
Επρόκειτο σ’ αυτό το φύλλο ν’ ασχοληθώ με τις συ-

νέπειες του μεταναστευτικού φαινομένου και τους

τρόπους αντιμετώπισής του, αλλά τα γεγονότα των

Βρυξελλών μας πρόλαβαν γράφοντας με αίμα την

οδυνηρότερη συνέπεια, όχι τόσο του μεταναστευτι-

κού, όσο της άφρονης παρεμβατικής και ηγεμονικής

πολιτικής των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως

συμμάχου και ορντινάντσας της πρώτης.

Τα γεγονότα των επιθέσεων των Ισ-

λαμιστών της ISIS, στις Βρυξέλλες

είναι γνωστά: κοντά 40 νεκροί και

200 τραυματίες. Τρόμος, φόβος και

ανασφάλεια στη «δημοκρατική» Ευ-

ρώπη των «αξιών» και συρρίκνωση,

ακόμη περισσότερο, των δημοκρατι-

κών ελευθεριών. Στρατοκρατούμενη

και αστυνομοκρατούμενη η «καρδιά

της Ευρώπης» και άλλες ευρωπαϊκές

πόλεις.

Ευκαιρία, σαν παράπλευρη συνέπεια, η ανάπτυξη και

ισχυροποίηση της φραγής των συνόρων, για τους

μετανάστες και τους πρόσφυγες της Συρίας, του

Ιράκ και των άλλων εμπόλεμων χωρών, εκτός, βε-

βαίως, των ελληνικών θαλασσίων συνόρων, όπου κα-

θημερινώς παραβιάζονται, παρά τις συμφωνίες και

την παρουσία του ΝΑΤΟ! (άλλη ευκαιρία κι αυτή!).

Κατά τα άλλα, περίσσεψαν ως συνήθως η έκφραση

συμπαράστασης, συντριβής και... κοκκορέματος στις

διάφορες δηλώσεις, των διαφόρων ηγετών.

Σταχυολόγηση δηλώσεων
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ομπάμα, από την Αβάνα: «...κα-
ταδικάζουμε αυτές τις αποτρόπαιες επιθέσεις στις Βρυ-
ξέλλες. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να στηρίξουμε το
φίλο και σύμμαχό μας Βέλγιο, να φέρουμε τους υπεύθυ-
νους των πράξεων αυτών ενώπιον της δικαιοσύνης!»  
(σ.σ. Ενας, μάλλον «διέφυγε», οι άλλοι δύο, απολογούν-

ται στο θεό).

«Να υπενθυμίσουμε» – συνέχισε ο Ομπάμα – «ότι όλος ο
κόσμος πρέπει να ενωθεί ... ανεξαρτήτως θρησκεύματος,
ράτσας, φυλής, ενάντια σ’ αυτούς τους ανθρώπους της
τρομοκρατίας. Πρέπει να εγγυηθούμε την ασφάλεια και
τη σταθερότητα στους λαούς όλου του κόσμου(!)»

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τα αίτια του

ασύμμετρου πολέμου
Θρηνωδίες και κοκκορέματα

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

Αρχαία αποκάλυψαν 
τα έργα στην Παιανία

Σελίδα 6

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821
Σελίδα 12

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου
Σελίδες 5,6

“Αδιαφάνεια, διαφθορά, 
σε όλα τα επίπεδα” 

καταγγέλει στο
Κογκρέσο η

Περιφερειάρχης
Αττικής

Σελίδα 16

Η φτώχεια είναι ο γονιός της

επανάστασης και του 

εγκλήματος.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., 

Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τρόμος στην καρδιά της Ευρώπης!

Οι τρομοκράτες της ISIS εισβάλλουν και χτυπούν την καρδιά της Ευρώπης. Ενα χτύπημα που άφησε δεκάδες
νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Αφησε όμως και τον τρόμο να διαχέεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Κάποιες χώρες κλείνουν τα σύνορά τους, αλλά δεν “σώζονται”, γιατί όπως είδαμε οι περισσότεροι αυτόχειρες
προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες... Η λύση είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι και να προστατευθούν οι αδύ-
ναμοι. Ολα τα άλλα είναι κουκίδες στο χάρτη...

Ανάστατοι οι κάτοικοι από την επέκταση του γηπέδου 
της Βούλας και των κτιριακών εγκαταστάσεων Σελίδα 7
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

(σ.σ. Προς θεού, όχι άλλη “ασφάλεια” και “σταθερότητα”

made in U.S.A.)

Δήλωση (προφητική) Ερντογάν λίγες ημέρες πριν την «τρο-

μοκρατική»: «Δεν υπάρχει λόγος να μην εκραγεί μια βόμβα

στις Βρυξέλλες ή σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης (...) οι

χώρες της Ευρώπης δεν δίνουν προσοχή, είναι σαν να χο-

ρεύουν σε ναρκοπέδιο...»

Δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντό-

ναλντ Τουσκ: Αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, δήλωσε

μεταξύ άλλων: «Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν πόσο χα-

μηλά μπορούν να φτάσουν οι τρομοκράτες στην υπηρεσία του

μίσους και της βίας».

(σ.σ. Εκτός της φονταμεταλιστικής συσκότισης του νου, ποιοι

εκθρέφουν το μίσος και τη βία, stupid;)

Κοινή δήλωση των 28 ηγετών της Ε.Ε. Τονίζουν μεταξύ άλλων

ότι θα παραμείνουν ενωμένοι και αμετακίνητοι, «στη μάχη

κατά του μίσους, του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρα-

τίας», προσθέτοντας και τη βούλησή τους να υπερασπιστούν

«τις ευρωπαϊκές αξίες»...! ενώ ο πρόεδρος του Ευρωκοινο-

βουλίου Μ. Σουλτς, δηλώνει «αποτροπιασμένος από τις ποτα-

πές και άνανδρες επιθέσεις» που του προκαλούν «θυμό» και

τον «στενοχωρούν»!

Ο Γάλλος Πρόεδρος Φρ. Ολάντ δήλωσε μεταξύ άλλων: «είναι
μια παγκόσμια απειλή [...] Είναι όλη η Ευρώπη που χτυπή-

θηκε[...] Η Γαλλία θα συνεχίσει με αδυσώπητο τρόπο τη μάχη

κατά της τρομοκρατίας, τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτε-

ρικό επίπεδο».

Να κλείσω αυτή την ...ανθολόγηση μ’ ένα απόσπασμα της δή-

λωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα, που δείχνει την

“αποφασιστικότητα”, τη φανατική πίστη του στις “αξίες της Ευ-

ρώπης” και την επικίνδυνη ελαφρότητά του: «Οι στυγνές δο-

λοφονικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες είναι χτύπημα σε όλους

τους ευρωπαϊκούς λαούς και στην Ελλάδα».
(σ.σ. Εδώ εστιάζεται η “ελαφρότητα”. Γιατί να χτυπήσουν την

Ελλάδα; επειδή διασώζει και περιθάλπει με στοργή πάνω από

πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες μουσουλμάνους, στην τραντα-

χτή τους πλειονότητα; Και αυτό, σε αντίθεση προς τη συμπε-

ριφορά άλλων ευρωπαϊκών κρατών που στήνουν φράχτες,

συμπεριφέρονται απάνθρωπα και δηλώνουν σ’ όλους τους τό-

νους ότι δεν δέχονται κανέναν πρόσφυγα. Μην τους προκα-

λείς, Κυριάκο, μην τους προκαλείς· αρκετά τραβάμε από τους

«φίλους» σου και «εταίρους». 

«Η πάταξη της τρομοκρατίας – συνεχίζει – και των τρομοκρα-

τών είναι ζωτική ανάγκη και προτεραιότητα όλων των ευρω-

παϊκών κρατών. Οφείλουμε με σοβαρότητα και

αποφασιστικότητα να διαφυλάξουμε και στην πατρίδα μας τις

αρχές και τις αξίες της Ευρώπης, την ασφάλεια και την ελευ-

θερία».

Συνοψίζοντας, από τις διάφορες δηλώσεις προβάλλονται ιδι-

αίτερα:

Η επίθεση αυτοκτονίας (όπως του Σαμψών στην εβραϊκή μυ-

θολογία) χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική (και είναι τέτοια,

στα πλαίσια του ασύμμετρου πολέμου), με πολλά επικριτικά

και υποτιμητικά επίθετα, για την πράξη και τους δράστες

(τυφλή βία, μίσος, ποταπότητα, ανανδρία, εξτρεμισμός κ.λπ.).

Τονίστηκε ακόμη, η αποφασιστικότητα ν’ αντιμετωπισθεί η τρο-

μοκρατία και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, η σταθερότητα, η

ελευθερία, οι «ευρωπαϊκές αρχές & αξίες» κ.λπ.

(Πουθενά, μα πουθενά κι από κανέναν δεν διέκρινα μιαν ακρο-

θιγώς έστω, διάθεση αυτοκριτικής και αναφοράς στα αίτια του

ασύμμετρου αυτού πολέμου.

Τα αίτια και οι υπαίτιοι

Ποιοι γέννησαν, εξέθρεψαν ή υπέθαλψαν, έστω, τους Ταλιμ-

πάν και τους Μουντζαχεντίν, στο Αφγανιστάν; Την Αλ

Κάιντα και το Ισλαμικό Χαλιφάτο; Την “Αραβική άνοιξη”, τα

κινήματα και τους εμφύλιους στην Αφρική και τη Συρία; Την

διάλυση της Γιουγκοσλαβίας; Οι ΗΠΑ και η ορντινάτσα τους,

η Ε.Ε. Γιατί; Για τα πετρέλαια του Περσικού κόλπου και τη γε-

ωπολιτική αναδιάταξη της περιοχής, ώστε να εμπεδοθεί η

ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και να εξουδε-

τερωθεί ο μεγάλος αντίπαλος, η ΕΣΣΔ αρχικά και η διάδοχος

Ρωσία του Πούτιν στην παρούσα ιστορική διαδρομή.
Για να θυμηθούμε πηγαίνοντας αρκετά πίσω και τον νόμιμα

εκλεγμένο Ιρανό πρωθυπουργό Μοσαντέκ, τη δεκαετία του

1950, που έδιωξε τον Σάχη και κρατικοποίησε τα πετρέλαια,

που εκμεταλλευόταν η Αγγλία και η εταιρεία πετρελαιοειδών

Β.Ρ. (τον ανέτρεψαν σε δύο χρόνια για να ξαναφέρουν τον

Σάχη (1953), που ανετράπη το 1979 από τον Χομεϊνί και ν’ ακο-

λουθήσει η μακρόχρονη διαμάχη Ιράν - ΗΠΑ, που αρχικά χρη-

σιμοποίησαν τον Σαντάμ του Ιράκ, εναντίον του Ιράν, για να

τον “φάνε” κι αυτόν τελικά, την αυγή της τρέχουσας χιλιετίας.

Έπρεπε “να τελειώνουν” και με τον Καντάφι της Λιβύης και με

τον Άσαντ της Συρίας, που συνεργαζόταν με το Ιράν και τη

Ρωσία. 

Ε, τότε “ξεπήδησε” η φιλοδυτική αντιπολίτευση της Συρίας και

οι μισθοφόροι Ισλαμιστές που έφυγαν από τη μουσουλμανική

Βοσνία, αφού είχαν κάνει τη “δουλειά” τους. Μεταφέρονται

στη Συρία και στρατολογούνται εθελοντικά φανατικοί Ισλαμι-

στές πανταχόθεν και από τη δυτική Ευρώπη, δυσαρεστημένοι

από την περιθωριοποίησή τους κ.λπ.

Είναι γνωστή η βιαιότητα, η βαρβαρότητα και το μίσος της Ισ-

λαμικής αυτής αίρεσης, μπορώ να πω, που καταστρέφει και

εναντιώνεται σε κάθε τι μη Μωαμεθανικό του 7ου αιώνα, για

να ανακηρύξουν τελικά Ισλαμικό “κράτος”, το οποίο αναγνωρί-

ζουν έμπρακτα, με σφαγή Πακιστανών, οι Αφγανοί Ταλιμπάν,

πέρυσι τον Γενάρη. Τους Ταλιμπαν και τους Μουντζαχεντίν

«τους είχαν υποστηρίξει πλήθος δυνάμεων, μεταξύ των οποίων
οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, κ.ά.».
Ξέρω ότι δυσαρεστώ ορισμένους, αλλά τί να κάνουμε; «...φιλ-
τάτη δε η αλήθεια». Απεχθάνομαι την υποκρισία· θυμάμαι και

μελετάω. Μην καμώνονται λοιπόν οι ηγέτες «των αξιών και της

ελευθερίας» ότι θρηνούν, συλλυπούνται και θα “πατάξουν”.

Αυτοί τα δημιούργησαν και τα λουζόμαστε όλοι!

Τα επιβεβαιώνει εξ’ άλλου και ο προσφιλής μου, ως επίσημη

πηγή, Σερ Ρόμπερτ Κούπερ1: «...οι άγραφοι κανόνες επέτρε-

ψαν στην Αμερική να εξοπλίσει τους Αφγανούς αντάρτες». Ο

ίδιος αναγνωρίζει ότι ως μέσα χρησιμοποιούνται “η προπα-

γάνδα, η δωροδοκία, και η πολιτική ανατροπή [...] πολλές

μάχες έγιναν στα πλαίσια εμφυλίων πολέμων» (Έλληνες, να τ’

ακούτε:).

Πολλές αλλαγές «δεν επιβλήθηκαν από κάποιες δυνάμεις κα-
τοχής, αλλά εισήχθησαν σε πρόθυμες αν και αμήχανες κυβερ-
νήσεις από στρατιές οικονομολόγων που σπούδασαν στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, από συμβούλους
διοίκησης, από σεμινάρια και προγράμματα τεχνικής βοή-
θειας».
Εξ’ αλλου “οι ιδέες έχουν κόστος. Μπορεί να είναι επικίνδυνες
για την ειρήνη(!) Η δημοκρατία(!!!) η νικηφόρα ιδέα (!) του ψυ-
χρού πολέμου κατέστρεψε αυτοκρατορίες [...] Η διάλυση της
Σοβιετικής Ενωσης και της Γιουγκοσλαβίας είναι αποτέλεσμα
της νίκης του δυτικού φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας»!!!
Εννοεί προφανώς, της “ιδέας” της παγκοσμιοποίησης του “νεο-

φιλελευθερισμού” και της εικονικής μιντιακής “δημοκρατίας”

του ορθού, όπου τα ΟΧΙ του λαού, γίνονται “ναι” των γραφει-

οκρατών της ελίτ. Εξάλλου το ομολογεί ο ίδιος: «οι περισσό-
τεορι άνθρωποι δέχονται πιο εύκολα να γίνουν υποτελείς με
κίνητρο κάποια ιδέα, παρά με τη βία»!!!
Όσον δε αφορά την “τρομοκρατία” - την ασύμμετρη απειλή δη-

λαδή που είναι το επίκαιρο θέμα μας, να τι παραδέχεται ο ίδιος:

«δεν είναι βεβαίως πιθανό να λειτουργήσει η αποτροπή όσον
αφορά ανθρώπους... που είναι προετοιμασμένοι να πεθάνουν
για την υπόθεσή τους».

―――――

1. Ρ. Κούπερ (Γεν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικής πολιτικής

και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε.):

“Η Διάλυση των Εθνών”, σελ. 35, 36, 37, 50, 78. 

Νέο ωράριο στο Ανταλλακτήριο
Παλλήνης Σελ. 6

Στη Βουλιαγμένη η παρέλαση Σελ. 7

Δούκισσα της Πλακεντίας   γιάννης κορ-

ναράκης Σελ. 8

“Η κοινή γνώμη έφερε την κρίση”
Αννα Μπουζιάνη Σελ. 9

Ευπαλήνιο Όρυγμα Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

Τα μυστήρια των Πυραμίδων Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 11

Αρβανίτες και Παράδοση Σελ. 12

Εξ Ελληνικότητος άρχεσθαι  & Ρεβολουσιοναλι-

σμού  παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Λουκέτο σε 21.000 επιχειρήσεις
προβλέπει η ΓΣΒΕΕ Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Tα αίτια και οι υπαίτιοι

Η κοινότητα Βάρης συνεδριάζει

Η Κοινότητα Βάρης συνεδριάζει την Τρίτη 29.3.16 ώρα 8μ.μ. με

5 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα πρώτα 4 θέματα αφορούν

προέγκριση ίδρυσης επιχειρήσεων.

5. Εισηγήσεις/προτάσεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

για τη μελέτη “Θεώρηση Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο

Δήμο Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης”

Χρειαζόμαστε ενημέρωση
Από τον αναγνώστη Χρήστο Μονιάκη, ελάβαμε το παρακάτω

σημείωμα, που αφορά θέμα της συνεδρίασης.

«Για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε επί του θέματος (Ειση-
γήσεις/προτάσεις προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη
μελέτη “Θεώρηση Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης στο Δήμο
Βάρης- Βούλας - Βουλιαγμένης) αφενός μεν χρειαζόμαστε την
μελέτη και τα βασικά σημεία που αφορούν τη Βάρη, αφετέρου
χρειαζόμαστε αρκετό χρονικό διάστημα για να τη μελετήσουμε
και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε επί του θέματος αυτού,
που είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας».

To Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδριάζει τη Δευτέρα

28/3, ώρα 8μ.μ. Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com
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Ας δούμε κάποια σημαντικά

στοιχεία:

Η κατάσταση στον κόσμο
To 1/3 της ανθρωπότητας με πρόσφατα στοι-

χεία είναι μόνιμα άρρωστο, εξαιτίας του ακά-

θαρτου νερού και δέκα εκατομμύρια άνθρωποι

πεθαίνουν το χρόνο από το νερό που πίνουν!!!

Η συνολική ποσότητα νερού που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των αν-

θρώπινων αναγκών είναι μικρότερη από

200.000 km3 , ποσοστό χαμηλότερο του 1%

των συνολικών αποθεμάτων.

Η κατανάλωση νερού αναμένεται να αυξηθεί

κατά 60% το 2025 στις αναπτυσσόμενες

χώρες και κατά 22% στις αναπτυγμένες

χώρες.

Στο 70% των ευρωπαϊκών πόλεων με πληθυ-

σμό άνω των 100.000 κατοίκων, τα υπόγεια

ύδατα καταναλώνονται και μολύνονται με

ρυθμούς ταχύτερους από ότι αναπληρώνον-

ται.

Το 2025 εκτιμάται ότι τα 2/3 του παγκόσμιου

πληθυσμού θα υποφέρει από έλλειψη νερού

ικανού για ασφαλή κατανάλωση.

Καθημερινά, 2.500.000.000 τόνοι ανθρωπίνων

και βιομηχανικών αποβλήτων, διατίθενται σε

υδατικούς φορείς.

Οι μισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξα-

φανισθεί από το 1900!!!

Μεταξύ  1991 και 2010 περισσότεροι από

870.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από

φυσικές καταστροφές, εκ των οποίων το 90%

συνδεόταν με το νερό.

Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών,

απαιτούνται 20-50lt καθαρού νερού ημερη-

σίως για την κάλυψη των βασικών αναγκών

(πόση, μαγείρεμα, καθάρισμα) κάθε ανθρώ-

που. 

Περισσότεροι από 894.000.000 άνθρωποι παγ-

κοσμίως (ποσοστό μεγαλύτερο του 16%) δεν

έχει πρόσβαση στην προαναφερόμενη ποσό-

τητα καθαρού νερού. Σε αυτά προστίθενται

και 200.000.000 της Κίνας που πρόσφατα δη-

μιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διάρροια είναι μια

από τις κυριότερες αιτίες θανάτου. Περίπου

το 80% των θανάτων από διάρροια οφείλεται

στην έλλειψη κατάλληλων εγκαταστάσεων

καθαρισμού και εξυγίανσης του  πόσιμου

νερού.

Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει

εξαιτίας της ελλιπούς υγιεινής του νερού.

Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι, μπορεί

από μόνο του να μειώσει την εμφάνιση περι-

στατικών διάρροιας κατά 51%.  

Στο 20% περίπου της συνολικής καλλιεργήσι-

μης γης παγκοσμίως εφαρμόζονται τεχνητοί

τρόποι άρδευσης. Το εναπομείναν 80% εκμε-

ταλλεύεται το νερό της βροχής.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η ποσότητα

του χιονιού των Ιμαλαΐων, το οποίο παρέχει

τεράστιες ποσότητες νερού γεωργικής χρή-

σης στην Ασία, εκτιμάται ότι θα ελαττωθεί

κατά 30% το 2030.

Η ημερήσια απαίτηση σε πόσιμο νερό είναι 2-

4 λίτρα ανά άτομο. Η παραγωγή, όμως, της

απαιτούμενης ημερήσιας ποσότητας τροφής

χρειάζεται την κατανάλωση 2.000 έως 5.000

λίτρων νερού.

Παρ’ όλα αυτά η κατεύθυνση για εμπορευμα-

τοποίηση του νερού προχωράει κανονικά

(οδηγία 2000/60)  απελευθερώνοντας το από

την κρατική προστασία των περιβαλλοντικών

υπηρεσιών μεταξύ αυτών η άρδευση και η

αποχέτευση.                                                                                              

Μόνο το 2012 ο τζίρος στην παγκόσμια αγορά

των υδάτινων πόρων ξεπερνούσε τα 120 δις

δολάρια ενώ το 2015 ξεπέρασε το 1,5 τρις,

όπου το 92% το εκπροσωπούν 10 μονοπωλια-

κοί όμιλοι.

Και στην Ελλάδα
2 εκατομμύρια Έλληνες πίνουν επικίνδυνο

νερό για την υγεία τους. Έρευνες του ΠΑΚΟΕ

και άλλων φορέων έδειξαν ότι το αρσενικό, το

εξασθενές χρώμιο, παράγωγα χλωρίου, σίδη-

ρος, αμμώνιο, νιτρώδη άλατα και άλλα επικίν-

δυνα χημικά συστατικά βρίσκονται στο νερό

«ανθρώπινης κατανάλωσης» πολλών Δήμων

και ο εκάστοτε «αρμόδιος» δεν δίνει καμία ση-

μασία. Συγκεκριμένα σε σαράντα περιοχές

της Κεντρικής Μακεδονίας, δεκαπέντε της

Δυτικής Ελλάδας, δέκα της Ανατολικής Ελλά-

δος, είκοσι  της Στερεάς Ελλάδας, τριάντα

της Πελοποννήσου και σε είκοσι  νησιά, το

νερό για την ανθρώπινη κατανάλωση θεωρεί-

ται ακατάλληλο και επικίνδυνο για την χρήση

αυτή. Το ΠΑΚΟΕ πραγματοποιώντας μετρή-

σεις σε πολλές περιοχές ανέδειξε το πρό-

βλημα, όπως για παράδειγμα το επικίνδυνο

νερό στον Βόλο, Χίο, Αλμυρό, Καρδίτσα, Ηρά-

κλειο, Χαλκίδα, Ωροπός, Κορωπί, Θεσσαλο-

νίκη, Ήπειρο, Φωκίδα κ.α. 

Παρατάθηκε για ένα χρόνο η αδειοδότηση στην

ΛΑΡΚΟ για τα απόβλητά της που ρυπαίνουν με

καρκινογόνες ουσίες τους υδροφορείς.

Τα ποτάμια της χώρας είναι από μέτρια ως

κακή η κατάσταση  τους σε ποσοστό 64%

18% της επικράτειας έχει χωριστεί σε ζώνες

νιτρορύπανσης (Κάμπος Ημαθίας, Θεσσαλονί-

κης, Πέλλας, Θεσσαλικός Κάμπος, Κωπαΐδα,

λεκάνη Στρυμόνα, Έβρος) και ήδη επιβάλλον-

ται πρόστιμα γι’ αυτήν. 

Πέρα όμως από τα επικίνδυνα συστατικά που

φτάνουν στον υδροφόρο ορίζοντα εξαιτίας

βιομηχανικών και αγροτικών χρήσεων, στην

Ελλάδα υπάρχει εντονότατο πρόβλημα με το,

σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένο και πεπαλαι-

ωμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Οι σωλήνες είναι

κατασκευασμένες από αμίαντο, ενός υλικού

απαγορευμένου πια και κατηγορούμενο για

καρκινογενέσεις. Το δίκτυο αυτό φτάνει τα

7000 χλμ και είναι κυρίως κατασκευασμένο

από αμιαντοσωλήνες (περίπου το 50%) και

χρήζει άμεσης αντικατάστασης.

Πέρα από την χημική ρύπανση υπάρχει και η

μικροβιακή μόλυνση. Σύμφωνα με στοιχεία

της ΕΥΔΑΠ, οι μικροβιακές αναλύσεις είναι

περίπου 10.000 το χρόνο, που είναι πολύ

λίγες για το συνολικά διανεμόμενο νερό (360

εκατομμύρια κυβικά μέτρα). 

Το ΠΑΚΟΕ μετά από μετρήσεις ανέδειξε έν-

τονα προβλήματα μικροβιακής μόλυνσης του

νερού, ειδικά στα σημεία όπου γίνεται ανάμιξη

νερού κάποιας πηγής που εκμεταλλεύεται

ιδιώτης με νερό της ΕΥΔΑΠ. Οφείλουμε όμως

να δεχθούμε ότι συγκριτικά με άλλες χώρες

και πόλεις το νερό της ΕΥΔΑΠ υπερτερεί.

Αμφίβολης ποιότητας

και τα εμφιαλωμένα
Με στοιχεία που δημοσίευσε το ΠΑΚΟΕ

όμως, και τα εμφιαλωμένα νερά είναι αμφι-

βόλου ποιότητας και πολλές φορές καθί-

στανται επικίνδυνα, με υψηλές

συγκεντρώσεις μικροβίων, κολοβακτηριδίων

και σκληρότητας. Το Γενικό Χημείο του Κρά-

τους από το 1995 μέχρι το 2015 είχε πραγ-

ματοποιήσει αναλύσεις σε 2800 δείγματα,

περίπου 200 το χρόνο.  Δηλαδή, χίλια εξακό-

σια δείγματα σε εννιακόσια εκατομμύρια

λίτρα νερού.

