Τοις ελευθέροις μεγίστη
ανάγκη η υπέρ
των πραγμάτων αισχύνη.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ.
(είναι επιβεβλημένο οι ελεύθεροι
να έχουν συναίσθηση ευθύνης
για τα πολιτικά πράγματα)

Σκότωσαν την ΕΛΠΙΔΑ
και καταισχύνη
ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
της Λαϊκής
Εντολής
Το ΟΧΙ έγινε ΝΑΙ.
Πού λογοδοτούν
οι δοσίλογοι που
ξεγελούν το λαό;

του Κώστα
Βενετσάνου

Δεν χρειάζονται λόγια. Τί να πώ;
Οι τίτλοι φτάνουν. Δεν χρειάζονται ανάλυση.
Νομίζω ότι εκφράζουν τα συναισθήματα και τις
σκέψεις, αν όχι του συνόλου, οπωσδήποτε όμως
του 62%, όσων δηλαδή πριν δέκα ημέρες, ψήφισαν ένα περήφανο ΟΧΙ, που ο εντολοδόχος πρωθυπουργός το μετέτρεψε σε ένα ταπεινωτικό και
υποτακτικό “ναι”, “χωρίς να θέλει”, υποκύπτοντας
στους ωμούς εκβιασμούς των αρπακτικών του κεφαλαίου και των ρεμβασιστών Γερμανών.
Εννοώ την κάθε μου λέξη. Εκδικήθηκαν σκληρότερα τους Σέρβους, που αντιστάθηκαν σκληρά στο
Γ’ Ράιχ, ηπιότερα, μόνο οικονομικά(!) την Ελλάδα,
λόγω ειδικών συνθηκών, και ανταμείβουν όσους
συνεργάστηκαν με τον “άξονα” ναζισμού - φασισμού.
Οταν αναφέρομαι στους Γερμανούς δεν εννοώ το
λαό, στο σύνολό του. Ο λαός αυτός έχει ένα μεγάλο προτέρημα - την πειθαρχία - που μετατρέπεται σε επικίνδυνο ελάττωμα όταν τον κυβερνούν
Συνέχεια στη σελ. 2
κακοί ηγέτες.

3 Φάνηκαν
κατώτεροι του
ελληνικού Λαού,
που έδωσε ένα
περήφανο ΟΧΙ.
3 Παραδίδουν
τη χώρα στο
4ο Ράιχ.
3 50 δις Ελλάδα
ζήτησε η Μέρκελ
και της τα δίνουν.
3 Δικαιώνονται
και μπαίνουν σε καθεστώς ασυλίας, όλοι όσοι καταλήστευσαν την Ελλάδα
και την έβαλαν στα μνημόνια!
Σελίδες 9, 11, 13

Στον “αέρα” η επέκταση του
Προαστιακού προς Λαύριο Σελίδα 6

Δύο μεγάλες
Κυρίες του

Καλή εξέλιξη για το Αλιευτικό
καταφύγιο Παλαιάς Φώκαιας Σελίδα 6
Πληθαίνουν οι
ξαπλώστρες
στον Αγιο
Νικόλαο
Καβουρίου,
ενώ η απόφαση λέει
άλλα...

Ελληνικού
Κοινοβουλίου
Σελίδα 7

Σελίδα 13
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Nτροπή
Συνέχεια από τη σελ. 1

Να γυρίσουμε στον ταλαίπωρο και αξιολύπητο Αλέξη
Τσίπρα και στην “αριστερή κυβέρνηση”.
Οντως, δεν μπορεί κανείς ν’ αμφισβητήσει ότι το πάλεψε γερά. Οτι προσπάθησε, ότι διαπραγματεύτηκε...
ναι, αλλά δεν άντεξε και, το χειρότερο, έκανε χείριστη διαχείριση του αγέρωχου “ΟΧΙ” της τρανταχτής
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Δεν μας ενδιαφέρει τί έκαναν οι ενάντιοι - όχι, βέβαια, “φίλοι” ‘η “εταίροι”, αλλά στυγνοί Σάιλοκ - Οι
ενάντιοι έκαναν τα πάντα για να διαλύσουν την εσωτερική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι Γερμανοί με την παρέα τους πέτυχαν προσωρινά να
διασώσουν το τραπεζικό τους σύστημα. Πέτυχαν, επίσης, ν’ αναδείξουν την επικυριαρχία τους. Πέτυχαν
να υποτάξουν την “αριστερή κυβέρνηση” της Ελλάδας κι ένα μέρος φοβισμένων Ελλήνων. ΟΧΙ όμως την
Ελλάδα. Η Aντίσταση είναι μπροστά, με οποιαδήποτε
κυβέρνηση, και θα είναι σκληρή, γιατί είναι θέμα επιβίωσης και εθνικής περηφάνειας. Είναι νόμιμη και
επιβεβλημένη με το άρθρο 120 του Συντάγματος,
αλλά κυρίως από το φυσικό δίκαιο και την ιστορία
μας.
Ο Τσίπρας πάλεψε, αλλά δεν άντεξε! Ειλικρινά τον
λυπάμαι!... Εδωσε ακόμη τη δυνατότητα στους Γερμανούς της εταιριοκρατείας, να δώσουν ένα γερό
χτύπημα στο “αριστερό” κίνημα της Ελλάδας και της
Ευρώπης, κυρίως.
Στη Γαλλία φουντώνει το “εθνικιστικό” ή εθνικό κίνημα της Λεπέν, στην Αγγλία των Ευρωσκεπτικιστών!
Η “αριστερά” κλείνει την “παρένθεση” της. Ο Σαμαράς
κατέγραψε “πύρρεια νίκη” και κατέπεσε “μετά των αλλοφύλων” του ΠΑΣΟΚ και της “αριστεράς”. Πανωλεθρία!
Ο Τσίπρας όμως, με την ήττα του, με τη συνθηκολόγησή του και ο Καμμένος, βεβαίως, που χρησιμοποίησε και το σωστό όρο· έδιωξαν την ΕΛΠΙΔΑ.
Αιτία; ο “έρωτας” με το βασανιστή μας! Ο “έρωτας” με
το ευρώ!!! Το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
Ρωτάω, μωρέ, τον απλό Ελληνα, την απλή νοικοκυρά:
μια εβδομάδα πριν μπούμε στο ευρώ, όταν είχες ένα
χιλιάρικο (καφετί), το σεβόσουν ή όχι; Με τρία ευρώ,
τώρα, τί κάνεις; Γιατί σε τρομάζει η δραχμή, που τρόμαξε τον Τσίπρα; Μ’ αυτήν δεν ζήσαμε και δημιουργήσαμε 170 και χρόνια; Με όλες τις αδυναμίες μας,
με όλα τα κακά μας (αυτό είναι θέμα άλλης ώρας).
Χώρα που δεν έχει εθνικό νόμισμα, ΔΕΝ είναι ανεξάρτητο κράτος. Το ζήσατε στις “ουρές” στα ΑΤΜ
(στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων και
συναλλαγών).
Δεν υπάρχουν ταμπού. Μας τάραξαν στην τρομοκρατία, στα “βράχια”, στους γκρεμούς, στο χάος,
στην “κόλαση” και κανένας - ούτε ο Τσίπρας - μπήκε

στον κόπο να εξηγήσει “γιατί”. Και κανένας δημοσιογράφος δεν μπήκε στον κόπο να ρωτήσει, “γιατί;”
Αυτά τα «γιατί» που ρωτάει ένα πενταχρονο παιδί.
Εκείνο που έχει σημασία στην οικονομία, είναι η ψυχολογία, είναι η δικαιοσύνη, είναι η αλληλεγγύη, είναι
η λιτότητα “εν μέτρω”, αλλά κυρίως είναι η παραγωγή· όχι το νόμισμα.
Τώρα, το τί θα γίνει με την κυβέρνηση και τα πολιτικά
κόμματα μ’ ενδιαφέρει μόνο στο βαθμό που πλήττουν
την Ελλάδα.
Δεν μ’ ενδιαφέρουν τα κόμματα. Εχουν ζημιώσει το
Λαό· έχουν ζημιώσει την πατρίδα μας. Δεν μ’ ενδιαφέρουν τα κόμματα· με καίει η ΕΛΛΑΔΑ!
Κι όταν λέω “Ελλάδα”, είναι ο Λαός της! Η ιστορία
της! η μεταφυσική και φυσική της υπόσταση!

Ο Τσίπρας δεν πρωτοτύπησε
Είχε πει ο Τσίπρας αρχές Φλεβάρη - τότε που είχε
μαζί του το 82% των Ελλήνων - στον Ντάισελμπλουμ:
«Οι προκάτοχοί μου επέλεξαν άλλα να λένε προεκλογικά και άλλα να κάνουν μετεκλογικά. Εγώ λέω
να πρωτοτυπήσω και να μείνω πιστός σε ό,τι υποσχέθηκα».
Δυστυχώς, δεν “πρωτοτύπησε”. Ακολούθησε την πεπατημένη. Εκανε ό,τι περίπου και οι προκάτοχοί του!
Καλός αλλά λίγος. Ισως φταίνε κάποιοι “σύμβουλοι”

To χρέος δεν
είναι βιώσιμο
Το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο επισημαίνει
«Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να δώσουν στην Ελλάδα μια περίοδο χάριτος 30 ετών για την εξυπηρέτηση όλου του χρέους της προς την Ευρώπη,
συμπεριλαμβανομένων και των νέων δανείων και
μιας πολύ δραστικής παράτασης των περιόδων ωρίμανσης.
Αν θέλετε να συνεχίσουμε την εμπλοκή μας στο ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να δεχθείτε εντυπωσιακό "κούρεμα" του ελληνικού χρέους και την
παροχή πολύ περισσότερων πόρων στην χώρα για
να ορθοποδήσει. Διαφορετικά το ΔΝΤ αποχωρεί»!
Η εμπιστευτική έκθεση του ΔΝΤ εστάλη στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ευρωζώνης το βράδυ
της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της
συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών.
Ωστόσο, ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε στο Reuters ότι
οι ηγέτες της ευρωζώνης γνώριζαν το περιεχόμενο
της έκθεσης του ΔΝΤ από το περασμένο Σάββατο,
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Είναι μια διαίσθηση· δεν έχω στοιχεία.
Ομως, θα ξαναρωτήσω, τελειώνοντας.
Την έκθεση του ΔΝΤ, που λέει ότι το ελληνικό χρέος
είναι μη διαχειρίσιμο και χρειάζεται αναδιάρθρωση,
την έκρυβαν, αλλά, τελικά, την παρουσίασαν· Την
17σέλιδη έκθεση της Κομισιόν, που συζήτησε το
ECOFΙN στις 10/2/2009, και χαρακτηρίζεται “άκρως
εμπιστευτική”, γιατί δεν την δημοσιεύουν; Γιατί δεν
ζητούν τη δημοσίευσή της οι βολευτές;
Επειδή, εκτός της δημοσίευσης που έχω κάνει επανειλημμένα, την έχω συζητήσει και με πολλούς βουλευτές, κυρίως της σημερινής συμπολίτευσης, ερωτώ
τους κ.κ. Μ., Χ., Π., Τ., ...γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα
να έρθει στο φως της δημοσιότητας; Τους απέτρεψε
μήπως ο σημερινός Υπουργός Τσακαλώτος; ερωτώ.
Και θα επανέλθω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συσσίτια στους ΟΤΑ

Σελ. 6

Επαναλειτουργεί το ΙΚΑ στην
Παλλήνη
Σελ. 7
Αρτέμιδα Αποστ. Βιτάλης

Σελ. 8

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία, μέρος 8ο γιάννης κορναράκης Σελ. 8
Πόρτο Ράφτη Απόστολος Βιτάλης

Σελ. 8

“Πρώτη φορά ...Αριστερά”

Γρη-

γόρης Ρώντας

Σελ. 9

Οποία καταισχύνη!

Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια

Σελ. 11

Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα
Σελ. 12
στο Δήμο Διονύσου

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω. Άπιτε
Πέτρος Ιωαννίδης

Σελ. 14

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις...

Σελ. 15

Το πείραμα του Βέργκλ

Σελ. 16, 17

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

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.
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“Επίθεση” πυρκαγιών
Μπήκαμε στις δύσκολες ημέρες του Ιουλίου. Δύσκολες πολιτικά, δύσκολες και
περιβαλλοντικά. Οι δυνατοί άνεμοι βρίσκουν έτοιμους, με το φυτίλι στο χέρι,
τους πυρρομανείς, καταπατητές... και
στοιχειωμένα χόρτα...
Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, έχουν ξεσπάσει διάφορες φωτιές και μεγάλες
στην Αττική και στη Λακωνία. Στη Λακωνία μάλιστα είχαμε και αναγκαστική
προσγείωση ενός πυροσβεστικού οχήματος, αλλά οι πιλότοι είναι καλά.

Φωτιά καίει και στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, κοντά στη Νέα Αρτάκη, σε περιοχή
με χαμηλή βλάστηση και ελιές.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται έξι οχήματα με 40 πυροσβέστες.

το άλλο αριστερά από τον Καρέα, προς
την Ηλιούπολη.
Στην περιοχή των Προσφυγικών η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, εκκενώθηκαν
κατοικίες και οι κάτοικοι προσπαθούν να

Ολη η Αττική έχει καλυφθεί από καπνούς
και οι πολύ ισχυροί άνεμοι κάνουν δύσκολη την κατάσβεσή της.
Ο δήμαρχος Βύρωνα δήλωσε στα κανάλια ότι δεν επιχειρούν αεροπλάνα και
υπάρχουν μόνο επίγειες δυνάμεις.
Η εστία της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε γύρω
στις 12.00 το μεσημέρι, όταν είδαμε τους
πρώτους καπνούς στη Βούλα, που έρ-

Στην Αττική, καίγεται ο Υμηττός στο
ύψος του Καρέα με Ηλιούπολη. Η πυρκαγιά βρίσκεται εκτός ελέγχου και εκτείνεται σε δύο μέτωπα, το ένα δεξιά από το
ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, και

Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

y Υπερηχογραφήματα παίδων
y Γυναικολογικός υπέρηχος
μαστών
ενδοκολπικό
y Triplex αγγείων
αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
καρωτίδων και σπονδυλικών
κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών
y Θυρεοειδούς
y Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
y Μαλακών μορίων
y Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως
παγκρέατος - σπληνός
y Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως
Προστάτη
y Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων
θήλεως
Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax: 210 899 6543
w w w. m e r i m n a - yg e i a s. g r

περισώσουν ό,τι μπορούν.
Κάτοικοι μιλάνε για εμπρησμό. Ακουσαν
εκρήξεις πριν καν εκδηλωθεί η φωτιά.

χονται με τη φορά του ανέμου.
Ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας επισκέφθηκε το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
όπου του έγινε ενημέρωση
στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) από
τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Κώστα
Ήσυχο και τον Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας Νίκο
Τόσκα για την εξέλιξη των
επιχειρήσεων κατάσβεσης
στα μέτωπα των πυρκαγιών. Βρίσκονταν
σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του
ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό (έως και
80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό
καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.
Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός
Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777
info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr
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Πολιτιστικό Καλοκαίρι στην Αρτέμιδα
Στην πιο δύσκολη ίσως
για τον τόπο, οικονομική
και πολιτική συγκυρία ο
Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος, ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου, αλλά
και σύσσωμη η Δημοτική
Αρχή, προσπαθεί να ανοίξει τις πόρτες των σπιτιών
και να βγάλει τον κόσμο
έξω δίνοντάς τουs μία
ανάσα αισιοδοξίας και
χαράς. Στην προσπάθεια
αυτή αρωγοί είναι για
άλλη μία φορά οι πολιτιστικοί φορείς του Δήμου,
που με ζήλο βοηθούν
ώστε να πραγματοποιηθούν με επιτυχία όλες οι
προγραμματισμένες εκδηλώσεις, από τις 11 έως τις
19 Ιουλίου.

Παρασκευή 17/7
9μ.μ. Μουσική συναυλία

στο Λιμάνι της Αρτέμιδος

στο 10-50 Δημοτικό Αρτέμιδας.

Σάββατο 18/7
9μ.μ. 2ο Φεστιβάλ Ελληνικών
παραδοσιακών
χορών (χορευτικό αντάμωμα) στην πλατεία
Ελευθερίου Βενιζέλου
(ΚΕΠ).
Κυριακή 19/7
9μ.μ. Μουσική βραδιά
από χορωδίες και μουσικά σύνολα της πόλης,

Σάββατο 25/7
9μ.μ. “Προφηλία” Συλλόγου Πρ. Ηλία 0- Αγ. Παρασκευής, στο Γήπεδο
Μπάσκετ, οδός Κέας.
Πέμπτη 30/7
8.30 μ.μ. Μουσική πανσέληνος από το σύλλογο
Αγ. Ιωάννου στον ΑϊΓιάννη.

“Καμαριζιώτικη βραδιά”
Ακολουθώντας την παράδοση των τελευταίων
ετών, ο Δήμος Λαυρεωτικής προσκαλεί στην ετήσια γιορτή, με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων Πελοποννησίων και Μικρασιατών του
Δήμου, την Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 21:00, που
θα πραγματοποιηθεί στην Παιδική Χαρά Καμάριζας
(γήπεδο μπάσκετ).
Ζωντανή μουσική και χορός.

«Η μνήμη όταν επιστρέφει …εκδικείται»
της Τζωρτζίνας Καλέργη
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΑΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ
«Η μνήμη όταν επιστρέφει …εκδικείται»
Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιουλίου στο
MIKΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Ερμηνεύουν:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΝΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (πνευστά)
ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (πιάνο)

Τραγούδια με αίμα. Τραγούδια από πέτρα. Τραγούδια για το όνειρο που πάντα θα κυνηγάμε.
Τραγούδια για να ξορκίσουμε τους εφιάλτες,
που και τότε και τώρα μας περικυκλώνουν. Αυτά
είναι τα τραγούδια που θα παίξουμε. Είναι τραγούδια της αθωότητάς μας, είναι τραγούδια της
μνήμης μας. Και ένας Λαός που έχει μνήμη
μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει.
Οι φωνές της Αφροδίτης και του Κώστα είναι οι

πιο κατάλληλες να κάνουν το πέρασμα από το
τότε στο τώρα.
Η δραματική, λυρική και ταυτόχρονα επική
Αφροδίτη Μάνου συναντά τις, πάντα με πάθος
και ακρίβεια, ερμηνείες του Κώστα Θωμαΐδη,
πλαισιωμένοι από τον πολυσύνθετο Θύμιο Παπαδόπουλο με τα πνευστά του, τον σπουδαίο
Θοδωρή Οικονόμου με το πιάνο του και φυσικά
από τον Θάνο Μικρούτσικο.
Συντελεστές:
Θάνος Μικρούτσικος
Αφροδίτη Μάνου
Κώστας Θωμαΐδης
Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά)
Θοδωρής Οικονόμου (πιάνο)

Εισιτήρια
Online με χρέωση πιστωτικής κάρτας στην
ιστοσελίδα www.greekfestival.gr
Τηλεφωνικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας
στο +302103272000

Γιορτή του Προφήτη Ηλία στην παραλία της Αγίας
Μαρίνας Λαυρίου
Το Σάββατο 18 Ιουλίου το βράδυ στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Λαυρίου, γιορτάζεται για άλλη μια χρονιά ο Προφήτης Ηλίας με μπουζούκι, κλαρίνο, λύρα και
γκάιντα που θα ξεσηκώσουν πάλι τους παρευρισκόμενους.

ειδικά διαμορφωμένο latin-jazz πρόγραμμα

Η καλοκαιρινή ψυχαγωγία των Αθηναίων συνδυάζεται
και φέτος με ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του πολιτισμικού προφίλ της πόλης, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, στο προαύλιο του οποίου ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων
σε συνεργασία με το Μουσείο, διοργανώνει από 16 έως
30 Ιουλίου, ώρα 9μμ., Φεστιβάλ συναυλίες, παραστάσεις
θεάτρου και χορού και κινηματογραφικές προβολές.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:
• Σάββατο 18 Ιουλίου
Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Οργανισμού
Μουσική Διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας
• Δευτέρα 20 Ιουλίου
Συναυλία The Big Band theory
H Big Band συμπράττει με το διακεκριμένο βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και τον πιανίστα (υποψήφιο για
βραβείο Grammy) Hector Martignon, παρουσιάζοντας ένα

• Τρίτη 21 Ιουλίου
Θεατρική παράσταση Αναφορά στο Γκρέκο με πρωταγωνιστή τον Τάκη Χρυσικάκο.
Το τελευταίο έργο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα
Νίκου Καζαντζάκη παρουσιάζεται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ,
Κρήτης. Θεατρική προσαρμογή / Σκηνοθεσία: Τάκης Χρυσικάκος. Συνεργάτης σκηνοθέτης: Εμμανουέλα Αλεξίου.
Εικαστική Επιμέλεια: Βάλια Μαργαρίτη. Λύρα / τραγούδι:
Σπύρος Ψαρουδάκης. Κιθάρα / Κοντραμπάσο: Απόστολος Κουνής
• Πέμπτη 23 Ιουλίου
Παράσταση «Ο Καραγκιόζης κατακτά την Αθήνα» από
Θέατρο Σκιών Σ. Χαρίδημου
• Παρασκευή 24 Ιουλίου
Αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Οργανισμού
Ερμηνεύουν: Fide Koksal, Σπύρος Κλείσσας, Δώρα Λουίζου. Πιάνο: Νάσσος Σωπύλης
• Σάββατο 25 Ιουλίου
"Carmen" του Georges Bizet, σε συναυλιακή μορφή από
τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Οργανισμού
Συμμετέχουν διακεκριμένοι σολίστ από το χώρο του λυρικού θεάτρου. Μουσική Διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης

• Κυριακή 26 Ιουλίου
Θεατρική παράσταση Όταν όλα είχαν ψυχή σε σκηνοθεσία Α. Μοσχονά
Παίζουν οι ηθοποιοί: Γ. Καπετανάκος και Ε. Πυρίνη. Μουσική επιμέλεια: Κ. Μάσκα
• Δεύτερα 27 Ιουλίου
Συναυλία Canto General του Πάμπλο Νερούδα με
αφορμή τα 90α γενέθλια του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.
Συμμετέχει η χορωδία “Coeur du Canto” από τη Βρετάνη.
Συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών
• Τρίτη 28 Ιουλίου
Προβολή κινηματογραφικής ταινίας Barry Lyndon του
Στάνλεϋ Κιούμπρικ (1972), στο πλαίσιο του 5th Athens
Open Air Film Festival
• Τετάρτη 29 Ιουλίου
Θεατρική παράσταση Socrates Now με πρωταγωνιστή το
βραβευμένο με ΕΜΜΥ ηθοποιό Γιάννη Σιμωνίδη από την
Polyplanity productions και το Elliniko Theatro (Ν.Υόρκη)
• Πέμπτη 30 Ιουλίου
Συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων 44 & Τοσίτσα
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ
Τηλέφωνο: 2132144800, 2132144856, 213214
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ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΖΕΙ ΣΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ενα γεμάτο Καλοκαίρι με πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει οργανώσει η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε Μαρκόπουλο και
Πόρτο Ράφτη έχοντας ως στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, σε
όσο το δυνατόν περισσότερες, υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο 80% των εκδηλώσεων η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τις παρουσιάζουμε
ημερολογιακά.

