
Το κεφαλαιώδες συστα-

τικό της ευδαιμονίας

είναι η διάθεση, της

οποίας κυρίαρχοι είμα-

στε εμείς.

Διογένης ο Οινοανδεύς

Ξεκάθαρη  υπονόμευση  της  κυβέρνησης στοι-

χειοθετεί η εν γένει αντιπολιτευτική τακτική της

Νέας Δημοκρατίας, όπως κατέδειξε και η συμπε-

ριφορά του Σαμαρά στην ειδική συ-

νεδρίαση της ολομέλειας της

Βουλής, την περασμένη Δευτέρα 30

Μαρτίου. 

Η μεθοδευμένη και συνειδητά προ-

γραμματισμένη  υπονόμευση της

διαπραγματευτικής προσπάθειας

της Κυβέρνησης «κοινωνικής σω-
τηρίας», όπως την χαρακτηρίζει ο

Πρωθυπουργός, κατέστη εμφανέ-

στατη στην εν λόγω συνεδρίαση και είναι εναρμο-

νισμένη με την στοχευμένη επίθεση κατά του

Βαρουφάκη, του Kατρούγκαλου, της Ζωής Κων-

σταντοπούλου και όποιου άλλου πρόσφορου «πεσ-

σού», προκειμένου να επιτύχουν οι καταδικα-

σμένες, από την πρόσφατη λαϊκή ετυμηγορία, μνη-

μονιακές δυνάμεις, να κάνουν ρουά ματ και να ρί-

ξουν τον Τσίπρα. Μόνο που το «σκάκι» παίζεται με

ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Δεν είναι μπάλα να

την κλωτσάς.                                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ της

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
l Στοχοποίηση της Προέδρου της Βου-

λής, Κατρούγκαλου, Βαρουφάκη κ.α.

l Κατρακύλα Σαμαρά

l Λανθασμένος χειρισμός Τσίπρα

Νέες χωροθετήσεις λαϊκών αγορών
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Bουλιαγμένης σελ. 7

Grand Prix Τοξοβολίας στο
Μαραθώνα Σελ. 22

Σύσκεψη για τον πρωτογενή
τομέα στην Αν. Αττική Σελ. 6

Κατακυρώθηκαν οι μισθώσεις
παραλιών στα 3Β Σελ. 7

Τελετή έναρξης αλιευτικού
καταφυγίου Π. Φώκαιας Σελ. 6

Η Υδρούσα εγκαινιάζεται! Σελ. 12

Aφήστε μέσα σας

να ανθίσει 

η αισιοδοξία, 

η διάθεση... 

πηγή χαράς 

και ευτυχίας

Xαρείτε την

ομορφιά της

εαρινής φύσης 
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Και αντίπαλος δεν είναι η κυβέρνηση, αλλά η χρηματο-

πιστωτική δυναστεία της Ευρωπαϊκής Εταιρειοκρατίας. 

Ο υπό προθεσμία αρχηγός της Ν.Δ. Αντώνης Σαμαράς

και ο υπό απόσυρση πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βε-

νιζέλος ήσαν  α π α ρ ά δ ε κ τ ο ι και καταστρεπτικοί – και

ως κυβερνητικοί εταίροι και ως αντιπολίτευση – για τη

δημοκρατία, το κοινοβουλευτικό καθεστώς και τη χώρα!

Η αναφορά μου στο σκάκι σχετικά με την τακτική Σα-

μαρά, δεν είναι τυχαίο στοιχείο εντυπωσιασμού. Δεν

υπάρχει παγκοσμίως σκακιστής, μετρ ή και μεγάλος

μετρ που να καταφέρει με μια κίνηση να κάνει ρουά –

ματ. Πρέπει πρώτα να «φάει» πιονάκια, αξιωματικούς,

άλογα, να «καταλάβει» πύργους, να κατακρημνίσει τη

βασίλισσα, για να φτάσει στο πολυπόθητο «ματ». Αυτό

προσπαθεί να κάνει κι ο Σαμαράς. Χτυπάει όπου νομίζει

ότι υπάρχει αδύνατο σημείο. Ας προσέχει όμως γιατί η

«βασίλισσα» είναι σκληρό καρύδι και θα σπάσει τα δικά

του «καρύδια».

Δεν περνάει ο τσαμπουκάς. Κομμένη! Παρακολουθού-

σαν και μαθήτριες και μαθητές απ’ τα δυτικά θεωρεία... 

Θα σκέφθηκαν συνειρμικά, «ποιό μπούλινγκ; Εδώ γίνε-

ται “της εκδιδομένης το κιγκλίδωμα”! Συγχωρήστε μου

τυχόν ανάρμοστες εκφράσεις· ήταν φραστικό επόμενο

της συμπεριφοράς των ανδρών της “αντρικής σχολής”»!

Το λάθος του Τσίπρα

Στην πολιτική και στο «ναό της δημοκρατίας» - στη Βουλή

γίνονται πολλά, μα πάρα πολλά λάθη.

Αρχίζω απ’ το πιο ανεπαίσθητο λάθος. Αυτό που κατα-

μαρτυρείται στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ενώ η

ομιλία του, αυτή καθ’ εαυτή, ήταν θαυμάσια, δεν απευθυ-

νόταν κυρίως προς τη Βουλή, αλλά προς τα θεσμικά όρ-

γανα της Ε.Ε. και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και

υπ’ αυτή την έννοια ήταν εύστοχη, γιατί πρέπει οι εταί-

ρες και οι εταίροι να κατανόησαν αρκετά, μέχρι πού εί-

μαστε διατεθειμένοι να υποχωρήσουμε και πέραν τούτου

ΟΥΔΕΝ. Ούτε βήμα πίσω!

Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να θυσιάσει άλλο τον

Ελληνικό λαό, την αξιοπρέπειά μας και την υπόστασή μας

ως ανεξάρτητο κράτος. Ούτε περαιτέρω την οικονομία

μας και την εθνική περιουσία. Αυτή την εντολή εξ’ άλλου

έχει.

Ποιό ήταν το λάθος; Το λάθος ήταν επικοινωνιακό. Όταν

θέλεις να προσκαλέσεις ή και να προκαλέσεις κάποιον να

συμπαραταχθεί δεν του επιτίθεσαι, έστω για δευτε-

ρεύοντα θέματα, για «τον βίο και την πολιτεία του», για

να του δώσεις την ευκαιρία ν’ αντιδράσει. Δεν του δίνεις

ερείσματα. Δεν του δίνεις «όπλα» να κάνει τον «μάγκα»,

να επιτεθεί, να βρίσκει δικαιολογίες αντιπερισπασμού. Κι

αυτό το ανεπαίσθητο, βέβαια, λάθος, το έκανε ο Τσίπρας. 

Η Πρόεδρος Ζωή Κωνσταντοπούλου, με το πολιτικό προ-

σωπικό που έχει απέναντί της, σε ικανό αριθμό, της «αν-
τρικής σχολής», που λέει ο Σαμαράς, χωρίς ευγένεια

τρόπων και ψυχής, χωρίς αίσθηση χιούμορ ή λεπτής ει-

ρωνίας, χωρίς σεβασμό στους θεσμούς και στο λειτούρ-

γημα που οφείλουν να διακονούν, ας κρατήσει το ιδιαί-

τερο ύφος που τhν χαρακτηρίζει, μόνο για όσους είναι

του αντίστοιχου επιπέδου. Για τους σοβαροφανείς και

τους αγροίκους, ας προσαρμοστεί αναλόγως. 

Εκείνος που πραγματικά ήταν απαράδεκτος ήταν ο Σα-

μαράς με την κεκτημένη αλαζoνεία του, το επιθετικό

ύφος της «αντρικής σχολής»(!), του γηπέδου ή του

«αφεντικού» αμερικάνικης εταιρείας. Ο Σαμαράς είναι αν-

τιπροσωπευτικός τύπος «αυταρχικού» χαρακτήρα. Στην

κοινωνιολογία κυρίως ως αυταρχικοί τύποι χαρακτηρί-

ζονται άτομα που φέρονται αυταρχικά προς τους κατώ-

τερους κοινωνικά, οικονομικά, σωματοτυπικά ή εκ

περιστάσεως και με δουλοπρέπεια και επίπλαστης ευγέ-

νειας προς τους κατά περίπτωση ανώτερους. 

Ο Σαμαράς ήθελε να δείξει, δυναμισμό, αποφασιστικό-

τητα και αυτοπεποίθηση για εσωκομματική επιβεβαίωση,

αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η εν γένει ανεπίτρεπτη

στάση του και αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά του εκ-

πορεύεται από μεθοδευμένη και προγαρμματισμένη στό-

χευση της Κυβέρνησης, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις

που θα ‘χει η όποια αποδυνάμωσή της, στις δύσκολες δια-

πραγματεύσεις που επιχειρεί, για την πατρίδα μας και τον

ελληνικό λαό. 

Οι «απέναντι», οι αντίπαλοι, οι «εταίροι» και «σύμμαχοι»

(εντός εισαγωγικών) και μιλώ για το Ευρωπαϊκό κατε-

στημένο και τις κυβερνήσεις τους κι όχι για τους λαούς,

«τρίβουν τα χέρια τους με την ελληνική διχόνοια, όταν

μάλιστα η μια πλευρά έχει, εξυπηρετική των συμφερόν-

των τους ιδεολογία, αλλά και ενοχικές οικονομικές αλ-

ληλοεξαρτήσεις. 

Ούτε βήμα πίσω

Ενα πιστωτικό γεγονός δεν είναι ευτυχές γεγονός. Δεν

είναι όμως και η καταστροφή, ιδίως για ‘κείνον που αναγ-

κάζεται ή το αφήνει να εκδηλωθεί.

Έχω γράψει από το Μάη του 2010 τι κάνεις όταν χρω-

στάς. Όταν έχεις επωμισθεί ένα επαχθές και δυσβάστα-

κτο χρέος. Θα τα ξαναπώ τηλεγραφικά:

- Κάνεις αναστολή πληρωμών – όχι παύση. 

- Κάνεις λογιστικό έλεγχο χρέους. (Πως προήλθε κάτω

από ποιές συνθήκες και με ποιούς όρους).

- Έλεγχο επιτοκίων· και συγκριτικό.

- Ζητάς αυτά που σου χρωστάνε (κατοχικό δάνειο, πολε-

μικές επανορθώσεις κλπ, γιατί το θέμα μπορεί να είναι

πρωτίστως ηθικό, αλλά κυρίως είναι υλικό· πραγματικό

γεγονός). Προσθέτω:

- Πρέπει να απαιτήσουμε οικονομικές επανορθώσεις από

την Ε.Ε. και το ΔΝΤ και κάθε υπεύθυνο φορέα για την οι-

κονομική και ανθρωπιστική κρίση, που έχει υποστεί η

Ελλάς, από τα μέτρα που μας επέβαλε η Τρόικα, εν καιρώ

«ειρήνης», αλλά πλήρους οικονομικού πολέμου. 

- Κάνεις συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών

και είσαι ανελέητος σε όποιον ξεφεύγει ή και επιπλέον

κερδίζει από την κοινή εργώδη προσπάθεια ανόρθωσης

και θυσιών. 

- Οργανώνεις την οικονομική σου ανόθρωση. Εργάζεσαι

και παράγεις. Δεν παράγεις με 2 εκατομμύρια ανέργους

και υποαπασχολούμενους. 

- Πτώχευση χώρας ΔΕΝ υπάρχει. Χρησιμοποιείται ο όρος

μόνο για τρομοκράτηση, κατ’ αντιστοιχεία προς την ιδιω-

τική πτώχευση. 

- Για την προπαγάνδα αποπροσανατολισμού και τρομο-

κράτησης πρέπει να πιάσουν δουλειά και οι εισαγγελείς.

Είναι ο καθένας ελεύθερος να λέει αυτά που πιστεύει,

αλλά θα τον βοηθήσει πολύ να τα λέει σωστά και ωφέ-

λιμα, αν υποχρεούται να φέρει το βάρος της απόδειξης,

ή έστω της λογικής υποστήριξης των λεγομένων του. 

Τελειώνω με μια σύσταση προς τους Σαμαρά & Σια:

Εάν αποτύχει η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα βγουν κερδι-

σμένοι αυτοί που μας έφεραν σ’ αυτήν την κατά-

σταση. Θα έλθουν ακραίες καταστάσεις. Δεν θα

επιστρέψει ο ...Σαρκοζί, αλλά μια «καλή» Λεπέν. 

Υπονόμευση 

της Κυβέρνησης

Πασχαλινές εκδηλώσεις Σελ. 4,5

Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλ-

λόγων στα 3Β Σελ. 7

Απαγόρευση ελεύθερου εμπο-

ρίου στα 3Β Σελ. 7

Ο θάνατος και η γέννηση των
αστεριών Φαίδρα Φραγκομανώλη Σελ. 8

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

Το μπάνιο Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

Καλή Ανάσταση, Χαρούμενη
Λαμπρή Γρ. Ρώντας Σελ. 9

Πώς θα προστατεύσετε τις συ-
ναλλαγές σας στο Ιντερνετ Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - σχόλια Σελ. 14

Παράνομη - από το ΣτΕ - η απευθείας μαζική
παραχώρηση αιγιαλού Σελ. 14

Χρήσιμα επαγγέλματα Σελ. 15

“Εκ παιδείας άρχεσθαι” Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στο
Κορωπί  Σελίδα 18, 19
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H καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου και Βουλιώτισσα δι-

καιώνεται στον αγώνα της να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και

Εστία Μουσών, ένα παλιό κλασικό, πέτρινο σπίτι στη

Βούλα, ιδιοκτησία της Ακαδημίας Αθηνών.

Μέχρι σήμερα, όποτε απευθυνόταν στη Δημοτική Αρχή,

άκουγε ότι στην περιοχή (επί της Βασ. Παύλου) λίγο πριν

την πλατεία, δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση!

Δεν επιτρέπεται δηλαδή  να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Βι-

βλιοθήκη του Δήμου.

Ετσι λοιπόν απευθύνθηκε στην επίτιμο Σύμβουλο Επικρα-

τείας Ιωάννα Μαρή, η οποία υπηρέτησε δεκαπέντε χρόνια

στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και η οποία κατέθεσε γνωμάτευση

με θέμα «Εάν οι πολεοδομικές διατάξεις του Δήμου Βού-

λας επιτρέπουν τη χρήση κτηρίου για τον πολιτισμό, και βι-

βλιιοθήκη, εις το επί των οδών Αισώπου 2 και Βασ. Παύλου

παραδοσιακό κτήριο, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών».

Τι γράφει εν κατακλείδι η Ι. Μαρρή:

«Σαφής γίνεται η διάκριση από το νομοθέτη μεταξύ των
κτηρίων χρήσεως κατοικίας ή πολιτισμού, όπου ο άνθρω-
πος ικανοποιεί ατομικές, φυσικές και πνευματικές του
ανάγκες, και των κτηρίων χρήσεως εμπορικής ή βιομηχα-
νίας κλπ., όπου κάποιος ασκεί με σκοπό το κέρδος, την
επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο σκοπός του νομο-
θέτη που ίδρυσε τέτοια διαφορετική μεταχείριση είναι η
διαφορά των δύο χρήσεων και από άποψη εξωτερικής εμ-
φάνισης του κτηρίου, και από άποψη θορύβου, κίινησης και
ενόχλησης προς τους κατοίκους προκαλούμενης κατ’ ανάγ-
κην από μια επαγγελματική χρήση. Τουναντίον η χρήση για

πολιτισμό ομοιάζει προς τη χρήση κατοικίας και εξωτερικά
και από άποψη όχλησης - διότι πολιτισμός και πολιτιστικές
συναντήσεις μπορούν να γίνονται και στις κατοικίες χωρίς
κανένας να ενοχληθεί. Δεν υπάρχει όχληση διότι η κίνηση
είναι κατ’ ανάγκην μικρή και αθόρυβη και η εξωτερική εμ-
φάνιση του κτηρίου δεν διαφοροποιείται από εκείνην της
κατοικίας.
Ο νέος νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α), ο οποίος προβλέπε-
ται ότι θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες διατάξεις,
προβαίνει σε νέα χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθ-
μιση. Οι προβλεπόμενες κατηγορίες κατοικίας Κ1, κατοι-
κίας επιπέδου γειτονιάς, και λοιπές προβλέπουν σαφώς
χρήσεις κτηρίων πολιτισμού (Αρθρο 16, 1.5 - άρθρο 17,
1.3)». 
Και καταλήγει η Ι. Μαρρή: «Θεωρώ ότι είναι απολύτως σύμ-

φωνη με τις ισχύουσες, παλαιές εξίσου καθώς και με τις
νέες πολεοδομικές διατάξεις και πιστεύω ότι η απόφαση
του Δήμου να επωφεληθεί της ανιδιοτελούς προσφοράς
των δημοτών, θα εμπλουτίσει το Δήμο Βάρης, Βούλας,
Βουλιαγμένης με μια νέα πολιτιστική χρήση αναγκαία πε-
ρισσότερο από ποτέ στους καιρούς μας».

Μετά ταύτα η Βούλα Λαμπροπούλου επανέρχεται στη Δη-

μοτική Αρχή, με νέα επιστολή της, σημειώνοντας: 

«Κύριε Δήμαρχε,
Γνωρίζετε βέβαια για την … αλληλογραφία των τελευταίων
ετών μεταξύ του Δήμου (των προηγουμένων Δημάρχων)
και εμού σχετικώς με το κτήριον της οδού Αισώπου 2 και
Βασιλέως Παύλου, το οποίον κατά την επιθυμίαν όλων σχε-
δόν των κατοίκων της Βούλας θέλουμε να γίνει «Σπίτι Πο-
λιτισμού» - «Εστία Μουσών».
Την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί (ανεπίσημα), μου
είπατε πολύ ευγενικά και πρόθυμα ότι δεν θα είχατε αντίρ-
ρηση, αν ήταν δυνατόν να προσκόμιζα μια γνωμάτευση από
το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πράγμα το οποίο έκανα.
...Προς ευόδωση του ευγενικού αυτού σκοπού αναμένουμε
την απάντησή σας».

Στη Δημοτική συνεδρίαση της 31/3/15, ο επικεφαλής της

“Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, αναφέρθηκε

στο θέμα και κατέθεσε τη γνωμάτευση, στο Προεδρείο.

Ο Δήμαρχος επιφυλάχθηκε να τη μελετήσει.

Ελπίζουμε κι εμείς ότι ανοίγει ο δρόμος για τον πολιτισμό!

Το “ΣτΕ” λέει ναι στο Σπίτι πολιτισμού και βιβλιοθήκη στη Βασ. Παύλου στη Βούλα
Δικαιώνεται η προσπάθεια της Βούλας Λαμπροπούλου
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Φιλανθρωπική εκδήλωση

Κυριακή 5 Απριλίου, ώρα 11.30π.μ. το ΚΑΠΗ

του Δήμου Μαρκοπούλου διοργανώνει εκδή-

λωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα στην καφε-

τέρια “REMEΖZO” στο Π.Ράφτη. Την

εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρωτοσύγγελος

Πατήρ Ιερόθεος Καλογερόπουλος της Μη-

τροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Στο

τέλος της εκδήλωσης θα κληρωθούν δωράκια.

Στην εκδήλωση μπορούν να παρευρεθούν και

άτομα που δεν είναι μέλη του ΚΑΠΗ. 

Τιμή συμμετοχής: 6 € το άτομο

Διήμερη Εκδρομή

Διήμερη εκδρομή σε Ελασσόνα -Λάρισα - Ι.Μ.

Παναγίας Ολυμπιώτισσας - Γύρος Κισσάβου -

Αμπελάκια, οργανώνει το ΚΑΠΗ Μαρκοπού-

λου για Τρίτη 28- Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Τιμή συμμετοχής: 60€ το άτομο ώρα αναχώ-

ρησης: 07:30 από τα ΚΑΠΗ

Εγγραφές 22 Απριλίου

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στο

KAΠΗ Μαρκοπούλου

-Ομάδα  χειροτεχνίας Δευτέρα 11:30-13:30

-Ομάδα χορωδίας Τρίτη 18:30-20:00, Πέμπτη

19:00-20:30

-Ομάδα γυμναστικής Δευτέρα-Τετάρτη-Παρα-

σκευή 10:30-11:30

-Ομάδα ψυχαγωγίας Δευτέρα-Τετάρτη- Πα-

ρασκευή 11:30-12:30

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

-Ομάδα ψηφιδωτού Δευτέρα 17:30-19:00

-Ομάδα κατασκευής κοσμήματος Σάββατο

10:00-12:00

-Ομάδα γυμναστικής: Οι ώρες έχουν οριστεί

κατά τμήματα

-Ομάδα ψυχαγωγίας-παραδοσιακών χορών

Πέμπτη 18:30-20:00

-Ομάδα ψυχολογίας Τετάρτη 12:00-14:30

-Ομάδα θεάτρου Τρίτη 19:30-21:00

Συλλογή

τροφίμων 

O Εξωραϊστικός Σύλλογος

Αγίου Γεωργίου, Αγίας

Μαρίνας Κορωπίου, οργα-

νώνει Συλλογή τροφίμων

εν’ όψει της εορτής του

Πάσχα, προκειμένου να

εξασφαλιστούν μερίδες

φαγητού για το Πάσχα.

Τα τρόφιμα θα συλλέγον-

ται έως τις 10 Απριλίου και

θα δοθούν στην ενορία της

Αγίας Μαρίνας.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρα-

σκευή από 6 - 8 μ.μ. & Σάβ-

βατο, Κυριακή 10 - 12π.μ.

Πασχαλινή

5ήμερη 

εκδρομή

στη Σίφνο

Πενταήμερη Πασχαλινή

εκδομή στη Σίφνο (9-

13/4/15) οργανώνει ο Ομι-

λος Φίλων Βουνού &

θάλασσας. Πληροφορίες

στον ιστοχώρο του ομί-

λου: www.omilosfi.gr

Συνάντηση Μεγάλη Πέμ-

πτη 9-4 , 15:45 στο λιμάνι

του Πειραιά. Πλούσιο

πρόγραμμα με ξεναγή-

σεις, περιηγήσεις, πεζο-

πορίες και θρησκευτικές

παρακολουθήσεις.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210 9657879 - 6981101821

Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

“ O Mικρός
Πρίγκιπας”

Η θεατρική ομάδα του

Λαογραφικού Ομίλου

Βάρης “Σεμέλη” θα πα-

ρουσιάσει το έργο “Ο

Μικρός Πρίγκιπας” του

Εξυπερύ, το Σάββατο 4

και την Κυριακή 5

Απριλίου στις 9μ.μ. στο

θέατρο του 1ου Δημοτι-

κού Σχολείου Βάρης

(Αττιδος 7).

Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 11πμ

Μεγάλο κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Αθήνας θα
έχουμε την ευκαιρία  να γνωρίσουμε με τον ιστορικό πε-
ρίπατο  στα νεοκλασικά του κέντρου της Αθήνας Η περιή-
γηση  θα ξεκινήσει από τα  Παλαιά Ανάκτορα, τη σημερινή
Βουλή ένα νεοκλασικό κτίριο, σχεδιασμένο από τον
Βαυαρό αρχιτέκτονα της Βασιλικής Αυλής της Βαυαρίας
Φρειδερίκο φον Γκέρτνερ. Από το Σύνταγμα θα κατέβουμε
την Πανεπιστημίου  και θα σταθούμε στο εξαίρετο  νεο-
κλασικό,  το Ιλίου Μέλαθρον, γνωστό και ως Μέγαρο Σλή-
μαν είναι δημιουργία του Ερνέστου Τσίλλερ, που το
σχεδίασε το 1878 σαν κατοικία του Ερρίκου Σλήμαν

Συνάντηση Κυριακή  5/4, 11πμ στο σταθμό Μετρό Σύνταγμα, 

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

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

ή στο email : ena.drasi@gmail.com

«ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Στην καρδιά της άνοιξης - 10 έως 13 Απριλίου - και με την

ευκαιρία του Πάσχα η Εναλλακτική Δράση θα πραγματο-

ποιήσει τετραήμερη εξόρμηση στην ανθισμένη φύση με

ξεναγήσεις σε σημαντικά ιστορικά μνημεία της αρχαίας,

της Βυζαντινής και της νεότερης ιστορίας της Μακεδο-

νίας. Θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Δίο, τον  ιερό

χώρο των αρχαίων Μακεδόνων, στον αρχαιολογικό χώρο και το

εξαιρετικό μουσείο της  Πέλλας, της αρχαίας πρωτεύουσας της

Μακεδονίας,  να πεζοπορήσουν ή να απολαύσουν τη μοναδική

φύση στο Καϊμακτσαλάν, τα Λουτρά του Πόζαρ, με το περίφημο

φαράγγι Ράμνομπορ και το Πάϊκο, ενώ  θα περιηγηθούν τις πα-

νέμορφες  ιστορικές πόλεις Έδεσσα και Νάουσα. Τέλος θα γιορ-

τάσουν παραδοσιακά το Πάσχα. 

3μμ Αναχώρηση για επιστροφή στην Αθήνα 

Κόστος συμμετοχής 165 € για μέλη και 155 για μη μέλη 

Η διαφορά του μονόκλινου είναι 25 ευρώ

3μμ Αναχώρηση για επιστροφή στην Αθήνα 

Κόστος συμμετοχής 165 Ευρώ για μέλη και 155 για μη

μέλη. Η διαφορά του μονόκλινου είναι 25 ευρώ

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

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

ή στο Email: ena.drasi@gmail.com

Μπαζάρ της “Χρυσής Τομής”

Ο  Δήμος Λαυρεωτικής στηρίζει την προσπάθεια της «Χρυ-

σής Τομής» για το Πασχαλινό Μπαζάρ με τοπικούς παρα-

γωγούς και δημιουργούς του Δήμου, ώστε να

αναδειχθούν και να προωθηθούν τα προιόντα τους.

