
Λόγω της επικαιρότητας είμαι υποχρεωμένος ν’

ασχοληθώ στο παρόν με δευτερεύον θέμα της πολι-

τικής – δοθέντος ότι για πολλούς είναι λίαν σημαν-

τικό! Την εκλογή μετά 12μηνο

«τοκετό» νέου αρχηγού – Προέδρου

της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

[Η διάρκεια αντικατάστασης του

προγενέστερου και εκλογής του

νέου συμπίπτει χρονικά με τη διάρ-

κεια της κύησης ενός συμπαθέστα-

του «Αρκαδικού όνου», όπως και

των λοιπών αλλοδαπών φυλών και

δεν υπαινίσσομαι τίποτα μειωτικό.

Εξ’ άλλου είναι χαρακτηριστική και

θαυμαστή η υπομονή του συμπαθούς τετράποδου,

υποδειγματικού παραδείγματος ακόμη και σήμερα,

για συγκεκριμένη και κρατούσα οικονομική θεωρία,

αυτή του νεο-φιλελευθερισμού. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Γεωπονικό  Πανεπιστήμιο

Αθηνών, δίνει τα εξής στοιχεία εκτροφής όνων:

«...έχει πολύ μεγάλη αντοχή στην κοπιώδη εργασία
(...) στις ασθένειες, στην πείνα (!) και στη δίψα. Είναι
εξαιρετικά λιτοδίαιτος πολύ υπομονετικός (...)» και

δεν ζητάει ... σύνταξη, προσθέτω. Δουλεύει μέχρι να

ψοφίσει].  

Κλείνω την ευκαιριακή εγκυκλοπαιδική και λογοπαι-

κτική παρένθεση και επανέρχομαι στην αβρότητα και

σοβαρότητα που απαιτεί η περίσταση. 

Η επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αναμφι-

σβήτητα αξιέπαινη! Η δικαιολογημένη χαρά και ικα-

νοποίηση του πατρός Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

είναι ανθρωπίνως αξιοζήλευτη. 

Δημιούργησε δυναστείαν!

Πανευτυχής όλη η οικογένεια: παιδιά, σύζυγος,

αδελφή, ανήψια κ.λπ....

Πανευτυχείς και οι Νεοδημοκράτες, τουλάχιστον

όσοι τον υποστήριξαν και όχι μόνον, όπως έδειξαν

οι θριαμβικοί πανηγυρισμοί. 

Προς τι, αλήθεια; 

- Θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ;

- Θα μειώσει την ανεργεία; και

- Θα αυξήσει το εισόδημα;           Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

H N.Δ.
έτεκεν Κυριάκο!

―――
Tο «κοινωνικό φύλλο» 

επανέρχεται

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Σχολικές τάξεις
χωρίς εκπαιδευτικούς 
στην Ανατολική Αττική

Συλλογή εγκατα-

λειμμένων οχημά-

των στο Δήμο

Παλλήνης

Σελ. 6

Το Eldorado και η

αποικία Ελλάς!

Σελ. 17

Πολιτικές αφανι-

σμού για τα περί-

πτερα Σελ. 18

Ολιγωρίες στη δια-

χείριση απορριμμά-

των Σελ. 16

Εδώ ‘ναι η στάχτη ενός

λαού που ήταν αιώνια

φλόγα...

Κώστας Βάρναλης, 1883-1974

3500 εκπαιδευτι-

κοί συνταξιοδο-

τήθηκαν το 2015

χωρίς να γίνει κα-

νένας διορισμός!

Oι αναπληρωτές

καθηγητές δεν

έχουν εγκριθεί

ακόμη!

Σελίδα 18

Το Μαρκόπουλο απαιτεί ισομερή 
αντιμετώπιση στα βάρη των Δήμων

Σελίδες 12, 13
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

- ή θα ανακτήσει μήπως η Ελλάς την ανεξαρτησία

της;

Κατανοώ εκείνους που προσδοκούν να επωφεληθούν

προσωπικά. Είτε ως επιφανείς κολαούζοι, είτε ως

τρωκτικά. 

Εδώ ο διαπρεπής Αμερικανός D.B. Truman έγραφε το

1951 ήδη: «... πολιτικό κόμμα έφτασε να θεωρείται
αυτό μέσω του οποίου επιλέγονται οι διεκδικητές δη-
μοσίων θέσεων και αξιωμάτων»1, ενώ ο Μ. Weber,

έγραφε και περιέγραφε ότι, κόμμα είναι μια «σωμα-
τειακά συγκροτημένη ομάδα» που επιδιώκει την

πραγματοποίηση «ορισμένων αντικειμενικών επιδιώ-
ξεων, είτε στην επίτευξη προσωπικών οφελημάτων
ή και στα δύο»2. Άλλοι μελετητές πάλι συμφωνούν

πως τα κόμματα είναι συγκροτημένες ομάδες ατόμων

που με προμετωπίδα κάποια ιδεολογία, αποσκοπούν

στην άντληση προσωπικών ωφελημάτων και την κα-

τάκτηση της εξουσίας «για την αρπαγή και διανομή
μεταξύ τους, των λαφύρων». 

Τί προσδοκούν λοιπόν οι πλείστοι 

των Νεοδημοκρατών, πέραν τούτων;

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ειλικρινέστατος, απεχθανόμε-

νος τον “λαϊκισμό” δεν υποσχέθηκε και δεν εξέπεμψε

κανένα όραμα, στην πρώτη του ομιλία, προς την Κ.Ο.

(14.1.16), ή μη μόνον τον νεοπαγή, στην πολιτική επι-

στήμη όρο, “κοινωνικό ρεαλισμό”, δανεισμένο από

τις καλές τέχνες και λίαν επωφελή στο σύστημα του

νεο-κεφαλαιοκρατισμού και των επικυρίαρχων - επι-

τρόπων της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.

Επαγγέλθηκε ακόμη να ξανακάνει “μεγάλη” την κεν-

τροδεξιά παράταξη της Ν.Δ., ώστε, βεβαίως, να επα-

νακτήσει την εξουσία ικανοποιώντας τη λαχτάρα

ορισμένων ΝεοΔημοκρατών για περαιτέρω λαφυρα-

γώγηση του κράτους και ικανοποίηση της οπαδικής

ψυχολογίας των πολλών.

Επί του τελευταίου, επιτρέψτε μου να εκφράσω την

άποψη ότι, μάλλον, πρόκειται για όνειρο απατηλό και

έκφραση ευσεβών πόθων. Λαφυραγώγηση των μικρο-

τέρων κομμάτων, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ και Ενωσης Κεν-

τρώων είναι πιθανή. Όμως, ο κύριος αντίπαλος, ο

ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα μάλλον θα ωφεληθεί, από την

εκλογή Μητσοτάκη, διότι θα επιφέρει αναπότρεπτη

συσπείρωση των “κεντρο-αριστερών ψηφοφόρων,

από το φόβο επανάκαμψης της χειρότερης νεοφιλε-

λεύθερης δεξιάς.

Εκτός, ...εκτός και προκύψει ένα νέο Εθνικο-κοινω-

νικό Μέτωπο Αντίστασης και Ανατροπής - ένα νέο

ΕΑΜ, οπότε όλοι οι άλλοι ή θα σβήσουν ή θα επιβιώ-

σουν ως θύλακες συντήρησης των μνημονίων και των

Επιτρόπων της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ.

――――――

Το “κοινωνικό φύλο”

επανέρχεται!
Ένα άλλο θέμα που επίσης δεν θα ‘θελα να ξαναπιαστώ

είναι αυτό που μας είχε απασχολήσει στο προηγούμενο

τεύχος της 7ης (9-1-16): Η επέκταση του συμφώνου

συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια· μεταξύ προσώπων

του λεγόμενου “κοινωνικού φύλου”.

Είμαι  υποχρεωμένος όμως να επανέλθω διότι αρκετοί

αναγνώστες, μού επεσήμαναν ότι, ενώ εξετάζω το θέμα

κυρίως βιολογικά και δευτερευόντως ακροθιγώς, κοινω-

νιολογικά και πολιτικά, ΔΕΝ το άγγιξα καν από θρη-

σκευτικής πλευράς, ενώ είχε ξεσηκωθεί σάλος τον

περασμένο μήνα με δηλώσεις κυρίως ιεραρχών.

Να “απολογηθώ” λοιπόν.

1ον Αν θέλαμε ν’ αναλύσουμε πλήρως το θέμα θα

έπρεπε να συγγραφεί μία πολυπραγματεία διαφόρων

επιστημόνων, πράγμα που δεν έκανε η Βουλή, ως

ώφειλε: βιολόγοι, ψυχολόγοι, σεξολόγοι, ενδοκρινολό-

γοι, παιδαγωγοί, φιλόσοφοι και όχι πάντως θεολόγοι.

2ον Κάποιος μου παρατήρησε ότι στον νέο Αστικό Κώ-

δικα ο γάμος δεν ορίζεται ως “συνένωση άνδρα και γυ-
ναίκας” και ότι αναφέρονται απλώς ως “τα δύο
πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν...” (άρθρο 13).

Απαντώ συντόμως: Στον Α.Κ. κάθε ζων άνθρωπος ονο-

μάζεται (φυσικό) πρόσωπο. Το άρθρο 1350 που αναφέ-

ρεται στο Γάμο δεν τους αναφέρει καν ως πρόσωπα,

αλλά ως “μελλόνυμφους” και τούτο γιατί έχει επέλθει

πλήρως νομική εξίσωση των φύλων. Και δεν αναφέρει

“άνδρας - γυναίκα”, γιατί θεωρείται αυτονόητο. Εξ’

άλλου, στον Α.Κ. του 1941/1946 στο αντίστοιχο άρθρο,

ορίζεται ο “ανήρ” και η “γυνή”, διότι τότε οριζόταν δια-

φορετική ηλικία δικαιώματος συνάψεως γάμου (το 18ο

για τον άντρα και το 14ο για τη γυναίκα).

3ον Από θρησκευτικής πλευράς: Οι ιερείς και η εκκλη-

σία, ως φορέας, έχουν δικαίωμα να εκφράζουν άποψη,

για δύο λόγους. Αφενός ως πολίτες και αφετέρου ως

φορέας (ιδεολογικού) δόγματος. Όλες οι θρησκείες,

εκτός του μεταφυσικού (υπερφυσικού ή παραφύσει)

σκέλους, διατυπώνουν μια σειρά κανόνες, καθαρά κοι-

νωνικού χαρακτήρα, ρύθμισης της ποινικής, αστικής και

ηθικής δεοντολογίας των πιστών τους. Η υπερβολή

όμως, στην εποχή μας πλέον, με την ραγδαία και ασύλ-

ληπτη ανάπτυξη των επιστημών και της φιλοσοφικής

σκέψης, η παρέμβαση της εκκλησίας επιβάλλεται να αυ-

τοπεριορίζεται. Δεν έχουμε (ευτυχώς) θεοκρατικό κρά-

τος και ορισμένες ακρότητες, όπως του μητροπολίτη

Αιγιαλείας Αμβρόσιου όχι μόνον βλάπτουν την εκκλη-

σία, αλλά προσβάλλουν την χριστιανική θρησκεία, ερ-

χόμενες σε πλήρη αντίθεση με τα κηρύγματα του

ιδρυτή της· του Ιησού.

Διαβάστε και φρίξτε μ’ αυτά που έγραψε στον ιστότοπό

του: «...Η ομοφυλοφιλία είναι ...κακούργημα. [...] Όσοι
την βιώνουν είτε την υποστηρίζουν ...είναι αποβρά-
σματα της κοινωνίας [...] αυτούς τους ξεφτυλισμένους
φτύστε τους! Αποδοκιμάστε τους! Μαυρίστε τους!
(κάνει και μικροπολιτική). Είναι εκτρώματα της φύσεως.
[...] Όπου τους συναντάτε, φτύστε τους! Στον αγύριστο
να πάνε όλοι αυτοί οι καταραμένοι!»
Τόσο μίσος, στην εκκλησία της αγάπης και της συγχώ-

ρησης! Ακούω τον Κύριο να τους λέει: «Ο αναμάρτητος
πρώτος τον λίθον βαλέτω».
Τί να σχολιάσω; Ο εν λόγω, προφανώς και οι όμοιοί του

είναι νοσταλγοί της “ιεράς εξέτασης” και της καύσης

των αμαρτωλών στην πυρά!...

――――
1. D.B. Truman: “H κυβερνητική διαδικασία”, Ν.Υ. 1951, (σ. 270).

2. M. Wever: “Η θεωρία της κοινωνικής και οικονομικής οργανώ-

σεως”, London, 1947, σ. 373.

ΚΕΠ και η λειτουργία τους; Σελ. 6

20ό Παζάρι βιβλίου Σελ. 7

Πρόγραμμα στα σχολεία για σεξουα-
λικά μεταδιδόμενα νοσήματα Σελ. 7

Η λαϊκή της Βούλας ...φεύγει Φε-
βρουάριο Σελ. 7

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μέρος
δεύτερο γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ετσι απαντούν οι Πατριώτες και η
Ελληνική ψυχή... (καρφί) Σελ. 9

“Πλάκα μι κανς;” Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Ασανσέρ για το ...διάστημα! Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

“Σε τί χρειάζεται ο έρωτας” Φαίδρα

Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

“Εξ Οριοθετήσεως άρχεσθαι  & Οριο-

αθετήσεως παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

Έτεκεν Κυριάκο

Συνεδριάζουν τα Δ.Σ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ προσκαλεί

στην 1η/2016 δημοτική συνεδρίαση, την 18η Ιανουαρίου

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη από-

φασης σε 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ο Δήμος Κρωπίας καλεί στην  1η/2016 Τακτική Συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο

Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Κωνσταντίνου 47),  την 18η  Ια-

νουαρίου  2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’, για συζή-

τηση και λήψη απόφασης επί 11 θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης: 

Λεπτομέρειες: www.ebdomi.com / προσεχή γεγονότα
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Εκδήλωση με τίτλο «Η Τεχνολογία
στην Υπηρεσία των δημοτών Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης» πραγματοποι-

ήθηκε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου στο

ξενοδοχείο Hilton στα πλαίσια του

«Athens Hilton Money Show 2016». Η

εκδήλωση είχε στόχο να παρουσιάσει

στην κατάμεστη αίθουσα τις νέες

εφαρμογές που διαθέτει ο Δήμος 3B,

και την επίδραση τους στην καθημερι-

νότητα των δημοτών, αλλά και των ερ-

γαζόμενων του Δήμου. 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος, Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος έκανε

μια σύντομη αναφορά στις νέες ηλε-

κτρονικές εφαρμογές του Δήμου και τα

πρώτα θετικά αποτελέσματά τους. Τό-

νισε όμως, ότι είναι επιτακτική ανάγκη

να επισπευθούν οι διαδικασίες για τη

θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών διαγωνι-

σμών και ψηφιακής υπογραφής, προκει-

μένου να διασφαλιστεί περισσότερη

ταχύτητα και διαφάνεια και τρίτον

έλεγχος της αποτελεσματικότητας των

εφαρμογών,  αλλά και να μειωθεί δρα-

στικά η γραφειοκρατία, και βεβαίως, το

κόστος προμηθειών και κατασκευών.

Ανέφερε ως παράδειγμα το πρόσφατο

περιστατικό στο Δήμο με το καρτέλ

των εργολάβων, που έχει καταγγείλει

στις εισαγγελικές αρχές και το γεγο-

νός ότι τέτοιες πρακτικές θα μπορού-

σαν να είχαν αποτραπεί, αν

εφαρμοζόταν ο ηλεκτρονικός διαγωνι-

σμός στα έργα. 

Αξίζει πραγματικά να αναπαράξουμε το

παράδειγμα που ανέφερε ο  Δήμαρχος

για έναν διαγωνισμό έργων 400 χιλιά-

δων ευρώ, που έγινε προ διμήνου: Εν-

διαφέρθηκαν 97 εταιρείες. 

42 εταιρείες έλαβαν εγγυητικές επι-

στολές και τελικά συμμετείχαν μόνον

5, οι οποίες, προφανώς, κατόπιν συνεν-

νοήσεως έδωσαν προσφορές με έκ-

πτωση 7 έως 11%, ενώ το σύνηθες

είναι έκπτωση της τάξης τουλάχιστον

40%. Για το λόγο τούτο ο διαγωνισμός

κηρύχθηκε άγονος και διαβιβάστηκε ο

φάκελλος στον εισαγγελέα.

Τόνισε στη συνέχεια τη σημασία της

χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών

στη δημόσια διοίκηση και χαρακτήρισε

όσους δεν το κάνουν ακόμα το 2016,

«Ψηφιακά Ανάπηρους». 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο συνιδρυ-

τής της εταιρείας «Novoville», Ηρακλής

Μποραντάς, ο οποίος παρουσίασε την

ομώνυμη εφαρμογή που επιτρέπει

στους δημότες να αναφέρουν προβλή-

ματα της πόλης μέσω της συσκευής κι-

νητής τηλεφωνίας ή της γραμμής του

δημότη (15888), ενώ παράλληλα προ-

σφέρει στις δημοτικές υπηρεσίες ψη-

φιακή πλατφόρμα διαχείρισης των

αναφορών. Ο ομιλητής παρουσίασε και

τα αποτελέσματα χρήσης της εφαρμο-

γής στο Δήμο 3Β, τα οποία χαρακτή-

ρισε «Success Story»· πετυχημένη

ιστορία στην οποία θα επανέλθουμε ως

εφημερίδα.

Ακολούθως μίλησε ο  Δημήτρης Καπα-

κλής, διευθυντής της εταιρείας «Geoval-

ues», ο οποίος παρουσίασε την

εφαρμογή «Geopolis». Η εφαρμογή σή-

μερα βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο και

πολύ σύντομα θα δοθεί στο ευρύ κοινό

σε web (διαδικτυακή) και mobile (κινητής

επικοινωνίας) μορφή. Η εφαρμογή θα

παρέχει στους χρήστες πληροφορίες

όπως η αντικειμενική αξία μιας περιοχής,

οι χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετρά-

γωνο, ο συντελεστής δόμησης ανά ιδιο-

κτησία, αλλά και πολλές ακόμα

γεωχωρικές πληροφορίες για την πόλη.

Την εκδήλωση έκλεισε ο Γενικός Γραμ-

ματέας του Δήμου, Χάρης Κυριακίδης, ο

οποίος αναφέρθηκε στη βελτίωση της

καθημερινότητας των εργαζόμενων του

Δήμου με την χρήση των νέων τεχνολο-

γιών και την αναβάθμιση των παρεχόμε-

νων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Τέλος αναφέρθηκε επιγραμματικά σε

μια σειρά εφαρμογών και προγραμμά-

των που έχει προμηθευτεί ο Δήμος

κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο

και βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, όπως

είναι το πρόγραμμα διαχείρισης προσω-

πικού, πρόγραμμα παρακολούθησης

του προϋπολογισμού και αντίστοιχο,

παρακολούθησης του επιχειρησιακού

προγράμματος, η ηλεκτρονική υπο-

γραφή, σύστημα gis για τα απορριμμα-

τοφόρα και του κάδους απορριμμάτων,

η μηχανογράφηση της Δημοτικής Απο-

θήκης και η ηλεκτρονική οργάνωση και

διαχείριση των δημοτικών κοιμητηρίων.

Στη συνέχεια ο Γεν. Γραμματέας ανα-

κοίνωσε ότι σύντομα θα έχουν τη δυνα-

τότητα οι δημότες να πληρώνουν τις

υποχρεώσεις τους στο Δήμο με πιστω-

τική κάρτα.

K.B.

«Athens Hilton Money Show 2016»

Νέες τεχνολογίες της Δημόσιας Διοίκησης 

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

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 ασθε-

νοφόρο.

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
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“Τα Παιδεία δεν παίζει”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 21:00 την

προβολή της ταινίας “Τα Παιδία δεν παίζει”
Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης της

ταινίας.     Είσοδος-Εισφορά 3€

Σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Πάτρας τέσσερα μικρά
παιδιά αποφασίζουν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στο παιχνίδι
και φτάνουν μέχρι τον δήμαρχο της πόλης, ζητώντας να τους
φτιάξει ένα γήπεδο σ' ένα κοντινό, άχτιστο οικόπεδο. Ο Αρ-
γύρης Τσεπελίκας και η Αγγελική Ανδρικοπούλου παρακολού-
θησαν επί 1 χρόνο μια παρέα παιδιών στην Πάτρα, ηλικίας
9-14 ετών, στη μάχη τους.  Παιδιά από διαφορετικές εθνότη-
τες, αλλά ενωμένα απέναντι στους μεγάλους, που δεν θέ-
λουν να παραχωρήσουν τις εξουσίες που έχουν.

Ελληνικό ντοκιμαντέρ του 2010 που διαρκεί 80 λεπτά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Λίγη ησυχία, Παρακαλώ!

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00

στο Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” στο Κορωπί

(Βασ. Κων/νου 128) θα γίνει η παρουσίαση

του παιδικού βιβλίου του Θανάση Γκιόκα

“Λίγη ησυχία, Παρακαλώ”.
Εικονογράφηση: Θ. Γκιόκας

Εκδόσεις Mamaya

Ο Μάρκος ο λαγός ο καινούργιος γείτονας
του Ιάσονα, είναι μουσικός και έχει μεγάλα
σχέδια για το πάρτι της Θέκλας, αλλά και
για τον γείτονα του Ιάσονα. Μετά από αυτό
το πάρτι τίποτα δεν θα είναι ίδιο στο Με-
γάλο Κουκουναρόδασος.

“Χτίζω σωστά εμένα”

Το Σάββατο 23.1 και

ώρα 12:00 η Ειρήνη

Μαραζιώτη, εκπαι-

δευτικός-διατροφο-

λόγος θα παρουσιά-

σει το βιβλίο “Χτίζω
σωστά εμένα”, Εκ-

δόσεις Χριστάκη

Η ηθοποιός Μαρία
Ρήγα μαζί με τον

ήρωα του βιβλίου και με πολλή δόση χιού-
μορ θα μάθουν στα παιδιά την αξία της σω-
στής διατροφής. Θα φτιάξουν όλοι μαζί τη
διατροφική αλυσίδα. Θα διασκεδάσουν και
θα παίξουν.

Βιβλιοπωλείο “Πρόφης” στο Κορωπί (Βασ.

Κων/νου 128) 

«Οι μουσικές της Αρασέλης»

Το Σάββατο 23/1 και ώρα 18:00 η Ελένη

Γκίκα, παρουσιάζει

το βιβλιό της με

τίτλο «Οι μουσικές
της Αρασέλης».

Εικονογράφηση:

Σάντρα Ελευθερίου

Εκδόσεις Καλέντη

Η συγγραφέας θα
υποδεχθεί τους μι-
κρούς της φίλους
στον χώρο του Ten-

nis Club και θα μοιραστεί μαζί τους τα μυ-
στικά της ιστορίας.
Tennis Club (Ομιλος Αντισφαίρισης Κορω-

πίου), 1η πάροδος Νικολού, Κορωπί

"ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΙΛΗΣΑΝ" 
του Καλέντ Χοσεϊνί

H Δημοτική Βιβλιοθήκη του ΝΠΔΔ “Σφητ-

τός” του Δήμου Κρωπίας και οι εκδόσεις

Ψυχογιός  παρουσιάζουν το βιβλίο του Κα-

λέντ Χοσεϊνί “Και τα βουνά μίλησαν” την

Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ. στην

Δημοτική Βιβλιοθήκη (πεζόδρομος Γ.Σ. Πα-

πασιδέρη 13) στο Κορωπί

Βιβλιοπαρουσιάσεις στο Κορωπί

Ομιλίες που 

ενδιαφέρουν 

τους γονείς

"Όταν έρχεται και άλλο
ένα παιδί στην οικογέ-
νεια"
Τετάρτη 20/01, 19:00

"Καλλιέργεια κριτικής
σκέψης... με εργαλείο τα
διαθεματικά σχέδια εργα-
σίας."
Πέμπτη 28/01, 19:00

Οι ομιλίες γίνονται στο

Χώρο Προσωπικής Ανά-

πτυξης: Ανοιχτό Σχολείο,

Βασ. Γεωργίου Β' 49, στην

Παιανία και είναι ελεύθε-

ρες, χωρίς χρέωση.

