τα παιδιά και τις οικογένειες τα
οποία έχουν ανάγκη! Στόχος η εξεύρεση
πόρων για τη συνεχή στήριξη των 41.987
παιδιών και των οικογενειών τους, τα
οποία στηρίξαμε το 2012 με το σύνολο
του έργου μας.

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθευτούν τα σχολικά είδη
του οργανισμού μας από σημεία διάθεσης
του οργανισμού μας, σχολικά bazaars σε
όλη την Ελλάδα και ηλεκτρονικά μέσω
του e-shop μας.
Σημεία διάθεσης: Σχολικά Bazaars:
Άγιος Δημήτριος 11-14/9 Εμπορικό Κέντρo
«Metro Mall», καθημερινά 09:00-21:00, Σάββατο
09:00-20:00
Αθήνα - Σύνταγμα 9-11/9 Σταθμός Μετρό Συντάγματος 07:30-22:30
Άλιμος 7/9 & 14/9 Εμπορικό Κέντρο «The Shopping House», 10:00-21:00
Γκάζι 2/9 Τεχνόπολις, Συναυλία Γιάννη Κότσιρα, έναρξη συναυλίας 20:30
Ίλιον 4-5/9 Κεντρική Πλατεία Δήμου Ιλίου, 4/9
09:00-21:00, 5/9 17:00-22:00
Μαρούσι 2-14/9 Περίπτερο Σταθμός ΗΣΑΠ,
Μαρούσι 6-14/9 Εμπορικό Κέντρο «Golden
Hall», καθημερινά 10:00-21:00,
Περιστέρι 9-14/9 Πλατεία Αγίου Αντωνίου,
Σταθμός Μετρό, ώρες καταστημάτων

Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για τους πλειστηριασμούς
Η πρώτη κατοικία είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πρέπει να σταματήσει η συζήτηση
στη χώρα μας για την άρση των πλειστηριασμών και να παραταθεί η απαγόρευσή
τους έως και τουλάχιστον το 2015. Κάθε τι άλλο απειλεί το δικαίωμα του πολίτη στην
κατοικία του.
Με δεδομένο ότι από την
έκδοση της ενδιάμεσης
έκθεσης έχει περάσει
πάνω από ενάμισης χρόνος, χρόνος ιδιαίτερα μεγάλος, και δεδομένου ότι
τα έργα συνεχίζονται με
κίνδυνο να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον,

Tα λεφτά των πυρόπληκτων της Ηλείας
που δόθηκαν;
Αίτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, διαβιβάστηκε στη Βουλή, σχετικά με τη χρηματοδότηση των εργων από το Ταμείο Μολυβιάτη για την πυρόπληκτη Ηλεία. 120.404.620,84
€ δωρεές και οι πυρόπληκτοι βρίσκονται στο δρόμο ακόμη!

του διαδρομής ή, ακριβέστερα, της πορείας μετάλλαξής
του από πολιτική δύναμη της σοσιαλιστικής αλλαγής σε
όχημα εισαγωγής στην πατρίδα μας του πιο επιθετικού,
ακραίου, παρωχημένου και αντικοινωνικού νεοφελελευθερισμού», είπαν.
Τόνισαν δε, ότι η τάση – θεσμοθετημένη εξ’ άλλου, με το
άρθρο 21 του καταστατικού κατά το πρόσφατο Συνέδριο –
δεν αποσκοπεί σε πρσωποπαγείς συσπειρώσεις.
Σε ερώτηση – παρατήρηση του εκπροσώπου μας Κ. Βενετσάνου ότι «χωρίς να παραγνωρίζουμε την αυτονόητη
ύπαρξη τάσεων σε κάθε συλλογικό φορέα, ακόμα και στον
πιο μικρό, διερωτώμαστε μήπως δημιουργήσει η εκληφθεί
ως παράγων φυγόκεντρων δυνάμεων», απάντησαν τρεις
από τους εκπροσώπους της τάσης διευκρινιστικά, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του βουλευτή επικρατείας Δ. Τσουκαλά, που συμπυκώνεται στη φράση: «Οι συνιστώσες και
πολύ περισσότερο οι φράξιες, όπως είπε ο Λένιν, απαιτούν
ιεραρχία και πειθαρχία. Η τάση απαιτεί συντροφικότητα».
Σύντροφοι, σύμφωνοι, αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ: ο Λαός απαιτεί
πρακτική δουλειά!

«ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ»
Eρώτηση του βουλευτή
Τέρενς Κουίκ
Το όργιο του λαθρεμπορίου από τη Βουλγαρία,
όπως
του
καταγγέλλονται από
ανθρώπους της αγοράς, διερευνά με ερώτησή
του
στους
αρμόδιους Υπουργούς
ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Τέρενς Κουίκ.
Σύμφωνα και με επιστολή του πολίτη Κώστα Νατσίκα,
που παραδόθηκε στον Τέρενς Κουίκ μέσω της κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνεται ότι: «οι έλεγχοι κοντά
στις πύλες εισόδου της Βουλγαρίας, είναι όχι απλά ελλιπείς, αλλά… ανύπαρκτοι! Τα φορτηγά που έχουν εικονικά τιμολόγια δρόμου και κυκλοφορούν στη Βόρεια
Ελλάδα, είναι πάνω από 1.000. [...]

...είναι κοινό μυστικό ότι μπορείς να αγοράζεις όσα
εμπορεύματα θέλεις καθόσον, η λέξη τιμολόγιο είναι
άγνωστη στην Βουλγαρία– πρωταθλήτρια ΕΕ27 σε
shadow economy», καταλήγει ο Κ. Νατσίκας.
Από την πλευρά του, ο Τέρενς Κουίκ υπενθυμίζει ότι
μετά από πρόσφατη επίσκεψή του στη Θράκη, είχε καταγγείλει και το όργιο της εισαγωγής ξυλείας από
Βουλγαρία.
Ερωτά ο βουλευτής:
«Τι απαντάτε σε αυτές τις σαφείς καταγγελίες του
Έλληνα πολίτη, τις οποίες και σας γνωστοποιώ χωρίς
περικοπές;».

