
Με μεγάλη μου θλίψη, αλλά και οργή, σε συζητήσεις

που κάνω με φίλους συμπολίτες, έχω διαπιστώσει ότι

πολλοί, πάρα πολλοί, είναι εγκλωβισμένοι, όχι σ’ ένα

δίλημμα, αλλά στο σύστημα.

Το σύστημα μάς θέλει – και το ‘χει κατορθώσει σε με-

γάλο βαθμό, να μας μεταλλάξει σε... μπαλάκι του

πινγκ-πονγκ. Από τη μια “ρακέτα του – δικομματικού

συστήματος, στην άλλη...

Κι έτσι, ...έχουμε ζαλιστεί! Και ως ζαλισμένοι, αδυνα-

τούμε να σκεφθούμε με νηφαλιότητα, με τη νοητική

ικανότητα, ακόμη κι ενός παιδιού.

Όταν ο ένας σου «τραβάει» μια καρ-

παζιά, σε πετάει στον άλλον. Κι όταν

ο «άλλος» σου «τραβάει» κι αυτός μια

καρπαζιά, τί κάνεις; Ξαναγυρίζεις στον

πρώτο, που έβαλε, ίσως, «τα ρούχα

του αλλιώς;»

΄Αλλαξε, ας πούμε ηγεσία – κοινώς

«μασκερεύτηκε»; 

Η κοινή λογική λέει πως, ΟΧΙ! Κι όμως

αυτό κάνουν οι πιο πολλοί, αντί να

τους στείλουν και τους δυο, «στον

αγύριστο»! Γιατί και οι δύο είναι «στη συσκευασία του

ενός»: του υποτακτικού, του ραγιά, του υποχείριου, του

εθελόδουλου προδότη. 

Πώς έχει καταντήσει έτσι ο ελληνικός λαός.

Ν’ αναδεικνύει, να συντάσσεται και να υποτάσσεται

στους Κοτσαμπάσιδες και στους νενέκους1 της οικογε-

νειοκρατίας· στους σαλτιμπάγκους του νεοφιλελευθε-

ρισμού, που από «εθνικιστές» μεταλλάχτηκαν σε

...ευρωπαϊστές, της σοσιλ-ληστείας και της νόθας «αρι-

στεράς». Της «αριστεράς» που μισεί ό,τι ελληνικό, που

απεχθάνεται και αποστρέφεται ό,τι εθνικό, δήθεν χάριν

του διεθνισμού – της συνεργασίας δηλαδή και της φι-

λίας των λαών· της δικαιοσύνης και της ειρήνης – ενώ

δουλεύει, με όση δουλικότητα διαθέτει για την παγκο-

σμιοποίηση της κυριαρχίας του κεφαλαίου, μ’ όλα τ’

ανειρήνευτα μέσα, της διαφθοράς, Συνέχεια στη σελίδα 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σεμινάρια ναυαγοσωστικής

στο Δήμο 3Β
Σελίδα 16

Ο Γολγοθάς επιχειρηματιών

στα 3Β από τα βαρύτατα

πρόστιμα για πινακίδες
Σελίδα 12

Μουσική πανδαισία

στην Παλλήνη
Σελίδα 13

Κατέστρεψαν Παιδικές

Χαρές στην Παλλήνη
Σελίδα 13

Oι αλυσίδες από ατσάλι
ή μετάξι είναι πάντα

αλυσίδες.
Φρίντριχ Σίλερ, Γερμανός ποιητής

ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ “Εάλω η Ελλάδα”
παρέδωσαν γην και ύδωρ!

Σελίδα 16

Aμνήστευση των 3 ξένων στελεχών

του ΤΑΙΠΕΔ, ζητάει  ο Ντάισελμ-

πλουμ! 

Eχει τεθεί και ως προϋπόθεση για την

εκταμίευση της δόσης προς την Ελ-

λάδα!!!

Απαράδεκτη και προκλητική παρέμ-

βαση στο έργο της Ελληνικής Δικαιο-

σύνης!! σημειώνει ο Νίκος Χουντής

Όχι  από το Δήμο  Σαρωνικού στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου

παράπλευρου οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου

Σελίδα 7

«Ανήκομεν εις την Δύσιν». 
Προς θεού μη χάσουμε τις αλυσίδες μας!

Rally Sprint Regularity
στον Κρεμασμένο Λαγό, 

Σελίδα 22
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

των ραδιουργιών, των συνωμοσιών, των εκβιασμών, των πο-

λέμων, για την άγρια εκμετάλλευση των λαών και τη λη-

στεία του πλούτου των εθνών και των κατακτήσεων των

κοινωνιών!...

Δεν βλέπουμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα;

Τι άλλες αποδείξεις χρειάζονται; Πόση άλλη εξαθλίωση;

Μας βολεύει το προσωπικό – προσωρινό – βόλεμα;

Φοβόμαστε «τα χειρότερα» και αποδεχόμαστε τα κακά;

Τα «χειρότερα» αναπόφευκτα, τοιουτοτρόπως έρχονται.

Είναι η α-πληστία! Ομολογημένη από τον ίδιο τον διοικητή

της Fe.D.2 Alan Greenspan, ενώπιον του Κογκρέσου των

ΗΠΑ. 

Η πλεονεξία του Κεφαλαίου είναι ακόρεστη. Σταθείτε κι

αναλογιστείτε λίγο αυτές τις τρεις λέξεις. (πλεονεξία, α-

πληστεία, α-κόρεστος). Για όσους είναι καλοί χριστιανοί, να

θυμίσουμε ότι εντάσσονται στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα.

Για όσους είναι πιστοί φιλελεύθεροι να επισημάνουμε ότι

αυτά οδηγούν, μαθηματικά, στη σκλαβιά.