Πληροφορίες 210 6640433

Ο Δήμος Παλλήνης, η Μητρόπολη Μεσο-

γαίας και Λαυρεωτικής και η Δευτεροβάθ-

μια Διεύθυνση Αν. Αττικής, οργανώνουν

εκδήλωση σε συνεργασία με το Παν/μιο του

Wisconsin-Madison και το International For-

giveness Institute με θέμα:  «Eνδυναμώνο-
-ντας την οικογένεια και το σχολείο μέσα
από την πρακτική της συγχώρησης».
Ομιλητές ο καθηγητής Dr. RobertEnright

και η Δρ. Πέλη Γαλίτη-Κυρβασίλη, από το

Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison, USA. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη

19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30-20:30.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

-Ο καθηγητής Dr. RobertEnright  θα μιλήσει

με θέμα «Η δύναμη της συγχώρησης μέσα
στην οικογένεια» και η Δρ. Γαλίτη με θέμα:

«Συγχώρηση: Πόσο εφικτή είναι η εφαρ-
μογή της στα σχολεία;».
Την εκδήλωση θα κλείσει ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικόλαος.

Η συγχώρηση είναι μια αρετή που  ωφελεί όχι

μόνον τη σωματική και την ψυχική υγεία του ατό-

μου που την διαθέτει, αλλά βελτιώνει και τις σχέ-

σεις συνεργασίας και συμβίωσης των ανθρώπων.

Είναι προφανές ότι ο καθένας εύκολα καταλαβαί-

νει την αξία της συγχώρησης, δύσκολα όμως την

εφαρμόζει στη ζωή του. 

Έτσι, δημιουργήθηκαν στα σχολεία τα μαθήματα

της συγχώρησης, με σκοπό να μυηθούν οι μαθη-

τές από μικρή ηλικία στην έννοια αυτής της αρε-

τής και στα οφέλη της, ώστε να μπορέσουν

αργότερα να την αξιοποιήσουν και να την εφαρ-

μόσουν με μεγαλύτερη ευκολία στις περιστάσεις

απόρριψης, εκφοβισμού και αδικίας που θα αντι-

μετωπίσουν στη ζωή τους.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε το εγκεκριμένο από το

Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα της συγχώρησης

το 2014 με υπεύθυνη συντονίστρια την ψυχοπαι-

δαγωγό Δρ. Γαλίτη. 

To πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εναλλακτική και

πρωτοποριακή προσέγγιση στην διαχείριση

θυμού, στην αντιμετώπιση της επιθετικής συμπε-

ριφοράς των μαθητών, της απόρριψης από την

ομάδα, του άγχους, της κατάθλιψης, του σχολι-

κού εκφοβισμού, της "θυματοποίησης".

«Eνδυναμώνοντας την οικογένεια και το σχολείο μέσα

από την πρακτική της συγχώρησης»
Το Μουσείο Παιδικής Τέχνης με τίτλο: “Τι κι
αν διαφέρω;”, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου

ανοίγει τις φιλόξενες πόρτες του σε μι-

κρούς και μεγάλους, από 5 έως… 100 χρο-

νών, για να γνωρίσουν την έκθεση «Μόνος
ή Μοναδικός; διαφορετικότητα και ρατσι-
σμός» με δημιουργικό, διαδραστικό τρόπο!

Από τις 11.00 έως και τις 13.00, 45λεπτες

εικαστικές δράσεις με την υποστήριξη των

ανθρώπων του Μουσείου, που επαναλαμ-

βάνονται κάθε μία ώρα, περιμένουν το

κοινό με ελεύθερη είσοδο!

Μέσα από παζλ, παιχνίδια, γρίφους και ευφάν-

ταστες δράσεις θα περιηγηθούν στα 114 έργα

ζωγραφικής, κόμικς και κατασκευές που δημι-

ούργησαν παιδιά 3-14 ετών, θα γνωρίσουν δια-

φορετικούς καλλιτέχνες και πολιτισμούς, θα

αναρωτηθούν πώς και γιατί κάποιος μένει μόνος

επειδή είναι διαφορετικός λόγω ιδιαιτεροτήτων.

Τι μπορεί να κάνει γι’ αυτό; Τι μπορούμε να κά-

νουμε εμείς; Θα ανακαλύψουμε τη μοναδικό-

τητά μας, τη μοναδική προσωπικότητα του κα-

θένα μας, πέρα από τα εξωτερικά

χαρακτηριστικά, την καταγωγή, το χρώμα ή τη

θρησκεία. Και θα δημιουργήσουμε μια… έκ-

πληξη φτιαγμένη από τα χεράκια μας! 

Στο τέλος, από 14.00-14.20, η ανοιχτή

γιορτή του Μουσείου Παιδικής Τέχνης θα…

απογειωθεί μουσικοθεατρικά!

Διεύθυνση: Κόδρου 9, Αθήνα 105 58

«Μόνος ή Μοναδικός; 
διαφορετικότητα και ρατσισμός»
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«Σμύρνη μου αγαπημένη»

Ο Σύλλογος Πανοράματος Βούλας “Πανόραμα”, ορ-

γανώνει την παρακολούθηση της θεατρικής παρά-

στασης «Σμύρνη μου αγαπημένη» στο Θέατρο

“Ελληνικός Κόσμος”. Μια μεγάλη υπερπαραγωγή

της Μιμής Ντενίση, την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου. Ανα-

χώρηση με πούλμαν από την πλατεία του Αγ. Νεκτα-

ρίου στο Πανόραμα.

Τιμή συμμετοχής 21 ευρώ (μεταφορικά και εισιτήριο)

Μια αρχόντισσα της Σμύρνης θυμάται και νοσταλγεί
τη ζωή της στη Μικρά Ασία. Ο νους της φεύγει από
την προσφυγική γειτονιά όπου μένει πια και ξαναζεί
τη χρυσή εποχή της κοσμοπολίτικης πόλης...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: M. NTENΙΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ: M. ΝΤΕΝΙΣΗ, Τ. ΧΑΛΚΙΑΣ, Κ.ΒΟΥ-

ΤΣΑΣ, Χ. ΑΛΕΧΑΝΙΑΝ, Μ. ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ, Τ. ΝΟΥ-

ΣΙΑΣ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ-

ΚΟΣ 6937120050- 6938209798

Ημερήσια Εκδρομή

στα Καλάβρυτα

Ημερήσια εκδρομή οργανώνει το Σωματείο “Πανό-

ραμα Βούλας”, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 στα

Καλάβρυτα. Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα και στο χιονο-

δρομικό κέντρο καθώς και μετάβαση από το Διακοφτό

(προαιρετικά) με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο (μέσα από

το φαράγγι του Βουραϊκού)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  16 €. Επιπλέον το αντίτιμο του τρέ-

νου. Αναχώρηση από πλατεία Αγίου Νεκταρίου στο

Πανόραμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ-

ΚΟΣ 6937120050- 6938209798

Βασιλόπιτα στον 

Αγ. Γεώργιο Κορωπίου

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου, προσκαλεί μέλη

και φίλους στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίττας που θα γίνει στο γραφείο του Συλλόγου στον Οικι-

σμό Αγ. Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την Κυριακή

17 Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί.

Βασιλόπιτα στα Αστέρια Γλυφάδας 

Ο Ομιλος Χειμερινών Κολυμβητών Γλυφάδας και η

Ομάδα Αθλητών του Beach Vollei θα κόψουν την κα-

θιερωμένη βασιλόπιττα, την Κυρική 17 Ιανουαρίου

2016 και ώρα 14.00 στα γήπεδα Beach Vollei στα

Αστέρια Γλυφάδας (Balux) 

- Έχεις ρίζες από την Κωνσταντινού-
πολη? Από τον Πόντο? Την Μικρά
Ασία? Την Καππαδοκία μήπως?

Το Πολιτιστικό Στέκι του Προγράμμα-

τος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

και οι εκδόσεις «ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ-ΛΕΜ-

ΒΟΣ» παρουσιάζουν την έκθεση φω-

τογραφίας της Κωνσταντίνας

Μπουγονικολού από τις 18 Ιανουαρίου

2016  έως τις 05 Φεβρουαρίου 2016

Εγκαίνια : Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου

2016 στις 19:00.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας της έκ-

θεσης : Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή

18:00 έως 20:00 

Παράλληλες Δράσεις : 

• Δευτέρα 25 Ιανουαρίου,  ώρα 19.00:

«Ξεριζωμός – συζήτηση για το μετα-

ναστευτικό» με την συμμετοχή των

Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Μ.Κ.Ο.

ΒΑΒΕΛ και του Μ. Κωστίδη (ανταπο-

κριτή του ΣΚΑΙ και της εφημερίδας ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ στην Κωνσταντινούπολη).

• Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα

19.00: Αναμνήσεις από τα μαγειρέ-
ματα των γιαγιάδων και των μαμάδων
μας  - Συνταγές από την Κωνσταντι-

νούπολη. 

• Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 19.00: Ρεμπέτικη βραδιά με την

ομάδα μουσικής της Κοινωνικής Επα-

νένταξης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

• Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 19.00: Προβολή της ταινίας μι-

κρού μήκους «ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ» του

Γιώργου Μουτεβελή.

Πρόσβαση: Στάση Μετρό: Αττική -

Στάση Ηλεκτρικού: Άγιος Νικόλαος. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29,

Πλ. Αμερικής, Τ 210 8640943, εσ. 111

e-mail : politistiko@kethea-diavasi.gr

Εκδηλώσεις στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση

Μονοήμερη εκδρομή 
Καλάβρυτα - Σπήλαιο Λιμνών

O Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας” οργανώνει Μονοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα -

Σπήλαιο Λιμνών και οδοντωτό σιδηρόδρομο. Κυριακή 7

Φεβρουαρίου 

Αναχώρηση 7.30 από την πλατεία έναντι Φούρνου (οδό

Σωκράτους.

Οσοι επιθυμούν να κατεβούν με τον οδοντωτό (Καλά-

βρυτα - Οδοντωτό) θα πρέπει να κάνουν κράτηση μέχρι

28 Ιανουαρίου.

Πληροφορίες Δημήτρης Ζησιμόπουλος 6974017018

Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Βασιλόπιτα με το Σύλλογο

ΠΙΚΠΑ Βούλας-Πεντέλης

O Σύλλογος “ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΕΝΤΕΛΗΣ” καλεί

στη Γενική του Συνέλευση και το κόψιμο της βασι-

λόπιτας, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα

7μ.μ. στο “Vive Mare” (δίπλα στο Δημαρχείο Βού-

λας οδός Καραμανλή 18).

Η βραδιά είναι προσφορά του Συλλόγου μας.
Η Προσωρινή Διοίκηση 

(βάσει της προσωρινής διάταξης 9/12/2015)

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

“Απολλωνία” 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης Πίτας του Συλλόγου, την Κυριακή 24 Ιανουα-

ρίου, ώρα 7μ.μ. στο ξενοδοχείο (Kαβούρι).

Καφές και τσάι, πλούσια εδέσματα, παραδοσιακή

ορχήστρα και χοροί, τραγούδι, λάτιν, πλούσια δώρα

και μεγάλες εκπλήξεις. 

Καλή Χρονιά

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 6976636609ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6988 353683 - 6944 916770

6970 503419 - 6973714584

Ξενάγηση στην Ηετιώνεια

Πύλη του Πειραιά!

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει περιήγηση και ξενά-

γηση σε ιστορικά μνημεία του Πειραιά (η  Ηετιώνεια Πύλη,

οχυρωματικό έργο του Θεμιστόκλειου τείχους και μνημείο

της κλασικής περιόδου), την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

«Η απερίσκεπτη εκποίηση του Λιμανιού του Πειραιά, του
ιστορικότερου λιμανιού στον κόσμο, αποτελεί σοβαρή
απειλή και για πολύ σημαντικά  μνημεία της ιστορίας.    Για
να αποτρέψουμε την εκποίηση της ιστορίας της πατρίδας
μας θα  πραγματοποιήσουμε ξενάγηση διαμαρτυρίας σε
σημαντικά μνημεία του Πειραιά, όπως η  Ηετιώνεια Πύλη,
οχυρωματικό έργο του Θεμιστόκλειου τείχους και μνημείο
της κλασικής περιόδου, αλλά και σε μνημεία της νεότερης
ιστορίας, όπως είναι το Σιλό και οι πέτρινες δεξαμενές
που ίσως θα δούμε για τελευταία φορά, αν προχωρήσει η
εκποίηση». 
Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου και η

συμμετοχή είναι ελεύθερη 

Συνάντηση 10.30 το πρωϊ, μπροστά στο σταθμό ΗΣΑΠ

στον Πειραιά

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

Ολυμπία Γεράρδη 6937450241 ή στο email

ena.drasi@gmail.com 
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Nέα τηλέφωνα για

Ύδρευση στο Δήμο

Παλλήνης
Ο Δήμος Παλλήνης, για την καλύτερη και αμεσότερη

επικοινωνία των πολιτών με το τμήμα Ύδρευσης -

Αποχέτευσης, ενημερώνει για τα νέα τηλέφωνα της

υπηρεσίας.   Ύδρευση - Αποχέτευση

ΝΕΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2132031666     Ύδρευση Βλάβες

ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2106604624 -  2132031666 -

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

Ζητείται εθελοντής
καθηγητής Φυσικής 

Ο Δήμος Παλλήνης,  απευθύνει κάλεσμα σε εθε-

λοντή καθηγητή ειδικότητας φυσικού, προκειμένου

να αναλάβει τη Β’ Λυκείου στο Κοινωνικό Φροντι-

στήριο.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέ-

φωνο: 2132031614 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

press@pallini.gr

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει

για το ωράριο λειτουργίας των

τριών ΚΕΠ(Κέντρα Εξυπηρέτησης

Πολιτών) σε Ανθούσα, Γέρακα,

Παλλήνη, ενώ υπενθυμίζει στους

δημότες την απευθείας (online)

σύνδεση τους με το Δημοτολόγιο.

Ωράριο, Δ/νσεις & Τηλ. ΚΕΠ:
ΚΕΠ Γέρακα, Ακαρνανίας και Καρδί-

τσης, Γέρακας, 

Τηλέφωνο: 210-66.17.650/1

Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00

έως 14:00

Τετάρτη από 08:00 έως 19:30

Σάββατο από 08:00 έως 13:30

ΚΕΠ Παλλήνης, Πεντέλης 1 και Βυ-

ζαντίου, Παλλήνη

Τηλέφωνο: 210-66.64.737 & 210-

66.64.747

Δευτέρα από 08:00 έως 19:30

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρα-

σκευή από 08:00 έως 15:00

KEΠ Ανθούσας, Γραφείο Δημ. Ενότη-

τας, Ανθούσα, 

Τηλέφωνο: 210-66.68.614

Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00

έως 15:00

Οnline σύνδεση ΚΕΠ

 - Δημοτολόγιο

Επίσης, μια ακόμα καινοτομία εφαρ-

μόζεται στο Δήμο Παλλήνης που

αφορά στην εξυπηρέτηση των δημο-

τών από τα τρία ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπη-

ρέτησης Πολιτών) σε Ανθούσα,

Γέρακα, Παλλήνη, με την  απευ-

θείας (online) σύνδεση τους με το Δη-

μοτολόγιο.

Ειδικότερα, ο δημότης μπορεί να εξυ-

πηρετηθεί και πλέον του ωραρίου λει-

τουργίας του Δήμου Παλλήνης, για

πιστοποιητικά όπως:

Οικογενειακής κατάστασης,

Γέννησης (& ταυτοπροσωπίας),

Εντοπιότητας,

Να σημειωθεί ότι οι μεταβολές των

στοιχείων που αναγράφονται στα πι-

στοποιητικά, μπορούν να γίνουν μόνο

από στην υπηρεσία του Δημοτολο-

γίου, του Δήμου Παλλήνης, στο Δη-

μαρχείο, Ιθάκης 12, Γέρακας. 

Πως γίνονται οι συναλλαγές

μέσω ΚΕΠ;
Η καινοτομία του όλου εγχειρήματος

επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι πο-

λίτες με μια επίσκεψη ή ένα τηλεφώ-

νημα στο ΚΕΠ λαμβάνουν τις πληρο-

φορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά

με τις συναλλαγές τους με τη Δημό-

σια Διοίκηση. 

Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλ-

λουν το αίτημα τους συμπληρώνοντας

την αίτηση - εξουσιοδότηση προς το

ΚΕΠ και προσκομίζοντας τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά για κάθε περί-

πτωση, για τα οποία μπορούν να

έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς, προ-

κειμένου να υποβληθούν μέσω ΚΕΠ

για την διεκπεραίωση του αιτήματος. 

Με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν

χρειάζεται να χάνει χρόνο μεταβαί-

νοντας ο ίδιος στις υπηρεσίες, καθώς

το ΚΕΠ αναλαμβάνει την διεκπεραί-

ωση των υποθέσεών του.

Στο ΚΕΠ παρέχονται ποικίλες υπηρε-

σίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε στη

διεύθυνση http://www.kep.gov.gr/,

καθώς είναι δυνατή και η αποστολή αι-

τήσεων μέσω portal και call center. 

Oι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ απερ-

γούν την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου,

ζητώντας άμεσα προσλήψεις έμπει-

ρου προσωπικού, διότι αυξάνονται

διαρκώς οι αρμοδιότητες χωρίς να

υπάρχει δυνατότητα από το έμψυχο

δυναμικό

ΕΥΡΩΖΩΝΗ, 

ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ο «Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑ-

ΧΩΜΕ), διοργανώνει τριήμερο διεθνές επιστημονικό

συνέδριο με συμμετοχή ευρωβουλευτών και ειδικών

επιστημόνων από την Ελλάδα και χώρες της ΕΕ με

θέμα: ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ

ΝΟΜΙΣΜΑ.

Το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο, από 15 -17 Ια-

νουαρίου 2016, θα πραγματοποιηθεί στο «Οικονο-

μικό Πανεπιστήμιο Αθήνας», Πατησίων 76, αίθουσα

από Δεριγνύ (Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ «Βικτώρια»)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Σάββατο, 16 Γενάρη (πρωί – απόγευμα)

2ος ΚΥΚΛΟΣ: ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Μέρος Α: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ-

ΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Μέρος Β: ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ-ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΔΙΕ-

ΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κυριακή, 17 Γενάρη (πρωί - απόγευμα)

3ος ΚΥΚΛΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέρος Α: ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ & ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Μέρος Β - Στρογγυλό Τραπέζι: ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ - ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ -«ΜΕΤΩΠΟ» ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΜΝΗ-

ΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Aναλυτικά το πρόγραμμα στο www.ebdomi.com - προ-

σεχή γεγονότα.

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει

ότι από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου

2016 ξεκινά η περισυλλογή και

απόσυρση εγκαταλελειμμένων

οχημάτων, για τα οποία οι ιδιοκτή-

τες τους δεν μερίμνησαν σχετι-

κώς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα

βελτίωσης της εικόνας της πόλης,

αλλά και της αποσυμφόρησης του

προβλήματος έλλειψης χώρων

στάθμευσης.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου

Παλλήνης, εφάρμοσε το Προ-

εδρικό Διάταγμα 116/2004, που

προβλέπει την απόσυρση εγκατα-

λελειμμένων Ι.Χ. σε εύλογο χρο-

νικό διάστημα (και αφού

παρέλθουν τρεις μήνες και 45 ημέ-

ρες συνολικά) και κατόπιν επικόλ-

λησης σχετικών εγγράφων

(ειδοποιητηρίων).

Ο Δήμος Παλλήνης απευθύνει έκ-

κληση στους ιδιοκτήτες που έχουν

εγκαταλείψει τα οχήματά τους

στους δρόμους της πόλης, να

φροντίσουν την απόσυρσή τους,

καθώς αποτελούν εστία μόλυνσης,

δημιουργούν κώλυμα στην στάθ-

μευση και την κυκλοφορία των εν

λειτουργία οχημάτων.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

που περισυλλέγονται από το Δήμο

Παλλήνης, οδηγούνται προς ανα-

κύκλωση.

Tηλέφωνο Γραφείου Εγκαταλελει-

μένων Οχημάτων: 210 6662144,

210 6662142.

Συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων 

στο Δήμο Παλλήνης

Ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ Δήμου Παλλήνης
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Συνέδριο

για τη διαχείριση

των απορριμμάτων
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE) με πρω-

τοβουλία της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και

Περιβάλλοντος, διοργανώνει σε συνεργασία με το

Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ειδικό θεματικό

Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη  (15-16 Ιανουαρίου

2016, Ξενοδοχείο Thraki Palace), με θέμα: «Μοντέλα

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο

Ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμια-

κών και Οικονομικών Παραμέτρων»

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης και διεξάγεται σε συνεργα-

σία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και απευθύνεται

στους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους της

χώρας, καθώς επίσης στους συμβούλους ανάπτυξης

των ΠΕΔ και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

που ασχολούνται με το Περιβάλλον.

20ο ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΠΛΑΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΚΟΤΖΙΑ)

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ανοιχτά καθημερινά, Σάββατα και Κυριακές 

από 9 πρωί έως 9 βράδυ

Το Παζάρι Βιβλίου του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου

(Σ.ΕΚ.Β.) γιορτάζει φέτος τα 20α γενέθλιά του. 

Πραγματοποιείται για άλλη μια χρονιά στην Πλατεία

Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), σε συνδιοργάνωση με

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών-Βιβλιοχαρτο-

πωλών (Π.Ο.Ε.Β.) και με την ευγενική υποστήριξη

του Οργανισμού Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας

Δήμου Αθηναίων

(Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).

Από το Σάββατο 16 Ιανουα-

ρίου και για είκοσι τρεις ημέ-

ρες, έως και την Κυριακή 07

Φεβρουαρίου 2016, 150 εκδό-

τες και πάνω από 300.000 βι-

βλία θα βρίσκονται στην

Πλατεία Κοτζιά στο μεγαλύ-

τερο και πλέον οργανωμένο

Παζάρι Βιβλίου  με κεντρικό

σύνθημα: «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ».

Το Παζάρι Βιβλίου  είναι μία θεσμοθετημένη εκδή-

λωση, που διοργανώνεται εδώ και είκοσι  χρόνια  για

να προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, χιλιάδες τίτ-

λους βιβλίων σε πολύ χαμηλές τιμές, από 1 ευρώ!

Στο φετινό 20ο Παζάρι Βιβλίου 2016,  συμμετέχουν

εκδότες από όλη την Ελλάδα προσφέροντας πάνω

από 7.000 τίτλους βιβλίων σε τιμές, που δεν ξεπερ-

νούν το 30% της αρχικής τους λιανικής τιμής. Σε μία

σύγχρονη, υπαίθρια, στεγασμένη και θερμαινόμενη

εγκατάσταση, οι φίλοι του βιβλίου θα έχουν την ευ-

καιρία να προμηθευτούν αξιόλογα βιβλία από μία με-

γάλη ποικιλία τίτλων.           

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ξεκίνησε, Δευτέρα

11/1/2016 διαδικασία κατάσχεσης του ποσού των

6.826.489,17€ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του

ΟΛΠ. Το ποσό αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΛΠ

προς τον Δήμο για μη καταβληθέντα δημοτικά τέλη, καθώς

και τα σχετικά πρόστιμα. Η κατάσχεση στηρίζεται στις τε-

λεσίδικες Αποφάσεις 1869/2014 και 2122/2013 του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας.

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Χρήστος Βρετ-

τάκος, σχολίασε σχετικά «Όλοι έχουν πάρει το μήνυμα ότι
αυτή η δημοτική αρχή δεν κάνει ούτε χάρες ούτε εξαιρέ-
σεις, ειδικά όσον αφορά σε εταιρείες που για πολλά χρό-
νια έχουν ωφεληθεί από την πόλη. Εδώ και ενάμιση χρόνο
η δημοτική αρχή και οι εργαζόμενοι εργαζόμαστε σκληρά
για να εισπράξουμε οφειλόμενα παρελθόντων ετών. Νοι-
κοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου μας με σκοπό να
παρέχουμε περισσότερα στους δημότες μας».

σ.σ. Το επισημαίνουμε αυτό αφενός για να δούμε ότι οι

Δήμοι έχουν τρόπο να διεκδικήσουν, όχι μόνο από τον

φτωχό δημότη, αλλά και από μια ...πολυεθνική. 

Τώρα μένει να δούμε αν θα μπορέσει να προχωρήσει ή θα

τον σταματήσει η ...κεντρική διοίκηση;

Μην ξεχνάμε ότι για τις “πολυεθνικές” με νόμο που ψήφι-

σαν πρόσφατα δεν υποχρεούνται να πληρώνουν δημοτικά

τέλη στον οικείο Δήμο!!

