
Η διαπραγμάτευση του σημερινού θέματος είναι ευ-

ρύτατη, βαθύτατη, πολυσχιδής και επομένως, η ανά-

λυσή της είναι ανέφικτη για την έκταση και το σκοπό

ενός άρθρου.

Για το λόγο τούτο θα περιοριστώ, κατ’ ανάγκην, στην

πρακτική πλευρά του θέματος, σε σχέση με τις «ιδιω-

τικοποιήσεις» - αποκρατικοποιήσεις

διαφόρων πλουτοπαραγωγικών

πηγών, αλλά και εκτός συναλλαγής

και ανταλλακτικής αποτίμησης πραγ-

μάτων, που επιχειρείται και διενεργεί

η παρούσα διακυβέρνηση του Κρά-

τους.

Διευκρινίζω ότι με τον όρο «πα-

ρούσα» δεν εννοώ μόνο την κυβέρ-

νηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά όλων

των μνημονιακών υποτελών κυβερνήσεων, από το

2010 και εντεύθεν.

Οι κυβερνήσεις αυτές έχουν αναλάβει την υποχρέωση

μέσω των μνημονίων που τους έχουν επιβληθεί και

έχουν αποδεχθεί, να αποκρατικοποιήσουν – ιδιωτικο-

ποιήσουν περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, χάριν

γενικών, υποτίθεται, ευρωπαϊκών αρχών, αλλά και για

την ικανοποίηση των απαιτήσεων των «δανειστών».

Για το λόγο τούτο εξ’ άλλου δημιουργήθηκε το ΤΑΙ-

ΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης(!) Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου).

Να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες που μας διαβά-

ζουν από την προηγούμενη ...χιλιετία (πριν το 2000),

ότι προάγγελος του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ήταν τα Ε.Τ.Α. Α.Ε.

(Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα), που ίδρυσε ο Σημίτης.

Ο ...επίγονος, Ευάγγ. Βενιζέλος, ως συνταγματολό-

γος και έχοντας πάρει και το μάθημα των αντιδρά-

σεων της τότε Αντιπολίτευσης, Ν.Δ., Συνασπισμός

(νυν ΣΥΡΙΖΑ) κ.λπ., κινημάτων, του επίτιμου Αντιπρο-

έδρου του ΣτΕ Μιχ. Δεκλερή, - αλλά και εμού, με την

αρθρογραφία μου και ενεργό παρουσία μου – έβαλε

στον τίτλο τού «ταμείου» και τον επιθετικό προσδιο-

ρισμό της Δημόσιας Περιουσίας, ως «Ιδιωτικής»!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ιδιωτικοποιήσεις

ή αποεθνικοποίηση
Παράδειγμα: ΚΑΒΟΥΡΙ

(ΑΣΤΕΡΑΣ) – ΕΛΛΗΝΙΚΟ

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

Λαοθάλασσα
MAT και κλούβες
στους δρόμους

Ίμια, 20 χρόνια
μετά, στη Βούλα

Σελ. 13

“Χρησή” στο κα-

ράτε η Βίκυ Πα-

νετσίδου
Σελ. 22

Δημοκρατία είναι το όνομα
που δίνουμε στο λαό κάθε
φορά που τον χρειαζόμαστε

Robert de Flers (1896-1927) Γάλλος

συγγραφέας

Συνδέσεις ακαθάρτων στο
Δήμο Σαρωνικού

Σελίδα 7

Δωρεάν μελέτη για νέο
Δημαρχείο στην Παιανία

Σελίδα 18

Τεχνικός Ελεγχος Οχημάτων
Σελίδα 19

H Γενική απεργία της Πέμπτης 4/2/16 κατέβασε

ρολά σε όλη την Ελλάδα. Έμποροι, επαγγελμα-

τίες, αγρότες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, συμ-

βολαιογράφοι, φαρμακοποιοί, εργαζόμενοι,

συνταξιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

βγήκαν στο δρόμο σε μια μεγαλειώδη διαδήλωση

και μια μεγάλη αγωνιστική, κοινωνική συμμαχία.

Χαρακτηριστικό ότι στην Αθήνα και σε άλλες πό-

λεις, οι συγκεντρώσεις και πορείες ενώθηκαν σε

ένα απέραντο ανθρώπινο ποτάμι, που κατέκλυσε

το κέντρο της πόλης. 

Στις πορείες κυριάρχησαν αντιμνημονιακά αλλά

και αντικυβερνητικά συνθήματα όπως:

«Αυτή είναι του Τσιπρα η συμφωνία· να σωθούν
οι τράπεζες να κλείσουν τα ταμεία»

Κοίτα και σελ. 10
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γιατί το έκανε αυτό; Να σας εισαγάγω στα πονηρά μο-

νοπάτια της πολιτικής. Η δημόσια περιουσία είναι δύο

ειδών, όπως είχε επισημάνει και ο έγκριτος νομικός –

δικαστικός Μιχ. Δεκλερής, στην συνέντευξη που μας

είχε παραχωρήσει. Είναι η λεγόμενη διεθνώς, Domain

Public (Δημόσια κτήση), που είναι εκτός συναλλαγής

και της οποίας το Δημόσιο είναι «κύριος» - έχει την κυ-

ριότητα – αλλά ως θεματοφύλακας, χωρίς δικαίωμα

συναλλαγής. (Από αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων

και νομικές διατάξεις, ορίζονται ποιες και τί είδους

είναι αυτές οι εκτάσεις ή τα αγαθά π.χ. οι παραλίες, το

νερό κ.λπ.).

Το άλλο είδος της περιουσίας του Δημοσίου είναι η do-

maine privé, δηλ. Η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου,

όπως δηλ. και των ιδιωτών που έχουν την κυριότητα

και μπορούν να την μεταβιβάζουν (σπίτια, οικόπεδα,

επιχειρήσεις, κοινά αγαθά όπως πίνακες ζωγραφικής,

αυτοκίνητα κ.λπ.).

Προσέξτε τώρα, να δείτε τί έκαναν οι «πονηροί» κυ-

βερνήτες μας. Απλά, ονόμασαν το κρέας – ψάρι και με

τη «μέθoδο της εμβαπτίσεως» πουλάνε περιουσία την

οποία ΔΕΝ δικαιούνται να την πουλήσουν, αλλά να την

διαφυλάξουν, ως θεματοφύλακες, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ,

βαφτίζοντας την σε «ιδιωτική» (privé).

Παίρνοντας αφορμή από την πώληση του ΑΣΤΕΡΑ Βου-

λιαγμένης – για την οποία υπάρχει σχετικό δημοσίευμα

στη σελ. 12-13 – αλλά και της επικείμενης του πρώην

αεροδρομίου του Ελληνικού, πρέπει να διευκρινίσουμε

ότι στο Καβούρι δεν πωλούνται 2-3 ξενοδοχεία, όπως

τεχνηέντως παρουσιάζεται. Πωλούνται τα δύο τρίτα

της Χερσονήσου και αυτό κατά την άποψή μας είναι αν-

τισυνταγματικό, παράνομο, αντεθνικό. Πωλούνται τα

2/3 της χερσονήσου του Καβουρίου σε κρατικούς φο-

ρείς του Κουβέιτ και του Αμπού Ντάμπι και σε μια τούρ-

κικη επιχείρηση που συμμετέχει κατά 35% περίπου στο

σχετικό επενδυτικό σχήμα.

Αφενός λοιπόν ΔΕΝ ιδιωτικοποιείται, γιατί Περιέρχεται

σε ξένους κρατικούς φορείς, αφετέρου ανοίγουμε και

μια κερκόπορτα στα τουρκικά συμφέροντα μ’ ότι αυτό

μπορεί να συνεπάγεται.

Δεν γίνεται λοιπόν ιδιωτικοποίηση αυτού του ιστορι-

κού χώρου, που αποτελεί «το φιλέτο της Μεσογείου»,
αλλά από-εθνικοποίηση, αφού παραδίδεται σε δύο

Αραβικούς κρατικούς φορείς και μια τουρκική επιχεί-

ριση που δεν ξέρουμε τί βρίσκεται πίσω της. 

Φαίνεται, βέβαια, ότι ορισμένοι μεταμοντέρνοι δεν

έχουν «κωλύματα» με τα έθνη, απεναντίας έχουν αλ-

λεργία με το έθνος! ‘Ε, τί να κάνουμε; Κάποιοι, πιστεύω

οι περισσότεροι, είμαστε εθνικοί!

Είμαστε Άνθρωποι, κάποιοι είμαστε εξ’ αυτού του

λόγου και κοινωνιστές (γνήσιοι δηλαδή Σοσιαλιστές και

αν θέλετε και ταμπέλες «αριστεροί»· - γνήσιοι, όχι για-

λαντζί).

Κι αν θέλουν οι «επενδυτές» να επενδύσουν, τους θέ-

λουμε κι εμείς, αλλά στην πραγματική παραγωγική οι-

κονομία, όχι real estate. Ας κάνουν εργοστάσια, πλοία,

ενέργεια, εξορύξεις ορυκτών... καλοδεχούμενοι! Αλλά

με τους σωστούς κανόνες που θα θέσει το ελληνικό

κράτος, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον ανθρώπινο

μόχθο. 

Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν είναι μπανανία και δεν

θα την καταντήσουν έτσι, όπως έχουν κακομάθει ορι-

σμένοι εκ παραδόσεως και ενεργοί  αποικιοκράτες και

ορισμένοι ιθαγενείς ως παθητικοί αποδέκτες.

Το δεύτερο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι η

“αξιοποίηση”. Περί ποίας “αξιοποίησης” της δημόσιας

περιουσίας πρόκειται; Από τα 400 εκατομμύρια ευρώ

που ορίστηκε το τίμημα, τα 100 θα πάρει το ΤΑΙΠΕΔ

(δημόσιο), για να τα δώσει στους “δανειστές” και τα

300 θα τα πάρει η Εθνική Τράπεζα (που κάθε άλλο παρά

“εθνική” είναι.

Κι ακόμη, τι αντιπροσωπεύει αυτό το τίμημα; Το 1/6 της

αντικειμενικής αξίας που ανέρχεται στα 2,43 δις.

Κατόπιν τούτου, μπορείτε να ζητήσετε κι εσείς ν’ ανα-

προσαρμοστεί ο ΕΝΦΙΑ που πληρώνετε, αναλόγως.

Και βέβαια, αυτές οι πωλήσεις, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, απαλ-

λάσσονται πλήρως από κάθε επιβάρυνση, φόρου μετα-

βίβασης, ΦΠΑ, συμβολαιογραφικά κ.λπ. Θαυμάστε και

δοξάστε τους!

Τα παραπάνω, που με ευπρεπισμένη κατά το δυνατόν

διατύπωση εξέθεσα, είναι οργισμένες θέσεις μιας αν-

τίστασης που κάνω με τις μικρές μου δυνάμεις, εδώ και

τριάντα πέντε χρόνια. Από το 1980, όταν υπερασπιζό-

μουν τους αρεοπαγίτες δικαστικούς που με απόφαση

του Ανωτάτου Δικαστηρίου είχαν ακυρώσει πώληση χι-

λίων εκταρίων (10.000 στρέμματα) στην Κέρκυρα, στον

Ρότσιλντ, επί χούντας (1969).

Ξεσηκώθηκαν τα εξαρτημένα «παπαγαλάκια» της Ευ-

ρώπης υπέρ του κυρίου, και όχι μόνον· συνεπικουρού-

σαν και τα εδώ γνωστά συγκροτήματα, με το

επιχείρημα ότι διώχνουμε τους «επενδυτές»!

Αλήθεια, δεν μάθαμε τί επένδυση έκανε εκεί, αυτός ο

κύριος! Το λυπηρό είναι ότι λύγισε ακόμη κι ο Ανδρέας

Παπανδρέου, κι έκανε νομοθετική ρύθμιση ανακαθορι-

σμού των μεθορίων ζωνών και οι μόνοι που αντιστάθη-

καν – εκτός από το ΚΚΕ, νομίζω – ήταν ο Λευτέρης Βε-

ρυβάκης και ο Κρητικός (δεν θυμάμαι άλλον).

Κρίμα! Κρίμα στην ένδοξη ιστορία μας, κρίμα το χυμένο

αίμα και ο ηρωισμός των πατεράδων μας, κρίμα οι πα-

ρακαταθήκες, των προγόνων, κρίμα στο σπουδαίο(!)

λαό μας: Εκμαυλιστήκαμε· γίναμε «ρεαλιστές», τρο-

μάρα μας!

――――――――――

Σημείωση: Περισσότερα θα πούμε την Κυριακή 7/2, στις

11.30 π.μ. στον ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης (Ξενοδχείο

ΑΡΙΩΝ), όπου έχω ορισθεί ως εισηγητής. 

Κοίτα και σελ. 3, 12, 13. 

6ο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσο-
φίας στην Παλλήνη Σελ. 5

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
στην Παλλήνη Σελ. 6

“Ζωοφύλακες της Βούλας” Σελ. 7

Μεταναστευτικό: καυτό ελληνικό
πρόβλημα  Γιώργος Πιπερόπουλος Σελ. 8

Φεβρουάριος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Ταραγμένα χρόνια” (καρφί) Σελ. 9

ΜΑΤ, κλούβες, και χιλιάδες λαός
στους δρόμους Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Του κόσμου τα παράξενα  Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Ελονοσία στο Μαραθώνα Σελ. 16

Νέα ΜΠΕ στο επιχειρηματικό πάρκο
Κερατέας Σελ. 16

“Εκ Μουσικο-λογίας άρχεσθαι  & Α-μου-

σολογίας παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Παρατείνεται η παροχή τροφίμων σε
αστέγους από την Περιφέρεια Αττι-
κής Σελ. 16

Ναι στο Πλατύ χωράφι λέει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σπάτων-Αρτέμιδος Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Iδιωτικοποίηση ή

αποεθνικοποίηση

Αναδάσωση  στο

Πευκωτό των 3Β

Αναδάσωση του «Πευκωτού» διοργανώνει την Κυριακή 7

Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο

ΣΚΑΙ, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) και οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αναδάσωση θα πρέ-

πει να βρεθούν στο σημείο συνάντησης, στο τέρμα της

Οδού Κανελλοπούλου (στην μπάρα), στις 7 Φεβρουαρίου

στις 10.00 π.μ., όπου λεωφορεία του Δήμου θα τους μετα-

φέρουν στο σημείο της δεντροφύτευσης. 
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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

Το Λύκειο Ελληνίδων Κερατέας, έκοψε βα-

σιλόπιτα την Κυριακή 31/1/2015 στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Κερατέας, σε μια ζεστή και

χαρούμενη ατμόσφαιρα, τόσο από τον

κόσμο που παραβρέθηκε όσο και από το

πρόγραμμα, που περιελάμβανε χορούς,

τραγούδια και κάλαντα από την παραδο-

σιακή χορωδία, την ομάδα κρουστών  και τα

παιδιά των χορευτικών ομάδων του Λυ-

κείου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Δήμαρ-

χος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο

οποίος ευχήθηκε μια καλή και δημιουργική

χρονιά στην Πρόεδρο Κατ. Πετρολιάγκη και

επισήμανε πως ο Δήμος θα είναι αρωγός

και φέτος στο πολιτιστικό έργο του Σωμα-

τείου, όπως άλλωστε και σε όλους τους

Συλλόγους και Φορείς, οι οποίοι κρατούν

ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις του

τόπου.   

Το Λύκειο Ελληνίδων τίμησε  με κομψές

πλακέτες δύο ευεργέτες του· τον Αθανάσιο

Μαρτίνο και την Ελένη Δόγκα, η οποία είναι

ένα πολύ δραστήριο μέλος της κοινωνίας

της Κερατέας.

Την όμορφη και ζεστή εκδήλωση περιγρά-

φει η καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου

που παρευρέθη:

Σε μία κατάμεστη αίθουσα η νεοπαγής χο-
ρωδία του, έψαλλε τα παραδοσιακά κά-
λαντα για την Πρωτοχρονιά από την
περιοχή μας και από τον Πόντο. Στη συνέ-
χεια χόρεψαν τα παιδιά-μαθητές τους δια-
φόρων ηλικιών παραδοσιακούς χορούς.

Ψυχή της εκδήλωσης η δραστήρια πρό-
εδρος κυρία Κατερίνα Πετρολάγκη. Τα κομ-
μάτια από τις βασιλόπιττες, κέικ
πορτοκαλιού, μοσχομύριζαν φρεσκάδα.
Ήταν δεμένα με κόκκινη κορδέλα στολι-
σμένη με ένα μικρό ρόιδο-ζυμάρι ψημμένο. 

Εκείνο που μου προξένησε εντύπωση ήταν
ότι η πρόεδρος και το Δ.Σ τόνισαν την πα-
ρουσία στην αίθουσα, εκτός των Δημοτικών
Αρχόντων, και των πνευματικών ανθρώπων
και επιστημόνων, κάτι που ποτέ και κανένας
πρόεδρος ή σύλλογος δεν έκανε στη
Βούλα.

Συγχαρητήρια σε όλους

Βούλα Λαμπροπούλου

Πνευστά, κρουστά, χορός στην πίτα του Λυκείου Ελληνίδων Κερατέας

Επιστημονική

Ημερίδα

για την πώληση της χερσονήσου 

του Αστέρα

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σας προσκαλεί στην Επι-

στημονική Ημερίδα την οποία διοργανώνει με αντικείμενο την εν εξελίξει συμ-

φωνία για την παραχώρηση της περιοχής του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016 στην αί-

θουσα «Alexander Ballrooom» του Ξενοδοχείου «Αρίων» στο συγκρότημα

του Αστέρα Βουλιαγμένης με ώρα έναρξης 11.30 π.μ. 

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι φορείς, ο πολιτικός και πολιτειακός κόσμος,

ο τύπος αλλά και οι πολίτες σχετικά με το ζήτημα και κυρίως για τις συνέπειες

- αρνητικές ή/και θετικές - οι οποίες προκύπτουν για το Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης αλλά και για ένα μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Αττικής

από αυτό το γεγονός.  

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων και εκ-

προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα ενημερώσουν για την

ιστορία, την ιδιαιτερότητα, την προοπτική και το πιθανό μέλλον του συγκεκρι-

μένου ακινήτου και ολόκληρης της περιοχής.

Συγκεκριμένα, επιστήμονες όπως αρχαιολόγοι, ιστορικοί, πολεοδόμοι αλλά

και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ άλλων, θα κληθούν να αξιολο-

γήσουν το Ειδικό Σχέδιο Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου, το οποίο έχει συνα-

φθεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του επενδυτικού κεφαλαίου που επελέγη από

την πρόσφατη διαγωνιστική διαδικασία, ως ένα θέμα με βαρύνουσα τοπική και

ευρύτερα εθνική σημασία, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή σπάνιας φυ-

σικής ομορφιάς και μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, 

Δημοτικός Σύμβουλος ΒΒΒ & Πολιτευτής Περιφέρειας Αττικής

Δημοσθένης Δόγκας
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινω-

φελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκο-

πούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), εγκαινιάζουν τα

νέα σύγχρονα συστήματα ψηφιακής

εικόνας και ήχου του Δημοτικού Κινη-

ματογράφου Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

στην Α΄ προβολή της ταινίας «Νοτιάς»

του Τάσου Μπουλμέτη..

Ετσι το Δημοτικό Κινη-

ματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις» ανοίγει

την αυλαία του στη νέα

ψηφιακή εποχή, με την

ολοκαίνουργια ταινία

«Νοτιάς» του σκηνοθέτη

Τάσου Μπουλμέτη, μια

δεκαετία μετά το

θρίαμβο της «Πολίτικης

Κουζίνας». 

«ΝΟΤΙΑΣ»

Προβολές έως και Τετάρτη 10 Φε-

βρουαρίου, ώρες 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Τάσος Μπουλ-

μέτης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Νιάρρος,

Θέμης Πάνου, Μαρία Καλλιμάνη,

Zωζώ Σαπουντζάκη, Ταξιάρχης Χάνος,

Αργύρης Ξάφης, Ερρίκος Λίτσης,

Όμηρος Πουλάκης, Μελισσάνθη Μά-

χουτ, Xαρά Μάτα Γιαννάτου, Γιώργος

Βουρδαμής, Δημήτρης Ήμελλος, Φοί-

βος Ταραμπίκος

Από τη μέρα που εμφανίζονται
στον Σταύρο οι πρώτες ερωτι-
κές ανησυχίες, φουντώνει και η
επιθυμία του να λέει ιστορίες
με ένα δικό του, ανατρεπτικό,
τρόπο. Οι ταραχώδεις, αλλά και
ταυτόχρονα πολλά υποσχόμε-
νες για την Ελλάδα, δεκαετίες
του ‘60, ’70 και ’80, πυροδοτούν
τη φαντασία του ασταμάτητα.
Στο ταξίδι από την εφηβεία
προς την ενηλικίωση, για να κα-

τακτήσει αυτά που ποθεί, θα σκαρφι-
στεί ιστορίες για αρχαίους μύθους,
μακρινά ταξίδια και όμορφες γυναίκες.
Όταν έρθει αντιμέτωπος με την πραγ-
ματικότητα, θα κάνει τις ιστορίες του
εικόνες και θα ανακαλύψει τον εαυτό
του.
Γενική είσοδος: 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγο-

ράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του

ενός, μόνο με 7 ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ»DOLBY ST. SR, Γιαννάκη

5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«ΝΟΤΙΑΣ” στο κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΑΟΥΑΡΙΟΥ          .

Θεατρική Παράσταση: ''Σμύρνη μου αγαπη-
μένη'' σε κείμενο – σκηνοθεσία Μιμής Ντε-

νίση στο ''ΘΕΑΤΡΟΝ'' του Κέντρου

Πολιτισμού ''Ελληνικός Κόσμος''. Μία αρ-

χόντισσα της Σμύρνης θυμάται και νοσταλ-

γεί τη ζωή της στην Μικρά Ασία.

Ερμηνεύουν: Μιμή Ντενίση, Κώστας Βου-

τσάς, Τάσος Χαλκιάς, και πολλοί άλλοι

ηθοποιοί.

Τιμή εισητηρίου : 16 ευρώ

Τιμή μεταφοράς :  4  ευρώ

Ώρα αναχ.: 18:15  από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

18:30 μ.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μονοήμερη εκδρομή Λαγκάδια – Λεβίδι –

Ι.Μ. Κερνίτσας

Τιμή μεταφοράς: 12 ευρώ

Ώρα αναχ.: 07:30  και απο τα δυο ΚΑΠΗ

Εγγραφές: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο Αθηνών

Τιμή εισόδου: 3 ευρώ (για όσους έχουν

κάρτα πολιτισμού η είσοδος είναι δωρεάν).

Τιμή μεταφοράς: 4 ευρώ

Τιμή ξεναγού : 2 ευρώ

Ώρα αναχ.: 09:15 από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

09:30  από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

ΚΑΠΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: 

Τηλ.: 22990 22579 & 22990 22665 

e-mail: kapi.mar@hotmail.com

ΚΑΠΗ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Τηλ.: 22990 75311

Εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

«Με το Ίδιο Μέτρο»

«Ο πιο επικίνδυνος είναι ο πειρασμός που μας προτρέπει ν'

αμαρτήσουμε με την αξιολάτρευτη αρετή». 