«Νοσφεράτου: μια Συμφωνία Τρόμου» (1922)
5th Athens Open Air Film Festival
Το 5o Athens Open Air Film Festival για
πρώτη φορά καταλαμβάνει τον πολυχώρο
Τρένο στο Ρουφ με μία ιδιαίτερη προβολή,
αυτή του κλασσικού βωβού αριστουργήματος του Φρήντριχ Βίλεμ Μουρνάου, «Νοσφεράτου: μια Συμφωνία Τρόμου» (1922),
συνοδεία μουσικής επένδυσης από τους
Mechanimal!, την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9μ.μ.
στο “Τρένο του Ρουφ”.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Το «Νοσφεράτου», μπορεί να γυρίστηκε
στην αυγή του ίδιου του κινηματογράφου,
να ολοκληρώθηκε με ελάχιστα μέσα και με
όλους τους περιορισμούς του βωβού σινεμά, παραμένει, ωστόσο, η ωραιότερη και
πιο παράξενα γοητευτική δημιουργία τρόμου που έγινε ποτέ. Επωφελούμενος από
την παντελή έλλειψη ήχου, ο Μουρνάου βασίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη δύναμη και την
υποβολή των εικόνων. Η ταινία του είναι μια
μεγαλοπρεπής συμφωνία του άσπρου και
του μαύρου, του άπλετου φωτός και του
απέραντου σκοταδιού. Οι κιαροσκούρες
αποχρώσεις των σκηνικών και της φωτογραφίας δημιουργούν εξαρχής ένα γνήσια

νοσηρό και μακάβριο κλίμα και η ατμόσφαιρα του τρόμου διογκώνεται από την
αληθινά απόκοσμη παρουσία του Μαξ Σρεκ
στον ρόλο του αιμοδιψή κόμη.
Οι Mechanimal συνθέτουν το δικό τους ηλεκτρονικό soundtrack για το Νοσφεράτου, χτίζοντας ένα ενιαίο και συνεχές παιχνίδι
πολυεπίπεδων drones τα οποία μαζί με αναλογικά sequencer και ηλεκτρικές κιθάρες δίνουν
μια άλλη διάσταση στην μονοχρωματική αφήγηση του Μουρνάου.
Σκηνοθεσία: Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρνάου
Πρωταγωνιστούν: Μάξ Σρέκ, Γκούσταβ Φον
Βανγκενχάιμ, Γκρέτα Σρέντερ, Άλεξ Γκράναθ
Έτος παραγωγής: 1922

Διάρκεια: 94'
Για το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ
(Ιούλιος – Αυγούστος – Σεπτέμβριος) επισκεφτείτε το: www.cinemag.gr.
Όλες οι προβολές του φεστιβάλ ξεκινούν στις
21.00 και η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Η μεγάλη θερινή κινηματογραφική γιορτή της
Αθήνας διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ & www.visitgreece.gr.

NEW LONG FEST
Σάββατο 18 και Κυριακή 19
Ιουλίου 2015 στο Πολιτιστικό
και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.
Το New Long Fest, το μεγαλύτερο
open air festival της underground rock
και metal ελληνικής σκηνής είναι για
12η συνεχή χρονιά κοντά σας φιλοξενώντας τους πιο επίκαιρους και
ενεργούς εκπρόσωπους του σκληρού ήχου της εγχώριας σκηνής.
Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνα και σε συνεργασία με την Κοινωφελή
Επιχείρηση
Δήμου
Μαραθώνα.
Οργάνωση: Πολιτιστικές Απόπειρες
Ώρα έναρξης: 17:00 (και τις 2 μέρες)
Το πλήρες line-up του New Long Fest
2015 είναι:
SIXFORNINE, TARDIVE DYSKINESIA, NEED, SUN OF NOTHING,
SLAVEBREED, SADHUS, MORTAL
TORMENT, BLACK HAT BONES,
PHASE REVERSE, MOTHER OF
MILLIONS, YELLOW DEVIL SAUCE,
STONEBRINGER,
VERMINGOD,
HEDVIKA, GODSLEEP,
SOLARMONKEYS, ANAL VERITAS,
ELEPHANT RIDERS.

Πανηγυράκι στον
Προφήτη Ηλία στο
Πανόραμα Βούλας
Φέτος την Κυριακή 19 Ιουλίου μετά
από τον εσπερινό στο εκκλησάκι του
Αϊ-Λια (διπλα απο την δεξαμενή) στο
Πανόραμα Βούλας, θα ζωντανέψει
στο Αναψυκτήριο του Σωματείου
“Πανόραμα” στην Πλατεία Άλσους,
όπως και πέρσυ, το εορταστικό
Πάρτυ με μουσική (μίνι πανηγυράκι)
και με εγγυημένη .....βαρυστομαχιά
και πολύ χορό.
Η γιορτή θα ξεκινήσει το βραδάκι μετά
τον εσπερινό στο Αναψυκτήριο.
Σας περιμένουν να γιορτάσετε μαζί
τρώγοντας, πίνοντας, τραγουδώντας
και βέβαια χορεύοντας!!!!
Και μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί
σας την παρέα σας...... και το κέφι
σας
* Η είσοδος είναι με δελτίο 10 ευρω
έκαστος για το φαγητό!!!
Πλούσιο Μenu
Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο
τηλ. 210 89 56 892
E mail:eespanorama@gmail.com
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (μικρός ο χώρος).
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Συσσίτια οργανώνουν οι Δήμοι
O Δήμος Διονύσου
Από την 15η Ιουλίου 2015 μέχρι και την 5η Αυγούστου
2015 και μέσω διαδικτύου έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ωφελούμενοι, για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους» στο Δήμο Διονύσου.
Ο Δήμος Διονύσου που μετέχει στην Κοινωνική Σύμπραξη
Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Αττικής με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) το Δήμο Σαρωνικού.
Σημείο εξυπηρέτησης των δυνητικά ωφελούμενων που
δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την υποβολή αίτησης: Δημαρχείο Δήμου Διονύσου, Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος, Ημέρες:
Καθημερινές (Δ-Π)- Ώρες : 9:00 – 15:00
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Κυριακούλη Ελευθερία τηλ.: 213 2030 639
Καψούρου Όλγα τηλ.: 213 2030 665
Καρακάση Αναστασία τηλ: 213 2030 618
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
με την Ευστρατίου Σοφία στο τηλ.: 213 2030612,
e-mail: efstratiou@dionysos.gr
http://dionysos.gr/

Kαλή εξέλιξη για το έργο Αλιευτικού
Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας
Τα έργα θα προχωρήσουν με επίβλεψη του ΚΑΣ
Την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 στην ημερήσια διάταξη του Κεντρικού αρχαιολογικού Συμβουλίου συζητήθηκε το
εξ αναβολής θέμα: Έγκριση ή μη μελέτης του έργου «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός
του
Αλιευτικού
Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας»,
Δήμου Σαρωνικού, Περιφέρειας Αττικής. Η συζήτηση επαναλήφθηκε μετά
την προηγούμενη συνεδρίαση κατά
την οποία είχε αποφασιστεί, όπως και

O Δήμος Κρωπίας
Ο Δήμος Κρωπίας συμμετέχει ως εταίρος στην «Κοινωνική
Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής».
Στην Σύμπραξη συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Ανατολικής
Αττικής, η Εκκλησία, καθώς και το σύνολο σχεδόν των Κοινωνικών Εταίρων, που έχουν αναλάβει τη διανομή της βοήθειας στο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους(ΤΕΒΑ).
Η βοήθεια αυτή προς τους δικαιούχους δηλαδή άτομα και
οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, περιλαμβάνει διανομή νωπών κρεάτων, φρέσκων
φρούτων και λαχανικών, βρεφικές τροφές, είδη και προϊόντα γενικής καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής.
Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος προβλέπει ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων και
τον Οκτώβριο 2015 θα γίνει η πρώτη διανομή.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
Η αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή
https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης του Ν.1599/1986.
Οι δυνητικά ωφελούμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο μπορούν να εξυπηρετούνται στα εξής σημεία
για την υποβολή αίτησης:
- Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,
Β.Παπαμιχάλη 4 Κορωπί (κα Κοτζιά Καλλιόπη)
- Δημαρχείο Κορωπίου, Βασ. Κωνσταντίνου 47 (3ος όροφος, Πουλάκη Σωτηρία και Κωστίδη Ελένη)
Ωράριο : Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00

Ο Δήμος Λαυρεωτικής
Kαι ο Δήμος Λαυρεωτικής συμμετέχει στην Κοινωνική
Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής για την
υλοποίηση του Επισιτιστικού Προγράμματος που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Τα κριτήρια βρίσκονται στο www.lavreotiki.gr
Αιτήσεις κατατίθενται στα κάτωθι σημεία εξυπηρέτησης:
-Λαύριο: Κουντουριώτη 1 - Δημαρχείο - Λαύριο
Αρμόδια Υπάλληλος: Ειρήνη Πρέκκα
-Κερατέα: Ευεργ. Κων/νου Πρίφτη- ΚΑΠΗ Κερατέας
Αρμόδια Υπάλληλος: Χριστίνα Τσοχαλή.

έγινε, να διενεργηθεί προκαταρκτική
αρχαιολογική έρευνα από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ώστε να
διαπιστωθεί το εύρος και η σπουδαιότητα των ευρημάτων στο βυθό του
λιμένα στης Παλαιάς Φώκαιας.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν
στην τοπογραφική αποτύπωση στο
βόρειο τμήμα του λιμένα εντοπίστη-

καν κτηριακά κατάλοιπα αλλά και αρχαία αντικείμενα, μεταξύ των οποίων
και πίθοι. Επιπλέον αποτυπώνονται
με σαφήνεια τα θεμέλια των αρχαίων
λιμενοβραχιόνων, τα οποία ταυτίζονται με τους σύγχρονους.
Στην εισήγησή της, η Προϊσταμένη
της Ε.Ε.Α. Αγγελική Σίμωσι, πρότεινε
να πραγματοποιηθεί εγκιβωτισμός
των υφιστάμενων λιθοσορών στο
νότιο τμήμα του
λιμένα, να κατασκευαστεί το υπήνεμο, αλλά και να
προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός και
η ανακατασκευή
του υφιστάμενου
λιμενοβραχίονα
στο νότιο τμήμα,
πρόταση η οποία
έγινε αποδεκτή
από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες
της
Περιφέρειας Αττικής.
Επιπλέον,
συμφωνήθηκε να
πραγματοποιηθεί
μερική εκβάθυνση της λιμενολεκάνης
στον χώρο που δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα. Καθ’ όλη τη
διάρκεια των εργασιών αρχαιολόγος
της Ε.Ε.Α. θα παρευρίσκεται στο
χώρο προκειμένου να καταγράφει και
να συγκεντρώνει τα τυχόν ευρήματα
που θα προκύψουν και τα οποία θα
αποτελέσουν επιπλέον στοιχεία για

τη σαφή και πληρέστερη επιστημονική μελέτη.
«Πρόκειται για θετική έκβαση, η
οποία θα επιτρέψει την άμεση εκκίνηση των εργασιών εκσυγχρονισμού
και βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου», σημειώνει ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, ο
οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση.
«Περιμένουμε την επίσημη απόφαση
του Κ.Α.Σ. ώστε να ξεκινήσει ο εργολάβος τις εργασίες. Ευχαριστούμε
για την άμεση ανταπόκριση και την
ουσιαστική συνεργασία την Προϊσταμένη της Ε.Ε.Α. κα Αγγελική Σίμωσι.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον
Δήμο μας το συγκεκριμένο έργο να
υλοποιηθεί, καθώς αποτελεί αίτημα
των κατοίκων για πολλά χρόνια, αίτημα το οποίο είναι ζωτικής σημασίας
και ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε όλοι, καθώς θα
συμβάλει στην ενίσχυση του επαγγέλματος των αλιέων, στην ανάπτυξη
της τοπικής οικονομίας και στην τόνωση της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, βέβαια, είναι εξέχουσας
σημασίας η διαφύλαξη και ανάδειξη
του αρχαιολογικού πλούτου που βρίσκεται στο βυθό του λιμένα της Παλαιάς Φώκαιας. Συμφωνήσαμε, μετά
το πέρας των εργασιών στο νότιο
τμήμα, να ξεκινήσει συστηματική ανασκαφή στο βόρειο τμήμα του λιμένα,
όπου και εντοπίζεται πλήθος ευρημάτων, με στόχο την ανάδειξη τους
αλλά και τη δυνατότητα επίσκεψής
τους».

Στον “αέρα” η επέκταση του
Προαστιακού προς Λαύριο
Στον αέρα – για πολλοστή ουσιαστικά φορά – είναι η επέκταση του Προαστιακού προς το λιμάνι του Λαυρίου. Αιτία κι αφορμή το κόψιμο της χρηματοδότησης των μελετών της επέκτασης του Προαστιακού (προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ) από το Κορωπί μέχρι το Λαύριο από το πρόγραμμα (χρηματοδοτικό
εργαλείο) «Συνδέοντας την Ευρώπη»(Connecting Europe Facility).
Η χρηματοδότηση των μελετών αυτών παραπέμπεται στο νέο ΕΣΠΑ χωρίς όμως να υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, αφού με δεδομένη την εξελισσόμενη οικονομική κρίση δεν τίθεται θέμα δέσμευσης ακόμη και
ενός ευρώ από αυτό.
Όπως μάλιστα αναφέρουν εμπειρογνώμονες σε θέματα μεταφορών το θέμα της συγκεκριμένης σύνδεσης
θα απαιτήσει ορίζοντα τριετίας και υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεκινήσουν άμεσα έργα και μελέτες που
απαιτούνται.
Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2014 είχε πραγματοποιηθεί η τελευταία σύσκεψη στο υπουργείο Υποδομών με τη συμμετοχή και των τοπικών αρχών και είχε εκφραστεί η αισιόδοξη άποψη ότι η δημοπράτηση
του έργου θα γινόταν το 2015 και αυτό θα ολοκληρωνόταν το 2020

ΕΒΔΟΜΗ

Αναπηρικό καρότσι
πρόσφερε η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου 3Β
Ένα ακόμα αναπηρικό είδος (τροχήλατο «Π») παραδόθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου, από τη διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε
άτομο που το είχε ανάγκη.
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Oι ξαπλώστρες στην παραλία Αγίου Νικολάου
Καβουρίου πολλαπλασιάζονται!
Καταγγελία των όρων μίσθωσης από κατοίκους
Κάτοικοι της περιοχής Αγίου Νικολάου Καβουρίου παρακολουθώντας
την περιοχή βλέπουν ότι έχει αφεθεί στην τύχη της.
Αίτηση στο Δήμο είχαν κάνει να καθαριστούν τα κομμένα δέντρα και να
φυτευθούν νέα, αλλά ο καιρός περνάει και δεν είχαν λάβει καμμία απάντηση από το Δήμο.
Και μία νέα καταγγελία έγινε από τον Νίκο Παπανικολάου, με αίτημά
του στο Δήμο 3Β, ότι στο μισθωμένο χώρο για ξαπλώστρες δεν τηρούνται τα συμφωνημένα από το μισθωτήριο και τους νόμους που διέπουν τις παραλίες. Ζητάει από τους αρμόδιους φορείς του Δήμου να
ελέγξουν την κατάσταση και να επιβάλουν στο μισθωτή να τηρήσει τη
σύμβαση.
Γράφει στην αίτησή του προς το Δήμο:

Το αμαξίδιο δόθηκε στην υπηρεσία του Δήμου από το Σύλλογο Παραπληγικών Πέλλας, στα πλαίσια της δράσης
«περισυλλογής καπακιών» που πραγματοποιείται στο
Δήμο με την συμμετοχή δημοτών, συλλόγων, σχολείων.
Η Κοινωνική Υπηρεσία καλεί όλους τους συμπολίτες να
μην πετάνε τα πλαστικά καπάκια και να τα παραδίνουν
στα γραφεία της υπηρεσίας (Ζεφύρου 2, Βούλα) προκειμένου να ανταλλάσσονται με αναπηρικά είδη.

Αμεση επαναλειτουργια
των ιατρειων ΙΚΑ στην
Παλληνη
Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή
είχε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος, για το μείζον θέμα της άμεσης επαναλειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων του ΙΚΑ, με την επανατοποθέτηση όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων ιατρών.

Ο Παν. Κουρουμπλής αποδέχθηκε το αίτημα του Δημάρχου
Παλλήνης και διαβεβαίωσε ότι άμεσα θα αποκατασταθεί η
λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων του ΙΚΑ στο Δήμο Παλλήνης. Σε συνεννόηση με την Χρυσάνθη Κισκήρα, Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ Αττικής, δόθηκε λύση και τα Ιατρεία του
ΙΚΑ Δ.Ε. Παλλήνης (οικισμός Γρηγορίου Λαμπράκη), και πρόκειται να λειτουργήσουν σύντομα.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης έθεσε επίσης και το θέμα του Κωδικού Συνταγογράφησης για τα Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία Δήμου Παλλήνης, θέμα το οποίο εκκρεμεί από το
2012. Ο Υπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα βρεθεί λύση
σε συνεννόηση και με τον ΕΟΠΠΥ. Να σημειωθεί ότι τα
Δημοτικά – Κοινωνικά Ιατρεία λειτουργούν με τη συμβολή
δεκάδων εθελοντών ιατρών, και εξυπηρετούν εκατοντάδες ασθενείς κάθε χρόνο.

ΠΡΟΣ
Το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Το τμήμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων
Παράκτιων Αθλημάτων Καβουρίου
θέλω να ενημερώσω (για δεύτερη
φορά, αφού από την πρώτη μου καταγγελία πέρασε σχεδόν ένας μήνας
και δεν έλαβα καμμία απάντηση-ενημέρωση) τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αλλά και το αρμόδιο
τμήμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την μη τήρηση των όρων της
σύμβασης για τη μίσθωση της παραλίας Αγίου Νικολάου στο Καβούρι που
υπογράφηκε μεταξύ του παραπάνω
Δήμου και της πλειοδότριας του διαγωνισμού κας Ελένης Λιώρη στις
26/3/2015.
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την
απόφαση 88/2015 του Οικονομικού
τμήματος του Δήμου ΒΒΒ άρθρο 14
απαγορεύεται η τοποθέτηση μεγαλύτερου αριθμού ομπρελών και ξαπλωστρών από τον προκαθορισμένο (48
και 96 αντίστοιχα) ενώ ο ανάδοχος τοποθετεί καθημερινά τουλάχιστον 20
ξαπλώστρες παραπάνω και μάλιστα
σε πολύ κοντινή απόσταση από τη θάλασσα (περίπου 2 μέτρα) με επιτρεπόμενη απόσταση σύμφωνα με τη νέα
Κοινή Υπουργική Απόφαση για εκχώρηση Αιγιαλού σε ΟΤΑ είναι τα 5
μέτρα.
Για του λόγου το αληθές επισυνάπτω
φωτογραφίες που δείχνουν τοποθετημένες δύο ξαπλώστρες ανά ομπρέλα
(δηλ. 2*48=96) συν δύο σειρές εντελώς μπροστά στη θάλασσα όπου είναι
και οι παράνομες. Ο ανάδοχος δεν
μένει σε αυτήν του την παρανομία
άλλα έχει το θράσος να διώχνει τον
οποιονδήποτε ακουμπήσει τα προσωπικά του αντικείμενα μπροστά στη θάλασσα για να κάνει το μπάνιο του,
λέγοντας ότι ο χώρος είναι μισθωμένος και του ανήκει. Καταστρατηγεί δηλαδή εντελώς τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα του αιγιαλού με σκοπό το

προσωπικό του όφελος.
Επισυνάπτω επίσης και μια απόδειξη
του αναδόχου που ομολογεί ότι συνεχίζει να πληρώνεται για τις ξαπλώ-

στρες εκτός του ωραρίου που του έχει
τεθεί από τη σύμβαση (8.00 με 18.00)
αφού φαίνεται ότι κόπηκε στις 18.30,
κάτι το οποίο γίνεται συστηματικά και
όχι σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Τέλος ο Δήμος θα ήταν καλό να ελέγξει ποιος είναι αυτός που δουλεύει
πραγματικά την επιχείρηση, γιατί ενώ
στα χαρτιά φαίνεται η κ. Ελένη Λιώρη
εμείς που είμαστε καθημερινά εκεί δεν
την έχουμε δει ποτέ, ενώ ο μόνος που
εμφανίζεται κάθε μέρα και από το
πρωί μέχρι το βράδυ είναι ο κ. Παναγιώτης Θεοτοκάτος ο οποίος σίγουρα
είναι πολύ γνωστός στο Δήμο, αφού
είχε πλειοδοτήσει σε αρκετούς διαγωνισμούς για κυλικεία στο παρελθόν
μέχρι που άφησε ένα μεγάλο χρέος
κατά την τελευταία του δουλειά και ο
Δήμος κινήθηκε δικαστικά εναντίον
του για να διεκδικήσει τις οφειλές του.
Ως συνέπεια ο κ. Θεοτοκάτος δεν θα
μπορούσε να ξανασυμμετάσχει σε δημοπρασία του Δήμου μέχρι να δικαστεί
η υπόθεσή του. Τουλάχιστον όχι με το
δικό του όνομα… Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση αναφέρω ότι απαγορεύεται ρητά η υπομίσθωση.
Παρακαλώ όλα τα παραπάνω να

ελεγχθούν από τους αρμοδίους υπαλλήλους το συντομότερο και να λάβω
γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη
της υπόθεσης στην ηλεκτρονική μου
διεύθυνση.
Από αυτή τη στιγμή και πέρα θεωρήστε ενήμεροι της κατάστασης και γι’
αυτό προειδοποιώ ότι αν δεν κάνετε
τους ελέγχους που οφείλετε σε ένα
εύλογο διάστημα η επόμενη καταγγελία δεν θα είναι απέναντι στον ανάδοχο της δημοπρασίας αλλά θα είναι
αγωγή για παράβαση καθήκοντος
κατά παντός υπευθύνου υπαλλήλου
του Δήμου.
19/6/2015
Παπανικολάου Νίκος
Κιν. 6977238773
E mail: nikpap77@otenet.gr

Eπανέρχεται με
δεύτερη καταγγελία
Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων
Παράκτιων Αθλημάτων Καβουρίου
θέλω να ενημερώσω (για δεύτερη
φορά, αφού από την πρώτη μου καταγγελία πέρασε σχεδόν ένας μήνας
και δεν έλαβα καμία απάντηση-ενημέρωση) τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αλλά και το αρμόδιο
τμήμα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την μη τήρηση των όρων της
σύμβασης για τη μίσθωση της παραλίας Αγίου Νικολάου στο Καβούρι.
Γράφει περίπου τα ίδια.
σ.σ. Βέβαια θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κ. Παπανικολάου, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν υποχρέωση
να απαντούν στον πολίτη σε διάστημα ενός μηνός από την ημέρα που
θα πρωτοκολλήσει το αίτημά του.
Αν λοιπόν το πρωτοκόλλησε στις 19/6,
όπως σημειώνει, ο Δήμος μπορεί να
απαντήσει έως τις 19/7, επομένως
είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου!