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κατάσχει 
τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΠ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ανακοινώ-

νει ότι, στα πλαίσια των δράσεων Προαγωγής και Αγω-

γής που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής, ενεργοποιεί

δράσεις με θέμα  την «Πρόληψη Σεξουαλικώς Μεταδι-

δόμενων Νοσημάτων», πρόγραμμα που επανεγκρίθηκε

από το Υπουργείο Παιδείας.

Στις δράσεις περιλαμβάνεται ετήσιο σχέδιο που αφορά

ομιλίες στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι δράσεις αυτές θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος

του τρέχοντος σχολικού έτους, με ομιλίες διάρκειας

δύο περίπου διδακτικών ωρών εντός διδακτικού ωρα-

ρίου. 

Για τον μήνα Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί ομιλίες

στο 2ο Γυμνάσιο Αχαρνών (18/1), στο 3ο ΕΠΑΛ Αχαρ-

νών (19/1), στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης (22/1), στο 2ο

Λύκειο Γέρακα (25/1) και στο 2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών (26/1). 

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η ευαι-

σθητοποίηση των νέων με σκοπό την απόκτηση γνώ-

σεων και αλλαγή συμπεριφοράς για την πρόληψη των

σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων.

H λαϊκή αγορά της Βούλας που έχει

μεταφερθεί στην οδό Μεταξά, δημι-

ουργώντας πολλά προβλήματα και

στους εκεί κατοίκους, αλλά και στους

αγοραστές κατοίκους που δεν μπο-

ρούν εύκολα να την προσεγγίσουν,

δεν θα φύγει, όπως είχε αποφασίσει

το Δημοτικό Συμβούλιο της Βούλας,

αρχές Ιανουαρίου, αλλά ένα μήνα

μετά και πιο συγκεκριμένα στις 11 Φε-

βρουαρίου.

Ο λόγος που μας εξήγησε ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Δημοσθ. Βαμβασάκης,

αλλά και το δελτίο τύπου που ακολού-

θησε από το Δήμο, είναι ότι ο χρόνος

παραμονής μιας λαϊκής μετράει από

την ημέρα που βγάζει απόφαση η Πε-

ριφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια και δη

το περιφερειακό Συμβούλιο, πήρε την

απόφαση τον Αύγουστο

(1687/13/8/2015), επομένως 6 μήνες

συμπληρώνονται τον Φεβρουάριο.

Λίγη υπομονή λοιπόν από όλους...

Yπενθυμίζουμε ότι η Λαϊκή Αγορά της

Βάρης πραγματοποιείται κάθε Παρα-

σκευή από τις 18/9 έως τις 14/6 στο

παρκινγκ της πλαζ Βάρκιζας και τους

υπόλοιπους τρεις μήνες, από 15/6 έως

τις 17/9 στο παρκινγκ επί της Οδού

Μουτούση, έξω από τα σχολεία της

Δ.Ε. Βάρης.

Στη Βουλιαγμένη λειτουργεί Λαϊκή

Αγορά κάθε Σάββατο στην Οδό Θη-

σέως, μεταξύ των οδών Άρεως και Αι-

όλου.

11 Φεβρουαρίου μετακινείται η Λαϊκή Αγορά της Βούλας

Πρόγραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας στα σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην  Ανατολική Αττική
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Ο Παπαδιαμάντης δεν έδωσε συνεχιστές

του δικού του ιδιώματος  γραφής. Αρχικά

η συγγραφική πορεία  του Παπαδιαμάντη,

καταγράφει    μια  δυναμική προσήλωση

στην περιγραφή της  φύσης.   Αργότερα

προχωρεί  στην ηθογραφία, εξελικτικά  δε

μετακυλίει   σε ένα πάντρεμα  με  μια  ρε-

αλιστική δραματικότητα, που σε κατάληξη

θα εκτονωθεί   σε   ένα τραγικό ψυχογρά-

φημα.

Έγραψε σε μια γλώσσα απόλυτα δική του.

«Γράφω όπως θέλω» δήλωνε  στους επι-

κριτές του. Και  όντως έτσι έγραφε. Αυτό

δε το τελευταίο είναι το οποίο  πρώτο βρέ-

θηκε  στο στόχαστρο των αντιπάλων του.

Σε αυτή τη δική του λεκτική σύνθεση, η

απόχρωση  ήταν ένα βυζαντινογενές

σκαμπανέβασμα μιάς καθαρεύουσας,

ενίοτε  εμπλουτισμένης με αρχαϊκά και δη-

μοτικά στοιχεία, και  με διάνθιση  από  φυ-

τεμένους  συχνούς  διαλόγους, παρμένους

από τη Σκιαθίτικη διάλεκτο.  Αυτή είναι η

γλώσσα του Παπαδιαμάντη  η οποία  με

πλέξιμο  παιχνιδιάρικο  στην αναπόληση

του παρελθόντος, κυριολεκτικά  θέλγει. Για

τους αρνητές του όμως, ήταν  μια αποσύν-

θεση της Ελληνικής γλώσσας. Και  σε αυ-

τούς τους αρνητές  καταγράφονται  ηχηρά

ονόματα, αλλά και πάλι οι θαυμαστές του

σε αριθμό και πνεύμα βαραίνουν πολλοί

μα και περισσότεροι.                                                                                                                                       

Καιρός όμως  «καιρός του σπείρειν και και-
ρός  του θερίζειν». Και ο θερισμός στο

έργο του Παπαδιαμάντη μοιάζει με  το

καλό κρασί. Ωριμάζει με το χρόνο.  Ο χρό-

νος στο πέρασμά του, αντί να σβήνει το

κλέος του Παπαδιαμάντη,  το ωριμάζει σε

αλληγορία του και   καυστικότητα, σε τρυ-

φερά απραγματοποίητα οράματα, έστω και

εν πολλοίς ουτοπικά. Μαζεμένο  το όλο

λογοτεχνικό του έργο, ζωντανός δεν αξιώ-

θηκε να το ιδεί ποτέ. Ο Βαλέτας, μετά την

απομάκρυνση των δικαιωμάτων από τους

κληρονόμους τού ποιητή, σε ένα πεντά-

τομο πόνημα, έφερε στο φως περίπου 180

συγγραφές  του, που συμποσούνται  σε

άρθρα, αφηγήματα, διηγήματα, επιστολές

και ποιήματα.  Ολα  δε φέρουν  την υπο-

γραφή  Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ή και

μόνο   τα αρχικά   Α. Π. ή ακόμη και τα ψευ-

δώνυμα “Βυζαντινός” η και  “Βοημός” από

το μποέμ  σαν δηλωτικό της ανένταχτής

του στην “καθώς πρέπει κοινωνία”.  Το

πρώτο διήγημα που έγραψε ήταν “το Χρι-
στόψωμο”, από αυτό δε, πήρε και τα πρώτο

του μεροκάματο, όταν δημοσιεύτηκε στο

έντυπο “Εφημερίς” το 1887  και με το ν

υπότιτλο: “Διήγημα Πρωτότυπον”. Είναι μια

τραγική ιστορία.  Το σκηνικό μοτίβο  γνω-

στό εδώ  και στα παγκόσμια σπιτικά: η κακή

πεθερά  που μισεί την καλή νύφη. Η πεθερά

δηλητηριάζει το χριστόψωμο για τη νύφη,

αλλά από λάθος το γεύεται ο γυιός της.  Το

πρώτο μεγάλο αφηγηματικό μυθιστόρημα

ήταν “η  Μετανάστις”. Είναι ερωτικό δράμα

που παίζεται στη  Μασσαλία,  όπου η πανώ-

λις θερίζει και στη  Σμύρνη.

Το κορυφαίο του έργο γράφεται με τη “Φό-

νισσα”. Μια γυναίκα, η Χαδούλα,  με την

τυπική εικόνα της γυναίκας της Ελληνικής

υπαίθρου του 19ου αιώνα,  όπου στην αν-

δροκρατούμενη κοινωνία του νησιού,

αυτή δεν μπορεί να έχει τη δική της γνώμη.

Στο σπίτι της,  στην πραγματικότητα είναι

μια δούλα των πάντων.   Όταν  μάλιστα

παντρεύτηκε τον Ιωάννη Φράγκου,  έχασε

και το όνομα της. Έκτοτε όλοι τη φωνά-

ζανε “Φραγκογιαννού”. Η  Φραγκογιαννού,

γίνεται τώρα δούλα, σε άντρα και παιδιά,

αλλά και μάνα και πατέρα. Την δε κακομοι-

ριά της ζωής της  τη φορτώνει  στο ότι

είναι θηλυκό και την ευθύνη της κοινωνίας

στο  ότι η κοινωνία αφήνει τα  κορίτσια να

γεννιώνται. « Τι να σας πώ.  Έτσι τούρχε-
ται τ΄ανθρώπου την ώρα που γεννιώνται
αυτά τα θηλυκά, να τα καρυδοπνίγει».
Και  στο σαλεμένο της μυαλό αρχίζει να

δουλεύεται ένα νοσηρό  σχέδιο.

Να εξοντώνει κάθε θηλυκό που γεννιέται.

Και  η ανόσια πράξη αρχίζει με  το θηλυκό

νεογέννητο της κόρης της. «Της φραγκο-
γιαννούς άρχισε πράγματι να ψηλώνει ο
νους της.  Είχε παραλογίσει. Επί τέλους
επόμενον ήτο  διότι είχε εξαρθεί σε ανώ-
τερα ζητήματα.  Έκλινεν επί του λίκνου.
’Εχωσε τους δυο μακρούς σκληρούς δα-
κτύλους μέσα στο στόμα  του μικρού δια
να το σκάσει…..   Και παρέτεινεν το σκά-
σιμον επί μακρόν. Είτα εξάγουσα τους δα-
κτύλους της από το  μικρόν στόμα, του
οποίου είχε κοπή η αναπνοή,  έδραξεν τον
λαιμόν του βρέφους και το έσφιγξεν
επ΄όλιγα δευτερόλεπτα.  Είχε ψηλώσει ο
νούς της». Και οι εγκληματικές της πρά-

ξεις συνεχίζονται, τις οποίες βέβαια τις θε-

ωρεί σαν πράξεις που έπρεπε να  τις είχε

κάνει ο θεός. Οι αρχές την υποψιάζονται,

την στριμώχνουν  εκεί   κοντά  στο εκκλη-

σάκι του αγίου Σώστη που τρέχει να βρεί

άσυλο. Και ενώ προσπαθεί να σωθεί, δεν

προλαβαίνει να περάσει το στενό αμμου-

δένιο πέρασμα, που σαν γεφυράκι  θα την

έφερνε στην εκκλησιά για να σωθεί.  Πλημ-

μύρα θαλασσινή είχε αρχίσει να σκεπάζει

αυτό  το αμμουδένιο πέρασμα, και την πνί-

γει. Διαβάζω σταχυολόγηση από το κεί-

μενο: «Η άμμος ήτο ολισθηρά. Θα

προλάβω σκέφτηκε. Το κύμα ανήρχετο,
εφούσκωνε. Η γυνή δεν οπισθοδρόμησε.
Δεν είχεν άλλην ελπίδα σωτηρίας. Το κύμα
ανέβαινε - ανέβαινε  Η Φραγκογιαννού
επάτει. Η άμμος ενέδιδεν. Οι πόδες  της
εγλυστρούσαν. Ο βράχος του Αγίου Σώ-
ζοντος απείχε περί τας δώδεκα οργυιάς
από την ακτήν. Ο λαιμός της άμμου,  το πέ-
ραμα, θα ήτο πλέον ή πεντήκοντα βημάτων
το μήκος.  Τώρα το κύμα την έφθασεν ως
το γόνυ,  είτα ως την μέσην, εγίνετο βάλ-
τος, λάκκος. Το κύμα ανήλθεν ως το στέρ-
νον.  Όπισθεν ακούσθηκαν οι τουφεκιές
των ανδρών. Δέκα βήματα απείχε από τον
Άγιον Σώστην.  Δεν είχε πλέον έδαφος να
πατήσει, εγονάτισεν. Εις το στόμα της ει-
σέρχετο  το αλμυρόν και πικρόν ύδωρ. Τα
κύματα εφούσκωναν αγρίως ως να είχον
πάθος εκάλυψαν τους μυκτήρας και τα ώτα
της.  Την στιγμήν εκείνην, το βλέμμα της
Φραγκογιαννούς  αντίκρυσεν το Μποστάνι,
την έρημον βορειοδυτικήν ακτήν όπου της
είχον δώσει ως προίκα ένα αγρόν, όταν νε-
άνιδα την επάνδρευσαν και την εκουκού-
λωσαν και την έκαμαν νύφη οι γονείς της.
“Ω! το προικιό μου”, είπε. Αυταί υπήρξαν αι
τελευταίαι της λέξεις». 

Η σκηνή αυτή του δραματικού θανάτου

της, απόλυτα τραγική, εμπεριέχει την αλ-

ληγορία  για την  βασανιστική πορεία, την

ιστορική της γυναίκας. Της γυναίκας  που

ακόμα και σήμερα με τον κακό ή  τον κα-

λοφανή τρόπο πουλιέται και αγοράζεται

στον δυναστικό βίο της. Και όμως,  αυτή

που πουλιέται και αγοράζεται είναι η μάνα

μας, η γεννήτρα του γένους και της φυλής.

Θα κλείσω   με τα λόγια  του Γιάννη  Χα-

τζίνη. «Τον Παπαδιαμάντη δεν τον μιμήθη-

καν  γιατί όλοι,  σύγχρονοί του και

μεταγενέστεροι, όρθωσαν σύνορα μεταξύ

τους,  ανοιχτά όμως  προς κάθε ξενόφερτο

ευρωπαϊκό πρότυπο.

Αλλά  και για ένα δεύτερο λόγο.  Απέφυ-

γαν εσκεμμένα εκείνο το σημείο που

έπρεπε να θαμάζουν, γιατί ο Παπαδιαμάν-

της ήταν απλησίαστος,  έστω και  αν βρέ-

θηκε και βρίσκεται  έξω από την εποχή του

και από την εποχή μας».  

γιαννης κορναράκης του μάνθου 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

ο δικός μας “κοσμοκαλόγερος”
Μέρος δεύτερο

Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών και επικεφαλής της Παράταξης

"180 Μοίρες, Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο!" και Περιφερει-

ακός Σύμβουλος, Γιώργος Κουμουτσάκος, παραιτήθηκε

από το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά τον ορισμό του ως

Εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ.

Η παραίτησή του έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, την

Πέμπτη 14/1/16, όπου και είπε μεταξύ άλλων: 

«Με αίσθημα ευθύνης και τιμώντας την Αυτοδιοίκηση στην
οποία πιστεύω βαθιά, παραιτούμαι σήμερα από μέλος του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 
Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των νέων μου καθηκόντων στη
θέση του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν
θα μου επιτρέπουν την αφοσίωση που απαιτεί ο θεσμικός
ρόλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι με την
απόφασή μου αυτή τιμώ και τα προηγούμενα αυτοδιοικη-

τικά και τα νέα απαιτητικά καθήκοντά μου. 
Θα βρίσκομαι πάντα δίπλα στους πολίτες της Περιφέρειας,
συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων τους, απ’

όποια θέση κι αν βρεθώ.  

Τους ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη που μου έδωσαν στις
Περιφερειακές εκλογές. 
Ευχαριστώ επίσης τους - πρωτίστως φίλους - συνεργάτες
μου στην Περιφέρεια γι’ αυτό το ωραίο αυτοδιοικητικό τα-
ξίδι. 
Αποχωρώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πλου-
σιότερος σε γνώση και εμπειρία.
Είμαι βέβαιος ότι η παράταξη "180 Μοίρες, Η Αττική Αλλά-
ζει Πρόσωπο!", στην οποία παραμένω, θα εκπροσωπηθεί
επάξια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής από Περιφε-
ρειακό της Σύμβουλο που θα αναδειχθεί, το αμέσως προ-
σεχές διάστημα, με δημοκρατική διαβούλευση και
διαδικασία. 
Η πορεία μας συνεχίζεται».   

Παραιτήθηκε από Περιφερειακός Σύμβουλος ο Γιώργος Κουμουτσάκος
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Ετσι απαντούν οι Πατριώτες 

Ο Πολωνός υπουργός της Δικαιοσύνης, Ζμπίγνιου

Ζιόμπρο, με οξύτατη επιστολή του, απάντησε στις

επικρίσεις του Επιτρόπου της Ε.Ε. Γκούντερ Έτιγκερ,

για τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των ΜΜΕ

στον Πολωνία.

Στην επιστολή του ο Πολωνός υπουργός αμφισβή-

τησε τον σεβασμό του Βερολίνου στην ελευθεροτυ-

πία και αναφέρθηκε στη ναζιστική κατοχή της

Πολωνίας!

Συγκεκριμένα η Κομισιόν απηύθυνε στην Πολωνία το

ερώτημα πώς συμβιβάζεται με τις αρχές της Ε.Ε.

περί ελευθερίας των ΜΜΕ ο νέος νόμος, ο οποίος

αναθέτει τον διορισμό των διευθυντών προγραμμά-

των των κρατικών ΜΜΕ στον υπουργό Οικονομικών.

Μάλιστα ο επίτροπος, (υπεύθυνος προπαγάνδας των

Βρυξελλών), δήλωσε την περασμένη βδομάδα ότι η

Πολωνία, το μεγαλύτερο μέλος της ΕΕ στην ανατο-

λική Ευρώπη, θα πρέπει να τεθεί υπό εποπτεία μετά

την πρότασή της για την επιβολή ελέγχου στις εκ-

πομπές των κρατικών ραδιο-τηλεοπτικών μέσων και

την αλλαγή της σύνθεσης του συνταγματικού δικα-

στηρίου.

Η απάντηση του Ζιόμπρο ήταν τσεκούρι και αυτή που

αρμόζει σε έναν αρχηγό κράτους που σέβεται την

εθνική του κυριαρχία. «Δεν συνηθίζω να απαντώ σε
ανόητα σχόλια ξένων πολιτικών για την Πολωνία».
«Παρόμοια φρασεολογία, από ένα Γερμανό πολιτικό,
ανακαλεί στους Πολωνούς πολίτες και σε εμένα τον
ίδιο τις χειρότερες αναμνήσεις. Είμαι εγγονός Πο-
λωνού αξιωματικού που κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πό-
λεμο πολέμησε στον μυστικό Εθνικό Στρατό κατά
της “γερμανικής εποπτείας*”». 
H εικόνα είναι από το εξώφυλλο του μεγάλης κυκλο-

φορίας εβδομαδιαίου πολωνικού περιοδικού Wprost.

με ολοσέλιδη φωτογραφία της Φράου Μέρκελ και

των επιτελών της στην Ε.Ε. Γιούνκερ, Έτιγκερ και

Σουλτς, με στολές της γερμανικής Βέρμαχτ, σκυμμέ-

νους πάνω σε απλωμένους χάρτες και με τίτλο: «Θέ-
λουν να εποπτεύουν πάλι την Πολωνία».
* Ο Εθνικός Στρατός ήταν η σημαντικότερη αντιστα-

σιακή οργάνωση, και η χρήση της λέξης “εποπτεία”

εσκεμμένα συσχετίζει το μέτρο που προτείνει σή-

μερα ο Γερμανός Επίτροπος της ΕΕ σε βάρος της Πο-

λωνίας με την γερμανική κατοχή της χώρας.

Ανάδειξη: Μιχ. Στυλιανού

http://ithesis.gr

Και η ελληνική όψη!!!

Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ηλεκτρονική έκ-

δοση της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, «ο
Τσακαλώτος θέλει να αποδεχθεί μια προσφορά που
είχε κάνει ο Σόιμπλε στους Έλληνες ήδη προ ετών».
Όπως διευκρινίζεται, ο Σόιμπλε είχε προτείνει σε συ-
νεννόηση με τους υπουργούς Οικονομικών των γερ-
μανικών κρατιδίων την αποστολή (σ.σ. στην Ελλάδα)
500 υπαλλήλων των υπηρεσιών φορολογικού ελέγ-
χου. Εως σήμερα πάντως από τις ελληνικές αρχές
έχουν ζητηθεί μόλις 10.

Δηλαδή, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Ε. Τσα-

καλώτος αποδέχεται μετά χαράς να αλώσουν τις

κρατικές υπηρεσίες Γερμανοί υπάλληλοι!!!

Aιδώς Αργείοι!!!

www.dw.gr

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Από τις εκδόσεις «Μυνχάουζεν» κυκλοφόρησε το

best seller μυθιστόρημα του Αλέξη Τσίπρα «Έρχεται
η Ανάπτυξη». Το συνταρακτικό αριστούργημα –που

έχει κάνει εκατομμύρια Έλληνες να παραμιλάνε- συ-

νοδεύεται από cd με τα τραγούδια του συγγραφέα,

που έσπασαν όλα τα ρεκόρ χρυσών δίσκων, όπως τα

κοσμαγάπητα «Σ’ ένα νόμο μ’ ένα άρθρο», «Θα σκίσω
τα Μνημόνια» (με έξτρα μπόνους ένα τρέντυ δι-

χτυωτό καλσόν με τη λέξη μνημόνιο στα επίμαχα ση-

μεία), «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» (που

προκαλεί κοσμογονικές αναταράξεις στο διεθνές

τραπεζικό κατεστημένο, με συνέπεια και δοθέντος

ότι κατέστη πλέον απαγορευτικό στους τραπεζίτες ν’

αρπάζουν τα σπίτια με τα χέρια τους, ήδη να υποβάλ-

λονται σε ειδικές ασκήσεις γιόγκα ώστε να μπορούν

ν’ αρπάζουν τα σπίτια με τα πόδια τους.

Στα πλαίσια ενίσχυσης των οικονομικών του κόμμα-

τος οι ΑΝ.ΕΛ ανήγγειλαν την κυκλοφορία ενός σα-

γηνευτικού αρώματος, του «ΑΝΕΛ», με γνήσιο

απόσταγμα κροκοδείλιων δακρύων. Οι αγοραστές θα

παίρνουν δώρο ένα cd με λεβέντικα τσάμικα, όπως το

θρυλικό «Με χίλια ψυχωμένα ΘΑ, έκανα Κούγκι το
Υ.ΕΘ.Α» και το αντάρτικο «Παιδιά μ’ στη Βουλιαγ-
μένη βροντούν οι αντρειωμένοι».

Παράλληλα, το «παράλληλο πρόγραμμα» του ΣΥΡΙΖΑ

βαδίζει σε νέες δραματικές ατραπούς. Όθεν, για να

ενισχυθεί η αναγνώριση του παράλληλου προγράμ-

ματος από την κοινωνία, εκρίθη αναγκαίο να κυκλο-

φορήσουν εκατομμύρια μπλουζάκια με τυπωμένη την

πιο περίλυπη έκφραση του πρωθυπουργού και με ποι-

κιλία των αγωνιστικών του δηλώσεων, όπως «Με πίε-
σαν», «Μ’ εκβίασαν», «Μ’ απείλησαν», «Δεν ήξερα»,
«Δεν ήθελα», «Δεν κατάλαβα» και το άκρως αισθη-

σιακό «Πονάω αλλά πρέπει».

Έδαφος φαίνεται να κερδίζει και η πρόταση επανα-

ξιοποίησης της παλιάς κινηματογραφικής ατάκας του

Δήμου Σταρένιου «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας», αλλά

η ιδέα της αφίσας με την Άνκελα Μέρκελ ντυμένη με

λαϊκή ενδυμασία της Πρωσσίας, να κρατά μιάν αγκα-

λιά λουκάνικα, φαίνεται ότι συναντά έντονες αντι-

δράσεις.

Η Διεθνής των τραπεζών περνά στην αντεπίθεση με

σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους θαυμαστές της»
και την εξόχως συγκλονιστική επιστράτευση του

Λόρκα «Από έρωτα πεθαίνουν τα πουλιά-Τα μνημόνια
δεν σκοτώνουνε κανέναν».

Με άκρα μυστικότητα, ευρωπαϊκοί και αμερικανικοί θ-

εσμοί ανέθεσαν σε ειδικούς εκπαιδευτές την προετοι-

μασία του πανέξυπνου χιμπαντζή Μπέμπη ως

επόμενου υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος. Στα

πρώτα δοκιμαστικά τεστ γνώσεων ο Μπέμπης υπε-

ρέβη κάθε προσδοκία. 