Η θεατρική ομάδα C.for Circus που εντυπωσίασε το θεατρό-

φιλο κοινό της Αθήνας ως πρωτοεμφανιζόμενος θίασος πριν

από δύο χρόνια, επανέρχεται στην πρωτεύουσα αυτή τη

σεζόν ανεβάζοντας μια σαιξπηρική κωμωδία με θέμα τη δια-

φθορά, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη δολιότητα.

Το έργο «Με το Ίδιο Μέτρο» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά τον

νικητή της αέναης πάλης μεταξύ του νου και της σάρκας, του εν-

στίκτου και της λογικής, της αγνότητας και της λαγνείας, του

φαίνεσθαι και του είναι. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Βιέννη του

16ου αιώνα, την διεφθαρμένη πρωτεύουσα της Αγίας Ρωμαϊκής

Αυτοκρατορίας, όπου κάθε τάξη κι ευνομία έχει καταλυθεί. Όταν

ο Δούκας της Βιέννης φεύγει και αφήνει αντικαταστάτη του στην

εξουσία τον πιο νομοταγή και ενάρετο από τους άρχοντες, εκεί-

νος εφαρμόζει αμέσως τους ανενεργούς νόμους με στόχο την

αποκατάσταση της ηθικής τάξης. Τη στιγμή όμως που θα έρθει

αντιμέτωπος με τον νόμο που ο ίδιος επανέφερε, θα μπορέσει

να τον εφαρμόσει ή για την εξουσία ισχύει ο κανόνας της αυτο-

εξαίρεσης; Τελικά, ισχύει η ισονομία για όλους ή μήπως κάποιοι

εξαιρούνται και είναι υπεράνω του νόμου;

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 15 Φεβρουαρίου και πα-

ρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο “Από

Μηχανής Θέατρο” στον Κεραμεικό Ακαδήμου 13, Κεραμει-

κός, τηλ: 210 5237297  

Tζωρτζίνα Καλέργη

Ξενάγηση στα έργα 
Πικάσο και Κοκτώ

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στα έργα

δύο μεγάλων καλλιτεχνών, Πικάσο και Κοκτώ, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου  στο ίδρυμα Θεο-

χαράκη. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο 30 άτομα. Ηδη

εχει κλείσει το πρώτο γκρούπ για τις 21/2.

Το κόστος του εισιτηρίου για το γκρούπ είναι 4 ευρώ

Η ξενάγηση θα γίνει  από τον ιστορικό Μάκη Σταύρου.

Δηλώσεις στσον  Γιώργο Σούλτο 6906468807.

Το ραντεβού θα είναι 11 το πρωί στην έξοδο του μετρό

στην Πλατεία Συντάγματος.

Για την καλλίτερη προετοιμασία των δύο ξεναγήσεων θα γίνει

συζήτηση με τον Μάκη Σταύρου την  Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

7.30μμ στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, Βασ. Παύλου

88,   στην Κεντρική Πλατεία της Βούλας

Ο Σύνδεσμος Οικιστών 

Αλυκού Αμπελώνα 

κόβει βασιλόπιτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οι-

κιστών Αλυκού Αμπελώνα, προσκαλεί

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας,

την Κυριακή  14 Φεβρουαρίου 2016 στις

11:00 το πρωί, στο Πολιτιστικό  Κέντρο,

επί της οδού Λ. Αγ. Μαρίνας.

“Οι τρεις 
Αντευχές”

Παιδικό βιβλίο

Tο βιβλιοχαρτοπωλείο

ΠΡΟΦΗ στο Κορωπί και οι

Οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη

θα παρουσιάσουν το παι-

δικό βιβλίο της Μάρως

Παππά: “Οι τρεις Αντευ-
χές”, που θα πραγματοποι-

ηθεί το Σάββατο 6

Φεβρουαρίου 2016 και ώρα

12:00 στο βιβλιοχαρτοπω-

λείο Πρόφη (Λεωφ. Βασ.

Κων/νου 128, Κορωπί,

2106020515).

Θα ακολουθήσουν διαδρα-

στικά παιχνίδια με τους εμ-

ψυχωτές  Παύλο  Κουτσο-

λιάκο και Δέσποινα

Φραγκή. 

Βιβλιοπωλείο Πρόφη

Λεωφ. Βασ. Κων/νου 128,

Κορωπί
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Ξενάγηση στο αρχαιολογικό

Μουσείο Αθηνών
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας,  στις

65 αίθουσες του οποίου φυλάσσονται και εκτίθενται θη-

σαυροί από όλη την Ελλάδα. 

Θα συναντηθούν στις 10.30 το πρωί στις σκάλες του

Μουσείου, που βρίσκεται στην Πατησίων 44

Δηλώσεις Γιώργος Σούλτος  6906468807  

Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών,

όπως η Ελληνική, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει άραγε

μια πρόταση για να προσπεράσουμε τις ξεπερασμένες

συμπεριφορές που ανακυκλώνουν την δυστυχία. 

Και όμως υπάρχει πρόταση και

είναι συγκεκριμένη: το ανθρωπι-

στικό και ψυχοθεραπευτικό μή-

νυμα του Αθηναίου φιλοσόφου

Επίκουρου, που εκφράζει με τον

απλούστερο αλλά και αρτιότερο

τρόπο την διαχρονική, θεωρητική

και πρακτική, μέθοδο προσέγγι-

σης της ευδαιμονίας, ακόμη και

σε δύσκολους καιρούς.

Έτσι, για 6η συνεχή χρονιά ο

Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας

«Κήπος Αθηνών» και «Κήπος Θεσσαλονίκης» καλούν

σκεπτόμενους πολίτες, που πρεσβεύουν ότι η σημερινή

κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον καθένα χωριστά

αλλά και συνεργατικά, να προσέλθουν με ελεύθερη εί-

σοδο στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλ-

λήνης (Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας),  το Σάββατο

6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, για να παρακο-

λουθήσουν ένα συνέδριο που αφορά την  φιλοσοφική

επιστημονική και ανθρωπιστική σκέψη του Επίκουρου. 

Το Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας απο-

τελεί  το μοναδικό φιλοσοφικό συνέδριο στην Ελλάδα,

που από το 2011 έχει καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός

από τον κόσμο και όχι από την κορυφή. Το Συμπόσιο

διοργανώνεται στον τόπο καταγωγής του Αθηναίου φι-

λοσόφου Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο Γαργηττού, που

ταυτίζεται με τμήμα του σημερινού Δήμου Παλλήνης. 

Στο φετινό Συμπόσιο θα αναδειχθεί η πρόταση της Επι-

κούρειας φιλοσοφίας για την κοινή ωφέλεια, την συμ-

φωνημένη δικαιοσύνη και την χαρά της ζωής, που

βιώνεται με ελεύθερη σκέψη, φρόνηση, αρετή και φιλία,

μέσα από σημαντικές ομιλίες.

Οι εργασίες του συμποσίου αρχίζουν το Σάββατο 6

Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ. και θα αναπτυχθούν οι

παρακάτω ενότητες, με διάφορες ομιλίες σε κάθε

ενότητα: 

Ενότ. Α: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

Ενότ. Β: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕOY

Ενότ. Γ: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ

Ενότ. Δ: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙOY

Την Κυριακή 7/2 αρχίζουν στις 10 το πρωί με τις πα-

ρακάτω ενότητες:

Εν. Ε: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Εν. Στ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εν. Ζ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ της ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Περισσότερα: www.ebdomi.com, www. epicuros.gr

Επικοινωνία: Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα Δήμου Παλ-

λήνης, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας.

“Ραγίζει απόψε η καρδιά...”

Η “Ανοιχτή Τέχνη”, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για
τις τέχνες και τον πολιτισμό” παρουσιάζει μια βρα-

διά αφιερωμένη στον Νίκο Παπάζογλου και στα τρα-

γούδια του, που όλοι μας τραγουδήσαμε για

παραπάνω από τριάντα χρόνια, το Σάββατο, 6 Φε-

βρουαρίου 2016 στις 19:00, στον χώρο διαλέξεων

της «Ανοιχτής Τέχνης», Φιλελλήνων και Ναυάρχου

Νικοδήμου 2, Σύνταγμα.

Για την συνεισφορά του στο τραγούδι και στον σύγχρονο

ελληνικό πολιτισμό θα συζητήσουν οι: Δημήτρης Κοντο-

γιάννης, τραγουδιστής, Βαγγέλης Λιόλιος, σολίστ στο

μπουζούκι, Δημήτρης Μυστακίδης, κιθαρίστας, Φίλιππος

Πλακιάς, συνθέτης-τραγουδιστής, Γιώργος Κοντογιάννης,

δημοσιογράφος, διευθυντής του περιοδικού «Λαϊκό Τρα-

γούδι», Ναταλί Χατζηαντωνίου, δημοσιογράφος (Ελευθε-

ροτυπία, Lifo), Αλέξανδρος Ασωνίτης, συγγραφέας,

συνιδρυτής της «Ανοιχτής Τέχνης».

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Είσοδος: Ελεύθερη

Απαραίτητη η κράτηση θέσεως στο τηλέφωνο της Ανοι-

χτής Τέχνης: 210 32 27 188 (καθημερινά: 12:00- 22:00)

ή να δηλώσετε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής μας δι-

εύθυνσης:info@anoixtitexni.gr

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

13-2-2016: «Θεσμοί και Ανομία στα Ελληνικά Εικαστικά». 

6o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας στην Παλλήνη
«Η ανθρωπιστική φιλοσοφία που αρμόζει σε μια Ελλάδα που αλλάζει»

Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ποιητική βραδιά στη Βούλα

Η Δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης και οι εκδόσεις

Σιδέρη παρουσιάζουν την ανθολογία ποιημάτων του

Τζων Κητς σε μετάφραση Κώστα Λυκιαρδόπουλου,

το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στην Πνευ-

ματική Εστία Βούλας (Ζεφύγου 2).

Θα μιλήσουν για το βιβλίο: ο ποιητής Μιχάλης Αβού-

ρης, η συγγραφέας Λένα Κορομηλά και η καθηγήτρια

αγγγλιών Ρούλα Σαρρή.

Χορός των Μανιατών

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων  σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποι-

ηθεί  το  Σάββατο  13   Φεβρουαρίου 2016 και ώρα

21.00  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ» Γούναρη

42 & Ιασωνίδου, Άνω  Ελληνικό  Τηλ.  210 9619193

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860   

“ΜΑΝΑ ΘΑ ΠΑΩ 

ΣΤΟ HOLLYWOOD”

O Εξωραϊστιακός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας,

οργανώνει να μεταβούν στην παράσταση της Δή-

μητρας Παπαδοπούλου “Μάνα θα πάω στο Holly-
wood” στο θέατρο “Ιλίσσια”, το Σάββατο 20

Φεβρουαρίου. Αναχώρηση από πλατεία ΑΓ. ΝΕ-

ΚΤΑΡΙΟΥ στο Πανόραμα στις 4:30. 
Μια σύγχρονη κοινωνική καταγραφή, δοσμένη με τον κω-
μικοτραγικό τρόπο που μόνο η Δήμητρα Παπαδοπούλου
μπορεί να περιγράψει τόσο γλαφυρά, μας μεταφέρει
στην Αθήνα του σήμερα, όπου ο Έλληνας φοβάται ότι
μπορεί να αποτύχει σε ό,τι ονειρευτεί. Ακραίες συμπερι-
φορές και βίαια ξεσπάσματα κατακλύζουν την καθημερι-

νότητα μέσα στην απόγνωση μας.  

Σκηνοθεσία: Φ. Ευαγγελινός, Δ. Παπαδοπούλου

Ερμηνεύουν: Θ. Αλευράς, Κ. Μιχαήλ, Α. Κρόμπας,

Ε. Ροδά. 

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ (μεταφορά και εισιτήριο)

Δηλώσεις συμμετοχής: Κυριάκος Αμπατζόγλου

6937120050- 6938209798

O Σύλλογος “Ανοιξη” 

κόβει βασιλόπιτα

Το Δ.Σ,. του εξωραϊστικού - πολιτιστικού Συλλόγου

“Ανοιξη” περιοχή Κιτσίου του Δήμου Κρωπίας, θα

κόψει την βασιλόπιτα στις 7/2/16 και ώρα 11 το

πρωί στο χώρο τον Πνευματικού - Πολιτιστικού

Κέντρου Κιτσίου. 

Λογοτεχνική βραδιά 
στον Αττικό Ομιλο Γλυφάδας

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 στην εκδή-

λωση με θέμα: Λογοτεχνική βραδιά, στο

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται

καφές,τσάϊ ή αναψυκτικά.
Αυτή τη βραδιά προσφέρεται η δυνατότητα βήματος σε

όλους τους παρισταμένους  για ανάγνωση ποιημάτων και

λογοτεχνικών κειμένων δικών τους ή αγαπημένων τους

ποιητών ή συγγραφέων σε χρόνο 3 – 5 λεπτών.
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«Παιδική Κακοποίηση» 

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα: «Παι-
δική Κακοποίηση - παραμέληση: Αναγνώριση, αντιμε-
τώπιση και διαχείριση περιστατικών στη σχολική
κοινότητα» διοργανώνει το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου. Το

σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και θα πραγ-

ματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας

του Παιδιού από την Ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνι-

κής Πολιτικής του Δήμου, Πίκη Ανθούσα.

Οπως σημειώνει το δελτίο Τύπου, το σεμινάριο αυτό θα

αποτελέσει το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων και ομι-

λιών που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα και ερωτήματα

που απασχολούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου κύκλου: 

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και Παρασκευή, 26

Φεβρουαρίου 2016, Ώρες: 14.00 έως 17.00

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10/2/2016, στο email 

apiki@vvv.gov.gr αναφέροντας:

Αρμόδια Υπάλληλος Πίκη Ανθούσα τηλ. 2132019907   

Παρατείνεται η εξόφληση

λογαριασμών ύδρευσης

στο Δήμο Παλλήνης

Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλ-

λήνης παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία εξόφλησης

των λογαριασμών ύδρευσης και των δόσεων σύνδεσης

ακαθάρτων που έληγαν στις

31/12/2015 έως την 19η Φεβρουα-

ρίου έτους 2016, προκειμένου να

διευκολυνθεί το κοινό λόγω των

προβλημάτων που είχαν προκύψει

στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά την

πυρκαγιά της 19ης Δεκεμβρίου

έτους 2015.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκλη-

ρωθεί όλες οι εργασίες αποκατάστασης του Δημοτικού

Καταστήματος και προκειμένου να αποφευχθεί η περε-

ταίρω ταλαιπωρία του κοινού, δίδεται νέα παράταση προ-

θεσμία εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης και των

δόσεων σύνδεσης ακαθάρτων, είκοσι (20) ημερών ήτοι

έως Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

εθελοντών ψυχολόγων

Aπό το Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης και το Οργανισμός Προσχολικής

Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας, υποστηρίζοντας τους

συνανθρώπους μας που θέλουν αλλά δεν έχουν την οι-

κονομική δυνατότητα να λάβουν ψυχολογική και συμ-

βουλευτική υποστήριξη, απευθύνει πρόσκληση

ενδιαφέροντος σε εθελοντές ψυχολόγους που θέλουν

να βοηθήσουν.

Δηλώστε τη διαθεσιμότητά σας έως τη Δευτέρα 15 Φε-

βρουαρίου 2016, είτε τηλεφωνικά στο 210 6654259

(πρωινές ώρες),  είτε ηλεκτρονικά στο email του Δήμου

Παλλήνης: press@pallini.gr

Ο Δήμος Παλλήνης, με πολύ καλά αποτελέσματα στην ανα-

κύκλωση γενικότερα, στο ενεργητικό του προχώρησε στην

ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών,

όπως:

― μικρές σε μέγεθος συσκευές,  ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές, οθόνες Η/Υ , φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, τοστιέρες,

καφετιέρες κ.λ.π.,  

― ογκώδεις οικιακές συσκευές,

όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια

πιάτων, στεγνωτήρια ρούχων, ψυ-

γεία, καταψύκτες, ηλεκτρικές κουζί-

νες, φούρνοι μικροκυμάτων,

συσκευές ψύξης και θέρμανσης, κλι-

ματιστικά, ανεμιστήρες κ.λ.π.,  μ’ ένα

τηλεφώνημα στο 210 8064402,

καθώς η εταιρεία Free Recycle - με

την οποία ο Δήμος Παλλήνης έχει

συνάψει σχετική συμφωνία - παρα-

λαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ από το χώρο

σας αυτές τις συσκευές

Τις ανακυκλώσιμες μικροσυσκευές, μπορείτε να τοποθετή-

σετε σ ένα από τα παρακάτω σημεία:

· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

· ΓΕΡΑΚΑΣ:     

- Λ. ΣΠΑΤΩΝ 76 & ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

- ΓΕΡΑΚΑ & ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 131

- ΙΘΑΚΗΣ 12

- ΓΑΡΓΗΤΟΥ & ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

- ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ & ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ

- ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (κοντά στην Καζαντζάκη)

· ΠΑΛΛΗΝΗ

- ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

- KΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

- Λ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ & ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

- ΚΑΝΤΖΑ,  ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ 21

Τις ογκώδεις τηλεφωνείτε και έρχονται στο σπίτι σας

210 8064402

Ο Δήμος Παλλήνης προωθεί την ανακύκλωση διότι πιστεύει

ότι είναι το μέσον προκειμένου να

απομειώσουμε τον όγκο των απορ-

ριμμάτων και να συμβάλλουμε στην

προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι παλαιές ηλεκτρονικές και ηλε-

κτρικές συσκευές μπορούν να απο-

φέρουν περιβαλλοντικά και

οικονομικά οφέλη, αφού εξοικονο-

μούνται φυσικοί πόροι, με τη μεί-

ωση της κατανάλωσης ενέργειας,

με την αύξηση του χρόνου ζωής

των X.Y.T.Α., ενώ παράλληλα πε-

ριορίζεται το κόστος συλλογής, με-

ταφοράς και τελικής διάθεσης.

Σημειώνουμε δε, και το έχουμε γράψει πολλές φορές  ότι, ο

Δήμος Παλλήνης είναι από τους πρώτους στην ανακύκλωση

και τη φιλοσοφία της και έχει καταφέρει να την περάσει εν

πολλοίς και στους κατοίκους του Δήμου. Ηδη σχεδίασε και

υλοποιεί το πρώτο ολοκληρωμένο πανελλαδικά Στρατηγικό

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των Αστικών Στε-

ρεών Αποβλήτων εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίος, με

στροφή προς την επεξεργασία των αποβλήτων ως πόροι,

αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία τους μπορεί να μετατρα-

πεί προς όφελος του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής

και της οικονομίας.

Το κλειδί για την χάραξη αυτής της στρατηγικής είναι η ιε-

ράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, με έμφαση στην

μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση

τους, που οδηγεί σε μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυν-

σης και σ’ ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των απο-

βλήτων για τα επόμενα χρόνια.

Aνακυκλωση ηλεκτρικων και ηλεκτρονικων

συσκευων στην Δημο Παλληνης 
«Μειωνουμε τον ογκο των απορριμματων και συμβαλλουμε στην προστασια του περιβαλλοντος»

Συνάντηση Γαλλικών 

Κλασσικών Αυτοκινήτων

στη Βουλιαγμένη
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (Α.Ο ΣΙΣΑ), σε

συνεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου, (ΟΑΠΠΑ) οργανώνουν συνάντηση

γαλλικών κλασσικών αυτοκινήτων στην Πλατεία Νυμφών

(δίπλα από το Δημαρχείο Βουλιαγμένης) την Κυριακή, 7

Φεβρουαρίου 

Η εκδήλωση απευθύνεται στους φίλους των κλασικών

Peugeot, και σε οχήματα που έχουν αφήσει το στίγμα

τους στην Γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα. Δι-

καίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα πιστοποιημένα κλασικά

Peugeot, τα γαλλικά ιστορικά αυτοκίνητα, καθώς και τα

γαλλικά young timer (κατασκευής 1987 – 1996).

Τα αυτοκίνητα θα παραταχθούν στον χώρο του parking

της πλατείας Βουλιαγμένης στις 10:00 και θα παραμεί-

νουν εκεί μέχρι τις 13.00 όπου, με την βοήθεια της Τρο-

χαίας, θα γίνει η έξοδος των οχημάτων από την πλατεία

με κατεύθυνση προς το Σούνιο για μια μικρή αυτοκινητο-

δρομία 25 χιλιομέτρων.

Στην Πλατεία Νυμφών κατά της διάρκεια της εκδήλωσης θα

ακούγεται γαλλική μουσική ενώ στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί

τελετή βράβευσης και απονομή αναμνηστικών πλακετών. 
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«Oι Ζωοφύλακες της
Βούλας» 

Μετά απο πολλά χρόνια που συνειδητοί φιλόζωοι

της Βούλας δρούσαμε ο καθένας ανεξάρτητα και με

τις δικές του δυνάμεις, θεωρήσαμε πως οι καιροί

είναι ώριμοι λόγω της Κρίσης και των ελλειμματικών

δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να θεσπίσουμε

την Ακτιβιστική Ομάδα «Ζωοφύλακες της Βούλας»
και να επιληφθούμε δυναμικά και προ πάντων συν-

τονισμένα όλων των προβλημάτων που προκαλούν

η αδιαφορία, η σκληρότητα και η παραπληροφόρηση

στα αδέσποτα της Βούλας, αλλά και της ευρύτερης

περιοχής των 3Β.

Σας καλούμε όλους να πυκνώσετε τις τάξεις μας και

να γίνετε και εσείς Ζωοφύλακες με όποιον τρόπο

μπορείτε: προσφέροντας ζωοτροφές, επιτηρώντας

τα αδέσποτα, παραχωρώντας αντικείμενα για το με-

γάλο παζάρι που ετοιμάζουμε προς το Πάσχα, ή

εξαργυρώνοντας απευθείας σε τοπικούς κτηνιά-

τρους οποιοδήποτε αντίτιμο ιατρικής πράξης (εμβο-

λιασμού, στείρωσης, εγχείρισης αποκατάστασης

κλπ ). 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ζητάμε να γί-

νεις και εσύ Ζωοφύλακας, ΜΠΟΡΕΙΣ!!!

Θα μας βρείτε στο facebook:

OI ZΩΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 

ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Ειδικό πάρκο για ζώα 

συντροφιάς ετοιμάζει 

ο Δήμος 3Β

Στη συνεδρίαση της 25/1, το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου 3Β ενημερώθηκε από το δήμαρχο ότι

ετοιμάζει έναν χώρο που θα τον περιφράξει και θα

μπορούν να το επισκέπτονται οι ζωόφιλοι με τα ζώα

τους τα οποία θα μπορούν να αφήνουν ελεύθερα. 

Ο χώρος που προορίζεται είναι η κάτω άκρη του

πάρκου μεταξύ της οδού Νηρέως και της παραλια-

κής.

Παράλληλα θα τοποθετήσει σε πλατείες και σε

πάρκα ειδικά σακουλάκια για την περισυλλογή των

ακαθαρσιών από τους συνοδούς των ζώων.

Aυτό είναι αναγκαίο, αλλά χρειάζεται παράλληλη

ενημέρωση του κοινού να μην τα καταστρέφει απ’

τη μιά και τους συνοδούς των ζωοφίλων να τα πε-

ρισυλλέγουν...

Ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά στα-

διακά στην ολοκληρωμένη λειτουργία

του αποχετευτικού δικτύου. Με αφε-

τηρία τη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων,

και ειδικά στις κατοικίες εντός σχε-

δίου πόλεως Καλυβίων, ξεκινούν οι

συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο

ακαθάρτων του Δήμου. 

Αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυ-

σκολίες και τον ιδιαίτερα επιφορτι-

σμένο οικογενειακό προϋπολογισμό,

ο Δήμος Σαρωνικού, με πρωτοβουλία

του Δημάρχου Γ. Σωφρόνη, προέβη

στην απόφαση εξόφλησης του κό-

στους σύνδεσης σε 6 τετραμηνιαίες

δόσεις. Ουσιαστικά, ο κάθε ιδιοκτήτης

θα αποπληρώσει το κόστος σύνδεσης

εντός δύο ετών, με στόχο να επιβα-

ρυνθούν όσο γίνεται λιγότερο τα μη-

νιαία έξοδά του.  

Στο ίδιο σκεπτικό κινήθηκε και η από-

φαση για τον καθορισμό του τέλους

αποχέτευσης. Ο Δήμος Σαρωνικού κα-

θορίζει το τέλος αποχέτευσης, υπολο-

γίζοντας το 50% της κατανάλωσης

ύδατος του κάθε νοικοκυριού και όχι

το 70%, όπως το υπολογίζουν οι πε-

ρισσότεροι Δήμοι. 

Ο δήμαρχος Γ. Σωφρόνης δήλωσε

σχετικά: «Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που
ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής
ξεκινά να μπαίνει σε λειτουργία στα-
διακά. Είναι αδιανόητο η Ανατολική

Αττική και ο Δήμος μας εν έτει 2016
να στερείται αποχετευτικού δικτύου.
Είναι αδιανόητο τα παιδιά μας να παί-
ζουν δίπλα σε φρεάτια που αναδύουν
δυσοσμία, είναι αδιανόητο να κινδυ-
νεύουμε να χάσουμε τον υδάτινο
πλούτο των θαλασσών μας και τη μο-
ναδική βιοποικιλότητα της περιοχής,
λόγω και της έλλειψης αποχετευτικού
δικτύου. Με αφετηρία τον κεντρικό οι-
κισμό των Καλυβίων και πολύ σύντομα
την έναρξη των συνδέσεων και στον
Κουβαρά, εργαζόμαστε για τη δημι-
ουργία των καλύτερων συνθηκών δια-
βίωσης για εμάς και τα παιδιά μας,
αλλά και για την προστασία του περι-
βάλλοντος, που μας φιλοξενεί όλους.
Έχουμε την τύχη και τη χαρά να ζούμε
περιτριγυρισμένοι από ένα μοναδικό
οικοσύστημα, το οποίο έχουμε την ευ-
θύνη και την υποχρέωση να διατηρή-
σουμε και να κληροδοτήσουμε στις
επόμενες γενιές. Φυσικά, η επίλυση
του αποχετευτικού του παραλιακού
μετώπου παραμένει πρώτη προτεραι-
ότητά μας και κύριος στόχος μας». 

Η αρμόδια υπηρεσία με σχετική ανα-

κοίνωση προσκαλεί τους ιδιοκτήτες

ακινήτων, των οποίων οι ιδιοκτησίες

βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως Κα-

λυβίων, να προσέλθουν στο Δημαρ-

χείο Σαρωνικού προκειμένου να

ενημερωθούν για τις διαδικασίες σύν-

δεσης του ακινήτου τους με το δίκτυο

αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου.

Η ανακοίνωση αφορά ιδιοκτησίες επί

των παρακάτω οδών:

- Ρήγα Φεραίου (από Δημαρχείο μέχρι

οδό Ελ. Βενιζέλου)

- Ανθ/στού Βασ. Γεωργάκη

- Γεωρ. Παππά (από οδό Γ. Μακρυ-

γιάννη μέχρι οδό Χρ. Πέτρου)

- Γεωρ. Μακρυγιάννη (από οδό Αντ.

Λαδά μέχρι οδό Γεωρ. Παππά)

- Χρ. Ν. Πέτρου Αρχαιολόγου

- Μιχ. Καλαβρυτινού

-Κων. Αγγέλου (από οδό 28ης Οκτω-

βρίου μέχρι οδό Καλαβρυτινού)

- Νικ. Γ. Στάμου

- Ιωαν. Ιωάννου (από την οδό Γκαρόν

μέχρο την οδό Ελ. Μιχάλη)

- Γεωρ. Μ. Γκίνη (από την οδό Γκαρόν

μέχρι οδό Σουνίου)

- Σουνίου (από οδό Γεωρ. Μ. Γκίνη

μέχρι οδό Νικ. Γ Στάμου)

- Πάροδος Σωτ. Σταύρου (από οδό

Σωτ. Σταύρου μέχρι οδό Σουνίου –

ανατολικά δημοτ. Σχολείου)

- Αθαν. Δ. Μιχάλη

- Ελ. Βενιζέλου (από οδό Γκαρόν

μέχρι οδό Ρ.Φεραίου)

- Σωτ. Σταύρου (από οδό Αθαν. Δ. Μι-

χάλη μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)

- Χαρ. Παπαναστασίου (από οδό Αθάν.

Δ. Μιχάλη μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)

- Βασ. Γ. Καρναμπάκου (από οδό Αθαν.

Δ. Μιχάλη μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας

με όλους τους δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής και συνεχίζοντας το

πρόγραμμα των συσκέψεων με τις

δημοτικές αρχές για την παρακο-

λούθηση της πορείας των έργων

που υλοποιούνται, πραγματοποι-

ήθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Φε-

βρουαρίου σύσκεψη του

Αντιπεριφερειάρχη Πέτρου Φιλίπ-

που με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης Γρηγόρη Κωνσταν-

τέλλο.

Στη σύσκεψη που έγινε εν όψει της

αναμόρφωσης του Προγράμματος

Εκτελεστέων Έργων της Περιφέ-

ρειας Αττικής, στην οποία συμμε-

τείχε και ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.

Αττικής Γιάννης Ασπρουλάκης,

εξετάστηκε η εξέλιξη των ήδη ενταγμένων έργων του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και καθορίστηκε το χρονο-

διάγραμμα υλοποίησής τους. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προτάσεις του Δήμου για νέα έργα προκειμένου να εξεταστεί

η δυνατότητά ένταξής τους στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας. 

Σύσκεψη στα 3Β για την πορεία των έργων  

Ξεκίνησαν οι συνδέσεις στο αποχετευτικό
δίκτυο ακαθάρτων  του Δήμου Σαρωνικού
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Ο Φεβρουάριος καταγράφεται ως ο δεύτερος

μήνας του  χρόνου, από  το 153 π.Χ. όταν  ο

Ιανουάριος καθιερώθηκε ως  ο πρώτος στη

σειρά. Αριθμεί   28 ημέρες·   κάθε τέσσερα

χρόνια όμως παίρνει μια εμβόλιμη και φτάνει

στις 29.

Τότε το έτος ονομάζεται “δίσεκτο”, λατινικά δε

bisectum και κατά τη λαϊκή παράδοση  χαρα-

κτηρίζεται  “δίσεκτο” και “δυσοίωνο”  εξ ού και

η  φράση “δίσεκτα χρόνια”,  δηλαδή δύσκολα

και άσχημα.

Ιστορικά πάλι  φαίνεται, ότι από το έτος 45

π.Χ.  όπου και το έτος της ημερολογιακής με-

ταρρύθμισης, από τον Ιούλιο Καίσαρα,  ο Φε-

βρουάριος αρχικά καθιερώθηκε να έχει  29

ημέρες στα κοινά  έτη και 30  ημέρες στα δί-

σεκτα. Και όπως μάς γράφει ο χρονογράφος

της βυζαντινής εποχής του Ιουστινιανού, Ιωάν-

νης Μαλάλας: «Ο δε Καίσαρ Ιούλιος ο δικτά-

τωρ, ό εστί μονάρχης… όστις και το  bisexton

εφηύρε και υπάτους  δε  αυτός προεβάλλετο

καθ΄ έκαστον έτος ούς εβούλετο». Δηλαδή

στο κάθε δίσεκτο έτος,  ο Ιούλιος Καίσαρας

έδινε  ως όνομα βαφτιστικό αναφοράς και το

όνομα ενός από τους δικούς του υπάτους,

απόλυτη ένδειξη και αυτό μιας πρόσθετης ευ-

νοίας.

Αργότερα  όμως,   και μάλιστα τον 4ο π.Χ.  ο

αυτοκράτορας  Οκταβιανός  Αύγουστος,

αφαίρεσε  από τον Φεβρουάριο μια ημέρα την

οποία αρίθμησε στο μήνα Αύγουστο, για να τι-

μήσει το μήνα στον οποίο ήταν  αφιερωμένο

στο  όνομά  του.

Από τότε λοιπόν ο Φεβρουάριος “κουτσά-

θηκε”όσον αφορά τον αριθμό των ημερών του

και κατά την ελληνική θυμοσοφία ονομάστηκε

και   “Κουτσοφλέβαρος”. Δηλαδή οι ημέρες

του  έγιναν 28  για τα κοινά έτη και 29  για τα

δίσεκτα. 

Το 1572 ο Πάπας Γρηγόριος  μεταρρύθμισε το

ήδη υπάρχον  Ιουλιανό, και  εισήγαγε το Νέο

στο οποίο παρουσιάζεται μια διαφορά  13ων

ημερών και κάποιες παρεκκλίσεις στον καθο-

ρισμό των δίσεκτων ετών.

Από την παράδοση  μάλιστα φαίνεται να  προ-

κύπτει,  ότι  οι  Ρωμαίοι επειδή πίστευαν πως

ο Φεβρουάριος είναι μήνας λατρείας των Χθο-

νίων θεών, αλλά και απότισης του δέοντος σε-

βασμού προς τους νεκρούς,   πρέπει

οπωσδήποτε να έχει  28 ημέρες.                                                                                                            

Γι΄ αυτό  και για να φέρουν το ημερολόγιο σε

λειτουργικό  ισοζύγιο  αριθμούσαν δυο φορές

την 24η  Φεβρουαρίου  ως δις-έκτη (bis –sex-

tus)*, και έτσι  ερχόμαστε στην προέλευση της

σημερινής ονομασίας  αυτού του έτους ως  “δί-

σεκτου”.

Η ονομασία Φεβρουάριος  έχει   ρίζα  στο λα-

τινικό  “februare”, που θα ερμηνευτεί σαν εξα-

γνίζω ή καθαίρω. Αυτό το απέκτησε, επειδή

κατά τη διάρκεια  του εν λόγω  μήνα στην αρ-

χαία Ρώμη γίνονταν πολλές γιορτές  (februa),

οι οποίες  αποσκοπούσαν  στον  καθαρμό και

εξαγνισμό  του λαού. Από τις γιορτές αυτές

σταματάμε στην 15η Φεβρουαρίου οπότε   και

η αρχαία ποιμενική  των “Λουπερκαλίων”  (ή

Februara ακόμη   και  Februalla). Αφορμή  η λύ-

καινα που γαλούχησε τους διδύμους Ρωμύλο

και Ρώμο στο σπήλαιο Lupercal του Παλατiνου

λόφου και οι λατρείες αποτείνονταν στον

Φαύνο, σάτυρο  θεό κερασφόρο  με σώμα και

πόδια τράγου,  αντίστοιχο του ελληνικού  ποι-

μενικού Πάνα.

Κατά την διάρκεια των Λουπερκαλίων,   θυσίες

αιγών  αλλά και  κυνών ( ;) έδιναν την κνίσα

τους στους θεούς. Θερμόαιμοι  τότε νέοι,  φο-

ρούσαν τις   προβιές των σφαγίων της θυσίας,

και μάλιστα με  δερμάτινες λωρίδες  από

αυτές, κυνηγούσαν και  μαστίγωναν  τα

άβγαλτα  παρθένα κορίτσια για να  ξυπνήσουν

τους σεξουαλικούς πόθους τους. 

Έτσι  φτάνομε στο  494 μ.Χ.  όταν   το παγανι-

στικό αυτό έθιμο   με απόφαση του Πάπα Γε-

λασίου ΙΓ’ καταργείται. Στη θέση τους

υιοθετούνται χριστιανικές   γιορτές “εξαγνι-

σμού”,  όπως οι θεομητρικές  της  Υπαπαντής

οι συνδεδεμένες με τον καθαρμό της Θεοτό-

κου  και με σύγχρονη λιτανεία φώτων  (Festum

purificationis Mariae η και  Festum et Lumimum).

Και από τη λατρεία της Θεομήτορος «της φε-

ρούσης τον φέροντα  και της περιεχούσης τον

περιέχοντα» για τον χριστιανικό κόσμο «ιδού

τα πάντα  έρχονται και γίνονται καινά».

Φαίνεται όμως ότι αυτές οι  Παπικές μεταρρυθ-

μίσεις χριστιανικού περιεχομένου δεν ευοδώ-

θηκαν  ούτε κατάφεραν απόλυτα να

επικρατήσουν  καθώς η συγκρουσιακή αποστέ-

ρηση των αρχαϊκών  εθίμων  έφερε  τη λαϊκή

κατακραυγή. Τότε  λοιπόν,  σε αντιστάθμισμα,

καθιερώνεται η 14η Φεβρουαρίου, μπαίνει  στο

δυτικό εορταστικό ημερολόγιο ο Άγιος  Βαλεν-

τίνος, και προωθείται το κυνήγι του ερωτικού

συντρόφου.

Ο Φεβρουάριος  είναι γεμάτος  από γιορτές

χριστιανικές. Αρχίζει με την του Αγίου Τρύ-

φωνα της αμπέλου, του Βλασίου  πάλι της

βλάστησης και των ποιμνίων, του Χαραλάμ-

πους της πανώλους,  του Πολυκάρπου των

καρπών της γης. Ο  δε άγιος Χαράλαμπος

αγιογραφείται να ποδοπατεί τη φοβερή επιδη-

μία. Άγιος Χαράλαμπος και πανώλις δένονται

στην ιστορική διαδρομή της Αθήνας  με το “κο-

λωνάκι”, την “αναθηματική κολώνα” τη μια από

της τρείς που είχαν στηθεί για τον εξαγνισμό

της επιδημικής νόσου. Λέγεται σχετικά πως

ήταν στις 10 Φεβρουαρίου του 1792 ανήμερα

του αγίου Χαραλάμπους  που έπεσε το  δεύ-

τερο θανατικό στην Αθήνα. Τότε πάλι κατά την

παράδοση, γίνηκε έρανος  και  σαράντα μονο-

στέφανες γυναίκες αγόρασαν ένα αλέτρι και

δυό μοσχάρια  μικρά και με αυτά όργωσαν

τρείς φορές την Αθήνα, για να διώξουν την αρ-

ρώστια.

Στη συνέχεια έγραψαν σε ένα χαρτί όλες τις

κακές αρρώστιες  και τις έκαψαν σε ένα καζάνι

που είχαν στήσει στην συνοικία   όπου  σήμερα

το “Γκαζοχώρι”. Μαζί έκαψαν  το αλέτρι  και τα

μοσχαράκια και όλα τα παράχωσαν. Από πάνω

δε έστησαν μια μικρή κολώνα  που με αυτή

πεντασφράγισαν  όλα τα κακά και τά κράτησαν

μακριά από την πόλη. Μετά  έγνεσαν βαμβάκι,

και με το πανί μονομερίς  έρραψαν  πουκαμι-

σάκι,  το μονομερίτικο  πουκαμισάκι του αγίου

Χαραλάμπους.  Αυτό σε συνέχεια το  έκοψαν

κομματάκια και με τα κομματάκια έκαναν φυ-

λαχτά για τις αρρώστιες.  

Το πρώτο θανατικό είχε πέσει στην Αθήνα το

1789 και τότε  είχε  στηθεί μια ανάλογη κο-

λώνα στα νότια της Ακρόπολης στη Γαργα-

ρέττα, ενώ ένα άλλο τρίτο  είχε τοποθετηθεί

και στους  πρόποδες του Λυκαβηττού όπου και

η   ομώνυμη πλατεία και συνοικία Κολωνάκι. Οι

προληπτικοί έλεγαν από τότε μάλιστα  πως αν

καταστραφεί για οποιονδήποτε λόγο  το κολω-

νάκι θα ξαναελευθερωθεί το κακό για την

Αθήνα.                                                        

Κορυφαία  δε η γιορτή  της Υπαπαντής, όπου

την 2α Φεβρουαρίου,  ξαναθυμόμαστε   την εί-

σοδο  του Ιησού και των γονέων του  στα Ιε-

ροσόλυμα και  την αναγνώρισή του  στον Ναό

ως Σωτήρα, από τον γέροντα Συμεών, που και

αυτός γιορτάζει την 3η του ίδιου μήνα.  

Στις 19 Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη της γνω-

στής για τις μεγάλες της φιλανθρωπίες Φιλο-

θέης,  κατά κόσμον  Ρηγίλλη –Ρηγούλα

Μπενιζέλου,   η οποία  το 1589 συνελήφθη από

τους Τούρκους, βασανίστηκε και μαρτύρησε

πεθαίνοντας  για την χριστιανική πίστη της. 

Θα σταματήσω στην  λαϊκή παράδοση που

αναφέρεται στον Άγιο Κασσιανό που η μνήμη

του  γιορτάζεται την 29η κάθε δίσεκτου τέταρ-

του χρόνου.

γιάννης  κορναράκης του μάνθου   

―――――――――――

* Το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός οι Ρωμαίοι υπολό-

γιζαν κατ’ αντίστροφη μέτρηση. Ετσι η 24η ονομαζόταν

έκτη φθίνουσα.  

Φεβρουάριος, ο μήνας σε ετυμολογία

και ημερολογιακή ιστορική αναδρομή

Μεταναστευτικό: 

Θέμα «ανθρωπιάς» ή

ΚΑΥΤΟ Ελληνικό Πρόβλημα;

Σίγουρα είναι τεράστιο ΚΑΙ δισεπίλυτο το μεταναστευ-

τικό θέμα και οποιαδήποτε προσπάθεια αναγωγής του σε

πολιτικές σκοπιμότητες, πολιτικό όφελος  και πολιτικό κό-

στος συνιστά… «παλανθρωπιά!»

Με ξάφνιασε, όμως, το ρεπορτάζ του BBC (26/2/16) με

επιτόπια κάλυψη από τα νησιά μας καθώς ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ότι

συνιστά απίστευτο και ιστορικά πρωτόγνωρο γεγονός η

εισροή 63.000 μεταναστών (και… προσφύγων) τον Ιανουά-

ριο του 2016 με δεδομένες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες

και τον υπερκορεσμό σε παρουσία ζωντανών συνανθρώ-

πων μας (αλλά και νεκρών για τους οποίος δεν υπάρχει

χώρος στα νεκροτομεία…)

Με ξάφνιασε ακόμα περισσότερο το σημερινό ρεπορτάζ

του BBC και άλλων Διεθνών ΜΜΕ που αφορούν στην

ισχύουσα αντιμετώπιση μεταναστών και προσφύγων από

την Κυβέρνηση του Ισραήλ (με δήλωση ότι η ισχύουσα πο-

λιτική ΔΕΝ επιτρέπει την αλλοίωση της ταυτότητας του

Ισραήλ)…

Και με αποτέλειωσε σε ξάφνιασμα η σημερινή απόφαση

του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αυστραλίας που αποφάν-

θηκε ότι η αποστολή και συγκέντρωση μεταναστών και

προσφύγων σε γνωστό νησί ΕΚΤΟΣ Αυστραλίας είναι και

Νόμιμη και συμβατή με Ανθρωπιστικά προβλεπόμενα από

Διεθνείς συνθήκες…

Εάν δούμε προσεκτικά πώς φέρονται ΕΠΙΣΗΜΑ πλέον

οι συν-εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 χωρών

μελών στους μετανάστες και πρόσφυγες (Γερμανία, Δανία,

Σουηδία, Ουγγαρία κλπ. κλπ) και πώς φερόμαστε εμείς τότε

το ερώτημα που θέτω στον τίτλο της σύντομης σημερινής

μου παρέμβασης γίνεται ακόμα πιο έντονο…

Κανείς ΔΕΝ μπορεί να αμφισβητήσει την ελληνική φι-

λοξενία και την επίδειξη ανθρωπιάς ΕΚΤΟΣ από ορκισμέ-

νους ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ που εντελώς αβασάνιστα

χαρακτηρίζουν ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ και ΑΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣ το Έθνος

των Ελλήνων, ενός Λαού που αποτελεί κοινωνιολογικό-οι-

κονομικό-ψυχολογικό φαινόμενο ως ΕΘΝΟΣ Προσφύγων

και Ξενιτεμένων…

Καθώς έκλεισαν οι πύλες εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για μετανάστες και πρόσφυγες και οσονούπω τις κλεί-

νει και η γειτονική μας FYROM για εμάς (MACEDONIA για

την υπόλοιπη ΕΕ και όχι μόνο) θα ήθελα να θέσω τα απλά

αλλά βασανιστικά και μέχρι στιγμής ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ερω-

τήματα:

― Εφόσον συνεχιστεί η αδιάκοπη ροή μεταναστών και

προσφύγων που ΔΕΝ έχουν πλέον τρόπο ΔΙΑΦΥΓΗΣ στην

ΕΕ τι θα γίνουν αυτοί οι συνάνθρωποί μας;

― Είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε ένα, δύο ίσως τρία

και περισσότερα εκατομμύρια μεταναστών και προσφύ-

γων σε μια οικονομικά καταστρεμμένη χώρα με ΔΥΟ και

πλέον εκατομμύρια ανέργους;

― Συνιστά δείγμα έλλειψης ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ η απαιτούμενη

προστασία της χώρας μας  και των Ελλήνων ή ΘΕΜΑ Εθνι-

κής επιβίωσης;

Θα πάρω καμιά απάντηση ή ματαιοπονώ και κινδυνεύω

να χαρακτηρισθώ απάνθρωπος, μισάνθρωπος και ρατσιστής

στη χώρα που γέννησε την ΛΟΓΙΚΗ, αλλά βιώνει εποχές

απίστευτου ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΥ;       

Γιώργος Πιπερόπουλος

Καθηγητής 
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“Ταραγμένα Χρόνια”

Πριν ένα μήνα περίπου, ένας Ικαριώτης μου χάρισε

ένα βιβλιαράκι με τίτλο “Ταραγμένα Χρόνια - Κατοχή

- Εθνική Αντίσταση”. Ο συγγραφέας του βιβλίου Πε-

λοπίδας Γ. Λομβαρδάς.

Το βιβλίο αυτό όπως σημειώνει στον πρόλογό του το

αφιερώνει σε 42 συμπατριώτες του Ικαριώτες που

πήγαν τον Νοέμβριο του 1912 και πολέμησαν για την

απελευθέρωση της Χίου από τον τουρκικό ζυγό.

Αρχηγό τους είχαν τον Ευάγγελο Κουκουδέα, αλλά

η ιστορία τους ξέχασε παντελώς, παρά το ότι στην

ομάδα τους τότε παραδόθηκαν 400 Τούρκοι!