Αξιόπιστο το ένα δείγμα στα 1.5 εκατομμύριο

μπουκάλια νερού;

Τα δε φίλτρα που υποτίθεται ότι λύνουν τα

προβλήματα, σε πολλές περιπτώσεις δημι-

ουργούν μεγαλύτερο (ιδιαίτερα σε μικρόβια) 

Σχεδόν 2.400 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο

αναλογούν στην κατανάλωση κάθε κατοίκου

της Ελλάδας, όταν ο αντίστοιχος παγκό-

σμιος μέσος όρος είναι 1.240 κυβικά μέτρα.

Η τιμή αυτή καθιστά την Ελλάδα δεύτερη(!!!)

στη σχετική κατάταξη παγκοσμίως πίσω μόνο

από τα Η.Π.Α.

Το 86% του νερού που καταναλώνεται σή-

μερα στην Ελλάδα αφορά την άρδευση, το

11% την ύδρευση, και το 3% καλύπτει ανάγ-

κες της βιομηχανίας.

Το 60% του νερού που αντλείται στην Ελ-

λάδα από λίμνες, και ποτάμια χάνεται λόγω

απωλειών από το δίκτυο μεταφοράς του.

Γι’ αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί Συμ-
βούλιο Διαχείρισης Νερού γιατί οι καιροί
ου μενετοί και βέβαια το νερό σε καμμία
περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται εμπόριο

Αγαθό σε έλλειψη το νερό και όχι εμπόρευμα!
Οι μισοί υγροβιότοποι του πλανήτη έχουν εξαφανιστεί! 

Κάθε 20 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από έλλειψη νερού!

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν αφιερωμένη στο νερό, μια που η 22α

Μαρτίου είναι παγκόσμια ημέρα νερού.

Το νερό φέτος και στη χώρα μας δεν είναι αρκετό, αφού οι βροχές

ήταν πολύ λίγες καθώς και τα χιόνια.

Εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη πεθαίνουν από έλλειψη

νερού!

Το νερό, όμως είναι αγαθό που στερούνται πολλές χώρες, και οι επι-

στήμονες τονίζουν ότι μετά το 2020 θα έχουμε πολέμους για το

νερό!
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Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία δράσης «Το Λονδίνο έπεσε» και

την απολαυστική ταινία κινουμένων σχεδίων  «KUNG FU
PANDA 3», (μεταγλωττισμένη)

Προβολές έως Τετάρτη 30 Μαρτίου

«KUNG FU PANDA 3» (μεταγλωττισμένη), θα προ-

βληθεί την Κυριακή 27/3, στις  5.30 μ.μ.

Όταν ο για χρόνια χαμένος πατέρας του Πο, ξαφνικά επανεμφα-
νίζεται, οι δυο τους ταξιδεύουν σε έναν μυστικό παράδεισο, όπου
κατοικούν αρκουδάκια «panda», για να συναντήσουν δεκάδες ξε-
καρδιστικούς χαρακτήρες. Όμως, όταν ο υπερφυσικός κακός Κάι,
αρχίζει να σαρώνει την Κίνα, νικώντας όλους τους πολεμιστές
κουνγκ-φου, ο Πο πρέπει να κάνει το αδύνατο: να εκπαιδεύσει
όλους τους αδέξιους και αραχτούς συντρόφους του, για να γίνουν

η απόλυτη συμμορία Kung Fu Panda!

«ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΠΕΣΕ» (London Has Fallen)

Προβολές: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Προβολές έως Τετάρτη 30 Μαρτίου

Σκηνοθεσία: Μπάμπακ Νατζάφι

Μετά τον θάνατο του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος
πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, οι σημαντικότεροι
ηγέτες του δυτικού κόσμου, ταξιδεύουν στο Λονδίνο, για
την κηδεία. Αυτό όμως, που ξεκινά ως το πιο καλά προστα-
τευμένο γεγονός στη Γη, μετατρέπεται σε ένα θανάσιμο
σχέδιο... 
Γενική είσοδος: 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με

7 ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ\ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Τηλ.: 22990 23924

Κινηματογραφικές προβολές στο Μαρκόπουλο

Από τη Δευτέρα  28 Μαρτίου 2016 στο

Θέατρο «Άλφα», κάθε Δευτέρα-Τρίτη

στις 21:00 παρουσιάζεται η κωμωδία

«Όταν ο Hitler συνάντησε τον Freud»,
σε διασκευή-σκηνοθεσία Μπάμπη Κλα-

λιώτη.

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία για την επί-

σκεψη ενός άνδρα που πρόκειται να

γίνει διάσημος, σ΄έναν ήδη διάσημο

ψυχίατρο, στη Βιέννη του 1920, ζη-

τώντας τη βοήθειά του, μια και η σε-

ξουαλική του ζωή δεν είναι αυτή που

θα επιθυμούσε ο ίδιος...

Ποιός είναι όμως ο ασθενής που επι-

σκέπτεται τον διασημότερο ψυχίατρο

στον κόσμο!

Το θέατρο Άλφα φέρνει τον Χίτλερ και

την φιλενάδα του Κριστίν στο ιατρείο

του Σίγκμουντ Φρόυντ!

Ο Φρόυντ αναλαμβάνει να βοηθήσει

αυτό το …ασυνήθιστο ζευγάρι, και δεν

αργεί να ξεκινήσει μια σειρά από ανα-

πάντεχες, «δυσάρεστες» αλλά εξαιρε-

τικά κωμικές καταστάσεις. Οι μορφές 

του υποψήφιου δικτάτορα και του δια-

σημότερου ψυχίατρου είναι σκιαγρα-

φημένες με γλαφυρότητα και πολύ χι-

ούμορ.

ΣΚΗΝΙΚΑ: Σοφία Κόκκουρα

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ζωή Αρβανίτη

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΤΣΕΛΟ: Σταύρος

Παργινός

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μόνικα Κο-

λοκοτρώνη

ΦΩΤΙΣΜOI: EVENTS DYNAMICS

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σταυρούλα Παναγοπούλου

Θέατρο ΑΛΦΑ

Πατησίων 37 & Στουρνάρη (απέναντι

από το Πολυτεχνείο) 104 32, Αθήνα

Τηλ. 210 -5238742

e-mail : theatroalpha@gmail.com

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Δευτέρα-Τρίτη 21:00

Εισιτήρια: 8 ευρώ κανονικό, 5 ευρώ

φοιτητικό-άνεργοι. Διάρκεια: 70΄  

‘’First Date’’
Από 28 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15,

η Art and media zone & ο πολυχώρος Αθηναΐς παρουσιά-

ζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα… το musical του

Broadway, ‘’First Date’’, του Austin Winsberg
Βρισκόμαστε σ’ένα εστιατόριο όπου έχει κανονιστεί το τυφλό ραν-

τεβού ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Από τη μια ο Άαρον, ο

κλασικός τύπος του καλού παιδιού που τον έχει εγκαταλείψει η γυ-

ναίκα του και μετά από πολύ καιρό ο κολλητός του τον πείθει να

πάει σε τυφλό ραντεβού και από την άλλη η Κάσι, το ανεξάρτητο

κορίτσι που γοητεύεται από τα «κακά αγόρια»...  Θα καταφέρει το

ζευγάρι να μετατρέψει ένα καταστροφικό τυφλό ραντεβού σε κάτι

ξεχωριστό και μοναδικό που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα τους…

Ημέρες παραστάσεων: Δευτέρα 21:15, Τρίτη 21:15

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 15 € (κανονικό), 10 (φοιτητικό, ανέργων). 

Πολυχώρος Αθηναΐς (Γκάζι). Μετρό Κεραμεικός)

Διεύθυνση: Καστοριάς 34 |  Τηλέφωνο: 210 3480080

«Μεσαίες Προσδοκίες»

Το Θέατρο Ακαδημία Πλάτωνος παρουσιάζει από τις

18 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

την παράσταση «Μεσαίες Προσδοκίες» του Νικόλα

Ανδρουλάκη. Ο συγγραφέας, στο δεύτερο θεατρικό

του έργο καταπιάνεται με την έμφυτη τάση της αν-

θρώπινης φύσης που οδηγεί διαχρονικά τις κοινωνίες

στον αλληλοσπαραγμό. Επεξεργάζεται την ανάγκη

των ανθρώπων για βία σε ένα νοσηρό, φανταστικό

μέλλον και το αποτέλεσμα είναι περίεργο και αστείο,

αλλά κυρίως είναι σκοτεινό.

Το έργο διαδραματίζεται στην Ελλάδα το έτος 2031,

μέσα σε ένα σκληρό καθεστώς, όπου έννοιες όπως

«οικονομία», «ανάπτυξη», «πληθωρισμός», «εργασία»

είναι αρρωστημένα διαστρεβλωμένες. Σε ένα σχεδόν

χρεοκοπημένο ενεχυροδανειστήριο αγοράς χρυσού,

μία νεόπτωχη οικογένεια με απωθημένα και προσδο-

κίες, περιμένει καλεσμένους και εμφανίζονται όσοι

δεν έπρεπε να έρθουν. Ανάμεσά τους αληθινοί ήρωες

του Τσαρλς Ντίκενς που ταξιδεύουν στον χρόνο ψά-

χνοντας ένα «λιμάνι» για να προστατεύσουν την

αγάπη τους από τη βία των αιώνων. Ή να προκαλέ-

σουν εξέγερση.

Ο Νικόλας Ανδρουλάκης σκηνοθετεί και πρωταγωνι-

στεί στην παράσταση, μαζί με τους ηθοποιούς Λένα

Γιάκα, Στέφανο Μουαγκιέ, Άρτεμη Γρύμπλα, Ναταλία

Δήμου, Κωνσταντίνο Πλαγιανό, Δώρα Παρδάλη.

Τζωρτζινα Καλέργη

Oταν ο Χίτλερ συνάντησε τον Φρόιντ...

«Ας ερχόσουν για λίγο»

O Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας,

πάει θέατρο, τη Δευτέρα 4 Απριλίου, στο έργο “Ας
ερχόσουν για λίγο», στο θέατρο “Ελληνικός κό-
σμος”.
Διαρκεια : 180 '

Σκηνοθ.:Δ. Μαλισσόβας

Ερμηνεύουν: Γ. Μπέζος, Τ. Τρύπη, Ευρυδίκη, Β. Κου-

ρούπη. Μουσ. δ/νση: Γ. Παπαζαχαριάκης. Σκην.: Αρ.

Μουστάκα. Κοστ.: Χρ. Πανοπούλου. 

Η αναχώρηση γίνεται στις 18.15 από την πλατεία

Αλσους στον Αγιο Νεκτάριο. Η τιμή μαζί με το

πούλμαν είναι 21 ευρώ.

Πληροφοριες Αμπατζογλου Κυριακος

6937120050΄-  6938209798

Αφιέρωμα στο
Σταύρο Ξαρχάκο

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα

- Λαγονησίου” οργανώνει μουσική βραδιά “αφιέρωμα

στον Σταύρο Ξαρχάκο”, το Σάββατο 2 Απριλίου στις

8 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Σαρωνι-

κού, στα Καλύβια.

Συμμετέχει η Χορωδία του Συλλόγου. Διδασκαλία και

διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας ο Αιμίλιος Γιαν-

νακόπουλος. Απαγγελίες: Γιώργος Πετρινόλης, Τασία

Βαλλαχή

Είσοδος ελεύθερη, με δυνατότητα συλλογής τροφί-

μων και ειδών υγιεινής για το Κέντρο Προσφύγων στο

Λαύριο.
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"Το τέρας και εγώ"
Παρουσίαση του βιβλίου του Σταμάτη Μαλέλη, "Το
τέρας και εγώ" των εκδόσεων Μίνωας θα γίνει την

Τετάρτη 30/3, ώρα 8 μ.μ. Στο πάνελ θα συμμετέ-

χουν η  αντιπρόεδρος Μπέσσυ Αργυράκη, η ψυχο-

λόγος Life Coach Ιωάννα Μπερσιμά και η  ηθοποιός

Δήμητρα Μπαλτούνα με μέλη της θεατρικής ομά-

δας του Δήμου Γλυφάδας. 

Κεντρικός ομιλητής ο Σταμάτης Μαλέλης.

“Kρητικό θέατρο και λογο-
τεχνία στην Αναγέννηση”

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 7μ.μ., στο πρόγραμμα εκδη-

λώσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου

8 και Ακαδημίας 7ος όρ. Αθήνα), θα μιλήσει ο γιατρός γιάν-

νης κορναράκης του μάνθου, αντιπρόεδρος του Αττικού

Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας και δοκιμιογράφος στην

ΕΒΔΟΜΗ, με θέμα: “Kρητικό θέατρο και λογοτεχνία στην
Αναγέννηση”.
Απαγγέλει, ο ποιητής Χαράλαμπος Βασιλάκης.

Συντονίζει ο γεν. έφορος του Δ.Σ. της ΕΕΛ. Γιώργος Μα-

ρινάκης ποιητής και μουσικοσυνθέτης.

Πληροφορίες 6944768180

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
Περπατώντας στα αχνάρια των αρχαίων φιλοσόφων

Η “Εναλλακτική  Δράση” θα πραγματοποιήσει ξενά-

γηση την Κυριακή 27 Μαρτίου, στον ειδυλλιακό

χώρο, όπου στην αρχαιότητα κυλούσαν  τα νερά

τους οι ποταμοί, Ιλισός και  Ηριδανός. Ανάμεσα στα

δύο αυτά ποτάμια  που  πήρε το όνομά του από το

ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, ίδρυσε ο Αριστοτέλης

τη φιλοσοφική σχολή του, το περίφημο Λύκειο, το

335 π.Χ, όταν διαφοροποιημένος φιλοσοφικά και

ιδεολογικά από τον δάσκαλό του, αποχώρησε από

την Ακαδημία  του Πλάτωνα. 

Η συνάντηση θα είναι στις 11 π.μ. στη διασταύ-

ρωση Βασ. Σοφίας και Ρηγίλης μπροστά στη  λέσχη

αξιωματικών. 

Δηλώσεις συμμετοχής Γ. Σούλτος  6906468807  

email ena.drasi@gmail.com

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ των 3Β

Εκδρομή στη Νεμέα, Μονή

Φανερωμένης Χιλιομοδίου

Μονοήμερη εκδρομή (δωρεάν), Σάββατο 2 Απριλίου

στη Νεμέα, Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου.

Εγγραφές: 

Δευτέρα 28 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βάρης

Τρίτη 29 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βούλας

Τετάρτη 30 Μαρτίου - 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης.

Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
Παρασκευή 08 Απριλίου 2016

I.M. Οσίου Εφραίμ Νέα Μάκρη 
Τιμή Πούλμαν 7€

Εγγραφές: 

Δευτέρα 28 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βάρης

Τρίτη 29 Μαρτίου - έναρξη 9.00 π.μ. ΚΑΠΗ Βούλας

Τετάρτη 30 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βουλιαγ-

μένης

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Το In Progress Feedback Festival 2016

επιστρέφει και φέτος, για έβδομη συ-

νεχή χρονιά, με ανανεωμένο χαρα-

κτήρα και έτοιμο να …βγει στους

δρόμους! Γνωστά σημεία της πόλης αλ-

λάζουν για λίγο χαρακτήρα και από τις

28 Μαρτίου ως τις 25 Απριλίου, γειτο-

νιές της Αθήνας γεμίζουν χαμόγελα,

φαντασία, ρυθμό, δημιουργικότητα. 

Το αγαπημένο φεστιβάλ του ΚΙΝΗΤΗΡΑ

είναι φέτος αφιερωμένο στις όμορφες

εκπλήξεις που μπορούν να (μας) συμ-

βούν στο καθημερινό αστικό τοπίο. 

Έξι site-specific έργα παρουσιάζονται

ξαφνιάζοντας θετικά σε διαφορετικά

σημεία της πόλης, σε χώρους αναμονής

επιβατών, σε πλατείες, σε δρόμους, σε

λιμάνια. Στο διαγωνιστικό κομμάτι παί-

ρουν μέρος οι: Κατερίνα Δρακοπούλου,

Ονείρων Ύλη, Mangola Productions,

Συμμορία του Ήλιου, Ομάδα Soyuz,

Marielys Burgos Meléndez.  

Στο In Progress Feedback Festival αυτή

τη χρονιά συμμετέχουν και δύο resident

artists [Tomas Danielis, Claire Huber], οι

οποίοι θα φιλοξενηθούν και θα εργα-

στούν στον ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ενώ οργανώνε-

ται πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων

στον ίδιο χώρο: σεμινάρια, εργαστήρια,

προβολές ταινιών και διαλέξεις. 

Ακόμα, η ομάδα του ΚΙΝΗΤΗΡΑ έχει

ετοιμάσει μία παράσταση-έκπληξη, στο

πνεύμα του φεστιβάλ με τίτλο “Ανύπο-

πτος Χρόνος”.

Το 2016 είναι μία ιδιαίτερη και πολύ ση-

μαντική χρονιά για το In Progress Feed-

back Festival, καθώς συμπεριελήφθη

στα καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης

από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή EFFE

(Europe for Festivals, Festivals for Eu-

rope, www.effe.eu).

Στην εορταστική ατμόσφαιρα προστίθε-

ται και ο εορτασμός των 20 χρόνων ΚΙ-

ΝΗΤΗΡΑ. 

Γι’ αυτό και το φεστιβάλ φέτος «ενι-

σχύεται» με ένα μεγάλο πάρτυ, γιορτά-

ζοντας την πανευρωπαϊκή βράβευση,

το In Progress Feedback Festival 2016

και τα γενέθλια του ΚΙΝΗΤΗΡΑ! 

Ο Δήμος Σαρωνικού,   γιορτάζει και

εφέτος την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, με ειδικά

σχεδιασμένες εκδηλώσεις από το Νομικό Πρόσωπο

«ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και το Θεατρικό Εργαστήρι. 

Την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016 στις 20:00, θα παρου-

σιαστεί στο Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού στα

Καλύβια, ειδική εκδήλωση, αποτελούμενη από δύο

μέρη. Ως είθισται την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, θα

διαβαστεί από τον σκηνοθέτη Γιώργο Πετρινόλη το

μήνυμα, το οποίο έχει ετοιμάσει μια σπουδαία προ-

σωπικότητα του χώρου και αναγιγνώσκεται σε όλα

τα θέατρα. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ειδικό αφιέρωμα στον

ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, για την προσφορά του

στο χώρο του θεάτρου και της τέχνης γενικότερα.

Ομιλητές θα είναι ο σκηνοθέτης Βασίλης Κυρίτσης

και ο κριτικός λογοτεχνίας και ποιητής Σέργιος Μαυ-

ροκέφαλος. Στην αφήγηση θα συμμετέχουν οι ηθο-

ποιοί Στέλιος Ψαρουδάκης και Άριελ Κωνσταντινίδη.  

Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστούν κωμωδίες,

μονόπρακτα, από τα Θεατρικά Εργαστήρια των

Δήμων Σαρωνικού & Λαυρεωτικής, με τη συμμε-

τοχή ερασιτεχνών, πολύ ταλαντούχων ηθοποιών. 

Η παρουσίαση της εκδήλωσης και η αναφορά στη ζωή

και το έργο του Άγγελου Αντωνόπουλου θα γίνει από

την ηθοποιό Αναστασία Βαλαχή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Θεατρικά 
μονόπρακτα

Η “Χρυσή Τομή” Κερατέας τιμώντας

την παγκόσμια ημέρα θεάτρου, παρου-

σιάζει διήμερο εκδηλώσεων με θεα-

τρικά μονόπρακτα από θεατρικές

ομάδες της Ανατολικής Αττικής.

Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Μαρτίου

στις 8μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστι-

κού Κέντρου Κερατέας.

Είσοδος ελεύθερη.

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου με εκδηλώσεις

«Taylor University Chorale»

στο Μαρκόπουλο

Το Μαρκόπουλο είναι μια από τις οκτώ ελληνικές πό-

λεις, που θα φιλοξενήσουν τη Συναυλία της 50μελούς

νεανικής χορωδίας «Taylor University Chorale» (Η.Π.Α.),

μαζί με το φωνητικό σύνολο «Taylor Sounds Chamber

Ensemble», στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, για τρίτη

φορά τη χώρα μας.

Την εκδήλωση διοργανώνει η «Συντροφιά των Μεσο-

γείων» σε παραγωγή της «Logosmusic», με την υπο-

στήριξη του Δήμου Μαρκοπούλου και της Κοινωφελούς

Δημοτικής Επιχείρησης (Κ.Δ.Ε.Μ.). Η Συναυλία θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016 και

ώρα 7.30 μ.μ., στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτε-

μις» (Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο).

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια περιή-

γηση στην ιστορία της χορωδιακής μουσικής, από την

Αναγέννηση μέχρι τον 20ο αιώνα και από τα φωνητικά

jazz και spirituals, μέχρι τις μουσικές συνθέσεις έργων,

βραβευμένων με Όσκαρ, υπό τη διεύθυνση της μαέ-

στρου Dr. JoAnn Rediger.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς συσκευασμένων

τροφίμων μακράς διαρκείας, στο χώρο της εκδήλωσης,

για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκοπού-

λου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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"Υστερόγραφο 
στη Δολοφονία Πολκ"

Το ιστορικό ντοκιμαντέρ "Υστερόγραφο στη Δολοφονία
Πολκ" του Νίκου Αναγνωστόπουλου, θα προβάλει το “Αρ-

χείο Πολέμου” (Μηθύμνης 36, Πλατεία Αμερικής), το

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016 και ώρα 19:30.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Νίκος Αναγνωστόπουλος, θα

παρευρίσκεται στην προβολή, όπως επίσης και στον διά-

λογο, που θα ακολουθήσει μετά το πέρας της ταινίας, με

τους φίλους του Αρχείου.  

Το "Αρχείο" καλωσορίζει τους φίλους του σε αυτή την

πραγματικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός θέματος

που - όπως θα έλεγαν οι εφημερίδες της εποχής- "συνε-

κλόνισε το Πανελλήνιο" αλλά και που συνεχίζει μέχρι σή-

μερα να παραμένει αμφιλεγόμενο και ίσως -ακόμη-

ανεξήγητο.

Τον Μάη του 1948 ένα πτώμα

επιπλέει στον Θερμαϊκό

Κόλπο, κοντά στον Λευκό

Πύργο. Είναι του Αμερικανού

δημοσιογράφου Τζόρτζ

Πόλκ του δικτύου του CBS, ο

οποίος επιχειρούσε να λάβει

συνέντευξη από τον αρχηγό

του Δημοκρατικού Στρατού

Μάρκο Βαφειάδη. Με την

ανακάλυψη του πτώματός

του πανικοβάλλονται οι Αρχές που αναζητούν εναγω-

νίως ενόχους.

Τους βρίσκουν στο πρόσωπο δύο στελεχών του ΚΚ και

του δημοσιογράφου Στακτόπουλου. Μολονότι είναι εμ-

φανές πως πρόκειται περί πλεκτάνης, καταδικάζονται.

Το μυστήριο της δολοφονίας παραμένει ανεξιχνίαστο

ενώ οργιάζουν οι μυστικές υπηρεσίες. Κι όμως τρεις

απόπειρες να αναψηλαφηθεί η υπόθεση δεκάδες χρόνια

αργότερα, παραμένουν άκαρπες.

Σε αυτή την περίεργη κι εξοργιστική υπόθεση αναφέρε-

ται το ντοκιμαντερ «ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΟΛΚ» της σειράς ντοκιμαντέρ «ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ».

Μιλούν: Ο επίτιμος Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

και χειρισθείς της αίτησης αναψηλάφησης Αθανάσιος

Καφίρης, ο καθηγητής Γιώργος Αναστασιάδης, η συγγρα-

φέας και ιστορική ερευνήτρια Σοφία Νικολαϊδου καθώς

και ο ιστορικός ερευνητής Άγγελος Σιδεράτος.

Καλόν θα είναι εάν θέλετε να παρακολουθήσετε την εκ-

δήλωση να ενημερώσετε σχετικά, την Μάκα Ντοκχνάτζε

στο τηλέφωνο του Αρχείου 2108676390, ή στο κινητό

69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργό-

τερο μέχρι 6/4/2016 καθώς ο χωρος είναι περιορισμένος.

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης

συνεχίζει με επιτυχία τη λειτουργία του για 3η χρονιά

και ενημερώνει τους δημότες για τις νέες ώρες λει-

τουργίας του:

―  από Δευτέρα έως Παρασκευή, 14:00  – 20:00 

Καλούνται όσοι έχουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ,

λευκά είδη, παιχνίδια, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές συ-

σκευές κ.α., τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και

δεν τα χρειάζονται πια, να τα διαθέσουν στο Κοινω-

νικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης.

Με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων επιτυγχά-

νεται η ανανέωση των ειδών που προσφέρονται στον

κόσμο τροφοδοτώντας επαρκώς τις ανάγκες τους..

… μπορεί ο καθένας να αφήνει ό,τι δε χρειάζεται
και να παίρνει ό,τι του χρειάζεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στους κάδους ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων

(μπορντώ κάδοι), τοποθετούμε ΜΟΝΟ τα φθαρμένα

και όσα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το Κοινωνικό Ανταλλακτήριο του Δήμου Παλλήνης,

στεγάζεται στο χώρο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Δήμου Παλλήνης, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Παλλή-

νης (Λ.Λεονταρίου). 

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2031614

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης της

Παιανίας, μας ενημέρωσε για τα

αρχαία που αποκάλυψαν τα έργα

της αποχέτευσης στην Παιανία. 

Συγκεκριμένα:

Στο κέντρο της Παιανίας, μπροστά

στο Ταχυδρομείο, αποκαλύφθηκε

υπόστρωμα αρχαιολογικού ενδια-

φέροντος, καθώς το συνεργείο

των έργων της δημοτικής αποχέ-

τευσης εκτελούσε την εκσκαφή

στη γωνία των οδών Καραολή-Δη-

μητρίου και Σταμάτη.