Οι εκπαιδευτές αισιοδοξούν ότι θα ξεπεραστεί ένα

ασήμαντο προβληματάκι και συγκεκριμμένα στο μά-

θημα «Μπέμπη κερδίζεις 5 μπανάνες τη μέρα, και φο-
ρολογείσαι με 6 μπανάνες τη μέρα, έλα τώρα
πλήρωσε τους φόρους σου», όπου ο Μπέμπης δείχνει

κάθε φορά τα δόντια του και τα …προσωπικά του δε-

δομένα. 

«Πλάκα μι κανς»;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το μόνο που δεν ξέρει η Ελληνίδα μάνα, είναι τι θα μα-

γειρέψει αύριο. 

4 Χωρίς σχόλια...

Θυμάστε τους γονείς σας να σας λένε να μη διαβάζετε

στο σκοτάδι; Κάτι αντίστοιχο έρχονται να προειδοποι-

ήσουν ορισμένοι γιατροί σήμερα για την ανάγνωση σε

κινητά τηλέφωνα  ή tablet στο σκοτάδι.

Ο καθηγητής Λι Λι, διευθυντής του νοσοκομείου της

Οφθαλμολογίας, δήλωσε: η απευθείας παρατήρηση για

30 λεπτά θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη οπτική εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας που οδηγεί σε ταχεία επιδεί-
νωση της όρασης. Κι ότι το σύμπτωμα της εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας ως επί το πλείστον βιώνεται από
τους ηλικιωμένους, αλλά τον τελευταίο καιρό οι ασθε-
νείς γίνονται όλο και νεότεροι. 

Οι ασθενείς που είναι 30-40 ετών αυξήθηκαν κατά 3%,

οι περισσότεροι είναι συχνοί χρήστες των τηλεφώνων.

Το ιρλανδικό Κολέγιο Οφθαλμιάτρων φαίνεται να έχει

αντίθετη άποψη. Ως μέλος του Συμβουλίου, ο Δρ Γκάρι

Treacy εξηγεί πως η όποια ένταση μπορεί να αισθάνε-

στε δεν κάνει καμμία ζημιά στα μάτια σας και υποστηρί-

ζει πως όλος αυτός ο μύθος στηρίζεται στις

προσπάθειες να βάλουν οι γονείς τα παιδιά για ύπνο.

Μεγαλώνοντας μ’ αυτή την συνήθεια, έγινε δεδομένο.

Το να κοιτάς οθόνες υπό αμυδρό φως δεν θα σας προ-

καλέσει κάποια ζημία, αντιθέτως, τα μάτια σας μπορεί

να γίνουν πιο ισχυρά.

«Καθώς μεγαλώνουμε, η ανάγνωση γίνεται πιο δύ-
σκολη. Είναι επειδή όσο πιο νέα είναι τα μάτια, τόσο πιο
εύκολα διακρίνουν την αντίθεση μεταξύ μαύρου και λευ-
κού. Όσο τα μάτια γερνούν, όλο και περισσότερο φως
χρειάζεται για να κάνει μια σαφή διάκριση μεταξύ μαύ-
ρου και άσπρου". Οπότε, δεν υπάρχει κίνδυνος για την

παρακολούθηση της εικόνας ενός κινητού ή tablet ενώ

είμαστε στο κρεβάτι ...

Αν πρέπει να προσέξουμε κάτι σχετικό με τα

κινητά/tablets κ.τ.λ. την ώρα που πεφτουμε στο κρεβάτι

για ύπνο, δεν είναι τόσο τα πιθανά ιατρικά προβλήματα,

όσο τα σίγουρα διαπροσωπικά προβλήματα που προκα-

λεί. Αφού όλο και περισσότερα ζευγάρια, αντί να συν-

δεθούν ερωτικά ή συντροφικά, χάνονται στις οθόνες

τους... 

Ουρανοξύστης 20 χιλιομέτρων για εξερεύ-

νηση του διαστήματος!

Αυτός είναι ο πρωτότυπος τρόπος που προ-

τείνει η καναδική εταιρεία Thoth Technology

ώστε να μειωθούν δραστικά τα έξοδα για

την εξερεύνηση του διαστήματος.

Η συγκεκριμένη εταιρεία λοιπόν, ετοιμάζει

πύργο 20 χιλιομέτρων για να εξερευνήσει

καλύτερα και πιο οικονομικά το διάστημα! 

Η ιδέα ξεπερνάει κάθε προηγούμενο και ο

νέος ουρανοξύστης θα είναι 20 φορές ψη-

λότερος από τον ουρανοξύστη Μπρουζ Χα-

λίφα στο Ντουμπάι που αποτελεί το

υψηλότερο κτήριο στη γη. 

Πολλά μικρά κελιά θα αποτελούν τον ανελ-

κυστήρα του διαστήματος και το καθένα

από αυτά θα έχει διαφορετική πίεση, ώστε

να είναι βιώσιμο για τον άνθρωπο.

Ειδικά μηχανήματα θα κρατάνε σταθερό

τον τεράστιο πύργο, ενώ από την κορυφή

του θα γίνονται εκτοξεύσεις διαστημο-

πλοίων, κάτι το οποίο θα μειώνει και την κα-

τανάλωση καυσίμων που χρειάζονται.

Η ιδέα ενός ανελκυστήρα προς το διάστημα

δεν είναι καινούργια. Προτάθηκε αρχικά

από τον Ρώσο επιστήμονα Κονσταντίν

Τσιολκόφσκι. Άλλοι επιστήμονες υποστηρί-

ζουν ότι πρόκειται για μια μάλλον μη εφαρ-

μόσιμη ιδέα, λόγω της τεράστιας πίεσης

που θα ασκείται στα υλικά κατασκευής.

Μένει να περιμένουμε την κατασκευή του. 

Η συνήθεια να χρησιμοποιούμε

τα κινητά μας πριν τον ύπνο στο σκοτάδι, 

μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα προβλήματα

“Ασανσέρ” για το διάστημα!
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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 . . . «Σε τί χρειάζεται ο έρωτας!»

Δύο μήνες πριν τον πρόωρο θάνατό της, από ανεύρισμα,

μόλις στα σαράντα επτά της χρόνια, η μεγάλη τραγου-

δίστρια της Γαλλίας, Εντιθ Πιαφ, που αγαπήθηκε από όλο

τον πλανήτη για την υπέροχη φωνή της, είχε τραγουδή-

σει την τελευταία επιτυχία της με τίτλο: «Σε τί χρειάζεται
ο έρωτας»!
Η Εντίθ Πιαφ είχε γεννηθεί στις 19.12.1915 στο νοσοκο-

μείο Τενόν του Παρισιού, από μια τραγουδίστρια «του

δρόμου» της λαϊκής συνοικίας του Περβίλ στο Παρίσι,

όπου τραγουδούσε μαζί με τον ζογκλέρ και τραγουδιστή

σύντροφό της. Νεογέννητο κοριτσάκι ήταν όταν το εγ-

κατέλειψε η μάνα της στο δρόμο, γι αυτό οι περισσότε-

ροι νομίζουν ότι γεννήθηκε στο δρόμο. Από εκεί την

πήρε η γιαγιά της  και τη μεγάλωσε μέχρι τα παιδικά της

χρόνια. Και πολύ μικρή αναγκάστηκε να τραγουδάει μαζί

με τον πατέρα της στο δρόμο για να επιβιώσει.

Κάποτε, το μικρό παιδάκι, που οι Γάλλοι το έλεγαν "La

Môme" (το νεαρό κορίτσι), τραγούδησε σ’ έναν ιδιοκτήτη

καμπαρέ και αυτό στάθηκε μοιραίο για την καριέρα της.

Προσελήφθη στο καμπαρέ ως τραγουδίστρια με το

όνομα Εντίθ Πιαφ και άρχισε η ανοδική της πορεία ως

την κορυφή, όπως ήταν στην κορυφή της όπερας η

Μαρία Κάλλας και στην κορυφή της Τζαζ η Μπίλλι Χο-

λιντέι!

Η μικρόσωπη καλλιτέχνιδα που ήταν μόλις 1,47 μ. στο

ύψος και χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο,

ήταν στερημένη από κάθε οικογενειακή φροντίδα, αγάπη

και στοργή και αναζητούσε λίγη ζεστασιά και αγάπη

στην αγκαλιά πολλών εραστών. Είχε αποκτήσει μια κο-

ρούλα, από έναν σύντομο γάμο της, στην οποία δεν μπό-

ρεσε να προσφέρει τη φροντίδα που δεν γνώρισε, αφού

την άφηνε μόνη στο σπίτι για να τραγουδήσει, με απο-

τέλεσμα να φύγει από τη ζωή,

όταν συμπλήρωσε τα δύο χρόνια

της άχαρης ζωής της.

Η Πιάφ γνώρισε στο Παρίσι τον

Έλληνα κομμωτή Θεοφάνη Λαμ-

πούκα, που γρήγορα τον μύησε

στο χώρο του τραγουδιού, κατά

είκοσι χρόνια νεότερός της! Η δια-

φορά ηλικίας δεν επηρέασε τον

κεραυνοβόλο έρωτά τους. Η Πιαφ άφησε πίσω της την

απέραντη θλίψη από τον πρόωρο θάνατο του μεγάλου

της έρωτα, πυγμάχου Μαρσέλ Σερντάν, διέγραψε την τα-

λαιπωρία της από την εξάρτηση ουσιών και τις συνεχείς

αποτοξινώσεις και αφέθηκε στον έρωτα του ωραίου Έλ-

ληνα που τον φώναζε «Teo Sarapo», (παράφραση του ελ-

ληνικού σ’ αγαπώ).  Ο χάροντας όμως ζήλεψε την

ευτυχία της και ένα χρόνο μετά το γάμο της με τον Τεό

την πήρε για πάντα κοντά του (1963). Η επιθυμία του Τεό

ήταν να τον θάψουν, όταν πεθάνει στον ίδιο τάφο με την

αγαπημένη του. O Teo σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 28

Aυγούστου 1970,  και πάνω στο παγερό μάρμαρο του

τάφου τους, που ακόμα δέχεται τα φρέσκα λουλούδια

των θαυμαστών της, έγραψαν τη φράση: «αυτοί που αγα-
πήθηκαν»!!! 
Τη ζωή και το γάμο της με τον Τεό τα έγραψε η αδελφή

του Τεό, η Κρίστι.

Το Σάββατο 19.12.2015, οι Γάλλοι τίμησαν την αγαπη-

μένη τους Πιάφ, με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από

τη γέννησή της. Ίσως να ήταν και “τα ωραιότερα γενέ-

θλιά της”, αφού χόρτασε την αγάπη εκατομμυρίων θαυ-

μαστών στην αιώνια, γλυκιά αγκαλιά του αγαπημένου

της συζύγου και μοναδικού έρωτα της ζωής της, που της

χάρισε την ευτυχία ...έστω και για έναν χρόνο.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Σχετικά με επιστολή του κ. Δ. Ι.

Χατζησιδέρη που δημοσιεύτηκε

στην εφ. Εβδόμη (2.01.2016,

σελ.11)  o Δήμος Κρωπίας προέβη

στην ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Σύμφωνα με την κείμενη πρό-
σφατη νομοθεσία, ο Δήμος
Κρωπίας, είναι ένας εκ των
Δήμων, που δεν διαθέτει δη-
μόσιες ή δημοτικές βοσκήσι-
μες εκτάσεις (Βοσκοτόπια βλ.
και www.opekepe.gr ). Ήδη για
τον λόγο αυτό ο Δήμος την τε-
λευταία εικοσαετία δεν εκμι-
σθώνει αντίστοιχες εκτάσεις
βοσκοτόπων (λιβάδια). Οι κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις
λειτουργούν σε κλειστές κτιρια-
κές μονάδες και χρησιμοποιούν
μόνον ιδιόκτητες ή μισθωμένες
ιδιωτικές εκτάσεις για βοσκή.
Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα
βοσκής απαγορεύεται εκ του

νόμου και ειδικά σε καλλιεργήσι-
μες εκτάσεις. Μακάρι να υπήρχαν
ελεύθερες ζώνες βοσκοτόπων, σε
δημόσιες εκτάσεις, σε ημιορεινές

ή πεδινές περιοχές, σε περιοχές
μακριά από οικιστικές περιοχές
και να διατηρούσαμε τη φυσική
παραδοσιακή κτηνοτροφική δρα-
στηριότητα σε χαρακτηρισμένους
βοσκότοπους. Αν επιτραπεί, ο

Δήμος μας θα βοηθήσει την αντι-
περιφέρεια  Αν.  Αττικής και τις
κρατικές υπηρεσίες για τον καθο-
ρισμό βοσκοτόπων.  

Αυτό είναι γνωστό
στον κ. Χατζησι-
δέρη και είναι άξιο
απορίας γιατί εγεί-
ρει ένα τέτοιο
θέμα. Όσοι τέλος,
βόσκουν τα ζώα
τους ανεξέλεγκτα
και προκαλούν
βλάβες στην περι-
ουσία των δημο-
τών μας είναι

παράνομοι και υπάρχουν οι τρό-
ποι νόμιμης προστασίας των ιδιο-
κτητών και εφαρμογής των
νόμων.
Ο Δήμος μας δεν έχει αρμοδιό-
τητα αγρονομίας-δασονομίας».

Δεν υπάρχουν δημόσιες και δημοτικές 

βοσκήσιμες εκτάσεις στο Κορωπί

απαντά ο Δήμος

Aπό τη δημοτική παράταξη “Δύ-

ναμη Πολιτών Μαραθώνα”, ελά-

βαμε το παρακάτω δελτίο τύπου,

όπου απευθύνονται στο δήμαρχο

υπενθυμίζοντάς του τί είχε πει και

τί έχει κάνει.

Υποσχέθηκε πολλά, αλλά...

Καλημέρα Κε Δήμαρχε, 
Εμείς δεν σας ξεχνάμε, όμως
εσείς έχετε απαξιώσει να απαντή-
σετε στις προηγούμενες 12 επι-
στολές μας.
Aλήθεια πως περνάει ο καιρός και
πως η επικαιρότητα μας κάνει και
ξεχνάμε τα χθεσινά γεγονότα που
μας έκαναν να ελπίζουμε!!

Κύριε δήμαρχε, σαν να ήταν χτες
που ενθουσιαστήκαμε με την φω-
τογραφία σας στην οροφή ενός
πράσινου λεωφορείου  υψώνον-
τας το χέρι σας με το σήμα της
νίκης.
Επιτέλους σκεφτήκαμε να ένας
Δήμαρχος της άμεσης δράσης. 
\
Σε 24 ώρες έλυσε τα προβλήματα
του Κέντρου Υγείας της περιοχής
μας, ( 8 ΓΙΑΤΡΟΙ) και σε 3 μέρες,
μας έλυσε και το συγκοινωνιακό
(3 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,
FREE ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ). 
Δεν διευκρινήσατε τότε βέβαια,
αν θα τα δρομολογούσατε σε

εσωτερικά δρομολόγια μεταξύ
των ακραίων οικισμών   (ΒΑΡ-
ΝΑΒΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ- ΚΑΛΕΝΤΖΙ-
ΣΟΥΛΙ  κ.λπ.) που είχαν σοβαρό
πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ
τους, με το κέντρο του Δήμου και
το Κέντρο Υγείας ή αν θα το πη-
γαίνατε πιο πρωτοποριακά με το
κέντρο της Αθήνας. 

Αυτά τότε Κε Δήμαρχε, σήμερα
ενάμισι χρόνο μετά ψάχνουμε να
βρούμε τους γιατρούς και δεν
έχουμε ούτε συγκοινωνία ούτε οι-
κολογικά λεωφορεία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμείς νοιαζόμαστε κύριε Δήμαρχε

Δημοσιεύαμε στο φύλλο της ΕΒΔΟΜΗΣ αρ. 915/2.01.16 επιστολή αναγνώστη Δημήτρη Χατζησιδέρη, με

τίτλο: «Βοσκότοποι: Το ...άλυτο πρόβλημα στο Κορωπί».

Ο Δήμος Κρωπίας απαντά στον αναγνώστη ότι δεν υπάρχουν βοσκότοποι στο Κορωπί.

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ : ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
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Δημοτική Συνεδρίαση πραγματοποίησε

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Μαρκοπούλου, το πρώτο του 2016, τη

Δευτέρα 10.1.16 με θέμα την αποχέ-

τευση των Μεσογείων.

Είχαν κληθεί να παρευρίσκονται βου-

λευτές, Περιφέρεια και φορείς, αλλά οι

βουλευτές απείχαν άπαντες. Η Περιφέ-

ρεια παρευρέθη δια του Αντιπεριφερει-

άρχη Ανατ. Αττικής Πέτρου Φιλίππου

και παρευρέθη επίσης ο περιφερειακός

σύμβουλος Πάρις Ευαγγελίου.

Προβληματισμός επικράτησε σε όλες

τις πτέρυγες του Δημοτικού Συμβου-

λίου για τις εξελίξεις που τρέχουν

όσον αφορά την αποχέτευση των Με-

σογείων. Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει

προχωρήσει σε μεγάλο βήμα επίλυσης

του Δήμου του καθώς και των όμορων

Δήμων Κορωπίου, Παιανίας και Γλυ-

κών Νερών, αφού παραχώρησε τη Χα-

μολιά για να γίνει αποδέκτης του ΚΕΛ

και το έργο προχωράει κανονικά.

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος και Ραφή-

νας - Πικερμίου έχει μεγάλο πρόβλημα,

αφού ακόμη δεν έχει καταλήξει σε

λύση του προβλήματος. Η Ψιττάλεια

που είχε υποσχεθεί ο παρών δήμαρχος

Δημ. Μάρκου και εμμένει στην λύση

αυτή, απορρίφθηκε από την ελληνική

πολιτεία, η οποία πιέζει για το “Πλατύ

Χωράφι”, που έχει και έτοιμες μελέτες.

Και ένας από τους λόγους που απορρί-

φθηκε η Ψιττάλεια είναι το “βέτο” που

άσκησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά

Γαβρίλης. 

Τα πρόστιμα στο μεταξύ από την Ευρω-

παϊκή Ενωση έρχονται και η ελληνική

πολιτεία δεσμεύθηκε να δώσει απάν-

τηση εντός δεκαημέρου (κοντεύουν να

εκπνεύσουν), πού θα συλλέγονται τα

λύμματα των παραπάνω Δήμων. Αυτό

προέκυψε από σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε στην εκπονή του χρόνου

(30/12/15) για το θέμα και διήρκησε 8

ώρες, παρόντων των Δημάρχων, της

ΕΥΔΑΠ και αρμοδίων οργάνων.

Στη σύσκεψη αυτή υπεγράφη και σχε-

τικό πρωτόκολλο που αναλαμβάνουν

δέσμευση οι δύο (Σπάτα, Ραφήνα) να

αποφασίσουν για αποδέκτη λυμάτων

άμεσα.

Αυτά κατέθεσε ο Δήμαρχος Μαρκοπού-

λου Σωτήρης Μεθενίτης, ο οποίος πα-

ρευρέθη στη σύσκεψη και σημείωσε

ακόμη ότι στα δημοτικά συμβούλια των

Σπάτων συζητήθηκε και η λύση της

“Λακαθέλας”, η οποία όμως είναι ζώνη

απόλυσης προστασίας, λόγω αρχαι-

ολογίας και βρίσκεται μόλις 500 μέτρα

από το ΚΕΛ Χαμολιάς!

Η πρόταση αυτή απορρίπτεται από

όλους τους φορείς, και το θέμα έχει

μείνει μετέωρο...

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ξεκαθαρίζει τη

θέση του για να προλάβει εξελίξεις που

θα είναι ίσως δυσμενείς για την πε-

ριοχή του, ότι δεν μπορεί, σε καμμία

περίπτωση, να επιβαρυνθεί το Μαρκό-

πουλο, στη σκέψη ότι το ΚΕΛ Χαμολιάς

μπορεί να δεχτεί και τα λύματα των

άλλων δύο δήμων.

Σ’ αυτό στάθηκαν όλες οι παρατάξεις

του Δημοτικού Συμβουλίου κάνοντας

ξεκάθαρο ότι “είναι αιτία πολέμου” μια

τέτοια σκέψη.

«Από εμάς είναι τείχος, δεν μπαίνουμε
σε τέτοια κουβέντα», τόνισε ο Γιώργος

Αδάμος.

“O λαϊκισμός από κάποιους πρέπει να
πληρωθεί από τους ίδιους ανθρώπους.
Ο λαϊκισμός υπήρχε και ενώ έχουμε

φτάσει στο και 5, λαϊκίζουμε ακόμη. Να
προχωρήσουν όπως προχωρήσαμε
εμείς. Κανείς δεν θέλει να πάρει το
ρίσκο”, Γιάννης Πολίτης

“Προφανώς πρέπει να πάρουε μια ομό-
φωνη απόφαση σήμερα, όμως να βά-

Το Μαρκόπουλο απαιτεί ισομερή αντιμετώπιση στα βάρη των Δήμων

Σπάτα - Αρτέμιδα - Ραφήνα - Πικέρμι 

κινδυνεύουν με βαρειά πρόστιμα 

λόγω απουσίας αποχέτευσης

O Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου ενημερώνει στους δημοτικούς συμβούλους. O Γ. Αδάμος ήταν κατηγορηματικός.
Να ενημερωθούν Κορωπί και Παιανία ζή-
τησε ο Λεωνίδας Μπέης.
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Με τη συγκλονιστική εορταστική Πρω-

τοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονι-

κής Μαρκοπούλου, να πλημμυρίζει με

μια μουσική πανδαισία ηχο-

χρωμάτων το Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο «Άρτεμις»,

υποδέχτηκε ο Δήμος Μαρκο-

πούλου τη νέα χρονιά.

Δεύτερη ημέρα πρωτοχρο-

νιάς,  Σαββάτο 2 Ιανουαρίου

2016, το Κινηματοθέατρο

ήταν κατάμεστο από κόσμο,

που προσήλθε για να απο-

λαύσει τους πενήντα και

πλέον μουσικούς επί σκηνής, υπό την

άρτια διεύθυνση του Αρχιμουσικού Γά-

σπαρη Μαμμά, σε ένα μουσικό πρό-

γραμμα μεγάλων κλασικών έργων και

όχι μόνο.

Ο Δήμαρχος,  Σωτήρης Ι. Μεθενίτης,

στο χαιρετισμό του ευχήθηκε Καλή

Χρονιά στους παρευρισκόμενους, οι

οποίοι με τη μαζική τους παρουσία, τί-

μησαν την πρώτη αυτή εκδήλωση της

χρονιάς και δήλωσε ιδιαίτερα υπερή-

φανος για τη Φιλαρμονική του Δήμου,

που σταθερά προάγει τον Πολιτισμό,

εξελισσόμενη και διαρκώς παρούσα,

σε κάθε σημαντική στιγμή της πόλης.

Τόσο η εντυπωσιακή είσοδος της Φι-

λαρμονικής, η οποία «παιανίζοντας»

ανάμεσα από τον κοινό, ανέβηκε στη

σκηνή του Κινηματοθεάτρου, όσο και

η έναρξη της συναυλίας από τα νεό-

τερα μέλη και νέα ταλέντα, κατενθου-

σίασε μικρούς και μεγάλους.

Η μουσική βραδιά, που θα μείνει αξέ-

χαστη σε όλους, έκλεισε με τον καλύ-

τερο τρόπο, όταν «βροχή» από

δεκάδες μπαλόνια με ευχές, κατέ-

κλυσε τη σκηνή και την «πλατεία» του

«Άρτεμις»!

Την εκδήλωση τίμησαν  με την παρου-

σία τους, μεταξύ άλλων, η Αντιδήμαρ-

χος Παιδείας και Πολιτισμού Μαρία

Κιμπιζή και ο πρόεδρος της Κοινωφε-

λούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκο-

πούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.)  Γιάννης Πολίτης, οι

οποίοι θέλουν να ευχαριστήσουν τον

Πρόεδρο της Φιλαρμονικής Ηλία

Ευαγγελίου και τα μέλη του Συλλόγου

της, τον Αρχιμουσικό Γ. Μαμμά καθώς

και τους Μουσικούς, για το εξαιρετικό

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. 

Ο κόσμος προσέφερε προϊόντα για το

κοινωνικό παντοπωλείο.