ΕΒΔΟΜΗ

Ανεξέλεγκτη η πώληση
ναρκωτικών ουσιών μέσω
Διαδικτύου στην Ε.Ε.
Πρωτοβουλίες ζητάει ο ευρωβουλευτής Γιώργος Παπανικολάου
από την Επιτροπή
Σε παραδοχή της πλήρους αδυναμίας ελέγχου και περιορισμού
της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μέσω του Διαδικτύου, προέβη
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Ευρωβουλέυτή της Ν.Δ. Γιώργου Παπανικολάου. «Πρόκειται περί
σοβαρού φαινομένου, αλλά δεν υπάρχει καμμία μελέτη που να
εκτιμά την έκταση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω του Διαδικτύου σε επίπεδο ΕΕ, παρά το γεγονός ότι η έκθεση “για τις αγορές ναρκωτικών της ΕΕ- στρατηγική ανάλυση“, επισημαίνει τη
σοβαρότητά του», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντηση της,
η Επίτροπος αρμόδια Σεσίλια Μάλμστρομ.
Ο Γ. Παπανικολάου στο ερώτημά του υπογράμμισε, πως παρά τις
σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες σε κοινοτικό, αλλά και σε
εθνικό επίπεδο, η προμήθεια ναρκωτικών ουσιών από το διαδίκτυο στην Ευρώπη είναι στην κυριολεξία ανεξέλεγκτη. Η δράση
της Ε.Ε. αποδεικνύεται ανεπαρκής, ενώ την ίδια στιγμή νέες ναρκωτικές ουσίες, όπως το «shisha» παρουσιάζουν δραματική αύξηση». Μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων διεξάγεται ένα
τεράστιο παραεμπόριο ναρκωτικών ουσιών σχετικώς εύκολα
προσβάσιμο, ακόμα και από ερασιτέχνη χρήστη του Διαδικτύου.
Διαπιστώνεται δε, ότι οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται
μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και με bitcoins (ηλεκτρονικό νόμισμα), γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την
ανίχνευση των διαδρομών των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων. Παράλληλα ζήτησε την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την Επιτροπή.
Η Σουηδή Επίτροπος απαντώντας ενημέρωσε πως κάλεσε την
Cepol και την Ευρωπόλ να ενισχύσουν την κατάρτιση των
υπαλλήλων επιβολής του νόμου στον τομέα αυτό, ενώ δεν
παρέλειψε να αναφερθεί στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για
τα ναρκωτικά 2013-2016, που καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή στρατηγικής για τα ναρκωτικά. Τόνισε
δε πως: «Το πρόσφατα ιδρυθέν κέντρο της Europol για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, θα είναι σε θέση να υποστηρίξει
τις δράσεις των κρατών μελών στον τομέα αυτό» καταλήγει
στην απάντηση της η Σ. Μάλμστρομ.

Κύριε ελέησον…
Μετά τη δωρεάν "τακτοποίηση" των αυθαιρέτων της, με
νέα τροπολογία στο συζητούμενο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση στη Βουλή, προβλέπεται και η σύσταση
"Εταιρείας Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας ΑΕ". Μια Ακίνητη Περιουσία, που κατά ένα σημαντικό μέρος της είναι υπό αμφισβήτηση, ως προϊόν
"πράξεων" μακρινού παρελθόντος (χρυσόβουλα, "τεκμήρια" επί οθωμανικής περιόδου κλπ.).
Με τις διατάξεις αυτές, η κυβέρνηση όχι μόνο "προικίζει"
την Εκκλησία, σε βάρος ακόμη και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ισονομίας, αλλά επιμένει σ' έναν ιδιότυπο
"ομφάλιο λώρο" μαζί της.
Οικολόγοι Πράσινοι
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Περιφρόνηση του Αρείου Πάγου, και πλήρης απαξίωση
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή από την ALPHA BANK
Ερώτηση του βουλευτή Νάσου Αθανασίου
Απόλυτη
περιφρόνηση
του Αρείου Πάγου, επιδεικτική αγνόηση του Εφετείου
και
πλήρης
απαξίωση της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή
από την ALPHA BANK φανερώνουν τα στοιχεία που
κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Νάσος Αθανασίου
στο πλαίσιο ερώτησης που
απεύθυνε στους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης
και
ανταγωνιστικότητας.
Η παρανομία της εν
λόγω τράπεζας στο πλαίσιο διακανονισμού που
έχει επιχειρήσει με οφειλέτη της, έγκειται στο
γεγονός ότι συνεχίζει να
αγνοεί τόσο απόφαση

του Εφετείου Πατρών
(υπ’ αριθμ.262/2005) με
την οποία ακυρώνεται
πρότερη απόφαση διαταγής
πληρωμής
(υπ’
αριθμ.59/2001 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Αμαλιάδας), όσο και αμετάκλητη και οριστική
απόφαση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου
(υπ’
αριθμ.1096/2006
Ζ΄Πολιτικό Τμήμα) με
την οποία απορρίπτεται
σχετική αίτησή της για
αναίρεση της απόφασης
του Εφετείου Πατρών.
Ο Ν. Αθανασίου ερωτά
τους αρμόδιους Υπουργούς πως είναι δυνατό
ορισμένοι να αισθάνονται τόσο ισχυροί ώστε να

αγνοούν τις αποφάσεις
του Αρείου Πάγου, πότε
θα ελεγχθούν τα νομικά
τμήματα των τραπεζών
που ακυρώνουν την απονομή δικαιοσύνης διά της
μεθόδου των πολυετών
καθυστερήσεων και πότε
θα εκσυγχρονιστούν οι
ίδιοι, τόσο όσο απαιτεί ο
εκσυγχρονισμός
που
επέτυχαν οι θιασώτες
του νέου μαυραγοριτισμού.

Τέλος, ο Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ υπογράμμισε την πρόσφατη συζήτηση
στη
Βουλή
επίκαιρης ερώτησης του
Βουλευτή Β΄ Αθηνών
Στάθη Παναγούλη με
θέμα «Καταγγελία της
αήθους συμπεριφοράς
των Τραπεζών προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα στον
εκδοτικό
Παπαζήση”,
ερώτηση που επίσης
αφορούσε στην ALPHA
BANK, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ευχή του,
τούτο να αποτελεί απλή
και μόνο σύμπτωση κι όχι
μέθοδο που εφαρμόζει
συστηματικά η εν λόγω
Τράπεζα.

Εκ νέου υποβάθμιση της φυσικής αγωγής στο Γυμνάσιο
Ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Με έκπληξη είδαμε στα νέα ωρολόγια
προγράμματα για το Γυμνάσιο την εκ
νέου μείωση των ωρών της Φυσικής
Αγωγής κατά μία ώρα την εβδομάδα
στην Α’ και στη Β΄ Τάξη του Γυμνασίου.
Η αναίτια απόφαση έρχεται ως συνέχεια των αρνητικών εξελίξεων για την
φυσική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια
όπου πραγματοποιήθηκε η κατάργηση
των αθλητικών σχολείων (ΤΑΔ), η υποβάθμιση και σε πολλές περιπτώσεις η
κατάργηση των σχολικών πρωταθλημάτων κτλ, που παρά τις διαβεβαιώσεις
ούτε πραγματοποιήθηκαν ούτε αντικαταστάθηκαν από καλύτερους θεσμούς
παρά τις συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις μας στην Βουλή (Αρ Ερωτ.
14021/09.02.09,
15326/27.02.09,
193/22.10.09, 8067/21.12.10, 452/25.01.11
(επίκαιρη), 473/31.01.11 (επίκαιρη) και
15831/05.05.11). Η υποβάθμιση της φυσι-

κής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχεται σε αντίθεση με τις
διακηρύξεις της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η οποία εξέδωσε
τον Ιούλιο του 2007 και τη Λευκή Βίβλο

