“Φωτιά
και τσεκούρι
στους
προσκυνημένους”
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης

Δεν ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
το 3ο Μνημόνιο

H Ελλάδα και το Σύνταγμα
H ιστορία διδάσκει.
Αλλoίμονο στους
λαούς που ξεχνούν
την ιστορία τους.
Είναι καταδικασμένοι
να την
ξαναζήσουν

12,5 δις φόρους
θα πληρώσουμε σε 3 μήνες!
Θα το ψηφίσουμε;
Σε δικαιολογημένη, εν πολλοίς, σύγχυση βρίσκονται οι
ψηφοφόροι, σ’ αυτές τις εκλογές.
Απροθυμία συμμετοχής· δυσπιστία επιλογής.
Δικαιολογημένη σύγχυση, γιατί βρέθηκαν μπροστά σε
μιαν αναπάντεχη και αδικαιολόγητη, λογικά, ανακυβίστηση (κωλοτούμπα) της “πρώτης κυβέρνησης της αριστεράς”, που έφερε “τ’
απάνω, κάτω”.
Ο ταλαίπωρος ο ψηφοφόρος, “εκπαιδευμένος” στις κοκκορομαχίες των εκάστοστε στημένων “μονομάχων” μπαίνει
μπροστά σε παραπλανητικά διλήμματα,
για να επιλέξει τη μια ή την άλλη
“ομάδα”, σ’ ένα στημένο “ντέρμπι” και
του Κώστα
αποσπάται από το πραγματικό διακύΒενετσάνου
βευμα: Το κοινό συμφέρον, η ανεξαρτησία του, το βιοτικό του επίπεδο, η αξιοπρέπειά του!

Σελίδα 3

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στους Δήμους
Πλούσιες εκδηλώσεις Σελίδες 4, 5, 15, 22, 23
Παιδιά που ξεχωρίζουν!

12,5 δις αβάσταχτους φόρους, καλούμαστε να πλη-

Σελίδα 12

ρώσουμε όλοι εμείς για το 3ο Μνημόνιο, μέχρι το Δεκέμβρη! Δεν τα λένε αυτά. Θα το αποδεχθούμε με την
ψήφο μας; Θα το δεχθούμε ψηφίζοντας Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ,
ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.ΕΛ., ΠΟΤΑΜΙ ή ....Λ|εβέντη;
Η μοναδική φορά που εκ των πραγμάτων και των τεραστίων και καταφανών προβλημάτων, είχε να επιλέξει ξεκάθαρα ο λαός και να επιδιώξει με την ψήφο του, το κοινό
συμφέρον, την εθνική του ανεξαρτησία, τη βελτίωση του
βιoτικού του επιπέδου, ήταν οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, με το ελπιδοφόρο αλλά παραπειστικό - όπως απεδείχθη πλέον - πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, του μνημονιακού
και θρασύτατου Τσίπρα και των συνοδοιπόρων του, που
εξαπάτησαν ξεδιάντροπα τον ελληνικό λαό.
Και βέβαια ξεκάθαρη επιλογή και θέση είχε ο ψηφοφόρος με το θαρραλέο και αναμφισβήτητο ΟΧΙ στα μνημόνια. Οχι στη λιτότητα, όχι στην αφαίμαξη και της
τελευταίας ικμάδας του, με τη φορμπηχτική πολιτική
που επέβαλαν οι δραγάτες του γερμανικού και παγκόσμιου κεφαλαίου - που παριστάνουν τους “ηγέτες” των
ευρωπαϊκών χωρών της ΟΝΕ, ενώ είναι υπάλληλοι, μικρομέτοχοι και συνεργοί της εγκληματικής επίθεσης του
άπληστου, αδίστακτου και αιμοσταγούς χρηματοπιστωτικού και αντιπαραγωγικού κεφαλαίου - ΟΧΙ στο ξεπούλημα της δημόσιας - κοινής περιουσίας, ΟΧΙ στην
εθνική υποτέλεια! Στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου
είχε ξεκάθαρες επιλογές και το 62% του λαού, που
έμεινε ανεπηρέαστο από την τρομοκρατία εξέφρασε τη
βούλησή του με το θαυμαστό, για μια ακόμη φορά ΟΧΙ.

“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”

Συνέχεια στη σελ. 2

Πέτρος Ιωαννίδης

Σελίδα 14

Σγουρός εναντίον Δούρου
Για απραξία κατηγορεί τη
Δούρου ο Σγουρός.
Η Δούρου απαντά

Μείωση αντισταθμιστικών
στους ΟΤΑ
Σελίδα 16

Δημοσθένης Δόγκας:
“Δεν θα συμμετέχω στις εκλογές”

Σελίδα 6

1ος ιστιοπλοϊκός αγώνας
Ακριτικών Νησιών
με το Δήμο 3B Σελίδα 22
ΦΠΑ σε όλες τις ιατρικές
εξετάσεις!! Σελίδα 21
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Δεν ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ το 3ο Μνημόνιο
Συνέχεια από τη σελ. 1

Τι να κάνουμε

Οταν ο Τσίπρας - συνεπικουρούμενος από τους προγενέστερους υποτελείς τού “club των μνημονίων” (όπου τον καλωσόρισε ο Αδωνις Γεωργιάδης) - επρόδοσε τη λαϊκή
βούληση αντισυνταγματικά και παράνομα, γιατί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό και όχι γνωμοδοτικό, ο λαός σάστισε!

Σ ά σ τ ι σ ε , ζαλίστηκε και στην καλύτερη περίπτωση,
οργίστηκε.
― “Τί να ψηφίσω; ΟΛΟΙ ίδιοι είναι” (όχι δεν είναι όλοι ίδιοι)
― “Δεν θα πάω να ψηφίσω” (σκασίλα τους· ιδιαίτερα αν ψηφίζατε τους πραγματικούς τους αντιπάλους)
― “Θα ψηφίσω Λεβέντη” (αναπάντεχη χαρά του· 40 χρόνια
το “παλεύει”! Ποιον θα τιμωρήσετε επιλέγοντας την ιλαρότητα μετά την τραγωδία; Α’ βέβαια, “Σε δυο μήνες βγάζει τη
χώρα από το μνημόνιο, με ...τις γνωριμίες που διαθέτει
στην Ευρώπη”!!! όπως δήλωσε με όλη τη σοβαρότητα που
τον διακρίνει, σε συνέντευξή του (zougla.gr) τέσσερις ημέρες πριν.
Αν υπάρχουν τέτοιοι “σοβαροί” ψηφοφόροι, ας τον στείλουν κι αυτόν στη Βουλή να ...γελάσουμε!)
― «Ας δώσουμε μιαν ακόμη ευκαιρία “στο παιδί”», λένε
όσοι ελπίζουν ακόμα και την ώρα που οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα! Κάποιοι επιμένουν κομματικά και
...αριστερά, για να δώσει κι άλλες “σκληρές μάχες”, με θεαματικές σκιαμαχίες με ξύλινα σπαθιά, γιατί τα πραγματικά
αληθινά και ισχυρά όπλα δεν θέλησε ή δεν ήξερε να τα
χρησιμοποιήσει. Και η κακή προαίρεση και η ανικανότητα,
όταν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, είναι το ίδιο βλαβερές.
Ιδιαίτερα, σ’ αυτές τις εκλογές ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ!
Δεν κρίνεται “ποια ομάδα” θα νίκησε(!) και με ποιους θα συνεργασθεί, όπως παλεύουν να μας πείσουν και να μας εγκλωβίσουν τα “κανάλια”.
Κρίνεται το μέλλον της πατρίδας μας, της ζωής μας, των
παιδιών μας, ημών των ιδίων. Κρίνεται η ιστορία μας! Ως
πότε θα μας σώζει η δόξα των προγόνων μας;
Ψήφος στα μνημονιακά κόμματα - ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ., Νέα
Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ και στους γελοιοδέστερους
- σημαίνει ψήφος αποδοχής και του 3ου Μνημονίου!
Σημαίνει, ψήφος αποδοχής της συνθηκολόγησης της 13ης
Ιουλίου. Ψήφος παράδοσης της χώρας στους νεο-αποικιοκράτες της ΟΝΕ και στο 4ο Ράιχ της Γερμανίας.
Σημαίνει, ψήφος προσυπογραφής παράδοσης - μεταβίβασης της πατρίδας μας σε κάθε λογής “ομόσπονδο γερμανικό κρατίδιο της Εσσης”.
Σημαίνει ξεπούλημα των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
της ίδιας της χώρας στις τράπεζες, στα funds, στους “κροίσους”, στις offshore, στο άπληστο κεφάλαιο. Παράδοση της
χώρας που ανακτήθηκε και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα, με
πολύ αίμα και θυσίες και ηρωισμό.

Δεν μ’ ενδιαφέρει η όποια “αριστερά”, οι ψευτο
“σοσιαλισμοί” και οι απατηλές “δημοκρατίες”.
Μ’ ενδιαφέρει, με καίει η πατρίδα μου, η Ελλάδα
και οι Ελληνες.
“Το μέλλον ενός λαού είναι αβέβαιον γιατί, κατά βάση,
εξαρτάται από τον ίδιο”. Και, κατά τον προσφιλή μας Ισοκράτη, “Εὖ σοι το μέλλον ἔξει, αν το παρόν εὖ τιθῇς”.

Τί να κάνουμε λοιπόν, στην παρούσα δυσμενή συγκυρία;
― Ν’ απαλλαγούμε, πρωτίστως από τις υποβολές, τα ταμπού, τις υπερβολές και τις επιβουλές.
Καλό το “ευρώ” (που το είδαμε το “καλό;”), αλλά όχι “αντί
πάσης θυσίας”. Αυτό είναι που μας έχουν υποβάλει. Ταμπού! Καλός ο “γάμος”, αλλά όταν υπάρχει δυσαρμονία, παραφωνία, φωνές, καβγάδες, αφόρητη καταπίεση, προσβολή
της προσωπικότητας, βασανιστική στέρηση της ελευθερίας,
όταν καταντάει η συμβίωση “βίος αβίωτος” επιλέγεις την
έξοδο· το διαζύγιο! Σπας το ζυγό. Δεν είναι καλό· δεν είναι
βέβαια ευχάριστο! Οδυνηρό πολλές φορές, στην αρχή·
μετά από λίγο, με καλύτερη και πλουσιότερη εμπειρία, βρίσκεις τη ομαλότητά σου και ενίοτε την ευτυχία.

―――――
* Θα έχεις καλό μέλλον αν θέσεις σε γερά θεμέλια το παρόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
23 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την Τ.Ο. 3Β
Σελ. 7
Ο Δήμος Παλλήνης απολυμαίνει τους κάδους
Σελ. 7
Εχουμε πάντα συννεφιά;
Σελ. 8

Απόστολος Βιτάλης

Βάλτε όλοι χέρι να καταστρέψουμε τη χώρα Ντίνος Μπάνος
Σελ. 8

Τα πιόνια στήθηκαν, η σκακιέρα
δεν αλλάζει Γρηγόρης Ρώντας
Σελ. 9
Επιστολές - Σχόλια
Το αποκάλυψε πριν 3-4 ημέρες ο Ντράγκι, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας: «Ηταν έτοιμο το “κούρεμα” των καταθέσεων. Είχε πέσει στο τραπέζι». (Οχι το “κούρεμα του χρέους”, αλλά των καταθέσεων!) Γιατί λοιπόν να έχω
εμπιστοσύνη στο ευρώ, ένα νόμισμα που το κουμαντάρουν
ξένοι, που δεν έχουν να δώσουν λόγο στον ελληνικό λαό,
και να μην έχω ένα εθνικό νόμισμα που το διαχειρίζονται
αυτοί που λογοδοτούν στο λαό;
Πριν 13 χρόνια είχες ένα “καφετί”, χιλιάρικο στο πορτοφόλι
σου και το υπολόγιζες· τώρα, με 3 αντίστοιχα και πλέον
ευρώ στην τσέπη σου, τί κάνεις; Τί έχεις; Εξ’ άλλου το ίδιο
το ευρώ, σε σχέση με το δολλάριο, έχει χάσει την αξία του
κατά 37,5%.
Μα, οι συντάξεις, οι μισθοί, τα εισοδήματα δεν έχουν μειωθεί γύρω στο 40%, χωρίς κανένα αναμενόμενο, τουλάχι-
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στον, όφελος; Το ίδιο το ΑΕΠ δεν έχει μειωθεί κατά 33%,
ενώ αντίθετα το χρέος έχει αυξηθεί; Και καμαρώνει η μνημονιακή βεντάλια, που μας χρεώνει με 89 δις επιπλέον
ευρώ, για να αποπληρώσουμε παλιά τοκογλυφικά δάνεια;
Επιτέλους, μυαλό δεν υπάρχει;
Αλλά, όπως είχε πει κι ο Πλούταρχος “της μεγίστης αφροσύνης και μαλακίας εστί”, το δανείζεσθαι.
Ποιος ο φόβος λοιπόν, “μη βγούμε απ’ το ευρώ;”
Έρωτα με τον βασανιστή μας, έχουμε πάθει;
Κλείνω, γιατί ο χώρος μου τελειώνει κι έχω μάθει να μην
ξοδεύω περισσότερα απ’ όσα διαθέτω. Το ίδιο με το χρόνο
και βεβαίως το χρήμα. Είναι κάτι που πρέπει επιπλέον να
μάθουμε.
(Τέλος του Α’ μέρους)

(Διακριτικός τίτλος)
Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου
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Σελ. 11

Ο ιερός χώρος της Αρχαίας ΟλυμΣελ. 11
πίας Φαίδρα Φραγκομανώλη
Μαγευτική βραδιά στο Ναό του
Σελ. 13
Ποσειδώνα, στο Σούνιο
Μυσταγωγική
Βραυρώνα

συμφωνία

στη
Σελ. 13

Χρήση απαγορευμένων τοξικών
φυτοφαρμάκων από Ε.Ε. Σελ. 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.

ΕΒΔΟΜΗ
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3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843: Στρατιωτική φρουρά και λαός απαιτούν Σύνταγμα
H ιστορία διδάσκει. Αλλoίμονο στους λαούς που ξεχνούν την ιστορία τους. Είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν
Δημοκρατία, ισότητα, ισονομία, απόταξη του απολυταρχικού
ζυγού ήταν τα κίνητρα της ειρηνικής εξέγερσης που οδήγησε
στη θέσπιση Συντάγματος. Η 3η Σεπτεμβρίου αποτελεί ημερομηνία ορόσημο καθώς είναι η επέτειος της εξέγερσης της
στρατιωτικής φρουράς και του λαού των Αθηνών το έτος 1843,
με αίτημα την θέσπιση Συντάγματος.
Η Προετοιμασία
O ελληνικός λαός, αμέσως μετά την έναρξη της επαναστασης
του 1821, επηρεασμένος από το σχέδιο Συντάγματος του
Ρήγα, την Ελληνική Νομαρχία του Ανώνυμου Έλληνα, αλλά
και γενικότερα από τις ιδέες του νεοελληνικού διαφωτισμού,
έσπευσε να εκδηλώσει με αδιαφιλονίκητο τρόπο να διοικείται
δημοκρατικά. Έτσι, ψηφίσθηκαν τα επαναστατικά Συντάγματα
της Επιδαύρου (1822), του Άστρους (1823) και της Τροιζήνας
(1827). Παράλληλα όμως, ο καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος
που είχε οδηγήσει σε πλήρη ακυβερνησία, αλλά και η τουρκική
απειλή, οδήγησαν το έτος 1828 στην απόφαση της Βουλής να
αναστείλει την ισχύ του δημοκρατικού Συντάγματος της Τροιζήνας και να αναθέσει όλες τις εξουσίες στον Κυβερνήτη
Ιωάννη Καποδίστρια.
Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου του
1831 ακολούθησε νέα περίοδος αναρχίας και εμφυλίου πολέμου και μας έφεραν τον Όθωνα με την Συνθήκη του Λονδίνου
της 7ης Μαΐου 1832.
Η απολυταρχική διακυβέρνηση του Όθωνα, η πτώχευση του
ελληνικού Δημοσίου το 1843 και η εκβιαστική τακτική των
ξένων δανειστών, συνέτειναν στην επιδείνωση της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στη χώρα. Η στρατιωτική εξέγερση υπό τον συνταγματάρχη Καλλέργη με την προτροπή
του Μακρυγιάννη, την ενθάρρυνση των ξένων πρεσβειών και
τη συμπόρευση των πολιτικών ηγετών, ανάγκασαν τον Όθωνα
να δεχτεί τη συγκρότηση συντακτικής εθνοσυνέλευσης η
οποία ψήφισε το Σύνταγμα του 1844. Ο βασιλιάς Όθωνας είχε
υποχρεωθεί σε σκληρή οικονομική πολιτική, με απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και ευρείες περικοπές μισθών. Επίσης, είχε
μειώσει την ετήσια βασιλική χορηγία κατά 20% και είχε ανακαλέσει τους Έλληνες πρέσβεις στο εξωτερικό. Στην Αθήνα,
τη νέα πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, οι τιμές της γης
και των ακινήτων είχαν φτάσει στα ύψη, ενώ κυριαρχούσε η
τοκογλυφία. Περαιτέρω, ο απολυταρχικός τρόπος άσκησης
της εξουσίας του παλατιού πολλές φορές οδηγούσε σε μικροεξεγέρσεις, οι οποίες καταστέλλονταν αμέσως από τον κυβερνητικό στρατό. Το παλάτι συγκέντρωνε το γενικό μίσος και
αποτελούσε τον στόχο της πολιτικής και κοινωνικής πάλης.
Το 1840, ο Μακρυγιάννης ίδρυσε μια -κατά τον Όθωνα- παράνομη οργάνωση, με σκοπό την επιβολή συντάγματος. Στην οργάνωση σύντομα μυήθηκαν οπλαρχηγοί και αγωνιστές του ’21,
οι οποίοι είχαν παραγκωνισθεί από τους Βαυαρούς. Τα μέλη
της οργάνωσης δεσμεύονταν με όρκο στην πατρίδα και στην
Ορθοδοξία. Μερικοί από τους οπλαρχηγούς που μυήθηκαν
ήταν οι Θεόδωρος Γρίβας, Μήτρος Δεληγιώργης, Κριεζιώτης
κ.α.
Στη συνέχεια ο Μακρυγιάννης έστρεψε την προσοχή του
στους πολιτικούς μυώντας έμπιστα άτομα. Προσέγγισε και
μύησε τον αρχηγό του Ρωσικού κόμματος, τον Ανδρέα Μεταξά, ενώ στη συνέχεια προσχώρησε στο κίνημα και ο αρχηγός του Αγγλικού κόμματος, Ανδρέας Λόντος. Αυτοί οι δύο
κατόρθωσαν να παρασύρουν τις τάξεις τους τις πιο εξέχουσες
προσωπικότητες της εποχής όπως τους: Ρήγα Παλαμήδη,
Κωνσταντίνο Κανάρη, Χρύσανθο Σισίνη, Κωνσταντίνο Ζωγράφο κ.α. Για να επιτύχει όμως το κίνημα χρειαζόταν και η
συνεργασία του στρατού. Για τον λόγο αυτό μύησαν τον συνταγματάρχη Δημήτριο Καλλέργη ο οποίος μύησε μάλιστα μεγάλο μέρος της φρουράς των Αθηνών. Για να επιτύχουν τους
σκοπούς τους φρόντισαν να τον μεταθέσουν από το Άργος

στην Αθήνα και να τον διορίσουν στρατιωτικό διοικητή της
Αθήνας.
Η εξέγερση της 3ης Σεπτεμβίου
Ενώ αρχικά οι αρχηγοί της συνωμοσίας σκόπευαν να εξεγερθούν στις 25 Μαρτίου 1844, για να συμπίπτει με τον εορτασμό
της επανάστασης, αναγκάστηκαν να κινηθούν νωρίτερα, φοβούμενοι ότι το μυστικό τους είχε προδοθεί καθώς ο ενθουσιώδης Μακρυγιάννης διέδωσε την πληροφορία σε πολλούς.
Τα μέτρα των ανακτόρων επέσπευσαν κατά πολύ το κίνημα. Η
απόφαση για τη σύσταση έκτακτου στρατοδικείου, το οποίο το
πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου θα δίκαζε 83 επιφανή πολιτικά και
στρατιωτικά πρόσωπα με σκοπό την αποτροπή της λαϊκής εξέγερσης, οδήγησε τους επικεφαλής να δράσουν ακριβώς εκείνη
την ημέρα.
Το κίνημα είχε αποφασισθεί να ξεσπάσει στους στρατώνες,
έτσι ώστε να ακινητοποιηθούν άμεσα τα στελέχη του Οθωνικού καθεστώτος. Έτσι, τη νύχτα της 2ης προς 3ης Σεπτεμβρίου
πολλά σημαίνοντα στελέχη του κινήματος κατευθύνθηκαν
προς το σπίτι του Μακρυγιάννη για να δώσουν το τελικό σύνθημα. Η χωροφυλακή παρατήρησε τις ύποπτες κινήσεις γύρω
από την οικία του και την περικύκλωσαν. Ο Καλλέργης εξέθεσε
την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν το
έθνος, τόνισε ότι έπρεπε να τον ακολουθήσουν όλοι στο κίνημα, για το οποίο ήταν ενημερωμένοι οι αξιωματικοί του
στρατού, και ότι θα έπρεπε ή να πετύχουν ή να πεθάνουν. Με
το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα», ενθουσίασε τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες, οι οποίοι αμέσως το ενστερνίστηκαν. Το σύνθημα της εκκίνησης ήταν δυο
πυροβολισμοί. Στη μια μετά τα μεσάνυχτα, ο Καλλέργης
έδωσε το σύνθημα και ξεκίνησε συνοδευόμενος από μουσική,
τύμπανα και σάλπιγγες.
Η άφιξη του στρατού με ζητωκραυγές και συνθήματα συντέλεσε, ώστε να σπεύσουν προς τα ανάκτορα και οι κάτοικοι της
Αθήνας και να ενωθούν με τον στρατό. Ο Βασιλιάς έστειλε τον
υπασπιστή του Γρίβα Γαρδικιώτη και τον υπουργό στρατιωτικών Αλέξανδρο Βλαχόπουλο να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση και να προσπαθήσουν να μεταπείσουν τους στρατιώτες.
Κατά διαταγή όμως του Καλλέργη συνελήφθησαν αμέσως. Ο
Όθωνας, φοβούμενος για τα χειρότερα, έστειλε τον Στάινστορφ, τον διαγγελέα του, στο Σχινά για να φέρει τα πυροβόλα. Ο τελευταίος όμως προτίμησε να συνταχθεί με τους
επαναστάτες.
Ο Καλλέργης, στο μεταξύ, είχε διατάξει να ανοίξουν τη φυλακή του Μεντρεσέ και να απελευθερώσουν τους κρατούμενους, και παράλληλα είχε στείλει αποσπάσματα στρατιωτών
για να καταλάβουν τα υπουργεία, την Εθνική Τράπεζα, το Δημόσιο Ταμείο, το Νομισματοκοπείο και ένα σώμα του ιππικού
για να ελευθερώσει τον Μακρυγιάννη που ήταν αποκλεισμένος στο σπίτι του, περικυκλωμένος από τη χωροφυλακή. Οι
χωροφύλακες άρχισαν να πυροβολούν και οι έγκλειστοι ανταπέδωσαν. Κατά την ανταλλαγή των πυρών, σκοτώθηκε ένας
ενωμοτάρχης, ο μόνος νεκρός κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Όταν όμως έφθασε ο στρατός, οι χωροφύλακες υποχώρησαν και ο Μακρυγιάννης μπόρεσε να βγει έξω με τους
δικούς του. Στη πλατεία μπροστά από τα ανάκτορα είχε συγκεντρωθεί πλήθος λαού, φωνάζοντας συνθήματα.
Υπό την πίεση του στρατού και των πολιτών, ο Όθων αποδέχθηκε αμέσως το αίτημα να παραχωρήσει Σύνταγμα και την ίδια
ημέρα υπέγραψε το Διάταγμα περί σύγκλησης Εθνικής Συνέλευσης προς σύνταξη συνταγματικού πολιτεύματος (πρβλ.
Εγκ. Ελευθερουδάκη, τ. 5ος, σελ.323). Η Εθνική Συνέλευση
συνήλθε στις 8 Νοεμβρίου και πέτυχε εντός 3 μηνών να ψηφίσει το Σύνταγμα της 18-3-1844, που έθεσε τέλος σε μία περίοδο δωδεκαετούς απολυταρχικής μοναρχίας.
Η Πλατεία Συντάγματος, έστω και εάν δεν φέρει (όπως θα
έπρεπε) τα αγάλματα του Καλλέργη ή του Μακρυγιάννη, ονο-