ΕΒΔΟΜΗ
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Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Πόρτο Ράφτη
Κατ' εξαίρεση θα αναφέρουμε τον
οικισμό αυτό, ο οποίος απέκτησε
αξιοσημείωτη πληθυσμιακή αύξηση
την προηγούμενη δεκαετία ώστε
να αποτελεί πόλη, ωστόσο δεν μοιάζει πόλη με την έννοια που έχει
μια πόλη (πολεοδόμηση, δημοτικά
κτίρια, ιατρεία, σχολεία, πλατείες,
εμπορικά κέντρα, πολυκατοικίες,
βιοτεχνίες, γραφεία εταιρειών,
αποθήκες, κτλ.). Είναι καθαρά ένα
θέρετρο, με τη συντριπτική πλειοψηφία κτιρίων να είναι κατοικίες,
ή καλύτερα, μονοκατοικίες. Χα-

μηλή δόμηση και αραιοκατοίκηση
συνοδεύουν το αρκετό πράσινο
ανάμεσα τους, συντελώντας σε μια
αμιγώς
παραθεριστική
ζώνη.
Ωστόσο στους κεντρικούς δρόμους
και τη παραλία θα δούμε υψηλή δόμηση για το χαρακτήρα της περιοχής.
Χωροταξικά, βρίσκεται ανατολικά
του ιπποδρομίου Μαρκοπούλου,
και εκτείνεται νότια μέχρι το Αυλάκι, γύρω απ' τις δυο παραλίες
της. Διαπερνάται από τη Λεωφ. Ελ.
Βενιζέλου και προσεγγίζεται από
δυτικά με τη Λεωφ. Μαρκοπούλου
και βόρεια με τη οδό Βραυρώνος.
Δεν έχουμε πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά τα οικόπεδα έχουν οριστεί και κτιστεί γύρω απ' αυτούς
τους κεντρικούς δρόμους σχηματίζοντας γεωμετρικά ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα. Τυπικά δεν

προκύπτει κάποιο χωροταξικό πρόβλημα μιας και οι κατοικίες εξυπηρετούνται καλώς κυκλοφοριακά και
έχουν επαρκή μεγέθη οικοπέδων
για να αφήνουν κενό μεταξύ τους
(μη συνεχές). Οι παράδρομοι και οι
εσωτερικοί δρόμοι των κεντρικών
είναι χωματόδρομοι ή πρόχειροι
τσιμεντόδρομοι ή κακής ασφαλτόστρωσης. Ο δρόμος που παρουσιάζει εμπορική εκμετάλλευση είναι η
λεωφ. Πόρτο Ράφτη με τη συνέχεια της την επαρχιακή οδό Αυλακίου, ο μόνος που θυμίζει πόλη, με
τα συνήθη αστικά κτίσματα. Πλατείες; Σε μια περιοχή θέρετρο, οι
ρυθμοί και οι συνήθειες των κατοίκων είναι άλλες. Μια πλατεία φέρνει ηχορύπανση. Προτιμώνται
χώροι ελευθέρου χρόνου και διασκέδασης επί της παραλίας.
Αρχιτεκτονικά, συναντούμε τις

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες
της εποχής του Μεγάλου Πέτρου)
Συνέχεια Ογδόη

Ο Πέτρος όταν επιστρέφει από τη Δύση, αρχίζει
να χτίζει την καινούργια Ρωσία προβαίνοντας σε
ριζικές μεταρρυθμίσεις. Αρχίζει από μια καινούργια πρωτεύουσα, που ωσάν ’”προκάτ’’ στήνεται
επάνω στα εκατό ελώδη νησάκια του ποταμού
Νέβα. Αυτή η πόλη τώρα δικαιωματικά κραυγάζει
το γνωστό, «Ανήκω στην ευρωπαϊκή Δύση».
Η πρωτεύουσά του Πέτρου λοιπόν, οικοδομείται
επάνω στα μοντέρνα δυτικά της εποχής πολεοδομικά πρότυπα: Ευρύχωροι μακρείς δρόμοι, μεγάλες εκκλησιές, εντυπωσιακά δημόσια
κτίσματα, μεγαλοπρεπή ανάκτορα. Όλα με καθοδήγηση Ευρωπαίου αρχιτέκτονα και τεχνίτη,
και με τα χέρια τα ματωμένα του Ρώσου μουζίκου εργάτη, ο οποίος από όλη τη Ρωσία βρίσκεται σε αναγκαστική επιστράτευση. Λέγεται
βέβαια ότι χειρωνακτικά, πρώτος ο Πέτρος συμμετέχει. Εν τα μεταξύ ο Ρώσος παγώνει από το
κρύο. Η ξυλεία από ολόκληρη την επικράτεια
είναι σε κατάσχεση και η χρήση της για θέρμανση
απαγορευμένη. Χρησιμοποιείται μοναχά στις οικοδομές. Η πρωτεύουσα του μεγάλου Πέτρου
χτίζεται, αλλά θεμελιώνεται επάνω στον πόνο
στις κατάρες του ρωσικού λαού. Αλλά και γονατίζουν οι Βερσαλλίες από τη ζήλια τους. Το 1714
αρχιτέκτονες και μηχανικοί, όπως ο Ιταλός Τρετσίνι, ο Γερμανός Σλιούτερ και ο Γάλλος Λε Μπλόντ, παραδίνουν με υπερηφάνεια στον
Πέτρο, 34.000 οικοδομήματα και μια πόλη φάντασμα και στοιχειωμένη, απομονωμένη και κενή,
υγρή και ανθυγιεινή, που όλοι την έβλεπαν με
απέχθεια τρόμο και κανείς δεν ήθελε να την κατοικήσει. Ο Τσάρος όμως βιάζεται να τη δει λειτουργική και επιμένει. Με κνούτο εγκαθιστά

δημόσιες υπηρεσίες και με τη βία ερημώνει πόλεις και χωριά και μεταφέρει τον πληθυσμό στην
πρωτεύουσά του.
Από την άλλη μεριά ο Πέτρος είχε πολλά χαρίσματα, δημιουργική διορατικότητα, εμπορικό
πνεύμα, ευφυία στην επιλογή των συνεργατών
του και πολλές άλλες καθαρές πλευρές, τις
οποίες δεν έχομε το δικαίωμα να παραβλέψομε.
Λέγεται πάλι, ότι του άρεσε η μέθη και ότι ήταν
έκδοτος στην κραιπάλη, επιλέγοντας να ζεί ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Λέγεται, αλλά ποιός
ξέρει την αλήθεια, όταν η ιστορική μνήμη του
παρελθόντος, πάσχει από ιστορικότητα*.
Η ραγδαία μεταρρύθμιση έφερε τα επάνω
κάτω, στη συντηρητική και θρησκόληπτη Ρωσία.
Στο ευρωπαϊκά μιμητικό πρόγραμμα, τα επί Ιβαν
Γ΄ παραδοσιακά γένια των αριστοκρατών Βογιάρων, με διάταγμα νόμου ξυρίζονται, όπως
και παντός Ρώσου πλην των ιερέων. Ο αρνούμενος πληρώνει ειδικό χαράτσι για να έχει αξύριστα τα γένια του και οφείλει να επιδεικνύει
απόδειξη της πληρωμής του σε πρώτη ζήτηση.
Τα μακριά φαρδιά “ρούσικα” παντελόνια που χώνονταν μέσα στις μπότες, το μακρύ καφτάνι με
το κολάρο και τα πλατιά μανίκια που ανέμιζαν,
όλα γνωρίζουν το ψαλίδι του αναμορφωτή Πέτρου: «Και πάρτε τα αποκόμματα να τα κάνετε
γκέτες» έλεγε στους Βογιάρους. «Και επί τέλους καιρός είναι να μάθετε να τρώτε και γρασίδι, όπως οι Ευρωπαίοι» και εννοούσε τα
χόρτα και λαχανικά, που έφερναν απέχθεια
στους Ρώσους.
Στη Ρωσίδα - γυναίκα αποδίδονται τα ίσα δικαιώματα και αναγνωρίζεται η αξία της. Στις
σχολές οι νέοι διδάσκονται υποχρεωτικά τις
ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα τα λατινικά. Και οι

κλασσικές παλιές αγροικίες αναμεμιγμένες με τις πιο καινούριες κεραμοσκεπής μονοκατοικίες και
πολλές άλλες υψηλού κόστους
βίλες. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέροντες κατασκευές, μεμονωμένων
μονοκατοικιών ή συγκροτημάτων
όπως πχ: αυτά απέναντι απ' τη νησίδα Ραφτοπούλα. Όμως είναι
άσχημο να περιστοιχίζουν τη παραλία πολλές κοινές αστικές πολυκατοικίες
3+
ορόφων.
Τα
''ακατέργαστα'' στενά εσωτερικά
των μεγάλων δρόμων, αφήνουν μια
νότα στασιμότητας του χρόνου,
τότε που περνούσαν γαϊδούρια,
βόδια και άλλα κατσίκια. Σήμερα τα
διασχίζουν αυτοκίνητα στριμωχτά,
σίγουρα δεν ταιριάζει στη νέα
πραγματικότητα. Ωραίος ο πεζόδρομος δίπλα στον δρόμο κατά
μήκος της παραλίας.

νέοι με κρατική υποτροφία σπουδάζουν στη
Δύση. Η δε πρόοδος των σπουδών τους παρακολουθείται και ελέγχεται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Καταργείται ακόμη η μοσχοβίτικη
βυζαντινογενής δουλοπρέπεια που είχε ποτίσει
από πολλά χρόνια τον Ρώσο. Καταργείται και η
άκαμπτη τυπολατρία. Η αξιοκρατία που ίσχυε με
βάση το χρώμα του αίματος έρχεται σε δεύτερο
πλάνο. Νέα νομίσματα κατά τα αγγλικά πρότυπα
χύνονται και μπαίνουν στην κυκλοφορία. Τα
μέχρι τότε εν ισχύει νομίσματα που κυκλοφορούσαν, εκείνα τα γερμανικά με το χτυπημένο
“Μ” της Μόσχας καταργούνται, ενώ τα παραδοσιακά ασημένια καπίκια κόβονται με τσεκούρι
στη μέση και υποτιμώνται. Το ναυτικό εμπόριο
ανθίζει. Η Ρωσία μεγαλώνει και γίνεται αξιόλογα ανταγωνιστική . Εχει τώρα δική της μεγάλη και βαριά πολεμική βιομηχανία που δίνει
400 κανόνια χυτά, και πρώτες ύλες σε μέταλλα
από δικές της εξορύξεις, μα και πολύ πετρέλαιο
από τις πολλές τρύπες και πηγάδια που ανοίγονται στη γή.
Αλλά μέσα σε από αυτή την κοσμογονία, ο λαός
και ιδιαίτερα οι γέροι παραμένουν δύσπιστοι, και
τρομαγμένοι βλέπουν την κολασμένη Δύση, να
τους σιγοκαταβροχθίζει. Το πατριαρχείο πιάνει
το νόημα, το εκμεταλλεύεται και καλλιεργεί την
λαϊκή αγανάκτηση εναντίον του Πέτρου. Το ιερατείο απεχθάνεται τη Δύση του Πάπα. Του διαλύει το δικό του κατεστημένο. Γι΄ αυτό και δεν
θέλει ελεύθερος ο Ρώσος, να μπορεί να επιλέγει
τη δική του θρησκεία. Οι θρησκευτικοί δεσμοί
είναι η χρήσιμη συνεκτική ύλη για τη χειραφέτησή του. Και μάλιστα όταν αυτή η θρησκευτική
συγκόλληση καλύπτει την Ρωσική φυλετική ανομοιογένεια.
Ο Πέτρος ταράσσεται και αντιδρά δυναμικά. Καταργεί τον Πατριάρχη. Βάζει δικό του εκκλησιαστικό διευθυντήριο, με Εισαγγελικό επίτροπο
δικό του και έμπιστο. Εκτελεί στην Κόκκινη πλατεία πάντα αντιφρονούντα. Εκτελεί και το γιό
του, όταν αυτός τολμά και προφέρει τον δικό του
αντίλογο.
Όπως προανέφερα ο Πέτρος ενισχύει τα ‘’γράμματα’’, αλλά στη φαρέτρα του έχουν τα πρωτεία
οι πρακτικές επιστήμες.
Στη Μαθηματική του σχολή που έχει ιδρύσει και
καμαρώνει, φοιτούν περισσότεροι από 300 μαθητες. Από τη φιλολογία προωθεί μοναχά τις
μεταφράσεις των κλασικών της Ευρώπης και

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com
Προτάσεις: Σχεδιασμός και περιποίηση πρασίνου. Επιβολή χαμηλής δόμησης (<7,5μ).
Πλακόστρωση των στενών παράδρομων με απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά δημιουργία σε κάθε
γειτονιά οικοπέδου για θέση στάθμευσης αυτών. Ένας αθλητικός
χώρος για το κοινό.

πάντα σε γλώσσα καθομιλουμένη, απλή και προσιτή.
Παρ” όλα ταύτα, η εποχή του και μετά η από
αυτόν εποχή, έδωσε το δικό της στίγμα στην λογοτεχνία.
Ο Πέτρος εκεί στον μυχό του Φινλανδικού
κόπου, έχει πλέον αποκτήσει την πόλη τη δική
του , την πόλη για την οποία θα τον γράψει “μεγάλο” η ιστορική μνήμη. Μια ευρωπαϊκού επιπέδου πρωτεύουσα πόλη, με ένα μεγάλο λιμάνι για
έναν συντομότερο εμπορικό δρόμο προς για τη
Δύση .
Η Πετρούπολη όταν πρωτοϊδρύθηκε από τον μεγάλο Πέτρο πήρε το όνομα “Αγία Πετρούπολη”.
Αργότερα στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο “Πέτρογκραντ” και κολλητά τον τίτλο “της πλέον ανθυγιεινής πόλης” στην Ευρώπη. Σε συνέχεια οι
ριζοσπάστες σοσιαλιστές, δηλαδή οι μπολσεβίκοι την μετονόμασαν σε “Λένινγκραντ” και με
αυτό το όνομα έγραψε την άλλη ιστορία της
κατά τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Και τελικά
μετά την διάλυση της Ένωσης των Σοβιετικών
Δημοκρατιών, επανήλθε σε ‘’Αγία Πετρούπολη’’.
Και τώρα όσοι την επισκέπτονται, την θαυμάζουν.
Θαυμάζουν τη πόλη «που γεννήθηκε με δάνειο
ευρωπαϊσμό και κατεδάφιση τα ρωσικής παράδοσης» γράφει ο Κωστής Παπαδογιώργης.
Όντως η μνήμη αδύνατη, γρήγορα ξεχνά, πως
αυτή η πόλη για να χτιστεί, σε αντιστάθμισμα
αφανίστηκαν πόλεις και χωριά. Και διαλύθηκε η
ρωσική οικογένεια, με ανθρώπινο τίμημα 100 χιλιάδων ζωών, που πέθαναν προτού έρθει η ώρα
τους, μέσα σε μια αθλιότητα πείνας, φτώχειας
και αρρώστιας, όταν το σκορβούτο και η δυσεντερία βασίλευε στη μιζέρια τους. Η ιστορική εύκολα ξεχνά πως αυτή η “θαυμάσια” πόλη είναι
ποτισμένη στον ματωμένο ιδρώτα και στα κόκαλα, όπως έγραψα πιο πάνω, του ρωσικού λαού,
του μουζίκου λαού.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* ιστορικότητα = η επιστημονική επιβεβαίωση της ιστορίας.
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο
Αννα Μπουζιάνη

Κάθε μνημόνιο
και ...καλύτερα!
Λαέ μου ευκολόπιστε και πάντα προδομένε! Πώς να
το πιστέψεις και πώς να το “καταπιείς”, ότι πέντε
χρόνια τώρα ο Λαός εμπαίζεται από τους διάφορους
σωτήρες που παίρνουν την εξουσία.
Ηρθε ο Γ. Α. Παπανδρέου και μας έβαλε στο πρώτο
μνημόνιο με την ψήφο 172 βουλευτών της ελληνικής
Βουλής και μας βύθισε στην ανεργία και τη φτώχεια.
Ηρθε ο “αντιμνημονιακός” Σαμαράς και μας έβαλε
στο δεύτερο μνημόνιο με την ψήφο 199 βουλευτών

της ελληνικής Βουλής και μας στράγγισε με εκατόμβες φτωχοποίησης και κλειστών επιχειρήσεων.
Ερχεται τώρα ο Αλ. Τσίπρας “που θα έσκιζε τα μνημόνια”, θα καταργούσε τoν ΕΝΦΙΑ και θα εξασφάλιζε
την κοινωνική δικαιοσύνη και φέρνει το τρίτο μνημόνιο με 229 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ!!! Φέρνει την
τελεσίδικη χαριστική βολή στον ελληνικό λαό, αφήνοντας τον ΕΝΦΙΑ και ανεβάζοντας τον ΦΠΑ στα
τρόφιμα στο 23%!!!
Κάθε μνημόνιο και ...καλύτερα! Ακόμη είσαστε θιασώτες των κομμάτων;;;;

Οποία καταισχύνη!
Εχουν το θράσος όλοι αυτοί που ψήφισαν την εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού, κόβοντάς του
ακόμη κι αυτό το λίγο φαΐ που του έχει απομείνει, να
κατηγορούν τους βουλευτές που κράτησαν ψηλά τη
συνείδησή τους και καταψήφισαν το τρίτο μνημόνιο·
όλοι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Η Νάντια Βαλαβάνη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η

Ελένη Σωτηρίου (η μοναδική βουλευτής της Ανατ. Αττικής που είπε, από τους πρώτους, ένα βροντερό όχι)
και άλλοι 35 περίπου βουλευτές που δεν το σήκωσε η
συνείδησή τους να βάλουν με την ψήφο τους, την ταφόπλακα στην Ελλάδα και το λαό της και μπράβο τους,
“θέλει αρετή και τόλμη η ελελευθερία”.
Μέχρι όλη τη δημόσια περιουσία (50 δις ευρώ) ζήτησε η Μέρκελ στο πιάτο και στο Λουξεμβούργο και
της τα δίνουμε· απλά δεν τα σερβίρουμε στο Λουξεμβούργο, αλλά τους καλούμε δραγάτες στο τραπέζι μας!
Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι ήσυχοι τη νύχτα.
“Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους”, έλεγε
ο μέγας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και είχε πολύ
δίκηο. Πολλοί προσκυνημένοι μαζευτήκαν γύρω γύρω.
Βγήκαν και τα ΜΑΤ και χτύπησαν στο ψαχνό τους πολίτες που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα διαμαρτυρόμενοι για τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα· και τους
“ψέκασε” με χημικά η “πρώτη φορά αριστερά”.

«Πρώτη φορά ...Αριστερά»
(ας κρατήσουν οι χοροί)
Τουλάχιστον, στην επονείδιστη «Συμφωνία της Βάρκιζας»
έκλαιγαν όταν παρέδιδαν τα όπλα. Όμως, θα μου πείτε,
εκείνες κι εκείνοι ήταν πολεμιστές, δεν ήταν μπουμπούδες.
Επιπλέον, είχαν φιλότιμο.
Καλό θα ήταν, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κάθε φορά
που θα επιστρέφει από το αεροδρόμιο στο Μέγαρο Μαξίμου, να μην περνά από την Εθνικής Αντιστάσεως, 300
μέτρα μακριά από το Σκοπευτήριο Καισαριανής. Ας επιλέγει
την διαδρομή από Κατεχάκη. Κι αν ακόμα υπάρχουν στο
μνημείο των εκτελεσθέντων εκείνα τα λουλούδια που είχε
καταθέσει, ας πάει να τα μαζέψει, έχει φέρει ταραχή στις
ψυχές τους.
Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω τις προεκλογικές τους εξαγγελίες και τις μετεκλογικές, προγραμματικές δηλώσεις.
Επιπλέουν ήδη και αυτές, όπως επιπλέουν οι φελλοί και τα
σκ..., στην όζουσα χαβούζα των ελλαδικών, πολιτικών διακηρύξεων και ...«δεσμεύσεων».
Μας ταπείνωσαν, ευτέλισαν, μας φτώχυναν με κάθε έννοια,
αλλά τουλάχιστον μας πλούτισαν με ανέκδοτα, όπως και
όλοι οι θλιβεροί και καταγέλαστοι προκάτοχοί τους, εδώ
και 40 χρόνια. Την επόμενη φορά που θα δω έναν «αριστερό» από δαύτους να γελάει αυτάρεσκα σε κάποιο βορβοροκάναλο, θα βγω όπου μπορώ να φωνάξω,
ενθυμούμενος την όπερα του Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο,
...«γέλα παλιάτσο».
Όταν θα ξανακληθώ από τους «αριστερούς» γκαουλάιτερ
της Μέρκελ, να ξαναπληρώσω τον ΕΝΦΙΑ, για την μία και
μόνη κατοικία στην οποία στεγάζεται η οικογένειά μου, θα
βάζω ν’ ακούω τις προεκλογικές παπαρολογίες τους ότι θα
καταργούσαν τον ΕΝΦΙΑ, τον φόρο-νταβατζηλίκι.
Τέρμα! Βαρέθηκα να διασκεδάζω με τις χιλιοακουσμένες
ψευτιές των ομόσταυλων του Χάρβαρντ, Γιωργάκη και Αντωνάκη. Γουστάρω ν’ ακούω καινούργιους, «άφθαρτους»
ψεύτες, γουστάρω ν’ ακούω «αριστερούς» ψεύτες. Να παίζει στη διαπασών το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» και
ο Γιάννης -μ’ ένα νι- Μπαρουφάκης να φωνάζει πως «δεν
θέλουμε άλλα δάνεια». Α ρε να καούν τα κάρβουνα!
Ενδιαφέρουσες οι θεωρίες του Γιάννη μ’ ένα νι, αλλά για να
εφαρμοστούν χρειάζονται δύο από τ’ άλλα ...τα γνωστά,
στην μεταφορική τους έννοια και υπόσταση, τουτέστιν κότσια. Όσοι τα διαθέτουν δεν έχουν ανάγκη να ναρκισσεύονται στο lifestyle-«κοιτάξτε με» και δεν εκφράζονται

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
με σαχλαμαρίτσες στο twitter. Τώρα, κατόπιν εορτής, τού
είναι εύκολο να φάσκει και να μπαρουφάσκει ότι εκείνος
τα ήξερε όλα, τα είχε προβλέψει, ότι είχε προειδοποιήσει
τον πρωθυπουργό, κι άλλα τέτοια ανέξοδα φληναφήματα.
Εάν στο πίσω μέρος του κρανίου του ο σόουμαν τέως
υπουργός Οικονομικών είχε την επιστροφή σε εθνικό
νόμισμα, όπως τώρα διατείνεται, ώφειλε να το είχε
καταστήσει ευθύς εξαρχής σαφές στον πρωθυπουργό.
Οπότε ο Αλέξης Τσίπρας είτε θα τον αντικαθιστούσε, είτε
θα προετοιμάζονταν από κοινού γιά ένα τέτοιο ενδεχόμενο
και πάντως μέχρι τις αρχές του παρελθόντος Μαρτίου, το
πολύ. Όμως φάνηκε και θα καταδειχθεί ότι Σχέδιο Β δεν
είχαν επεξεργασθεί και δεν διέθεταν, ως ώφειλαν, για την
περίπτωση που οι δανειστές θα απαιτούσαν την ουσιαστική
παράδοση της χώρας, όπως και έγινε.
Σε αδρές γραμμές, η εικόνα της επί πεντάμηνο
διαπραγμάτευσης-παρωδίας ήταν η σκοπίμως παρελκυστική
και χρονοβόρα στάση των δανειστών –μέχρι να
στεγνώσουμε από ευρώ- κι ένας Γιάννης Βαρουφάκης που
ολοφάνερα το κατευχαριστιόταν να σπάει τα νεύρα του
Σόϊμπλε, του Ντάισελμπλουμ και των υπολοίπων
καθαρμάτων, γιά να εφαρμόσει στην πράξη τις αγαπημένες
του θεωρίες περί «δημιουργικής ασάφειας» και «θεωρίας
των παιγνίων», παίζοντας ωστόσο εν ου παικτοίς, δηλαδή με
την τύχη της Ελλάδος και των Ελλήνων.
Με τα καρφιά που οι νέοι και παλαιοί δωσίλογοι θα μπήγουν
από δω και πέρα στην Ελλάδα και στους Έλληνες –σε αγαστή συνεργασία όμοιος ομοίω- θ’ ασχοληθούμε αναγκαστικά στο εγγύς μέλλον. Επί του παρόντος μιά συμβουλή
προς γενίτσαρους (γενί τσερί=καινούργιος στρατός) κάθε
κομματικής ταυτότητος και αποχρώσεως:
Αυτά τα οποία διετάχθητε να ενεχυριάσετε και να ξεπουλήσετε, αντί πινακίου φακής, ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ. Λευτερώθηκαν με ποταμούς αιμάτων Ανδρών και Γυναικών,
έναντι των οποίων, σε σύγκριση ψυχικών αναστημάτων, δεν
φτάνετε ούτε στα υποπόδια των ποδών τους. Η Ελλάδα
ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλους τους εν ζωή Έλληνες και
στους μέλλοντες να γεννηθούν, εις τους αιώνας των αιώνων. Κάτω τα βρωμόχερά σας –και τα δικά σας και των

πατρώνων σας- από την Ελλάδα.
«Την Πατρίδα ουχ έλασσον παραδώσω»
Εάν στων καλοπληρωμένων σκυφτών το συνάφι όπου ετάξατε εαυτούς, αυτά τα θεωρείτε κούφια λόγια, για μας τους
άλλους, τους πολλούς -που μας ξεπουλήσατε- τα παραπάνω είναι λόγια ιερά, είναι όρκος που ομνύουμε κι εμείς
και τα παιδιά μας. Θα σας πάρει τ’ αφεντικό σας ο διάολος
και θα σας σηκώσει, αν αρχίσετε να εκχωρείτε κομμάτι-κομμάτι την Ελλάδα. Και από καμμία μελλοντική κυβέρνηση
αληθινών Ελλήνων δεν πρόκειται να αναγνωριστούν τέτοια
βρώμικα αλισβερίσια.
Διαβάστε λίγη Ιστορία, δεν θα σας βλάψει. Όχι της Ρεπούση και του Βερέμη, βέβαια. Να θυμάστε, έχει ο καιρός
γυρίσματα, έχει στραβές κι ανάποδες και όταν οι λαοί οργίζονται, εξεγείρονται και τιμωρούν, φροντίζουν ώστε κάποιοι πρωταίτιοι για την δυστυχία της Πατρίδας, να
«αρθούν (αιωρούμενοι) στο ...ύψος των περιστάσεων»,
προς παραδειγματισμόν κάθε μελλοντικού, επίδοξου μιμητή
και σε κοινή θέα.
Ψηλά το κεφάλι αδέρφια, δεν την χαρίζουμε την Ελλάδα
σε κανέναν κερατά, ημεδαπό κι αλλοδαπό. Κι όσο για κείνο
το περήφανο το ΟΧΙ μας, θα μπορούσαμε τώρα να το βάλουμε ...εκεί που ξέρετε, αλλά δεν γίνεται ούτε αυτό. Μετά
από 5 μήνες «σκληρών, ηρωικών διαπραγματεύσεων» το
πήρε ο Τσίπρας το ΟΧΙ μας και το απέθεσε γονατιστός στα
πόδια της φράου Μέρκελ, κυνηγετικό τρόπαιο, μαζί με το
γδαρμένο τομάρι μας.