Η “λησμονιά” αυτών των αγωνιστών που δεν ήξερε

κανείς ούτε τα ονόματά τους, έδωσε το ερέθισμα

στον Πελοπίδα Λομβαρδά (οδοντίατρο στο επάγ-

γελμα) να τους αναζητήσει και να καταγράψει τα

ονόματά τους προς τιμήν, αφού το επίσημο κράτος

δεν το έπραξε.

Για τον ίδιο λόγο ασχολήθηκε όπως σημειώνει:

«Αυτοί οι λεβέντες έμειναν λησμονημένοι, ενώ
έπρεπε να υπάρχει ονομαστικός τους κατάλογος. Για
να μη λησμονηθούν και άλλοι πού τα Ταραγμένα χρό-
νια της Κατοχής φάνηκαν πατριώτες αδούλωτοι και
υστερώτερα στον εμφύλιο πόλεμο διώχθηκαν, βασα-
νίσθηκαν και θυσιάσθηκαν, θεώρησα καθήκον να
γράψω ό,τι θυμούμαι από γεγονότα και πρόσωπα που
αφορούν το νησί μας και τους κατοίκους του, για να
μη μείνουν άγνωστα και λησμονηθούν, και σαν συμ-
βολή στην ιστορία της ταραγμένης εποχής που πε-
ράσαμε».

«Οι Ιταλοί ήρθαν και κατέλαβαν το νησί μας, Σάββατο

10 του Μάη 1941, ώρα 3μ.μ. με τορπιλάκατο που

ήρθε στον Αγιο Κήρυκο από την Πάτμο.

...Την ίδια μέρα αργά το βράδυ έφθασαν κι οι Γερμα-

νοί από τη Χίο στον Αρμενιστή, με επίτακτα καΐκια...

Η ψυχή μας πετρώθηκε, αλλά η σκέψη μας ήταν πώς

θα περάσει η μαύρη νύχτα της σκλαβιάς και πώς θα

ελευθερωθούμε.

Εδώ στην Ικαρία ήλθε από την Ανάφη, όπου ήταν

εξόριστος από τον καιρό της δικτατορίας του Με-

ταξά, ο Σίμος Γεράκης στις αρχές Οκτώβρη του 1941,

και μας έφερε την είδηση για την ίδρυση του Ε.Α.Μ.

Αμέσως στον Αγιο Κήρυκο συνήλθαμε και συγκροτή-

σαμε παράρτημα του εθνικοαπελευθερωτικού μετώ-

που, ο γράφων, (Π. Λομβαρδάς), ο δικηγόρος

Γεώργιος Οικονόμου, ο φαρμακοποιός Γιάννης Αδά-

μος, ο προϊστάμενος των Τ.Τ.Τ. Γιάννης Πάστης, ο

ειρηνοδίκης Χρήστος Θάνος, οι καθηγητές Γιάννης

Τσάντες, Γιώργος Κατσής, Ανδρεάς Γουσέτης και

Χρυσόστομος Φουντούλης και οι Κώστας Παπαγιάν-

νης, Γιώργος Πασβάνης, Γιάννης Τσερμέγκας, Γιώρ-

γος Θοδωράκης, Ηλίας Τσουρής, Φίλιππος

Καραπέτης και άλλοι. (σ.σ. δηλαδή όλοι οι ευκατά-

στατοι και μορφωμένοι του νησιού!! Και όλοι μετέ-

πειτα διώχτηκαν και βασανίστηκαν για τα πατριωτικά

τους αισθήματα).

...Με την κατοχή εκτός από τη στέρηση της ελευθε-

ρίας είχαμε και την πείνα.

Είδαμε θανάτους από πείνα, θανάτους πολλούς σε

όλο το νησί...

...οι έμποροι που είχαν κρυμμένα διάφορα είδη έκα-

ναν μαύρη αγορά.

Μαύρη, σκληρή εποχή. Σε πολλούς, ιδίως παιδιά με

κοντό παντελόνι δεν έβλεπες γάμπες, ούτε μεριά,

έβλεπες μόνο καλάμια εξογωμένα στα γόνατα, όπως

στις εικόνες που βλέπουμε στις εφημερίδες, παιδιών

της Αφρικής που είναι μόνο πετσί και κόκκαλο, ετοι-

μοθάνατα.

...Από τις 18 Νοεμβρίου 1943 που ήλθαν τα Γερμα-

νικά πλοία και πήραν του Ιταλούς, μέχρι τις αρχές

του Γενάρη του 1944, στην Ικαρία δεν είχαμε ούτε

Γερμανούς ούτε Ιταλούς.

Ξαφνικά ήλθε ένας λόχος φασιστών μελανοχιτώνων

πιστών στο Μουσολίνι και εξαπέλυσαν άγρια τρομο-

κρατία. (περιγράφει πολλές σκηνές με ονόματα και

περιστατικά).

Τότε όλος ο κόσμος του Αγίου Κηρύκου κατατρό-

μαξε...

Τόσα χρόνια, λέγανε, δεν είδαμε εκτέλεση στο νησί

μας, και τώρα που πλησιάζει το τέλος των δεινών να

δούμε να εκτελούνται πατριώτες μας!...

Από το Μάρτη του 1944 άρχισε να επισκέπτεται τον

Αγιο Κήρυκο ένα γερμανικό πλοίο. Μ’ αυτό ερχόταν

ένας λοχαγός της Γκεστάπο ή των Ες-Ες, πολύ

γλωσσομαθής. Τα ελληνικά τα μιλούσε με σμυρνέικη

προφορά και παρουσιάζετο σαν καπετάν-Κώστας...

...Τέλη Ιουνίου ήρθε με δύναμη 70 περίπου Γερμανών

στρατιωτών και εγκαταστάθηκε στα Θέρμα και χωρίς

να πάρουμε είδηση ένα πρωί ο Αγιος Κήρυκος βρέ-

θηκε ζωσμένος απ’ τους Γερμανούς...

Μαζί με τους Γερμανούς ήταν και ο Ιταλός φασίστας

Καρλίνι.

Εκεί μπροστά στο καφενείο κάτω από μια συκαμινιά

πάνω σε μια βάρκα ο αστυνόμος Μαυρουδής είχε τον

κατάλογο των “κομμουνιστών” και τον διάβαζε με τον

καπετάν-Κώστα. (11 άτομα που τους ονοματίζει).

Αυτό το γερμανικό απόσπασμα με αρχηγό τον καπε-

τάν-Κώστα έμεινε στο Θέρμα περίπου δύο μήνες.

Εβγαζε περιπόλους - αποσπάσματα που γύριζαν τα

χωριά, τρομοκρατούσαν τον κόσμο και λεηλατούσαν

τα σπίτια, ιδίως τα κλειστά που μάθαιναν ότι οι ιδιο-

κτήτες τους βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα άνοιγαν

και τα έγδυναν. Τότε έκαψαν και τα σπίτια...
...

Πέρασαν Αύγουστος και Σεπτέμβρης και τον Οκτώ-

βρη του 1944 ελευθερώθηκε η πατρίδα μας.

Ακολούθησε ο αιματηρός Δεκέμβρης 1944 που ήλθεν

ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας

Τσώρτσιλ και διεύθυνε τις επιχειρήσεις των αγγλικών

δυνάμεων και του βασιλικού ελληνικού στρατού

εναντίον των δυνάμεων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ για να ξανα-

στεριώσουν τη βασιλική κυβέρνηση...

Το 1945 πέρασε σχεδόν με ηρεμία στο νησί μας. Το

1946 άρχισαν τη δράση των στην Πελοπόνησο οι

Μαγγανάς και Καμαρινέας και στη Στερεάν ο Σούρ-

λας, τρομοκράτες της δεξιάς...

Οσο έφθανε το καλοκαίρι του 1947 (στην Ικαρία)

τόσο πλήθαιναν τα κρούσαμε βιαιοτήτων εκ μέρους

της Χωροφυλακής...

Στις 22 Ιουλίου το βράδυ διαδόθηκε ότι θα γίνονταν

συλλήψεις...

Στο Γυμνάσιο εκρατούνται 120 άτομα που εθω-

ρούντο ηγέτες. Εκεί έριξαν και τους 25 που συνέλα-

βαν εκείνο το βράδυ. Στο νησί υπήρχαν πολλές

χιλιάδες εξόριστοι. 

Μέσα σ’ αυτούς ήταν και όλοι οι εξόριστοι γιατροί

γιατί έστειλαν τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στον ια-

τρικό Σύλλογο στο Παρίσι.

Στο Γυμνάσιο έμειναν μέχρι τις 3 Αυγούστου, όπου

τους μετέφεραν στον Πειραιά!

Ο γράφων περιγράφει με μελανά χρώματα τη ζωή

τους στη “Βαστίλη” όπως την ονομάζει. Και με το πα-

ρακάτω χαρακτηριστικό απόσπασμα δείχνει ακριβώς

τον τρόπο που λειτουργούσε η τότε κυβέρνηση!

«Μια μέρα (στο Μεταγωγών στον Πειραιά) ήλθαν οι
γιατροί Δ. Μαρκάκης, Ν. Μελής και ο αστυνομικός
Παυλόπουλος, που είχε συγγένεια με τον Άγιο Κή-
ρυκο. Τότε κάλεσαν στο γραφείο τον δικηγόρο Γ. Οι-
κονόμο, τον Γιάννη Αδάμο και τον γράφοντα. Όλοι
μάς έκφρασαν τη συμπάθεια και τον ενδιαφέρον
τους. Ο Παυλόπουλος όμως μας είπε και κάτι άλλο
επί λέξει! “Οι κυβερνώντες έχουν χάσει την ψυχραι-
μία των και εκδίδουν διαταγές αμελέτητες. Εμένα,
λέγει, στις 7 Ιουλίου το βράδυ με διέταξαν τηλεφω-
νικώς από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως να συλ-
λάβω εκείνη τη νύχτα από την Περιφέρεια του
Τμήματός μου 60 άτομα. Διαταγή αυστηρά, να συλ-
λάβω 60 ανθρώπους. Τί έκαμα; Έστειλα και συνέλα-
βαν 15 υγειονομικούς, 15 εκπαιδευτικούς, 15
τσαγκαράδες και 15 διαφόρων άλλων επαγγελμάτων
και συμπλήρωσα τον αριθμό 60 αδιαφορήσας αν
ήσαν ένοχοι, επικίνδυνοι ή αθώοι»!!!

σ.σ. Και διηγώντας τα να κλαίς...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αγαπητή κυρία Μπουζιάνη

θέλω με αυτή την επιστολή να σας μεταφέρω τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του
κυρίου Γρηγόρη Ρώντα.
Η δύναμη της σκέψης του θα συνεχίζει να φέγγει σαν ένα φωτεινό άστρο στην έναστρη
νύχτα.  

Εβίτα και Πόπη Ευαγγέλου 
Πανόραμα Βούλας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Λέω να ξεκινήσω δίαιτα από με ψητά λαχανικά και

ξεκινάνε απεργία οι Αγρότες... Δεν με θέλει.

4 Το θέμα είναι να πείσουμε τις γυναίκες ότι η γκρί-

νια προκαλεί την κυτταρίτιδα. 

4 - What is your job? 

- i’m unemployd. 

- Καλέ Έλληνας είσαι; 

- Έλλα ρε πατρίδα!

Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Lab

και της B2B International, παρότι οι μισοί

και πλέον Ευρωπαίοι γονείς (52%) πι-

στεύουν ότι οι απειλές που αντιμετωπί-

ζουν τα παιδιά τους στο Διαδίκτυο

αυξάνονται διαρκώς, μόλις λίγο πάνω

από το ένα τρίτο (36%) μιλάει στα παιδιά

γι’ αυτές τις πιθανές απειλές και τα συμ-

βουλεύει. 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ένας στους

πέντε Ευρωπαίους γονείς (21%) δεν

κάνει τίποτα για να προστατεύσει τα

παιδιά του από τους διαδικτυακούς κιν-

δύνους, παρότι το 28% τα έχει δει να

αντιμετωπίζουν πραγματικές απειλές

στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης

της παρακολούθησης ακατάλληλου πε-

ριεχόμενου, τυχαίων συζητήσεων με

επικίνδυνους αγνώστους και του cyber-

bullying. Ταυτόχρονα, ενώ περίπου το

ένα τρίτο των Ευρωπαίων γονέων (30%)

να αισθάνεται ότι δεν έχει κανέναν

έλεγχο πάνω στο τι βλέπουν ή τι κάνουν

τα παιδιά όταν είναι online, σχεδόν τα

δύο τρίτα (62%) δεν μπαίνουν στον κόπο

να μιλήσουν στα παιδιά τους για τις

απειλές του Διαδικτύου. Ακόμα και στην

περίπτωση που λαμβάνουν μέτρα, αυτά

επικεντρώνονται σε ενέργειες που μπο-

ρεί να είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτε-

λεσματικές.

Για παράδειγμα, το 24% δηλώνει ότι

ελέγχει το ιστορικό περιήγησης των παι-

διών του, αν και το μεγαλύτερο μέρος

της ζημιάς μπορεί να έχει ήδη γίνει σε

αυτό το στάδιο.Ωστόσο, υπάρχουν

πολλά απλά, αλλά παράλληλα θετικά,

πράγματα που μπορούν να κάνουν οι γο-

νείς για να προστατεύσουν τα παιδιά

τους. Το σημαντικό είναι ο συνδυασμός

πρακτικών μέτρων, όπως η εγκατάσταση

λογισμικού γονικού ελέγχου και η δια-

τήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε

κοινόχρηστους χώρους, με τον ενεργό

διάλογο με τα παιδιά σχετικά με τις πι-

θανές απειλές και τους τρόπους αντιμε-

τώπισης τους.                       techgear.gr

Ημέρα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και καταγράφεται ως η

μέρα με μια από τις μεγαλύτερες, μαζικότερες και απο-

φασιστικότερες συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλο-

νίκη και πολλές άλλες πόλεις. Χιλιάδες διαδηλωτές

από Ομόνοια μέχρι Ζάππειο - Κλούβες κάθε 100 μέτρα.

Oχυρό το Μαξίμου, ΜΑΤ έξω από το Χίλτον για το

Κουαρτέτο.

Η Αθήνα είναι γεμάτη αστυνομία, ενώ τις πιο χαρακτη-

ριστικές εικόνες αντικρίζει κανείς όταν περνάει από

την περιοχή του Χίλτον. Εκεί κλούβες έχουν στηθεί

γύρω από το ξενοδοχείο, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Υπενθυμίζεται ότι στο Χίλτον έχουν καταλύσει οι εκ-

πρόσωποι των δανειστών και πραγματοποιούνται εκεί

οι συναντήσεις με τους υπουργούς της κυβέρνησης

Τσίπρα. Η γύρω περιοχή έχει νεκρώσει και τα ΜΑΤ

έχουν πάρει θέσεις από νωρίς το πρωί.

Σύνθημα που κυριαρχεί στην διαδήλωση: «Μια νύχτα
μαγική σαν την Αργεντινή, να δούμε στα ελικόπτερα,
Αλέξη, ποιος θα μπει»

Στο κλίμα της παραπάνω εικόνας, γίνονται οι συζητή-

σεις της κυβέρνησης με τους δανειστές και λαμβάνον-

ται αποφάσεις για την χώρα μας και για τις ζωές μας.

Πάντα “δημοκρατικά”. Πάντα “νόμιμα”. 

Αφού στην δημοκρατία κυβερνά η πλειοψηφία, γιατί

τόσο δρακόντια μέτρα για να μπορέσουν μια χούφτα

άνθρωποι να συζητήσουν; Μήπως γιατί αυτή η “χούφτα

φασκελώνει” και εμπαίζει τον λαό για ακόμα μια φορά;

Ό,τι γίνεται εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα γίνεται ερή-

μην του λαού. Ή μάλλον, εκεί είναι και φωνάζει αλλά

κάνουν πως δεν τον ακούν. 

Μην στεναχωριέστε αν δεν μπορείτε να ξυπνήσετε εύκολα

το πρωί. Δεν φταίτε εσείς· το βιολογικό σας ρολόι φταίει.

Το βιολογικό (κιρκαδιανό) ρολόι ενός ανθρώπου, που λει-

τουργεί σε 24ωρο κύκλο, επηρεάζει πολλές βιολογικές

διεργασίες του οργανισμού, μεταξύ των οποίων κατά πόσο

κάποιος έχει προτίμηση στη μέρα ή στη νύχτα. Μια νέα επι-

στημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό πε-

ριοδικό "Nature Communications", υποστηρίζει πως υπάρχει

διαφορετική γενετική βάση, που καθορίζει αν κάποιος θα

είναι πρωινός τύπος (δηλαδή ξυπνά και κοιμάται νωρίς) ή,

αντίστροφα, νυχτερινός τύπος (ξυπνά και κοιμάται αργό-

τερα).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πρωινοί τύποι τείνουν να

είναι σωματικά και ψυχικά πιο υγιείς. Κοιμούνται καλύτερα,

έχουν πιο φυσιολογικό βάρος και εμφανίζουν κατάθλιψη

πιο σπάνια.

Ματ, κλούβες και χιλιάδες λαός στους δρόμους
Γύρισε ο χρόνος πίσω...

Πρωινός ή βραδινός τύπος;

Δεν λαμβάνουν μέτρα για την έκθεση 
των παιδιών στο διαδίκτυο
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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 . . . Του κόσμου τα παράξενα!

Σύμφωνα με τη national geographic, η πιο όμορφη φυλή του

πλανήτη, ζει σε νομάδες και διασχίζει τη Σαχάρα. Η φυλή

αυτή λέγεται Τουαρέγκ (Tuareg). Τα άτομα της φυλής εξαναγ-

κάστηκαν να ασπαστούν το μωαμεθανισμό, αλλά ζουν μια δική

τους απελευθερωμένη ζωή, στο πλαίσιο της ιδιόρρυθμης κοι-

νωνίας τους.

Το ελαφρά σοκολατένιο χρώμα της επιδερμίδας τους δένει

αρμονικά με τα υπέροχα χαρακτηριστικά του προσώπου τους,

που εκπέμπουν μια ανείπωτη φωτεινή γλύκα! Τα καλλίγραμμα

κορμιά τους είναι ντυμένα με το αγαπημένο τους χρώμα· το

γαλάζιο. Με γαλάζια τουλπάνια τυλίγουν τα κεφάλια τους και

το πρόσωπό τους και αφήνουν να φαίνονται μόνο τα μάτια

τους, όχι όμως οι γυναίκες όπως συνηθίζεται στους Μωαμε-

θανούς, αλλά οι ...άντρες*! Αντίθετα οι γυναίκες έχουν ακά-

λυπτα τα πανέμορφα πρόσωπά τους, με έντονο βάψιμο και

ρίχνουν μια γαλάζια μαντίλα στα κεφάλια τους για διακοσμη-

τικούς λόγους, που τις κάνει πιο όμορφες και πιο προκλητι-

κές!

Οι γυναίκες είναι πολύ απελευθερωμένες και δέχονται τον σε-

βασμό των ανδρών. Πριν παντρευτούν μπορούν να έχουν πολ-

λούς εραστές, τους οποίους όταν πηγαίνουν στη σκηνή του

πατέρα τους, όλα τα άτομα της οικογένειας φεύγουν για να

μην τους ενοχλήσουν!

Ένας από τους εραστές μπορεί να γίνει ο σύζυγος της κοπέ-

λας, αφού μόνες τους διαλέγουν τους συζύγους τους. Ο πα-

τέρας δίνει για προίκα στην κόρη του μόνο ζώα, τα οποία

παρέχουν ένα σοβαρό οικονομικό όφελος, που το χρησιμο-

ποιεί η γυναίκα για τα προσωπικά της έξοδα!

Μετά το γάμο παραμένει αυτόνομη και αυτόβουλη η γυναίκα

και δέχεται το σεβασμό όλης της οικογένειας.

Ο καλλωπισμός των γυναικών είναι συνδεδεμένος με τα

ακριβά ρούχα και κοσμήματα.

Οταν ο σύζυγος δεν συμπεριφέρεται σωστά στη γυναίκα του,

εκείνη και μόνο έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο και ο σύ-

ζυγος αφήνει τη σκηνή του στη γυναίκα και επιστρέφει στη

μητέρα του μόνο με την καμήλα του! Τα παιδιά τα κρατάει η

γυναίκα, αν υπάρχουν, ενώ ο πατέρας καλύτει τα έξοδά τους.

Οι διαζευγμένες γυναίκες για να βρουν καινούργιο σύζυγο,

διοργανώνουν ειδικά πάρτι για να κάνουν νέες γνωριμίες με

άντρες.

Παρ’ όλα αυτά η κοινωνία τους δεν είναι μητριαρχική. Οι άν-

τρες μόνο συζητούν για την πολιτική ή για διεθνή θέματα,

αλλά πολλές φορές ζητάνε και τη γνώμη των γυναικών της

οικογένειας.

Η μεγαλύτερη αγένεια για έναν άνδρα, είναι να φάει μπροστά

στην πεθερά του, ενώ απαγορεύεται να φάει μπροστά σε μια

γυναίκα με την οποία δεν έχει ερωτική σχέση!

Όσοι από τους Tuareg ζουν στη Ν.Δ. Λιβύη, απειλούνται και

διώκονται από τους ISIS, ενώ όσοι ζουν στο Μάλι, στο Νίγηρα

και Βόρεια της Νιγηρίας καταδιώκονται από την Μπόκο

Χαράμ**! Παρ’ όλες όμως τις απειλές οι τουαρέγκ συνεχίζουν

να ζουν στην ωραία κοινωνία τους, αφού ούτε ο “πανδαμάτωρ”

χρόνος δεν μπόρεσε να τους αλλάξει τη νοοτροπία τους, που

ίσως σοκάρει και την “προοδευτική” δύση.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

* Είναι ντροπή για τον άντρα να βγάλει το πέπλο του (αλάσο). Το αλάσο,

το μπλε ύφασμα που καλύπτει το πρόσωπό του είναι πηγή περηφάνιας

και ένδειξη κοινωνικού στάτους. Τα υφάσματα αυτά συχνά έρχονται

από μακριά και κοστίζουν ακριβά. Ένας άντρας χωρίς αλάσο δεν είναι

κανονικός άντρας Αυτό το κομμάτι ύφασμα είναι τόσο συνδεδεμένο με

τους Τουαρέγκ που τους έχει δώσει το όνομά του. Παλιά που τα υφά-

σματα βάφονταν στα σπίτια με φυτικές χρωστικές, άφηναν μια μόνιμη

μπλε απόχρωση στο δέρμα των αντρών που τα φορούσαν. Έτσι οι Τουα-

ρέγκ ονομάστηκαν “Μπλε Άνθρωποι”.

** είναι εξτρεμιστική ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση που δρα στη

βόρεια Νιγηρία.

Επιστολή σε όλους τους προ-

έδρους των ανωτάτων δικαστη-

ρίων των κρατών μελών της Ε.Ε

έστειλε, η πρόεδρος του Αρείου

Πάγου,  Βασιλική Θάνου, με την

οποία επιθυμεί  να ενημερώσει

τους ομολόγους της κατά

τρόπο αμερόληπτο και ειλικρινή

για τις θέσεις του ελληνικού

λαού σχετικά με την κατάσταση

της Ελλάδας.

