
Αντιστεκόμενοι, 
ας κάνουμε το 2016
λιγότερο επώδυνο.

Καλή Χρονιά

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του 2015
μέσα απ’ τις σελίδες μας

Σελίδες 15, 16, 17

Πεζοφάναρο στην Λεωφ.

Σουνίου - Αγ. Μαρίνας
Σελίδα 12

ΕΠΩΛΗΘΗ 

Η ΕΛΛΑΣ
Το τελειωτικό χτύπημα στο τραπε-
ζικό σύστημα το έδωσε τον Ιούνιο
του 2015 η ΕΚΤ σταματώντας την
παροχή ρευστότητας  

Του Νίκου ΙΓΓΛΕΣΗ*

Σελίδα 8

Διασυλλογικοί Αγώνες

Ενόργανης Γυμναστικής

στο Μαρκόπουλο
Σελίδα 22

Η ΕΜΥ προειδοποίησε

για έκτακτα καιρικά φαι-

νόμενα, αφού έρχεται

βαρύς χειμώνας, με χιό-

νια και δριμύ ψύχος.

Η Περιφέρεια Αττικής

δηλώνει ότι βρίσκεται σε

ετοιμότητα να αντιμετω-

πίσει τις δυσκολίες, που

θα προκύψουν ιδιαίτερα

στα βόρεια προάστεια.

Εχουν ανοίξει χώροι

θερμαινόμενοι για να

προφυλαχθούν άνθρω-

ποι που έχουν ανάγκη.

Σελ. 2, 7 

Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια
για την σφοδρή κακοκαιρία 
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ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)  

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

Αρχισυντάκτης: Ηλέκτρα Βενετσάνου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

Συνδρομές ετήσιες:  Ιδιώτες   10 € - Φορείς 50€

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Χωρίς ευρήματα ο οικονομι-
κός έλεγχος στα 3Β Σελ. 6

Εκσυγχρονίζεται η μονάδα ανα-

κύκλωσης του ΕΣΔΝΑ Σελ. 6

Προσλήψεις μονίμων μέσω

ΑΣΕΠ  και στους ΟΤΑ Σελ. 6

Η στιγμή που περνά και δεν
χάνεται Γρηγόρης Δ. Ρώντας Σελ. 9

«Ο ομοφυλοφιλικός γάμος διαβρώνει

θεμελιώδη δικαιώματα» Σελ. 9

Η Ευρώπη υποκλίνεται στον  Ποσει-
δώνα Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 11

Εξ᾽ετερο-φυλο-φιλίας, Ακιναιδίας

άρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Θέσεις Δ. Δόγκα για το στρατηγικό

σχεδιασμό στα 3Β Σελ. 24

Διαβάστε ακόμη

«Ἐάν τίς Ἀθηναῖος ἐταιρήση, μή ἐξέστω αὐτῶ τῶν ἐννέα
ἀρχόντων γενέσθαι, μηδ’ ἱερωσύνην ἱεράσασθαι, μηδέ
συνδικῆσαι τῷ δήμῳ, μηδέ ἀρχήν ἀρχέτω μηδεμίαν, μήτε
ἔνδημον μήτε ὑπερόριον, μήτε κληρωτήν μήτε χειροτονη-
τήν, μηδ’ ἐπί κηρυκείαν ἀποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λε-
γέτω, μηδ’ εἰς τά δημοτελῆ ἱερά εἰσίτω, μηδ’ ἐντός τῶν
τῆς ἀγορᾶς περιρραντηρίων πορεύεσθω. Ἐάν δέ τίς
ταῦτα ποιῆ, καταγνωσθέντος αὐτοῦ ἐταιρεῖν θανάτω ζη-
μιοῦσθω».

[4 - Αἰσχίνης, κατά Τιμάρχου, παρ. 21] 

«Ὁ Ἀθηναῖος, ὁ ὁποῖος ἔγινεν ἐρωμένος ἀνδρός ἀντί

χρημάτων, νά μήν ἔχη τό δικαίωμα νά ἐκλεγεί εἰς ἐκ τῶν

ἐννέα ἀρχόντων, οὔτε νά ἀναλάβη ἱερατικόν ἀξίωμα,

οὔτε νά παρουσιασθῆ ὡς συνήγορος εἰς δημοσίας δίκας

ἤ νά καταλάβη οἱανδήποτε ἐξουσίαν, εἴτε ἐντός τῆς πό-

λεως, εἴτε ἐκτός τῶν ὁρίων αὐτῆς, εἴτε αὐτή ὁρίζεται διά

κλήρου ἤ δι’ ἐκλογῆς, οὔτε νά ἀποστέλλεται ὡς δημό-

σιος κήρυξ, οὔτε καί νά ἐκφέρη γνώμην, οὔτε νά μετέχη εἰς
δημοσίας θρησκευτικάς τελετάς, οὔτε νά φέρει δημόσια

τόν στέφανον οὔτε νά περιφέρεται ἐντός τοῦ τμήματος τῆς

ἀγορᾶς πού ἔχει καθαρισθῆ διά ραντισμοῦ. Ἐάν  δέ τίς

πράττη παρά τάς διατάξεις ταῦτας, ἀφοῦ ἔχει καταδικασθῆ
ἐπί ἐταιρήσει, οὗτος νά τιμωρεῖται διά Θανάτου».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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Τα Θεοφάνεια ή Φώτα ή της Άγιασης ή της

Βάφτισης είναι η ίδια μεγάλη γιορτή που εν-

τάσσεται στις γιορτές του 12ημέρου. Από

τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα, στις 6 Ια-

νουαρίου.

Με τα Θεοφάνια ολοκληρώνεται το γιορτα-

στικό 12ήμερο - από τη γέννηση του Χρι-

στού μέχρι τη Βάπτησή του από τον Ιωάννη

τον Πρόδρομο στον Ιορδάνη ποταμό. Θεω-

ρείται μία από τις μεγαλύτερες εορτές της

Ορθόδοξης Εκκλησίας και συνοδεύεται από

πάρα πολλά γραφικά έθιμα και παραδόσεις,

διαφορετικές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας,

που οι ρίζες τους χάνονται στους αιώνες.

Αυτό το 12ήμερο βρίσκουν ευκαιρία και τα

καλικαντζάρια να ανέβουν στη γή αφήνον-

τας μισοπριονισμένο το δέντρο της ζωής

για να κάνουν τις σκανταλιές τους.

Γι’ αυτό την παραμονή των Φώτων, όσοι

έχουν τζάκι βάζουν το μεγαλύτερο κού-

τσουρο στη φωτιά, να καίει όλη νύχτα για

να μη μπουν στο σπίτι οι καλικάντζαροι. Πα-

ράλληλα όσοι συλλέγουν νερό σε δοχεία

(δεν έχουν δημόσια ύδρευση) το βράδυ

αυτό τα αδειάζουν και τα αναποδογυρίζουν

για να μη τα “μαγαρίσουν” οι καλικάντζαροι.

Ολο το δωδεκαήμερο οι καλικάντζαροι

“σκαρώνουν” σκανταλιές...

Την παραμονή των Θεοφανείων τα παιδιά,

παλιότερα, σήμερα δεν γίνεται πλέον, έλε-

γαν τα κάλαντα. Κάλαντα που από τόπο σε

τόπο ακούγονται με διαφορετικά λόγια.

Σήμερα τα Φώτα

Σήμερα τα Φώτα κι ο φωτισμός
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθετ’ η κυρά μας, η Παναγιά,
όργανο βαστάει, κερί κρατεί
και τον Άη Γιάννη παρακαλεί
“Άη Γιάννη αφέντη και βαπτιστή,
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί,
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό
να μαζέψω ρόδα και λίβανο”

Και ακολουθούσαν βέβαια οι ευχές για τον

αφέντη του σπιτιού ή την κυρά, ανάλογα...

Ανήμερα της γιορτής, μετά την λειτουργία

στην εκκλησία, ο ιερέας γυρίζει τα σπίτια,

ραντίζοντας κάθε δωμάτιο με αγιασμό για

να διώξει μακριά κάθε κακό... Επίσης οι

αγρότες παίρνουν τον αγιασμό και πηγαί-

νουν στα κτήματά τους να τα ραντίσουν για

να έχουν καλή σοδιά.

Οι καλικάντζαροι δεν αντέχουν αγιασμό και

τρέχουν να σωθούν:

“φεύγετε να φεύγουμε γιατ’ έρχεται ο τρε-
λόπαπας με την αγιαστούρα του και με τη
μαγκούρα του”.
Κάθε τόπος έχει και τα δικά του έθιμα. Τα

παραπάνω τα μαθαίναμε παιδιά από τις για-

γιάδες μας στη Λακωνία!

Στα νησιά και στις παράλιες πόλεις το

σταυρό τον ρίχνουν στη θάλασσα, σε

ορεινά μέρη σε μια μικρή λεκανίτσα.

Παλιότερα στη θάλασσα τον πετούσαν

ελεύθερο και βουτούσαν νέοι και νέες για

να τον πιάσουν. Εκείνος που έπιανε το

Σταυρό εθεωρείτο καλότυχος και οι παρευ-

ρισκόμενοι τον ασήμωναν για να πάρουν

κάτι από την τύχη του... Σήμερα, επειδή κά-

ποιες φορές χάθηκε ο Σταυρός, τον δένουν

με κορδέλα.

Στη Λήμνο, όταν ο ιερέας ρίξει το σταυρό

στη θάλασσα, οι γυναίκες παίρνουν νερό

από σαράντα κύματα και πλένουν με αυτό

τα εικονίσματα του σπιτιού τους, χωρίς να

μιλούν. Ύστερα, επειδή το νερό αυτό θεω-

ρείται αγιασμένο, το χύνουν στην εκκλησία,

σε μέρος που να μην πατιέται. 

Στη Θεσσαλία οι κάτοικοι πηγαίνουν τα ει-

κονίσματά τους στο ποτάμι και τα ραντίζουν

με το σταυρό που έχει αγιαστεί.

Στην Κεφαλονιά πλάθεται n λεγόμενη «φω-

τίτσα», (ειδικό ψωμί) που διακοσμείται με

ένα σταυρό. 

Ενα ωραιό δημοτικό τραγούδι ακουγόταν στην

Απείρναθο της Νάξου, που το έχει καταγράψει

η Παρασκευή Κανελλάτου για να καταδείξει ότι

τη γιορτή των Φώτων την θεωρούσαν μεγάλη

γιορτή και έπρεπε να δώσουν το ανάλογο

“βάρος” και στο ντύσιμό τους.

ΣΗΚΩ ΚΥΡΑ ΝΑ ΣΤΟΛΙΣΤΕΙΣ

Σήκω κυρά να στολιστείς να πας στα άγια
τα Φώτα,
στα Φώτα και στους αγιασμούς και στις
χαρές του κόσμου.

Σηκώθη’ και στολίζουνταν τρεις μέρες και
τρεις νύχτες,
βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι
αστήθι,
και του κοράκου το φτερό βάζει καμαρο-
φρύδι,
τη θάλασσα τη γερανιά κορδέλα στα μαλλιά
τζι.

Παπάς την είδε κι έσφαξε διάκος και δαιμο-
νίστη’,
και τα μικρά ψαρτόπουλα έχασαν τα χαρτά
τους.

H γιορτή των Φώτων είναι ορόσημο για

τους ναυτικούς: «του Σταυρού κι αρμένιζε
(6 Ιανουαρίου), του Σταυρού και δέσε (14

Σεπτεμβρίου).

Η  Ψηφιακή  Διάγνωση 
σας εύχεται ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

και Δημιουργικό το 2016

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με

ασθενοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Τα Θεοφάνεια και τα έθιμά τους

Στιγμιότυπο από τη γιορτή των Θεοφανείων στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας (αρχείο)
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Εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ

Μαρκοπούπου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μονοήμερη εκδρομή Στενή Ευβοίας-Δίρφη-Χαλκίδα                                        

Τιμή μεταφοράς: 11 €                           

Ώρα αναχώρησης: 07:30π.μ. και από τα  δύο ΚΑΠΗ                                           

Εγγραφές: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τα μέλη θα παρακολουθήσουν στο θέατρο Κνωσσός

τη θεατρική παράσταση “Το όνειρο του κύκνου”. Οι

ήρωες της λίμνης των κύκνων του Τσαικόφσκι με-

ταφέρονται στην εποχή μας, σε μια παράσταση

σύγχρονου χοροδράματος. 
Ερμηνεύουν: Πόπη Αστεριάδη, Λάμπρος Τσάγκας, Σοφία

Τρανά και  πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Καλλιτεχνική επιμέ-

λεια: Φώτης Μεταξόπουλος, 

Τιμή εισιτηρίου: 7 €

Τιμή μεταφοράς:  5 €

Ώρα αναχώρησης: 5:30 μ.μ. από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

5:45 μ.μ.από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου.

Εγγραφές: Πέμπτη 14 Ιανουαρίου

ΑΓΙΑΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ

ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ:
ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου

Ώρα:11:00π.μ.

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου

Ώρα:11:00π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πρωινός περίπατος στη λίμνη Μαραθώνα. 
Τιμή μεταφοράς: 6 €  

Ώρα αναχώρησης: 09:00π.μ. και από τα  δύο ΚΑΠΗ                                                                                   

Εγγραφές : Πέμπτη 21 Ιανουαρίου      

Στο θέατρο Faust (Καλαμιώτη 11 &

Αθηναΐδος, Αθήνα), κάθε Δευτέρα και

Τρίτη από τις 11 Ιανουαρίου, θα παί-

ζετε η παράσταση του Μολιέρου “Δον

Ζουάν ή Η πέτρινη ευωχία”, σε μετά-

φραση του σημαντικότερου Έλληνα

θεατρικού συγγραφέα και μεταφρα-

στή, Δημήτρη Δημητριάδη και σκηνο-

θεσία του Χρήστου Σουγάρη.

Η παράσταση, χωρίς να παραβλέπει το
μύθο του γυναικοκατακτητή, αφηγεί-
ται την ιστορία του Δον Ζουάν πέρα
από το ιστορικό πλαίσιο της εθισμένης
στην υποκρισία και την ακολασία, γαλ-
λικής αυλής του 17ου αιώνα στην
οποία ασκεί κριτική ο Μολιέρος. Ο κεν-
τρικός ήρωας, άκρως γοητευτικός
μέσα στην «αντισυμβατικότητά» του,
που προσδιορίζεται όχι φύσει αλλά
θέσει, κινείται στο κοινωνικοπολιτικό

περιβάλλον εκμεταλλευόμενος στο
έπακρον τα προνόμια της τάξης του.
Αρνούμενος όμως να αποδεχθεί το
πλέγμα κανόνων και συμπεριφορών

που η τρέχουσα κοινωνική ηθική επι-
βάλλει, λειτουργεί εντέλει ως μηδενι-
στική δύναμη που αντί να
μεταστοιχειώνεται σε αναγεννητική
επαναστατική ορμή, καταλήγει σε μια
ατομοκεντρική καταστροφική λαίλαπα.
'Όλες οι διαστροφές που είναι στη
μόδα θεωρούνται αρετές''

Είναι η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα

του Χρήστου Σουγάρη, ο οποίος ως

ηθοποιός έχει συνεργαστεί επί σειρά

ετών με τους περισσότερους Έλληνες

σκηνοθέτες –κυρίως σε παραστάσεις

του ΚΘΒΕ.  

Θέατρο Faust ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 11 &

ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 12 // 150 60 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: +30 210 3234095

FAX: +30 210 3234096

e-mail: info@faust.gr

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ. Ανέργων –

Ατέλειες: 5 ευρώ

"O Νεαρός Βασιλιάς" 
του Όσκαρ Ουάιλντ

Η ομάδα "Μικροί Συντεταγμένοι" παρουσιάζει το έργο του

Όσκαρ Ουάιλντ "Νεαρός Βασιλιάς", σε δραματοποιημένη

αφήγηση για παιδιά από 8 έως 88 ετών...

Η ιστορία ενός νεαρού βασιλιά που όταν ανακαλύπτει,

μέσα από τρία όνειρα που βλέπει την παραμονή της στέ-

ψης του, τον πόνο και τη δυστυχία των φτωχών ανθρώπων

που δουλεύουν για τις πολυτέλειες των πλουσίων και τα

δικά του "λούσα", αρνείται να φορέσει το βασιλικό μανδύα

και το διάδημα και να κρατήσει το σκήπτρο του.

Πάντα προκλητικός και αντισυμβατικός, ο Όσκαρ Ουάιλντ,

ακόμα και στα παραμύθια του για παιδιά, χρωματίζει πολι-

τικά τις ιστορίες του και τοποθετεί σε εξέχουσα θέση τη

συμπόνια και την αλληλεγγύη.
Μουσική σύνθεση/στίχοι: Τατιάνα Σκανάτοβιτς

Μουσική συνοδεία: Ευαγγελία Τσιάρα

Αφηγούνται: Ίρις Μπουκαρή, Τατιάνα Σκανάτοβιτς, Ευαγγελία

Τσιάρα

Από 3/1 και κάθε Κυριακή στις 17:00, για 8 παραστάσεις.

Είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.

Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός, 

Ρήγα παλαμήδου 2, Ψυρρή

Πάμε θέατρο
Δον Ζουάν ή Η πέτρινη ευωχία

του Μολιέρου

Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημέ-

νες παραστάσεις του περασμένου χει-

μώνα και από τις κριτικές αλλά και από

την προσέλευση του κοινού, γι’ αυτό

αποφάσισαν οι συντελεστές και το πα-

ρουσίαζουν και δεύτερο χρόνο, με τε-

λευταία παράσταση στις 10

Ιουανουρίου 2016!

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο

Χρήστος Θηβαίος, ο Οδυσσέας Ιωάν-

νου και ο Παντελής Βούλγαρης πα-

ρουσιάζουν για δεύτερο χρόνο τη

μουσικοθεατρική παράσταση «9:05»

(εννέα και πέντε). Με ανανεωμένο

πρόγραμμα, φρεσκαρισμένα κείμενα,

το τρένο των 9:05 θα αργήσει ακόμη

μια χρονιά να έρθει.

Ένα τρένο που καθυστερεί. Μια

μπάντα οκτώ μουσικών και ένας παρα-

γωγός ραδιοφώνου περιμένουν στο

σταθμό, όπου συναντιούνται μελω-

δίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα,

προσδοκίες.

Το ελληνικό τραγούδι τέμνει την συλ-

λογική μνήμη και τους προσωπικούς

δρόμους.

Στο θέατρο ΔΙΑΝΑ (Ιπποκράτους 7

Αθήνα, κέντρο, Τηλέφωνο κρατήσεων

210 3626596) & ηλεκτρονικά στο

viva.gr,  public.gr

Τελευταία παράσταση: Κυριακή, 10 Ια-

νουαρίου 2016, ώρα 7μ.μ.

Είπαν για την παράσταση

«Πήγα στο θέατρο Διάνα.
Έλιωσα!!! Συγκινήθηκα!!! Απόλαυσα!!!
Ναι, υπάρχει ομορφιά, καλαισθησία, ήθος,
αγνότητα, θάρρος, λόγος, ακόμη σήμερα.
Σας το συστήνω. Μέσα στο "τίποτα" της πο-
λιτικής φασαρίας που ζούμε, είναι ένα βάλ-
σαμο. Τους ευχαριστώ από καρδιάς»

(Χάρις Αλεξίου)

«Mια από τις καλύτερες παραστάσεις που

έχω δει στην ζωή μου και σίγουρα η καλύ-
τερη των τελευταίων χρόνων.»

(Θάνος Μικρούτσικος)

«Αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό
σου να πας να δεις το "εννέα και πέντε"
στο θέατρο Διάνα. Επειγόντως. Δεν θα σου
περιγράψω κάτι παραπάνω παρά μόνο ότι
έφυγα γεμάτος ελπίδα, ευτυχισμένος και
συγκινημένος.»

(Θέμης Καραμουρατίδης)

«Η αλληλεγγύη, το εμείς κι όχι το εγώ, είναι

αυτά που αναδεικνύονται μέσα από μια νο-

σταλγική ατμόσφαιρά που ταξιδεύει τους θε-

ατές στο καλό ελληνικό τραγούδι από το

χθες, στο σήμερα, δημιουργώντας ένα κύμα

μελωδιών και λέξεων που από τη σκηνή φτά-

νουν στην καρδιά και τη σκέψη κάθε θεατή....

... Συμπερασματικά, εστιάζοντας, μέσα από

τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις, όσο και στα

ερεθίσματα που αυτή γεννά στις ψυχές και

στο μυαλό μας, αυτό το οποίο μπορεί κανείς

να πει, είναι ότι αξίζει να την δει.»

(Δώρα Χαραλαμποπούλου, Hitandrun)

«Είναι κάποιες παραστάσεις που σε αναγ-
κάζουν να επιστρατεύσεις κάθε πιθανό
κλισέ για να περιγράψεις την ποιότητα και
την ομορφιά τους! “Υπέροχες ερμηνείες”,
“φανταστική ατμόσφαιρα”, “επίκαιρα τρα-
γούδια” και χίλια δυο άλλα, που στο “Τρένο
των 9.05” ισχύουν στο έπακρο.»

(Αντώνης Μπατζιάς, TheMachine)

Εννέα και Πέντε
Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Θηβαίος, Οδυσσέας Ιωάννου, Παντελής Βούλγαρης



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               2  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Εκδηλώσεις με την
“Εναλλακτική Δράση”

η Εναλλακτική Δράση για Ποιότητα Ζωής και το Δί-

κτυο Προστασίας Σαρωνικού σε συνεργασία με φο-

ρείς και πολίτες οργανώνουν εκδηλώσεις στην

προσπάθεια για προστασία  και ανάδειξη των ιστορι-

κών μνημείων του παραλιακού μετώπου και των νη-

σιών του Σαρωνικού.

Εχουν προγραμματίσει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Κυριακή 3 Ιανουαρίου ξενάγηση στο αρχαιολογικό

μουσείο του Πειραιά.

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου συνάντηση συλλόγων και πο-

λιτών στην ανοιχτή  συνέλευση στη Βούλα, για τα

ιστορικά μνημεία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης

Κυριακή 24 Ιανουαρίου ξενάγηση διαμαρτυρίας στην

Ηετιώνεια Πύλη εναντίον της εκποίησης του ΟΛΠ

Πληροφορίες:

e-mai: imeridasaronikos@gmail.com

Τηλέφωνα: 6937450241-6979775853- 6977990887                 

«ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΚΙ ΕΓΩ»
του Σταμάτη Μαλέλη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

Την φετινή  χειμερινή περίοδο στο Θέατρο Πρόβα παρου-

σιάζεται  το συγκλονιστικό μπέστ σέλλερ του Σταμάτη

Μαλέλη «Το Τέρας κι Εγώ» σε διασκευή Σωτήρη Τσόγκα

και  Γιάννη Ζέρβα. 

Το έργο αναφέρεται στην συναρπαστική ιστορία ενός
λαμπρού επαγγελματία που ενώ έχει κατακτήσει την κο-
ρυφή της επιτυχίας, ζει για δεκαετίες αγκαλιά με το θά-
νατο.
Πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο, που κατα-
γράφει με συνταρακτικές λεπτομέρειες, την μάχη που
δίνει ο ήρωας με την κατάθλιψη και τον πανικό, και τον
τρόπο που λυτρώνεται. 

Η σκηνοθεσία είναι του Σωτήρη Τσόγκα, η εικαστική επι-

μέλεια της Μαίρης Ραζή, την ζωγραφική του σκηνικού

έκανε ο Μανώλης Δασκαλάκης, κοστούμια Χαρά Μποτσι-

βάλη, η μουσική είναι του Νίκου Χαριζάνου. Video art Πα-

ναγιώτης Τσάγκας, βοηθός σκηνοθέτη Νεκταρία

Χουβαρδά.

Το ρόλο του Σταμάτη Μαλέλη υποδύεται ο Σωτήρης

Τσόγκας, την ψυχίατρο η Μαίρη Ραζή, τον αδελφικό του

φίλο ο Κυριάκος Ντούμος και την γραμματέα του η Νάν-

τια Αντωνίου.