Σχεδόν αμέσως έσπευσαν αρχαι-

ολόγοι, που ξεκίνησαν την εργα-

σία της έρευνας. Με μια πρώτη

οπτική επαφή δεν προκύπτει κάτι

ιδιαίτερο πέρα από μια επιμήκη λι-

θόστρωτη επιφάνεια εδάφους.

Πάντως οι εργασίες των επιστημό-

νων συνεχίζονται πράγμα που εν-

τείνει το ενδιαφέρον για

ενδεχόμενη – και ευκταία – αρχαι-

ολογική επιτυχία.

Θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη

φορά, που το Παιανιώτικο υπέδα-

φος αποδίδει καρπούς της αρ-

χαίας ιστορίας. Παλαιότερα στο 1ο

Δημοτικό Σχολείο της πόλης στε-

γαζόταν αποθηκευμένη συλλογή

αρχαίων (επιγραφικά, γλυπτά,

κ.λ.π. μνημεία) καθώς και διά-

σπαρτο μαρμάρινο αρχαιολογικό

υλικό στο προαύλιο του σχολείου,

προερχόμενο από εκσκαφές περα-

σμένων χρόνων. Πριν μερικές δε-

καετίες η συλλογή αυτή

μεταφέρθηκε στο Μουσείο της

Βραυρώνας, όπου και εκτίθεται

ένα αξιόλογο μέρος της.

Αρχαία αποκάλυψε 

η σκαπάνη στην Παιανία

Διεκδίκησε μία θέση 

εργασίας στην αγορά

3 Ημέρες - 5 Εισηγήσεις - 4 Θεματικές

Δωρεάν σεμινάρια:
Χρήση Microsoft Office - Βιογραφικό - Συνέντευξη 

Εργασία - Ταλέντα & Δυνατά Σημεία.

Γνωρίζουμε τις διαφορές μας.

Προετοιμαζόμαστε για το Αύριο

28, 29 & 30 Μαρτίου 2016

Επισκοπεία Ιεράς Μητρόπολης & Λαυρεωτικής (Ηρώων

Πολυτεχνείου & Κακαβά, Λαύριο)

Εγγραφές: www.mellon-accelerator.eu

Νέο ωράριο στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο Παλλήνης

Με παρέμβαση εισαγγελέα πήρε 
έγγραφα του Δήμου

η μείζονα αντιπολίτευση της Παλλήνης!!

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Παναγιώτης Μερτύρης κατήγ-

γειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο (8.3.16) ότι ζήτησε τα σχέδια του Δημαρχείου

από την Πολεοδομία, η οποία αρνήθηκε να του τα δώσει και προσέφυγε ο ίδιος

στον Εισαγγελέα!

Ετσι μετά την παρέμβαση της Εισαγγελείς Πρωτοδικών, παρέλαβε τα σχέδια

του Δημαρχείου. Άσκησε δριμύτατη επίθεση στον Δήμαρχο τονίζοντάς του,

ότι είναι απαράδεκτο να μην μπορούν να  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα οι

δημοτικοί σύμβουλοι και ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμποδίζει κατ’
αυτόν τον αήθη τρόπο το έργο της Μείζονος Αντιπολίτευσης».
σ.σ. Δυστυχώς αυτή τη συμπεριφορά τη συναντάμε κατά κόρον σε πολλούς

Δήμους, όπου παρανομούν και οι αιρετοί που δίνουν τέτοιες εντολές, αλλά

και οι υπάλληλοι που υπακούουν σε τέτοιες εντολές.
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Μαθήματα Κινηματογράφου:

ΗΘΟΠΟΙΪΑΣ & ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Το Δίκτυο Σαρωνικού προγραμματίζει την υλοποίηση

ενός κύκλου σεμιναρίων για αρχαρίους, με αντικείμενο

την ηθοποιία και τη συγγραφή σεναρίου. Τελικός σκοπός

των μαθημάτων η παραγωγή, τουλάχιστον, μιας ταινίας

μικρού μήκους, με πρωταγωνιστές τους συμμετέχοντες

στα μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες, θα

γνωρίσουν το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου και θα

επικεντρωθούν, κυρίως, στην υποκριτική.

Θα αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση του πώς δημιουρ-

γείται μια ταινία, τη σχέση μεταξύ του ηθοποιού και του

σκηνοθέτη, μεθόδους ηθοποιίας (κινηματογράφου), δη-

μιουργία σεναρίου και πολλά άλλα.

Τα μαθήματα θα είναι εβδομαδιαία, με δίωρη διάρκεια.

Στα πρώτα οκτώ, μεταξύ άλλων, θα υπάρχουν θεατρικό

παιχνίδι και αυτοσχεδιασμοί, ενώ συνολικά θα απαιτη-

θούν 12 συναντήσεις, πριν ξεκινήσουν οι τελικές πρόβες

για το γύρισμα της ταινίας.

Διδασκαλία: Γιώργος Λογοθέτης, BA in Film & TV produc-

tion, York University, UK.

• Οι θέσεις για τα μαθήματα είναι αυστηρά περιορισμέ-

νες.

• Δηλώσεις συμμετοχής, είτε τηλεφωνικά στο: 6946-

268384 είτε με email στο: chloulas@yahoo.gr

http://wp.me/p2sCKj-1YE

Πεζοπορία στο

φαράγγι του Ασωπού
“Μονοπάτι των Σιδηροδρομικών”

Την Κυριακή 3/4/16 το τμήμα Πεζοπορίας του Αθλη-

τικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει  μο-

νοήμερη πεζοπορία στο «Μονοπάτι των

Σιδηροδρομικών», στους πρόποδες της Οίτης,

πάνω από το φαράγγι του Ασωπού. 

Πληροφορίες

Το ξεκίνημα του μονοπατιού είναι κοντά στο χωριό

Ηράκλεια και η κατάληξή του στο σιδηροδρομικό

σταθμό του Ασωπού.

Το μονοπάτι αυτό ονομάζεται "μονοπάτι των σιδη-

ροδρομικών" γιατί χρησιμοποιήθηκε για τη μετα-

φορά υλικών κατά την κατασκευή της

σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κ. Τιθορέας –

Λιανοκλαδίου στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στη διαδρομή θα απολαύσουμε τις σπηλιές και το

φαράγγι του Ασωπού, θαυμάζοντας ταυτόχρονα

τις γέφυρες και τα πέτρινα αρχιτεκτονικά της γραμ-

μής, στις γαλαρίες και τα ρέματα.

Είναι μια ιδανική πρόταση για εύκολη ημερήσια πε-

ζοπορική διαδρομή, ιδανική και για αρχάριους.

Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 5 χλμ.

Ώρα αναχώρησης την Κυριακή 3/4 στις 07:30 το

πρωί από το Δημοτικό Παρκινγκ Κερατέας (οδός

Φειδίου & Κυπρίων Αγωνιστών)

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στο τηλ.:

2299068314 καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσε-

λίδα του συλλόγου http://aonikikerateas.gr/, έως και

την Παρασκευή 1/4/2016

Αιφνιδιάστηκαν οι όμοροι κάτοικοι

γύρω από το γήπεδο της Βούλας,

όταν έλαβαν με δικαστικό επιμελητή,

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης (727/8.12.2015), την οποία τους

κοινοποιούν προκειμένου να λάβουν

γνώση και να εκφράσουν τυχόν εν-

στάσεις.

Να λάβουν δηλαδή γνώση ότι ο δρό-

μος που κατοικούν θα στενέψει, θα

γίνει μπροστά τους ένα κτίριο εννιά-

μιση μέτρα, θα γίνουν κερκίδες με

στέγαστρο (κι άλλο ύψος) και ένα

πάρκινγκ αυτοκινήτων.

Πού θα γίνουν όλα αυτά; Στο χαρακτη-

ρισμένο από δημιουργίας της πόλης

της Βούλας κοινόχρηστο πράσινο!!!

Η κεντρική πράσινη λουρίδα της Βού-

λας, που ξεκινούσε από εκεί που σή-

μερα είναι τα σχολεία και έφτανε στην

παραλία, λίγο λίγο εξαφανίζεται από

τις διάφορες αυθαίρετες και προσωρι-

νές(!) κατασκευές!!!

Ποια είναι όμως η απόφαση; 

Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχε-

δίου στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας, η

οικοδόμηση κτιρίου και η επέκταση

του γηπέδου.

Συγκεκριμένα η απόφαση περιλαμβάνει: 

α. Τη μετατόπιση των ρυμοτομικών

γραμμών κατά μήκος των οδών Περι-

κλέους και Λυκούργου, έτσι ώστε να

εξασφαλίζεται η ελάχιστη, σύμφωνα

με τις προδιαγραφές, απόσταση των

έξι μέτρων από τις υφιστάμενες γραμ-

μές του γηπέδου ποδοσφαίρου. Η

οδός Περικλέους διαμορφώνεται με

πλάτος δρόμου 15 μέτρων και η οδός

Λυκούργου με πλάτος δρόμου 16,50

μέτρων.

β. Τη μετατροπή μέρους του κοινωφε-

λούς χώρου σε κοινόχρηστο χώρο

στάθμευσης αυτοκινήτων.

γ. Τη δημιουργία τριών δομούμενων

χώρων για την κατασκευή κλειστού

γυμναστηρίου και νέων κερκίδων με

στέγαστρο και για τις βοηθητικές κτι-

ριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης

των αθλητικών εγκαταστάσεων

(χώροι γραφείων, αποδυτηρίων, υγιει-

νής, ιατρείου, αποθηκών κ.ά.).

δ. Την αύξηση των ειδικών όρων δό-

μησης του χώρου του γηπέδου και ει-

δικότερα:

ι. του συντελεστή δόμησης και κάλυ-

ψης σε 0,20 (από 0,10 που ισχύει).

ιι. του μέγιστου ύψους σε 9,50 μ. (από

4,00 μ. που ισχύει).

Η συνολική επιφάνεια του χώρου των

αθλητικών εγκαταστάσεων είναι

13.900,57 τ.μ. 

Οι δομούμενες επιφάνειες είναι

3.328,59 τ.μ.!

Η απόφαση αυτή λοιπόν πέρασε αβρό-

χοις ποσίν από το Δημοτικό Συμβού-

λιο, αφού την υπερψήφισαν όλοι οι

παρόντες σύμβουλοι.

Δεν γνωρίζουμε αν είχαν όλη τη με-

λέτη στα χέρια τους και ψήφισαν

υπέρ, γιατί στην εισήγησή του ο δή-

μαρχος, ανέφερε  ελάχιστα από όσα

καταγράφονται στο αποφασιστικό.

Δεν γνωρίζουμε - τελικά - εάν οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ότι

αυτός ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος

πράσινο κοινόχρηστο πάρκο και παρ’

όλα αυτά δεν αντέδρασαν!

Βέβαια πολλοί σύμβουλοι προέρχον-

ται από τη Βάρη και επομένως δεν

είναι ενημερωμένοι για τα της Βού-

λας.

Δεν μιλάω για τους συμβούλους της

πλειοψηφίας, διότι αυτοί ούτε φωνή

έχουν, ούτε άποψη, απλώς ψηφίζουν...

Σημειωτέον ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι

εργασίες και κατασκευάζονται μεταξύ

του υπάρχοντος γηπέδου και του σχο-

λικού συγκροτήματος, «τρία γήπεδα

καλαθοσφαίρισης».

Μάλιστα όπως μας καταγγέλουν κά-

τοικοι, έχουν κατ’ επανάληψιν ειδο-

ποιήσει την Αστυνομία για εργασίες

παράνομες (ούτε αριθμό αδείας δεν

είχαν αναρτήσει), και δεν είναι μικρής

κλίμακας όπως τους ανέφερε ο δή-

μαρχος, αλλά η Αστυνομία δεν πηγαί-

νει καν να κάνει αυτοψία!!!

Ανάστατοι οι κάτοικοι 

προσβάλλουν την απόφαση

με ενστάσεις

Με δύο ενστάσεις δεκάδων πολιτών,

απαντούν οι κάτοικοι της περιοχής

στην απόφαση του Δ.Σ. και τη μελέτη

για «παράνομη επέκταση ήδη παρανό-
μου εγκατάσταση γηπέδου, που επι-
πλέον, εφόσον υλοποιηθεί,
υποβαθμίζει το οικιστικό περιβάλλον
της περιοχής μας και επιδεινώνει τους
όρους διαβίωσής μας», σημειώνουν.

Στην πολυσέλιδη ένστασή τους κατα-

λήγουν: «Είναι βέβαιο ότι η δημιουρ-

γία μεγάλου γηπέδου στο μέσο των
κατοικιών μας, σε απόσταση μόλις 15
μέτρων από τις κατοικίες μας στην
οδό Περικλέους, οι αθλητικές εκδηλώ-
σεις, οι πολυπληθείς θορυβώδεις συγ-
κεντρώσεις και δραστηριότητες
μεγάλου αριθμού ατόμων θα διαταρά-
ξουν πλήρως τη γαλήνη και την ησυ-
χία μας - που όμως προστατεύεται
από τις πολεοδομικές διατάξεις. Θα
επιφέρουν αισθητική επιβάρυνση
λόγω της επιπρόσθετης δόμησης
καθώς και κυκλοφοριακή επιβάρυνση
η οποία πέραν της μεγάλης υποβάθμι-
σης της ποιότητας ζωής μας (ρύ-
πανση, θόρυβος κ.λπ.) ενέχει και
κινδύνους για τη ζωή ιδιαίτερα των
μαθητών των εντελώς γειτονικών
σχολείων».
Ζητούν δε την ανάκληση της

(727/8.12.2015) απόφασης του Δημο-

τικού Συμβουλίου.

Αννα Μπουζιάνη

Ανάστατοι οι κάτοικοι από την επέκταση του γηπέδου 
της Βούλας και των κτιριακών εγκαταστάσεων
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Η αλήθεια είναι, πως τόσο ο φιλελληνισμός

όσο και η φιλανθρωπία, κινούνται επάνω

στον ίδιο παρονομαστή,  στον παρονομαστή

της αμφισημίας.  

Πολλάκις  δε το  “φαίνεσθαι” καλύπτει το

“είναι”  και το  υποκρυπτόμενο.

Η γνωστή  όμως ως  δούκισσα της Πλακεν-

τίας, υπήρξε αδιαμφισβήτητο παράδειγμα

φιλελληνισμού, με  προσωπικές και από ερά-

νους δωρεές μεγάλες σε χρήματα στον

αγώνα του 1821,  με  ίδρυση   κοινωφελών

εκπαιδευτηρίων, προστασία των  κορασίδων

ενίων   αγωνιστών  και μάλιστα χωρίς  ανταλ-

λάγματα.

Αλλά  και στόλισε την Αττική με περιφανή μέ-

γαρα, κάτω από την επιμέλεια και εποπτεία

του ονομαστού αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλε-

άνθη. Κοντά μάλιστα σε όλα, αναμίχθηκε

ενεργά  και στην πολιτική του τόπου, άλλο

βέβαια  αν οι επιλογές της, ρευστές και αλ-

ληλοσυγκρουόμενες, υπάκουαν στις εκά-

στοτε  δικές της εμπάθειες  και επιρροές των

επιτηδείων.

Η δούκισσα της Πλακεντίας (de Plaisance)* ή

άλλως  Σοφία ντε Μπαρμπουά λοιπόν, ήταν

φίλη της Ελλάδας και αγάπησε την Ελλάδα.

Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το

1785.  Ο πατέρας της ήταν Γάλλος διπλωμά-

της,  η μητέρα της Αμερικανίδα. Στο Παρίσι

μικρό  κορίτσι έζησε τη Γαλλική Επανάσταση.

Το 1804  στα 19 της χρόνια, τη βρίσκομε για

λίγο διάστημα, να έχει παντρευτεί με τον

στρατηγό Charles Lembrun, υπασπιστή του

Ναπολέοντα. Στο Παρίσι παντρεμένη, γίνεται

τώρα  κυρία της τιμής στην αυλή του Ναπο-

λέοντα και μάλιστα κοντά στη σύζυγό του,

αυτοκράτειρα Μαρία - Λουϊζα. Το ανοιχτό

σαλόνι της,  γίνεται κέντρο και στέκι φιλολο-

γικό.  Καθημερινά σ’ αυτό  δίνουν το παρών

ο Ουγκώ,  ο Λαμαρτίνος, ο ζωγράφος Ντέϊ-

βιντ, ο  ποιητής Ντελαβίν, και άλλοι πιο γνω-

στοί και πιο  άγνωστοι. Μαθαίνει για την

Επανάσταση του ελληνικού γένους και συγ-

κινείται. Γίνεται μέλος του Φιλελληνικού Κο-

μιτάτου.** Προσφέρει στον επαναστατικό

αγώνα,  κοσμήματα  και  χιλιάδες μετρητά,

από το δικό της βαλάντιο και από εράνους.

Με τον  Lebrun  αποκτά μια και μοναδική

κόρη,  την Ελίζα. Ο Lembrun, εν τω μεταξύ

έχει τιμηθεί  και  με  το τίτλο του δούκα της

Πλακεντίας** και αυτή γίνεται δούκισσα.  Ο

γάμος τους  όμως δεν πηγαίνει καλά.  Έτσι

Το 1824,  αγκαλιά(;) με τον ποιητή Ντελαβίν

παίρνει την κόρη της,     εγκαταλείπει τη συ-

ζυγική εστία,  και χωρίς ποτέ να πάρει διαζύ-

γιο, οδεύει και εγκαθίσταται  στην  Ιταλία.

Στη   Γένοβα,  διαλύει τη σχέση της(;) με  τον

Ντελαβίν. Το 1829, στην Ελλάδα  με ειδικό

πλωτό μέσο που της διαθέτει ο Καποδί-

στριας, επισκέπτεται το Ναύπλιο και την  Αί-

γινα  και  ιδρύει σχολές. Το 1834

εγκαθίσταται  μόνιμα στη Αθήνα. Ανοίγει το

δικό της κοσμικό σαλόνι, με πρώτους τους

διανοούμενους, Θεόφιλο Γκωτιέ και  Έντμόν

Αμπού.  Αλλά και λίγους από τους αγωνιστές

της Επανάστασης. Ακόμη από το Παρίσι, ξε-

σηκώνει και  φέρνει  στο σπίτι της στην

Αθήνα ολοκληρη τη βιβλιοθήκη της. 

Αλλά στις πολιτικές της θέσεις, με εμμονή

παραπαίει. 

Σε συμπάθεια  στην αρχή με  τον Τρικούπη

ανακαλεί,  ενώ συνεχίζει να είναι τοποθετη-

μένη πολιτικά κατά του Όθωνα,  αλλά  ευπα-

θής στις επιρροές του πονηρού γαλλόφιλου

Κωλέττη, τον ενισχύει οικονομικά στον πολι-

τικό του αγώνα. 

Εν τω μεταξύ η κόρη της έχει συνδεθεί  ερω-

τικά με τον τότε  μοίραρχο  και αργότερα

ταγματάρχη και υπασπιστή του Όθωνα, Ηλία

Κατσάκο - Μαυρομιχάλη, χήρο με τρία παι-

διά.  Η Σοφία αρχίζει να κινείται  πλέον ιδεο-

λογικά  φανερά κοντά  και στον Πετρόμπεη

Μαυρομιχάλη.

Στην Αττική αγοράζει μεγάλες κτηματικές

εκτάσεις.

Στην Αθήνα και στην Πεντέλη χτίζει μέγαρα

και πύργους και μεζονέτες. Το ένα  μέγαρο

ήταν  κοντά στον Ιλισό, εκεί που τώρα στε-

γάζεται το βυζαντινό Μουσείο,  το άλλο ο

πύργος της Ροδοδάφνης στην Πεντέλη, ο

οποίος μετά το θάνατό της,  κατάντησε ερεί-

πιο πια και κατάπεσε. Κοντά στην Πεντέλη

και η μεζονέτα, ο ξενώνας. 

Αλλά τα περισσότερα από τα κτίσματα   τα

αφήνει  από σκοπού ημιτελή, γιατί πιστεύει

σε κάποια πρόληψη, πως μόλις τα τελειώσει

αυτή   θα πεθάνει. 

Σε ένα ταξιδι του ο Κατσάκος,  σε θέση υπα-

σπιστή   συνοδεύει τον Όθωνα στο Μόναχο.

Εκεί προσβάλλεται από χολέρα και πεθαίνει.

Η  Ελίζα   φέρει βαρέως τον θάνατό του.

Ολοφύρεται  εξουθενώνεται, γίνεται ράκος

και συγκλονίζεται η υγεία της. Η δούκισσα

Σοφία, για να την κάνει να ξεχάσει, την πη-

γαίνει ταξίδι σε Συρία και Λίβανο. Στη Βηρυτό

όμως,  η Ελίζα αρρωσταίνει  από φυματίωση

και πεθαίνει. Η Σοφία την ταριχεύει,  την φέρ-

νει στην προσωρινή κατοικία που διατηρεί

στην  οδό Πειραιώς,  και σε ένα δωμάτιο,

δίπλα στο παρεκκλήσι, την εγκαθιστά. Δεν

την θάβει. Σε  μολυβένιο φέρετρο,  ξαπλω-

μένη,  με ολόγυρα αναμμένα κεριά,  η Ελίζα

δέχεται το κλάμα  και την αγάπη της μητέρας

της.

Κάποια στιγμή, κανείς δεν έμαθε πώς, φουν-

τώνει μια φωτιά και κατακαίει  οικοδόμημα,

μαζί δε  φέρετρο και Ελίζα. 

Η Σοφία μαζεύει τις στάχτες της κόρης της

και τις φέρνει στην Πεντέλη στον ξενώνα,

στη μεζονέτα  που έχει χτίσει. ΄Εκτοτε   η

χαροκαμένη  μάνα Σοφία,  με ταχύ ρυθμό όλο

και περισσότερο  καταρρέει, μαραζώνει  σω-

ματικά, γίνεται αγνώριστη, ένα πραγματικό

κουφάρι. Γίνεται κακιά και δύστροπη. Δυό

τρεις μόνο τώρα φίλοι, οι  αποδεκτοί  στο σα-

λόνι της.

Έχει σχεδόν απομακρυνθεί από τον χριστια-

νισμό, αποδέχεται τον Μωσαϊκό Νόμο και

προχωρεί σε μια δική της θεοκρατική κοινο-

τική συγκρότηση.

Τον Μάιο του 1854  άρρωστη και  με συμπτώ-

ματα υδρωπικίας, φεύγει από τη ζωή.  

Σύμφωνα με την επιθυμία της, ετάφη   στην

Πεντέλη μαζί με τη στάχτη της κόρης της. 

Η νεκρική πομπή είχε ξεκινήσει από τα Ιλίσια.

Στο Χαλάνδρι κατ’  απαίτηση των κατοίκων

σταμάτησε στην πλατεία, για λαϊκό  προσκύ-

νημα. Τώρα έκλαιγαν όλοι και  οι  πολλοί

ευεργετηθέντες από  αυτή. 

Ετάφη δε σε αρχαιοπρεπές  μνημείο, σε τύπο

ναΐσκου από πεντελικό μάρμαρο κοντά στην

μεζονέτα της Πεντέλης.

Τα μέγαρα και τους πύργους, μετά το θάνατο

της, τα  πούλησε στο δημόσιο, ένας άγνω-

στος μέχρι τότε ανηψιός, που ήρθε από τη

Γαλλία. 

Αυτά για τη δούκισσα της Πλακεντίας, της

πιο γνωστής δούκισσας της Αθήνας. Μιας γυ-

ναίκας φερμένης από ξένο τόπο, που αγά-

πησε την Ελλάδα και   στάθηκε  θερμός

αρωγός  στον αγώνα του 1821. 

Στον αγώνα για μια Ελλάδα που  εμείς την

κάναμε αγνώριστη σαν πατρίδα.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Η Πλακεντία  (Plaisance), είναι πόλη της  βόρειας

Ιταλίας, ανάμεσα σε Μιλάνο και Πάρμα 

**Κομιτάτο του Παρισιού: φιλανθρωπική εταιρεία

υπέρ των Ελλήνων,  που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του

1825 και λειτουργούσε μέχρι το 1829, όταν και

σταμάτησε με  την αποστολή του Γαλλικού στρα-

τού στην Ελλάδα. Είχε αναλάβει την εκπαίδευση

των Ελληνοπαίδων  του Παρισιού, διενεργώντας

εράνους και ενημερωτικές εκθέσεις, σχετικές με

τον επαναστατικό αγώνα.

Βοηθήματα
1) Φιφή Δεμίρη: ‘’Δούκισσα της Πλακεντίας’’ Ιστο-

ρικά Ελευθεροτυπίας’’ τευχ. 228, 2004 

2) Εγκυκλ Παπυρος Λαρούς Μπριτάννικα 

3) Εγκυκλ Λεξικό “Ηλιος”. 