«Πρώτη φορά ...Αριστερά» !!!
Το κατευχαριστηθήκαμε.
Μπορούμε τώρα να διαλέξουμε ένα τετράδιο με λουλουδάκια στο εξώφυλλο και να γράψουμε ως μωραί παρθένοι:
«Η πρώτη μου φορά ...Αριστερά»
Dear diary, αγαπητό μου ημερολόγιο, «η πρώτη μου φορά
...Αριστερά» ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών μου.
Δεν μπορώ να ξεδιαλύνω αν έκανα έρωτα, ή αν τράκαρα με
νταλίκα. Είμαι στο νοσοκομείο, στην εντατική, δεν ξέρω
πότε θα βγω από εδώ και πως θα μοιάζω. Ίσως μιά ξεπέτα
σε δημόσια τουαλέτα, θα ήταν πιό όμορφη φάση από την
«πρώτη μου φορά ...Αριστερά».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Μετά τους αυτόματους πωλητές σοκολάτας, τα ΑΤΜ
Ένα Σάββατο του 1965, ο Βρετανός Τζον Σέπερτ
Μπάρον αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδιά του για
βραδινή έξοδο, επειδή δεν πρόλαβε να πάει στην
τράπεζα για ανάληψη.

κάθε πελάτη.
“Το ποσό ήταν υπέραρκετό για ένα τρελό Σαββατοκύριακο εκείνη την εποχή”, δήλωσε ο δημιουρ-

Επέστρεψε σπίτι του και καθώς έκανε μπάνιο, αναλογιζόταν πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος αν μπορούσαν όλοι να παίρνουν τα χρήματά τους με την ίδια
ευκολία που έπαιρναν τις σοκολάτες απ’ τους αυτόματους πωλητές.
Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για έναν “αυτόματο πωλητή” χρημάτων, που θα έφερνε την επανάσταση στη
λειτουργία των τραπεζών. Θα διευκόλυνε τους πελάτες και θα εξοικονομούσε χρήματα από περικοπές
προσωπικού.
Η ιδέα του ενθουσίασε την τράπεζα Barclay’s, η οποία
και εγκαινίασε το πρώτο ATM στις 27 Ιουνίου του
1965.
Λειτουργούσε στο υποκατάστημα της τράπεζας
στην Enfield High Street και έδινε μέχρι 10 λίρες σε

γός των ΑΤΜ.
Οι χρήστες τοποθετούσαν χάρτινες κάρτες στη σχισμή και έδιναν τον προσωπικό 4ψήφιο κωδικό τους.
Ηδη το 2007, ο Σέπερντ Μπάρον πίστευε - και το δήλωσε και σε συνέντευξή του στο BCC - ότι το πολύ
μέσα σε 5 χρόνια, τα χρήματα θα είχαν αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου από ψηφιακές συναλλαγές, καθώς
“η μεταφορά χρημάτων κοστίζει ακριβά”.
Έξι χρόνια πριν την ανακάλυψη του ATM, στην City
bank της Νέας Υόρκης, δοκιμάσανε τον λεγόμενο
“Τραπεζογράφο”, ένα μηχάνημα που επέτρεπε στους
πελάτες της τράπεζας να καταθέτουν τα χρήματά
τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους ταμίες.
Δεν “έπιασε” όμως και το αποσύρανε μετά από έξι
μήνες, καθώς “το χρησιμοποιούσαν μόνο ιερόδουλες
και τζογαδόροι που δεν ήθελαν να έρθουν πρόσωπο
με πρόσωπο με τους ταμίες” δήλωσε ο δημιουργός
του, Τζόρτζ Σίμτζιαν.
mixanitouxronou.gr

Γιατί ρε συ Αλέξη;
- Ζητείτε Ελπίς...
Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Γιατί Αλέξη
έπαιξες τέτοιο παιχνίδι; Γιατί πλήγωσες έτσι την περηφάνια ενός
έθνους;
Γιατί έδωσες ψεύτικες ελπίδες
στο λαό;
Δεν ήξερες, δεν ρώταγες; Τώρα
δηλαδή τι μας έφερες;
Πολιτική αβεβαιότητα, φτωχοποίηση των πολιτών της χώρας, ένα
χειρότερο μνημόνιο από εκείνο
που θα έσκιζες στο προαύλιο της
Βουλής και το κυριότερο, εθνική
ταπείνωση. [...]
Μας έκλεισες τις τράπεζες και
εμείς σε στηρίξαμε
Μας έβαλες ένα δημοψήφισμα και
πάλι σε στηρίξαμε
Μας έφερες επώδυνα και δύσκολα μέτρα στη Βουλή βαφτίζοντας το ΟΧΙ - ΝΑΙ και εμείς ακόμη
σε στηρίζαμε. Τώρα όμως Αλέξη
τι;
Ξέρεις κάτι; να δεχθώ την απειρία
της κυβέρνησης σου, αλλά και την
δική σου. Να δεχθώ την καλή πρόθεση που είχες για να βοηθήσεις
την πατρίδα.
Αυτό όμως Αλέξη που δεν μπορώ
να δεχθώ και δεν θα σε συγχω-

Αλέξης Τσίπρας· ο πρώτος ίσως Πρωθυπουργός που ο λαός νιώθει οικεία ώστε να του απευθύνεται με το μικρό
του όνομα. Ο πρώτος που άφησε να φανεί λίγο φως στο τούνελ. Ο πρώτος που έδειξε να είναι πραγματικά
με το μέρος του λαού. Γι’ αυτό και η πλειοψηφία των μνμ που του στέλνουν δεν είναι υβριστικά, είναι μηνύματα
πληγωμένων, απογοητευμένων. Που πίστεψαν και προδόθηκαν.
ρήσω είναι ότι κατέστρεψες την
ελπίδα και τα όνειρα των νέων
κυρίως ανθρώπων, που σε πίστεψαν.
Πίστεψαν και ενθουσιάστηκαν και
γίνανε προς στιγμήν εθνικά υπερήφανοι όταν έλεγες ότι εμείς θα
βαράμε το ντέφι. Ξέρεις οι ηγέτες
κρίνονται εκ του αποτελέσματος
και όχι εν τη πορεία για τον στόχο.
Ελπίζω κάποτε να καταλάβεις το
κακό που έκανες.
Ο Έλληνας κάθεται στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο με κομμένη
την
ανάσα
για
να
πληροφορηθεί τις τελικές αποφάσεις. Όπως καταλαβαίνεις ζητείται ακόμη ΕΛΠΙΣ...
Κρίμα Αλέξη, ήσουν πολύ λίγος
τελικά και έχασες την ευκαιρία να
γίνεις πραγματικά ηγέτης· ο λαός
ήταν μαζί σου, όσο σε κανέναν
άλλον πολιτικό. ΗΤΑΝ……

- Δεν ξέρω εάν ο κ. Τσίπρας διαβάζει τα σχόλια που γράφουμε κι αν

δεν τα διαβάζει παρακαλώ να του
μεταφέρετε ότι θα αντέξουμε σκληρότερα μέτρα μόνο αν είναι να
σωθεί η χώρα μας και να απαγγιστρωθούμε από αυτά τα κοράκια
της ΕΕ και της Νέας Τάξης Παγκοσμιοποίησης, που μας έχουν εγκλωβίσει στα γαμψά τους νύχια.
Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για
την περηφάνεια και την Εθνική Ανεξαρτησία μας, αλλά όχι για τους
νταβατζήδες της ΕΕ και της Παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε μια νέα
λύση, ΕΚΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.

αυτούς τους μήνες το πάλεψες ...
Κι αν δεν κέρδισες στη τελική,
τουλάχιστον κατορθωσες να ξεβρακωσεις την Ευρώπη... Αυτο
δεν μπορει να στο αρνηθει κανεις.... και γι’ αυτό σου λέω
μπράβο !!

- Η κατάντια είναι ότι σε χειροκροτεί ο Γεωργιάδης... και δικαιώνεις
πανηγυρικά
τους
ΣαμαροΒενιζέλους.

- Ο φόβος νίκησε... Κρίμα...
Ομως σε χειροκροτώ γιατι όλους

ΔΑΣ... ΚΑΛΩΣ Ή ΚΑΚΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ...ΗΤΑΝ ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ...ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΣΟ
ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ...
ΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ
ΗΓΕΤΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟ
ΛΑΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ...
ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ... ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ
ΧΡΩΣΤΟΥΝ... ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ ΜΗ ΒΙΑΖΕΣΤΕ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΛΙΓΟ...

Αποστάγματα του FACEBOOK

- Μας απογοητευσες, κριμα· σε
πιστεψαμε για ηγετη. Αυτο το
ωραιο ταξιδι τον 6 μηνων τελείωσε αδοξα ρε Αλεξη κριμα. Ήσουν
η ελπιδα μας, τωρα παλι στον ιδιο
κακο εφιάλτη, με Βενιζελο, Αδωνη
θεοδωρακη· γιατι ρε συ, γιατι ρε
γαμωτο; !!!!!!

- κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

4 Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι, απλά μας έχουνε πετάξει σε ένα
ράντζο στο πλυσταριό.

4 Ήταν ένας Γερμανός, ένας Γάλλος κι ένας Ιταλός. Εμένα με διώξανε...

4 Το, “ο Τσίπρας κατέστρεψε την χώρα σε 5 μήνες” μου θυμίζει το “τι
το ήθελα το παγωτό μετά τα 80 μπιφτέκια, με φούσκωσε”.

4 Αααχχ ρε Τσίπρα ‘τ’ άνοιξες” κι εσύ...
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Χωρίς ντροπή και ..... Τσίπ(ρ)α!
Τελικά οι πρόσφατες ομιλίες του Πρωθυπουργού και του κ.
Καμμένου έκρυβαν πολλές αλήθειες οι οποίες αυτομάτως
τους δίνουν μετεγγραφή στο μπλοκ των μνημονιακών δυνάμεων. Μάλιστα ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι ένιωσε "έκπληξη" για το ΟΧΙ του Ελληνικού λαού ο οποίος κλήθηκε
να ψηφίσει εν μέσω τηλεπικοινωνιακής τρομοκρατίας και
με κλειστές τις τράπεζες.

Εδώ γεννάται το ερώτημα μήπως όλο αυτό ήταν προσχεδιασμένο με απώτερο σκοπό να αποσπάσουν το ΝΑΙ για
να προχωρήσουν με την συναίνεσή μας ακάθεκτοι στα νέα
βάρβαρα μέτρα?
Ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, μιάς και εκ του
αποτελέσματος βλέπουμε πως το "απρόβλεπτο" γι’ αυτούς
ΟΧΙ μας στα μέτρα του Γιούνγκερ μετατράπηκε εν μία

νυκτί σε ΝΑΙ και μάλιστα σε χειρότερα μέτρα τα οποία
"πρότεινε" η Ελληνική Κυβέρνηση!
Εδώ βέβαια μπορούμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι ισχύει
αυτό που ακούγεται τις τελευταίες ώρες, δηλαδή ότι αυτά
τα μέτρα τα έγραψαν οι ίδιοι οι δανειστές οι οποίοι μάλιστα απαίτησαν την εκ των προτέρων συζήτηση και συναίνεση της Βουλής.
Κύριε Τσίπρα ως αντιπολίτευση μάς τάξατε πολλά αλλά ως
κυβέρνηση πράξατε πολύ λίγα, ενώ το επιχείρημά σας πως
τάχατες είσαστε η αιτία να ξεκινήσει η Πανευρωπαϊκή αμφισβήτηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, σάς πληροφορώ
ότι η πεντάμηνη γελοιοποίησή σας, αλλά και τα ολέθρια αποτελέσματα που θα βιώσουμε ως λαός από το νέο μνημόνιο
που μας επιβάλλεται θα σας μετατρέψει ακούσια ή εκούσια
σε νεκροθάφτη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς!
Το χειρότερο δε από όλα είναι ότι η σημερινή ταύτιση και
η συμπόρευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α με τις μέχρι τώρα μνημονιακές
δυνάμεις δηλ. αυτές του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ θα λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τις μεγάλες πολιτικές και πιθανόν ποινικές τους ευθύνες.
Φίλες/οι από όλα αυτά αποδεικνύεται για άλλη μία φορά
πως το "Σύστημα" έχει τους τρόπους να δημιουργεί τα κόμματα και να προωθεί τα πρόσωπα τα οποία την κατάλληλη
στιγμή κάνουν την μεγάλη κωλοτούμπα χωρίς ντροπή και
..... Τσίπ(ρ)α!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός
email: prevejohn@yahoo.gr

Ελλάς, δούλα με βούλα...
Παρακολουθούμε, οι Έλληνες κι οι
Ελληνίδες, με ανείπωτη θλίψη και
οργή τη σταύρωση της Χώρας στην
κορυφή του Γολγοθά της, εκεί στις
Βρυξέλλες.
Γυμνή από κάθε αυτοπροστασία, καθημαγμένη από κάθε δική της δύναμη,
έτσι που την κατάντησε το καθεστώς
πολιτικό σύστημα, με τη σκυταλοδρομία των ενδοτικών κυβερνήσεων της
τελευταίας 5ετίας, των Σοσιαλιστών,
των ΝεοΦιλελευθέρων και (την τελευταία μοιραία συγκυβέρνηση) των
Αριστερών ΣΥΡΙΖΑ με την Πατριωτική
ΑΝΕΛ, εκλιπαρεί “πάσει θυσία” βοήθεια, αλλά “Δεν ειν’ εύκολες οι θύρες
εάν η χρεία τες κουρταλεί”…
Και, στην άκρη της σκηνής, καραδοκεί ο φασισμός, ντυμένος με άδολο
πατριωτισμό για “να ξεγελά τον μουστερή”, ώστε να κεφαλαιοποιήσει όλη
τη Λαϊκή οργή που θα ξεχειλίσει
αύριο….
(Το ΚΚΕ, όσο θα προτάσσει σαν πολιτικό όραμα τη νεκρανάσταση της μούμιας του αυτοκαταστρεφόμενου
κομμουνισμού, θα παραμένει στέρφο
και άκαρπο, δηλαδή ανίκανο να γονιμοποιήσει μία προοδευτική εξέλιξη
της κοινωνίας).
Η δραματική σημερινή πορεία της
Ελλάδας προς την πλήρη καταστροφή, έχει αποκαλύψει πλήρως την

ενοχή του καθεστώτος πολιτικού συστήματος της “μεταπολίτευσης” που
το επίσημο όνομά του είναι “Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία” ενώ η πραγματική ταυτότητά
του, όπως έχει πλέον αποκαλυφθεί
αναφανδόν, είναι “Κομματοκρατούμενη Κοινοβουλευτική Ολιγαρχία”.
Η αποκάλυψη αυτής της ολοφάνερης Αλήθειας (της γενικής ενοχής του
πολιτικού συστήματος) κρύβεται από
μία δριμύτατη και επιστημονικά στημένη προπαγάνδα που ασκεί πλύση
εγκεφάλου στην Ελληνική κοινωνία,
καλύπτοντας (με κομματικές παρωπίδες) την γενική ενοχή, με το να δείχνει σαν ένοχο πότε τον ένα και πότε
τόν άλλο τής συμμορίας των ενόχων
που έτσι, αυτή (η συμμορία) να μένει
αθώα του εγκλήματος, ώστε να μπορεί να συνεχίζει το έγκλημα στο διηνεκές….
Μάλιστα, η προπαγάνδα αυτή, έχει
κατορθώσει να έχει ομαδοποιήσει με
πολύ ισχυρή συνεκτική δύναμη τις
ομάδες (κόμματα) των κατηγόρων τής
μίας ομάδας προς την άλλη.
Μ’ αυτά και μ΄αυτά, χωρίς να έχει
φροντίσει (η κυβέρνηση) να έχει ετοιμάσει ένα αξιόπιστο οχυρό άμυνας,
φθάσαμε, σήμερα (12 Ιουλ. 2015)
μετά από μία εντελώς τυχοδιωκτική
τακτική, η Ελλάδα να είναι υποχρεω-

μένη σε εκ νέου παράδοση άνευ όρων
στους “δανειστές” της.
Ιδιαίτερη αξία έχουν τα προφητικά
λόγια του Μίκη Θεοδωράκη (στις 29
Ιουν. 2015), με τη σοφία της πείρας
του και της οξυδέρκειάς του.
“Προσωπικά είχα προειδοποιήσει
ότι η προσπάθεια ενός αριστερού κόμματος να γίνει κυβέρνηση χωρίς να
έχει εξασφαλίσει ερείσματα και χωρίς
να έχει σχέδιο άμεσης εφαρμογής για
την επόμενη μέρα, είναι τυχοδιωκτική
και θα την πληρώσουμε ακριβά.
Και να που οι εξελίξεις δυστυχώς
με δικαίωσαν”.
Ο Τσίπρας (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) αποδεικνύεται χειρότερος του Σαμαρά και τρισχειρότερος
του
ΓΑΠ,
συμπληρώνοντας την καταστροφική
τριανδρία της “μεταπολίτευσης” παραδίδοντας στους δανειστές την Ελλάδα, δούλα με βούλα…
Η κοινωνία μας, από σήμερα (και
άσχετα από ό,τι απόφαση πάρει το
Eurogroup) βυθίζεται σ’ ένα πυκνό
σκοτάδι της βαρβαρότητας που επιβάλλει, όπου στοχεύει, η Διεθνής Τραπεζοκρατία, ο μεγάλος βραχίων της
“Διεθνούς του Χρήματος” με τους
απανταχού πράκτορές του…
Όθων Ιακωβίδης
http://kostasxan.blogspot.gr/

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ και η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι προσφορές των γηγενών Ελλήνων προγόνων μας, πριν
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, στις επιστήμες, στη Φιλοσοφία
και στις Καλές Τέχνες είναι γνωστές και αναμφισβήτητες,
εκτός από την χρονολογία, που αμφισβητείται σκόπιμα από
κάποιους.
Η Μηχανική όμως και η τεχνολογία είναι σχετικά άγνωστες,
γιατί μεσολάβησαν τεράστια καταστροφικά γεωλογικά φαινόμενα και πολλοί πόλεμοι, κατά τους οποίους οι κατακτητές
αφάνισαν και κατάκλεψαν κάθε πολιτιστικό στοιχείο μας, για
να ισχυριστούν ότι οι ελληνικές εφευρέσεις ήταν δικές τους!
Μερικές από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων ήταν:
― Ο κινηματογράφος, που παρουσίαζε την υπόθεση του
έργου με εικόνα και ήχο!
― Τα αυτοκινούμενα οχήματα (αυτοκίνητα), με αυτόματη
πλοήγηση, με κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικές βαλβίδες κ.α,
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους.
― Λειτουργικά ρομπότ, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών,
όπως ήταν η αυτόματη θεραπαινίδα, δηλαδή ανθρωποειδές
ρομπότ φυσικού μεγέθους, που όταν τοποθετούσε κάποιος
ένα κύπελο (κρατήρα) στην αριστερή παλάμη του, έριχνε με
το δεξί χέρι, από αγγείο κρασί και κατόπιν νερό, όσο επιθυμούσε ο επισκέπτης.
― Πλήθος πολύπλοκων αστρονομικών και μετρητικών οργάνων ακριβείας, όπως αναλογικό υπολογιστή, G.P.S., θεοδόλιχο-χωροβάτη, για τον υπολογισμό αστρονομικών και
γεωδαιτικών στοιχείων.
― Πληθώρα ανυψωτικών μηχανημάτων, για την κατασκευή
κολοσσιαίων κτισμάτων, όπως τειχών και ακροπόλεων, τις
οποίες έλεγαν Λάμισες, από το όνομα της πέτρας που λεγόταν “ο λάας - λᾶς” και οι καλύτεροι τεχνίτες ήταν οι Πελασγοί Λαέρτιδες (Λαέρτης = ο χτίστης της πέτρας), και
αργότερα οι Μινύες, οι πρόγονοι των Μυκηναίων, έχτισαν τις
άγνωστες σε μας ΕΛΛΗΝΙΚΗΕ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ και μετέπειτα κατασκεύασαν τις περίφημες πυραμίδες της Αιγύπτου, που οι
περισσότεροι νομίζουν ότι τις έχτισαν οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι
ούτε το ύψος τους δεν μπορούσαν να μετρήσουν και φώναξαν τον Ελληνα Ίωνα σοφό Θαλή από την Μίλητο!
― Χιλιάδες είδη ρολογιών και ξυπνητηριών που λειτουργούσαν αυτόματα και αδιάκοπα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση!
― Ακουστικός τηλέγραφος και τηλεπικοινωνιακά μέσα, όπως
πυρσεία και φρυκτωρίες, που χτίζονταν μεταξύ υψωμάτων
που απείχαν πολλά χιλιόμετρα και αποτελούνταν από σύστημα πυρσών, που μετέδιδαν οπτικά μηνύματα με τη χρήση
πενταδικού ψηφιακού σχηματισμού ολόκληρων προτάσεων,
οι οποίες μεταφέρονταν δια μέσου των φρυκτωριών, που
έμοιαζαν με κόλουρες πυραμίδες (χωρίς κορυφή) και από
μέσα έβγαζαν φλόγα τη νύχτα και καπνό την ημέρα!
― Ηχητικός συναγερμός, Ελληνικός νερόμυλος, Παντογράφος (έκανε σμικρύνσεις και μεγεθύνσεις), ποδοκίνητος τροχίς, ναυτικό δρομόμετρο (μετρούσε θαλάσσιες αποστάσεις,
Ανεμολόγια, Τρυπάνια, Γωνιόμετρα, διόπτρες πολλών ειδών,
Πλανητικό σύστημα, Πλανητικός εξομοιωτής, Αστρολάβος
(μετρούσε τις αποστάσεις των ουρανίων σωμάτων), Η θαυμάσια ηχητική των θεάτρων, από όπου προήλθε η κατασκευή
των ηχείων!
Κατασκευή ανάγλυφων και αγαλμάτων, κατασκευή ποικίλων
ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών, πολιορκητικών και πολεμικών μηχανημάτων, χιλιάδες εφευρέσεις που αφορούσαν
την αρχιτεκτονική, τη ναυπηγική, τη μεταλλουργία, την κατασκευή οικιακών συσκευών και επιτραπέζιων παιχνιδιών και οι
υπολογιστές ήταν έργο των Ελλήνων, όπως ο υπολογιστής των
Αντικυθήρων που θα αναφερθούμε την επόμενη φορά.
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Ημερίδα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στο Δήμο Διονύσου
Ενημέρωση και προώθηση επιχειρηματικών ιδεών με συμμετοχή οκτώ Δήμων
Καινοτομική διαδικασία διαλόγου με σύγχρονα εργαλεία σκέψης ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των εργασιών της ημερίδας με θέμα την Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα, που διοργάνωσε ο Δήμος Διονύσου το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο
Αγίου Στεφάνου.
Αντικείμενο της ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές αλλά – ενεργά –
και πολίτες, ήταν η ενημέρωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η προώθηση επιχειρηματικών ιδεών με
κοινωνικό σκοπό, η συμβουλευτική συνδρομή σε όσους
θέλουν να δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις,
καθώς και η επεξεργασία των στόχων και των τρόπων
υλοποίησης τους.