Πρόγραμμα Παραστάσεων:  Παρασκευή – Σάββατο στις

21:00,   Κυριακή: 20:00

Τιμή Εισιτηρίου:  15€, Μειωμένο: 10€

Διάρκεια Παράστασης:  110’

Κοπή βασιλόπιτας

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα

Λαγονησίου” καλεί την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 11

το πρωί,  μέλη και φίλους στην καθιερωμένη κοπή της

πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιττας, που θα γίνει στο Πο-

λιτιστικό Κέντρο του Δήμου Σαρωνικού στο Λαγονήσι.

Η χορωδία του Συλλόγου θα τραγουδήσει τα κάλαντα

και θα ερμηνεύσει μερικά αγαπημένα  τραγούδια υπό

τη διεύθυνση του Αιμίλου Γιαννακόπουλου.

Θα διανεμηθεί όπως πάντα ΔΩΡΕΑΝ το ημερολόγιο του

Συλλόγου.

Εκδήλωση Aπονομής Επαίνων

στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού προσκαλεί στην εκδήλωση Απο-

νομής βραβείων προόδου στους επιτυχόντες μαθη-

τές - εισακτέους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2015-2016.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Ια-

νουαρίου 2016 στις 6μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχείου Σαρωνικού, στα Καλύβια.

Περιήγηση σε Δημητσάνα

και Στεμνίτσα

Στην ιστορία και την παράδοση της Δημητσάνας και της

Στεμνίτσας,  όπως και στο μοναδικό φυσικό τοπίο με την

πλούσια βλάστηση στο φαράγγι του ποταμού Λούσιου θα

έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε αυτή την εξόρμηση

της “Εναλλακτικής Δράσης” με προτεραιότητα στην πεζο-

πορία, την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016.

Θα ξεκινήσουν  από το  Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης

στη Δημητσάνα, παρουσιάζοντας τις βασικές προβιομηχα-

νικές τεχνικές που χρησιμοποιούν το νερό ως κύρια πηγή

ενέργειας για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων. 

Η εξόρμηση θα ολοκληρωθεί με περιήγηση και ξενάγηση

στην  ιστορική Στεμνίτσα και φαγητό σε παραδοσιακή τα-

βέρνα 

Αναχώρηση 7.30 π.μ. από Βούλα

8. πμ Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής   

Γιώργος Σούλτος 6906468807 

ΣΗΜ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν παπούτσια

πεζοπορικά και να έχουν σακίδιο με νερό.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς

του επισκέπτες, ηλικίας 7 έως 12 ετών, να πάρουν μέρος

σε "Κυνήγι Θησαυρού για τον Χρόνο" μετά την υποδοχή

του 2016, Τρίτη 5 και Πέμπτη  7 Ιανουαρίου, ώρα 10

πρωινή. Είναι μία Εκπαιδευτική δράση για τον χρόνο …
Γρίφους για τον χρόνο προσπαθώ να λύσω και τον κρυμ-
μένο θησαυρό να εντοπίσω…
Το Κυνήγι Θησαυρού αφορά εκθέματα που σχετίζονται με

τα διαφορετικά πρόσωπα του χρόνου. Η έρευνα θα πραγ-

ματοποιηθεί με τη βοήθεια εκπαιδευτικού φυλλαδίου και

την καθοδήγηση των υπευθύνων αρχαιολόγων. Το ταξίδι

της αναζήτησης ολοκληρώνεται με την ανακάλυψη του

κρυμμένου Θησαυρού. Στο τέλος όλα τα παιδιά θα λάβουν

ένα αναμνηστικό δώρο, εμπνευσμένο από εκθέματα του

Μουσείου.

Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον

ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και

αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο > Εξάρχεια - Νεάπολη

Διεύθυνση: Πατησίων 44 & Τοσίτσα 1 

Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις παρέχονται δωρεάν για τα

παιδιά.

Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνι-

κής συνεννόησης. Τηλ. επικοινωνίας: 2132144891

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

ΤΖΟΝΙ  ΣΤΕΚΙΝΟ 
Ο ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΑΣ

Johnny Stecchino

Η ταινία «Τζόνι ο Οδοντογλυφίδας» θα προβληθεί

στο πρ. Κάμπινγκ Βούλας, δίπλα από το ΠΙΚΠΑ, το

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016, στις 8.30μ.μ. Η προ-

βολή γίνεται  στο κτίριο δίπλα στην είσοδο των

πεζών. Ιταλική κωμωδία του 1991.

Ο Ντάντε, ένας συνηθισμένος οδηγός λεωφορείου,

τυχαίνει να είναι ο σωσίας του διάσημου γκάνγκ-

στερ Τζόνι Οδοντογλυφίδα. Αισθάνεται αποτυχημέ-

νος καθώς τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή του, ειδικά

στον έρωτα.          

Μια αναπάντεχη συνάντηση με την όμορφη και

πλούσια Μαρία, που είναι η ερωμένη του Τζόνι, και

μια πρόσκληση να επισκεφθεί τη βίλα του γκάνγκ-

στερ στο Παλέρμο, θα βάλει τον Ντάντε σε απρό-

σμενες περιπέτειες και θα τον φέρει αντιμέτωπο με

τη μαφία της Σικελίας. 

Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη

Εθελοντές Αυτοδιαχειριζόμενου χώρου π. Κάμπινγκ Βούλας

Πληροφορίες:  http://www.voulacamp.blogspot.com/

"ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ"
Ενδιαφέρουσα δράση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία

Φιλαρμονικής 

στο Μαρκόπουλο
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν

και φέτος, στην Εορταστική Συναυλία της Μουσικής

Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, το Σάββατο 2 Ιανουα-

ρίου 2016 και ώρα 8.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κινημα-

τοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Σας περιμένουμε να καλοδεχτούμε όλοι μαζί - με

τον καλύτερο τρόπο - τη Νέα Χρονιά, απολαμβάνον-

τας τους χαρισματικούς μουσικούς της Φιλαρμονι-

κής της πόλης μας, σε γνωστές κλασσικές και

σύγχρονες συνθέσεις.

Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Γάσπαρης Μαμμάς.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων

τροφίμων μακράς διαρκείας, στο χώρο της εκδήλω-

σης, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-

λείου του Δήμου Μαρκοπούλου. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμι-

στικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής), στη συνεδρίαση της

22ας Δεκεμβρίου 2015,  έλαβε ομόφωνα μια σημαντική

απόφαση για τους πολίτες, τη δημόσια υγεία και το πε-

ριβάλλον. 

Μια απόφαση, που σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό

των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανα-

κύκλωσης (ΕΜΑ) και την εναρμόνιση της λειτουργίας

του με τα προτάγματα του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχεί-

ρισης Αποβλήτων και του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ (Πε-

ριφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων) και την

έμφαση που δίνεται στην ανάκτηση και την ανακύ-

κλωση.

Στόχος του ΕΔΣΝΑ είναι ο οικονομικός εξορθολογισμός

και παράλληλα η δημιουργία των προϋποθέσεων που θα

καταστήσουν το Εργοστάσιο Μηχανικής ανακύκλωσης

(ΕΜΑ) σημαντικό εργαλείο που θα συμβάλλει στην επί-

τευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας που προ-

ωθεί η ΕΕ.

Για τους σκοπούς αυτούς, και μέχρι την εγκατάσταση

του νέου αναδόχου μέσα από την άμεση διοργάνωση

διεθνούς διαγωνισμού για τη δημοπράτηση των σχετι-

κών έργων και υπηρεσιών, που αφορούν την αύξηση της

δυναμικότητας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του

ΕΜΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στο δικαίωμα προ-

αίρεσης της υπ. αριθμ. 8204/08.11.2011 (ορθή επανά-

ληψη της υπ. αριθ. 11677/31.12.2010) σύμβασης που

αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας, Συν-

τήρησης και Επισκευής του ΕΜΑ».

Οπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου, με τον τρόπο αυτό:

«1. Βάζουμε προοδευτικά τέλος στην ταφή των απορ-

ριμμάτων, αφού άμεσα πάνω από το 25% θα εκτρέπεται

από την ταφή στον ΧΥΤΑ.

2. Πετύχαμε πρωτόγνωρη για τα μέχρι σήμερα δεδο-

μένα μείωση του κόστους επεξεργασίας ανά τόνο - γε-

γονός που συνιστά τομή για την ιστορία του ΕΔΣΝΑ.

Συγκεκριμένα, από τα 76 ευρώ, που ήταν η παλιά τιμή,

καταφέραμε η καινούργια μεσοσταθμικά τιμή να φθάνει

περίπου τα 32 ευρώ (δηλαδή μείωση 58%), αν συνυπο-

λογιστούν το κούρεμα του κεφαλαίου (τρία εκατομμύ-

ρια), οι επενδύσεις προς όφελος του ΕΔΣΝΑ (τρία

εκατομμύρια), το κούρεμα των τόκων (1.6 εκατομμύριο),

και οι πωλήσεις από την ανάκτηση υλικών (600.000

ευρώ το χρόνο). 

3. Το μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες της Αττικής,

ανέρχεται σε πάνω από 8.5 εκατομμύρια ευρώ το

χρόνο, το δε περιβαλλοντικό όφελος από την ανάκτηση

υλικών και την αποφυγή ταφής στον ΧΥΤΑ, ανυπολόγι-

στο. 

Με τον τρόπο αυτό ο ΕΔΣΝΑ επιτελεί με αποτελεσμα-

τικότητα το έργο του με μοναδικό του γνώμονα τις

ανάγκες των πολιτών».

Εκσυγχρονισμό του Εργοστασίου Μηχανικής

Ανακύκλωσης αποφάσισε ο ΕΣΔΝΑ

Γράφαμε σε προηγούμενο φύλλο

μας (φ. 913/19.12.15) ότι ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

είναι ανάμεσα σε Δήμους και Πε-

ριφέρειες που γίνονται έκτακτοι

έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονο-

μικών.

Ο έλεγχος όπως γράφαμε γινόταν

για διαφορές που παρουσιάζονται

μεταξύ των στοιχείων που κατα-

γράφηκαν και εκείνα που υποβά-

λουν οι φορείς στο Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται

σε δεκάδες οργανισμούς του ευ-

ρύτερου δημοσίου τομέα, μετά

από απαίτηση των εκπροσώπων

των θεσμών (τρόικα) προκειμένου

να μην υπάρχουν αδικαιολόγητες

ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίων

φορέων προς τρίτους. 

Οπως μας ενημέρωσε λοιπόν ο

Δήμος ΒΒΒ, ολοκληρώθηκε τη

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, μετά από

3 μέρες, ο δημοσιονομικός έλεγ-

χος που έγινε στο μητρώο δεσμεύ-

σεων του Δήμου, μετά από

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών. Ο έλεγχος στο

μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου

αφορά ουσιαστικά την εκτέλεση

του προϋπολογισμού και τον

τρόπο με τον οποίο αποπληρώνον-

ται οι υποχρεώσεις του Δήμου

προς τρίτους. Ειδικότερα οι ελεγ-

κτές ασχολούνται με τις ληξιπρό-

θεσμες οφειλές του Δήμου και

ελέγχουν τους λόγους που δεν

έχουν πληρωθεί εφ’ όσον υπάρ-

χουν ταμειακά διαθέσιμα. 

Μετά από έλεγχο που διήρκησε

τρεις ημέρες, και αφού οι υπηρε-

σιακοί παράγοντες προσκόμισαν

στους ελεγκτές όσα στοιχεία ζή-

τησαν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία

χωρίς να βρεθεί κανένα μεμπτό

σημείο.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένες έχει σε εκκρεμότητα οφει-

λές συνολικού ύψους 254 χιλιάδες

ευρώ επί συνόλου δαπανών περί-

που 24 εκατομμυρίων ευρώ και

αναμένεται να αποπληρωθούν σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Χωρίς κανένα εύρημα ολοκληρώθηκε ο δημοσιονομικός

έλεγχος στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε

διάφορους Οργανισμούς

Με Προκηρύξεις διαγωνισμών για μόνιμους στο δη-

μόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ ξεκινά

το 2016. 

Την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρο-

νικών αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη

1Δ/2015, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραι-

ότητας 121 θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογι-

κής Εκπαίδευσης σε δήμους της χώρας, καθώς και

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Την Τρίτη 19 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα

γραπτός διαγωνισμός του υπουργείου Εξωτερικών

για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία 15 υπο-

ψήφιων Ακολούθων Πρεσβείας. 

Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία  διεξαγωγής

γραπτής εξέτασης για 32 Ελεγκτές Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 

Επίσης αναμένεται να εκδοθεί  ΦΕΚ για τους 151 μό-

νιμους επιστήμονες Πληροφορικής στα δικαστήρια

και σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Ττο Υπουργείο Πολιτισμού θα προχωρήσει στην

πρόσληψη 1.209 ημερήσιων φυλάκων και 134 νυχτο-

φυλάκων  για τη λειτουργία των μουσείων και των αρ-

χαιολογικών χώρων. Παράλληλα, θα καταθέσει αίτημα

προς το ΑΣΕΠ για τακτικό φυλακτικό προσωπικό, προ-

κειμένου να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του με επαγγελ-

ματίες φύλακες. Ακόμη θα προκηρυχθούν ξανά 728

θέσεις φύλαξης αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το

υπουργείο Εργασίας, μέσω του προγράμματος κοινω-

φελούς εργασίας.

http://www.iefimerida.gr

Παράταση προθεσμίας 

εξόφλησης λογαριασμών

ύδρευσης στο Δήμο Παλλήνης

Λόγω των σημαντικών προβλημάτων που δημιούρ-

γησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δημαρχείο

Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας), το Σάββατο 19 Δε-

κεμβρίου 2015, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λει-

τουργία των υπηρεσιών, παρατείνεται η προθεσμία

εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης οι οποίοι

έληγαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015, έως τις 29 Ια-

νουαρίου 2016.

Για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με το

τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης,  τα νέα τηλέφωνα

της υπηρεσίας είναι.   

Ύδρευση - Αποχέτευση

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132031666     Ύδρευση Βλάβες

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2106604624 -  2132031666 -

2132031609 (08:00 - 15:00 εργάσιμες ημέρες) 

Κλειστό για συναλλαγές με τους πολίτες θα είναι

το Ταμείο του Δήμου Παλλήνης τη Δευτέρα 4 Ια-

νουαρίου 2016, λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και

έναρξης του συστήματος στο νέο οικονομικό έτος.
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“Επίθεση” στο www.patt.gov.gr

δέχθηκε η Περιφέρεια Αττικής

Η επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής

(www.patt.gov.gr) βρέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από

κακόβουλη επίθεση (hacking) που υπέστη αργά το βράδυ

της 23ης Δεκεμβρίου.

Το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο στηρίζει 

αδύναμα μέλη του 

και τη νέα γενιά

Στη σημερινή Ελλάδα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,

χιλιάδες μικροί επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν ακόμη

περισσότερες δυσκολίες.

Γι’ αυτό το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, βρί-

σκεται κοντά στα μέλη του που έχουν ανάγκη. Με από-

φαση της Διοίκησής του, προχωρά στη διάθεση

δωροεπιταγών ύψους €300 καθεμιάς, στους οικογενει-

άρχες μικρούς επιχειρηματίες - μια μικρή συμβολική

ενίσχυση για την κάλυψη κάποιων αναγκών αυτές τις

γιορτινές ημέρες.

Επίσης 1000 παιδιά των μελών του ΕΕΑ, θα έχουν τη δυ-

νατότητα δωρεάν παρακολούθησης φροντιστηριακών

μαθημάτων ξένων γλωσσών, αλλά και μέσης εκπαίδευ-

σης, σε 200 σημεία σε όλη την Αθήνα για έναν ολόκληρο

χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, 500 παιδιά θα μπορούν να διδαχ-

θούν μαθήματα ξένων γλωσσών, μετά από συνεργασία

του Επιμελητηρίου με το Europalso, ενώ σε συνεργα-

σία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελ-

λάδας,  άλλα 500 παιδιά θα παρακολουθήσουν

φροντιστήρια μαθημάτων μέσης εκπαίδευσης.  

Στόχος του ΕΕΑ, πέρα από την ενίσχυση των μελών

του σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είναι και η έμπρακτη

στήριξη στη νέα γενιά που αποτελεί και το μέλλον της

χώρας.

Καλούνται λοιπόν τα μέλη του Επιμελητηρίου να συμ-

πληρώσουν ειδική αίτηση στα γραφεία του μέχρι και

τις 11 Ιανουαρίου 2016.

«Η Ανάπτυξη των Εξαγωγών»

Σεμινάριο οργανώνει το Βιοτεχνικό Επιμεληήριο

Αθήνας προς τα μέλη του με θέμα: «Η Ανάπτυξη των

Εξαγωγών», που θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 22 Ια-

νουαρίου, από τις 16:00 έως τις 21:00 στα γραφεία

του ΒΕΑ, Ακαδημίας 18.

Στο σεμινάριο αυτό καλούνται να συμμετάσχουν δω-

ρεάν, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι ή στελέχη των επι-

χειρήσεων μελών του ΒΕΑ, με στόχο την εκπαίδευσή

τους σε θέματα εξωστρέφειας.

Βασικές  θεματικές  ενότητες που θα παρουσιαστούν

είναι:

Επιλογή της αγοράς στόχου, τρόποι διείσδυσης στις

νέες αγορές, Marketing plan & τρόποι αποτελεσματι-

κής προώθησης και οικονομικά ζητήματα που αφο-

ρούν τις εξαγωγές.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δρά-

σεων του ΒΕΑ ως μέλος του EEN.

Οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέ-

πει να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις

τους προς το ΒΕΑ.

Στους συμμετέχοντες  θα χορηγηθεί εκπαιδευτικό

υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έως  8/1/2016. Ση-

μειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Συμπληρώστε την δήλωση συμμετοχής και στείλτε την

στα mail sfiraki@acsmi.gr και labrinea@acsmi.gr

Διανομή οπωροκηπευτικών πραγματοποίησε ο Δήμος Σα-

ρωνικού στα Καλύβια, ως επικεφαλής εταίρος για την Ανα-

τολική Αττική, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δωρεάν

Διανομή Αποσυρόμενων Οπωροκηπευτικών» που εκπονεί-

ται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο χώρο  παρα-

βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου μαζί με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυν-

σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕΑΑ Ανδρέα

Μπέκα, Θωμά Παπαδόπουλο και Ανθή Κακιού που έχουν

την επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος διενερ-

γώντας τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διατιθέμε-

νων προϊόντων. 

Στη διανομή αυτή μοιράστηκαν συνολικά περισσότεροι από

250 τόνοι φρούτων (πορτοκάλια, μήλα, μανταρίνια) από πα-

ραγωγούς από όλη την Ελλάδα, για τους δικαιούχους (κοι-

νωνικούς φορείς και κοινωνικά παντοπωλεία) των δήμων

της Ανατολικής Αττικής. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου, αφού συνεχάρη τους

υπευθύνους για την άρτια διοργάνωση της διανομής, επι-

σήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια της κυ-

βέρνησης για τη στήριξη των πληττόμενων οικογενειών και

ευχήθηκε σε όλους τους πολίτες καλή χρονιά, 

O παλιός χρόνος φεύγει με

τις καλύτερες εντυπώσεις

από πλευράς καλοκαιρίας.

Μέχρι σήμερα 29 Δεκεμ-

βρίου, είχαμε έναν λαμπρό

ήλιο και ο κόσμος κατέβαινε

στις παραλίες και κολυμ-

πούσε!

Φεύγοντας όμως ο γερο-

χρόνος “ανοίγει την πόρτα

διάπλατα στον νέο, 2016,

για να μπει ο Χειμώνας φορ-

τωμένος με χιόνια, βροχές

και κρύο.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρί-

σκονται οι υπηρεσίες της Πε-

ριφέρειας Αττικής, ώστε να

αντιμετωπιστούν άμεσα και

έγκαιρα οποιεσδήποτε ανάγ-

κες προκύψουν από την ανα-

μενόμενη επιδείνωση των

καιρικών συνθηκών, σύμ-

φωνα με τις προβλέψεις της

Εθνικής Μετεωρολογικής

Υπηρεσίας.

Παράλληλα θερμαινόμενοι

χώροι για τους πολίτες λει-

τουργούν σε όλες τις ενότη-

τες της Περιφέρειας

Αττικής. 

Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια

Αττικής για την κακοκαιρία

info@vvv.gov.gr 

η ιστοσελίδα του Δήμου 3Β

H επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ειναι info@vvv.gov.gr

Οι διευθύνσεις info@dimosvoulas.gr και

info@voula.gov.gr είναι υπό κατάργηση.

Δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών στους

δικαιούχους της Ανατολικής Αττικής
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Ένα μεγάλο έγκλημα εθνικής μειοδοσίας συντελέστηκε

το τελευταίο διάστημα στο όνομα της ανακεφαλαιοποί-

ησης των τραπεζών. Ξένα hedge funds αγόρασαν σε

εξευτελιστικές τιμές τις τέσσερις ελληνικές συστημικές

τράπεζες. Έναντι περίπου 5,3 δις ευρώ τα hedge funds

αγόρασαν ουσιαστικά το ενεργητικό των τραπεζών, το

οποίο μόνο από τα χορηγηθέντα δάνεια στον ιδιωτικό

τομέα ανέρχεται σε 204 δις. ευρώ.

Το έγκλημα που σχεδιάστηκε από τους δανειστές και υλο-

ποιήθηκε από την κυβέρνηση, εκτός από τον αφελληνισμό

του πιστωτικού συστήματος, παραχώρησε τον έλεγχο

του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής οικονομίας σε

ξένα συμφέροντα. Σημειώνουμε ότι τα δάνεια των 204

δις. αντιπροσωπεύουν το 115% του ΑΕΠ της χώρας.

Ακόμη κι αν παραμείνουν οι  σημερινές διοικήσεις των

τραπεζών, αυτές θα είναι υποχρεωμένες να εξυπηρετούν

τα συμφέροντα των νέων, αλλοδαπών, ιδιοκτητών τους,

που ελέγχουν τώρα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφα-

λαίου.

Η κυβέρνηση συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των δα-

νειστών, που ήθελαν ιδιωτικές τράπεζες, δεν συμμετείχε

μέσω του ΤΧΣ (ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-

θερότητας) στην πρώτη φάση (βιβλίο προσφορών) της

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης όπου έλαβαν μέρος

μόνο θεσμικοί και επιλέξιμοι επενδυτές! Έτσι το ΤΧΣ, δη-

λαδή το ελληνικό Δημόσιο, περιορίστηκε σε μειοψηφικό

ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Παράλ-

ληλα μη συμμετέχοντας στην ανακεφαλαιοποίηση ή συμ-

μετέχοντας σε δύο τράπεζες με ομολογίες, το Δημόσιο

απώλεσε ουσιαστικά 24,4 δις. που είχαν δοθεί κατά την

πρώτη ανακεφαλαιοποίηση του 2013.

Οι τρείς ανακεφαλαιοποιήσεις

Ας παραθέσουμε όμως τα γεγονότα αναλυτικά. Οι τράπε-

ζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρείς φορές τα τρία τελευταία

χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι τράπεζες χρειάζον-

ται συνεχώς νέα κεφάλαια για να μη χρεοκοπήσουν και

όχι για να δώσουν ρευστότητα στην αγορά είναι: α) το

κούρεμα (PSI) των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου

που κατείχαν το 2012, β) η αύξηση των μη εξυπηρετούμε-

νων «κόκκινων» δανείων, λόγω της ύφεσης στην οικονο-

μία από τις μνημονιακές πολιτικές και γ) η απόσυρση των

καταθέσεων λόγω της φορολογικής επιδρομής και της

ανασφάλειας που αισθάνονται οι πολίτες.

Η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση έγινε το 2013, με κεφάλαια

κατά κύριο λόγο από το ΤΧΣ. Με τα 24,4 δις, όπως προ-

αναφέραμε, τα οποία αύξησαν ισόποσα το Δημόσιο

Χρέος της χώρας, το μερίδιο του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφά-

λαιο των τραπεζών διαμορφώθηκε ως εξής: Εθνική Τρά-

πεζα 84,35%, Τράπεζα Πειραιώς 81,01%, Alpha Bank

83,71%   και Eurobank 93,55%

Η δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση έγινε το 2014 και σ’ αυτή

συμμετείχαν μόνο ιδιώτες επενδυτές με κεφάλαια 8,3 δις.