μάζεται έτσι για να μας θυμίζει τον τόπο της ειρηνικής εξέγερσης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Η επέτειος της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί σημείο αναφοράς της ελληνικής
συνταγματικής ιστορίας και εμπνέει όσους αγωνίζονται εναντίον του αυταρχισμού και της ανισότητας και υπέρ της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.
Τραγική ειρωνεία ή απλά σύμπτωση
3 Σεπτεμβρίου είναι και η επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την
ίδια ημερομηνία με την ψήφιση του Συντάγματος, το 1974
ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που έμελε να
έχει καταστροφικές συνέπειες. Μόνο σοσιαλιστικό κίνημα τα
τελευταία χρόνια δεν απετέλεσε καθώς συνέπραξε με την
δεξιά έχοντας βάλει ήδη τη χώρα στα μνημόνια, υποδουλώνοντας και υποθηκεύοντας την χώρα για γενεές ολόκληρες.
Ο ΓΑΠ και τα Καστελλόριζα μας έμειναν για να θυμόμαστε το
ΠΑΣΟΚ που ασθμαίνει για να μπει στη Βουλή με την αβάντα
της ΔΗΜΑΡ.
Συμπερασματικά
Η ψήφιση του Συντάγματος, μαζί με όλες τις αναθεωρήσεις
που δέχθηκε κατά καιρούς απετέλεσε πολύ σημαντική εξέλιξη,
αποκύημα και δημιούργημα της επιθυμίας του ελληνικού λαού
να κυβερνείται δημοκρατικώς και όχι απολυταρχικώς. Δημοκρατία, ισότητα, ισονομία, δικαιοσύνη, εργασιακά δικαιώματα,
ανθρώπινα δικαιώματα και όλες οι άλλες αρχές που διέπουν
τις διατάξεις του καταπατώνται συστηματικά από τα κόμματα
της διαφθοράς. Πολιτικές αποφάσεις, προπαγάνδα, μίζες, εξοπλιστικά, νόμοι κάτω από το τραπέζι , πολιτική σήψη και καταστρατήγηση του συντάγματος και των διαδικασιών του
χαρακτηρίζουν το νεότερο πολιτικό σύστημα προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κραταιών.
Ο τρόπος ψήφισης των μνημονίων, οι διατάξεις του, τα υφεσιακά, αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί έχουν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικά από το ΣτΕ επανειλημμένως. Η αριστερά
ευαγγελιζόταν τη διαφάνεια, την πάταξη της διαφθοράς, την
δικαιοσύνη, την ισότητα, την προάσπιση της δημοκρατίας, υπερασπιστής της τήρησης του συντάγματος, μέθοδος που οδήγησε στην λήψη της εξουσίας. Ο λαός εξαπατήθηκε οικτρά
για άλλη μια φορά. Το τρίτο και σκληρότερο μνημόνιο και οι
διατάξεις του περί μείωσης συντάξεων, ΕΝΦΙΑ, υπερφορολόγηση κρίνονται αντισυνταγματικά. Και πόσοι άλλοι νόμοι,
όπως ο νόμος περί ιθαγένειας δεν έχουν περάσει ως νόμοι του
κράτους παρατύπως. Ακόμα και ο τρόπος διενέργειας των
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου είχε ερωτηματικά τα οποία
εκφράστηκαν ρητώς από την πρώην πρόεδρο της Βουλής
Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μετά από αυτόν τον συνεχή βιασμό και την καταστρατήγηση
του Συντάγματος πως είναι δυνατόν να ζητάμε δικαιοσύνη σε
ένα σύστημα άδικο; Πως έχουν το θράσος οι πολιτικοί να βγάζουν πανηγυρικούς ενώ το έχουν καταστρατηγήσει; Έχουν
χαθεί τα ιδεώδη των πρωταιτίων καθώς αυτοί ήταν άνθρωποι
διορατικοί και πνευματώδεις και όχι στυγνοί καιροσκόποι και
εκμεταλλευτές. Κάποιοι αναρωτιώνται αν υπάρχει ακόμα αιτία
να γιορτάζουμε την επέτειο του Συντάγματος;
Και απαντώ ΝΑΙ. Γιατί αυτό αποτελεί φάρο για όλους εμάς που
αγαπάμε την πατρίδα και την ένδοξη ιστορία της, ώστε να μην
χάσουμε το δρόμο προς τη δημοκρατία. Την ουσιαστική δημοκρατία. Και όχι το κακέκτυπο της σημερινής εποχής. Τα ιδεώδη αυτά δεν πρέπει να σβήσουν και να χαθούν στο πέλαγος
της ανομίας. Γιατί τότε θα είμαστε χαμένοι ολοσχερώς…….
ithesis.gr. Πηγές ιστορικών πληροφοριών: Wikipedia, argolikivivliothiki,
newbomb, christoslinteris.blogspot.com
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«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας»
Τριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες στη Βούλα
Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό Ελληνισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και
ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής
Αγωγής του Δήμου στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου.
Όλες οι εκδηλώσει θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία
ΙΜΙΩΝ (κεντρική πλατεία Βούλας) έναντι του Ι.Ν. Αγ.
Ιωάννη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου:
20.00: Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας σε συνεργασία
με το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, με τίτλο: «Η Αττική υποδέχεται τους πρόσφυγες του ‘22». Η έκθεση

έχει εμπλουτιστεί από τις προσωπικές συλλογές του Γ.
Σταμπέλου και του Στ. Χατζηστεφάνου που αναδεικνύουν το κομμάτι που αφορά στην τοπική ιστορία της
Βούλας.
Παράλληλα, θα εγκαινιαστεί και η έκθεση «Το Μικρασιάτικο Σπίτι στη Βούλα», στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2).
20.30: Αφιέρωμα με τίτλο «Ιστορική Προσφυγική
Μνήμη», ένα χρονικό του Μικρασιάτικου Ελληνισμού
με τον συγγραφέα και διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας
Βλάση Αγτζίδη και τον ηθοποιό Τάκη Χρυσικάκο σε
ρόλο αφηγητή. Το χρονικό θα είναι εμπλουτισμένο με
οπτικοακουστικό υλικό από το αρχείο της ΕΡΤ και το
μουσικό σύνολο της Στέλλας Καρύδα, που θα ερμηνεύσει μικρασιατικά τραγούδια.
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:
20.30 μ.μ.: Μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στη μνήμη της
Μικρασιατικής καταστροφής, με τον Κώστα Μακεδόνα
και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Η συναυλία, σε μορφή μουσικής παράστασης, θα έχει τη σκηνοθετική σφραγίδα
του Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος θα είναι και ο αφηγητής ενώ θα συμμετέχει η εθελοντική θεατρική ομάδα
του Δήμου Βούλας, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Μ. Ντάφλου, η Παιδική Χορωδία Viva Voce του
3ου Δ.Σ. Βούλας την οποία ο Κώστας Μακεδόνας εμπιστεύεται για 2η φορά να τον συνοδεύσει στο μουσικό
αυτό ταξίδι της Σμύρνης και ο Λαογραφικός Όμιλος
Βάρης «Σεμέλη».
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου: 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση
για τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής, στον

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ στη Λαυρεωτική
Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου
Λαυρεωτικής με τίτλο “Θορικά”,
με πλούσιες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και εκθέσεις.
ΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ:
19:00 - ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ ΦΩΤΗ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και
σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙ-

ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ
“ΓΚΟΛΦΩ FOREVER” TOY ΝΤΙΝΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η μετατροπή του γνωστού δραματικού ειδυλλίου του Περεσιάδη σε ξεκαρδιστική
καταιγιστική κωμωδία από τον Σπυρόπουλο κάνει τον θεατή μέτοχο των παθών
των ανεκδιήγητων ηρώων.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΘΕΣΠΙΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΡΑΒΕ…ΞΗΛΩΝΕ” ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
Μια σύγχρονη και δροσερή κωμωδία που
μας ταξιδεύει πίσω, στον παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο, φέρνοντας στις
μνήμες μας αξέχαστους μεγάλους ηθοποιούς και αλησμόνητες ατάκες!

ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Λιμάνι -

Χώρος Χυτήριο
12 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”
ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ
ΩΡΕΣ 20:00-22:00
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΕΝ ΛΑΥΡΙΩ - ΩΡΕΣ 18:00-22:00
Οι καλλιτέχνες του Συλλόγου Εικαστικών
Μεσογαίας εμπνευσμένοι από την ιστορία,
την φύση και την ιδιαιτερότητα του χώρου
του Λαυρίου δημιούργησαν μία έκθεση με
έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας και κεραμικών.

Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη Βούλας. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Ιωνίας στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού.
20:00 μ.μ. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Βάρης «Σεμέλη» και της
Ένωσης Μικρασιατών Γλυφάδας «Το Άργενον». Θα
ακολουθήσουν κεράσματα από τη Μικρά Ασία.
21.00: Θεατρική παράσταση «Αγγέλα Παπάζογλου»
από τη θεατρική ομάδα «Μεταξουργείο», με την Άννα
Βαγενά στον κεντρικό ρόλο.
Σε όλη την διάρκεια του τριημέρου θα λειτουργούν και
οι δύο εκθέσεις ενώ «Το Μικρασιάτικο Σπίτι στη
Βούλα» θα λειτουργήσει μέχρι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τις καθημερινές από τις 18.00 έως τις 21.00
και τα Σαββατοκύριακα από τις 10.00 έως τις 22.00.

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015»
Εκδηλώσεις
Οι εκδηλώσεις του Δήμου
Κρωπίας με τίτλο “Σφήττεια”
συνεχίζονται.
7 Σεπτεμβρίου (εορτασμός
Γέννησης Παναγίας Θεοτόκου) στον Άγιο Δημήτριο
Αλυκού,
11 Σεπτεμβρίου, συναυλία
του Δημήτρη Μπάση και της
Ραλλίας Χρηστίδου (Θέατρο
Πλ. Δεξαμενής, 21:30).
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το
1ο Urban wave –graffiti festival στο Δημοτικό Στάδιο
«Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρης» στις 11 το πρωί, με
μια σημαντική παρουσία κορυφαίων καλλιτεχνών graffiti.

Στις 6 το απόγευμα στον
ίδιο χώρο αρχίζει η ζωντανή
μουσική συναυλία με τους,
ΑΝSER, TINY JACKAL και
EMOR. Την εκδήλωση ανοίγουν οι BIC.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα διεξάγονται αγώνες
επίδειξης BMX.
Την Κυριακή ολοκληρώνονται τα Σφήττεια 2015 με την
εκδήλωση της Βραδιάς
αποφοίτησης μαθητών των
Λυκείων του Κορωπίου και
της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(Θέατρο Πλ. Δεξαμενής,
20:30)

LATINO CUBANO, στην
Δημοτική Πλαζ Αυλακίου!
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κ.Δ.Ε.Μ., φιλοξενούν για
δεύτερη συνεχή χρονιά το συγκρότημα LOCA LATINA
(LATINO CUBANO), στην Δημοτική Πλαζ Αυλακίου στο
Πόρτο Ράφτη. Mία, γεμάτη κέφι και διασκέδαση, μουσική
εκδήλωση, την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα
9:00 το βράδυ.
Οι LOCAL LATINA (LATINO CUBANO) είναι ένα μουσικό
συγκρότημα με εμφανίσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, ζωντάνια, χρώματα και ρυθμούς της Καραϊβικής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΕΒΔΟΜΗ

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΕΛΙΔΑ 5

Γιορτή μελιού στην Κερατέα!
Διήμερο εκδηλώσεων διοργανώνει η Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής, για 17η χρονιά με αφορμή τη Γιορτή του Μελιού και των προϊόντων μέλισσας.
Τη γιορτή έχει καθιερώσει η Κερατέα εδώ και 17 χρόνια συνεχώς και κάθε
χρόνο συγκεντρώνει πολύ κόσμο.
Ετσι και φέτος το διήμερο 5 - 6 Σεπτεμβρίου θα εξελιχθεί μια γιορτή για το
μέλι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας.
Προϊόντα μελιού, λουκουμάδες και
άλλες λιχουδιές. Οι επισκέπτες θα
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τα προϊόντα με βάση το μέλι, να δοκιμάσουν και, αν θέλουν, να αγοράσουν
προϊόντα μελιού από τους ντόπιους παραγωγούς-μελισσοκόμους.

Πλούσιες εκδηλώσεις στο Δήμο Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου οργανώνει πλούσια πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων
με θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, συναυλίες και άλλα. Η
είσοδος είναι ελεύθερη. Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται στον Παλιό Σιδηροδρομικό σταθμό του Διονύσου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Σάββατο 5/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική
Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου «Εν
Δράσει» Αγγελικής Δαρλάση «Ονειροφύλακες» (Παιδική Σκηνή)
Κυριακή 6/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική
Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου «Εν
Δράσει» Ευτυχίας Δρακοπούλου, «Η
Πανσιόν»

Παράλληλα τα μουσικά σύνολα της
Γλυκερίας με την ορχήστρα της (Σάββατο 5/9 και των Τάκη Σούκα, Λένας
Αλκαίου την Κυριακή 6/9 θα ψυχαγω-

Δευτέρα 7/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική
Παράσταση από την Πειραματική
Σκηνή Δήμου Περιστερίου Μέντη
Μποσταντζόγλου «Φαύστα, η απωλεσθείς κόρη»

H Γιορτή, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, του Ν.Π.Δ.Δ. Θορικος
και του Εμπορικού-Επαγγελματικού-Βιοτεχνικού Συλλόγου Κερατέας.

Τρίτη 8/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι

γήσουν τους παρευρισκόμενους.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία Λέξις»
Α. Σ. Εξυπερύ «Ο μικρός πρίγκιπας»
(Παιδική Σκηνή)
Τετάρτη 9/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική
Παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Νίκαιας-Ρέντη «Ρενδία
Λέξις» Ντίνου Σπυρόπουλου «Γκόλφω
for ever»
Πέμπτη 10/9/15 ώρα 20.30 Θεατρική
Παράσταση από την Ομάδα Θεάτρου
Δήμου Αγίας Παρασκευής Π. Παναγόπουλου, Ε. Πλατή «Ζητούνται νέοι και
νέες»
Σάββατο 12/9/2015 ώρα 20.00 «5ο
Συμπόσιο Αμπέλου και Οίνου Δήμου
Διονύσου» με τον οινολόγο Δ. Χατζηνικολάου. Θέμα: «Πάμε σαν άλλοτε..»
με τραγούδια, καντάδες, πάτημα σταφυλιών και δοκιμή κρασιών.

ΕΒΔΟΜΗ

6 ΣΕΛΙΔΑ - 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Δημοσθένης Δόγκας:

«Έναν χαμένο χρόνο για την Περιφέρεια Αττικής»

Δήλωση για τις βουλευτικές εκλογές

Για απραξία κατηγορεί τη Δούρου ο Σγουρός.
Η Δούρου απαντά με ερωτήματα

Κατέληξα στην απόφαση να μην είμαι υποψήφιος
βουλευτής στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου 2015.
Στόχος μου την επόμενη περίοδο είναι να αφιερωθώ
εξ ολοκλήρου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και στα καθήκοντά μου ως δημοτικού συμβούλου,
επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Βούληση”.

Πεποίθησή μου είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ανθρώπους που δεν χρειάζονται την κεντρική
πολιτική.
Η συμμετοχή μου στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015
υπήρξε μα αναγκαιότητα πατριωτικού καθήκοντος.
Ευελπιστώντας να προκύψει από τις εκλογές μια κυβέρνηση εθνικής ομοψυχίας, εύχομαι σε όλους καλή
επιτυχία.

Δωρεάν Mαθήματα χορού και
μουσικοκινητικής αγωγής
στον Σφηττό Κορωπίου
Tο Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός του Δήμου Κρωπίας ανακοινώνει ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων για συμμετοχή στο
τμήμα εκμάθησης ελληνικού χορού ενώ θα λειτουργήσει και τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Τα μαθήματα απευθύνονται σε μικρούς
(παιδιά-εφήβους) και μεγάλους και ξεκινούν το Σάββατο
12 Σεπτεμβρίου, ώρες 14.30 έως 19.30 στο χώρο του
ΚΑΠΗ (Ν.Ντούνη 4).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για εγγραφές και πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-662 2324
(εσωτ.144, 3ος Όρ.ς Δημαρχείο) καθώς και στο 6974-64
1000. Υπεύθυνος διδασκαλίας Νίκος Λουκάς.

Ξεκινούν τη λειτουργία τους
οι Παιδικοί Σταθμοί των Δήμων
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η «Βραυρώνιος» ενημερώνουν, ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου σε Μαρκόπουλο
και Πόρτο Ράφτη, θα λειτουργήσουν από την Δευτέρα,
07-09-2015, με τα παιδιά που φιλοξενούνταν σε αυτούς
κατά την περσινή σχολική χρονιά.
Από την Δευτέρα, 14-09-2015, οι Παιδικοί Σταθμοί του
Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, καθώς στις 13-092015 θα εκδοθούν τα αποτελέσματα του σχετικού επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος, για την κάλυψη
των θέσεων για τη σχολική περίοδο 2015-2016.

Δριμύ κατηγορώ για απραξία και ψεύτικες υποσχέσεις απήύθυνε με ανακοίνωσή
του
ο
πρώην
Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης
Σγουρός προς την νυν περιφερειάρχη
Ρένα Δούρου, επ’ ευκαιρία της ενός
έτους θητείας της στην Περιφέρεια
Αττική.
Προχειρότητα, απραξία, αναποτελεσματικότητα, σκληρο κομμάτικό κατεστημένο
και
φωτογραφικές
ρυθμίσεις είναι κάποιες από τις κατηγορίες του Σγουρού προς τη Δούρου.

Kατηγορίες για:
― Το ΕΣΠΑ, για τα έργα υποδομών
που έχουν ανάγκη οι πολίτες, καρκινοβατεί. Τα έργα έχουν μείνει πολύ

πίσω σχεδόν στο σύνολό τους και
εάν δεν δοθεί χρονική παράταση για
την ολοκλήρωσή τους, οι συνέπειες
θα είναι καταστροφικές.
― Η κοινωνική πολιτική, που δήθεν
θα ασκούσαν προς όφελος των αδυνάτων έπεσε σε ξέρα. Διότι μπορεί
να αύξησαν τα κονδύλια για κοινωνικές δαπάνες κατά 11 εκατ. ευρώ,
όμως ένα χρόνο μετά δεν έχει εκταμιευθεί ούτε φράγκο.
― Η διαφάνεια, ξαφνικά έγινε κακός
μπελάς. Κάπως έτσι ξέχασαν να φέρουν στο περιφερειακό συμβούλιο
την τριμηνιαία έκθεση του προϋπολογισμού, κάπως έτσι κατάργησαν
την αναμετάδοση των συνεδριάσεων στον ΕΔΣΝΑ και τώρα συνεδριάζουν πίσω από κλειστές πόρτες.
― Η διαχείριση των απορριμμάτων,
από πρόβλημα υπό επίλυση, οδηγήθηκε ξανά σε επικίνδυνες ατραπούς.
Οι διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχτεί, που θα έλυναν το πρόβλημα
της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια, ακυρώθηκαν και όλα βρίσκονται
σήμερα στο απόλυτο τέλμα.
― Οι υποσχέσεις και οι βαρύγδουπες

δεσμεύσεις για κλείσιμο του ΧΥΤΑ
Φυλής για κατάργηση του έργου στο
Γραμματικό κατέληξαν πολύ γρήγορα
στο καλάθι των αχρήστων, αφού δημόσια πια παραδέχτηκαν ότι ο ΧΥΤΑ
θα λειτουργεί τουλάχιστον μέχρι το
2019.
Το Πεδίο του Άρεως, για το οποίο
ασκήθηκε κριτική κατά την προηγούμενη θητεία, σήμερα προκαλεί μόνο
θλίψη.
Η ακομμάτιστη και αχρωμάτιστη τοπική αυτοδιοίκηση που υποτίθεται
ότι πρέσβευαν, κατέρρευσε, και
πολύ γρήγορα ταυτίστηκαν με το
σκληρό κομματικό κατεστημένο, παραγγέλνοντας τροπολογίες και φωτογραφικές ρυθμίσεις …
Πρόκειται, αναμφίβολα, για λυπηρές
διαπιστώσεις. Και δεν γίνονται ούτε
για λόγους αντιπολιτευτικούς, ούτε
για λόγους ματαιοδοξίας. Θα ήταν
άφρων κάποιος που θα προσδοκούσε τη δικαίωση μέσα από την
αποτυχία των διαδόχων του και τη
συνακόλουθη καταστροφή της Αττικής.