Sophie de Barbois,  duchesse de Plaisance ή

Δούκισσα της Πλακεντίας

“Πολύ φασαρία, για το τίποτα”

Η υποκρισία, για μία φορά ακόμα έκλεψε την παρά-

σταση, και ο λόγος για το περιβόητο  λάθος του

Γιάννη Μουζάλα λες και ήταν ο πρώτος που αμάρ-

τησε ή θα είναι ο τελευταίος. Kαι ποιο συγκεκριμένα,

αν “πραγματικά” θέλαμε να υπερασπιστούμε την αξιο-

πρέπεια της Χώρας μας, θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι

σήκωσαν την σημαία της επανάστασης για νέους “μα-

κεδονικούς αγώνες” να βγάλουν τη Χώρα έξω από το

ΝΑΤΟ, αφού 16 χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν

την Λυκοσυμμαχία, έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν

“Μακεδονία”, αλλά, και από την ΕΕ επίσης 15 χώρες,

την έχουν αναγνωρίσει. Άρα λογικά θα έπρεπε να

αποχωρίσουμε και από εκεί… 

Και ακόμα, η Σύμμαχός μας, Αμερική, από τις

4/11/2004 “μονομερώς” έχει προχωρήσει σε αναγνώ-

ριση της ΠΓΔΜ με το όνομα “Μακεδονία” υπονο-

μεύοντας ακόμα και τη διαδικασία που είχε

συμφωνηθεί μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδας –

Σκοπίων η οποία προέβλεπε την εξεύρεση μίας αμοι-

βαίας αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος

στα πλαίσια του ΟΗΕ. Από τότε έχουν περάσει 12

χρόνια… Είδατε εσείς καμμιά Ελληνική Κυβέρνηση

(γιατί εγώ δεν έχω δει) που να μην έχει εξάρει τις

“κοινές αρχές και αξίες”, που ρυθμίζουν τις σχέσεις

Ελλάδας – ΗΠΑ;;… Στις 4/3/2015 η ΕΕ διά της Εκπρο-

σώπου Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, της Ιταλίδας

Φεντερίκα Μογκερίνη, σε συνέντευξή της αποκα-

λούσε τα Σκόπια με τον όρο “Μακεδονία”. Δεν θυμά-

μαι να υπήρξε καμμιά διαμαρτυρία από Ελληνικής

πλευράς… Στο πλαίσιο του ΟΗΕ  99 χώρες έχουν

αναγνωρίσει τα Σκόπια σαν Μακεδονία, και υπάρχουν

άλλες 55 που η στάση τους είναι ασαφής,  είπαμε τί-

ποτα; Τσιμουδιά… Στις 27/6/2009 στο αεροδρόμιο της

Κέρκυρας προσγειώθηκε αεροπλάνο με τα διακριτικά

“Δημοκρατία της Μακεδονίας” μεταφέροντας τον

Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων Αντόνιο Μιλόσο-

σκι για την σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των

56 χωρών του ΟΑΣΕ. Υπουργός Εξωτερικών που υπο-

δέχτηκε τον Σκοπιανό τότε, ήταν η Ντόρα Μπακο-

γιάννη η αδελφή του σημερινού αρχηγού της ΝΔ.

Επίσης, ένας από τους υπουργούς τής τότε Κυβέρνη-

σης Καραμανλή, ήταν και ο σημερινός συνεργάτης

του Αλ. Τσίπρα Π. Καμμένος  ο οποίος σήμερα "κλαίει

και οδύρεται" γιατί ο κ. Μουζάλας είπε τα Σκόπια "Μα-

κεδονία"… 

Πάντως, η αλήθεια, είναι, ότι, όταν μιλάει ένας Κυ-

βερνητικός εκπρόσωπος, για τόσο ευαίσθητα ζητή-

ματα, πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός, γιατί η

υπόθεση της ονομασίας των Σκοπίων είναι πολύ σο-

βαρή, αφού συνδέεται με την ΝΑΤΟποίηση και τον κα-

τακερματισμό της περιοχής σε προτεκτοράτα γι’ αυτό

χρειάζεται σοβαρότητα στην αντιμετώπιση ενός αν-

θρώπινου λάθους, γιατί οι ίδιοι που σήμερα σκίζουν

τα ρούχα τους από πατριωτισμό, όταν βρίσκονται σε

αποστολές στο εξωτερικό, και ακούνε τον Όρο Μα-

κεδονία, κάνουν το “Παγώνη”….. .   

Νίκος Γεωργόπουλος
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Με Διαβατήριο του ψευδοκράτους 

ο Τούρκος παρατηρητής 

Οι πρώτοι έξη Τούρκοι παρατηρητές έφτασαν στα νησιά

μας (Χίο) την περασμένη Κυριακή. Η είδηση είναι κοινό-

τυπη, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο ένας εκ των Τούρκων είχε διαβατήριο με τη σφραγίδα

του ψευδοκράτους της Κύπρου!!!

Τυχαίο, ότι η τουρκική κυβέρνηση έστειλε στη Χίο πα-

ρατηρητή, ο οποίος έφερε στο διαβατήριό του τη σφρα-

γίδα του ψευδοκράτους, το οποίο δεν αναγνωρίζεται

από την Ελληνική Δημοκρατία; Δεν νομίζω, γιατί οι

Τούρκοι δεν κάνουν τίποτα τυχαία... και μάλιστα οι συγ-

κεκριμένοι, όταν προέρχονται από μία Υπηρεσία που

ασχολείται με ζητήματα ασύλου και γνωρίζουν πολύ

καλά την πάγια θέση της Ελλάδας σε σχέση με το ψευ-

δοκράτος!

Οι ελληνικές αρχές κράτησαν τον Τούρκο στο Τελωνείο

μέχρι να αποφασιστεί εάν θα γίνει αποδεκτός και θα

αναλάβει δράση στο hotspot ή θα αναγκαστεί να επι-

στρέψει στο Τσεσμέ και από εκεί στη Σμύρνη.

Τελικά το θέμα που διευθετήθηκε(!), όπως αναφέρουν

αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πο-

λίτη, μετά από παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό, στους υπηκόους τρίτων χωρών, με-

ταξύ των οποίων και της Τουρκίας, που έρχονται στην

Ελλάδα δεν απαγορεύεται η είσοδος στη χώρα αν

έχουν στο διαβατήριό τους σφραγίδα του ψευδοκρά-

τους. Δεν μπορεί όμως σε αυτή την περίπτωση να

σφραγιστεί απευθείας το διαβατήριο από τις ελληνικές

Αρχές, αλλά του χορηγείται ένα ανεξάρτητο χαρτί με

την ελληνική σφραγίδα, το οποίο φέρει μαζί με το δια-

βατήριο.

«Η κοινή γνώμη» 
έφερε την κρίση!

Τάδε έφη ο Γ. Στουρνάρας

Ο μέχρι πρότινος Υπουργός Οικονομίας της δοτής, πα-

ράνομης κυβέρνησης, Παπαδήμου ΤτΕ Γιάννης Στουρ-

νάρας και σημερινός Διοικητής της Τράπεζας της

Ελλάδας (ανταμείφθηκε κι αυτός...)  μίλησε  στο Μέ-

γαρο Μουσικής Αθηνών (21.3.16) με θέμα «Ο νέος
ρόλος των κεντρικών τραπεζών και η σημασία του για
την Ελλάδα».

Εκεί λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γ. Στουρνάρας, μας

είπε ότι για τα μνημόνια φταίει η κοινή γνώμη, γιατί δεν

αποδέχτηκε τα πρώτα μέτρα, με αποτέλεσμα να έρχον-

ται τα χειρότερα!!!

Όπως είπε «Ο δημόσιος διάλογος που κυριάρχησε στη
χώρα μας υπονοεί στην ουσία ότι τα μνημόνια έφεραν
την κρίση. Αυτή όμως η θέση είναι εντελώς ψευδής και
συγκαλύπτει την πραγματικότητα. Η κρίση έχει όνομα:
μεγάλος κίνδυνος χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους
στο τέλος της δεκαετίας του 2000, λόγω κυρίως μιας
αδικαιολόγητα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής
που εκτίναξε το έλλειμμα του προϋπολογισμού σε δυ-

σθεώρητα ύψη, μέσω της μεγάλης αύξησης κρατικών
δαπανών χωρίς συνακόλουθη αύξηση κρατικών εσόδων.
Όσα επακολούθησαν, και τα μνημόνια, ήταν προσπά-
θειες να αποτραπεί η χρεοκοπία».

«Ο διάλογος που επικράτησε στη χώρα μας δεν ήταν
νηφάλιος γιατί δημιούργησε ψευδαισθήσεις και καλ-
λιέργησε την ψευδή εικόνα ότι την κρίση την προκάλε-
σαν τα μνημόνια, ενώ την κρίση την προκάλεσε η
αδικαιολόγητα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική»,
μας επεσήμανε πάλι ο Γ. Στουρνάρας για να καταλήξει

ότι «οι ψευδαισθήσεις συνέβαλαν στο να μην υιοθετη-
θεί από την κοινή γνώμη η αναγκαιότητα ριζικών με-
ταρρυθμίσεων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η
μόνη από τις τέσσερις χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες
υπήχθησαν σε μνημόνια, που παραμένει ακόμη σε μνη-
μόνιο».
Κατάλαβες, φτωχέ άνεργε, άπορε, ξεσπιτωμένε ποιος

φταίει γιατί η χώρα μας βρίσκεται στα τάρταρα και το

χρέος αντί να κατεβαίνει, με τα μνημόνια, και τις θανα-

τοφόρες φοροεισπρακτικές πολιτικές, συνεχώς ανεβαί-

νει!!! 

Ο θερμότερος χειμώνας!

Τον Φεβρουάριο του 2016 οι θερμοκρασίες της Γης διαμορ-

φώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σύμφωνα με στοιχεία

που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA.

Το ίδιο συνέβη και τον Ιανουάριο του 2016 προοιωνίζοντας

κακές εξελίξεις για τον πλανήτη, αφού βρίσκεται σε τροχιά

κατάρριψης των ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που είχαν ση-

μειωθεί το 2014 και το 2015.

Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο μήνα η μέση παγκόσμια

θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη, σε ξηρά και θά-

λασσα, ήταν 1,35 βαθμούς υψηλότερη από ό,τι ο μέσος όρος

της περιόδου 1950-80, που χρησιμοποιείται ως σημείο ανα-

φοράς.

Ο Ιανουάριος του 2016 είχε σημειώσει επίσης ρεκόρ, καθώς

ήταν 1,13 βαθμούς πιο ζεστός σε σχέση με τον μέσο όρο

των Ιανουαρίων του 20ού αιώνα.

Τον Φεβρουάριο του 2016, ορισμένες περιοχές του βορείου

ημισφαιρίου της Γης είχαν θερμοκρασία τουλάχιστον τέσσε-

ρις βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για μήνα Φε-

βρουάριο.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office) προ-

βλέπει ότι -μετά το 2014 και το 2015 που το θερμόμετρο ση-

μείωσε επίπεδα ρεκόρ- το 2016 θα είναι το τρίτο στη σειρά

πιο ζεστό έτος στα μετεωρολογικά χρονικά, με τη μέση παγ-

κόσμια θερμοκρασία να φθάνει περίπου 1,1 βαθμό Κελσίου

πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Πολλοί επιστήμονες είδαν τα «σοκαριστικά» -όπως τα χαρα-

κτήρισαν- στοιχεία της NASA ως σαφή ένδειξη πως η Γη

πλησιάζει με γοργό ρυθμό το όριο κινδύνου της ανόδου της

θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προ-

βιομηχανικά επίπεδα.

Οι επιστήμονες περιμένουν τώρα, μετά τη NASA, τα επίσημα

στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας

(ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

«Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας παραμένει η ομορφιά της και οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Είναι
χρέος μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες, για να μπορέσουμε να  δώσουμε αν
μη τι άλλο, και ευκαιρίες στα νέα παιδιά», δήλωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γεώργιος Παπανικολάου κατά το χαιρετισμό

του στο 5ο συνέδριο Τουρισμού που διοργάνωσε το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Γλυφάδας, (9.3.16) στο Δημαρχείο Γλυφάδας, με θέμα

«CITYBRANDING: Οι προοπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας». 

Στόχος του συνεδρίου, όπως ελέχθη,  είναι να ενεργοποιηθούν οι φορείς της περιοχής, ώστε να βγει μια κοινή γραμμή

και να ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της αθηναϊκής ριβιέρας!

Πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί τουρισμός, χωρίς παραλίες με αμμουδιά; Πώς είναι δυνατόν να αναπτυχθεί τουρι-
σμός χωρίς ίχνος πρασίνου, όπως την ονειρεύονται την “Αθηναϊκή Ριβιέρα” ορισμένοι, όπως η φωτογραφία καταδει-
κνύει. Μπετόν, φωτορύπανση και άφθονο “πλαστικό” στη θάλασσα...

«Οι προοπτικές της Αθηναϊκής Ριβιέρας»
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μπαμπάαααα, η γιαγιά θέλει το pin για να σηκωθεί από

τον καναπέ. Ποιό είναι; - Το πι θέλει βρε ζώον, το ΠΙ!

4 Βλαδιμίρ Πούτιν σε δήλωσή του για τους Τζιχαντιστές:

“Η συγχώρεσή τους εναπόκειται στο θεό, αλλά το να συ-
ναντηθούν με τον θεό εναπόκειται σε μένα”.

4 Την είχε μόνο για το σεξ, λέει, και τον χώρισε. Ήθελες

να σ’ έχει να μαγειρεύεις, να πλένεις, να σιδερώνεις, να

καθαρίζεις;

4 Είπα στον άλλον ότι ασπρίζουν τα μαλλιά του γιατί πίνει

πολύ γάλα και το πίστεψε. 35 χρονών και επί 17 χρόνια ικα-

νός να ψηφίζει κατά το Σύνταγμα!

Σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από το παράλιο

Πυθαγόρειο της Σάμου βρίσκεται ένα έργο αξεπέρα-

στο στην ιστορία της μηχανικής τεχνολογίας, αλλά και

ένα σημαντικό τεκμήριο του υψηλού επιπέδου της τε-

χνογνωσίας των αρχαίων Ελλήνων μηχανικών. 

Πρόκειται φυσικά για το Ευπαλίνειο όρυγμα, μια σή-

ραγγα 1.036 μέτρων, η οποία κατασκευάστηκε έπειτα

από εντολή του τυράννου Πολυκράτη τον 6ο αιώνα

π.Χ. και λειτουργούσε για περίπου 1000 χρόνια ως

υδραγωγείο. 

Αυτό που κάνει το όρυγμα μοναδικό είναι ότι ήταν “αμ-

φίστομον” όπως το χαρακτήρισε ο Ηρόδοτος, χάρις

στον οποίον έγινε γνωστό. 

Η σήραγγα διανοίχθηκε από τα 2 άκρα της ταυτό-

χρονα και η συνάντηση των 2 τμημάτων κάτω από την

κορυφή του βουνού πραγματοποιήθηκε με αξιοθαύ-

μαστη μαθηματική ακριβεία. Ήταν ένα επίτευγμα εξαι-

ρετικά σημαντικό για τα τεχνολογικά δεδομένα της

εποχής, που αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής της Γε-

ωμετρίας, της Τοπογραφίας, της Γεωδαισίας, αλλά και

της Οπτικής στην αρχαία Ελλάδα. 

Αν σκεφτεί κανείς ότι για να ανοιχτούν οι σήραγγες

του Μετρό Αθηνών επιστρατεύθηκαν τα πιο σύγχρονα

μηχανήματα, σε μια εποχή όπως στα μέσα του 6ου

αιώνα π.Χ. με εργαλεία που στην εποχή μας μοιάζουν

παιχνιδάκια, πόσες εργατοώρες και πόσοι άνθρωποι

χρειάστηκαν για να ανοίξουν το όρυγμα των 1.036 μέ-

τρων με διαστάσεις 1,80x1,80 μέσα στο βουνό;

Η κατασκευή του ορύγματος εκτιμάται ότι διήρκησε 10

χρόνια. Σχεδιαστής αλλά και μηχανικός του έργου

ήταν ο Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρόφου από τα Μέ-

γαρα. Μερικά μέτρα κάτω από την κύρια σήραγγα είχε

σκαφτεί μια μικρότερη, από την οποία περνούσε το

νερό. Εκτιμάται ότι ο σκοπός του ορύγματος ήταν όχι

μόνο να μεταφερθεί νερό από την πηγή πίσω από το

Βουνό προς την πρωτεύουσα της Σάμου, που ήταν

τότε το Πυθαγόρειο, αλλά αυτό να γίνει με τρόπο που

δεν θα ήταν ανιχνεύσιμο από επιδρομείς, οι οποίοι θα

μπορούσαν εύκολα, αν έβλεπαν τον επιφανειακό

αγωγό, να τον καταστρέψουν και να στερήσουν την

πόλη από το βασικότερο πόρο της· το νερό. Έτσι από

το Ευπαλίνειο όρυγμα το νερό οδηγούνταν με ασφά-

λεια μέσα από το τείχος της πόλης. Θαυμαστό!
πηγή:dinfo.gr

Eπιτεύγματα αρχαίων Ελλήνων

Ο Χάρτης

της Ελλάδας

&

των γείτονων

περιοχών,

όπως

δεν τον έχετε 

ξαναδεί...
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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 . . . Τα μυστήρια των Πυραμίδων!

Αρχαίες πυραμίδες συναντάμε σε πολλές χώρες, όπως στη

Γαλλία, στο Μεξικό (των Μάγια), στην Έφεσο, στην Κίνα, στην

Αίγυπτο, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 120, από

τις οποίες οι περισσότερες λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν

που σώζονται υπό μορφή ερειπίων, έχουν μεταβληθεί σε “χω-

ματερές”, από τα συσσωρευμένα σκουπίδια!

Όλες οι πυραμίδες είναι κατασκευασμένες με την ίδια αρχιτε-

κτονική, η οποία βασίζεται στη σοφία της “μαθηματικής σταθε-

ράς”: π  3,14* και φ=1,618 που είναι ο αριθμός των Φειδία,

δηλαδή ο χρυσός αριθμός ή η χρυσή αναλογία!

Οι κατασκευαστές ανήκαν στο ίδιο γένος, των τεχνοκρατών

και πανεπιστημόνων Πελασγών-Μινύων, οι οποίοι είναι πρόγο-

νοι των σημερινών Ελλήνων, που έχουν το ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA

και δεν είναι απλώς πολιτογραφημένοι ως Έλληνες πολίτες!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων έλαβαν διανόηση (Διός - νόηση) από

τους Ουράνιους θεούς τους και μεταλαμπάδευσαν την γνώση

και τον πολιτισμό, με τον προφορικό και γραπτό λόγο σε όλο

τον κόσμο, μετατρέποντας το γένος των ανθρωπίδων σε γένος

ανθρώπων! Ο Διογένης Λαέρτιος στο βιβλίο του “βίοι των Φι-
λοσόφων” σελ. 25 γράφει: «Όλοι οι συγγραφείς πλανώνται
από άγνοια, αποδίδοντες στους βαρβάρους τα επιτεύγματα
των Ελλήνων εκ των οποίων όχι μόνο η Φιλοσοφία, αλλά και
το γένος των ανθρώπων ξεκίνησε»! «Ελληνες, το φως λάμπει
και είσθε φως, Έλληνες έσεται ΗΜΑΣ»!
Η λευκή πυραμίδα που βρίσκεται στην Κίνα, στην κοιλάδα Κιν-

Λιν, ύψους 300 μ. και μία μικρότερη ύψους 17 μ., που βρίσκεται

στο Σαντόγκ, οφείλουν την κατασκευή τους, όπως ισχυρίζον-

ται οι Κινέζοι, στα παιδιά των αρχαίων αυτοκρατόρων τους,

που είχαν κατέβει με ιπτάμενο δράκο από τον πλανήτη του τρί-

του και μικρότερου ήλιου του τριπλού ήλιου του Σείριου, που

ανήκει στον αστερισμό του Κυνός και είχαν εγκατασταθεί στη

χώρα της Δύσης, που την ονόμασαν ΣΙΛΛΑ (παραφθορά της

λέξης ΣΕΛΛΑΣ = ΕΛΛΑΣ!) και κατοίκησαν στο όρος “Όλυμ-

πος”! Στην Πελασγική - ελληνική γλώσσα, Σελλάς σημαίνει

ΣΕΛ = φως και ΛΑΣ = πέτρα, ΣΕΛΛΑΣ ή ΕΛΛΑΣ είναι η πέτρα

που εκπέμπει το φως της γνωσης, της σοφίας και του πολιτι-

σμού!

Η θεά Βαγκ-Μου είναι η Ρέα - Κυβέλη - Αφροδίτη των Ελλήνων

και ο σοφός Φου-Χι είναι ο τρισμέγιστος Ερμής μας!

Οι Κινέζοι προς τιμήν των Ελλήνων ονόμασαν μια μεγάλη

επαρχία ΓΙΟΥΝΑΝ, “Ιωνία” δηλαδή, που ισοδυναμεί με την έν-

νοια της λέξης ΕΛΛΑΔΑ!

Η λέξη ΕΛΛΑΣ στα κινέζικα προφέρεται

ΣΙΛΛΑ και η γραφή της είναι: 

Στην επαρχία Σινκιάγκ στη Β.Δ. Κίνα

υπάρχει «μυκηναϊκό νεκροταφείο»

καθώς και πολλά ευρήματα του Σέσιλου, της Φυλακωπής στη

Μήλο και του Φράχθιου της Ερμιονίδας!!!

Οι Κινέζοι γνωρίζουν ότι ο ελληνικός πολιτισμός, γονιμοποί-

ησε τον δικό τους, άρα είναι παλαιότερος!

Σε ομιλία του στη Βουλιαγμένη Αττικής, ένας “μεγαλοδάσκα-

λος” είπε ότι ο Κινεζικός πολιτισμός προηγείτα  του ελληνι-

κού!!!

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου είναι έργο Ελλήνων, σύμφωνα με

τον Αιγυπτιολόγο Καρλ Μπάικτον, κατά τον οποίο ο Χέοπας

παραχάραξε επιγραφέα και άλλαξε την μορφή της Σοφίας με

τη δική του! Οι πυραμίδες δεν ήταν τάφοι, αλλά χρησιμοποι-

ήθηκαν σαν τάφοι από κάποιους ηγεμόνες, πριν πολλές χιλιε-

τίες από την κατασκευή τους!

Οι πυραμίδες ήταν ραδιενερές πηγές και παρείχαν συμπαντι-

κές γνώσεις με κατάλληλους μαθηματικούς χειρισμούς και με

την εξάρτηση από το Σείριο!

Η λέξη “ΠΥΡΑΜΙΣ” σημαίνει ενέργεια (πυρ=φωτιά), από την

άμμο! Τα μυστήρια των ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ που κατασκευάστηκαν

από ΕΛΛΗΝΕΣ παραμενουν ακόμα ανεξιχνίαστα!!!

―――――
* 3,14 είναι ο λόγος του μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη

διάμετρό του στη γεωμετρία του Ευκλείδη.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία & το πε-

ριβάλλον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό

Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» προ-

χωρά σε διαγωνισμό προκειμένου να

εκμισθώσει ξύλινο παράπηγμα/κιόσκι

στην παραλία του Αγ. Σπυρίδωνα ως κα-

τάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η πράξη αυτή είναι η πλέον πρόσφατη

μιας σειράς αμφισβητούμενων ενερ-

γειών και αποφάσεων και ελέγχεται για

τους παρακάτω λόγους:

 Αρχικά το ΔΣ αποφάσισε τη «νομιμο-

ποίηση» αυθαιρέτου «κτίσματος» εντός

του αιγιαλού, πράξη που απαγορεύεται

ρητά από τον Νόμο και για την οποία

ήδη έχουμε καταθέσει έγγραφη καταγ-

γελία στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δας και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης

επ’ αυτής.

 Στη συνέχεια αποφασίστηκε η απο-

δοχή των όρων δημοπράτησης για πα-

ραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης

του «Αναψυκτηρίου», απόφαση που

έχει προσβληθεί επίσης ενώπιον της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και

εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επ’ αυτής.

 Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοί-

κηση Αττικής, μέχρι σήμερα, δεν έχει

λάβει γνώση της προαναφερόμενης

απόφασης του Λιμενικού Ταμείου και –

ως εκ τούτου– δεν έχει αποφανθεί για

την νομιμότητά της.

Συνεπώς ο σημερινός διαγωνισμός, που

σε όλες τις φάσεις του έχει προσβληθεί

ενώπιον των αρμοδίων κατά Νόμο ορ-

γάνων, είναι αίολος και η διεξαγωγή του

δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτε-

λέσματα.

Επιπλέον ο Νόμος ορίζει ότι σε αυθαί-

ρετο κτίσμα –και σήμερα είναι αυθαί-

ρετο το προς παραχώρηση ξύλινο

παράπηγμα και κατά το Νόμο δεν δύνα-

ται να νομιμοποιηθεί- δεν επιτρέπεται

να λειτουργήσει νομίμως επιχείρηση

υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνε-

πώς το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Τα-

μείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» δεν

μπορεί να εκδώσει άδεια λειτουργίας

χωρίς εκείνοι που θα συναινέσουν σε

αυτήν να υποπέσουν στο αδίκημα της

παράβασης καθήκοντος.

Για όλα τα παραπάνω καλούμε το Λιμε-

νικό Ταμείο και την Επιτροπή Διενέρ-

γειας Δημοπρασιών να μην

προχωρήσουν τη διαδικασία παραχώρη-

σης και κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρη-

ματία να απέχει απ’ αυτήν προκειμένου

να διαφυλάξει τα συμφέροντά του απέ-

ναντι σε ανεύθυνες πράξεις της Διοίκη-

σης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Πόρτο Ράφτη, 22 Μαρτίου 2016 

e-mail: info@paremvasionline.gr

Είναι όλα νόμιμα

Εμείς επικοινωνήσαμε με τον υπεύ-

θυνο για το Λιμενικό Ταμείο Γιάννη

Πολίτη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε

ότι όλα έχουν γίνει νομότυπα. Ολες

οι διαδικασίες έχουν κινηθεί βάσει

του νόμου και ο διαγωνισμός έχει

προχωρήσει.

Οπως επίσης μας ενημέρωσε ότι η

συγκεκριμένη “καντίνα λειτουργεί

εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς χαρτιά

νομιμότητας, τα οποία όμως το Λι-

μενικό Ταμείο εξασφάλισε.

Νομιμοποίηση και Εκμίσθωση σε κιόσκι στο Πόρτο Ράφτη

Από την “Παρέμβαση για την κοινωνία & το περιβάλλον” ελάβαμε την παρακάτω

ανακοίνωση, στην οποία εκφράζουν κάποιες ενστάσεις για την εκμίσθωση κυλικείου

στο Πόρτο Ράφτη από το Λιμενικό Ταμείο.