Ο Δήμος Διονύσου συμμετέχει μαζί με 7 ακόμα Δήμους
στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες μέσα από τη
Δράση “YEP-Young Europeans Promoting Social Enterprises”. Στόχος της δράσης είναι η εξοικείωση πολιτών
και επιχειρηματιών, και ιδιαίτερα των νέων, με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε αυτόν
τον αναπτυσσόμενο τομέα. Μία πολυήμερη συνάντηση,
με εκπροσώπους από όλα τα συνεργαζόμενα στη δράση
κράτη-μέλη, θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στην
Ιταλία.

Ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλίας Υφαντής, προλογίζοντας, αναφέρθηκε στην
υγιή επιχειρηματικότητα με μεγέθη που εξασφαλίζουν
ευρεία κοινωνική συμμετοχή, οικονομίες κλίμακας, διακεκριμένη ταυτότητα και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, στην αξία της έρευνας και της
καινοτομίας για την ανάπτυξη επιχειρήσεων χαμηλής
έντασης κεφαλαίου και υψηλής έντασης διανοητικού κεφαλαίου.
Συμμετείχαν, ως ομιλητές, ο Δρ. Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής Παναγιώτης Ζάννης, η Νομικός DEA
Κοινωνικού Δικαίου και Σύμβουλος Στρατηγικής & Έρευ-

νας της ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ Φαίη Μαρίνη και ο Σύμβουλος Κοινωνικού Marketing Ηλίας Τσουτσοπλίδης. Επίσης, η διευθύντρια της Ashoka Ελλάδας Χριστίνα Φίλη, ο Υπ.
Διδάκτωρ Κοινωνικής Χρηματοοικονομικής και μέλος
του «180 Μοίρες» Μανώλης Τζουβελέκας και η Ερευνήτρια Κοινωνικών Επιχειρήσεων και πρόεδρος του
«180 Μοίρες» Κωνσταντίνα Τσοέρερ. Ακολούθησε συνεδρία καταιγισμού ιδεών και εργαστήρι διαδραστικού

διαλόγου (Pro-Action Café).
Το συνολικό σχεδιασμό και την οργανωτική επιμέλεια
της ημερίδας είχε η Σέβη Χόνδρου, από το Τμήμα Διαβούλευσης και Εθελοντισμού της Αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησε ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Ανατ. Αττικής Στέλιος Κοροβέσης.
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Δύο μεγάλες κυρίες του Κοινοβουλίου
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη παρέδωσε στο Μέγαρο Μαξίμου την επιστολή που δημοσιεύουμε, το πρωί της 13.7.2015. Μια επιστολή που λέει μεγάλες αλήθειες, που κάποιες θα αποδειχθούν πολύ σύντομα.
Και είχε την παρρησία να παραιτηθεί από το αξίωμα. Γιατί πώς να υπηρετήσεις ένα δόλιο,
εκβιαστικό, ωμό σύστημα που σου έρχεται “φορετό” και απέξω και έχει μοναδικό σκοπό την

αρπαγή της Ελληνικής γης και την εξαφάνιση του ελληνικού στοιχείου;
Η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου, τα είπε ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή. Για
τον εκβιασμό που δέχεται η κυβέρνηση και δεν πρέπει να υποκύψει, αλλά και για την ωμή
παρέμβαση της Μέρκελ στο ελληνικό κοινοβούλιο, για το πώς και τί θα ψηφίσει!!!

«Χρέος μας είναι να μην επιτρέψουμε ο εκβιασμός που γίνεται στην κυβέρνηση και στη Βουλή να ολοκληρωθεί»
Είναι αυτονόητο ότι η Βουλή δεν μπορεί και δεν πρέπει να
νομοθετεί υπό τέτοιες ασφυκτικές προθεσμίες, οι οποίες
θέτουν σε διακύβευση την ποιότητα της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτό το οποίο ειπώθηκε και από τον Υπουργό
Οικονομικών και από τον εισηγήτη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η καταγραφή του εκβιασμού και κατ’
αυτό και το ίδιο επίσης διατυπώθηκε από τον εισηγητή των Αν.
Ελ.
Και κατ’ αυτό το μέτρο, σε καμμία περίπτωση δεν συμπίπτει η
τοποθέτηση εκείνων οι οποίοι
καταγράφουν έναν εκβιασμό
που απευθύνεται προς την Κυβέρνηση και προς το Κοινοβούλιο, με εκείνους οι οποίοι επιχαίρουν με τον εκβιασμό,
έχουν συμπράξει στον εκβιασμό όλη αυτή την περίοδο και
με εκείνους που θέλουν μέσα από την υλοποίηση αυτού
του εκβιασμού να αντλήσουν επιχειρήματα δικαίωσης μίας
πολιτικής αντιδημοκρατικής, αντικοινωνικής, αντιλαϊκής και
αντιευρωπαϊκής.
Κυρία πρόεδρε,
Αισθάνθηκα πραγματική αγανάκτηση όταν άκουσα την κα
Μέρκελ, αρχηγό ενός άλλου κράτους, που δεν έχει καμμία

εξουσία επιβολής να ανακοινώνει τι και πώς θα ψηφιστεί
από το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει προηγούμενο
τόσο σύντομης ψήφισης, αν υλοποιηθεί η διαδικασία, με το
εκζητούμενο κατεπείγον και είναι επίσης σαφές ότι αυτό
που επιδιώκεται είναι μέσα από έναν εκβιασμό που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στη Βουλή, τελικά να υλοποιηθεί μία πολιτική που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον
οποίο πραγματικά τιμώ αφάνταστα και θέλω να επισημάνω
ποια διάσταση έχει η στάση του σήμερα, της υπέρτατης
ανιδιοτέλειας.
Ωστόσο η Βουλή αυτή δεν πρέπει να ολοκληρώσει τον εκβιασμό, δεν πρέπει να αποδεχθεί τον εκβιασμό που απευθύνεται στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο
έγγραφο το οποίο διατυπώθηκε
Εδώ υπάρχει ξεκάθαρα ο κίνδυνος μέσα απ’ αυτόν τον εκβιασμό να δημουργηθούν τετελεσμένα, τα οποία βεβαίως
θα αποκρουστούν ακριβώς με την καταγραφή του εκβιασμού.
Είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι συνθήκες, ότι καλείται το Κοινοβούλιο τρίτη εβδομάδα με κλειστές τις τράπεζες να συμπράξει σε μια διαδικασία για να αρθεί αυτή η συνθήκη, είναι
επίσης ξεκάθαρο ότι και από τη συνομολόγηση αυτού του
κειμένου του EURO SUMMIT, που βάζει σημερινή ημερομηνία, ήδη υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία η Βουλή και η
Κυβέρνηση πρέπει να έχουν τη νηφαλιότητα, την ηρεμία

και το χρόνο να λάβουν υπόψιν.
Εκδόθηκε χθες μία νέα έκθεση του ΔΝΤ σύμφωνα με την
οποία είναι σε τέτοια έκταση η έλλειψη βιωσιμότητας του
χρέους, που πρέπει και προτείνεται από την έκθεση αυτή
τριακονταετής αναστολή αποπληρωμών, διαγραφή, κούρεμα χρέους· συνιστά και περιέχει η έκθεση αυτή και είναι
επιτυχία ότι αναγκάζονται αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί να
συνομολογήσουν τα επιχειρήματα που υπάρχουν υπέρ της
χώρας μας. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία τα οποία η Ελληνική
Βουλή και ο ελληνικός λαός έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και κάποιοι εκτός αυτής της επικράτειας, αλλά
και εντός επιδιώκουν άρον - άρον να μην αξιοποιηθούν
αυτά τα στοιχεία.
Ως πρόεδρος της Βουλής και με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών, είναι υποχρέωση της Βουλής και
των θεσμικών εγγυητών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας
να μην επιτρέψουμε ο εκβιασμός που γίνεται στην κυβέρνηση και στη Βουλή να ολοκληρωθεί. Οφείλουμε να ενημερώσουμε πλήρως τον ελληνικό λαό για τον εκβιασμό και
οφείλουμε συγκροτημένα να ζητήσουμε από τους λεγόμενους “εταίρους” να εφαρμόσουν αυτά που είναι υποχρεώσεις τους· να σεβαστούν και τη Δημοκρατία και την
κοινοβουλευτική λειτουργία. Κανένα Κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετεί υπό τέτοιες ασφυκτικές προθεσμίες».
Zωή Κωνσταντοπούλου

“Ν’ απευθυνθείς ξανά σ’ αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους. Να τους εξηγήσεις πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, τι θα έχει ν’ αντιμετωπίσει ο λαός μας”
Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αλέξη,
Στήριξα την ομάδα διαπραγμάτευσης τη νύχτα της Παρασκευής όντας σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία. Ότι τελικά θα γυρίσετε πίσω για να
στηριχτούμε στο λαό - όπως το έκανες και την προηγούμενη φορά. Ότι η ανάγνωση της μάχης που δίνατε εκεί θα
βοηθήσει ν’ αποκαλυφθεί στα μάτια και των πιο ανυποψίαστων συμπατριωτών μας, μετά και τ’ αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της προηγούμενης Κυριακής, πώς
επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως εργαλείο
για να μετασχηματίσουν βίαια στο ακόμα φρικαλεότερο
συνολικότερα την Ευρώπη. Επειδή δεν πιστεύω ότι η κατάσταση για την εργαζόμενη πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας μπορεί ποτέ ν’ αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο
χωρίς τη δική της συνειδητοποίηση και θέληση για δράση
προς τα εκεί.
Ακόμα και τώρα, Δευτέρα πρωί, εξακολουθώ να πιστεύω
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία. Ότι η τακτική των
γνωστών κυρίαρχων κύκλων στη Γερμανία είναι ο πλήρης
εξευτελισμός της κυβέρνησης και της χώρας. Να ψηφίσει
η Βουλή αύριο-μεθαύριο ό,τι μέχρι σήμερα έχει – ας πούμε
- «συμφωνηθεί», και πάλι να μην υπάρξει συμφωνία. Μέχρι
να καταρρεύσει αυτή η κυβέρνηση και ν’ αναλάβει κυβέρνηση «δοτών» και «προθύμων». Αυτοί που έφεραν τη
χώρα μέχρι εδώ. Αυτοί που, μαζί με τους «έξω», πίστεψαν
ότι οι κλειστές τράπεζες θα συνέτριβαν το πρώτο πείραμα
ελπίδας στην ευρωπαϊκή ήπειρο τον καινούργιο αιώνα.
Αυτοί που ήδη σηκώνουν κεφάλι και απευθύνονται με μια
ύβρι που δεν θα μπορέσει να εξαλείψει οποιαδήποτε κάθαρση.

Αλέξη,
ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα
ότι σ’ ένα πόλεμο, όταν οι δυνάμεις του αντίπαλου αποδειχθούν
συντριπτικά υπέρτερες, επιτρέπεται η συνθηκολόγηση – με μοναδικό στόχο την ανασύνταξη των
δικών σου δυνάμεων και την οργάνωση, ξανά, της αντίστασης
που θα επιτρέψει να μεταβάλλεις
πλέον τις ίδιες εκείνες τις συνθήκες που οδήγησαν στην ήττα. Αυτή η «συνθηκολόγηση»,
όμως, είναι τόσο συντριπτική, που δε θα επιτρέψει ανασύνταξη δυνάμεων. Και η επιδείνωση, με δική μας υπογραφή, της κατάστασης ενός εξαντλημένου λαού εκεί που
πήγαινε να σηκώσει κεφάλι, θα αποτελέσει «ταφόπλακα»,
για πολλά χρόνια, οποιωνδήποτε δυνατοτήτων χειραφέτησής του.
Χρωστάμε πριν απ’ όλα στα νέα παιδιά, αυτά που καθόρισαν το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, αυτά που
είναι το μέλλον τους που καθορίζεται σήμερα, να γυρίσει η
αντιπροσωπεία μας χωρίς αφόρητες δεσμεύσεις. Ν’ απευθυνθείς ξανά σε αυτά τα παιδιά και σ’ όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα αν ψήφισαν όχι ή ναι. Να τους
εξηγήσεις πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, τι θα έχει ν’ αντιμετωπίσει ο λαός μας, αν πάρει σάρκα και οστά, στις συνθήκες που επιβλήθηκαν στη χώρα, το πλειοψηφικό όχι. Που
δόθηκε με την πλειοψηφία να θέλει αυτό που λέγαμε, λύση
εντός της Ευρώπης. Αυτή η συγκεκριμένη λύση, όμως, που
επιβάλλεται σήμερα με τόσο καταθλιπτικό τρόπο, δεν είναι
λύση βιώσιμη. Για τους ίδιους, για το λαό, για τη χώρα. Για
την άλλη Ευρώπη, που βρίσκεται σε κατάσταση τοκετού.

Είναι άλλο πράγμα να βρεθείς σε μια πραγματικότητα εξαιρετικά δύσκολη, ν΄ αντιμετωπίζεις μια καταστροφή, μ’ ελπίδα ωστόσο σ’ ένα μέλλον αξιοπρέπειας, κυριαρχίας κι
ανεξαρτησίας. Κι άλλο ν’ αντιμετωπίζεις μια καταστροφή
που θα ολοκληρωθεί με ό,τι εθνικό εισόδημα έχει απομείνει
να κατευθύνεται στους «έξω», για την αποπληρωμή ενός
χρέους που δεν αποπληρώνεται στους αιώνες των αιώνων
και κάνει την ίδια την κοινωνία μη βιώσιμη, και στους
«πάνω».
Αλέξη,
Σ’ ένα τέτοιο προσκλητήριο θα είμαι παρούσα και θα το
υπηρετήσω απ’ όποια θέση θέλεις μέχρι τέλους. Σε περίπτωση όμως που η αντιπροσωπεία μας επιστρέψει με τις
δεσμεύσεις που απευχόμαστε - μέτρα θνησιγενή, που σε
κάθε αξιολόγηση θα ξαναθέτουν τα ίδια διλήμματα, υποχώρηση ή GREXIT –, είναι αδύνατο να συνεχίσω να είμαι
μέλος της κυβέρνησης.
Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη με την οποία με τίμησες. Με τη σειρά μου, σ’ ένα υπουργείο που όπως ξέρεις
βρέθηκα μόνο για λόγους κομματικότητας, έκανα ότι μπορούσα για ν’ ανακουφιστούν λαϊκά στρώματα και για να
προετοιμάσω ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Το ίδιο
και σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο μέτωπο, της διαφύλαξης
και μιας πραγματικής αξιοποίησης προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων και του τόπου, της δημόσιας περιουσίας.
Σ’ ευχαριστώ που έστω για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μου έδωσες τη δυνατότητα να υπηρετήσω απ’ αυτή
τη θέση το απελευθερωτικό μας εγχείρημα. Ο αγώνας,
θέλω να πιστεύω, συνεχίζεται.
Μ’ εκτίμηση
Νάντια Βαλαβάνη
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
- Μέρος 6ο

Η Παν-Ελληνικότης των Πελασγών
και η Πελασγικότης των Ελλήνων!
ΚΑΡΕΣ - ΛΕΛΕΓΕΣ - ΛΥΔΟΙ - ΛΥΚΙΟΙ - ΜΥΣΟΙ ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ - ΤΥΡΡΗΝΟΙ - ΤΥΡΣΗΝΟΙ - ΤΟΥΣΚΟΙ
(ΤΟΣΚΑΝΑ) - ΦΡΥΓΕΣ - ΒΡΥΓΕΣ - ΒΡΙΓΕΣ - ΒΡΥΓΟΙ ΧΕΤΤΑΙΟΙ - ΧΙΤΤΙΤΕΣ - ΧΙΔΑΙ = ΚΡΗΤΕΣ = Χ-ΕΤΕΟΙ
ΥΠΕΡΒΟΡΕΙΟΙ
ΘΡΑΚΕΣ
ΜΙΝΥΑΙ
ΔΡΑΒΙΔΕΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝIΟΙ - ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ - PLESEΤΗ - PELESATI
Oλα αυτά τα φύλα είναι πελασγικά και όχι αριο-ευρωπαϊκά!
Ἄμεινον, ἔφη, ἐπαιτεῖν ἤ ἀπαίδευτον εἶναι, οἱ µέν γάρ
χρηµάτων (ευρώ), οἱ δ᾽ἀνθρωπισµοῦ δέονται»
(Διογένης Λαέρτιος Β, 70)

«Συνεισθισμένον γάρ τό πλῆθος ἐσθίειν τά ἀλλότρια
καί τάς ἐλπίδας ἔχειν τοῦ ζῆν ἐπί τοῖς τῶν πέλας, /ὅταν
λάβη προστάτην μεγαλόφρονα καί τολμηρόν, ἐκκλειόμενον δέ διά πενίαν τῶν ἐν τῆ πολιτεία τιμίων, τότε
δή χειροκρατίαν ἀποτελεῖ, καί τότε συναθροιζόμενον
ποιεῖ σφαγάς, φυγάς, γῆς ἀναδασμούς, ἕως ἄν ἀποτεθηριωµένον πάλιν εὕρη δεσπότην καί µόναρχον».
(Πολύβιος, Ιστορίαι, 6,9,9)
«Διότι ο λαός/πλήθος/δημοκρατία είναι συνηθισμένος
να καταναλώνει (καταδαπανά, κατατρώγει) τα ξένα (=
δανεικά) και να στηρίζει τις ελπίδες της επιβίωσής του
στα υπάρχοντα των άλλων (συμμάχων - εταίρων) όταν
βρει αρχηγό γενναίόφρονα (περήφανο) και τολμηρό. Ο
λαός όμως λόγω της πενίας του αποκλείεται από τις τιμητικές διακρίσεις της πολιτείας και πλέον αποτελεί

οχλο-κρατία (=φαυλοκρατία), τότε συσπειρώνεται και
επιδίδεται σε σφαγές, εξορίες, αναδιανομή πλούτου,
μέχρις ότου τελείως αποθηριωμένος (= εξαγριωμένος,
αποκτηνωμένος) βρει πάλι νέο δεσπότη (κυρίαρχο - κυβερνήτη) και μονάρχη».

«Διό χρή τοῖς ἀνθρώποις, τούς τήν ψυχήν ρωννύντας λόγους πρό τῆς κακώσεως ἐπιδιδόναι,
ἵνα, εἴ ποτε ἐπέλθοι τι φαῦλον, ὁ Νοῦς προωπλισµένος ὀρθῷ τῶ Λογισµῷ τό ἐπενεχθέν
ὑποστῆναι δυνηθῇ»
(Κλήμης Ρωμανός, Ομιλίαι Β, 3,2)
Γι’ αυτό πρέπει οι άνθρωποι να ασχολούνται ένθερμα
και εντατικά (καταπιάνονται) με τα λόγια που ενδυναμώνουν, ενισχύουν την ψυχή, προτού αυτή ταλαιπωρηθεί, για να, αν κάποτε της συμβεί κάτι κακό/δυσάρεστο,
μπορεί ο Νους εφοδιασμένος/αρματωμένος από πριν με
τον ορθό λογισμό (σωστό και καθαρό μυαλό) να αντιμετωπίσει / ανταπεξέλθει στο επερχόμενο κακό/συμφορά.
Θα ξεκινήσουμε σήμερα με κάποιες διευκρινιστικές παρατηρήσεις που δε συμπεριελήφθησαν στο προηγούμενο φύλλο της 11/7/2015.
Οι Πελασγοί ονομάζονται στον Όμηρο «δῖοι» προς
τιμήν του γεννήτορά τους Δία, έτσι επαληθεύεται ότι η
καταγωγή των Πελασγών είναι θεϊκή. Παράγεται από
το Δί+ιος, ο καταγόμενος από το Δία. Επομένως «δῖοι»
είναι οι θεϊκοί, έξοχοι, ισχυροί, λαμπροί, άριστοι, συγγενείς, γενναίοι, ενάρετοι, υπεράνθρωποι.
Ο θείος Πλάτων στο έργο του “ΤΙΜΑΙΟΣ” 24d αναφέρει
πως οι Ελληνες είναι γεννήματα και θρέμματα θεών.

«Καθάπερ εἰκός γεννήματα και παιδεύματα θεῶν
όντας»
Και στο 23b προσθέτει πως οι Έλληνες είναι το ωραιότατο και το άριστο γένος μεταξύ όλων των ανθρώπων.
«ἔτι δέ τό κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ᾽ἀνθρώποις ἐν τῇ χώρα τῇ παρ᾽ὑµῖν οὐκ ἴστε γεγονός».
Από τον Πλάτωνα θα εμπνευστεί και ο ρομαντικός ποιητής και φιλέλλην Πέρσυ Σέλλεϋ (1792-1822) και θα
διακηρύξει πως: «Οι Έλληνες είναι οι δάσκαλοι της ανθρωπότητας, είναι Θεοί, που πρέπει να λατρεύουμε».

Ο όρος Μιξοβάρβαροι που αναφέρει ο Πλάτων ως Μισοβάρβαροι, στον Μενέξενο 245d υπονοεί τους μη γνήσιους Έλληνες, τους μιγάδες Έλληνες, τους φέροντες
από επιγαμία με βαρβάρους αίμα όχι ευγενές.