για τον αθλητισμό με πληθώρα σχετικών αναφορών), ενώ και το Ευρωπαϊκό
Μανιφέστο του 1995 αναφέρει συγκεκριμένα ότι, «το σχολείο έχει την πολύ
σημαντική ευθύνη να παρέχει καλή σωματική δραστηριότητα και άθληση,
ώστε να εξασφαλίζεται μια υγιής ισορροπία μεταξύ των σωματικών και διανοητικών δραστηριοτήτων».
Η σχεδόν εξολοκλήρου μάλιστα εξαφάνιση της φυσικής αγωγής από τα
ωρολόγια προγράμματα του Λυκείου
που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα
χρόνια και η σημερινή πρόθεση εξαφάνισης τους συνολικά από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα απομακρύνει
σημαντικό τμήμα των μαθητών από
οποιαδήποτε σωματική άσκηση γεγονός που αναπόφευκτα θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις και στη δημόσια υγεία του
συνολικά του πληθυσμού, λαμβάνοντας
μάλιστα υπόψη τα ανησυχητικά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας και παιδιών
καπνιστών που παρατηρούνται στη
χώρα μας. Είναι μάλιστα χαρακτηρι-

στικό της αμέλειας του ελληνικού κράτους στην διάδοση της φυσικής αγωγής στα παιδιά ότι ούτε καν στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν εξασφαλίζουμε στους μαθητές τις απαραίτητες ώρες φυσικής αγωγής.
O μόνος λόγος που επιβάλει την υποβάθμιση της φυσικής αγωγής στα σχολεία
της
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο
δημοσιονομικός ώστε να προκύψουν
πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί και να περιοριστεί το κόστος της δημόσιας εκπαίδευσης. Η λογική όμως την μείωσης
των εξόδων σε ένα κωδικό του προϋπολογισμού σε βάρος κάποιου άλλου
στο μέλλον και μάλιστα πολλαπλάσια
(αυτόν της υγειονομικής περίθαλψης)
είναι τουλάχιστον απαράδεκτος από
την άποψη ότι όλες οι επιστημονικές
έρευνες καταλήγουν ότι η φυσική
άσκηση και η φυσική αγωγή συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας
υγείας και στην καλλιέργεια καλύτερων
πολιτών.
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζομένων
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου,
παραπέμπεται ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σύσσωμο το 35μελές Γενικό Συμβούλιο
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., κατηγορούμενο για τις κινητοποιήσεις
των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση του Οκτωβρίου του 2011.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της τρομοκράτησης
των εργαζομένων και της ποινικής δίωξης των εκπροσώπων της, με ξεκάθαρο στόχο την φίμωση μιας Ομοσπονδίας
που πρωτοστατεί στον αγώνα για την κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης και της τρόικα.
Η παραπομπή στο Δικαστήριο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή και ενόψει ενός «καυτού Σεπτέμβρη», λόγω

της συνολικής αντίδρασης των εργαζομένων απέναντι στις
απολύσεις που προωθούνται με πρόσχημα την διαθεσιμότητα-κινητικότητα. Αποτελεί δε το πρώτο βήμα της νέας
επίθεσης που προετοιμάζεται σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της, μέσω της αξιολόγησης Δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού, που είναι
ενταγμένη στην πολιτική των μνημονιακών πολιτικών για
απολύσεις εργαζομένων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποφάσισε να
προκηρύξει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, από τις 11.00 το πρωί έως τέλος του ωραρίου.
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί, στα Δικαστήρια της πρώην

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Παλλήνης εκφράζει τα θερμά
συγχαρητήρια σε όλους τους νέους και τις
νέες που παρά τα κοινωνικά δεδομένα
που επιφέρει η δύσκολη οικονομική συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα μας, πέτυχαν την εισαγωγή τους στις σχολές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον, που
δεν ευνοεί παράγοντες επιτυχίας όπως η
ηρεμία και η θέληση, εκείνοι έμειναν προσηλωμένοι στο στόχο τους, βγαίνοντας νικητές σε ένα δύσκολο αγώνα. Κερδίζοντας
αυτήν τη μάχη έδωσαν μηνύματα αισιοδοξίας και απέδειξαν ότι η νεολαία καλείται
να έχει επιμονή, θέληση και πίστη για την
επίτευξη των στόχων της, στοιχεία που
προσδίδουν σε όλους εμάς ελπίδα για το
μέλλον. Τους ευχόμαστε ολόψυχα καλές

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩΛ6-ΞΩΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 18998/08-08-2013
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΥ/24/2013)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
13PROC001577387 2013-08-09
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο:
2. «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2013
3. Ο συνολικός προϋπολογισμός
Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου
ανέρχεται σε 150.000,00 Ευρώ και

σπουδές και καλή αρχή στο νέο τους ξεκίνημα.
Συγχαρητήρια αξίζουν και σε αυτούς που
δεν κατάφεραν φέτος να εισαχθούν σε
σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γιατί
παρά το αποτέλεσμα επέλεξαν να καταβάλλουν προσπάθεια και να συμμετάσχουν
στον αγώνα. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αντίθετα ο αγώνας και η προσπάθεια για μάθηση και επαγγελματική καταξίωση είναι
καθημερινός.
Η θέληση, η υπομονή και η επιμονή είναι
τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν την επιτυχία στη ζωή.
Τέλος, συγχαρητήρια στους γονείς και
τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, που
στήριξαν τα παιδιά στη διάρκεια της προετοιμασίας τους για την επίτευξη των στόχων τους.
ΤΟ ΔΣ

αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών
83.781,90 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.080,74 ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί
της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.829,40 ευρώ.
Φόρος
Προστιθέμενης
Αξίας
28.048,78 ευρώ.
4. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 10η
του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013
ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
5. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο

(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές
για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και A1 τάξη και
άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
7. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των έξι (6) μηνών.
8. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί
του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
2.439,02 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των
210 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΨΖ-Ο4Φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς το ύψος της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, διευκρίνησης του σημείου
διεξαγωγής του διαγωνισμού)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με
προϋπολογισμό 300.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την
έδρα της υπηρεσίας Δ/νση Δημοτικού Καταστήματος: Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη, Τ.Κ. 166 72, μέχρι
την Πέμπτη 19-09-2013 και ώρα
13.00 μ.μ. αφού καταβάλουν τη δα-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Κορωπί 18-08-2013
Αρ. Πρωτ.: 19461
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την υποβολή ενστάσεων και
δηλώσεων ιδιοκτησίας, στην Πράξη
Εφαρμογής των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας η
οποία εντάχθηκε σε ρυμοτομικό
σχέδιο με το από 21-3-2012 Π.Δ.
(ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/5-4-2012) κατά την
ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη :
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ
862/Β/84 Απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν 1337/83 και
ειδικότερα την παρ.5 , όπως συμπληρώθηκαν με το Ν.2242/1994
(ΦΕΚ 162/Α/3.10.94 )
3. Την αριθμ. 93027/7188/1994
(ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι ή νομείς και επικαρπωτές
των ακινήτων των περιοχών Β΄ κατοικίας
των πολεοδομικών
ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής «Αγ.
Μαρίνα» του Δήμου Κρωπίας να
προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες προκειμένου:

Σχολής Ευελπίδων, έξω από το κτίριο 9-Αίθουσα 7 που θα
γίνει η δίκη.
Καλούμε τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
με τη μαζική, δυναμική συμμετοχή και παρουσία τους να
δώσουν ισχυρό μήνυμα αντίστασης σε όσους επιχειρούν
την τρομοκράτηση και τον εκβιασμό τους.
Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα του νέου
κύκλου αγώνων ενάντια στις σχεδιαζόμενες νέες απολύσεις εργαζομένων και στη διάλυση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τη στιγμή που τα αδιέξοδα των μνημονιακών πολιτικών
είναι εμφανή και στον πλέον κακόπιστο, μόνη διέξοδος
ανατροπής της εφαρμοζόμενης πολιτικής είναι η συνολική
και μαζική αντίδραση των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

πάνη αναπαραγωγή τους, που ανέρχεται σε 5 (πέντε) ευρώ, στο Ταμείο
που βρίσκεται στο κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα: Κ. Καραμανλή 18
Βούλα Τ.Κ. 166 73. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132030460 κος Γ. Νικολής, 213 2030421 κος Μ.Καβράκος, 213
2030427 κος Α.Μαυρέλης - FAX
επικοινωνίας 213 20 30 439.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
24-09-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στο δημοτικό Κατάστημα
Βασ. Κωνσταντίνου 25, Βάρη και το
σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν
3669/08 (Κ.Δ.Ε.).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλ-

λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά)
με το δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη
Α2- 1η και 2η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.579,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή δε
θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Σπυράγγελος Πανάς

1) Να λάβουν γνώση της Πράξης
εφαρμογής που εκπονείται στην
πιο πάνω περιοχή (πίνακα πράξης
εφαρμογής, διάγραμμα πράξης
εφαρμογής) και να υποβάλλουν τις
τυχόν ενστάσεις ή αντιρρήσεις
τους.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν
κατά την διάρκεια της ανάρτησης
και σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος
2) Να υποβάλλουν : α) την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 1337/83 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 6 του
Ν. 2242/94, όσοι εκ των ιδιοκτητών
δεν έχουν ήδη υποβάλλει και
β) τυχόν παρατηρήσεις επί των
κτηματογραφικών διαγραμμάτων και
πινάκων, όσον αφορά το ακίνητό
τους, ώστε να ληφθούν υπ΄όψη
στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες
από την υποβολή της παρούσας
πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία
συνυποβάλλονται με την δήλωση
ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν
μαζί τους σύμφωνα με την
90327/7188/15.11.94
Απόφαση
Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ

877/Β/94) είναι :
1, Φωτοαντίγραφα συμβολαίων
του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών
μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου
1982 και τα συνοδεύοντα σε
αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά
μεταγραφής,
βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος .
Οι παραπάνω Δηλώσεις θα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο σύμφωνα με
υπόδειγμα που θα παραληφθεί από
τον Δήμο Κορωπίου.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρα στοιχεία η Πράξη
θα ολοκληρωθεί με φερόμενους
ιδιοκτήτες και μετά την κύρωσή της
θα απαιτηθεί σύνταξη Διορθωτικής
Πράξης Εφαρμογής με δαπάνες
των ενδιαφερομένων.
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ Τ.Υ.
ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ ΒΗΧΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Π.Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
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ΜΙΚΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο,
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά
συστήματα ταχείας εκμάθησης.
20, ευρώ, μηνιαίως.

μένων. Τηλ. 6982 173851

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΣΤΑΜΕΛΟΥ, που γεννήθηκε στον
Πειραιά και κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΣΙΡΙΚΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, το
γένος ΤΣΑΜΑΛΗ, που γεννήθηκε στην Αθήνα και
κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα με πανεπιστημιακές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ,

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Eλληνίδα (εθελόντρια του
Ερυθρού Σταυρού) κοντά σε τυφλό με αντάλλαγμα
στέγη και διατροφή. Τηλ. 6947893201.

ΖΗΤAΕΙ: εργασία για φύλαξη παιδιών ή ηλικιω-

Καθηγητής αριστούχος, πιάνου αρμόνιου και θεωρητικών, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον. Δημ. Θεολόγου. Τηλ. 6944 752 883

γνώσεις για φύλαξη ή διδασκαλία παιδιών. Τηλ. 210
9902.069 από 8.30μ.μ. έως 11 μ.μ.

παραδίδει μαθήματα σχεδίου και χρώματος σε παιδιά και ενήλικες. Και προετοιμασία για εισαγωγικές
ΑΣΚΤ. Τηλ. 6945 330566

ΖΗΤAΕΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Νοτίων Προαστίων αναζητά καθηγητή οικιακής οικονομίας

ΖΗΤΑΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνιδα πεπειραμενη πτυ-

δονται σε παιδιά Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές προσιτές, τηλ. 6944388826.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, στη
Βούλα

Καθηγήτρια εικαστικών - ζωγράφος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Φυσική, Χημεία,
Αρχές οικονομικής θεωρίας παραδί-

οικόπεδο γωνιακό 750τ.μ. στο Καβούρι Βουλιαγμένης. 40 μ. από παραλία. Συντ.Δομ. 0,25 Καλ. 0,30
από ιδιώτη. Οχι μεσίτες
Τηλ. 210 8955.134 - 6938972239

ΖΗΤAΕΙ: εργασία, Ελληνίδα για φύλαξη παιδιών
ή ηλικωμένων. Τηλ. 6983 954766

για συνεργασία. Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. ΤΚ 19400, ΤΘ. 4935

ΓΑΜΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

εργασία, Ελληνίδα 40χρονη (ομιλούσα
γαλλικά και αγγλικά) αναλαμβάνει baby sitting. Τιμή
λογική. Τηλ. επικ. 6977773457

χιουχος νοσηλευτρια αναλαμβανει κατ' οικον νοσηλεια σε πασης φυσεως περιστατικα οπως και
περιποιηση ηληκιωμενων. Τηλεφωνο: 6983044814.

(Πρ. Πέτρου 42 & Τζαβέλα γωνία), 180
τ.μ., 3 κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, ένα WC, κήπος, γκαράζ σκεπαστό για ένα ΙΧ.

Τηλ. 210 8959.800, 6978 504490

ZHTAEI κυρία να της χαρίσουν, έπιπλο ή τραπέζι
με ραπτική μηχανή ή όχι, τηλ. 210 8994 116.