Έτσι το μερίδιο του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο περιορί-

στηκε  ως ακολούθως: Εθνική Τράπεζα 57,2%, Τράπεζα

Πειραιώς 67,3%, Alpha Bank 69,9%   και Eurobank 35,4%.

Μετά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση οι τρείς από τις τέσ-

σερις συστημικές τράπεζες παρέμειναν κρατικές. 

Το τελειωτικό χτύπημα στο τραπεζικό σύστημα το έδωσε

τον Ιούνιο του 2015 η ΕΚΤ σταματώντας την παροχή ρευ-

στότητας  (ELA) και αναγκάζοντας την κυβέρνηση να επι-

βάλλει τα capital controls. Αφού για πολιτικούς λόγους,

προκειμένου να εκβιαστεί η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα

να υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο, η ΕΚΤ κατέστρεψε το

πιστωτικό σύστημα της χώρας, στη συνέχεια έκανε stress

tests για να διαπιστώσει τις ανάγκες των τραπεζών σε νέα

κεφάλαια. Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ οι

τέσσερις ελληνικές τράπεζες χρειάζονταν κεφάλαια πε-

ρίπου 14,3 δις. τα οποία επιμερίζονται ως εξής: Εθνική 4,6

δις. Πειραιώς 4,9 δις. Alpha 2,7 δις. και Eurobank 2,1 δις. 

Όλες οι τράπεζες άνοιξαν Βιβλίο προσφορών (Book –

building) που μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο ξένα

funds αλλά όχι το ΤΧΣ. Οι ξένοι προσέφεραν περί τα 5,3

δις. και για τις τέσσερις τράπεζες. Παράλληλα μέσω υπο-

χρεωτικών ανταλλαγών τραπεζικών ομολόγων με μετο-

χές αντλήθηκαν άλλα 2,7 δις. Η Alpha Bank και η Eurobank

κάλυψαν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις από τα stress tests,

ενώ η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς θα χρειαστούν επι-

πλέον περί τα 5,4 δις. που θα δοθούν από το ΤΧΣ. 

Οι εξευτελιστικές τιμές

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τράπεζες

εξαγοράστηκαν από τα ξένα funds σε εξευτελιστικές

τιμές. 

Τιμές διάθεσης με τις ανακεφαλαιοποιήσεις
――――――――――――――――――――――――――

2013 2014 2015
――――――――――――――――――――――――――

ΕΘΝΙΚΗ 4,29 € 2,2 € 0,02€

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,7 € 1,7 € 0,003€

ALPHA BANK 0,44 € 0,65 € 0,04 €

EUROBANK 1,5 € 0,31 € 0,01 €
――――――――――――――――――――――――――

Στις δύο τράπεζες (Εθνική – Πειραιώς) το ΤΧΣ θα συμμε-

τάσχει στην ανακεφαλαιοποίησή τους με 5,4 δις. αλλά το

ποσό αυτό θα δοθεί κατά 75% έναντι μετατρέψιμων ομο-

λογιών (CoCos) και μόνο κατά 25% έναντι μετοχών. Σύμ-

φωνα με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (2-11-15)

οι μετατρέψιμες ομολογίες συνιστούν άμεσες, μη εξα-

σφαλισμένες και μειωμένης κατάταξης επενδύσεις, σε πε-

ρίπτωση ειδικής εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

Οι ομολογίες θα μετατραπούν σε μετοχές μετά από επτά

χρόνια και στο διάστημα αυτό θα αποδίδουν τόκο 8% ετη-

σίως αλλά…το πιστωτικό ίδρυμα έχει την επιλογή να κα-

ταβάλει τον τόκο όχι σε μετρητά αλλά σε νεοεκδιδόμενες

μετοχές. Έτσι, το Δημόσιο θα συνεισφέρει στην ανακε-

φαλαιοποίηση αλλά τις μετοχές που αντιστοιχούν στο

μερίδιό του θα τις πάρει μετά μια επταετία και πιθανόν

ένα μικρό ποσοστό μετοχών κάθε χρόνο έναντι του τόκου

των κεφαλαίων που διέθεσε. Είναι σαφές ότι όλα σχεδιά-

στηκαν ώστε οι τράπεζες, παρά την κρατική συμμετοχή,

να παραμείνουν ιδιωτικές.

Με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις, μετά την τρίτη

ανακεφαλαιοποίηση, το ποσοστό του ΤΧΣ υπολογίζεται

ότι θα περιοριστεί στην Εθνική περίπου στο 35%, στην

Πειραιώς στο 23%, στην Alpha στο 11%  και στην Eu-

robank στο 2,3%. Οι τράπεζες είναι πια ιδιωτικές όπως

ήθελαν διακαώς οι δανειστές.

Τι μπορούσε να γίνει 

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν χρειαζόταν να γίνει αν η Ελλάδα

είχε εξέλθει από την Ευρωζώνη και διέθετε το δικό της

εθνικό νόμισμα. Οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούντο με

δραχμές και η συντριπτική πλειοψηφία του μετοχικού κε-

φαλαίου θα ανήκε στο Δημόσιο. Αλλά και εντός της Ευ-

ρωζώνης η κυβέρνηση όφειλε να επιλέξει μια

διαφορετική πολιτική για να διασφαλίσει το εθνικό συμ-

φέρον. Το ΤΧΣ έπρεπε να συμμετάσχει από την πρώτη

φάση της ανακεφαλαιοποίησης με το ποσοστό που κα-

τείχε, δανειζόμενο επιπλέον 3,1 δις. από τον ESM. Το

ποσό αυτό θα αύξανε το Δημόσιο Χρέος των 315 δις. (30-

9-15) μόλις κατά 1% ενώ οι ετήσιοι τόκοι θα ήταν μόνο 31

εκατ. (επιτόκιο ESM 1%). Με αυτό το μικρό κόστος θα δια-

τηρείτο ο εθνικός έλεγχος του πιστωτικού συστήματος και

θα διασφαλίζονταν τα 24,4 δις που είχαν δοθεί το 2013.

Παράλληλα θα επιτρεπόταν στους μικροεπενδυ-

τές, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τ’ άλλα ΝΠΔΔ να συμμε-

τάσχουν κατά το ποσοστό που κατείχαν  στην αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να μην υποστούν, με την εξαί-

ρεση της Εθνικής, που άνοιξε Βιβλίο προσφορών και για

τους Έλληνες επενδυτές, μια συντριπτική εξαέρωση του

χαρτοφυλακίου τους (dilution). Οι πανηγυρισμοί της κυ-

βέρνησης ότι έβαλε λιγότερα χρήματα στην ανακεφαλαι-

οποίηση των τραπεζών, προσπαθούν να καλύψουν την

ευθύνη της για τον αφελληνισμό του πιστωτικού συστή-

ματος.

Τα hedge funds δεν πρόκειται να περιοριστούν

απλά στον έλεγχο των τραπεζών, αλλά μέσω αυτών, επι-

διώκοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών τους, θα λεηλα-

τήσουν ό,τι έχει απομείνει από την ελληνική οικονομία.

Πρώτος στόχος τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων

36,5 δις.  που θα πουληθούν σε distress funds (κεφάλαια

γύπες) τη δραστηριοποίηση των οποίων στην ελληνική

αγορά συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές. Τα

δάνεια αυτά θα αγοραστούν από τις τράπεζες στο 5-15%

της ονομαστικής αξίας τους και στη συνέχεια τα distress

funds θα εκποιήσουν τα πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων

(οικόπεδα, κτίρια, μηχανήματα κλπ.) προκειμένου να βγά-

λουν κέρδος. Τα δάνεια βιώσιμων, μεν αλλά με υψηλό δα-

νεισμό, επιχειρήσεων θα αγοραστούν στο 40-50% της

ονομαστικής αξίας τους και στη συνέχεια τα distress funds

θα μετατρέψουν τις απαιτήσεις τους σε μετοχές καθιστά-

μενοι έτσι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. Στη συ-

νέχεια θα τις αναδιαρθρώσουν σύμφωνα με τα

συμφέροντά τους (συρρίκνωση δραστηριοτήτων, απολύ-

σεις προσωπικού κλπ.) προκειμένου να τις πουλήσουν σε

πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να εξαλείψουν τον αν-

ταγωνισμό και να μονοπωλήσουν την αγορά. Τα distress

funds από τη φύση τους δεν είναι μακροχρόνιοι επενδυ-

τές, αλλά επιδιώκουν αρπαχτές με γρήγορα κέρδη.

Μετά τα επιχειρηματικά δάνεια θα ακολουθήσουν

τα επαγγελματικά, τα αγροτικά, τα στεγαστικά και τα κα-

ταναλωτικά. Το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής οικονο-

μίας θα περάσει στα χέρια ξένων, απρόσωπων,

κεφαλαίων, στερώντας τη χώρα από οποιαδήποτε προ-

οπτική μελλοντικής ανάπτυξης.

Η Ελλάδα έχοντας χάσει τη νομισματική αυτονο-

μία της ενταγμένη μέσα στην Ευρωζώνη και έχοντας

χάσει τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματός

της, με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, έχει απωλέσει

την εθνική κυριαρχία της και έχει γίνει αποικία του διε-

θνούς κεφαλαίου, δηλαδή των περίφημων αγορών. 

* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συν-

τακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες

στη Γαλλία και δημοσιογραφία στην Αθήνα. 

http://greekattack.wordpress.com

ΕΠΩΛΗΘΗ Η ΕΛΛΑΣ
Το τελειωτικό χτύπημα στο τραπεζικό σύστημα το έδωσε 

τον Ιούνιο του 2015 η ΕΚΤ σταματώντας την παροχή ρευστότητας  

Του Νίκου ΙΓΓΛΕΣΗ*
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Σπίτι μου σπιτάκι μου! 

Ο Αη-Βασίλης τούτη τη χρονιά, στο σάκο του μέσα

δεν κουβαλάει  δώρα για μικρά παιδιά. Δεν κουβα-

λάει ευχές για τους μεγάλους. Σέρνει με μεγάλο ψυ-

χικό βάρος 500.000 επιστολές τραπεζών σε

ιδιοκτήτες ακινήτων που ετοιμάζονται να ...κοκκινί-

σουν! Επιστολές στις οποίες πρέπει να ανταποκρι-

θούν, οι παραλήπτες μέσα σε 15 ημέρες! Πριν καλά

καλά τα μοιράσει όλα ο Αη-Βασίλης και πριν επιστρέ-

ψει στο ...Βόρειο Πόλο.

Οσοι δεν ...πιστεύουν στον Αη-Βασίλη και αγνοή-

σουν τις επιστολές, ο νέος χρόνος θα τους βρει με

πολλά δεινά, γιατί ξεκινούν οι διαδικασίες πλειστη-

ριασμού κι ας είναι η μοναδική του κατοικία· αυτή που

κατοικεί και αυτή που το Σύνταγμά μας προστα-

τεύει!!!

Από την Πρωτοχρονιά  έρχονται ανατροπές στη δια-

χείριση των "κόκκινων" δανείων, τα οποία έχουν ξε-

περάσει τα 107 δισ. ευρώ.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά οι “σωτήρες” μας κυ-

βερνώντες έχουν συμφωνήσει με τους κατακτητές

μας “δανειστές” να "ανοίξει" η αγορά στα funds, που

μπορούν και τυπικά, πλέον, να αποκτούν  και στεγα-

στικά δάνεια πρώτης κατοικίας με ορόσημο τη 15η

Φεβρουαρίου.

Ο Ομοφυλοφιλικός Γάμος
Διαβρώνει Θεμελιώδη Δικαιώματα

Η Dawn Stefanowicz*, παιδί ομοφιλοφιλικής οικογέ-

νειας σε σχετικό βιβλίο που εξέδωσε γράφει μεταξύ

άλλων:

Zω στον Καναδά, όπου ο γάμος του ιδίου φύλου κατο-

χυρώθηκε με ομοσπονδιακή εντολή το 2005.

... Όταν ο γάμος του ιδίου φύλου νομιμοποιήθηκε στον

Καναδά, η ανατροφή των παιδιών αμέσως επαναπροσ-

διορίστηκε. Ο νόμος του Καναδά για τον γκέι γάμο, Bill

C-38, περιελάμβανε μια διάταξη για να διαγραφεί ο

όρος «φυσικός γονέας» και να αντικατασταθεί σε

όλους τους τομείς με το ουδέτερο φύλου “νόμιμος γο-

νέας” στον ομοσπονδιακό νόμο.

...Στον Καναδά, θεωρείται διάκριση να πείς ότι ο γάμος

είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας ή ότι κάθε

παιδί θα πρέπει να γνωρίζει και να ανατρέφεται από

τους βιολογικούς παντρεμένους γονείς του. Δεν είναι

μόνο πολιτικά μη ορθό στον Καναδά να το πείτε. Μπο-

ρεί να επιβαρυνθείτε με δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε

νομικά έξοδα, πρόστιμα, και να αναγκαστείτε να πά-

ρετε εκπαίδευση ευαισθησίας.

...Όταν ο γάμος του ιδίου φύλου δημιουργήθηκε στον

Καναδά, η ουδέτερη γλώσσα από άποψη φύλου κατέ-

στη νομική εντολή. Το νέο λεξιλόγιο (Newspeak) δια-

κηρύσσει ότι αποτελεί δυσμενή διάκριση να υποθέσεις

ότι ένα ανθρώπινο ον είναι αρσενικό ή θηλυκό, ή ετε-

ροφυλόφιλο.

Έτσι, για να είμαι περιεκτική, ειδική γλώσσα χωρίς

φύλο χρησιμοποιείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

την κυβέρνηση, τους χώρους εργασίας, και κυρίως τα

σχολεία, για να αποφευχθεί να εμφανίζεται αδαής,

ομοφοβική ή ότι κάνει διακρίσεις.  Ένα ειδικό πρό-

γραμμα σπουδών χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία

για να διδάξει στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν

την κατάλληλη γλώσσα ουδέτερη από άποψη φύλου.

http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

http://www.briefingnews.gr

* Η Dawn Stefanowicz είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ομι-

λήτρια και συγγραφέας. Το βιβλίο της: Η Επίδραση των

Ομοφυλόφιλων Γονέων, είναι διαθέσιμο στο

http://www.dawnstefanowicz.org.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Το καλωσόρισμα κάθε νέου

χρόνου έχει αξία εάν μας

βρίσκει σοφότερους στο

πνεύμα, ανώτερους στην

ψυχή και υγιείς στο σώμα,

Θεού θέλοντος.

Αν στον διασκελισμό από το

2015 στο 2016 επωμι-

σθούμε τον απολογισμό και

την αυτοκριτική για κάθε τι

που κάναμε ή δεν κάναμε.

Για όλα εκείνα που προκαλέσαμε, τα θετικά και κυ-

ρίως τ’ αρνητικά. Για όλα εκείνα στα οποία συμμετεί-

χαμε, είτε ενεργά, είτε με την αδιαφορία και την

παθητικότητά μας, ασκώντας εκ των υστέρων κριτική

στους φυσικούς αυτουργούς. Ο παθητικός οικτιρμός

του κακού και του λάθους συνιστά αποδοχή και συμ-

μετοχή σε αυτά.

Πρέπει κάποια στιγμή ν’ αποφασίσουμε αν θα είμαστε

αγόμενη αγέλη ή αλληλοσυμπληρούμενο σύνολο

σκεπτόμενων ανθρώπων. Αν θα είμαστε ενεργοί πο-

λίτες ή παθητικοί τηλεθεατές. Καταναλωτικά ενερ-

γούμενα ή συνειδητοί καταναλωτές. Διεκδικητικοί

εργαζόμενοι με εφαλτήριο την εκπληρωνόμενη προ-

σφορά μας ή φοβισμένα ανθρωπάκια κρυπτόμενα

στην στρουθοκαμηλίζουσα θρασυδειλία των ελλεί-

ψεών μας. Ψηφοφόροι των ονείρων μας ή των Εφιαλ-

τών μας. Γονείς παιδαγωγοί των παιδιών μας ή απλοί

κηδεμόνες τους και θεατές μαζί τους παθητικοί, της

υφαρπαγής του χρέους μας από την τηλεόραση και

τους συναθλίους της μισανθρώπους. Σύντροφοι, ερα-

στές ή κακοί ηθοποιοί υποδειγμένων από άλλους

ρόλων και προτύπων.

Για να μην περνά ο χρόνος δίπλα μας χωρίς εμάς,

αλλά μέσα μας και μαζί μας, πρέπει να δίνουμε αξία

στην κάθε στιγμή μας. Δεν είναι δύσκολο, πιστέψτε

το. Αρκεί  να επιβληθούν οι έμφυτες καλές προθέσεις

μας στις επίκτητες αρνητικές. Με λίγο φρένο στις κα-

κοποιές παρορμήσεις μας. Πόσες φορές ευχήθηκα –

εκ των υστέρων, δυστυχώς- να είχα αστειευθεί με τον

οδηγό που μου έκανε την στραβοτιμονιά, αντί να τον

βρίσω. Όσες φορές το κατόρθωσα, αισθάνθηκα πιο

όμορφα. Κι εκείνος μου το ανταπέδωσε με μιά χαμο-

γελαστή συγνώμη.

Ένα χαμόγελο, μιά ζεστή καλημέρα, ένας έπαινος, ο

σεβασμός στα δικαιώματα των άλλων, η παραδοχή

του λάθους μας, η παραχώρηση της θέσης μας σε κά-

ποια σειρά, με απώλεια λίγων λεπτών από τον χρόνο

μας, αλλά με κέρδος μας το μπόλιασμα μιάς άλλης

ψυχής με χαρά.

«Η στιγμή που περνά και χάνεται» όπως λέει ένα

γνωστό τραγούδι, πάλι θα περνά αλλά δεν θα χάνε-

ται, γιατί θα ‘χουμε δέσει πάνω της ένα δώρο απ’ την

ψυχή μας. Να ταξιδεύει στον χρόνο, περνώντας από

άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδοτικό δεν είναι μόνο το

κακό. Και κάποτε θα γυρίσει πάλι σ’ εμάς η στιγμή

μας, φορτωμένη με τα δώρα των άλλων.

Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι εξαρτώμεθα από τον

άγνωστο δίπλα μας  όπως εκείνος από εμάς κι όταν

πάψουμε ν’ αδιαφορούμε όποτε  το άδικο και η δυ-

στυχία χτυπήσει την πόρτα του, τότε ίσως κι εκείνος

ενδιαφερθεί όταν χτυπηθούμε εμείς. Όσοι παρακο-

λουθείτε εκπομπές οικολογικού περιεχομένου, γνω-

ρίζετε πως η πτώση ενός πάγου στην Αρκτική

επηρεάζει αλυσσιδωτά την άλλη άκρη της γης. Το

ίδιο συμβαίνει και στις κοινωνίες των ανθρώπων.

Η αγάπη αναζητεί πάντοτε έναν τρόπο. Η αδιαφορία

βρίσκει πάντοτε μιά δικαιολογία. Έχει κι άλλη μιά

ιδιότητα η αγάπη. Αυτήν που περιγράφει με την αι-

σθαντική φωνή της η χαρισματική τραγουδίστρια Να-

τάσα Μποφίλιου: «Η αγάπη πονάει πάντα όταν
ψηλώνει». Γι’ αυτό όσοι κρατάτε ζυγαριές και μέτρα,

αφήστε και μιά πιθανότητα να μη χωράει το κάθε τι

και ο καθένας στα μέτρα που μετράτε και στα ζύγια

που ζυγίζετε. Ίσως ο «παράξενος» της διπλανής πόρ-

τας απλά να μην μπορεί, ή και να μη θέλει να κατέβει

από εκεί που αψήλωσε.

Αν δεν μπορείτε να τον κατανοήσετε, τουλάχιστον

μην τον αφορίζετε.

Χρειάστηκα δύο σελίδες χειρόγραφες και μάλλον δεν

κατόρθωσα να ολοκληρώσω τον συλλογισμό μου. Ο

Χριστός είπε «αγαπάτε αλλήλους» κι ακόμα ότι

«έστω κι έναν αδελφό σας αν βοηθήσετε, βοηθάτε
εμένα». Κάποτε κάποιοι από εμάς κάναμε μεγάλη φα-

σαρία, όταν αφαιρέθηκε ο προσδιορισμός του Ορθό-

δοξου Χριστιανού από τις αστυνομικές μας

ταυτότητες, αλλά αδιαφορούμε όταν διώχνουμε τον

Υιό του Θεού και του Ανθρώπου από τις καρδιές μας.

Καλή Χρονιά κι εύχομαι σε όλους ένα 2016 που κάθε
στιγμή του να φεύγει φορτωμένη απ’ τα δώρα της
καρδιάς μας.

Η στιγμή που περνά και δεν χάνεται

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Με μεγάλη επιτυχία για τις Ελληνικές συμ-

μετοχές τελείωσε το Παγκόσμιο πρωτά-

θλημα Salsa (World Latin Dance Cup) που

πραγματοποιήθηκε στο Miami 14-20 Δεκεμ-

βρίου, με σημαντικότερη την κατάκτηση της

4ης θέσης από την υπογράφουσα - Ηλέκτρα

Βενετσάνου και τον παρτενέρ της Θοδωρή

Σοϊλεμεζίδη, σε μία από τις πιο δύσκολες

και απαιτητικές κατηγορίες, αυτή των ακρο-

βατικών (salsa cabaret pro). 

Η νίκη μας, συνοδεύτηκε από την ατυχία να

σπάσει το παπούτσι στα πρώτα 20 δευτερό-

λεπτα της χορογραφίας. Ένα παπούτσι λι-

γότερο και “κουτσή” κατά 7,5 πόντους, δεν

στάθηκαν εμπόδιο για την αλάθητη εκτέ-

λεση της χορογραφίας, αφού συνεχίσαμε

ακάθεκτοι να χορεύουμε.

Πάνω κι από την κατάκτηση της 4ης θέσης,

(με διαφορά μόλις 1,3 από την 3η) αυτό που

επιτύχαμε ήταν να ξεσηκώσουμε όλο το

Miami στο πόδι και να γεμίσουμε τους Ελ-

ληνες με υπερηφάνια. Αυτό ήταν το βρα-

βείο μας. 

Στην κατηγορία αυτή συμμετείχαν συνολικά

20 ζευγάρια, τα οποία είχαν επιλεγεί με προ-

κριματικούς αγώνες απ’ όλο τον κόσμο και

πέρασαν στον τελικό τα οκτώ. 

Την πρώτη θέση κέρδισαν για πολλοστή

φορά οι Karen & Ricardo από Αργεντινή και

Χιλή.

Συμμετοχή είχα και στο solo ladies παίρνον-

τας την 13η θέση από τις 26. 

Από την Ελλάδα συμμετείχαν συνολικά

τέσσερα ζευγάρια.

Σχόλια του κόσμου
4 Βγάζω το καπέλο στην Elektra Venetsanou που χόρεψε με ένα παπούτσι και

ήταν τόσο άψογη που αναγκάστηκα να δω το βίντεο 3 φορές για να σιγουρευτώ

ότι κάτι λείπει! Αυτό θα πει επαγγελματίας!

4 Με ένα παπούτσι...σήκωσε όλο το Μαϊάμι όρθιο!!! respect...

4 Μπράβο σας ρε παιδιά. Δώσατε άλλο νόημα στο Ελληνικό τσαμπουκά και στη

φράση “and the show must go on - no matter what”. Μας κάνατε περήφανους!

4 Ωωω Θεέ μου! Γράφτηκε ιστορία από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την

Ηλέκτρα και τον Θοδωρή, που χόρεψαν με ένα παπούτσι και χωρίς καθόλου λάθη.

Ο κόσμος τρελάθηκε. Ελλάδα σ’ αγαπώ! (μεταφρασμένο).

4 Το Ελληνικό πνεύμα ποτέ δεν τα παρατάει. Πήρε την 4η θέση στο Παγκόσμιο

πρωτάθλημα salsa ακόμα και με ένα παπούτσι. Μπράβο ήσασταν καταπληκτικοί!