“Πρόκληση στη λογική και αναίσχυντη
διαστρέβλωση της πραγματικότητας”, απαντά η Δούρου
Ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης των Αποβλήτων Αττικής
που ψηφίστηκε την Παρασκευή 28
Αυγούστου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ βάζει τις βάσεις
για μια νέα, οικονομικά, οικολογικά
και κοινωνικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, δίνοντας
έμφαση στη Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ), στην αποκεντρωμένη, με δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των
απορριμμάτων με αναβαθμισμένο το
ρόλο και τη συμμετοχή των Δήμων,
μέσω των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, με μικρής κλίμακας μονάδες
επεξεργασίας, σύμφωνα με την
αρχή της εγγύτητας. Πρόκειται για
μια πολιτική ακριβώς στον αντίποδα
της πολιτικής της τέως Διοίκησης
του ΕΔΣΝΑ, που προωθούσε τις φαραωνικές εγκαταστάσεις σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ,
παραβιάζοντας τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Ο τέως περιφερειάρχης οφείλει να
απαντήσει με σαφήνεια:
1. Γιατί δεν προχώρησε σε αξιολό-

γηση του ΠΕΣΔΑ ως όφειλε εκ του
νόμου (ΚΥΑ 50910/2727/2003, σύμφωνα με την οποία ο ΠΕΣΔΑ οφείλει να αξιολογείται ανά πενταετία);
2. Γιατί δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που είχε ξεκινήσει από το 2010;
3. Γιατί επί τέσσερα της θητείας του
η αναθεώρηση αυτή «σερνόταν» σε
μελετητικά και διοικητικά γραφεία,
χωρίς ποτέ να τεθεί σε διαβούλευση, χωρίς ποτέ να τεθεί υπόψη
των αρμόδιων αιρετών οργάνων, και,
εντέλει, χωρίς ποτέ να εγκριθεί;
Ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ δεν έχει
αξιολογηθεί (από το 2003 ως σήμερα) ενώ από το 2006 δεν έχει
γίνει αλλαγή – αναθεώρησή του,
σύμφωνα με όσα ορίζει η εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ας απαντήσει επίσης ο τέως Περιφερειάρχης αναφορικά με:
1. Το πλήρες αδιέξοδο και την ολοφάνερη αποτυχία του υφιστάμενου
ΠΕΣΔΑ που αποτυπώνεται στο
ΠΛΗΡΩΣ χρεοκοπημένο, οικονομικά, κοινωνικά, μοντέλο της Φυλής.
2. Τι εμπόδισε να εφαρμοστεί τα

όσα πρεσβεύει ο ν. 4042/12, όπου
ενσωματώνεται η Οδηγία – Πλαίσιο
2008/98/ΕΚ;
3. Τι εμπόδισε την υλοποίηση έστω
κι ενός έργου διαχείρισης απορριμμάτων κατά τη θητεία του;
Συνιστά πρόκληση στη λογική και
αναίσχυντη διαστρέβλωση της
πραγματικότητας, το να εγκαλείται
η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της
Περιφέρειας Αττικής για την…
εφαρμογή της νομιμότητας – ειδικά
από εκείνους που την έγραψαν στα
παλαιότερα των υποδημάτων τους
σε βάρος της δημόσιας υγείας και
του δημόσιου συμφέροντος.
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Aποχώρησαν 23 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
23 μέλη της τοπικής οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης με κοινή δήλωσή τους αποχώρησαν γράφοντας:
«Οι εξελίξεις που ζούμε θα καταγραφούν με μελανά γράμματα στην ιστορία της χώρας, αλλά και
στην ιστορία της Αριστεράς.
Η κυβέρνηση, παραβιάζοντας την απόφαση της
Κ.Ε. του κόμματος για άμεση διενέργεια Συνεδρίου, προχώρησε στην προκήρυξη πρόωρων
εκλογών. Εκλογών που τυγχάνουν της αμέριστης
αποδοχής της ίδιας της Μέρκελ γιατί θα διενεργηθούν με λίστα και έτσι θα «καθαρίσει» το πολιτικό σκηνικό από τα βαρίδια της ασυμβίβαστης
αριστεράς.
Μετά από την κατ’ επανάληψη κατάφωρη παραβίαση του συνόλου του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των προγραμματικών δεσμεύσεων
της κυβέρνησης Τσίπρα στη Βουλή, μετά την επιλογή να υιοθετήσει η κυβέρνηση το σχέδιο της εγχώριας αστικής τάξης & της τρόϊκας για ένα νέο
σκληρό μνημόνιο, μετά την «κατάργηση» των συλλογικών και δημοκρατικών διαδιαδικασιών μέσα
στο κόμμα, στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε μονομερώς, αυθαίρετα και πραξικοπηματικά.
Η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στον Αλέξη Τσίπρα
και το «επιτελείο» του, που ο ίδιος επέλεξε, στην
ηγετική ομάδα του κόμματος και της κυβέρνησης,
που μαζί με ομάδα στελεχών και μελών του κόμματος, συνέπραξαν ενεργά ή ανέχθηκαν σιωπηρά
το κομματικό πραξικόπημα και την κοινοβουλευτική εκτροπή.
Οι επιλογές αυτές, όχι μόνο απαξιώνουν εμάς ως
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μας οδηγούν εκ των
πραγμάτων έξω από τις γραμμές του «μεταλλαγμένου» πλέον ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε το νέο μνημόνιο - όπως άλλωστε και τα προηγούμενα - που
έρχεται να δώσει την χαριστική βολή σε έναν ήδη
καθημαγμένο λαό.
Γιατί αρνούμαστε να παίξουμε το ρόλο του κομπάρσου και ν’ αποτελέσουμε «μέρος της λύσης».
Αρνούμαστε την υποταγή στο νεοφιλελεύθερο
«μονόδρομο». Διεκδικούμε να παλαίψουμε μέσα
στη κοινωνία, σαν «μέρος της ρήξης».
Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, κρατώντας
ζωντανές τις δημοκρατικές, αριστερές και ριζοσπαστικές παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε το περήφανο
και μαζικό ΟΧΙ του λαού και της νεολαίας στο δημοψήφισμα, με στόχο την ανατροπή των μνημονίων και της λιτότητας, καθώς και την ανάκτηση
της λαϊκής δημοκρατικής κυριαρχίας. Με στόχο να
ανασάνουν τα εργατικά, τα λαϊκά και τα μεσαία
στρώματα που εξαθλιώνονται & η νεολαία που περιθωριοποιείται από την νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή & αυταρχική πολιτική».
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, 2 Σεπτέμβρη 2015

Ο Δήμος Παλλήνης καθαρίζει και απολυμαίνει
τους κάδους απορριμμάτων
Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζει πιο
εντατικά την πολυμέτωπη εκστρατεία καθαριότητας σε όλο το
εύρος του, μετά τις δυσάρεστες
συνέπειες που παρατηρήθηκαν
πρόσφατα, τόσο λόγω της έλλειψης προσωπικού – εξαιτίας των
καθυστερήσεων του ΑΣΕΠ, αλλά
και των περιορισμών στις προσλήψεις – όσο και λόγω της εφαρμογής
των
capital
controls
(καθυστερήσεις στην προμήθεια
καυσίμων).
Μετά την συνεχιζόμενη μεγάλη
επιχείρηση απομάκρυνσης των τεράστιων όγκων συγκεντρωμένων
κλαδιών που δημιουργήθηκαν από

την ανεξέλεγκτη εναπόθεσή τους
σε κάθε σημείο της πόλης μας, η
υπηρεσία Καθαριότητας του
Δήμου Παλλήνης προχωρά και
στο πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων αλλά και την απολύμανση
στον περιβάλλοντα χώρο τους,
για την ενίσχυση της ουσιαστικής,
αλλά και της αισθητικής αναβάθμισης της καθαριότητας και της δημόσιας υγιεινής.
Παράλληλα, οι εργάτες στην υπηρεσία Καθαριότητας, προχωρούν
και στην αποκατάσταση των κατεστραμμένων καπακιών στους κάδους απορριμμάτων.
Η εικόνα της πόλης μας, αλλά και
η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας
αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, όπως
επίσης να προστατεύεται η υγεία
των δημοτών
Για να το πετύχουμε αυτό κρίνεται

ως υψίστης σημασίας η συνεργασία των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης, προκειμένου να διατηρηθεί
η πόλη καθαρή.
Η υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει τους δημότες ότι: η αποκομιδή των απορριμμάτων σταματά
το απόγευμα της Παρασκευής και
τα απορριμματοφόρα ξεκινούν και
πάλι τα δρομολόγια της εβδομάδας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Με αυτή την προϋπόθεση, απευθύνει θερμή παράκληση στους δημότες, στο πλαίσιο της κοινής
προσπάθειας να διατηρηθεί η πόλη
καθαρή, να μην βγάζουν τα σκου-

πίδια τους από το απόγευμα της
Παρασκευής και έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.

λουθεί να ισχύει και για τα μεγάλα
αντικείμενα που κάποιος θέλει να
πετάξει.
Το τηλέφωνο που μπορούν να
απευθυνθούν οι δημότες σε αυτές
τις περιπτώσεις είναι 2132031609.
Για ογκώδεις οικιακές συσκευές ,
όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων,
ψυγεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές
κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων,
συσκευές ψύξης και θέρμανσης,
κλιματιστικά, ανεμιστήρες κ.λ.π., ο
Δήμος Παλλήνης έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία Free –
Recycle παραλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ
από το χώρο σας τις μεγάλες συσκευές, μ’ένα τηλεφώνημα στο
210 8064402.
Επίσης, ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ και
σκεφτείτε τις εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των σκουπιδιών
σας, όπως είναι:
― οι κάδοι οικιακής
κομποστοποίησης,
― οι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων
(μπορντώ κάδοι),
― οι κάδοι χαρτιού (κίτρινοι κάδοι)
― οι κάδοι ανακύκλωσης (μπλε
κάδοι)
― οι κάδοι γυαλιού
― οι κάδοι μπαταριών

Παράλληλα, επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι καθαρίζουν τους κήπους και τις αυλές τους το
διάστημα αυτό και εναποθέτουν τα
προϊόντα του κλαδέματος ατάκτως στους κάδους απορριμμάτων
ή παραπλεύρως αυτών, καλό θα
ήταν να γνωρίζουν ότι αν αυτά
είναι μικρές ποσότητες δεμένες
δίπλα στον κάδο διευκολύνουν
αφάνταστα στην αποκομιδή τους.
Αν όμως πρόκειται για τα υπολείμματα από ολόκληρα δέντρα ή μεγάλης
έκτασης
κήπους
πολυκατοικιών (τα υπολείμματα
των οποίων δε χωράνε πουθενά)
τότε οφείλουν να το πράξουν προγραμματισμένα σε συνεννόηση με
την υπηρεσία Καθαριότητας.
Να σημειωθεί ότι το ίδιο εξακο-

«Όλοι μαζί και χωρίς κόστος,
μπορούμε να διατηρήσουμε την
πόλη μας ΚΑΘΑΡΗ
και να την κάνουμε ΟΜΟΡΦΗ.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση
σας».
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Πάντα συννεφιά…
Αιολική ενέργεια: Ηλεκτρική
ενέργεια/μηχανή που παράγεται μέσω του ανέμου. Ένας έλικας με πτερύγια σε κλίση
περιστρέφεται απ' τη δύναμη
του ανέμου και φορτίζει μια
γεννήτρια που αποθηκεύει φορτία ηλεκτρονίων (νόμος M.
Faraday).
Ηλιακή ενέργεια: Ηλεκτρική
ενέργεια/μηχανή που παράγεται μέσω του Ήλιου. Πάνελ με
κυψέλες πυριτίου θερμαίνονται
από τον Ήλιο σχηματίζοντας
κύκλωμα παραγωγής ηλεκτρικής τάσης.
Διασχίζοντας την Ευρώπη θα

συναντήσεις σε πολλές χώρες
αιολικά πάρκα (σειρές με ανεμογεννήτριες) στις βουνοκορφές ή τις κοιλάδες, όπως και
σειρές φωτοβολταϊκών εκτάσεων για την εκμετάλλευση
των στοιχείων της φύσης στην
δωρεάν παραγωγή ρεύματος.
Οι Έλληνες πρωτοπόρησαν ειδικά στο μεσαίωνα με τους ανεμόμυλους στις Κυκλάδες.
Όμως τον εικοστό αιώνα τους
έκλεισαν και έκτοτε το παίρνουν από εργοστάσια. Αφού
κάτι το έχεις δωρεάν γιατί να
ξοδέψεις για να το παράγεις;
Μάλλον γιατί είσαι νεοέλληνας!
Η Ευρώπη στερείται σε ήλιο και
άνεμο όλο τον χρόνο κι όμως
έχει εκμεταλλευτεί αυτές τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(συν την ανακύκλωση) στο έπακρον. Στην χώρα μας που έχει,
ειδικά στις Κυκλάδες, απεριόρι-

στο ήλιο και αγέρα όλο τον
χρόνο γιατί δεν έχουν όλα τα
νησιά ανεμογεννήτριες ή ανεμόμυλους σε λειτουργία και
φωτοβολταϊκές πλαγιές; Γιατί
συνεχίζουν να πληρώνουν
ακριβά το ρεύμα ενώ θα μπο-

ρούσαν να το έχουν με πολύ

μικρό κόστος;
Ασφαλώς το ένα είναι ξένος
δάχτυλος που δεν θέλει την οικονομική ανεξαρτησία της
χώρας αλλά και οι εδώ συντεχνίες/συνδικαλισμός και το μονοπώλιο
στην
παραγωγή
ρεύματος. Έτσι πληρώνουν κάποιους να εναντιώνονται στην
τοποθέτηση με πρόσχημα την
αισθητική υποβάθμιση του νησιού. Ακόμα θέλουν να γεμίσουν ένα νησί μ' αυτά όμως για
να ρευματοδοτήσουν κυρίως
την Αθήνα αφήνοντας ελάχιστο
στο νησί, απαξιώνοντας έτσι
τους γηγενείς κατοίκους.
Ψάχνοντας για σπίτι σε διάφορες περιοχές των δυτικών προαστίων, διαπίστωσα με έκπληξη
πως 9 στα δέκα ΔΕΝ είχαν
ηλιακό θερμοσίφωνα εγκατεστημένο. Και τα παλιά αλλά και
τα καινούρια μέχρι πέντε ετών!
Δηλαδή, δε φτάνει που βάζουν

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής
email: apovital@gmail.com

μόνωση της πλάκας (Dow) τσιγκουνιά και σε ένα τόσο καθημερινό αγαθό; Ένας ηλιακός
κοστίζει 300-600€, το θερμοσίφωνο 90-150€ + 100€/έτος
(μισή ώρα/μέρα).
Ουσιαστικά λειτουργούμε σαν
τυφλοί, σαν να ζούμε στη Νορβηγία ή τον Καναδά, να μην πω
Ανταρκτική. Για μας έχει πάντα
συννεφιά…

ΒΑΛΤΕ ΟΛΟΙ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ
Τον τίτλο αυτό θα μπορούσα να βάλω, παρακολουθώντας και αναλύοντας την σημερινή επικαιρότητα,
διαπιστώνοντας ότι πρωτεργάτες σε αυτή την «ιερή»
προσπάθεια είναι, οι ξένοι δανειστές, με προεξάρχοντες τους Γερμανούς και ακολουθούν οι απανταχού, ανά τον κόσμο, χρηματοπιστωτικοί οίκοι, καθώς
και η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών, αλλά και
ξένων, δημοσκοπικών εταιρειών και των ΜΜΕ, σε
«αγαστή συνεργασία» με τα original μνημονιακά κόμματα του ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΚΙΔΗΣΟ, ΔΗΜΑΡ,
ΛΑΟΣ, αλλά και τους νεόκοπους κομματικούς συνδυασμούς, που ξεπηδούν «όλως τυχαίως» στο πολιτικό προσκήνιο, από «αγάπη για τα δίκαια της
Πατρίδας και τον λαού της», όπως αυτοί των Βαρουφάκη, Λαφαζάνη, Καπερνάρου, Λεβέντη και άλλων
«αφανών» πολιτικών φορέων, που προσφέρουν «ανιδιοτελώς» την βοήθειά τους…
Και εξηγούμαι:
Η ιστορία είναι γνωστή και το διακύβευμα πολύ μεγάλο και σημαντικότατο.
Υπάρχει η μεγάλη ομάδα των πολιτικών ηγετών και
στελεχών των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΙΔΗΣΟ,
ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, που «παίζεται η
πολιτική τους υπόσταση και η ατομική τους ελευθερία, καθότι τους αναλογούν βαρύτατες κατηγορίες
χειρισμού κρατικών οικονομικών υποθέσεων και σοβαρότατων εθνικών θεμάτων, που οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική καταστροφή και τον ελληνικό
λαό στην εξαθλίωση και στον αφανισμό, με την κάθε
μορφής συμμετοχή τους στα δύο πρώτα μνημόνια,
απόρροια των οποίων, είναι και η υποχρεωτική και
αναγκαστική αποδοχή από τους μέχρι προ ολίγων
ημερών, πολιτικούς κυβερνώντες, η υπογραφή του

τρίτου μνημονίου.
Από την πλευρά των δανειστών, υπάρχει επίσης
ανάγκη επιστροφής στο τιμόνι της Ελλάδας των
«δικών» τους πολιτικών συνεργατών, οι οποίοι «δεν
τους στεναχώρησαν ποτέ», όπως είπε και ο Γιούνκερ,
υπονοώντας τους κκ. Σαμαρά και Βενιζέλο, καθότι
αυτοί υπέγραφαν αμέσως και χωρίς την παραμικρή
αντίρρηση, οτιδήποτε απαιτούσαν οι ξένοι δανειστές,
ακόμη και την απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας,
με ότι κακό συνεπάγεται για την χώρα και το λαό
της…
Επίσης, θέλουν να αποδείξουν και στα άλλα κράτη
της νότιας και όχι μόνον Ευρώπης, ότι οι αριστερές
κυβερνήσεις δεν ευδοκιμούν και είναι ανεπιθύμητες.
Έχοντας λοιπόν να επιδείξουν για την ώρα, την πύρρεια νίκη τους επί της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝ.ΕΛ., στέλνουν ένα μήνυμα στους λαούς της
Ευρώπης, ότι οι φιλολαϊκές κυβερνήσεις που θα τολμήσουν να εναντιωθούν στην εξουσία των πλούσιων
ευρωπαϊκών κρατών της Ευρώπης, στο ΔΝΤ και στο
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα είναι «χαμένοι από χέρι» και παρά την όποια πλειοψηφία μπορεί να διαθέτουν, θα μετατραπούν σε «μνημονιακούς
σκλάβους», φαίνεται να λέει το μήνυμα…
Έτσι, απόρροια και «βοήθεια στην κατανόηση του μηνύματος» φαίνεται να είναι τα παραπλανητικά δημοσκοπικά φαινόμενα του γερμανικού Τύπου (Bild
Zeitung κ.ά.), που σε λίγο θα βγάλει την ΝΔ να προηγείται του ανεπιθύμητου, για τους Γερμανούς, ΣΥΡΙΖΑ και τους επίσης ανεπιθύμητους ΑΝ.ΕΛ., εκτός
Βουλής, ενώ αντίθετα, το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει ταχύτατα, οι Κεντρώοι του Λεβέντη να ξεπερνούν με άνεση το 4%, το παραπαίον ΠΟΤΑΜΙ να

συνεχίζει σταθερή ανοδική πορεία, διεκδικώντας την
τρίτη θέση, (φιλογερμανικό κόμμα, γαρ) ενώ κόμματα
αδιάφορα όπως το ΚΚΕ, αλλά και επικίνδυνα, για την
ευρωπαϊκή πολιτική ισορροπία, όπως η Χρυσή Αυγή,
να τα υποβιβάζουν κατά 1,5 έως και 3 μονάδες, στην
προσπάθειά τους να διαμορφώσουν από τώρα τις πολιτικές απόψεις των Ελλήνων ψηφοφόρων, ώστε να
θέσουν εκτός μάχης τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ.
στις επικείμενες εκλογές της 20ης Σεπτεμβριου.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ελληνικές δημοσκοπικές εταιρείες (καθότι «λεφτά υπάρχουν» για τέτοιες
«ανάγκες»), όπως και όλα τα μνημονιακά τηλεοπτικά
ΜΜΕ και ο φίλα προσκείμενος έντυπος Τύπος, αφού,
αυτοί κι’ αν δεν έχουν «λερωμένη τη φωλιά» τους,
για την κατάντια της χώρας και του λαού της, αφού
συνέπραξαν και βοήθησαν τα μέγιστα (με το αζημίωτο, βέβαια), όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις
που «έσωσαν» τη χώρα και εκτός όλων των άλλων,
«κατάφεραν» και οδήγησαν στην αυτοκτονία πάνω
από 10.000 Έλληνες …
Μέσα από αυτές τις συνθήκες είναι που παλεύουν με
νύχια και με δόντια να οδηγήσουν την Ελλάδα στην
ολική καταστροφή και ο μόνος παράγοντας που τους
λείπει σε αυτή την προσπάθεια, είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο οποίος αν τους πιστέψει και «ξαναφάει
το κουτόχορτο» που του δίνουν οι παραπάνω περιγραφόμενοι «καλοθελητές», θα λάβει η παράσταση
οριστικά τέλος…
Σε αυτόν εναπόκειται να αποδείξει, ότι διαθέτει λογική κρίση, ώστε να διαλέξει την σωτηρία του, από
την ολική καταστροφή που του ετοιμάζουν.
ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΟΣ
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Μια που η παιδεία είναι εγχώρια, δεν πειράζει. Ετσι θα
δημιουργήσουμε και άλλου τύπου βόδια...
Kι αυτό όπως ξεκαθαρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμοδίως (η επιβολή του ΦΠΑ στα ιδιωτικά) είναι έμπνευση του ΣΥΡΙΖΑ!