Η παραδοσιακή σχολή «Κοπανέλι» και η πρωτοβουλία γυ-

ναικών Κερατέας  «Μνησιμάχη» ενισχύουν τη δράση με

τη συμμετοχή τους.

Tα έσοδα  θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, το

Σάββατο 4  και  Κυριακή 5 Απριλίου 2015, στην αίθουσα

της « Χρυσής Τομής», Λεωφ. Αθηνών Σουνίου 55, στην

Κερατέα.

Το ωράριο λειτουργίας της Πασχαλινής Εορταγοράς θα

είναι:Σάββατο  10:00  - 14:00 & 17:00 - 21:00

Κυριακή 11:00 - 19:00

Όποιος παραγωγός ή χειροτέχνης της περιοχής επιθυμεί

να συμμετάσχει να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα

6976652080 – 69978003191.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και

το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»,

εγκαινίασαν έκθεση Φωτο-

γραφίας και Εγγράφων, με

θέμα: Η Ιστορία του τόπου

μας «Το Μαρκόπουλο των
Μεσογείων», την Παρα-

σκευή, 3 Απριλίου 2015 στο

Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου Μαρκοπούλου, με

αφορμή τη συμπλήρωση 111

χρόνων λειτουργίας του.

Η έκθεση αποτελείται κυρίως

από φωτογραφίες, αλλά και

ιστορικά έγγραφα, που πα-

ρουσιάζουν το Μαρκόπουλο

από το 1880, την απαρχή δη-

λαδή της ίδιας της τέχνης

της φωτογραφίας, μέχρι και

το 1950. Η καθημερινή ζωή,

οι γιορτές, τα ήθη και τα

έθιμα, τα παλαιά επαγγέλ-

ματα, οι σχολικές δραστη-

ριότητες, η εκπαίδευση, τα

σημαντικά ιστορικά σημεία

της περιοχής, μας ταξι-

δεύουν στο χρόνο. Ιδιαίτε-

ρης αξίας είναι οι εικόνες

της δύσκολης καθημερινό-

τητας κατά την περίοδο της

κατοχής, όπου καταγράφε-

ται ο αγώνας της επιβίωσης.

Έχοντας ξεπεράσει έναν

αιώνα ζωής, ο σημερινός

χώρος του Πολιτιστικού Κέν-

τρου του Δήμου Μαρκοπού-

λου, που θα φιλοξενήσει την

εκδήλωση, καταλαμβάνει βα-

ρύνουσα ιστορική σημασία

για την πόλη, καθώς αποτε-

λεί ένα μνημειώδες νεο-

κλασσικό κτίριο, με

εκλεκτικιστικές τάσεις. Θε-

μελιώθηκε το 1902, με

δωρεά του οικοπέδου και

σχέδια του μηχανικού Ανδρ.

Καλλία και λειτούργησε το

1904, ως Δημοτικό Σχολείο

αρρένων και αργότερα ως το

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μαρκο-

πούλου. Σήμερα, έχοντας

ανακατασκευαστεί, λειτουρ-

γεί ως εκθεσιακός χώρος και

στεγάζει τη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη και το Πολιτιστικό

Κέντρο του Δήμου.

Τα πλούσια φωτογραφικά και

έγγραφα ντοκουμέντα, που

θα έχουν την ευκαιρία να

δουν από κοντά οι επισκέ-

πτες της έκθεσης, οφείλον-

ται στη θερμή ανταπόκριση

δεκάδων συμπολιτών, του

Μουσείου Μπενάκη και του

Αρχαιολογικού Μουσείου,

στο σχετικό κάλεσμα του

Δήμου και την ευγενή παρα-

χώρηση του προσωπικού, οι-

κογενειακού και ιστορικού

υλικού, ειδικά για τη συγκε-

κριμένη εκδήλωση.

Στόχος της έκθεσης είναι η

γνωριμία με την ιστορία του

τόπου, μέσα από εικόνες του

παρελθόντος, που μας

αφορά όμως όλους. 

Η έκθεση θα διαρκέσει  έως

και τις 30-4-2015 και θα είναι

ανοιχτή στο κοινό, τις καθη-

μερινές, 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων»
Έκθεση Φωτογραφίας και Εγγράφων
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«Ανέβα στη
Στέγη για το 

Χαμόγελο 
του Παιδιού»

Η επιτυχημένη θεατρική παι-

δική παράσταση «Ανέβα στη
Στέγη να Φάμε το Σύννεφο»
θα παρουσιαστεί το Σάβ-

βατο 4 Απριλίου 2015, στις

19:15 στο Αμφιθέατρο του

Δήμου Σαρωνικού. 

Μικροί και μεγάλοι θα παρα-

κολουθήσουν τις περιπέ-

τειες της Αννούλας και των

κατοίκων της τσιμεντούπο-

λης προσφέροντας τρόφιμα

για την ενίσχυση των αναγ-

κών του συλλόγου «Χαμό-

γελο του Παιδιού».

Η πρωτοβουλία της διοργά-

νωσης ανήκει στο Δήμο Σα-

ρωνικού, το Γυμναστικό

Αθλητικό Σύλλογο Καλυ-

βίων και το «Χαμόγελο του

Παιδιού».

Διαγωνισμός

Φωτογραφίας

στον “Νότιο

Χώρο”

Διαγωνισμό φωτογραφίας

έχει ξεκινήσει ο “Νότιος

Χώρος” στη Βούλα με

θέμα: "Στην Άκρη του Κό-
σμου", εμπνευσμένο από

το νέο βιβλίο του συγγρα-

φέα Γιώργου Ξενάριου. Οι

συμμετέχοντες ανεβάζουν

στην εκδήλωση μέχρι και 3

φωτογραφίες έως τα με-

σάνυχτα της 30ης Απρι-

λίου με διακριτικό

#stinakritoukosmou.

118η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ

Η εαρινή 118η Δημοπρασία Σπανίων Βιβλίων

Ελλήνων Βιβλιοφίλων του Οίκου «Σπανός-

Βιβλιοφιλία» θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη 7

Απριλίου 2015 στον Φιλολογικό Σύλλογο

«Παρνασσός» στην Πλατεία Καρύτση, ώρα 19:00.
Θρησκευτικές & θεολογικές μελέτες του 19ου αιώνα, βι-

βλία γεωγραφίας, γλωσσικά (Molinar A., Λεξικό Λατινο-

Ουγγρικό-Ελληνό-Γερμανικό, 1709), Δαρβάρεως,

«Γραμματική Γερμανική», Βιέννη 1785, βιβλία ιατρικής-

υγιεινής (και ωτορινολαρυγγολογικά) του 19ου αιώνα,

ιστορικά αρχεία και έγγραφα 

Συνολικά δημοπρατούνται 630 παλιά και σπάνια

βιβλία, παλαιοί χάρτες της Ελλάδας, χαρακτικά,

έργα και αρχεία ταξινομημένα σε 60 κατηγορίες. 

Ακόμα 32 παλαιά και δυσεύρετα βιβλία θα

δημοπρατηθούν με τιμή εκκίνησης το ένα ευρώ.

Ο ΟΑΠΠΑ και η Δημοτική Αρχή του Δήμου 3Β οργανώνουν

πασχαλικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Σάββατο 4 Απριλίου, στις 12.00 - 15.00, στον πεζόδρομο

της Οδού Ποσειδώνος, οργανώνεται εκδήλωση με τίτλο

«Ένα Ταξίδι στο Ελληνικό Πάσχα» η οποία συνδυάζει αρ-

μονικά τις ελληνικές παραδόσεις με πολλαπλές δραστη-

ριότητες και καλλιτεχνικά δρώμενα όπως το σπάσιμο των

«Μπότηδων» από την Κέρκυρα, τα «Λαζαράκια» από τη

Ρόδο, τα «Αερόστατα» από την Αρκαδία, ο «Ζαφείρης» από

την Ήπειρο και άλλα πολλά.

Στον χώρο των πασχαλινών εκδηλώσεων θα βρίσκονται επι-

μορφωτές  του θεάτρου «Φούρνος», οι οποίοι θα επεξη-

γούν την ιστορία των εθίμων και θα τα αναπαριστούν με τη

βοήθεια των «εθελοντών» παρευρισκομένων.

Επιπλέον, οι ηθοποιοί της «Ελεύθερης Θεατρικής Σπουδής»

θα παρουσιάσουν το δραματοποιημένο παραμύθι, «Με χρώ-
ματα και μουσικές», μια διαδραστική παράσταση με ζων-

τανή, παραδοσιακή μουσική, στην οποία η συμβολή των

παιδιών θα είναι καθοριστική. Για τους μικρούς φίλους,

αλλά και για όσους το επιθυμούν, στον χώρο θα λειτουργεί

και εργαστήρι κατασκευής λαμπάδας. 

Μουσική -λογοτεχνική παράσταση

Το ίδιο βράδυ του Σαββάτου στις 20.00, στο Πολιτιστικό Κέν-

τρο «ΙΩΝΙΑ», στη Βούλα (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18), θα

πραγματοποιηθεί συναυλία παραδοσιακής μουσικής από τον

Όμιλο Ελληνικών Τεχνών, με τίτλο «Λαμπρόγιορτα». Μια μου-

σική -λογοτεχνική παράσταση με ηθοποιούς, μονωδούς, χο-

ρωδούς, συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας, με ύμνους και

τραγούδια από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας.

«Ένα Ταξίδι στο Ελληνικό Πάσχα»

Πολλαπλές εκδηλώσεις στη Βούλα

Ο Δήμος 3B βραβεύει τους 

επιτυχόντες μαθητές

Βράβευση των επιτυχόντων μαθητών σε σχολές της τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιεί ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βούλιαγμένης και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

την Κυριακή 5 Απριλίου στις 7 μ.μ. στην αίθουσα «Ιωνία»

(Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, παραπλεύρως Δημαρ-

χείου), προσφέροντας ένα συμβολικό βραβείο.

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσει η διακεκριμένη χορωδία

του 2ου Γυμνασίου Βούλας.

Πασχαλινή Συναυλία στην Παλλήνη

Πασχαλινή Συναυλία οργανώνει ο Δήμος Παλλήνης με τη Φιλαρμονική Ορχή-

στρα και Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου, τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις

8μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Γέρακα.

ΕΚΘΕΣΗ

Ανοιξιάτικες Δημιουργίες
Αγγελική Τσεβά

Σάββατο 4.4.2015 (του Λαζάρου)

Από 12 το μεσημέρι ως 9 το βράδυ
Παρουσιάζεται:

Ζωγραφική, Ανάγλυφη ζωγραφική, σε μεγάλα

μεγέθη αλλά και Μικρογραφίες.

Μικρογλυπτικά - Κεραμικά 

σε πρωτοποριακές ιδέες.

Δημιουργία ενός ειδικού τμήματος 

με συλλεκτικά έργα.

8.30μ.μ. κλήρωση ενός μεγάλη δώρου
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Ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του πρωτογε-

νούς τομέα στην Ανατολική Αττική - μια περιοχή που μπορεί να

αποτελεί μόλις το 1% της αγροτικής γης σε όλη την Ελλάδα,

αλλά αποτελεί το 40% στην Αττική - σημειώθηκε μετά τη σύ-

σκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου στα

γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με-

ταξύ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτη

Σγουρίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρου Φιλίππου, υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ατ-

τικής και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων της

περιοχής. 

Στο πρώτο μέρος της σύσκεψης ο Π. Σγουρίδης συναντήθηκε

με τη Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής Αγροτικής Οικονο-

μίας και Κτηνιατρικής Αιμιλία Ρόδη, τη Δ/ντρια Αγροτικής Οι-

κονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής Χρυσάνθη

Καπετανοπούλου και τους Τομεάρχες της συγκεκριμένης δι-

εύθυνσης και της Δ/νσης Αλιείας, οι οποίοι έθεσαν υπόψη του

Υφυπουργού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά

στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που καλούνται να φέρουν

εις πέρας στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας – πτη-

νοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας εστιάζοντας κυ-

ρίως στο ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών που

έχουν ως αποτέλεσμα συχνά να μην μπορούν να ανταποκρι-

θούν επαρκώς στα καθήκοντά τους τόσο στη διενέργεια ελέγ-

χων όσο και στην εξέταση των καταγγελιών που γίνονται.

Επιπλέον, διατυπώθηκε αίτημα για αποτελεσματικότερη συ-

νεργασία με το υπουργείο σε θέματα γραφειοκρατίας όπως

επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών, ταχύτερη απάν-

τηση σε έγγραφα κ.α. ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή

εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο δεύτερο μέρος της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν

και οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών – συλλόγων της περιο-

χής, αναπτύχθηκαν από τους ίδιους τους παραγωγούς (αγρό-

τες, αμπελουργούς, κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους,

μελισσοκόμους και αλιείς) όλα τα ζητήματα που απασχολούν

όσους δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. 

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-

ρισμού Σπάτων Σταύρος Κουλοχέρης, ο πρόεδρος του Αγρο-

τικού Συνεταιρισμού Κερατέας Δημήτρης Λεβαντής, ο

πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μαραθώνα Αλέξανδρος

Βάρσος ανέπτυξαν στον Π. Σγουρίδη τα προβλήματα που αν-

τιμετωπίζουν οι κλάδοι τους και πρότειναν μέτρα που θα μπο-

ρούσαν να ληφθούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της Ανα-

τολικής Αττικής, κυρίως όσον αφορά σε διευκολύνσεις που

χρειάζεται να γίνουν για τους νέους αγρότες της Αττικής. 

Εκ μέρους των κτηνοτρόφων της Αττικής μίλησε ο πρόεδρος

του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γε-

ώργιος» Γιάννης Κοντογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε πρωτί-

στως στο μείζον ζήτημα των χρήσεων γης και της έλλειψης

θεσμοθετημένων χώρων βόσκησης, αλλά και στο γεγονός ότι

η νομοθεσία για την κτηνοτροφία είναι αρκετά ασαφής. 

Ο κλάδος της μελισσοκομίας εκπροσωπήθηκε από τον Νικό-

λαο Παλαιοκώστα εκ μέρους της Ομοσπονδίας Μελισσοκό-

μων Ελλάδας (ΟΜΣΕ) και του Μελισσοκομικού Συλλόγου

Ανατ. Αττικής «Κηφήνας» και τον πρόεδρο του Μελισσοκομι-

κού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Σαρωνικού «ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ»

Προκόπη Ακρίβο, οι οποίοι τόνισαν ότι η μελισσοκομία γνωρί-

ζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της

Ανατ. Αττικής και αναφέρθηκαν στο πρόβλημα που υπάρχει

γύρω από τη διάθεση του μελιού, αλλά και στον έντονο αντα-

γωνισμό που έχει αναπτυχθεί λόγω αμφιβόλου προελεύσεως

μελιού – κυρίως εισαγόμενου - που δεν ελέγχεται. 

Όσον αφορά στον τομέα της αλιείας, τοποθετήθηκαν σχετικά

με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος

οι  Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Δημήτρης Στούπας, οι οποίοι

επισήμαναν την ανάγκη καλύτερου ελέγχου, αλλά και επιβο-

λής περιορισμών στην αλίευση και εστίασαν στα προβλήματα

που έχουν προκύψει από τον μεγάλο ανταγωνισμό με τους

ερασιτέχνες αλιείς. Βασικό τους αίτημα, το οποίο έθεσε και η

περιφερειακή σύμβουλος Ιωάννα Στεργίου είναι η δημιουργία

σκάλας σε σημείο που θα κριθεί κατάλληλο στην Ανατολική

Αττική για τη διάθεση – εμπόριο αλιευμάτων. 

Τέλος, ο εκπρόσωπος των πτηνοτρόφων της περιοχής Αρι-

στείδης Κλημέντζος εξέφρασε την ανησυχία του για την

ύφεση που γνωρίζει η πτηνοτροφία τα τελευταία χρόνια και

ζήτησε τη στήριξη του υπουργείου στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Σγουρίδης, ζήτησε να

λάβει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και τους εκ-

προσώπους των συλλόγων – συνεταιρισμών υπόμνημα με

προτάσεις για στρεβλώσεις που μπορούν να αρθούν όσον

αφορά στην περιοχή της Αττικής, καθώς και ένα επικαιροποι-

ημένο πενταετές πρόγραμμα για την Αττική χωρισμένο σε δύο

μέρη: σε εφικτές δράσεις και σε οραματικό προγραμματισμό

για την αναβίωση της Αττικής Γης προκειμένου σε επόμενη

συνάντηση να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για

την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στην πε-

ριοχή. 

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση εργασίας, ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου τόνισε τη μεγάλη ση-

μασία που είχε η συγκεκριμένη σύσκεψη γιατί σηματοδοτεί

μια νέα αρχή για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα

στην Ανατολική Αττική, ενός τομέα που αποτελεί βασική προ-

τεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής και αναμένεται να προ-

σφέρει πολλά τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική

οικονομία, ιδιαίτερα στη χρονική συγκυρία της κρίσης κυρίως

για τους νέους που βρίσκουν σε αυτόν τον τομέα επαγγελμα-

τική διέξοδο. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η βουλευτής Περιφέρειας Αττι-

κής Γεωργία Μαρτίνου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ανατολικής

Αττικής Καίτη Θεοχάρη, Στέλιος Κοροβέσης, Σπύρος Πάντζας, Ζα-

χαρίας Πελέκης, Ιωάννα Στεργίου και Ιωάννα Τσούπρα, ο εντε-

ταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα Αγροτικής

Πολιτικής Ταξιάρχης Φαρμάκης, η εντεταλμένη περιφερειακή

σύμβουλος Αλιείας Παρασκευή Τουτουντζή, ο δ/ντης του πολιτι-

κού γραφείου του υφυπουργού Κων/νος Μπουλμέτης, καθώς και

πολλοί ακόμα εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.  

Τελετή έναρξης εργασιών αλιευτικού 

καταφυγίου στην Παλ. Φώκαια

Σύσκεψη για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα 
όλων των προϊόντων στην Ανατολική Αττική 

«ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Το “Στέκι αλληλεγγύης”, στην Παλλήνη, οργανώνει  ομι-

λία με θέμα: «ΜΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» την  Κυ-

ριακή 5 Απριλίου 2015 ώρα 19:00 στο Οινοποιείο

Πέτρου, Λεωφ. Μαραθώνος 117, Παλλήνη με ΟΜΙΛΗΤΕΣ

τους: 

Κώστας Αρβανίτης δημοσιογράφος, Διευθυντής ραδιο-

σταθμού στο Κόκκινο.

Γιώργος Αυγερόπουλος, δημοσιογράφος, και σκηνοθέ-

της ντοκιμαντέρ. Είναι ο δημιουργός της ελληνικής σει-

ράς ντοκιμαντέρ Εξάντας

Γ, Πλειός Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοι-

νωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα γίνει παρέμβαση από τον Ν. Μιχαλίτση για την ΕΡΤ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολι-

κής Αττικής και ο Δήμος Σαρωνι-

κού συνδιοργανώνουν τελετή

αγιασμού της έναρξης των εργα-

σιών βελτίωσης και εκσυγχρονι-

σμού του αλιευτικού καταφυγίου

Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σα-

ρωνικού, την Κυριακή 5 Απριλίου

2015 στις 11:30. 

Ύστερα από πολυετείς αγώνες, η επί-

μονη, μεθοδική και συνεπής διεκδί-

κηση του Δήμου Σαρωνικού και της

Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

βρίσκει ικανοποίηση του δίκαιου αιτή-

ματος των κατοίκων, με την έναρξη

των εργασιών του έργου.  

Τόσο η προηγούμενη δημοτική Αρχή

Σαρωνικού, επικεφαλής της οποίας

ήταν ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, όσο

και η νέα Δημοτική Αρχή υπό την ηγε-

σία του Δημάρχου Γιώργου Σωφρόνη

βαδίζοντας το δρόμο της συνεργασίας

και της εποικοδομητικής διαβούλευ-

σης, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες

των κατοίκων και της τοπικής κοινω-

νίας κατάφεραν να φέρουν εις πέρας

την υλοποίηση του έργου συνολικού

προϋπολογισμού 4,9 εκατομμυρίων

ευρώ, χρηματοδοτούμενο εξ ολοκλή-

ρου από ευρωπαϊκούς πόρους. 

«Η διαδρομή δεν ήταν πάντα σπαρ-
μένη με ροδοπέταλα, παρ’ όλα αυτά
καταφέραμε με συλλογικές και προ-
σωπικές προσπάθειες και είμαστε σή-
μερα στην ευχάριστη θέση να

διοργανώνουμε τον αγιασμό έναρξης
των εργασιών του αλιευτικού καταφυ-
γίου, επισφραγίζοντας με τον ευτυχή
αυτό επίλογο τη θέση μας ως νέα δη-
μοτική αρχή, ότι κάνουμε πράξη όλα
όσα υποσχόμαστε», τονίζει ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Πέτρος Φιλίππου με δήλωσή του

επισημαίνει ότι: «Η ολοκλήρωση του
έργου βελτίωσης και εκσυγχρονισμού
του Αλιευτικού Καταφυγίου Παλαιάς
Φώκαιας θα συμβάλει σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της Π.
Φώκαιας αλλά και του Δήμου Σαρωνι-
κού, θα αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής
των πολιτών της περιοχής ενώ θα
αποτελέσει ένα τεράστιο αναπτυξιακό
έργο για όλο τον Σαρωνικό». 
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ΑΣΤΡΟΒΡΟΧΗ!

Ο θάνατος και η γέννηση

των αστεριών 
Οταν γεράσει ένα αστέρι1, διογκώνεται, κοκκινίζει,

εκρήγνυνεται γύρω του, προς όλες τις κατευθύν-

σεις και εκτοξεύουν φωτεινά ιονισμένα αντικείμενα

(πλάσμα)2, με ταχύτητα 10,8 εκατομμύρια χλμ./ώρα.

Τότε δημιουργείται ένα φαντασμαγορικό θέαμα,

από μια αστροβροχή απείρου κάλλους!

Το 1954 μ.Χ. έγινε ορατή μια αστροβροχή στην

Κίνα, σε απόσταση 6.200 έτη φωτός3 και είχε

λάμψη όση έχουν 500 εκατομμύρια ήλιοι!!!

Αυτός ο ουράνιος εορτασμός κλείνει τον κύκλο της

ζωής ενός αστεριού και οι επιστήμονες το ονομά-

ζουν “Υπερκαινοφανή αστέρα”, ή στα λατινικά Su-

pernova (οπερνέο).

Από τη στάχτη του καμμένου αστεριού, γεννιέται

μια καινούργια ζωή για χιλιάδες αστέρια!

Κάτω από μεγάλη συμπίεση δημιουργείται ύλη κεν-

τρονίων4, που σχηματίζει σώματα με λεία και στέ-

ρεη επιφάνεια.

Η κίνησή τους είναι 33 στροφές το δευτερόλεπτο

και το βάρος τους, 1 δισεκατομμύριο τόννοι, για

κάθε κυβικό εκατοστό! Εκπεμπουν τεράστιες ποσό-

τητες ενέργειας και φωτός, γιατί είναι παλλόμενες

ραδιοπηγές και οι επιστήμονες τα αστρικά αυτά σώ-

ματα τα ονόμασαν Παλσάρ.

Τα παλσάρ είναι τα αστέρια που γεννήηθηκαν από

το θάνατο ενός γερασμένου αστεριού· δηλαδή ενός

supernova! (πρώτη μελέτη έγινε το 1968).

Ισως αυτή να είναι η αποκωδικοποίηση του μύθου

του “Φοίνικα”, του πουλιού που ξαναγεννιόταν από

τη στάχτη του κάθε 25.920 χρόνια και κατ’ άλλους

από 500 - 12.994 χρόνια και είναι τόσο δεμένος με

την ιστορία των Ελλήνων!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

μαθηματικός

1. αυτόφωτο αστέρι = ήλιος

2. ετερόφωτο αστέρι = πλανήτης

3. νετρόνια = σωματίδια τοθυπυρήνα του ατόμου, ηλεκτρικά ουδέ-

τερα.

4. έτος φωτός = μονάδα μήκους ίση με 9,5 τρισεκατομμύρια χλμ. το

δευτερόλεπτο.

Επιχορηγήσεις 

αθλητικών συλλόγων

Κριτήρια επιχορήγησης των αθλητι-

κών Συλλόγων αποφάσισε να βάλει το

Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β στη συ-

νεδρίαση της 31/3/15, και προς τούτο

συστάθηκε 7μελής Επιτροπή αποτε-

λούμενη από τους: Αγαλιώτη, Κανέλ-

λου, Τάγαρη, Φρακτοπούλου και

Μπελετσιώτη, Ψαλλίδα, Παπαμιχάλη.

Φέτος όπως συζητήθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο θα επιχορηγηθούν μόνο οι

αθλητικοί σύλλογοι, ανάλογα με τη

δράση τους και τους αθλούμενους. Οι

πολιτιστικοί σύλλογοι μπορούν να κα-

ταθέσουν το πρόγραμμα των εκδηλώ-

σεών τους και να τις υλοποιούν σε

συνεργασία με το Δήμο (το πολιτι-

στικό του ΟΑΠΠΑ).

Αλλαγή στη χωροθέτηση

των λαϊκών αγορών

Αλλαγή στη χωροθέτηση των λαϊκών

αγορών αποφάσισε το Δημοτικό Συμ-

βούλιο (31/3/15) και στις τρεις κοινό-

τητες.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν

ενημερώθηκαν οι φορείς του Δήμου

για τις προτεινόμενες αλλαγές. Τα το-

πικά συμβούλια αποφάσισαν χωρίς να

στείλουν ούτε καν προσκλήσεις στους

εξωραϊστικούς συλλόγους των συνοι-

κιών. Επίσης υπάρχει πρόσφατη από-

φαση του Δ.Σ. το Μάιο του 2013 με

συγκεκριμένες αλλαγές, ιδιαίτερα

στην κοινότητα Βούλας.