Kαθηγήτρια Αγγλικών,

με πολυετή πείρα
και σπουδές στις Η.Π.Α. παραδίδει μαθήματα.
Υπεύθυνη προετοιμασία για όλα τα επίπεδα εξετάσεων. Σίγουρη επιτυχία, τηλ. 6978 421944.

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας
πληρώνοντας μια συνδρομή στην εφημερίδα!

Σας βλέπουν 25.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα
210 6030.655 - 210 8959.004 - 6937153052
www.ebdomi.com - press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Ανδρέας Ν. Σγούρας
Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή
Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία
Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων
Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

Β Α Κ ΧΟΥ 24 Β Α Ρ Η
T HΛ .: 210 8972.923, κιν. 6944-38740 3

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Αγχος, νευρώσεις, ψυχικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241
www.petridoulemoniapsychologist.com

BAKXOY 13 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

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

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»

Πιλιλίτσης Λεωνίδας

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

Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ
Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,
ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος
αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή
νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9.30π.μ - 1.30μ.μ
Απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη 6μ.μ – 8μ.μ
Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.9689770 - 6942574688

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, Ηλεκτρομυογραφίας

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. άνωθεν παλ. Ταχυδρομείου)

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
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

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

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

•
•
•

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

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

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2) Ιερά Οδός & Κων/πώλεως 95 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ Οικ.
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Γιατί μας ...έλκει η ζάχαρη!
Όταν σε μια στιγμή αδυναμίας λαχταράμε ένα ντόνατς
σοκολάτας ή τρώμε μια σακούλα ζελεδάκια, οι γευστικοί
μας κάλυκες κάνουν κουμάντο και καθορίζουν τις πράξεις μας, γιατί φανταζόμαστε τη γεύση του γλυκού και
μας τρέχουν τα σάλια. Ωστόσο, θα δελεαζόμασταν τόσο
πολύ να φάμε αυτά τα τρόφιμα αν τα γλυκά είχαν τη
γεύση του χαρτονιού αντί γι’ αυτήν που έχουν πραγματικά;

Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα ποτά με τις θερμίδες αύξησαν
τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, γεγονός που δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν. Το πιο περίεργο ήταν ότι αυτά
τα ποτά ενεργοποίησαν περισσότερη δραστηριότητα στο
κέντρο επιβράβευσης του εγκεφάλου και αξιολογήθηκαν
ως πιο επιθυμητά, παρόλο που οι συμμετέχοντες δεν τα
αντιλήφθηκαν ως πιο γλυκά. Αυτό ήταν ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό, δηλαδή ενώ οι συμμετέχοντες έβρισκαν
τα δυο ποτά εξίσου αρεστά στην αρχή της έρευνας, στη

Θα δελεαζόμασταν είναι η απάντηση, όπως προκύπτει
από μια νέα έρευνα. Αυτό που απέδειξε η έρευνα είναι
ότι τελικά δεν είναι η γεύση των τροφίμων αυτών που μας
κάνει να θέλουμε να τα τρώμε και μας βάζει σε πειρασμό,
αλλά η επίδρασή τους στο ζάχαρο του αίματος μας. Ο
εγκέφαλός μας αποκτά μνήμη για το ποια τρόφιμα είναι
πλούσια σε θερμίδες και μας οδηγεί να τα αναζητήσουμε.
Οι ερευνητές ήθελαν να δουν ακριβώς πώς λειτουργεί το
κύκλωμα του εγκεφάλου, γι’ αυτό κι οργάνωσαν ένα πείραμα με 14 ανθρώπους και δέκα χρωματιστά ποτά που
περιείχαν τεχνητά γλυκαντικά. Οι συμμετέχοντες στο
πείραμα δοκίμασαν τα ποτά και τα αξιολόγησαν ξεχωριστά για το πόσο καλή γεύση έχουν. Οι ερευνητές έπειτα
μείωσαν τις επιλογές μόνο στα δυο ποτά τα οποία όλοι οι
συμμετέχοντες έβρισκαν εξίσου ουδέτερα στη γεύση.
Μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες, οι συμμετέχοντες
δοκίμαζαν δείγματα αυτών των δυο ποτών τρεις φορές
την ημέρα. Κάτι που δεν γνώριζαν, ωστόσο, ήταν ότι
υπήρχε μια σημαντική διαφορά σε αυτό το κομμάτι της
έρευνας. Οι ερευνητές είχαν προσθέσει μαλτοδεξτρίνη
(έναν άγευστο, άοσμο υδατάνθρακα) 112,5 θερμίδων στο
ένα ποτό, ενώ στο άλλο ποσότητα του υδατάνθρακα μηδενικών θερμίδων.
Προκειμένου να δουν τις επιδράσεις του ενός ποτού σε
σύγκριση με το άλλο, οι ειδικοί πραγματοποίησαν τρία
τεστ, ένα στο αίμα, ένα στον εγκέφαλο και έκαναν και
μια έρευνα. Τα δείγματα των εξετάσεων αίματος και οι
εξετάσεις στον εγκέφαλο έδειξαν πώς τα επίπεδα ζαχάρου των συμμετεχόντων επηρεάζονταν από τα ποτά, πώς
οι περιοχές του εγκεφάλου αντιδρούσαν σε αυτά, ενώ
στις ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες τους ζήτησαν
να αξιολογήσουν το πόσο γλυκά και νόστιμα τους φάνηκαν τα δείγματα.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ
Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, γίνονται ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΠ ΤΕΣΤ, καθημερινά από 08.30 έως 13.30.
Πληροφορίες και ραντεβού στο τηλέφωνο: 213
2030.311.

συνέχεια φάνηκε να αρέσκονται στα πιο θερμιδογόνα
ποτά.
Αυτό υποδηλώνει ότι παρόλο που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να γευτούν κάτι διαφορετικό στα ποτά, ο εγκέφαλός τους είχε αντιδράσει στις επιδράσεις του
θερμιδογόνου ποτού υποδεικνύοντας στο σώμα τους ότι
είναι πιο αρεστό ποτό. Με το πέρας των τεσσάρων ημερών, ο εγκέφαλος των ανθρώπων αυτών είχε μάθει να περιμένει την επιβράβευση με ένα τέτοιο ποτό.
Επομένως, δεν είναι ακριβώς ότι οι γευστικοί μας κάλυκες συνδέουν την καλή γεύση με τις θερμίδες, αλλά περισσότερο ότι ο εγκέφαλος μας μαθαίνει να συνδέει μια
γεύση με την ικανότητά της να αυξήσει το ζάχαρο.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι επιστήμονες κατάφεραν
να ανοίξουν αυτό το θέμα και να δουν πραγματικά πώς
λειτουργεί ο μεταβολισμός της γλυκόζης στον οργανισμό. Αναγνωρίζοντας τα νευρικά κυκλώματα που σχετίζονται με τον πόθο μας για ζάχαρη, οι ειδικοί ίσως έκαναν
βήματα να βρουν ποια από αυτά τα κυκλώματα είναι
υπεύθυνα για την ροπή κάποιων ανθρώπων στην παχυσαρκία.
medicalnews.gr