Αννα Μπουζιάνη

Αύξηση ΦΠΑ 23% στην Παιδεία
Ποιος είπε ότι η Παιδεία έχει προτεραιότητα σε ένα
κράτος; Ποιος δεν ξέρει ότι οι γονείς αιμμοραγούν για
να λάβουν την απαραίτητη γνώση τα παιδιά τους μέσα
από φροντιστήρια ξένων και μαθημάτων, αφού η δημόσια παιδεία βρίσκεται σε αποσύνθεση. Χωρίς δασκάλους, χωρίς καθηγητές θα ξεκινήσουν και φέτος τα
σχολεία και “κύριος είδε” αν θα συμπληρωθούν μέσα
στο χρόνο.
Το 4ο Μνημόνο αλλά Τσίπρα, έβαλε 23% φόρο στα κρέατα, αλλά όχι σε όλα. Μόνο στα βόδια. Ετσι ξεσηκώθηκαν οι εισαγωγείς, αφού τα βόδια κυρίως εισάγονται,
δεν είναι ντόπια.
Ετσι αφαίρεσαν το ΦΠΑ από τα βόδια και το μετέφεραν
στην παιδεία.

Κατ’ επιλογήν είσοδος
προσφύγων στη Γερμανία
Βοήθεια!!! Κραυγή αγωνίας από τα νησιά μας. Χάθηκαν
οι ντόπιοι μέσα στους πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες
υπέρτεροι των ντόπιων!! Πνίγεται η Ελλάδα και προ-

σπαθεί να γιατρέψει πληγές, όπως πολύ καλά γνωρίζει
από προσφυγιά!
Αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα στη Συρία, βέβαια, κάνουν την πάπια.
Η Γερμανία που μας “φόρεσε” τη Συνθήκη του Δουβλίνου αποφάσισε την προσωρινή αναστολή των διαδικασιών της συνθήκης για τους πρόσφυγες που
προέρχονται ΜΟΝΟ από την Συρία.
Ολοι οι υπόλοιποι θα μπαίνουν στον ...“κλίβανο”.
Ετσι όλες αυτές οι στρατιές προσφύγων που καταφθάνουν στην Ελλάδα, μόλις φθάσουν στα σύνορα θα διαλέγονται και οι μη Σύριοι θα επιστρέφουν και πάλι στην
Ελλάδα!!!
Κι ύστερα;;;;;

Λεβέντικα στις εκλογές
Τα κανάλια της διαπλοκής “ξέθαψαν” τον Λεβέντη και
τον μοστράρουν στους πολίτες να τον ψηφίσουν! Η
χειραγώγηση είναι στο αποκορύφωμά της, γιατί ποντάρουν στην απαισιοδοξία των πολιτών και στην
πίκρα της προδοσίας. Οπότε προτείνουν ...Τσιτσιολίνα!!!

Τα πιόνια στήθηκαν, η σκακιέρα δεν αλλάζει
Στις τρεις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις κυριαρχούσε η οργή. Τώρα διαγκωνίζεται με την αηδία
και την κατάθλιψη. Τι θα υπερισχύσει, θα φανεί στις 20
Σεπτεμβρίου. Τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ της
οργής. Η αηδία και η κατάθλιψη ενέχουν την παγίδα
της αποχής και δεν συνηθίζω να απέχω από όσα με
αφορούν. Εχει χυθεί πολύ αίμα ώστε να μην επιτρέπεται, έτσι αστόχαστα να γυρίζουμε την πλάτη στο
εκλέγειν, έστω και αν το σκηνικό είναι εν πολλοίς στημένο έξωθεν. Το τελευταίο όπλο, αυτής της έστω μίζερης και υπό ξένη κηδεμονία Δημοκρατίας μας είναι
οι εκλογές. Αν επιτρέψουμε να σιγήσει, να πάθει
αφλογιστία, αν απαξιωθεί επιπλέον από εμάς τους πολίτες, τότε νομοτελειακά και αναπόδραστα θα ηχήσουν κάποια στιγμή τα άλλα όπλα, τα συμβατικά, όταν
δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτε άλλο πέραν της
αθλιότητάς μας.
Τί διαθέτουμε; Συντρίμια οραμάτων, κουρέλια αυτοσεβασμού, ονείρων τάφους ανοιχτούς, να δέχονται συνέχεια κι άλλα, μόχθους κλεμένους, σκυλεμένους. Μιά
οικονομία σε συρρίκνωση και κατάπτωση, μιά κοινωνία σε απόγνωση, νιάτα σε άτακτη φυγή κι ένα μνημόνιο Λεβιάθαν, υπολογισμένο να τσακίσει
ανεπανόρθωτα κάθε ελπίδα και προοπτική ανάκαμψης.
Αυτά διαθέτουμε, με την ασύλληπτη πολυτέλεια ενός
πολιτικού συστήματος αισχρού, πρόστυχου και αναπόσπαστα δεμένου με το διευθυντήριο του 4ου Ράϊχ
και το ασύστολο ψεύδος. Παλεύονται αυτά; Στην
ανάγκη παλεύω, έστω οπλισμένος με σφεντόνα. Αυτό
που δεν παλεύεται είναι η ηττοπάθεια, η γονατισμένη
αυτοεκτίμηση και η «μαυροφόρα απελπισιά», έτσι
όπως την αποδίδει ο Ιωάννης Πολέμης στο «Κρυφό
Σχολειό».
Ένα και μόνο μήνυμα στέλνει η αποχή από τις ευθύνες μας, η εκφραζόμενη με αποχή από τις εκλογές:
«Κοπρίτες και λαμόγια, όρνια και ύαινες, αφού τόσο

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
πολύ τη θέλετε την Ελλάδα, πάρτε την ρε, εγώ
φεύγω». Κι όσοι δεν μπορούν να φύγουν; Καλά μωρέ,
ας ψοφήσουν. Στο κάτω-κάτω αυτοί μας άνοιγαν τον
λάκκο με τις επιλογές τους τόσα χρόνια. Ο σώζων
εαυτόν σωθήτω παιδιά, δρόμο.
«Και γιατί να ψηφίσω Λαφαζάνη; Λέει τα ίδια που
έλεγε κι ο Τσίπρας πριν εφτά μήνες. Πιθανότατα νά
‘ναι κι αυτός ψεύτης κι απατεώνας, πράκτορας και
πιόνι σαν τον απερχόμενο γλυκανάλατο. Θα πάω γιά
μπάνιο στις 20 κι αυτοί, όλοι, να πάνε να ........».
Πριν της οργής τ’ ολόγιομο ποτήρι αδειάσεις ως τον
πάτο, πριν πεις στον άρχοντα του κόσμου από κάτω
«σ’ έχω γραμμένο, τίποτε δεν περιμένω», δώσου στο
δίκοπο μαχαίρι της ελπίδας ακόμα μιά φορά γιά να σε
σφάξει κι ίσως σ’ αλλάξει, πού το ξέρεις; Τη μίζερη
ζωή σου με λεπίδα φωτεινή, ρομφαία προγονική να σε
χαράξει.
Ξεφούσκωσε και το παραφουσκωμένο μπαλόνι της
«Χρυσής Αυγής». Τους ακούσατε; τους είδατε πουθενά τους «υπερπατριώτες»; Το λαθρο-μεταναστευτικό ήταν η αιχμή του δόρατός τους. Ποιό δόρυ; Ούτε
γκλίτσα. Τουμπεκί ψιλοκομμένο οι τζάμπα μάγκες,
εξαφανίστηκαν, τώρα που εύλογα θα περίμεναν οι
οπαδοί τους ότι θ’ άρπαζαν την ευκαιρία να φανούν
και να πείσουν. Το σύστημα τους ξεκόλλησε επί Γιωργάκη από το 1,2%, τους έστησε σκιάχτρα του φιλήσυχου πολίτη, να περνάνε το μήνυμα οι
πασοκο-νουδούλοι «ή εμείς οι λογικοί, ή αυτοί, πρόσεξε καημένε». Τώρα που το σύστημα έπαψε να τους
χρειάζεται, οι νταήδες έγιναν αρνάκια, τώρα με τρίτο,
θηριώδες μνημόνιο και με χιλιάδες λαθρομετανάστες
να μπουκάρουν καθημερινά στην Ελλάδα και να μεταβάλλουν ετσιθελικά και ραγδαία τις πληθυσμιακές
αναλογίες και ισορροπίες. Τώρα το σύστημα των δου-

λικών της Γερμανίας παίζει τα ρέστα του.
Μόνο που δεν καταλαβαίνουν ότι οι Γερμανοί δεν θέλουν στα πόδια τους ελληνική μεγαλοαστική τάξη. Θέλουν η ελλαδική αποικία τους να κατοικείται από
σκυφτούς είλωτες και πένητες. Θα την ισοπεδώσουν
μετ’ ου πολύ την ελληνική μεγαλοαστική τάξη, θα με
θυμηθείτε. Λίγη υπομονή μεγαλοκυράτσες, μέχρι το
4ο, ή το 5ο μνημόνιο. Οι δε πωλητικοί μας καλά θα κάνουν να σταθούν λιγάκι στις απαξιωτικές γιά τους Έλληνες δηλώσεις Σόϊμπλε που μας απεκάλεσε
αξιολύπητους. Όμως ο νεοναζί Γερμανός υπουργός
Οικονομικών δεν έχει γνωρίσει Έλληνες πολίτες.
Μόνο πολιτικούς-πωλητικούς «Έλληνες» έχει γνωρίσει, οπότε εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο να εκφράζει τέτοια γνώμη.
Ανακεφαλαιώνω: Αποχή=βούτυρο στο ψωμί των
ξένων κατακτητών και των εγχώριων λακέδων τους.
Ψήφος ξεκάθαρα κι ανυποχώρητα αντιμνημονιακή κι
αν μας πουλήσουν κι αυτή τη φορά, μετά δεν μας
μένει παρά να κατεβούμε στον ομαλό, όπως λέει το
κρητικό ριζίτικο. Κι όσοι πιστοί στην Ελλάδα προσέλθετε. Οι υπόλοιποι, πάντοτε άχθος και τροχοπέδη ήταν
γιά το Γένος. Χθες έγλειφαν τους ναζί, προχθές τους
Τούρκους, σήμερα γλείφουν τους νεοναζί που παριστάνουν την πρωτοκαθεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τους σιχαίνομαι, αλλά τί να κάνω; Που με τέτοιους
συγκάτοικους με τιμωρεί γιά τις αμαρτίες μου διαχρονικά ο Μεγαλοδύναμος.
Ποτέ δεν μου έφταιξε κανείς αλλοεθνής άρπαγας και
δυνάστης. Τα πατριωτάκια μου-θυρωροί στις Κερκόπορτες μου φταίνε. Τους αφιερώνω, κλείνοντας, τα
λόγια αγάπης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που απεύχομαι μεν να τα καταστήσει η αμείλικτη Ιστορία και
πάλι επίκαιρα, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω
ως ενδεχόμενο: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους».
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ζωή από τον θάνατο
παραδοσιακούς
τρόπους
ταφής και τις κηδείες και διαβάστε για έναν αντισυμβατικό
τρόπο ταφής των νεκρών που
επινόησαν οι Ιταλοί σχεδιαστές Anna Citelli και Raoul
Bretzel και τον ονόμασαν
Capsula Mundi. Όσο μακάβριο
κι αν φαίνεται το θέμα εκ
πρώτης όψεως, στην πραγματικότητα είναι γεμάτο ζωή.

Ώρα να σκεφτούμε λίγο out of the box (έξω
από τα συνηθισμένα). Αφήστε πίσω τους

Δημιούργησαν λοιπόν στην
γείτονα χώρα, μία οργανική,
βιοδιασπώμενη κάψουλα που
μετατρέπει το σώμα του νεκρού σε δέντρο!
Για να συμβεί αυτό, το σώμα χρησιμοποιεί-

ται ως πηγή θρεπτικών συστατικών που θα
επιτρέψουν στο δέντρο να μεγαλώσει.

Πρώτη υποθαλάσσια χορευτική παράσταση
Η υποβρύχια χορευτική-εικαστική παράσταση με υποβρύχιο
κοινό
είναι
ένα
καλλιτεχνικό εγχείρημα που
θα παρουσιαστεί για πρώτη
φορά στον κόσμο. Πίσω από
το πρωτοποριακό αυτό εικαστικό πείραμα βρίσκονται δύο
χορογράφοι, η Αποστολία
Παπαδαμάκη από την Ελλάδα και η Sophie Bulbulyan
από τη Γαλλία. Συνεργάτες
τους είναι η Λία Χαράκη από
την Κύπρο και μια ομάδα καλλιτεχνών από 12 χώρες. Οι
παραστάσεις με τίτλο «Σταγόνες Αναπνοής» (Drops of
Breath) στον παράλιο χώρο
του Σουνίου θα πραγματο-

ποιηθούν στις 25, 26 και 27
Σεπτεμβρίου, σε βάθος 6
μέτρα κάτω από τον αρχαίο
ναό του Ποσειδώνα.
Θα υπάρχουν τρεις τύποι θε-

πλήρη καταδυτικό εξοπλισμό
και πιστοποίηση, β) σε κοινό
(40 θεατές ανά παράσταση)
από την επιφάνεια της θάλασσας με μάσκα και βατραχοπέδιλα και γ) σε θεατές
(περίπου 100) στην ακτή, που
θα παρακολουθήσουν την παράσταση μέσω γιγαντο-οθόνης,
στο
γρασίδι
σε
αναπαυτικά μαξιλάρια και με
θέα το Ναό του Ποσειδώνα.
Μην το χάσετε! Ώρα προσέλευσης: 13.00 Ώρα έναρξης:
14.00. Πληροφορίες για τα εισητήρια θα βρείτε στο
ticketservices.gr

ατών: α) Yποβρύχιο κοινό (40
θεατές ανά παράσταση), με

(http://95.154.242.127/el/DO
BTickets/)

Aυτή η οργανική, βιοδιασπώμενη κάψουλα
είναι φτιαγμένη από 100% βιοδιασπώμενο
πλαστικοποιημένο άμυλο και φυτεύεται στη
γη σαν σπόρος με τον νεκρό μέσα της σε
εμβρυακή στάση, από πάνω φυτεύεται ένα
δέντρο του οποίου την φροντίδα αναλαμβάνουν αν θέλουν οι συγγενείς και οι φίλοι
του θανόντος.
Όταν στο χώρο του νεκροταφείου φυτευτούν πολλές τέτοιες κάψουλες, αντί για νεκροταφείο με μνήματα, θα έχουμε ένα

δάσος από δέντρα.
Η Anna Citelli και ο Raoul Bretzel πρωτοπαρουσίασαν το σχέδιό τους το 2003, αλλά
δεν κατάφεραν να το κάνουν πράξη στην
Ιταλία, όπου και το δημιούργησαν, μια και
αυτού του είδους η ταφή απαγορεύεται με
νόμο.
Όμως είναι νόμιμη σε μέρη των ΗΠΑ και της
Μεγάλης Βρετανίας, οπότε το πρότζεκτ
μπορεί σύντομα να αποκτήσει τη δική του
ζωή (μέσα απ' τον θάνατο). Έτσι μπορεί
όντως η ζωή να συνεχιστεί με άλλες μορφές

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Ένας ολόκληρος λαός στην τοποθεσία Ελλάδα, νιώθει πως δεν ξέρει τι του ξημερώνει.
4 Μόλις τελειώνει ο γάμος, βγαίνει η νύφη έξω από την εκκλησία και ανάβει ένα μπάφο.
Η νύφη το ‘σκασε.

4 Η γαία, της γαίας, τη γαία, την γαίαν oh yeah!
4 Το να ψηφίσεις Λεβέντη από απογοήτευση, είναι σαν να πας στο μέντιουμ επειδή 5
γιατροί δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το πρόβλημά σου.
4 Και του τα ‘λεγα εγώ του άλλου: παντρέψου Σάββατο· Κυριακή θέλει μεγάλη κωλοφαρδία για να μην πέσεις σε εκλογές.

4 Έσφαξε ο άλλος την εγγονή του Μόργκαν Φρίμαν επειδή λέει μπήκε μέσα της ο σατανάς. Τι να πούμε κι εμείς που μπήκε μέσα στον Τρίπρα ο Σαμαράς!
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επιστολές - σχόλια - απόψεις...
Ανοικτή Επιστολή / Δήλωση ελεύθερου Πολίτη
O αναγνώστης με το “όνομα” “Ελεύθερος Πολίτης” με επιστολή του,
που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της
Κυβέρνησης, τους Υπουργούς, Βουλευτές, Δημοσίους φορείς κλπ. ζητάει να εξαιρείται το όνομά του κάθε φορά που θα απευθύνονται στον
ελληνικό λαό.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, παραλήπτες
της παρούσας επιστολής – δήλωσης.
Έχω παρατηρήσει, ότι αρκετά συχνά γίνεται η χρήση του ονόματος του ελληνικού
λαού, π.χ. «ο ελληνικός λαός μας ψήφισε» και του ονόματος των Ελλήνων, π.χ.
«με κοινή προσπάθεια όλων των Ελλήνων
θα βγούμε από την κρίση», προκειμένου
να προβληθούν, δικαιολογηθούν ή νομιμοποιηθούν ποικίλες και διάφορες προτάσεις, ενέργειες και νομοθετικές ρυθμίσεις
με τις οποίες δεν συμφωνώ.
Επιπροσθέτως παρατηρώ ότι:
- Ουδέποτε λήφθηκε υπ’ όψη η προσωπική
μου άποψη, γνώμη ή συμβουλή σε ζητήματα, η επίλυση των οποίων θα βελτίωνε
την παρούσα πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας.
- Ουδέποτε μου ζητήθηκε η συναίνεση ή
συγκατάθεση σε οποιαδήποτε νομοθετική
ή άλλου τύπου ενέργεια, όπως η ψήφιση
ενός νομοσχεδίου, η επικύρωση μιας διακρατικής συμφωνίας ή σύναψης ενός δανείου.
- Ουδέποτε μπόρεσα να ελέγξω τις πρακτικές της παρούσας κυβέρνησης (όπως
άλλωστε και όλων των παρελθουσών κυβερνήσεων), οι ενέργειες της οποίας απέχουν τα μέγιστα από τις προεκλογικές
εξαγγελίες.
Προς τούτο σας παρακαλώ όπως, σε κάθε
επόμενη αναφορά που έχει να κάνει με
δηλώσεις, αναφορές και αποφάσεις στο
όνομα του ελληνικού λαού και των Ελλήνων και εφ΄ όσον δεν έχει την σύμφωνη
γνώμη μου, να με εξαιρείτε. Επιθυμώ λοι-

πόν (για παράδειγμα), να λέτε:
«ο ελληνικός λαός εκτός του / της
………………(ονοματεπώνυμο)».
Ειδικώς για τις περιπτώσεις εκείνες όπου
προβαίνετε σε σύναψη δανείου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την συγκατάθεσή
μου και εκ των υστέρων ζητάτε την συμμετοχή μου στην αποπληρωμή του, πριν
την υπογραφή της σύναψης, να ενημερώνετε τον δανειοδότη σας ότι:
«εγγυάστε την εμπρόθεσμη αποπλρωμή
των δόσεων του δανείου, με συμμετοχή

του ελληνικού λαού, εκτός του / της
……………(ονοματεπώνυμο)».
Επίσης σας δηλώνω ότι δεν νιώθω κανένα
βάρος ευθύνης για την οικτρή οικονομική
κατάσταση της χώρας, όπως ο υπέρογκος
δανεισμός ή για την χαμερπή πολιτική ζωή
του τόπου, όπως διαφαίνεται από τα κατά
καιρούς δημοσιοποιημένα σκάνδαλα. Ως
συνέπεια των παραπάνω, δεν βλέπω κανέναν λόγο, βάσει του οποίου ζητείται η
συνδρομή μου στον απεγκλωβισμό από
την κρίση, στην διαμόρφωση της οποίας
δεν συμμετείχα. Προς τούτο επιφυλάσσομαι, ως Ελεύθερος Πολίτης, να αποποιηθώ, στο μέτρο των δυνατοτήτων μου,
οποιασδήποτε ευθύνης μου επιρριφθεί
άδικα και αναίτια, όπως και οποιασδήποτε
απαίτησης αποπληρωμής οφειλών.
Με εκτίμηση,
Ελεύθερος Πολίτης
…(ονοματεπώνυμο)

Λύματα στο Καβούρι
Τα λύματα συνεχίζουν να ρυπαίνουν τις θάλασσές μας και κανείς δεν ευαισθητοποιείται!!!
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β, Γιάννης Νιτερόπουλος, γράφει για λύματα στο Καβούρι, που ενώ ενημέρωσε αρμοδίως, δεν έγινε καμμία
κίνηση.