Στην ενεργητική και παθητική πλήρη στέρηση της ελευθε-

ρίας! Τι είδους «φιλελεύθερος» είσαι λοιπόν; Μήπως είσαι

απλός «οπαδός» προσκολλημένος;

Ποδοσφαιρικά προσκολλημένος οπαδός. Όπου για οποιαδή-

ποτε ήττα δεν ευθύνεται η ανικανότητα της «ομάδας» μας,

ή η υπεροχή του αντιπάλου, αλλά ο... διαιτητής, που μπορεί

να είναι και... «πληρωμένος», ή ο ...τερματοφύλακας «που-

λημένος», ή η ...ατυχία μας.

Ξεκολλήστε! Ξεκολλήστε και σκεφθείτε ελεύθερα. Γιατί

συλλογάται καλά, όποιος ελεύθερα συλλογάται. Χωρίς

φόβο και πάθος. Χωρίς ιδεοληψίες.

Ας συλλογιστούμε μαζί: Μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα

αυτός που μας το δημιούργησε;

Δεν μπορεί, γιατί αυτός είναι μέρος του προβλήματος.

Και επειδή ο λόγος ο δικός μου μπορεί να μην είναι τόσο

πειστικός, να τι είχε ‘πεί σχετικά ο ημέτερος Σερ Βασιλ.

Μαρκεζίνης επικαλούμενος τον Αριστοφάνη: «Δεν μπορείς

να περιμένεις απ’ αυτούς που σε κατέστρεψαν, οι ίδιοι να

σε σώσουν!»3

Kι όταν είμαστε προσκολλημένοι σ’ αυτούς, γινόμαστε κι

εμείς μέρος του προβλήματος· συνδημιουργοί!

Ξεκολλήστε λοιπόν απ’ το τραπέζι του πινγκ-πονγκ. Ξεκολ-

λήστε από τον καναπέ της αδιαφορίας, της υπνηλίας, της

υποβολής που μας καλλιεργούν εντέχνως, ως κοινωνικοί

υπνωτιστές, τα Μέσα Μαζικού Επηρεασμού της κοινής γνώ-

μης (ΜΜΕ). Γιατί, βέβαια, η «κοινή γνώμη», η καταλλήλως

καλλιεργημένη και μανιπουλαρισμένη, χρειάζεται για τη νο-

μιμοποίηση των ανομιών τους.

Το θέμα είναι πρωτίστως εθνικό! Μετά είναι και ταξικό. Δεν

το αρνιόμαστε αυτό. Πλήττονται περισσότερο οι κατώτατες

εισοδηματικά τάξεις. 

Βλέπετε τί γίνεται στη Γαλλία! Δεν είναι οι ...μπαχαλάκηδες.

«Αυτοί» προβάλλονται και έτσι όπως προβάλλονται, από τα

συστημικά κανάλια, γιατί «αυτό» πουλάει κι έτσι βολεύει!

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι «μπαχαλάκηδες» είναι μισθοδο-

τούμενοι προβοκάτορες. Οι 80 στους 100 είναι ιδιαίτερα

θερμόαιμοι και ευέξαπτοι νέοι· οι 20, που τους υποκινούν

είναι οι μισθοδοτούμενοι και οι δύο απ’ αυτούς παίρνουν κα-

τευθύνσεις από ξένα κέντρα. 

Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία κι αλλού είναι οι θιγό-

μενοι άμεσα αγανακτισμένοι πολίτες, που κάνουν σχεδόν

μόνιμη αναφορά στην Ελλάδα, γιατί από τους Έλληνες πε-

ρίμεναν πολλά, περισσότερα λόγω απώτερου και νεότερου

και σύγχρονου ακόμη παρελθόντος: «Είμαστε όλοι Έλλη-

νες», «Έλληνες ακόμη κοιμάστε», «Δεν θα γίνουμε Ελ-

λάδα». Το πιο πρόσφατο στη Γαλλία. Περιμένετε να δείτε

και στην Αγγλία, σε λίγο («κοντός ψαλμός...»). Πάντως αξί-

ζει να δείτε σχετικό βιντεάκι της προδημοψηφισματικής

καμπάνιας στον ιστότοπο της “7ης” (ebdomi.com) και αλλού

στο διαδίκτυο. Να δείτε, όσοι δεν το έχετε αισθανθεί και

συνειδητοποιήσει ακόμη, από ποια αντιδραστική, φασιστική

«Ευρώπη» φοβόμαστε μην οδηγηθούμε στην έξοδο (exit).

Πράγμα που έπρεπε να το επιδιώκουμε και να το απειλούμε!

Αν δεν απεξαρτηθούμε από τις θανατηφόρες «δόσεις» μας. 

Αν δεν σταθούμε στα δικά μας πόδια,

Αν δεν μοχθήσουμε στη δική μας γη, στις δικές μας μηχα-

νές, στα δικά μας νταμάρια, στα δικά μας καράβια, στα δικά

μας μαγαζιά. 

Αν δεν μοχθήσουμε με όρεξη, με ειλικρίνεια, με δίκαιη και

μετρημένη ιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς στο κοινό

καλό, στο κοινωνικό όφελος – αναπόσπαστο μέρος του

οποίου αποτελούμε.

Αν δεν μοχθήσουμε με διάθεση «παιχνιδιού» που πρέπει να

κερδίσουμε,

Αν δεν σπάσουμε ενωμένοι τις αλυσίδες μας – όσοι το θέ-

λουμε κι αξίζουμε γι’ αυτή την κοινή προσπάθεια, τότε θα

είμαστε η μοιραία γενιά που θα τελειώσει άδοξα και ατιμω-

τικά, μιαν ένδοξη μυριόχρονη ιστορία.

Θα ντροπιαστούμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας, θα περι-

πέσουμε στη χλεύη των λαών.

Όσο για μένα, θα αισθάνομαι υπεύθυνος αν δεν πείσω

πέντε από Σας και εσείς υπεύθυνοι, αν δεν πείσετε πέντε

από τον περίγυρό σας!

Είναι μια μάχη με υπέρτερες αντίθετες δυνάμεις· και τέ-

τοιες μάχες έχουμε μάθει να τις κερδίζουμε! Αν τη χάσουμε

για δεν την δώσουμε, θα είναι η τελευταία.