Στη Βάρη θα λειτουργεί τους θερινούς

μήνες στην οδό Μουτούση και Ανα-

παύσεως (απέναντι από το Λύκειο

Βάρης) και τον υπόλοιπο χρόνο στην

πλαζ της Βάρκιζας. Για τη λαϊκή που

γίνεται στο Δίλοφο (οδός Πανός),

προτάθηκε να πάει στη Βούλα και συγ-

κεκριμένα στην οδό Ζακύνθου, αλλά

δεν πάρθηκε οριστικά απόφαση.

Η άποψη του Δ. Μπελετσιώτη ήταν να

λειτουργεί έξι μήνες στην οδό Μου-

τούση και 6 μήνες στην πλαζ, γιατί η

Βάρη είναι πολυπληθέστερη.

Στη Βουλιαγμένη παραμένει στον ίδιο

χώρο.

Στη Βούλα χωροθετούν τρία σημεία

εκ των οποίων τα δύο είναι εκεί που

γίνεται χρόνια τώρα.

Συγκεκριμένα θα μετακινούνται ανά

τετράμηνο όπως παρακάτω.

― οδό Καραϊσκάκη (από την οδό Πα-

πάγου έως την διασταύρωση με την

οδό Ρήγα Φεραίου) που γίνεται σή-

μερα.

― οδό Παπάγου μέχρι την διασταύ-

ρωση με την Πόρου

― οδό Μεταξά από Μ. Μπότσαρη έως

Κανάρη.

Η δε βιολογική θα παραμείνει στην

οδό Νηρέως.

Στην ουσία όπως επεσήμανε και η

σύμβουλος του Εξωραϊστικού Συλλό-

γου Ευρυάλη Αννα Μπουζιάνη, επι-

βαρύνεται από όλες τις

χωροθετήσεις κυρίως η συνοικία Ευ-

ρυάλη. Λίγο επηρεάζεται η Πολιτεία

από τις δύο χωροθετήσεις της Παπά-

γου και της Νηρέως.

Δεν είναι νοητό να έχει έξη συνοικίες

η Βούλα και οι λαϊκές αγορές να γί-

νονται σε μία!

Η προηγούμενη απόφαση (2013) η

οποία έδινε νέες οδούς για να ανα-

κουφιστούν οι περιοχές που επιβαρύ-

νονται, οι οποίες δεν ελήφθησαν

υπόψιν από το παρόν Δημοτικό Συμ-

βούλιο και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

Δεν καταλαβαίνουμε με ποια λογική

και σκοπιμότητα. Δεν μπορεί να επι-

βαρύνεται συνέχεια μία συνοικία και

συγκεκριμένοι δρόμοι.

Τι έλεγε η προηγούμενη απόφαση;

Παρέμενε η Παπάγου, παρέμενε η Κα-

ραϊσκάκη, ανά τρίμηνο, και χωροθε-

τούντο άλλα δύο σημεία. Η οδός

Μεγάλου Βασιλείου έως την διασταύ-

ρωση με την οδό Βασιλέως Γεωργίου

και η οδός Βουτυρά (από την οδό Δερ-

βενακίων έως την διασταύρωση με

την οδό Προόδου.

Απαγόρευση ελεύθερου 

εμπορίου στα 3Β

Με απόφασή του το Δ.Σ. απαγορεύει

το ελεύθερο εμπόριο και στις τρεις

κοινότητες του Δήμου. 

Ο Θ. Ματόπουλος επεσήμανε ότι

αυτές οι άδειες δίνονται συνήθως σε

άτομα με αναπηρία ή άνεργα, που δεν

έχουν άλλο τρόπο επιβίωσης και θα

πρέπει να δουν το θέμα με συμπάθεια,

αλλά δεν συγκίνησε...

Ούτε κάστανα λοιπόν ούτε καλαμπό-

κια στα 3Β. Μόνο σινιέ ψώνια...

Κατακυρώθηκαν οι 

μισθώσεις παραλιών

Kατακυρώθηκαν σε αναδόχους οι δια-

γωνισμοί για μισθώσεις ομπρελών σε

παραλίες της Βουλιαγμένης και χώροι

στάθμευσης. Ετσι:

―Το πάρκινγκ στο Divani με 10.200

ετησίως. 

― του Λάμπρου κατακυρώθηκε στον

Α. Λάμπρο με 15.000 € ετησίως.

― Η παραλία του Αγ. Νικολάου (ξα-

πλώστες) στην Ελ. Λώρη με 22.600€ 

― Το Μεγάλο Καβούρι (ξαπλώστες)

στην Δ. Παπαχατζίδου με εγγυητή τον

Μουστάκα με 14.000 ετησίως

― Ο όρμος Μαλτσινιώτη, ο Μποχώτης

Παν. με 24.500 ετησίως

― Παραλία έναντι Αστέρα, ο Ι. Νε-

ράντζης με 8.200 ετησίως

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στα 3Β

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”  του

Δήμου 3Β, Δημοσθένης Δόγκας στο Δημοτικό

Συμβούλιο της 31/3/15 έθεσε προ ημερησίας ερω-

τήσεις για διάφορα τρέχοντα που αφορούν το

Δήμο, όπως παρακάτω:

Κάγκελα στο Πάρκο Ηρώων

― Ερώτηση για τα κάγκελα του Πάρκου Ηρώων

της Βούλας  έκανε ο Δημοσθένης Δόγκας, επι-

σημαίνοντας ότι η περίφραξη αφαιρέθηκε αυθαί-

ρετα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και

ζήτησε να μάθει αν έχουν βρεθεί κάγκελα,

καθώς τυχόν απώλειά της επιφέρει σημαντικές

κυρώσεις για τον Δήμο, με δεδομένο ότι χρημα-

τοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς πόρους. Επι-

πλέον, επισήμανε τον κίνδυνο για τα παιδιά που

χρησιμοποιούν το χώρο. 

O δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε

άγνοια ενώ, ο αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορ-

ριμμάτων, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ενημέ-

ρωσε  ότι η περίφραξη βρίσκεται στο δημοτικό

χώρο του εκκλησιαστικού κάμπινγκ στο Καβούρι,

σημειώνοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στη

θέση της. 

Θέσεις στάθμευσης ταξί στη Βούλα

Ο Δημοσθένης Δόγκας παρατήρησε ότι δεν

εφαρμόζεται η απόφαση που πήρε το Συμβούλιο

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας, σχετικά με την

πιάτσα ταξί στην πλατεία Βούλας, όπου προβλέ-

πονται μόνο δύο θέσεις ταξί. Δυστυχώς επικρα-

τεί χάος από τους οδηγούς ταξί στην πλατεία, οι

οποίοι καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης ΙΧ.

Επίσης επεσήμανε ότι πρέπει να τοποθετηθεί  πι-

νακίδα του ΚΟΚ που να απαγορεύει τη στροφή

δεξιά από το χώρο του πάρκινγκ στην οδό Ζε-

φύρου. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Μηλαδέζας

Την πρόταση κατοίκων της οδού Σαντορίνης

(Πάρου) στη Μηλαδέζα να μονοδρομηθεί μετέ-

φερε στους αρμόδιους, διαβάζοντας σχετικό μή-

νυμα από δημότη της περιοχής. 

Λίστα αναδόχων μελετών

Ο Δημοσθένης Δόγκας ζήτησε από τη Δημοτική

Αρχή να δημοσιοποιήσει τη λίστα των μελετη-

τών που ανέλαβαν έργα του Δήμου με απευ-

θείας ανάθεση από τον δήμαρχο. “Είναι καθολική

η απαίτηση των δημοτών για διαφάνεια”, τόνισε

ο σύμβουλος της Δημοτικής Βούλησης θέτοντας

το αίτημα να δημοσιοποιείται κάθε ανάλογη από-

φαση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Όρια με δήμο Γλυφάδας

Τις αντιαισθητικές πέτρες που οριοθετούν τα σύ-

νορα με τον Δήμο Γλυφάδας,  σημειώνοντας ότι

βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης.  

Ερωτήσεις Δημοσθένη Δόγκα στα 3Β
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Το Μπάνιο

Αυτός είναι ένας κοινόχρηστος

χώρος με ιδιοτροπίες! Πρώτον,

είναι ο μόνος κοινόχρηστος χώρος

που αποθηκεύει προσωπικά αντι-

κείμενα ο κάθε ένοικος του σπι-

τιού. Δεύτερον, είναι ο χώρος που

θέλουμε χρόνο για να τον οικειο-

ποιηθούμε, να τον ''εμπιστευτούμε''

πριν τον χρησιμοποιήσουμε. Σκε-

φτείτε πόσες φορές έχετε επισκε-

φτεί σπίτια και το θέαμα ή η

διάταξη ή  σας απέτρεψε απ' το να

τον χρησιμοποιήσετε. Σκεφτείτε

πόσοι από εμάς θα θέλαμε ιδιωτικό

μπάνιο μόνο για εμάς. Άρα δικαιο-

λογημένα πρέπει να ακολουθούν-

ται οι αρχές λειτουργικότητας:

Η βασική αρχή είναι η σωστή σχε-

δίαση απ' τον Αρχιτέκτονα ή Δια-

κοσμητή. Δηλαδή, με το που

ανοίγει η πόρτα, το πρώτο έπιπλο

που θα αντικρίζουμε πρέπει να

είναι ο νιπτήρας, αυτός που χρησι-

μοποιείται συχνότερα και ειδικά απ'

τους επισκέπτες. Η λεκάνη πρέπει

να βρίσκεται αμέσως κοντά, αλλά

όσον το δυνατόν να μη φαίνεται

ανοίγοντας την πόρτα. Η ντου-

ζιέρα/μπανιέρα πρέπει να βρίσκεται

στο ''βάθος'' μιας και απαιτεί πολύ

χώρο και χρησιμοποιείται λιγό-

τερο. 

Αν υπάρχει πλυντήριο, μπιντές ή

έπιπλο, καλό είναι να τοποθετούν-

ται πίσω απ' την πόρτα ή σε νεκρές

πλευρές, ώστε να μην εμποδίζεται

η πρόσβαση σε όλο τον χώρο. Η

πρόσβαση είναι σημαντικότατο

στοιχείο στο μπάνιο. Πρέπει να κι-

νούμαστε άνετα και να υπάρχει

ανεκτό κενό μεταξύ των συσκευών

ώστε να καθαρίζεται άνετα και να

μην τραυματιζόμαστε ή κάνουμε

ζημιές στα έπιπλα. Πχ: σε μπάνια

πλάτους<1,3μ, όλα τα έπιπλα σε

ένα τοίχο με σειρά νιπτήρας-λε-

κάνη-άλλο-ντουζιέρα. 

Ακόμα μια σημαντική αρχή λει-

τουργίας και υγιεινής είναι το πα-

ράθυρο και ειδικά ο εξαερισμός. Οι

υδρατμοί και οι μυρωδιές πρέπει να

αποβάλλονται άμεσα για να μην

μαυρίζουν οι τοίχοι, και να μην ει-

σπνέουμε… Μη στριμώχνετε χίλια

πράγματα στο μπάνιο και μην αγο-

ράζετε μπανιέρα αν κάνετε όρθιοι

μπάνιο.

Συνήθως τα μπάνια είναι διακοσμη-

μένα καλά λόγω των έτοιμων σχε-

δίων σε πλακάκια, ψηφίδες,

έπιπλα, είδη υγιεινής κτλ. Συμ-

βουλή: για πλακάκια επιλέξτε με-

γάλες διαστάσεις για να μην έχετε

πολλούς αρμούς που βρωμίζουν,

μακρόστενα σε φαρδύ μπάνιο, ψη-

λόστενα σε στενό. Η ψηφίδα είναι

ωραία και σαν διακόσμηση ενός μέ-

ρους του τοίχου ή της ντουζιέρας.

Υπάρχουν και παράγωγα ξύλου για

μπάνιο όπου μπορείτε να δώσετε

μια πιο φιλική αίσθηση, και η βάση

στη ντουζιέρα να μην γλιστράει.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα

είδη υγιεινής παράγονται σε

λευκό, αποφύγετε το στους τοί-

χους. Ακόμα χρωματίστε τα πα-

ρελκόμενα (σαπουνοθήκη, πόμολα,

βάζο για οδοντόβουρτσες, κρεμά-

στρες πετσετών, κτλ) σε ένα πιο

έντονης απόχρωσης απ' το χρώμα

των πλακιδίων ή ακόμα καλύτερα

σε ένα ξεχωριστό όπως το διά-

φανο, το χρωμέ, το χάλκινο, το

μπλε κ.α.

Ρωτήστε έναν ειδικό για να πάρετε

μια ιδέα, αλλά και το πώς μπορείτε

να αποθηκεύετε πολλά πράγματα

χωρίς να φράζετε όλο το δάπεδό

του.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Από το προηγούμενο άρθρο είχαμε αρχίσει να

μιλάμε  για τους ιδρυτές  και τις περιπέτειες της

Φιλικής Εταιρίας.

O Σκουφάς και ο Τσακάλωφ  με τρίτο τον

Ξάνθο φαίνεται   να ήσαν  οι πρώτοι που σκέ-

φτηκαν να ιδρύσουν την Εταιρεία. Ο Φιλήμων

όμως  σαν τρίτο φέρνει τον Αναγνωστόπουλο.

Ακόμη αναφερθήκαμε στο ότι μέσα σε σκοτάδι,

μυστικότητα αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις

και προσωπικές διενέξεις, η οργάνωση ανδρώ-

θηκε με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη, από Ευ-

ρώπη, Ανατολή Αφρική και κυρίως Ρωσία και

Βαλκάνια, με πρώτο χώρο προσέλκυσης  τον

Ελλαδικό .  Μιλήσαμε ακόμη, για όρκους σύμ-

βολα και ιεραρχική πυραμίδα της  οργάνωσης

όπου βασίλευε ο νόμος της “ομερτά”. Και ότι η

παραβίαση του όρκου συνεπάγετο τον θάνατο. 

Τότε ήταν που  στην Οδησσό μυείται  ο Γαλά-

της. Ο Γαλάτης νέος ορμητικός, με εντυπω-

σιακά ελκυστικό παρουσιαστικό,  είναι

μαθημένος να κινείται σε υψηλούς κοινωνικούς

κύκλους. Ο Σκουφάς  προσβλέπει και υπολογί-

ζει  στον κοινωνικό του περίγυρο,  τον προσεγ-

γίζει και τον μυεί.  

Ο Γαλάτης δραστηριοποιείται έντονα, προση-

λυτίζει καινούργια μέλη, φέρνει χρήματα, αλλά

κομπάζει υπερβολικά, μιλά για τον εαυτό του,

μιλά ανοιχτά για την Εταιρεία  και τα μυστικά

της. Τον ακούνε τα ξένα  αυτιά που δεν έπρεπε

και βάζει σε κίνδυνο την οργάνωση. Φλυαρεί

και παρουσιάζεται σε επίσημους κύκλους,  άλ-

λοτε σαν Ρώσος κόμης και  άλλοτε σαν συγγε-

νής του Καποδίστρια. Αυτό δε,  ενοχλεί την

μυστική ηγεσία. Και όταν  αργότερα φτάνει στο

σημείο να απαιτεί  και να  ζητά συνεχώς χρή-

ματα σε μεγάλα ποσά από την οργάνωση, αλλά

και να την εκβιάζει με την απειλή ότι θα  κατα-

δώσει, υπογράφεται η εξόντωση του. Απομο-

νώνεται στην Πελοπόννησο και εκτελείται. Την

εντολή της εκτέλεσης την έχει δώσει ο Τσακά-

λωφ.

Αλλά ο Τσακάλωφ αμέσως μετά αισθάνεται τύ-

ψεις για την εντολή που είχε δώσει και απο-

τραβιέται από την ενεργό δράση της Εταιρείας.     

Εν τω μεταξύ από την άλλη μεριά, ο  Ξάνθος

έχει κατηγορηθεί για αλόγιστες υπερβολικές

σπατάλες, ενώ ο Σκουφάς καταθλιμμένος από

την όλη κατάσταση της οργάνωσης και κατα-

τρυχόμενος από την αρρώστια, από την οποία

από πολλού  υπέφερε, πεθαίνει την 31η Ιουνίου

του  1818.  

Το πρόβλημα για μιά  νέα ηγεσία έχει ήδη προ-

κύψει. Οι τρείς εναπομείναντες εκ των ιδρυτών,

αλληλοσυγκρούονται, αλληλομισούνται  και σε

τίποτα δεν συμφωνούν.  Και τότε αναλαμβάνει

όπως προανέφερα την ηγεσία της Εταιρείας,  ο

έμπορος Παναγιώτης Σέκερης, σεμνός και λίαν

ευκατάστατος Έλληνας, τον οποίο  είχε συστή-

σει ο Αναγνωστόπουλος·   και αυτός  ο Σέκερης

σώζει  την κατάσταση.  

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Σέκερης αγνοούσε

για το ότι  παρουσία της αόρατης  αρχής ήταν

στην πραγματικότητα εικονική, αλλά και ψεύ-

τικη. Όταν μαθαίνει  την αλήθεια, δεν πτοείται,

προσγειώνεται και αρχίζει να καθοδηγεί με επι-

τυχία τα νήματα της οργάνωσης. Γρήγορα  έτσι

εξελίσσεται και αναδεικνύεται σε πραγματικό

αρχηγό.  

Αλλά οι οικονομικές αξιώσεις έρχονται και χτυ-

πούν συνεχώς και  αναίσχυντα το ταμείο της

Εταιρείας. Ο Πετρόμπεης, ο οποίος φαντάζεται

να είναι χρηματοδότης η Ρωσία, αρχίζει να εκ-

βιάζει και να απαιτεί  υπερβολικά χρήματα που

ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο γρόσια.   Ο Σέ-

κερης του καταβαλλει μόλις 50.000 γρόσια.  Ο

Πετρόμπεης επανέρχεται και ζητά εφ’ άπαξ ενί-

σχυση από 500.000 γρόσια και τακτική ετήσια

χορηγηση  από 40.000 γρόσια, και απαιτεί την

άμεση διαπραγμάτευση των όρων του με την

αόρατη αρχή, της οποίας θέλει το όνομα. Από

την άλλη δεν είχε λήξει ακόμα το πρόβλημα του

Γαλάτη,  το οποίο έτρεχε και αιμορραγούσε επι-

κίνδυνα την οργάνωση.       

Εν τω μεταξύ, χωρίς καμμιά αναστολή, η δράση

προσηλυτισμού, απτόητη συνεχίζεται.  Στις

Σέρρες μυείται ο Μητροπολίτης  Χρύσανθος.

Στο Άγιο ΄Όρος ο Γρηγόριος Ε΄ που παρεπιδη-

μεί εξόριστος πιέζεται, αλλά αυτός  διστάζει και

αρνείται.   Στη Ζάκυνθο ολόκληρη η Τεκτονική

Στοά μυείται και εντάσσεται στην ιδέα της εξέ-

γερσης και αναμένει το σύνθημα.  Σε διάφορες

άλλες περιοχές, οι Πετμεζαίοι, ο Πλαπούτας, ο

Νικηταράς, οι γιοί του Κολοκοτρώνη και πολλοί

άλλοι  σπεύδουν και έρχονται κοντά στους σκο-

πούς της Φιλικής. Τέλος δε,  μεταξύ των πολ-

λών μυείται και  ο Διονύσιος Σολωμός.   

Μετά την πίεση που εξακολουθεί να ασκεί ο Πε-

τρόμπεης, τα  πράγματα οξύνονται. 

Πρέπει να εξευρεθεί και να προβληθεί  ένας

ηγέτης, που να είναι σημαντικός για να μπορέ-

σει  να εκφράσει θαυμαστικά τη θέση της  Αό-

ρατη Αρχής.   Ο Ξάνθος αποτείνεται στον

Καποδίστρια.  Εκείνος αρνείται.     Εν τω μεταξύ

στη Μολδοβλαχία,  ο Δικαίος  απο υπέρμετρο

ζήλο, προκαλεί προβλήματα, καθώς προσπαθεί

να κηρύξει  την επανάσταση, χωρίς άδεια και

εντολή της ηγεσίας της Φιλικής. Φτάνει ο Ανα-

γνωστόπουλος, παρεμβαίνει και τα πράγματα

ηρεμούν  και έτσι ματαιώνεται ένα άκαιρο κί-

νημα που θα ήταν από την αρχή του καταδικα-

σμένο. Αλλά ο Δικαίος εξακολουθεί να

δραστηριοποιείται, να ενθουσιάζει, να πείθει, να

ξεσηκώνει, και να προετοιμάζει για το σύνθημα.

Παρόμοια δρούν και  οι άλλοι “απόστολοι” της

Ιδέας, στην Ελλάδα  και έξω από την Ελλάδα,

όπως ο  Κουμπάρης στη Ρωσία,  ο Περαιβός

στην Πελοπόννησο,  αλλά και πολλοί άλλοι, αυ-

θαίρετα, αυτόβουλα άνευ της κεντρικής εντο-

λής, συνεγείρουν τις  εκατοντάδες χιλιάδες

των μελών. Αλλά ήδη  όλοι γνωρίζουν επικίν-

δυνα κάποια από τα μυστικά της Φιλικής τα

οποία έχουν φανερωθεί. Ο Ξάνθος τώρα προ-

σεγγίζει στη Μολδοβλαχία τον στρατηγό του

τσάρου τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και του ζητά

να αναλάβει την αρχηγεία του ξεσηκωμού και ο

Υψηλάντης συγκινείται και την αποδέχεται.

Εν κατακλείδει  θα πρέπει να δεχθούμε, ότι

χωρίς αυτή την Εθνικά  δυναμική προετοιμασία

που είχαν καταφέρει οι Φιλικοί, τα πράγματα θα

ήταν ακόμα πιο δύσκολα κατά την κρίσιμη ώρα

της εξέγερσης  και ίσως ακόμη τότε  η Επανά-

σταση  να είχε αποτύχει.

Και ο Κόκκινος συμπεραίνει,  και τονίζει:

Πρώτον ότι η Εταιρεία προετοίμασε την επανά-

σταση για να στηριχθεί αποκλειστικά  και μόνο

στα ελληνικά χέρια. 

Και Δεύτερον,  ότι η εντολή για την εξέγερση

επεδιώχθηκε  να δοθεί  προς όλες τις τάξεις  και

όλων των Ελλήνων, τις οποίες είχε φροντίσει

κατά το δυνατόν να συνενώσει.

Σε αυτές δε ανήκαν οι προύχοντες, οι  κληρικοί,

οι  έμποροι  οι ναυτικοί, οι εγγράμματοι, αλλά

κυρίως ο σύμπας απλός και αγνοημένος λαός,

και αυτές όλες κατάφεραν, μαζί να σμίξουν  όλα

τα χέρια τους, σφιχτά στο σπαθί της εκδίκησης.   

Τονίζω και επαυξάνω  στο “της ανήλεης  εκδί-

κησης”, γιατί ας μην ξεχνάμε αυτή είναι που γι-

γαντώνει τον αγώνα για τη λευτεριά. Και ούτω

πως και με το ηρωικά χυμένο αίμα εκείνων,

εμείς οι μοιραίοι  λευτερωθήκαμε. 

Μα μόνο εμείς σωθήκαμε; Σκεφτήκατε ποτέ τί

θα γινόταν η Ευρώπη, αν χανότανε ο αγώνας

μας; Ασφαλώς και από τότε  η Ευρώπη θα είχε

παύσει να είναι Ευρώπη χριστιανική, αλλά  μου-

σουλμανική. Να λοιπόν στην πραγματικότητα,

γιατί μας βοήθησαν στο Ναυαρίνο.  Ή πάλι έχω

άδικο.
γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Ιωάννης Φιλήμων: “Φιλική Εταιρεία”, εν Ναυπλία 1834
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Εκδ Λιβάνη 
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Εκδ Λίβάνη
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12) Κ. Παπαγιώργη: “Τα  Καπάκια”, Εκδ Καστανιώτη.

1821: Πρώιμες ζυμώσεις για τη μεγάλη Επανάσταση 
Η Φιλική Εταιρία  (1814-1820). Η ιστορική πορεία  και τα άπλυτα
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Μέσ’ στον αδιάκοπο βομβαρδισμό από σκουπίδια και ψέ-

ματα, πού τόπος; πού χρόνος; σε μιάν άκρια του χαμού λι-

γάκι να σταθείς, να Του μιλήσεις, να Τον αισθανθείς και

να Τον ξαναβρείς.

Μιά ευκαιρία, για όσους δραπετεύσουν στην άλλη Ελ-

λάδα, έξω απ’ την τσιμεντούπολη, μαζί με την Ανάστασή

Του και τη γελαστή Λαμπρή, αντάμα το μεθυστικό γιορ-

τάσι να χαρούν χρωμάτων κι αρωμάτων …«Μέγας ει
Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου και ουδείς λόγος εξαρ-
κέσει προς ύμνον των θαυμασίων Σου».

Μία ματιά τριγύρω στα θαυμάσιά Του κι έρχεται αναντίρ-

ρητη ομολογία και παραδοχή: «Πάντα εν σοφία εποί-
ησες».

Τ’ αντίθετό Του, πανταχού παρόν όπως κι Εκείνος, με

τρόπους άπειρους πασχίζει να Τον πολεμήσει και πάντα

ελπίζει στο τέλος να ισχύσει στο πιο θαυμάσιο των θαυ-

μασίων του Θεού, τον άνθρωπο. Πολλά τα σύγχρονα ονό-

ματα του Άλλου: Παγκόσμια Διακυβέρνηση,
μεταλλαγμένα, «αγορές», διαδίκτυο, κλωνοποίηση κι

άλλα πολλά, ιστός αράχνης, μυγάκια εμείς κι αν σας αρέ-

σει, συνεχίστε.