(μεταφρασμένο).

4οι στον κόσμο με το ένα παπούτσι στο ...χέρι
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Από τον αναγνώστη μας Δημήτριο Χατζησιδέρη, ελάβαμε

την παρακάτω επιστολή που αφορά τα βοσκοτόπια στο

Δήμο Κρωπίας. Το παραθέτουμε.

Για να λυθούν προβλήματα που χρονίζουν, πόσες, αλήθεια,
δεκαετίες χρειάζονται ακόμη αγαπητέ φίλε Δήμαρχε κ. Δη-
μήτρη Κιούση;

Ένα από αυτά είναι και η τακτοποίηση των βοσκοτόπων,
όπου κανείς δημότης, κυριολεκτώ, κανείς δημότης δεν γνω-
ρίζει ποιού βοσκού τα πρόβατα βόσκουν πού, και η αδιαφο-
ρία των εκάστοτε δημάρχων καλά κρατεί.
Βέβαια η προστασία του πρωτογενούς αγροτικού τομέα
είναι ευθύνη του κράτους, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο
θέμα, που δεν είναι για την ώρα του παρόντος. Όμως αυτό
δήμαρχε δεν σας απαλάσσει από την ευθύνη που σας ανα-
λογεί. Και η ευθύνη του Δήμου Κρωπίας, είναι να επιλύσει
το θέμα άμεσα.

Βεβαίως δήμαρχε έχετε το δικαίωμα να δημοσιοποιείτε τα
όσα κάνετε αλλά αναγνωρίστε και σε εμάς τους δημότες να
σας επισημαίνουμε αυτά που θα ‘πρεπε και δεν κάνετε.
Υ.Γ.: Αυτά έτσι πολύ σύντομα προς το παρόν.

Δημήτριος Ι. Χατζησιδέρης

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος

μειοψηφίας στο Δήμο Παλλήνης, Νε-

κτάριος Καλαντζής, καταφέρθηκε

ανοιχτά κατά του δημάρχου Παλλήνης

Ζούτσου, επιρρίπτοντάς του ευθύνες

για την πυρκαγιά που ξέσπασε (26.12)

στο Δημαρχείο στο Γέρακα καταστρέ-

φοντας όλο το ισόγειο που φιλοξούν-

ται οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς και

ο εκθεσιακός χώρος.

Ο Νεκτάριος Καλαντζής μιλάει για

ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ση-

μειώνοντας: «Δυστυχώς η φωτιά που
προκλήθηκε στο δημαρχείο της πόλης
μας, μας λυπεί όλους και όταν ένα
έργο που κόστισε κοντά στα 10 εκα-
τομμύρια ευρώ, ως πρότυπο βιοκλιμα-
τικό κτίριο, χωρίς να λειτουργήσει
ποτέ έτσι και όπου υπήρχαν ερωτή-
ματα για υπερκοστολόγηση του έργου
προ δεκαετίας περίπου που ολοκληρώ-
θηκε, ερχόμαστε σήμερα να αντιμετω-
πίσουμε μια ζημιά  εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ, σε ένα κτίριο, που ήμα-
σταν υποχρεωμένοι να το προστα-
τεύουμε, μιας και η τεχνολογία σήμερα
βοηθάει σε αυτό».

Παράλληλα θέτει ορισμένα ερωτήματα

προς το Δήμαρχο Αθ. Ζούτσο:

Γράφει συγκεκριμένα: 

«1. Η εγκατάσταση των ενεργητικών
και παθητικών συστημάτων πυρασφά-
λειας είναι σύννομη  με τις εγκεκριμέ-
νες μελέτες της αδείας;
2. Ελέγχονται ανά τακτικά χρονικά δια-
στήματα, όπως προβλέπει η νομοθεσία
τα παθητικά και ενεργητικά μέσα πυρο-
προστασίας;
3.Υπήρχε σχετική άδεια για την εκτέ-
λεση bazaar προϊόντων στον προθά-
λαμο του κτιρίου; Και κατά πόσο
επιτρέπεται βάση αδείας και χαρακτη-
ρισμού χώρων, στα εγκεκριμένα σχέ-
δια της αδείας, να πραγματοποιούνται
τέτοιας μορφής εκδηλώσεις;
4. Το κτίριο είναι ασφαλισμένο σε πε-
ρίπτωση πυρκαγιάς;
Τα παραπάνω ερωτήματα είναι ορι-
σμένα από αυτά που θα πρέπει να μας
απαντήσει ο κ. δήμαρχος, μιας και σε
μια εποχή που ο δήμος Παλλήνης θα
κληθεί άμεσα να καταβάλει στη Reds
5.000.000 μετρητά από το ταμείο του,
χωρίς να έχει γίνει κάποια σοβαρή και
ουσιαστική αντιμετώπιση γι’ αυτό το
θέμα, σε μια στιγμή που κινδυνεύει για
πρώτη φορά να ζητήσει να πάρει δά-
νειο ο δήμος Παλλήνης, αφού δεν θα
μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώ-

σεις του ακόμη και στους προμηθευτές
του και σε μια περίοδο που ουσιαστικά
έχει βρεθεί σε αδιέξοδο στο θέμα της
αποχέτευσης, με τη λύση της Ψυττά-
λειας για όλο το δήμο και με το φόβο
της επιβολής προστίμων από την ΕΕ
και κυρίως τον κίνδυνο απώλειας της
χρηματοδότησης δεκάδων εκατομμυ-
ρίων για το εσωτερικό δίκτυο της
πόλης, οι ζημιές που ενέκυψαν στο δη-

μαρχείο επιβεβαιώνουν για άλλη μια

φορά τις ερασιτεχνικές κινήσεις του δη-

μάρχου Παλλήνης, όπου τον καθιστούν

επικίνδυνο για τη μελλοντική προοπτική

και την πρόοδο του δήμου μας» κατέ-

ληξε ο Νεκτάριος Καλαντζής.

Νεκτάριος Καλαντζής*: Βαριές οι ευθύνες του δημάρχου 

και σοβαρά ερωτήματα για την πυρκαγιά που προκλήθηκε 

στο δημαρχείο της Παλλήνης στο Γέρακα

Η Ευρώπη υποκλίνεται 

στη δύναμη του Ποσειδώνα!

Σήμερα η δύναμη του Ποσειδώνα ονομάζεται, από

τους Ευρωπαίους  “Οκεάνια Ενέργεια”!

Η Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσα από τη δημιουργία ενός

Ομίλου προβληματισμού και έρευνας (φόρουμ), για

την Ωκεάνια Ενέργεια, επιδιώκει να αναπτύξει αξιόπι-

στες και ασφαλείς ανανέωσιμες πηγές ενέργειας!

Ο στόχος της Ευρώπης είναι η μείωση της εξάρτη-

σης, από τα ορυκτά καύσιμα όπως είναι το πετρέ-

λαιο κ.ά. και η ανάπτυξη του ενεργειακού

εφοδιασμού της, από άλλες ανανεώσιμες πηγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στα μέσα του

περασμένου Γενάρη, ένα σχέδιο δράσης για την

αξιοποίηση πηγών ενέργειας, οι οποίες θα προέλ-

θουν από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευ-

ρώπης!

Η ενέργεια αυτή ονομάστηκε “Γαλάζια Ενέργεια”!

και θα είναι καθαρή πηγή, αφού οι θάλασσες και οι

ωκεανοί, διαθέτουν επαρκές ενεργειακό δυναμικό,

το οποίο μπορεί να καλύψει τις σημερινές, αλλά και

τις προβλεπόμενες μελλοντικές ενεργειακές ανάγ-

κες.

Η “Γαλάζια ενέργεια” με τις απαιτούμενες τεχνογνω-

σίες, ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει την ενέργεια των

κυμάτων, της παλίρροιας και των διακυμάνσεων της

θερμοκρασίας των θαλασσίων υδάτων.

Τα προβλήματα που θα προκύψουν, από την αντιμε-

τώπιση του δυναμικού της “Γαλάζιας Ενέργειας”

όπως το κόστος μεταφοράς της ενέργειας στη στε-

ριά, αλλά και περίπλοκοι κανόνες που αφορούν την

άδεια χρήσης των θαλασσών, που εξουσιάζονται

από ευρωπαϊκή κράτη, θα λυθούν από το φόρουμ

της “Ωκεάνιας ενέργειας”.

Η Ελλάδα που βρέχεται γύρω - γύρω από την αλ-

μυρή θάλασσα, δέχεται από την ομορφιά και τη δρο-

σιά της, την αύξηση του τουρισμού, αλλά και πολλά

άλλα ευεργετήματά της, όπως την αλιεία, το αλάτι,

τα κοράλια, τα σφουγγάρι, και πολλαπλές γνώσεις

από τις αρχαίες ελληνικές καταποντισμένες πόλεις,

από ακραία αστρικά και γεωλογικά συμβάντα, όπως

οι τρεις κατακλυσμοί· ήτοι: του Ωγύγου 18.000 π.Χ.,

του Δευκαλίωνα 10.000 π.Χ. κατά τον Πλάτωνα

στον Τίμαιο και του Δάρδανου 5.500 ή 3.500 π.Χ.

Οι θαλασσες και τα υπερπόντια πελάγη ήταν πάντα

δεμένα με τη ζωή των Ελλήνων!

Οι γηγενείς και αρχαιότατοι πρόγονοί μας οι Πελασ-

γοί, πήραν το όνομά τους από τα πελάγη, στα οποία

ταξίδεψαν και μετέφεραν σε άλλους λαούς τις πνευ-

ματικές, ψυχικές και ηθικές αξίες, τις οποίες διδάχ-

θηκαν από τους πανεπιστήμονες ουράνιους

κυβερνήτες τους, (από άλλον πλανήτη ερχόμενοι).

Αυτούς τους ουράνιους πανεπιστήμονες,  τους θε-

οποίησαν, μετά το θάνατό τους, με την έννοια της

αγιοποίησης και τους εγκατέστησαν σε νοερά παλά-

τια στην κορυφή του Ολύμπου και απέδωσαν την

διακυβέρνηση των θαλασσών στον Ποσειδώνα!

Ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι ο Ποσειδώνας θα βοηθήσει

με τη δύναμή του, την πρόσφατα ονομασθείσα “γα-

λάζια Ενέργεια”, τα αγαπημένα του παιδιά· τους Ελ-

ληνες!!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Βοσκότοποι: Το ...άλυτο πρόβλημα στο Κορωπί

Επικίνδυνες λακκούβες 

στο “Νότος καφέ”
Πηγαίνοντας στην καφετέρια “Νότος”, από την είσοδο του

πλακόστρωτου, βρεθήκαμε στη στιγμή που ένα κοριτσάκι

6-7 χρονών έπεσε από το ποδήλατό του και χτύπησε στο

πρόσωπο και στο χέρι του. Οι γονείς του αναστατώθηκαν.

Αιτία; Οι λακκούβες που υπάρχουν εκεί, στην αρχή του

διαδρόμου και δεν ενδιαφέρεται ΚΑΝΕΙΣ να τις καλύψει

με νέες πλάκες.

Ούτε ο Δήμος νοιάζεται, (μόνο για την πλατεία) ούτε ο

πάμπλουτος ΝΟΤΟΣ, που μόνο για τις εισπράξεις του (πα-

νάκριβες τιμές), ενδιαφέρεται. Προκλητική αδιαφορία και

των δύο.

Η δαπάνη του “έργου” ούτε 100 ευρώ!

Ελπίζουμε να μη βρεθούμε, ούτε να μάθουμε για κάτι χει-

ρότερο.

Οικογένεια Αθανασοπούλου, Βούλα
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Άνοιξε τις πόρτες του στους δημό-

τες το Κοινωνικό Παντοπωλείο

του Δήμου Λαυρεωτικής σήμερα

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 10:00

. Σε δύο ειδικά διαμορφωμένους

χώρους,  έναν στην Κερατέα και

έναν στο Λαύριο, θα ωφελήσει αρ-

χικά 250 οικογένειες του Δήμου.

Η  λειτουργία του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου εντάσσεται στο πλαί-

σιο της στρατηγικής ανάπτυξης

της Κοινωνικής Πολιτικής του

Δήμου και έχει ως σκοπό την προ-

ώθηση της κοινωνικής συνοχής,

την καταπολέμηση της φτώχειας

και του κοινωνικού αποκλεισμού,

αλλά και την ευαισθητοποίηση

ατόμων και ομάδων πληθυσμού

και άλλων φορέων, με στόχο τη

συμμετοχή τους στα προγράμματα

στήριξης των αναξιοπαθούντων

συμπολιτών μας.  

Με βάση  οικονομικά  κριτήρια οι

δικαιούχοι χωρίστηκαν σε κατηγο-

ρίες οικογενειών με 2 παιδιά και

άνω, μονογονεϊκών οικογενειών

με 2 παιδιά και άνω, σε ζευγάρια

αλλά και σε μοναχικά άτομα οικο-

νομικά ευπαθή. 

Στους δικαιούχους δόθηκαν ποσό-

τητες ανάλογες με την κατηγορία

στην οποία ανήκαν, σε τσάντες

που περιλάμβαναν λάδι, τοματο-

χυμό, φασόλια, γάλα εβαπορέ, ζά-

χαρη, αλεύρι, ρύζι, μακαρόνια και

φακές. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημή-

τρης Λουκάς σημείωσε ότι: «Το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου αποτελεί μια δομή – κατα-
φύγιο για τους οικονομικά εξασθε-
νημένους συνδημότες μας
.Προτιμάμε να συνδράμουμε με
μακροπρόθεσμα μέτρα στην άμ-
βλυνση των κοινωνικών ανισοτή-
των και της εξαθλίωσης, για αυτό

θα τρέξουν παράλληλα και άλλα
προγράμματα ενίσχυσης των οικο-
νομικά εξαθλιωμένων συμπολιτών
μας, ώστε καμία οικογένεια να μη
μείνει χωρίς φαγητό στο τραπέζι.
Ο κεντρικός συντονισμός όλων
αυτών των προγραμμάτων θα γίνε-
ται από το Δήμο μας. Η διάθεση

προϊόντων στους δικαιούχους θα
διαρκέσει για 6 μήνες και είμαστε
σίγουροι ότι θα αποτελέσει το
έρεισμα για δράσεις μεγαλύτερης
αλληλεγγύης και κοινωνικής προ-
σφοράς απ’ όλους τους φορείς
της πόλης». 

Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 26 Δεκεμ-

βρίου, το Κέντρο Ανοιχτής Προστα-

σίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) της

Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, πα-

ρουσία του Δημάρχου Διονύσου Διο-

νύση Ζαμάνη, σε κατάμεστη αίθουσα

της Δημοτικής Κοινότητας.

Ο Δ. Ζαμάνης μετά τον Αγιασμό, δή-

λωσε μεταξύ άλλων: «Είναι πολύ ση-

μαντική η δημιουργία  του χώρου

αυτού, που έλειπε από τη Δημοτική

Ενότητα Διονύσου και θα δίνει τη δυ-

νατότητα επαφής, συντροφιάς και δια-

σκέδασης στους ηλικιωμένους, που

τόσο τη χρειάζονται. Από την πρώτη

στιγμή η πρωτοβουλία μας αυτή, για

μία νέα κοινωνική υποδομή, αγκαλιά-

στηκε και έτυχε πλατειάς αποδοχής

από όλους τους κατοίκους. Είμαι σί-

γουρος ότι θα έχουμε ένα πραγματικό

στέκι, σημείο αναφοράς και ζωντάνιας

για τους δημότες Τρίτης Ηλικίας, της

περιοχής». 

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Διοι-

κούσας Επιτροπής του ΚΑΠΗ Πέτρος

Ζωίδης ήδη έχουν εγγραφεί περισσό-

τερα από 250 μέλη. Η τελετή των εγ-

καινίων ολοκληρώθηκε με τη

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, στην οποία

η χορωδία των μελών του ΚΑΠΗ τρα-

γούδησε τα κάλαντα, ενώ ακολούθησε

πρόγραμμα με ζωντανή μουσική. 

Πεζοφάναρο στην παραλιακή

Σουνίου - Αγίας Μαρίνας

O Σύνδεσμος Οικιστών Περιοχών Αλυκού “Ο Αμπε-

λώνας”, πληροφορεί τα μέλη του και τους φίλους του

έχουν ξεκινήσει τα έργα για το πεζοφάναρο στην πα-

ραλιακή Σουνίου – Αγ. Μαρίνας, έχουν μπει οι κολώ-

νες και περιμένουν από το Δήμο να διαμορφώσει τα

πεζοδρόμια για να μπορέσει η τεχνική υπηρεσία να

ολοκληρώσει το έργο, και στη Λουμπάρδα για το πε-

ζοφάναρο.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι προϊόν μιας σειράς αγώ-

νων (αιτήματα και ενέργειες)  προς το Δήμο Κρωπίας

και το Υπουργείο Ανάπτυξης Αντ/τας Υποδομών –

Μεταφορών και Δικτύων /ΓΓΔΕ Διεύθυνση Μελετών

Έργων Οδοποιίας, καθώς και στα αρμόδια τμήματα

της Περιφέρειας Αττικής.

O Σύνδεσμος Οικιστών Περιοχών Αλυκού “Ο Αμπελώνας”

βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφ. Αγ. Μαρίνας 280 & Πάρου

1, Αμπελώνας.

ΤΗΛ: 6976433876,6972554525  FAX: 2108973297

theodosisom@gmail.com,  theodosisom@ath.forthnet.gr

Εγκαίνια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 

του Δήμου Λαυρεωτικής

Εγκαινιάστηκε το ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου 
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την
πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση
εξυπηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι
τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαι-
πωρία της κίνησης και την κατανάλωση
της βενζίνης.

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Γλυφάδας, Ε. & Β. Β.Β. κ. Παύλος,

όπως κάθε χρόνο προπαραμονή και

παραμονή της Εορτής των Χριστου-

γέννων, άκουσε τα κάλαντα από διά-

φορους συλλόγους, φορείς,

οικογένειες και παιδιά της Μητρόπο-

λης, στην Ι. Μ. του Αγίου Νεκταρίου

Άνω Γλυφάδας, που διαμένει καθώς

και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του

Δήμου Γλυφάδας.

Επίσης, μαζί με το Δήμαρχο Γλυφά-

δας Γ. Παπανικολάου ανέβηκαν στο

τρενάκι του Δήμου για μια βόλτα στη

γιορτινή Γλυφάδα, μαζί με τη φιλαρ-

μονική ορχήστρα.
Πηγή: Ιστολόγιο http://www.axrhstou.blogspot.gr

O Μητροπολίτης μπήκε ...στον πειρασμό και

έκανε για λίγο το μαέστρο  διευθύνοντας, την

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.

Κάλαντα στο Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ε. & 3Β
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ΣΥΜΦΩΝΟ και Α-ΣΥΜΦΩΝΟ* ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Τό μέν γάρ ὑπέρ ἐλευθερίας ἀποθνῄσκειν νόμῳ προστέ-
τακται, τό δ᾽ὑπέρ ξυγγενείας ἤ φίλων ἤ παιδικῶν φύσις
ὥρισε, δουλοῦται δέ ἅπαντας ἀνθρώπους φύσις καί
νόµος, φύσις µέν καί ἑκόντας, νόµος δέ ἄκοντας.
(Φλάβιος Φιλόστρατος, 170-246/48, «Βίος Απολλωνίου», κεφ. 7, 14)

(= γιατί το να πεθαίνει κανείς για την ελευθερία του
το προστάζει ο νόµος, ενώ το να πεθαίνει για τους
συγγενείς του ή τους φίλους του ή τους ερωµένους
του το καθόρισε η φύση· υποδουλώνει όλους τους
ανθρώπους η φύση και ο νόµος, η φύση µε τη θέλησή
τους ενώ ο νόµος παρά τη θέλησή τους).

Ο όρος “ομοφυλοφιλία” πλάστηκε μόλις το 1869 από το

Γερμανό γιατρό, γνωστό από το ψευδώνυμο Kertbeny και

σημαίνει την γενετήσια αντιστροφή/διαστροφή, σύμφωνα

με την οποία ένας άντρας προσελκύεται από έναν άλλον

και μια γυναίκα από μία άλλη γυναίκα. Ήτοι σαρκική από-

λαυση και ευχαρίστηση με άτομο του ιδίου φύλου.

“ΖΕΥΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΝΗ”

Μύθοι Αισώπου, μύθος 111

Ζεύς πλάσας ἀνθρώπους τάς μέν ἄλλας διαθέσεις εὐθύς
αὐτοῖς ἐνέθηκε, μόνης δέ αἰσχύνης ἐπελάθετο. Διόπερ
ἀμηχανῶν πόθεν αὐτήν εἰσαγάγῃ ἐκέλευσεν αὐτήν διά
τοῦ ἀρχοῦ εἰσελθεῖν. Ἡ δέ τό µέν πρῶτον ἀντέλεγε καί
ἀνηξιοπάθει, ἐπεί δέ σφόδρα αὐτῇ ἐπέκειτο, ἔφη
ἀλλ᾽ἔγωγε ἐπί ταύταις ταῖς ὁµολογίαις εἴσειµι ὡς,
ἄν ἑτερόν µοι ἐπεισέλθῃ, εὐθύς ἐξελεύσοµαι. Ἀπό
τούτου καί συνέβη πάντας τούς πόρνους ἀναισχύν-
τους εἶναι.
Τούτῳ τῷ λόγῳ χρήσαιτο ἄν τις πρός ἄνδρα µά-
χλον.
(= όταν ο Δίας έπλασε τους ανθρώπους τοποθέτησε μέσα

τους εξ’ αρχής διάφορες ψυχικές καταστάσεις, διαθέσεις

και αισθήματα, ενώ μόνο την Αισχύνη (= Ντροπή) ξέχασε

να εμβάλει στους ανθρώπους.

Γι’ αυτό απορώντας από πού να εισαγάγει (την προσωπο-

ποιημένη Ντροπή) τη διέταξε να εισέλθει από το ορθόν του

ανθρώπου (= το ευθύ, το απευθυσμένο, τον πρωκτόν).

Η Ντροπή καταρχάς αρνιόταν και αγανακτούσε γι’ αυτό,

επειδή όμως ο Δίας την πίεζε πολύ, εκείνη είπε: αλλά εγώ του-

λάχιστον θα εισέλθω από το ορθόν του ανθρώπου με την εξής

συμφωνία. Πως, αν από την ίδια οπή εισέλθει κάτι άλλο, εγώ

αμέσως θα εξέλθω, θα αποχωρήσω. Από τότε και συνέβη όλοι

οι πόρνοι (= ασελγείς, ακόλαστοι, λάγνοι) να είναι αν-αίσχυν-

τοι (= αδιάντροποι).

Αυτό το μύθο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για

έναν άντρα που είναι μάχλος (= ασελγής, ακόλαστος).

Υπάρχει και δεύτερη παραλλαγή του μύθου του Αισώπειου

με την εξής διαφορά: «ἀλλ᾽ἔγωγε ἐπί ταύταις εἰσέρχο-
µαι ταῖς ὁµολογίαις, ὡς ἄν Ἔρως µή εἰσέλθῃ, ἄν
δ᾽εἰσέλθῃ, αὐτή ἐξελεύσοµαι παραυτίκα. Ἀπό δή
τούτου συνέβη πάντας τούς πόρνους ἀναισχύντους
εἶναι.
Ὁ µύθος δηλοῖ ὅτι τούς ὑπ᾽ἔρωτος κατεχοµένους
ἀναισχύντους εἶναι συµβαίνει.
(= αλλά εγώ βέβαια θα εισέλθω με την εξής συμφωνία, πώς

ο Έρωτας δεν θα εισέλθει· αν όμως εισέλθει, εγώ η ίδια

αμέσως θα εξέλθω / αποχωρήσω.

Αυτοί οι μύθοι δεν περιλαμβάνονται στο αισωπικό έργο·

αφαιρέθηκαν λόγω της αναγνώσεώς τους από μικρά παιδιά.

Ο μύθος δεν είναι δυνατόν να είναι του αρχικού αισωπείου

σώματος, διότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστεψαν ποτέ ότι

τους έφτιαξε θεός. Αντίθετα υποστήριζαν ότι αυτοί έπλα-

σαν τους θεούς τους κατ’ εικόνα και ομοίωσή τους. 