Κύριε Δήμαρχε,
2.9.2015
Αναγκάζομαι να απευθυνθώ σε εσάς δημόσια, διότι η προφορική ενημέρωση
που έκανα στους αρμόδιους συνεργάτες σας δεν έλυσε το πρόβλημα.
Είναι περίπου δύο μήνες που ξεχειλίζει ο αγωγός που βρίσκεται στην είσοδο
του ακινήτου του κ. Προκοπίου στο Καβούρι και κανένας αρμόδιος δεν συγκινείται.
Τα βοθρολύματα κατεβαίνουν καθημερινά και χύνονται στον αγωγό ομβρίων
και μάλλον στη συνέχεια θα διοχετεύονται στη θάλασσα. Η ατμόσφαιρα είναι
αποπνικτική. Όπως γνωρίζετε δίπλα βρίσκεται η πλαζ όπου εκατοντάδες, μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους.
Κάτι παρόμοιο συνέβη πρόσφατα και στο ΠΙΚΠΑ και αντιμετωπίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση.
Εντύπωση προκαλεί η αδιαφορία που επιδεικνύει και η αντιπολίτευση σε ένα
τόσο σοβαρό θέμα. Επειδή οι ασθένειες καραδοκούν, ελπίζω να μην χρειαστεί
να επανέλθω.
Φιλικά
Γιάννης Νιτερόπουλος

Ένοπλες Δυνάμεις και τεχνητά συμπλέγματα ενοχής
Οι πολιτικοί της μεταπολίτευσης κατάφεραν την δικιά τους
προδοσία της Κύπρου, μέσω του πράκτορα τους Ιωαννίδη,
να την φορτώσουν στην χούντα.
Όχι βέβαια ότι η Χούντα ήταν άμοιρη ευθυνών. Αν όχι, ας
ανοίξουν τον φάκελο της Κύπρου κι' ας μας διαψεύσουν.
Έχουν έτσι αδρανοποιήσει τους στρατιωτικούς που ενώ
έχουν ορκιστεί να φυλάγουν το Έθνος από τις επιβουλές
των συνωμοτών και εχθρών του, δεν εμποδίζουν σήμερα
τους ανθέλληνες πολιτικούς που καταστρέφουν την Ελληνική Κοινωνία λεηλατώντας την ζωή, τα δικαιώματα και
τις περιουσίες των Ελλήνων.
Οι πολιτικοί είναι είτε εβραϊκής καταγωγής είτε μασόνοι,
όργανα όλοι αυτών που σκοπό έχουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και οι ιδέες περί Δημοκρατίας όπως ο Ελληνισμός τις εξέφρασε, τους είναι εμπόδιο.
Θυμηθείτε επίσης ποιοι υποστήριξαν το σχέδιο Αννάν, οι

σοσιαλιστές, οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ και μέρος της Δεξιάς, η πλειοψηφία των πολιτικών του Κοινοβουλευτισμού,
μιας δήθεν Δημοκρατίας που δεν είναι παρά Ολιγαρχία και
μάλιστα ανθελλήνων.
Διαβάστε τις "μεγάλες απάτες" βιβλίο του Στρατηγού Αυφαντή και παράλληλα να θυμηθούν τον όρκο τους όλοι
αυτοί οι εν ενεργεία στους οποίους η πατρίδα εμπιστεύθηκε τα μέσα να την προστατεύουν.
Δεν είναι απαραίτητο να αναλάβουν την πολιτική εξουσία
όπως ο Παπαδόπουλος. Μπορούν κάλλιστα να συγκαλέσουν Συντακτική Εθνοσυνέλευση την στιγμή που το Σύνταγμα έχει πλέον καταργηθεί πραξικοπηματικά ήδη από
την Άνοιξη του 2010.
Μια συντακτική εθνοσυνέλευση που θα εγκαθιδρύσει Δημοκρατία όπου η Κοινωνία θα είναι θεσμός.
http://giorgos-vamvakousis.blogspot.gr
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Ο ιερός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας
Η Αρχαία Ολυμπία βρίσκεται στη δυτική Πελοπόννησο, στην
ένωση των ποταμών Αλφειού και Κλάδιου, πάνω στον Κρόνιο λόφο, μέσα στην ιερή Αλτη (η Αλτις - της Αλτεως = το
Αλσος) και απέχει 16 χλμ. από το Ιόνιο Πέλαγος.
Η περιοχή κατοικήθηκε από τους απογόνους του εγγονού
του Δευκαλίωνα του Δώρου, οι οποίοι ονομάστηκαν Δωριείς, και από την 3η χιλιετία κατέβηκαν από τη Θεσσαλία και
εγκαταστάθηκαν στην Ολυμπία. Οι Δωριείς ήταν υπερήφανοι για το γένος τους, γιατί απ’ αυτό καταγόταν ο σωτήρας
και λυτρωτής των Ελλήνων, ο Ηρακλής!
Οι αρχαίοι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων, έχτισαν στο
κέντρο της Άλτης μεγαλοπρεπέστατο Ναό (ναίω = κατοικώ)
προς τιμήν του Δημιουργού του Ελληνικού γένους του
“Ολυμπίου Διός” και του αφιέρωσαν τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Στο “σηκό” του Ναού, δηλαδή στον κυρίως Ναό, δέσποζε ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το
μοναδικό χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, που ήταν καθισμένος στο θρόνο του και κρατούσε στο ένα χέρι μια “Νίκη”
και στο άλλο τους κεραυνούς!
Είχε ύψος 12 μέτρα και ήταν έργο του Μεγίστου Φειδία, ο
οποίος χρειάστηκε 8 χρόνια να τελειώσει τον Δωρικού ρυθμού Ναό με τους 34 κίονες, που κατασκευάστηκε το 456 ή
το 470. Στο ανατολικό αέτωμα είχε ανάγλυφη συμπλοκή
του Πέλοπα και του Οινόμαου και στο Δυτικό αέτωμα τη
συμπλοκή των Λαπίθων κατά των Κενταύρων.
Ο Ναός λεηλατήθηκε από τους βάρβαρους κατακτητές μας,
τους Ρωμαίους και το άγαλμα του Δία αρπάχτηκε και μεταφέρθηκε στη Νέα Ρώμη· αργότερα το 393 μ.Χ. όταν αυτοκράτορας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
(Βυζαντίου) ήταν ο Ισπανός και αγνώστου καταγωγής Θεοδόσιος, καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά.
Τον 6ο μ.Χ. αι. ένας δυνατός σεισμός, με 300.000 νεκρούς κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει από τις ρωμαϊκές λεηλασίες και
τότε η Ολυμπία θάφτηκε στις λάσπες των δύο ποταμών, για
να εντοπιστεί το 1766 από τον Αγγλο Ρίτσαρντ Τσάντλερ.
Το 1829 (δύο χρόνια μετά τη ναυμαχία του Ναυαρίνου) Γάλλοι
αρχαιολόγοι, έσκαψαν την περιοχή και κατάκλεψαν τα ιερά ευρήματα που σήμερα κοσμούν το Μουσείο του Λούβρου!
Το 1875 Γερμανοί και Έλληνες αρχαιολόγοι, έκαναν εντατικές ανασκαφές και 14.000 αντικείμενα βρίσκονται στο Μουσείο της Ολυμπίας, ενώ οι ανασκαφές συνεχίζονται.
Στους πρόποδες του Κρόνιου λόφου, υπάρχουν τα ερείπια
του Ηραίου (ναός της Ηρας), εκεί που γίνονταν οι ιερές εκατόμβες (θυσία 100 βοδιών) και σήμερα ανάβουν την Ολυμπιακή φλόγα!
Σώζεται η είσοδος του σταδίου σε σχήμα καμάρας, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται κάτω από τις λάσπες των
ποταμών. Στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκονται
τα ίχνη του βουλευτηρίου (η έδρα της Βουλής που διοργάνωνε τους αγώνες), το Γυμνάσιο (γίνονταν οι προετοιμασίες των αθλητών), η Παλαίστρα, που αθλούνταν στην πάλη
και την πυγμή (πυγμαχία) και στο παγκράτιο, που ήταν συνδυασμός πάλης και πυγμής.
Επίσης υπήρχε η αίθουσα της επτάηχης Ηχούς, το Λεωνιδαίο, που ήταν ξενώντας των επισήμων, οι θησαυροί (πλούσια αφιερώματα των βασιλέων), το Πελόπιον, που ήταν
κενοτάφιο του Πέλοπα, το Ηρώον, που τιμούσε τους ήρωες,
το Μητρώον, που ήταν Ναός αφιερωμένος στη Ρέα ή στην
Κυβέλη προς τιμή της μητρότητας, ο Θεηκολέων, που έμεναν οι Θεηκόλοι (ιερείς και υπάλληλοι που ασχολούνταν με
την Αρχαία Ολυμπίας), το Νυμφαίο, προς τιμήν των Νυφμών, ο Ιππόδρομος, το κυκλικό και κιονοφόρο Φιλίππειο, Ιωνικού ρυθού, κτισμένο από τον Φίλιππο, και τέλος οι βάσεις
των αγαλμάτων του Δία, οι ονομαζόμενες “Ζάνες” (πληθυντικός του Ζευς). Πρόσφατα βρέθηκε και το εργαστήριο
του Φειδία και στις Ανατολικές θέρμες (θερμές πηγές), η
οικία του Νέρωνα! Τα έργα κατασκευάστηκαν από κοχυλιάτη λίθο και λίγα από κίτρινο ψαμμίτη!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Παιδιά που ξεχωρίζουν
Πρώτος στην Ιατρική Αθηνών στα 3Β, ο Νίκος Θεοδωράκης!
O Νίκος Θεοδωράκης, είναι απόφοιτος του Γενικού
Λυκείου Βουλιαγμένης με επιτυχίες στο σχολείο το
έτος 2014-2015, Γ' Λυκείου και Απολυτήριο Γ' Λυκείου με γενικό μέσο όρο 19 και οχτώ δέκατα (ο υψηλότερος βαθμός του ΓΕΛ Βουλιαγμένης και φυσικά
πρώτος μαθητής).
― Σημαιοφόρος του ΓΕΛ Βουλιαγμένης τον Οκτώβρη του 2014 και το Μάρτη του 2015, λόγω επίτευξης του υψηλότερου μέσου όρου στη Β' Λυκείου (19
και οχτώ δέκατα).

Και η επόμενη μεγάλη επιτυχία του ήρθε με την ανακοίνωση των πανελλαδικών αποτελέσματων των βάσεων του 2015, όπου εισήχθη στην πρώτη του
επιλογή, την ιατρική Αθηνών, με γενικό βαθμό πρόσβασης: 19.47 (ο υψηλότερος βαθμός στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης) και στην 16η θέση Πανελληνίως στην κατηγορία 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β´ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΙΣΙΩΝ.
― Γενικός βαθμός πρόσβασης 19.47 (Μόρια στο

ολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά
που πέρασαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.
Η πρώτη δύσκολη πόρτα άνοιξε. Τώρα
μένει να διαβούν όλο το ...διάδρομο με επιτυχία και να τους επιφυλάξει η πατρίδα μας καλύτερες ημέρες.

τρίτο πεδίο: 19.465 ― Μόρια στο δεύτερο και τέταρτο πεδίο: 19.534)
Ο Νίκος όμως είναι παράλληλα και αθλητής της θάλασσας (στην ιστιοπλοΐα και μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια!
Συμμετείχε στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Laser Radial,
27/12/2013 - 3/1/2014, OMAN, Al Musannah Sports
City, 9ος στην κατηγορία κάτω των 17 ετών, 28ος
στην κατηγορία κάτω των 19 ετών.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ολυμπιακής κατηγορίας
Laser Standard, 14-20 Μαρτίου 2014, Φαληρικός
όρμος, 7ος στους άνδρες, 2ος στην κατηγορία κάτω
των 19 ετών.
Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Laser Radial, 6-9 Ιουλίου 2014, Βόλος, 1ος στους άνδρες και 1ος στην κατηγορία κάτω των 19 ετών.
Πολλά πολλά συγχαρητήρια αγόρι μου για τις επιδόσεις σου και σου ευχόμαστε τα καλύτερα!
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Mαγευτική νύχτα στο Ναό του Ποσειδώνα
Δεν μπορούσα να φανταστώ τόσο πολύ κόσμο στη
μύτη του Σουνίου στο δρόμο για το Ναό του Ποσειδώνα, τη νύχτα της αυγουστιάτικης πανσέληνου
(29/8).
Αυτοκίνητα και πεζοί πήγαιναν βήμα σημειωτόν. Τα
οχήματα στάθμευαν χιλιόμετρα πιο κάτω, αφού οι
δρόμοι είχαν μποτιλιάρει...

Ο Γιάννης Σπανός με την ορχήστρα “Latinitas Nostra”.

Ο κόσμος απλωμένος· άλλοι στο Ναό φωτογραφί-

ζονταν μαζί με το φεγγάρι και το αρχαίο κάλλος και
άλλοι άκουγαν προσηλωμένοι τη συναυλία με μπαρόκ μουσική που οργάνωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής με
την ευγενική χορηγία του Δημοσθένη Δόγκα.

Mεγάλη συναυλία κλασικής μουσικής, με τον Γιάννη
Δριμάλα στο κανονάκι και το σύνολο Παλαιάς μουσικής “Latinitas Nostra” με τη συμμετοχή επτά μουσικών
που με κόπο έβγαλαν το πολύ ωραίο αποτέλεσμα,
αφού ο δυνατός άνεμος τους έπαιρνε τις ...παρτιτούρες.
Η φωνή του Γιάννη Σπανού (κοντρατενόρος) έδενε

θαυμάσια δίπλα στο ναό του Ποσειδώνα και κάτω από
το μεγάλο φωτεινό φεγγάρι, που γέμισε “πλατίνα” τη
θάλασσα.

«Μυσταγωγική συμφωνία» στη Βραυρώνα
Αλλη μια εκπληκτική πανσέληνος
Τελικά, εμάς τους Ελληνες, η πανσέληνος
του Αυγούστου μας …σεληνιάζει!
Αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο σε
όλους τους αρχαιολογικούς και όχι μόνο
χώρους, όπου γίνονταν εκδηλώσεις, ήταν
κάτι το εντυπωσιακό.
Ετσι και στη Βραυρώνα, χρειάστηκε η συνδρομή της Τροχαίας για να εξασφαλιστεί η
ομαλή προσέλευση και στάθμευση των αυτοκινήτων, που προσέρχονταν, για τη συναυλία του Δημήτρη Βασιλάκη στον

προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας.
Υπό το βλέμμα της αυγουστιάτικης πανσελήνου, το σαγηνευτικό βελούδινο φλερτ
των tenoro και soprano σαξοφώνων στα
χέρια του Δημήτρη Βασιλάκη (σαξόφωνα
φωνητικά), η μοναδικής έκτασης και εκφραστικότητας φωνή της Σάσσας Παπαλάμπρου (φωνή, ακορντεόν, πλήκτρα), που
την μεταμόρφωναν από νέγρα ντίβα του
΄30, σε αριστοτεχνική ερμηνεύτρια δημοτι-

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

κών μας τραγουδιών, βασισμένα στις βιρτουόζικες jazz κλίμακες και διαδρομές του
Απόστολου Καλτσά (μπάσο, ηλεκτρονικά)
και του Άγγελου Πολυχρόνου (τύμπανα,
κρουστά), σχημάτισαν μια «χωροχρονική
πύλη», μέσα από την οποία ταξίδεψαν οι
παρευρισκόμενοι από τα περίφημα jazz club

λευση του κόσμου, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση: ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, η
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας
Μαρία Κιμπιζή και ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Γιάννης Πολίτης.

της Νέας Υόρκης, μέχρι τα ανεξίτηλα διαμάντια της παραδοσιακής μας μουσικής παράδοσης, της Μεσογείου και της Ανατολής,
περικυκλωμένοι ασφυκτικά από τον κόσμο,
μέχρι και… στα σκαλιά του Μουσείου.
Ακολούθησαν εντυπωσιακά solo, με το Δημήτρη Βασιλάκη και τους «συνοδοιπόρους»
του μουσικούς, σκιαγραφώντας τη σπάνια
αύρα και δέος της ευρύτερης περιοχής της
Βραυρώνας!
Ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχία της
εκδήλωσης και με την πρωτοφανή προσέ-

Η Αντιδήμαρχος Μαρία Κιμπιζή ευχαρίστησε στον χαιρετισμό της το κοινό καθώς
και τη Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, το Υπουργείο Πολιτισμού,
Παιδείας καθώς και τους υπαλλήλους του
Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας, οι
οποίοι ειδικά γι’ αυτή την εκδήλωση – που
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ως συνδιοργάνωση, υποδέχτηκαν - εκτός ωραρίου
- δεκάδες παρευρισκόμενους.
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ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν ἄρχεσθαι”
- Μέρος 9ο

Ο Εκ-βαρβαρισμός της Ανατολής
ο Εξ-Ελληνισμός της Δύσης
Ο Προ-κατα-κλυσμός των Αιγαιο-πελασγών
Ο Μετά - κατα-κλυσμός των Ελλήνων
Ο ...υποκλυσμός & υποκλισμός των Νεοελλήνων

Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου!
Να σπας τα σύνορα!
Ν’ αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου!
Να πεθαίνεις και να λες: Θάνατος δεν υπάρχει!
(Ασκητική, Ν. Καζαντζάκη, 2ο χρέος)

“Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν έχετε τα
έργα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, τότε ζείτε
σ’ ένα σπίτι δίχως ΦΩΣ”. Τζορτζ Μπέρναρ Σω 18561950)
Πελασγούς δέ γέ φασιν νῦν λέγεσθαι τούς µετά
Κερκάφου εἰς Κρήτην ἀποικισθέντας ἐκ τῆς
Φθιώτιδος. Περιώνυµον δέ τό τῶν ἁπλῶς Πελασγῶν φῦλον καί πολυσπερές διά τό πλανητικόν.
(Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια, τόμος 2, σελίς 197).

(= πολυθρύλητο, περιλάλητο απολύτως το φύλο των
Πελασγών και πολύαριθμο και σε πολλά και διαφορετικά μέρη διασπαρμένο, διάσπαρτο, διασκορπισμένο απ’ άκρου εις άκρον, επειδή έχει τη συνήθεια
να (περι)πλανάται, να περιφέρεται, να μετακινείται
διαρκώς, να μεταναστεύει και ασφαλώς δια θαλάσσης, λόγω της ναυτοσύνης του και όχι διά ξηράς,
γνώρισμα άλλων λαών, κυρίως ανατολικών που δεν
είχαν δει θάλασσα ούτε στα όνειρά τους, λόγω της
ποιμαντικότητάς τους (ποιμενικότητα, νομευτικότητα*, νομαδικότητα, αγελαιότητα, κοπαδικότητα)
Οι Έλληνες ναυσιπλοούσαν, θαλασσοπορούσαν,
ποντοπορούσαν, πελαγοδρομούσαν, ωκεανοπορούσαν, εξωκεανίσθησαν (= ταξίδεψαν εκτός του
ωκεανό) ήδη επιεικώς από την 8η χιλιετία και ήταν
οι πρώτοι δαμαστές των κυμάτων και οι πρώτοι που
ίδρυσαν αποικίες απανταχού της γης.
Την πληροφορία μάς παραδίδει ο Στράβων ο γεωγράφος στα “Γεωγραφικά” του, όπου αναφέρεται
στον εξωκεανισμό του Οδυσσέα.

Τοῦ δέ Ἑρµέω τά ἀγάλµατα ὀρθά ἔχειν τά
αἰδοῖα ποιεῦντες οὐκ ἀπ᾽Αἰγυπτίων µεµαθήκασι, ἀλλ᾽ἀπό Πελασγῶν πρῶτοι µέν Ἑλλήνων ἁπάντων Ἀθηναῖοι παραλαβόντες, παρά
δέ τούτων ὧλλοι. Ἀθηναίοισι γάρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας τελέουσι Πελασγοί σύνοικοι
ἐγένοντο ἐν τῇ χώρῃ ὅθεν περ καί Ἕλληνες
ἤρξαντο νοµισθῆναι. Ὅστις δέ τά Καβείρων
ὄργια µεµύηται, τά Σαµοθρήκιες ἐπιτελέουσι

παραλαβόντες παρά Πελασγῶν, οὗτος ὡνήρ
οἶδε τό λέγω. Τήν µέν Σαµοθρηίκην οἴκεον πρότερον Πελασγοί οὗτοι, οἱ περ Ἀθηναῖοισι σύνοικοι ἐγένοντο, καί παρά τούτων Σαµοθρήικες
τά ὄργια παραλαµβάνουσι. Ὀρθά ὡν ἔχειν τά
αἰδοῖα τἀγάλµατα του Ἑρµέω Ἀθηναῖοι πρῶτοι
Ἑλλήνων µαθόντες παρά Πελασγῶν ἐποι(Ηροδότου Ιστορία Β’ 51)
ήσαντο.
(=τα αγάλματα όμως του Ερμή** που τα κατασκευάζουν με ορθούς τους φαλλούς, δεν τα έχουν διδαχτεί από τους Αιγυπτίους, αλλ’ από τους Πελασγούς,
πρώτοι απ‘ όλους τους Έλληνες οι Αθηναίοι, και απ’
αυτούς ύστερα οι άλλοι. Γιατί ήδη τον καιρό εκείνο
που οι Αθηναίοι συγκαταλέγονταν στους Έλληνες,
οι Πελασγοί ήρθαν και κατοίκησαν μαζί τους στη
χώρα τους και γι’ αυτό θεωρήθηκαν Έλληνες. Και
όποιος έχει μυηθεί στα μυστήρια των Καβείρων***,
που τελούν οι Σαμοθράκες, οι οποίοι τα παρέλαβαν
από τους Πελασγούς, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνει αυτό που λέγω. Γιατί τη Σαμοθράκη την κατοικούσαν παλαιότερα οι Πελασγοί αυτοί, οι οποίοι
έπειτα έγιναν συγκάτοικοι των Αθηναίων, και απ’ αυτούς οι Σαμοθράκες παρέλαβαν τα μυστήρια. Οι Αθηναίοι λοιπόν, πρώτοι από τους Έλληνες, διδάχτηκαν
από τους Πελασγούς να κατασκευάζουν τα αγάλματα του Ερμή με ορθούς τους φαλλούς.
«ἀλλ᾽οἱ μέν Πελασγούς, ἐπί πλεῖστα τῆς οἰκουμένης πλανηθέντας ἀνθρώπων τε πλείστων κρατήσαντας αὐτόθι κατοικῆσαι, και διά τήν ἐν τοῖς ὅπλοις
ῥώμην οὕτως ὀνομάσαι τήν πόλιν».
(Πλούταρχος, Ρωμύλος 1,1)
(= αλλά οι συγγραφείς αναφέρουν πως οι Πελασγοί
σε πάρα πολλά μέρη της οικουμένης, αφού περιπλανήθηκαν, ταξίδεψαν, μετανάστευσαν κι αφού πάρα
πολλούς ανθρώπους τους νίκησαν, ακριβώς εκεί
[=στη Ρώμη] κατοίκησαν και εξαιτίας της διά των
όπλων επιβολής / επικράτησής τους, έτσι επωνόμασαν την πόλη “Ρώμη”).
«οὔπω τείρεα πάντα τά τ᾽οὐρανῷ εἱλίσσονται,
οὐδέ τι πω Δαναῶν ἱερόν γένος ἦεν ἀκοῦσαι
πευθοµένοις· οἶοι δ᾽ἔσαν Ἀρκάδες Ἀπιδανῆες,
Ἀρκάδες, οἱ καί πρόσθε σεληναίης ὑδέονται
ζώειν, φηγόν ἔδοντες ἐν οὔρεσιν, οὐδέ Πελασγίς χθών τότε κυδαλίµοισιν ἀνάσσετο Δευκαλίδῃσιν».
(Απολλώνιος ο Ρόδιος «Αργοναυτικά» βιβλίο Δ᾽265)

(= προτού ακόμα υπάρξουν όλα τα αστέρια που γυρίζουνε στον ουρανό κι ούτε ακόμα θα μπορούσε κανείς, κι αν ρώταγε, ν’ ακούσει για το ιερό γένος των
Δαναών· υπήρχαν μόνοι οι Αρκάδες οι Απιδανοί, οι
Αρκάδες που, κατά την παράδοση, ζούσαν πριν και
από τη σελήνη και έτρωγαν βελανίδια στα βουνά,
ούτε η γή των Πελασγών είχε ακόμη την εποχή
εκείνη άρχοντες τους δοξασμένους γιους του Δευκαλίωνα).