Μία ματιά ακόμα, σας παρακαλώ, σ’ ένα λιβάδι κεντημένο

μ’ αγριολούλουδα και μιά σας σκέψη, πως αν μας ήθελε

πανομοιότυπους, θα το ‘χε κάνει.

Αν ήθελε δυό χρώματα μονάχα, τόσα θα ‘χαμε. Πόσα μας

χάρισε όμως! Άπειρα. Και στο ίδιο χρώμα, κι εκεί διαφο-

ρές. Μπορείτε σ’ ένα λιβάδι με παπαρούνες, να βρείτε

δυό ολόϊδιες στο κατακόκκινο χαλί; Σε μιά μικρούλα έστω

λεπτομέρεια διαφέρουν. Μπορείτε να βρείτε δυό ολόϊδια

σπουργίτια; Δύο ολόϊδιους, μέσ’ στα 7,35 δις ανθρώπους;

ωσάν τους κλώνους που θέλουνε να φτιάξουν οι υπηρέ-

τες του Απέναντι; Ακόμα και οι ομοζυγώτες δίδυμοι σε

κάτι διαφέρουν.

Η διαφορετικότητα είναι Νόμος στην Πλάση. Είναι η

Ομορφιά της, η Μουσική, η Ποίησή της. Ανθρώπινοι οι κώ-

δικες των «πρέπει» και «δεν πρέπει», καλές οι ζυγαριές

και οι πυξίδες, κι είναι υπαρκτή –δεν αντιλέγω- η θεοδο-

σμένη αίσθηση του Καλού και του Κακού, είναι σεβαστή

η γνώση και η γνώμη των πολλών, αλλ’ από κει και πέρα

υπάρχουν και οι διαφορές, που θέλησε Εκείνος να υπάρ-

χουν.

Και όπως ακριβώς τα έπλασε, να υπάρχει το πολύβουο

μα και το σιωπηλό, το επίπεδο λιβάδι, το βουνό, τ’ αμέ-

τρητα μικρά, τα λιγοστά μεγάλα και να ‘ναι αμέτρητες οι

κότες και λίγοι οι αετοί, δέξου κι εσύ ότι υπάρχει και το

διαφορετικό, όχι απαραίτητα να είναι πιο καλό απ’ το συ-

νηθισμένο, αλλά το θέλησε Εκείνος να υπάρχει και το

…«παράξενο».

Εκείνος θέλησε να μη χωράνε όλα κι όλοι στο τσουβάλι

των «πρέπει» και «δεν πρέπει», του «λάθους», του «σω-
στού», τ’ «άδικου» και του «δίκαιου» και του κοινώς απο-

δεκτού. Κι είναι στ’ αλήθεια …«κρίμα», να θέλεις σ’ όλα

να κολλήσεις ετικέτες.

Εκείνος μοίρασε την ομορφιά και την Ωραιότητα κι όρισε

να μην πηγαίνουν πάντοτε μαζί το εύμορφο και το Ωραίο,

αν και καλά το ξέρεις πως κάποτε τα δίνει και τα δυό.

Εκείνος θέλησε δυνάμεις να κρύβει στη σιωπή των έξω

δεδομένων και την κουφότητα να ντύνει με κύμβαλα γυα-

λιστερά και αλαλάζοντα.

Γι’ αυτό, στου κόσμου σου του …«ασφαλούς» μιάν άκρη,

εκεί που απρόσεχτο σού λέκιασε τον καθωσπρεπισμό ένα

δάκρυ -κι έπιασες το πανί για να το καθαρίσεις- γράψε

κάπου εκεί, υποσημείωση απλή και άστη να υπάρχει, ίσως

στο μέλλον σού χρειαστεί.

Γράψε λοιπόν, ότι μπορεί και να μην είναι έτσι, όσα σού

έχουν πει οι …«φίλοι» κι οι γνωστοί και οι ξερόλες καλο-

θελητές, μιάς κούφιας γνώσης αναμασητές και προφε-

σόροι, που σ’ επαινούν για να σού πάρουν κάτι.

Θαύμαζε τώρα τα «παγώνια»,

είναι κατανοητό, αλλά τ’ αηδό-

νια τραγουδούν αλλού, πολύ

μακριά, σε κάτι ερημιές καλά

κρυμένα.

Όλα «εντάξει» το λοιπόν, κι όλα

«ωραία», …«πως είστε»; και

…«τι κάνετε»; Θα σου το πω τι

κάνω, μιάς και ρωτά η ευγένειά

σου:

Δοξάζω τον Θεό, που ανασαίνω

κι αγαπώ όσα δεν βλέπουν οι

πολλοί, τ’ αληθινά Ωραία. Αυτό

κάνω.

Μου είπε να σου ευχηθώ …

Καλή Ανάσταση, 
Χαρούμενη Λαμπρή

και τ’ όνομά σου στη σιωπή

δες το, λάμπει γραμμένο,

αγαπημένο.

Καλή Ανάσταση, Χαρούμενη Λαμπρή
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

Υπήρχε σχέδιο κωλυσιεργίας

της λίστας Λαγκάρντ

Μία δήλωση-καταγγελία που προβλημάτισε πολλούς

και σόκαρε τον ελληνικό λαό, έκανε ο πρώην γενι-

κός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και βουλευτής

στο «Ποτάμι», Χάρης Θεοχάρης.

Ο Χ. Θεοχάρης, μιλώντας στον

ρ/σ Βήμα FM, επεσήμανε ότι

το Υπουργείο Οικονομικών

χρησιμοποιούσε μέθοδο κωλυ-

σιεργίας για τη λίστα Λαγ-

κάρντ!  «Ηταν μια
μεθοδολογία που βοηθούσε
στο να παίρνουν πάρα πολύ
χρόνο οι υποθέσεις και να βο-

λεύονται όλοι και να μην τελειώνουν ποτέ», είπε ο
Χ. Θεοχάρης και συνέχισε: «ήταν μεθοδολογία που
χρησιμοποιούσαμε κι εμείς και την αλλάξαμε, γιατί
δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη. Η οποία ήταν να
γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος σε όλα τα περιου-

σιακά στοιχεία και όχι μόνο στις καταθέσεις που η
λίστα Λαγκάρντ μας δίνει».
Ακούγοντας αυτά και σκεπτόμενοι ότι ο Παπακων-

σταντίνου αθωώθηκε γιατί έκρυβε τη λίστα Λαγ-

κάρντ, μόνο προβληματισμό μας δημιουργεί για το

δίκηο του πολίτη, που συλλαμβάνεται για 50 και 100

ευρώ ...διαρροή.

Στενάχωρo το “Δεν ξεχνώ”!...
Να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πι-

νακίδας που απεικονίζει την αιματοβαμμένη Κύπρο

και φέρει το μήνυμα «Δεν ξεχνώ», στα ελληνικά και

τα τουρκικά, ζήτησε ο νέος γενικός πρόξενος της

Τουρκίας στην Κομοτηνή Αλί Ριζά Ακιντζί, από τη

δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, στη διάρκεια

εθιμοτυπικής επίσκεψής του στο Δημαρχείο.

Για το θέμα ενημέρωσε η δήμαρχος, το δημοτικό

συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι ο κ. Ακιντζί την πα-

ρακάλεσε να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης

της πινακίδας καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι Τούρκοι

επισκέπτες -κυρίως από την Κωνσταντινούπολη-

"νιώθουν στενάχωρα" αντικρίζοντάς την κατά την

είσοδό τους στην πόλη.

Η δήμαρχος Καβάλας, όπως ενημέρωσε το δημοτικό

συμβούλιο, απάντησε στον ξένο διπλωμάτη ότι η

ταμπέλα αυτή αναφέρεται σε ένα θλιβερό ιστορικό

γεγονός και ότι οι Κύπριοι είναι αδέλφια των Ελλή-

νων και υποστηρίζουν πάντα κάθε δίκαιο αίτημά

τους. Επίσης, τού τόνισε, ότι όλοι όσοι επισκέπτον-

ται την Καβάλα πρέπει να γίνονται κοινωνοί αυτού

του ιστορικού γεγονότος και ότι ένας λαός που ξε-

χνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον.

Η συγκεκριμένη πινακίδα βρίσκεται στην ανατολική

είσοδο του Δήμου Καβάλας και τοποθετήθηκε εκεί

πριν από χρόνια από τον Σύλλογο Κυπρίων Καβάλας-

Δράμας, με τη συνδρομή του Δήμου Καβάλας.  

Ανάλογες ταμπέλες υπήρχαν μέχρι πρόσφατα στο

επιβατικό λιμάνι "Απόστολος Παύλος" και στη δυτική

είσοδο της πόλης. Οι δυο τελευταίες, όμως, απομα-

κρύνθηκαν, λόγω φθοράς και δεν αντικαταστάθηκαν.

Η ταμπέλα, στην ανατολική είσοδο της πόλης, κατά

το παρελθόν είχε υποστεί πολλούς βανδαλισμούς

και καταστροφές από αγνώστους και όταν αποκατα-

στάθηκε, περιφράχθηκε.
Το έστειλε ο Φραγκούλης Φράγκος

http://roykoymoykoy.blogspot.gr

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Μάθετε πώς να προστατευθείτε

κατά τις συναλλαγές σας στο internet

Οι χρήστες ενδέχεται να υποτιμούν πόσο εκτεθειμένοι είναι

κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών.

Μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες

των online διαδικασιών πληρωμής και των διαφόρων απειλών

που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πορεία. Είτε πρόκει-

ται για ένα δολάριο, είτε για χιλιάδες, η πορεία είναι συχνά η

ίδια και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν επίγνωση του τι μπο-

ρεί να πάει στραβά όταν μεταφέρουν χρήματα, χρησιμοποι-

ώντας τον φορητό υπολογιστή, το tablet ή το smartphone τους. 

Το online banking και οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι πλέον

κοινός τόπος, με εκατομμύρια ανθρώπους να μεταφέρουν

χρήματα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, να κά-

νουν δωρεές ή αγορές μέσω Internet. Οι χρήστες του Διαδι-

κτύου μπορεί να μη διαθέτουν την κατάλληλη ενημέρωση για

τις απειλές που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα χρήματά τους,

κάτι που μπορεί να τους κάνει πιο απρόσεκτους στις online συ-

ναλλαγές τους.

Η σωστή ενημέρωση είναι και η καλύτερη προστασία για όλους

μας γι’ αυτό πάμε να δούμε ορισμένα βασικά πράγματα που πρέ-

πει να γνωρίζουμε όταν συναλλασόμαστε ηλεκτρονικά. 

Η πλέον αποτελεσματική μέθοδος χάκινγκ βασίζεται στην ευ-

πιστία μας. Όσον περίεργο και να σας φαίνεται, πέρα από ερ-

γαλεία που “τεστάρουν” αναρίθμητους κωδικούς, που

αναζητούν κενά ασφαλείας αυτόματα σε εκατοντάδες δι-

κτυωμένους υπολογιστές και άλλες τεχνικές, η ευπιστία μας

είναι η μεγαλύτερη αδυναμία. Στόχος μιας τέτοιας επίθεσης

είναι η υποκλοπή προσωπικών στοιχείων του θύματος μέσω

στοχευμένης παραπλάνησης. Συχνά οι δράστες κερδίζουν

πρώτα την εμπιστοσύνη του θύματος, ώστε στη συνέχεια να

μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα επιθυμητά δεδο-

μένα. Κάνουν «αλίευση» (phishing) συνδυασμών ονόματος

χρήστη/κωδικού πρόσβασης, τραπεζικών λογαριασμών ή στοι-

χείων πιστωτικών καρτών, προκαλώντας το θύμα σε ψεύτικες

τοποθεσίες web και πείθοντάς το να εισάγει τα παραπάνω

στοιχεία. Συχνά οι σελίδες των δραστών είναι ακριβή αντί-

γραφα των πραγματικών σελίδων, οι οποίες δεν διαφέρουν σε

τίποτα από τις γνήσιες.  

• Μην είστε εύπιστοι απέναντι σε τηλεφωνήματα ή e-mail που

σας ζητούν να αποκαλύψετε προσωπικά σας δεδομένα.

• Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία, ανεξαρ-

τήτως καλούντος ή αποστολέα του μηνύματος.

• Μια ματιά στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιή-

γησης στο Internet μπορεί να σας δώσει στοιχεία σχετικά με

την αυθεντικότητα της τοποθεσίας στο web. Συχνά τα μηνύ-

ματα προσέλκυσης περιέχουν μια σύνδεση που οδηγεί στο

διακομιστή του δράστη. Σε καμμία περίπτωση μην κάνετε κλικ

σε αυτήν τη σύνδεση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, πληκτρολο-

γήστε οι ίδιοι τη διεύθυνση web της επιθυμητής σελίδας web

banking ή άλλης ή ανοίξτε την μέσω του σελιδοδείκτη του

προγράμματος περιήγησής σας.

• Ένας βαθμός υγιούς δυσπιστίας μπορεί να αποτελέσει το

ισχυρότερο όπλο σας, που θα σας προστατεύσει από επίδο-

ξες επιθέσεις phishing. Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε

κλήσεις και μηνύματα, που υποτίθεται ότι προέρχονται από

τράπεζες. Η τράπεζά σας δεν θα σας ζητούσε ποτέ τα στοι-

χεία και τους κωδικούς σας.

• Αν υποπτεύεστε ότι πέσατε θύματα επίθεσης phishing, επι-

κοινωνήστε με την τράπεζά σας ή την αστυνομία.

Γίνετε πρωτότυποι στους 

κωδικούς πρόσβασης

Πολλοί χρήστες είναι πολύ αφελείς σε αυτό το θέμα και

χρησιμοποιούν εύκολους κωδικούς πρόσβασης, κάνοντας

εύκολη υπόθεση για τους δράστες την πρόσβαση στα προ-

σωπικά δεδομένα των θυμάτων τους. 

Η διαπίστωση ότι ο καθένας είναι αυτός που ισχυρίζεται -

η λεγόμενη επαλήθευση στοιχείων- αποτελεί μεγάλη πρό-

κληση στο σημερινό κόσμο του Internet. Η χρήση κωδικών

πρόσβασης είναι η συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται

εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό όμως δεν έχει κανένα αποτέ-

λεσμα αν χρησιμοποιούνται «αδύναμοι» κωδικοί πρόσβα-

σης, δηλαδή που μπορεί εύκολα να τους μαντέψει κανείς.

Ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται πολλοί δράστες, καθώς και

τα προγράμματα που έχουν αναπτύξει, ώστε να δοκιμάζουν

κωδικούς πρόσβασης βάσει μιας λίστας έως ότου τελικά

πετύχει η πρόσβαση (επίθεση "brute force"). 

Σταματείστε να βάζετε την ημερομηνία γέννησής σας.

Άλλα βοηθήματα, όπως τα ονόματα κατοικίδιων ή αγαπη-

μένων προσώπων, εντοπίζονται επίσης από την έρευνα των

εισβολέων. 

Εμφανώς πιο ασφαλείς είναι οι συνδυασμοί πεζών και κε-

φαλαίων, ψηφίων και ειδικών χαρακτήρων. Λόγου χάρη

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρώτα γράμματα από την

πρόταση "Σήμερα, στις 10 Ιουλίου, δημιουργώ έναν ασφαλή

κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον 25 χαρακτήρες": 

Σ,σ10Ι,δέακπμτ25χ

Θα είναι δύσκολο για τον εισβολέα να μαντέψει αυτόν το

συνδυασμό. Με την αρχική πρόταση ως βοήθεια, εσείς δεν

θα έχετε ωστόσο κανένα πρόβλημα να θυμάστε τον κωδικό

πρόσβασής σας. 

• Ο επιλεγμένος κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι

γνωστός μόνο σε εσάς, μην τον κοινοποιείτε ούτε σε γνω-

στούς ούτε σε συγγενείς, και μην τον σημειώνετε. 

• Ορισμένες εφαρμογές επιτρέπουν για λόγους ασφαλείας

την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης, ωστόσο καλό θα

ήταν να αποφεύγετε την πρακτική αυτή, διότι δεν είναι

πάντα βέβαιο ότι ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται σε

ασφαλή, κωδικοποιημένη μορφή.

8 Κανόνες προστασίας 

των Δεδομένων σας

1. Χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ιούς και fire-

wall και βεβαιώνεστε ότι λαμβάνει αυτόματα και ανά τακτά

χρονικά διαστήματα ενημερώσεις. 

2. Το σύστημα θα πρέπει να ελέγχεται πλήρως πολύ συχνά.

3. Διατηρείτε πάντα ενημερωμένο το λειτουργικό σύστημα

και το εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών. Μεγάλο

μέρος των επιθέσεων εκμεταλλεύεται γνωστά κενά στην

ασφάλεια παλιού λογισμικού.

4. Για κάθε λογισμικό που συνδέεται στο Internet θα πρέ-

πει να εξοικειώνεστε με τις εκάστοτε ρυθμίσεις ασφαλείας

του. Δεν είναι πάντα οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις η καλύ-

τερη επιλογή. Προσπαθήστε να βρείτε τη χρυσή τομή με-

ταξύ ασφάλειας και χρηστικότητας.

5. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης ώστε να

είναι ασφαλείς και οι διάφοροι λογαριασμοί χρήστη σας. 

6. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ενεργά τη διαχείριση χρη-

στών του λειτουργικού σας συστήματος. Δεν χρειάζεστε

για την καθημερινή σας εργασία λογαριασμό με δικαιώματα

διαχειριστή. Σε περίπτωση που κακόβουλο λογισμικό (mal-

ware) εκτελεστεί με επιτυχία σε λογαριασμό διαχειριστή,

μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο κακό από ό,τι σε έναν

πιο περιορισμένο λογαριασμό χρήστη.

7. Λογισμικό που είχατε εγκαταστήσει κάποτε, αλλά δεν χρη-

σιμοποιείτε πλέον, θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

8. Όταν διαγράφετε απόρρητα δεδομένα από το σύστημά

σας δεν θα πρέπει να μένει τίποτα στους πόρους του λει-

τουργικού συστήματος. Συχνά, φαινομενικά διαγραμμένα

αρχεία μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως χωρίς ιδιαί-

τερη προσπάθεια.                  στοιχεία από G DATA InternetSecurity

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η στιγμή που έρχεται το τσιγγανάκι να σου πουλήσει

λουλούδια και σου λέει: “έλα πάρε ένα για την κοπέλα, μην

γίνεσαι γύφτος”!...

4 - Μπαμπά είμαι γκέι. Τα έχω με τον Κώστα. - Τιιιιιιιι;;; -

Πρωταπριλιάααααα. Με τον Βαγγέλη τα ‘χω...

4 Το πρώτο σοκ το παθαίνεις όταν σου μιλάνε στον πλη-

θυντικό για πρώτη φορά. Λογικά το επόμενο είναι όταν σε

ρωτάνε στον αστικό αν θες να καθίσεις. 

4 4 χρόνια φυλακή στον Παπαντωνίου εξαγοράσιμη με 10

ευρώ/ημέρα, δηλαδή σύνολο 14.600 ευρώ για απόκρυψη

1.3 εκατομμυρίων ευρώ και ζημία του δημοσίου. Εντάξει,

τον τσάκισαν...
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“Κάποιος να με φωνάξει”
Αναστασία  Βούλγαρη

Μια κόκκινη κλωστή, που η μία άκρη της, χάνεται στα

βάθη του χρόνου, κι η άλλη πεισματικά έρχεται και ξα-

νάρχεται στο παρόν και δένεται σφιχτά, μη τυχόν και

λησμονηθεί.

Παρόν και παρελθόν μαζί ακροβατούν, στην ίδια κόκκινη

κλωστή. Κόκκινη σαν το αίμα, τον πόνο, τη ρίζα τη νο-

σταλγία την απουσία.

Απουσίες και παρουσίες διαπερνούν η μια την άλλη

πάνω στη σκηνή που έστησε, έξυπνα η Ιωάννα Τιμοθε-

άδου στο θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ. 

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Αλέξιος Κοτσώρης κρα-

τώντας τη κόκκινη κλωστή, το προαιώνιο  σύμβολο του

ομφάλιου λώρου,  συνέδεσε  το  νόημά της ύπαρξη

μέσα στο χρόνο. Το παρελθόν  που τοποθέτησε επί σκη-

νής, με ένα κατάλευκο  φόρεμα  σ’  ένα νεανικό κορμί,

ήταν σπουδαία έμπνευση, γιατί το παρελθόν παγώνει

στο χρόνο, και μένει νέο κι όμορφο. Ο χρόνος παγώνει.

Ο τόπος είναι ανεμοδούρα.

Από τη Σμύρνη στη Χίο, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη,

στη Βέροια, στην Αθήνα, κι ύστερα στο Θησείο,  στο Αι-

γάλεω, και μένουν πίσω κομμάτια ζωής, αγαπημένα

πρόσωπα με τη γεύση του τελευταίου φιλιού, που γί-

νονται μνήμες, νοσταλγία, απουσία.

Είμαστε όμως πάλι, αντιμέτωποι με τη ζωή. Κατοχή,

φτώχεια, πείνα, αντίσταση. Οι Τσέτες στη Σμύρνη, οι

Χίτες στην Αθήνα. 

Χάσαμε! κι έφυγες και δεν ξανάρθες. Θα ξανάρθεις;  κι

έγινες κι εσύ μια κουκίδα στην ιστορία. Η προσφυγιά

πατέρα δεν τελειώνει ποτέ!  κληρονομείται, αρρώστια

μες το αίμα· την κληροδότησα στα παιδιά μου. Δεν το

‘θελα.

Και κάπως έτσι κυλάει η δική μου ιστορία. Η ιστορία που

δεν μου ανήκει η ιστορία που γλίστρησε από τα χέρια

μου. Και η μοναξιά! η μοναξιά και η προσμονή. Η προ-

σμονή να έρθεις, να έρθεις, για να έχω κάποιον να με

φωνάξει:

Λούλα!  Ειρηνούλα!  “Ό,τι δεν ζήσαμε στην ώρα του δεν
θα το ζήσουμε ποτέ”.

Τα τραγούδια και οι μουσικές τού Μίκη Θεοδωράκη απο-

γείωσαν την παράσταση μαζί με τις ηθοποιούς  Ελένη

Τζαγκαράκη και Αντιγόνη Δρακουλάκη που καθήλωσαν

το κοινό. 

Οι φωτισμοί της Κατερίνας Μαραγκουδάκη μας έφερ-

ναν το χρόνο πίσω μες από τις σχισμές του. Και μας το-

ποθετούσαν εναλλάξ,  σε ένα παρόν, θολό. Μπράβο σε

όλους τους συντελεστές, και τους ευχαριστούμε για τη

συγκίνηση. Καλή συνέχεια

Έφη Κανακουσάκη

“Ενα μεγάλο εύγε”

Κάθε οργανωμένη κοινωνία, για να έχει διάρκεια ζωής,

πρέπει να έχει σωστή ενημέρωση σε θέματα πολιτικά,

πολιτιστικά, επιμορφωτικά και ψυχαγωγικά.

Μια τέτοια ενημέρωση εντόπισα στην εβδομαδιαία, το-

πική, πολιτική και πολιτιστική εφημερίδα “ΕΒΔΟΜΗ”, του

εκδοτικού οίκου “Σκαραβαίος” που απευθύνεται στους

κατοίκους της Ανατ. Αττικής.

Αισθάνθηκα λοιπόν την ανάγκη να εκφράσω ένα μεγάλο

“εύγε” σε όλους, όσους μοχθούν για την έκδοση της εφη-

μερίδας!

Θα ήθελα όμως να συγχαρώ και τον κ. Πέτρο Ιωαννίδη,

καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος με μαθήματα “άνευ διδα-

σκάλου”, μέσα από τον Τύπο της “Εβδόμης”, μάς κάνει

κοινωνούς στο αθάνατο ελληνικό πνεύμα των προγόνων

μας και στον τρόπο σκέψης τους, με τεκμηριωμένες ιστο-

ρικές αλήθειες!

Με εκτίμηση

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

O Πεζόδρομος της Ποσειδώνος

πάρκινγκ αυτοκινήτων

Μόλις πρόσφατα ξαναφτιάχτηκε ο Πεζόδρομος Ποσειδώνος
στην Πλατεία Βούλας.  Περνώντας  προ ημερών είδα και πάλι
αυτοκίνητα σταθμευμένα επάνω στη νέα επίστρωση.  Ένα
από αυτά ήταν του Δήμου Βούλας.  Ερώτησα τους υπεύθυ-
νους του Δήμου τί μέτρα θα πάρουν ώστε να σταματήσουν
να σταθμεύουν αυτοκίνητα επάνω στον πεζόδρομο και η
απάντηση ήταν: “εμείς απλώς φυτέψαμε.  Να απευθυνθείτε
σε άλλη υπηρεσία.”  
Μέσω της εφημερίδας σας, λοιπόν, απευθύνω ξανά το ερώ-
τημα, που είχα απευθύνει και προ των τελευταίων εκλογών
στους υποψηφίους, αλλά κανείς δεν απάντησε:    “Μόλις ξα-
ναπληρώσαμε για ένα έργο που καταστρέφεται από παρά-
νομη στάθμευση αυτοκινήτων.  Πως θα εξασφαλίσουμε ότι
θα χρησιμοποιείται μόνο από τους πεζούς;” 
Eυχαριστώ την ΕΒΔΟΜΗ για την φιλοξενία.  

Τίνα Τσιρακοπούλου

Με επιστολή του ο πρ. πρόεδρος του
ΟΑΠΠΑ Γιάννης Νιτερόπουλος, βάζει
ένα σοβαρό θέμα για το Δήμο 3Β, που
από λάθος τακτικές επιβαρύνεται οι-
κονομικά.
Την επιστολή του απευθύνει προς το
Δήμαρχο, την πρόεδρο του Δ.Σ., τους
δημοτικούς συμβούλους και τον Συμ-
παραστάτη του Δημότη.