――――――――
1. Δ. Νενέκος: ο πρώτος καπετάνιος που προσκύνησε τον Ιμπραήμ

υποκύπτοντας στο φόβο και στα δελεαστικά ανταλλάγματα της

προδοσίας.

2. Fe.D. (Federal Reserve) Ομοσπονδ. Τράπεζα των ΗΠΑ.

3. Ακαδημ. Β. Μαρκεζίνης, 12/12/2013 διάλεξη στο Δήμο Ασπρο-

πύργου.

ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ

Περί διγλωσσίας δημάρχου 3Β Σελ. 6

Eνσταση για τα 124 στρέμ. Σελ. 6

Γιορτές αρχαίες κατά μήνα Ιούνιο, γιάννης

κορναράκης Σελ. 8

Το ρεμπέτικο τραγούδι Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Offshore και ΣΥΡΙΖΑ Σελ. 9

Ρομπότ θα “πεθαίνουν” σαν άνθρω-
ποι!! Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, Λογοκρατισµού
ἄρχεσθαι & Αλογοκρατισμού παύεσθαι
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Η Ε.Ε. “θάβει” τις γερμανικές αποζη-
μιώσεις Σελ. 17

4μηνη παράταση ρύθμισης οφειλών
στην ΕΥΔΑΠ Σελ. 19

Δύσκολη η έναρξη του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στη
Γαλλία Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ο ονομαζόμενος νόμος Κομρί στη

Γαλλία έχει ξεσηκώσει όλους τους

εργαζόμενους που βλέπουν να επι-

στρέφουν σε εργασία γαλέρας...

Ας δούμε  μερικές από τις νέες ρυθ-

μίσεις. 

Ο απασχολούμενος στον ιδιωτικό

τομέα μπορεί να εργάζεται μέχρι 10

ώρες την ημέρα. Όμως κατόπιν συμ-

φωνίας με την επιχείρηση, αυτό μπο-

ρεί να αυξηθεί κατά 2 ώρες. 

Για την εβδομάδα διατηρείται η βάση

του 35ώρου, όμως ορίζονται ως μέ-

γιστο όριο οι 48 ώρες εργασίας την

εβδομάδα, που μπορούν να γίνουν

60 μετά από έγκριση της διοίκησης.

Όσον αφορά στις υπερωρίες, η προ-

σαύξηση θα είναι τουλάχιστον 10%

και θα διαμορφώνεται σε 25% αν δεν

έχει προηγηθεί συμφωνία. 

Εν ολίγοις, τα πάντα είναι συζητή-

σιμα και σχεδόν τα πάντα είναι ανοι-

χτά σε διαπραγμάτευση. 

Με μια συμφωνία ενδοεπιχειρησιακή

ή κλαδική, οι ισχύοντες κανόνες θα

μπορούν να αλλάξουν ώστε να αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες της επιχεί-

ρησης. Πάντα όμως μέσα στα όρια

που προβλέπει ο νόμος. 

Εισάγονται επίσης νέοι, ελαστικότε-

ροι όροι για τις απολύσεις. 

Η εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί

«σημαντική έλλειψη ρευστότητας» ή

«εταιρική αναδιοργάνωση, αναγκαία

για τη διατήρηση της ανταγωνιστικό-

τητας». 

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, οι ρυθμί-

σεις αυτές δίνουν νέα κίνητρα για

απολύσεις. 

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει στην 13η/2016 Δημόσια - Τα-

κτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τε-

τάρτη 8 Ιουνίου, ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε 20  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Το πείραμα της Ελλάδας επαναλαμβάνεται στη Γαλλία
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“Πνευματικοί δρόμοι”
Την Τρίτη 14/6, 8.30μ.μ. στον πολυχώρο Cabaret Voltaire

(Μαραθώνος 30 Μεταξουργείο), παρουσιάζεται το βιβλίο

του Δημήτρη Τσακίρη “Πνευματικοί δρόμοι”, ένα πολυ-

δρώμενο με μουσική, ποίηση, θέατρο. 

Στο βιβλίο αναλύεται η διδασκαλία του γέροντα Πέτρου.

Για κρατήσεις θέσεων τηλ. 6948623229 Εφη Πατσάκη.

Πολιτιστική Ανοιξη 2016

στο Δήμο Παλλήνης 

Κυριακή  05/06  – 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης 

19.00-22.00: «22η Χορευτική Συνάντηση Δήμου Παλ-

λήνης». Τμήματα Παραδοσιακών Χορών Δημοτικής

Ενότητας Παλλήνης

Πέμπτη & Παρασκευή 9-10/06– Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα: 20.30 – Θεατρική Παράσταση “ ΠΛΟΥΤΟΣ”

του Αριστοφάνη. Ομάδα Ενηλίκων& Ομάδα Εφή-

βων– Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης       
Σάββατο-Κυριακή  25/06 & 26/06  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα: 20.30 – Θεατρική Παράσταση “Ο Βιολιστής στη

Στέγη” σε σκηνοθεσία Ασπασίας Τζιτζικάκη – Ομάδα

Εφήβων- Θεατρικά Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα & Φιλαρμονική

Ορχήστρα Δήμου Παλλήνης

«Παλιά Αθήνα» 

Το KΑΠΗ Κερατέας, οργανώνει μουσικοθεατρική

παράσταση στο θεατράκι του ΕΠΑΛ Λαυρίου με

θέμσ “Παλιά Αθήνα”, το Σάββατο 11 Ιουνίου, 8μ.μ.

Κρήτη: Ταξιδεύοντας 
στους θησαυρούς της

Το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα και οι Σύλλογοι Κρητών “Μεγαλό-

νησος” και “Κρι-κρι” οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

“Κρήτη: Ταξιδεύοντας στους θησαυρούς της”, την Πέμπτη

16 Ιουνίου 8μ.μ. στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση του πολιτιστι-

κού έργου της χρονιάς, διάλεξη - ενημέρωση για την

Κρητική διατροφή, κρητικό τραγούδι και χορό.