Την παραθέτουμε:

«Λόγω της κρίσιμης κατάστασης

της Χώρας μας και λόγω της μεγά-

λης διάστασης των απόψεων, τις

οποίες οι πολιτικοί των άλλων

Κρατών-Μελών της Ευρωζώνης

προσπαθούν να περάσουν στους

δικούς τους λαούς, θεώρησα ότι

υπό την ιδιότητά μου ως Προ-

έδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου

της Ελλάδος, οφείλω να ενημε-

ρώσω τους ομολόγους μου των

λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρω-

ζώνης, κατά τρόπο αντικειμενικό,

αμερόληπτο και ειλικρινή, όπως

επιβάλει η δικαστική μου ιδιότητα

αναφορικά με τις θέσεις του ελλη-

νικού λαού και με την κατάσταση

της Ελλάδος.

Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνι-

κού λαού δεν επιθυμεί την έξοδο

της Ελλάδος από την Ευρωζώνη,

αλλά αντίθετα επιθυμεί την παρα-

μονή της εντός αυτής. Το ερώτημα

στο Ελληνικό δημοψήφισμα δεν

ήταν η έξοδος από το ευρώ, όπως

κατά τρόπο ανακριβή επέμεναν να

υποστηρίζουν ορισμένοι εκ των

εκπροσώπων της Ευρωπαϊκών θε-

σμών αλλά και ορισμένοι από τους

ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά

ήταν σαφώς η έγκριση ή όχι της

πρότασης των θεσμών για νέα

μέτρα λιτότητας, χωρίς ρύθμιση

του ελληνικού χρέους και ο ελλη-

νικός λαός σε ποσοστό 61,3%

εψήφισε ΟΧΙ. Οι ΄Ελληνες δεν ζη-

τούν να μην πληρωθεί το χρέος

του ελληνικού Κράτους, για τη δη-

μιουργία του οποίου βεβαίως οι

ίδιοι ουδεμία ευθύνη φέρουν,

αφού αυτό (το χρέος) οφείλεται

αφενός μεν στην κακοδιαχείριση

του δημοσίου χρήματος από τις

Κυβερνήσεις, αφετέρου δε στην

εσφαλμένη οικονομική πολιτική η

οποία εφαρμόστηκε τα τελευταία

πέντε χρόνια, με βάση τα μνημό-

νια που επιβλήθηκαν από την

Τρόικα και τα οποία αποδείχθηκαν

ανεπιτυχή, αφού οδήγησαν σε με-

γαλύτερη ύφεση, σε ανεργία και

σε φτωχοποίηση μεγάλου μέρους

του ελληνικού λαού.

Ο ΄Ελληνες δεν επιθυμούν μία

λύση που θα είναι σε βάρος των

λαών των άλλων λαών-μελών της

Ευρωζώνης, όπως, επίσης ανακρι-

βώς, θέλουν να εμφανίζουν ορι-

σμένοι από τους ευρωπαίους

πολιτικούς για να είναι αρεστοί

στους δικούς τους ψηφοφόρους,

αλλά αναμένουν από τους ευρω-

παίους εταίρους να επιτευχθεί με

την ελληνική κυβέρνηση μία συμ-

φωνία, η οποία θα προβλέπει ρύθ-

μιση του ελληνικού χρέους κατά

τρόπο που να επιφέρει ανάπτυξη

της οικονομίας και μείωση της

ανεργίας. Αναμένουν από τους ευ-

ρωπαίους εταίρους να σκεφθούν

όχι μόνο τους αριθμούς και τα οι-

κονομικά μεγέθη, αλλά και της ηθι-

κές αξίες που επιβάλλει η Ιδέα της

Ενωμένης Ευρώπης.

Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από

την κόρη του βασιλιά των Φοινί-

κων, την οποία ερωτεύθηκε ο

Ζευς, και αφού μεταμορφώθηκε

σε λευκό ταύρο την πήρε στην

πλάτη του και την μετέφερε στη

νήσο Κρήτη, όπου έζησαν και απέ-

κτησαν μαζί τρία παιδιά, ένα εκ

των οποίων ήταν και ο βασιλιάς

της Κνωσού Μίνωας.  Η Ευρώπη

λατρεύτηκε στην Κρήτη και σε

πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος ως

Θεά και κατά τον 3ο, 2ο και 1ο π.Χ.

αιώνα, το νόμισμα που κυκλοφο-

ρούσε στα μέρη αυτά έφερε στη

μία όψη τον Θεό Δία και στην άλλη

όψη την Ευρώπη πάνω στον

ταύρο. Την ίδια αποτύπωση έχει

και το σημερινό Ευρώ (το δίευρω

νόμισμα), το οποίο στη μία από τις

δύο όψεις του απεικονίζει την Ευ-

ρώπη πάνω στον ταύρο. Πρέπει

λοιπόν όλοι να κατανοήσουν ότι η

Ελλάδα είναι Ευρώπη. Πρέπει

όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι να κατα-

νοήσουν ότι η Χώρα στην οποία

γεννήθηκε η Δημοκρατία, η φιλο-

σοφία και ο Ευρωπαϊκός πολιτι-

σμός, η Χώρα η οποία έχει

κυρίαρχη γεωπολιτική θέση για

την ασφάλεια όλης της ευρωπαϊ-

κής ηπείρου, δεν είναι δυνατόν να

εξαναγκασθεί σε έξοδο από την

Ευρωζώνη. Τη θέση του ελληνικού

λαού για παραμονή στην Ευρω-

ζώνη διαβεβαίωσε και ο Ελληνας

Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στη θέση αυτή

συμφώνησαν και σχεδόν όλοι οι

πολιτικοί αρχηγοί των άλλων Κομ-

μάτων, σε σύσκεψη υπό τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας.

Οι ΄Ελληνες αναμένουν να επι-

τευχθεί μία συμφωνία δίκαιη για

τον ελληνικό λαό, χωρίς βεβαίως

να αδικούνται και οι λαοί των

άλλων Κρατών-Μελών της Ευρω-

ζώνης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει

τη μεγάλη ιστορική ευθύνη να

αποφασίσει για το μέλλον της Ελ-

λάδας. Και οι Ευρωπαίοι εταίροι

έχουν την ίδια μεγάλη ιστορική ευ-

θύνη να αποφασίσουν για το μέλ-

λον της Ευρωζώνης.

Είμαι πεπεισμένη κ. Πρόεδρε ότι,

λόγω της ιδιότητάς σας, έχετε αυ-

ξημένο το αίσθημα δικαίου και ότι

συμμερίζεσθε την άποψη ότι οι γε-

νικές αρχές του δικαίου αναγνωρί-

ζουν ότι οι δανειστές δικαιούνται

μεν να αξιώνουν την ικανοποίηση

της  απαίτησής τους, υποχρεούν-

ται, όμως, να σέβονται την προσω-

πικότητα και την αξιοπρέπεια του

οφειλέτη και να τον διευκολύνουν

στην αποπληρωμή του χρέους και

δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν την

εξόντωσή του, για λόγους οικονο-

μικούς και πολιτικούς.

Σας ζητώ λοιπόν και σας παρα-

καλώ να ενημερώσετε και όλους

τους Δικαστές του Ανωτάτου Δι-

καστηρίου και με την επιρροή που

έχετε, λόγω του αξιώματος το

οποίο κατέχετε, να συμβάλλετε,

κατά τον τρόπο που εσείς θεω-

ρείτε καλύτερο, για την εξεύρεση

δίκαιης λύσης στο ελληνικό ζή-

τημα το οποίο είναι ταυτόχρονα

και ευρωπαϊκό ζήτημα.

Με εκτίμηση

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου

Πρόεδρος Αρείου Πάγου»

Να σας εξηγήσω τι θέλει ο ελληνικός λαός... 
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Ενημερωτική συνεδρίαση με θέμα τον

Αστέρα Βουλιαγμένης, πραγματοποι-

ήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στο

Δημαρχείο του Δήμου 3Β, στη Βούλα.

Συγκεκριμένα την ενημέρωση παρου-

σίασαν εκπρόσωποι  του Ταμείου Αξιο-

ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μετά από πρό-

σκληση του Δημάρχου Γρηγόρη Κων-

σταντέλλου.

Από το ΤΑΙΠΕΔ παρευρέθη ο πρόεδρός

του Στέργιος Πιτσιόρλας και ο νομικός

σύμβουλος Κωνσταντίνος Καρατσώ-

λης. Ακόμη παρευρέθηκαν ο βοηθός

του Γενικού Διευθυντή του τμήματος

ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Τρά-

πεζας,  Γιώργος Φράγκου, η σύμβου-

λος  σε πολεοδομικά θέματα της

Εθνικής Τράπεζας, Παρασκευή Μπά-

τσου, ο Μελετητής, Αρχιτέκτονας –

Μηχανικός Σπύρος Τσαγκαράτος, ο με-

λετητής Περιβαλλοντολόγος – Δασο-

λόγος, Νίκος Χλύκας. Όλοι

εμπλεκόμενοι στη μελέτη του ΕΣΧΑΔΑ

για την πώληση της χερσονήσου.

Μετά την παρουσίαση της μελέτης από

τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων, ακολούθησαν οι τοπο-

θετήσεις των δημοτικών συμβούλων,

αλλά και  εκπροσώπων φορέων και πο-

λιτών.

Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ στη σύντομη

ενημέρωσή του, τόνισε ότι το σχέδιο

για τον Αστέρα βρισκόταν στο ΣτΕ

όταν ανέλαβε την προεδρία. Οταν

απέρριψε το σχέδιο το ΣτΕ, είπε, ξεκι-
νήσαμε από την αρχή μία συζήτηση με
τους επενδυτές, που διήρκησε μήνες
και καταλήξαμε σε συμφωνία τον περα-
σμένο Δεκέμβρη. Καταρτίστηκε ένα
νέο σχέδιο του οποίου έχει υποβληθεί
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεν
(ΜΠΕ) και όταν εγκρθεί θα πάει πάλι
στο ΣτΕ για να προχωρήσουν. 
σ.σ. Αν το ΣτΕ το εγκρίνει.

Στη συνέχεια θα γνωμοδοτήσει η Περι-

φέρεια και ο Δήμος.

Το σχέδιο έχει τρεις άξονες

Αναλυτική παρουσίαση έκανε ο ιδιώτης

μελετητής που έχει αναλάβει και τη

νέα μελέτη (όπως και την προηγού-

μενη), Σπ. Τσαγκαράτος.

Η μελέτη, είπε, έχει τρεις άξονες: 

1. Βασική αρχή το μνημείο. Ο ναός θα

βγεί έξω από την περίφραξη, δεν μετα-

βιβάζεται· θα είναι ελεύθερος και ανοι-

χτός(!!)

2. Η προστασία του πρασίνου, που θα

είναι 61 στρ. και 

3. Προστασία χρήσης τουρισμού, αφού

η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη “τουρι-

στική ζώνη”

Το σύνολο της επιτρεπόμενης δόμησης

είναι 56.500τ.μ. εκ των οποίων τα

41.500 είναι τα ξενοδοχεία (West,

Αρίων, Μπαγκαλόους) και 15.000 τ.μ.

θα γίνουν αυτόνομες κατοικίες διόρο-

φες (1000τ.μ. εκάστη), που θα συνδέ-

ονται με τα ξενδοοχεία. Η συνολική

κάλυψη των κατοικιών θα είναι το 10%.

Εν κατακλείδι η δόμηση είναι περίπου

η ίδια, όπως είπε ο Σπ. Τσαγκαράτος,

γιατί γκρεμίζεται το ξενοδοχείο Αφρο-

δίτη.

Αυτά είναι εν ολίγοις τα νέα στοιχεία

της Μελέτης, σε γενικές γραμμές. Εάν

περάσει από το ΣτΕ το σχέδιο θα γίνει

πιο αναλυτικό και λεπτομερές.

Δικαιώνεται ο Σπύρος Πανάς

Το παρόν σχέδιο, σαφώς είναι πολύ πιο

“ανώδυνο” από τον προηγούμενο που

ήθελε 100 κατοικίες σε 40 στρ., ενώ το

σημερινό θέλει 13 σε 15 στρ.! 

Φαίνεται ότι δικαιώνεται ο τέως δήμαρ-

χος Σπύρος Πανάς, ο οποίος έκανε με-

γάλο αγώνα να μην προχωρήσει το

προηγούμενο σχέδιο, που οδηγούσε τη

χερσόνησο του Αστέρα σε μια μικρή

πόλη με “κλειστά τείχη” στην πόλη,

αλλά με κατάφωρη επιβάρυνσή της.

Λογική ήταν λοιπόν η αναφορά του και

στον αγώνα του και στην επιτυχία του,

της αλλαγή του σχεδίου, λέγοντας:

«Ολη η διαδικασία ήταν λάθος από την

αρχή. Η νέα μελέτη σέβεται το περι-
βάλλον και όλα αυτά που εμείς αγωνι-
στήκαμε επί 3,5 χρόνια με πολιτικό
κόστος και απειλές για τη ζωή μου.
Πρότεινα τότε να κάνουν ΕΣΧΑΔΑ και-
νούργιο για να μη μπορεί κανένας επό-
μενος να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
Χαιρετίζω αυτή τη διοίκηση. Το σχέδιο
έχει 25% κάλυψη με κατοικίες. Θα πρέ-
πει ο επενδυτής να κάνει μια μεγάλη
δωρεά στο Δήμο. Το οδικό δίκτυο της
Βάρης και το 3ο Γυμνάσιο Βούλας».

Δικαιώνονται και τα κινήματα για την

ελεύθερη πρόσβαση του ναού, αν και

παραμένουν πολλά αρχαία πάνω στην

χερσόνησο που αγνοείται η μελλοντική

τύχη τους...

O Δημ. Δαβάκης επεσήμανε ότι ο

Τσαγκαράτος είναι ο ίδιος μελετητής

Νέο Σχέδιο για την πώληση της
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Σε μια σεμνή τελετή, στην Πλατεία Ιμίων

την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης τίμησε τους πεσόν-

τες στην κρίση των Ιμίων, 20 χρόνια από τα

τραγικά γεγονότα (Ιανουάριος 1996). 

Εγινε επιμνημόσυνη δέηση, και ακολού-

θησε μικρή ομιλία του δημάρχου Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου. Ανέφερε επιγραμματικά

τα γεγονότα του Ιανουαρίου του 1996 που

οδήγησαν στην κρίση στα Ίμια, τόνισε πως

σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι να αποδο-

θούν πολιτικές ευθύνες ή εύσημα σε κάποι-

ους, ούτε να γίνουν πολιτικές αναλύσεις,

αλλά  να αποδοθεί τιμή στους τρεις ήρωες,

Αντιπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση,

Αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και Ση-

μαιοφόρο Έκτορα Γιαλοψό, που πήραν

θέση ανάμεσα στους χιλιάδες ένδοξους πο-

λεμιστές που έχουν δώσει τη ζωή τους υπε-

ρασπιζόμενοι στην πατρίδα.

Τέλος , ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους πα-

ρευρισκόμενους, ότι η πόλη μας είναι ιδιαί-

τερα συνδεδεμένη με τα Ίμια, αφού τον

Ιούλιο του 1996, ο τότε Δήμαρχος, Άγγελος

Αποστολάτος, ονόμασε την κεντρική πλα-

τεία της Βούλας, Πλατεία Ιμίων και τοποθέ-

τησε πλάκα με τα ονόματα των πεσόντων. 

Επίσης το 2000, ο Δήμαρχος Βούλας, Γιώρ-

γος Μάντεσης και ο Δήμαρχος Καλυμνίων,

Δημήτρης Διακομιχάλης, προχώρησαν σε

αδελφοποίηση των δύο δήμων.

Ακολούθησε τήρηση ενός λεπτού σιγής και

κατάθεση στεφάνων.

Από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Δή-

μαρχος. Από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ο

υποδιοικητής, Ταξίαρχος Γεώργιος Λέτσιος

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σαρωνικού ο Λιμε-

νάρχης, Πλωτάρχης Κυριάκος Λιάκος

Από τη Δημοτική Παράταξη «Δημοτική Βού-

ληση» ο επικεφαλής, Δημοσθένης Δόγκας.

Από το Σύνδεσμο Βετεράνων Αεροπόρων, ο

Πρόεδρος,Κυβερνήτης Μιχάλης Άνθιμος

Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του

Εθνικού Ύμνου από τη φιλαρμονική μπάντα

του Δήμου και την έπαρση της Ελληνικής

Σημαίας.

Ίμια: 20 χρόνια μετά... Εκδήλωση τιμής στους ήρωες, στη Βούλα

και του προηγούμενου σχεδίου και του παρόντος και

δήλωσε επιφυλακτικός. Ρώτησε πώς θα αντικαταστα-

θεί η κοπή αιωνόβιων πεύκων...

“Δεν μπορούν να γίνουν κατοικίες”

Ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Θ. Ματό-

πουλος, επεσήμανε στον μελετητή ότι «δεν μπορούν
να γίνουν κατοικίες σε τουριστική περιοχή». Οτι το
όλο σχέδιο είναι μια απατηλή εικόνα όπως το 2013,
ότι φεύγει το έδαφος για πάντα, αιωνίως με ισόβειο
δικαίωμα ιδιοκτησίας. ...Το ελληνικό Δημόσιο θα ει-
σπράξει μόνο 80 εκατομ. € και η Επενδυτική εταιρεία
75 εκατομμύρια €!

Αυτό γίνεται γιατί οι επενδυτές εντάξανε το επενδυ-

τικό τους πρόγραμμα, στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Μάλιστα διάβασε ένα απόσπασμα από το «tornos-

news.gr", που βγήκε με τον τίτλο: «Αστέρας Βουλιαγ-
μένης: “Μπόνους” 11 εκατ. € στην αραβοτουρκική
κοινοπραξία πριν καν “πέσουν” οι υπογραφές...».
καθώς επίσης και ότι «ανεξάρτητα από το ύψος των
επενδύσεων που υπόσχεται το αραβοτουρκικό σχήμα
ότι θα υλοποιήσει στο συγκρότημα, το προσδιοριζό-

μενο ύψος του συνολικού ενισχυόμενου κόστους
τους, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις για την
υπαγωγή των επενδύσεών του στον Αναπτυξιακό
Νόμο, ανέρχεται στα 75 εκατομμ. ευρώ».

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθέ-

νης Δόγκας αναφέρθηκε στα αρχαία. Πώς είναι δυ-
νατόν να πωλείται η εθνική μας κληρονομιά. Και
κάνοντας την αρχή ανοίγει η όρεξη για τα αρχαία
όλης της Ελλάδας, επεσήμανε.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας

Πασακυριάκος, όπως σημείωσε: μένω στο χαρακτήρα
της ανάπτυξης, 1000τ.μ. σπίτια για κροίσους, όταν
πλειστηριάζονται σπίτια κάθε ημέρα. Πρέπει να το
δούμε συνολικά: “Ελληνικό”, Λιμάνι κ.α. Δεν θα μπώ
καν στη συζήτηση για το πώς θα γίνουν.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημ. Κιούκης προβληματί-

στηκε για τις αρχαιότητες που υπάρχουν στο χώρο

και ρώτησε αν θα επιτραπεί η πώληση των κατοικιών!

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Σπύρος Βαλάτας, τάχθηκε

αναφανδόν υπέρ της επένδυσης, γιαταί όπως ο ίδιος

δηλώνει είναι “υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων”.

Την ενημέρωσε έκλεισε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλ-

λος, ο οποίος τόνισε ότι η  παρούσα μελέτη είναι ευ-
θυγραμμισμένη με τη δική μου λογική για τα
περιβαλλοντικά. Καλύπτει τις βασικές αρχές της αει-
φορίας.  Το ΣτΕ θα βάλει την τελική σφραγίδα. Θέλω
να ξαναπώ ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι συμ-
βατή με τη φυσιογνωμία της πόλης, είναι συμβατή με
αυτό που θέλει η πόλη(;).
Στη συνέχεια μίλησαν και από το ακροατήριο, ο αρ-

χαιολόγος Χρ. Διονυσόπουλος σημειώνοντας ότι η

αλλαγή του σχεδίου είναι επιτυχία του Δήμου, που

έβγαλε 3 καταπληκτικές αποφάσεις. Και σημείωσε ότι

κάνουν τις κατοικίες στην άκρη γιατί νομίζουν ότι δεν
θα βρουν αρχαία...
Ο Κ. Βενετσάνος επεσήμανε ότι η χερσόνης πωλείται

στο 1/6 της αντικειμενικής αξίας της και ρώτησε τι

φόροι μεταβίβασης υπάρχουν; Και επί ποίας αξίας θα

κοστολογηθούν; Κατέληξε δε ότι αυτό δεν είναι ιδιω-

τικοποίηση αλλά αποεθνικοποίηση.

«Είναι ασέβεια να συζητάμε πόσο κοστίζει ένας αρ-
χαιολογικός χώρος. Είναι αδιανόητο να μπαίνουμε
στη λογική των χρημάτων», επεσήμανε ο ιστορικός

Μάκης Σταύρου.

«Να υπάρχει συνοδευτικό σχέδιο λεπτομερές, όταν
έρθει προς συζήτηση στο Δ.Σ. για το πώς θα γίνει η
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές», πρό-

τεινε ο Γ. Δημητριάδης, πολεοδόμος.

Τέλος ο εκπρόσωπος των Συλλόγων Εκπαιδευτικών

Γλυφάδας και 3Β, Γ. Αναγνωσταράς σημείωσε ότι

διαφωνούν  με την πώληση και θα σταθούν απέναντι,

ενημερώνοντας και τους γονείς και την κοινωνία.

Στη συνέχεια με πρόταση του Δημάρχου, ετέθη προς

ψήφιση ένα ψήφισμα που είχε ετοιμάσει.

Ο Θ. Ματόπουλος διαμαρτυρήθηκε ότι η παρούσα συ-

νεδρίαση δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα και ένα

ψήφισμα θα ληφθεί από τους ενδιαφερόμενους ως

γνωμοδότηση, αλλά το προεδρείο το προσπέρασε και

προχώρησε  σε ψηφοφορία, όπου και υπερψηφί-

στηκε.

Αννα Μπουζιάνη

Xερσονήσου του Καβουρίου (Αστέρας)
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Μερικές ηθικές και βιωτικές υποθήκες (συμβουλές) του Πυ-

θαγόρα:
(Από Εκλογαί Ιωάννου Στοβαίου, Ανθολόγιον)

Ἀπαιδευσία πάντων τῶν παθῶν μήτηρ. Τό δέ πεπαι-
δεῦσθαι οὐκ ἐκ πολυμαθείας λόγων ἀναλήψει, ἐν ἀπαλλά-
ξει δέ τῶν φύσει παθῶν θεωρεῖται»
(Η αμορφωσιά, έλλειψη παιδείας είναι η μητέρα όλων των

παθών. Το να είναι κάποιος μορφωμένος δεν προέρχεται

από την πολυμάθεια γνώσεων, αλλά αυτό είναι η απαλ-

λαγή από τα πάθη)

«Ἄγρυπνος ἔσο κατά νοῦν. Συγγενής γάρ τοῦ ἀλη-
θινοῦ θανάτου ὁ περί τοῦτον ὕπνος»
(Να είσαι άγρυπνος στο νου. Γιατί ο ύπνος του νου είναι

συγγενής του αληθινού θανάτου)

«Τά ἐπίπονα τῶν ἡδέων µᾶλλον ἡγοῦ συντελεῖν εἰς
ἀρετήν»
(Να θεωρείς ότι συντελούν στην αρετή περισσότερο τα κο-

πιώδη παρά τα ευχάριστα)

«Πάντων δέ µάλιστα αἰσχύνεο σαυτόν»
(Περισσότερο απ’ όλους να ντρέπεσαι τον εαυτό σου)

«Πρᾶττε µεγάλα µή ὑπισχνούµενος µεγάλα»
(Να εκτελείς μεγάλα έργα χωρίς να υπόσχεσαι μεγάλα

λόγια)

σχόλιο: αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικάντηδες της

χώρας μας, όπως και το επόμενο.