Πιστεύω ότι άμεσα πρέπει να εισαχθεί

σαν θέμα προς συζήτηση και λήψη

απόφασης στο Δημ. Συμβούλιο, η σο-

βαρότατη υπόθεση της δεξαμενής

καυσίμων που αγοράστηκε και τοπο-

θετήθηκε από την προηγούμενη Διοί-

κηση του Δήμου.

Όπως πληροφορήθηκα με έκπληξη

από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου,

έχει εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής

του προμηθευτή και απλά δεν έχει

εξοφληθεί λόγω αδυναμίας του να

προσκομίσει φορολογική ενημερό-

τητα.

Η περίπτωση βέβαια βαρύνει την προ-

ηγούμενη διοίκηση του Δήμου και ιδι-

αίτερα τον πρώην Δήμαρχο και

Πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής,

κ. Σπύρο Πανά, είναι όμως γνωστή και

σε σας κύριε Δήμαρχε, όπως επίσης

στον Αντιδήμαρχο κύριο. Βαμβασάκη,

στον κύριο Αργυρουδάκη, στον κύριο

Δαβάκη, στην κυρία Σίνα, στον κύριο

Σκουμπούρη κλπ.

Όπως ενθυμείστε, κύριε Δήμαρχε, ο

κύριος Δαβάκης και ο κύριος Σκουμ-

πούρης πρωτοστάτησαν σε δημόσια

καταγγελία ενώπιον της οικονομικής

επιτροπής τόσο για την ακαταλληλό-

τητα του χώρου εγκατάστασης  κατά

παράβαση του σχετικού Νόμου, όσο

και για το γεγονός ότι η προμήθεια

της δεξαμενής δεν πληρούσε τους

όρους του διαγωνισμού.

Επίσης οι κ.κ. Δαβάκης και Σκουμπού-

ρης έκαναν και σχετική αυτοψία ερή-

μην μάλιστα του τότε Αντιδημάρχου κ.

Αργυρουδάκη.

Το θέμα ήρθε σε συνεδρίαση της οι-

κονομικής επιτροπής στην οποία πα-

ρευρέθησαν πλην των άλλων και ο

προμηθευτής.

Ο κύριος Δαβάκης προσκόμισε και

σχετική γνωμοδότηση, ότι τμήμα της

δεξαμενής ήταν μεταχειρισμένο

πράγμα που όπως γνωρίζετε απαγο-

ρεύεται από σχετικό Νόμο.

Μετά από πολύωρη συζήτηση απε-

δείχθη το βάσιμο των καταγγελιών και

ο κύριος Αργυρουδάκης αναγκάστηκε

να αδειάσει τη δεξαμενή, σταματών-

τας έτσι τη λειτουργία της, φοβούμε-

νος εκτός των άλλων και ποινικές

ευθύνες από τυχόν ατύχημα.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η

λειτουργία της προσέφερε οικονομία

στο Δήμο μας λόγω του ελέγχου που

εξασφαλίζετο κατά την διανομή των

καυσίμων.

Φυσικό επακόλουθο θα ήταν, ο Πρό-

εδρος τότε της οικονομικής επιτρο-

πής, κύριος Σπύρος Πανάς, σε

συνεργασία με την νομική υπηρεσία

του Δήμου να φροντίσει για την ακύ-

ρωση του πρακτικού της παραλαβής

της δεξαμενής.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν το με-

γάλο ελαφρυντικό, ότι δεν είχαν τις

απαραίτητες τεχνικές εξειδικευμένες

γνώσεις και έπρεπε να έχουν συν-

δρομή από αρμόδιο τεχνικό.

Με λίγα λόγια έπρεπε να κηρυχθεί έκ-

πτωτος ο προμηθευτής.

Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός,

ότι ο κύριος Δαβάκης ο οποίος εξα-

κολουθεί να είναι Δημ. Σύμβουλος,

σιωπά.

Ο κύριος Σκουμπούρης έχει το ελα-

φρυντικό, ότι δεν επανεξελέγη.

Μακριά από εμένα κάθε σκέψη, να

συνδυάσω την υπαναχώρησή του κυ-

ρίου Δαβάκη και την υποστολή της ση-

μαίας της επανάστασης, με την

στήριξη του δικού του υποψηφίου για

την εκλογή του Συμπαραστάτη του

Δημότη.

Ελπίζοντας, ότι δεν έχει τεθεί και πάλι

σε λειτουργία η εν λόγω δεξαμενή,

φρονώ ότι το Δημ.Συμβούλιο θα πρά-

ξει τα δέοντα ώστε να μη ζημιωθεί ο

Δήμος μας.

Με εκτίμηση

Γιάννης Νιτερόπουλος

«Ενεργός Δημότης»   

Η Δεξαμενή καυσίμων στα 3Β και η ιστορία...
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Εχει χυθεί πολύ μελάνι για το νησάκι

της Βούλας, που παρεμπιπτόντως πρό-

σφατα το έμαθε το πανελλήνιο, για τη

φιέστα των εγκαινίων που ετοιμάζουν

οι “επενδυτές” στο νησί την 1η Μαΐου.

Ενα μικρό νησάκι μόλις  57 στρεμμά-

των και απόσταση 1030 μέτρα από την

ακτή της Βούλας!

Εδώ και δύο χρόνια γράφουμε και ξα-

ναγράφουμε για την εμπορευματοποί-

ηση που ετοιμάζεται πάνω στο νησί.

Μία εμπορευματοποίηση που θα κατα-

στρέψει τη θάλασσα της Βούλας και

όχι μόνο.

Ηδη απαγορεύεται η πρόσβαση πάνω

στο νησάκι για τους επισκέπτες!

Τα κοπάδια αγριοκούνελα που κατοι-

κούσαν πάνω στο νησί εξαφανίστηκαν

και οι κατασκευές καλά κρατούν...

Μιλάνε για “Πρότυπο Πάρκο Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης” οι “επενδυτές”

οι οποίοι είναι επιχειρηματίες στο χώρο

της ψυχαγωγίας και έχουν επιστρατεύ-

σει τα μαζικά μέσα ενημέρωσης σε κα-

θημερινή αναφορά.

Μας λένε λοιπόν ότι θα απασχολήσουν

εκατό εργαζόμενους(!) και θα δέχονται

καραβιές πολιτών για να απολαμβά-

νουν το ωραίον της φύσης! αγναν-

τεύοντας απέναντι τη Βούλα που είναι

...παραφύση.

Θα διαθέτει αναψυκτήριο, λιμενικές

εγκαταστάσεις και ένα πλωτό ναυπή-

γημα(!) κυλικείο!

Θα δέχονται μαθητές για να θαυμά-

σουν τα αστέρια, αλλά και εκθέσεις

έργων που θα φιλοξενούνται! Θα έχει

και θέατρο.

Οσο για τα αρχαία που έχει επάνω το

νησί και τα πολυβολεία από την εποχή

του πολέμου θα τα αναδείξουν!

Δεν μας λένε βέβαια πουθενά, τι θα γί-

νουν τα λύματα που θα βγάζουν αυτές

οι εκατοντάδες, καθημερινοί, επισκέ-

πτες του νησιού και του πλωτού κυλι-

κείου; Γιατί μη μας πουν ότι θα τα

συγκεντρώνουν και θα τα μεταφέρουν

στην Ψυττάλεια και δεν θα τα αδει-

άζουν στη θάλασσα μόλις νυχτώνει...

Το θέμα έχει απασχολήσει και τον εξω-

ραϊστικό Σύλλογο Ευρυάλη, ο οποίος

συγκάλεσε και τους άλλους φορείς της

πόλης την περασμένη Κυριακή 290/3

προκειμένου να οργανώσουν κινητο-

ποιήσεις. Παράλληλα έχουν στείλει

επιστολή στον Υπουργό Αμυνας Πάνο

Καμμένο, γιατί το νησί επάνω έχει πο-

λυβολεία καθώς και στους βουλευτές

της Περιφέρειας, όπου τους επισημαί-

νουν ότι:

1. Το νησί έχει απόλυτο Δασικό Χαρα-

κτήρα που με κανένα τέχνασμα δεν

επιτρέπεται να παρακαμφθεί,

2. Ο χώρος έχει Αρχαιολογική σημα-

σία, στενά συνδεδεμένη με τα λοιπά

αρχαία του Δήμου μας,

3. ο Αιγιαλός πρέπει να επανακαθορι-

σθεί με την νέα αντίληψη του Νόμου

περί Αιγιαλού,

4. Τα οχυρά-πολυβολεία ανήκουν στο

ΥΠ.ΕΘ.Α  και την χώρα

5. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς έπρεπε

και πρέπει να ελεγχθεί με ιδιαίτερη

επιμέλεια,

6. Δεν είναι νοητή, κατά κανένα τρόπο,

η επέμβαση και η αλλοίωση του χαρα-

κτήρα του περιβάλλοντος και της αι-

σθητικής του τοπίου με οποιασδήποτε

μορφής κατασκευή,

Θα πρέπει οι βουλευτές να παρέμβουν.

Σημειωτέον ότι ο βουλευτής Γιώργος

Πάντζας έχει ήδη καταθέσει ερώτηση

Η νήσος Υδρούσα, μεγάλη εμπορική  
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επιχείρηση!
Mέριμνα Mέριμνα Υγείας

διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

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

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

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

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

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

από τον Οκτώβριο του 2013.

Οι Σύλλογοι πάντως δηλώνουν ότι δεν θα μείνουν θεατές. Θα προχωρήσουν σε

δυναμικές κινητοποιήσεις.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου των 3Β (31/3/15) τρεις δημοτικοί

σύμβουλοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εξέλιξη της Υδρούσας. Ο

Θάνος Ματόπουλος, ο Δημοσθένης Δόγκας και ο Δημήτρης Κιούκης.

Ο Θάνος Ματόπουλος τόνισε ότι κινείται ο Δήμος αλλά με υστέρηση. Πρέπει να

επισπευθούν οι διαδικασίες. Μην αφήσουμε να περάσει άλλος χρόνος.

Ο Δημοσθένης Δόγκας επεσήμανε ότι “Ήταν λάθος να μην καταλογίσει η Πολε-
οδομία μας παραβάσεις κατά την αυτοψία που έκανε στη νήσο Υδρούσα”, Ο δε

Δ. Κιούκης ζήτησε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα, γιατί η μελέτη έχει μάλιστα

χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας!!!

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος περιορίστηκε να απαντήσει ότι «το θέμα είναι
πολύ σοβαρό και δεν θα ήθελα να σας πώ πράγματα που έχουν γίνει και δόκανα
που έχουμε στήσει, στην αντικοινωνική επένδυση που πάνε να κάνουν».

Σημειωτέον ότι ο Δήμος Γλυφάδας, όπως μαθαίνουμε,  τους παραχώρησε χώρο

ελλιμενισμού σκαφών και προβλήτα για τις μεταφορές του κόσμου.

Εκείνο που πρέπει όλοι να καταλάβουμε είναι ότι αν επιτρέψουμε και ξεκινήσει,

οποιαδήποτε επιχείρηση επάνω στο νησάκι, δεν θα μπορέσουμε να τους απο-

πέμψουμε. Τώρα πρέπει να τρέξουμε, γιατί μετά θα είναι αργά.
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου,  ανακοίνωσε ότι υπεγράφη η

σύμβαση (1η Απριλίου 2015!) για την κατασκευή του

νέου, 3ου Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρκο-

πούλου, με την ανάδοχο Εταιρεία «ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ»,

έπειτα από έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα, με εξαε-

τείς δικαστικές διαμάχες και προστριβές. 

Η παράδοσή του, προβλέπεται να γίνει μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2015, δηλαδή μέσα σε εννέα (9) μήνες!

Για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί  την Πε-

ριφερειάρχη Αττικής,  Ρένα Δούρου, η οποία μετά από

συνάντησή της με τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου Σωτήρη

Μεθενίτη και σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Αν. Αττικής, Πέτρου Φιλίππου, κυριολεκτικά στην εκ-

πνοή των προθεσμιών, ανταποκρίθηκε αμέσως στο αί-

τημα, προκειμένου το έργο να μην απενταχθεί και να

χρηματοδοτηθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤ-

ΤΙΚΗ 2007-2013».

Από την πλευρά της, η ανάδοχος Εταιρεία δεσμεύτηκε

ρητά, τόσο για την άριστη ποιότητα της κατασκευής,

όσο και για την απόλυτη συνέπειά της στους χρόνους

των προθεσμιών, προκειμένου την Κυριακή, 27η Δεκεμ-

βρίου 2015, να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του 3ου

Βρεφονηπιακού Σταθμού Μαρκοπούλου!

Ολοκληρώνεται το νέο 

Δημοτικό Στάδιο
Επιπλέον, σε λίγους μήνες, ολοκληρώνεται η κατασκευή

του νέου Δημοτικού Σταδίου, με κερκίδες 2.500 θέσεων,

στο Γήπεδο  Μαρκοπούλου και με 1.400 τ.μ. ισόγειο

ωφέλιμο χώρο για αθλητικές, διοικητικές και άλλες δρα-

στηριότητες! 

Πρόκειται για ένα Στάδιο, πραγματικό στολίδι για τον

Δήμο, που θα προάγει τον Αθλητισμό και θα αναβαθμί-

σει ραγδαία απ’ το φθινόπωρο, την ποιότητα των αθλη-

τικών υποδομών του Δήμου.

Ανακαινίστηκε το ΚΑΠΗ

Μαρκοπούλου
Ο Δήμος Μαρκοπούλου ολοκλήρωσε τις εργασίες ανα-

καίνισης του Κ.Α.Π.Η. στο Μαρκόπουλο, ενώ αντίστοι-

χες εργασίες, έχουν προγραμματιστεί άμεσα και για το

Κ.Α.Π.Η. Πόρτο Ράφτη!  

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Δήμου Μαρκοπούλου 

Συνεχίζει ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας και το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  τη λειτουργία του

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ)  στο οποίο υλοποι-

ούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης

Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕ-

ΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Οπως σημειώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου, η αργοπορία των

ενάρξεων κάποιων προγραμμάτων οφείλεται κυρίως τόσο

στο γεγονός ότι  για κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν

διαθέσιμοι εκπαιδευτές για την περιοχή των Μεσογείων,

όσο και στις συνεχόμενες αρνήσεις των εκπαιδευτών για

ανάληψη τμήματος λόγω απόστασης.

Νέος βρεφονηπιακός 

σταθμός στο Μαρκόπουλο

Παράνομη  κρίνει το Ε΄ Τμήμα του

ΣτΕ την απευθείας και μαζική  παρα-

χώρηση αιγιαλού και παραλίας για

εκμετάλλευση στους δήμους. Συγκε-

κριμένα με απόφασή του (αριθμός

646/2015) κρίνει παράνομη και ακυ-

ρώνει τη με αριθ. 1038460/ 2439/

Β0010/15.4.2009 Κοινή Απόφαση των

υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονο-

μίας και Οικονομικών περί απευθείας

παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος

του δικαιώματος απλής χρήσης αι-

γιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχ-

θιας ζώνης μεγάλων λιμνών και

πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α΄

βαθμού. Αν και η αίτηση ακύρωσης

είχε κατατεθεί από το Δικηγορικό

Σύλλογο Αθηνών το 2009, το Δικα-

στήριο δέχτηκε να συνεχιστεί η δίκη

δεδομένου ότι  η προσβαλλόμενη

ΚΥΑ είχε αντικατασταθεί με όμοιες

και νεώτερες το 2013 και το 2014.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστη-

ρίου, στα κοινόχρηστα πράγματα πε-

ριλαμβάνονται ο αιγιαλός και η

παραλία, τα οποία ανήκουν στη δημό-

σια κτήση και προορίζονται για την

άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκο-

πού, ο οποίος συνίσταται στην κοινο-

χρησία τους. Σε συνδυασμό δε με τις

διατάξεις του Ν. 2971/2001 για την

προστασία του οικοσυστήματος των

παράκτιων ζωνών, η παραχώρηση δι-

καιωμάτων απλής χρήσης στους ΟΤΑ

επιτρέπεται για την άσκηση δραστη-

ριοτήτων οι οποίες είναι ήπιες και

συμβατές με τον προορισμό τους ως

κοινόχρηστων μόνο κατά περίπτωση

και μεμονωμένα και αφού προηγηθεί

λεπτομερής και εξατομικευμένη κρίση

της διοίκησης.

Η ΚΥΑ, σύμφωνα με το δικαστήριο

κρίνεται παράνομη για δύο λόγους:

Ο πρώτος αφορά «τη συλλήβδην πα-

ραχώρηση με την προσβαλλόμενη

ΚΥΑ του συνόλου των αιγιαλών της

χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ

που βρίσκεται εκτός των ορίων της

εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρ-

θρου 13 του Ν. 2971/2001. Παράλ-

ληλα, λόγω της μεγάλης σημασίας

του παράκτιου χώρου ως στοιχείου

του φυσικού περιβάλλοντος, κατά

τον παραπάνω νόμο η αρμοδιότητα

παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας

ανήκει και στον υπουργό Περιβάλ-

λοντος, από κοινού με τους υπουρ-

γούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ο δεύτερος συνδέεται με την παρα-

χώρηση της εκμετάλλευσης από

τους ΟΤΑ σε τρίτους. Όπως τεκμη-

ριώνεται στην απόφαση, «η έγκριση
των υπουργών Οικονομικών και Εσω-
τερικών για την περαιτέρω μεταβί-
βαση σε τρίτους του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας
εκ μέρους των ΟΤΑ ως παραχωρησι-

ούχων χορηγείται κατά περίπτωση,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στό-
χοι του νομοθέτη για την προστασία
των παράκτιων οικοσυστημάτων που
κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλ-
λευση και να διαφυλαχθεί η κοινο-
χρησία τους, δεδομένου άλλωστε
πως δεν νοείται συλλήβδην εκ των
προτέρων έγκριση εκ μέρους των αρ-
μοδίων υπουργών μεταβιβάσεων που
θα χωρίσουν μελλοντικά. Τούτο διότι
αφενός έτσι απεμπολούν την αρμο-
διότητα ασκήσεως εποπτείας επί των
πράξεων των ΟΤΑ, ενώ ταυτόχρονα
θέτουν σε διακινδύνευση τα παράκτια
οικοσυστήματα.
Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 8 της
προσβαλλόμενης ΚΥΑ, με την οποία
εγκρίνεται η περαιτέρω μεταβίβαση
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγια-
λού και παραλίας από τους ΟΤΑ α”
βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των
ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρ-
θρου 15 παρ. 3 του Ν. 2971/2001».
Η υπόθεση, λόγω της σπουδαιότη-

τας, παραπέμπεται στην επταμελή

σύνθεση του τμήματος και θα δικα-

στεί στις 3 Ιουνίου.

ΠΗΓΗ: localit.gr

σημείωση έκδοσης: Ο αιγιαλός και οι

παραλίες είναι κοινωνικά αγαθά της

φύσης και έτσι πρέπει να προστατεύον-

ται. Κάποιοι Δήμοι δεν το σεβάστηκαν

αυτό και εμπορευματοποίησαν τις πα-

ραλίες αποκόπτοντας έτσι την ελεύ-

θερη πρόσβασή τους από τους πολίτες.

Αυτό πρέπει να το αναθεωρήσουν και

να κατανοήσουν ότι οι παραλίες ανή-

κουν σε όλους και όχι μόνο - για πα-

ράδειγμα - στους δημότες του οικείου

Δήμου και πρέπει να είναι ελεύθερες.  

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απέκτησε η  Ενωση Συλλόγων

Γονέων & Κηδεμόνων δημοσίων σχολείων στο Δήμο Παλ-

λήνης για τα έτη 2015 - 2017 μετά τις αρχαιρεσίες και τη

συγκρότηση σε σώμα, όπως παρακάτω:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ                              ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΜΕΛH: ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΙΚΥ, ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,

ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Εκπρόσωπος στην Πρωτοβάθμια Σχολική επιτροπή του

Δήμου Παλλήνης, ο ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Εκπρόσωπος στην Δευτεροβάθμια Σχολική επιτροπή του

Δήμου Παλλήνης, ο ΚΑΚΛΙΔΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ενωση Συλλόγων Γονέων  δημοσίων σχολείων στο Δήμο Παλλήνης

Παράνομη η απευθείας και μαζική

παραχώρηση αιγιαλού 
αποφάνθηκε το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 128

(Πλησίον Μετρό Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210 9752137, Fax: 210 9769740

ΓΛΥΦΑΔΑ

Ζέρβα 6

Τηλ./Fax: 210 8982044

ΒΟΥΛΑ

Βασ. Παύλου 88

Τηλ.: 210 8996520

Eπιδιoρθώσεις	l Mεταπoιήσεις	l Παραγγελίες
Evδυμάτωv

Boρεάδωv	2	Bάρκιζα (πλατεία Zησιμoπoύλoυ)

Tηλ.	210	8974	515	l κιv.:	6946	967924

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας

Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Δευτέρα & Κυριακή κλειστά / Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 18:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00 / Παρασκευή: 09:00 - 19:00 / Σάββατο: 09:00-17:00

Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη / Τηλ.: 2299775521 (σταθερό)

www.mk-hairplay.gr / www.facebook.com/mkhairplay.gr

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Η Περιφέρεια Αττικής ενημερώνει τους κα-

τοίκους του Αμαρουσίου, τους επισκέπτες

του δάσους Συγγρού, αλλά και τους μαθη-

τές, εκπαιδευτικούς και γονείς του πρότυ-

που πειραματικού γυμνασίου Αναβρύτων

για την απόφαση του Περιφερειακού συμ-

βουλίου να υλοποιήσει άμεσα ένα χρόνιο

αίτημα τους για άμεσες παρεμβάσεις ώστε

να γίνει  ασφαλέστερη η διέλευση πεζών σε

αυτό το ύψος της Λεωφόρου Κηφισίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης βορείου εξηγεί τί

ακριβώς θα γίνει Γιώργος Καραμέρος ση-

μειώνοντας:

"Προτεραιότητα μας είναι οι πεζοί. Πρόκει-

ται για την πρώτη από μια σειρά παρεμβά-

σεων που θα ακολουθήσουν σε όλο το

μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας"

Συγκεκριμένα στον σηματοδοτούμενο

κόμβο (διπλό φανάρι) Λ. Κηφισίας - Αθηνάς

θα αυξηθεί ο χρόνος πρασίνου για τους πε-

ζούς τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες

στο νότιο κλάδο του (κάτω διάβαση).

Στις νότιες διαβάσεις θα τοποθετηθούν

τέσσερεις χρονομετρητές αντίστροφης μέ-

τρησης χρόνου πράσινης και κόκκινης έν-

δειξης πεζών, ένας πάνω από κάθε σηματο-

δότη πεζών. Όταν ο εκάστοτε σηματοδότης

είναι κόκκινος, ο αντίστοιχος χρονομετρη-

τής θα δείχνει την εναπομένουσα διάρκεια

κόκκινου, ενώ όταν ο σηματοδότης είναι

πράσινος  θα συμβαίνει το αντίστοιχο.

Θα μετατραπούν για μεγαλύτερη ασφάλεια

των πεζών οι αναλάμπουσες πράσινες εν-

δείξεις (παλλόμενα) σε σταθερές και θα το-

ποθετηθούν αναλάμποντες σηματοδότες

στη δεξιά στροφή από την έξοδο του Ι.Γ.Ε

προς τη Λεωφόρο Κηφισίας με κατεύθυνση

προς Αθήνα καθώς και στη δεξιά στροφή

από την έξοδο του Ι.Γ.Ε προς τη Λ. Κηφι-

σίας με κατεύθυνση  προς Κηφισιά που θα

προειδοποιούν τους οδηγούς για την προ-

τεραιότητα των πεζών έναντι των οχημά-

των.

Σε δεύτερη φάση εφαρμογής της μελέτης

θα πραγματοποιηθούν  οι εξής παρεμβά-

σεις:

1. Αύξηση του πλάτους της κεντρικής νη-

σίδας του νότιου κλάδου της Λ. Κηφισίας

στα 1,4 μέτρα (από 0,9 σήμερα) για ασφα-

λέστερη αναμονή των πεζών που ενδεχο-

μένως δεν θα προλαβαίνουν να διασχίσουν

και τις δύο κατευθύνσεις.

2. Τοποθέτηση προειδοποιητικών αναλάμ-

ποντων σηματοδοτών ανάντη του κόμβου

σε ικανή απόσταση από αυτόν και στις δύο

κατευθύνσεις της Λ. Κηφισίας προκειμένου

οι οδηγοί που κινούνται σε αυτή να προει-

δοποιούνται έγκαιρα για την κόκκινη έν-

δειξη που θα συναντήσουν ώστε να

ανακόπτουν ταχύτητα  προσεγγίζοντας τον

σηματοδοτούμενο κόμβο.

Θα τοποθετηθούν άμεσα πινακίδες προει-

δοποίησης των οδηγών για διέλευση μα-

θητών 80 μέτρα πριν τους κόμβους και στις

δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν με τρόπο

τέτοιο ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα

στην κίνηση των οχημάτων στα δύο ρεύ-

ματα της Λεωφόρου Κηφισίας.

Παρεμβάσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας για ασφάλεια των πεζών

Είπαμε να κάνουμε μια φιλοσοφική προσέγγιση στο όλο γε-

γονός και εξ’ αιτίας αυτού και κυρίως της παρωνυμίας του

σωματιδίου, ως «σωματίδιο του Θεού».