«Οὕτω δή τοι τό γε τῆς πόλεως γενναῖον και ἐλεύθερον βέβαιόν τε και ὑγιές ἐστι και φύσει μισοβάρβαρον
διά τό εἰλικρινῶς εἶναι Ἕλληνας και ἀμιγεῖς βαρβάρων».
«Ετσι λοιπόν η πόλη μας είναι Γενναία, Ελεύθερη,
Ασφαλής και Υγιής και από φυσικού της αισθάνεται
απέχθεια κατά των μη Ελλήνων (μισεί τους βαρβάρους)
εξαιτίας του ότι είναι καθαροί Έλληνες (άνευ αναμείξεως με άλλους) και δεν έχουν καμμιά συγγένεια με
τους βαρβάρους (καθαρό DNA!). Ο Αριστοτέλης ο πανεπιστήμων ορίζει ως θεμέλιον λίθον της πολιτείας “το
όμαιμον”.
Μιξοβάρβαροι λοιπόν είναι οι σύγχρονοι Μισ-Ελληνες,
αυτοί που μισούν και απεχθάνονται οτιδήποτε ελληνικό,
που είναι ελληνόφωνοι, αλλά όχι ελληνόφρονες - ελληνόσκεπτοι.
Είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν πως τα Αρχαία Ελληνικά είναι “νεκρή γλώσσα” και που χρησιμοποιούν μιξοβάρβαρη γλώσσα, ήτοι τα greeklish.
Μιλήσαμε για την ύπαρξη μιας Πελασγικής Αυτοκρατορίας που απλωνόταν απότον Ατλαντικό Ωκεανό έως το
Φάση ποταμό της Κολχίδας.
Αφού εξετάσαμε τη Γεωγραφική συνιστώσα θα προσεγγίσουμε στο εγγύς μέλλον τη Γλωσσολογική.
«οἴμοι τῶν κακῶν ὡς ἅπαντες μέν οἱ Ἕλληνες ἐπίστανται τά καλά χρῶνται δ᾽αὐτοῖς μόνοι Λακεδαιμόνιοι».
(Πλούταρχος, Λακωνικά αποφθέγματα 235c).
(αλλοίμονο στις συμφορές, γιατί όλοι γενικά οι Έλληνες γνωρίζουν τα καλά, αλλά μόνο οι Λακεδαιμόνιοι τα
πράττουν / εφαρμόζουν).
Ανεκδιήγητοι, Ασυγχώρητοι και Αδιαπαιδαγώγητοι οι
Νεο-Έλληνες, δεν διδάχτηκαν τίποτε από τους ένδοξους προγόνους τους, γι’ αυτό και κατάντησαν ανάξιοι
απόγονοι ανταξίων προγόνων!!!
Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Σαρωνικού»
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα τριάντα τέσσερα (34) εκπαιδευτικά τμήματα που πραγματοποιήθηκαν από το Κέντρο Δια Βίου του Μάθησης Δήμου Σαρωνικού.
Από τον Σεπτέμβριο 2014 έως και τον Ιούνιο του
2015, συμμετείχαν 650 άτομα, στις πέντε δημοτικές
κοινότητες (Καλυβίων, Κουβαρά, Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Παλαιάς Φώκαιας) του Δήμου Σαρωνικού.
Το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Σαρωνικού έδωσε την δυνατότητα στους συμμετέχοντες αφενός να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και αφετέρου να γίνουν πιο
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Η παρακολούθηση των τμημάτων είναι ΔΩΡΕΑΝ και υλοποιούνται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Σπύρος Δημητρίου ευχαριστεί θερμά για την άριστη συνεργασία, τους υπεύθυνους του προγράμματος

του Κ.Δ.Β.Μ., Ματζουράνη Νικόλαο Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και Διασφάλισης
Ποιότητας και την Ψυχογυϊοπούλου Ελένη, Υπεύθυνη Οργάνωσης, καθώς και
τους Δ/ντές των σχολείων Λεμπέση Κυριάκο/1ο Δημ.
Καλυβίων, Χαρίτο Εμμανουήλ/1ο Δημοτικό Αναβύσσου, Παπαγεωργίου Αθανάσιο/Δημοτικό Σαρωνίδας,
Καλογεράκη Εμμανουήλ/Δημοτικό Παλαιάς Φώκαιας,
Πανταζή Παναγιώτη/Δημοτικό Κουβαρά, Βλάχου
Μαριέλενα/2ο Δημοτικό Καλυβίων.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δημότες και τους κατοίκους που έμπρακτα αγκάλιασαν αυτές τις πρωτοβουλίες του Δήμου Σαρωνικού και συμμετείχαν στα
εκπαιδευτικά προγράμματα. Τους διαβεβαιώνουμε
ότι, αυτή η ΔΩΡΕΑΝ προσφορά στους δημότες θα
συνεχισθεί με εύστοχα και υψηλής ποιότητας προγράμματα που θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο», τονίζει ο Σπύρος Δημητρίου.
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Mια εικόνα, χίλιες λέξεις

Ήταν το καταφύγιο των λογιών - λογιών πουλιών που κρύβονταν στα φυλλώματά της και γλυκοκελαηδούσαν από τις
4 τα ξημερώματα.

Η πλατεία Νυμφών στη Βούλα, ήταν μια καταπράσινη πλατεία με θάλλοντα παρτέρια που καλλώπιζε την γειτονιά.
Πανύψηλα δέντρα πάλλονταν αφήνοντας γλυκούς ήχους,
όταν ο αέρας διαπερνούσε τα κλαδιά τους κάνοντας τα
φύλλα να ριγούν αδιάκοπα.

Πολλές φορές «κατασκήνωναν» στα παγκάκια της μοναχικοί άνθρωποι ή άλλοτε τα θάλλοντα νιάτα, ήτοι οι μαθητές
που επέστρεφαν από τα σχολεία τους. Κάποια μέρα συνεργεία ολόκληρα κατάκοψαν την ομορφιά και το κάλλος,
και «κατακρεούργησαν» τα παρτέρια. Πουθενά πράσινο

φύλλο. Κρατς!! με μανία και έμεινε ο κορμός των θάμνων
γυμνός. Έχοντας το προσόν της ευαισθησίας και της μεγάλης αγάπης για το πράσινο καταγγέλλουμε τους δεντροφονιάδες και αφού βρίσκουμε φιλόξενη στέγη στην
εφημερίδα δημοσιεύουμε τον πόνο μας.
Το κακό είναι ότι οι κηπουροί του κήπου μας βλέποντας το
άγριο κουτσούρεμα (κατά κυριολεξία έμειναν κούτσουρα)
των δέντρων, τους μιμήθηκαν και κατάκοψαν τις μελίες και
τις πιπερίτσες του κήπου μας σε σημείο που πονάει η καρδιά των ενοίκων στη θέα τους.
Επίσης στο μέσον της Καρεκλοπλατείας της Βούλας που
κάποτε κοσμούσε ένα ωραίο σιντριβάνι με φοινικοειδείς θάμνους ξεφύτρωσε μια στέρνα, όπως αυτή που συγκέντρωναν νερό στα ξερονήσια, μία γούρνα όπως τη λένε στην
επαρχία όμοια με αυτή που πίνουν νερό τα ζώα.
Τι ωραία θα ήταν, αν είχαν διαβάσει κάποιο βιβλίο για κήπους επισκεπτόμενοι αναγνωστήρια και βιβλιοθήκες που
δεν έχουμε στον τόπο μας, θα ήξεραν ότι μία κινστέρνη
(=σιντριβάνι στο Βυζάντιο και στις πόλεις της Ελλάδας
τότε) περιβαλλόταν από δεντροστοιχίες, πολλά λουλούδια,
αγάλματα θεών και ηρώων, πυκνά παρτέρια και άλλα όσα
χρειάζεται περισσότερο μία πόλη ή μια κοινωνία για να νιώθουν οι κάτοικοι ευτυχισμένοι.
Βούλα Λαμπροπούλου

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική
εξυπηρέτηση
Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.
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Το πείραμα του Wörgl (Βεργκλ)
Μια ιστορία σαν παραμύθι κι όμως αληθινή
Μια μικρή πόλη της Αυστρίας, πώς κατάφερε να αποκτήσει δικό της χρήμα και να εξαφανίσει την ανεργία, να δημιουργήσει σπουδαία δημόσια κτήρια και νοικοκύρεμα της πόλης,
μέχρις ότου παρενέβη η Τράπεζα και το απαγόρευσε δια νόμου!!!
Το Wörgl (Βεργκλ) ήταν μια μικρή πόλη 4.500 κατοίκων
στην Αυστρία όπου διεξήχθη ένα καινοτόμο οικονομικό
πείραμα το 1932. Ήδη η Ευρώπη είχε χτυπηθεί από το
κραχ του 1929, και το 1931 που εκλέχτηκε Δήμαρχος ο
Michael Untergüggenberger (Μίκαελ Ούντεργκέγκενμπέργκερ) ήδη είχε έλθει η ύφεση με 30% ανεργία, και
10% άπορους. Ο νέος Δήμαρχος προερχόταν από φτωχή
αγροτική οικογένεια, ο ίδιος κατόρθωσε να μορφωθεί
μόνος του και να γίνει μηχανικός στους σιδηροδρόμους.
Αν και ο ίδιος δεν ήταν μαρξιστής, είχε συνδικαλιστική
δράση και υποστήριζε τα συμφέροντα των εργαζομένων
ενάντια των πλουσίων επενδυτών του σιδηροδρόμου,
πράγμα που το πλήρωσε με την μη προσωπική του άνοδο
στην ανώτερη ιεραρχία των σιδηροδρομικών υπαλλήλων.
Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτόμυαλος, πρακτικός, εργατικός, δραστήριος που κέρδισε την καρδιά των συμπολιτών
του, οι οποίοι τον εμπιστεύτηκαν στη θέση του Δημάρχου, γνωρίζοντας ότι δεν θα τους προδώσει.
Ο νέος δήμαρχος είχε έναν μακρύ κατάλογο έργων που
ήθελε να εκτελέσει. Έργα απολύτως απαραίτητα όπως η
ύδρευση της πόλης, η ασφαλτόστρωση των δρόμων, ο
οδικός φωτισμός και η φύτευση δέντρων κατά μήκος των
οδών. Αλλά τα δημοτικά ταμεία ήταν σχεδόν άδεια, και οι
δημότες ήταν ήδη σε δεινή οικονομική κατάσταση, αντιμετωπίζοντας αρκετοί από αυτούς πρόβλημα επιβίωσης.
Ο Δήμαρχος καταλάβαινε ότι μία αύξηση της φορολογίας
τους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα δημοτικά
έργα, θα οδηγούσε σε περαιτέρω φτώχεια και ύφεση.
Ο Δήμαρχος όμως είχε μελετήσει το βιβλίο «Η Φυσική
Τάξη» του οικονομολόγου Silvio Gesell (Σύλβιο Γκέσελ). Ο
οποίος πίστευε ότι η αργή κυκλοφορία του χρήματος
είναι η κύρια αιτία για την παραπαίουσα οικονομία. Το
χρήμα ως μέσο συναλλαγής ολοένα εξαφανίζεται από τα
χέρια των εργατών – παραγωγών και μαζεύεται στα χέρια
των λίγων που το συσσωρεύουν, εκμεταλλεύονται τους
τόκους, και δεν το επιστρέφουν πίσω στην αγορά. Κατ΄
αυτόν δηλαδή, όσο περισσότερο χρήμα είχαν, όσο περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι το κυκλοφορούν συνεχώς, τότε η Κοινωνία θα έχει υγιή ανάπτυξη και ευημερία.
Ο Δήμαρχος βάζοντας σε εφαρμογή την παραπάνω θεωρία, ξεκίνησε το πρόγραμμα των Δημοτικών του έργων,
δίνοντας δουλειά σε πολλούς εργαζόμενους και εργολάβους, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η πληρωμή τους θα γινόταν με σελίνια (το νόμισμα της Αυστρίας) όχι εκτυπωμένα
από την Εθνική Τράπεζα της, αλλά από τον Δήμο του
Wörgl. Όντως εκτυπώθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία
32.000 σελίνια ως "Γραμμάτια Πιστοποίησης Εργασίας",
κάτι σαν ένα δωρεάν χρήμα, διότι δεν είχαν αντίκρισμα
σε χρυσό, απλά αναγνώριζαν την παροχή έργου προς την
Κοινότητα. Κόπηκαν χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας
στα 1, 5 και 10 σελίνια.
Τα χρήματα του Wörgl
Στις 31 Ιουλίου 1932 δόθηκαν τα πρώτα 1.800 Σελίνια για
να πληρωθούν οι μισθοί των εργαζομένων, και η αξία των
υλικών που αναλώθηκαν τον πρώτο μήνα στα δημοτικά

έργα. Οι άνθρωποι που πήραν αυτά τα νέα σελίνια, μπορούσαν να πληρώσουν τους δημοτικούς τους φόρους,
αλλά και να αγοράσουν ψωμί. Ο αρτοποιός παίρνοντας
αυτά τα σελίνια μπορούσε να αγοράζει αλεύρι από τον
μυλωνά. Ο μυλωνάς αγόραζε σιτάρι από τον γεωργό. Ο
γεωργός αγόραζε εργαλεία από τον σιδερά. Ο σιδεράς
αγόραζε παπούτσια από τον τσαγκάρη. Ο τσαγκάρης
πλήρωνε τον δάσκαλο που έκανε μάθημα στα παιδιά του.
Ο δάσκαλος αγόραζε ψωμί στον αρτοποιό. Και ο κύκλος
κυκλοφορίας του χρήματος επαναλαμβανότανε συνεχώς
και καθημερινά, σε τέτοιο σημείο ώστε ήδη την τρίτη
μέρα, ο κύκλος εργασιών ολόκληρης της πόλης να είναι
παραπάνω από 10πλάσιος από τα 1.800 σελίνια που δόθηκαν στη κυκλοφορία σε σημείο το να υποπτεύονται κάποιοι ότι κάποια σελίνια είχαν πλαστογραφηθεί. Ο
Δήμαρχος όμως είχε εφαρμόσει μία πρόσθετη μέθοδο για
να κάνει το χρήμα να αλλάζει συνεχώς χέρια με μεγάλη
ταχύτητα:

Τα χρήματα του Wörgl έχαναν το 1% της ονομαστικής
τους αξίας κάθε μήνα. Για να αποφευχθεί αυτή η υποτίμηση ο ιδιοκτήτης του γραμματίου το δαπανούσε όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Ειδάλλως, την πρώτη μέρα του
επόμενου μήνα, έπρεπε να αγοράσει ένα κουπόνι σαν
γραμματόσημο, με αξία το 1% της ονομαστικής αξίας και
να το κολλήσει στο χαρτονόμισμα. Υπήρχε δηλαδή μία
λειτουργία αντίθετη από τον τοκισμό, που επέτρεπε στο
χρήμα να κυκλοφορεί συνεχώς.
Ο Δήμαρχος φυσικά δεν μπορούσε να προσλάβει όλους
τους ανέργους της πόλης για τα δημοτικά έργα. Με την
αύξηση του κύκλου εργασιών της πόλης όμως, ο αρτοποιός για παράδειγμα δεν προλάβαινε μόνος του να βγάζει τα ψωμιά που του ζητούσαν, υποχρεώθηκε λοιπόν να
προσλάβει έναν βοηθό, τον οποίον πλήρωνε με τα σελίνια του Δήμου. Το ίδιο κάνανε και οι υπόλοιποι επαγγελματίες. Οι βοηθοί που προσλήφθηκαν όμως διευρύνανε
την αγοραστική δύναμη της πόλης και έτσι οι επαγγελματίες είχαν να αντιμετωπίσουν μία περαιτέρω αύξηση
της ζήτησης, σε σημείο που κανένας κάτοικος της πόλης
να είναι άνεργος, αλλά αντίθετα να υπάρχουν παντού αγγελίες ζήτησης προσωπικού. Έτσι το σύστημα αρχίζει να
αποκτάει μία δυναμική μορφή, και οι άνεργοι από τα γύρω
χωριά έρχονται για να δουλέψουν στο Wörgl, επίσης οι
παραγωγοί από τα γύρω χωριά που είχαν τα προϊόντα

τους απούλητα (διότι μέχρι
τώρα κανείς δεν είχε χρήματα για να τα αγοράσει)
επιτέλους βρήκαν αγοραστές στο Wörgl, αλλά με
τους νέους επισκέπτες διευρύνεται ακόμα περαιτέρω
η αγοραστική δύναμη, ενώ
ταυτόχρονα αυξάνεται και η
παραγωγική δραστηριότητα.
Οι ξένοι εργάτες παίρνοντας τα σελίνια του Wörgl,
δυνάμωναν και τις δικές
τους τοπικές οικονομίες,
επεκτείνοντας την ανάπτυξη στα γύρω χωριά, αλλά το ίδιο το Wörgl έβγαινε
αλώβητο, από αυτή την έξοδο του χρήματος. Ο Δήμαρχος είχε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα: Ήταν αυτός που
εκτύπωνε το χρήμα. Δεν ήταν ένας ιδιώτης τραπεζίτης με
σκοτεινά συμφέροντα κυριαρχίας από πίσω του, αλλά
ένας άνθρωπος στην υπηρεσία των πολιτών.
Η πίσω όψη κάθε γραμματίου περιείχε αυτολεξεί την ακόλουθη συγκινητική δήλωση, κάποια λόγια που φαίνονται
σαν να γράφτηκαν σήμερα, και όμως γράφτηκαν το 1932:
«Προς όλους τους ενδιαφερόμενους: Ο αργός ρυθμός
που κυκλοφορεί το χρήμα έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή ύφεση του εμπορίου και βύθισε εκατομμύρια ανθρώπους σε απόλυτη εξαθλίωση. Από οικονομικής
απόψεως, η καταστροφή του κόσμου άρχισε! -Είναι καιρός, με αποφασιστική και έξυπνη δράση, να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την πτωτική βουτιά του
εμπορίου και έτσι να σωθεί η ανθρωπότητα από αδελφοκτόνους πολέμους, χάος και διάλυση. Οι άνθρωποι ζουν
μέσα από την ανταλλαγή υπηρεσιών τους. Η υποτονική
κυκλοφορία έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την
ανταλλαγή και έτσι ρίχνονται εκατομμύρια άνθρωποι που
θέλουν να εργαστούν εκτός εργασίας - Πρέπει, συνεπώς,
να αναβιώσουμε αυτή την ανταλλαγή υπηρεσιών και έτσι
οι άνεργοι να επιστρέψουν στην παραγωγική τάξη. Αυτός
είναι ο στόχος του πιστοποιητικού εργασίας που εκδίδεται από την αγορά της πόλης του Wörgl: Να μειώσει τα
βάσανα και το φόβο, να προσφέρει δουλειά και ψωμί».
Η επιτυχία του Wörgl
Σε περίοδο 13 μηνών, ο Δήμαρχος εκτέλεσε όλα τα έργα
που είχε σχεδιάσει: Ύδρευση, δρόμοι, φωτισμός. Επίσης
κατασκευάστηκαν νέα δημόσια κτίρια, ένας ταμιευτήρας
νερού, μία πίστα για σκι, και μια γέφυρα. Επίσης έγιναν
αναδασώσεις, γιατί αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι του
τότε, που ζούσαν πιο κοντά στη Φύση, το μελλοντικό κέρδος από την ύπαρξη των Δασών.
Σε έξι γειτονικά χωριά επεκτάθηκε το σύστημα με επιτυχία. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Eduard Dalladier, έκανε μια
ειδική επίσκεψη για να δει το "θαύμα του Wörgl". Τον Ιανουάριο του 1933, το νέο οικονομικό σύστημα επεκτείνεται στη γειτονική πόλη της Kirchbühl, και τον Ιούνιο του
1933, ο Δήμαρχος του Wörgl συναντήθηκε με εκπροσώπους από 170 διαφορετικές πόλεις της Αυστρίας που ενδιαφέρονταν για την γενικευμένη εφαρμογή του
συστήματος και στις πόλεις τους.
Η παρακάτω έκθεση συντάχθηκε από τον Claude Bourdet,
έναν αυτόπτη μάρτυρα Καθηγητή του Πολυτεχνείου της
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Ψηφίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων
της Ευρωβουλής η Έκθεση Χρυσόγονου
για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου
Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου η Έκθεση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου για τον
έλεγχο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου τη διετία 2012-2013.
Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει, μόλις
εγκριθεί από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής, την επίσημη απάντηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στην
αξιολόγηση που έκανε η Επιτροπή του
τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε το
ευρωπαϊκό δίκαιο στα κράτη μέλη της
ΕΕ τη διετία 2012-2013.
Προηγούμενες αντίστοιχες εκθέσεις
περιορίζονταν στην εξέταση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου από τα
κράτη μέλη, χωρίς να ερευνούν καθόλου τον τρόπο με τον οποία τα ευρωπαϊκά όργανα δεσμεύονται κι αυτά από
το ευρωπαϊκό δίκαιο, και οφείλουν να
το τηρούν τα ίδια.
Ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος πέτυχε η φετινή έκθεση να είναι η
πρώτη στην οποία αναγνωρίζεται ότι
τα μέτρα λιτότητας που αποφασίζον-

ται και επιβάλλονται από διεθνείς
και ευρωπαϊκούς
θεσμούς σε χώρες
της Ευρωζώνης όχι
μόνο συνιστούν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων
(κατεξοχήν κοινωνικών και οικονομικών) που αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και
καθιστούν τα κράτη αδύναμα να προστατεύσουν επαρκώς στο εσωτερικό
τους τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ακόμη διαπιστώνεται (η συγκεκριμένη
παράγραφος του κειμένου υπερψηφίστηκε με διαφορά μιας ψήφου) ότι η επιβολή σε κράτη-μέλη υποχρεώσεων για
ιδωτικοποιήσεις περιουσιακών τους
στοιχείων δεν εναρμονίζεται με το
άρθρο 345 της Συνθήκης Λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έκθεση
αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφισθεί στη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου της
Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου.

Eρώτηση για την απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας
από την Ουκρανική Κυβέρνηση
κατέθεσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ
Προκλητική είναι η απάντηση της Υπάτης Εκπροσώπου για την εξωτερική
πολιτική της ΕΕ, Φ Μογκερίνι στην ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής
ομάδας του ΚΚΕ για την
απαγόρευση του ΚΚ Ουκρανίας από την Ουκρανική κυβέρνηση.
Με απαράδεκτο τρόπο
ισχυρίζεται στην απάντηση
της ότι: "Η ΕΕ κατανοεί το
δικαίωμα κάθε κράτους να
διαμορφώνει την ιστορική
του μνήμη, ιδίως όταν πρόκειται για ένα παρελθόν
ολοκληρωτισμού".
Η απάντηση της Επιτροπής
αποτελεί προκλητική δικαιολόγηση στον εντεινόμενο αντικομμουνισμό της
Ουκρανικής κυβέρνησης και
των φασιστικών ορδών
τύπου "Δεξιού τομέα" που
τη στηρίζουν. Δίνει έγκριση
και πράσινο φως στις δολοφονίες, τις απαγωγές, τις
διώξεις, τις δίκες παρωδία

Το πείραμα του Wörgl (Βεργκλ)
Ζυρίχης:
«Επισκέφθηκα το Wörgl τον Αύγουστο του 1933, ακριβώς
ένα χρόνο μετά την έναρξη του πειράματος. Πρέπει να
αναγνωρίσουμε ότι τα αποτελέσματα φτάνουν το θαύμα.
Οι δρόμοι, περιβόητοι για την άθλια κατάσταση τους, συναγωνίζονται τώρα την ιταλική Autostrade (Ιταλική Εθνική
Οδό). Το Συγκρότημα των Δημαρχιακών γραφείων έχει
ανακαινιστεί όμορφα ως ένα γοητευτικό σαλέ με ανθισμένες γλαδιόλες. Μια νέα τσιμεντένια γέφυρα φέρει περήφανα την πλάκα: "Χτισμένο με δωρεάν χρήματα το
έτος 1933". Παντού βλέπει κανείς νέους φανοστάτες
στους δρόμους, καθώς και ένα δρόμο με το όνομά του
Silvio Gesell. Οι εργαζόμενοι στα πολλά εργοτάξια είναι
όλοι ένθερμοι υποστηρικτές του συστήματος του δωρεάν
χρήματος. Στα καταστήματα τα γραμμάτια είναι αποδεκτά παντού, παράλληλα με τα επίσημα χρήματα. Οι τιμές
δεν έχουν αυξηθεί. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το σύστημα
που πειραματίστηκε στο Wörgl εμποδίζει την φορολογική
ισότητα, γιατί ενεργεί σαν μία μορφή εκμετάλλευσης του
φορολογουμένου. Φαίνεται να υπάρχει ένα μικρό λάθος
σε αυτό τον τρόπο σκέψης. Ποτέ στο παρελθόν δεν είδε
κανείς τους φορολογούμενους να μη διαμαρτύρονται έντονα κατά την αφαίρεση των χρημάτων τους. Στο Wörgl
κανείς δεν διαμαρτρόταν. Αντίθετα, οι φόροι (σε μορφή
γραμματίων) καταβάλλονται εκ των προτέρων στον Δήμο.