Αυτό το μύθο θα έπρεπε να είχαν διαβάσει οι βουλευτές

πριν ψηφίσουν το “διαβόητο” σύμφωνο συμβίωσης.

Δύο μέρες μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο (21/12/2015) τότε

που αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα και το φως και το ανατρι-

χιαστικό σκοτάδι υποχωρεί, που οι βιορυθμοί του σώματός

μας αλλάζουν για να υποδεχτούν το περισσότερο φως, που

τα κύτταρά μας ανακουφίζονται και τα τονώνει ο ζωοδότης

ήλιος, άρχισαν και τα πνεύματα των ανθρώπων να προσαρ-

μόζονται στις νέες καταστάσεις και συνήθειες. Ψηφίστηκε

από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το σύμ-

φωνο συμβίωσης μεταξύ των ομοφυλοφίλων με 194 βου-

λευτές που υπερψήφισαν, με 55 που καταψήφισαν και 51

απόντες που δεν ήθελαν να πάρουν θέση σε ένα τόσο “σο-

βαρό” θέμα της κοινωνίας. Το αξιοσημείωτο είναι πως οι

βουλευτές ψήφισαν για πρώτη φορά κατά συνείδηση για

ένα αφύσικο θέμα, για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή

τους(!) και όχι κατά κομματική / παραταξιακή πειθαρχία και

γραμμή.

Ο Πρωθυπουργός είπε πως “κλείνει ένας κύκλος ντροπής”.
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως “είναι εκτροπή από τη ζωή” και

σε ερώτηση δημοσιογράφου αν όλα είναι παιδιά του θεού

απάντησε θετικά, πλην όμως δεν πρέπει να δικαιολογούμε

ό,τι πράττουν (σχόλιο: διότι τότε δεν τα αγαπάμε, τα κολα-

κεύουμε άρα, τα κοροϊδεύουμε. Ό,τι κάνουν και οι πολιτικοί

σε μας από άκρατο φιλολαϊκισμό και υπέρμετρο συμφερον-

τολογισμό).

Η τεχνική της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης

είναι να μιλάς αφηρημένα, απροσανατόλιστα και απονοη-

ματοδοτημένα για να μπορείς να πείθεις αυτούς που δεν

σε καταλαβαίνουν. Δεν είναι να λες ψέματα απλώς να μην

λες την αλήθεια.

Η πολιτική παλιά ήταν η τέχνη του εφικτού, σήμερα είναι

η τέχνη της αρεσκείας και κολακείας αντί να ‘ναι η τέχνη

της αριστείας και αληθείας.

Σε καμμία άλλη χώρα του κόσμου, προηγμένη ή υπανάπτυ-

κτη, ο λαός της, η κοινωνία της και ο πολιτικός κόσμος δεν

διχάζεται τόσο εύκολα όσο στην Ελλάδα.

Παρακολουθώντας την καθημερινή επικαιρότητα των θεμά-

των πρώτης γραμμής που την καθορίζουν πάντα οι αργυ-

ρώνητες και απροσανατόλιστες γραφίδες των δημοσιολο-

γούντων δημοσιογραφίσκων και το καλά διαδικτυωμένο,

διαπλεκόμενο διαδίκτυο, διαπίστωσα πως το σύμφωνο συμ-

βίωσης έσπασε όλα τα ρεκόρ (= επιδόσεις) θέματος δημο-

φιλίας, αφού την ίδια ημέρα (23/12) καταγράφηκαν 760.000

αποτελέσματα/ αναφορές. 

Από εκεί αντιλαμβάνεται κανείς τη στάθμη του πνευματικού

επιπέδου ενός λαού, πόσο χαμηλή και ευτελής είναι.

Η διαστροφή δεν αποτελεί πρόοδο και εξέλιξη.

Κάθε εποχή έχει τα ήθη της, την ηθική της και τις αηθίες

της ή και τις αηδίες της.

Στην αρχαιότητα η σχέση δασκάλου/ εραστή και μαθητή

/ερωμένου ήταν καθαρά παιδαγωγική - πνευματική - ηθική

και καθόλου αισθησιακή - ερωτική - παιδεραστική.

Το “παιδεραστεῖν” δεν σήμαινε το να ασελγεί κάποιος σε-

ξουαλικά πάνω στους νέους, αλλά το να διδάσκει σωστά,

το να αγαπά το παιδί/ μαθητή να τον οδηγήσει να κατακτή-

σει την αρετή μέσω της μόρφωσης και της σοφίας, γιατί

μόνο αν αγαπάς κάποιον πραγματικά μπορείς και να τον δι-

δάξεις σωστά.

Αντί του “παιδεραστεῖν” και “παιδοφιλεῖν” θα ταίριαζε σε

αντίθετη περίπτωση η διαστροφή / παρεκτροπή του όρου,

δηλαδή το “παιδομικτεῖν” (η παιδομιξία).

Το να αποκαλούμε τους αρχαίους Έλληνες παιδεραστές και

ομοφυλόφιλους ερμηνεύοντας τον Πλάτωνα μόνο από τη

χρησιμοποίησή του των φράσεων “έρως”, “εραστής”,

“ερωμένος” και αγνοώντας το σύνολο του έργου του, φα-

νερώνει τον διαρκή φόβο μας στο να πλησιάσουμε το με-

γαλείο εκείνων των ανθρώπων. 

Και δυστυχώς επειδή η σημερινή “ηθική” και “χριστιανική”

κοινωνία μας δεν μπορεί να φτάσει στο μεγαλείο των αρ-

χαίων Ελλήνων, επιδίδεται με μανία σε μια ακούραστη και

κακοήθη προσπάθεια να τους υποβιβάσει, να τους εξευτε-

λίσει, να τους διασύρει. 

Ας αφαιρέσουμε τις παρωπίδες και ας αφεθούμε απερίσπα-

στα και με πνεύμα ανοιχτό στη μελέτη των κειμένων των

προγόνων μας, των προγόνων κάθε αληθινού ανθρώπου.

Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι η άγνοιά μας.
Κι αυτό που θα κερδίσουμε; Ισως το κλειδί της πνευματι-
κής αναγέννησης.

Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι αναμφισβήτητα

προσωπική επιλογή. Ο καθείς κάνει ό,τι τον ευχαριστεί.

Διαθέτει το σώμα του και την ψυχή του, όπως θέλει ανε-

ξάρτητα από κοινωνικές και θρησκευτικές δεσμεύσεις.

Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία όμως τί κάνει ο καθείς στην

κρεβατοκάμαρά του. Τί σεξουαλικές ορέξεις, επιθυμίες, ιδι-

αιτερότητες και βίτσια έχει. Το τί ζόρι τραβάει.

Η Βουλή απέδειξε εμπράκτως και νομοθετικώς, το σύνθημα

που ακούγεται τακτικά στον περίβολό της “να καεί το
μπουρδέλο η Βουλή”. Μόνο που σ’ αυτούς τους ...οίκους

επικρατεί τάξη, οργάνωση και πειθαρχία.

Στην αρχαιότητα ασφαλώς και υπήρχε ομοφυλοφιλία. Δεν

ήταν όμως ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση.Υπήρχαν οι αυστη-

ροί αντι-ομοφυλοφιλικοί νόμοι και οι ποινικές κυρώσεις με

θάνατο σε περίπτωση εκτροπής/διαστροφής. 

Σήμερα 23/12/15 η πολιτική ηγεσία την εξαίρεση την έκανε

κανόνα. Έκανε την ομοφυλοφιλία αποδεκτή και θεσμοθε-

τημένη.

Οι πρόγονοί μας θα αισθάνονται πολύ “περήφανοι” για την

πρόοδο και εξέλιξη των απογόνων τους. Κάθε μανδύας

“προοδευτισμού” και λαϊκισμού είναι σαθρός, μπάζει από

παντού.

Οι εκάστοτε Επ-οχές δημιουργούν Αν-οχές, υπόσχονται

Παρ-οχές αλλά τελικά καταλήγουν σε Εν-οχές αντί να κα-

τοχυρώνουν Συν-οχές.

Πάντοτε ο άνθρωπος εκινείτο ανάμεσα στα όρια της Ανε-

κτικότητας και της Ενοχικότητας.  Πολύ λίγες στιγμές

στην ιστορία του κατάφερε να πετύχει τη χρυσή τομή, τη

μεσότητα την αριστοτελική, το μέτρον άριστον που δεν

είναι άλλη από την Συνεκτικότητα.

Αν-έχομαι ― Συν-έχομαι ― Εν-έχομαι

Η μεγαλύτερη ατίμωση για τον αρχαίο Ελληνα ήταν η ΑΤΙ-

ΜΙΑ (= στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, απώλεια

δημόσιου βήματος.

Ένα από τα ύψιστα ατομικά δικαιώματα  του Αθηναίου πο-

λίτη / οπλίτη και άκρως δημοκρατικό ήταν το: «Τίς ἀγο-
ρεύειν βούλεται;». Σήμερα έχει αντικατασταθεί από το

openGov (δημόσια διαβούλευση/ ανοιχτή συζήτηση). δη-

λαδή ο δημηγορικός λόγος μετατράπηκε σε αγοραίο.

――――――――
* µαχλοσύνη ή µαχλότης = ασέλγεια, ακολασία, λαγνεία
* κίν-αιδος = ὁ κινῶν τήν αἰδῶ καί οὐχί τά αἰδοῖα
* Α-σύµφωνο = αφύσικο, παράταιρο, ασυµβίβαστο.

ΜΕΛΕΤΑΤΕ ΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑτερο-φυλο-φιλίας,

Ἀ-κιναιδίας & Πνευµατολαγνίας
ἄρχεσθαι 

&
Ὁµο-φυλο-φιλίας, Μαχλοσύνης*,

Κιναιδισµού* & Σαρκολαγνίας
παύεσθαι
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Ας ρίξουμε μια ματιά στα ενδιάμεσα φύλλα κατά τη

διάρκεια της πορείας της ΝΤΡΟΠΗΣ.

― Νουθεσίες πάνω σε βασικές αρχές της διπλωμα-
τίας (φ. 870/7.2, 871/14.2): “ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ -

Ανάσα αξιοπρέπειας” και ο “Ο Σόιμπλε ΔΙΑΛΥΕΙ την
ΕΥΡΩΠΗ” (φ. 872/21.2), την οποία “έσωσε” ο

Κα(η)μμένος Τσίπρας, με θυσία του ελληνικού Λαού,

με την αγαστή συνέργεια της Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΠΟ-

ΤΑΜΙΟΥ.

― Κλειστά σχολεία και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου
σε Δήμους της Ανατολικής Αττικής λόγω της μεγά-
λης χιονόπτωσης φ.866/10.1.

― Πλειστηριασμοί στις 14 Ιανουαρίου 2015. Ολοι στο

Ειρηνοδικείο φ. 867/17.1.

― Ολοκληρώθηκε το ΓΠΣ Βάρης και υπεγράφη από
τον Υπουργό (φ.868/24.1), αλλά μέχρι σήμερα σέρ-
νεται από Υπουργό σε υπουργό...

― ΣτΕ: Οι φορολογούμενοι έχουν  δικαίωμα αμφι-
σβήτησης  των αντικειμενικών αξιών! (φ. 868/24.1).

7 Φεβρουαρίου (φ. 870)

― «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων στο
Δήμο Σαρωνικού»
― Η Reds στραγγαλίζει το Δήμο Παλλήνης ζητών-
τας εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση.   

14 Φεβρουαρίου (φ. 871)

― Διεθνές Συνέδριο στην Περιφέρεια Αττικής για τη
διαχείριση των απορριμμάτων,  

21 Φεβρουαρίου (φ. 872)

―  Μονόδρομος η Ψυττάλεια για το Δήμο Σαρωνικού
Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Κάποιοι αντέδρασαν εγκαίρως

― Εν τω μεταξύ, «Με τη βούλα της δικαιοσύνης προ-
χωράει η εκποίηση του Ελληνικού» (φ. 873/28.2), ενώ

το ΣτΕ για τον Αστέρα Βουλιαγμένης λέει ΟΧΙ
(874/7.3). Μήνυμα του Μίκη Θεοδωράκη, στη θέση

του άρθρου μου “Εδώ και τώρα πείτε ΟΧΙ” και άρθρο

του Μανώλη Γλέζου: «Η λαϊκή εντολή ΔΕΝ είναι
ψευδαίσθηση» («Το κρέας - ψάρι» και η Συγγνώμη

του απ’ το λαό, για τη συνέργεια). Δίπλα στους κο-

λοσσούς και η ταπεινή μου άποψη: «Οι κυβερνήσεις
δεσμεύουν τους λαούς, γι’ αυτά που οι λαοί συμφω-
νούν ξεκάθαρα (...) άλλως δεν είναι συμφωνίες, είναι
συνθηκολόγηση ήττας» (φ. 873/28.2.15 σελ. 1 & 17),

πράγμα το οποίο ομολόγησαν οι Τσίπρας - Καμμένος,

μετά την κωλοτούμπα της 13ης Ιουλίου.

― Στο φύλλο της 7ης Μαρτίου υπάρχει ένα πρωτο-

ποριακό, και ...προφητικό άρθρο μου, που θα μας απα-

σχολήσει πάλι σύντομα: «Ούτε ευρώ, ούτε δραχμή -
Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης (παραγωγής)».

Ανασκόπηση γεγονότων τη χρονιά που έφυγε Ανασκόπηση γεγονότων τη χρονιά που έφυγε 
Πέρασε μια χρονιά που έγραφα, σαν τώρα, πως “η αλλαγή του χρόνου προδιαγράφει μια βέβαιη ΑΛΛΑΓΗ
του μέλλοντός μας”... Και βέβαια, δεν εννούσα την κυβερνητική αλλαγή, που αφορούσε κάποια άτομα.... Κά-

ποιοι έφυγαν από τη Βουλή, κάποιοι μπήκαν! Γι’ αυτούς ήταν σημαντική χρονιά! Κάποιοι έγιναν και Υπουρ-

γοί! Κάποιοι κάτι λιγότερο ...«Πρώτη φορά “Αριστερά”»(!) ...Ταμπέλα!!!

Σημασία δεν έχει, τί δηλώνεις. Σημασία έχει, τί είσαι. Σημαντικό ΔΕΝ είναι να καταλάβεις ένα αξίωμα. Ση-

μαντικό είναι αυτό που κάνεις.

Αν και σε ποιο βαθμό επιτυγχάνεις το ωφέλιμο και αποτρέπεις το επιβλαβές. Δεν επιδιώκαμε αλλαγή υπηρέτη

(υπουργού) των δυναστών· Ελπίζαμε σε αλλαγή πορείας· Αλλαγή προσώπων δίχως αλλαγή πορείας είναι

ανώφελη, ή έστω, αμελητέα.

Αλλαγή του μέλλοντός μας, που ελπίζαμε, ΔΕΝ επήλθε.  

Η ελπίδα που αναμέναμε, απεδείχθη χίμαιρα. Ηλθε και έφυγε· εξαπατηθήκαμε!

Υποστηρίξαμε με την αρθρογραφία μας, απροκάλυπτα την επαγγελλόμενη αλλαγή πορείας, την απαγκί-

στρωση της πατρίδας μας και την ανάταξη της οικονομίας μας, εν όψει των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου

2015, με αποκορύφωμα την παρότρυνση “Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ κι αν δεν μας πάει, ψηφίζουμε Ανεξάρτητους
Ελληνες” (φ. 867α/21.1.15), για να “γιορτάσουμε”, σχεδόν με όλο το λαό, την “ΕΛΠΙΔΑ (που) ΗΡΘΕ - το χα-
μόγελο άνθισε” (φ. 869/31.1.15).

Ενα χαμόγελο που, δυστυχώς, γρήγορα “πάγωσε”, για να σβήσει μετά από λίγους μήνες, μετά το θριαμβευ-

τικό ΟΧΙ στα δεσμά των “θεσμών”, με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

Συνέχεια στη σελ. 16
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Συνέχεια από τη σελ. 15

― Στο φύλλο της 14ης Μαρτίου (φ. 875) ο Ελύτης

προφητεύει κι εγώ, στο άρθρο μου, «Η ΒΑΡΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑ ...θεσμοθετημένη!», αναλύω ...εις μάτην.  

― Στο φύλλο 876, επ’ ευκαιρία του εορτασμού της

Εθνικής Επετείου, της 25ης Μαρτίου, προτείνουμε να

γίνει “Επαναδιακήρυξη της Ανεξαρτησίας”.

― Ο Μάρτης κλείνει με άρθρο της Περιφερειάρχη

Ρένας Δούρου, «Ισχύς και Υποκρισία» για να υπομνή-

σει ο ...Ηράκλειτος πως «για μένα, ο ένας είναι
10.000 (μύριοι) “εάν είναι άριστος” ("εἶς ἐμοὶ μύριοι,
εἴ ἄριστος ἦ)!
― «Ομόφωνο ΟΧΙ από την Περιφέρεια Αττικής, στη
μονάδα ενέργειας από βιομάζα στο Κορωπί» - Ογκώ-

δης και δυναμική παρουσία Δήμου και Συλλόγων.

―  Εγκαινιάστηκε, με τελετή, ο εκσυγχρονισμός Αλι-
ευτικού Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας, φ. 879/11.4.

Ανάσταση! Δεν ξέρω τι έκανε ο Ιησούς και σέβομαι -

χωρίς οπωσδήποτε ν’ αποδέχομαι τα θρησκευτικά αι-

σθήματα. Ξέρω ότι, δυστυχώς η Ελλάς, αληθώς ΔΕΝ

ανέστη! Προδίδεται, βασανίζεται και εξευτελίζεται!

«Η “νόμιμη” κρατική βία και οι αντιεξουσιαστές» (φ.

879/11.4): Ο αληθινός επαναστάτης δεν πολεμάει τη

δημοκρατία· πολεμάει την απολυταρχία και την ολι-

γαρχία!

― Ως επακόλουθο του πολέμου στη Συρία και αλλα-

χού προκύπτει το πρόβλημα των προσφύγων και των

μεταναστών (φ. 880/18.4), αλλά και «Η Αλήθεια για
το χρέος» με αναφορά στους οικονομολόγους (Βα-

ρουφάκη, Σόιμπλε κ.λπ.) και στην “Επιτροπή Λογιστι-

κού Ελέγχου” που συνέστησε η Πρόεδρος της

Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου.

― Αντιδράσεις για τα ταμειακά υπόλοιπα των Ο.Τ.Α.

και οι ...”ΘΕΣΜΟΙ” και οι επεμβάσεις τους, μέχρι τις

ΗΠΑ και την “παγκοσμιοποίηση” (φ. 881/25.4).

9 Μαΐου (φ. 883)

― Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με ...παιχνίδια!

O Βαρουφάκης συνεχίζει την προσπάθεια να εφαρ-

μόσει στην πράξη την “Θεωρία των Παιγνίων”, αλλά

κάτι ο διστακτικός και ολίγιστος συνεργός τoυ, Τσί-

πρας, κάτι κάποιες υπερβολές του, κάτι η “5η φά-

λαγγα” των ευρωλάγνων, κάτι οι αντίπαλοι - οι

ενάντιοι - που είναι γνώστες της θεωρίας και την

εφαρμόζουν χρόνια, στην πράξη, από θέσεως ισχύος,

η “διαπραγμάτευση” μοιάζει περισσότερo με “σκοτσέ-

ζικο ντους”.

Εμείς τους υπενθυμίζουμε ότι ο Λαός τους έχει

δώσει εντολή για ρήξη, αλλά αυτοί τίποτα...

Δεν ξεχνάμε και τους πρόσφυγες και επιχειρηματο-

λογούμε υπέρ της περίθαλψής τους από ΗΠΑ και Ε.Ε.

ως υπευθύνων  (σελ. 14)

16 Μαΐου (φ. 884)

Στα μέσα Μαΐου μας απασχολεί το χρονίζον θέμα της

διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων, αφού απα-

σχόλησε και την αντιπεριφέρεια Ανατ. Αττικής, με

πρωτοβουλία του έμπειρου Αντιπεριφερειάρχη Πέ-

τρου Φιλίππου 

― Η Αννα Μπουζιάνη “φιλοξενεί” τον 3ο Πρόεδρο

των ΗΠΑ Θωμά Τζέφερσον, που “καρφώνει” κανονικά

τις τράπεζες. Τα λόγια του είναι προφητικά και η προ-

φητεία του επαληθεύεται στις μέρες μας! 

― Πωλείται πιάνο, για να πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ!
― Τελεσίδικα, με απόφαση του ΣτΕ, δήμαρχος στα
3Β ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
― Κύριο άρθρο με ατράνταχτα οικονομικά στοιχεία

που δείχνει “πόσο καλό”(!) μας έκανε η ΕΟΚ - Ε.Ε. και

ιδιαίτερα η Νομισματική Ενωση. Από 4,2% που ήταν

η ανεργία, πριν μπούμε στην ΕΟΚ, ξεπετάχτηκε στις

μέρες μας στο 27% η επίσημη και στο 33% η ανεπί-

σημη. Από κει που είχαμε αύξηση του ΑΕΠ 50% προ

ΕΟΚ, είχαμε μείωση κατά 25,6% το 2014. Απ’ αυτήν

την Ε.Ε. τρέμουμε μη βγούμε και “τί θα κάνουμε

χωρίς βαρβάρους”: “Ματαιοπονούμε” (σελ. 1-2)

23 Μαΐου (φ.885)

Αρχίζει να καλοκαιριάζει και μας ζώνουν τα φίδια.

“Κυβέρνηση που να κυβερνά - όχι να διαπραγματεύε-
ται”, χτυπάμε τα καμπανάκια στο κύριο άρθρο

― Χάλκινο μετάλλιο, ο Δήμος Παλλήνης στα ανακυ-

κλώσιμα (σ.7)

― Ο Πρωτέας Βούλας στην Ευρώπη
― Σε πλήρη αποσύνθεση το Καβούρι
― Πρώτη εσωκομματική ρήξη στο ΣΥΡΙΖΑ: Καταψη-

φίζεται στην Κ. Επιτροπή (95-75), Πρόταση της αρι-

στερής πτέρυγας (Λαφαζάνης) για Κυβερνητική

πορεία σύμφωνα με τις προεκλογικές τους εξαγγε-

λίες (κύριο άρθρο). Εγραφα τελειώνοντας: «Στηρίζω
την παρούσα κυβέρνηση και τον Αλ. Τσίπρα, μέχρι να
δω τί θα κάνει τελικά. Περιμένω (...) κοντή γιορτή ή
διαζύγιο». Δυστυχώς συνέβη, αφού προηγήθηκε εν-

τονότατη προειδοποίηση στο φύλλο της 6ης Ιουνίου

(αρ. 887), με τίτλο “Η ΕΛΛΑΣ είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ”.

6 Ιουνίου (φ. 887)

― Η Ελλάδα θα καταβάλλει πρόστιμα 28 εκατομμυ-
ρίων το χρόνο για τη διαχείριση αποβλήτων,

13 Ιουνίου (φ. 888) Οι “εταίρες” μας πιέζουν άγρια,

μας τρομοκρατούν. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται

σκληρά. Εμείς αγωνιούμε: «Να τους τρομάξουμε με
την αφοβία μας», λέμε και τονίζουμε ότι η στάση του

λαού παίζει καθοριστικό ρόλο, με τίτλο: «ΛΑΟΣ και
διαπραγμάτευση».
― “Συμμορφωθείτε αμελλητί” παραγγέλνει η κυβέρ-

νηση προς τους ΟΤΑ, για τα χρηματικά διαθέσιμα.

― «Η αλήθεια για το χρέος» - Εχουμε όχι μόνο δι-
καίωμα, αλλά και καθήκον να μην το πληρώσουμε,
γιατί είναι παράνομο, αθέμιτο, επονείδιστο και μη

βιώσιμο (...) η κυβέρνηση θα έπρεπε να το καταγγεί-

λει, λέει η “Επιτροπή Αλήθειας για το χρέος”, της

Βουλής, στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα.