Τ
ο ΚΔΑΠ Κορωπίου, το Σάββατο  4 Ιουνίου

2016  και ώρα 17:30 στην  αίθουσα εκδηλώ-

σεων του Δημαρχείου Κορωπίου, καλεί τα

παιδιά να  ζήσουν ένα παραμύθι λόγου, χορού, μου-

σικής καθώς και ένα  απρόβλεπτο ταξίδι στην άγρια

θάλασσα!

“Τα σκοτεινά μυστικά των 
ανακτόρων του Βυζαντίου και
του Δεσποτάτου του Μυστρά”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την Πέμπτη 9 Iουνίου 2016  στην  ομιλία με

θέμα:  “Τα σκοτεινά μυστικά των ανακτόρων του
Βυζαντίου και του Δεσποτάτου του Μυστρά” με

ομιλήτρια την Βασιλική Γαβαλά, Οικονομολόγος,

συγγραφέας-  εικαστικός.  

Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυ-

φάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.30 μμ. Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα

άτομο, προσφέρεται καφές, τσάϊ ή αναψυκτικά.

«Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Η ηρωική κωμωδία του Εντμόν Ροστάν ξεκινά την καλο-

καιρινή της περιοδεία από το Θέατρο Βράχων «Μελίνα

Μερκούρη» την Τρίτη 21 Ιουνίου. Το έργο έχει γνωρίσει

τεράστια επιτυχία στο ελληνικό κοινό τις δύο προηγού-

μενες θεατρικές σεζόν, και ετοιμάζεται να επισκεφθεί όλα

τα μεγάλα φεστιβάλ της Ελλάδας το καλοκαίρι του 2016.

To δημοφιλέστατο έργο του παγκόσμιου δραματολογίου

έχει αποτελέσει διαχρονικά πηγή έμπνευσης για κινημα-

τογραφικές ταινίες, έργα όπερας και μπαλέτου, μουσικές

συνθέσεις, ακόμη και σειρές κόμικ. Επάνω στη σκηνή

εκτυλίσσεται ένα συναρπαστικό υπερθέαμα γεμάτο έρω-

τες, πάθη, ποιήματα, τραγούδια και αστεία, με 40 χαρα-

κτήρες που ταξιδεύουν τους θεατές σε αυλές σπιτιών,

μοναστήρια καπουτσίνων και αιματοβαμμένα πεδία

μαχών...

Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί με ευρηματικότητα και μα-

εστρία, ενώ η Ευανθία Ρεμπούτσικα δίνει τη δική της νότα

μέσα από τις μελωδίες που έχει συνθέσει αποκλειστικά

για την παράσταση, ενισχύοντας τον ηρωισμό και το χι-

ούμορ που χαρακτηρίζει το έργο. Τον εκκεντρικό Συρανό

ενσαρκώνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, έχοντας στο

πλευρό του την Δήμητρα Ματσούκα στον ρόλο της Ρω-

ξάνης.

Το πρώτο μέρος της θερινής περιοδείας ξεκινά με έναν

κύκλο παραστάσεων σε υπαίθρια θέατρα της Αττικής:

• Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουνίου, Βύρωνας, Θέατρο Βρά-

χων “Μελίνα Μερκούρη”

• Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουνίου, Χαλάνδρι,

Θέατρο Ρεματιάς

• Παρασκευή 1 και Σάββατο 2 Ιουλίου, Νέα Μάκρη, Πολι-

τιστικό και Αθλητικό Πάρκο

• Δευτέρα 4 Ιουλίου, Νίκαια, Κατράκειο

Τζωρτζίνα Καλέργη

Εκδρομή στο Αγκίστρι 
Ημερήσια εκδρομή στο πανέμορφο νησάκι Αγκίστρι οργα-

νώνουν τα ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου, την Πέμπτη

16 Ιουνίου.

Τιμή μεταφοράς μέχρι τον Πειραιά με επιστροφή με το

πούλμαν: 6 €. Τιμή καραβιού με επιστροφή: 14 €

Ώρα αναχώρησης: 06:30 από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

06:45 από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Δευτέρα 13 Ιουνίου

Τηλ.: 22990 22579 & 22990 22665

e-mail: kapi.mar@hotmail.com

ΚΑΠΗ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ:  Τηλ./Φαξ: 22990 75311

15o Φεστιβάλ Χορού  

«Επανεκκίνηση» 

Το Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογρά-

φων  με κεντρικό σύνθημα: «Επανεκκίνηση»! εξελίσσεται

μέχρι 14 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην

Αθήνα. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία, με ενιαίο εισιτή-

ριο ημέρας (10 €), να παρακολουθήσουν σειρά από αντι-

προσωπευτικές δημιουργίες (διάρκειας 10΄- 40΄)..  

Εναρξη παραστάσεων: 21.00 | Εισιτήρια: - είσοδος: 10 €

Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης Πειραιώς 206, Ταύρος, 210 3418579

Eκδηλώσεις ΚΑΠΗ 3Β

Το γραφείο ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης οργανώνει καλοκαιρινό πρόγραμμα εκδρομών,

πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιατρικής στήριξης, φροντί-

δας και κοινωνικής προσφοράς.

Μαθήματα Αυτοάμυνας για άτομα Τρίτης Ηλικίας 

Από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Ju Jitsu και Εκπαι-

δευτή Αυτοάμυνας Γιώργο Ζαντιώτη.

Δευτέρα 6 Ιουνίου ΚΑΠΗ Βούλας 10.00 – 12.00

Παρασκευή 10 Ιουνίου ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ 10.00 – 12.00

Αφιέρωμα στο Νέο Κύμα - Μουσική Εκδήλωση της

Ομάδας Μουσικής ΚΑΠΗ, Σάββατο 11 Ιουνίου 21.00

Θέατρο «ΒΕΜΠΟ» Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα

Έκθεση της Ομάδας Γλυπτικής & Κεραμικής  

Παρασκευή 10 Ιουνίου 19.30 – 22.30

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουνίου 10.30 – 14.00 &

19.30 – 22.30 στην Πνευματική Εστία Βούλας.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα
Μονοήμερη Κρουαζιέρα οργανώνει το Εθνικό Κέντρο Υπο-

θαλάσιας Προστασίας, την Κυριακή 12 Ιουνίου, για Υδρα -

Πόρο - Αίγινα.