Ο Μπέρνι Σάντερς,  είναι ένας  ανεξάρτητος Γε-

ρουσιαστής, πολιτικός που διεκδικεί σήμερα με

αξιώσεις την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών

της Αμερικής και βρίσκεται καθημερινά στο επίκεν-

τρο της αμερικανικής και παγκόσμιας επικαιρότη-

τας ταράζοντας την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Συμβάλλει πλέον αποφασιστικά στη δημιουργία

ενός μαζικού διεκδικητικού κινήματος της αμερικα-

νικής νεολαίας και των «από κάτω».

Αυτός λοιπόν ο Μπέρνι, αντίθετα με τον Βούτση

που πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων το πόρι-

σμα της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο

Χρέος της Ελλάδας,  ένας πολιτικός που διεκδικεί

την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο

προτείνει τη σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής

αλήθειας για το χρέος του (αμερικανικού προτε-

κτοράτου) Πόρτο Ρίκο, αλλά και εξηγεί τη μεγάλη

σημασία μιας τέτοιας επιτροπής λογιστικού ελέγ-

χου!

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς σε επίσημη επι-

στολή του στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ

Τζακ Λιού προτείνει και δηλώνει, μεταξύ άλλων,

και τα εξής, που σίγουρα κάτι πρέπει να θυμίζουν

στο μέσο Έλληνα πολίτη:

«Όχι άλλη λιτότητα: Η οικονομική κατάσταση στο
Πόρτο Ρίκο δεν θα βελτιωθεί εξαλείφοντας περισ-
σότερα σχολεία, περικόπτοντας συντάξεις, απο-
λύοντας εργάτες, και επιτρέποντας στις
επιχειρήσεις να πληρώνουν μισθούς πείνας μέσω
της αναστολής του ελάχιστου μισθού και της χα-
λάρωσης της εργατικής νομοθεσίας. 
Να ελεγχθεί το χρέος: Χρειάζεται να γίνει ένας
ανεξάρτητος και διαφανής λογιστικός έλεγχος
του χρέους του Πόρτο Ρίκο… Αν κάποιο χρέος
έχει συναφθεί με τους πιστωτές κατά παράβαση
του συντάγματος του Πόρτο Ρίκο, πρέπει να μπει
αμέσως στην άκρη». 

Τον Μπέρνι δεν τον ακούμε, σχεδόν καθόλου, στα

ΜΜΕ, παρά το ότι έχει μεγάλη δημοτικότητα, ενώ

τον άλλον τον φούφουτο τον Τραμπ, μας τον μο-

στράρουν καθημερινά.

Οταν η ελληνική “αριστερά” πετάει το πόρισμα της Επιτροπής αλήθειας
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Ο Δήμος Περιστερίου οργάνωσε εκδήλωση

με θέμα: «Αρβανίτες και Παράδοση: Σαρξ
εκ της σαρκός μου» στις 21 Μαρτίου στο

συνεδριακό – πολιτιστικό κέντρο του

Δήμου.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλίες, χορό

και τραγούδι, προβολή βίντεο («Αρβανίτες
τυλιγμένοι…στην ανέμη!»), αλλά και αφή-

γηση του Αρβανίτικου παραμυθιού από τη

Μάνδρα Αττικής «Το Γεράκι». 

Για την αρβανίτικη διάλεκτο μίλησε ο ερευ-

νητής Κων/νος Ραχούτης και για την κοινω-

νία και τον πολιτισμό των Αρβανιτών η

Δ/ντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της

Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθη-

νών, Καθηγήτρια και Σύμβουλος στο Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ανδρομάχη

Οικονόμου. 

Παρουσιάστηκαν χοροί και τραγούδια από

τις γυναίκες του Συλλόγου Αρβανιτών

Ασπροπύργου, ενώ τραγούδησαν ο μουσι-

κός – τραγουδιστής και καθηγητής παραδο-

σιακής μουσικής Παναγιώτης Λάλεζας,

αλλά και ο τραγουδιστής Σπύρος Μπρέμ-

πος. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και μίλησε, ο

Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, με την ιδιότητα και του Αρχαι-

ολόγου – Ερευνητή – Φιλόλογου, με θέμα

«Η συμβολή των Αρβανιτών στην Επανά-
σταση του 1821», η οποία απέσπασε το

θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στην ομιλία του ο Π. Φιλίππου τόνισε ότι η

απελευθέρωση της Αθήνας στις 25 Απρι-

λίου 1821 οφείλεται στους Αρβανίτες κατοί-

κους των χωριών της Βόρειας Αττικής και

των Μεσογείων με επικεφαλής τον Χα-

σιώτη οπλαρχηγό Μελέτη Βασιλείου. Πρό-

τεινε δε να καθιερωθεί η 25 Απριλίου ως

ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της

Αθήνας από τους Τούρκους. 

Παράλληλα λειτούργησε έκθεση βιβλίου,

από την πλούσια προσωπική συλλογή του

Π. Φιλίππου, με θέμα τους Αρβανίτες.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δήμαρ-

χος, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος χαι-

ρέτισε την εκδήλωση.

«Αρβανίτες και Παράδοση: Σαρξ εκ σαρκός μου»

Μετά την άλωση της Πόλης, 29 Μαΐου

του 1453, και για 400 χρόνια οι Έλληνες

ζούσαν κάτω από την τουρκική κατοχή,

αλλά ποτέ δεν δέχτηκαν τη σκλαβιά και

πολλοί κατέφευγαν στα βουνά.

Κάπως έτσι σιγά – σιγά, άρχισε η ζύμωση

της επανάστασης. Προηγήθηκαν 21 επα-

ναστάσεις σε διάφορα μέρη της Ελλά-

δος, πριν ξεσπάσει αυτή του 1821.

Στις 25 Μαρτίου του 1821 στην Μονή της

Μεγίστης Λαύρας στα Καλάβρυτα, ο επί-

σκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, σή-

κωσε το λάβαρο της επανάστασης. Τότε

άρχισε επίσημα η Ελληνική Επανάσταση

που οδήγησε μετά από πολλούς αγώνες

και θυσίες, στην ελευθέρωση και ανα-

γνώριση του Ελληνικού κράτους το 1830

με τη συνθήκη του Λονδίνου.

Συνθήκη που υπέγραψαν στις 22 Ιανουα-

ρίου 1830 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία.

Δύο χρόνια μετά, στις 14 Αυγούστου

1832, ορίστηκαν και τα σύνορα της... Ελ-

λάδας να φτάνουν μέχρι την νοητή

γραμμή που έχει άκρα τον Παγασητικό

και τον Αμβρακικό κόλπο. Τον Δεκέμβριο

του έτους αυτού αποδέχτηκε η Οθωμα-

νική αυτοκρατορία αυτή την απόφαση και

από τότε ξεκινά η πορεία του Νέου Ελ-

ληνικού Κράτους.

Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό

ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε

στις 15 Μαρτίου1838 από τον βασιλιά

Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το

εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελι-

σμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία

του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλι-

κής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της

επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησια-

στική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα

των υπόδουλων Ελλήνων.

Τελέστηκε δοξολογία στον ναό της

Αγίας Ειρήνης, στην οδό Αιόλου. Πλήθος

κόσμου είχε μαζευτεί και ανάμεσα τους

ήταν και οι αγωνιστές της επανάστασης,

οι οποίοι αποθεώθηκαν. Μετά τη δοξολο-

γία, στήθηκε γλέντι στην πλατεία Κλαυθ-

μώνος. Το βράδυ άναψαν φωτιές στην

Ακρόπολη. Στον Λυκαβηττό στήθηκε

ένας φλεγόμενος σταυρός, που έφερε

την φράση «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ».

Στην πραγματικότητα όμως, η Επανά-

σταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου

1821, αλλά λίγες μέρες νωρίτερα στην

Πελοπόννησο, μία περιοχή με συμπαγείς

ελληνικούς πληθυσμούς και μικρή στρα-

τιωτική παρουσία των Τούρκων. Ο στρα-

τιωτικός και πολιτικός διοικητής της

Πελοποννήσου (Μόρα Βαλεσί) Χουρσίτ

Πασάς βρισκόταν στα Γιάννινα για να

εξοντώσει τον Αλή Πασά, ο οποίος είχε

αυτονομηθεί από την Υψηλή Πύλη. Πριν

από την αναχώρησή του, ο Χουρσίτ είχε

λάβει διαβεβαιώσεις από τους προ-

εστούς του Μοριά ότι οι φήμες που κυ-

κλοφορούσαν για τον επικείμενο

ξεσηκωμό των ραγιάδων ήταν ανυπόστα-

τες.

Αχαιοί και Μανιάτες ερίζουν για το ποιος

έριξε την πρώτη τουφεκιά του εθνικού

ξεσηκωμού. Στις 21 Μαρτίου αρχίζει η

πολιορκία των Καλαβρύτων από τον Σω-

τήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους.

Είναι η πρώτη πολεμική ενέργεια της

Επανάστασης και θα λήξει νικηφόρα

μετά από πέντε ημέρες.

Στις 23 Μαρτίου οι Μανιάτες υπό την αρ-

χηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τη

συνεπικουρία του Θεόδωρου Κολοκο-

τρώνη καταλαμβάνουν την Καλαμάτα και

με διακήρυξή τους κάνουν γνωστό στη

διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των Ελ-

λήνων. Την ίδια ημέρα, οι άνδρες του Αν-

τρέα Λόντου θέτουν υπό τον έλεγχό τους

τη Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο), ενώ επανα-

στατικός αναβρασμός επικρατεί στην

Πάτρα.  Από την Κωνσταντινούπολη με

προορισμό το Άγιο Όρος αναχωρεί ο Σερ-

ραίος έμπορος και φλογερός πατριώτης

Εμμανουήλ Παππάς, προκειμένου να ξε-

κινήσει την Επανάσταση στη Μακεδονία.

Η 23η Μαρτίου είναι ο πρώτος σημαντι-

κός σταθμός του εθνικού αγώνα  και θα

μπορούσε κάλλιστα να είχε πάρει τη

θέση της 25ης Μαρτίου.

Τριήμερος  εορτασμός στην Αρεόπολη

Η Αρεόπολη γιορτάζει την απαρχή της επανάστασης κάθε χρόνο με τριήμερες

εκδηλώσεις: αναπαρα-

στάσεις ιστορικών γεγο-

νότων, ιππικές

εκδηλώσεις, χορούς,

ομιλίες, καταθέσεις στε-

φάνων και παρέλαση.

Ετσι γιόρτασε και φέτος

15 έως 17/3, στην οποία

παραβρέθηκαν ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών & Διοι-

κητικής   Ανασυγκρότη-

σης, Παναγιώτης Κου-

ρουμπλής, ο Περιφερει-

άρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, οι Δήμαρχοι Πειραιά, Γιάννης

Μώραλης και Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Επέτειος 25ης Μαρτίου 1821
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Στο κέντρο διαχείρισης αποθήκευσης και

εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των ση-

μείων διανομής προσφύγων της Περιφέ-

ρειας Αττικής βρέθηκε το Σάββατο, 19

Μαρτίου, κλιμάκιο του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, με επικεφαλής τον Δή-

μαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Δημο-

τικής Επιτροπής Παιδείας, Νίκο Βάση και τις

προέδρους των σχολικών επιτροπών του

Δήμου, Δώρα Τριάντη και Μίμα Νικηφοράκη,

προκειμένου να παραδώσουν τα είδη που

συγκέντρωσαν για το σκοπό αυτό τα σχο-

λεία του Δήμου, και ειδικότερα τα 1ο Νηπια-

γωγείο Βάρης, 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης, 3ο

Νηπιαγωγείο Βάρης, Νηπιαγωγείο Διλόφου,

2ο Δημοτικό Βάρης, 1ο Γυμνάσιο Βούλας,

2ο Γυμνάσιο Βούλας, 1ο Λύκειο Βούλας, 2ο

Λύκειο Βούλας και Λύκειο Βουλιαγμένης.

Το κλιμάκιο του Δήμου το υποδέχτηκε ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Χρήστος

Καπάταης, ο οποίος έχει αναλάβει το δύ-

σκολο έργο της δημιουργίας του κέντρου

και του συντονισμού της λειτουργίας του

και η Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Βασι-

λική Λάσκαρη – Κρασοπούλου. Ο Χρ. Καπά-

ταης, ξενάγησε στο χώρο την

αντιπροσωπεία του Δήμου και  τους εξή-

γησε τη λειτουργία του.

Ο Δήμαρχος δήλωσε εντυπωσιασμένος με

το υψηλό επίπεδο οργάνωσης, αλλά και το

τεράστιο έργο που επιτελείται στο κέντρο,

και δεσμεύτηκε για τη συνεχή προσπάθεια

του Δήμου για την ενίσχυσή του.  

Ο γυναικείος πληθυσμός του Κ.Α.Π.Η Λαυρίου εόρτασε την ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ την

Πέμπτη 17-3-2016.

Ένα ωραιότατο νεοκλασικό κτήριο στην καρδιά του Λαυρίου με πέτρα πελεκητή, ψηλοτά-

βανο, με ξύλο στην οροφή, τέλεια αποκριάτικα διακοσμημένο και με έναν καταπληκτικό

πολυέλαιο εποχής στη μέση, φιλοξένησε τις αειθαλείς Λαυρεώτισσες.

Τα εδέσματα ήταν νοστιμότατα, προσεγμένα, καλομαγειρεμένα. Η ορχήστρα άξια, ανέλ-

πιστη, με τραγούδια της δεκαετίας του ’50 και ’60, αλλά όχι μόνον. Μερικά προπολεμικά

και άλλα σημερινά άσματα συνεχή –χωρίς κενό και διαλείμματα- ζωντανή και καλόηχη αρ-

μονία.

Μετά απ’ όλα αυτά, δεν ήταν δυνατόν να υστερήσουν οι Λαυρεώτισσες σε κέφι και ξε-

φάντωμα. Από την είσοδό μας στο κέντρο δεχτήκαμε ένα μικρό δώρο με κολώνια αντί λου-

λουδιών, ιδέα και προσφορά της Δήμητρας Πάλλη, προέδρου του Ν. Π. ΚΕΦΑΛΟΣ. Αυτό

και όχι μόνον, εννοώ μας καλοδέχτηκαν με χαμόγελα, ζωηρά επιφωνήματα χαράς, προ-

σήνειας και καταδεκτικότητας. Νόμιζες ότι τις γνώριζες από χρόνια.

Όταν άρχισε ο χορός ήταν ασυγκράτητες. Οι περισσότερες κυρίες με ενδυμασία εικοσά-

ρας, χόρευσαν με κέφι και κουνήματα. Πέρα από κάθε φαντασία οι... ώριμες κυρίες ανέ-

βηκαν στα τραπέζια χορεύοντας τσιφτετέλι. Διέφεραν τόσο πολύ απ’ τις κυρίες των

Κ.Α.Π.Η άλλων περιοχών που νόμιζες ότι βρίσκεσαι σε χώρο ξεχωριστό, χαρούμενο και

εορταστικό. Ο χορός και το τραγούδι με ρυθμό, χωρίς τους μονολόγους των διαφόρων

παραγόντων και προέδρων για αυτοπροβολή.

Ρώτησα πολλές κεφάτες κυρίες από πού κατάγονται και μου εξήγησαν ότι προέρχονται

από πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και ότι οι πρόγονοί τους δούλευαν στα μεταλ-

λεία και στα εργοστάσια του Λαυρίου. Γι΄αυτό και η «συναδέλφωση» και το άνοιγμα της

ψυχής και της διάθεσης.

Οι Λαυρεώτισσες, οι περισσότερες λεπτές, καλοβαλμένες, μάλλον κοντές, έμοιαζαν να

χαίρονται τη ζωή τους. Άνδρες δεν είχαμε. Μόνον ο μαέστρος της ορχήστρας. Ευτύχης

Ζαρμπ, εμψύχωνε την εκδήλωση και τις εορτάζουσες και σκορπούσε εκατοντάδες άσπρες

χαρτοπετσέτες... τύπου γαρδένιας και σερπαντίνες.

Ευχαριστούμε την πάντοτε γενναιόδωρη Έλμα Δόγκα για τα δώρα της κλήρωσης, ως επί-

σης την Αθηνά Αποστόλου, Προϊσταμένη του Ν.Π ΚΕΦΑΛΟΣ και την Αθανασία Σιμίρη,

Κοινωνική Λειτουργό, για τη διοργάνωση, την ενεργό συμμετοχή και την επιτυχία της εκ-

δήλωσης.

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξέφρενο ξεφάντωμα από το ΚΑΠΗ Λαυρίου

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες 

από τη σχολική κοινότητα 

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Τρίτη πρωί (22/3) δεν φανταζόμασταν αυτό

που είχε συμβεί. Ξεκίνησαν για τη δουλειά

τους συνεργάτες της εφημερίδας με το αυ-

τοκίνητό τους. Στο δρόμο δεν ακουγόταν

καλά η μηχανή, Βούιζε. Φαντάστηκε ότι

είχε πρόβλημα, γιατί το είχε πάρει πρό-

σφατα από το συνεργείο.

Το μεσημέρι ο ίδιος οδηγός πήρε το άλλο

αυτοκίνητο. Μάλλον προσπάθησε να το

πάρει, γιατί μόλις άναβε η μηχανή, έσβηνε

άμεσα. Στην τρίτη προσπάθεια, όταν άναψε

η μηχανή το μάρσασε επίμονα και ακού-

στηκε ένας εκκωφαντικός ήχος. 

Βγήκαμε όλοι έξω να δούμε τι συμβαίνει,

όπως και ο οδηγός από το αυτοκίνητο.

Ενα μεγάλο κομμάτι πολυουρεθάνη (σαν

αφρολέξ) είχε πεταχτεί έξω από την εξά-

τιμηση του αυτοκινήτου!

Ψάχνοντας τα αυτοκίνητα όλων των συ-

νεργατών της εφημερίδας διαπιστώσαμε

ότι είχαν βουλωμένες τις εξατμίσεις με ένα

υλικό, που προφανώς μπήκε μέσα ως ρευ-

στή ουσία και στερεοποιήθηκε! Ετσι εξηγή-

θηκε και η βουή του προηγούμενου

αυτοκινήτου, που ευτυχώς δεν συνέβη τί-

ποτα χειρότερο!

Αμέσως το γνωστοποιήσαμε στην Ασφά-

λεια της Βούλας, η οποία δεν το θεώρησε

“αξιόποινη πράξη” και δεν το κατέγραψε ως

συμβάν!

Δεν τους έχει γνωστοποιηθεί κάτι αντί-

στοιχο, όπως μας είπαν.

Εμείς παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η πράξη

αυτή δεν είναι μια “πλάκα” κάποιων πιτσιρι-

κάδων. Δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις

τις εξατμίσεις σε όλα τα οχήματα. Ψά-

χναμε κάμποση ώρα να βρούμε την εξά-

τμιση του Golf!

Αν κάποιος αναγνώστης έχει αντιληφθεί

κάτι παρόμοιο παρακαλούμε να επικοινω-

νήσει με την εφημερίδα.

Αννα Μπουζιάνη

Κακόβουλη ενέργεια ή “πλάκα”!!!
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«Η ιστορία δεν πρέπει να είναι μόνο ΜΝΗΜΗ. Πρέπει να

είναι και ΔΙΔΑΧΗ.

ΜΟΡΦΩΣΗ
«Παιδεία είναι ό,τι απομένει, όταν λησμονήσουμε το σύ-

νολο των γνώσεων που αποκτήσαμε στο σχολείο»
(Άλμπερτ Αϊνστάιν, 1879 - 1955)

Ζήσε σαν να πρόκειται να πεθάνεις ΑΥΡΙΟ. Μορφώσου σαν

να πρόκειται να μην πεθάνεις ΠΟΤΕ.
(Bόλφγκανγκ Γκαίτε, 1749 - 1832)

Τα μαθήματα ζωής θα μείνουν για πάντα μαζί σου και η αλη-

θινή εκπαίδευση ξεκινάει από μέσα σου.

Ο Σόλων πρέσβευε “γηράσκω αεί διδασκόμενος”. Εγώ εμ-

πνέομαι από τη βασική αρχή, μανθάνω αεί διδάσκων και

μανθάνω αεί γηράσκων. 

Ως επετειακό αφιέρωμα για τα 195 γενέθλια της Επανα-

στάσεως του 1821 σας αφιερώνω ένα ποίημα του Γερμανού

ποιητή και φιλέλληνα Γουλιέλμου Μίλερ (1794-1877) «Η
Ελλάς και ο κόσμος», όπου συνδέει την Ελευθερία με την

Ελλάδα. Αν και έχω πεισθεί πως η ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΗ πρέπει

να είναι “αεί παρούσα” για να μας κρατάει σε εγρήγορση,

επαγρύπνιση και να μην εφησυχάζουμε ποτέ. Πρέπει να

έχουμε την ΕΠ-ΑΝΑ-ΣΤΑΣΗ στην ψυχή μας. Να είμαστε

Επαναστατημένες Ψυχές διότι μόνο αυτές είναι ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΕΣ. Χρειαζόμαστε το ΕΥ-ΨΥΧΟΝ (Ευ-Ψυχία) για να είμα-

στε και ΕΜ-ΨΥΧΟΙ και προπαντός ΟΜΟ-ΨΥΧΟΙ, ειδάλλως

είμαστε Α-ΨΥΧΟΙ.

Ας μην ξεχνάμε ΠΟΤΕ τον ΣΟΛΩΜΟ: 
«ΕθΝΙΚΟΝ είναι το ΑΛΗΘΕΣ».

«Η Ελλάς και ο κόσμος»

Τι θα ήσουν, ω Ελλάδα, αν δεν είχες λευτεριά;
Τι θα ήτανε ο κόσμος δίχως σε, Ελλάδα μου;
Όλοι οι λαοί, ελάτε,
Να τα στήθη
Που σας βύζαξαν
Με το γάλα της σοφίας!
Θα τα σκίσουν βάρβαροι;
Να τα μάτια
Που σας φώτισαν
Με αχτίνες θείου κάλλους!
Βάρβαροι θα τα τυφλώσουν;
Να η φλόγα
Που με ζέστη

Μπήκε μέσα στην καρδιά σας,
Και σας είπε
Ποιοί είστε
Τι χρέος έχετε,
Κ’ έτσι αιστανθήκατε
Του ανθρωπισμού τη χάρη,
Την ελευθερία σας!
Θα την πνίξουν βάρβαροι
Όλοι οι λαοί, ελάτε,
Λευτερώστε εκείνους,
Που σας σάς λευτερώσανε!
Τι θα ήσουν, ω Ελλάδα, αν δεν είχες λευτεριά;
Τι θα ήτανε ο κόσμος δίχως σε, Ελλάδα μου;

Σας παρουσιάζω δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, στά-

σεις, συμπεριφορές, αντιλήψεις με παραδείγματα, που

καθορίζουν και διαμορφώνουν τον δυτικό γραμμικό,

μονοφυσίτικο τρόπο σκέψης, Ατομοκεντρικό  πρότυπο

ζωής και το ελληνικό, Κοινωνικο-κεντρικό, Ανθρωπο-

κεντρικό, που δεικνύουν και αναδεικνύουν για τους

“νουν έχοντας, νουνεχείς και ευ βουλευομένους” την

Διαφορά της πολιτισμικής στάθμης και την ιδιομορφία

- ιδιοπροσωπία - Ιδιαιτερότητα της Δυτικότροπης και

Ελληνότροπης σκέψης.

1ο. Revolution = από το revolvo = ανακυλίω, περι-

στρέφω, περιδινώ, στριφογυρίζω· παθητική μετοχή

revolutus. Είναι η περιστροφή των ουρανίων σωμάτων

και η κίνηση των πλανητών και του ήλιου. Είναι μία φυ-

σιοκεντρική θεώρηση (φυσικό φαινόμενο) των πραγ-

μάτων, την οποία οι Δυτικοί τη μετέφεραν από τον

ουρανό στη γη στα κοινωνικά προβλήματα εξαιτίας

των οποίων όταν και όπου υπάρχει αδικία, γίνεται

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Στα Ελληνικά η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ παράγεται από τα:

ἐπί+ἀνά+ἵσταµαι, που σηµαίνει (ἐπί) είμαι πεσμέ-

νος τώρα κάτω “επί της γης”, (ἀνά) θυμάμαι ότι κά-

ποτε είχα ορθία στάση (ἵσταµαι). Τα ζώα συνήθως

δεν έχουν ορθία στάση, πλην ορισμένων, όπως είναι

οι εκσυγχρονιστές και οι πίθηκοι. Έχω τον νόστον της

ελευθερίας και προσπαθώ να ξανασταθώ στα πόδια

μου, δηλαδή να ξαναστηλωθώ. Είναι μία καθαρά αν-

θρωπο-κεντρική θεώρηση.

2ο. Συγ-χωρώ σημαίνει χωρώ εγώ μαζί με κάποιον

άλλον και πολλοί μαζί συγ-χωρούμε ο ένας με τον

άλλον. Η απόλυτη ισομοιρία, το ισόκυρον. Οι Γάλλοι

έχουν τη λέξη pardon που παράγεται από τα λατινικά

“per–donum” που σημαίνει “διά της δωρεάς”, δηλαδή

εγώ είμαι ανώτερος από σένα, είμαι άτομο ισχυρό και

σου παρέχω κατά συγκατάβασή μου κάτι.

3ο. Τη Δημοκρατία οι Δυτικοί την αποκαλούν Δημό-

σιον πράγμα,  ήτοι αντικείμενον (RESPUBLICA). Η

λέξη δεν έχει καμμία σχέση με την ΔΗΜΟ-ΚΡΑΤΙΑ που

είναι μια ζωντανή συνεχώς αιωρούμενη και συνεχώς

απορούμενη ομάδα ανθρώπων. Οι απορούντες και

ενεργούντες ζωντανοί πολίτες. Οι έχοντες ισχύν διά

της ψήφου τους.