Πρόεδρος της Ν.Δ.

ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα τελικά αποτελέσματα του β΄ γύρου των εκλογών της

Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα 10.1.16 ο

πρόεδρος της ΚΕΦΕ Γιάννης Τραγάκης. Τον νέο πρόεδρο

της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη επέλεξαν 173.297 ψηφοφό-

ροι και τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη 157.224 ψηφοφόροι

Στο 100% της ενσωμάτωσης ο νέος πρόεδρος της Νέας

Δημοκρατίας, Κ. Μητσοτάκης, συγκέντρωσε το 52,43%

(173.297 ψήφους) ενώ ο συνυποψήφιός του Ευ. Μεϊμα-

ράκης συγκέντρωσε το 47,57% (157.224 ψήφους).

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Γ. Τραγάκης στις κάλπες

την Κυριακή προσήλθαν 334.572 ψηφοφόροι (στον

πρώτο γύρο είχαν προσέλθει 404.000 ψηφοφόροι).

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία:

Ψήφισαν: 334.752

Έγκυρα: 330.521

Άκυρα: 3.077

Λευκά: 1.154

Έλαβαν: Κυριάκος Μητσοτάκης 173.297, ποσοστό

52,43%. Βαγγέλης Μεϊμαράκης: 157.224, ποσοστό

47,57%.

«Θα επιχειρήσουμε να ανανεώσουμε δημιουργικά τη Νέα
Δημοκρατία. Με απόλυτο σεβασμό στην παράδοσή της,
αλλά αντιλαμβανόμενοι και την πραγματικότητα των και-
ρών. Οι πολίτες ψήφισαν για δημιουργική ανανέωση και
ζητούν από τη Νέα Δημοκρατία και πάλι να ανακαλύψει
τις βασικές αξίες, που με τόση συνέπεια υπηρέτησε.
Αυτές οι αξίες θα βρεθούν απέναντι στο λαϊκισμό μιας
αναποτελεσματικής κυβέρνησης.
Και χρέος όλων μας είναι, πολύ σύντομα, η Νέα Δημο-
κρατία να γίνει πάλι η μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξη,
που θα εκφράσει όλους τους πολίτες της κοινής λογικής,
που αντιπαλεύονται το λαϊκισμό και επενδύουν στον
ορθό λόγο», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

για ελεύθερες παραλίες 

στο Πόρτο Ράφτη 

και τη διαχείριση 

των απορριμμάτων  

H “Παρέμβαση για την κοινωνία και το περιβάλλον” ορ-

γανώνει εκδήλωση - συζήτηση για για ελεύθερες παρα-

λίες στο Πόρτο Ράφτη και τη διαχείριση των

απορριμμάτων στον τόπο τους, την Κυριακή 17 Ιανουα-

ρίου στις 11.30 π.μ. στον Πολυχώρο του Δήμου στο

Πόρτο Ράφτη (δίπλα στο Carrefour).

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η Περιφερειακή Σύμ-

βουλος Δέσποινα Κουτσούμπα και ο μηχανικός περιβάλ-

λοντος Δημήτρης Δαμάσκος.

Ξεχωριστή η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία

της Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου

λουμε μέσα και τους Δήμους Κο-
ρωπίου και Παιανίας” Λεωνίδας

Μπέης.

«Να δείξει πυγμή η Κεντρική Διοί-
κηση και να κάνουν για τον εαυτό
τους αυτό που πρέπει. Είναι απα-
ράδεκτο». Γ. Καβασακάλης

Ζητήθηκε και η άποψη της περιφέ-

ρειας μέσω του αντιπεριφερειάρχη

Πέτρου Φιλίππου, ο οποίος εξή-

γησε ότι μέχρι το 2010 τα πράγ-

ματα προχωρούσαν κάπως. Αλλά

η σκέψη ιδιωτικοποίησης της

ΕΥΔΑΠ  στην αρχή του “Καλλι-

κράτη” διέλυσε το σύμπαν, γιατί η

ΕΥΔΑΠ ως ιδιωτική επιχείρηση

είχε ενδιαφέρον να βάλει όσο πε-

ρισσότερους Δήμους μπορεί μέσα.

Οσο για τις αντιδράσεις του Πει-

ραιά για να μην περάσουν λύματα

από άλλους Δήμους, ο Π. Φιλίππου

τις θεωρεί υπερβολικές.

Εξήγησε ότι το θέμα είναι “πώς θα
αποφύγουμε τα πρόστιμα”.
Οσο για την Περιφέρεια απάντησε

ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Πε-

ριφέρειας να πεί πού θα γίνει ο

βιολογικός. Η Περιφέρεια γνωμο-

δοτεί  και διαθέτει τα κεφάλαια.

Λύση πρέπει να δοθεί από τις το-

πικές αρχές και όχι από το κράτος.

Το σημαντικότερο βέβαια που ακού-

στηκε από τον Π. Φιλίππου και που

είναι ιδιατέρως σοβαρό, είναι ότι

«εχει μπει στα προαπαιτούμενα η
αποχέτευση για τη χρηματοδό-
τηση» και πρέπει εξάπαντος να

βρεθεί εδώ και τώρα λύση.

Ο Πάρις Ευαγγελίου, τόνισε ότι ο

«ο λόγος που τα κεντρικά Μεσό-

γεια βρίσκονται χωρίς αποχέτευση

είναι γιατί ο εποπτεύων μηχανι-

σμός ήταν μέσα από το κράτος και

την ίδια την ΕΔΑΠ».

Το Μαρκόπουλο έχει πάρει το

βάρος που του αναλογεί όταν

έκανε άρση της προσφυγής του

και προχώρησε στο ΚΕΛ της Χα-

μολιάς. Εμείς ως παράταξη θα χαι-

ρετίσουμε την απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου.

Μίλησαν και πολλοί δημοτικοί σύμ-

βουλοι από όλες τις παρατάξεις,

μένοντας στην ίδια γραμμή της κα-

τηγορηματικής άρνησης για σκέψη

να συνδέσουν στο ΚΕΛ της Χαμο-

λιάς άλλους Δήμους πλην αυτών

που εμπεριέχει η μελέτη.

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο απο-

φάσισε να συντάξει υπόμνημα το

οποίο θα αποστείλει προς όλες τις

κατευθύνσεις και στην Κεντρική

Διοίκηση, αλλά να ενημερώσουν

και την Επίτρόπο όπως είπε ο

Κων/νος Μεθενίτης.

Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι

η Κεντρική Διοίκηση αποφάσισε το

ΚΕΛ να γίνει στο “Πλατύ Χωράφι”

και πρέπει οι κάτοικοι του Δήμων

Σπάτα - Αρτέμιδα και Ραφήνας -

Πικερμίου να προσαρμοστούν...

Aννα Μπουζιάνη

Για το Δήμο Μαρκοπούλου το θέμα του ΚΕΛ έχει κλείσει!

Ολοι παρακολουθούν τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Πέτρο Φιλίππου.
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«ἀμείνω δ᾽αἴσιμα πάντα»
(Όμηρος, Οδύσσεια, ζ´310. Η απάντηση του Αλκίνοου στον Οδυσσέα)

(Όμηρος, Οδύσσεια, ο´, 71. Η απάντηση του Μενελάου στον Τη-

λέμαχο)

(= Σ᾽όλα το ορθό μέτρο είναι το καλύτερο)

(= Σ᾽όλα η τάξη είναι αρεστό πράγμα)

«Μέτρα φυλάσσεσθαι· καιρός δ᾽ἐπί πᾶσιν ἄριστος»
(Ησίοδος, “Έργα και Ηµέραι”, 694)

(= κρατείστε το μέτρο· για όλα το άριστο είναι το κάθε τι

να είναι στην ώρα του)

“ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ”
(Κλεόβουλος Ευαγόρου Λίνδιος, 600-530, Ιωάννης Στοβαίος, “ΑΝ-

ΘΟΛΟΓΙΟΝ” βιβλίο Γ’ 1, 172)

(= Να τηρείς στο καθετί το μέτρο· αυτό είναι το άριστο)

«Πάντων μέτρον ἄριστον, ὑπερβασίαι δ᾽ἀλεγειναί»
(Φωκυλίδης, 6ος αιών π.Χ., ΓΝΩΜΑΙ, 36 & 69b)

(= για όλα τα πράγματα το άριστο είναι να τηρείς το μέτρο,

οι υπερβάσεις, οι παραβιάσεις και οι αθετήσεις είναι οδυ-

νηρές)

“ΜΕΤΡΩ ΧΡΩ”
(Πιττακός ο Μυτιληναίος 650 - 560)

(= σε κάθε περίπτωση να κάνεις χρήση του μέτρου)

«Πᾶν τό πολύ τῆ φύσει πολέµιον τό δέ κατ᾽ὀλίγον,
ἀσφαλές· ὕπνος, ἀγρυπνίη ἀµφότερα τοῦ µετρίου
µᾶλλον γιγνόµενα, κακόν».

(Ιπποκράτης ο Κώος, 460 - 370, Αφορισμοί, κεφ. 2, 51, 3)

(= Το καθετί που γίνεται σε υπερβολικό βαθμό  είναι αντί-

θετο στη φύση, ενώ αυτό που γίνεται σε μικρό βαθμό είναι

ασφαλές· ο ύπνος και η αγρυπνία και τα δύο όταν γίνονται

πέρα από το μέτρο είναι κακό πράγμα).

«Εἴ τις ὑπερβάλλοι τό μέτριον, τά ἐπιτερπέστατα ἀτερ-
πέστατα ἄν γένοιτο»

(Δημόκριτος, 470-370/360, Fragment 233, 2)

(= όταν κανείς ξεπερνάει το μέτρο, θα του φανούν και τα

πιο ευχάριστα πως είναι πολύ δυσάρεστα)

«Ἐν πᾶσιν ἡ Μεσότης ἐπαινετόν, τά δέ ἄκρα οὔτ᾽ἐπαι-
νετά, οὔτ᾽ὀρθά, ἀλλά ψεκτά»

(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια”, 1108α, 15)

(= η Μεσότητα είναι σ’ όλα τα πράγματα επαινετή, ενώ οι

ακρότητες δεν είναι ούτε ορθές, ούτε επαινετές, αλλά

αξιοκατάκριτες)

Σήμερα 16-1-16, θα σχολιάσουμε και θα ανα-μετρηθούμε

με μια από τις σπουδαιότερες έννοιες του Αρχαιοελληνι-

κού πολιτισμού, αυτή του “μέτρου”, το ορθόν κριτήριον

βάσει του οποίου αξιολογούμε πράγματα, καταστάσεις,

ιδιότητες, ενέργειες, ανθρώπους κ.λπ.

Στην προσπάθειά μας την επίπονη, αλλά και ευχάριστη

(“χαλεπά τά καλά” = τα όμορφα πράγματα είναι και δύ-

σκολα / επίπονα), σύμφωνα με την πλατωνική παροιμία, να

σας κοινωνήσομεν των αχράντων ιερών γραφών, ήτοι των

θησαυρών της Αρχαιοελληνικής Γραμματείας που δεν δι-

δαχτήκατε στα σχολικά έδρανα, αλλά και που ούτε έχετε

το χρόνο να απολαύσετε λόγω κοινωνικών δεσμεύσεων

και υποχρεώσεων. Σας διαβεβαιώνουμε εκ πείρας προσω-

πικής πως δεν υπάρχει καλύτερη μέθεξη από τα ιερά αρ-

χαία κείμενα που λένε τα πάντα για τους πάντες και τα

πάντα. Και είναι πραγματικά κρίμα να αποχωρήσετε απ’

αυτό τον μάταιο κόσμο χωρίς να πιείτε το θαυματουργό

νερό από την ανεξάντλητη, αστείρευτη και “ανόθευτη”,

όπου δεν ακούμπησε λαθραίο και κακόβουλο χέρι, πηγή.

Είναι η πεμπτουσία της ζωής, ο ακρογωνιαίος λίθος και η

ειδοποιός διαφορά από όλους τους υπόλοιπους πολιτι-

σμούς, τα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι ιερές γραφές μας

που μεταλαμπαδεύτηκαν σε Δύση και Ανατολή και συνέ-

βαλαν στο να αναπτυχθεί ο πολιτισμός των χωρών, που

υιοθέτησαν ή σφετερίστηκαν αυτές τις καινοτόμες και

πρωτόφαντες ιδέες.

Εμείς απλώς είμαστε οι ανα-μεταδότες των σημάτων - ρή-

σεών τους.

Κατά τον Έρμιππο τον Καλλιμάχειο, Αλεξανδρινό φιλό-

σοφο και βιογράφο από τη Σμύρνη του 3ου π.Χ. με το

σπουδαίο έργο του “Βίοι τῶν ἐν παιδεία διαλαμψάντων”, ο

Θαλής ο Μιλήσιος, 640-548, (ας σημειώσουμε εδώ πως ο

Μπέρτραντ Ράσελ, παρατήρησε και διατύπωσε ότι «η όλη
δυτική φιλοσοφία αρχίζει με το Θαλή»), συνήθιζε να δια-

τυμπανίζει πως για τρία πράγματα ευγνωμονούσε την

τύχη:

«Ότι γεννήθηκε πρώτα άνθρωπος και όχι θηρίο, δεύτερον
άντρας και όχι γυναίκα και τρίτον Έλλην και όχι βάρβαρος»
Εγώ πρόσθεσα και ένα 4ο στοιχείο· ευγνωμονώ την τύχη,

γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω αυτό τον ανε-

ξάντλητο και ανεπανάληπτο θησαυρό της Αρχαιοελληνι-

κής Γραμματείας.

Το δε επιτύμβιον επίγραμμά του τα λέει όλα, για ανθρώ-

πους όμως μυημένους και μυαλωμένους.

«εἰ ὀλίγον τό δέ σῆμα, τό δέ κλέος οὐρανόμηκες»
(= ο χώρος που καταλαμβάνει το μνήμα σου είναι μικρός,

αλλά η δόξα σου εκτείνεται μέχρι τον ουρανό).

Ο χώρος για όλους μας είναι ο αυτός. Η δόξα όμως και η

υστεροφημία ανήκει σε αυτούς που τολμούν και αγωνίζον-

ται για το καλύτερο, γι’ αυτό  και μένει ανεξίτηλη, αθάνατη.

Η αρχαιοελληνική σκέψη καθιέρωσε ως αρχή και ιδανικό

της ζωής το μέτρο, τη μετριοπάθεια, τη μετριοφροσύνη. Η

μετριοφροσύνη προϋποθέτει άτομο με πραγματικές αρε-

τές και προτερήματα. Το άτομο που διακρίνεται γι’ αυτή,

δεν πρέπει να υπερτιμά τα προτερήματά του, γιατί τότε γί-

νεται εγωιστικό, ούτε και να τα υποτιμά, γιατί αποδεικνύε-

ται πως έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Ο μετριόφρων δεν επιδιώκει να επιδεικνύει την αξία του.

Είναι απλός και μετρημένος σ’ όλες τις εκδηλώσεις του.

Αυτό όμως δεν συνεπάγεται πως ο άνθρωπος δεν πρέπει

να ‘χει τις φιλοδοξίες και τους οραματισμούς του.

Αρκεί ποτέ να μη χάνει την αίσθηση του μέτρου. Ο Πυθα-

γόρας διακήρυττε πως τίποτε δεν είναι προτιμότερο από

τη μετριοφροσύνη και το ορθόν μέτρον, που πρέπει να

τηρεί ο άνθρωπος σ’ όλα τα πράγματα.

Η μετριοφροσύνη είναι μια από τις αξίες ή η σημαντικότερη

που καθορίζουν την κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου

γι’ αυτό και διευκολύνει την κοινωνική προσαρμογή του,

αφού είναι το βασικότερο στοιχείο, που δημιουργεί αρμο-

νικές σχέσεις με τους συνανθρώπους του.

Ο Αριστοτέλης στα “Ηθικά Νικομάχεια” διακήρυξε πως «ἡ
ἀρετή εἶναι ἕξις προαιρετική ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρός
ἡµᾶς, ὡρισµένῃ λόγῳ καί ὡς ἄν ὁ φρόνιµος ὁρίσειε.
Μεσότης δέ δύο κακιῶν, τῆς µέν καθ᾽ὑπερβολήν τῆς
δέ κατ᾽ἔλλειψιν».
Ήτοι η αρετή είναι μια συνήθεια που αποκτάται με την

ελεύθερη βούληση· συνήθεια υφιστάμενη ως προς εμάς

κατά το μέτρο, το οποίο καθορίζεται από τη λογική σύμ-

φωνα με τη συμπεριφορά ενός συνετού ανθρώπου. Βρί-

σκεται στο μέσον, ανάμεσα σε δύο κακές/αρνητικές

ακρότητες, από τις οποίες η μία είναι η υπερβολή και η

άλλη είναι η έλλειψη.

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: ο Μέσος όρος της αρετής

του μέτρου = η Μετριότης, η μετριοπάθεια βρίσκεται ανά-

μεσα σε δύο κακίες, μεταξύ των άκρων, της Αλαζονείας

που είναι μισητή και αποτελεί την Υπερβολή, και της Δου-

λοφροσύνης που είναι εξευτελιστική και καταφρονητέα

και αποτελεί την Έλλειψη.

Σήμερα δυστυχώς τη Δουλοπρέπεια, την Υποταγή και την

Υπακοή προς τους “εταίρους”, “θεσμούς” ή “κουαρτέτο” την

έχουμε φάει με την κουτάλα. Οι πολιτικές ηγεσίες, οι με-

ταπολιτευτικές, μόνο μαθήματα δουλικότητας και αναξιο-

πρέπειας φρόντισαν να μας διδάξουν. Πώς να σκύβουμε

το κεφάλι και όχι να το σηκώνουμε και να “πατάμε πόδι”

και αυτό οφείλεται στις σπουδές τους στο εξωτερικό,

αφού δεν διάβασαν ποτέ τους αρχαία κείμενα, ούτε καν

από μετάφραση, για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κα-

θόμαστε φρόνιμα, αλλά να έχουμε φρόνημα.

Ο Πρωταγόρας (490-420), ο εισηγητής του Ανθρωποκεν-

τρισμού και του Διαφωτισμού, ο πατέρας του Σχετικισμού

και Υποκειμενισμού στη φιλοσοφία, ο πρόδρομος του

Αγνωστικισμού διατράνωνε: «Πάντων χρημάτων Μέτρον
ἐστίν ἄνθρωπος, τῶν μέν ὄντων ὡς ἔστιν τῶν δέ οὐκ
ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν».
Ο Έλλην Γίγας Άνθρωπος γίνεται όχι μόνο μέτρο των πάν-

των, αλλά και ο δημιουργός της ευτυχίας του.

Αυτό ακούγεται από το στόμα του μεγαλύτερου διανοητή

της ανθρωπότητας, του Πρωταγόρα.

Ποιος άνθρωπος όμως αποτελεί το μέτρο; ο οποιοσδή-

ποτε; Όχι!!! Ένας και συγκεκριμένα ΜΟΝΟ: ο ΕΛΛΗΝ.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ὁριο-θετήσεως

ἄρχεσθαι
&

Ὁριο-αθετήσεως
παύεσθαι

Δωρεάν μαθήματα Η/Υ σε

φοιτήτριες Πανεπιστημίων

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ), σε συνερ-

γασία με το International Computer Traininig Center

(I.C.T.C.), οργανώνει για τις φοιτήτριες των Πανεπιστη-

μίων, που είναι Δόκιμα Μέλη του ΣΕΕ, ΔΩΡΕΑΝ κατάρτιση

στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, που οδηγεί στη

λήψη σχετικού πιστοποιητικού, αναγνωρισμένου από το

Ελληνικό Δημόσιο, το ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ εφ’ όρου

ζωής, καθώς και σε 151 χώρες σε όλον τον κόσμο.

Όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν,

παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο train-

ing@ictc.gr, για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους

όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και την

σχετική αίτηση.

Δεν μιλά για τους ανθρώ-
πους, ούτε για τον εαυτό
του, ούτε για τους άλλους,
γιατί δεν επιθυμεί, ούτε να
επαινούν αυτόν, ούτε να ψέ-
γουν τους άλλους.
Και ο ίδιος ούτε επαινεί
ούτε κακολογεί,
ούτε καν τους εχθρούς του,
παρά μόνο αν προσβληθεί...

Αριστοτέλης - Ηθικά Νικο-
μάχεια
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

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

Νομίζω ότι γκρεμίστηκε μιά δωρική κολόννα από

τον Παρθενώνα· έπεσε και αντί να ακουστεί ο βρόν-

τος, ο πόνος, να τονιστεί η έλλειψη από τα Μέσα

Μαζικής Ενημέρωσης, σιγή, αδιαφορία. Στεγνός,

κωφός, τυφλός ο κόσμος της σημερινής Ελλάδας.

Αδιανόητο να συλλάβει το μεγαλείο μιάς τέτοιας

μορφής, της μοναδικότατης 'Αννας Συνοδινού.

- Και όμως δεν ξαναγίνεται μιά τέτοια ολοκληρω-

μένη προσωπικότητα, δεν ξαναγεννιέται, δεν επα-

ναλαμβάνεται, δεν υπάρχει πλέον!

- Μία Ελληνίδα φλογερή, μεγάλη, τρανή, αληθινή

πατριώτισσα με την βαθύτερη και την ωραιότερη έν-

νοια του όρου τούτου που έχει σχεδόν εκλείψει στις

μέρες μας, από τον γυναικείο ή τον αντρικό πληθυ-

σμό και προ πάντων από το Υπουργείο Παιδείας!

- Μιά αυθεντική χριστιανή ορθόδοξη με την ευσέ-

βεια και την ευλάβεια, την μυσταγωγία και το μυ-

στήριο που αποπνέει η αληθινή πίστη στον Θεό και

τον άνθρωπο.

- Η παιδεία, ο πολιτισμός βρήκαν τον θερμότερο και

καθαρότερο εκφραστή τους.  Εκτός από το μονα-

δικό και ανεπανάληπτο ταλέντο της, έννοιες όπως

ανθρωπισμός, αλτρουισμός, αλληλεγγύη, αγάπη,

έρωτας βρίσκουν τον καλύτερο ενσαρκωτή τους.

- Τι σημαίνει ηθοποιός και δη τραγωδός που εστερ-

νιζόταν το ήθος της ηρωίδας που υποδυόταν και

συγκλονιζόταν μέχρι την τελευταία ίνα του κορμιού

της, θα το εννοήσεις στο πρόσωπο της 'Αννας της

Συνοδινού, όταν έπαιζε το ρόλο της Ιφιγένειας, της

Ηλέκτρας ή της Κλυταιμνήστρας, τις ζούσε. Γινόταν

ένα είδος μετενσάρκωσης

- Τι σημαίνει γενναιοφροσύνη με την μεγαλύτερη

και την βαθύτερη σημασία του όρου, την εκπροσω-

πούσε η 'Αννα Συνοδινού. 'Εδωσε μαθήματα στη

Βουλή, στη ζωή, στις ανθρώπινες σχέσεις της.

Χωρίς υστεροβουλία βοηθούσε και δίδασκε.

- Μετά από μιά συνομιλία με την 'Αννα, ένα απλό

τηλεφώνημα, νόμιζες ότι διάβασες ένα ωραιότατο

βιβλίο, το μελέτησες, διευρυνόταν το πνεύμα σου,

ψήλωνε ο νους σου, η ψυχή σου παλλόταν. Διαλο-

γιζόσουν.

- Νομίζω ότι κανένας νεοέλληνας, είτε είναι κλασι-

κός φιλόλογος, καθηγητής, λόγιος δεν γνωρίζει την

Αρχαία Ελλάδα, εννοώ το πνεύμα της, την ιδέα και

τον πολιτισμό της, όπως η 'Αννα Συνοδινού. Δεν

είναι ότι γνώριζε, το πνεύμα της, το ζούσε, φλεγό-

ταν, συνερπαζόταν και στο μετέδιδε και τότε χαιρό-

σουν με μία χαρά πρωτόγνωρη, που μονον τα

κείμενα και τα λόγια των Αρχαίων Ελλήνων μπορεί

να στη χαρίσουν.

- Με σκεπτικισμό και οδύνη παρακολουθώ τηλεό-

ραση, τύπο, ραδιόφωνο, ενώ δεν “κατάλαβαν” το

θείο αυτό πλάσμα που μας χάρισε μοναδικές στιγ-

μές παίζοντας Αρχαία Τραγωδία.