Εκκίνηση από Παλ Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950 κα Βακαλέλη & 6942429244
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Εκδρομή, στο Αμφιαράειο

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή, την Κυ-

ριακή 5 Ιουνίου, στο Αμφιαράειο, τον ιερό χώρο και

μαντείο που ήταν αφιερωμένο στον μυθικό ήρωα Αμ-

φιάραο και βρίσκεται στο λόφο πάνω από την παρα-

λία του Ωρωπού, θα επισκεφθούν και θα ξεναγηθούν,

με την ευκαιρία  της Ημέρας του Περιβάλλοντος,

κατά την οποία η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώ-

ρους είναι ελεύθερη. 

Μετά από την ξενάγηση θα ακολουθήσει εύκολη προ-

αιρετική πεζοπορία 1.30ώρα για το Ωρωπό, όπου θα

μείνουμε για μπάνιο και φαγητό 

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.

8.30πμ Το πούλμαν θα αναχωρήσει από την Πλατεία

της Βούλας μπροστά στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη.

10.30πμ περίπου  θα φθάσουμε στο Αμφιαράειο 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Γιώργος Σούλτος  6906468807

Αλλαγή Ηγεσίας στο 

Ρόταρυ Κορωπίου

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπίου, προσκαλεί στην Αλ-

λαγή Ηγεσίας του, που θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουνίου

κσι ώρα 9μ.μ. στο Κτήμα Λιάρου (οδός Λάμπτρων,

όπισθεν της Σχολής Ευελπίδων). Θα ακολουθήσει

χορός με ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες: Μαίρη Σιδέρη 6971960258, Στσμ.

Ζήσης 6983.305403, Κρυστ. Κόλλια 6972398280.

Εξόρμηση, στην Οίτη

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει εκδρομή, την Κυ-

ριακή 12 Ιουνίου, με εξόρμηση σε μία υπέροχη δια-

δρομή ανάμεσα στη λουλουδιασμένη Οίτη και το

Καλλίδρομο.   

7πμ Αναχώρηση από Βούλα (Η διαδρομή στην Αθήνα

είναι Παραλιακή- Συγγρού-Σύνταγμα- Ομόνοια)                                              

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Γιώργος Σούλτος 6906468807

Τριήμερη Εκδρομή 

Ναύπακτο - Νησιά Τριζόνια

O EΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΒΟΥΛΑΣ διοργανώνει τριήμερη εκδρομή τού ΑΓ.

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 18-19-20 Ιουνίου στη Ναύπακτο-

Νησιά Τριζόνια. Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο τις

Ναυπάκτου πάνω στη θάλασσα. Τιμή συμμετοχής

135 ευρώ. Στη τιμή συμπεριλαμβάνετε μεταφορά,

διαμονή και ημιδιατροφή. 

Πληροφορίες (πολιτιστικό τμήμα) Κυριάκος Αμπα-

τζόγλου 6937120050.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΠHΓΕΣ  ΚΡΥΑΣ 
Ο εξωραϊστικός Σύλλογος του οικισμού Αγ. Γεωργίου

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου οργανώνει Μονοήμερη Εκ-

δρομή που συνδυάζει ευχάριστα βουνό και θάλασσα,

με προορισμό την όμορφη πόλη της Λειβαδιάς -Όσιο

Λουκά -Αντίκυρα την Κυριακή 12 Ιουνίου, από το γρα-

φείο του συλλόγου στις 7  π.μ.,

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ το άτομο.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016

Για κρατήσεις θέσεων:  6937617105

«Η σπουδαιότητα του μαθήματος

των Θρησκευτικών»

Η Ένωση Πολιτών Βούλας προσκαλεί σε εκδήλωση με

θέμα: «Η σπουδαιότητα του μαθήματος των Θρησκευ-
τικών», την Kυριακή, 5/6/2016, Ώρα 7 μ.μ., στην

«ΙΩΝΙΑ» (παραπλεύρως Δημαρχείου 3Β), Λεωφ. Κ. Κα-

ραμανλή 18, Βούλα

Ομιλητές:

- Κωνσταντίνος Αλατόπουλος, καθηγητής Παιδαγω-

γικών (η σπουδαιότητα από πλευράς παιδαγωγικής)

- πατήρ Σταμάτης Σκλήρης, θεολόγος και ιατρός (η

σπουδαιότητα από πλευράς εκκλησιαστικής).

Αΐντα του Βέρντι
Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Νέα παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) από το

Φεστιβάλ Όπερας της Ταορμίνας.

Η Αΐντα είναι κυρίως γνωστή για το θριαμβικό εμβατήριο,

μια εντυπωσιακή σελίδα μεγαλόπρεπης, εξωτικής μουσικής

για μπαλέτο. Στη δημοτικότητα συνεισφέρει επίσης το

πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζεται η όπερα, καθώς η δράση

ξετυλίγεται στη φαραωνική Αίγυπτο σε μυθική εποχή.

Στο κέντρο της όπερας υπάρχει ένα διάσημο ερωτικό τρί-

γωνο: η Αΐντα, πριγκίπισσα της Αιθιοπίας και αιχμάλωτη

στην Αυλή των φαραώ, είναι ερωτευμένη με τον Αιγύπτιο

στρατηγό Ρανταμές, ο οποίος ανταποδίδει τα αισθήματά

της δυσαρεστώντας την Αμνέριδα, κόρη του φαραώ, η

οποία είναι επίσης ερωτευμένη μαζί του. Στον πυρήνα του

έργου βρίσκεται η Αΐντα, παγιδευμένη ανάμεσα στα συναι-

σθήματά της για τον άντρα που αγαπά και στο καθήκον της

απέναντι στον πατέρα και την πατρίδα της.