Πώς να παραμείνετε ενυδατωμένοι
Διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές για το πώς να παραμείνετε
ενυδατωμένοι και να αντικαταστήσετε τα ανθυγιεινά ποτά με καθαρό, δροσερό νερό.
– Προσθέστε στο νερό σας φρέσκα
φύλλα δυόσμου.
– Εάν αισθάνεστε πεινασμένοι και
έχετε φάει πρόσφατα, πιείτε ένα ποτήρι κρύο νερό, και περιμένετε ένα
λεπτό ή δύο. Μπορεί απλώς να είστε
αφυδατωμένοι.
– Κάντε το νερό σας πιο «ενδιαφέρον» με την προσθήκη ενός στυμμένου λεμονιού ή λάιμ.
– Προσθέστε παγάκια στο νερό σας –
θα σας βοηθήσει να κάψετε θερμίδες.
– Αραιώστε το χυμό σας (μήλο, σταφύλι, ή πορτοκαλί) με νερό. Είναι συνήθως πολύ γλυκό έτσι κι αλλιώς.
Περισσότερη ενυδάτωση με λιγότερες
θερμίδες.
– Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα ή
δύο ποτήρια νερό. Ξεκινήστε νωρίς και
αισθανθείτε καλύτερα, με ευεξία όλη

την ημέρα.
– Φάτε τρόφιμα πλούσια σε νερό.
– Έχετε ένα μεγάλο ποτήρι νερό σε
κάθε μεταβατικό σημείο της ημέρας:
Όταν σηκώνεστε το πρωί, πριν φεύγετε από το σπίτι, όταν κάθεστε στη
δουλειά, όταν θα πάτε για φαγητό.
– Πιείτε νερό ή ποτά διαίτης αντί τα υψηλής θερμιδικής αξίας, ζαχαρούχα ποτά.
– Έχετε ένα ποτήρι νερό με το γεύμα
σας, ειδικά όταν πίνετε αλκοόλ.
– Πάρτε ένα μπουκάλι νερού μαζί σας
στις βόλτες σας.
– Παγώστε μικρά κομμάτια από καθαρισμένα λεμόνια, λάιμ και πορτοκάλια
και χρησιμοποιείστε τα αντί για παγάκια – είναι δροσιστικά και σας βοηθούν
να φτάσετε στη μια μερίδα φρούτων.
– Στο σπίτι έχετε πάντα ένα ποτήρι
νερό, ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, φτιάχνετε το δείπνο ή βρίσκεστε στον υπολογιστή.
– Αντικαταστήστε τον καφέ ή το τσάι
σας με ένα φλιτζάνι ζεστό νερό και
μια σταγόνα μέλι.
– Κρατήστε το νερό κρύο. Ορισμένοι

θεωρούν ότι έχει καλύτερη γεύση και
το σώμα σας θα κάψει μερικές θερμίδες για να ισορροπήσει τη θερμοκρασία του σώματος.
– Το νερό σε θερμοκρασία δωματίου
είναι καλύτερο, αν είστε αφυδατωμένοι. Το σώμα σας το απορροφά πιο
γρήγορα.
– Πιείτε το νερό με καλαμάκι καθώς
παίρνετε μεγαλύτερες γουλιές και πίνετε πολύ περισσότερο.
– Προσθέστε το νερό στην καθημερινή φροντίδα του δέρματος σας. Πιείτε νερό, καθαρίστε το πρόσωπο σας,
ενυδατώστε το.
– Να θυμάστε ότι όσο περισσότερο
νερό πίνετε, τόσο λιγότερο πεινασμένοι θα νιώσετε και το λιγότερο πιθανό
να αναζητήσετε κάποιο σνακ.
– Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας ένα
αναψυκτικό διαίτης ή άλλο καφέ μέχρι
να έχετε πιει 2-4 ποτήρια νερό.
– Το νερό από μόνο του δεν περιέχει
θερμίδες ή λιπαρά και έχει τόσα πολλά
οφέλη για την υγεία που κρύβονται
στην απλότητα του.
Πηγή: myworld.gr
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11ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων, “γκολ στη φτώχεια”
Τα παιδιά της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων, μετά
από μήνες και μήνες προετοιμασίας συμμετείχαν στο 11ο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων που έγινε στην πόλη Πόζναν, μια
ιστορική πόλη της Πολωνίας, κάπου 280 χιλιόμετρα δυτικά της
Βαρσοβίας, στα μέσα Αυγούστου.
Εκεί συναντήθηκαν 64 χώρες-ομάδες από όλα τα σημεία του
πλανήτη με κύριο στόχο όχι να «σηκώσουν την κούπα», αλλά
κυρίως, όλοι μαζί να βάλουν ένα γκολ στη φτώχεια και στα δίχτυα του κοινωνικού αποκλεισμού. Από την Αυστραλία μέχρι
την Καμπότζη, από την Κιργιζία μέχρι την Ελβετία (ναι, έχει
και εκεί αστέγους, φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό!), από
την Αργεντινή μέχρι τη Νότια Κορέα.
Η ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων συμμετείχε για
έβδομη συνεχή χρονιά στη σπουδαία αυτή παγκόσμια ποδοσφαιρική σύναξη. Στην πρώτη της συμμετοχή, το 2007 στην
Κοπεγχάγη, είχε ανακηρυχθεί και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια
Ήθους (Fair Play Award)!
Στο εφετεινό αγωνιστικό μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το
τρόπαιο κατέκτησε η ομάδα της Βραζιλίας. Η ελληνική ομάδα
πήγε αρκετά με 6 νίκες και 7 ήττες, καταλαμβάνοντας την 33η
θέση στην τελική κατάταξη. Συμμετείχαν οι Θ. Βούρβος, Α.
Ζαχαράς, Ε. Ιμεράι, Κ. Ασημάκης, Χ. Τσακίρης, Σ. Τζαφέρι, Δ.
Γούγου και για πρώτη φορά μια γυναίκα, η Ορθοδοξία Σκούρα,
που πέτυχε και 4 τέρματα! Προπονητής της ομάδας ο Σέργιος
Μήλης και αρχηγός της αποστολής ο Χρήστος Αλεφάντης.
Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο (2014) θα φιλοξενηθεί από
τη Χιλή.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Γκολ στη Φτώχεια», η INTERAMERICAN παρέσχε στα μέλη της ελληνικής αποστολής δωρεάν ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις ζωής και
διαρκούς ανικανότητας από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικών
δαπανών θεραπείας από ατύχημα, καθώς επίσης καλύψεις
έναντι ομαδικού ατυχήματος. Είναι δε στο πλευρό τους από
την πρώτη τους συμμετοχή στο 5ο Παγκόσμιο Κύπελλο που
έγινε στην Κοπεγχάγη.
Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει την έκδοση του περιοδικού των Αστέγων «Σχεδία». Με την οργανωμένη πώληση της
«Σχεδίας», οι Άστεγοι εισάγονται ουσιαστικά σε μια επαγγελματική δραστηριότητα με στοιχειώδες ατομικό κέρδος, που κεφαλαιοποιείται για την αγορά νέων αντιτύπων προς πώληση.

Πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος
Όπως ορίζεται και από τους κανονισμούς της διοργάνωσης, δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων έχουν συμπολίτες που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη βία του

κοινωνικού αποκλεισμού: άστεγοι, πρώην χρήστες σκληρών ουσιών που τώρα βρίσκονται στο στάδιο της απεξάρτησης, πρόσφυγες αιτούντες άσυλο και πωλητές περιοδικών δρόμου.
Δικαίωµα συµµετοχής στο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων, έχουν
τα άτοµα, άνδρες ή γυναίκες, τα οποία είναι τουλάχιστον 16 χρόνων και πληρούν μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι άστεγοι ή υπήρξαν άστεγοι για κάποιο χρονικό διάστηµα
µεταξύ δύο διοργανώσεων.
Το εισόδηµά τους προέρχεται από την πώληση εντύπων δρόµου
(street papers), όπως είναι το περιοδικό δρόμου «σχεδία».
Είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσφυγες των οποίων η απόφαση για την χορήγηση ασύλου εκκρεμεί.
Είναι ενταγµένοι σε πρόγραµµα απεξάρτησης από ψυχότροπες
ουσίες ή το αλκοόλ και υπήρξαν άστεγοι για κάποιο χρονικό διάστηµα τα τελευταία δύο χρόνια.
H ποδοσφαιρική ομάδα των αστέγων είναι, στην ουσία, ο πρόδρομος του περιοδικού δρόμου «σχεδία», αφού το Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων γεννήθηκε μέσα από ένα συνέδριο του Διεθνούς
Δικτύου Περιοδικών Δρόμου, το 2002 στο Κέιπ Τάουν.

Πού προπονούνται
Οι πόρτες των αποδυτηρίων είναι ανοιχτές για όλους και
όχι µόνο για εκείνους που πληρούν τα τυπικά κριτήρια
συµµετοχής στο Παγκόσµιο Κύπελλο Αστέγων.
Κάθε χρόνο ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί το γήπεδο
Ρουφ για τις ανάγκες της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας
αστέγων. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή
20:00-22:00 στο γήπεδο Ρουφ (Πέτρου Ράλλη & Πειραιώς)
και για τη νέα σεζόν θα ξεκινήσουν αρχές Οκτωβρίου.
Επικοινωνία: Σέργιος Μήλης
T: 2130231220 - E: s.milis@shedia.gr
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΚΟ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ 39Α - 10438 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30 213 023 1220 Email: info@shedia.gr

Προπονητικό καμπ υδατοσφαίρισης στον ΑΝΟΓ
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησε
την Δευτέρα 26 Αυγούστου στο κολυμβητήριο του ΑΝΟΓ το προπονητικό
καμπ υδατοσφαίρισης υπο τις οδηγίες
του θρύλου του παγκοσμίου πόλο
Ιγκόρ Μιλάνοβιτς.
Για δυο εβδομάδες εξήντα και πλέον
παιδιά και έφηβοι από σωματεία της
Αττικής και όχι μόνο θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να διδαχθούν τα μυ-

στικά του αθλήματος από τον
άνθρωπο που τα έχει κατακτήσει όλα
στην καριέρα του κι έχει συνδέσει το

όνομά του με την «Μεγάλη των Πλάβι
σχολή» και την σπουδαία καριέρα του
ως παίκτης κι ως προπονητής της Παρτιζάν Βελιγραδίου.
Ο δυο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης μίλησε για την παρουσία του στην Ελλάδα: «Νιώθω τη Γλυφάδα σαν το
δεύτερο σπίτι μου . Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό τον
κάμπ είναι μια ευκαιρία για να πετύ-

χουμε κάποιους στόχους με τα νέα
παιδιά κι αυτό το διάστημα των δυο
εβδομάδων που διαρκεί είναι η μίνι-

μουμ περίοδος για να δούμε βελτίωση
, να «χτίσουμε» κάτι ποιοτικό στα νέα
παιδιά. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία
και για μένα αφού καλούμαι για πρώτη
φορά έξω από την Σερβία να διδάξω
τις εμπειρίες μου αλλά πραγματικά το
απολαμβάνω.
Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ έχοντας
μια εικόνα από την πρώτη ημέρα του
καμπ είναι ότι τα παιδιά θα είναι καλύτερα στο τέλος αυτού του διαστήματος
σε διάφορους τομείς όπως το κοντρόλ
της μπάλας , την πάσα και το σουτ. Η
δουλειά μου γίνεται ακόμη πιο εύκολη
έχοντας δίπλα μου εξαιρετικούς συνεργάτες και συγκεκριμένα τους δυο
προπονητές του ΑΝΟΓ τον Λευτέρη
Βούρο και τον Κώστα Καναβό με τους
οποίους έχω συνεργαστεί και παλιότερα λόγω της φιλίας που έχουν εδώ
και χρόνια Γλυφάδα και Παρτιζάν. Εύχομαι το κάμπ αυτό να γίνει θεσμός τα
επόμενα χρόνια και να βοηθήσω κι εγώ
στην ανάπτυξη του ελληνικού πόλο».
Το “1ο Igor Milanovic camp” συνεχίζεται στο κολυμβητήριο του ΑΝΟΓ,
πρωί 9-12 και απόγευμα 5-8. Πληροφορίες στη Γραμματεία του Ομίλου
στα τηλέφωνα 210 8944.913 και 210 8944.914

ΕΒΔΟΜΗ
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”

Ο “Αναγυρούς” Α.Ο. Βάρης
ξεκινάει προπονήσεις στο στίβο

«ΚΑΝΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
ΝΑ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ»
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 2η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Junior
από 6-8 ετών
Ακαδημίες από 5 ετών και πάνω
Ακαδημίες από 9-10 ετών
Βετεράνων/ Ανεξάρτητων
Παμπαίδες από 11-12 ετών
Παίδες
από 13-14 ετών
Νέοι
από 15-17 ετών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 18:00-21:00
ΤΗΛ/ FAX 210-8991154
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ
ΤΗΛ. 6932627835

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Συνέχεια στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δίνει η
ομάδα μας.
Φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας δίνει η ομάδα του Παλληνιακού Α.Ο. Επαιξε με τον Α.Ο. Κορωπίου και έληξε
ισόπαλο 4-4 και έπονται οι παρακάτω αγώνες.
Σάββατο 31.08.2013
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Νικολακάκης
Τετάρτη 04.09.2013
Βριλλήσια - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Σάββατο 07.09.2013
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Χαλάνδρι (Δεν έχει καθοριστεί σε ποιο
γήπεδο θα γίνει το παιχνίδι)
Ώρα έναρξης για όλα τα παιχνίδια 18:00