Γιατί ονομάσθηκε έτσι; Γιατί παίζει, με την αλληλοεπίδραση

των πεδίων τους με τα πεδία των άλλων μικροσωματιδίων

καθοριστικό ρόλο της υπόστασής τους. Της μάζας τους.

Του προσδίδουν δηλαδή «θεϊκή» βαρύτητα.

Δεν πάνε μ’ αυτό ν’ αμφισβητήσουν και ν’ αντικαταστήσουν

την έννοια του Θεού, ως «δημιουργού». Εξ’ άλλου ο Θεός

είναι ταμπού, ποιος τον ακουμπάει; Όπως μου’ χε πει κά-

ποτε ένας μητροπολίτης «όποιος τα βάζει με τον Θεό, βγαί-
νει χαμένος»! Σωστά. Ενώ όποιος τον καπηλεύεται βγαίνει

πολλαπλώς κερδισμένος: Πολιτικά, κοινωνικά και περιου-

σιακά βεβαίως, βεβαίως.

Δεν πάνε λοιπόν ν’ αποδείξουν ότι ο κόσμος έγινε από

μόνος του, αυτομάτως από το χάος, από το τίποτα! Δη-

λαδή, ότι δεν υπάρχει θεός.

Οι θεοί υπάρχουν και μόνο ακόμα γιατί «αυτό» πιστεύει η

τρανταχτή πλειονότητα των ανθρώπων. Γιατί είναι η κρα-

τούσα δογματικά άποψη. Γιατί οι «εκπρόσωποί» τους επί

γης, το ιερατείο, κρατά τα σκήπτρα ακόμη: Με τον υπερ-

φυσικό τρόμο για αιώνιες τιμωρίες και ελπίδες για αιώνια

ζωή και ζωή χαρισάμενη …μετά θάνατον.

Ο μωαμεθανισμός είναι ιδιαίτερα ελκυστικός για τους ερα-

στές του ωραίου και τρυφερού φύλου. Υπόσχεται στους

μάρτυρες της θρησκείας τους (αυτούς που η χριστιανική

δύση αποκαλεί “τρομοκράτες”) 72 παρθένες για συζύ-

γους!...

Με την αλληλοβοήθεια και αλληλοεξάρτηση με την πολι-

τική εξουσία, με την οικονομική δύναμή της.

Η «εκκλησία» παντός θεού έχει ισχυρότατες δυνάμεις στη

διάθεσή της: Μεταφυσική (πλασματική) και πραγματικές:

Πολιτική εξουσία, οικονομική εξουσία, κοινωνική εξουσία

(μεγάλες κοινωνικές ομάδες τις οποίες μπορεί να κατευ-

θύνει κατά το δοκούν, ενάντια ή υπέρ της πολιτικής εξου-

σίας, με την οποία βρίσκεται σε ισχυρή …κβαντική

αλληλεπίδραση, ενάντια σε κοινωνικά ρεύματα και πνευ-

ματικούς προβληματισμούς.

Φιλοσοφία – Επιστήμη
Φιλοσοφία είναι η μητέρα της Επιστήμης, αλλά και τ’ αντί-

στροφο, κόρη της. Για να φιλοσοφήσεις και να οδηγηθείς

σε, λίγο – πολύ, ορθά συμπεράσματα, πρέπει να έχεις δε-

δομένα από επιστημονική παρατήρηση. Αυτό αρχικά γινό-

τανε εμπειρικά και ο φιλόσοφος ήταν ο ίδιος και

επιστημονικός παρατηρητής. Τα φιλοσοφικά συμπερά-

σματα οδηγούν τα βήματα των επιστημόνων.

Για θυμηθείτε, ο Δημόκριτος είχε πει για το άτομο, χωρίς

να έχει στη διάθεσή του πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό

το «άτομο», το μη περαιτέρω τεμνόμενο, τέμνουν τώρα οι

επιστήμονες, σε σωματίδια και δίνουν νέα τροφή για φιλο-

σοφική σκέψη στους φιλοσόφους. Οπως και να ‘χει, ο Δη-

μόκριτος είναι “μέσα”, γιατί αυτός μίλησε για το “μη

τεμνόμενον”. Αν αυτό είναι το γνωστό μας ήδη τεμνόμενο

- διασπώμενο “άτομο” ή τα μη διασπόμενα ακόμη “σωματί-

δια”, αυτό απλώς μεταθέτει τη φιλοσοφική διατύπωση.

Κάπως έτσι και με το «σωματίδιο του Θεού» και τη δημι-

ουργία του κόσμου – βασική αναφορά και των μεταφυσι-

κών και των υλιστών.

Εξ’ άλλου 25 αιώνες πριν ο μεγάλος φιλόσοφος Ηράκλει-

τος είχε πει:

«Κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις Θεών, ούτε
τις ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και εστίν και έσται πυρ
αείζωον…» (ενέργεια).

Έτσι κι ο γράφων 50 χρόνια πριν, καταγράφοντας τις νεα-

νικές του τότε κοσμογονικές και φιλοσοφικές του ανησυ-

χίες, με τις πενιχρές επιστημονικές του γνώσεις ως

δεδομένα, αφού ασχολήθηκε θεολογικά και λογικά – με

τους κανόνες της λογικής – με το θέμα, το προσέγγισε και

επιστημονικά, συνδυάζοντας το γνωστό τύπο του Αϊνστάιν

E=mc2 με τα αλγεβρικά μαθηματικά και τη φιλοσοφική ερ-

μηνεία.

Με δύο λόγια:

Από το Χεγκελιανό, «εκ του μη όντος, το ον» (από το τί-

ποτα στο παν, με διασταλτική ερμηνεία) και την αναγωγή

της εξίσωσης του Αϊνστάιν που αποτυπώνει την ισότητα

της ενέργειας “Ε” με τη μάζα “m” επί το τετράγωνο της τα-

χύτητας του φωτός “c2” στο αντίθετό της, -Ε = - (mc2), συ-

νάγεται αυτό που έλεγε ο Ηράκλειτος, «ουδέν μάλλον το
ον του μη όντος είναι», της αρμονικής δηλαδή σύνθεσης

των αντιθέτων: του μη όντος με το ον. (Δεν είναι καθόλου

διαφορετικό το υπάρχον, από το ανύπαρκτο).

Αλλά και του Χέγκελ «εκ του μη όντος το ον», όπως δια-

τυπώθηκε παραπάνω.

Δηλαδή αν με το θετικό πρόσημο + ορίσουμε το ον, το

υπάρχον, τον υλικό συμπαντικό κόσμο, όπως τον ξέρουμε,

το αντίθετό του δεν είναι το μηδέν, αλλά το πλην, το αρνη-

τικό πρόσημο -, το μη ον, το τίποτα.

Στα μαθηματικά όμως, «πλην επί πλην μας κάνει συν».

Άρα και – Ε επί – Ε μας κάνει + Ε2. Η αρνητική ενέργεια

του τίποτα δηλαδή, του μη όντος μας κάνει, μας δημιουρ-

γεί το ον.

Έλεγα και λέω ότι αυτό  πειραματικά δεν μπορεί να απο-

δειχθεί γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικό

κενό. Τώρα λένε, στο «πείραμα του αιώνα» στη Γενεύη, ότι

η κίνηση και η σύγκρουση των σωματιδίων γίνεται σε με-

γαλύτερο κενό απ’ ότι υπάρχει μεταξύ Γης και Σελήνης.

Πάντα όμως υπάρχει το περίβλημα.

Άσχετα λοιπόν από το σωματίδιο του Higgs και τα άλλα επι-

διωκόμενα συμπεράσματα και επιτεύγματα στον LHC του

CERN, δεν πρόκειται να αποδειχθεί πειραματικά η ταυτό-

τητα και η μετατροπή του μη όντος σε όν, ούτε η ύπαρξη

Θεού. Αυτά είναι θέματα πίστης και γνώσης. Γνώσης επι-

στημονικής, σκέψης λογικής, γόνιμης και φιλοσοφικής.

Όπως έγραφε δε και ο Λούβαρης* «… η πίστις εις ουδε-
μίαν είναι δυνατόν να περιπλακή έριν προς την γνώσιν». (Η

πίστη δεν μπορεί να περιπλακεί σε καμμία έριδα με τη

γνώση). Και συνεχίζει! «Η πίστη ως πεποίθηση για την εγ-
κυρότητα των “υψίστων ημών αξιών”, είναι διαφορετική από
την “επιστημονική” γνώση, βαίνουσα παραλλήλως(!) προς
αυτήν, όπως και η τέχνη».

––––––––––––––
* Θεολόγος, γνωστός καθηγητής του Αριστοτελείου Παν/μίου της Κ. Διαθή-

κης, Θρησκε ιολογίας κλπ. Συγγραφέας σχετικών έργων, Ακαδημαϊκός.

«Το σωματίδιο του θεού και οι θεοί»
γράφει ο Κώστας Βενετσάνος
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Πολιτεία ἐάνπερ ἅπαξ ὁρμήση ευ, ἔρχεται ὥσπερ κύκλος
αὐξανοµένη. Τροφή γάρ καί παίδευσις χρηστή σωζοµένη
φύσεις ἀγαθάς ἐµποιεῖ, καί αυ φύσεις χρησταί τοιαύτης
παιδείας ἀντιλαµβανόµεναι ἔτι βελτίους τῶν προτέρων
φύονται (= όταν μια πολιτεία ξεκινήσει καλά, προοδεύει, ανα-

πτύσσεται ως κύκλος· όταν διατηρείται ανατροφή και παιδεία

ορθή, τότε δημιουργούνται  και χαρακτήρες καλοί. Και έχοντας

μια  τέτοια καλή εκπαίδευση, γίνονται ακόμη καλύτεροι από τους

προηγούμενους).                   ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Δ’ 424β

Ἡ παιδεία εὐτυχοῦσι μέν ἐστι κόσμος, ατυχοῦσι δέ καταφύγιον.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, απόσπασμα 180

Ο όρος παιδεία εκφράζει την πεμπτουσία (=αιθέρα) του αρχαίου

ελληνικού πνεύματος. Για πρώτη φορά συναντάται στον Αι-

σχύλο (Επτά επί Θήβαις). Κατά τον Πλάτωνα παιδεία είναι “η

ορθή περιαγωγή της ψυχής”. Δηλαδή όχι πλήρωση της ψυχής με

οποιαδήποτε γνωστικά στοιχεία, αλλά περιστροφή - περιφορά

της ψυχής από μια σκοτεινή ημέρα στην αληθινή, στην ανύψωσή

της στο ον, κι αυτό είναι ακριβώς που θα ισχυριστούμε πως είναι

η αληθινή φιλοσοφία. Η καθοδήγηση της ψυχής προς την αλη-

θινή γνώση και την ανθρωπιά. Η αρχαία ελληνική διανόηση στό-

χευε στο να πλάσει ανθρώπους με καθαρό, στοχαστικό νου,

ενάρετους, με δυνατή θέληση, με σεβασμό στη δικαιοσύνη, στην

ελευθερία και στ’ άλλα δικαιώματα των συνανθρώπων τους· αν-

θρώπους που να αγαπούν ό,τι ωραίο, υψηλό και αληθινό μπορεί

να υπάρχει στη ζωή τους.

Γι’ αυτό η παιδεία που πρόσφεραν στον κόσμο οι αρχαίοι Ελλη-

νες χαρακτηρίζεται ως ανθρωπιστική - ανθρωποκεντρική. Είναι

δηλαδή κυρίως παιδεία για τον άνθρωπο ὁ ἀναρθρῶν ἅ ὄπω-
πεν = αυτός που αρθρώνει λέξεις για τα πράγματα που αντι-

λαμβάνεται.

Η ουσία της παιδείας είναι η συνεχής απελευθέρωση του πνεύ-

ματος. Αυτό γίνετια αντιληπτό από το πολιτιστικό επίπεδο του

ανθρώπου. Όσο πιο ψηλά στρέφεται ο πολιτισμός, που είναι

αποτέλεσμα παιδείας, τόσο πιο ελεύθερος γίνεται ο άνθρωπος.

Η πρώτη προτεραιότητα και το πρώτο χρέος κάθε δημοκρατικής

πολιτείας πρέπει να ‘ναι η παιδεία, η συστηματική καλλιέργεια

όλων των ηθικών και πνευματικών δυνάμεων που συνιστούν την

ολκληρωμένη και υγιή, προπαντός, προσωπικότητα του ανθρώ-

που.

Σάς παρουσιάζω ένα μικρό απόσπασμα για την αξία της παι-

δείας.

Από τον Θουκυδίδη, «Ἱστορία του Πελοποννησιακού πολέμου»
Α, 84: Δεῖ οὐ νομίζειν (ὑµᾶς) πολύ τε διαφέρειν ἄνθρωπον

ανθρώπου, κράτιστον δέ είναι ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις
παιδεύεται».
Πρέπει να μη φαντάζεστε πως εκ φύσεως έχει μεγάλη διαφορά

ένας άνθρωπος από έναν άλλον, αλλ’ ότι ισχυρότατος είναι εκεί-

νος ο οποίος εκπαιδεύεται στα πιο αναγκαία, απαραίτητα και

ωφέλιμα έργα.

Κρίνω σκόπιμο και αναγκαίο κάθε “επιμελητής της παιδείας

πάσης θηλειών τε και αρρένων” σήμερα με την έννοια του

Υπουργού Παιδείας, πριν να αναλάβει τα επαυξημένα καθήκοντά

του και επωμιστεί τις τεράστιες ευθύνες που του αναλογούν να

είχε μελετήσει τα ιερά (= ισχυρά και έγκυρα) έργα του Πλάτωνα

“Πολιτεία & Νόμοι” καθώς και του Πλουτάρχου “Περί παίδων

αγωγής”. Θα του ήταν καλός αρωγός στις εκάστοτε μεταρρυθ-

μίσεις που προτίθεται να επιφέρει στον ευαίσθητο, αλλά πολύ

ταλαιπωρημένο χώρο της παιδείας. Ετσι θα αποφεύγονταν οι

ατέρμονες μεταρρυθμίσεις και οι αδόκιμοι πειραματισμοί “στου

Κασίδη το κεφάλι” 

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ παιδείας ἄρχεσθαι” Την προηγούμενη Παρα-

σκευή (27/3/15) ολοκληρώ-

θηκε η εκούσια καταβολή

ληξιπρόθεσμων οφειλών

εκτός ρύθμισης που διήρκεσε

οκτώ μέρες. Το τελικό ποσό

που εισπράχθηκε φτάνει στα

147.034.038 εκατομμύρια €.

Το ποσό αυτό κατέβαλαν

151.124 φυσικά και νομικά

πρόσωπα, καλύπτοντας

247.173 οφειλές. 

Στο πλαίσιο αυτό αποπλήρω-

σαν τις οφειλές τους 68.748

φορολογούμενοι, καταβάλ-

λοντας 56.031,758, €.

Ευχαριστούμε θερμά το σύ-

νολο των φορολογουμένων

που συμμετείχαν στη ρύθ-

μιση. Θεωρούμε ιδιαίτερα ση-

μαντικό το γεγονός ότι υπήρ-

ξαν 35.000 φορολογούμενοι

που κατέβαλαν έως 50 € και

άλλοι 23.000 που κατέβαλαν

από 50-100 €, όπως προκύ-

πτει από τα στοιχεία της Δι-

εύθυνσης Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε

που επισυνάπτονται. 

Η σημαντική επιτυχία της “ει-

σαγωγής” στη ρύθμιση έως

100 δόσεις που θα ανοίξει

ηλεκτρονικά μετά  το Πάσχα,

φαίνεται και από το γεγονός

ότι όλες οι μέχρι σήμερα ρυθ-

μίσεις ως προς το εφάπαξ

ποσό  έχουν συνολικά απο-

φέρει 65,66 εκατομμύρια

ευρώ.  

Εξίσου σημαντικό θεωρούμε

επίσης το ότι υπήρξε κατα-

βολή χρεών από τις δεκαε-

τίες ΄70- ’80- ΄90, καθώς και

μεταξύ 2001-2009, περιόδους

όπου η εισπραξιμότητα θεω-

ρείται μηδενική, ή  περίπου

μηδενική.             

Ενώ το συνολικό ποσό που

έχει εισπραχθεί από 25.000

περίπου φυσικά πρόσωπα,

από το σύνολο των μέχρι σή-

μερα ρυθμίσεων συμπεριλαμ-

βανομένων και των δόσεων,

φτάνει  στα 184,86 εκατομ-

μύρια ευρώ και αντιστοιχεί σε

191.934 οφειλέτες.

Για τις δραματικές επιπτώ-

σεις των μνημονιακών πολι-

τικών στην πρόσβαση στα

φάρμακα,  αλλά και τις τρα-

γικές ελλείψεις σε ιατρικές

ειδικότητες, υποδομές

υγείας και ιατρικά μηχανή-

ματα, ως αποτέλεσμα της

συμμόρφωσης προς τις επι-

ταγές της τρόικας για μεί-

ωση των δαπανών για την

υγεία, απηύθυνε γραπτό

ερώτημα στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ο ευρωβουλευτής

Κώστας Χρυσόγονος.

Σημειώνει, μεταξύ άλλων,

στην ερώτησή του ο ευρω-

βουλευτής: «Η πρόσβαση
στα φάρμακα και την ια-
τρική περίθαλψη είναι απο-

λύτως απαραίτητες για την
προστασία του δικαιώματος
στην υγεία και του ίδιου του
δικαιώματος στη ζωή.
Τα τελευταία χρόνια, όμως,
στο πλαίσιο της αλόγιστης
περικοπής των δαπανών για
την υγεία  που επέβαλε η
τρόικα στην Ελλάδα (με
συμμετοχή κατά τα 2/3 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας) λόγω του μνημο-
νιακού προγράμματος, το
ποσοστό συμμετοχής των
ασθενών στα φάρμακα τρι-
πλασιάστηκε: από 12,8% το
2012 ανήλθε σε 35% το Σε-
πτέμβριο του 2014.  Ακόμη
και πολίτες με χαμηλό εισό-

δημα, όπως για παράδειγμα
συνταξιούχοι, αναγκάζον-
ται να πληρώνουν οι ίδιοι
ένα σημαντικό μέρος του
κόστους των φαρμάκων
τους.

Ερωτά: 
α) Μπορεί να προβλεφθεί
με ακρίβεια πόσοι θα ασθε-
νήσουν σε κάθε χώρα ανά
έτος, ώστε να επιβάλλονται
ετήσια όρια συνολικής φαρ-
μακευτικής δαπάνης;
β) Ποια μέτρα έχουν ληφθεί
ώστε να βοηθηθεί η ελλη-
νική κυβέρνηση να ανορθώ-
σει το διαλυμένο από τις
μνημονιακές πολιτικές
εθνικό σύστημα υγείας;

Το ποσοστό συμμετοχής των ασθενών 

στα φάρμακα τριπλασιάστηκε
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου 

Ευχαριστούμε θερμά το σύνολο των φορολογουμένων 
Δήλωση της αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. :           19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
Email: babis.raptis@kalivia.gr 
Πληροφ.:  Ράπτης Χαράλαμπος
ΚΑΛΥΒΙΑ      31  / 3    / 2015
Αρ. Πρωτ.   4580           
Προϋπολογισμός: 455.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΕ-
ΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει  διεθνή ανοικτό ηλε-

κτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσο-
στό έκπτωσης επί της νόμιμα δια-
μορφούμενης μέσης τιμής λιανικής
πώλησης εκάστου είδους του τμή-
ματος εμπορίου του Π.Ε. κεντρικού
τομέα της Περιφέρειας Αττικής για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟ-
ΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», συ-
νολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης 455.000,00 με ΦΠΑ
(369.918,70 χωρίς ΦΠΑ) που θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με:  Ο   διαγωνι-

σμός   θα   πραγματοποιηθεί   με
χρήση   της   πλατφόρμας   του
Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών  Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω  της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr,
μέχρι την 15/5/2015 ημέρα Παρα-
σκευή  και ώρα 15:00 σε  ηλεκτρο-
νικό  φάκελο.             
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται μια (1) εργά-
σιμη ημέρα μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών και συγκεκριμένα την
18/5/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πι-
στοποιημένων στο σύστημα οργά-
νων της Αναθέτουσας αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μέχρι 31/12/2015.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλλη-
νες ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά
πρόσωπα.3.Συνεταιρισμοί και
4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμη-
θευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί
φορείς  (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό

για το σύνολο της προμήθειας .
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελλη-
νική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει
κάθε προσφορά .
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο
τοις εκατό), επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή
7.398,37 Ευρώ (επτά χιλιάδες τρια-
κόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και
τριάντα επτά λεπτά).
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα
των καυσίμων θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με αυτές που ακολου-
θούνται στα κρατικά διυλιστήρια και
προορίζονται για την κίνηση των
αυτοκινήτων και τη θέρμανση των
κτιρίων.
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή

αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή
και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμε-
νους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
αποδοχής των διαγωνιζομένων για
παράταση τότε οι προσφορές τους
ισχύουν και τους δεσμεύουν και για
το επιπλέον αυτό χρονικό διά-
στημα.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμε-
νου από τη διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνω-

στοποίηση προς τους διαγωνιζόμε-

νους να ζητήσει τη παράταση
ισχύος των προσφορών δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη της προ-
θεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνο-
λικά δώδεκα (12) μηνών. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να απαν-
τήσουν εντός τριών (3) ημερών και
σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης
τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις
εγγυητικές επιστολές τους σε περί-
πτωση που δεν ισχύουν για τυχόν
παρατάσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς ματαιώνον-
ται τα αποτελέσματα του διαγωνι-
σμού, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραί-
τητη τη συνέχιση του διαγωνισμού.
Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις
προσφορές ο διαγωνισμός επανα-
λαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από
τον μειοδότη να προβάλει καμία
αξίωση. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπρο-
σαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr και στην Δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠ. ΔΟΜ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ανδρώνης Χριστόφο-
ρος
Λ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα,
Άρτεμις  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.: 213 2007 326
Αρτέμιδα     8-1-2015
Αριθ. Πρωτ.:  402

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του ρυμοτο-
μικού σχεδίου  στο  Ο.Τ.Γ. 1152
της Π.Ε.7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος
του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος,
για τον καθορισμό όρων και  πε-
ριορισμών δόμησης σ’ αυτό.
ΣXET. : 6η/16-10-2014 Συνεδρίαση
ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με την υπ. αρ. 316/2014 Απόφαση
Δ. Σ. εγκρίθηκε η ανάρτηση και δη-
μοσίευση πρακτικού της  6ης /16-
10-2014 συνεδρίασης ( θέμα 2ο),
του ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττι-
κής σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα
εγκρίθηκε η τροποποίηση  του ρυ-
μοτομικού στο Ο.Τ. Γ. 1152 των
Π.Ε. 7-8-9 της Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων –Αρ-
τέμιδος, με καθορισμό κάλυψης
50% και συντελεστή  δόμησης 0,70,
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
αυξημένες ανάγκες της περιοχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και
οι περιορισμοί δόμησης της περιο-
χής, όπως αναλυτικά φαίνεται στο
από Ιουνίου 2012 τοπογραφικό διά-
γραμμα, κλίμακας 1:500. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στο Δήμο να λάβουν
γνώση της τροποποίησης και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις  σε
(15) ημέρες από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΑΔΑ: 7ΥΒΠΩΛΝ-7ΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση: Θ. Σκοπελίτη 1 Μαρκό-
πουλο ΤΚ. 19003
Τηλ.: 2299020155, fax: 2299020015
Μαρκόπουλο 30-3-2015
Αρ. Πρωτ. 4609

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού
300.823,00€ πλέον ΦΠΑ 23%. Η
δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους
προϋπολογισμούς του Δήμου Μαρ-
κοπούλου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ’ αριθμ.
6/2015 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης με αρ.
Πρωτ. 4607/2015. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ. Ημερομηνία και ώρα
έναρξης υποβολής προσφορών:
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Απριλίου 2015 και ώρα
08:00. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: ΤΡΙΤΗ
12 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι ΔΕΥΤΕΡΑ 18
Μαΐου 2015 και ώρα 10:00π.μ.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμ-
μένα στα οικεία μητρώα του άρθρου
7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και

ενώσεις προμηθευτών. Οι ανωτέρω
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πι-
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής.
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογισθείσας από την Υπη-
ρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των προ-
σφερόμωνων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο
157 παρ.4 του Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή,
το ύψος της εγγυητικής συμμετο-
χής αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα
γίνει ως εξής:
Α. Για την προμήθεια υγρών καυσί-
μων το κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης προσφοράς σημαίνει
το μεγαλύτερο ποσοστο΄έκπτωσης
(%), το οποίο υπολογίζεται στη νό-
μιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή λιανικής πώλησης του εί-
δους κατά την ημέρα παράδοσής
του, για την περιοχή του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως
αυτή ανακοινώνεται από το Παρα-
τηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας. Το ποσοστό
αυτό δεν μπορεί να είναι αρνητικό. 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
των καυσίμων είναι δώδεκα (12)
μήνες από την ημερομηνία υπογρα-
φής αυτής. 
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές

στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου και του κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 5% επί της συμβα-
τικής αξίας προ ΦΠΑ. 
Πριν την εξάντληση των ποσοστών
των καυσίμων, ο Δήμος και το κάθε
Νομικό πρόσωπο, διατηρεί το δι-
καίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδι-
κασία δικαιώματος προαίρεσης
(option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει
αύξηση των παραπάνω ποσοτήτων
και της προϋπολογισθείσας αξίας
αυτών μέχρι και 20%, εφόσον
τούτο κριθεί σκόπιμο και επωφελές.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
της προμήθειας καυσίμων δύναται
με απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, μετά από γνωμοδότηση
της Επιτροπής Αξιολόγησης, να πα-
ρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού. 
Λεπτομέρειες των όρων της διακή-
ρυξης και των τεχνικών προδιαγρα-
φών της προμήθειας, δίνονται στα
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ενημερώνον-
ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλέφωνο 2299020155, αρμό-
διος υπάλληλος κ. Καμαργιάννης
Ευάγγελος. Επίσης το σύνολο των
τευχών του διαγωνισμού θα βρί-
σκονται αναρτημένα στο
www.markopoulo.gr, όπου παρέχε-
ται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση από την ημερομηνία δη-
μοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, καθώς και στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Αποστολή δημοσίευσης στην Υπη-
ρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε
ηλεκτρονικά στις 30 Μαρτίου 2015. 