Η όπερα παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Ιταλού Ενρίκο Καστι-

λιόνε, φημισμένου για την κινηματογραφική ματιά και το ρεαλισμό

των θεαμάτων του. Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης (10,

11/6) - Ηλίας Βουδούρης (12, 15/6). Στο ρόλο της Αΐντας η Τσέλλια

Κοστέα (10, 12/6) και η Άντα Λουίζε Μπόγκτζα (11, 15/6). Στο ρόλο

του Ρανταμές ο Ντάριο ντι Βιέτρι (10, 12, 15/6) και ο Σεμπαστιάν

Φερράντα (11/6).

Συμμετέχουν η Ορχήστρα, η Χορωδία και το Μπαλέτο της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής.

Στην Ιταλική γλώσσα, με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρ-
τιτλους.
Ωδείο Ηρώδου Αττικού: 10-12, 15 Ιουνίου 2016, ώρα 21:00

Εισιτήρια: τηλεφωνικά (210 3272000) ή στα ταμεία του Φε-

στιβάλ Αθηνών (Πανεπιστημίου 39).

Γιορτή Έναρξης- Συναυλία
Στον κήπο της Πειραιώς 260

Οι “Χειμερινοί Κολυμβητές”, το αγαπημένο συγκρότημα με

την ιδιαίτερη φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, εμφανίζονται

για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ (Πειραιώς 260), για να ξε-

σηκώσουν το κοινό με τα τραγούδια τους. Μαζί τους εμ-

φανίζεται και η Μπάντα της Φλώρινας.

Τους Χειμερινούς Κολυμβητές και τη Μπάντα της Φλώρι-

νας συνοδεύει επί σκηνής δεκαμελής χορωδία υπό τη δι-

εύθυνση του Γιάννη Βρυζάκη και εκλεκτοί καλεσμένοι,

μουσικοί και μη, όπως η Μάρθα Φριντζήλα, η Φωτεινή Βε-

λεσιώτου, ο Θωμάς Κοροβίνης, τη Σταυρούλα Παυλίκου και

άλλοι καλεσμένοι-έκπληξη!

Τα δύο σχήματα διαδέχεται στη σκηνή η Ματούλα Ζαμάνη,

μία από τις πιο δυναμικές περσόνες της ελληνικής μουσι-

κής. Η εμβληματική performer με τους πιστούς πολύτιμους

σωματοφύλακες-συνεργάτες της, μοιράζεται με το κοινό

αληθινές στιγμές και μας ταξιδεύει στο ανέφικτο και ευ-

γενικό συναίσθημα, έχοντας στο δισάκι της μελωδίες και

τραγουδια παλιά και νέα.

Η βραδιά όμως δεν τελειώνει ακόμα, καθώς μετά από το

live μέρος η βραδιά θα συνεχιστεί με dj set από τον Palov,

με μουσικές και ρυθμούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής

και επιρροές από jazz, funk, latin και reggae μελωδίες και

ρυθμούς απο την Ανατολή εως την Δύση.

Εισιτήριο: 8 ευρώ με μπύρα.

Πειραιώς 260. Κήπος Δ, 14 Ιουνίου 2016, ώρα 21:00

Ένωση Γονέων & Μαθητών Δήμου Σαρωνικού

1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού,

Αθλητισμού & Αλληλεγγύης 

H Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Α’θμιας και

Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού οργανώ-

νουν το 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού, Αθλητισμού & Αλ-

ληλεγγύης, 11 & 12 Ιουνίου στην παραλία Αλυκών

Αναβύσσου (θέση Κόκκινα, πλησίον “Kouros club”) με

πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Αντί εισιτηρίου στη συναυλία μπορείτε να προσκομί-

σετε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης (εκτός ρου-

χισμού).
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Δημιουργία Αρχαιολογικού

και Περιβαλλοντικού 

Πάρκου στη Χερσόνησο 

της Βουλιαγμένης

Επιστημονική εκδήλωση, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας Περιβάλλοντος  θα πραγματοποιήσει η “Εναλλα-

κτική Δράση”, το Σάββατο 4 Ιουνίου, 7μμ, στην Πνευμα-

τική Εστία της Βούλας.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί επίσημα  η πρόταση για

δημιουργία Αρχαιολογικού και Περιβαλλοντικού Πάρκου

στη Χερσόνησο της Βουλιαγμένης. Με την πρόταση αυτή

τα ιστορικά μνημεία της Βουλιαγμένης (Ναός Απόλλωνα

Ζωστήρα, Οικία του Ιερέα,  Αρχαίος Δρόμος, Ελληνιστι-

κός Πύργος, Ιερή Κρήνη κ.α), σε συνδυασμό με το μονα-

δικό δάσος και τις εξαιρετικές παραλίες, μπορούν να

αξιοποιηθούν και  να γίνει η Βουλιαγμένη ιδανικός προ-

ορισμός ήπιου τουρισμού, όπου  οι επισκέπτες όπως και

κάθε πολίτης θα μπορούν να απολαμβάνουν  ελεύθερα το

δάσος, τις παραλίες και τα ιστορικά μνημεία. Με τον

τρόπο αυτό η επισκεψιμότητα της περιοχής θα αυξηθεί

με αποτέλεσμα να τονωθεί ακόμα περισσότερο η τοπική

οικονομία με ταυτόχρονη προστασία του φυσικού  περι-

βάλλοντος και των ιστορικών μνημείων.

Την προαναφερόμενη πρόταση θα αναλύσουν ειδικοί επι-

στήμονες από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και το

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η διγλωσσία του δημάρχου 3Β
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο

μας, για τους ψεκασμούς κουνου-

πιών, που είναι αναγκαίο να προβούν

οι Δήμοι, γιατί το κουνούπι “τίγρης”

πάει ...σύνεφο.