Οι άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι με το πείραμα και διαμαρτύρονται στην Εθνική τους Τράπεζα η οποία αντιτίθεται στην έκδοση των νέων αυτών χαρτονομισμάτων (των
τοπικών γραμματίων). Είναι αδύνατο να αποδώσει κανείς
τη γενική βελτίωση του Wörgl μόνο στη «νέα μορφή των
φόρων». Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει με το
Δήμαρχο ότι το νέο νόμισμα εκτελεί τη λειτουργία του
πολύ καλύτερα από το παλιό. Αφήνω στους ειδικούς για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει πληθωρισμός, παρά την κατά
100% κάλυψη των βασικών καταναλωτικών αγαθών. Παρεμπιπτόντως, αυξήσεις των τιμών, το πρώτο σημάδι του
πληθωρισμού, δεν εμφανίζονται. Όσον αφορά την οικονομία, μπορούμε να πούμε ότι το νέο νόμισμα ευνοεί την
εξοικονόμηση κατά κυριολεξία και όχι την αποθησαύριση
του χρήματος. Δεδομένου ότι τα χρήματα χάνουν την
αξία τους κρατώντας τα σπίτι, μπορεί κανείς να αποφύγει
την υποτίμηση αυτή επενδύοντάς τα σε μία τράπεζα καταθέσεων. Το Wörgl έχει γίνει ένα είδος προσκυνήματος
για τους μακρο-οικονομολόγους από διάφορες χώρες. Ο
καθένας μπορεί να τους αναγνωρίσει αμέσως, από τις
εκφράσεις τους, κατά τη συζήτηση τους στους όμορφους
δρόμους του Wörgl, ή ενώ κάθονται στα τραπέζια των
εστιατορίων. Ο πληθυσμός του Wörgl με χαρά, περήφανος για τη φήμη τους, τους καλωσορίζει θερμά.»
Το τέλος

σε βάρος του ΚΚ Ουκρανίας
που έστησε μια κυβέρνηση
που στήριξαν από την
πρώτη στιγμή για να προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά
τους σχέδια στην περιοχή
η ΕΕ , οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.
΄Οσο κι αν κοπιάζει η ΕΕ και
τα επιτελεία της, όσους τόνους λάσπης περί "ολοκληρωτισμού" κι αν ρίξει, η μνήμη
του λαών που γνώρισαν την
ανωτερότητα των κατακτήσεων του σοσιαλισμού δεν
σβήνει. Πολύ περισσότερο ο
σοσιαλισμός δεν εξισώνεται
με το φασιστικό τέρας, γέννημα - θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος που
υπηρετεί η ΕΕ.
Η υπεροχή του σοσιαλισμού αποτελεί καρφί στο
μάτι των καπιταλιστών τη
στιγμή μάλιστα που μεγαλώνουν τα αδιέξοδα για
τους λαούς στον καπιταλισμό που βρίσκεται σε βαθιά,
ανεπίστρεπτη
παρακμή.
Δεν κρύβεται η κτυπητή

αλήθεια ότι οι στοιχειώδεις
λαϊκές ανάγκες καταπνίγονται και παραμένουν
άλυτα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που ο σοσιαλισμός
κατάφερε κι έλυσε όπως η
ανεργία, η καθολική δημόσια και δωρεάν παιδεία και
υγεία και τόσα ακόμα.
Απάντηση στον αντικομμουνιστικό ψέμα, στις κάθε
είδους διώξεις και μεθοδεύσεις σε βάρος των κομμουνιστών,
στην
ιστορική
διαστρέβλωση μπορούν να
δώσουν μόνο οι λαοί, αναζητώντας την αλήθεια, διεκδικώντας με την πάλη τους
την ικανοποίηση όλων των
σύγχρονων αναγκών τους
σε σύγκρουση με την ΕΕ
και την καπιταλιστική βαρβαρότητα, για το σοσιαλισμό -κομμουνισμό, τη νιότη
του κόσμου.
16/07/2015
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας πανικοβλήθηκε, στο
ενδεχόμενο το πείραμα του Wörgl να επεκταθεί σε όλη
την Αυστρία και αποφάσισε να διεκδικήσει τα μονοπωλιακά δικαιώματα της, απαγορεύοντας τα δωρεάν νομίσματα. Η υπόθεση έφτασε ενώπιον του Αυστριακού
Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο επικύρωσε το μονοπωλιακό δικαίωμα της Κεντρικής Τράπεζας για την έκδοση νομίσματος. Και έγινε ποινικό αδίκημα η έκδοση
"νομίσματος έκτακτης ανάγκης".
Το Wörgl γρήγορα επανήλθε στην ανεργία του 30%. Κοινωνική αναταραχή εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Αυστρία, διότι οι απλοί άνθρωποι δεν καταλάβαιναν γιατί η
Κυβέρνησή τους και η Δικαιοσύνη, που υποτίθεται ότι
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, δεν τους αφήνει να εξασκούν τη δοκιμασμένη λύση που βρήκανε στην
αντιμετώπιση της ύφεσης, αλλά τους επιβάλει τα δικά της
μέτρα που αποδεδειγμένα όπως και πριν τους ξαναβύθισε
στη φτώχεια και την ανέχεια.
Το 1938 ο Χίτλερ προχώρησε στην προσάρτηση της Αυστρίας (χωρίς να βρει την παραμικρή πολεμική αντίσταση) με έναν από τους λόγους γι’ αυτό, το ότι πολλοί
άνθρωποι τον είδαν ως τον οικονομικό και πολιτικό σωτήρα τους. Ακολούθησε ο Πόλεμος, και το πείραμα του
Wörgl έμεινε στην Ιστορία.
(Βιβλιογραφία: http://www.mindcontagion.org/worgl)
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Τα βάρη για μισθωτούς, συνταξιούχους, επιχειρήσεις με το πρώτο ν/σ
Επιβαρύνσεις της τάξεως των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ φέρνει το νομοσχέδιο με
τα μέτρα που κατατέθηκε στη Βουλή. Αν
προστεθούν και τα περισσότερα από 850
εκατομμύρια ευρώ που θα χάσουν από τα
εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι λόγω
της θέσπισης νέας εισφοράς, τότε ο συνολικός λογαριασμός του νομοσχέδιου
εκτοξεύεται σε πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το νομοσχέδιο
φέρνει τα ακόλουθα μέτρα:
― Αναπροσαρμογή δεκάδων συντελεστών ΦΠΑ που προγραμματίζεται να αποδώσουν
πρόσθετα
έσοδα
2,39
δισεκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων τα
795 εκατ. ευρώ μέσα στο 2015). Ξεχωρίζει η επιβολή ΦΠΑ στα φροντιστήρια όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης και των ξένων
γλωσσών, η αύξηση του ΦΠΑ στα εστιατόρια (στο 23%) και στα ξενοδοχεία (στο
13%) αλλά και η μετάταξη σειράς προϊόντων και υπηρεσιών από το 13% που είναι
σήμερα στο 23%.

― 410 εκατομμύρια ευρώ θα εξασφαλίσει
το κράτος από την αύξηση του φόρου στα
νομικά πρόσωπα (σ.σ ο συντελεστής αναπροσαρμόζεται από το 26% στο 29%).
― 75,6 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν
από την αύξηση του φόρου στα ασφάλιστρα. Περισσότερο θα πληρώσουμε για
τις ασφάλειες πυρός (ο συντελεστής ανεβαίνει στο 25%) και αυτοκινήτου (σ.σ ο
συντελεστής πηγαίνει στο 15%).
― 48,5 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλλουν οι έχοντες σκάφη αναψυχής – επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης
13% στα σκάφη άνω των πέντε μέτρων
ενώ αυξάνεται ο φόρος στα ΙΧ άνω των
2500 κυβικών και στις πισίνες.
― 251 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν
από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ.
― Η αύξηση της προκαταβολής φόρου για
τα νομικά πρόσωπα (σ.σ από 80% πηγαίνει 100% για τις μεγάλες επιχειρήσεις και
στο 75% από 55% για τις υπόλοιπες) προγραμματίζεται να αποδώσει μόνο για το

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18, 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-202013, 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr - "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 16-7-2015
Aρ. Πρωτ.: 31483
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 57/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 69.754,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και πιο συγκεκριμένα:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Περιγραφή Είδους
Ποσ.
Τ.Μον.
Δαπάνη
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Πλαστικοί κάδοι σύμμεικτοι απορριμμάτων 1.100 lit
186
250€
46.500,00 €
Πλαστικοί μπλε κάδοι ανακύκλωσης 1.100 lit
30
250€
7.500,00 €
Καπάκια πλαστικών κάδων σύμμεικτων
απορριμμάτων 1.100 lit ( ανταλλακτικά)
30
45€
1.350,00 €
Ρόδες απλές πλαστικών κάδων σύμμεικτων
απορριμμάτων 1.100 lit ( ανταλλακτικά)
10
15€
150,00 €
Ρόδες με φρένο πλαστικών κάδων σύμμεικτων
απορριμμάτων 1.100 lit ( ανταλλακτικά)
15
18€
270,00 €
Βραχίονες ανύψωσης πλαστικών κάδων σύμμεικτων
απορριμμάτων 1.100 lit (ανταλλακτικά-ζεύγη)
30
18€
540,00 €
Ποδομοχλοί πλαστικών κάδων σύμμεικτων
απορριμμάτων 1.100 lit (ανταλλακτικά)
10
20€
200,00 €
Βραχίονες ανύψωσης πλαστικών μπλε κάδων
ανακύκλωσης 1.100 lit (ανταλλακτικά-ζεύγη)
10
20€
200,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι
ποσού 1.134,20 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α 57/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
29110/2-7-2015 (ΑΔΑ : ΩΨΛΧΩΨΖ-ΚΓΩ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 30-7-2015 και
ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 20/7/2015 μέχρι την Τετάρτη 29/7/2015 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

πρώτο έτος 445 εκατομμύρια ευρώ.
Μεγάλη θα είναι η επιβάρυνση για τους
συνταξιούχους καθώς η εισφορά υπέρ
υγείας, θα κοστίσει 854 εκατομμύρια
ευρώ εκ των οποίων 422 εκατομμύρια
ευρώ θα πρέπει να δοθούν μέσα στο 2015.
Επίσης, από τον νέο τρόπο υπολογισμού
των συντάξεων (σ.σ δεν θα δίδεται η κατώτατη εγγυημένη σύνταξη παρά μόνο με
τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλιΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/νση:Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών & Έργων
Βασ. Κωνσταντίνου 25
Ταχ. Κώδικας: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Κουκουμίδης Μ. Εμμανουήλ
Τηλ: 213-2030429
Fax: 213-2030439
e-mail: ekoukoumidis@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 16.7.2015
Aρ. Πρωτ.: 31508
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(Δ.Τ.Υ.) του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.
3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση
του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με προϋπολογισμό 73.800,00 ΕΥΡΩ με
Φ.Π.Α. 23%.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
28/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (Λ. Βασ. Κων/νου 25 , Βάρη)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν
πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

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.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 16-7-2015
Aρ. Πρωτ.: 31434
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει επαναληπτικό
πρόχειρο
μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 71/2015 μελέτης της Δ/νσης Τε-

κίας) προγραμματίζεται να εξοικονομηθούν 4,2 εκατ. ευρώ για το 2015, 25,7 εκατομμύρια ευρώ για το 2016, 42,87
εκατομμύρια ευρώ για το 2017 και 60 εκατομμύρια ευρώ για το 2018.
Τέλος, 16 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν από την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων επικουρικών συντάξεων
λόγω της ένταξης ταμείων και τομέων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.
www.naftemporiki.gr

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην
Α1, Α2 και 1ης τάξης για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Επίσης γίνονται δεκτές
αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ
ή σε νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχου προϋπολογισμού .
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 3437 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 1.200,00 € αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον
φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να
είναι κοινή υπέρ όλων των μελών
της . Η εγγυητική επιστολή δεν θα
γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξι (6) μηνών &
τριάντα (30) από την ημερομηνία

δημοπράτησης του έργου.
6. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 44.208,36€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα
7.824,88 €, γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 7.957,50 € και
Φ.Π.Α. 23% 13.799,94 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα
κάτωθι φωτοτυπεία,
1) VERA COPY, Βασ.Κων/νου 10,
ΒΑΡΗ, τηλ. 2130050325
2) PHOTO COPY, Αναργυρούντος
43, ΒΑΡΗ, τηλ.2108970918
3) COPY SHOP, Βασ. Παύλου 57,
ΒΟΥΛΑ, τηλ.2108900507,
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών που διατίθενται
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδός Βασ. Κων/νου 25 μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη,
23/07/2015 , από 09.00 μέχρι 13.00.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2132030429 Κουκουμίδης Μ. και στην
γραμματεία
της
Τ.Υ.
τηλ.:
2132030431, FAX: 213 20 30 439
μέχρι την Πέμπτη 05/12/2013 και
ώρα 13.00 μ.μ .
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωσταντέλλος Γρηγόρης

χνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»,
προϋπολογισμού 73.800,00€ και
πιο συγκεκριμένα: 734 τ.μ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για ύψος
πτώσης 1,70 μ και 135 τ.μ. Τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για ύψος
πτώσης 2,00 μ.
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 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 Τεχνική Μελέτη με α/α 71/2015 και την
με αρ. Πρωτ. 26201/16-6-2015 (ΑΔΑ:
7ΖΦ1ΩΨΖ-ΖΘ7) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης
παράδοσης των προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος, λόγω κωλύματος ή
έλλειψης απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 1.200,00 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από τη Δευτέρα 20/7/2015
μέχρι την
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3Β ΚΑΙ “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ”
Απάντηση του Δημάρχου στο λαϊκισμό και την
παραπληροφόρηση του Δ. Δόγκα
Την αγανάκτησή του στον φθηνό λαϊκισμό, τις ψευδείς δηλώσεις και την παραπληροφόρηση του Δημοτικού Συμβούλου, και υποψηφίου βουλευτή των
Ανεξάρτητων Ελλήνων, Δημοσθένη Δόγκα, εκφράζει
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος.
Ο κ. Δόγκας, τις τελευταίες ημέρες, έχει επιδοθεί σε
ένα μαραθώνιο παραπληροφόρησης των συμπολιτών
μας, έχοντας μάλιστα μπερδέψει την κρισιμότητα των
ημερών που διανύουμε, με το μικροπολιτικό του συμφέρον και την αγωνία του να ασκήσει φθηνή, ανούσια
μικροπολιτική στα θέματα που αφορούν το Δήμο μας.
Εκμεταλλευόμενος λοιπόν ο κ. Δόγκας το βήμα που
του έδιναν κάποια ΜΜΕ, χρησιμοποιούσε τον χρόνο
του να κάνει με την ίδια ένταση τα εξής πράγματα:
1. Μέχρι τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος να προπαγανδίζει φανατικά υπέρ του ΟΧΙ.
2. Να κατηγορεί τον Δήμαρχο της πόλης ότι «τόλμησε» να εκφέρει άποψη για το δημοψήφισμα, προφανώς ενοχλημένος από το γεγονός ότι η θέση του
Δημάρχου, της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτικών
συμβούλων του Δήμου μας, αλλά και όπως αποδείχτηκε, της μεγάλης πλειοψηφίας των συνδημοτών
μας, είχαν το «θράσος» να διαφωνούν μαζί του. Οι κατηγορίες αυτές μάλιστα, στον προσωπικό του λογαριασμό σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, υπερέβησαν τα
εσκαμμένα, γεγονός που προκάλεσε την αποδοκιμασία του κ. Δόγκα από σχεδόν το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Παραπληροφορεί συστηματικά το ακροατήριο ότι ο
Δήμαρχος «μοιράζει» δήθεν με απ’ ευθείας αναθέσεις,
μελέτες του Δήμου σε μελετητές που επιλέγουν κάποιοι, δήθεν ανώνυμοι χορηγοί, «ξεπουλώντας» έτσι
τον Δήμο και τα συμφέροντα του.
Μετά τις διάφορες λοιπόν ασυναρτησίες που διαδίδει
συστηματικά ο κ. Δόγκας, είμαστε υποχρεωμένοι να
ενημερώσουμε τους συνδημότες μας για την αλήθεια,
που γνωρίζει ο κ. Δόγκας και επιλέγει να αποκρύψει.
Ο Δήμαρχος, βλέποντας ότι η διαδικασία εκπόνησης
διαγωνισμών για μια σειρά από κρίσιμες μελέτες, που
αφορούν έργα πνοής για την πόλη, είναι ιδιαίτερα
χρονοβόρα λόγω νομικής πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάδειξης μελετητών, (3 – 3,5 χρόνια) ενώ παράλληλα, θα στοίχιζε περίπου 800 000 € από τον
προϋπολογισμό του Δήμου, αναζήτησε τη βοήθεια
επιφανών επιχειρηματιών της πόλης μας, να εκπονήσουν τις μελέτες με δικά τους έξοδα και δικά τους
μέσα (μελετητές). Ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του κ. Δόγκα, ότι επί του παρόντος δεν
είναι σε θέση να αποκαλύψει την ταυτότητα των δω-

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ρητών, ωστόσο δεσμεύτηκε πως όταν οι μελέτες ετοιμαστούν, θα δοθούν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου
για τελική έγκριση, αφού ήδη εκπονούνται με οδηγίες
και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί από τις
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Κατόπιν, η αποδοχή
της δωρεάς θα γίνει με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόλυτη διαφάνεια.
Για το θέμα αυτό, όσες απαντήσεις και να παίρνει ο κ.
Δόγκας, από τον Δήμαρχο, από τα ΜΜΕ και ακόμα και
από συνομιλητές του σε τηλεοπτικά παράθυρα, ότι
αυτό που λέει δεν γίνεται και δεν στέκει, εκείνος επιμένει χρησιμοποιώντας τη δική του εκδοχή. Κατηγορεί
τους δωρητές που σήμερα απαλλάσσουν τον προϋπολογισμό του Δήμου από δαπάνες ύψους 800 000 €
ότι δεν κάνουν διαγωνισμούς για την ανάδειξη των
μελετητών.
Εμείς τον ρωτάμε, εκείνος (ή η οικογένεια του) με
ποιο διαγωνισμό ανέδειξε τον εργολάβο που κατασκεύασε την Πλατεία Δόγκα, μπροστά από το σπίτι
της οικογενείας του, την οποία δώρισε στο Δήμο; Εκεί
δεν ισχύουν οι κανόνες που αναφέρει;
Προτιμάει να μην δοθούν οι μελέτες στο Δήμο από
ιδιώτες δωρητές και να πληρωθούν από χρήματα των
δημοτών; Αν ναι, ας το δηλώσει ευθαρσώς.
Μήπως το πρόβλημα του είναι πως όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα εκπονηθούν στο Δήμο μας τεράστια έργα υποδομής, τα οποία θα βιώσουν άμεσα οι
πολίτες της περιοχής μας; Γεγονός, που προφανώς
δεν εξυπηρετεί τα μικροπολιτικά του συμφέροντα της
πόλης που ορκίστηκε να υπηρετεί.
Άλλως, να επιλέξει την πολιτική του καριέρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, με το κόμμα των «Ανεξάρτητων
Ελλήνων».
Καλούμε τον κ. Δόγκα επιτέλους να σεβαστεί τους θεσμούς και τις διαδικασίες, να αρχίσει να λειτουργεί
μέσα από τα όργανα που εκλέχτηκε και να συνεργαστεί με τη Δημοτική Αρχή για το κοινό καλό». Όταν
προσπαθείς να κρατήσεις δύο καρπούζια κάτω από μία
μασχάλη, κάποιο θα πέσει, όπως έπεσε το βράδυ της
Πέμπτης 3 Ιουλίου, που ενώ συνεδρίαζε το Δημοτικό
Συμβούλιο της πόλης με πολλά και σημαντικά θέματα,
ο κ. Δόγκας γύριζε τα κανάλια και τις εκδηλώσεις προσπαθώντας να πείσει τον κόσμο να ψηφίσει ΟΧΙ στο
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, υπηρετώντας πιστά τις
επιταγές του κόμματος του.
Αποφασίστε κ. Δόγκα από ποιο μετερίζι θα υπηρετήσετε την πόλη μας και κάντε το, κανείς δεν περισσεύει
στον αγώνα αυτό.
Για το Γραφείο Τύπου

Δύο επιστολές ελάβαμε από τον Δήμαρχο των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλλο με
υπογραφή “Δελτίο Τύπου” και από την “Δημοτική βούληση” με επικεφαλής
τον Δημοσθένη Δόγκα, όπου και οι δύο ανταπαντούν με στοιχεία που αφορούν κυρίως, τις αναθέσεις μελετών που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο
των 3Β, να δώσει σε εθελοντές μελετητές προκειμένου να αποφύγει τα κοστολόγια και τους πολύ μεγάλους ελέγχους και καθυστερήσεις.
Βέβαια ο σοφός λαός μας λέει “φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες”,
αλλά...

Ομολογία αδιαφάνειας από τον Δήμαρχο των 3Β
καταγγέλει ο Δημοσθένης Δόγκας
Το παρασκήνιο κυβερνά τον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης!

μελετητικά γραφεία, απαξιώνοντας το Μητρώο Μελετητών του Δήμου;

Δεν χρειάζεται καμία άλλη απόδειξη πλέον,
από το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και το οποίο επιβεβαιώνει μέχρι
τελευταίας λέξης τις καταγγελίες μας για
συμφωνίες πίσω από την κουρτίνα ή κάτω
από το τραπέζι, με “επιφανείς επιχειρηματίες της πόλης μας”, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που
προεκλογικά υποτίθεται ότι “ξεσκέπασε τη
διαπλοκή”, ως δήμαρχος έρχεται να γίνει
...αρχιερέας της!

Σε ποιο βαθμό ο Δήμος, εκπρόσωπος του
δημοσίου συμφέροντος, θα επιβάλει τις απόψεις του για τον προσανατολισμό των μελετών, όταν η ίδια η εκπόνηση της μελέτης
εξαρτάται οικονομικά από άγνωστους ιδιώτες;

Ο λόγος για μια σειρά από κρίσιμες και μεγάλες τεχνικές μελέτες που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια με τα έργα τα οποία
θα δρομολογήσουν την εικόνα του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και οι οποίες
με προσωπικές παρασκηνιακές πρωτοβουλίες του δημάρχου ανατέθηκαν προς υλοποίηση σε άγνωστους επιχειρηματίες.
Όπως επί λέξει αναφέρει η εν λόγω ανακοίνωση, ο Δήμαρχος “επί του παρόντος δεν
είναι σε θέση να αποκαλύψει την ταυτότητα των δωρητών”.
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος όφειλε απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους
δημότες της πόλης:
Ποιοι είναι οι χορηγοί για κάθε μελέτη;
Για ποιο λόγο παρακάμπτονται τα τοπικά

Πώς διασφαλίζεται ότι ο κάθε χορηγός δεν
κινείται με κίνητρα όχι αποκλειστικά δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την ενδεχόμενη εξασφάλιση ιδίου οφέλους;
Αντί απαντήσεων, ο Δήμαρχος επέλεξε τη
σιωπή.
Κύριε Δήμαρχε,
Το γεγονός ότι ο Νόμος προβλέπει χρονοβόρες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, δεν μπορεί να αποτελεί αιτιολόγηση
για να τον αγνοείτε και να τον παρακάμπτετε.
Η εξοικονόμηση των όποιων πόρων δεν
αποτελεί καμία δικαιολογία για να παραδώσετε τα κλειδιά της πόλης στα μεγάλα συμφέροντα, που σας κάνουν ένα “δώρο” με
κρυφούς όρους και προϋποθέσεις.
Εμείς το Δούρειο Ίππο των “δωρεάν” μελετών που κρύβουν μέσα τους τα συμφέροντα
που έρχονται να καταλάβουν την πόλη ΔΕΝ
τον δεχόμαστε στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης!