«Πυθαγόρας ἐρωτηθείς πῶς δεῖ ἀγνωµονούσῃ πα-
τρίδι προσφέρεσθαι, εἶπεν: “ὡς µητρί”»
(Ο Πυθαγόρας όταν ρωτήθηκε πώς πρέπει να συμπεριφέ-

ρεται κάποιος προς την πατρίδα του, που είναι αγνώμων

σ’ αυτόν, είπε: “όπως προς τη μητέρα σου”)

Η συμβολή του Πυθαγόρα και των μαθητών του υπήρξε κα-

θοριστική για την ανάπτυξη των Μαθηματικών, της Μουσι-

κής και της Αστρονομίας.

Στο “Περί φύσιος” έργο του ο Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης

(470-385) λέει ότι: «η δύναμη της Δεκάδος είναι μεγάλη
και τέλεια και παντουργός αρχή και του θείου και του αν-
θρώπινου βίου... χωρίς αυτήν δε, τα πάντα θα ήταν άπειρα
και άδηλα και αφανή».

Ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνει ότι οι Πυθαγόριοι θεωρούσαν

τέλεια τη Δεκάδα και μάλιστα ότι αυτή έχει συμπεριλάβει

τη φύση των αριθμών. Επειδή όμως η τελειότητα είναι ιδιό-

τητα του θείου, η Δεκάς καθίσταται ιερή. Έτσι εξηγείται,

γιατί ο ύψιστος όρκος τήρησης μυστικότητας για τις διδα-

σκαλίες της σχολής τους από τους Πυθαγόρειους: «Οὐ μά
τόν ἁματέρα γενεά ἤ ψυχά παραδόντα Τετρακτύν, παγάν
ἀενάου φύσεως ριζώματ᾽ἔχουσαν».
(= όχι δεν θα μαρτυρήσω· μα τον παραδώσαντα στη γενεά

ή στην ψυχή μας την Τετρακτύν, πηγήν αέναης φύσης που

έχει βαθιές ρίζες).

Αναφέρεται στην ιερή Δεκάδα, που προκύπτει ως άθροισμα

των τεσσάρων πρώτων διαδοχικών αριθμών: 1+2+3+4 = 10.

Ο Αέτιος ορθώς επισημαίνει ότι αυτό σχετίζεται με το δε-

καδικό σύστημα αρίθμησης, το οποίο χρησιμοποιούν και οι

Έλληνες και οι βάρβαροι.

Κατά τον Πλούταρχο (ΗΘΙΚΑ 381f) υπήρχε και Μεγάλη Τε-

τρακτύς, ο αριθμός 36, ο οποίος προκύπτει ως άθροισμα

των τεσσάρων πρώτων περιττών και αρτίων αριθμών, ήτοι:

(1+3+5+7) + (2+4+6+8) = 36.

Η ιερή Δεκάς υπεισέρχεται και στη δομή του κόσμου. Στο

φιλολάειο σύστημα δέκα τροχιές γύρω από το κεντρικό

πυρ διαγράφουν τα ουράνια σώματα, ήτοι η αντίχθων, η

γη, η σελήνη, ο ήλιος, οι πέντε κλασσικοί πλανήτες

(Ερμής - Αφροδίτη - Άρης - Δίας - Κρόνος) και η σφαίρα

των απλανών αστέρων.

Οι Πυθαγόρειοι έθεσαν τις βάσεις της θεωρίας των αριθ-

μών με τις συστηματικές έρευνές τους για τις ιδιότητες

των αριθμών. Την αριθμοθεωρία τους διασώζει, ο Ευκλεί-

δης στα “Στοιχεία” του (βιβλία Ζ’, Η’, Θ’). Είναι βέβαιο ότι

γνώριζαν τα παρακάτω τρία βασικά θεωρήματα:

- ότι το άθροισμα δύο άρτιων αριθμών είναι άρτιος αριθμός

- ότι το γινόμενο δύο περιττών αριθμών είναι περιττός

αριθμός και 

- ότι εάν ένας περιττός αριθμός διαιρεί έναν άρτιο, τότε δι-

αιρεί και το ήμισύ του.

Αναζητούσαν ειδικές περιπτώσεις αριθμών βάσει των σχέ-

σεων των διαιρετών τους. Έτσι ονόμαζαν “φίλους” τα

ζεύγη αριθμών, όπου καθένας ισούται με το άθροισμα των

γνησίων διαιρετών του άλλου· παράδειγμα “φίλων” αριθ-

μών είναι ο 220 και 284.

“Τέλειον” αριθμό καλούσαν εκείνον ο οποίος ισούται με

το άθροισμα των γνησίων διαιρετών του: παράδειγμα ο

αριθμός 6, γιατί οι γνήσιοι διαιρέτες του 3, 2, 1 έχουν

άθροισμα 3+2+1 = 6. Η έρευνα των τέλειων αριθμών, που

είναι εξαιρετικά σπάνιοι, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Πέρα απ’ αυτά, οι Πυθαγόρειοι παρίσταναν ορισμένους

αριθμούς με κανονικά πολύγωνα. Έτσι είχαν αριθμούς τρί-

γωνους (π.χ. 1, 3, 6), τετράγωνους (π.χ. 1,4,9), πεντάγω-

νους (π.χ. 1,5, 12) κ.ο.κ.

Ο Ιάμβλιχος (Χαλκιδεύς εκ Κοίλης Συρίας, 245-325, νεο-

πλατωνικός φιλόσοφος) διασώζει την παρακάτω ιστορία

για την ανακάλυψη και τη διαμόρφωση της μουσικής κλί-

μακας από τον Πυθαγόρα: περνώντας έξω από ένα χαλ-

κουργείο, ο Πυθαγόρας άκουσε σύμφωνους ήχους, καθώς

τα σφυριά χτυπούσαν πάνω στον άκμονα (αμόνι). Μπήκε

μέσα και πειραματιζόμενος ανακάλυψε ότι η διαφορά των

ήχων ήταν ανεξάρτητη απ’ τη δύναμη των χτυπημάτων και

το σχήμα των σφυριών. Κατασκεύασε λοιπόν τέσσερις

χορδές από το ίδιο υλικό, ισομεγέθεις, ισοπαχείς και ομα-

λώς στριμμένες. Τις στερέωσε άνω κατά το ένα άκρο τους

και έδεσε βάρη στο ελεύθερο κάτω άκρο, διατηρώντας ίσα

τα μήκη τους. Ύστερα, κρούοντας τις χορδές ανά δύο, εύ-

ρισκε τις συμφωνίες των ήχων· έτσι ανακάλυψε τη μου-

σική κλίμακα.

Ανακάλυψε ότι η συμφωνία των ήχων προερχόταν από τα

βάρη των σφυριών, που ήταν ανάλογα των αριθμών 12, 9,

8 και 6 και έδιναν τα διαστήματα τέταρτης, πέμπτης και

διαπασών. Πειραματιζόμενος ανακάλυψε τη σχέση μεταξύ

του μήκους μιας παλλόμενης χορδής και του παραγόμενου

από αυτήν τόνου. Από τότε η μελέτη της μουσικής έγινε

μελέτη των λόγων των διαστημάτων.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός 9 είναι ο αριθμητικός

μέσος των 6 & 12, ενώ ο 8 είναι ο αρμονικός μέσος των

ίδιων αριθμών. Έτσι το Εξάεδρο-Κύβος (που αντιστοιχεί

στη Γη) και το Δωδεκάεδρο (που αντιστοιχεί στη σφαίρα

του παντός) συνδέονται με τον αριθμητικό και τον αρμο-

νικό μέσο τους. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη ότι το Σύμ-

παν συνδέεται στενά με τον Αριθμό και την Αρμονία.

Επιπλέον οι πλανήτες, κινούμενοι ταχέως, παράγουν

ήχους, οι οποίοι δημιουργούν τη Μουσική Αρμονία των

Ουρανίων Σφαιρών - πλανητών.

Είναι μια κρυφή αρμονία, γιατί δεν γίνεται αντιληπτή από

τα αυτιά μας, καθώς υπάρχει ως συνεχές ακουστικό υπό-

βαθρο από τη στιγμή της γέννησής μας.

Η Πυθαγόρεια αρμονία των σφαιρών υιοθετήθηκε από τον

Πλάτωνα και άσκησε την επίδρασή της ως και τον Γιοχάνες

Κέπλερ (1571-1630), δηλαδή επί περίπου 2000 χρόνια.

Γενικώς οι Πυθαγόρειοι με την αντίληψή τους ότι Γεωμε-

τρία, Αριθμητική, Σφαιρική Αστρονομία και Μουσική είναι

“μαθήματα αδελφέα” και στην προσπάθειά τους να περι-

γράψουν τη φύση μέσω των αριθμών και των ιδιοτήτων

τους έθεσαν τις βάσεις των Θετικών Επιστημών.

Στο προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στον Ιππο-

κράτη Δάκογλου, ο οποίος “έσπασε” τον κώδικα του Πυ-

θαγόρα για τη δημιουργία του σύμπαντος και ανακάλυψε

τη μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών.

Ο Ι. Δάκογλου έστειλε τη μελέτη του στη ΝΑΣΑ η οποία,

σύμφωνα με τα σχέδιά του, ανακάλυψε τον δέκατο πλα-

νήτη! Το λυπηρό είναι ότι ο πλανήτης ονομάστηκε SEDNA

αντί να πάρει το όνομα του Δάκογλου.

Η τελευταία συμβουλή του Ι. Δάκογλου προς τους νέους

σήμερα ήταν να ασχοληθούν με τον ελληνισμό!:

«Ο Ελληνισμός πρώτα πρέπει να εγκατασταθεί εντός μας
με την αποβολή ξενικών συνηθειών και απόψεων και
έπειτα θα επικρατήσει και εκτός. Να διαβάζουν με πάθος
τους αρχαίους και να περπατήσουν όλες τις γωνιές της πα-
τρίδας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ΩΡΑΙΟ, πιο ΜΕΓΑΛΟ, πιο
ΑΛΗΘΙΝΟ».

Το 2016 προβλέπεται, πέρα από δίσεκτο, να είναι και έτος

διάλυσης της Παιδείας, μετά τις δηλώσεις των υπευθύνων

του ΥΠΕΘ για την “ΣΥΡΙΖΟΘΕΝ” “ανα-μόρφωση” , ξεχαρ-

βάλωμα της Παιδείας, αφού στόχος τους είναι να παρα-

μορφώσουν τα ιστορικά γεγονότα. Βλέπε “συνωστισμός

Σμύρνης”, “γενοκτονία Ποντίων” και να τα συμ-μορφώσουν

στις διεθνιστικές και πολυπολιτισμικές τους ιδεοληψίες.

Διαγράφοντας οτιδήποτε εθνικόν που είναι και αληθές και

αποσκοπούν στο να καλλιεργήσουν / κατασκευάσουν μία

νέα τύπου ιστορική ταυτότητα καταργώντας την προαιώνια

εθνική μας ταυτότητα.

Στοχεύουν στο να αφαιρέσουν αναφορές στον εθνικό χα-

ρακτήρα των αγώνων και στην εθνική συνείδηση των αγω-

νιστών. Επιδιώκουν το “ψαλίδισμα” της ιστορίας

τοποθετώντας την στην “προκρούστεια κλίνη”, για να την

κονταίνουν ή την μακραίνουν κατά το δοκούν.

Οι αποδομητές της εθνικής μας ταυτότητας επιχειρούν λο-

βοτομή στα παιδιά μας, ενώ οι Γάλλοι διατυμπανίζουν:

«Αυτοί που εμείς ονομάζουμε αρχαίους, είναι αληθινά
σύγχρονοι σε κάθε τι» (Μπλεζ Πασκάλ 1623-1662)

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Μουσικο-λογίας 

(Εὐ-µουσίας), Μυητικῆς 
Μουσουργίας  ἄρχεσθαι

&
Ἀ-µουσολογίας 

(Ἀ-µουσίας), Ἀµύητης 
Μουσουργίας, παύεσθαι
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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

Συστάθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβού-

λιο της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, που προ-

έκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22/1/2016.

Για τρίτη συνεχόμενη (τριετή) θητεία, Πρό-

εδρος επανεκλέχθηκε ο Παύλος Καμάρας, ο

οποίος και πρώτευσε στις ψήφους, με συντρι-

πτικό ποσοστό αποδοχής κατά τη Γενική Συνέ-

λευση, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της

Ένωσης, εν ενεργεία και διατελέσαντες Δή-

μαρχοι της Αττικής.

Αντιπρόεδροι, επίσης ομόφωνα, εκλέχθηκαν οι

Θεόδωρος Γεωργάκης και Κώστας Αναστόπου-

λος πρ. Δήμαρχοι Ηλιούπολης και Ύδρας αντί-

στοιχα. 

Γενικός Γραμματέας ο επί 20 χρόνια διατελέ-

σας Δήμαρχος Βιλλίων, Κώστας Μακρυνόρης

και  Ταμίας ο Άγγελος Σύρμας, πρώην Δήμαρ-

χος Αυλώνα.

Νέα πρόσωπα στο Δ.Σ. είναι ο Βασίλης Γιαννακόπουλος,

πρ. Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, ο Γιάννης Καλαφατέλης,

πρ. Δήμαρχος Διονύσου, ως και η Βασιλική Σπηλιωτοπού-

λου, Δήμαρχος Εκάλης επί τρεις τετραετίες  που εκλέχ-

θηκε στην τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή. 

Διοικητικό Συμβούλιο

Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος, πρ. Δήμαρχος

Πεύκης 

Θεοδ. Γεωργάκης, Αντιπρόεδρος Α’, πρ. Δήμαρχος Ηλι-

ούπολης

Κώστας Αναστόπουλος, Αντιπρόεδρος Β’, πρ. Δήμαρχος

Ύδρας

Κώστας Μακρυνόρης, Γεν. Γραμμ, πρ. Δήμαρχος Βιλλίων

Αγγελής Σύρμας, Ταμίας, πρ. Δήμαρχος Αυλώνα 

Βασίλης Γιαννακόπουλος, Υπεύθυνος Διεθνών Σχέ-

σεων, πρ. Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Γιάννης Καλαφατέλης, Υπεύθυνος Θεσμών και Περιβάλ-

λοντος, πρώην Δήμαρχος Διονύσου

Λάμπρος Κασαγιάννης, Υπεύθυνος Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης, πρ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών

Νεόφυτος Ερωτόκριτος, Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,

πρ. Δήμαρχος Ψυχικού .

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Δημάρχων Αττικής 
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Υπεγράφη η σύμβαση για τη

λειτουργία αποτεφρωτήρα

από τον ΕΔΣΝΑ

Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στην υπογραφή της

σύμβασης για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα. 

Απόφαση – τομή προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος

και των πολιτών, όπως σημειώνει η Περιφερειάρχης Ρένα

Δούρου. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. 

Με το προηγούμενο καθεστώς, τα τελευταία χρόνια, ο

ΕΔΣΝΑ επιβαρυνόταν το χρόνο, κατά μέσο όρο, κατά

1.500.000 ευρώ περίπου. 

Με τη νέα σύμβαση, και την είσπραξη από τον ΕΔΣΝΑ το

μήνα 105.000 ευρώ, το Δημόσιο, όχι μόνο δεν πληρώνει

αλλά πληρώνεται με  1.260.000 το χρόνο, με τελικό όφε-

λος, για τα επόμενα τρία χρόνια, 8,3 εκατομμύρια ευρώ. 

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνης για το Ερ-

γοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και τη σημαντική μεί-

ωση του αρχικού κόστους από 76 ευρώ τον τόνο σε τελικό

32 ευρώ μεσοσταθμικά και παράλληλα σοβαρά περιβαλλον-

τικά οφέλη, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Αττικής να

έχουν όφελος 8.5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άρα 25,5

εκατομμύρια κέρδος την τριετία. 

Άρα, συνολικό όφελος για τους πολίτες της Αττικής σε πε-

ρίοδο οικονομικής κρίσης, 33,8 εκατομμύρια ευρώ.

Συνάντηση εργασίας με θέμα «Δρά-

σεις για την αντιμετώπιση της ελονο-

σίας στον Δήμο Μαραθώνος Αττικής»

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Φε-

βρουαρίου στη Νέα Μάκρη του Δήμου

Μαραθώνα μετά από κοινή πρόσκληση

του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) του Υπουρ-

γείου Υγείας, της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ανατολικής Αττικής και του

Δήμου Μαραθώνα. 

Η επανεμφάνιση εγχώριων κρουσμά-

των ελονοσίας σε διάφορες περιοχές

της χώρας, ετησίως από το 2009 έως

το 2013, αλλά και το 2015, αποτελεί

σημαντική απειλή για τη δημόσια

υγεία, καθώς θεωρείται υπαρκτός ο

κίνδυνος επανεγκατάστασης της

νόσου στην Ελλάδα. Υψηλού κινδύνου

θεωρούνται όλες οι περιοχές στις

οποίες καταγράφηκαν εγχώρια κρού-

σματα ελονοσίας τα τελευταία έτη,

συμπεριλαμβανομένων περιοχών του

Δήμου Μαραθώνα (2009-2012 και

2015). Για την πρόληψη της επανεγκα-

τάστασης της ελονοσίας στις περιο-

χές υψηλού κινδύνου, απαιτείται η

υλοποίηση μιας σειράς δράσεων, οι

οποίες αναπτύχθηκαν επαρκώς στη

χθεσινή συνάντηση. 

Οι δράσεις αυτές συνοψίζονται ως

εξής:

Ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτή-

ρησης της ελονοσίας για την έγκαιρη

διάγνωση των κρουσμάτων, η οποία

περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη κα-

ταγραφή των ευπαθών πληθυσμών και

των πληθυσμών από ενδημικές για την

ελονοσία χώρες, καθώς και ενεργη-

τική αναζήτηση κρουσμάτων ελονο-

σίας (πόρτα – πόρτα) στους οικισμούς

υψηλού κινδύνου του Δήμου Μαρα-

θώνα. 

Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυ-

σμού για τη νόσο και τα ενδεικνυό-

μενα μέτρα προστασίας από τα

κουνούπια (συμπεριλαμβανομένων

των μεταναστών από ενδημικές

χώρες).

Ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών

υγείας.

Υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμ-

μάτων διαχείρισης κουνουπιών σε συ-

νεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης

του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαρα-

θώνα. 

Στη διατομεακή συνάντηση εργασίας

των εμπλεκόμενων φορέων συζητήθη-

καν εκτενώς οι ενδεικνυόμενες δρά-

σεις πρόληψης για την περίοδο

μετάδοσης 2016 στην Περιφερειακή

Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

Από την πλευρά της Περιφέρειας Ατ-

τικής παρόντες στη συνάντηση ήταν ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττι-

κής Πέτρος Φιλίππου, η Αντιπεριφερει-

άρχης Υποδομών Βασιλική Λάσκαρη –

Κρασοπούλου, ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος Ζαχαρίας Πελέκης και υπηρε-

σιακοί παράγοντες των Δ/νσεων

Δημόσιας Υγείας και Υγειονομικού

Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιει-

νής της Περιφερειακής Ενότητας Ανα-

τολικής Αττικής, από τον Δήμο

Μαραθώνα ο Αντιδήμαρχος Αδάμ Με-

γαγιάννης και εκπρόσωποι φορέων

του δήμου και επιστημονικό κλιμάκιο

από το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Π. Φιλίππου δήλωσε ότι εντός

του Φεβρουαρίου θα γίνει η δημοπρά-

τηση για τις παραπάνω δράσεις ύψους

600.000€ και ότι έγκαιρα θα είναι

έτοιμη Περιφερειακή Ενότητα Ανατο-

λικής Αττικής για νέους ψεκασμούς εν

όψει της θερινής περιόδου. 

«Δράσεις για την αντιμετώπιση της ελονοσίας

στον Δήμο Μαραθώνος Αττικής»

Η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

του έργου «Τροποποίηση των περι-

βαλλοντικών όρων του Επιχειρηματι-

κού Πάρκου Τύπου Γ’ Κερατέας

Νομού Αττικής» εγκρίθηκε κατά πλει-

οψηφία στη συνεδρίαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου (28 Ιανουαρίου).

Το θέμα εισηγήθηκε ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Νάσος Αναγνωστόπουλος.

Σκοπός του έργου είναι η τροποποί-

ηση των περιβαλλοντικών όρων του

Επιχειρηατικού Πάρκου Κερατέας

ώστε να μετατραπεί από Επιχειρημα-

τικό Πάρκο Τύπου Γ’   σε Επιχειρηα-

τικό Πάρκου τύπου Β’ όπως αυτό

ορίζεται στο άρθρο  41 του Ν.

3982/2011, ήτοι να λειτουργήσει

εκτός από χώρος υποδοχής δραστη-

ριοτήτων χαμηλής όχλησης και ως

χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων

μέσης όχλησης.

Με τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων θα δίνεται η δυνατότητα

πέραν της ίδρυσης νέων βιοτεχνιών

μέσης όχλησης ΚΑΙ επέκταση των υφι-

στάμενων βιοηχανιών χαηλής όχλη-

σης σε μέση όχληση.

Η έκταση του Βιοτεχνικού Πάρκου

είναι   1.100  στρ.  περίπου και είναι

αδόμητη σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Το πάρκο

βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον

Οικισμό της Κερατέας   (700μ.),  εφά-

πτεται της σιδηροδρομικής γραμμής

Αθηνών

-  Λαυρίου και συνδέεται άμεσα με

την αναβαθισμένη Λεωφόρο Μαρκο-

πούλου  - Λαυρίου.

Με αυξημένη όχληση η νέα ΜΠΕ στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας  

Παρατείνεται η παροχή 

τροφίμων σε αστέγους  

Την παράταση κατά ένα έτος της ισχύος της Προγραμμα-

τικής Σύμβασης που είχε ως αντικείμενο το έργο "Παροχή

τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθή-

κες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα κα-

θημερινής σίτισης και διατροφής", συνολικού

προϋπολογισμού 380.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), υπέγραψαν

η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και η Αναπληρω-

τής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προτεραιότητας της Πε-

ριφέρειας Αττικής για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της

ανθρωπιστικής κρίσης και στήριξης των ευπαθών κοινωνι-

κών ομάδων, το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής

Πολιτικής προέβη στις αρχές του 2015 στις διαδικασίες

εφαρμογής του προγράμματος, για το οποίο επιλέχθηκαν

μέσω κριτηρίων να συμμετάσχουν οι Περιφερειακές Ενό-

τητες Κεντρικού Τομέα, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής

Αττικής και συγκεκριμένα, οι Δήμοι Φυλής, Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνας, Μεγαρέων, Λαυρεωτικής, Γαλατσίου, Ζωγρά-

φου, Αχαρνών, Ασπροπύργου και Βύρωνα.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά, ωστόσο,

στόχος της Περιφέρειας είναι η μελλοντική εφαρμογή του

σε όσο το δυνατό περισσότερους Δήμους της Αττικής.