- Πεθαίνει κάποιος και μας ταράζουν στα μεγάλα

λόγια, προσπαθούν να κάνουν σημαντικό κάποιον

ασήμαντο και εκστομίζουν δηλώσεις και επαίνους

που προκαλούν θυμηδία. 'Οταν πεθαίνει κάποιος με-

γάλος, αληθινά μεγάλος, όλοι γίνονται φειδωλοί ή

μήπως στην προκειμένη περίπτωση δεν δύνανται να

την φθάσουν “ως μη δική τους”.

- 'Αννα, η θύμησή σου μου χαρίζει ακόμη φως και

αρμονία στην ψυχή, όνειρα και γαλήνη.

- 'Ηταν από τα πλάσματα που είναι “ελεύθερα”, που

“ζουν” που ονειρεύονται το Κάλλος, επιζητούν την

Γνώση, ορέγονται το Ειδέναι και λαχταρούν τα

δώρα των Μουσών.

- Η παιδεία, η χάρις, η ευφορία, η ζωντάνια, ο έρω-

τας ήταν γνωρίσματα δικά σου. 'Εμοιαζες όταν έπαι-

ζες σαν την Ιδέα της Χορεύτριας, της “Άθικτης” του

Πωλ Βαλερύ και όταν μιλούσες με την Διοτίμα του

Πλάτωνος.

- Ως ένα “αριστούργημα”, μία Μούσα μου φάνηκες

στην Επίδαυρο, το Ηρώδειο και αλλού, 'Αννα μονα-

δική, συνδύασες την Απολλώνια κομψότητα και αρ-

μονία με το Διονυσιακό παραλήρημα.

- Συνεπαρμένη από την ερμηνεία της 'Αννας Συνο-

δινού ως Ιφιγένειας ένοιωσα πρωτοφανέρωτα συ-

ναισθήματα και σκέψεις παρ΄όλο ότι πολλές φορές

είχα διαβάσει ττην τραγωδία, παραληρούσα ενθου-

σιασμένη.  Μαγεία – τελειότητα – γοητεία μέχρι δα-

κρύων.

ΒΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών

'Εφυγε η 'Αννα Συνοδινού;
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Η διαχείριση των απορριμμάτων φέρνει διαφωνίες και

αντικρούσεις στην Περιφέρεια Αττικής, μετά την ανα-

κοίνωσή της, για την επέκταση της μονάδας ανακύ-

κλωσης στη Φυλή. 

Οι εργαζόμενοι (ΠΟΕ - ΟΤΑ) σημειώνουν ότι οι πρώ-

τες ελπιδοφόρες κινήσεις της Περιφέρειας αποδεί-

χτηκαν «στάχτη στα μάτια των εργαζομένων».
Η Επιτροπή Αγώνα Φυλής με απογοήτευση διαπιστώ-

νει ότι «τα μεγάλα και ωραία λόγια πήγαν περίπατο
και εξανεμίστηκαν μέσα από  την ψήφιση του προτει-
νόμενου νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α. από το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο, ο οποίος θα συνεχίσει το “έγκλημα” στη
Φυλή!»
Οι Οικολόγοι Πράσινοι, παρά το ότι στήριξαν την πο-

λιτική της Περιφέρειας και κατέθεσαν και προτάσεις,

κρατούν επιφυλάξεις.

Περιληπτικά δελτία Τύπου παρουσιάζουμε παρακάτω.

Σε όλα αυτά απαντάει η Περιφερειάρχης Ρένα Δού-

ρου, της οποίας το δελτίο επίσης θα παρουσιάσουμε

περιληπτικά.

Η απάντηση της Δούρου

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, στον ένα χρόνο της θη-

τείας της έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, οι

οποίες έχουν δρομολογήσει εκ βάθρων αλλαγές στο σύ-

στημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στη βάση της

εφαρμογής των αρχών της μείωσης, της πρόληψης, της

Διαλογής στην Πηγή, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης.

Στην ίδια κατεύθυνση επίσης προωθεί την αναθεώρηση του

ΠΕΣΔΑ, σε πλήρη εναρμόνιση με τους γενικούς στόχους

που θέτει η νέα  εθνική πολιτική για τα αστικά απόβλητα,

όπως αυτή αποτυπώνεται στο νέο

ΕΣΔΑ και προσανατολίζεται στους

εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: 

• τα κατά κεφαλή παραγόμενα από-

βλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,

•  η προετοιμασία προς επαναχρησι-

μοποίηση και η ανακύκλωση με χω-

ριστή συλλογή ανακυκλώσιμων -

βιοαποβλήτων  να εφαρμόζεται στο

50% του συνόλου των ΑΣΑ.

• η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική

μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια

κάθε άλλου είδους ανάκτησης

• η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή

και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνό-

λου των ΑΣΑ.

Ήδη από τον Οκτώβριο του 2014, η Περιφερειάρχης και

Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ είχε σκιαγραφήσει το πλαίσιο της

νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων, με την

επιστολή που απηύθυνε προς όλους τους Δημάρχους και

τα Δημοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ενεργεί η Εκτελεστική Επι-

τροπή με τις αποφάσεις και τις παρεμβάσεις της, οι οποίες

όλες συντείνουν στην υλοποίηση μιας οικονομικά και οικο-

λογικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης, με δημόσιο, απο-

κεντρωμένο χαρακτήρα, προς όφελος των πολιτών και του

δημοσίου συμφέροντος.

Ολιγωρίες στη διαχείριση των απορριμμάτων από την Περιφέρεια

καταγγέλουν εργαζόμενοι και Επιτροπή Αγώνα Φυλής

Προεκλογικά η κα Δούρου ερχόμενη στο

Δήμο Φυλής στις 22/4/2014, προς «άγραν

ψήφων», είχε δηλώσει μέσα στο Δημαρ-

χείο ότι η ίδια οριοθετείτε πλέον ως «δη-

μότης Φυλής» ενώ είχε δηλώσει στον τότε

Δήμαρχο ότι εάν εκλεγεί δεν θα δώσει

ούτε ένα ευρώ ως αντισταθμιστικά οφέλη.

Επίσης, στις προεκλογικές περιοδείες είχε

δεσμευτεί ότι εάν εκλεγεί θα κλείσει τον

Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής άμεσα. Αφού εξελέγη Πε-

ριφερειάρχης επέλεξε να ορκιστεί στο κλει-

στό γυμναστήριο της Δροσούπολης του

Δήμου Φυλής ως ένδειξη αλληλεγγύης

στην πολύπαθη περιοχή λόγω των σκουπι-

διών! Όλες αυτές οι υποσχέσεις, τα μεγάλα

και ωραία λόγια πήγαν περίπατο και εξανε-

μίστηκαν μέσα από  την ψήφιση του προτει-

νόμενου νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α. από το

Περιφερειακό Συμβούλιο, ο οποίος θα συ-

νεχίσει το «έγκλημα» στη Φυλή! Αυτή η πο-

λιτική δεν λέγεται ριζικός ανασχεδιασμός

φιλικός για τους ανθρώπους και το περι-

βάλλον αλλά η συνέχιση «της υποβάθμι-

σης του περιβάλλοντος στη Φυλή που θα

αποτελεί μνημείο περιβαλλοντικού χάους,

ασθενειών και ανθρώπινης δυστυχίας,

τουλάχιστον για τις επόμενες τρεις γενεές

που θα ζουν στην περιοχή» όπως πολύ κυ-

νικά παραδέχτηκε η Επιτροπή Αναφορών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή

Ένωση, μαζί με την συναίνεση των πολιτι-

κών της υπαλλήλων (κυβέρνηση, περιφέ-

ρεια κ. ά.), μέσω και του νέου Π.Ε.Σ.Δ.Α.

θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το εδώ και

55 χρόνια διαρκές έγκλημα της χωματε-

ρής Φυλής.

Στην χωματερή της Φυλής (παλαιά και ση-

μερινή) στα 55 χρόνια λειτουργίας της

έχουν ταφεί πάνω από 150.000.000 τό-

νους σύμμεικτων σκουπιδιών, εκπέμπει

κάθε χρόνο 59.550.480 κιλά καρκινογόνων

καυσαερίων, και μέχρι σήμερα έχουν εκλυ-

θεί 833.706.720 τόνοι από  την καύση του

βιοαερίου στον Αττικό ουρανό, σκορπών-

τας αρρώστιες, μόλυνση, και θάνατο

στους κατοίκους της και ανεπιστρεπτί κα-

ταστροφή του περιβάλλοντος. Την ίδια

στιγμή ο Δήμος Φυλής έχει εισπράξει

2.135.900.000 € ως αντιστάθμισμα για την

καταστροφή που έχουν υποστεί άνθρωποι

και περιβάλλον. Αυτή την πολιτική θέλετε

να συνεχίσετε με τον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α., υπη-

ρετώντας τους ίδιους μικρούς και μεγά-

λους, ντόπιους και ξένους ιδιώτες εργολά-

βους.

Εμείς οι πληττόμενοι και αγωνιζόμενοι κά-

τοικοι της Φυλής σας καταγγέλλουμε και

σας δηλώνουμε ότι το δικαίωμα μας να

ζούμε σε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλ-

λον, δεν μπορεί να καταστρατηγείται από

κανένα νόμο, από καμιά πολιτική και οικο-

νομική εκμετάλλευση.

Θα αγωνιστούμε με όλους τους κατοίκους

των στοχευμένων περιοχών του Γραμμα-

τικού, της Κερατέας και όλης της Αττικής

όχι μόνον να μην ψηφισθεί το νέο τερα-

τούργημα του Π.Ε.Σ.Δ.Α. αλλά και να μην

υλοποιηθεί.

...Εμείς λέμε ότι εδώ και τώρα μπορεί να

ξεκινήσει ένας άλλος σχεδιασμός στην

διαχείριση  των απορριμμάτων.

Η ουσία δεν είναι το πώς θα αντιμετωπι-

σθεί τεχνικά το πρόβλημα αλλά ΤΟ ΠΩΣ

ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Χρειάζεται πολιτική απόφαση που θα στο-

χεύει στην εντελώς αντίθετη σημερινή λο-

γική της ανάθεσης του προβλήματος στο

ιδιωτικό κεφάλαιο γιατί τα αποτελέσματα

της αποτυπώνονται στο έγκλημα της Φυλής.  

Επιτροπή Αγώνα Φυλής

ΠΟΕ - ΟΤΑ

Ένα χρόνο και πλέον μετά την ανάληψη των καθηκόντων της

νέας Περιφερειακής Αρχής στην Αττική και της Διοίκησης του

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. οι  προγραμματικές δεσμεύσεις για τη διαχείριση

των απορριμμάτων έμειναν στα λόγια και τα επιχειρηματικά-

εργολαβικά συμφέροντα φαίνεται να «αλωνίζουν». Η κατά-

σταση δηλαδή μοιάζει… σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα

από τις τελευταίες Αυτοδιοικητικές εκλογές ή μία από τα ίδια.

Οι δεσμεύσεις για τη διαφύλαξη των συμφερόντων των Δη-

μοτών που καπηλεύονταν τα επιχειρηματικά-εργολαβικά

συμφέροντα στην Αττική με τη βοήθεια πολιτικών προσώ-

πων και πρώην διοικήσεων, η διασφάλιση του Δημόσιου και

Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κόντρα

στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, η

απαξίωση του εξοπλισμού και του προσωπικού του

Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με στόχο την είσοδο των ιδιωτών και η διαλογή

των απορριμμάτων στη πηγή, ξεχάστηκαν-διαγράφηκαν μο-

νομιάς από την ατζέντα της νέας Περιφερειακής Αρχής στην

Αττική και της Διοίκησης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Αντιθέτως, καταγράφονται ενέργειες, κινήσεις και μεθοδεύ-

σεις που αντίκεινται στις προεκλογικές διακηρύξεις και στόχο

έχουν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Σχε-

δόν κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που είχε επισημάνει

η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη διαχείριση των απορριμμάτων δεν επιλύ-

θηκαν ή γίνονται προσπάθειες για την επίλυσή τους.

...Οι πρώτες ελπιδοφόρες κινήσεις της νέας Περιφερειακής

Αρχής της κ. Ρένας Δούρου αποδείχτηκαν στάχτη στα μάτια

των εργαζομένων και των πολιτών της Αττικής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι παραχώρησαν

Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία τους

(13.1.16), με θέμα την διαχείριση των

απορριμμάτων και τις εξελίξεις σχε-

τικά με το νέο ΕΣΔΑ και την υλοποί-

ησή του. 

Η συντονίστρια των Ο.Π. Χριστίνα Ευ-

θυμιάτου σημείωσε ότι στην περί-

πτωση της διαχείρισης των

απορριμμάτων καλούμαστε σήμερα,

ακριβώς εν μέσω κρίσης, να δώσουμε

λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό

πρόβλημα, ενταγμένο όμως στην

προσπάθεια χάραξης μιας νέας βιώσι-

μης πορείας για την Ελληνική οικονο-

μία. Σ’ αυτά τα πλαίσια, οι Οικολόγοι

Πράσινοι αντιμετωπίζουν τα απορρίμ-

ματα όχι με την έννοια αυτού που πε-

τάμε και μας δημιουργεί προβλήματα,

αλλά ως έναν εν δυνάμει πόρο και

ήταν το ζητούμενο στον σχεδιασμό

του νέου ΕΣΔΑ. Οι στόχοι του ΕΣΔΑ

δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς

την άμεση και ριζική αναθεώρηση

των μέχρι τώρα δρομολογημένων

σχεδιασμών. Η Κυβέρνηση δεν πρέ-

πει να αποδεχθεί σήμερα, υπό την

όποια πίεση, σχεδιασμούς που κατα-

στρατηγούν στην πράξη την εθνική

αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία, με

κίνδυνο να υπονομεύσουν αύριο και

την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Τέλος, οι περιφερειακοί σχεδιασμοί

ΠΕΣΔΑ πρέπει να αναθεωρηθούν ρι-

ζικά και να λάβουν υποχρεωτικά

υπόψη τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης

των Δήμων, ενσωματώνοντας τα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Οικολόγοι Πρά-

σινοι έχουν συνεργαστεί με το

Υπουργείο με επεξεργασμένες προ-

τάσεις, οι οποίες και υιοθετήθηκαν

κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης

του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Διαπιστώσεις της Επιτροπής Αγώνα Φυλής

Οι περιφερειακοί σχεδιασμοί ΠΕΣΔΑ πρέπει να 

αναθεωρηθούν, τονίζουν οι “Οικολόγοι Πράσινοι”
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To Eldorado και η αποικία Ελλάς!
Η “επένδυση” που εξελίσσεται εδώ και κάτι χρόνια

στη Χαλκιδική ανεξέλεγκτα για εξόρυξη χρυσού και

υπό την “σκέπη” όλων των κυβερνήσεων για να «μη

χαθεί η επένδυση» και «δεν έρθουν άλλες επενδύ-

σεις», χρεώνοντας τον ελληνικό λαό και φόρους που

δεν πλήρωσε ποτέ και μία τεράστια ρύπανση περι-

βάλλοντος, αποφάσισε να κλείσει το εργοτάξιο γιατί

τους επέβαλαν πρόστιμα που βρίσκονταν καταχωνια-

σμένα στα συρτάρια των Υπουργείων!!!

Εικοσιμία παραβάσεις βρήκε ο Υπουργός στα συρτά-

ρια καταχωνιασμένες από το 2012 έως το 2014!

Με μια προκλητική συνέντευξη Τύπου που έδωσε την

Τρίτη 12/1, ο διευθύνων σύμβουλος  της Eldorado Gold

μιλώντας σε ...αποίκους δήλωσε: «Έχουμε καθήκον
προς όλους τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταί-
ρους μας και οι κίνδυνοι που το Υπουργείο δημιουργεί
δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή από το να αναστεί-
λουμε κάθε περαιτέρω επένδυση στο έργο των Σκου-
ριών και να απολυθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι. 
Θα είμαστε υπομονετικοί και θα αναμένουμε μέχρι το
τέλος του πρώτου τριμήνου του 2016 την εκκρεμούσα
άδεια εγκατάστασης που απαιτείται για την Ολυμ-
πιάδα. Εφόσον μέχρι τότε δεν έχουν χορηγηθεί η
άδεια, το έργο αυτό θα ανασταλεί με αποτέλεσμα την
απώλεια επιπλέον 500 θέσεων εργασίας. Θα συνεχί-
σουμε την αξιολόγηση των επενδύσεών μας στο Στρα-

τώνι, ενώ τα έργα μας στη Θράκη θα τεθούν σε
καθεστώς φροντίδας και συντήρησης».

Στο μεταξύ εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλον-

τος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και τον Αναπλη-

ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη

Τσιρώνη, οι εισηγήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Πε-

ριβάλλοντος (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος) για την

επιβολή προστίμων στην εταιρεία "Ελληνικός  Χρυσός

Α.Ε.Μ.Β.Χ.» συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ για 21

παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες ελέγχθηκαν και

διαπιστώθηκαν την περίοδο από το 2012 έως και τα

μέσα του 2014. 

Η Απόφαση  για το Υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαν-

τέμ Λάκκου αφορά συνολικό πρόστιμο 994.500 ευρώ

για δώδεκα παραβάσεις και πρόστιμα:

1. Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών απο-

βλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ. 

2. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέ-

τρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.

3. Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα

των προϊόντων, πρόστιμο  113.400 ευρώ.

4. Μη σύννομη διάθεση ιλύος σε υδαρή μορφή, ανεπε-

ξέργαστων υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων ομ-

βρίων, πρόστιμο 100.800 ευρώ.

5. Αποθήκευση στερεών αποβλήτων και χημικών σε

ακατάλληλους χώρους, πρόστιμο  100.800 ευρώ.

6. Παραλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων,

πρόστιμο 75.600 ευρώ.

7. Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγό-

μενων αποβλήτων, πρόστιμο  113.400 ευρώ.

8. Ανεξέλεγκτη διάθεση  επικίνδυνων αποβλήτων (φιλ-

τρόπανων), πρόστιμο 43.200 ευρώ.

9. Παραλείψεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονο-

μικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκι-

νόλακκα, πρόστιμο 145.800 ευρώ. 

10. Παραλείψεις στη λειτουργία του παλαιού χώρου

απόθεσης αποβλήτων, πρόστιμο  115.200 ευρώ.

11. Μη σύννομη διακίνηση των προϊόντων, πρόστιμο

13.500 ευρώ.

12. Μη λειτουργία συστήματος πλύσης τροχών, πρό-

στιμο 21.600 ευρώ.

Η Απόφαση για το Υποέργο Ολυμπιάδας αφορά συ-

νολικό πρόστιμο 739.800 ευρώ για  εννέα παραβάσεις

και πρόστιμα:

1. Ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικιν-

δυνότητα του παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα

πυριτών), πρόστιμο 113.400 ευρώ.

2. Μη τήρηση διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μετα-

φοράς του προϊόντος Ολυμπιάδας, πρόστιμο 4.500

ευρώ.

3. Ελλιπής τήρηση όρων και απαιτήσεων για έργα απο-

κατάστασης στην Ολυμπιάδα, πρόστιμο 133.200 ευρώ.

4. Διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών απο-

βλήτων, πρόστιμο 94.500 ευρώ.

5. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέ-

τρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.

6. Ελλιπής χαρακτηρισμός παραγόμενου αποβλήτου

ως προς την ιδιότητά του ως “αποβλήτου” και ελλιπής

προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, πρόστιμο

113.400 ευρώ.

7. Αποθήκευση αποβλήτου (υπόλειμμα κατεργασίας)

σε μη προβλεπόμενο χώρο, πρόστιμο 57.600 ευρώ.

8. Μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων,

πρόστιμο 142.200  ευρώ.

9. Ελλιπή μέτρα χειρισμού προϊόντος συμπυκνώματος

σιδηροπυριτών, πρόστιμο 43.200 ευρώ. 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ «πρόκειται για τα αποτελέ-
σματα ελέγχων που για  χρόνια έμεναν “ξεχασμένα”
σε συρτάρια με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και των
κυβερνήσεων οι οποίες είχαν την αρμοδιότητα, αλλά
όπως φαίνεται όχι και τη βούληση,  να επιβάλλουν την
νομιμότητα, να προστατέψουν το περιβάλλον, να
ελέγξουν τις συγκεκριμένες  δραστηριότητες και να
προφυλάξουν τους κατοίκους της περιοχής και τους
ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές, όπως επίσης και
το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον».

Ακόμα το ΥΠΕΝ σημειώνει πως "η νέα κυβέρνηση χρει-
άστηκε να λάβει ειδικότερα μέτρα, ενώ δεν θα έπρεπε,
για το αυτονόητο. Έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι συγ-
κεκριμένες παραβάσεις και να  επιβληθούν τα πρό-
στιμα που αυτές  συνεπάγονται. Γιατί είχε και την
ευθύνη, αλλά και τη βούληση να το πράξει, παρ΄ότι
έγινε αποδέκτης επικρίσεων για την προσπάθειά της
να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλ-
λον, από υποστηρικτές της άποψης ότι σε αυτή τη
χώρα η νομιμότητα έρχεται σε κάθε περίπτωση σε αν-
τίθεση με την ανάπτυξη, και ως εκ τούτου η ανομία
είναι αυτή που προσελκύει τις επενδύσεις!!! 
Αυτές είναι οι θέσεις και απόψεις  που απέρριψε ο ελ-
ληνικός λαός με την επιμονή στην επιλογή του για μια
άλλη πορεία της χώρας"

Μεά τη συνέντευξη της εταιρείας, ο Υπουργός Πάνος

Σκουρλέτης στην πρωινή ζώνη του Μέγα απάντησε για

τις δηλώσεις της εταιρείας:

"Ίσως να πρόκειται για μια απόπειρα δημιουργίας τε-
τελεσμένων, ή μια απόπειρα εκβιασμών. Νομίζω δεν
υπολογίζουν σωστά αν θεωρούν ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση υπόκειται σε κάθε είδους εκβιασμό. Εκείνο το
οποίο εμείς πορευόμαστε είναι ο σεβασμός στο περι-
βάλλον και η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέρον-
τος".

Ενας άλλος μοχλός πίεσης που ασκείται για τη λει-

τουργία του εργοταξίου είναι οι εργαζόμενοι σ’ αυτό,

οι οποίοι με διαδηλώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες

ζητάνε να δουλέψει η “επένδυση” γιατί έτσι βρίσκουν

δουλειά...

Απ’ την άλλη ένα από τα σημαντικότερα δάση και ο ση-

μαντικότερος υδροφόρος ορίζοντας για την Ελλάδα,

καταστρέφεται, τονίζουν 13 οργανώσεις για το περι-

βάλλον.

Η εταιρεία, καταγγέλουν οι οργανώσεις, έχει παρα-

βιάσει το σύνολο των αδειοδοτήσεων. 

Μια περιοχή 8.000 στρεμμάτων με δημόσιο δάσος

μέσα που αποψιλώνεται σταδιακά, χωρίς καμμία άδεια.

Πόση ακόμη καταστροφή, μη αναστρέψιμη στο περι-

βάλλον, σηκώνει αυτός ο τόπος; Σε λίγα χρόνια οι θά-

λασσες θα είναι απαγορευτικές, τα δάση

εξαφανίζονται. Δεν προέχει η ανάσα μας;

Oλος ο κόλπος, αντί για θάλασσα, έχει μία καφέ λάσπη!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γέρακας 15/1/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ    
Αρ. Μελ.: 04/2016
Αριθ. Πρωτ. :    31

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με
σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή, για την “Μίσθωση
Τουριστικών Λεωφορείων για την
μεταφορά δημοτών απομακρυσμέ-
νων περιοχών ”, αρ. μελ. 04/2016,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
15/2016 απόφαση Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Ο ενδεικτικός προϋπολο-
γισμός της υπηρεσίας ανέρχεται
στο ποσό των 59.800,00 +
13.754,00(23% Φ.Π.Α.) =
73.554,00€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώ-
πιον της αρμόδιας επιτροπής, στο
Πολιτιστικό Κέντρο Παλλήνης, επί
της οδού Κλειτάρχου & Αριστείδου,
1η του μηνός Φεβρουαρίου  2016
ημέρα Δευτέρα , με ώρα έναρξης
παραλαβής προσφορών 10:00π.μ

και ώρα λήξης την 10:30π.μ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμε-
τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
που είναι αναγνωρισμένοι προμη-
θευτές του δημοπρατούμενου αντι-
κειμένου και παρέχουν εχέγγυα
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που διαθέτουν την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμ-
πειρία και παρέχουν εχέγγυα άρ-
τιας εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2%
επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης,
δηλαδή 1.471,08€ και κατατίθεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη-
κών και Δανείων ή εγγυητική επι-
στολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή από την Τέταρτη
20 Ιανουαρίου    2016, ώρες 10:00
– 13:00. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Στα πλαίσια του   πολυ-

συνεδρίου που οργά-

νωσε το ΕΕΑ, ( 8-10/16)

στην Αθήνα,  στο πλαίσιο

του money show πραγμα-

τοποιήθηκε Εκτακτη Γε-

νική Συνέλευση για την

τύχη των Περιπτέρων.