Τέτοιες εθνικές ημέρες “επετειακές” θλίβομαι όταν

βλέπω να πωλείται στους δρόμους η Ελληνική Σημαία,

η γαλανόλευκη, το ιερό εθνικό μας σύμβολο, - που χύ-

θηκαν ποταμοί αίματος για να είμαστε σήμερα εμείς

ελεύθεροι -, από μικροπωλητές όλων των αποχρώ-

σεων. Καταφέραμε να εμπορευματοποιήσουμε κι αυτό

το ιερό μας σύμβολο ή αν θέλετε καλύτερα να απ-εθνι-

κοποιήσουμε. Μία χώρα που εμπορεύεται / καπηλεύε-

ται τα εθνικά της σύμβολα, τις αξίες, τις αρχές της, τα

ιδανικά δεν μπορεί να έχει μέλλον, αφού δεν σέβεται

το παρελθόν της. 

Όποιος υποστέλλει τη Σημαία του, 

υποθηκεύει και το μέλλον της Πατρίδας του.

«Το παν ετέθη υπό των Ελλήνων»
(Βέρνερ Γέγκερ, 1888-1961, Γερμανός καθηγητής φιλόλογος)

«Για να γίνει κανείς ΑΝΘΡΩΠΟΣ, πρέπει πρώτα να γίνει

ΈΛΛΗΝΑΣ. Στην αρχαία Ελλάδα έζησαν άνθρωποι

όμοιοι με τους θεούς. Για να γίνουμε ΑΜΙΜΗΤΟΙ πρέπει
να μιμηθούμε την ελληνική αρχαιότητα»
(Γιόχαν Βίνκελμαν, 1717-1786, Γερμανός καθηγητής,

ιδρυτής της επιστημονικής αρχαιολογίας)

“Θα κατακτούσαν οι Έλληνες την υφήλιο αν δεν αλλη-

λοσπαράσσονταν. Αυτό αποδεικνύεται από την ιστορία

των Ελλήνων”

(Όττο Φον Μπίσμαρκ, 1815-1898, πολιτικός και σιδη-

ρούς καγκελάριος της Γερμανίας).

Αυτά θα έπρεπε να τα γνωρίζουν η Μέρκελ και ο Σόιμ-

πλε και να τα μνημονεύουν αντί να μας πιστώνουν με

μνημόνια.

«Είναι Γενναιοδωρία να Θυμάσαι, αλλά είναι Γενναι-
οψυχία να Γνωρίζεις»

Περηφανευόμαστε για τη δόξα των Αρχαίων Ελλήνων. Για

τον πολιτισμό τους, για τις αρχές/αξίες με τις οποίες ενέ-

πνευσαν την ανθρωπότητα. Συνηθίζουμε να λέμε “Οι Έλ-

ληνες τα είπαν όλα..., τα βρήκαν όλα..., τα έπραξαν όμως

όλα; Είναι τραγικό πώς οι Έλληνες έχοντας βρεθεί έτη

Φωτός μπροστά από τους υπόλοιπους λαούς εκτροχιάστη-

καν από τις ράγες της προόδου. Είχαν την ευλογία να βιώ-

σουν την αρετή της Μόρφωσης, των Γραμμάτων και των

Αξιών. Αυτό είναι το σπουδαιότερο ΦΩΣ. Κι όμως αντί με

αυτό το ανίκητο όπλο να “κατακτήσουν” τον κόσμο, πέτυ-

χαν διά μέσου των αιώνων να επιτρέψουν στον κόσμο να

κατακτήσει την Ελλάδα. 

«Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει. Συνεχώς ξεψυχάει», όπως

είπε ο ηθοποιός Δημήτρης Χορν, 1921-1998

―――――

* Revolution = περιστροφή, περιδίνηση, Ανακύκληση, Επιστροφή, Επα-

ναφορά, Επάνοδος μτφ. Επανάσταση.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑλληνικότητος &   

Ἐπαναστατισµοῦ 
ἄρχεσθαι

&
Πολυ-Πολιτισµικότητος &

Ρεβολουσιονα-λισµοῦ*
παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Αποκριάτικη Συναυλία Μαντολινάτας των Μουσικών

Εργαστηρίων του Δήμου Παλλήνης πραγματοποι-

ήθηκε στα πλαίσια της περιόδου των Απόκρεω, (5.3)

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα.

Oι μουσικοί της Μαντολινάτας κατάφεραν να ταξιδέ-

ψουν το ακροατήριο στο απέραντο γαλάζιο της Με-

σογείου, με αφετηρία το γαλλικό βαλς, την ισπανική

χαμπανέρα και το ιταλικό μπελ κάντο. 

Ενδιάμεσοι σταθμοί στη μελωδική τους πορεία, η

αθηναϊκή καντάδα του Μεσοπολέμου, γνωστές ελλη-

νικές παραδοσιακές μελωδίες και μοναδικές δημιουρ-

γίες των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. 

Η βραδιά έκλεισε με το κοινό να χειροκροτεί κατεν-

θουσιασμένο την αξιόλογη προσπάθεια των μουσι-

κών-μαθητών και των καθηγητών  Ιάκωβου Κολανιάν

και Άρη Δημητριάδη οι οποίοι υπήρξαν οι εμπνευστές

της εν λόγω ορχήστρας, αλλά και οι  υπεύθυνοι για

τη μουσική διδασκαλία των έργων.

Την εκδήλωση παρουσίασε γλαφυρά η  Ράνια Βι-

σβάρδη, παραγωγός του 3oυ προγράμματος της ΕΡΑ.

Aποκριάτικη συναυλία Μαντολινάτας στο Δήμο Παλλήνης

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα
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grammateia@eydap.gr

Αμεσότερη εξυπηρέτηση από την ΕΥΔΑΠ

με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό και τους

φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, ότι η Εταιρεία με γνώ-

μονα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους, καθιερώνει τη

χρήση ψηφιακών υπογραφών και ασφαλούς χρονοσήμανσης

στην ηλεκτρονική της αλληλογραφία. Κατά συνέπεια, δεν

είναι πλέον απαραίτητη η φυσική παρουσία για την υποβολή

αιτημάτων ή κατάθεσης εγγράφων.

Η «Δράση αξιοποίησης ψηφιακών υπογραφών με ενσωματω-

μένη ασφαλή χρονοσήμανση, στην εξερχόμενη και εισερχό-

μενη αλληλογραφία της εταιρείας» υλοποιείται, με απόφαση

του Προέδρου Κωνσταντίνου Αντ. Παπαδόπουλου και του Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου Ιωάννη Μπενίση, χωρίς οικονομική

επιβάρυνση για την Εταιρεία, από τη Διεύθυνση Πληροφορι-

κής & Τεχνολογίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την ουσιαστική υπο-

στήριξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του

Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Η παραπάνω, ψηφιακά πιστοποιημένη διακινούμενη αλληλο-

γραφία, πραγματοποιείται ήδη κατά την επικοινωνία της

ΕΥΔΑΠ με τις Υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου και με

δυνατότητα για άμεση χρήση από τους έχοντες την κατάλ-

ληλη υποδομή, Δημόσιους/ Ιδιωτικούς Φορείς και πολίτες,

στην Ελλάδα και στις λοιπές 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την

αποστολή αλληλογραφίας στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., είναι: gram-

mateia@eydap.gr.

Καμμιά επιβάρυνση 

σε πληρωμές με κάρτα 
Καμία επιβάρυνση στους καταναλωτές λόγω της χρήσης

μέσων πληρωμής, όπως είναι η πιστωτική ή η χρεωστική

κάρτα.

Αυτό προβλέπεται με το άρθρο 56 του ν. 4370/2016 που

τροποποιεί τον ν. 2251/1994 για την προστασία του κατα-

ναλωτή.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με τη νέα

νομοθετική ρύθμιση, που ανακοίνωσε πρόσφατα το

υπουργείο Οικονομίας και η οποία ισχύει από 7 Μαρτίου

2016, καθίσταται σαφές ότι οι χρεώσεις αυτές απαγο-

ρεύονται, όπως άλλωστε, επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή

νομοθεσία. «Για τυχόν παραβάσεις μπορούν να απευθύ-
νονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλοντας
σχετική αναφορά».

– Επισημαίνεται ότι η απόλυτη απαγόρευση επιβολής τέ-

τοιων επιβαρύνσεων είχε θεσμοθετηθεί ήδη με τον ν.

3862/2010 (άρθρο 49 παρ. 3 εδ. β΄). Ωστόσο, μετά τη θέση

σε ισχύ της Υ.Α Ζ1-891/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2144), από τις

13.6.2014, η οποία απαγόρευε τη χρέωση των καταναλω-

τών για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής

μόνο «για δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτού

του μέσου», εμφανίστηκαν από ορισμένους προμηθευτές

πρακτικές επιβολής χρεώσεων σε καταναλωτές λόγω

πληρωμής μέσω κάρτας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», κα-

τόπιν υποβολής σχετικών αναφορών, είχε επισημάνει το

ζήτημα, προβαίνοντας, από το 2014, σε συστάσεις προς

προμηθευτές, οι οποίοι είχαν επιβαρύνει με πρόσθετες

χρεώσεις καταναλωτές λόγω πληρωμής με κάρτα.
Πηγή: ΑΜΠΕ

Σε επίσκεψή του στο νέο βρεφονηπιακό σταθμό στην

Πέτα, Κουβαρά ο Δήμαρχος Σαρωνικού,  Γιώργος Σωφρό-

νης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του από τους τα-

χείς ρυθμούς ανέγερσης του νέου σχολικού

συγκροτήματος, σημειώνοντας: «Ο Βρεφονηπιακός Σταθ-
μός Κουβαρά, τη θεμελίωση του οποίου εγκαινιάσαμε το
Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, προχωρά με γορ-
γούς ρυθμούς, παρά τις συμπληγάδες και τις γραφειοκρα-
τικές δυσκολίες. Διαψεύδοντας λοιπόν τις Κασσάνδρες,
με ιδιαίτερη χαρά ενημερωθήκαμε σήμερα από τον επιβλέ-
πων Μηχανικό της αναδόχου εταιρείας ότι το έργο ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του καλοκαιριού.
Οι γονείς και οι μικροί μαθητές θα χαίρονται πολύ σύντομα
ένα υπερσύγχρονο και ολοκαίνουριο σχολείο, χωρίς να
χρειάζεται να μετακινούνται στην Κερατέα ή στα Καλύβια.
Με πολύ επιμονή, σκληρή δουλειά και συνεργασία, χάρη
και στην αφοσίωση του Αντιδημάρχου κ. Σταμάτη Γκίνη
αλλά και του Προέδρου της Τ.Κ. Κουβαρά κ. Γιάννη Κίτσου
βλέπουμε το χρόνιο αίτημα των κατοίκων να παίρνει

σάρκα και οστά, το σχολείο μας να χτίζεται».
Η κατασκευή του Βρεφονηπιακού σταθμού είναι έργο προ-

ϋπολογισμού 1.960.000€, ενταγμένο στο επιχειρησιακό

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, με φορέα υλοποίησης τον

Δήμο Σαρωνικού. Είναι δυναμικής 45 περίπου βρεφών και

νηπίων, με χώρους διδασκαλίας, κοιτώνες, χώρους δρα-

στηριοτήτων και εκδηλώσεων, μαγειρεία, ενώ πληροί

όλους τους σύγχρονους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. 

Για πολλά χρόνια η Τοπική Κοινότητα Κουβαρά διεκδι-

κούσε την ανέγερση του σταθμού, αλλά διάφορα εμπόδια

συνέβαλαν σε διαρκείς αναβολές του έργου. Η νέα Δημο-

τική αρχή Σαρωνικού είχε θέσει ως βασικό στόχο την υλο-

ποίηση του έργου και κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να

φτάσουμε στο σημερινό ευτυχές αποτέλεσμα. Η υπο-

γραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «Τεχνικών

Έργων Α.Ε.» και τον Δήμο Σαρωνικού έγινε τον Απρίλιο

του 2015. Το οικόπεδο στο οποίο ανεγείρεται το σχολείο

είναι δωρεά της κας Αιμιλίας Πέτρου και της κόρης της

Άντζελας – Λουκίας Πέτρου. 

«Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης

του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, στην Πέτα Κουβαρά»

“Συζητάμε σήμερα το θέμα του δια-
θρησκευτικού, διαπολιτισμικού διαλό-
γου, υπό το βάρος των τρομοκρατικών
επιθέσεων, στις Βρυξέλλες”, τόνισε η

Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, κατά

την παρέμβασή της στην Ολομέλεια

του  Κογκρέσου των Τοπικών και Πε-

ριφερειακών Αρχών του Συμβουλίου

της Ευρώπης. “Συζητάμε σήμερα
έχοντας μπροστά μας την υποχρέωση
να ορθώσουμε τείχος κατά της ισλα-
μοφοβίας αλλά και του αντισημιτισμού
και του νεοναζισμού. Μην ξεχνάτε ότι
προέρχομαι από τη χώρα που γέννησε
τη Δημοκρατία αλλά έχει νεοναζιστικό
κόμμα με διψήφιο ποσοστό”, παρατή-

ρησε η ίδια μιλώντας στη 30ή σύνοδο

της Ολομέλειας του Κογκρέσου. Η

ίδια υπογράμμισε την ανάγκη της υλο-

ποίησης της πρότασης για την εργα-

λειοθήκη προκειμένου αυτή “να μην
περιληφθεί στο μακρύ κατάλογο των
καλών προθέσεων που έμειναν ανεκ-
πλήρωτες”. Τέλος η ίδια υπογράμμισε

την ανάγκη Ψηφίσματος εκ μέρους

του Κογκρέσου.

Νωρίτερα η Περιφερειάρχης είχε πα-

ρέμβει στην πρώτη θεματική της Συνό-

δου, σχετικά με τα ζητήματα της

διαφάνειας και της ηθικής στη Δημό-

σια Διοίκηση. “Η αδιαφάνεια, η δια-
φθορά, οι παραγοντισμοί, η
φαυλότητα, σε όλα τα επίπεδα της
διακυβέρνησης, δημιουργούν τις προ-
ϋποθέσεις για την ανάπτυξη του λαϊ-
κισμού και της απόρριψης της
πολιτικής, από τους πολίτες”, σημεί-

ωσε αναφερόμενη στο θέμα της ηθι-

κής στη Δημόσια Διοίκηση. Η ίδια υπο-

γράμμισε επίσης, ότι παράλληλα με

την καταπολέμηση της διαφθοράς

πρέπει να καταπολεμηθεί η γραφει-

οκρατία που χρησιμεύει αρκετές

φορές ως άλλοθι για διαφθορά.

Η Περιφερειάρχης, αφού τόνισε τη

σημασία της ανταλλαγής καλών πρα-

κτικών για την αντιμετώπιση του προ-

βλήματος, περιέγραψε σε γενικές

γραμμές την απόφαση της Περιφέ-

ρειας Αττικής να πάρει μέρος στην

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, σε συνεργασία με τη Διεθνή Δια-

φάνεια, για τα “Σύμφωνα

Ακεραιότητας” στις δημόσιες συμβά-

σεις. Μια πρωτοβουλία για την απο-

τροπή της διαφθοράς και της απάτης

στις δημόσιες συμβάσεις, με διασφά-

λιση της διαφάνειας. “Η Περιφέρεια
Αττικής, τόνισε συγκεκριμένα η Περι-
φερειάρχης, συμβάλλει έτσι, πρώτον,
στο να καταστεί ο δημόσιος τομέας
αξιόπιστος εταίρος σε επενδύσεις”.
“Και δεύτερον, προστατεύει τα χρή-
ματα των φορολογουμένων πολιτών
και προσδίδει τη μέγιστη αξιοποίηση
των χρημάτων από τα ταμεία της ΕΕ,
διασφαλίζοντας ότι τα δημόσια έργα
διέπονται από τις αρχές της υγιούς
διακυβέρνησης και της αποτελεσματι-
κότητας”.

Συνάντηση με τον

Ζαν Κλοντ Φρεκόν

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κογ-

κρέσου, Ζαν Κλοντ Φρεκόν, είχε η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. 

Η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο

μείζον θέμα του προσφυγικού / μετα-

ναστευτικού, που έχει επιδεινωθεί

λόγω μονομερών ενεργειών όπως

είναι το κλείσιμο των συνόρων. Περιέ-

γραψε τις ενέργειες και τις παρεμβά-

σεις της Περιφέρειας Αττικής για το

θέμα και υπογράμμισε την ανάγκη για

μια ευρωπαϊκή, κοινή, συνεκτική πολι-

τική απάντηση στο μεταναστευτικό

ζήτημα. Τέλος, αναφέρθηκε στον

ρόλο που μπορεί να παίξει , χάρη στην

εμπειρία του, το Κογκρέσο των Τοπι-

κών και Περιφερειακών Αρχών του

Συμβουλίου της Ευρώπης προς την κα-

τεύθυνση αυτή. 

“Η αδιαφάνεια, η διαφθορά, οι παραγοντισμοί, 

η φαυλότητα, σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης”
Ρένα Δούρου στην Ολομέλεια του Κογκρέσου 
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Δεν υπάρχουν για την ΕΕ οι απαράδεκτες τουρκικές αμφισβη-

τήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο, ούτε

οι καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και

των χωρικών υδάτων από τουρκικά αεροσκάφη και πλοία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Φ.

Μογκερίνι κάνει πως δεν τις βλέπει, προσπερνώντας προκλη-

τικά όσα καταγγέλλει στην ερώτησή της η Ευρωκοινοβουλευ-

τική Ομάδα του ΚΚΕ με αναφορά στην τουρκική ΝΟΤΑΜ Α0126

για αεροναυτική άσκηση που καλύπτει περιοχές άσκησης κυ-

ριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, καθώς και στις καθημερι-

νές τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού θαλάσσιου και

εναέριου χώρου.  

Μάλιστα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ προ-

χωρώντας ακόμα περισσότερο πλέκει το εγκώμιο της Τουρκίας,

που τη χαρακτηρίζει "βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης",

"σημαντικό εταίρο της ΕΕ στον τομέα της Κοινής Πολιτικής

Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)" και στο "συνασπισμό κατά του

ISIS», ενώ σημειώνει ότι "η ΕΕ εξακολουθεί να ενθαρρύνει την

Τουρκία να διαμορφώσει την εξωτερική της πολιτική συμπλη-

ρωματικά προς την ΕΕ και σε συντονισμό μαζί της και να ευθυ-

γραμμισθεί σταδιακά με τις πολιτικές και τις θέσεις της ΕΕ". 

Χαιρετίζει προκλητικά την ευθυγράμμιση της Τουρκίας με μια

σειρά δηλώσεις και θέσεις της ΕΕ στην εξωτερική πολιτική και

τη συμμετοχή της σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ και

αστυνομικές - στρατιωτικές επιχειρήσεις της στα πλαίσια της

Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ. Είναι φανερό

ότι με τη συνολική πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, η ΕΕ

υποδαυλίζει την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης στο

Αιγαίο, ενθαρρύνει την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων

της Ελλάδας, τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τούρκικης αστι-

κής τάξης και την επιχείρησή της για "γκριζάρισμα" του Αιγαίου.

Η ΕΕ, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και η τελευταία απαράδε-

κτη συμφωνία της με την Τουρκία, για το προσφυγικό, σε συν-

δυασμό με τη ΝΑΤΟϊκή στρατιωτική εμπλοκή στο Αιγαίο, με τη

συμφωνία και την υπογραφή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ, προωθεί τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, υπό ευρωΝΑ-

ΤΟϊκή ομπρέλα όπως και τον εγκλωβισμό δεκάδων χιλιάδων

προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. 

Η απάντηση της εκπροσώπου της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική

εκθέτει ακόμη μια φορά όλα τα κόμματα της αστικής διαχείρι-

σης και του ευρωμονόδρομου που χρόνια ολόκληρα κοροϊ-

δεύουν τον ελληνικό λαό και συνεχίζουν και σήμερα, είτε από

τη θέση της κυβέρνησης, είτε της αντιπολίτευσης, ότι η "ΕΕ εγ-

γυάται τα σύνορα της Ελλάδας", είναι το "απάνεμο λιμάνι". Η

ζωή αποδεικνύει ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ και το

ΝΑΤΟ είναι παράγοντας που ενισχύει και οξύνει την αμφισβή-

τηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και την προ-

κλητικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας. Με την ενεργή

εμπλοκή της Ελλάδας στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών αντα-

γωνισμών στην περιοχή, που προωθεί η συγκυβέρνηση για λο-

γαριασμό της εγχώριας αστικής τάξης, αυξάνουν δραματικά οι

κίνδυνοι συμμετοχής σε γενικευμένες πολεμικές συγκρούσεις

με ανυπολόγιστες συνέπειες για το λαό μας. 

Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και του λαού μας μπορεί

να τα διασφαλίσει μόνο η εργατική-λαϊκή εξουσία, απαλλαγ-

μένη από τα δεσμά των ιμπεριαλιστικών  λυκοσυμμαχιών του

κεφαλαίου και με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει.

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ                   

Δέκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

κατέθεσαν ερώτηση στον αρμόδιο

Υπουργό για το ειδικό νοσήλιο που διατί-

θεται για στέγες υποστηριζόμενης διαβίω-

σης.

Γράφουν συγκεκριμένα:

«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε κατόπιν

συνάντησής μας με μέλη του Δ.Σ. της ΜΕ-

ΛΕΔΩΝΗΣ, την καθυστέρηση στην διαδι-

κασία διάθεσης του Ειδικού Νοσηλίου για

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Οι

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ξεκί-

νησαν να λειτουργούν μέσω προγραμμά-

των ΕΣΠΑ, και από τότε έγινε εισήγηση,

ώστε να εγκριθεί Ειδικό Νοσήλιο για να

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους.

Παρά τις αλλεπάλληλες ενέργειες του

Δ.Σ. της ΜΕΛΕΔΩΝΗΣ, τις διαβεβαιώσεις

των αρμοδίων για προτεραιότητα στο ζή-

τημα του νοσηλίου και ενώ το Ειδικό Νο-

σήλιο θεσπίστηκε στην νομοθεσία, με το

άρθρο 46 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2-

3-2011) και πέρασαν διευκρινήσεις για την

καταβολή του, με το άρθρο 48 του

Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014), μέχρι

σήμερα το θέμα παραμένει σε εκκρεμό-

τητα καθώς δεν έχουν υπογραφεί οι συμ-

βάσεις μεταξύ φορέα και ΕΟΠΥΥ

προκειμένου να αρχίσει να χορηγείται το

νοσήλιο. 

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε: 

1. Πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθούν οι

διαδικασίες ώστε να χορηγείται το ειδικό

νοσήλιο όπως ορίζει ο νόμος και να μην

σταματήσουν να λειτουργούν οι Στέγες

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Βασίλης Οικονόμου, Χρήστος Κέλλας,

Μαρία Αντωνίου, Γιώργος Βαγιωνάς,

Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Γιόγιακας, Γε-

ράσιμος Γιακουμάτος, Στέργιος Γιαννά-

κης, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος

Στύλιος

Ειδικό Νοσήλιο για Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Eρώτηση βουλευτών της Ν.Δ.

Την απόλυτη αποτυχία των μοντέλων

Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα, (ΣΔΙΤ), ομολογεί η Κομισιόν σε

απάντησή της σε ερώτηση του ευρω-

βουλευτή της Λαϊκής Ενότητας, Νίκου

Χουντή, σχετικά με το κόστος του αυ-

τοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-

Καλαμάτα (ΜΟΡΕΑΣ), αφού

παραδέχεται ότι, μέχρι τώρα, «το συ-
νολικό κόστος για όλο το έργο ανήλθε
σε 1,406 δισ. Ευρώ», όταν ο αρχικός

προϋπολογισμός του έργου ήταν, κατ’

αποκοπή, 847 εκ. ευρώ.

Η απάντηση της Κομισιόν προέκυψε

από τα ερωτήματα του Νίκου Χουντή,

με αφορμή την «αναθεώρηση» της

«ήδη αναθεωρημένης» σύμβασης για

τον οδικό άξονα του ΜΟΡΕΑ, η οποία

ψηφίστηκε με fast track διαδικασίες

στις 15 Δεκεμβρίου 2015 στο Ελλη-

νικό Κοινοβούλιο και προέβλεπε νέες

χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του παρα-

χωρησιούχου (κοινοπραξία με επικε-

φαλής την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Α.Ε.), και εις βάρος του ελληνικού Δη-

μοσίου. Συγκεκριμένα, στην νέα σύμ-

βαση, όπως επισήμαινε στην ερώτησή

του ο Νίκος Χουντής, προβλέπεται

«επιπρόσθετη επιδότηση 330 εκ., που

θα αφορά και σε λειτουργικά έξοδα

(χωρίς αυτά να έχουν εγκριθεί από το

Δημόσιο), περί ΦΠΑ που θα βαρύνει το

Δημόσιο και περί καταβολής του υπό-

λοιπου της χρηματοδοτικής συμβολής

του Δημοσίου (ύψους 51 εκ. ευρώ),

πριν ολοκληρωθεί το έργο».

Στην απάντησή της η Επίτροπος Περι-

φερειακής Πολιτικής, τόνισε ότι, από

τα 1,406 δις, «η ιδιωτική χρηματοδό-
τηση ήταν σχεδόν 600 εκατ. ευρώ για
τις δύο περιόδους προγραμματισμού
μαζί (2000-2006 & 2007-2013), … Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
συμμετέχει στο έργο με άμεσα δάνεια
προς τον παραχωρησιούχο». Σημει-

ώνεται ότι η ιδιωτική αυτή χρηματοδό-

τηση συνίσταται κυρίως σε αυτά τα

δάνεια, τα οποία δόθηκαν με εγγύηση

του ελληνικού δημοσίου, αλλά και από

την υποχρεωτική συνεισφορά των Ελ-

λήνων πολιτών μέσω των υπέρογκων

και προκλητικών διοδίων που εισπράτ-

τονται προκαταβολικά για δρόμους

καρμανιόλες από τους παραχωρησιού-

χους.