ΚΟΡΩΠΙ, 13-07-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της 184/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
που αφορά στην ‘Έγκριση δημιουργίας προσωρινής πιάτσας ταξί επί της
οδού Νικ. Κώνστα στην πόλη του Κορωπίου’.
Στο Κορωπί στις 13 Ιουλίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Κρωπίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δημιουργία προσωρινής πιάτσας ταξί (οχτώ θέσεων στάθμευσης), επί της οδού Νικ. Κώνστα στο Κορωπί, όπως αυτές εμφανίζονται στην συνημμένη οριζοντιογραφική αποτύπωση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η ισχύς της απόφασης θα ξεκινήσει μετά την τοποθέτηση της οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και θα ισχύσει μέχρι την εφαρμογή της
νέας εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης πόλεως Κορωπίου στην Κεντρική Λεωφόρο Β. Κωνσταντίνου οπότε θα ισχύσει πλέον η προβλεπόμενη
στην μελέτη ρύθμιση για την πιάτσα ταξί .
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενο και η οριζοντιογραφική αποτύπωση
της Τεχνικής Υπηρεσίας βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό Κατάστημα
(Βασ. Κων/νου 47).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή
διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

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

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

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

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

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

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

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

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

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

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

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

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας
Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος)
Βούλα - κεντρική πλατεία

τηλ. 210 9658 545
6974 951 951

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ MEDITERRANE HOSPITAL
METROPOLITAN HOSPITAL
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Δ Ε Χ Ε ΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν Τ Ε Β ΟΥ

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

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

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής
Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital
Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α 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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com
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...για την υγειά μας
Η Μπύρα, η μαγιά της και η διατροφική της αξία.
Πότε παχαίνει και πότε αδυνατίζει η μπύρα;
Η μπίρα (το σωστό είναι με ι και όχι με υ) είναι ένα αλκοολούχο
ποτό με περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.
Η αλκοόλη καθώς και το διοξείδιο του άνθρακα προέρχονται
από την φυσική διαδικασία της ζύμωσης. Ο ζύθος και η τέχνη
της ζυθοποιΐας είναι γνωστά στον άνθρωπο εδώ και χιλιάδες
χρόνια. Αναφέρεται ότι οι Σουμέριοι το 6000 π.Χ. είχαν αναπτύξει εμπόριο ζύθου. Επίσης από πάπυρους που σώζονται φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι περί το 4000 π.Χ. χρησιμοποιούσαν το
κριθάρι, καθώς και άλλα δημητριακά για την παρασκευή ζύθου.
Μετά από πολλά χρόνια ο ζύθος έγινε πολύ γνωστός στη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως στους Αγγλοσάξωνες και Τεύτονες οι
οποίοι κατοικούσαν στη σημερινή Βρετανία, Γερμανία, Βέλγιο
και Ολλανδία. Βέβαια, δεν είναι γνωστό πώς, πότε και από ποιούς έμαθαν την τέχνη της ζυθοποιϊας. Αναφέρεται ότι ένας Έλληνας περιnγητής που ταξίδευσε στην Bόρεια Γαλλία περί το
325 π.Χ. περιέγραψε σχετικά με την παρασκευή του ζύθου και
μάλιστα αναφέρει την μεγάλη κατανάλωση ζύθου που παρατήρησε εκεί. Περί το τέλος του 17ου αιώνα η κατανάλωση ζύθου
ήταν σημαντική και ήταν διαδεδομένη κυρίως σε μοναστήρια
της Κεντρικής Ευρώπης. Ένας από τους λόγους ήταν η κακή
ποιότητα του πόσιμου νερού. Ένας άλλος λόγος ήταν το ότι οι
άνθρωποι πίστευαν ότι ο ζύθος ήταν υγρό με φαρμακευτικές
ιδιότητες για πολλές ασθένειες. Μέχρι της εποχής του Γάλλου
Παστέρ η ζυθοποιϊα ήταν μια τέχνη. Ο λαμπρός αυτός επιστήμων έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης της ζυθοποιϊας, εισάγοντας για πρώτη φορά την μαγιά για την διαδικασία της ζύμωσης.
Στην συνέχεια η ζυθοποιϊα τέθηκε σε άλλες βάσεις κυρίως επιστημονικές χωρίς όμως να παύσει να θεωρείται και τέχνη.
H μπίρα παρασκευάζεται από πρώτες ύλες όπως το κριθάρι, τα
δημητριακά, η μαγιά και το νερό. Όλα αυτά είναι φυσικές ουσίες
στις οποίες μπορούν να ανιχνευθούν πολλά ωφέλιμα συστατικά.
Πιο συγκεκριμένα:
• H βύνη προσφέρει στην μπίρα υδατοδιαλυτές διαιτητικές ίνες.
• Mικρές ποσότητες ανθέων λυκίσκου (αρωματικό φυτό) προστίθενται στην μπίρα για να την αρωματίσουν, αλλά και για να
λειτουργήσουν ως φυσικά συντηρητικά. O λυκίσκος συμβάλλει
στη δημιουργία της πικρής της γεύσης. O λυκίσκος περιέχει ουσίες που θεωρείται ότι επιδρούν προστατευτικά ενάντια σε κάποιες ασθένειες και κάποιες μορφές καρκίνου, καθώς επίσης και
ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. H μπίρα, άλλωστε,
είναι η μόνη σημαντική διατροφική πηγή λυκίσκου. Συνεπώς,
οποιαδήποτε πιθανά οφέλη για την υγεία προκύπτουν μόνο από
την κατανάλωση μπίρας.
• H μαγιά παρέχει βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως B1, B6
και φυλλικό οξύ. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, συνδέονται

Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

με την ισορροπία της φυσικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος, τη διάθεση και την ενεργητικότητα του εγκεφάλου.
Τα απαραίτητα για τον οργανισμό αμινοξέα, όπως η τρυπτοφάνη, η λευκίνη, η μεθιονίνη, η λυσίνη, που περιέχει επίσης, κρίνονται αναγκαία για έναν μεγάλο αριθμό βιολογικών
διεργασιών στο σώμα. Τα αποκαλούμε απαραίτητα, καθώς δεν
μπορούν να παρασκευασθούν από το ίδιο το σώμα και άρα πρέπει να καταναλωθούν είτε σαν φυσική τροφή ή από κάποιο συμπλήρωμα διατροφής
Eίναι εκείνη που καθορίζει αν μια μπίρα είναι lager ή ale.
• Nερό. Bρίσκεται συνήθως στην μπίρα σε ποσοστό 93%, ενώ
το αλκοόλ σε ποσοστό περίπου 5%.
Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΠIΡΑΣ (ανά 100 γρ.)
Nερό:
94,32 γρ.
Mαγνήσιο:
Συνολικά λιπίδια: 0,06 γρ.
Φώσφορος:
Yδατάνθρακες:
1,61 γρ.
Kάλιο:
Σάκχαρα:
0,05 γρ.
Nάτριο:
Aσβέστιο:
5 mg
Διαιτητικές ίνες:

6 mg
13 mg
25 mg
4 mg
0,1 γρ.

Τι είναι όμως η μαγιά της μπίρας;
Στην πραγματικότητα, αναφερόμαστε στη διατροφική μαγιά η
οποία παράγεται από καλλιέργεια του μύκητα Saccharomyces
cerevisiae, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις διάρροιας και κοινού κρυολογήματος. Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αποτελεί και ένα αποτελεσματικό όπλο για την
καταπολέμηση της ακμής. Η μαγιά μπίρας ως όρος, περιγράφει
ένα μονοκύτταρο οργανισμό (fungus – ζυμομύκητα), ο οποίος
αναλαμβάνει τη διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης των σακχάρων, με κύρια παράγωγα την αλκοόλη και το διοξείδιο του άνθρακα. Λόγω της σύστασής της, η μαγιά μπίρας θεωρείται ότι
δρα ευεργετικά ως προς τον μεταβολισμό, την εντερική λειτουργία, τη μυϊκή μάζα, το νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχει, επίσης, έντονο ερευνητικό
ενδιαφέρον, ως προς την πιθανή επίδρασή της στη διατήρηση
φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου και λιπιδίων σε διαβητικούς
ασθενείς.
Εξαιτίας του χρωμίου, το οποίο μάλιστα στη μαγιά μπίρας έχει
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να το
χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά, η λήψη μαγιάς μπίρας φαίνεται πως βοηθά, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα άτομα με
διαβήτη τύπου ΙΙ (διαβήτης ενηλίκων). Μελέτες σε τέτοιους
ασθενείς έδειξαν μείωση μέχρι και 30% στις τιμές σακχάρου,
μετά τη λήψη συμπληρώματος μαγιάς.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5
Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5
Vouliagmeni
Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341
Fax: 210 9671 432
E-mail: elrig@otenet.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

Η μαγιά μπίρας φαίνεται ότι συμβάλλει θετικά και σε περιπτώσεις δυσλιπιδαιμίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την
«κακή» (LDL) χοληστερόλη και αυξάνει την «καλή» (HDL). Οι
ερευνητές, ωστόσο, δεν είναι ακόμη σίγουροι για το αν η συγκεκριμένη δράση οφείλεται επίσης στην παρουσία του χρωμίου
ή σε κάποιο άλλο συστατικό της μαγιάς μπίρας.
Η δράση της μαγιάς μπίρας στην καταπολέμηση της διάρροιας
οφείλεται στο γεγονός ότι διεγείρει την παραγωγή εντερικών
ενζύμων και στην αντιβακτηριδιακή δράση που ασκεί στο έντερο, αλλά και στο γεγονός ότι ενισχύει σημαντικά την άμυνα
του οργανισμού.
Συμβάλλει, επίσης, θετικά στην καλή εμφάνιση του δέρματος,
με ωφέλιμη δράση σε περιπτώσεις ακμής. Συμβάλλει στην καλή
υγεία των νυχιών και των μαλλιών, που τα τονώνει και τα βοηθά
να διατηρούν τη λάμψη τους.
Είναι φτωχή σε θερμίδες, λίπος και νάτριο, τα θρεπτικά συστατικά της όμως, την καθιστούν ένα καλό συμπλήρωμα για τους
χορτοφάγους, που συχνά εμφανίζουν έλλειψη σε βιταμίνες του
συμπλέγματος Β.
Τα είδη μπίρας
Oι διαφορές από μπίρα σε μπίρα καθορίζονται από τη σύνθεση
των δημητριακών που χρησιμοποιούνται, από την ποσότητα του
λυκίσκου και κυρίως από τη θερμοκρασία που γίνεται η ζύμωση.
Στην ουσία, υπάρχουν δύο κύρια είδη μπίρας: οι ανοιχτόχρωμες
και οι σκουρόχρωμες, με πολλές επιμέρους παραλλαγές.
Oι ξανθές ή άσπρες μπίρες: Zυθοποιούνται συνήθως με βύνη
που προέρχεται από σιτάρι και γι’ αυτό είναι πιο ανοιχτές. Eίναι
πιο δημοφιλείς από τις σκούρες και πιο ελαφριές. Συχνά, μάλιστα, αρωματίζονται από κάποιο μπαχαρικό (π.χ. κύμινο ή κόλιαντρο). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι lager, οι pils κλπ.
Mαύρες ή κόκκινες μπίρες: Aποκτούν το σκούρο χρώμα τους
επειδή οι παραγωγοί καβουρντίζουν το βυνοποιημένο κριθάρι
πριν προχωρήσουν στη ζυθοποίηση. Όσο πιο σκούρα είναι η
μπίρα, τόσο πιο έντονη είναι και η γεύση της. Συνήθως οι μαύρες μπίρες είναι πιο δυνατές, έχουν δηλαδή περισσότερο αλκοόλ. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πλέον μαύρες μπίρες με
λιγότερο αλκοόλ από τις ξανθές (γύρω στους 5 βαθμούς) και
ξανθές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Σε αυτή την
κατηγορία ανήκουν οι μοναστηριακές, οι ale, οι bock κλπ. Oι κόκκινες μπίρες είναι πιο πικρές, επειδή έχουν περισσότερο λυκίσκο.
Μπίρα και περίμετρος κοιλιακής περιοχής
H αλήθεια είναι ότι η μπίρα, όταν καταναλώνεται με μέτρο, ωφελεί την υγεία μας. Και μέτρια κατανάλωση μπίρας σημαίνει
πρόσληψη 12 γρ. αλκοόλ για τις γυναίκες και 24 γρ. για τους
άνδρες. Έτσι, αν κανείς καταναλώσει μπίρα με 5% περιεκτικότητα σε αλκοόλ, θα πρέπει να πιει 240 ml αν είναι γυναίκα και
έως 480 ml αν είναι άνδρας.
H μπίρα κατηγορείται -συνήθως άδικα- για την αύξηση του σωματικού βάρους. Στην πραγματικότητα, η μπίρα δεν παχαίνει,
αρκεί να καταναλώνεται σε μέτριες ποσότητες και να μη συνοδεύεται από πολύ πλούσια σε λιπαρά φαγητά και σνακ. Διαλέξτε την μπίρα, που σας ταιριάζει και απολαύστε την. Στην
υγειά σας !
Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr
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Η Εθνική Ομάδα Τοξοβολίας ήρθε δεύτερη
στο Πανευρωπαϊκό Grand Prix
Η Αικ. Χρονοπούλου στην κορυφή της Ευρώπης, στο σύνθετο τόξο
Εντυπωσιακή εμφάνιση της
Εθνικής μας γυναικείας
ομάδας τοξοβολίας, στο
σύνθετο τόξο, στο Πανευρωπαϊκό Grand Prix 2nd leg
που έγινε στο Βουκουρέστι.

4η θέση στο ατομικό κερδίζοντας τους απαραίτητους
πόντους που την έφεραν 1η
θέση στην κατάταξη του
circuit των Πανευρωπαϊκών
Grand Prix του 2015.

μετά την 3η θέση και το
χάλκινο μετάλλιο, που είχε
κατακτήσει η πρωταθλήτριά
μας, στο πρώτο σκέλος του
circuit, τον Μάρτιο στον Μαραθώνα.

Με την εμφάνισή της στο
Βουκουρέστι η Αικ. Χρονοπούλου συνέχισε τις επιτυχίες της, μετά το χάλκινο

Στο ομαδικό του σύνθετου
τόξου η εθνική ομάδα, μετά
από εξαιρετική εμφάνιση,
κατέκτησε την δεύτερη

Καλαθοσφαιριστές της εθνικής ομάδας
στο Αθλητικό Camp του Δήμου Διονύσου
Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά του Δήμου
Διονύσου που συμμετέχουν στο αθλητικό camp, όταν τους επισκέφθηκαν οι
καλαθοσφαιριστές της της Εθνικής Ελλάδος, Νίκος Παππάς και Γιώργος
Μπόγρης

έπαιξαν μπάσκετ και υπέγραψαν δεκάδες αυτόγραφα.

Οι δύο αθλητές επισκέφθηκαν το Κλειστό Γυμναστήριο Ροδόπολης και απάντησαν στις ερωτήσεις των παιδιών,

26 ετών, έχει ύψος 2.10 μ. και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του
στην ισπανική Μπιλμπάο.

Ο Νίκος Παππάς είναι 25 ετών, έχει
ύψος 1.95 μ. και αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Μπόγρης είναι

Στο ατομικό η Αικατερίνη
Χρονοπούλου κατέλαβε την

θέση και το αργυρό μετάλλιο, με τις αθλήτριες Αικατερίνη
Χρονοπούλου,
Αναστασία Τσακίρη και Αικατερίνη Ορφανίδου.

Προετοιμάζοντας το Σεπτέμβρη αποχαιρέτισε την αθλητική
χρονιά ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας
Mε βούρτσες και πινέλα...
Με εργασίες ανακαίνισης και καλλωπισμού έκλεισε
την αγωνιστική χρονιά ο Παλαιστικός Σύλλογος Ραφήνας Πικερμίου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στη
Λ. Δημοκρατίας. Οι παλαιστές έπιασαν βούρτσες και
πινέλα και με τη βοήθεια του Προέδρου κου Θεόδωρου Κολλάρου, έβαψαν το χώρο στον παιδικού σταθμού, όπου οι αθλήτριες της ρυθμικής της πόλης μας
"εργάστηκαν" σκληρά, προπονήθηκαν ακούραστα για
να φέρουν αυτά τα άριστα αποτελέσματα στην πόλη
μας και να μας κάνουν όλους υπερήφανους!
Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας και της συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου των δυνατών και των
παιδικών σταθμών της Ραφήνας, τοίχοι στοκαρίστηκαν, βάφτηκαν, καθαρίστηκαν, ηλεκτρολογικά συντηρήθηκαν για την υγιεινή και παράλληλα την ομορφιά
του χώρου.
Με την ευκαιρία Δ.Σ., προπονητές, γονείς, πρωταθλητές-τριες, και φίλοι του Συλλόγου εκφράζουν τις
θερμές ευχαριστίες τους στον Δήμαρχο Ραφήνας Πικερμίου Βασίλειο Πιστικίδη, στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου "Φ. Καββουνίδης" Χαχολάκη
Γεώργιο για την παραχώρηση των παιδικών σταθμών,

στην Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου "Φ. Καββουνίδης" Καπριγιάννη Ευγενία και στους υπαλλήλους των παιδικών σταθμών για την άριστη
συνεργασία και κατανόηση για τις ανάγκες των προπονήσεών τους.

Όλα έτοιμα λοιπόν για τις εγγραφές του Σεπτέμβρηπου ξεκινούν 1η Σεπτεμβρίου- «για να σηκωθεί ακόμα
πιο ψηλά η Ραφήνα, για να δείξουμε σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον
μας!»

ΕΒΔΟΜΗ
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Ακυρώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας PLATU 25, στον Σαρωνικό
Αιτία, τα τελευταία γεγονότα και οι λίγες συμμετοχές
με το όποιο κόστος. Δυστυχώς όμως από τη μια το γεγονός
ότι οι συμμετοχές δεν αυξήθηκαν και από την άλλη οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών στη χώρα μας κρίνεται πλέον
πως δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή
του Παγκοσμίου Platu25 2015, σεβόμενοι πάντα τους αθλητές που επρόκειτο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Τέλος θα
ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χορηγούς, τους
υποστηρικτές μας και όλους τους ανθρώπους της Οργανωτικής Επιτροπής που δούλεψαν σκληρά ως σήμερα».

Ο διοργανωτής Ι.Ο. Πειραιώς σε συνεννόηση με τη Διεθνή
κλάση, αναγκάσθηκε να προχωρήσει στην ακύρωση διεξαγωγής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας σκαφών PLATU 25, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί
από 29 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2015, στο Σαρωνικό.

«Η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου εργάστηκε με
συνέπεια από την πρώτη κιόλας στιγμή προκειμένου να οργανώσει ένα όσο το δυνατόν πιο άρτιο Πρωτάθλημα. Όμως
η δημιουργία site για την διοργάνωση, η ενεργοποίηση των
social media, η ανεύρεση χορηγών -που αρχικά είχαν βρεθεί- τα οικονομικά πακέτα σε ξενοδοχεία, αλλά και οι πολλές
παράλληλες
εκδηλώσεις
προκειμένου
να
προσελκύσουμε τους ξένους αθλητές, δεν ήταν αρκετά
ώστε να συμπληρωθεί ένας αξιοπρεπής αριθμός σκαφών,
απαραίτητος για τη διεξαγωγή ενός Παγκοσμίου».
Ο Πρόεδρος του Ι.Ο. Πειραιώς Γιάννης Παπαδημητρίου, συνέχισε μιλώντας για την αναβολή της διοργάνωσης:

«Παρόλα αυτά και παρόλο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας καθώς και τη σταδιακή αποχώρηση των
χορηγών, η Ο.Ε. έδωσε παράταση στις δηλώσεις συμμετοχής, αποφασισμένη να διεξάγει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Και ο Γιάννης Παπαδημητρίου κατέληξε:
«Αυτές τις δύσκολες ώρες για τη χώρα μας ας είμαστε όλοι
ενωμένοι και ψύχραιμοι για να περάσουμε τους σκοπέλους
που έχουμε μπροστά μας. Ο Αθλητισμός από την Αρχαία Ελλάδα εθεωρείτο κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο Αθλητισμός είναι το μέσο που
διασφαλίζει ένα υγιές μέλλον. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας
γι' αυτό!»

Νέα στρατηγική για την ανάπτυξη
του αθλητισμού από την Περιφέρεια Αττικής
H στρατηγική στηρίζεται σε 4 πυλώνες
Την εναλλακτική στρατηγική για την ανάπτυξη του
αθλητισμού από την Περιφέρεια Αττικής, ανέπτυξε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015,
ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα
Αθλητισμού, Σπύρος Πάντζας. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: τις αθλητικές υποδομές,
τα προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους, τα
αθλητικά σωματεία και τέλος τον αθλητικό τουρισμό.
«Η πρόταση που καταθέτουμε σήμερα, για την πρώτη
φάση παρεμβάσεών μας για τον αθλητισμό προκύπτει,
από την συνεργασία μας με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, χωρίς πολιτικά κριτήρια, με γνώμονα τον πολίτη και την δίκαιη κατανομή των πόρων», είπε
χαρακτηριστικά ο Σπ. Πάντζας.
Η πρόταση αφορά ένα ολοκληρωμένο και εντελώς διαφοροποιημένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό το οποίο
περιλαμβάνει 72 νέα έργα εκ των οποίων 15 μελέτες
αφορούν έργα πνοής και 5 προγραμματικές συμβάσεις
για βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. Ένας μεγάλος αριθμός έργων μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Για παράδειγμα, μερικά από τα έργα αυτά αφορούν
στην επίλυση- για πρώτη φορά- του προβλήματος της
εγκατάλειψης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ξεκινώντας με το Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού, στη

στάσεις οι οποίες είτε είναι απαρχαιωμένες είτε είναι
κοστοβόρες.
3ον) Έργα μεγάλης κλίμακας για ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Βασικός στόχος είναι η παράδοση βιώσιμων και όχι ζημιογόνων ή μη αποτελεσματικών έργων.
2. Προγράμματα άθλησης και άσκησης για όλους
Η Περιφέρεια Αττικής, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα
με δράσεις που θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους
Δήμους αλλά και την κεντρική διοίκηση.

δημιουργία αθλητικού προπονητηρίου Πολιτών με Αναπηρία, την αξιοποίηση ημιτελών εργαλείων και δημιουργία χάρτη κατάστασης αθλητικών εγκαταστάσεων
της Αττικής, κ.α..
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά σε:
1. Αθλητικές υποδομές
Η Αττική έχει στην συντριπτική της πλειοψηφία παλιές
και σχεδόν εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, 3 κατηγορίες έργων προς υλοποίηση:
1ον) Έργα για άμεσες παρεμβάσεις σε αθλητικούς χώρους και εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι λειτουργικές ή εγκαταστάσεις οι οποίες χρήζουν επισκευής.
2ον) Έργα για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε εγκατα-

3. Αθλητικά σωματεία
Η Περιφέρεια Αττικής, στη βάση της δικαιοδοσίας της,
μπορεί να αναδιανέμει δίκαια πόρους υπέρ του σωματειακού αθλητισμού με όρους ανταποδοτικότητας προς
όφελος της κοινωνίας και των αθλητών. Μέσω προγραμμάτων και μέσω της συντήρησης, της αποκατάστασης και της ανέγερσης νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων ενισχύεται έμπρακτα η ανάπτυξη των
ερασιτεχνικών σωματείων.
4. Αθλητικός Τουρισμός
Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να ενταχθεί στην στρατηγική της κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Αττικής, συμβάλλοντας στη λύση
του προβλήματος της εποχικότητας καθώς και στη
πραγματική ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών
οικονομιών.

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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