Στην παρουσίαση παρίσταται και ο Τσίπρας, αλλά, ως

φαίνεται άλλα έχει στο μυαλό του και δεν κάνει

χρήση των πολύτιμων στοιχείων που έχει πλέον στα

χέρια του. Τον “βαραίνει” στον ενδοτισμό του η Ζωή

Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης. Υπερισχύουν οι

συμβουλάτορές του, οι πιέσεις, οι φοβίες του και η

εξουσιολαγνεία του (φ. 889/20.6).

27 Ιουνίου (φ. 890)

― «Η Αλήθεια για το χρέος με αριθμούς» από εμάς

και ο Τσίπρας επισημαίνει στους “εταίρους”: «Μην
υποτιμάτε πού μπορεί να φτάσει ένας λαός όταν αι-
σθανθεί ταπεινωμένος» .
― Και ξαφνικά αισθανόμαστε ανακούφιση: Με πρω-

τοβουλία της κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής

προκηρύσσεται δημοψήφισμα την 5η Ιουλίου, για ν’

αποφασίσει ο Λαός αν θα υποκύψει στο τελεσίγραφο

των θεσμών για το 3ο Μνημόνιο, για νέα δάνεια με

δόσεις και επαχθείς δεσμεύσεις.

Ο Λαός, παρά την τρομοκρατία, παρά τα κάπιταλ κον-

τρόλς, παρά τις πιέσεις και την εκφοβιστική προπα-

γάνδα, αποφαίνεται, μ’ ένα ξεκάθαρο και περήφανο

Ανασκόπηση γεγονότων τη χρονιά που έφυγε Ανασκόπηση γεγονότων τη χρονιά που έφυγε 
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62% και λέει ΟΧΙ! 

Ο Λαός απέρριψε το ιταμό τελεσίγραφο.

Κι ο Τσίπρας; Ο Τσίπρας σάστισε. Προσδοκούσε ισο-

ψηφία, ή μικρή διαφορά έστω, συν - πλην κάτι και του

‘ρθε μια εντολή, ν’ απορρίψει η Ελληνική κυβέρνηση

το ιταμό τελεσίγραφο., Να πει κι αυτός ένα ιστορικό

ΟΧΙ.

Δεν το μπορούσε, δεν το άντεξε, ΔΕΝ το άξιζε! Και

δέχθηκαν μαζί με τον Καμμένο, αντισυνταγματικά και

παράνομα, το τελεσίγραφο των δυναστών στις 13

Ιουλίου και στις 14 αποδέχθηκαν όλοι οι “ρεαλιστές”

του ΣΥΡΙΖΑ, των υπερήφανων “Ανεξάρτητων Ελλή-

νων” του Καμμένου, της Ν.Δ. ομοφώνως, βεβαίως και

παρομοίως το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ...

18 Ιουλίου (φ. 893)

― ΝΤΡΟΠΗ και καταισχύνη - Σκότωσαν την ΕΛΠΙΔΑ
ήταν ο τίτλος του κύριου άρθρου και του πρώτου θέ-

ματος της ΕΒΔΟΜΗΣ. ΤΙΜΗ στους 40 περίπου βου-

λευτές του κυβερνώντος συνασπισμού, που

καταψήφισαν θυσιάζοντας κυβερνητικούς θώκους και

άλλα αξιώματα (ο παραπλανημένος λαός δεν τους τί-

μησε όπως όφειλε) Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθε-

ρία...

Από δω και πέρα, πλέον, είναι ανούσιο και ανόσιο ν’

ασχολούμαστε με μια “κυβέρνηση” που δεν ασκεί

“εκτελεστική εξουσία” αλλά είναι εκτελεστικό όργανο

της θέλησης και των αποφάσεων των “θεσμών”!

Μια Βουλή που δεν έχει σχέση με το “βουλευτικό”,

γιατί απλά ΔΕΝ βούλεται ελευθέρως, αλλά “νομοθε-

τεί” κατ’ εντολήν και προέγκριση. 

Είμαστε έτσι υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε και

ν’ αντιστεκόμαστε. Επί τροχάδην σχεδόν οι τίτλοι

μας, για την ιστορική ανασκόπηση της “7ης”.

25 Ιουλίου (φ. 894) «Το “αριστερό μνημόνιο» - Οι ευ-
θύνες της “κυβέρνησης”, των βουλευτών, της λαϊκής
μειοψηφίας των φοβισμένων και των φραγκολα-
τρών».
― Παρανάλωμα φωτιάς ο Υμηττός μας (φ. 894/25.7)

1η Αυγούστου: (φ. 895)

― Η εμπορική κακοποίηση της Λίμνης Βουλιαγμένης 
― Ρύποι λυμάτων στη θάλασσα της Βούλας, και 

― Ομπρέλες στη νήσο Υδρούσα (σ. 3) 

― “Η Πασιονάρια!” - Η πρόεδρος της Βουλής Ζ. Κων-
σταντοπούλου, άρθρο

22 Αυγούστου: «Η Ελλάς ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γερμανία -
14 Αεροδρόμια της χώρας σε γερμανικά χέρια»
― Αρον - άρον εκλογές προκάλεσε ο Τσίπρας - 25
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν Νέα Κοινοβου-
λευτική Ομάδα.
― Σφραγίστηκαν οι εγκαταστάσεις στην Υδρούσα

29 Αυγούστου: (φ. 897)

― “Προδοθήκαμε” - Προμελετημένη ΑΠΑΤΗ.

5 Σεπτεμβρίου: (φ. 898) 

― «Δεν ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ το 3ο Μνημόνιο. 12,5 δις φό-
ρους θα πληρώσουμε σε 3 μήνες! Θα το ψηφίσουμε; 
Το ψηφίσαμε! γιατί; από αδιαφορία ...και τώρα πλη-

ρώνουμε ή κάνουμε διακανονισμό... αν είμαστε συ-

νεργάσιμοι!

― 1ος Ιστιοπλοϊκός αγώνας Ακριτικών Νησιών στο

Καστελόριζο, με το Δήμο 3Β.

― Ιστορικές μνήμες: 3η Σεπτέμβρη 1843: Στρατός και

Λαός απαιτούν Σύνταγμα.

12 Σεπτεμβρίου: (φ. 899)

― «Καταψηφίζουμε τα Μνημόνια - Επιβραβεύουμε
τους συνεπείς προς το ΟΧΙ», λέμε εμείς, αλλά...

19 Σεπτεμβρίου (φ. 900) 

― “Ακύρωση του ΟΧΙ επιδιώκουν...» 
― «...Ολλανδός ο κυβερνήτης της Ελλάδας»

26 Σεπτεμβρίου:  (φ. 901). Εγιναν οι εκλογές στις

20/9. Ο λαός ΔΕΝ σεβάστηκε το δικό του ΟΧΙ. Περι-

φρόνησε τους συνεπείς και ανιδιοτελείς και ψήφισε

...λεβέντικα ότι του ‘ρθε ή το κόμμα του - την ομάδα

του, ή αδιαφόρησε! 46% Αποχή, λευκά, άκυρα!

― «Αυτή η λαϊκή ψήφος ΔΕΝ είναι ΣΕΒΑΣΤΗ (Κ.Β.)
― «Δούλοι εκ πεποιθήσεως» . (Γρ. Ρ.)
― « Ο ΣΥΡΙΖΑ απέθανε, ζήτω ο Τσίπρας» (καρφί)
― Δικαιώνεται ο Δήμος Κρωπίας από Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για το Π.Δ. Προστασίας του Υμηττού.
― Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου 3Β 

3 Οκτωβρίου (φ. 902)

― Βάνδαλοι κατέστρεψαν παιδικές χαρές στην Παλ-
λήνη
― “Συναυλία στον Αχίλλειο” από τον Δημ. Δόγκα
― Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη αποκτούν αποχέ-
τευση (φ. 908/14.11)

10 Οκτωβρίου (φ. 903) 

― «Τι να κάνουμε» (πώς ν’ αντιδράσουμε) ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΣΗ, κίνημα για την ΕΛΛΑΔΑ και τους Ελληνες
― Αναστολή κατεδαφίσεων ζητάει ο Π. Φιλίππου
― Α.Ο. Μαρκοπούλου και Λεύκαρος διακρίνονται στο
12 Βαλκανικό Jiu Jitsu

17 Oκτωβρίου (φ. 904) 

― Δικαστική δικαίωση του Δήμου Μαρκοπούλου για
31 εκατ. ευρώ, από τον Ιππόδρομο, αλλά ακόμη περι-

μένει...

―«Ο ...αξιότιμος κ. κλέφτης», άρθρο

― “Χρυσές στο Πινγκ - Πονγκ οι αθλήτριες του “Αρη”

Βούλας στα Βαλκάνια

24 Οκτωβρίου (φ. 905) 

― «Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στη νέα Κατοχή είναι ΕΘΝΙΚΟ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
― Εξοργισμένοι οι Δήμαρχοι για την κατάργηση των
ανταποδοτικών τελών για τις μεγάλες εταιρείες.
― Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ στο Δημόσιο σκοτώνει την ΕΛΛΑΔΑ

31 Οκτωβρίου (φ. 906) Μ’ αυτό το φύλλο συμπληρώ-

σαμε ακριβώς 18 ΧΡΟΝΙΑ συνεχούς και ανελλιπούς

εβδομαδιαίας κυκλοφορίας και μπήκαμε στο 19ο έτος.

― Προτάσεις της Περιφέρειας για τους Πρόσφυγες
― Παραίτηση συμβούλων στο Δήμο Λαυρεωτικής

7  Νοεμβρίου (φ. 904) 

― «Γενοκτονία και Εθνοκάθαρση»
― 1ο Τρίαθλο στη Βουλιαγμένη
― Ερχεται Νέο ρεκόρ Υπερφορολόγησης το 2016
― Το ...2034 επιστρέφουμε στο 2009!

14 Νοεμβρίου (φ. 908) 

― Ποιος θα εμπνεύσει, ποια ΟΡΑΜΑΤΑ; άρθρο

― Πολυτεχνείο 1973 «Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» 
2015 Συσσίτια - Κλειστά Σχολεία - Συλλήψεις

― Παραχωρήθηκαν και 14 αεροδρόμια!

21 Νοεμβρίου (φ. 909) 

― «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»

― «Χτύπησαν ανελέητα αγρότες!

28 Νοεμβρίου (φ. 910) 

― «Ιδεολογική Σύγχυση»
― Οι Δήμοι στο “κόκκινο»
― 50 δις χάνει το Δημόσιο από τις Τράπεζες. 1η Ια-
νουαρίου 2016 Αρχίζουν οι πλειστηριασμοί

5 Δεκεμβρίου (φ. 911) 

― Δυνάμενοι και μη δρώντες, άρθρο

― Αγωνία για τα λύματα στην Ανατ. Αττική

12 Δεκεμβρίου (φ. 912) 

― «ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ - Υπογεννητικότητα - Μεταναστευ-

τικό»

― Η Περιφέρεια αντίθετη στην έκδοση Ελλήνων φοι-

τητών στην Ιταλία

― Ηλεκτρονικά ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ από το ΚΕΑΟ

― Καταργούνται 8 από τα 19 Αστυνομικά Τμήματα

στη Ν.Α. Αττική

19 Δεκεμβρίου (φ. 913) 

― «Εξαφάνιση των κρατών στην Ευρώπη των τραπε-
ζών» - Ο νεο-Μακαρθισμός στην Ε.Ε. και η κατάλυση
της εθνικής κυριαρχίας».
― Ε.Ε. και Κομισιόν συμπράττουν στη διαγραφή των
χρεών Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ (όχι στη διαγραφή του Δημο-
σίου χρέους
― Εκτακτος έλεγχος στους Δήμους 3Β και Αχαρνών

26 Δεκεμβρίου (φ. 914) 

― «Το Ασφαλιστικό» ριζοσπαστική πρόταση του Κ.Β.

από το 2010 

― Παγκόσμια Διάκριση, στο χορό, της Ηλέκτρας Βε-

νετσάνου.

Θα τα πούμε με το νέο Ετος. Υγιαίνετε
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ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ 

Με την πολιτική βούληση του Αν. Υπουργού  Τ. Πετρόπουλου και την Γνωμοδότηση του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) τερματίζεται η πολύχρονη ταλαιπωρία των προ-

ερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ συνταξιούχων μητέρων με ανήλικο τέκνο (Ν. 3863/15-7-

2010), σταματάει  η άδικη και παράνομη παρακράτηση των συντάξεων που λαμβάνουν σε

υποκατάσταση Κύριας Ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο

ΤΕΑΠΕΤΕ).

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Αριθ. 316/21-12-2015), «ο αναδρομικός καταλογι-

σμός από το ΕΤΕΑ συντάξεων που ούτως ή άλλως δικαιούνταν οι μητέρες ανηλίκων ασφα-

λισμένες του ΕΤΕΑ, αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας

καθώς και στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης εμπιστο-

σύνης των διοικούμενων (συνταξιοδοτούμενων) προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

και της υποχρέωσης του Κράτους  να διασφαλίζει τις συντάξεις».

Με βάση την ως άνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ, το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ καλείται να αποφασίσει

την παύση κάθε απαίτησης επιστροφής συντάξεων ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες»

από τις μητέρες με ανήλικο τέκνο, να σταματήσει την αφαίμαξη του πενιχρού εισοδήματος

των συνταξιούχων μητέρων και να αποκαταστήσει την ευνοϊκή διάταξη του Ν.3863/15-7-

2010 για δεκάδες μητέρες που λαμβάνουν τη σύνταξη τους από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑ-

ΠΕΤΕ). 

Κατά την τακτική συνεδρίαση

του Πανελλαδικού Συμβου-

λίου των Οικολόγων Πράσι-

νων, ψηφίστηκε από την

πλειοψηφία των μελών του

το παρακάτω ψήφισμα, σχε-

τικά με την αφαίρεση των δη-

μοσίων φυσικών περιοχών

από το νέο ταμείο αποκρατι-

κοποιήσεων για το χρέος.

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι εκ-

φράζουμε την ανησυχία μας

για τον τεράστιο κίνδυνο που

ενέχουν για την ελληνική

φύση οι δεσμεύσεις της κυ-

βέρνησης στο πλαίσιο της

εφαρμογής των προαπαιτου-

μένων του 3ου μνημονίου:

- να αναπτύξει ένα σχέδιο
ιδιωτικοποιήσεων με ανα-
βαθμισμένη διοίκηση
- να μεταφέρει περιουσιακά
στοιχεία του ελληνικού δη-
μοσίου σε ένα ανεξάρτητο
επενδυτικό ταμείο το οποίο
θα αποκτήσει κέρδος από
αυτά μέσω ιδιωτικοποιήσεων
και άλλων μέσων. Με τα

κέρδη από την πώληση των

περιουσιακών στοιχείων

προσδοκάται να γίνει η απο-

πληρωμή του νέου δανείου

από τον ESM.

Σε μία περίοδο που επιχειρεί-

ται συντονισμένα και συνο-

λικά η αλλαγή χρήσεων γης

στη χώρα με μία πρωτοφα-
νούς κλίμακας επίθεση στα
περιβαλλοντικά κεκτημένα
σχετικά με το ισχύον ως σή-

μερα καθεστώς προστασίας

για δάση, παραλίες, αιγια-

λούς, βραχονησίδες και αδό-

μητες περιοχές, η πώληση

περιοχών του δικτύου
NATURA 2000 μέσω του ΤΑΙ-
ΠΕΔ και του νέου ταμείου
είναι μία ακόμη σκοτεινή ψη-
φίδα στη μελλοντική εικόνα
μιας "ανεπτυγμένης" Ελλά-
δας, που δεν θα ανήκει στου

πολίτες της και θα είναι περι-

βαλλοντικά υποβαθμισμένη.

Στο νέο ταμείο αναμένεται
να μεταφερθεί το σύνολο
του χαρτοφυλακίου ΤΑΙΠΕΔ.
Στο ψήφισμα «Για την κατά-

σταση στην Ελλάδα» που

υιοθετήθηκε στο συμβούλιο

της Κων/πολης (7-9/11/2014)

το Ευρωπαϊκό Πράσινο

Κόμμα αναγνωρίζει ότι «το
ΤΑΙΠΕΔ είναι αντίθετο με το
σύνταγμα της χώρας και τις
διεθνείς συμβάσεις, συγκε-

κριμένα με το άρθ. 8 της Διε-

θνούς Σύμβασης του Ρίο για

τη Βιοποικιλότητα, το άρθ. 6

της Διεθνούς Σύμβασης για

τη Διατήρηση της Άγριας

Ζωής και των Φυσικών Βιοτό-

πων της Ευρώπης, το άρθ. 3

της Διεθνούς Σύμβασης για

τη Διατήρηση των Μετανα-

στευτικών Πουλιών, τα αρθ. 3

και 6 της Ευρωπαϊκής Οδη-

γίας για τη Διατήρηση των

Φυσικών Οικοτόπων και της

Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας

και τα άρθ. 2,3 και 4 της Ευ-

ρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147

/ ΕΕ για τη Διατήρηση των

Άγριων Πουλιών»

Σε αυτές τις περιοχές προ-

τείνονται από το ΤΑΙΠΕΔ με-

γάλης κλίμακας επεμβάσεις

που επιφέρουν οριστική αλ-

λαγή των παραδοσιακών

χρήσεων γης και κατα-

στροφή των οικοσυστημά-

των, όπως η δημιουργία

τουριστικών θερέτρων και

υποδομών μαζικής αναψυ-

χής.

Στην προγραμματική συμφω-

νία των Οικολόγων Πράσινων

με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,

περιλαμβάνεται η θέση του

κόμματος υπέρ της αφαίρε-

σης των φυσικών περιοχών

από τους υφιστάμενους κα-

ταλόγους ΤΑΙΠΕΔ. Οι φυσι-

κές αυτές περιοχές είναι

συγκεκριμένες και περιλαμ-

βάνουν: Περιοχές του Δι-

κτύου NATURA 2000, κοίτες,

παρόχθιες εκτάσεις και εκβο-

λές ποταμών, παράκτιες λι-

μνοθάλασσες και θίνες,

μικροί νησιωτικοί υγρότοποι,

αδόμητες και δυσπρόσιτες

περιοχές στην ενδοχώρα.

Πανελλαδικό Συμβούλιο 

Οικολόγων Πράσινων

Αφαίρεση των δημοσίων φυσικών περιοχών από το ΤΑΙΠΕΔ

Το ζήτημα προσβολής

της ιδιωτικής ζωής των

Ευρωπαίων πολιτών απο

δραστηριότητες αμερικα-

νικών εταιριών, ανέδειξε

με ερώτησή του προς την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο

Κώστας Χρυσόγονος. Ο

Ευρωβουλευτής στάθηκε

στις αποκαλύψεις που

υπήρξαν σχετικά με πρό-

γραμμα παρακολούθησης

υπηρεσιών ασφαλείας,

καθώς και στην απόφαση

του ΔΕΕ βάσει της

οποίας ακυρώθηκε η από-

φαση 2000/520 -κοινώς

γνωστής ως «Ασφαλής

Λιμένας»- που επιτρέπει

τη διαβίβαση δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα

σε αμερικανικές επιχει-

ρήσεις. Στην απάντησή

της, η επίτροπος Jourova

αρκέστηκε να παραδεχ-

θεί το μέγεθος του κινδύ-

νου, αναφέροντας τις

διαδικασίες που έχουν κι-

νηθεί για την εξασφά-

λιση της προστασίας

προσωπικών δεδομένων

των πολιτών.

Χιλιάδες λαϊκές οικογένειες

πετιούνται από τα σπίτια

τους για την εξασφάλιση

των κερδών των τραπεζών

Τον άμεσο κίνδυνο χιλιάδες λαϊκές οικογένειες να βρε-

θούν χωρίς σπίτι μετά την απελευθέρωση των πλειστηρια-

σμών που αποφάσισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μαζί

με την ΕΕ, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, ανέδειξε η Ευρωκοινοβου-

λευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε προς

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία επισημαίνονται τα

εξής:     

"Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην Ελλάδα αποφάσισε

μαζί  με την  ΕΕ, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και ψήφισε στη βουλή

την απελευθέρωση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

για χρέη προς τις τράπεζες και ληξιπρόθεσμες οφειλές

στην εφορία. Αποτελεί δε πρόκληση  το γεγονός ότι με τις

προϋποθέσεις που τίθενται μειώνεται δραματικά ο αριθμός

ακόμα και των εξαθλιωμένων οικογενειών που θα μπορέ-

σουν ενδεχομένως να ξεφύγουν από τους πλειστηρια-

σμούς πρώτης κατοικίας.

Να σημειωθεί ότι οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

και οι πλειστηριασμοί σπιτιών ήδη εφαρμόζονται για χρέη

προς το δημόσιο, καθώς αποστέλλονται δεκάδες ειδοποι-

ητήρια κατάσχεσης για ποσά ακόμα και μερικών εκατον-

τάδων ευρώ.

Ουσιαστικά, η συγκυβέρνηση, η ΕΕ και το ΔΝΤ αποφάσι-

σαν, να πετάξουν χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες

έξω από τα σπίτια τους, βγάζοντάς τα στο σφυρί. Στόχος

τους είναι να εξασφαλίσουν κέρδη στις τράπεζες τη

στιγμή μάλιστα που αυτές ανακεφαλαιοποιούνται με χρή-

ματα που  καλείται και πάλι να πληρώσει ο ελληνικός

λαός, ενώ οι ίδιες οικογένειες ασφυκτιούν από τη μεγάλη

ακρίβεια, τους αβάσταχτους φόρους, τις περικοπές σε μι-

σθούς και συντάξεις κλπ.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή όλα αυτά τα συναποφάσισε

μαζί με την ελληνική κυβέρνηση, τι απαντά για το ξεσπί-

τωμα χιλιάδων εργατικών λαϊκών οικογενειών που θα επι-

δεινώσει ακόμα περισσότερο την ήδη δραματική

κατάστασή τους για να ενισχυθεί η κερδοφορία των τρα-

πεζών;".                          

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μείζον ζήτημα η προσβολή της

ιδιωτικότητας των πολιτών της ΕΕ

Eρώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
Fax : 213 20 30 630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Αγ. Στέφανος 28/12/2015
Αριθ. Πρωτ 36474

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακηρύσ-
σει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕ-
ΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟ-
ΝΥΣΟΥ 2016», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(86.632,13) ευρώ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-
ΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13%, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή για το σύνολο του προϋπο-
λογισμού όπως αυτό προσδιορίζεται
με την από 23/2015 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω

της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του συστή-
ματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε
ηλεκτρονικό φάκελο από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 01-02-2016 ημέρα Δευ-
τέρα Καταλυτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών : 10-02-2016
ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προμηθευτών και συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της προμήθειας εκτός
Φ.Π.Α. ήτοι 1.533,31 €
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ώρες και μέρες από το
γραφείο προμηθειών του Δήμου,
αρμόδιος υπάλληλος κα. Βορριά
Μαρία 
e-mail:vorria@dionysos.gr .
Τεύχη της διακήρυξης έχουν αναρ-
τηθεί:
http://www.dionysos.gr/?q=taxon-
omy/term/60

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ
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Χθες, (29 Δεκεμβρίου) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο «ανοιχτή επι-

στολή» υπογεγραμμένη από το «Δ.Σ. του ΑΟ Βουλιαγμένης» με

τον προκλητικό – λαϊκίστικο τίτλο, «Μαύρα Χριστούγεννα για τους

προπονητές και το υπόλοιπο προσωπικό του ΑΟ Βουλιαγμένης».

Η ανοιχτή επιστολή κατηγορεί, ψευδώς, το Δήμαρχο με την ιδιό-

τητα του Προέδρου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής,  (ΟΑΠΠΑ) καθώς και τον Αντιπρόεδρο του Ορ-

γανισμού, Γιάννη Αγαλιώτη, ότι έκλεισαν τα γραφεία του ομίλου

και απαγορεύουν την είσοδο στη νόμιμα εκλεγμένη νέα διοίκησή

του, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ο σύλλογος, να μην γίνονται

εισπράξεις, ούτε και πληρωμές του ομίλου.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τις δεκάδες οικογένειες που

αθλούνται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης, μέσω κά-

ποιου συλλόγου ή ανεξάρτητα, αλλά και το σύνολο των συνδημο-

τών μας, τι ακριβώς συμβαίνει στο αθλητικό κέντρο Βουλιαγμένης. 

Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του

Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης, γενική συνέλευση του Α.Ο.