Στην απάντηση επισημαίνεται επίσης

ότι, «Η ΕΕ συνεισέφερε περίπου 37
εκατ. ευρώ την περίοδο προγραμματι-
σμού 2000-2006 και μπορεί να συνει-
σφέρει έως 296 εκατ. ευρώ για την
περίοδο 2007-2013», ανεβάζοντας συ-

νολικά τη δυνατότητα συμμετοχής της

στα «333 εκ. € και για τις δύο περιό-
δους προγραμματισμού».
Στο ερώτημα του Νίκου Χουντή, αν

έχει υποβληθεί η αναθεώρηση της

σύμβασης στη Γενική Διεύθυνση Αντα-

γωνισμού, η Ευρωπαία Επίτροπος

απαντά ότι, «Σε συνέχεια κοινοποί-

ησης από την Ελλάδα των μέτρων

στήριξης που αφορούν την επανέ-

ναρξη του έργου παραχώρησης για

τον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, η

Επιτροπή εξέδωσε στις 27.10.2014 θε-

τική απόφαση για την υπόθεση SA.

39224 (2014/N), εγκρίνοντας επιχορή-

γηση λειτουργίας ύψους 330 εκατ.

ευρώ και άλλα μέτρα στήριξης. Η Επι-

τροπή είχε ήδη εγκρίνει το 2008 τα αρ-

χικά κρατικά μέτρα ενίσχυσης του

έργου με τον αριθ. N 566/2007 (συμ-

περιλαμβανομένων κρατικής χρηματο-

δοτικής συμμετοχής της τάξης των

330 εκατ. ευρώ και επιχορήγησης λει-

τουργίας)».

Καταλήγοντας στην απάντησή της και

αναφερόμενη στο ερώτημα του Νίκου

Χουντή ότι, σύμφωνα με τη σύμβαση

που εγκρίθηκε από την Ελληνική

Βουλή, «ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Ελλη-

νικό Δημόσιο», η κ. Κρέτσου απάντησε

ότι «η Επιτροπή δεν γνωρίζει για

μέτρα σχετικά με τον ΦΠΑ». 

Διπλάσιο το κόστος, στην κατασκευή του
ΜΟΡΕΑ, απ’ όσο είχε προϋπολογισθεί, 

Απάντηση Κομισιόν σε ερώτηση του Νίκου Χουντή

Προκλητικός εξωραϊσμός τούρκικης

επιθετικής πολιτικής από την ΕΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Ο ΘΕΣΠΙΣ»
Πλατεία Μ. Ασίας 49, T.K.14568,
Κρυονέρι 
τηλ. 210-8161354 fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr
Κρυονέρι 21-03-2016
Αριθμ. Πρωτ. 146

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  της 2/2016 μελέτης του

ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ Δήμου Διονύ-
σου, για τη «Παροχή πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών και αθλητικών υπη-
ρεσιών για την λειτουργία του προ-
γράμματος «Summer Camp
Διονύσου 2016» του δημοτικού
Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ.
Διονύσου». Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ανέρχεται στα 92.900,00
€  συμ/νου ΦΠΑ 23%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών :   30/ 03/2016
Καταληκτική ημερομηνία  υποβο-
λής προσφορών    11/04/2016 και
ώρα 15:00μμ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α, με λήξη ισχύος τουλά-
χιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγω-
νισμού. Η εγγύηση πρέπει να απευ-
θύνεται στο ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βασίλης Κατσουρός
(τηλ.2108161683) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Βασίλης Δαρδαμάνης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, «Ο ΘΕΣΠΙΣ»
Πλατεία Μ. Ασίας 49, T.K.14568,
Κρυονέρι 
τηλ. 210-8161354 fax.210-8161684
email : thespis@dionysos.gr
Κρυονέρι 21-03-2016
Αριθμ. Πρωτ. 145

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά,  της 1/2016 μελέτης του

ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ Δήμου Διονύ-
σου, για τη «Παροχή πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών και αθλητικών υπη-
ρεσιών για την λειτουργία των τμη-
μάτων του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.
«Ο.Ν.Α.Π. – ΘΕΣΠΙΣ» Δ. Διονύ-
σου».Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 187.808,70 €
συμ/νου ΦΠΑ 23%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 30/03/2016
Καταληκτική ημερομηνία  υποβο-
λής προσφορών:  11/04 /2016 και
ώρα 15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε

2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α, με λήξη ισχύος τουλά-
χιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο ΝΠΔΔ ΟΝΑΠ ΘΕ-
ΣΠΙΣ. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βασίλης Κατσουρός (τηλ.
2108161683) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ
Βασίλης Δαρδαμάνης 

«Λουκέτο» σε 21.000 επιχειρήσεις προβλέπει
για το επόμενο εξάμηνο η Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στην τελευταία
έρευνα που πραγματοποίησε για την αποτύπωση
του οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Τα «λουκέτα» αυτά μετα-
φράζονται σε απώλειες 52.000 – 55.000 θέσεων
εργασίας, εκ των οποίων οι 14.000-18.000 θα
πρόκειται για θέσεις μισθωτής απασχόλησης. «Η
χώρα δεν βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.
Έχει αρχίσει να κατρακυλάει στον γκρεμό», δή-
λωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
κ. Γιώργος Καββαθάς κατά την παρουσίαση της
έρευνας. Ο ίδιος έκανε λόγια για «τρίγωνο
αβεβαιότητας που μπορεί να παρομοιασθεί με το
Τρίγωνο των Βερμούδων» με τις πτυχές αυτού
να είναι η καθυστέρηση της αξιολόγησης, η αύ-
ξηση των προσφυγικών ροών και η αδυναμία δια-
χείρισης των προβλημάτων από την κυβέρνηση.
Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, η ΓΣΕΒΕΕ θα
αναλάβει εθνική πρωτοβουλία και για τον λόγο
αυτό έχει ζητήσει να συναντηθεί με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων.
«Ήδη οι επιχειρήσεις έχουν μπει σε δεύτερο
κύκλο επιδείνωσης. Επιστρέφουν στο 2012.
Ωστόσο, τώρα έχουν συσσωρεύσει τα
προβλήματα των προηγούμενων χρόνων της
κρίσης», επεσήμανε από την πλευρά του ο κ.
Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας Marc ΑΕ που πραγματοποίησε την έρευνα
για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ.
Σε ό,τι αφορά την αποτύπωση του 2ου εξαμήνου

του 2015, 3 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν επιδεί-
νωση της οικονομικής κατάστασής τους και ότι
ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυ-
μάνθηκε στο 20,6% ενώ ο ισολογισμός του 2015
για το 43,1% των επιχειρήσεων αυτών, των μι-
κρών και πολύ μικρών, κατέγραψε ζημίες και
σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις διαπίστωσαν και σε
αυτό το εξάμηνο μείωση της ζήτησης 63,4% και
των παραγγελιών 69,7%.

Επιπλέον, 3 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν επιδεί-
νωση του δείκτη ρευστότητας και ως φυσικό
επακόλουθο ο δείκτης αποεπένδυσης παραμένει
σε υψηλά επίπεδα με μόλις το 3,4% των επιχει-
ρήσεων να δηλώνει ότι θα προβεί σε νέες επεν-
δύσεις το επόμενο εξάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί
ότι μόλις το 9,4% των ερωτηθέντων αναμένει
βελτίωση για την πορεία της επιχείρησής του
ενώ το 61,2% αναμένει επιδείνωση και το 52,2%
θεωρεί ως πολύ πιθανόν τον κίνδυνο του λουκέ-
του εκ των οποίων άμεσο κίνδυνο διακοπής λει-
τουργίας το επόμενο 6μηνο αντιμετωπίζει
18,1%.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αρκε-
τές από τις επιχειρήσεις που κλείνουν είτε με-
ταναστεύουν σε γειτονικές χώρες, όπως η
Βουλγαρία, είτε εισέρχονται στην παραοικονο-
μία. Σύμφωνα με καταγγελίες που από οργανώ-
σεις-μέλη της ΓΣΕβΕΕ κομμωτήρια, ινστιτούτα
αισθητικής, φροντιστήρια κ.α. μπορεί να κλεί-
νουν, όμως οι ιδιοκτήτες τους συνεχίζουν την
επαγγελματική τους δραστηριότητα στο σπίτι,
χωρίς αυτό να δηλώνεται.
Ακόμη πάντως και στις περιπτώσεις που θα δια-
τηρηθούν κάποιες θέσεις εργασίας, αυτές είναι
πιθανό να είναι υποαμειβόμενες ή να καθυστε-
ρούν οι πληρωμές των εργαζομένων. Το 45,2%
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει αναγκαστεί
έστω και περιστασιακά να μειώσει τις ώρες ή τις
ημέρες εργασίας κάποιων υπαλλήλων, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό τον Ιούλιο του 2015 ήταν
39% και ένα χρόνο πριν 43%. Το 32,8% δηλώνει

ότι έχει αναγκαστεί να μειώσει τις αποδοχές κά-
ποιων υπαλλήλων, ενώ το 49,5% αντιμετωπίζει
δυσκολίες στην έγκαιρη καταβολή των μισθών.
Το αντίστοιχο ποσοστό τον Φεβρουάριο του
2015 ήταν 44,4%. Εξάλλου, μία στις τρεις επιχει-
ρήσεις θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει
τους μισθούς ή τις ώρες εργασίας των υπαλλή-
λων το προσεχές εξάμηνο.
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σή-
μερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η συσ-
σώρευση φορολογικών υποχρεώσεων και το
απόθεμα χρεών που δημιουργήθηκε σε συνδυα-
σμό με τα τρέχοντα υψηλά φορολογικά βάρη. 4
στις 10 επιχειρήσεις αναμένεται να μην είναι σε
θέση να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και
φορολογικές υποχρεώσεις για το 2016 και αυτό
βεβαίως δεν είναι άσχετο από το γεγονός ότι το
50,3% των μικρών επιχειρήσεων που έχουν ανα-
λάβει δημόσιο έργο έχει «λαμβάνειν» από δομές

«Λουκέτο» σε 21.000 επιχειρήσεις προβλέπει 

Αρκετές από τις επιχειρήσεις

που κλείνουν είτε 

μεταναστεύουν 

σε γειτονικές χώρες, 

είτε εισέρχονται στην 

παραοικονομία

ΑΔΑ: 7Β4ΧΩΛΝ-ΤΓΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο   16-3-2016 
Αρ. Πρωτ.   3546 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
209715,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διενερ-
γεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό για τη Συντήρηση και Επισκευή
οχημάτων Δήμου Μαρκοπούλου
έτους 2015, ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού 170500,00 € (μη συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλε-
κτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
www.eprocurement.gov.gr η ημερο-
μηνία λήξης της ηλεκτρονικής υπο-
βολής των προσφορών είναι η
15-4-2016 και ώρα 11:00 π.μ. 
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται
όσοι διαθέτουν τις σχετικές εγκα-
ταστάσεις, συνεργεία ή εργαστήρια
επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων
ή των μηχανικών μερών τους.
Οι εγγύηση συμμετοχής είναι 1%
του προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ.
26/2015 μελέτης συντήρησης-επι-
σκευής ή 1% για την ομάδα/ες που
υποβάλλεται προσφορά. Κριτήριο
κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
οικονομική προσφορά (με ποσοστό

έκπτωσης). Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης από την προσφορά είναι
για τρεις (3) μήνες. Δε γίνονται δε-
κτές εναλλακτικές προσφορές. Η
χρηματοδότηση είναι από ίδιους
πόρους. Η πληρωμή θα γίνεται σε
διάστημα δύο μηνών από την παρα-
λαβή των εργασιών από την αρμό-
δια επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 22990 20000 καθώς επίσης
και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου
Μεσογαίας 19903
Τηλ. 22990 20183, 22990 20130
Fax: 22990 20182
Μαρκόπουλο 22.3.2016
Αρ.Πρωτ. 3963
Εργο: Διάνοιξη οδών περιμετρικά
Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας
Πόρτο Ράφτη
Φορέας: Δήμος Μαρκοπούλου Με-
σογαίας
Προϋπολογισμός: 264.999,99 €
συμπ. ΦΠΑ
Πηγή: ΣΑΤΑ

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
του έργου: «Διάνοιξη οδών περιμε-
τρικά Λυκείου στην περιοχή Βουρ-
λέζας ΠΌΡΤΟ ΡΆΦΤΗ
Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας
διακηρύσσει ότι την 19η του μηνός
Απριλίου του έτους 2016 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη πα-
ράδοσης των προσφορών) στον 2ο
όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου
στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπού-
λου θα διεξαχθεί Διαγωνισμός στο
σύστημα: προσφοράς με ποσοστό
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο
έντυπο οικονομικής προσφοράς της
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν.
4281/2014, Ν. 4278/2014, Ν.
4146/2015, Ν. 4070/2012, Ν.
4013/11, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν.

2940/01, Ν. 2372/95, Ν. 2229/94,
διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ.
609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
για την κατασκευή του έργου με
τίτλο: «Διάνοιξη οδών περιμετρικά
Λυκείου στην περιοχή Βουρλέζας
Πόρτο Ράφτη».
Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη εργασία:
Ομάδα: 158.432,50 €
ΓΕ & ΟΕ 18%: 28.517,85 €
Απρόβλεπτα 15%: 28.042,55 €
Απολογιστικά: 454,25 €
ΦΠΑ: 49.552,84 €
Ο προϋπολογισμός των δημοπρα-
τούμενων εργασιών του έργου, με
βάση την μελέτη με αριθμό 23/2015
από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Μαρκοπούλου, ανέρχεται
στο ποσό των 215.447,15 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των
264.999,00 ευρώ (με ΦΠΑ).
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετέχουν και μεμονωμένες εργο-
ληπτικές  επιχειρήσεις   Εγγεγραμ-
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τη-
ρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ,
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία
Α2 και άνω του ΜΕΕΠ, για έργα
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμ-
μετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα-
τος. Γίνονται επίσης δεκτές και με-
μονωμένες   εργοληπτικές  επιχει-
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της
παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ

(“κύρια κατηγορία”). Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά-
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό ορίζεται σε 2% επί του προ-
ϋπολογισμού του έργου χωρίς το
κονδύλι του ΦΠΑ δηλαδή 4.308,95
€ και η σχετική εγγγυητική επι-
στολή θα απευθύνεται προς το
ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣ. Η
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω-
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 180
ημέρες.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου
είναι 300 τριακόσεις ημέρες.
Το έργο είναι ενταγμένο στον προ-
ϋπολογισμό έτους 2016 του ΝΠΔΔ
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας» με Κ.Α.
30.7323.0001 και η χρηματοδότηση
είναι από ΣΑΤΑ.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προ-
καταβολής.
Αναλυτική διακήρυξηκ, τεύχη, έν-
τυπα οικονομικής προσφοράς κ.λπ.
δίδονται από τον Δήμο Μαρκοπού-
λου, Τεχνική Υπηρεσία. Παπαδημη-
τρίου 33 Μαρκόπουλο, μέχρι και
την 14η Απριλίου 2016 κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρα-
λαβή της διακήρυξης είναι
υποχρεωτική. Πληροφορίες κα Αι-
κατερίνη Σκοπελίτη, τηλ.
22990020123, 22990 20162.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου
Σωτήρης Μεθενίτης
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ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο INGRID TERPO του RAIMOND και της MIMOSA το

γένος LICAJ, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κα-

τοικεί στη Νέα Σμύρνη και η OLGHA VITKOVSKA του

VITALI και της OKSANA το γένος BERBAT, που γεν-

νήθηκε στην Ουκρανία και κατοικεί στον Αγιο Δη-

μήτριο Αττικής θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει σε

Κτήμα του Δήμου Αχαρνών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

EΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

(Ε.ΣΥ) ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Aνακοίνωση
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, που νιώθει το καθήκον

για την πατρίδα, μπορεί τώρα, να συνεργαστεί, ως

επιδοτούμενος σύμβουλος ενημέρωσης, για το συ-

νολικό ξεχρέωμα των συνελλήνων του και της πα-

τρίδας του».

Πληροφ.: τηλ. 215 5351011. e-mail: info@esyglyfadas.com

EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

To Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Σωματείου στην Ετή-

σια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία θα διεξαχθούν και Αρ-

χαιρεσίες, για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Δ.Σ. και της

3μελούς ελεκτικής επιτροπής, για την προσεχή διετία.

Η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00

το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχο-

λείου Βούλας στην πλατεία Άλσους στο Πανόραμα Βούλας, σε

περίπτωση μη απαρτίας την προηγούμενη  Κυριακή 27/3/16.

Καλούμε όσους φίλους Πανοραμίτες δεν είναι μέλη του Σωμα-

τείου μας, να εγγραφούν έγκαιρα. Η παρουσία όλων μας κρίνε-

τια απαραίτητη. 

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας θα έχουν όσα

μέλη έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τουλά-

χιστον για το 2015. 

Θέματα ημερήσιας διάταξη της Γενικής Συνέλευσης:

1. Απολογισμός πεπραγμένων από 1/4/15 έως 27/3/16 και λογο-

δοσία του Δ.Σ.

2. Οικονομικός απολογισμός

3. Παρουσίαση της έκθεσης της ελεγκτικής Επιτροπής

4. Συζήτηση και Εγκριση πεπραγμένων, απολογισμού και απαλ-

λαγή του Δ.Σ.

5. Ενημέρωση των μελών για το Εντευκτήριο του Σωματείου.

6. Συζήγηση για όποιο άλλο θέμα παρουσιαστεί

7. Προϋπολογισμός επομένου έτους

8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της ελεγκτι-

κής επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα απονεμηθεί τιμη-

τική πλακέτα στον Πατέρα Γεώργιο Κονσολάκη ως αναγνώριση

για την προσφορά του επί 15 χρόνια στην ενορία μας.

η ΓΣΕΒΕΕ το επόμενο εξάμηνο!
του δημοσίου (τοπικές- περιφερειακές αρχές, νοσοκομεία, σχο-
λεία, στρατός, βρεφονηπιακοί σταθμοί κα).
Σύμφωνα, εξάλλου με την έρευνα σχεδόν 2 στις 3 επιχειρήσεις
διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάμηνο μείωση της ζήτησης και των
παραγγελιών.
Αρνητικές παραμένουν οι προσδοκίες της πλειονότητας των επι-
χειρήσεων και το επόμενο εξάμηνο, καθώς το 61,2% αναμένει επι-
δείνωση και μόλις το 9,4% βελτίωση.
Στο πλαίσιο της έρευνας τέθηκαν κάποια ερωτήματα που σχετί-
ζονται με την επικαιρότητα. Σε ό,τι αφορά τις χειμερινές εκπτώ-
σεις, μόλις το 5% των εμπορικών επιχειρήσεων δήλωσε ότι
αυξήθηκε η αγοραστική κίνηση.
Βελτιωμένα ποσοστά χρήσης μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών πα-
ρουσιάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν και ακόμη απομένει
πολύς δρόμος. Το 61,2% δήλωσε ότι διαθέτει e-banking (έναντι

48,5% τον περασμένο Ιούλιο) ενώ τερματικό POS διαθέτει το
39,9% (έναντι 28,1% τον Ιούλιο του 2015). Πάνω από το 37% των
επιχειρήσεων δηλώνει ότι επιβαρύνεται με προμήθεια άνω του
1,5% επί του τζίρου, κάτι που θεωρείται ισχυρό αντικίνητρο για τη
χρήση POS.

Της Δήμητρας Μανιφάβα
http://www.businessnews.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπ. Δομ.
ΠΛΗΡΟΦ.: Ανδρώνης Χριστόφορος                                                                                                                                     
Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Πάυλου, Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.:2132007326
Σπάτα:    3.3.2016     /    Αριθ. Πρωτ.:  6467

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων  Δόμησης και ορισμό περιγράμματος στο Ο.Τ.Δ.
236 των Π.Ε. 1-4 περιοχής ¨Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο»  της Δ.Ε. Σπά-
των του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος  σύμφωνα με την υπ. αρ. 5/2016 του
Δ.Σ.
Με την 5/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος
εγκρίνει την υπ. αρ. 052/2015 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με τους
όρους δόμησης και τον ορισμό περιγράμματος στο Ο.Τ.Δ. 236 των Π.Ε.
1-4 περιοχής «Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της Δημοτικής Ενότητας
Σπάτων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος και συγκεκριμένα:
Α. Ορίζει περίγραμμα στο Ο.Τ. Δ.236 των Π.Ε. 1-4 της περιοχής «Μυκη-
ναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπά-
των – Αρτέμιδος, όπως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και
Β. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους δόμησης ως εξής:           
-ΣΔ : Τμήμα του οικοπέδου 0 έως 500 τ.μ. 0,80

500 τ.μ. 2000 τ.μ. 0,60
-Κmax = 50% 
-Hmax = 9,00μ+2,00 ΕΠΙΒΑΛΛΌΜΕΝΗ  ΣΤΕΓΗ
-Ισχύς     Ν.Ο.Κ.
-Έγκριση Αεροπορίας για Ηmax > 10,00 m
-Έγκριση Αρχαιολογίας»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας  προκει-
μένου να λάβουν γνώση της πρότασης τροποποίησης  και να υποβάλουν
τυχόν ενστάσεις  σε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος Σπ. Μάρκου

ΑΔΑ: ΩΦ36ΩΛΝ-ΝΞΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο  24-3-2016
Αρ. Πρωτ.   4173 

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
34831,14 € (με ΦΠΑ 23%)
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης την οι-
κονομικά χαμηλότερη προσφορά
για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙ-
ΚΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
34831,14 € με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ 29/2015 θεωρημένη
μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ
11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.
3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016,
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00
– 09:00 πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι
που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμ-
πορεύονται τα πιο πάνω είδη.
Εγγύηση συμμετοχής 1%
(1105,6€) της συνολικής προϋπο-
λογισθείσης τιμής της υπ αριθμ
29/2015 μελέτης της Τ.Υ. του
Δήμου, σε εγγυητική επιστολή ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας που θα
απευθύνεται προς τον  Δήμο Μαρ-
κοπούλου  Μεσογαίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο
γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν
περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ –
13:00μμ στο τηλ 2299020000. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320317                                                                               
FAX: 2299048289
Email: babis.raptis@kalivia.gr 
Πληροφορ.:  Ράπτης Χαράλαμπος                                                 
ΚΑΛΥΒΙΑ 24/3/ 2016
Αρ. Πρωτ. 4585             

Προϋπολογισμός: 418.919,21 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει  νέο  ανοικτό ηλε-

κτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης α) για την προμήθεια
των προϊόντων πετρελαιοειδών  :
Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορ-
φούμενη κάθε φορά μέση τιμή λια-
νικής πώλησης για την αμόλυβδη
βενζίνη,  το πετρέλαιο κίνησης
(diesel) και το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, την ημέρα παράδοσης, όπως
αυτές θα προκύπτουν από το εκά-
στοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποί-
ησης τιμών του τμήματος εμπορίου
του Π.Ε. κεντρικού τομέα της Περι-
φέρειας Αττικής και β) Το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό
(%) για τα λιπαντικά επί της προ-
ϋπολογισθείσας τιμής της μελέτης
της προμήθειας. Η έκπτωση στο
μέρος των λιπαντικών θα απευθύνε-

ται σε όλη των ομάδα των λιπαντι-
κών ενιαία και όχι ανά είδος. 
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά,
η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο
των ποσοτήτων ενός είδους υγρών
καυσίμων ή λιπαντικών ή μόνο για την
κατηγορία των υγρών καυσίμων ή των
λιπαντικών . Για αυτό κάθε διαγωνιζό-
μενος οφείλει  να προσφέρει  για το
σύνολο της ποσότητας των καυσίμων
και των λιπαντικών  όπως  αναγράφε-
ται   στον ενδεικτικό προϋπολογισμό
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟ-
ΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ,
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», συνολι-
κής προϋπολογισθείσας δαπάνης
418.919,21 με ΦΠΑ( 340.584,71 χωρίς
ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα   με
τη    χρήση   της   πλατφόρμας   του
Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων      Συμβάσεων      (ΕΣΗ-
ΔΗΣ)      μέσω      της      διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr,
μέχρι την 5/5/2016 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 σε  ηλεκτρονικό  φά-
κελο.             
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται από μία  (1) έως
τρείς (3)εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών  μέσω των αρμο-
δίων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης μέχρι 31/12/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλλη-
νες ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά
πρόσωπα.3.Συνεταιρισμοί και
4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμη-
θευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό

οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί
φορείς  (Προμηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ –
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα
να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
για το σύνολο της προμήθειας .
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελλη-
νική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό πρέπει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει
κάθε προσφορά .
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο
τοις εκατό), επί της συνολικής προ-
ϋπολογισθείσης από την υπηρεσία
δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή
6.811,70 Ευρώ (έξι  χιλιάδες οκτα-
κόσια έντεκα ευρώ και εβδομήντα
λεπτά).
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα
των καυσίμων θα πρέπει να είναι
σύμφωνες με αυτές που ακολου-
θούνται στα κρατικά διυλιστήρια και
προορίζονται για την κίνηση των
αυτοκινήτων και τη θέρμανση των
κτιρίων.

Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή
αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή και
δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγω-
νισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των
διαγωνιζομένων για παράταση τότε
οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο

ισχύος μικρότερο του προβλεπόμε-
νου από τη διακήρυξη απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνω-

στοποίηση προς τους διαγωνιζόμε-
νους να ζητήσει τη παράταση
ισχύος των προσφορών δέκα (10)
ημέρες πριν από τη λήξη της προ-
θεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνο-
λικά δώδεκα (12) μηνών. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να απαν-
τήσουν εντός τριών (3) ημερών και
σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης
τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις
εγγυητικές επιστολές τους σε περί-
πτωση που δεν ισχύουν για τυχόν
παρατάσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς ματαιώνον-
ται τα αποτελέσματα του διαγωνι-
σμού, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραί-
τητη τη συνέχιση του διαγωνισμού.
Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις
προσφορές ο διαγωνισμός επανα-
λαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από
τον μειοδότη να προβάλει καμία
αξίωση. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπρο-
σαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαρά-
δεκτη.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr και στην Δια-

δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Πρωτοποριακή Μέθοδος Αρθροσκοπικής Χειρουργικής

από το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 

Καρδιοπάθειες είναι ανωμαλίες διά-

πλασης της καρδιάς, που έχει το

άτομο από την ημέρα της γέννησής

του. Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες πε-

ριλαμβάνουν ένα φάσμα καρδιακών

ατελειών (ελλειμμάτων) που οφεί-

λονται στη μη φυσιολογική διά-

πλαση και ανάπτυξη της καρδιάς ή

των αγγείων που βρίσκονται κοντά

στην καρδιά, κατά τη διάρκεια της

εμβρυικής ζωής. Είναι σημαντικό να

γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντι-

κές πιθανότητες ένα παιδί που έχει

συγγενή καρδιοπάθεια, να έχει μία

φυσιολογική ζωή αν υπάρχει σωστή

διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση.