H Προγραμματική Σύμβαση, επεκτείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 16.

Παράταση δελτίων μετακίνησης στα ΑμεΑ

Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η

ημερομηνία χορήγησης δελτίων δωρεάν μετακίνησης των

ΑμεΑ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι δικαιού-

χοι, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους θα πρέπει να

απευθύνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και

στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Πε-

ριφέρειας Αττικής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά. 

Tα ΚΕΠ δεν θα χορηγούν δελτία μετακίνησης ΑμεΑ.
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Υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί

να γίνει η χώρα αποθήκη προσφύγων; Γιατί

αυτό σημαίνει τη δημιουργία στρατοπέδων

συγκέντρωσης και hotspots –που υποτίθε-

ται ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με προ-

γράμματα ενδοευρωπαϊκής μετεγκατάστα-

σης - όταν η Τουρκία δεν συμμορφώνεται,

αρνείται την πάταξη κυκλωμάτων διακινη-

τών, δεν τιμά την εφαρμογή των συμφω-

νιών επανεισδοχής, αλλά ούτε και τα κράτη

μέλη είναι διατεθειμένα να εφαρμόσουν τα

συμφωνηθέντα και τη μετεγκατάσταση των

έστω 160.000 προσφύγων.  

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτει ο

ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας

Νίκος Χουντής, προς την Ευρ. Επιτροπή. 

Παραθέτει δε στοιχεία που αναδεικνύουν

τη μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών συμφω-

νηθέντων για την αντιμετώπιση της προ-

σφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα, μέχρι σή-

μερα μόνο 17 κράτη μέλη συμμετέχουν στο

πρόγραμμα μετεγκατάστασης των 160.000

προσφύγων, προσφέροντας μόλις 4.237

θέσεις, ενώ οι αφίξεις προσφύγων από τη

Μεσόγειο έφτασαν από το Σεπτέμβριο

μέχρι σήμερα τις 542.000.  

Καταλήγοντας, ο Έλληνας ευρωβουλευτής

τονίζει ότι, σε αυτό το περιβάλλον μηδενι-

κής προόδου σε όλα τα συμφωνηθέντα,

τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο

ΕΕ-Τουρκίας, η Ελλάδα στοχοποιείται και

δέχεται αναιτιολόγητες πολλαπλές απει-

λές από την ΕΕ όπως, έξοδο από τη Συν-

θήκη Σένγκεν, κλείσιμο συνόρων με

εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στη

χώρα.

Νέα Συντονιστική σύνθεση στο

Ε.ΠΑ.Μ. Παλλήνης - Παιανίας
Κατόπιν προσκλήσεως του απερχόμενου συντονιστή Γιώρ-

γου Αποστολίδη, συνεδρίασε ο τοπικός πυρήνας του

Ε.ΠΑ.Μ. των Δήμων Παλλήνης – Παιανίας.

, όπου και καλωσόρισαν τα νέα μέλη του πυρήνα, έκαναν

απολογισμό των τεσσάρων χρόνων αδιάλειπτης πολιτικής

και κοινωνικής λειτουργίας στους Δήμους ευθύνης του συν-

τονιστή Γ. Αποστολίδη και στη συνέχεια έγιναν αρχαιρεσία

για ανάδειξη του νέου συντονιστικού οργάνου.

Παρόντες ήταν όλα τα μέλη του πυρήνα, αγαπητοί φίλοι και

φίλες του, ενώ τίμησαν με τη παρουσία τους  τη συνέλευση

του πυρήνα, ο Γ.Γ. του Ε.ΠΑ.Μ. Δημήτρης Καζάκης, καθώς

και τα μέλη της Πολιτικής γραμματείας του Ε.ΠΑ.Μ., Δημή-

τρης Κυπριώτης και Όθωνας Κουμαρέλας.

Η σύνθεση του νέου συντονιστικού του πυρήνα «Ε.ΠΑ.Μ

Παλλήνης Παιανίας» έχει ως εξής:

Συντονιστής : Αλιφέρης Ευάγγελος

Αν. Συντονιστής:  Μουκέλης Παναγιώτης

Γραμματέας:   Μπαλωτή  Μαρία

Ταμίας : Χολιαστός Κωστής 

O απερχόμενος συντονιστής Γιώργος Αποστολίδης, θα στε-

λεχώσει τη νέα Επιτροπή Θεμάτων Οργανισμών Τ.A.

Αποφασιστική εφαρμογή της Σένγκεν και

των μέτρων καταστολής της ενάντια

στους πρόσφυγες ζητά η ΕΕ

Η Σένγκεν δεν καταργεί τους ελέγχους, αλλά τους επεκτείνει ηλεκτρονικά

Στη συζήτηση για το προσφυγικό και τη Σένγκεν, παρενέβη ο ευρωβουλευτής

του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρα-

σβούργο, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

"Η συζήτηση για τη Σένγκεν και την Ελλάδα αποτελεί μοχλό της ΕΕ για πιο απο-

φασιστική εφαρμογή μέτρων καταστολής από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ,

με ξεδιάλεγμα, των αναγκαίων για τα μονοπώλια, προσφύγων. 

...Η Σένγκεν δεν καταργεί τους ελέγχους, αλλά τους επεκτείνει ηλεκτρονικά,

με βιομετρικά στοιχεία και φακέλωμα. Είναι η εφαρμογή των διατάξεων 19 και

26 της Σένγκεν που επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους, με τον ορατό κίνδυνο να

εγκλωβιστούν μαζικά χιλιάδες απελπισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. 

Είναι άμεση ανάγκη η απευθείας μεταφορά των προσφύγων στις χώρες τελικού

προορισμού τους".  
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

μα της αποχέτευσης και διαχείρισης

των λυμάτων στους Δήμους των Β.

Μεσογείων αποτελεί χρόνια τώρα,

δείγμα του στρεβλού τρόπου της ανά-

πτυξης,  οργάνωσης και διοίκησης στις

περιοχές αυτές, όπου ένα θέμα στοι-

χειώδους υποδομής έχει εξελιχθεί σε

«θρίλερ».

Το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση

επιδεινώθηκε με την επιβολή προστί-

μων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ήδη απ’ τον Οκτώβριο, επιβαρύνεται η

υπερχρεωμένη χώρα μας με το πρό-

στιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ

εφάπαξ αλλά και με επιπλέον ποινή

για κάθε εξάμηνο καθυστέρησης (δηλ.

20.000 € ημερησίως/ Δήμο) μέχρι τη

συμμόρφωση. Το χειρότερο είναι ότι

με τη διατήρηση της υπόθεσης σε εκ-

κρεμότητα τόσα χρόνια, χάθηκαν

πόροι από το ΕΣΠΑ και τώρα κινδυ-

νεύουν να χαθούν άλλα 160 εκατ. €

που έχουν διατεθεί από την Ε.Ε. για

τον σκοπό αυτό. 

Με άλλοθι την έλλειψη πολιτικών πε-

ριβαλλοντικής αντιμετώπισης του απο-

χετευτικού σε όλα τα επίπεδα

εξουσίας (δήμοι, περιφέρεια, κεντρική

διοίκηση), δυστυχώς υπάρχουν κάτοι-

κοι που αντιμάχονται το  βιολογικό

καθαρισμό, με το επιχείρημα της ρύ-

πανσης της θάλασσάς μας. 

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ματαιώθηκε

το αρχικό γιγαντιαίο ΚΕΛ, που θα εξυ-

πηρετούσε 11 πόλεις και σήμερα η

ΕΥΔΑΠ, η Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ

συμφώνησαν στην κατασκευή ενός

ΚΕΛ μόνο για τις ανάγκες των Δήμων

Σπάτων- Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πι-

κερμίου με προδιαγραφές βελτιωμέ-

νες απ’ τον προηγούμενο σχεδιασμό.

Η Κυβέρνηση αποφασισμένη να προ-

χωρήσει το έργο επισπεύδει τη διαδι-

κασία, ενώ ο Δήμος Σπάτων-

Αρτέμιδος, εμμένοντας σε μια άγονη

πολιτική «κόντρας», δεν εκπληρώνει

την υποχρέωσή του να συμβάλλει

στην επίλυση του προβλήματος. 

Η Ο.Μ. μελών Σύριζα Σπάτων-Αρτέμι-

δας, θεωρεί ότι η επίλυση του χρόνιου

προβλήματος του αποχετευτικού, που

ταλαιπωρεί την περιοχή μας, αποτελεί

έργο  ανάπτυξης, υγείας και πολιτι-

σμού, στηρίζει την υλοποίησή του και

ζητάει: 

α). Ως αντισταθμιστικές «οφειλές»:

1. 3/θμιο Βιολογικό Καθαρισμό με υπο-

γειοποίηση, πλήρη δυνατότητα αξιο-

ποίησης σε άρδευση κλπ .

Σημειώνουμε ότι η διαφορά κόστους

2/θμιου σε 3/θμιο καλύπτεται με ήδη

εγκεκριμένο κονδύλι απ’ την Περιφέ-

ρεια.

2. Ευρεία απαλλοτρίωση για μελλον-

τική επέκταση (για χρήση οικολογικού

πάρκου- λυματολάσπης- εγκαταστά-

σεις αξιοποίησης βιοαερίου κ.ά)

3. Εκβολή επεξεργασμένου νερού με

αγωγό εκροής στη θάλασσα κατά τους

χειμερινούς μήνες που το καλοκαίρι,

ανακτάται για πότισμα, εμπλουτισμό

υδροφόρου ορίζοντα, αξιοποίηση στην

πυρόσβεση κ.α.

4. Διευθέτηση (δηλ. έργο εγκιβωτι-

σμού) του ρέματος Πετρέζας.

5. Χρηματοδότηση εσωτερικών δι-

κτύων σε Σπάτα & Αρτέμιδα, ταυτό-

χρονη κατασκευή έργων με το ΚΕΛ

ώστε άμεσα να λειτουργήσει το σύ-

νολο του έργου και να εξυπηρετηθεί

το μεγαλύτερο δυνατόν ποσοστό κα-

τοικιών.

6. Επιδότηση της σύνδεσης των νοικο-

κυριών (όπως έγινε στο Θριάσιο)

β). Ως αντισταθμιστικά «οφέλη»:

1. συνδιαχείριση των Δήμων από την

κατασκευή μέχρι τη λειτουργία του

έργου (δηλ. συμμετοχή στις μελέτες,

την κατασκευή και τη λειτουργία)

2. εξασφάλιση κονδυλίου για υλοποί-

ηση των Πράξεων Εφαρμογής για την

επίτευξη της ορθής χάραξης του δι-

κτύου.

3. απόδοση μόνιμου περιβαλλοντικού

τέλους απ’ την πλευρά της ΕΥΔΑΠ,

(ως φόρου περιβάλλοντος), επειδή το

έργο γίνεται στο Δήμο μας.

4. Δημιουργία δικτύου ανάκτησης

νερού (κόκκινη βρύση) για άρδευση,

καθαριότητα κλπ

Η συντονιστική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ

Σπάτων – Αρτέμιδας

O ΣΥΡΙΖΑ Σπάτων - Αρτέμιδος  λέει ναί

στη δημιουργία ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι
Mόνο για τις ανάγκες των Δήμων Σπάτων- Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πικερμίου

«Οι μονομερείς απειλές προς την Ελλάδα έχουν

στόχο τη μετατροπή της σε σποθήκη προσφύγων»
Ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λ. Συγγρού 80-88

11741,  ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με

την αριθμ. υπ΄αρ. 114/2016 (ΑΔΑ:

7Ι9ΟΛ7-9ΤΛ) Απόφαση της Οικο-

νομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Αττικής ο διαγωνισμός του έργου

για την επιλογή αναδόχου παρο-

χής υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβου-

λος για το έργο: «Συλλογή,

μεταφορά, επεξεργασία και διά-

θεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-

πίου  – Παιανίας»,  περιεκτιμώμε-

νης αμοιβής 408.495,00€ (χωρίς

ΦΠΑ 23%) που θα διεξαγόταν στις

2/02/2016 ακυρώνεται. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. 101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ο Κώστα Κρι-

στακ του Στεφαν και της Αντιγόνη,

κάτοικος Κορωπίου, οδός Δ. Ν.

Ντούνη 35, που γεννήθηκε στους

Αγ. Σαράντα Αλβανίας, το έτος

1990 και είναι γραμμένος στα Δη-

μοτολόγια του Δήμου Κρωπίας Ν.

Αττικής με οικ. μερ. α/α: - 13151/1

- με αίτησή του ζήτησε τον εξελ-

ληνισμό του κυρίου ονόματός του

από “Κριστακ” σε “Χρήστος”.

Ύστερα από τα ανωτέρω, καλούμε

κάθε έναν που δεν συμφωνεί με

αυτή την αλλαγή, να στείλει εγ-

γράφως τις αντιρρήσεις του μέσα

σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη

δημοσίευσή του στο Τμήμα Δημο-

τολογίου του Δήμου Κρωπίας

(Βασ. Κων/νου 47) 19400 Κορωπί.

7.1.2016

Η αρμόδια υπάλληλος 

Παπαχρήστου Χριστίνα 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΑΡΗΣ
Βάρη 31.1.16

Αρ. Πρωτ. 01066

Πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην ετήσια Γενική Συνέ-

λευση που θα γίνει την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, στις 10.30

π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Βάκχου 10 Βάρη).

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Την ημέρα αυτή θα γίνει και η καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρο-

νιάτικης πίττας (ώρα 12 π.μ.).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

― Ετήσιος και Οικονομικός Απολογισμός πεπραγμένων έτους 2015

― Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2015

― Εγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του 2015

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Ριφιώτης Ασπα Τρακάδα

Τηλ. επικοινωνίας

Ριφιώτης Χρήστος 6944308718, Ασπα Τρακάδα 6986591574,

Χαρά Τριβυζά 6974438277

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΡΙ.ΚΙ.Π.)

ΚΑΛΕΣΜΑ στην  9η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΡΙ.ΚΙ.Π.   

Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β., θα πραγματοποιήσει

την 9η ανοιχτή γενική συνέλευση, την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑ-

ΡΙΟΥ και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας   (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, ΒΟΥΛΑ).

Τα προτεινόμενα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Ενημέρωση για σημαντικά θέματα του Δήμου  Β.Β.Β. και  τις

δρασεις  της ΡΙ.ΚΙ.Π.  από  τη    προηγούμενη  ΓΣ  μέχρι σήμερα.

Ενημέρωση για το θέμα του Αστέρα με βάση τα νέα δεδομένα.

Προγραμματισμός  δράσεων  της  ΡΙ.ΚΙ.Π..

Απολογισμός  οικονομικών - ταμειακές κινήσεις & υπόλοιπο ταμείου.

2. Έναρξη διαλόγου για την νέα αυτοδιοικητική νομοθεσία και κα-

ταγραφή συγκεκριμένων προτάσεων. 

3. Πρόταση για συμμετοχή των μελών στις τακτικές ανάγκες δου-

λειάς του αυτοδιοικητικού έργου για  στήριξη των εκλεγμένων

και του συντονιστικού  της ΡΙ.ΚΙ.Π..  

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ετήσια συνεστίαση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  

5. Εκλογή νέου συντονιστικού οργάνου της κίνησης, λόγω λήξης

της θητείας του, όπως προβλέπεται  από τον κανονισμό λειτουρ-

γίας και λήψης αποφάσεων της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Το  Συντονιστικό  της   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Δωρεάν μελέτες και σε άλλους Δήμους

προσφέρουν οι δωρητές της Βούλας!

Συγκεκριμένα ο Δήμος Παιανίας, μέσω

της Οικονομικής Επιτροπής του, έκανε

αποδεκτή τη δωρεά του Αθανάσιου

Μαρτίνου για ανάληψη της κάλυψης

της αμοιβής των μελετών (προμελέτες,

οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμο-

γής, τεύχη δημοπράτησης και ετοιμα-

σία φακέλου οικοδομικής αδείας) για

την κατασκευή του νέου Δημαρχείου

Παιανίας.

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, όπως σημει-

ώνει το πρακτικό της Οικονομικής Επι-

τροπής,  «μας γνωστοποίησε την

πρόθεσή του να αναλάβει την κάλυψη

της αμοιβής των μελετών (προμελέτες,

οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμο-

γής, τεύχη δημοπράτησης και ετοιμα-

σία φακέλου οικοδομικής αδείας) για

την κατασκευή του νέου Δημαρχείου

Παιανίας, με ίδια έξοδα.

Μας γνωστοποίησε επίσης ότι οι συμ-

βάσεις έχουν υπογραφεί απευθείας με-

ταξύ του δωρητή και του εκάστοτε

μελετητή και το σύνολο των πληρωμών

πραγματοποιείται από τον ίδιο σε

αυτόν».

Ετσι λοιπόν αποφάσισε η Ο.Ε. να κάνει

αποδεκτή την προσφορά - δωρεά του

Α. Μαρτίνου, με την υπ. αρ. 21/2.2.2016

απόφαση.

Ψήφισμα υπέρ των

κινητοποιήσεων των

αγροτών

Προ ημερησίας, στη συνεδρίαση της

1ης Φεβρουαρίου 2016, το Δημοτικό

Συμβούλιο Παιανίας εξέδωσε ψήφισμα,

εκφράζοντας «την αμέριστη συμπαρά-
στασή του στον δίκαιο αγώνα των
αγροτών - αμπελουργών - οινοποιών

των Μεσογείων.
...Το κατατεθέν προς ψήφιση νομοσχέ-
διο από την κυβέρνηση για το ασφαλι-
στικό,  ο ειδικός φόρος  κατανάλωσης
κρασιού  που  δυναμιτίζει  τα  θεμέλια
της  αμπελοκαλλιέργειας  και  των οι-
νοποιείων,  επιδεινώνουν  ακόμη  πε-
ρισσότερο  την  κατάστασή  τους  και
τους  απειλούν  με αφανισμό, με τραγι-
κές συνέπειες για τους ίδιους, τις οικο-
γένειές τους και για την πρωτογενή
παραγωγή της χώρας», σημειώνουμε

μεταξύ άλλων στο ψήφισμα.

Συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κα-

τάθεση καινοτόμων προτάσεων – λύσεων

στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας

«IT4GOV» που διεξάγεται με πρωτοβου-

λία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης. Ο Διαγωνισμός

θα αναδείξει, πιστοποιήσει, αξιοποιήσει

και επιβραβεύσει καινοτόμες  εφαρμογές

οι οποίες θα στηρίζονται στις νέες τεχνο-

λογίες,  θα στοχεύουν στη βελτίωση των

υπηρεσιών  που προσφέρει το κράτος

στους πολίτες και θα προσφέρουν πρωτο-

πόρες λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης.  Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν από

στελέχη του Δημοσίου σε συνεργασία με

φορείς του ιδιωτικού τομέα που υποστη-

ρίζουν την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

Η κατάθεση των προτάσεων θα συνεχιστεί

έως και τις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00,

όπου λήγει η προθεσμία υποβολής.

Οι καλύτερες εφαρμογές θα παρουσια-

στούν σε ειδική τελετή κατά την οποία θα

αναδειχτούν και θα βραβευτούν οι τρεις

καλύτερες με τα εξής χρηματικά ποσά :  

1ο βραβείο: 4000€, 2ο βραβείο: 2000€ και

3ο βραβείο: 1000€

Εκτός από τα βραβεία που θα δοθούν, το

Δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς των

εφαρμογών που θα βραβευθούν με το

ποσό των 10.000 ευρώ για την κάθε μία.

Σε όλες τις εφαρμογές που θα παρουσια-

στούν στην ειδική τελετή θα χορηγηθεί

βεβαίωση διάκρισης από το Υπουργείο.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοι-

κτή και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά

πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε

ομάδες και νομικά πρόσωπα δημοσίου και

ιδιωτικού δικαίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο

www.ydmed.gov.gr/?page_id=12958

1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας «IT4GOV»

Δωρεάν η μελέτη για το καινούργιο Δημαρχείο Παιανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Μελετών και Εργων
Βασ. Κων/νου 25, 16672 Βάρη
Πληροφορίες: Α. Μαυρέλης
Τηλ. 2123 2030427 - 421
Fax: 2132030439
Βούλα 3.2.2016
Αρ. Πρωτ. 4327

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλ-
λιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές για την ανάθεση του
έργου: «Κατασκευή Αγωγού Απο-
χέτευσης επί της οδού Απόλλωνος
Δ.Ε. Βουλιαγμένης» με προϋπολο-
γισμό 230.000,00 € με ΦΠΑ. Η επι-
λογή του αναδόχου θα γίνει με την
διαδικασία “ανοιχτή δημοπρασία”
της παρ.  α) του αρθρ. 3 του Ν.
3669/08.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συν-
ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
τον ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β
και εγκρίθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή με την υπ. αρ. απόφ.
32/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω6ΩΕΩΨΖ-ΧΣΓ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
23.02.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. Η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί
με το σύστημα της προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν
ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο-
πρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε-
γραμμένων στην τάξη σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις του
Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής ύψους 3.727,66 €
και ισχύ τουλάχιστον (9) (εννέα)
μηνών & τριάντα ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι-
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
σφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης του έργου ανέρχεται σε
230.000,00 ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 132.191,00 €
Γενικά έξοδα και όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.794,38 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% της
δαπάνης εργασιών και του κονδυ-
λίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.397,81 € 
Αναθεώρηση 608,63 €
Απολογιστικά-Αρχαιολογία 7.000,00 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
43.008,13 €
Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσδεις ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΑΝΤΑΠΟ-
ΔΟΤΙΚΟ και υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα
έργα αυτά.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από τη
Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βα.σ
Κωνσταντίνου 25, 16672 Βάρη,
Πληροφορίες Αθ. Μαυρέλης τηλ.
213 2030427 - 213 32030431,
Fax¨213 2030439, μέχρι την Πέμ-
πτη 18.2.2016 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του
Δήμου www.vvv.gov.gr/index.php/
planning-texniki-ipiresia/diagonismoi-
texnikon-ergon, όπου οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να ενημερωθούν για
τη μελέτη.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να παραλάβουν το τεύχος της με-
λέτης από τη Γραμματεία της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός
Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672,
Βάρη και να αναλάβουν την αναπα-
ραγωγή του με δική τους δαπάνη
και επιμέλεια.

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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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

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο:

(1) α. Τα μηχανοκίνητα οχήματα: επιβατικά ιδιωτικής χρή-

σης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

(Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, 

β. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης ((Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκ-

κινες πινακίδες, 

γ. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος

μέχρι 3,5 τόνους, κρατικά οχήματα - ιδιοκτησίας δημοσίων

οργανισμών (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π..., Κρατικών

Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού – Αποκεντρωμένων ιοική-

σεων, Περιφερειών, ήμων), δ. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρή-

σης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (ιπλωματικού Σώματος), Ξ.Α.

(Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προ-

σωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής για τα

οποία έχει εκδοθεί η πρώτη άδεια κυκλοφορίας κατά το

έτος 2012 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα

από τον τόπο που κυκλοφορούν, στην άδεια κυκλοφορίας

των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως

έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ήμος της Περιφέρεια

Αττικής πλην των ήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων,

Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια

κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών κατά το έτος 2012.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέ-

πει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρο-

νικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1)

εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερο-

μηνία της πρώτης αδείας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγ-

χοι λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια (2) χρόνια, στο

χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια

(1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο

προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

(2) τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και τα

Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος

μέχρι και 3,5 τόνους, για τα οποία πραγματοποιήθηκε με-

ταβίβαση από την 01-01-2015 μέχρι και την 31-12-2015

(από οποιαδήποτε διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

της χώρας) και ως νέα διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της

επιχείρησης των ιδιοκτητών αναγράφεται Δήμος της Περι-

φέρειας Αττικής (πλην των ήμων Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυ-

θήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας), εφόσον

έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση

της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον στις Περιφέ-

ρειες που είχαν ως έδρα πριν τη μεταβίβαση τους, δεν

είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο, ως εξής:

Ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε    Υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο έως

1 28 Φεβρουαρίου 2016

2 31 Μαρτίου 2016

3 30 Απριλίου 2016

4 31 Μαΐου 2016

5 30 Ιουνίου 2016

6 31 Ιουλίου 2016

7 30 Σεπτεμβρίου 2016

8 31 Οκτωβρίου 2016

9 30 Νοεμβρίου 2016

0 31 Δεκεμβρίου 2016

Μετά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, οι επόμενοι έλεγχοι λαμ-

βάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια, στο χρονικό διάστημα από

τρειςεβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά την ημε-

ρομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνι-

κού ελέγχου.

(3) Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφο-

ρεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκού-

μενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο

των 3,5 τόν.) στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγρά-

φεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης

των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρεια Αττικής και η πρώτη

άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2015.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διε-

νεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διά-

στημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα

μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία της

πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

Οι επόμενοι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα κάθε 1 χρόνο, στο

χρονικό διάστημα από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδο-

μάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τε-

χνικού ελέγχου.

Για τα επιβατικά και τα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης

με μέγιστο μικτό βάρος έως 3,5 τόνους με έδρα, όπως ανα-

γράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, στους

Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών,

Τροιζηνίας και Ύδρας ισχύει η παραπάνω σχετική (7) Από-

φαση και προβλέπεται μετά τη λήξη αυτής να εκδοθεί νέο

ξεχωριστό πρόγραμμα.

Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγού-

μενης συνεννόησης των κατόχων των οχημάτων με εξου-

σιοδοτημένο ΚΤΕΟ (ημόσιο ή Ιδιωτικό) της προτίμησης

τους.

Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προ-

καθορισμένο χρονικό διάστημα που είχε αυτό υποχρέωση

για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις,

όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας

(άδειας και πινακίδων), εφόσον ελεγχθούν από τα αρμόδια

όργανα στο δρόμο. Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του

οχήματος τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προ-

σαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγ-

χου ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το

χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υπο-

χρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις

κείμενες διατάξεις.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΝΑ ΟΥΡΟΥ

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο

(1) τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδή-

λατα) ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μο-

τοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό) στην άδεια

κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κα-

τοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών η Περι-

φέρεια Αττικής - εκτός από τους Δήμους Αγκιστρίου,

Αιγίνας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας και Ύδρας

- και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί, από υπηρε-

σία Μεταφορών & Επικοινωνιών, κατά το έτος 2012.

Ο τεχνικός έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων, πρέπει να διε-

νεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διά-

στημα από 3 εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά

τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης

της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

(2) Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού που

έχουν δίδυμο εμπρόσθιο τροχό – στην άδεια κυκλοφορίας των

οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της

επιχείρησης των ιδιοκτητών η Περιφέρεια Αττικής εκτός από

τους Δήμους Αγκιστρίου, Αιγίνας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών,

Τροιζηνίας και Ύδρας και η πρώτη άδεια

κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επι-

κοινωνιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, καλούνται σε υποχρε-

ωτικό αρχικό τεχνικό έλεγχο, στις ίδιες ημερομηνίες και με

την ίδια κατάληξη αριθμού κυκλοφορίας, όπως παραπάνω.

«Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων και δικύκλων με έδρα την 

Περιφέρεια Αττικής για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ, το 2016»
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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

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

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ στο  στο ΚΟΡΩΠΙ
Συμβεβλημένοι στο ΕΟΠΥΥ

Σπουρλής Νικόλαος Ε.

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος

Βασιλίσσης Όλγας 18, Κορωπί, 19400

Παπαδόπουλος Νικόλαος Χ.

Καρδιολόγος 

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 208, Κορωπί, 19400 

Βουλγαράκης Μιχαήλ Κ.

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος  

Δήμα Σ. 2 & Κύπρου, Κορωπί, 19400 

Πικούνης Βασίλειος Ν.

Ενδοκρινολόγος  

Σουρλαντζή Ερμή 11, Κορωπί, 19400 

Μουλακάκης Βασίλειος Γ.

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 208, Κορωπί
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. . . γ ια την υγειά μας

Η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου έχει αφιερω-

θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Καρκίνο του

Τραχήλου στην υπενθύμιση όλων των δυνατοτήτων,

που υπάρχουν σήμερα για την πρόληψη αυτής της

σοβαρότατης και δυστυχώς πολύ συχνά εμφανιζόμε-

νης νόσου σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 με σκοπό την εκ-

στρατεία πληροφόρησης και πρόληψης κατά του Καρ-

κίνου του τραχήλου (ECCA) ξεκίνησε την Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου,

ώστε οι γυναίκες να μάθουν τι χρειάζεται να κάνουν

για να προλάβουν την ασθένεια και να έχουν πρό-

σβαση στις υπηρεσίες, όπου αυτές είναι απαραίτητες,

και τους έχοντες εξουσία, αλλά και εργαζόμενους σε

κάθε βαθμίδα στη δημόσια υγεία στην Ευρώπη, για να

καταλάβουν τα οφέλη των προγραμμάτων πρόληψης

και να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή τους

ή στην εντατικοποίηση αυτής.

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τρίτος

πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες. Στην Ευρώπη,

10,6 ανά 100.000 γυναίκες είχαν διαγνωστεί με καρ-

κίνο του τραχήλου της μήτρας το 2008. Αυτό αντι-

στοιχεί στο περίπου 4% του συνόλου των καρκίνων

που διαγνώσκονται στις γυναίκες. Σχεδόν το 1%

όλων των γυναικών θα αναπτύξουν καρκίνο του τρα-

χήλου της μήτρας κατά τη διάρκεια ζωής τους στην

Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τώρα

είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο για την προστασία από

τις συχνότερες μορφές ιού του ανθρώπινου θηλώμα-

τος (HPV), που εμπλέκεται στον καρκίνο του τραχή-

λου, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας πιθανότατα

θα γίνει λιγότερο συχνός στο μέλλον. 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι μία

νόσος που προλαμβάνεται και θεραπεύεται αρκεί να

διαγνωστεί εγκαίρως. Πάνω από το 80% των γυναι-

κών στις οποίες ο καρκίνος διαγνώστηκε σε ένα

πρώιμο στάδιο θεραπεύονται πλήρως.

Η βασική αιτία του καρκίνου του τραχήλου της μή-

τρας είναι η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θη-

λωμάτων (HPV ιός) και συγκεκριμένα η λοίμωξη από

περίπου 15 τύπους του συγκεκριμένου ιού (υπάρχουν

πάνω από 120 τύποι συνολικά). Ο ιός μεταδίδεται

μέσω της σεξουαλικής επαφής, αλλά και μέσω δερ-

ματικής επαφής με οποιοδήποτε μολυσμένο σημείο

του σώματος.

Εκτιμάται ότι το 80% των σεξουαλικά ενεργών γυναι-

κών έρχονται σε επαφή με τον ιό, τουλάχιστον μία

φορά στη ζωή τους. Οι περισσότερες γυναίκες ανα-

πτύσσουν αντισώματα εναντίον του ιού, αλλά στο 20-

30% αυτών ο ιός μπορεί να παραμείνει και να

δημιουργήσει προκαρκινικές βλάβες. Κάποιες από

αυτές τις βλάβες είναι δυνατό να μετατραπούν σε

καρκίνο αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα. Τα καλά νέα

είναι ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εξελίσ-

σεται αργά, και ως εκ τούτου μπορεί να ανιχνευθεί

αρκετά έγκαιρα, όταν η αλλοίωση βρίσκεται ακόμα σε

προ-καρκινικό στάδιο.

Τη λοίμωξη από HPV δεν μπορεί κανείς να την αντι-

ληφθεί άμεσα και χωρίς εξετάσεις, καθώς προκαλεί

«σιωπηλή» λοίμωξη· δεν εμφανίζει δηλαδή συμπτώ-

ματα.

Κι όμως, οι γυναίκες στην Ελλάδα, συνεχίζουν να

αδιαφορούν, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης κι αβεβαι-

ότητας.

Ειδικότερα, στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία

στοιχεία, το 25-30% των Ελληνίδων κάνει τακτικό

προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της

μήτρας, με τεστ Παπανικολάου και HPV DNA test,

ενώ το ποσοστό των εμβολιασμένων κατά του ιού

των ανθρωπίνων θηλωμάτων, ο οποίος ενοχοποιείται

για τη νόσο, είναι μόνο 35% σε όλες τις ηλικίες.

Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι παράγοντες που

αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

― Η πρώιμη έναρξη σεξουαλικών σχέσεων.

― Ο μεγάλος αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων

― Η συνύπαρξη άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων

νοσημάτων (π.χ. χλαμύδια)

― Το κάπνισμα

― Η μακροχρόνια χρήση αντισυλληπτικών

― Ο μεγάλος αριθμός κυήσεων και τοκετών

― Ανοσοκαταστολή (πτώση της άμυνας του οργανι-

σμού)

Στα πρώτα στάδια ο καρκίνος του τραχήλου δεν έχει

κανένα σύμπτωμα. Στα μεταγενέστερα στάδια μπορεί

να ευθύνεται για:

― Υδαρή, αιμορραγικά δύσοσμα υγρά από τον κόλπο

― Αιμορραγία του κόλπου μετά από σεξουαλική

επαφή ή μεταξύ εμμήνων ρύσεων

― Πυελικό πόνο ή πόνο κατά τη διάρκεια της σεξουα-

λικής επαφής

Η πρόληψη εξακολουθεί να είναι η καλύτερη θερα-

πεία και στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και

έχει ονοματεπώνυμο: Παπ-Τεστ, το γνωστό τεστ Πα-

πανικολάου. Καλοήθεις παθήσεις, όπως φλεγμονές

(τραχηλίτιδες), φυματίωση ή κονδυλώματα, προκα-

λούν αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας. Γι’ αυτό

όλες οι γυναίκες, με την έναρξη των ερωτικών τους

επαφών, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν κάθε χρόνο

Pap-test, εξέταση χαμηλού κόστους μέσω της οποίας

εντοπίζονται – αν υπάρχουν- καρκινικά κύτταρα.

Η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς αν δια-

γνωστεί δυσπλασία ή προκαρκινική αλλοίωση, η γυ-

ναίκα έχει την δυνατότητα να επέμβει πρόωρα και

αποτελεσματικά καθώς η εξέλιξή των παραπάνω σε

διηθητικό καρκίνο απαιτεί χρόνια.

Στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός έναντι του καρκίνου του

τραχήλου της μήτρας, συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό

Πρόγραμμα Εμβολιασμών από το 2008 και συνιστάται

σε κορίτσια ηλικίας 11-14 ετών σε 2 δόσεις, αλλά και

σε κορίτσια ηλικίας 15-18 ετών σε 3 δόσεις εάν δεν

έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία. Επίσης,

το εμβόλιο HPV συνιστάται και στις γυναίκες 18-26

ετών και θα χορηγείται δωρεάν μέχρι τις 31/12/2016.

Γιώργος Μονεμβασίτης, γυναικολόγος, 

medlabnews.gr

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, 

ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες
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Ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο πρό-

σθεσε στη συλλογή της η Ελλη-

νίδα πρωταθλήτρια του καράτε

Βίκυ Πανετσίδου η οποία αγωνί-

στηκε στο διεθνές τουρνουά Κα-

ράτε 1 - Open De Paris που

διεξήχθη στη Γαλλία.

Η αθλήτρια της Βέροιας αγωνί-

στηκε στην κατηγορία κούμιτε γυ-

ναικών -68 κ. και αφού απέκλεισε

την Γαλλίδα αθλήτρια με 4-1, ακο-

λούθως απέκλεισε την Γκίτε

Μπράνσταντ από το Όσλο με 3-1,

την Σεράι Σανί Κόγιαλι από την

Τουρκία με 2-1 και την Μαρίνα Ρά-

κοβιτς με 1-0. 

Στον ημιτελικό η Πανετσίδου πήρε

την νίκη απέναντι στην Σίλβια Σε-

μεράρο από την Ιταλία με 1-0, ενώ

στον μεγάλο τελικό κέρδισε την

Έλενα Κουιρίτσι από την Ελβετία

την οποία νίκησε με 2-0, ανεβαί-

νοντας στο ψηλότερο σκαλί του

βάθρου, κατακτώντας το χρυσό

μετάλλιο.

Μια ακόμα διεθνής επιτυχία στο καράτε

«Χρυσή» η Βίκυ Πανετσίδου

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

έκοψε η ΑΣΠΕ “Θέτις”, την

περασμένη Κυριακή 31/1/16,

με την συμμετοχή όλων των

τμημάτων, γονέων και

φίλων, ενώ το παρών έδωσε

και η σύζυγος με τα παιδιά

του αγαπημένου coach, που

έφυγε πρόωρα, Χρήστου

Παπαθανασίου.

Το άνοιγμα της εκδήλωσης

έκανε ο Πρόεδρος του συλ-

λόγου Τάσος Τριανταφύλ-

λου, ο οποίος αναφέρθηκε

στις επιτυχίες των τμημά-

των και ώθησε τους γονείς

να “φέρνουν τα παιδιά στο
γήπεδο να παρακολουθούν
τα παιχνίδια, γιατί έτσι μπαί-
νουν σιγά σιγά στο χώρο

του βόλεϋ από πολύ μικρή
ηλικία».
Στη συνέχεια έκοψε τη βα-

σιλόπιτα. Για κάθε τμήμα

του Συλλόγου υπήρχε ξεχω-

ριστό φλουρί στη βασιλό-

πιτα.

Ευχαρίστησαν τους χορη-

γούς και το Δήμο  Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.

«Θα θέλαμε να ευχαριστή-
σουμε πρώτα από όλους την
οικογένεια του coach μας

Χρήστου Παπαθανασίου
που μας τίμησε με την πα-
ρουσία της και θα είμαστε
πάντοτε δίπλα της, όπως και
όλοι οι φίλοι του συλλόγου

μας που θέλησαν να προ-
σφέρουν στην οικογένεια
του το δικό τους ξεχωριστό
δώρο», σημείωσαν.

ΠΙΤΑ και στην ΕΠΣΑΝΑ
Την Περιφέρεια Αττικής εκπροσώπησαν στo κόψιμο της

πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σω-

ματείων Ανατολικής Αττικής (ΕΠΣΑΝΑ) (1.2.16), ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου και ο

Περιφερειακός Σύμβουλος Στέλιος Κοροβέσης. 

Μετά τον σύντομο απολογισμό από τον Πρόεδρο του ΔΣ

της ΕΠΣΑΝΑ Γρηγόρη Αποστολίδη για τη δράση και την

πορεία των ποδοσφαιρικών Σωματείων της Ανατ. Αττικής,

χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης  Πέτρος Φιλίπ-

πουι οποίος ευχήθηκε καλή αγωνιστική χρονιά σε όλα τα

σωματεία  και δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει

έμπρακτα τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα το ερα-

σιτεχνικό σε όλους τους δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Σημείωσε ακόμη ότι, μετά από προτάσεις των Δημοτικών

Αρχών και εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου Εντε-

ταλμένου για θέματα αθλητισμού Σπύρου Πάντζα, υλοποιεί

σημαντικά έργα συντήρησης, και υποδομών στους δήμους.

Η ΑΣΠΕ “Θέτις” έκοψε πρωτοχρονιάτικη πίτα
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Ανωμάλου Δρόμου/Νεανίδων

Tην Ελλάδα θα εκπροσωπήσει 

ο Σύλλογος “Αμεινίας”

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, θα ανοίξει η αυλαία της

πιο διάσημης διασυλλογικής διοργάνωσης της χειμερινής

περιόδου στον Ευρωπαϊκό αθλητισμό, το Ευρωπαϊκό Πρω-

τάθλημα Ανωμάλου Δρόμου των Πρωταθλητριών ομάδων

της Ευρώπης (European Champion Clubs Cup Cross Coun-

try/ U20 Women), που φέτος γίνεται στην Κασταμονή/ Kas-

tamonu (Castra Comnenus), της σημερινής Τουρκίας.

Στην κατηγορία των νεανίδων του πρωταθλήματος αυτού,

μετά την κατάκτηση της αντίστοιχης 1ης θέσης στο Πανελ-

λήνιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου του 2015, τη χώρα

μας θα εκπροσωπήσει ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ, με τις Βιβή Αγόρου, Αι-

κατερίνη Κουτλή, Μαρισόφη Μπαμπίλη και Ελένη Χριστο-

δούλου, με συνοδό τον αρχιπροπονητή του συλλόγου

Δημήτρη Δαμασκηνό. Επίσης στην κατηγορία των U20

MEN, του εν λόγω πρωταθλήματος θα συμμετάσχει η

ομάδα του ΣΑΚΑ.

Η ομάδα “Αμεινίας” στο οροπέδιο του Kadidagi (1098m), θα

συναγωνισθεί με άλλες επτά ομάδες: βελγική «RC Gent»,

δανέζικη «Blovstroed Loeverne», ισπανική «Playas de

Castellon», λιθουανική «Nike Klaipeda», πορτογαλική «CDU

Lisboa», και τουρκικές «Bursa Büyükşehir Belediye SK» και

«Fenerbahce Sports Club».

O Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

κόβει βασιλόπιτα

O Αθλητικός Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

προσκαλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιά-

τικης πίτας, που θα γίνει την Κυριακή 7

Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11 το πρωί

στο κλειστό γυμναστήριο του 4ου Δημο-

τικού Σχολείου στην Κερατέα.

O Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ

κόβει βασιλόπιτα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα, κόβει ο Γυ-

μναστικός Σύλλογος Αρης Βούλας, την

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ.

στην αίθουσα Επιτραπέζιας αντισφαί-

ρισης στη Βούλα (Λευκάδος 1, κάτω

από τη γέφυρα της Λεωφ. Βουλιαγμένης).

Σε μια ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα, ο Α.Ο. Άνοι-

ξης Χάντμπολ έκοψε την Κυριακή 31 Ιανουαρίου την

καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα του,  στο  καφέ

FLOU Da Bar στην πλατεία της Άνοιξης.

Αθλητές, γονείς και φίλοι του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ

έδωσαν το «παρών» γεμίζοντας ασφυκτικά την αί-

θουσα. Τιμώμενα πρόσωπα, οι χαντμπολίστριες, μι-

κρές και μεγάλες, για τη χρονιά που μας πέρασε.

Ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Χάντμπολ του Α.Ο. Άνοιξης,

Μάριος Λουκάτος,  στο καλωσόρισμα του, αναφέρθηκε

στην 3ετή πορεία του Συλλόγου και στις διακρίσεις που

κατόρθωσαν να επιτύχουν σε ατομικό επίπεδο οι αθλη-

τές της ομάδας, όσο και στην αλματώδη ανάπτυξη και

διάδοση του αθλήματος στην περιοχή,  με τη συμπαρά-

σταση και υποστήριξη των πολύτιμων χορηγών του Συλ-

λόγου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στους μικρούς αθλητές της

ομάδας, οι οποίοι, παράλληλα με τις αθλητικές τους επι-

δόσεις, αριστεύουν και στο σχολείο.

Ο προπονητής του Συλλόγου και Ομοσπονδιακός

Προπονητής Ανάπτυξης Παμπαίδων της ΟΧΕ, Κώ-

στας Κότσιρας, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα

που αποδίδουν διοίκηση και προπονητής, όχι μόνο

στη δημιουργία ικανών αθλητών, αλλά ολοκληρωμέ-

νων ανθρώπων με ήθος, γνώσεις και ποιότητα.

Μετά το κόψιμο της βασιλόπιτας από τους Γενικούς

Αρχηγούς της ομάδας Κατερίνα Αυγέρη και Γιάννη

Γκιουρέ, πραγματοποιήθηκαν οι απονομές και οι βρα-

βεύσεις στα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς.

Επίτιμη καλεσμένη της εκδήλωσης ήταν η Πρωταθλή-

τρια Ελλάδας με την ΟΦ Ν. Ιωνίας Λαμπρίνα Τσάκα-

λου, η οποία τιμήθηκε από το Σύλλογο του Α.Ο

Άνοιξης Χάντμπολ για τη συμμετοχή της στη Μεικτή

Κόσμου Beach handball το 2015, σ’ ένα αγώνισμα που

από το 2020 θ’ αποτελεί πλέον ολυμπιακό άθλημα.

Στα 21 της χρόνια η Λαμπρίνα Τσάκαλου, με 2 Πρω-

ταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας, τιμά το ελληνικό

γυναικείο χάντμπολ αλλά και τον Α.Ο Άνοιξης, αφού

βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο Σύλλογο, σε όλες τις

εκδηλώσεις του, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα

μίμησης για τους μικρούς αθλητές μας.

Κοπή πίτας και απονομές στον Α.Ο. Ανοιξης Χάντμπολ

Μια ακόμη ιστορική πρόκριση σημείωσε η ομάδα γυναικών

της Θέτιδας Βούλας στο Κύπελλο Ελλάδος, καθώς για την

φάση των "16" του θεσμού επικράτησε με 3-1 σετ εντός

έδρας του Πορφύρα, που αγωνίζεται στην Α1 και πλέον

βρίσκεται στην προημιτελική φάση, ένα βήμα πριν το F4.

Η Θέτις έχοντας εξαιρετική απόδοση σε όλα τα σετ, μπρο-

στά σε ένα κατάμεστο Κλειστό της Βούλας, έδωσε χαρά

στον κόσμο, αφού σημείωσε μια ιστορική νίκη-πρόκριση.

Oλες οι αθλήτριες με προπονητήτους τον Κώστα Σωτηρό-

πουλο πρόσφεραν ένα πλούσιο θέαμα.

Ο Αθλητικός Όμιλος 

Βουλιαγμένης κόβει πίτα

Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης προ-

σκαλεί στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας του, που θα γίνει στο χώρο

του αιθρίου του Λυκείου Βουλιαγμένης,

το Σάββατο 6/2/2016, και ώρα 18:00.

Αλλο ένα σκαλί ανέβηκε η “Θέτις”