«Πελασγιώτας δ’ ὠνομασμένους τό πρίν Δαναούς
καλεῖσθαι νόμον ἔθηκ᾽ἀν Ἑλλάδα»
(Ευριπίδης, Fragmenta, 228, “Αρχέλαος”).

(= Ο Δαναός, τους από παλιά ξακουστούς Πελασγούς του Άργους, έβαλε νόμο ανά την Ελλάδα να
τους καλούν Δαναούς μετά την επάνοδό του στο
Άργος (η πόλη του Ίναχου) από την Αίγυπτο με τις
50 κόρες του).

Σε πάρα πολλά έργα / δράματα του Ευριπίδη αναφέρονται οι Πελασγοί και τα παράγωγά τους. Ενας Ευριπίδης θα αποτολμούσε ποτέ στα γεμάτα από
μυημένους ακροατές του θέατρα να μιλήσει για τους
Προ-Έλληνες Πελασγούς και όχι για τους Προπάτορες ΠρωτοΈλληνες Αιγαιοπελασγούς θυμίζοντάς
τους και υμνολογώντας τους την παμπάλαιη ένδοξη
καταγωγή τους και ακόμη καλύτερα εκθειάζοντας
την αυτοχθονία τους και την αρχαιότητά τους, για να
τονώσει το αίσθημα υπερηφάνειας και αυτοσυνειδησίας τους.
Θα τον έπαιρναν με τις πέτρες αποδοκιμάζοντάς τον
για τις μπαρούφες που θα πέταγε μπούρδες (=πορδές), σαχλαμάρες (= σαθλότητες, σαθρότητες). Θα
τον σκότωναν διά λιθοβολισμού επιτόπου “επί σκηνής”, ως αποκαλούμενος “ο από σκηνής φιλόσοφος”.
Τότε δεν υπήρχαν ούτε γιαούρτια, ούτε ντομάτες...
αν και αμφιβάλλω και γι’ αυτά. Είναι θέματα προς διερεύνησιν!!!
Πολλές αναφορές για τους Πελασγούς έχουν κι οι
άλλοι δύο τραγικοί ποιητές, Αισχύλος και Σοφοκλής.
Ο πατέρας της Ιστορίας, κατά τον Κικέρωνα, Ηρόδοτος, δε μασάει τα λόγια του. Είναι αποκαλυπτικός,
ξεκάθαρος, κατηγορηματικός.
Η σαφήνεια, η καθαρότητα, η ειλικρίνειά του δεν
αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης ή αναπάντητα
ερωτηματικά για την προέλευση / καταγωγή των Πελασγών, τους ταυτίζει με τους Έλληνες. Καλύπτει
πλήρως το θέμα. Σου προτείνει τη λύση. Αν είσαι
όμως “παρωπιδικός” λόγω στενότητας πνεύματος /
σκέψης / κριτικής και μειωμένης αντίληψης δεν αντιλαμβάνεσαι ούτε κατανοείς τις μεγάλες ιστορικές
τους αλήθειες.
Ας είμαστε αν όχι επιπόλαιοι, στενόμυαλοι, και απερίσκεπτοι τουλάχιστον πραγματιστές (ρεαλιστές).

―――――――――
* νομεύω = οδηγώ, άγω εις νομήν, βόσκω, είμαι ποιμήν,
βόσκω ποίμνια
νομή, νομεύς, νομαδικότητα = η ιδιότητα, το γνώρισμα του
νομαδικού βίου
** Αγάλματα του Ερμή = ως απόγονοι του Ερμή κουβαλάμε
έμφυτη στο DNA (κηρύκειον του Ερμή- έλικας της ζωής)
έντονη την ερωτική διάθεση, ορμή, συμπεριφορά, σεξουαλικότητα και δικαίως και επαξίως κατέχουμε τα πρωτεία /
σκήπτρα στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ένθερμων, φιλήδονων, ερωτικών συντρόφων με απίθανες επιδόσεις και
αποδόσεις).
*** Κάβειροι = Πελασγικές θεότητες λατρευόμενες στη
Λήμνο, στη Θήβα και στη Σαμοθράκη, όπου τελούνταν και
τα Καβείρια μυστήρια προς τιμήν τους.
**** Απιδανός = α) πιδύω = αναβρύζω, πηγάζω β)
άπιας+δα+νάω = ο υπερβολικά ρέων μακράν, γ) ποταμός
πηγάζων μέσα από τα Φάρσαλα (η ομηρική Φθία) από τις
υπώρειες του προϊστορικού λόφου της Αγίας Παρασκευής
στις πηγές του η Θέτις, η μητέρα του Αχιλλέα βούτηξε το
γιο της για να τον κάνει αθάνατο. Στα νερά του ξεδίψασαν
300.000 στρατιώτες Πέρσες κατά την κάθοδό τους από τα
Τέμπη στα Φάρσαλα. Σήμερα λέγεται Ταμπάκος από το
“Ταμπάκ-Χανέ” ένα βυρσοδεψείο που υπήρχε στην περιοχή. Σταμάτησε να ρέει στο τέλος της δεκαετίας του
1970.

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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«Το Legion Run στην Ανάβυσσο»
Ο Δήμος Σαρωνικού φιλοξενεί τη διεθνή διοργάνωση
Legion Run. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, οι φίλοι
της περιπέτειας, των extreme sports, του αθλητισμού
δίνουν ραντεβού στην Ανάβυσσο.

τητας, λόγω του μη-ανταγωνιστικού της χαρακτήρα. Τα
εμπόδια είναι τοποθετημένα και κατασκευασμένα με
τρόπο που δοκιμάζει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό.
Θα περάσετε από εμπόδια με φωτία, λάσπη και συρμα-

Μετά από δυο επιτυχημένες περιοδείες στη Νότια και
Κεντρική Ευρώπη το 2014 και 2015, το γνωστό πλέον
Legion Run επιστρέφει στην Ελλάδα και όπως δηλώνουν οι διοργανωτές θα είναι “Μεγαλύτερο, Καλύτερο
και σίγουρα Διαφορετικό”.
Η διάθεση των διοργανωτών να προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία για όσους θα λάβουν μέρος φέτος
είναι εμφανής από το γεγονός ότι η διοργάνωση γίνεται σε νέα τοποθεσία, και συγκεκριμένα στις Αλυκές
Ανάβυσσου με τη στήριξη του Δήμου Σαρωνικού.
Το Legion Run είναι μια διαδρομή πέντε χιλιόμετρων
με ευφάνταστα εμπόδια, η οποία απευθύνεται και προσφέρει μια ανεπανάληπτη πρόκληση σε άτομα από όλα
τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και σωματικής ικανό-

τόπλεγμα. Κάθε μέρος της διαδρομής θα σπρώξει τα
σωματικά και νοητικά σας όρια και πιθανώς να χρειαστείτε βοήθεια από άλλους.
Θα τρέξετε, θα πηδήξετε, θα συρθείτε, θα λασπώθειτε

και θα διασκεδάσετε απίστευτα! Πάνω απ' όλα, θα σας
δωθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα φίλους και
συνεργάτες και να περάσετε αξέχαστες στιγμές μαζί.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν την επιτυχία
τους μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους με
μουσική, φαγητό, μπύρα και διασκεδαστικά παιχνίδια
και διαγωνισμούς.
Ο μοναδικός συνδυασμός από σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, αναπόφευκτης ομαδικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μαζί με τη
ζωντανή μουσική, τα διασκεδαστικά παιχνίδια, το φαγητό και το γλέντι, είναι αποδεδειγμένα μια συνταγή
επιτυχίας σε όσες χώρες έχει πάει το Legion Run και οι
διοργανωτές στοχεύουν να προσφέρουν την ίδια εμπειρία, αλλά με καλύτερο και αναβαθμισμένο τρόπο
στις 13 Σεπτεμβρίου 2015 στις Αλυκές Αναβύσσου.
Περισσότερα στο http://www.legionrun.gr

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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Υπερψηφίστηκε η 2η αναθεώρηση
του νέου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων
Mείωση αντισταθμιστικών εισφορών προς τους Δήμους
Δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις έλαβε, κατά τη δεύτερη
συνεδρίασή του, την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Eιδικού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).
Πρώτον, ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη 2η αναθεώρηση του
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής
στη βάση των κατευθύνσεων που θέτει ο νέος ΕΣΔΑ για τη
θεμελίωση ενός νέου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Ενός συστήματος που διασφαλίζει την προστασία
του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, δίνοντας έμφαση
στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), στην αποκεντρωμένη, με
δημόσιο χαρακτήρα, διαχείριση των απορριμμάτων με αναβαθμισμένο το ρόλο και τη συμμετοχή των Δήμων, μέσω
των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, με μικρής κλίμακας μονάδες επεξεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας.
Το κείμενο της αναθεώρησης έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, με την υπ’ αριθμόν
281/5.8.2015 απόφασή της, στις 5 Αυγούστου.
Η τελική έγκριση του ΠΕΣΔΑ, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης στον ιστότοπο του ΕΔΣΝΑ
(www.edsna.gr/index.php/j-stuff/pedio-diavouleysis), θα γίνει
με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως τα τέλη
του Σεπτεμβρίου.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, παρεμβαίνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη να «ληφθούν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, οι αποφάσεις εκείνες που βοηθούν στην επίλυση
των προβλημάτων των συμπολιτών μας και θα «συμβάλλουν στην επανάκτηση της αξιοπιστίας της πολιτικής».
Η ίδια υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της συνέργειας με-

ταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου
να στεφθεί με επιτυχία ο νέος σχεδιασμός, μέσα από την
εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων ενόψει της διασφάλισης
της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η
Περιφερειάρχης επέμεινε στο ρόλο των Δήμων, τονίζοντας
τον υποστηρικτικό ρόλο του ΕΔΣΝΑ, με τη σύνταξη και την
αποστολή του Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και με τη γενικότερη στήριξη της προσπάθειας των
Δήμων από το Σύνδεσμο. Η ίδια τόνισε ότι η Περιφέρεια
έχει ήδη δρομολογήσει, προς τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις, τις προτάσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ενώ παρατήρησε ότι «ο φόβος για το τι μπορεί
να πάθουμε, δεν δικαιολογεί την απραξία».
Η δεύτερη σημαντική απόφαση του ΔΣ αφορούσε στην υιοθέτηση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη μείωση των αντισταθμιστικών οφειλών που καταβάλλουν οι ΟΤΑ στη βάση του άρθρου 17 του
ν. 4164/13. Στην πρώτη του συνεδρίαση, στις 15 Μαΐου, το
ΔΣ είχε εξουσιοδοτήσει την ΕΕ προκειμένου να διερευνήσει και να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα.
Στην εισήγησή της η ΕΕ η πρότεινε κι έγινε κατά πλειοψηφία δεκτή η μείωση των αντισταθμιστικών εισφορών προς
το Δήμο Φυλής σε ποσοστό 10%, για τα εναπομείναντα έτη
λειτουργίας του ΧΥΤΑ της ΟΕΔΑ Φυλής. Η απόφαση αυτή,
τόνισε κατά την εισήγησή της η αντιπρόεδρος της ΕΕ του
ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά υπηρετεί τη νέα φιλοσοφία στη
διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του δημόσιου
συμφέροντος, τον εξορθολογισμό των δαπανών του Συν-

δέσμου και την ανάγκη εκλογίκευσης του συστήματος των
αντισταθμιστικών εισφορών. «Το αποτέλεσμα της απόφαση
θα είναι διπλά ωφέλιμο: προς όφελος των σκληρά δοκιμαζόμενων νοικοκυριών, ειδικά στη σημερινή, εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία – και προς αυτή την
κατεύθυνση οφείλουν να ενεργήσουν οι δημοτικές αρχές,
λαμβάνοντας την απόφαση μετακύλισης της μείωσης
αυτής στους δημότες τους. Και προς όφελος των πολιτών
της Φυλής, καθώς προτείνεται να συμφωνηθεί ότι τα αντισταθμιστικά έσοδα ο δήμος Φυλής θα τα χρησιμοποιήσει
κυρίως για την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν την
περιοχή του, θα δημιουργήσουν απασχόληση και θα ανακουφίσουν οικονομικά τους δημότες του», τόνισε η αντιπρόεδρος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.
Κλείνοντας, η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, αφού παρατήρησε σχετικά με την ΟΕΔΑ Φυλής, ότι «περισσεύουν τα
καλά λόγια ενώ σπανίζουν οι πράξεις», υπογράμμισε την
ανάγκη υλοποίησης των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ανάπλασης που «χρωστάμε όλοι μας στο Δήμο
Φυλής. Σε όσους σπεύσουν να μου προσάψουν μεροληψία
υπέρ της Φυλής, απαντώ ότι αναλαμβάνω το κόστος αυτής
της ‘μεροληψίας’ γιατί αυτά τα έργα τα χρωστάμε στη Φυλή
και πρέπει να γίνουν», είπε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.
σ.σ. Θα πρέπει με τη σειρά του οι Δήμοι να μειώσουν τα
δημοτικά τέλη αναλόγως, αφού μειώθηκαν τα αντισταθμιστικά τους κατά 10%.

Εκκληση οικονομικής στήριξης κάνει ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός για βοήθεια στην Ελλάδα
Τον Αύγουστο ο αριθμός των νεοεισερχομένων στην Ελλάδα ξεπέρασε τις 230.000,
κυρίως στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Κω και της Σάμου
Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού &
Ερυθράς Ημισελήνου απηύθυνε, (2 Σεπτεμβρίου 2015), έκτακτη έκκληση στήριξης για
τη συγκέντρωση ποσού ύψους 3 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (2,7 εκατομμυ-

ρίων ευρώ), προκειμένου να συνδράμει τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ώστε να αυξήσει
τη βοήθεια που προσφέρει στους χιλιάδες
ανθρώπους που διασχίζουν την Ελλάδα.
Ο αριθμός των μεταναστών που αφίχθησαν

στις ελληνικές ακτές με πλοιάρια τους πρώτους 8 μήνες του 2015 αυξήθηκε κατά
750%, σε σύγκριση με τα στοιχεία του περασμένου έτους για την ίδια χρονική περίοδο.
«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει
βοήθεια σε όσους αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες στα λιμάνια άφιξης των
ανατολικών νησιών του Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στη Λέσβο και την Κω», δήλωσε
η υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Ε.Ε.Σ.
Αγγελική Φανάκη. «Η διανομή των ειδών
πρώτης ανάγκης εντείνεται βαθμιαία τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο οι πόροι ακόμη
δεν επαρκούν για την κάλυψη των πρωτοφανών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί.
Χρειάζεται επειγόντως αυξημένη υποστήριξη και συνεργατική δράση απ΄ όλες τις
πλευρές ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανακούφιση σε αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς.
Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
συνεχίζει να επιτελεί το ανθρωπιστικό του
έργο στην ελληνική επικράτεια για την υποστήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας

που κατοικούν σε αυτή».
Το μήνα Αύγουστο ο αριθμός των νεοεισερχομένων στην Ελλάδα ξεπέρασε τις
200.000, κυρίως στα νησιά της Λέσβου, της
Χίου, της Κω και της Σάμου, όπου οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
διένειμαν τροφή, νερό, πακέτα με είδη προσωπικής υγιεινής και βρεφικά πακέτα σε περισσότερους από 2.400 ανθρώπους.
Η υπεύθυνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας για
τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης κα Seija
Tyrninoksa σημείωσε: «Κλιμακώνουμε την
ανταπόκρισή μας για την κάλυψη των αναγκών του αυξανόμενου αριθμού ανθρώπων
που καταφτάνουν στην Ελλάδα σε καθημερινή βάση. Το δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι
που πραγματοποιούν, αναζητώντας ασφάλεια και καταφύγιο, προστίθεται στην ήδη
αυξημένη ταλαιπωρία όσων έχουν βιώσει τη
βία, έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο τους
πρόσωπο ή έχουν δει τα σπίτια τους να καταστρέφονται. Είναι συλλογική η ευθύνη
μας να είμαστε έτοιμοι για να τους βοηθήσουμε».
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Τα 2/3 ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών
συσκευών στα σκουπίδια
Πολύ χαμηλή η επίδοση ανακύκλωσης στην Ευρώπη
Μόλις το ένα τρίτο του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που
απορρίπτεται στην Ευρώπη ανακυκλώνεται σωστά, ενώ ένας τεράστιος
αριθμός
κινητών
τηλεφώνων, υπολογιστών, τηλεοράσεων, ψυγείων και άλλων συσκευών είτε πωλείται παράνομα ή
καταλήγει σε χωματερές, αποκα-

λύπτει έκθεση του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών και της INTERPOL η οποία δημοσιοποιήθηκε.
Η Σουηδία και η Νορβηγία προσεγγίζουν τους ευρωπαϊκούς στόχους όσον αφορά την αποκομιδή
και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έχοντας
φθάσει στο 85%, ενώ η Ρουμανία,
η Ισπανία και η Κύπρος βρίσκονται
στις χαμηλότερες θέσεις της σχετικής κατάταξης, περιοριζόμενες
στο 20%, κατά την έκθεση.
Οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί
στην Ευρώπη απαιτούν την ανακύκλωση, πρακτικά όλων των προϊόντων που μπαίνουν στην πρίζα ή
λειτουργούν με μπαταρία, ώστε να
ανακτώνται μέταλλα όπως ο χρυσός και ο άργυρος και να αποφεύγεται η έκλυση τοξικών στοιχείων,
όπως ο μόλυβδος και ο υδράργυρος, στο περιβάλλον.
Όμως συνολικά μόλις το 35% του
συνόλου των ΑΗΗΕ ανακυκλώθηκε σωστά το 2012, σύμφωνα με
την έκθεση.
Ωστόσο, ο ΟΗΕ και η INTERPOL
υποβαθμίζουν τα δημοσιεύματα
που υποστηρίζουν ότι τα απόβλητα αυτού του είδους μεταφέ-

ρονται παράνομα κυρίως σε αφρικανικές χώρες, όπως η Νιγηρία και
η Γκάνα, όπου επισκευάζονται και
επαναχρησιμοποιούνται.