Ο Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   30-03-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  93/2015  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην  ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου - Παιανίας” στην οδό Κε-
κροπίας (συνέχεια οδού Σπύρου
Δάβαρη Ανατολικά σταθμού του
Προαστιακού).’

Στο Κορωπί στις 30  Μαρτίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση των προσωρι-
νών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για
την εκτέλεση εργασιών του έργου:
“Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κο-
ρωπίου - Παιανίας” στην οδό Κεκρο-
πίας (συνέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη
Ανατολικά  σταθμού του Προαστια-
κού), που αφορά στην περίοδο έως
31 Μαΐου 2015.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται πλήρης αποκλει-
σμός και των δυο λωρίδων
κατεύθυνσης της οδού Δάβαρη,
τόσο της κατεύθυνσης προς τον
Σταθμό Προαστιακού Κορωπίου,
όσο και αυτής προς τον κόμβο Αττι-

κής οδού. Η πλήρης κατάληψη γί-
νεται σε μήκος 870,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κατευ-
θύνονται προς τον κόμβο της Αττι-
κής οδού, ερχόμενοι από τον
Σταθμό του Προαστιακού, εκτρέπε-
ται με δεξιά κίνηση μέσω του κόμ-
βου του Προαστιακού σταθμού
Κορωπίου. Εν συνέχεια με αρι-
στερή κίνηση στην παράλληλη οδό
της Αττικής Οδού, με αριστερή κί-
νηση στη διασταύρωση της παράλ-
ληλης οδού της Αττικής Οδού με
υπόγεια διάβαση οχημάτων της Ατ-
τικής Οδού και τελικώς με δεξιά κί-
νηση, τα οχήματα εισέρχονται στην
αρχική τους πορεία προς τον Κόμβο
Αττικής οδού.
Αντίστοιχα η κίνηση των οχημάτων
με κατεύθυνση τον Σταθμό Προ-
αστιακού Κορωπίου, ερχόμενοι από
τον κόμβο της Αττικής οδού, εκτρέ-
πεται με αριστερή κίνηση σε οδό
που οδηγεί σε υπόγεια διάβαση
οχημάτων της Αττικής Οδού και στη
διασταύρωση της οδού με την υπό-
γεια διάβαση οχημάτων της Αττικής
Οδού τα οχήματα εκτρέπονται
δεξιά. Στη διασταύρωση της οδού
με τον κόμβο του Προαστιακού
σταθμού Κορωπίου τα οχήματα
εκτρέπονται με δεξιά κίνηση στον
κόμβο και με αριστερή κίνηση τελι-
κώς εισέρχονται στην αρχική τους
πορεία προς τον Σταθμό του Προ-
αστιακού.     
Επισημαίνεται ότι τόσο στην κατεύ-
θυνση προς τον κόμβο της Αττικής
οδού, όσο και στην κατεύθυνση
προς τον Σταθμό Προαστιακού Κο-

ρωπίου υφίστανται ειδική σήμανση
με αναλάμποντες φανούς με χρήση
απαγόρευσης. Επίσης σημειώνεται
ότι στον κόμβο του σταθμού προ-
αστιακού Κορωπίου όπου παρατη-
ρείται έντονα το φαινόμενο της
παράνομης στάθμευσης υφίστανται
η απαραίτητη σήμανση καθώς και οι
απαραίτητες πλαστικές κολώνες
σήμανσης ώστε να μην δημιουρ-
γούνται προβλήματα στην κίνηση
των οχημάτων της εκτροπής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-

γασιών τοποθετήθηκε η προβλεπό-
μενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Η προς έγκριση  παράταση
αφορά στην περίοδο έως 31 Μαΐου
2015. Για την εφαρμογή των εν
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
απαιτείται η συναίνεση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια των
παραπάνω  προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση
εργασιών του έργου : “Συλλογή, με-
ταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου -
Παιανίας” στην οδό Κεκροπίας (συ-
νέχεια οδού Σπύρου Δάβαρη Ανα-
τολικά  σταθμού του Προαστιακού
βρίσκονται αναρτημένα στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47)
για την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από
τους προϋπολογισμούς του Δήμου
Παλλήνης και των Νομικών του

Προσώπων, αναλυτικά ο προϋπολο-
γισμός κάθε φορέα με ΦΠΑ 23%
είναι: Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον

προμηθευτή, του οποίου η προσφορά
είναιαποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στη δια-
κήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισό-
τιμες, θεωρούνται οι προσφορές που
περιέχουν το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου
και είναι σύμφωνες με τους όρους και
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακή-
ρυξης.
Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί
τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορ-
φούμενη κάθε φορά μέση τιμή χον-
δρικής πώλησης του είδους την
ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδό-
μενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας Εμπορίου της Γενικής
Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί
να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερ-

βαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο
63 Ν. 4257/14.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρο-
νικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την Τρίτη 26/05/2015 και
ώρα 11.00’.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβο-
λής προσφορών: Δευτέρα 6/04/2015
και ώρα 12 πμ. Καταληκτική ημερομη-
νία και ώρα υποβολής προσφορών:
Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 10:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει την Τρίτη2/6/
2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προ-
μηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι
ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη από

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. -Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν προσφορά για
το σύνολο των ειδών των καυσίμων
για όλους τους φορείς ή για το σύ-
νολο τους ανά φορέα.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέ-
χουν στο διαγωνισμό πρέπει να συ-
νοδεύεται από εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλή-
νης, ύψους 1% της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης προ ΦΠΑ των
προσφερόμενων ειδών.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορί-
ζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή
της με δικαίωμα παράτασης της σύμ-
βασης δύο μηνών,μετά από εισήγηση
της επιτροπής αξιολόγησης του δια-
γωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚ-
ΠΟΤΑ και έγκριση του Δημοτικού
Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα
του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
Νομικά Πρόσωπά του.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ
της υπογραφής της σύμβασης, εγ-
γύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του
Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώ-
που ξεχωριστά ή συνολικά για όλους
τους φορείς, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 0,5% επί της συμβα-
τικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.palini.gr, όπου παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, καθώς και
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αποστολή προκαταρκτικής δημοσίευ-
σης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδό-
σεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την
30/3/2015.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο: 210-6662143 - 6662150
Fax : 210-6032898
Αρ. Πρωτ: 8893/31.03.2015

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονι-
κού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
για την προμήθεια Καυσίμων του
Δήμου Παλλήνης και των Νομικών

του Προσώπων έτους 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό
διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια καυσίμων του Δήμου
Παλλήνης και των Νομικών του Προ-
σώπων έτους 2015 συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης αξίας 953.152,50 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι πο-
σότητες και η αξία ανά CPV είναι:

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Ο ΙΛΙΡ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  του ΜΙΧΑΛΑΚΗ  και της ΝΑΤΑΣΑΣ

το γένος  Παραβάνη, που γεννήθηκε στο Πόγραδετς

και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η ΜΑΡΙΝΕΛΑ

ΤΙΚΑ  του ΒΑΣΙΛΗ και της Αλμπάνα, το γένος Κορδί-

στη,  που  γεννήθηκε  στην Αυλώνα και κατοικεί στα

Σεπόλια, πρόκεται να παντρευτούν στην Αθήνα.

ΓΑΜΟΙ

Zητείται για

αγορά ή ενοικίαση
διαμέρισμα, κάτω από

100 τετραγωνικά μέτρα,

γύρω από την εκκλησία

του Αγίου Ιωάννη στη

Βούλα.

Τηλ. 210 8994.116.

Ενοικιάζεται ο πρώτος όροφος διόροφης

κατοικξίας, υπερλούξ με ένα στρέμμα οικόπεδο με

διάφορα δέντρα και με δύο διαφορετικές εισόδους

στην Οδού Σύρου 22 στο Κίτσι Κορωπίου. Διαθέτει

φως, ηλικακό, aircondition, καλοριφές, τζάκι. Μόνο

σοβαρές προτάσεις. 

Τηλ. 6932 218255, 211 1845.146 κο. Παναγιώτη

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κυρία από Μολδαβία, 50 ετών,

νόμιμη με άδεια παραμονής και συστάσεις. Ανα-

λαμβάνει καθαρισμό οικιών, γραφείων και φύλαξη

παιδιών καθώς και ηλικιωμένων ατόμων. Μίσθωση

με την ώρα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Παρέχονται συστάσεις. Τηλ. 6945 084432

Κυρία ζητάει εργασία ως μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα, Παλλήνη. Τηλ. 210 8992.642.

Κυρία ζητάει εργασία ως

μπέιμπι σίτερ στις περιο-

χές Γλυφάδα, Βούλα,

Παλλήνη. Τηλ. 210

8992.642.

Κυρία Ελληνίδα αναλαμ-

βάνει τη φύλαξη μικρών

παιδιών ή φροντίδα ηλι-

κιωμένων στις πέριοχές

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης, Βάρκιζας. Τηλ.

6938653701.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18, ΚΟΡΩΠΙ, 

Τηλ. 210 6624.420, Φαξ: 210 6622.094

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.

e-mail: kskorop@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου, σύμ-

φωνα με το Καταστατικό, προσκαλεί τα μέλη του στη Γενική Συνέ-

λευση με αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26

Απριλίου 2015 και ώρα 9π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Χρή-

στου Δημητρίου 18) με θέματα:

1. Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2. Εκλογή πρακτικογράφου

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

4. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

5. Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή απερχόμενου Δ.Σ.

6. Εγκριση Απολογισμού έτους 2014

7. Εγκριση Προϋπολογισμού έτους 2015

8. Φιλοθηραματική Δραστηριότητα

9. Ανακοινώσεις - Προτάσεις Μελών - Λοιπά θέματα

10. Αρχαιρεσίες

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημερομηνία, που είναι και

το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Κυ-

ριακή 03 Μαΐου 2015, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέ-

ματα Ημερήσιας Διάταξης και με όσα μέλη προσέλθουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψηφιότητες για το διοικητικό Συμβούλιο και την

Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 24

Απριλίου 2015. 

Γραφείο Συλλόγου: Δευτέρα - Παρασκευή 08.30  - 13.30

Λέσχη Συλλόγου: 19.30 - 23.30

Η Παρουσία σας είναι απαραίτητη

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Κυρίτσης Μερόπη Βαρνάβα

ΑΔΑ: ΩΚ2ΟΩΛΝ-ΛΘΨ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο 27.3.2015
Αρ. Πρωτ. 4536

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015” 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ 199875,00 € (Με ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενερ-
γεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για τη Συντήρηση και
Επισκευή οχημάτων Δήμου Μαρ-
κοπούλου έτους 2015, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 162500,00 € (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της  ιστοσελίδας
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.eprocure-
ment.gov.gr η ημερομηνία λήξης
της ηλεκτρονικής υποβολής των
προσφορών είναι η 4-5-2015 και
ώρα 11.00 π.μ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται
όσοι διαθετουν τις σχετικές εγκα-
ταστάσεις, συνεργεία ή εργαστή-

ρια επισκευής οχημάτων μηχανη-
μάτων ή των μηχανικών μερών
τους.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1%
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.
10/2015 μελέτης συντήρησης - επι-
σκευής ή 1% για την ομάδα/ες, που
υποβάλλεται προσφορά. Κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
οικονομική προσφορά (με ποσοστό
έκπτωσης). Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά
είναι για τρεις (3) μήνες. Δεν γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές προ-
σφορές. Η χρηματοδότηση είναι
από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα
γίνεται σε διάστημα δύο μηνών από
την παραλαβή των εργασιών από
την αρμόδια επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 22990 20155 καθώς επί-
σης και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr.

O Δήμαρχος
Σωτήρης Μεθενίτης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   30-03-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  94/2015  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
μελέτης προσωρινών κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων για την εκτέλεση
εργασιών του έργου: “Συλλογή, με-
ταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου -
Παιανίας” στην οδό Αττικής.’ 
Στο Κορωπί στις 30  Μαρτίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προτεινόμενες  προσω-
ρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για
την εκτέλεση εργασιών του έργου
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Ατ-
τικής σύμφωνα με την 19/2015 από-
φαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, με διάρκεια έξι μήνες από την
έκδοση της σχετικής άδειας.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Παιανία-Αθήνα, από την
διασταύρωσή της με την οδό Νάξου
μέχρι την διασταύρωσή της με την
οδό Κων.Ι.Λάμπρου. Η κατάληψη
καθώς και η κυκλοφοριακή μελέτη θα
πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαφο-
ρετικές φάσεις. Κάθε φάση θα εκκι-
νεί εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι
εργασίες της προηγούμενης.
• Φάση 1η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης

προς Παιανία-Αθήνα, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Ύδρας
μέχρι την διασταύρωσή της με την
οδό Αντ. Κιούση σε μήκος 530,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Ύδρας,
αριστερά στην οδό Αντ. Κιούση και
με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην οδό Αττικής.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθη-
μερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30
π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες
εκσκαφών και τοποθέτησης αγω-
γών θα διαρκέσουν δύο μήνες από
την ημέρα έκδοσης της σχετικής
άδειας.
• Φάση 2η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Παιανία-Αθήνα, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Αγίας Πα-
ρασκευής μέχρι την διασταύρωσή
της με την οδό Νάξου σε μήκος
490,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα
εκτρέπεται αριστερά στην οδό
Αγίας Παρασκευής, δεξιά στην Λε-
ωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και
μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου θα
κατευθύνονται προς Παιανία-
Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλει-
σμός της κυκλοφοριακής λωρίδας
της οδού Νάξου που κατευθύνεται

προς την Λεωφόρο Βασιλέως Κων-
σταντίνου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθη-
μερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30
π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες
εκσκαφών και τοποθέτησης αγω-
γών θα διαρκέσουν δύο μήνες από
την ημέρα ολοκλήρωσης της 1ης
φάσης.
• Φάση 3η
Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Παιανία-Αθήνα, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό
Κων.Ι.Λάμπρου μέχρι την διασταύ-
ρωσή της με την οδό Ύδρας σε
μήκος 180,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα
εκτρέπεται στην διασταύρωση της
οδού Αττικής με την οδό Κων.Ι.Λάμ-
πρου με αριστερή και δεξιά κίνηση
στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού
Αττικής με κατεύθυνση προς Μαρ-
κόπουλο και κατόπιν στην διασταύ-
ρωση της οδού Αττικής με την οδό
Ύδρας με δεξιά και αριστερή κίνηση
θα επανέρχεται στην λωρίδα κατεύ-
θυνσης της οδού Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Παιανία-Αθήνα.
Επισημαίνεται ο αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Μαρκόπουλο, από την
διασταύρωσή της με την οδό
Ασκληπιού μέχρι την διασταύρωσή
της με την οδό Ύδρας σε μήκος

50,00μ. και ο αποκλεισμός της οδού
Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης
προς Μαρκόπουλο, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Σπύρου
Δάβαρη μέχρι την διασταύρωσή της
με την οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε
μήκος 60,00μ. Σημειώνεται επίσης η
μονοδρόμηση  της οδού Ασκληπιού
με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-
ρινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ.
έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκα-
φών και τοποθέτησης αγωγών θα
διαρκέσουν δύο μήνες από την ημέρα
ολοκλήρωσης της 2ης φάσης. 
Οι εργασίες  εκσκαφών  και τοπο-
θέτησης αγωγών και για τις τρείς
φάσεις θα διαρκέσουν έξι μήνες
από την ημέρα έκδοσης της σχετι-
κής άδειας. Για την εφαρμογή των
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
απαιτείται η συναίνεση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας (άρθρο 52 ΚΟΚ).
• Η απόφαση κατά το πλήρες κεί-
μενό της και τα σχετικά σχέδια των
παραπάνω  προσωρινών κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση
εργασιών του έργου:“Συλλογή, με-
ταφορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου -
Παιανίας”  στην οδό Αττικής βρί-
σκονται αναρτημένα στο Δημοτικό
Κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  2-4-2015
Aρ. Πρωτ.: 13491

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΕΣΣΩΝ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές με κριτήριο κα-
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού,
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονο-
μικής προσφοράς της Υπηρεσίας
της με α/α 12/2015 μελέτης της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλω-
σης για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΕΣΣΩΝ», προϋπολογισμού
65.313,00€ και πιο συγκεκριμένα 6
Press Conteiner και κατά μέσο όρο
24 μηνιαία δρομολόγια προς το
ΧΥΤΑ.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοι-
νοτικός Κώδικας), του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ
237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  12/2015 και
την με αρ. Πρωτ.  12192/26-3-2015
(ΑΔΑ: Ω8ΟΝΩΨΖ-Σ3Θ) σχετική
Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Πέμπτη 16 Απριλίου
2015 με ώρα έναρξης του διαγωνι-
σμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που

είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψη απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρω βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.062,00 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά  από Δευτέρα 6-4-2015 και
ώρες  8.30-13.00,  Τηλ.:
2132020131, 2132019955

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                               

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ              

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  

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

ΛΕΥΚΗΣ 11, ΒΑΡΗ τηλ. 2109656777-8 

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Κέντρο Θεραπείας 

Ζεύγους & Οικογένειας

l Aτομική Ψυχοθεραπεία

l Θεραπεία Ζεύγους - Συμβουλευτική Γάμου

l Συμβουλευτική Γονέων - Εκτίμηση Παιδιών

l Συμβουλευτική Διαζυγίου - Διαμεσολάβηση

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

Τηλ. 211 4084649 - 6932 847873 

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

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

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

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

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

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

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια αυτοάνοση νόσος που

προκαλεί το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου να στρα-

φεί εναντίον του, προκαλώντας βλάβες στα τοιχώματα των

ιστών των αρθρώσεων. Το ανοσοποιητικό σύστημα στρέφε-

ται εναντίον του ίδιου του οργανισμού προκαλώντας κατα-

στροφές σε αρθρώσεις αλλά και άλλα όργανα (μάτια, δέρμα,

πνεύμονες, καρδιά). Η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, προκαλεί

χρόνιο πόνο και μη αναστρέψιμη βλάβη των αρθρώσεων, εάν

δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι τρεις φορές πιο συχνή στις

γυναίκες και παρόλο που η αιτία της νόσου είναι ασαφής, αν

η σωστή διάγνωση γίνει όσο το δυνατόν πιο νωρίς, μπορεί

να προσφέρει καλύτερη ευκαιρία για τον περιορισμό της

βλάβης των αρθρώσεων και των θεμάτων κινητικότητας.

Η νόσος εισβάλλει ύπουλα. Αρχίζει από τις μικρές αρθρώ-

σεις των χεριών και των ποδιών και κατόπιν εκτείνεται κεν-

τρικότερα. Τα πρώτα σημάδια της πάθησης είναι πόνος στις

αρθρώσεις, δυσκαμψία, ευαισθησία και παραμόρφωσή τους,

που αναπτύσσονται μέσα σε διάστημα ετών. Μία ή περισσό-

τερες αρθρώσεις διογκώνονται και παρουσιάζουν κάθε ση-

μείο της φλεγμονής. Μερικές φορές η φλεγμονή αρχίζει σε

μία μεγάλη άρθρωση όπως είναι το γόνατο, ο ώμος ή ο

αστράγαλος.

Ωστόσο, μερικές φορές, η έναρξη της νόσου είναι πιο οξεία.

Κόπωση, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους και πυρετός, όλα

είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να προηγηθούν της φλεγ-

μονής οποιασδήποτε άρθρωσης και στη συνέχεια να απο-

δειχθούν πρώιμα συμπτώματα της νόσου. 

Διαβάστε παρακάτω ποια είναι τα κύρια προειδοποιητικά ση-

μάδια της ρευματοειδούς αρθρίτιδας:

1. Πόνος στις αρθρώσεις

Ένα από τα πρώτα συμπτώματα είναι η εμφάνιση πόνου και

ευαισθησίας στις αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί. Οι αρ-

θρώσεις που πονάνε μπορούν να έχουν διάφορα συμπτώ-

ματα όπως ο χαρακτηριστικός πόνος ή η ευαισθησία, άλγος,

πρήξιμο ή συνδυασμός όλων αυτών. Ενώ υπάρχουν και

άλλες διαταραχές που μπορεί να προκαλέσουν κάτι τέτοιο,

ο πόνος που σχετίζεται με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι συ-

νήθως «συμμετρικός» γι’ αυτό θα επηρεάσει και τα δύο χέρια

και τα δύο καρπούς.

Η αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας της άρθρωσης

2. Δυσκαμψία

Μια δυσκαμψία νωρίς το πρωί, που μπορεί να διαρκέσει από

τριάντα λεπτά έως δύο ώρες είναι ένα άλλο σύμπτωμα που

αναφέρεται συχνά.Και παρόλο που μερικές φορές προκαλεί

σύγχυση ότι μπορεί να είναι τραυματισμός, είναι σημαντικό

να συμβουλευτείτε έναν ρευματολόγο αν ο πόνος είναι ανε-

ξήγητος.

3. Οίδημα

Το πρήξιμο στα χέρια, τους καρπούς και τα πόδια, μπορεί να

είναι ένα σημάδι της φλεγμονής που συνοδεύει τη ρευμα-

τοειδή αρθρίτιδα. Μπορεί το πρήξιμο να είναι πραγματικά με-

γάλο και να συνυπάρχει ταυτόχρονα στην άρθρωση υγρό.

Μπορεί επίσης να δείτε υγρό στα γόνατα και τους αστραγά-

λους.  Το πρήξιμο της άρθρωσης είναι μια συνηθισμένη και

χαρακτηριστική ένδειξη φλεγμονώδους αρθρίτιδας, όπως η

οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Οι ασθενείς

συνήθως αναφέρουν αύξηση της θερμοκρασίας στο άκρο

του σώματος που πονάει, καθώς επίσης πρήξιμο και μια πε-

ριοδική κοκκινίλα πάνω ή γύρω από τις αρθρώσεις που έχουν

προσβληθεί.

4. Οζίδια στα δάχτυλα

Αυτά είναι σκληρά εξογκώματα που αναπτύσσονται κάτω

από το δέρμα κοντά στις αρθρώσεις που προσβάλλονται από

την ΡΑ. Συχνά εμφανίζονται στο πίσω μέρος του αγκώνα,

και μερικές φορές ακόμα και στα μάτια. Είναι κάτι που συμ-

βαίνει πιο συχνά σε άτομα που έχουν προχωρημένη ΡΑ,

αλλά μερικές φορές εμφανίζονται και νωρίτερα. Τα οζίδια

μπορεί να μιμούνται τα συμπτώματα ουρικής αρθρίτιδας,

μιας άλλης μορφής της αρθρίτιδας.

5. Κόπωση

Το αίσθημα κόπωσης μπορεί να προκληθεί από πολλές χρό-

νιες ασθένειες, αλλά όταν εξεταστεί στο πλαίσιο των άλλων

συμπτωμάτων, η κούραση στους ασθενείς με ρευματοειδή

αρθρίτιδα μπορεί να είναι συντριπτική και μπορεί να είναι ο

λόγος για τον οποίο πολλοί καταλήγουν να πηγαίνουν στο

γιατρό.

6. Απώλεια κινητικής λειτουργίας

Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί

να οδηγήσει σε βλάβη στις αρθρώσεις, που μπορούν με τη

σειρά τους να οδηγήσουν με την πάροδο του χρόνου σε

απώλεια κινητικότητας. Ωστόσο, με την κατάλληλη διά-

γνωση και θεραπεία οι ασθενείς που έχουν ρευματοειδή αρ-

θρίτιδα μπορούν πραγματικά να είναι σε θέση να

απολαύσουν μια κανονική ποιότητα ζωής.

Αν η ρευματοειδής αρθρίτιδα δεν αντιμετωπιστεί θεραπευ-

τικά, η βλάβη μπορεί να επεκταθεί. Ξεκινά από τον αρθρικό

υμένα, στη συνέχεια εξαπλώνεται στους χόνδρους και τε-

λικά διαβρώνει τα οστά. Σκεφτείτε ένα ποτάμι που διατρέχει

μια κοιλάδα. Κάθε μέρα που περνάει το έδαφος διαβρώνεται,

καταστρέφεται από το νερό. Με τον ίδιο τρόπο, αν η ρευμα-

τοειδής αρθρίτιδα προχωρήσει χωρίς την κατάλληλη θερα-

πεία, οι αρθρώσεις σας μπορεί να συνεχίσουν να φθείρονται. 

Κωνσταντίνος Λούβρος
M.D., medlabnews.gr

http://medlabgr.blogspot.com 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Συμπτώματα που προειδοποιούν για ρευματοειδή αρθρίτιδα 

“Νόσος Alzheimer, 

η πρόκληση του 21ου αιώνα”

Το ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου σε συνεργασία με την

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθη-

νών, διοργανώνει τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 ώρα 11

π.μ. ομιλία στο Κινηματοθέατρο “ΑΡΤΕΜΙΣ” με θέμα

“Νόσος Alzheimer, η πρόκληση του 21ου αιώνα”, και ομι-

λητή τον  Βασίλειο Λύρα Νευρολόγο, Υπεύθυνο Ιατρείου

Μνήμης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαρ-

τίου διεξήχθη στον Ναυτικό Όμιλο

Κέκροψ, ο διασυλλογικός αγώνας

για ιστιοσανίδες Techno 293 &

RS:X. Ο  αγώνας διεξήχθη κάτω

από πολύ καλές καιρικές συνθήκες

με την συμμετοχή 46 συνολικά

αθλητών και αθλητριών από 6 Ομί-

λους.