Τη Γ.Σ. οργάνωσε το

Συνδικάτο  Επαγγελμα-

τιών Περιπτερούχων Κα-

πνοπωλών και Ψιλικών

Ειδών Αττικής. 

Πλήθος περιπτερούχων

παρακολούθησε τη Γ.Σ.,

τις ομιλίες των πολιτικών

και των εκπροσώπων των

κοινωνικών εταίρων

καθώς και τις εισηγήσεις

και παρουσιάσεις από

πλευράς του Συνδικάτου.

Την κύρια εισήγηση της

Γ.Σ. έκανε ο πρόεδρος ο

Γιώργος Δούκας, ο

οποίος αναφέρθηκε στη

σωρεία των προβλημά-

των που αντιμετωπίζει ο

κλάδος και κυρίως στις

πολιτικές αφανισμού που

εφαρμόζονται τα τελευ-

ταία χρόνια με σκοπό την

εκτόπιση των περιπτε-

ρούχων και την άλωση

της αγοράς από μεγάλες

εταιρικές αλυσίδες. Απο-

κάλυψε πολλά σχέδια των

εταιριών και των κυβερνή-

σεων κατά του κλάδου και

κατέληξε ότι αν οι περι-

πτερούχοι δεν υπερασπί-

σουν τον κλάδο τους

αυτός θα χαθεί και θα

γίνει βορά των μεγάλων

συμφερόντων.

Στη Γ.Σ μίλησαν επίσης ο

πρόεδρος του ΕΕΑ  Γιάν-

νης Χατζηθεοδοσίου, ο

πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

Γιώργος Καββαθάς και ο

πρόεδρος της ΕΣΕΕ  Βα-

σίλης Κορκίδης.  

Πολιτικές αφανισμού για τα Περίπτερα
Εκρηκτική είναι η κατά-

σταση που έχει διαμορφω-

θεί στα σχολεία και

νηπιαγωγεία στην Αν. Ατ-

τική μετά τις γιορτές σχε-

τικά με τα κενά,

καταγγέλουν Εκπαιδευτι-

κοί, αιρετοί τεσσάρων

Ανεξάρτητων Κινήσεων

(Δελμούζος, Σωτηρίου,

Σωκράτης, Συνεργασία για

ενότητα και αγώνα Γλυφά-

δας και 3Β).

Λόγω αδειών εγκυμοσύ-

νης και αδειών για λόγους

υγείας που ξεκίνησαν

μετά τις γιορτές έχουν δη-

μιουργηθεί 30 κενά δασκά-

λων   τάξης  και  νηπιαγω-

γών. Δηλαδή οι μαθητές σε

30 τάξεις (8 τμήματα νηπια-

γωγείων - περιλαμβάνονται

και τα 3 τμήματα ολοήμε-

ρου στο Λαύριο που δε λει-

τουργούν από την αρχή

της χρονιάς καθόλου) ΔΕΝ

ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ μετά

τις γιορτές. 

Χαρακτηριστικότερη περί-

πτωση του 10ου Αχαρνών

που εκτός από τα δύο

κενά ειδικοτήτων που έχει

από την αρχή της χρονιάς

προστέθηκαν και δύο κενά

δασκάλων τάξης!!!

Τα κενά αυτά έρχονται να

προστεθούν στα κενά που

δεν έχουν καλυφθεί από

την αρχή της χρονιάς και

είναι:

• τα πάνω από 100 κενά

εκπαιδευτικών όλων των

ειδικοτήτων - 35 από αυτά

ζήτησε επειγόντως η

Δ/νση Αν. Αττικής προκει-

μένου να καλύψει την

πλήρη λειτουργία του

πρωϊνού προγράμματος

που ακόμα δεν έχει καλυ-

φθεί σε πολλά σχολεία

• ενώ παραμένουν τα δε-

κάδες κενά δασκάλων για

τμήματα ολοήμερων σχο-

λείων (που είναι πάρα

πολλά που δεν ξεκίνησαν

ποτέ να λειτουργούν από

την αρχή της σχολικής

χρονιάς) καθώς και κενά

σε τμήματα ένταξης και τα

67 κενά δασκάλων για πα-

ράλληλης στήριξη.

Το πρόβλημα είναι πολύ

μεγάλο καθώς ακόμα και

τα σχολεία που λειτουρ-

γούν με πλήρες πρωϊνό

πρόγραμμα σε πολλές πε-

ριπτώσεις ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟ-

ΖΟΥΝ το αναλυτικό

πρόγραμμα και καλύπτουν

απλά τις ώρες με "απα-

σχόληση" των μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα, με ότι

ώρες περισσεύουν από

όποια ειδικότητα ή δάσκαλο

καλύπτονται οι ώρες εκπαι-

δευτικών άλλων ειδικοτή-

των που λείπουν!!!

30 τάξεις και τμήματα Νηπιαγωγείου χωρίς

εκπαιδευτικό στην Ανατολική Αττική

Σύσκεψη πραγματοποίησε, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου, ο Δή-

μαρχος Διονύσου Δ. Ζαμάνης με τον Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου, που επισκέφθηκε το

Δημαρχείο, με θέμα έργα που αφορούν το Δήμο Διονύσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η πορεία των

ήδη ενταγμένων έργων στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας

και των έργων που πρόκειται να ενταχθούν κατά τη διάρ-

κεια της νέας προγραμματικής περιόδου. Ο Δήμος Διονύ-

σου παρουσίασε σειρά ώριμων μελετών για έργα,

προϋπολογισμού άνω των 10 εκατ. ευρώ, που αφορούν,

στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών του δήμου,

σε έργα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας

ζωής των κατοίκων, όπως οι παιδικές χαρές καθώς και σε

έργα υποδομής όπως το ΤΥΠΕΤ Αγίου Στεφάνου και η πρό-

τυπη ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.

Ο Π. Φιλίππου εξήρε τον προγραμματισμό και την καλή

προεργασία των Υπηρεσιών του Δήμου και διαβεβαίωσε

τον Δήμαρχο ότι όλα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

αποτελούν άμεση προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττι-

κής και πως όλες οι σχετικές ολοκληρωμένες μελέτες που

θα υποβληθούν, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Εκτελε-

στέων Έργων της Περιφέρειας.

Μετά το τέλος της σύσκεψης ο Δήμαρχος δήλωσε: «H συ-
νεργασία μας με την Περιφέρεια και τον κύριο Φιλίππου
προσωπικά, είναι εξαιρετική. Η προσπάθεια μας εστιάζεται
στο να δρομολογηθούν άμεσα έργα υποδομής, η ολοκλή-
ρωση των οποίων θα αναβαθμίσει σημαντικά τη ζωή των
δημοτών, που είναι πάντα και ο πρωταρχικός μας στόχος».
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία των Περιφερει-

ακών Συμβούλων Αγγελικής Λεβέντη και Ιωάννας Τσούπρα

και του Διευθυντή Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ Γιάννη Ασπρου-

λάκη, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,

Χωροταξίας & Πολεοδομίας Ευάγγελου Λυρούδια, του Γε-

νικού Γραμματέα Μιχάλη Χρηστάκη, της Ειδικής Συμβούλου

Σοφίας Ευστρατίου και της Διευθύντριας και της Προϊστα-

μένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Άννας Αγγελίνα

και Αγελικής Κουρουπάκη.

Να ανοίγουν τα μικρά 

καταστήματα και τις Κυριακές 

εισηγήθηκε ο Δήμαρχος

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο  ανέλυσε τους λόγους

που καθιστούν δίκαιο το αίτημα των επαγγελματιών να

ανοίγουν όλες τις Κυριακές και παρέδωσε σχετική επι-

στολή – αίτημα του Δήμου Διονύσου στον Π. Φιλίππου, ζη-

τώντας η Περιφέρεια να εξετάσει με κατανόηση το ζήτημα.  

«To αίτημα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων να πα-
ραμένουν ανοιχτά τις Κυριακές είναι καθοριστικής σημα-
σίας τόσο για την οικονομική τους επιβίωση, σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όσο και για την τοπική ανά-
πτυξη του Δήμου μας. Θα στηρίξουμε το δίκαιο αίτημά τους
και σύντομα θα φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
για να δρομολογηθούν περαιτέρω ενέργειες», σημείωσε ο

δήμαρχος και ο Π. Φιλίππου υποσχέθηκε να το εισηγηθεί

στην Περιφέρεια.

Σύσκεψη του Δημάρχου Δ. Ζαμάνη με τον Αντιπεριφερειάρχη Π. Φιλίππου
Ο Δήμος Διονύσου παρουσίασε σειρά ώριμων μελετών για αντιπλημμυρικά έργα 
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Παρέμβαση του Ρώσου Προέδρου

στην «καρδιά του προβλήματος»

και της νέας τάξης πραγμάτων,

αποκαλύπτοντας ένα πολύ «σκο-

τεινό» σχέδιο για την εξέλιξη της

ανθρωπότητας... μέσω της διατρο-

φικής αλυσίδας και των φαρμάκων.

Σύμφωνα με έκθεση που εκπονή-

θηκε από το ρωσικό Συμβούλιο

Ασφαλείας (SCRF), αναφέρεται

ότι ο Πρόεδρος Πούτιν εξέδωσε

ειδικές εντολές στους αρμόδιους

αξιωματούχους, οι οποίες αναφέ-

ρουν ότι όλοι οι Ρώσοι πολίτες θα

πρέπει να προστατεύονται από δυ-

τικά σκευάσματα τροφής και φάρ-

μακα με κάθε κόστος.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Ρώσος

Πρόεδρος πιστεύει ότι το επόμενο

στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης

αποτελεί σήμερα «σοβαρότατο

κίνδυνο», και ότι η Δύση πραγμα-

τοποιεί «εκ προθέσεως επιβρά-
δυνση της διαδικασίας
αναπαραγωγής του ανθρώπινου
είδους, για προσωπικό κέρδος».
«Εμείς, ως ένα είδος έχουμε την
επιλογή να συνεχίσουμε να ανα-
πτύσσουμε το σώμα και το μυαλό
μας σε μια υγιή ανοδική πορεία, ή
μπορούμε να ακολουθήσουμε το
δυτικό παράδειγμα των τελευ-
ταίων δεκαετιών και εκ προθέσεως
να δηλητηριάζουμε τον πληθυσμό
μας με γενετικά τροποποιημένα
τρόφιμα, φαρμακευτικά σκευά-

σματα, εμβόλια, και γρήγορο φα-
γητό, που αξιολογείται ως λίαν
επικίνδυνο, εθιστικό ναρκωτικό».
«Πρέπει να αγωνιστούμε γι’ αυτό.
Η δημιουργία σωματικά και διανοη-
τικά αναπήρων ατόμων του πληθυ-
σμού μας δεν είναι σαφώς προς το
συμφέρον μας», αναφέρει η έκ-

θεση.

Η έκθεση του ρωσικού Συμβουλίου

Ασφαλείας έρχεται μόλις λίγους

μήνες μετά την ανακοίνωση του

Κρεμλίνου για το τέλος της παρα-

γωγής στην ρωσική επικράτεια,

όλων των τροφίμων που περιέ-

χουν γενετικά τροποποιημένους

οργανισμούς.

Η Ρωσία, όπως σημειώνεται, έχει

μισθώσει εντελώς δωρεάν μεγά-

λες εκτάσεις γης τα τελευταία

χρόνια σε αγρότες πρόθυμους να

καλλιεργήσουν βιολογικά προ-

ϊόντα με φυσικό και βιώσιμο

τρόπο.

Ο στόχος είναι να καταστεί η χώρα

παγκοσμίως, ως «ο μεγαλύτερος

εξαγωγέας» τροφίμων χωρίς ΓΤΟ,

και τα οποία θα βασίζονται σε μια

εξολοκλήρου «οικολογική» παρα-

γωγική διαδικασία.

Η κίνηση αυτή κηρύττει έναν

ακόμα πόλεμο κατά των πολυεθνι-

κών εταιρειών όπως η Monsanto, η

οποία «κατασκευάζει» αυτούς

τους σπόρους, αλλά και άλλες

εταιρείες.

Η Ρωσία συνεχίζει να ηγείται στο

χώρο της φυσικής, βιολογικής γε-

ωργίας, δείχνοντας ένα διαφορε-

τικό δρόμο σε όλο τον πλανήτη.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία των σπό-

ρων με την σειρά της, επιδιώκει

την θέσπιση και εφαρμογή μιας

νέας κοινής ευρωπαϊκής νομοθε-

σίας που θα καθιερώνει τη μοριακή

σήμανση.

Με την ταυτοποίηση των ποικι-

λιών, μέσω μιας τεχνολογίας γενε-

τικής ακολουθίας, οι εταιρείες θα

μπορούν να αναγνωρίζουν τις ποι-

κιλίες τους στις αγροτικές καλ-

λιέργειες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αγρότες

θα υποχρεώνονται να ακολουθούν

τους εξαιρετικά περιοριστικούς

όρους της χρήσης των πατενταρι-

σμένων σπόρων με μία και μονα-

δική σπορά από την οποία ο

σπόρος που προκύπτει θα αποτε-

λεί εκ νέου ιδιοκτησία της πολυε-

θνικής ή καλλιεργώντας σπόρους

με γονίδια που δεν αφήνουν το

φυτό να παράγει νέους.

Η επιστροφή στον σχεδόν πατρο-

παράδοτο τρόπο καλλιέργειας σε

συνδυασμό με τα σημερινά μέσα,

θα μπορέσει να σώσει το ανθρώ-

πινο γένος και τον πλανήτη μας.

pentapostagma.gr 

Ανάκληση από Ε.Φ.Ε.Τ.

«ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύ-

θυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υποδο-

χής καταγγελιών πολιτών, ζήτησε και ήδη έχουν

ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για την άμεση ανάκληση

/ απόσυρση παρτίδων του προϊόντος ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ

ΠΟΠ, με την εμπορική ονομασία «ΤΡΕΙΣ ΒΟΣΚΟΙ»,

με αριθμούς παρτίδας 150613, 150614, 150709 με

ημερομηνία ανάλωσης 20/06/2016 και αριθμό παρ-

τίδας 150710 με

ημερομηνία ανά-

λωσης 30/05/2016. 

Το προϊόν είναι συ-

σκευασμένο σε

διάφανο εύκαμπτο

φιλμ καθ. βάρους

350 γραμμαρίων

παράγεται στην

Λέσβο από την επι-

χείρηση ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ «ΛΕΣΒΙΓΑΛ», 81103 ΒΑ-

ΤΟΥΣΑ ΛΕΣΒΟΥ και διατίθεται στην Ελλάδα από

την επιχείρηση ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΠΕ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

Στις ανωτέρω παρτίδες διαπιστώθηκε αλλοίωση ορ-

γανοληπτικών χαρακτηριστικών – ανάπτυξη έντο-

νης δυσάρεστης οσμής - και επιφανειακές

αλλοιώσεις από μικροβιακή δράση.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμη-

θευτεί το προϊόν, όπως η φωτογραφία, να μην το

καταναλώσουν.

Kαλό είναι, εμείς οι καταναλωτές, όταν ψωνίζουμε

προϊόντα να κοιτάμε πάντα την ετικέτα και τις ημε-

ρομηνίες λήξεως. Και όταν βρούμε ένα προϊόν αλ-

λοιωμένο ή με άλλο πρόβλημα θα πρέπει να

ενημερώνεται ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου

Τροφίμων), Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Αμπελόκηποι

ΤΚ 11526, Τηλ.: 2106971500 

Β.ΠΟΥΤΙΝ: « Η ανθρωπότητα βρίσκεται υπό απειλή από τις

πολυεθνικές τροφίμων και τα νέα εμβόλια»!

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com



20 ΣΕΛΙΔΑ - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                 ΕΒΔΟΜΗ

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

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

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 12 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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Η ουσιαστική αιτία του απλού πονοκέφαλου δηλαδή της

κεφαλαλγίας τύπου τάσης είναι οι συσπάσεις και οι πι-

θανές θλάσεις στους 36 διαφορετικούς τυπους μυών

της κεφαλής του αυχένα και των ώμων, τους οποίους

χρησιμοποιούμε  κάθε μέρα  για τη όρθια στάση της κε-

φαλής, την ομιλία και για τις εκφράσεις του προσώπου.

Αυτοί με την σειρά τους στέλνουν σήματα πόνου στον

εγκέφαλο τα οποία τελικά αντιλαμβανόμαστε ως απλό

πονοκέφαλο (κεφαλαλγία τύπου τάσης). Αυτό τόνισε

μεταξύ άλλων ο Στάθης Σκληρός, γενικός ιατρός/

Δ/ντής Κ.Υ. Νεμέας και Πρόεδρος της Ελληνικής Εται-

ρείας Έρευνας και Ανάπτυξης στην Πρωτοβάθμια Φρον-

τίδα Υγείας, στο Σεμινάριο Γενικής Ιατρικής. 

Η καταπόνηση (μηχανική ή λόγω στρες) των μυών της

κεφαλής, του αυχένα και των ώμων,  διευκρίνισε ο Στ.

Σκληρός, δημιουργεί ευαίσθητα σημεία–κόμβους, τα

οποία απελευθερώνουν  προσταγλανδίνες. Οι προστα-

γλανδίνες με τη σειρά τους  ενεργοποιούν  απολήξεις

νεύρων, που βρίσκονται στους μύες, οι οποίες με τη

σειρά τους προωθούν τα σήματα πόνου στον εγκέφαλο

και είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση αυτού, που ο πά-

σχων αντιλαμβάνεται  ως κεφαλαλγία τύπου τάσης. 1-4

Η κεφαλαλγία τύπου τάσης (απλός πονοκέφαλος) που

είναι το πιο διαδεδομένο είδος κεφαλαλγίας, αντιπρο-

σωπεύοντας το 80% του συνόλου τους, είναι ο κύριος

λόγος που οι άνθρωποι παίρνουν αναλγητικά (μη στερο-

ειδή αντιφλεγμο-νώδη/ΜΣΑΦ)1. ενώ η άμεση έναρξη

της θεραπείας θεωρείται σημαντική για την βελτιστοποί-

ηση της ανακούφισης του πόνου 2. Τα δεδομένα όμως

δείχνουν ότι οι μισοί από εκείνους που υποφέρουν από

κεφαλαλγία τύπου τάσης  καθυστερούν να πάρουν

αναλγητικά, τα οποία λαμβάνουν μόνο όταν  ο πόνος

γίνει αφόρητος».

Επίσης, τελευταίες έρευνες αποδεικνύουν ότι για να

έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην αντιμε-

τώπιση του πόνου, τα αναλγητικά πρέπει να λαμβάνον-

ται  με τα πρώτα συμπτώματα και στη χαμηλότερη αλλά

συνάμα αποτελεσματική δόση.

Με άλλα λόγια, το κατάλληλο σκεύασμα θα πρέπει να

δρα τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά, να έχει γρήγορη

δράση & αποτελεσματική αντιμετώπιση της κεφαλαλ-

γίας τύπου τάσης, καθώς και να είναι καλά ανεκτό .

Τα ΜΣΑΦ και ιδιαίτερα  η ιβουπροφαίνη στην δόση των

400mg, επεσήμανε ο γιατρός βοηθούν σημαντικά στην

αποτελεσματική αντιμετώπιση του απλού πονοκέφαλου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η ιβουπροφαίνη των 400mg

είναι πολύ αποτελεσματική και παρέχει ανακούφιση

στους περισσότερους  ανθρώπους  καθώς στοχεύει στις

προσταγλανδίνες, που είναι η πηγή του πόνου.

Με βάση αυτές τις μελέτες, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, της Ελληνικής

Εταιρείας Κεφαλαλγίας  αλλά και πολλών άλλων  εται-

ρειών  συνιστούν  την ιβουπροφαίνη  ως θεραπεία πρώ-

της επιλογής9-14. 

Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες συμβουλεύουν να χρησιμοποι-

ούνται οι συνδυασμοί με καφεΐνη ή με κωδεΐνη μόνο ως

επιλογή δεύτερης γραμμής, γιατί συνεισφέρουν στην

κεφαλαλγία από κατάχρηση φαρμάκων περισσότερο

από ότι η χορήγηση απλών αναλγητικών. 

Στην ομιλία υπογραμμίστηκε ότι τα αναλγητικά πρέπει

να λαμβάνονται στην αρχή της κρίσης της κεφαλαλ-

γίας, ενώ υπογραμμίστηκαν οι κίνδυνοι από την αλόγι-

στη χρήση των αναλγητικών και την υπέρβαση ενός

ανωτάτου ορίου στη μηνιαία κατανάλωση τους. 

Η κεφαλαλγία τύπου τάσης  κατέληξε ο Πρόεδρος Στ.

Σκληρός, είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος κεφαλαλγίας.

Σχεδόν καθημερινά, επηρεάζει την ποιότητα και το κό-

στος ζωής του πάσχοντα , σε βαθμό που να έχει αντί-

κτυπο στην οικογένεια, την κοινωνική ζωή  και στην

παραγωγικότητα του. Στην Ευρώπη, το συνολικό ετήσιο

κόστος της κεφαλαλγίας τύπου τάσης μεταξύ των ενη-

λίκων ηλικίας 18-65 ετών εκτιμάται ότι είναι περίπου €

21 δις, και η μέση τιμή κόστους ανά άτομο € 303 ετη-

σίως.15  

Ουδέν κρυπτόν υπό...τα στοιχεία της

"Απογραφής", τα στατιστικά της

οποίας έρχονται δυστυχώς να επιβε-

βαιώσουν για ακόμη μία φορά πως

παρά τις συνεχείς εκκλήσεις γιατρών

και εργαζομένων όχι μόνο δεν έχει

γίνει τίποτα για τον αποδεκατισμό του

προσωπικού, αλλά αντίθετα συνταξιο-

δοτήσεις και αποχωρήσεις από το δη-

μόσιο έχουν οδηγήσει σε δραματική

υποστελέχωση στο σύνολο των δημό-

σιων δομών υγείας.

Τα τελευταία στοιχεία της διαρκούς

ενημέρωσης του Μητρώου Ανθρώπι-

νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης και Οικονο-

μικών, μιλούν από μόνα τους. Μέσα

στο 2015 στο Υπουργείο Υγείας κατα-

χωρήθηκαν 2.533 συνταξιοδοτήσεις/

αποχωρήσεις υπαλλήλων, ενώ την

ίδια ώρα από προσλήψεις και Μεταφο-

ρές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

τοποθετήθηκαν μόλις 350 άτομα.

Πιο αναλυτικά, την χρονιά που μας πέ-

ρασε οι συνταξιοδοτήσεις/ αποχωρή-

σεις ανά μήνα διαμορφώθηκαν ως

εξής: *Ιανουάριος (532), *Φεβρουάριος

(137), *Μάρτιος (171), *Απρίλιος (146),

*Μάιος (175), *Ιούνιος (259), *Ιούλιος

(494), *Αύγουστος (213), *Σεπτέμβριος

(171), *Οκτώβριος (116), *Νοέμβριος

(119). 

Αντίθετα, οι προσλήψεις και οι μετα-

φορές προς φορείς του Υπ.Υγείας κι-

νήθηκαν ως εξής: *Ιανουάριος (36),

*Φεβρουάριος (13), *Μάρτιος (18),

*Απρίλιος (16), *Μάιος (22), *Ιούνιος

(20), *Ιούλιος (46), *Αύγουστος (38),

*Σεπτέμβριος (83), *Οκτώβριος (40),

*Νοέμβριος (18).