«Το μεγαλύτερο μέρος του παράνομου εμπορίου ΑΗΗΕ γίνεται
μάλλον πίσω από τη διπλανή
πόρτα, παρά κάπου μακριά στην

Αφρική», ανέφερε ο Γιάκο Χάουσμαν του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών, επιστημονικός
συντονιστής της έκθεσης, στην
εκπόνηση της οποίας συμμετείχαν
επίσης η INTERPOL και άλλοι.
«Κακοδιαχείριση υπάρχει παντού», εξήγησε ο Χάουσμαν μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων
Ρόιτερς. Στην Ευρώπη «γίνονται
πολλές κλοπές, ανάκτηση μετάλλων από απόβλητα… ενώ ένα σημαντικό μέρος (των ΑΗΗΕ)
καταλήγει στους σκουπιδοτενεκέδες».
Ένα χαλασμένο ψυγείο, για παράδειγμα, θεωρείται πολύτιμο κυρίως λόγω του χαλκού στον
συμπιεστή του. Συχνά αφαιρείται
ο συμπιεστής και η υπόλοιπη συσκευή καταλήγει στα σκουπίδια.
Αυτού του είδους οι κλοπές σημαίνουν ότι οι χώρες που τηρούν
τους κανόνες στην Ευρώπη χάνουν έως και 1,7 δισεκ. ευρώ τον
χρόνο, σύμφωνα με την έκθεση.
Συνολικά οι 3,3 εκατ. τόνοι από τα
9,5 εκατ. τόνους των ΑΗΗΕ που
καταγράφηκαν στην Ευρώπη το
2012 απορρίφθηκαν και ανακυκλώθηκαν σωστά. Περίπου 1,3
εκατ. τόνος εξήχθη, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα ανακυκλώθηκε

εντός Ευρώπης, αλλά εκτός των
προβλεπόμενων διαδικασιών, ή
κατέληξε στα σκουπίδια.
Η Γιοάνα Μποτετσάτου, ειδική σε
θέματα περιβάλλοντος στον Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής
Αστυνομίας (INTERPOL), τονίζει
ότι σπανίως ασκούνται ποινικές
διώξεις για τέτοιες υποθέσεις,
παρά το γεγονός ότι ορισμένες
χώρες έχουν θεσπίσει αυστηρές
ποινές για εγκλήματα που βλάπτουν το περιβάλλον.
Στην έκθεση υποβάλλονται προτάσεις για τον καλύτερο συντονισμό
των αστυνομικών αρχών, την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών για την ανακύκλωση, αλλά
και την απαγόρευση των συναλλαγών με μετρητά στο εμπόριο παλαιοσιδηρικών.
Ένα πρόβλημα είναι η ενημέρωση
των πολιτών για τα κέντρα ανακύκλωσης. «Οι καταναλωτές δεν ξέρουν πού να τα βρουν», δήλωσε ο
Πασκάλ Λερουά, γενικός γραμματέας του Φόρουμ ΑΗΗΕ, το οποίο
συμμετείχε επίσης στην εκπόνηση
της έκθεσης αυτής.
σ.σ. Είναι λυπηρό να βλέπεις στα
σκουπίδια μέταλλα και πλαστικά,
αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές.
“Τα σκουπίδια είναι χρυσός” λένε
οι ειδικοί και έχουν δίκηο, αφού
από τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
μπορείς να εξασφαλίσεις πολύτιμα υλικά που επαναχρησιμοποιούνται και βοηθάς το περιβάλλον
από την παραπάνω ρύπανση.
Το καλοκαίρι που τα περισσότερα
νησία “βούλιαξαν” από τον τουρισμό καταναλώνοντας τόννους
πλαστικό και μέταλλο, δυστυχώς
τα περισσότερα κατέληξαν στις
χωματερές!
Θα μπορούσαμε να εξοικονομούμε
μεγάλα οφέλη από ενέργεια και
μέταλλα αν ανακυκλώναμε τα
υλικά μας.
Βέβαια γενικότερα η Ευρώπη δεν
έχει πάει πολύ μπροστά με εξαίρεση την Νορβηγία.

Xρήση απαγορευμένων
τοξικών φυτοφαρμάκων
ερώτηση του ευρωβουλευτή
Κώστα Χρυσόγονου
Την απάντησή της στην ερώτηση του ευρωβουλευτή
Κώστα Χρυσόγονου σχετικά με τη συνεχιζόμενη χρήση
τοξικών και καρκινογόνων φυτοφαρμάκων, η χρήση μερικών από τα οποία δεν είναι εγκεκριμένη σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
O Kώστας Χρυσόγονος στην ερώτησή του ανέλυε ότι
«εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποίησε η
Greenpeace σε 36 δείγματα νερού και 49 δείγματα χώματος σε οπωρώνες στην Ελλάδα και σε έντεκα ακόμη
ευρωπαϊκές χώρες ανίχνευσαν υπολείμματα 53 φυτοφαρμάκων. Ορισμένα από αυτά είναι καρκινογόνα ή ιδιαίτερα τοξικά, ενώ 7 δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο έπειτα από κατ’ εξαίρεση έγκριση κράτους μέλους.
Το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση οφείλει
να προστατεύει τη δημόσια υγεία, το άρθρο 169 ΣΛΕΕ
επιτάσσει η Ένωση να προστατεύει τα συμφέροντα των
καταναλωτών, ενώ το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ
προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Δεν πειράζει για λίγο
...καρκίνο απαντά η Ε.Ε.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) επιτρέπονται
μόνον αν η χρήση τους είναι ασφαλής για την υγεία του
ανθρώπου και των ζώων και για το περιβάλλον. Η απλή
ανίχνευση καταλοίπων φυτοφαρμάκων δεν δείχνει ότι
υπάρχει κίνδυνος, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα
ασφαλή επίπεδα. Από τα 36 δείγματα που αναλύθηκαν,
τα 35 ήταν συμμορφούμενα με τα ανώτατα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος που καθορίζονται στην οδηγία
2008/105/ΕΚ[2]. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η παρουσία καταλοίπων μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
είναι πιθανό να οφείλεται σε χρήση κατά το παρελθόν
και σε χρήση εγκεκριμένων ουσιών με κοινούς μεταβολίτες.
Οι περισσότερες από τις καρκινογόνους δραστικές ουσίες έχουν ήδη αποσυρθεί από την αγορά. Η έγκριση
των υπόλοιπων καρκινογόνων ουσιών μπορεί να ανανεωθεί μόνον εφόσον αποδειχθεί ότι η έκθεση σε αυτές
είναι αμελητέα. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις για την
έγκριση νέων ουσιών που είναι καρκινογόνες. Επιπλέον,
οι εν λόγω ουσίες μπορούν να εγκριθούν μόνον για πολύ
συντομότερη χρονική περίοδο πριν από την επόμενη περιοδική επαναξιολόγηση (το ανώτερο επτά έτη) σε σχέση
με άλλες ουσίες.
Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
πρέπει να πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση των
αιτήσεων για την έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες: στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές λύσεις, τα εν
λόγω ΦΠΠ θα «αντικαθίστανται», δηλαδή θα απορρίπτονται ή θα ανακαλούνται. Οι ίδιες διατάξεις όσον
αφορά την περίοδο ισχύος της έγκρισης και τη συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζεται σε ουσίες που είναι πολύ
πιο τοξικές απ’ ό,τι η πλειονότητα των εγκεκριμένων για
την ίδια κατηγορία χρήσης.
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Κλείνουν τα βιβλιοπωλεία Φλωράς
Η εταιρεία διέκοψε την λειτουργία της, μην μπορώντας να σταθεί όρθια στον βιασμό της από το καρτέλ
Tο παρακάτω ιστορία με τα βιβλιοπωλεία Φλωράς, την αναδεικνύουμε γιατί, μπορεί να δει ο καθένας μας, πώς καταστρέφονται οι ελληνικές εταιρείες προς χάριν ξενόφερτων
που δεν πληρώνουν καν φόρους στην πατρίδα μας, αλλά
υποστηρίζονται από τους κατ’ εξακολούθηση κυβερνώντες
παντός χρώματος.
Αιτία Ύστερα από 40 χρόνια ο φετινός Σεπτέμβριος, η σχολική χρονιά 2015, δεν θα ξεκινήσει μαζί με τα Βιβλιοπωλεία Φλωράς. Η εταιρεία διέκοψε την λειτουργία της, μην
μπορώντας να σταθεί όρθια στον πολυετή βιασμό της από
το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου και στην «υποστήριξη» που έδωσε στο καρτέλ η πολυετής καθυστέρηση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού να το τιμωρήσει.
Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν απίστευτα δύσκολα. Οι πελάτες
μας, φυσικά, δεν γνώριζαν το μέγεθος του κακού που μας
προξένησε το δίδυμο «καρτέλ ξενόγλωσσου βιβλίου-Επιτροπή Ανταγωνισμού» και διαπιστώνοντας τις αδυναμίες
μας, μας εγκατέλειπαν σταδιακά. Μείναμε ζωντανοί ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρουμε. Το χρωστούσαμε στους πελάτες μας, στους ανθρώπους που εργάστηκαν τόσα χρόνια
στα Βιβλιοπωλεία Φλωράς (και στους οποίους οφείλουμε
ευγνωμοσύνη) και στον εαυτό μας.
Ήταν όμως αδύνατο. Η λαίλαπα του καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου δεν μας άφησε περιθώριο.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΙΚΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Φεύγουμε από την εμπορική δραστηριότητα με μεγάλη ικανοποίηση, με τεράστια πικρία, δικαιωμένοι τουλάχιστον για
τους λόγους που κλείνουμε.
Μεγάλη Ικανοποίηση γιατί η οικογένεια Φλωράς ευτύχησε
επί 40 χρόνια να ασχοληθεί με ένα σπουδαίο αντικείμενο
εργασιών, με την πώληση εκπαιδευτικών βιβλίων, σε ένα
κοινό, στους μαθητές, που η εξέλιξη του μόνο ικανοποίηση
μας έδινε.

Μεγάλη Ικανοποίηση γιατί υπηρετήσαμε πιστά τον χώρο
της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, έναν χώρο που αποτελείται
από μοναδικούς επαγγελματίες, παθιασμένους δασκάλους,
κολώνες της Ελληνικής Κοινωνίας.
Τεράστια πικρία γιατί πιστέψαμε ότι η Ελληνική Πολιτεία
λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι ικανοί, οι τολμηροί, οι
φιλόδοξοι ανταμείβονται. Επενδύσαμε ότι είχαμε και δεν
είχαμε στην εργασία μας. Προσφέραμε εκατομμύρια μεροκάματα σε ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν, σε συνεργάτες που μεγάλωσαν μαζί μας. Πληρώσαμε εκατομμύρια
σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Φτάσαμε να είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα, με 8.000.000€ πωλήσεις ετησίως, 90 μόνιμους
συνεργάτες και 130 εκτάκτους ετησίως. Και εισπράξαμε
στο τέλος το μίσος ενός Συστήματος προς αυτούς που ήθελαν να ανταγωνιστούν ελεύθερα και δυναμικά.
Τεράστια πικρία γιατί σήμερα έχουν εκδοθεί σωρεία αποφάσεων με βάση τις οποίες τα Βιβλιοπωλεία Φλωράς καταστράφηκαν από το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου
(τέσσερις ποινικές δικαστικές αποφάσεις, δυο αποφάσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έξι αποφάσεις Διοικητικού
Εφετείου, δυο αποφάσεις ΣτΕ) καταδεικνύοντας ποιος μας
κατέστρεψε.
Τεράστια πικρία γιατί σήμερα έχουν εκδοθεί δικαστικές
αποφάσεις ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ με βάση τις
οποίες τα Βιβλιοπωλεία Φλωράς καταστράφηκαν από την
ίδια την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, από το ίδιο το Κράτος δηλαδή. Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που έχωσε
στα βαθιά συρτάρια της την καταγγελία μας, ευνοώντας,
προφανώς, το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου και καταστρέφοντας την εταιρεία μας, αλλά και τους καταναλωτές
που καταληστεύτηκαν τα χρόνια αυτά από το καρτέλ. Ενώ
ήδη από το 2003 είχε τα στοιχεία στα χέρια της, αλλά και
σχετικό σχέδιο εισήγησης, ότι το καρτέλ παρανομούσε, τα

στοιχεία θάφτηκαν προς όφελος του καρτέλ.
Τεράστια πικρία γιατί τα προβλήματα με το καρτέλ ήταν
γνωστά σε πολλούς, ιδίως στην Πολιτική ηγεσία της χώρας
τα έτη 2001-2013, αλλά δυστυχώς έκλειναν τα αυτιά τους.
Ένας κακόπιστος θα έλεγε ότι δεν τους ενδιέφερε η ληστεία των Καταναλωτών και η καταστροφή ελληνικών επιχειρήσεων. Ένας κακόπιστος θα έλεγε ότι με την αδιαφορία
τους «προστάτευαν» (πρακτικά) τις ξένες εταιρείες του
καρτέλ και τους Έλληνες μετόχους των ελληνικών εταιρειών του καρτέλ που ήταν κρυμμένοι σε δαίδαλο offshore
εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ένας καλόπιστος θα έλεγε ότι, δυστυχώς, ήταν παντελώς ανίκανοι να
προστατέψουν το δημόσιο καλό.
Κλείνοντας την εταιρεία μας αισθανόμαστε, έστω, δικαιωμένοι, αφού τεκμηριώθηκε πλήρως η αιτία της πτώχευσης
της επιχείρησης. Δεν μας κάνει χαρούμενους αλλά είναι μια
δικαίωση.
ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΝΩΜΗ
Ο τρόπος που κλείνει η εταιρεία μας δεν είναι ο καλύτερος
και αφήνει πίσω της εκκρεμότητες που ελπίζουμε να διευθετηθούν όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές πτωχευτικές διαδικασίες.
Εκφράζουμε την λύπη μας για το λυπηρό αυτό γεγονός, ελπίζουμε πραγματικά να μην είχε συμβεί ποτέ και να ήμασταν συνεπείς προς όλους, όπως ήμασταν επί δεκαετίες,
πριν μας βιάσει και μας δολοφονήσει το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου, με την συμπαράσταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (έστω και άθελά της).
Με εκτίμηση
Γιώργος Φλωράς
Βιβλιοπωλεία Φλωράς
Πανεπιστημίου 59 Αθήνα τηλ. 2105232621

63.000 λουκέτα σε μικρές επιχειρήσεις το επόμενο εξάμηνo!
Σε καθεστώς συρρίκνωσης και διαρκούς ματαίωσης ή στη καλύτερη των περιπτώσεων
αναστολής των επενδυτικών σχεδίων
(«κλειστό μέχρι νεοτέρας») βρίσκονται οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελλείψει κάθε
εξωγενούς θετικής προοπτικής, σύμφωνα
με την τελευταία έρευνα οικονομικού κλίματος που διεξήγαγε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ. Η τελευταία κρίση που κορυφώθηκε με την
επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιδείνωσε
σημαντικά τα πραγματικά μεγέθη των επιχειρήσεων, ενώ το κλείσιμο της συμφωνίας
δε συνεπάγεται αυτόματα αναστροφή του
κλίματος.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία
με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό
δείγμα 1005 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά:
― το 84,3% των ερωτώμενων δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης (μόνο το 4,8%
παρουσιάζει βελτίωση).
― συνολική μείωση, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, από την έναρξη της κρί-

σης και μετά το 2010 αγγίζει μεσοσταθμικά
το 78%.
Στα υπόλοιπα μεγέθη, 3 στις 4 επιχειρήσεις διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάμηνο
μείωση της ζήτησης (75,4%), των παραγγελιών (77,1%) και επιδείνωση της ρευστότητας (81,7%).
Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των
επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο φέρουν
βαρύ το αποτύπωμα από τις πρόσφατες
εξελίξεις στις τράπεζες και την πραγματική
οικονομία. Μάλιστα, η αβεβαιότητα παραμένει παρά την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που αντανακλά την πραγματική αγωνία
για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας. Το ισοζύγιο αρνητικών και θετικών
επιχειρηματικών προσδοκιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εκτοξεύτηκε στα
επίπεδα της περιόδου 2011-2012 (-61,6 από
–0,8). Σε όλους τους επί μέρους δείκτες οικονομικών προσδοκιών καταγράφονται
συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για πάνω από 7 στις 10 επιχειρήσεις.

ΛΟΥΚΕΤΑ
Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων,
που θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο να
κλείσει το επόμενο εξάμηνο φθάνει το
46,3%. Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 63,000
και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30%
των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει ότι
είναι πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σενάριο
βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα
επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο»
συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΦΕΙΛΕΣ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων
με καθυστερημένες οφειλές αφορά τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο (ασφαλιστικά ταμεία, εφορία, ΔΕΚΟ). Σημαντική αύξηση
σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς τις ΔΕΚΟ (από 25,5% σε 29,1%).

Διαβάστε μας καθημερινά στο www.ebdomi.com

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ανησυχητική είναι η εικόνα σχετικά με τις
μελλοντικές ροές απασχόλησης. Οι προοπτικές για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν αρνητικές, καθώς σχεδόν 1 στις 4
επιχειρήσεις προβλέπει μείωση του απασχολούμενου προσωπικού.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αδιαπραγμάτευτη φαίνεται να είναι η θέση
της χώρας στο σκληρό νόμισμα, παρά τα
αρνητικά στοιχεία που επιφέρει η νέα δυσμενής συμφωνία για τη χώρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί
ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ
(71,7%).
Αρκετά επιφυλακτικός και διχασμένος εμφανίζεται ο επιχειρηματικός κόσμος από τις
πολιτικές διεργασίες και τη νέα εκλογική
μάχη, ο νικητής της οποίας θα κληθεί να
διαχειριστεί το τρίτο μνημόνιο. Σχετικά με
την πολιτική τους εκπροσώπηση, πάνω από
1 στις 2 (56,5%) επιχειρήσεις θεωρούν ότι
δεν εκφράζει τα συμφέροντά τους κανένας
υφιστάμενος πολιτικός σχηματισμός.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΜΙΚΡΕΣ
Ανακλήθηκε τυρί “φέτα”
που διακινούσε η εταιρεία
ΛΙΝΤΛ Ελλάς
Στην ανάκληση τυριού «ΦΕΤΑ» στο οποίο διαπιστώθηκε
ανάπτυξη μούχλας, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και,
συγκεκριμένα, η Περιφερειακή
Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας,
στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, διαπίστωσε τη διακίνηση τυριού «ΦΕΤΑ» στην
οποία ευρέθη ανάπτυξη μούχλας πρασινωπής χροιάς.
Πρόκειται για το προϊόν
«ΓΑΛΠΟ τυρί Φέτα ΠΟΠ» από
πρόβειο και γίδινο γάλα, σε
συσκευασίες στραγγισμένου
βάρους 1kg με ημερομηνία ανάλωσης μέχρι 22.01.16 και
στραγγισμένου βάρους 2 kg με ημερομηνία ανάλωσης
μέχρι 27.02.16.
Το προϊόν διατίθεται από την επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. και παρασκευάζεται από την εταιρεία ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 50 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων-Πύλης,
Τρίκαλα, Θεσσαλία.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. την άμεση ανάκληση/απόσυρση της συγκεκριμένης
παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν με τα ανωτέρω στοιχεία,
να μην το καταναλώσουν.

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: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 3-9-2015
Aρ. Πρωτ.: 38166
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING)»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING)»
με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση
αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με την μελέτη
με α/α 126/2015 της αρμόδιας
Δ/νσης,
προϋπολογισμού
29.052,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και ειδικότερα: 5.900
μερίδες έτοιμου φαγητού.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 472,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.

11389/93 απόφασης του ΥΠ..ΕΣ.
«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 126/2015 και τη με
αρ. Πρωτ. σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΡΙΤΗ 159-2015 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 7-9-2015 μέχρι
την Δευτέρα 14-9-2015 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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

και

Zητάει εργασία για μικροδουλειές - μικροεξυπηρετήσεις. Οδηγεί και διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο
Τηλ. 210 9656.854
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παιδιών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας.
Τηλ. 6938653701.
Ηλικιωμένη κυρία από τη Βάρη, ζητάει κυρία για
φροντίδα καθημερινά από 8.30 μέχρι 1.30 και 5.30
έως 8.30 το απόγευμα. Τηλ. 6938884492.

ΑΔΑ:Ω1Ι4ΩΛ6-ΝΥ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί:
02-09-2015
Αρ. Πρωτ.: 16442
Βασ. Κων/νου 47
19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Αικατερίνη Μωραΐτη
Τηλέφωνο: 210 6625682
FAX :
210 6624963
e-mail :
tpkoropi@gmail.com
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι:
Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός
για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι
τα αναφερόμενα στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της ΤΥ/29/2015
μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών. Κάθε

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: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
"http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα: 3-9-2015
Aρ. Πρωτ.: 38163
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
με
σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και
σφραγισμένου τιμολογίου και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της με α/α 107/2015 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης,
προϋπολογισμού
40.400,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και
ειδικότερα 9 διαφορετικά είδη
προϊόντων.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του
προϋπολογισμού της δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των
657,00 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης του ΥΠ..ΕΣ.