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
Έχουν ξεκινήσει ήδη οι εγγραφές στις ακαδημίες του
Παλληνιακού και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράφονται ή να ζητούν πληροφορίες, καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στα γραφεία του συλλόγου Αγίου
Αθανασίου 2, στο γήπεδο της Παλλήνης, από τις 6-9μ.μ.
Τηλ. : 2106031950, 6944251086, 6977594594

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γκολφ
Γυναικών στη Γλυφάδα
Η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γκολφ Γυναικών Stroke - Play 2013
για τις 6-8 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας, με την οργανωτική συνδρομή του Ομίλου Γκολφ Γυναικών "Η ΑΘΗΝΑ"

Το τμήμα στίβου του Α.Ο.
Βάρης
“Ο Αναγυρούς”
πιστά στην παράδοση που
το θέλει εδώ και 13 χρόνια
στην υπηρεσία του κλασικού αθλητισμού, ξεκινάει
την
προπονητική
του
δράση για τη νέα περίοδο
στις 11 Σεπτεμβρίου 2013.
Στόχος τους είναι 1) Να
επενδύσουν στη σωματική
και ψυχική υγεία των παιδιών της περιοχής και 2) να

ο Δ.Σ. της ΕΠΣΑΝΑ
αποφάσισε όπως
παρατείνει την ημερομηνία κατάθεσης των
δηλώσεων συμμετοχής
για τα πρωταθλήματα
Παίδων, Παμπαίδων και
Junior έως την Δευτέρα
16/09/2013.

Τ

αναδείξουν τους αθλητές
που θα διακριθούν στα
πρωταθλήματα στίβου του
ΣΕΓΑΣ, κιάτι που έχουν καταφέρει με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, αν
κρίνει κανείς από τις διακρίσεις των αθλητών του,
τόσο στους διασυλλογικούς, όσο και στους πανελλήνιους αγώνες και από
την κατάταξη του συλλόγου μέσα στους 150 καλύτερους όλης της χώρας σε
σύνολο 325.

Τα τμήματα θα λειτουργούν
ως εξής:
1) Mini: (καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή
16.15 - 17.15) για παιδιά
που έχουν γεννηθεί το
2005 - 2006 - 2007 και θα
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο του κλασικού αθλητισμού.
2) Προαγωνιστικό: (καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή 17.15 - 18.15)
για παιδιά που έχουν γεννηθεί 2001 - 2002 - 2003 2004 και θα είναι στον προ-

Κλήρωση πρωταθλημάτων
H κλήρωση των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλουτης ΕΠΣΑΝΑ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
4 Σεπτεμβρίου και ώρα 7μ.μ. στο Plaza Resort στην
Παλαιά Φώκαια.

θάλαμο της αγωνιστικής
ομάδας συμμετέχοντας σε
τοπικούς αγώνες και αγώνες που διοργανώνει ο
ΣΕΓΑΣ για όλες τις ηλικίες.
3) Αγωνιστικό: (καθημερινά
από Δευτέρα έως και Παρασκευή 18.00 - 20.00 και
Σάββατο 9.30 - 11.00) για
αθλητές που έχουν γεννηθεί από το 2000 και κάτω
και συμμετέχουν στους
διασυλλογικούς αγώνες
και το Πανελλήνιο Πρωταθλήματα.
4) Τμήμα υποψηφίων: Για
ΤΕΦΦΑ και στρατιωτικές
σχολές (καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή
18.00 - 20.00 και Σάββατο
9.30 - 11.00) οι εγγραφές
θα γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, στα γραφεία του Συλλόγου τηλ.
επικοινωνίας 210 9655.475.

Νομιμοποίηση σε αυθαίρετες αθλητικές εγκαταστάσεις
λύνεται ένα χρόνια πρόβλημα
Το τεράστιο ζήτημα των αυθαίρετων
αθλητικών εγκαταστάσεων -συμπεριλαμβανομένων κι αυτών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης- επιλύει σχετική διάταξη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις», που ψηφίστηκε 1/8 από τη
Βουλή, ύστερα από πρωτοβουλία του
Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αναπληρωτή
Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., Σταύρο Καλαφάτη.
Ο Γιάννης Ανδριανός, στην ομιλία
του, κατά τη συζήτηση στη Βουλή,
υπογράμμισε τη σημασία που έχει η
επίλυση του μεγάλου και χρονίζοντος
προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης
των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που
εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης:
«Όπως γνωρίζετε, στο εδάφιο Η της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι στις διατάξεις
για την τακτοποίηση υπάγονται και οι
"αθλητικές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικά σε αυτές κτήρια της Γενι-

κής Γραμματείας Αθλητισμού και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
που εποπτεύονται από αυτήν".
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα
υπαγωγής και σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό
παρόμοια προβλήματα».

καταστάσεις αυτές θα μπορούν πλέον
να αξιοποιήσουν τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ για εργασίες αναβάθμισης,
όπως για παράδειγμα, αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που αφενός θα μειώσει το λειτουργικό τους κόστος και αφετέρου
θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας.

Να απαρριθμήσουμε ποια είναι τα παράνομα αθλητικά εθνικά κέντρα; Το
"στέγαστρο Καλατράβα", το στέγαστρο του ποδηλατοδρομίου και άλλες
κατασκευές στο ΟΑΚΑ, διάφορες κατασκευές στον Άγιο Κοσμά, και, και...

Αφού οι εγκαταστάσεις δηλωθούν, το
πρόβλημα με τις άδειες λειτουργίας
τους σε ό,τι αφορά τις οικοδομικές
άδειες λύνεται χωρίς να απαιτούνται
στο εξής πρόσθετες παρατάσεις. Εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι,
όπως για παράδειγμα προβλήματα με
την στατική τους επάρκεια, άδειες λειτουργίας θα μπορέσουν να εκδοθούν
για όλες τις εγκαταστάσεις που τώρα
χαρακτηρίζονται αυθαίρετες.
Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις
ρυθμίσεις του νόμου περιλαμβάνονται
και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που
ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με την ψήφιση του νόμου δίνεται
λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα δεκαετιών που αντιμετωπιζόταν μέχρι
σήμερα με προσωρινές λύσεις.

Λύση σε ένα τεράστιο
πρόβλημα
Σε πρώτη φάση, οι αυθαίρετες κατασκευές θα δηλωθούν, ώστε να μπορούν να γίνουν στη συνέχεια εργασίες
επισκευής για τη βελτίωση, αποκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων ύστερα από την έγκριση των
αρμόδιων πολεοδομιών.
Επίσης, μετά την ένταξή τους, οι εγ-

Στην αμέσως επόμενη φάση θα διερευνηθεί η φέρουσα ικανότητα όλων
των εγκαταστάσεων που θα υπαχθούν
στο νόμο, διαδικασία που απαιτείται
ούτως ή άλλως σύμφωνα με τον Ν.
3843/2012 για την συμπλήρωση της
ταυτότητας του κτηρίου.
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