Βουλιαγμένης, όπου μέσα σε μια επεισοδιακή συνέλευση, πραγ-

ματοποιήθηκαν εκλογές του ομίλου. Την επόμενη ημέρα, η φερό-

μενη ως νέα διοίκηση, αυθαίρετα και χωρίς καμία άδεια από τον

ΟΑΠΠΑ, αντικατέστησε τις κλειδαριές του γηπέδου. (Σημειώνουμε

εδώ ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον

ΟΑΠΠΑ, ο οποίος έχει επιφορτιστεί και με τα έξοδα λειτουργίας,

συντήρησής και ανακατασκευής τους). 

Τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, με εντολή του Προέδρου του ΟΑΠΠΑ

και Δημάρχου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, αντικαταστάθηκαν εκ

νέου οι κλειδαριές των εγκαταστάσεων  από τον ΟΑΠΠΑ και δό-

θηκε κλειδί στον μισθωτή του κυλικείου (ως τον μοναδικό άνθρωπο

που έχει επίσημη σύμβαση με τον ΟΑΠΠΑ) με ρητές εντολές, να

φροντίσει να διεξάγεται όλη η αθλητική δραστηριότητα στα γή-

πεδα ομαλά και χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Σε ότι αφορά τα

γραφεία των εγκαταστάσεων (και όχι του Ομίλου), δόθηκαν οδη-

γίες στον μισθωτή του κυλικείου να ανοίγουν και να κλείνουν πα-

ρουσία του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του

ομίλου αλλά και η διαφύλαξη του περιεχομένου του γραφείου.

Ακολούθησε σειρά από ψευδείς καταγγελίες και διαμαρτυρίες των

μελών της φερόμενης ως νέας διοίκησης, με αποκορύφωμα την

προκλητική, προσβλητική και υβριστική συμπεριφορά τους στη συ-

νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Δεκεμβρίου που μπο-

ρεί κανείς να δει στα μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα που

υπάρχουν στο διαδίκτυο. (http://www.vvv.gov.gr/ webtv) . Τέλος,

πριν την έκδοση του χθεσινού εγγράφου, η φερόμενη ως διοίκηση

του Α.Ο. Βουλιαγμένης απέστειλε και εξώδικο στο Δήμο ζητώντας

από το Δήμαρχο να παραδώσει τα κλειδιά των αθλητικών εγκατα-

στάσεων του ΟΑΠΠΑ, στους εκπροσώπους του μέχρι σήμερα

αγνώστου Δ.Σ. του Ομίλου.

Ενημερώνουμε λοιπόν τους συνδημότες μας ότι:

Οι εγκαταστάσεις ανήκουν αποκλειστικά στον ΟΑΠΠΑ, δηλαδή

στο Δήμο, ο οποίος βάσει του κανονισμού λειτουργίας του, παρα-

χωρεί τη χρήση τους στα αθλητικά σωματεία της πόλης που λει-

τουργούν νόμιμα. 

Βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού λειτουργίας του ΟΑΠΠΑ, ο

οποίος είναι πλήρως συμμορφωμένος στον πρότυπο κανονισμό

λειτουργίας νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και

Κοινοτικών χώρων άθλησης (ΦΕΚ 1362 / 18/10/2001 τεύχος Β’),

«επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι αντιτίμου γραφείων και απο-

θηκών που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του Νομικού

Προσώπου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Για

την παραχώρηση υπογράφεται σχετική σύμβαση». Τέτοια σύμβαση

μεταξύ του ΟΑΠΠΑ και των ενδιαφερομένων δεν υφίσταται σή-

μερα.

Βάσει του άρθρου 11 του ίδιου κανονισμού, κάθε σωματείο πρέπει

να υποβάλει εγκαίρως στον ΟΑΠΠΑ κάθε αλλαγή στη σύνθεση του

Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή προκύπτει από το πρακτικό εκλογής,

(εφ’ όσων οι αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ προέκυψαν από εκλο-

γές) το οποίο επικυρώνεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Ο

ΟΑΠΠΑ δεν έχει λάβει γνώση της σύνθεσης του φερόμενου ως

νέου Δ.Σ  ούτε έχει λάβει πιστοποιητικού του Πρωτοδικείου Αθη-

νών περί προσβολής ή μη του κύρους των αρχαιρεσιών.

Όσα αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας του ΟΑΠΠΑ, τα γνωρίζει

η φερόμενη ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ομίλου, κα Μαρία Σίνα,

αφού με την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ αλλά και

της Δημοτικής Συμβούλου, τον έχει ψηφίσει ήδη δύο φορές.

Καλούμε λοιπόν τους συντάκτες του κατάπτυστου κειμένου που

αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο να βάλουν τέλος στον κατήφορο

στον οποίο έχουν παρασυρθεί τις τελευταίες μέρες. Τους καλούμε

επίσης να αφοσιωθούν στον αποκλειστικό στόχο που πρέπει να

έχουν, που είναι ο αθλητισμός. Θεωρούμε απαράδεκτο στο όνομα

του αθλητισμού, και με την αυθαίρετη επίκληση σε περίπου 300 νε-

αρούς αθλητές, που αθλούνται στο συγκεκριμένο όμιλο, να γίνον-

ται μικροπολιτικά παιχνίδια λίγων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν

οι προσωπικές τους σκοπιμότητες και φιλοδοξίες. 

Η διοίκηση του Δήμου και του ΟΑΠΠΑ παραμένει προσηλωμένη

αποκλειστικά στην ανάδειξη του υγιούς αθλητισμού για όλους

τους συμπολίτες μας, προσφέροντας άρτιες υποδομές και δεν εμ-

πλέκεται στα εσωτερικά ζητήματα των συλλόγων που δραστηριο-

ποιούνται στην πόλη. 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Βούλα, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μικροπολιτική, λαϊκισμός και μισές αλήθειες στον Α.Ο. Βουλιαγμένης

Τις οκτώ ρυθμίσεις, που έχουν ήδη ψηφιστεί σε εφαρμογή του

τρίτου Μνημονίου (ν.4336/2015) και πλήττουν μόνο τις κύριες

συντάξεις (κυρίως τις κατώτατες κύριες συντάξεις), «οδηγών-
τας σε βίαιη φτωχοποίηση 700.000 χαμηλο-συνταξιούχους
που παίρνουν ή θα πάρουν κύρια σύνταξη κάτω των 800 €!!»,

όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, αποκαλύπτει η ανεξάρτητη

Επιστημονική Ομάδα της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Ερ-

γασίας και του Κοινωνικού Κράτους, αμφισβητώντας τις κατά

καιρούς διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης, πως από τις προ-

ωθούμενες μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο του νέου Ασφαλιστι-

κού, δεν θα θιγούν οι κύριες συντάξεις.

"Kατά 25% έχουν μειωθεί, ήδη, οι κατώτατες κύριες συντάξεις

των νέων συνταξιούχων!" Αναλυτικά:

1) Μείωση κατώτατης κύριας σύνταξης από 486€ σε 392 € 

Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται αναδρομικά από 1-1-2015 και

αφορά όλους τους νέους συνταξιούχους κύριας σύνταξης,

που η συνταξιοδότησή τους ξεκίνησε από την ανωτέρω ημε-

ρομηνία. 

Η μείωση έγινε με τη γνωστή «εγκύκλιο Χαϊκάλη» σε εφαρ-

μογή του σκληρότερου σε ισχύ ασφαλιστικού νόμου στην Ευ-

ρώπη σήμερα, του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 3863/2010 (νόμος

Λοβέρδου - Κουτρουμάνη), βάσει του οποίου προβλέφθηκε

(ήδη από το 2010!) ότι από 1-1-2015 η κατώτατη κύρια σύνταξη

θα ισούται με 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα

με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)

του έτους 2015. 

Αφού, με την υπ’αριθ. 6/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μει-

ώθηκε μονομερώς το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, η

μειωμένη κατώτατη κύρια σύνταξη από 1-1-2015 ανέρχεται σε

392,70 € (26,18 € Χ 15 ημερομίσθια = 392,70 €). 

Η μείωση της κατώτατης κύριας σύνταξης από 486 € σε 293

€, που αφορά όλους όσους συνταξιοδοτήθηκαν και συντα-

ξιοδοτούνται από 1-1-2015 και μετά, σύμφωνα με νόμο της κυ-

βέρνησης του ΠΑΣΟΚ (ν. 3863/2010), εφαρμόζεται σε όλους

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). 

2) Κατάργηση του προνοιακού τμήματος της κατώτατης κύ-

ριας σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους πριν το 67ο έτος

της ηλικίας. Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015, άρθρο 2

παρ.Ε.2, περ.1α) προβλέπεται ότι όσοι συνταξιοδοτούνται,

από 1-7-2015 και εφεξής, λόγω γήρατος από τους Οργανι-

σμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβάνουν ΜΟΝΟ

το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων κατα-

στατικών και γενικών διατάξεων. 

3) Αύξηση της εισφοράς περίθαλψης στις κύριες (παλιές και

νέες) συντάξεις από 4% σε 6% (και επιβολή εισφοράς 6% στις

επικουρικές) 

4) Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων κα-

τώτατης κύριας σύνταξης. Καθολική κατάργηση του ΕΚΑΣ το

2019 

5) Πάγωμα της νέας κατώτατης κύριας σύνταξης (392 €) στη

σημερινή ονομαστική της αξία ως το 2021.

6) Κατάργηση χορήγησης της κατώτατης κύριας σύνταξης

στους ανασφάλιστους υπερήλικες 

7) Επιπλέον μείωση 10% («extra penalty») σε όλους και όλες

που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένες κύριες

συντάξεις λόγω ορίου ηλικίας 

8) Μείωση κατά 1% όλων των νέων κύριων συντάξεων μετά

την 1-1-2016 e-poli.gr

Οι 8 ρυθμίσεις που έχουν μειώσει ΗΔΗ 

κατά 25% τις κύριες συντάξεις!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ   |   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα,  22 /12/2015
Α.Π.     24240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗ Β ΄ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΓΕΘΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Καλούνται οι κύριοι ή νομείς της συνιδιόκτητης έκτασης αξιωμα-
τικών του Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή ΒΓΕΘΙ της Δημοτι-
κής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής να προσέλθουν
στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λ. Αθηνών-Σουνίου 37, τηλ.
επικοινωνίας 2299320229) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προ-
κειμένου να λάβουν γνώση της πρότασης του Β’ Σταδίου της Πο-
λεοδομικής Μελέτης στη συνιδιόκτητη έκταση αξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο εκπονήθηκε βάσει της 13/2015
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτι-
κής και αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων ορίζεται σε είκοσι (20) ημέ-
ρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής  Δημήτριος Λουκάς
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

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

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

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

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr
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. . . γ ια την υγειά μας

Το ξύδι είναι όξινο υγρό που προέρχεται από τη ζύμωση της

αιθανόλης του κρασιού σε αιθανικό οξύ, μετά από χρόνια,

χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και με τη βοήθεια κάποιων

χρήσιμων βακτηρίων.

Υπάρχουν διάφορα είδη ξυδιού, όπως το βαλσάμικο, το

κόκκινο και το άσπρο. Το ξύδι φτιάχνεται κυρίως από κρασί,

αλλά μπορεί να φτιαχτεί και από φρούτα όπως μήλα, ντο-

μάτα και καρύδα, από όσπρια όπως ρύζι και από μπύρα. Τα

ξύδια που προέρχονται από χυμούς σταφυλιών και μήλων

είναι τα πιο εύγευστα. Το μηλόξυδο είναι το πιο πολύτιμο. 

ΞΥΔΙ = η λέξη βγαίνει από το οξίδιον υποκοριστικό της

λέξης όξος (δὲν παράγεται ἀπὸ τὸ «ὀξύς»), εξ’ ου και η

διπλή ορθογραφία του Ξύδι ή Ξίδι.

Το ξύδι δεν είναι μόνο για να νοστιμίζεις φαγητά. Ξέρετε

πως έχετε ένα φάρμακο στην κουζίνα σας; Το ξύδι είναι

φθηνό και είναι αυτό που θα το βάλετε στη σαλάτα σας, για

να της δώσει μια ωραία γεύση, ταυτόχρονα όμως μπορεί να

σας προστατεύει από τις καρδιακές παθήσεις και τον καρ-

κίνο, ακόμη και να σας βοηθήσει να διατηρήσετε λαμπερή

την επιδερμίδα σας και να λειτουργήσει ως αντιγηραντικό.

Το ξίδι δεν έχει μόνο αυτήν την υπέροχη γεύση μαζί με μια

σαλάτα και δεν δίνει μόνο λάμψη στα γυαλικά, αλλά είναι

επίσης μια αποθήκη σημαντικών βιταμινών, ανόργανων ου-

σιών, απαραίτητων αμινοξέων και ενζύμων και έχει μια

σειρά από εκπληκτικές θεραπευτικές δυνατότητες.

Η χρήση του ξυδιού για την αποτοξίνωση του οργανισμού

χρονολογείται από την εποχή του Ιπποκράτη, ο οποίος συ-

νέστησε μηλόξυδο για τη θεραπεία των πόνων στις αρθρώ-

σεις, στα πεπτικά προβλήματα και τις αιματολογικές

διαταραχές. Το μηλόξυδο καταστρέφει τα επιβλαβή για το

πεπτικό σύστημα βακτήρια, δημιουργώντας πιο αποτελε-

σματική πέψη και εξάλειψη των αποβλήτων. Επίσης, βοηθά

στη διάλυση του λίπους γεγονός που βελτιώνει τη λειτουρ-

γία του ήπατος και των νεφρών που έχουν ως κύρια απο-

στολή να αποτοξινώνουν το σώμα.

Το ξύδι συνιστά μια αποτελεσματική θεραπεία για μια σειρά

από ασθένειες που προκαλούν χρόνιο πόνο. Εκείνοι που

χρησιμοποιούν συχνά ξύδι ή μηλόξυδο στη διατροφή τους,

έχουν αναφέρει ανακούφιση από ημικρανίες, ουρική αρθρί-

τιδα, χρόνια κόπωση και ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Οι 18 πιο θεραπευτικές χρήσεις του ξυδιού           

1. Επούλωση εγκαυμάτων. Για την ελαχιστοποίηση της φλεγ-

μονής και του οιδήματος, εφαρμόζουμε μηλόξυδο κατευθείαν

από το μπουκάλι στα εγκαύματα. Ανακουφίζει τον πόνο και το

τσούξιμο και προλαμβάνει τις φουσκάλες.

2. Απελευθερώνει την αναπνοή. Αν έχει βουλώσει η μύτη,

βράστε νερό με ξύδι και κάντε εισπνοές των υδρατμών. Βρά-

στε σε μια κατσαρόλα με νερό αρκετές κουταλιές της σούπας

μηλόξιδο και  εισπνεύστε τον ατμό.

3. Διώχνει τον πονοκέφαλο. Βρέξτε ένα πανί με ξύδι, και το-

ποθετήστε το σαν κομπρέσα στο μέτωπό σας και ξαπλώστε.

Για την ημικρανία, αναμείξτε ίσα μέρη ξύδι και νερό σε μια κα-

τσαρόλα και αφήστε να πάρει μία βράση. Γείρετε το κεφάλι

σας πάνω από τη λεκάνη και εισπνεύστε 75 αναπνοές.

4. Απαλύνει τον πονόλαιμο. Κάντε γαργάρες με ένα διάλυμα

από ζεστό νερό και ξύδι 50-50.

5. Ανακουφίζει από τα ηλιακά έγκαυματα: Εφαρμόστε κρύο

ξύδι στο δέρμα για να ανακουφιστείτε από τον πόνο και να

προλάβετε τις φουσκάλες, έχει αντισηπτικές ιδιότητες. (Οι έγ-

κυες γυναίκες πρέπει να το αποφύγουν.)

6. Σταματά τον λόξυγκα. Πιείτε ένα ποτήρι ζεστό νερό, με ένα

κουταλάκι του γλυκού ξύδι.

7. Επουλώνει τα τσιμπήματα εντόμων: Κάντε μια πάστα από

ξίδι και καλαμποκάλευρο και να την εφαρμόσετε άμεσα σε

τσιμπήματα εντόμων ή τσιμπήματα μέλισσας, όχι όμως σε

τσιμπήματα σφήκας.

8. Ανακουφίζει τα πόδια. Ξεπλύνετε καλά τα πόδια αρκετές

φορές την ημέρα με ξύδι μήλου, μηλίτη. Το οξύ περιεχόμενο

του ξυδιού βοηθά να σταματήσει η ανάπτυξη μυκήτων και ανα-

κουφίζει από τον κνησμό.

9. Καταπολεμά τις νυχτερινές εφιδρώσεις. Για νυχτερινές εφι-

δρώσεις κατά την εμμηνόπαυση, ή για εφίδρωση που προκα-

λείται από τη γρίπη, σφουγγίστε την επιδερμίδα σας με ξύδι

μήλου μηλίτη πριν πάτε για ύπνο.

10. Καταπολεμά την πρωινή αδιαθεσία. Πίνοντας ένα ποτήρι

νερό που περιέχει ένα κουταλάκι του γλυκού ξύδι μήλου μη-

λίτη, το πρωί, θα ανακουφιστείτε από την  πρώιμη ναυτία της

εγκυμοσύνης, και είναι ασφαλές για το μωρό.

11. Κάνει καλό στους μυϊκούς πόνους. Μια κουταλιά της σού-

πας ξύδι σ’ ένα ποτήρι νερό μειώνει τους μυϊκούς πόνους και

την κόπωση, χάρη στα αμινοξέα και τα οξέα του καλίου.

12. Βοηθά στις κράμπες. Οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς

στις μυϊκές κράμπες, μπορεί να θεραπεύσουν εύκολα τον πόνο

τους με ξύδι. Λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για εκείνους που υπο-

φέρουν από κράμπες στα πόδια. Απλά ανακατέψτε 2 κουτα-

λιές της σούπας μηλόξυδο σε ένα ψηλό ποτήρι νερό και πιείτε

το γρήγορα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στις κράμπες και να σας

βοηθήσει να αφήσετε πίσω σας τον πόνο. 

13. Κάνει για την δίαιτα. Το ξύδι είναι λιποδιαλυτικό και βοη-

θάει στην καύση του λίπους στο σώμα. Χρησιμοποιήστε το στα

γεύματά σας αν θέλετε να αδυνατίσετε. Σε μια μελέτη που δη-

μοσιεύτηκε το 2010 στην επιθεώρηση Annals of Nutrition and

Metabolism, αναφέρθηκε ότι 2 κουταλάκια του γλυκού ξύδι

κατά τη διάρκεια των γευμάτων μειώνουν τη γλυκαιμική αντα-

πόκριση της προσλαμβανόμενης τροφής κατά περίπου 20% σε

σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο. Το ξίδι βοηθά, επίσης, στη

δημιουργία αίσθησης κορεσμού και συνεπώς μειωμένης κατα-

νάλωσης τροφής.

14. Βοηθά στον διαβήτη. Η ικανότητα του ξύδιού να μετριάζει

τα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης φαίνεται πως το κάνουν

ιδιαίτερα ωφέλιμο για τους διαβητικούς. Σε μια σουηδική με-

λέτη που δημοσιεύτηκε το 2005 στο περιοδικό European Jour-

nal of Clinical Nutrition, όταν οι συμμετέχοντες έτρωγαν ένα

απλό γεύμα υδατανθράκων με βάση το λευκό ψωμί, αλλά συμ-

πλήρωναν με ξίδι, βίωναν σε μικρότερο βαθμό μια απότομη αύ-

ξηση γλυκόζης στο αίμα. Η κατανάλωση του ξυδιού στα

γεύματα έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία στο σπίτι πριν την

έλευση της φαρμακευτικής θεραπείας του διαβήτη. 

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν όχι το ξύδι μπορεί να μειώσει ση-

μαντικά τα επίπεδα γλυκόζης μετά το φαγητό και να βελτιώσει

την αντίσταση στην ινσουλίνη σε διαβητικούς τύπους.  

15. Η θετική επίδραση του ξυδιού φαίνεται όταν καταναλώνε-

ται με ένα γεύμα υψηλού γλυκαιμικού δείκτη (π.χ. πουρές πα-

τάτας και γάλα χαμηλών λιπαρών) και όχι χαμηλού

γλυκαιμικού δείκτη (π.χ. ολικής άλεσης ψωμί, μαρούλι, τυρί χα-

μηλών λιπαρών). Φαίνεται πως το οξικό οξύ που περιέχει το

ξύδι επιβραδύνει τη γαστρική κένωση (άδειασμα του στομα-

χιού) και επομένως καθυστερεί την απορρόφηση των σακχά-

ρων, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον κορεσμό σε υγιή άτομα

(την αίσθηση της ικανοποίησης της πείνας). Μετά την προ-

σθήκη 1-2 κουταλιών σούπας ξύδι σε ένα γεύμα που περιέχει

υψηλού γλυκαιμικού δείκτη σάκχαρα (π.χ. λευτό ψωμί, ρύζι,

μακαρόνια) μειώνονται τα επίπεδα γλυκόζης κατά 25-25% και

υπερδιπλασιάζεται ο κορεσμός. 

Βλέπουμε πως οι δράσεις της προσθήκης του ξυδιού σε ένα

γεύμα είναι σημαντικές τόσο λόγω βελτίωσης του οξειδωτικού

στρες μέσω της μείωσης της γλυκόζης που απορροφάται όσο

και λόγω αύξησης του κορεσμού που μπορεί να οδηγήσει σε

μικρότερη κατανάλωση φαγητού για τις επόμενες 2-4 ώρες και

κατά συνέπεια καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους. 

15. Περιορίζει την δίψα. Για να μειωθεί η δίψα μπορείς να πιεις

ένα ποτήρι νερό στο οποίο έχεις ρίξει μερικές σταγόνες μη-

λόξυδο.

16. Χρησιμοποίησε μηλόξυδο με μέλι ως τονωτικό γενικής

χρήσης που θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις παχυσαρκία,

αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα, εξανθήματα, τροφική δηλητηρίαση,

καούρα, πόνο στο λαιμό, κακή όραση, πιτυρίδα, εύθραυστα

νύχια και κακή αναπνοή.

17. Κάνει τα δόντια πιο άσπρα. Τα κίτρινα δόντια δεν έχουν

καθόλου καλή εμφάνιση γι’ αυτό θα πρέπει να προσθέσετε

ξύδι στη ρουτίνα της στοματικής σας υγιεινής. Πριν βουρτσί-

σετε τα δόντια σας, απλά κάντε γαργάρες με μια μικρή ποσό-

τητα ξυδιού. Μετά τις γαργάρες φτύστε το ξύδι και βουρτσίστε

τα δόντια σας όπως συνήθως. 

18. Αφαιρέστε λεκέδες στα χέρια από μούρα, παντζάρια και

κεράσια πλένοντας τα χέρια με ξύδι. Είναι πιο υγιεινό από χη-

μικά καθαριστικά.

Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις σημαντικές θεραπευτικές

ιδιότητες του ξυδιού, που υπάρχει σε όλες τις κουζίνες. Να

θυμόσαστε λοιπόν πως ταυτόχρονα είναι και ένα φάρμακο.

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ξύδι, το πολυφάρμακο!
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Θεσμό αποτελεί το Χριστουγεννιάτικο τουρνουά Μίνι

βόλεϊ, που διοργανώνει εδώ και τέσσερα χρόνια με από-

λυτη επιτυχία ο Γ.Σ. Κερατέας. Το κλειστό δημοτικό γήπεδο

Κερατέας άνοιξε τις πόρτες του, το Σάββατο 19 Δεκεμ-

βρίου στις 10π.μ. και γέμισε με παιδικά χαμόγελα από πε-

ρίπου 300 λιλιπούτειους αθλητές και αθλήτριες βόλεϊ!

Για πάνω από τέσσερις ώρες οι εκκολαπτόμενοι άσοι των

πέντε σωματείων, που συμμετείχαν στο τουρνουά των Με-

σογείων, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους, στα τέσσερα ειδικά

διαμορφωμένα γηπεδάκια, υπό το βλέμμα των προπονητών

τους, χαρίζοντας πλούσιο θέαμα στους θεατές που γέμισαν

το κλειστό της Κερατέας. 