άλλα

ZHΤOYN ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σχολείο Ιδιωτικό, Νοτίων Προαστίων, ζητά καθηγητές ειδικότητας ΠΕ 18 Τεχνολογίας. Αποστείλατε
βιογραφικό Τ.Θ. 4809, ΤΚ 19400 Κορωπί.
Iδιωτικό Σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά καθηγητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία.
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας.
Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935

άλλη προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 έως και
10:30, στο σημείο που αναφέρεται
στην προμετωπίδα του παρόντος
εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 10:30, στο
σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 24.390,10€
πλέον ΦΠΑ 23%, δηλ. 29.999,82€.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

«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 107/2015 και τη με αρ. Πρωτ.
3423/5-8-2015 (ΑΔΑ 75ΧΧΩΨΖ1Θ5) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-2015 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 7-9-2015 μέχρι
την Πέμπτη 17-9-2015 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

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο
Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός.
ΔΕΝ την διαφεντεύουν
συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται
και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ
Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ:
Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830
Τηλ.: 210 8959.004, fax 210 9658.949, e-mail: press@ebdomi.com
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα..
ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST
Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

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

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)
Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330
Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

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

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία
Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

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

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα
Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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
Τι είναι η ελιά (σπίλος) που περιβάλλεται από λευκή στεφάνη;
Ξαφνικά εμφανίζεται, στο σώμα, μια ελιά που γύρω της περιβάλλεται από λευκό χρώμα. Πρόκειται για μελλανοκυταρικό σπίλο (ελιά) που έχει την μορφή φαιάς κηλίδας ή
βλατίδας, που περιβάλλεται από υπομελαχρωματική άλω,
δηλαδή είναι μια ελιά, που στην περιφέρειά της γίνεται πιο
λευκή. Λέγεται σπίλος του Sutton ή σπίλος του Halo.
Οι σπίλοι του Halo είναι συγγενείς ή επίκτητοι περικυκλωμένοι από μια λευκή στεφάνη. Είναι μάλλον συχνοί σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες, που παρουσιάζουν πολλαπλούς
στον κορμό (άνω ράχη).
Τον συναντούμε συχνότερα σε ανοιχτόχρωμα δέρματα, και
στα παιδιά και στους εφήβους συχνότερα απ΄ότι σε ενήλικες. Εκτιμάται ότι τα περιστατικά στον πληθυσμό είναι περίπου 1% και μπορούν να συσχετιστούν με αυτοάνοσες
ασθένειες όπως:
η λεύκη
η θυρεοειδίτιδα του Hashimoto,
η ατοπική δερματίτιδα και
το σύνδρομο του Turner
Μετά από μια χρονική περίοδο που μπορεί να ποικίλει, ο
κεντρικός σπίλος σταδιακά εξαφανίζεται εξαιτίας αυτόματης υποχώρησης, στην οποία τα λεμφοκύτταρα Τ παίζουν
ρόλο κλειδί.
Μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα· η να επιμένει (συχνότερα στα παιδιά ατόμων με λεύκη).
Οι σπίλοι παρουσιάζονται περιτριγυρισμένοι από μιαν
άσπρη σαν ουλή στεφάνη ποικίλου μεγέθους. Στο τελικό
στάδιο του εσωκλεισμού, ο κεντρικός σπίλος εξαφανίζεται
οριστικά και παρατηρείται μια γκρίζα απόχρωση εξαιτίας
των μελανοφάγων και των αγγείων απ’ το δερματικό αγ-

γειακό πλέγμα.
Το μελάνωμα Halo και ο τεχνητός ψευδο- Halo σπίλος είναι
οι κύριες διαφορικές διαγνώσεις.
Η παρουσία τυπικών δερματοσκοπικών γνωρισμάτων του
κεντρικού σπίλου είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση
απ’ το μελάνωμα.
Τεχνητός ψευδο-Halo σπίλος μπορεί να δημιουργηθεί από
την εφαρμογή αντηλιακού πέρα από τα όρια ενός κοινού
σπίλου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν παρατηρούνται φαινόμενα υποχώρησης και ένα απλό ζήτημα που αφορά στην
ηλιακή προστασία μπορεί να βοηθήσει στην διαγνωση.
Αντιμετώπιση
Συνήθως συστήνεται τακτική παρακολούθηση, ιδανικά με
τη βοήθεια ψηφιακής δερματοσκόπησης ώστε να παρακολουθείται η πορεία του σπίλου Sutton. Όταν η διάγνωση δεν
είναι 100% σίγουρη, καλό είναι ο σπίλος να αφαιρείται και
να εξετάζεται από ιστοπαθολόγο.
Συσχετισμός:
Μπορεί να έχει άμεση σχέση με την λεύκη. Παρατηρείται
σε ποσοστό 18-26% των ασθενών με λεύκη· μπορεί να είναι
προάγγελος λεύκης.
Προειδοποιητικά μηνύματα λεύκης:
α) Εμφάνιση μόνιμου αποχρωματισμού μετά από γρατζουνιές
β) Εμφάνιση σπίλου του Sutton, δηλαδή ενός μελαχρωματικού
σκούρου σπίλου με ένα λευκό στεφανάκι περιμετρικά.
γ) Η αύξηση των αντισωμάτων του θυρεοειδούς.
Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Ο μεσημεριανός ύπνος «φάρμακο» κατά της υπέρτασης
Ο μεσημεριανός ύπνος όχι μόνο μας ξεκουράζει αλλά συμβάλλει και στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα
με νέα μελέτη Ελλήνων επιστημόνων.
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές με επικεφαλής τον Δρ. Καλλίστρατο από το
«Ασκληπιείο» Βούλας, στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιολογίας που πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο, υποστήριξαν πως ο ύπνος
κατά τις μεσημεριανές ώρες σχετίζεται
με μειωμένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης καθ’ όλο το 24ωρο και κατά συνέπεια με λιγότερη ανάγκη για χρήση

αντι-υπερτασικών φαρμάκων.
Μελετώντας 356 ασθενείς με αρτηριακή πίεση, ηλικίας 61,4 ετών κατά
μέσο όρο, οι ερευνητές διαπίστωσαν
πως όσοι είχαν τη συνήθεια να παίρνουν έναν υπνάκο το μεσημέρι, είχαν
κατά μέσο όρο 5% μικρότερη μέση συστολική πίεση μέσα στο 24ωρο σε
σχέση με όσους δεν κοιμούνταν καθόλου τα μεσημέρια.
Τα μειωμένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης έχουν άμεση επίδραση και στην
λειτουργία της καρδιάς. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, ακόμη και μια

μικρή μείωση στην αρτηριακή πίεση
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακού επεισοδίου έως 10%.
Συνεπώς, είναι σημαντική η επίδραση του
μεσημεριανού ύπνου στις αρτηρίες και στην
καρδιά των ασθενών. Μάλιστα, σύμφωνα με
τη μελέτη, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια
του μεσημεριανού ύπνου, τόσο μειώνεται η
σοβαρότητα της υπέρτασης. Μάλιστα, όσοι
κοιμούνται περισσότερο τα μεσημέρια,
έχουν ακόμη χαμηλότερη πίεση κατά τον
νυχτερινό ύπνο τους, πράγμα ωφέλιμο για
την υγεία τους.
Μαρία Καραμέτου

ΦΠΑ και σε όλες τις
ιατρικές εξετάσεις!
Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην ιατρική
κοινότητα η πρόβλεψη που υπάρχει στο Τρίτο Μνημόνιο για την υπαγωγή όλων των νοσηλειών και ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά
θεραπευτήρια σε ΦΠΑ 23%. Όπως επισημαίνουν, μία
τέτοια εξέλιξη θα έπληττε ιδιαίτερα τις ευαίσθητες
ομάδες ασθενών, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, ενώ
ανάλογο αδιέξοδο θα επιφέρει και σε όσα ζευγάρια
έχουν αποφασίσει ο τοκετός του παιδιού τους να
γίνει σε ιδιωτικό μαιευτήριο.
Για το θέμα αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει πως ο
ιδιωτικός τομέας της υγείας, σε πολλές περιπτώσεις,
καλύπτει κενά του Δημόσιου τομέα και αποτελεί
αναγκαστική επιλογή για τον ασθενή, όπως συμβαίνει με τις ακτινοθεραπείες, για τις οποίες υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής στα Δημόσια νοσοκομεία.
"Ο ΙΣΑ εκφράζει την αγανάκτησή του, για την υπαγωγή των ιατρικών πράξεων που προϋποθέτουν νοσηλεία στα ιδιωτικά θεραπευτήρια στο 23%, κάτι που
πλήττει ιδιαίτερα τις ευαίσθητες ομάδες των ασθενών όπως είναι οι καρκινοπαθείς" αναφέρεται από το
Σύλλογο, ο οποίος παράλληλα ζητά να εξαιρεθούν οι
ακτινοθεραπευτικές πράξεις από το 23% "καθώς σε
καμία χώρα της Ευρώπης δεν απαιτείται νοσηλεία για
τη διενέργειά τους".
Παράλληλα, τα μέλη του ΙΣΑ διαμαρτύρονται για την
υπαγωγή των τοκετών στο 23%, τονίζοντας πως
"αποτελεί μια ακόμα δυσβάσταχτη και άδικη επιβάρυνση για τα ζευγάρια που αποφασίζουν να κάνουν
οικογένεια, τα οποία η πολιτεία οφείλει να στηρίζει,
με δεδομένο μάλιστα το πρόβλημα υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η χώρα".
Με βάση τα παραπάνω, οι γιατροί καλούν τη Διοίκηση
του ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει σε σαφή διαχωρισμό των
ιατρικών πράξεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας και αναλόγως να τις αποζημιώνει, με γνώμονα το συμφέρον του ασθενούς,
τονίζοντας πως "η υγεία είναι το ύψιστο κοινωνικό
αγαθό και θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις μνημονικές
υποχρεώσεις και τα επιβαλλόμενα μέτρα".

NOΣOKOMEIO:
Φαρμακείο
Pharmacy

Έλενα Ρηγοπούλου
Elena Rigopoulou

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

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 213-2030311

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
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1ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ακριτικών Νησιών
«Κύπελλο Καστελλόριζο 2015»
Ενα “ταξίδι στην Ιθάκη” έχει οργανώσει ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης με προορισμό το Καστελλόριζο,
όπου θα εξελιχθεί ο 1ος ιστιοπλοϊκός αγώνας Ακριτικών
Νησιών, με την ονομασία «Κύπελλο Καστελλόριζο 2015».
Στη μεγάλη αυτή διοργάνωση συμμετέχουν όλοι οι ναυταθλητικοί σύλλογοι του Δήμου, με μεγάλο δυναμικό αθλητών, αλλά και όμιλοι από όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα
νησιά.

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας και ως οικοδεσπότης μίλησε πρώτος ενημερώνοντας τα ΜΜΕ για την όλη
διοργάνωση που είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη,
αλλά και για τους χορηγούς, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μία τέτοια διοργάνωση.
Οπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος, αρχικά σκεφθήκαμε να
οργανώσουμε μία “ναυτική εβδομάδα στα νερά μας”, μέχρι
που ήρθε μια επίκαιρη πρωτοποριακή πρόταση, στη λογική
να ρίξουμε «φως» σε ένα ακριτικό σημείο της χώρας μας.
Ετσι επιλέχθηκε το Καστελλόριζο, στο οποίο σημειωτέον
ότι θα μεταφέρουμε μια μικρή πόλη 900 ατόμων.
Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αν σκεφθεί κανείς ότι συμμετέχουν 300 περίπου αθλητές και σκάφη που θα διαγωνισθούν στα optimist, Laser και bictechno. Τους αθλητές
συνοδεύουν προπονητές, βοηθοί, τεχνικοί, εκπρόσωποι
των ομίλων και δημοσιογράφοι. Στον αγώνα συμμετέχουν
και οι αθλητές του Καστελλόριζου.

αποστολή την αναλαμβάνουν οι άνθρωποι του Τύπου και
τους ευχαριστώ».
Ενα μεγάλο ευχαριστώ, βέβαια, απηύθυνε και προς την
εταιρεία «Aegean Paradise» που έχει καθοριστικό ρόλο
στην υλοποίηση του εγχειρήματος, μια που διαθέτει το
κρουαζιερόπλοιο, κάτι που χωρίς την προσφορά τους δεν
θα μπορούσε να γίνει το ταξίδι.
Η εκπρόσωπος της εταιρείας «Aegean Paradise» Δήμητρα
Μαράντου παρευρέθη στη σ.Τ.: «Όταν μας πλησίασε ο Δήμαρχος και μας παρουσίασε την ιδέα, μας ξάφνιασε με την
επιλογή του μέρους. Είναι δύσκολο και ακριβό εγχείρημα.
Προσπαθούμε γενικά να βοηθήσουμε τον αθλητισμό και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την θάλασσα. Μπράβο σε όλους
που έχουν δουλέψει σκληρά γι’ αυτό το ταξίδι.»!
Κλείνοντας, ο Γρ. Κωνσταντέλλος δήλωσε: «Εγώ είμαι ευχαριστημένος προκαταβολικά από την προσπάθεια όσων
συμμετείχαν στη διοργάνωση του ταξιδιού. Είμαι σίγουρος
πως και το ταξίδι θα είναι τέλειο και ανεξαρτήτως αν θα γίνουν λάθη, θα μείνω με μια γλυκιά γεύση στο στόμα».
Τον Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος
Γιάννης Αγαλιώτης: «Αισθανόμαστε χαρά και τιμή που συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά συνάμα έχουμε
και ευθύνη. Θα αποκομίσουμε εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον».
Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση έχει ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Πέτρος Πρίφτης, που παρευρίσκετο στη συνέντευξη.

Παράλληλα με το αθλητικό κομμάτι όμως, οργανώθηκε και
ένα σημαντικό διάβημα της κοινωνικής προσφοράς προς
τους κατοίκους του νησιού, με τη συμμετοχή στο ταξίδι
μιας ομάδας γιατρών και νοσηλευτών του ΙΝΕΠΥ, αποτελούμενη από 25 μέλη, που θα παράσχουν βοήθεια στον τοπικό πληθυσμό με εξετάσεις. Ανταποκρίθηκαν, όπως είπε
στη σ.Τ. η εκπρόσωπός τους Κατερίνα Παπαχρήστου:
«Αποδεχθήκαμε την πρόταση του Δημάρχου, διότι μας
άρεσε η κίνηση και ελπίζουμε να γίνει και στο μέλλον παρόμοια διοργάνωση».

Τέλος, τα μεγέθη της αποστολής και του αγώνα αποτύπωσε
η τεχνική διευθύντρια, Όλγα Πρίφτη, η οποία μας έδωσε
συγκεκριμένα νούμερα όπως ότι: “συνολικά θα συμμετάσχουν 265 αθλητές, 168 στα optimist, 63 στα laser και 34
στα bictechno, μέλη συνολικά 29 ομίλών από όλη την Ελλάδα και έναν ακόμα από την Κύπρο. Μαζί τους θα βρεθούν
και 33 προπονητές”.
Παρόντες ήταν, ο πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
Αντώνης Δημητρακόπουλος (και πρόεδρος του ομίλου κατοίκων Βουλιαγμένης), ο πρόεδρος του ΝΑΟ Βούλας, Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΝΟ
Βουλιαγμένης Γιώργος Κοκκινάκης, η αθλήτρια Κατερίνα
Δίβαρη από τον Ν.Α.Ο. Βάρης - Βάρκιζας, ο Γιάννης Γιακουμής Γενικός Διευθυντής της εταιρείας «Cardioexpress».

Για το θέμα, ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οργάνωσε συνέντευξη Τύπου (7/9) στην αίθουσα του

Οπως είπε ο δήμαρχος «όλο το γκρουπ που θα ταξιδέψει
φτάνει τα 900 άτομα που θα μεταφέρουν την ελπίδα, το
μήνυμα της κοινωνικής προσφοράς, του εθελοντισμού
αλλά και του αθλητικού πνεύματος στους 120 μόνιμους κατοίκους του νησιού που το καλοκαίρι γίνονται 300. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί το Καστελλόριζο και αυτή την

Χορηγοί Επικοινωνίας του αγώνα είναι η ΕΡΤ2 και η ΕΡΑΣΠΟΡ, η ΕΒΔΟΜΗ, ο ΠΑΛΜΟΣ κ.ά.

Aνακαινισμένο το Κολυμβητήριο Αλίμου
Ανακαινισμένο άνοιξε το Κολυμβητήριο Αλίμου την Τρίτη
1η Σεπτεμβρίου, για εγγραφές
και μαθήματα.
Οι δημότες και οι κάτοικοι του
Αλίμου θα μπορούν να κολυμπούν
δωρεάν όλο το Σεπτέμβριο, στις
ώρες κοινού.
Για τους κατοίκους Αλίμου
είναι απαραίτητη η προσκόμιση
οποιουδήποτε λογαριασμού
στο όνομα του ενδιαφερόμενου που να αποδεικνύεται η διεύθυνση κατοικίας στον Δήμο.
Είναι δε απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού από το δημοτολόγιο ή Κάρτα Δημότη.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΓΙΟΡΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΣΤΟ
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών
Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), έχουν
ετοιμάσει για μία ακόμη χρονιά, ένα πλούσιο πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς, στα πλαίσια της ετήσιας ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ,
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου
2015 και ώρα 8:30 το βράδυ, στο Άγαλμα του Αφανούς
Ναύτη, στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γλεντήσουν
υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής από λαϊκή ορχήστρα, συνοδευόμενη από τους: Γιώργο Σαρρή, Νάσια
Κονιτοπούλου και Μαρίνα Βλαχάκη.
Το πρόγραμμα θα εμπλουτίσουν παραδοσιακά συγκροτήματα του Χορευτικού - Λαογραφικού Ομίλου Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς» και του
Λαογραφικού – Πολιτιστικού Ομίλου Μαρκοπούλου και
Πόρτο Ράφτη «Δήλιος Απόλλων».
Οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν δωρεάν ψητή σαρδέλα, κρασί και μπύρα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σας περιμένουμε όλους και φέτος, να αποχαιρετίσουμε
μαζί το καλοκαίρι, με ατέλειωτο χορό και γλέντι!

Δυναμικό ξεκίνημα από τις ομάδες του Πρωτέα Βούλας
Την πρώτη τους εβδομάδα προετοιμασίας ολοκλήρωσαν οι γυναίκες του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας και πλέον
με την ενσωμάτωση και των υπολοίπων Ελληνίδων
αθλητριών την Δευτέρα (31/8), αλλά και των δύο
ξένων (Ρουτάν - Ράντολφ, η ομάδα θα είναι πλήρης
στην 2η εβδομάδα προετοιμασίας της.

Τμήμα Βετεράνων
ποδοσφαιριστών
στον Αρη Βούλας
Ο Πρωτέας θα λάβει μέρος σε δύο τουρνουά (12-13/9
στην Λεωφόρο και 18-19/9 στην Λευκάδα).
Οι αθλήτριες της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χρήστου
Παπαθανασίου για μια ακόμη σεζόν συγκεντρώθηκαν
για την πρώτη τους προπόνηση στο Κλειστό Γ.Γεννηματάς της Βούλας. Στην πρώτη εμφάνιση της ομάδας
έδωσαν το παρών το μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου

3ο ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
“Ελα κι εσύ στη μεγάλη παρέα”

Έναρξη εγγραφών στον
Α.Ο ‘Άνοιξης Χάντμπολ
Το τμήμα Χάντμπολ του Α.Ο. Άνοιξης θα πραγματοποιήσει τη Τετάρτη 2/9 στις 16.00 στο κλειστό γυμναστήριο
Άνοιξης, την πρώτη συνάντηση-προπόνηση μεταξύ παιδιών όλων των ηλικιών στο πλαίσιο της έναρξης της προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.
Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανάπτυξης της ΟΧΕ,
πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος Κώστας Κότσιρας, θα είναι
για 3η χρονιά στο τιμόνι της ομάδας χάντμπολ η οποία
θα αγωνίζεται φέτος στα πρωταθλήματα της ΕΣΧΑ με 5
ομάδες.
Η ομάδα θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα στις κατηγορίες παμπαίδες Α΄ (γεν. 2002-2003), παγκορασίδες Α΄
(γεν. 2002-2003), παμπαίδες Β΄ (γεν. 2004-2005), παγκορασίδες Β΄ (γεν. 2004-2005) και Μίνι αγόρια και κορίτσια (γεν. 2006 και άνω).
Για πληροφορίες και εγγραφές 6944935144, 6944866067
(Μάριος Λουκάτος , Υπεύθυνος Ανάπτυξης Χάντμπολ,
Α.Ο.Α)
Επικοινωνία Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ
Τηλέφωνο: 6944935144, 6944866067
Email: mariosloukatos@gmail.com

Δήμητρα Τσουβαλά, και οι δύο έφοροι της ομάδας
Ηρώ Βλαχάκη και Νίκος Κορωνέλλος.
H ομάδα: Παπαθανασίου Χρήστος (προπονητής),
Φραγκιαδάκη Ελένη, Τουρνάκη Ζωή, Ζήση Χριστίνα,
Ζήση Παναγιώτα, Μελετιάδη Όλγα, Φωτεινού Άννα,
Γαλανού Αναστασία, Καράμπαλη Χρυσάνθη, Κερασιώτη Μαρία, Αναγνώστου Ειρήνη, Αλεξανδροπούλου
Νέλη, Χριστοδούλου Χρυσάνθη, Νικολαϊδου Κατερίνα.

Ο προσκοπισμός είναι εθελοντική, παιδαγωγική, μη
κερδοσκοπική κίνηση, η οποία συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων.
Διέπεται από αρχές, πίστη στο Θεό, καθήκον στην
πατρίδα, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. Επιδιώκει μέσα από το παιχνίδι την ψυχική, πνευματική
και ηθική ανάπτυξη των νέων.
Προσφέρει μοναδικές εμπειρίες μέσα από τη ζωή
στη φύση, το παιχνίδι και την έρευνα. Έχει εκατομμύρια μέλη σε πάνω από 153 χώρες παγκοσμίως.
ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ (Ελα να μάθουμε παίζοντας!)
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Ελα να ζήσεις, έλα να μάθεις!
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Ανιχνεύοντας τη ζωή!
Έλα να μάθουμε παίζοντας ! Έλα να ζήσεις, έλα να
μάθεις ! Ανιχνεύοντας τη ζωή !
Ελάτε να γνωριστούμε: Στη συμβολή των οδών Νηρέως και Διός (στο γήπεδο μπάσκετ του Πάρκου
Ηρώων) στην Βούλα κάθε Σάββατο 15:00 – 18:00.
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο 6976626726 ή μέσω
e-mail: voulascouts@gmail.com
ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!
ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/09/2012 & ΩΡΑ 16:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρη Βούλας, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 31.08.2015, την ίδρυση
τμήματος Βετεράνων ποδοσφαιριστών που έχουν
αγωνιστεί με τον ΑΡΗ και έχουν γράψει την ιστορία του Συλλόγου από το 1952 και μετά.
Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ στο γήπεδο
και τους καλούμε όλους να «ξεκρεμάσουν» τα παπούτσια τους και να είναι έτοιμοι για νέες φάσεις.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
O Αθλητικός Όμιλος «NIKH KΕΡΑΤΕΑΣ» ξεκίνησε τις εγγραφές για τα ομαδικά τμήματα υποδομής:
• Καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) κοριτσιών ηλικίας από 7
ετών
• Ρυθμικής γυμναστικής για ηλικίες από 4 ετών
καθώς και τμήματος πεζοπορίας.
Τα τμήματα αυτά μέσα από τον αθλητισμό θα επενδύουν
στην ευγενή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό με στόχο
την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των
νέων οι οποίοι θα γίνουν αύριο αφ’ ενός καλοί αθλητές
αλλά και αφ’ ετέρου σωστοί άνθρωποι. Άνθρωποι που θα
έχουν αναπτύξει και σωματικές αλλά και πνευματικές
αρετές.
Οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου στο κλειστό
γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας καθημερινά από 5μ.μ. έως 8μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα από
10:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ.
Το δ.σ. του Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, με την πεποίθηση ότι
ο πλουραλισμός και η πολυφωνία σε κάθε επίπεδο της
κοινωνικής ζωής είναι πλούτος για την κοινωνία μας,
νιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους
υπεύθυνους φορείς του Δήμου Λαυρεωτικής για την ευγενική υποστήριξή τους στο ξεκίνημα λειτουργίας του
αθλητικού.
Επικοινωνία στο τηλ. 69 55 060 365 ή στο
email aonikikerateas@gmail.com

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com
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