Στην Ελλάδα, στις 100.000 γεννή-

σεις κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι

1.000 μωρά μπορεί να γεννηθούν με

συγγενείς καρδιοπάθειες, ενώ περί-

που 40.000 με 50.000 έφηβοι και

ενήλικοι πάσχουν από συγγενείς

καρδιοπάθειες. Τα αίτια που προκα-

λούν τις συγγενείς καρδιοπάθειες

δεν είναι δεδομένα και αποτελούν

ακόμα και σήμερα πεδίο διερεύνη-

σης.  

Καλό είναι και πρέπει να επισημαί-

νονται πριν τη γέννηση (με ηχοκαρ-

διογραφία) ή πολύ πρώιμα κατά τη

νεογνική ηλικία, γιατί κάποιες από

αυτές μπορεί να διορθωθούν χει-

ρουργικά σε πρώιμη φάση στη ζωή

του ατόμου. Η χειρουργική αντιμε-

τώπιση δεν είναι πάντοτε επιβεβλη-

μένη, είτε γιατί κάποια ελλείμματα

είναι μικρά και δεν απαιτούν χει-

ρουργείο είτε γιατί κάποια κλείνουν

με το πέρασμα του χρόνου.  

Τα άτομα που πάσχουν από Συγγενή

Καρδιοπάθεια θα πρέπει να παρακο-

λουθούνται συστηματικά και για

πάντα, γιατί αν αμελείται η παρακο-

λούθηση από εξειδικευμένους για-

τρούς, ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων

ενδέχεται να εκδηλώσουν κάποια

στιγμή προβλήματα, όπως αρρυθ-

μίες, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμο-

νική αρτηριακή υπέρταση κ.ά.

Στέφανος Γρ. Φούσας

Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής

Εταιρείας  MD, FESC, FACC

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες αντιμετωπίζονται με σωστή

διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση

«Νέα Δοκιμασία Ανίχνευσης Διαταραχών

Επικοινωνίας» - Σεμινάρια Εκπαίδευσης

Η Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνι-

κού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε Σεμινάρια Εκπαί-

δευσης  Νέας Αναπτυξιακής Δοκιμασίας Επικοινωνίας για την έγκαιρη

διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας, για Παι-

διάτρους και Επαγγελματίες Υγείας (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθερα-

πευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επαγγελματίες ειδικής αγωγής)

Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα γίνονται στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκο-

μείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Επάρκειας.

Περισσότερα: www.developunit.gr  /  Τηλ. Επικ.: 21   3 2009186 & 198

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε, ότι για

πρώτη φορά εισήχθη στην Ελλάδα και εφαρμόζεται

με απόλυτη επιτυχία από το Γναθοχειρουργικό τμήμα

του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μια πρω-

τοπόρος για τα ελληνικά ιατρικά δεδομένα αναίμακτη

χειρουργική επέμβαση. 

Η πρωτοποριακή λαπαροσκοπική χειρουργική μέθο-

δος εφαρμόζεται για τη θεραπεία παθήσεων και δυσ-

λειτουργιών της κροταφογναθικής διάρθρωσης

γνωστών και ως “Σύνδρομο TMJ,” οι οποίες μέχρι σή-

μερα αντιμετωπίζονταν συντηρητικά χωρίς ιδιαίτερη

επιτυχία.

Η παρεχόμενη δυνατότητα εκτέλεσης της εν λόγω

χειρουργικής επέμβασης, από το ιατρικό προσωπικό

του Πολεμικού Ναυτικού, αποδεικνύει την άριστη

επαγγελματική του κατάρτιση και την προσπάθεια

της ηγεσίας του ΠΝ για την αναβάθμιση των παρεχό-

μενων υπηρεσιών από το ΝΝΑ.

Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δήμο 3Β

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει η Κοινω-

νική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, την Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 από τις

10:00 έως τις 13:00. Η αιμοδοσία θα πραγματοποι-

ηθεί στην αίθουσα «Ιωνία», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,

Βούλα (παραπλεύρως δημαρχείου) και είναι ανοιχτή

για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετέ-

χουν και να εγγραφούν στους εθελοντές αιμοδότες

του Δήμου.

Πληροφορίες: 2132019904 & 213201990

Εθελοντική Αιμοδοσία 

στο Δήμο Mαρκοπούλου

Η Εθελοντική Αιμοδοσία Μαρκοπούλου, θα πραγμα-

τοποιηθεί, το Σάββατο και την Κυριακή, 9 και 10

Απριλίου αντίστοιχα, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπού-

λου και ώρες 9:00-13:00. Η Αιμοδοσία είναι ακίν-

δυνη, ανώδυνη και πράξη υπέρτατης αγάπης και

προσφοράς για τους συνανθρώπους μας.

Τηλέφωνο Επικοιν.: 22990-22533 και 697 61 31 797

Η Εθελοντική Αιμοδοσία Παλλήνης, θα πραγματο-

ποιηθεί, το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, στο δημοτικό

κατάστημα Παλλήνης, (πρώην Δημαρχείο Παλλήνης

(Φειδιππίδου 25Α), από τις 09:00 έως 13:00.
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 21

Μαρτίου2016 στο Κλειστό Γυμνα-

στήριο Νέας Σμύρνης, ο 1ος Αγώνας

Αλληλεγγύης  στο Γυναικείο Μπά-

σκετ, όπου οι αθλήτριες και οι δημο-

σιογράφοι, ένωσαν τις δυνάμεις

τους σε έναν ξεχωριστό αγώνα για

την ενίσχυση του Ελληνικού περιο-

δικού δρόμου «Σχεδία», το κοινω-

νικό παντοπωλείο του Δήμου Νέας

Σμύρνης, ενώ είπαν ένα μεγάλο

«ΟΧΙ» σε κάθε είδους ρατσισμό και

κοινωνικό αποκλεισμό.

Για την ιστορία ο αγώνας ολοκληρώ-

θηκε ισόπαλος 59-59, με τις δύο

ομάδες να χρησιμοποιούν κάθε μέσο

που είχαν στην διάθεσή τους, ώστε

ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες

του Κλειστού να απολαύσει ένα γε-

μάτο δίωρο.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης βρα-

βεύτηκαν ο Δήμος Νέας Σμύρνης για

την προσφορά του στη διοργάνωση

του αγώνα και η αθλήτρια Αναστα-

σία Κωστάκη για την προσφορά της

στον χώρο του Μπάσκετ.

Ευχαριστούμε όλους όσους βρέθη-

καν στο Κλειστό της οδού Αρτάκης

και προσέφεραν είτε αγοράζοντας

το περιοδικό «Σχεδία», είτε φέρνον-

τας τρόφιμα και φαρμακευτικό

υλικό.

Για όσους ενδιαφέρονται να προμη-

θευθούν το περιοδικό «Σχεδία» μπο-

ρούν να μπουν στην ιστοσελίδα:

http://www.shedia.gr/vendors/all/

Αφιερωμένο στους αθλητές και τις αθλήτριες επιτραπέζιας

αντισφαίρισης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν το

διήμερο 8-9 Μαρτίου. Στην ομοσπονδιακή αίθουσα STIGA

του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας πραγματοποιήθηκε το Πα-

νελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα Λυκείων της περιόδου

2015-2016 το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και

όπως κάθε φορά αποτέλεσε διαφορετική νότα στην αγωνι-

στική δράση. Το βασικό βέβαια, είναι ότι κατέστη δυνατή η

διεξαγωγή του ώστε να μη χάσουν οι μαθητές το δικαίωμα

διεκδίκησης των μπόνους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η

Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρι-

σης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) συνέβαλε καθοριστικά σ’ αυτό και διορ-

γάνωσε τους αγώνες από κοινού με την Οργανωτική

Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Πρώτη θέση στο ατομικό κατέλαβε η αθλήτρια του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου

μαθήτρια  του 2ο ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ και αθλήτρια του Α.Ο. ΑΡΗΣ

2006. Η μαθήτρια του Δήμου 3Β  κατέλαβε το κύπελο  στη

φάση των 64 περνώντας  λόγω της υψηλής θέσης στους

πίνακες αξιολόγησης, στη φάση των 32 με νίκη 3-0 την

Περδικούρη από το 2ο ΓΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, στη φάση των 16

πάλι με 3-0  την Ζαχαρίου Δέσποινα από το  6ο ΓΕΛ Ζω-

γράφου και αθλήτρια του Α.Ο.Καρέας, στη φάση των 8 με

τό ίδιο σκορ 3-0 την Κόζαρη από το 3ο ΓΕΛ Αλεξανδρού-

πόλης, στον ημιτελικό με 3-2 την Οικονόμου Ευαγγελία

από το 8ο ΓΕΛ Πειραιά και αθλήτρια  Α.Σ.Ε.Α. "ΣΑΡΙΣΕΣ"

ΦΛΩΡΙΝΑΣ  και στον συναρπαστικό τελικό η Ιφιγένεια Ισαμ-

πάλογλου που έδωσε με την Αλεξάνδρα Τουντακόβα, που

αγωνίζονται στον Άρη 2006 και το Π.Κ.Δ. Ταύρου αντί-

στοιχα. 

Η  Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια επικράτησε με 3-1 σετ και ανα-

δείχτηκε πρωταθλήτρια (9-11, 11-9, 11-9, 11-8).  Το χάλκινο

μετάλλιο κατέκτησε η Ελισάβετ Τέρπου από το ΓΕ.Λ. Διο-

νύσου. Στο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 νίκησε την Ευαγγελία

Οικονόμου (8ο ΓΕ.Λ. Πειραιά) με 3-0 σετ. Στο ατομικό μα-

θητών  ο Νίκος Αντωνιάδης από το 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλή-

ρου, στα ομαδικά μαθητριών το 2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας και

στους μαθητές το ιδιωτικό ΓΕΛ Παπαχαραλάμπειο. Οι νικη-

τές θα πάνε στους αγώνες, που θα γίνουν στις αρχές Απρι-

λίου στο Ισραήλ από την Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού

Αθλητισμού (I.S.F) 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες είχαν οι μαθητές και

μαθήτριες, που φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Γενικό Λύ-

κειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), ή σε κάθε εκ-

παιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., του οποίου

ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού

Λυκείου. Στο ομαδικό μετείχαν 15 σχολεία στους μαθητές

και 9 στις μαθήτριες. Στο απλό αγωνίστηκαν 280 αγόρια και

62 κορίτσια. Οι συμμετοχές προέρχονταν φυσικά από σχο-

λεία όλης της Ελλάδας. 

Τις απονομές στο ομα-

δικό έκανε ο πρώην διε-

θνής μπασκετμπολίστας

Ανδρίτσος Λιβέρης εκ-

προσωπώντας το Γρα-

φείο Φυσικής Αγωγής

από τη διεύθυνση δευ-

τεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης Πειραιά. Στο απλό

μαθητών απένειμε τα

έπαθλα ο πρόεδρος της

Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Μαν. Κο-

λυμπάδης και στο απλό

μαθητριών ο Α’ αντιπρό-

εδρος της ομοσπονδίας

Κων/νος Μάκρας.

Στη φωτογραφία η πρωταθλήτρια Ιφ. Ισαμπάλογλου με τον μέν-
τορα του πινγκ-πονγκ Σταύρο Πλακαντωνάκη.

Πρωτιά ο Δήμος 3Β στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

1ος Αγώνας Αλληλεγγύης στο Γυναικείο Μπάσκετ
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Πανελλήνιιοι αγώνες Παίδων –

Κορασίδων στη χιονοδρομία
Δύο χρυσά η Μαρία-Ελένη Τσιοβόλου

Η Μαρία-Ελένη Τσιοβόλου ήταν η μόνη αθλήτρια που κατέ-

κτησε δύο χρυσά μετάλλια, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

χιονοδρομίας Παίδων – Κορασίδων που έγινε στο Χιονοδρο-

μικό Κέντρο του Παρνασσού. 

Μια πολύ καλή διοργάνωση για τις κατηγορίες Π2-Κ2 και Π1-

Κ1, με τους μικρούς πρωταθλητές να κρατούν αμείωτο το

ενδιαφέρων όσων παρακολούθησαν από κοντά τους αγώ-

νες. 

Στους Παίδες ο Αναστάσιος Βασιλείου και Θεόδωρος Παπαπανα-

γιώτου ήταν οι πρώτοι των δυο αγωνισμάτων, της τεχνικής και γι-

γαντιαίας κατάβασης αντίστοιχα, με τον Γιώργο Καρατζά να

κατακτά δυο χάλκινα μετάλλια. 

Στις Κορασίδες η Μαρία-Ελένη Τσιοβόλου ήταν ανίκητη και στα

δύο αγωνίσματα και κατέκτησε δις τον τίτλο της πρωταθλήτριας

με την Ιωάννα Ταστσόγλου να την ακολουθεί με δύο αργυρά με-

τάλλια. 

Στους μικρούς Παίδες οι Χρήστος Μαρμαρέλης και Αστέριος Μπά-

κας μοιράστηκαν τα χρυσά μετάλλια και τις εντυπώσεις στην τε-

χνική και γιγαντιαία κατάβαση αντίστοιχα. Εξαιρετικές ήταν επίσης

οι παρουσίες των Αθανασίου Τσιτσέλη και Χρήστου-Μιχαήλ Τζώρ-

τζη στα δύο αγωνίσματα αφού κέρδισαν ισάριθμα μετάλλια. 

Στις μικρές Κορασίδες η Μαρία Μαργαρίτη ανέβηκε στο υψηλό-

τερο σκαλί του βάθρου στην γιγαντιαία τεχνική κατάβαση με την

Αριάδνη Έττλι να κερδίζει το χρυσό στο αγώνισμα της τεχνικής

κατάβασης. Η Φαίδρα Μανιουδάκη είχε επίσης πολύ καλή παρου-

σία αφού ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο των νικητών.

Το Κύπελλο ΕΣΚΑΝΑ

Νικητής ο Ιωνικός Νίκαιας

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το final four του Κυ-

πέλλου ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών στο κλειστό γήπεδο της Βάρης

στις 9 και 16 Μαρτίου, με τελικό νικητή την ομάδα του

Ιωνικού Νίκαιας, η οποία επικράτησε του Κρόνου Αγ. Δη-

μητρίου με σκορ 80 – 68. 

Ο Δήμαρχος δήλωσε, πως θεωρεί σημαντικό να διεξά-

γονται στην πόλη κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως το

Final Four και να παρευρίσκονται σ’ αυτά ζωντανοί θρύλοι

του Ελληνικού Αθλητισμού, όπως ο Παναγιώτης Γιαννά-

κης γιατί μέσα απ’ αυτά παραδειγματίζονται οι νέοι και

τους δίνονται κίνητρα να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. 

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του τένις,

Μαρία Σαράποβα, ανακοίνωσε την πε-

ρασμένη Δευτέρα ότι βρέθηκε θετική σε

έλεγχο ντόπινγκ και συνόδευσε την

ομολογία της με την ανάληψη της πλή-

ρους ευθύνης. Αυτό ήταν και το τέλος

(κατά άλλους η αρχή του τέλους) μιας

λαμπρής πορείας, με πολύ χρήμα,

πολλή δόξα και μεγαλεία.

Ωστόσο, η υπόθεση της Σαράποβα, επα-

ναφέρει με έναν δραματικό τρόπο στο

προσκήνιο, τη μάστιγα του ντόπινγκ και

ξαναζωντανεύει τα δραματικά ερωτη-

ματικά, που συνοδεύουν αυτή τη με-

γάλη πληγή στο σώμα του αθλητισμού.

Η εμπορευματοποίηση 
Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού

έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των

ρεκόρ σε προϊόν προς πώληση των

εταιρειών που λυμαίνονται το χώρο. Ο

αθλητής, λοιπόν, που «ανήκει» στην

εταιρεία, οφείλει να παράγει νίκες και

υψηλές επιδόσεις, προκειμένου οι

«ιδιοκτήτες» του να αποσβένουν τα

χρήματα που επένδυσαν πάνω του και

να αποκομίζουν το ανάλογο κέρδος. Σ΄

αυτόν το φαύλο κύκλο ο αθλητής οφεί-

λει να βρίσκεται διαρκώς σε ένα πολύ

υψηλό επίπεδο, πράγμα εντελώς αδύ-

νατο για τον ανθρώπινο οργανισμό,

εκτός αν…

Εδώ έρχεται το «ντόπινγκ» να δώσει…

λύση. Η χρήση χημικών και φαρμακευ-

τικών ουσιών δίνει στον οργανισμό τις

απαραίτητες δυνάμεις, σωματικές και

ψυχικές, για να αντιμετωπίσει τον έν-

τονο ανταγωνισμό και τις μεγάλες απαι-

τήσεις του «πρωταθλητισμού».

Στο ερώτημα αν είναι δυνατόν, ένας

αθλητής να διακριθεί σε υψηλό επίπεδο

χωρίς την αθέμιτη βοήθεια της επιστή-

μης, έχει απαντήσει ξεκάθαρα ο Λανς

Άρμστρονγκ, ο πρωταγωνιστής του με-

γαλύτερου σκανδάλου ντόπινγκ που

έχει αποκαλυφθεί ποτέ. Ο Αμερικανός,

που σάρωνε τον ποδηλατικό γύρο της

Γαλλίας κερδίζοντας επί επτά χρόνια

στη σειρά (από το 1999 έως το 2005)

την πρώτη θέση, όταν πιάστηκε και του

αφαιρέθηκαν οι τίτλοι του Tour de

France!, δήλωσε -με αφοπλιστική ειλι-

κρίνεια- ότι είναι αδύνατο να κερδίσει

κάποιος αυτό το τουρνουά χωρίς να

είναι ντοπαρισμένος.

Έτσι, ο αθλητής για να είναι συνεπής με

το συμβόλαιο του, με την εταιρεία στην

οποία ανήκει, πρέπει να καταφεύγει σ΄

αυτές τις ουσίες, έστω και αν κινδυ-

νεύει η υγεία, ή και η ίδια του η ζωή.

Μια τραγική αποκάλυψη 
Επιχειρώντας να διερευνήσει τη στάση

των αθλητών απέναντι στο ντόπινγκ, ο

Μπομπ Γκόλντμαν, πρόεδρος της Εθνι-

κής Ακαδημίας Αθλητικής Ιατρικής στο

Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών, έθεσε

-το 1995- σε αθλητές ολυμπιακού επι-

πέδου, δύο ερωτήματα. Το πρώτο ήταν:

Αν κάποιος σας προσέφερε απαγορευ-

μένη ουσία και σας εγγυόταν ότι θα νι-

κήσετε και δεν θα συλληφθείτε, θα την

χρησιμοποιούσατε; Και το δεύτερο: Θα

λαμβάνατε μια απαγορευμένη ουσία

που θα σας εξασφάλιζε τη νίκη σε κάθε

διοργάνωση τα επόμενα πέντε χρόνια,

αν γνωρίζατε ότι θα μπορούσε να σας

σκοτώσει; Από τους 198 ερωτηθέντες,

οι 195 απάντησαν «ναι», χωρίς κανένα

δισταγμό.

Ωστόσο δεν ήταν μόνο οι πολυεθνικές

που αντιμετωπίζουν τους αθλητές ως

αναλώσιμο υλικό για την αύξηση των

κερδών τους. Είναι και οι αθλητικές

αρχές που ενθαρρύνουν το ντόπινγκ

γιατί έτσι παράγεται το «θέαμα» από το

οποίο κερδίζουν τρισεκατομμύρια δολά-

ρια και ευρώ…

Το ντόπινγκ των «Αθανάτων»
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής

Επιτροπής (ΔΟΕ), Χουάν Αντόνιο Σάμα-

ρανκ, δεν είχε διστάσει να δηλώσει -

στην ισπανική εφημερίδα El Mundo- ότι

«το ντόπινγκ έχει δύο παραμέτρους. Η
πρώτη είναι ότι καταστρέφει την υγεία
του αθλητή. Η δεύτερη, ότι αυξάνει τε-
χνητά τις επιδόσεις του. Πιστεύω ότι
μόνο η πρώτη είναι κατακριτέα. Χρει-
άζεται, επομένως, να ορίσουμε επακρι-
βώς τι σημαίνει ντόπινγκ. Πρέπει να
μειώσουμε δραστικά τον κατάλογο των
απαγορευμένων ουσιών, ώστε να περι-
λαμβάνει μόνο τα σκευάσματα εκείνα
που προκαλούν προβλήματα υγείας».
Το ότι η λήψη φαρμακευτικών βοηθημά-

των είναι μια απάτη που επηρεάζει την

τύχη των υπολοίπων -των καθαρών-

αθλητών, ήταν μια ασήμαντη λεπτομέ-

ρεια για τον Σάμαρανκ. Ο οποίος, σημει-

ωτέον, υπήρξε ο άνθρωπος που άνοιξε

διάπλατα τις πόρτες των Ολυμπιακών

στους χορηγούς, αμέσως μετά τους

Αγώνες της Μόσχας (1980).

Ένα τεράστιο και ξεχωριστό κεφάλαιο

στην υπόθεση του «ντόπινγκ» αφορά

στις εταιρείες που παράγουν τις ουσίες,

τα κυκλώματα της διανομής, τους μηχα-

νισμούς για τον εντοπισμό των ντοπα-

ρισμένων αθλητών, την περιβόητη

WADA και το «κυνήγι» των εργαστη-

ρίων, όπου παράγονται οι ουσίες με

τους μηχανισμούς ελέγχου, ένα κυνήγι

στο οποίο (κατά γενική ομολογία) τα

εργαστήρια βρίσκονται πάντα ένα βήμα

μπροστά από τους (υποτίθεται)… διώ-

κτες τους. Αξίζει τον κόπο κάποια

στιγμή να ασχοληθούμε ειδικά με το

θέμα αυτό, που βρίσκεται στον πυρήνα

του προβλήματος. 

Η Μαρία σε… αριθμούς 
Μέσα σ΄ αυτόν το «θαυμαστό κόσμο»

ανέτειλε το άστρο της Μαρίας Σαράποβα,

που από το 2004 βρίσκεται στην κορυφή

του γυναικείου τένις. Ιδού λοιπόν η ζωή

της, με κάποιους χαρακτηριστικούς αριθ-

μούς:

17:17 χρονών ήταν όταν κατέκτησε το

Wimbledon το 2004 και έγινε η τρίτη πιο

νέα τενίστρια που καταφέρνει κάτι αντί-

στοιχο στην ιστορία της διοργάνωσης.

5:5 φορές βρέθηκε στην κορυφή της κα-

τάταξης στο τένις ή 21 εβδομάδες.

35: Ο συνολικός αριθμός των τίτλων που

έχει κατακτήσει στην καριέρα της σε ατο-

μικό επίπεδο.

80,56%: Το ποσοστό επιτυχίας που έχει

στους αγώνες. Συγκεκριμένα έχει κερδί-

σει 601 ματς και έχει χάσει 145. Η Μάργ-

καρετ Κορτ κρατά το ρεκόρ με ποσοστό

91,7 %.

10: Η Σαράποβα είναι μία από τις 10 γυ-

ναίκες που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον

ένα Grand Slam την καριέρα τους.

36,7: Τα εκατομμύρια δολάρια που έχει

κερδίσει από τις διακρίσεις στην καριέρα

της.

«Βιομηχανία Σαράποβα»

Ωστόσο η «βιομηχανία Σαράποβα» επε-

κτεινόταν και εκτός των γηπέδων. Οι

αθλητικές επιτυχίες της σε συνδυασμό με

την εντυπωσιακή ομορφιά της, την βοή-

θησε να κλείσει εμπορικές συμφωνίες και

να μπει και η ίδια στον κόσμο των επιχει-

ρήσεων, αυξάνοντας φυσικά κατά πολύ το

ετήσιο εισόδημά της. Χαρακτηριστικό

είναι το γεγονός πως τον Μάρτιο του

2006 βρέθηκε για πρώτη φορά στην κο-

ρυφή της λίστας με τις πιο ακριβοπληρω-

μένες αθλήτριες στον κόσμο σύμφωνα με

το περιοδικό «Forbes», με την περιουσία

της να ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια δολά-

ρια, τα περισσότερα από τα οποία προέρ-

χονταν από χορηγίες.

Ανάμεσα στις πολλές εταιρείες που συ-

νεργάστηκαν με τη Σαράποβα βρίσκεται

και η Nike, με την οποία τον Ιανουάριο του

2010 υπέγραψε οκταετές συμβόλαιο

αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ. Τον ίδιο

χρόνο εγκαινίασε και μια σειρά ρούχων με

την επωνυμία της (Nike Maria Sharapova

Collection), εξασφαλίζοντας ποσοστό από

τα κέρδη των πωλήσεων.

Τώρα η ωραία τενίστρια, μετά την ομολο-

γία της, χωρίς την ισχυρή προστασία των

χορηγών της θα υποχρεωθεί να αντιμετω-

πίσει τις συνέπειες μόνη της και στιγματι-

σμένη από ένα σύστημα, που μέχρι χθες

την αποθέωνε και σήμερα υποκριτικά την

ρίχνει στην πυρά. Σαν μια ακόμα περί-

πτωση, μέσα στην χιλιάδες άλλες…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η άνοδος και η πτώση της ωραίας Μαρίας