Στο φετινό τουρνουά  συμμετείχαν: ΓΣ Κερατέας, ΑΣ Κτη-

σιφών Παιανίας, ΑΣ Λαυρίου, Μελισσιακός ΑΟ και Κολλέ-

γιο Αθηνών με αθλητές και αθλήτριες από 6 έως 12 ετών.

Ο πρόεδρος του Γ.Σ. Κερατέας, «Χαιρόμαστε με την χαρά
των παιδιών και παίρνουμε δύναμη από την ενέργειά τους».
forkeratea.com

Χριστουγεννιάτικο τουρνουά

Μίνι βόλεϊ στην Κερατέα

Ο 74χρονος Παντελής Αβραμίδης του

Δήμου Σαρωνικού κατάκτησε το χάλκινο

μετάλλιο στο 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Αθλητικής Ναυαγοσωστικής στο Γέρακα

ως αθλητής του ΝΑΟ Κέκρωψ. Είναι ο με-

γαλύτερος εν ενεργεία αθλητής του πρωτα-

θλήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι

αγωνίστηκε με αθλητές κατά αρκετές δε-

καετίες μικρότερους. 

Το πρωτάθλημα διεξήχθη από την Ελληνική

Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας -

Αθλητικής Αλιείας, στη μνήμη του Μιχαήλ

Πασχαλάκη που έχασε τη ζωή του από ατύ-

χημα στη θάλασσα. Τη στήριξη τους προσέ-

φεραν η ΓΓΔΥ του Υπουργείου Υγείας, το

ΚΕΕΛΠΝΟ, ο ΣΕΕΔΑ, η ΠΕΝΕΛΦΑ, τα Διεθνή Βραβεία Τζουζέπε Σακά, και το Safe Water Sports. Χρησιμοποιήθηκε εξο-

πλισμός που δωρίστηκε από το Princess Charlene of Monaco Foundation. Πληροφορίες: www.sportlifesaving.blogspot.gr.

Ο ίδιος είπε: "Αν και συμμετείχα μόνο για να βοηθήσω τα παιδιά μου, Στάθη και Ελευθερία που ήταν οι επικεφαλείς του
πρωταθλήματος, ομολογώ ότι η εμπειρία ήταν θαυμάσια. Το συναίσθημα να σε βραβεύει το παιδί σου είναι όμορφο! Του
χρόνου θα συμμετάσχω ξανά."
Ο Διευθυντής του Πρωταθλήματος, Δρ. Στάθης Αβραμίδης, είπε: "Είμαστε περήφανοι για τους γονείς μας. Η διοργάνωση
του πρωταθλήματος είχε ιστορική σημασία που συνοδεύτηκε από μια ευτυχισμένη οικογενειακή στιγμή. Κρίμα που δεν
αγωνίστηκε και η μητέρα μας Ιωσηφίνα, εξαιτίας της απρόοπτης αποχώρησης της συναθλήτριας της". Η Ελευθερία Αβρα-

μίδου (Ομοσπονδιακή Προπονήτρια), πρόσθεσε: "Ελπίζω να βρει μιμητές. Ο αθλητισμός δεν έχει όρια, ιδίως όταν συνο-
δεύεται από την εκμάθηση τρόπων προστασίας από επικίνδυνες καταστάσεις" . 

Παντελής Αβραμίδης: Πανελληνιονίκης ο Γηραιότερος Αθλοσώστης

Γυμναστικές επιδείξεις, σε Διασυλλογικούς Αγώνες Ενόρ-

γανης Γυμναστικής όλων των κατηγοριών, πραγματοποι-

ήθηκαν για πρώτη φορά στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ηταν η πρώτη φορά και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις

αποδεικνύοντας, πως ο τόπος έχει ανάγκη από αντίστοι-

χες δραστηριότητες, που παραδίδουν μαθήματα ζωής για

τον αλληλοσεβασμό, την πειθαρχία, την δημιουργικότητα

και την συνεργασία.

Το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-

πούλου, πλημμύρισε το διήμερο, 18 και 19 Δεκεμβρίου

2015, με κορίτσια και αγόρια, έφηβες και εφήβους, γυναί-

κες και άνδρες, που τους ένωνε η αγάπη για την Ενόργανη

Γυμναστική.

Όλοι διαγωνίστηκαν και κέρδισαν επάξια το θερμό χειρο-

κρότημα του κόσμου, που παρευρέθη στους Αγώνες για

να επιβραβεύσει τις προσπάθειές τους. 

Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους· αθλητές και αθλή-

τριες. Στον κόσμο του Αθλητισμού, οι άδικες διαφορές με-

ταξύ των ανθρώπων γεφυρώνονται και η ουσιαστική

ισότητα, είναι αυτή που παίρνει την σκυτάλη!

Τις απονομές πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Μαρκοπού-

λου, Σωτήρης Μεθενίτης και ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Βραυρώνιος, Νίκος Ορφανός.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», ευ-

χαρίστησαν την Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής

Αττικής (Α.Ε.Σ.Γ.Α.), διοργανώτρια των Αγώνων, καθώς και

την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία που στήριξε την

διοργάνωση, για την άψογη συνεργασία τους.

Διασυλλογικοί αγώνες ενόργανης γυμναστικής

στο Δήμο Μαρκοπούλου
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Η Γενική Εφορεία του Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο

των ενεργειών και πρωτοβουλιών που

έχει αναλάβει για την αντιμετώπιση της

προσφυγικής κρίσης (συγκέντρωση φαρ-

μάκων, αποστολές ανθρωπιστικής βοή-

θειας στα νησιά, διαχείριση εθελοντών

στα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας προ-

σφύγων), έχει ήδη προσθέσει μία ακόμη

δραστηριότητα.

Πρόκειται για τη δράση προσφοράς «Μα-

γειρεύουμε για τα παιδιά των προσφύ-

γων», η οποία έχει ως στόχο της να

εκπαιδεύσει τα μέλη της Κίνησης σε

εναλλακτικούς τρόπους παροχής βοή-

θειας και συνδρομής προς το συνάν-

θρωπο, να τα εξοικειώσει με την

αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων

και έκτακτων αναγκών, αλλά και να ανα-

δείξει την ευαισθητοποίηση των ενήλι-

κων στελεχών και των ανηλίκων μελών

της σε δράσεις προσφοράς προς το συ-

νάνθρωπο, μέσα από τις οποίες κάνουμε

πράξη την υπόσχεσή μας, …να βοηθώ

κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση!

Η δράση, που έχει πραγματοποιηθεί ήδη

πέντε φορές, έχει παρασκευάσει συνο-

λικά περισσότερες από 1000 μερίδες φα-

γητού, με σεφ τον Γιώργο Οικονομίδη

(πρώην μέλος), στο Προσκοπικό Κέντρο

ΠΥ.ΒΑ.. Στη φιλόξενη κουζίνα του, που

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα

τμήματα, Ομάδες Προσκόπων, Κοινότη-

τες Ανιχνευτών, Προσκοπικά Δίκτυα,

αλλά και μέλη των Ε.Κ.Σ. και των Ε.Π.Π.,

έχουν την δυνατότητα να μαγειρέψουν

και να συσκευάσουν περίπου 200 μερί-

δες φαγητού (κάθε φορά), που προορί-

ζονται για τα παιδιά των προσφύγων που

έως τώρα, διέμεναν στο Κέντρο προσω-

ρινής φιλοξενίας στο Γαλάτσι.  Το κό-

στος των πρώτων υλών και τα έξοδα της

δράσης για το μαγείρεμα καλύπτονται

από χορηγό και διατίθενται από την Γε-

νική Εφορεία.

Με την καθοδήγηση του Σ.Ε.Π., Πρόσκο-

ποι και Ανιχνευτές, στήριξαν την προ-

σπάθεια, απόκτησαν νέες γνώσεις και

αισθάνθηκαν την ευθύνη της προσφοράς

στο συνάνθρωπο μέσα από τη διαδικασία

παρασκευής φαγητού για τα παιδιά των

προσφύγων.

Η προσφορά συνεχίζεται…

Ο Ναυτικός Ομιλος 

Βουλιαγμένης 

γιορτάζει των Φώτων!

Ο Ναυτικός Ομιλος Βουλιαγμένης γιορτάζει την ημέρα

των Φώτων, Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016, με αγιασμό στο

Κολυμβητήριο του Ομίλου και στη συνέχεια με τη βρά-

βευση των διακριθέντων αθλητών του 2015 καθώς και την

κοπή της βασιλόπιτας του Ομίλου.

Η γιορτή των Θεοφανείων

στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας τιμά την εορτή των Θεοφα-

νείων με τελετή που γίνεται στις εγκαταστάσεις του, που

φέτος γίνεται την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016.

Τουρνουάρ Χριστουγέννων

με τον Πρωτέα Βούλας

Τουρνουά Χριστουγέννων πραγματοποίησε ο Πρω-

τέας Βούλας, στο κλειστό Γ.Γεννηματάς,  29 - 30/12.

Συμμετείχαν οι ομάδες ΑΣΕ Δούκας, Εθνική Παίδων

& Εθνική Παμπαίδων.

Σωτηρόπουλος & Σάκκουλα 

οι νέοι προπονητές 

της Α.Σ.ΠΕ Θέτις

Η διοίκηση της Α.Σ.ΠΕ. Θέτις Βούλας λαμβάνοντας

υπόψη και συνεκτιμώντας πολλούς παράγοντες απο-

φάσισε να εμπιστευτεί τη συνέχεια του έργου του

coach που χάθηκε τόσο πρόωρα (Χρήστου Παπαθα-

νασίου) σε δύο ανθρώπους, τους οποίους αυτός

εκτιμούσε και αγαπούσε ιδιαίτερα.

Στον Κώστα Σωτηρόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει

την γυναικεία ομάδα και στην Χαρά Σάκκουλα, η

οποία αναλαμβάνει τις ομάδες των κορασίδων και

των νεανίδων.

Ο Κ. Σωτηρόπουλος, καθηγητής φυσικής αγωγής και

πετοσφαίρισης στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ και κάτοχος

διδακτορικού διπλώματος, έχει διατελέσει επί σειρά

ετών προπονητής πετοσφαίρισης ανδρικών και γυ-

ναικείων ομάδων καθώς ομοσπονδιακός προπονητής

εθνικών ομάδων.

Η Χαρά Σάκκουλα υπήρξε επί σειρά ετών μία από τις

καλύτερες αθλήτριες στο χώρο του γυναικείου βόλ-

λεϋ με 215 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα, ενώ τα

τελευταία χρόνια απασχολείται ως προπονήτρια.

Η διοίκηση της Α.Σ.ΠΕ Θέτις σημειώνει: «Και οι δύο δια-

κρίνονται για το ήθος, την ευγένεια και την εργατικό-

τητά τους. Τους καλωσορίζουμε στην ομάδα μας, τους

ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο αναμφίβολα δύσκολο

έργο τους και τους υποσχόμαστε ότι όλοι μας θα τους

στηρίξουμε για να συνεχίσουν το έργο και να εκπλη-

ρώσουν το όνειρο του coach μας».

Γεμάτο χάντμπολ, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και παι-

δικά χαμόγελα, το Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά ΜΙΝΙ Χάν-

τμπολ, που διοργάνωσε το τμήμα Χάντμπολ του Α.Ο

Άνοιξης υπό την αιγίδα της ΕΑΠ/ΟΧΕ, την Κυριακή 27 Δε-

κεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Άνοιξης.

Πρωταγωνιστές στο εορταστικό τουρνουά της κατηγορίας

ΜΙΝΙ των αναπτυξιακών τμη-

μάτων χάντμπολ, ήταν οι μι-

κροί αθλητές των ομάδων

του Α.Ο Άνοιξης, ΑΠΕΣ Κα-

πανδριτίου, ΔΑΣ Ζεφυρίου,

ΕΣΝ Βριλησσίων, Λεωνίδα

Αγίων Αναργύρων και Ιωνι-

κού Νέας Φιλαδέλφειας, που

τα «έδωσαν όλα» σε αγωνι-

στικό επίπεδο, διασκέδασαν

και χάρηκαν το παιχνίδι, απο-

λαμβάνοντας στο τέλος το

χριστουγεννιάτικο μπουφέ. 

Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε

ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύ-

ρων, που νίκησε στο μεγάλο

τελικό με 14-10 την ΕΣΝ Βρι-

λησσίων και κατέκτησε το κύ-

πελο. Στο μικρό τελικό του τουρνουά, την τρίτη θέση

κατέκτησε ο Α.Ο Άνοιξης, επικρατώντας του ΑΠΕΣ Καπαν-

δριτίου με 13-10,  ενώ στον αγώνα κατάταξης, ο Ιωνικός

Νέας Φιλαδέλφειας κατέλαβε την 5η θέση, κερδίζοντας τη

νεοφώτιστη ομάδα του ΔΑΣ Ζεφυρίου με 16-8.

Αποτελέσματα αγώνων:

Α΄ όμιλος: ΕΣΝ Βριλησσίων – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 13-11

Α.Ο Άνοιξης – Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 18-17

Α.Ο Άνοιξης – ΕΣΝ Βριλησσίων 13-14

Β΄ όμιλος: Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – Καπανδρίτι 20-6

ΔΑΣ Ζεφυρίου – ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 11-12

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – ΔΑΣ Ζεφυρίου 13-6

Ημιτελ.: ΕΣΝ Βριλησσίων – ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 20-8

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων – Α.Ο Άνοιξης 15-12

Κατάταξη: Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ζεφύρι 16-8

Μ. τελικός: Α.Ο Άνοιξης – ΑΠΕΣ Καπανδριτίου 13-10

Μεγ.τελικ.: Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Βριλήσσια 14-10

Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ και όλα τα σωματεία που συμμετεί-

χαν στο τουρνουά, «δίδαξαν» στα μικρά παιδιά, εκτός από τα

αγωνιστικά μυστικά του χάντμπολ, την κοινωνική διάσταση του

αθλητισμού, την αλληλεγγύη και την εθελοντική προσφορά,

που εκφράστηκαν με τη συγκέντρωση τροφίμων για την κοι-

νωνική κουζίνα της ενορίας Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου

και την κοινωνική κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος».

Την απονομή του κυπέλου στη νικήτρια ομάδα του Λεωνίδα

Αγίων Αναργύρων έκανε η Δημοτική Σύμβουλος Διονύσου

και Γενική Αρχηγός Παγκορασίδων του Α.Ο Άνοιξης Χάν-

τμπολ, Κατερίνα Αυγέρη.

Οι πρόσκοποι μαγειρεύουν για τα παιδιά των προσφύγων

Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά ΜΙΝΙ Χάντμπολ, στον Α.Ο Άνοιξης
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Συνολικά 350 μαθητές που πέτυχαν στις εξετάσεις

και προκρίθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βρά-

βευσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τε-

τάρτη 23 Δεκεμβρίου, στην - γεμάτη από παιδιά και

γονείς - αίθουσα «Ιωνία». 

Οι μαθητές στα σχολεία του Δήμου 3B είχαν 90% επι-

τυχία φέτος, ενώ για πρώτη φορά βραβεύτηκαν παι-

διά Δημοτών που φοιτούσαν σε ιδιωτικά σχολεία.

Εκτός από έναν τιμητικό έπαινο, τα παιδιά έλαβαν

ένα συμβολικό δώρο, μια πυξίδα που αναδεικνύει τη

σημασία του σωστού προσανατολισμό που πρέπει να

έχουν στη ζωή τους.

Η τελετή ξεκίνησε με τη βραβευμένη χορωδία του

3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας «VIVA VOCE» η

οποία απέσπασε εγκάρδιο χειροκρότημα και με τη

σειρά της βραβεύτηκε από τον Δήμαρχο με τιμητική

πλακέτα, για τη συνολική προσφορά της στα πολιτι-

στικά δρώμενα του Δήμου.

Οι βραβεύσεις ξεκίνησαν από τον Δήμαρχο, Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο, ο οποίος τόνισε την αξία της Παι-

δείας για τους νέους και τη σημασία που πρέπει να

δίνει η Πολιτεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-

σης, ώστε να βγαίνουν στην κοινωνία οι νέοι με

αρχές, αξίες κι στόχους.

Στη συνέχεια βραβεύσεις επέδωσαν όλοι οι θεσμικοί

εκπρόσωποι καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Βραβεύσεις επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  στο Δήμο 3Β

Σε μια αναλυτική κριτική των προτάσεων

της δημοτικής αρχής Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό

του Δήμου κατά την περίοδο 2015-2019

προχώρησε ο επικεφαλής της Δημοτικής

Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας στην τε-

λευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (21 Δεκεμβρίου 2015).

ΑμεΑ

Ο Δημοσθένης Δόγκας σημείωσε ότι ο

στρατηγικός στόχος της πρόσβασης Ατό-

μων με Αναπηρίες στα δημοτικά κτίρια δεν

εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες δράσεις.

Μολονότι είναι υποχρέωση του Δήμου να

συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις της

ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ

πολλών άλλων δημοτικών κτιρίων, παραμέ-

νει απροσπέλαστη για ΑμεΑ.

Λίμνη Βουλιαγμένης

Στο σχεδιασμό του ο δήμαρχος Γρ.  Κων-

σταντέλλος προγραμματίζει δαπάνη

100.000 ευρώ για την προστασία της Λί-

μνης Βουλιαγμένης και την ένταξή της σε

Ζώνη Απόλυτης Προστασίας. Ο επικεφαλής

της Δημοτικής Βούλησης επεσήμανε ότι

κάτι τέτοιο ακούγεται ειρωνικό, τη στιγμή

που ο Δήμος συνδιοργάνωσε μόλις αυτό το

καλοκαίρι μουσικές εκδηλώσεις εντός του

ήδη προστατευόμενου χώρου της Λίμνης.

“Η Λίμνη είναι ένα ήδη προστατευόμενο
Μνημείο της Φύσης κι εμείς ως Δήμος
απλώς πρέπει να σεβαστούμε το καθεστώς
αυτό”, όπως τόνισε. 

Πανεπιστήμιο

Διευκρινίσεις ζήτησε ο Δημοσθένης Δόγ-

κας για την εξαγγελία “ίδρυσης Πανεπιστη-

μίου” από τη δημοτική αρχή, ρωτώντας αν

θα είναι ιδιωτικό και σε ποια πεδία θα παρέ-

χει εκπαιδευτικά προγράμματα. “Δεν ξέρω
αν μπορεί ένας Δήμος να λύσει το εθνικό
θέμα της Παιδείας”, σημείωσε, υπογραμμί-

ζοντας ότι ακόμη ο Δήμος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης δεν διαθέτει καν σήμερα ένα

επαρκές Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

6ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Ρώτησε επίσης τη σκοπιμότητα πρόβλεψης

ποσού 500.000 ευρώ για την ανέγερση του

6ου Νηπιαγωγείου Βούλας, τη στιγμή που

ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων έχει συμ-

φωνήσει να επωμιστεί εκείνος το κόστος

της μελέτης και ανέγερσης του σχολείου

στο οικόπεδο του Κληροδοτήματος Μποτό-

πουλου. 

Δημοτικά Κολυμβητήρια

Το πόσο είναι εφικτό να ανεγερθεί παράλ-

ληλα Δημοτικό Κολυμβητήριο στη Βάρη και

στη Βούλα, όπως παρουσιάζεται στον

Στρατηγικό Σχεδιασμό, ρώτησε τη διοίκηση

ο Δημοσθένης Δόγκας. “Δεν ξέρω μήπως
φεύγουμε από τη φιλοδοξία και περνάμε
στη ματαιοδοξία” σχολίασε σχετικά.

ΑΠΕ

Περαιτέρω, ο επικεφαλής της παράταξης

υπογράμμισε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός

δεν θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στό-

χους για χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας, από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Λιμάνι Βάρκιζας

Ως προς την αναβάθμιση του Λιμανιού της

Βάρκιζας, ο Δημοσθένης Δόγκας επανέ-

φερε την πρότασή του να γίνουν ενέργειες

ώστε να ανακηρυχθεί ως Παραδοσιακό Αλι-

ευτικό Καταφύγιο και Ψαροχώρι από την

Unesco. 

Β’ πλαζ Βούλας

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης

καυτηρίασε επίσης το γεγονός ότι ο στρα-

τηγικός Σχεδιασμός του Δήμου δεν περι-

λαμβάνει σχέδιο για τη Β’ Πλαζ Βούλας. Ο

Δημοσθένης Δόγκας πρότεινε να δημιουρ-

γηθεί στην παραλία αυτή Καταδυτικό Θέρε-

τρο, όπως κατάφερε ο γειτονικός Δήμος

Λαυρεωτικής, εντάσσοντας μια σημαντική

περιοχή του σε πρόγραμμα Υποβρύχιας Αρ-

χαιολογίας της Περιφέρειας Αττικής. 

Αδέσποτα

Τέλος, ο Δημοσθένης Δόγκας άσκησε κρι-

τική για το χαμηλό ποσό που προβλέπεται

στον Προϋπολογισμό τη πενταετίας για τα

αδέσποτα. “Δεν υπάρχουν κονδύλια για την

ενημέρωση των δημοτών, όπως και για σύγ-

χρονα μέσα διαχείρισης αδεσπότων, όπως

ταΐστρες”, σημείωσε.

Θέσεις για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου 3B από το Δημοσθένη Δόγκα

Απαντώντας στον Δημοσθένη Δόγκα, ο
Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

τόνισε:
Για τη Λίμνη Βουλιαγμένης είπε ότι σκο-

πεύει να θέσει υπό απόλυτη προστασία την

ευρύτερη περιοχή πέριξ της Λίμνης. Επί-

σης, ο Δήμαρχος τόνισε ότι οι εκδηλώσεις

στις οποίες συνέδραμε ο Δήμος φέτος το

καλοκαίρι ήταν μη οχλούσες και σύννομες. 

Με τον όρο “Πανεπιστήμιο” διευκρίνισε ότι

η δημοτική αρχή εννοεί μια οργανωμένη

δομή διά βίου μάθησης. 

Για το 6ο Νηπιαγωγείο συμφώνησε ότι έχει

δρομολογηθεί η ανέγερσή του από τον

ΟΣΚ, ωστόσο τόνισε ότι ο Δήμος πρέπει να

έχει προετοιμαστεί να το χρηματοδοτήσει,

αν τυχόν ο ΟΣΚ δεν το κάνει. 

Σχετικά με το νέο Κολυμβητήριο Βούλας, ο

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διευκρίνισε

στον Δημοσθένη Δόγκα ότι δεν προτίθεται

η δημοτική αρχή να ανεγείρει νέο, αλλά να

διεκδικήσει το Ολυμπιακό Καταδυτήριο που

υπάρχει σήμερα στον Άγιο Κοσμά, δαπα-

νώντας μόνο χρήματα για τη μεταφορά του

και διαθέτοντας κάποιο κατάλληλο χώρο. 

Σχετικά με το ποσοστό μείωσης των

ρύπων, ο Γρ. Κωνσταντέλλος είπε ότι έχει

υπογράψει εκ μέρους του Δήμου το “Σύμ-

φωνο των Δημάρχων” που υποχρεώνει τον

Δήμο να προχωρήσει σε μείωση 20%. 

Ως προς το Λιμάνι της Βάρκιζας, τόνισε ότι

σήμερα είναι μια μη αδειοδοτημένη, εντός

αιγιαλού, και χωρίς παραχωρημένη χρήση

λιμενική εγκατάσταση. 

Για τη Β’ πλαζ ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

είπε ότι είναι ένα πάγιο αίτημα του Δήμου

να περιέλθει στην κυριότητά του και ότι θα

συζητήσει σχετικά με τη διοίκηση της ΕΤΑΔ

εντός των επόμενων ημερών. “Το τι θα κά-
νουμε μέσα θα το αποφασίσουμε όλοι
μαζί”, δεσμεύτηκε. 

Ως προς τα αδέσποτα,  ο δήμαρχος τόνισε

ότι έχει αυξηθεί φέτος το ποσό αλλά “δεν
μπορούμε να τα κάνουμε όλα συγχρόνως”.  

Κατόπιν των διευκρινίσεων της δημοτικής

αρχής, ο Δημ. Δόγκας υπερψήφισε το Σχέ-

διο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.