Η σταδιακή συρρίκνωση των απασχο-

λούμενων στη δημόσια υγεία προκύ-

πτει ξεκάθαρα άλλωστε και από μία

πρόχειρη ανάγνωση της διαμόρφωσης

του αριθμού των υπαλλήλων τα τελευ-

ταία χρόνια. Ενώ λοιπόν τον Δεκέμ-

βριο το 2012 το συνολό τους ήταν

94.164, ο αριθμός αυτός τον Δεκέμ-

βριο του 2013 είχε μειωθεί σε 86.063,

για να φθάσει τελικά το Νοέμβριο του

2015 να είναι 77.832.  Με άλλα λόγια

μέσα σε μία τριετία "ορφάνεψαν" περί

τις 16.330 θέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο

Υγείας βρίσκεται πλέον στην τέταρτη

θέση σε ό, τι αφορά τον αριθμό των

δημοσίων υπαλλήλων που απασχολεί.

Μέσα στο 2016 έχει ανακοινωθεί πως

θα δοθεί προτεραιτότητα στις προλή-

ψεις σε Παιδεία, Υγεία και Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση με μόνιμες και εποχικές

προσλήψεις.

Περιμένουμε να το δούμε.

stogiatro.gr

Δραματικές οι μειώσεις του έμψυχου προσωπικού του ΕΣΥ  

Μύες: η ουσιαστική αιτία του απλού πονοκέφαλου

Ύπνος και Υγιεινή ύπνου.
Τα όνειρα και οι εφιάλτες...

Με το παραπάνω θέμα, θα ασχοληθεί η εκπομπή

«Υγεία πάνω απ’ όλα» στον κανάλι Αnt1 τη Κυριακή

17/1 και ώρα 9 το πρωί.

Στην εκπομπή καλεσμένος είναι και ο ψυχίατρος -

ψυχοθεραπευτής από τη Βούλα Γεώργιος Καραμ-

πουτάκης MD. Mcs 
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Με την συμμετοχή εκατοντάδων μελών πραγματο-

ποιήθηκε, στο νέο ανακαινισμένο εντευκτήριο του

Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (ΝΟΒ), η κοπή της

πρωτοχρονιάτικης πίτας και η βράβευση των κορυ-

φαίων αθλητών, που διακρίθηκαν το 2015.

Προηγήθηκε η τελετή της γιορτής των Θεοφανείων,

η ρίψη του Tιμίου Σταυρού και ο αγιασμός των υδά-

των στο κολυμβητήριο του Ομίλου. Τυχερή, μεταξύ

των μικρών κολυμβητών  που βούτηξαν  για να πιά-

σουν το Σταυρό, η αθλήτρια της υδατοσφαίρισης Γε-

ωργία Πάγκαλου.

Πριν την έναρξη της τελετής, οι παρευρισκόμενοι πα-

ρακολούθησαν  μια εντυπωσιακή επίδειξη στο νερό

από την ομάδα κορασίδων Α΄της συγχρονισμένης κο-

λύμβησης.

Μετά τη γιορτή ακολούθησαν οι βραβεύσεις

― Oκτώ αθλητές/τριες, εκπρόσωποι των αθλημάτων

που καλλιεργεί ο Όμιλος, με το ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΥ ΑΓΩ-

ΝΙΖΕΣΘΑΙ»

― Δέκα τέσσερις αθλητές/τριες, εκπρόσωποι   των

αθλημάτων που καλλιεργεί ο Όμιλος, οι οποίοι αρί-

στευσαν ως μαθητές/τριες Γυμνασίου ή Λυκείου και

πήραν πάνω από 19 γενικό βαθμό στα μαθήματά τους

― Τριάντα ένα αθλητές/τριες των τμημάτων Υδατο-

σφαίρισης, Θαλασσίου Σκι, Τεχνικής Κολύμβησης,

Ιστιοπλοΐας - Ιστιοσανίδας, Συγχρονισμένης Κολύμ-

βησης, για τις διεθνείς (Παγκόσμιες, Πανευρωπαϊκές,

Ευρωπαϊκές, Βαλκανικές) επιτυχίες τους.

― Είκοσι έξι αθλητές/τριες των τμημάτων, δύο ομά-

δες Συγχρονισμένης κολύμβησης (Γυναικών & Νεα-

νίδων) και δέκα ομάδες του τμήματος

υδατοσφαίρισης, (Ανδρική, Νέων Ανδρών, Εφήβων,

Παίδων, Μίνι Παίδων, Γυναικεία, Νέων Γυναικών, Νε-

ανίδων, Κορασίδων και Μίνι Κορασίδων), για τις πα-

νελλήνιες επιτυχίες τους

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος των 3Β

Γρ. Κωνσταντέλλος, οι αντιδήμαρχοι, Δ. Γεωργουλό-

πουλος & Ν. Κάραγιαν, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι

και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Bραβεύσεις στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης

Με μετάλλιο ξεκίνησε η νέα χρο-

νιά για τα κορίτσια της συγχρονι-

σμένης κολύμβησης του ΝΟΒ,

στους Χειμερινούς Αγώνες στο

Παπαστράτειο κολυμβητήριο.

Το Σαββατοκύριακο 9-10/1/16 οι

κορασίδες Α κατέκτησαν το χάλ-

κινο μετάλλιο στο ελεύθερο ομα-

δικό και την 5η και την 7η θέση τα

ντουέτα.

Ομαδικό

Θύμη Ευαγγελία Βηθλεέμ

Κωστίμπα Δέσποινα

Μαλκογεώργου Ευαγγελία

Μέλλου Ξανθή

Σελετοπούλου Ιωάννα

Σπυροπούλου Ματίλντ Ιωάννα

Τζαμπαζίδη Μαρία

Φανού Ευδοκίας

Καπαματζιάν Κοκαράκη Βερκίνε

Ντουέτα

Μέλλου Ξανθή

Σελετοπούλου Ιωάννα

Τζαμπαζιδη Μαρία

Μαλκογεώργου Ευαγ.

Φανού Ευδοκία

Θύμη Ευαγ.

Με νίκες ξεκίνησε η συγχρονισμένη κολύμβηση

Η ομάδα του πόλο ανδρών του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης θα αν-

τιμετωπίσει την ομάδα του ΑΝΟ Γλυφάδας για το κύπελο Ελλάδος.

Στην κλήρωση που έγινε  στα γραφεία της Κ.Ο.Ε η ομάδα Ανδρών ΝΟΒ

κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα του ΑΝΟΓ στη φάση

των οκτώ για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου.

Ο νικήτρια ομάδα θα προκριθεί στο φάιναλ φόρ του Κυπέλλου Ελλά-

δος.

Αγώνας NOB - ΑΝΟΓ, ανδρών για το κύπελλο Ελλάδος
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Τον Ηρακλή Κηφισιάς αντιμετωπίζει

για την 4η αγωνιστική της Β΄Φάσης

του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικων η

ομάδα της ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας, την

Τετάρτη 20/1, ώρα 21:30) στο Κλειστό

της Βούλας.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν:

ΑΟ Ζακυνθινός - ΑΣ Γιάννενα

ΑΣΠ Θέτις - ΓΣΚ Ηρακλής

ΦΟ Βριλησσίων - ΓΣ Χαλανδρίου

ΓΣ Πανελλήνιος - ΓΣ Πετρούπολης

ΓΣ Κερατέας - Ζηρίνειος ΑΟΝ

ΓΣ Καμπανιακός - ΕΑ Λαρίσης

ΑΠΣ Ν. Βότσης - ΑΟ Ποσειδώνας Βέ-

ροιας

Νικητής ΧΑΝΘ / ΓΣ Ηρακλής - ΑΣ

Ελπίς

Α.Ο. Παλλήνη - Πανιώνιος 27-25

Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών: Α.Σ.ΠΕ.Θέτις - Ηρακλής Κηφισιάς

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή 
Eπικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655, 210 8959.004, 6937 153052

press@ebdomi.com ― Διαβάστε μας στο www.ebdomi.com

Κάντε like στον “Πρωτέα” και κερδίστε
Το  ηλεκτρονικό κατάστημα αθλητικών ειδών teamsales.gr

χαρίζει σε έναν τυχερό φίλο της επίσημης σελίδας του

Facebook του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας ένα ζευγάρι μπασκε-

τικά παπούτσια στο νούμερο που επιθυμεί ανάμεσα στα

δύο σχέδια της φωτογραφίας.

Εσείς για να μπείτε στην κλήρωση κάντε like στην σελίδα

του Πρωτέα στο facebook (www.facebook.com/pro-

teasvoulas/) και like και share την φωτογραφία και κερδίστε

ένα ζευγάρι ανδρικά μπασκετικά παπούτσια PRIME HYPE

DF II.

Ο Διαγωνισμός λήγει το Σάββατο 30-1-2016 στις 15:00

Η κλήρωση θα γίνει στις 30-01-2016 στο ημίχρονο της ανα-

μέτρησης Α1 Γυναικών Πρωτέας Βούλας - Τερψιθέα Γλυ-

φάδας, που ξεκινάει στις 17:00 στο Κλειστό της Βούλας

και ο νικητής θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα

στα δύο παπούτσια που δίνονται στη φωτογραφία.

Ο  Πρωτέας κόβει Βασιλόπιττα

Ο Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας  την Κυριακή 24 Ιανουαρίου

2016 στις 12:00 το μεσημέρι κόβει την πρωτοχρονιάτικη

πίτα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του (Λυκούργου 17).

Εκτός έδρας αναμέτρηση στην Κω με τον Ιπποκράτη δί-

νουν οι γυναίκες του Πρωτέα Βούλας, την Κυριακή (17/1,

13:00) για την 11η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος

της Α1. 

Οι διαιτητές και κομισάριοι της 11ης αγωνιστικής της Α1

Γυναικών, είναι:

 Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Α. Νικολαϊδης (κθ) 16.00 Παναθηναϊκός-Κρόνος Αγ. Δημ.

Τσώνος-Στρέμπας (Ορφανός)

 Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Πετρούπολης 14.30 Άρης Πετρούπολης-Ολυμπιακός Γκα-

μήλη-Γαρίνη (Σιώκας)

ΔΑΚ Λευκάδας 14.00 Νίκη Λευκάδας-Αθηναϊκός Κωνσταν-

τινίδου-Καρπάνος (Κανελλόπουλος)

ΔΑΚ Γλυφάδας 14.30 Τερψιθέα-ΠΑΟΚ Κοντίλης-Καρακά-

σης (Παπαδόπουλος Κ)

Κω 13.00 Ιπποκράτης-Πρωτέας Βούλας Μαγκουνής-Αντωνίου

Στην Κω οι γυναίκες
του Πρωτέα Boύλας

Έντονη διαμαρτυρία της

Ομοσπονδίας Τριάθλου 

για το λάθος – πλάνη 

της Γ.Γ. Αθλητισμού

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ) διαμαρτύρεται

έντονα για την αδικαιολόγητη Υπουργική απόφαση με την

οποία ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση της

ομοσπονδίας. 

Μια απόφαση που αποτελεί προϊόν –θέλουμε να πι-

στεύουμε– πλάνης και όχι σκοπιμότητας των υπηρεσιών

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), οι οποίες

αγνόησαν επιδεικτικά την δημοσιευμένη και κοινοποι-

ηθείσα σε αυτές αγωνιστική δραστηριότητα της ομοσπον-

δίας. Παρά τις συνεχείς συναντήσεις που είχαν προηγηθεί

για το θέμα αυτό μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Τριάθλου Γιώργου Γερόλυμπου και της πο-

λιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με την απόφαση αυτή όχι μόνο επιχειρείται μία αδικαιο-

λόγητη επέμβαση στην αυτονομία της Ε.Ο. Τριάθλου,

αλλά στην ουσία τίθεται σε κίνδυνο η αγωνιστική δραστη-

ριότητα δεκάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων

και εκατοντάδων αθλητών. Μάλιστα στην αρχή μίας Ολυμ-

πιακής χρονιάς και εν όψει της συμμετοχής Ελλήνων

αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Επίσης με το ανακοινωθέν τύπου των υπηρεσιών της ΓΓΑ

που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση, αφήνονται υπόνοιες

περί έλλειψης διαφάνειας στη λειτουργία της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Τριάθλου. Πέραν του ότι η απόφαση της

ανάκλησης στηρίζεται σε τυπικούς λόγους και όχι σε ζη-

τήματα οικονομικής διαχείρισης και διαφάνειας, η Ε.Ο.

Τριάθλου καταδικάζει κάθε τέτοια προσπάθεια σπίλωσης

της διοίκησης και των σωματείων μελών της και δεν θα

επιτρέψει τη συνέχισή της. 

Την τελευταία αγωνιστική του 1ου

γύρου η ανδρική ομάδα του Α.Ο. Παλ-

λήνη αντιμετώπιζε την ομάδα του Πα-

νιωνίου την οποία είχε αντιμετωπίσει

και στο κύπελλο επικρατώντας και

πάλι με 3-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν

τις λύσεις και έβαλαν δύσκολα στην

Παλλήνη που εν τέλει επικράτησε με

27-25. Η συνέχεια βρήκε την ομάδα

του Α.Ο. Παλλήνη να ανεβάζει στρο-

φές και φτάνει εύκολα στη νίκη με 3-0

(25-13 και 25-19) χωρίς να απειληθεί

σε κανένα σημείο του αγώνα.

Έτσι στο τέλος του 1ου γύρου, η Παλ-

λήνη είναι στην 1η θέση με 25 βαθ-

μούς, με 9 νίκες σε ισάριθμους αγώ-

νες και 27 κερδισμένα σετ έναντι 5

μόλις χαμένων.

Α.Ο. ΠΑΛΛΗΝΗ: Αναστάσιος Αντωνά-

κης, Χρήστος Κουλοχέρης, Γιώργος

Κατσιαούνης, Γιώργος Χριστόπουλος,

Φερνάντο Μπιλλήρης, Κων/νος Μήτ-

τας, Δημήτρης Ψάρρης, Δημήτρης Τσι-

κάτος, Κώστας Βογιατζίδης, Άρης

Στυλιανόπουλος.

Προπονητής: Βασίλης Ξεροβάσιλας

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του

Α.Ο. Παλλήνη είναι  στις 16 Ιανουα-

ρίου και ώρα 17:00 όπου θα υποδεχθεί

στο κλειστό της Κάντζας την Πολιτεία.
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερει-

ακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, μετά

από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Συμβούλου εντεταλ-

μένης Δημοσίων Σχέσεων Μαρίας Χριστάκη για να συζη-

τηθεί η πρόταση για διοργάνωση της 1ης Γιορτής Κρασιού

στην Αττική υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Ατ-

τικής Πέτρος Φιλίππου, ο Περιφερ. Σύμβουλος εντεταλμέ-

νος για θέματα πρωτογενούς τομέα Ταξ. Φαρμάκης,

αμπελουργοί και οινοπαραγωγοί – οινοποιοί, εκπρόσωποι

αμπελουργικών συνεταιρισμών και ιδιώτες. 

Στην τοποθέτησή του ο Π. Φιλίππου, τόνισε ότι η Περιφέ-

ρεια στέκεται στο πλευρό των αμπελουργών - οινοπαρα-

γωγών και προτείνει την πραγματοποίηση εντός της

άνοιξης της 1ης Γιορτής

Κρασιού όπου οι οινοπαρα-

γωγοί της Αττικής θα

έχουν τη δυνατότητα να

εκθέσουν τα προϊόντα

τους καθιστώντας τα γνω-

στά στο ευρύτερο κοινό.

επεσήμανε ακόμη την

ανάγκη περαιτέρω προβο-

λής των προϊόντων της Ατ-

τικής Γης με τελικό

αποδέκτη την αγορά τόσο

της Αττικής, της υπόλοιπης

Ελλάδας και του εξωτερι-

κού.

Η Περ. Σύμ. Μ. Χριστάκη,

τους ενημέρωσε για τη

διοργάνωση της 1ης Γιορ-

τής Κρασιού, έθεσε υπόψη τους κάποια πρώτα στοιχεία για

τα οφέλη  και δεσμεύθηκε να επανέλθει με την ολοκληρω-

μένη πρόταση της Περιφέρειας Αττικής.

Πρόταση για διοργάνωση της 
1ης Γιορτής Κρασιού στην Αττική

Υπάρχει «ανάδειξη» σε έναν ναό, που βρίσκεται εντός ιδιωτικής έκτασης;
Να σταματήσει η εκποίηση της δημόσιας έκτασης στον Αστέρα Βουλιαγμένης από το ΤΑΙΠΕΔ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, σημειώνει την

καταστροφική επέμβαση στη χερσόνησο του Αστέρα,

όσον αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα και του περι-

βάλλοντος γενικότερα:

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, συνεχίζεται η εκποίηση δημό-

σιας περιουσίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και ο

παραγκωνισμός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

Με λύπη και οργή διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο παραμένει

ανέπαφο όλο το μνημονιακό νομικό πλαίσιο που προβλέπει

“ειδικές ρυθμίσεις” για τους κάθε λογής “επενδυτές”, αλλά

και το ΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει ανενόχλητο το ξεπούλημα δημό-

σιας περιουσίας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι σε αυτήν

περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντικά

ευαίσθητες περιοχές.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε το προχώρημα της “επένδυσης”

στον Αστέρα Βουλιαγμένης: δηλαδή της εκποίησης μιας

ολόκληρης χερσονήσου με παρθένο περιβάλλον και τον

εξαιρετικής σημασίας ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα και μέ-

ρους του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου στο Καβούρι.

Όσο κι αν ο νέος Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ισχυρίζεται ότι το

νέο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακι-

νήτου (ΕΣΧΑΔΑ) θα προσαρμοστεί στην απόφαση του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας, το θέμα δεν είναι τόσο απλό.

Αφενός, γιατί η ουσία της απόφασης αυτής είναι να μην

τσιμεντοποιηθεί η χερσόνησος (και όχι να τσιμεντοποιηθεί

λιγότερο, όπως λένε ότι προβλέπουν στο νέο ΕΣΧΑΔΑ) και

αφετέρου γιατί δεν νοείται προστασία μνημείου (όπως

είναι η συνταγματική επιταγή) όταν αυτό βρίσκεται μέσα

σε ιδιωτική έκταση.

Δυστυχώς, τόσο για το ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα, όσο

και για άλλα μνημεία (βλ. ζώνη ΟΛΠ, Αφάντου κ.λπ.),

ισχύουν στο ακέραιο όσα γράφαμε στις 4/4/2013, πριν ψη-

φιστεί ο αναπτυξιακός νόμος της κυβέρνησης Σαμαρά-Βε-

νιζέλου: “Πράγματι ο ναός του Απόλλωνος Ζωστήρος, που
βρίσκεται εντός της έκτασης του Αστέρα Βουλιαγμένης,
εξαιρείται από την εκποίηση που επιχειρεί το ΤΑΙΠΕΔ.
Όμως, τι ισχύει για τον περιβάλλοντα χώρο του; Υφίστα-
ται«προστασία» μνημείου, όταν οι όροι χρήσης και δόμησης
στον περιβάλλοντα χώρο, που αποτελεί αναπόσπαστο στοι-
χείο του μνημείου, μπορούν να διαμορφωθούν κατά το δο-
κούν από τον όποιο επενδυτή; Υπάρχει «ανάδειξη» σε έναν
ναό, που βρίσκεται εντός ιδιωτικής έκτασης και στον οποίο
δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους επισκέπτες που δεν θέ-
λουν να πληρώσουν εισιτήριο στον ιδιώτη; Τι σημαίνει τε-
λικά στις μέρες μας «δημόσια περιουσία», όταν ολόκληρη
η έκταση του Αστέρα, με τον αιγιαλό, την παραλία, τον πε-
ριβάλλοντα χώρο του μνημείου, και ένα από τα ελάχιστα
άκτιστα σημεία του παραλιακού μετώπου της Αττικής, εκ-
ποιείται σε ιδιώτες;”
Όχι μόνο όλα αυτά δεν έχουν αλλάξει, αλλά επιπλέον η κυ-

βέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει την παράκαμψη της Αρ-

χαιολογικής Υπηρεσίας σπεύδοντας να υλοποιήσει εκείνη

το νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.04.2013) «Διαμόρφωση
φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», που περνά

την αρμοδιότητα για την τύχη των αρχαιοτήτων (και του πε-

ριβάλλοντα χώρου τους) που βρίσκονται εντός μεγάλων

επενδύσεων στους Υπουργούς Ανάπτυξης & Πολιτισμού.

Αυτοί θα μπορούν πλέον να γνωμοδοτούν «κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης διάταξης» (παρ. β άρθρου 5) και, άρα,

κατά παράβαση και της αρχαιολογικής νομοθεσίας, καθώς

και να ιδρύσουν το «Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών» στο

Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δεν είχε τολμήσει να ενερ-

γοποιήσει ούτε η ίδια η κυβέρνηση που το ψήφισε! Με την

απόφαση ΑΔΑ: 744Π4653Ο7-Η22 ο Υπουργός Γιώργος Στα-

θάκης απευθύνει πρόσκληση σε υπαλλήλους του Δημοσίου

που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο παραπάνω Τμήμα της

Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ-

σεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μεταξύ

αυτών. Μάλιστα, μεταξύ των προσφερόμενων θέσεων πε-

ριλαμβάνονται και έξι θέσεις αρχαιολόγων.

Τα μνημεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, οι δημόσιες εκτάσεις,

τα δάση, ο αιγιαλός και το τοπίο είναι δημόσια αγαθά, που

προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Τα μνη-

μεία και ο περιβάλλων χώρος τους αποτελούν μια αδιάσπαστη

ενότητα και είναι αναγκαίο να προστατεύονται από κοινού.

Απαιτούμε:

• Να αποσυρθεί ο νόμος 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.04.2013)

• Να μην ιδρυθεί το «Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειών» στο

Υπουργείο Ανάπτυξης και να παγώσει η προκήρυξη για την

πλήρωση θέσεων σε αυτό (βλ.Πρόσκληση εκδήλωσης εν-

διαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων της Γενικής

Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του

Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με Με-

τατάξεις – Μεταφορές/ 10 Δεκεμβρίου 2015)

• Να σταματήσει η εκποίηση της δημόσιας έκτασης στον

Αστέρα Βουλιαγμένης από το ΤΑΙΠΕΔ, όπως έχει ζητηθεί

και από τους όμορους Δήμους.

• Να μεριμνήσει το ΥΠΠΟ, ώστε να αναδειχθεί ο ναός και

να διαμορφωθεί ελεύθερη πρόσβαση στο μνημείο για

όλους τους επισκέπτες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
(http://www.sea.org.gr ,   E-mail:archaeol@otenet.gr,  

Η Επένδυση στον Αστέρα

Βουλιαγμένης

O Δημοσθένης Δόγκας

καλεί σε συνέντευξη Τύπου

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στις 11.00 π.μ. στο ξενο-

δοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso (Αγίου Νικολάου

10, Καβούρι – Βουλιαγμένη) και στην αίθουσα “Ποσειδώ-

νας Γ'” ο επικεφαλής της παράταξης “Δημοτική Βούληση

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”, δημοτικός σύμβουλος και

πολιτευτής της εκλογικής περιφέρειας Αττικής, Δημοσθέ-

νης Δόγκας, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου με θέμα

“Επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης”, σημειώνοντας

ότι: «Η εν εξελίξει επένδυση στον Αστέρα Βουλιαγμένης,
που ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά τις πρώτες ημέρες του
χρόνου, δεν είναι μόνο ένα θέμα οικονομικής ανάπτυξης. 
Το εξευτελιστικό τίμημα στο οποίο πωλείται η δημόσια πε-
ριουσία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για όλες τις δρο-
μολογημένες ιδιωτικοποιήσεις και το αναγάγει σε
πρώτιστης εθνικής σημασίας θέμα. Επιπλέον, η εν λόγω
επένδυση θα επιβαρύνει ασύμμετρα και καταλυτικά την κα-
τάφυτη αυτή χερσόνησο της Αττικής, μια παρέμβαση που
θα έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για το περιβάλλον
όλου του Λεκανοπεδίου. Τέλος, το γεγονός ότι εντός της
υπό παραχώρηση έκτασης βρίσκεται ο αρχαίος ναός του
Απόλλωνα Ζωστήρα καθιστά την ιδιωτικοποίηση μείζον
ζήτημα πολιτισμού». 