Τα αποτελέσματα μετά από 6

ιστιοδρομίες είναι ως εξής

Αγόρια Techno Under 17

1ος Δούκας Φαίδων (ΙΟΠΟΡ), 2ος

Τριανταφύλλου Κριστιάν (ΝΑΟ

ΚΕΚΡΟΨ), 3ος Αστράπελλος Κων-

σταντίνος (ΝΑΟΒΒ)

Κορίτσια Techno Under 17

1η Δίβαρη Κατερίνα (ΝΑΟΒΒ), 2η

Καραντινού Αλίκη (ΝΟΒ), 3η Αγγε-

λοπούλου Μαρίτα (ΙΟΠΟΡ)

Αγόρια Techno Under 15

1ος Τσορτανίδης Λεωνίδας (ΝΟ

ΑΝΔΡΟΥ), 2ος Κόγιας Χάρης

(ΝΑΟΒΒ), 3ος Σιλιτζόγλου Νικό-

λας(ΝΑΟΒΒ)

Αγόρια Techno Under 13

1ος Καρβουνιάρης Ιωάννης

(ΙΟΠΟΡ), 2ος Κονταρίνης Πέτρος

(ΙΟΠΟΡ) 3ος Καλτσάς Δημήτρης

(ΙΟΠΟΡ)

Νεαρότερος Αθλητής

Κονταρίνης Πέτρος (2006).

RSX 8.5 Ανδρών

1ος  Ναμίας Σάμης (NOB), 2ος Αν-

δρονής Ιάσων (ΝΟΚΒ), 3ος Δευτε-

ρίγος Πέτρος (ΝΑΟ ΚΕΚΡΟΨ)

RSX Γυναικών

1η Κονταρίνη Κωνσταντίνα

(ΙΟΠΟΡ) 2η Σκαρλάτου Αγγελική

(ΝΟΚΒ) 3η Σύρτη Ιωάννα (ΙΟΠΟΡ)

Αγώνας Ιστιοσανίδας στο Ν.Α.Ο. Κέκροψ 

Σπουδαία εμφάνιση από την Εθνική ομάδα τοξοβολίας, στο

European Grand Prix 2015 της τοξοβολίας που έγινε στον

Μαραθώνα. Οι αθλητές και αθλήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια

του αγωνιστικού 4ημέρου, «κρατήθηκαν σε επαφή με τον

στόχο» και η ολοκλήρωση της διοργάνωσης τούς βρήκε

έχοντας κερδίσει 4 μετάλλια (τρία στα ομαδικά και ένα ατο-

μικό), πετυχαίνοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και παίρνον-

τας ακόμα μία πρόκριση για το Μπακού (1οι Ευρωπαϊκοί

Αγώνες).

Απόλυτα ευχαριστημένες έμειναν οι 36 ξένες αποστολές

(με 400 άτομα) που βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες στον

Μαραθώνα. Έφυγαν μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη

διοργάνωση και τις συνθήκες διαμονής. Και οι αποστολές

και οι επίσημοι προσκαλεσμένοι της ΕΦΟΤ.  

Η Κατερίνα Χρονοπούλου κατέκτησε το μοναδικό μετάλ-

λιο στα ατομικά, για τα ελληνικά χρώματα. Πήρε το χάλ-

κινο, στο Σύνθετο Τόξο γυναικών νικώντας στον μικρό

Ελληνικό τελικό την Αναστασία Τσακίρη με σκορ 130-128. 

Στα ομαδικά η συγκομιδή της Εθνικής ομάδας, στις πρώτες

τρεις αγωνιστικές ήταν τρία συνολικά μετάλλια. 

Οι γυναίκες κατέκτησαν το ασημένιο στο ομαδικό, στο

Ολυμπιακό Τόξο, με την 3άδα Ανατολή-Μάρθα Γκορίλα,

Ευαγγελία Ψάρρα και Αριάδνη Χόρτη. 

Η ίδια μάλιστα τριάδα (Γκορίλα, Ψάρρα, Χόρτη) πήρε και

την πρόκριση για τους 1ους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο

Αζερμπαϊτζάν δίνοντας στη χώρα μας μια επιπρόσθετη

θέση καθώς είχε ήδη δυο εξασφαλισμένες από παλαιότερα

Grand Prix. 

Οι άνδρες κατέκτησαν το χάλκινο στο ομαδικό, στο Σύν-

θετο Τόξο, με τους Σταύρο Κουμερτά, Δημήτρη Λαμπράκη

και Αθανάσιο Κωστόπουλο.

Το ελληνικό δίδυμο, με τους Σταύρο Κουμερτά, Κατερίνα

Χρονοπούλου πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μικτό ομα-

δικό, στο Σύνθετο Τόξο.

Στα αξιοσημείωτα και το νέο Πανελλήνιο ρεκόρ στο Σύν-

θετο τόξο, στο ομαδικό, με τους Σταύρο Κουμερτά, Δημή-

τρη Λαμπράκη και Αθανάσιο Κωστόπουλο.

Το θέαμα ήταν πράγματι εντυπωσιακό ειδικά την τελευταία

αγωνιστική ημέρα, που ολόκληρη η διοργάνωση μεταφέρ-

θηκε στην αφετηρία του Μαραθωνίου δρόμου, από το Στά-

διο της Νέας Μάκρης, που την φιλοξενούσε. 

Οι μεγάλοι και μικροί τελικοί διεξήχθησαν στον ειδικά δια-

μορφωμένο χώρο, με υπερυψωμένες εξέδρες και για τους

αθλητές και τους στόχους, με video wall, χρονόμετρα και

περιγραφή στα αγγλικά και τα ελληνικά των 8 συνολικά

αγώνων – μονομαχιών (ένας εναντίον ενός), προσφέρον-

τας ένα μοναδικό θέαμα σε όλους όσους το παρακολούθη-

σαν, αλλά και τις απονομές που ακολούθησαν. 
Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο

Ηλίας Ψινάκης (Δήμαρχος Μαρα-

θώνα και «οικοδεσπότης»), ο Ισί-

δωρος Κούβελος (Πρόεδρος ΔΟΑ

και Μέλος ΕΟΕ), ο Σπύρος Πάν-

τζας (Εντεταλμένος Σύμβουλος

Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττι-

κής), Στέλιος Δασκαλάκης (Υπεύ-

θυνος Σχολικού Αθλητισμού και

Πρόεδρος στο ΣΕΦ), ο Ιωάννης

Καρράς (Πρόεδρος Ομοσπονδίας

Κωπηλασίας, Μέλος ΕΟΕ), ο Σπύ-

ρος Ανδριόπουλος (Διευθυντής

ΑΣΕΑΔ), η Ιλεάνα Κλοκώνη (Διευ-

θύντρια ΕΘΝΟΑ), η Ντόρα Πάλλη

(Ολυμπιακή Εκεχειρία), ο Πάνος

Μπιτσαξής (π. Γενικός Γραμματέας

Αθλητισμού), ο Σπύρος Λιβαθηνός

(Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Μαραθώνα)

και ο Τρύφωνας Ζαχαρόπουλος (π.

διευθυντής ΓΓΑ).

Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττι-

κής και του Δήμου Μαραθώνα, έχοντας σημαντική βοήθεια

από την διοργάνωση του Baku 2015, έχοντας 4 μεγάλους

χορηγούς.

4 μετάλλια, ο τελικός απολογισμός για την Ελλάδα 
Ολοκληρώθηκε στον Μαραθώνα το Grand Prix της τοξοβολίας
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Μεγάλη προσφορά

στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

από τον Κυνηγετικό

Σύλλογο Κορωπίου

Με μια μεγάλη προσφορά, 150 κιλά λάδι, για τις ανάγκες

του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κρωπίας,  ο Κυνηγε-

τικός Σύλλογος Κορωπίου, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά

την κοινωνική του ευαισθησία και την στρατηγική του επι-

λογή να παραμείνει ενεργός στην τοπική κοινωνία  και να

παρεμβαίνει υπέρ των απόρων συμπολιτών, αλλά και σε

κάθε περιβαλλοντική δράση του Δήμου, δήλωσε ο αντιδή-

μαρχος Κρωπίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Προ-

στασίας Θοδωρής Γρίβας. 

O πρόεδρος του Δ.Σ Κυνηγετικού Συλλόγου Κορωπίου,

Γ.Κυρίτσης δήλωσε, «ο σύλλογός μας στο πλαίσιο και
άλλων κοινωνικών δράσεων, χορηγιών και δωρεών σε από-
ρους πολίτες προσέφερε και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου 150 κιλά λάδι».
Η Δημοτική Αρχή Κορωπίου ευχαρίστησαν τον Κυνηγετικό

Σύλλογο γι’ αυτή την μεγάλη κοινωνική προσφορά.  

Το Σαββατοκύριακο  21-22/3/2015, ο

Ν.Α.Ο.Β. σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διοργά-

νωσε το 1ο Περιφερειακό Πρωτάθλημα

Αθηνών για σκάφη τύπου Optimist. 

Ο αγώνας αυτός αποτελεί την πρό-

κριση για τη συγκρότηση της προ εθνι-

κής ομάδας καθώς και την πρόκριση

για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που

θα διεξαχθεί το καλοκαίρι. 

Πραγματοποιήθηκαν οι 5 από τις 6

προγραμματισμένες κούρσες με ασθε-

νείς μεταβλητούς ανέμους την πρώτη

μέρα και ευνοϊκό αλλά με βροχή αέρα

την Κυριακή. Τα 205 σκάφη που έλα-

βαν μέρος στο πρωτάθλημα, απέδει-

ξαν το υψηλό επίπεδο που βρίσκονται

οι μικροί ιστιοπλόοι της περιφέρειας,

αφού ο συναγωνισμός ήταν πολύ υψη-

λός. 

Η ομάδα της Βούλας παρουσιάστηκε

για μία ακόμη φορά

εξαιρετικά προετοιμα-

σμένη και γι' αυτόν τον

σημαντικό αγώνα. Συγ-

κεκριμένα, στην πρώτη

δεκάδα του Α' γύρου

του πρωταθλήματος

της Αθήνας, βρέθηκαν

5 αθλητές του

Ν.Α.Ο.Β. με τον Πάτρο-

κλο Μανδηλάρη να

κερδίζει τον αγώνα,

τον Τέλη Αθανασό-

πουλο να τερματίζει στην 2η θέση, τον

Παναγιώτη Μαρκουλή στην 4η, τον

Νικόλαο Γκιώνη στην 6η και τον Νικό-

λαο Καραγιαννίδη στην 10η. 

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποί-

ησαν και τα κορίτσια της ομάδας με

την Χρύσα Μαρίνου να ισοβαθμεί στην

3η θέση και τη Ναταλία Καλπάκα να

καταλαμβάνει την 9η.  

Τελικά αποτελέσματα όλων των ιστιο-

δρομιών:

OPTIMIST ΑΓΟΡΙΑ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

1ος Μανδηλάρης Πάτροκλος ΝΑΟΒ

2ος Αθανασόπουλος Τέλης ΝΑΟΒ

3ος Μουζάκης Χρήστος ΝΟΤΚ

OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

1η Σπανάκη Αριάδνη ΙΟΠ

2η Βογιατζή Αθηνά-Μαρία ΙΟΠ

3η Ζουγανέλη Κατερίνα ΝΟΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (2004 ή αργό-

τερα)

1ος Καραγιαννίδης Γιώργος ΝΑΟΒ

2ος Λιβάς Βασίλης ΝΟΚ

3ος Δημητρακόπουλος ΘανάσηςNOE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2004 ή αρ-

γότερα)

1η Γώγου Μεταξία ΝΟΕ

2η Βαρθολομαίου Δήμητρα ΝΟΚΒ

3η Σωτηρίου Έλενα ΙΟΠ

1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

OPTIMIST ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ

Ολοκληρώθηκε η προκρι-

ματική φάση στα ομαδικά

και ατομικά αγωνίσματα

του Πανελληνίου πρωτα-

θλήματος εφήβων νεανί-

δων.

Στην τελική φάση πέρα-

σαν:

Η ομάδα των εφήβων

του Γυμναστικού Συλλό-

γου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και η

ομάδα Νεανίδων του

Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Ενώ στα ατομικά πέρα-

σαν οι Σγουρόπουλος

Γιάννης, Δαμιανής Ευ-

στράτιος και Σκουτέρης

Νικόλαος του Γ.Σ.ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ  και  Ισαμπά-

λογλου Ιφιγένεια και

Φίσερ Ελλη του  Α.Ο.

ΑΡΗΣ 2006.

Η τελική φάση πρόκειται

να διεξαχθεί στις 4, 5, 6

Απριλίου στο Στάδιο Ει-

ρήνης και Φιλίας και οι

ενδείξεις είναι οτι για μία

ακόμη χρονιά το Πινγκ-

Πονγκ του Δήμου 3Β θα

μας δώσει αρκετές δια-

κρίσεις.

Αγώνες Τένις στον 

Α.Ο. “Αναγυρούς”

Στον Α.Ο.ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”, διεξήχθη (από  27 έως

30 -03-2015)   το  2ο Ε3 τέννις, με μεγάλη συμμετοχή από

αθλητές και αθλήτριες για αγόρια 12 και 16 ετών.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1ος 12 ετών: ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (Α.Σ. ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

2ος 12 ετών: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑ-

ΛΑΒΕΛΩΝΗ) 

1η 12 ετών: ΚΟΥΛΟΥΚΥΘΑ ΣΙΜΕΛΑ (Σ.Α ΡΑΦΗΝΑΣ) 

2η 12 ετών: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΠΕΥΚΗ Γ.

ΚΑΛΟΒΕΛΟΝΗ)

1ος 16 ετών:  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Ο.Α ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

2ος 16 ετών:  ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΥΚΗ Γ. ΚΑ-

ΛΟΒΕΛΟΝΗ)

1η 16 ετών:    ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (Ο.Α ΦΙΛΟ-

ΘΕΗΣ)

2η 16 ετών:    ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (Ο.Α ΦΙΛΟΘΕΗΣ) 

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΕΦΗΒΩΝ /ΝΕAΝΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ

Οι γυναίκες του συλλόγου

Πρωτέα Βούλας, χρειάζον-

ται τη νίκη απέναντι στον

Παναθηναϊκό την Κυριακή

(5/4, 12:00) στο κλειστό της

Βούλας, ώστε να εξασφα-

λίσουν για δεύτερη σερί

σεζόν την είσοδο τους

στους τελικούς της Α1.

Η γυναικεία ομάδα του

Πρωτέα χρειάζεται τον

κόσμο δίπλα της, ώστε να

την ενισχύσει και να της

δώσει την ώθηση που χρει-

άζεται, γι’ αυτό απευθύνει

κάλεσμα, να γεμίσει το

κλειστό, για να συμπαρα-

σταθούν στην ομάδα και να

απολαύσουν ένα όμορφο

μπασκετικό μεσημέρι Κυ-

ριακής.

Οι άνδρες του Πρωτέα δί-

νουν τελικό ανόδου την

Δευτέρα (6/4, 20:00) στο

Κλειστό της Βούλας, απέ-

ναντι στον Άρη Νίκαιας για

την 25η αγωνιστική ημέρα

της Α ΕΣΚΑΝΑ.

Η αντρική ομάδα  εκτός

από τη νίκη θα χρειαστεί να

καλύψει και το -9 του πρώ-

του γύρου ώστε να κατα-

κτήσει τον τίτλο στην Α

ΕΣΚΑΝΑ και να πάρει για

πρώτη φορά στην ιστορία

της την άνοδο στην Γ

Εθνική.

Εισιτήρια και για τους δύο

αγώνες διατίθενται με

σειρά προτεραιότητας από

την γραμματεία του συλλό-

γου, (αΣάββατο-Κυριακή

09:00-14:00)

“Η Διοίκηση του ΑΕΟ Πρωτέα

ευχαριστεί τη Διοίκηση του

Παναθηναϊκού ΑΟ και ειδικά

τους κκ Ηλία και Σαράντο Μι-

χαλαριά για την άψογη φιλο-

ξενία που επιφύλαξαν στην

αποστολή της ομάδας μας και

τους φιλάθλους μας κατά τον

χθεσινό πρώτο αγώνα στη

σειρά ημιτελικών του Πρωτα-

θλήματος της Α1 Γυναικών στο

Γήπεδο της Λεωφόρου Αλε-

ξάνδρας. Ευχαριστούμε επί-

σης και τον κόσμο του

Παναθηναϊκού για την ενθου-

σιώδη ατμόσφαιρα που δημι-

ούργησαν κατά τη διάρκεια

του παιχνιδιού. Ευελπιστούμε

να ανταποδώσουμε τη φιλοξε-

νία στον Δεύτερο αγώνα της

σειράς την Κυριακή 5/4 στη

Βούλα.”

Σημαντικοί αγώνες του Πρωτέα 

για τις ομάδες γυναικών και ανδρών

ΘΡΙΑΜΒΟΣ   ΤΟΥ  ΝΟΚΒ

Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα

Ολυμπιακών Κατηγοριών 2015

Κατηγορία RS:X  Γυναικών

Χρυσό Μετάλλιο     Σκαρλάτου  Αγγελική

Αργυρό Μετάλλιο   Καραγιώργου Ευαγγελία  

Κατηγορία RS:X  Νέων Ανδρών

Χρυσό Μετάλλιο    Οικονομίδης  Κωσταντίνος

Κατηγορία 470

Χρυσό  Μετάλλιο     Καγιαλής  Παύλος
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Πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Κυ-

ριακή, η προγραμματισμένη παρου-

σίαση του βιβλίου “Οταν ο Αδάμ
δάγκωσε το μήλο”, το φαινόμενο των
θρησκειών, του Δημήτρη Τσαρδάκη,

από τις εκδόσεις “Σκαραβαίος”.

Την κατάμεστη αίθουσα της Πνευματι-

κής Εστίας Βούλας, λάμπρυναν με την

παρουσία τους, τα ανήσυχα πνεύματα

των πολιτών, άνθρωποι της διανόησης,

του πολιτισμού και του πνευματικού

προβληματισμού καθώς και θεσμικοί εκ-

πρόσωποι της Βουλής και των αιρετών

της Αυτοδιοίκησης. Ο βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρος της Επιτροπής

της Βιβλιοθήκης Γιώργος Πάντζας με

τη σύζυγό του, ο Δήμαρχος Βούλας

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος

του Ασκληπιείου Νοσοκομείου Ηρα-

κλής Καραγεώργος, ο πρώην υπουρ-

γός Πέτρος Δούκας, ο Αντιπρόεδρος

του Δ.Σ. Δημήτρης Κιούκης και άλλοι

που ίσως διέλαθαν της προσοχής μας.

Μετά τις προγραμματισμένες εισηγή-

σεις του εκδότη Κώστα Βενετσάνου,

του συγγραφέα Δημ. Τσαρδάκη, του

ιστοριοδίφη Γιάννη Κορναράκη και του

Δρ. της φιλοσοφίας Ανδρέα Μήλιου,

ακολούθησε συζήτηση.

«Ο θεός, είτε ως το “απόλυτο”, είτε ως
“υπερβατική υπόσταση”, είτε ως
“Πνεύμα”, είτε ως “καθαρή ενέργεια”
(όπως και αν ορίζεται), αποτελεί απλώς
και μόνο μία αντανάκλαση της εικόνας
που έχουμε μέσα στο μυαλό μας για το
“Δίκαιο” και το “Αγαθό”, το οποίο επιβάλ-
λεται στους ανθρώπους από μία υποτι-
θέμενη “ανωτέρα δύναμη”, άλλοτε ως
τιμωρία και άλλοτε ως αμοιβή. Συνεπώς,
η ιδέα περί του θεού είναι μία αμιγώς αν-

θρώπινη ιδέα, η οποία αντιστοιχεί σε μία
φυλογενετικά εσωτερικευμένη ψυχο-
διανοητική πραγματικότητα», γράφει ο

συγγραφέας Δημ. Τσαρδάκης.

«Το 1/4  της μιας, μοναδικής και ανε-
πανάληπτης ζωής μου το κατανάλωσα
για να γίνω πιστός χριστιανός, ορθόδο-
ξος, Δεκατέσσερα χρόνια. Δέκα χρόνια
κατανάλωσα για να αποβάλλω ό,τι με-
ταφυσικό θεώρησα μετά από πολύ με-
λέτη και σκέψη, μάταιο και επιβλαβές
για τη διανοητική μου υπόσταση. Για να
γίνω ορθολογιστής. Εκείνο που λέμε
με αρνητική έκφραση, λόγω του στερη-
τικού Α, Αθεος!
Και για ν’ ακριβολογήσω, όπως είπα σ’

έναν ανώτατο ιεράρχη, φίλο  μου, χρι-
στιανός Αθεος!!! Γίνεται; Γίνεται γιατί

κάθε θρησκεία, όπως και κατά κύριο λόγο,

ίσως, η χριστιανική, έχει δύο σκέλη: 

- το μεταφυσικό, το οποίο και έχω
απορρίψει ως φαντασιακό 
- και το κοινωνικό, το οποίο και αποδέ-
χομαι κατά το μεγαλύτερο μέρος· σχε-
δόν στο σύνολό του. Γ’ αυτό και είμαι
κοινωνιστής (σοσιαλιστής), με το πραγ-
ματικό νόημα και περιεχόμενο του
όρου. Αν το αποδεχόμουν στο σύνολό
του δεν θα γινόμουν, βεβαίως, “χρι-
στιανοδημοκράτης”, αλλά κομμουνι-
στής!», ήταν μερικά από όσα είπε ο

εκδότης Κώστας Βενετσάνος. 

«Αυτό το βιβλίο,  το είχα διαβάσει  από
την αρχή της κυκλοφορίας του. Με είχε
δε θετικά εντυπωσιάσει με τα καταπλη-
κτικά, αλλά  συνάμα και καταλυτικά εν-
νοιολογικά συμπεράσματα, που
εκπέμπουν οι σελίδες του.  
Εν ολίγοις  το  πόνημα   αυτό,  συγκα-
ταλέγεται σε άθλημα τολμηρού  φιλο-

σοφικού στοχασμού, γι’ αυτό και  η
οποιαδήποτε επιχειρούμενη κριτική,
εκτός από την καθιερωμένη τυπική  πα-
ρουσίαση, προϋποθέτει μια επί ξυρού
ακμής επικίνδυνη ακροβασία,  γιατί η
προσέγγιση  και περισσότερο η πρόσ-
ληψη, απαιτεί την ενδεδειγμένη ωριμό-

τητα του αναγνώστη. 
Ιδίως  μάλιστα   όταν με τη γραφή του
επιχειρείται, αν όχι η αποκαθήλωση,
τουλάχιστον  όμως, η  τρόπον τινά
αφύπνιση του αναγνώστη, ιδίως  όταν
αυτή βασίζεται επάνω σε λογικά κριτή-
ρια. Μια αφύπνιση και μια σύγκρουση, η
ο οποία  καλεί τον αναγνώστη, να
ανορθωθεί ευθαρσώς, απέναντι σε  ήδη
δογματικά εγκατεστημένες και από την
παράδοση καθιερωμένες δοξασίες»,

είναι λίγα από όσα είπε ο ιστοριοδίφης

Γιάννης Κορναράκης.

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Μήλιος μίλησε

για τον συγγραφέα, αφού γνωρίζονται

από το Πανεπιστήμιο και τέλος μίλησε

ο συγγραφέας. Στη συνέχεια ακολού-

θησε διάλογος με ερωτήσεις και από-

ψεις από το ακροατήριο.

Από τις τοποθετήσεις διαπιστώθηκε και

είναι σημαντικό αυτό, ότι το φαινόμενο

των θρησκειών και το λεγόμενο θρη-

σκευτικό συναίσθημα είναι καυτό και

καθοριστικό, των εξελίξεων, κοινωνικό

και ανθρωπολογικό ζήτημα και σε ορι-

σμένες περιπτώσεις πρόβλημα!

Αντίπαλος δε, συχνά, δεν είναι το άλλο

θρήσκευμα, αλλά οι ορθολογιστές της

υλιστικής ερμηνείας των κοσμολογικών,

φιλοσοφικών φαινομένων. Οι “άπιστοι”,

οι “άθεοι”. Πολλοί δε θρησκευόμενοι,

καθ’ όλα αξιόλογοι και σπουδαγμένοι

άνθρωποι, που διαπρέπουν στην επι-

στήμη  τους ή το επάγγελμά τους, απο-

καλύπτονται, συχνά, ως εν δυνάμει

φανατικοί... “μουτζαχεντίν”.

Ψυχραιμία! Ο φανατισμός δείχνει έν-

δεια λογικών επιχειρημάτων και πνευ-

ματική - διανοητική τύφλωση.

Σημείωση: Για όσους ενδιαφέρονται για

το θέμα, μπορούν να διαβάσουν από-

σπασμα παλαιότερης αναφοράς μου,

την οποία προσφέρω ως ευκαιρία για

σκέψη και διάλογο και σε καμμιά περί-

πτωση ως θέσφατο δόγματος, σ’ αυτό

το φύλλο, στη σελ. 17                     Κ.Β.

To βιβλίο έχει σχήμα 14Χ21, έχει 272 σελί-

δες και η τιμή του είναι 15 ευρώ.

Εκδόσεις Σκαραβαίος

Τηλ. 210 8959.004

press@ebdomi.com

“Οταν ο Αδάμ δάγκωσε το μήλο”
To φαινόμενο των θρησκειών, του Δημήτρη Τσαρδάκη 

Aπό αριστερά: Δημ. Τσαρδάκης, Κώστας Βενετσάνος, Γιάννης Κορναράκης, Ανδρέας Μήλιος.