Σε αντιδιαστολή δε, με το Δήμο 3Β,

που ο δήμαρχος είχε απαντήσει ότι

δεν μπορεί να ψεκάσει γιατί δεν θα

του εγκρίνει το κονδύλι ο Επίτρο-

πος, παρουσιάσαμε το Δήμο Παλλή-

νης που ψεκάζει φρεάτια και άλλα

σημεία και προτρέπει τους δημότες

να τον ενημερώνουν.

Αντί λοιπόν, ο δήμαρχος των 3Β Γρ.

Κωνσταντέλλος να αναζητήσει τον

τρόπο να εξασφαλίσει κονδύλι προ-

κειμένου να καταπολεμήσει τα κου-

νούπια μέσα στην πόλη, στη

συνεδρίαση της 30ής Μαΐου κατηγό-

ρησε τα τοπικά μέσα ότι παραπληρο-

φορούν τον κόσμο και γράφουν για

«δημιουργία εντυπώσεων» και ότι

«οποιαδήποτε νύξη γίνεται ότι δεν

κάνουμε ψεκασμούς είναι υποβολι-

μαίο».

Μάλλον θα πρέπει να του βάλουμε

το βίντεο να θυμηθεί τί είπε στην

προηγούμενη συνεδρίαση. 

Οσο για τις περιοχές που ανέφερε

ότι ψέκασε, αυτό το έπραξε η Περι-

φέρεια και όχι ο Δήμος. Το ξαναγρά-

ψαμε ότι η Περιφέρεια ψεκάζει τα

περιαστικά και οι Δήμοι τα αστικά.

Μια σειρά Δήμων ανακοινώνουν

τους ψεκασμούς που διενεργούν.

Και ο Αλιμος με δελτίο τύπου ενημε-

ρώνει για τον ψεκασμό που ξεκί-

νησε. Και είναι απόλυτα αναγκαίο να

γίνει, αλλιώς θα προκύψουν άλλα

προβλήματα...

STOP στις ΤΤΙP –

CETA – TiSA

Η  Ρι.Κι.Π.  Β.Β.Β.  κατέθεσε πρό-

ταση για συζήτηση και λήψη απόφα-

σης προκειμένου να εκδόσει

ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο,

εναντίον των εμπορικών, οικονομι-

κών συμφωνιών ΤΤΙP – CETA – TiSA

και την κήρυξη του Δήμου  Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης σαν περιοχή

«Ελεύθερης Ζώνης  από τις ΤΤΙP –

CETA – TiSA», υπογράφοντας τη

Διακήρυξη της Βαρκελώνης, την

οποία έχουν ήδη υπογράψει πάνω

από 1800 Δήμοι και Δημοτικά συμ-

βούλια  σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Προεδρείο παρέλαβε την πρό-

ταση και δεσμεύθηκε να το φέρει

προς συζήτηση στην επόμενη συνε-

δρίαση.

Για εμάς, σημείωσε ο επικεφαλής

της Ρι.Κι.Π.  Θάνος Ματόπουλος,

«αυτή η απόφαση δεν έχει μόνο

συμβολικό χαρακτήρα. Σηματοδοτεί

μια πολιτική επιλογή, απέναντι στην

παγκοσμιοποίηση, απέναντι στα

απρόσωπα συμφέροντα των πολυε-

θνικών». 

Να πληρώσουμε 

τα δάνεια
Ο δημοτικός σύμβουλος Σπ. Βαλάτας,

παρότρυνε το Δήμαρχο, να εξοφλήσει

κάποια δάνεια, εφόσον το ταμείο έχει

χρήματα, γιατί από την 1/1/17 όλοι οι

Δήμοι θα καταθέσουν τα χρήματά τους

σε ένα κοινό ταμείο.

Προς το Δασαρχείο Πειραιά

Πλ. Ιπποδαμίας 8 Πειραιά

12.5.2016

Κοινoποίηση

1)  Γραφείο Υπουργού Γεωργίας

2) Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Θέμα: «Δασική έκταση 124 στρ. Στη

Βούλα»

Κύριε Δασάρχα,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι

στον τοπογραφικό χάρτη που αναρτή-

θηκε με κλ. 1:1000 στο κτηματολόγιο

η δασική έκταση των 124 στρ. Πανο-

ράματος Βούλας αναφέρεται ως

«Αγροτική περιοχή».

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η

έκταση αυτή είναι εκτός σχεδίων ΔΑ-

ΣΙΚΗ, όπως προκύπτει από:

1)   Τις δύο Αποφάσεις του Νομάρχη

Πειραιά των ετών 1977 και 1980.

2)  Την απόφαση 1818/1982 του Σ.τ.Ε.

όπου απορρίπτει όλους τους λόγους

των Καστελλοριζίων

3) Τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 1819/82,

1820/82

4)  Την απόφαση 2334/1987 του Σ.τ.Ε.

5)   Την ομόφωνη γνωμάτευσή του Νο-

μικού Συμβουλίου του κράτους 78/2004

που μεταξύ των άλλων αναφέρει: «κατ’
ακολουθίαν αυτών στο τιθέμενο ερώ-
τημα προσήκει κατά την ομόφωνη
γνώμη του τμήματος αρνητική απάν-
τηση με τις ανωτέρω αποφάσεις του
Σ.τ.Ε. ότι ουδέποτε απώλεσε τον, κατά
τις διατάξεις του Ν. 998/1979, δασικό
της χαρακτήρα και ως εκ τούτου, δεν
μπορεί αυτή να αποχαρακτηρισθεί σύμ-
φωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 του
Ν. 3147/2003 και ακτά μείζονα λόγο να
αποδοθεί στον αιτούντα αυτήν ως άνω
συνεταιρισμό».
Είναι έτσι ολοφάνερο ότι η περιοχή

αυτή είναι εκτός σχεδίου δασική

έκταση που ουδέποτε έχει αποβάλλει

τον δασικό της χαρακτήρα, κατά πα-

ράβαση δε της δασικής νομοθεσίας

κατατμήθηκε σε μικρότερα τμήματα

δάσους και επωλήθηκαν στους «φερό-

μενους ιδιοκτήτες» ως αγροτεμάχια,

ενώ ήταν δασική.

Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρει και η

γνωμ. του Νομικού Συμβουλίου του κρά-

τους, δεν μπορούν να τους αποδοθούν.

Εν όψει των παραπάνω κ. Δασάρχα

σας παρακαλούμε να παρέμβετε στο

τοπογραφικού διαγράμματος κλ =

1:1000 και κατά του υπάρχοντος κτη-

ματολογικού πίνακα και κτηματολογι-

κού διαγράμματος ώστε να αποσυρθεί

το παραπάνω ανυπόστατο και ανακρι-

βές και ψευδεπίγραφο ως άνω τοπο-

γραφικό, ώστε να προστατευτεί το

δάσος, το δημόσιο συμφέρον και το

περιβάλλον της περιοχής.

Προς τούτο υποβάλλουμε συνημμένα

όλα τα παραπάνω έγγραφα (Αποφά-

σεις κ.λπ.) και το τοπογραφικό διά-

γραμμα της πολεοδομίας του Δήμου

μας, όπου η εν λόγω έκταση αναφέρε-

ται ως δασική.

1)  Απόφαση 1818/82 του Σ.τ.Ε.

2) Αποφάσεις 1820 και 1819/82 Σ.τ.Ε.

3) Απόφαση 2334/1987 του Σ.τ.Ε

4)  Γνωμοδότηση 78/2004 του Νομ. Συμ-

βουλίου Πολεοδομίας και μεγέθυνση του

κράτους Γ’ τμήμα στα 124 στρ.

Με τιμή

Πέτρος Θανόπουλος τέως Δημοτικός

Σύμβουλος Βούλας

Δημήτρης Κιούκης Δημοτικός Σύμ-

βουλος Αντιπ/δρος Δημ. Συμβουλίου

Δημοσθένης Δόγκας Αρχηγός Παρά-

ταξης 3Β, Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης Δαβάκης Αρχηγός ελάσσο-

νος Αντιπολίτευσης, Δημ. Σύμβουλος

Eνσταση στο Δασαρχείο για τη «Δασική έκταση 124 στρ. στη Βούλα»
Ενσταση στο Δασαρχείο Πειραιά κατέθεσαν πρώην και νυν δημοτικοί

σύμβουλοι του Δήμου 3Β για την αναφορά στο Κτηματολόγιο, της δα-

σικής περιοχής των 124 στρεμμάτων στη Βούλα, ως αγροτική περιοχή.

Οι υπογράφοντες την ένσταση είναι: Π. Θανόπουλος, Δ. Κιούκης, Δημ.

Δόγκας και Δημήτρης Δαβάκης.

“Ημερίδα νομικής υποστήριξης”

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώ-

νει στις 6/6/2016, στις 18:00, ημερίδα όπου έμπειροι

δικηγόροι θα απαντήσουν σε σωρεία ερωτήσεων ανα-

φορικά με οφειλές και νομικά ζητήματα Επαγγελμα-

τιών και Μικρομεσαίων προς Τράπεζες, Ασφαλιστικά

Ταμεία, Δημόσιο και τρίτους (οφειλές σε ΟΑΕΕ και

τράπεζες, Νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Νόμος, Ποι-

νικά ζητήματα, Πλειστηριασμοί κλπ).
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Όχι  από το Δήμο  Σαρωνικού στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου 

παράπλευρου οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου
Με   ομόφωνη   απόφασή   της   η   Επι-

τροπή   Ποιότητας   Ζωής   του Δήμου

Σαρωνικού γνωμοδότησε   αρνητικά

για   τη   Μελέτη   Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων   του   έργου «Μελέτη

παράπλευρου   οδικού δικτύου   και

ανισοπεδοποίησης   κρίσιμων  κόμβων

στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυ-

ρού – Λαυρίου/ Τμήμα: Μαρκόπουλο –

Λαύριο», καθώς   κρίνει   ότι  θα   επι-

φέρει   τον   οικονομικό   μαρασμό

και   την   ολοκληρωτική απομόνωση

του κυρίως οικισμού των Καλυβίων. 

Συγκεκριμένα   με   τη   μελέτη   αυτή

ο   Δήμος   έλαβε   πρώτη   φορά

γνώση   του σχεδιαζόμενου οδικού

άξονα με το παράπλευρο οδικό του δί-

κτυο και τους κόμβους σύνδεσής   του

με   το   τοπικό   κυκλοφοριακό   δί-

κτυο.   Σύμφωνα   λοιπόν   με   τα   όσα

προβλέπονται   η   επέκταση   της  "Ατ-

τικής   Οδού" καταργεί   την   υπάρ-

χουσα  κύρια είσοδο, προβλέπει ως

κύρια είσοδο  τη 2η  είσοδο Καλυβίων

στον  Αγ. Γεώργιο και πιθανότατα θα

επιβάλλει την τοποθέτηση σταθμών

διοδίων και την πληρωμή αυτών,

ακόμα και για όσους μετακινούνται

από τα Καλύβια έως το Λαύριο.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποι-

ότητας Ζωής Δήμου Σαρωνικού, κατό-

πιν της εισήγησης του Προέδρου και

Δημάρχου Γ. Σωφρόνη περί απομόνω-

σης του κυρίως οικισμού των  Καλυ-

βίων   από   τον   προτεινόμενο

σχεδιασμό   και   δημιουργίας   πληθώ-

ρας προβλημάτων   στην   κυκλοφορία

των   κατοίκων   και  επισκεπτών,   με

συνέπεια  τον οικονομικό μαρασμό της

αγοράς, ομόφωνα τα μέλη της Επιτρο-

πής υπερψήφισαν την   πρόταση

απόρριψης   της   Μελέτης   Περιβαλ-

λοντικών   Επιπτώσεων   λόγω διαφω-

νίας   με   την   διάταξη   των   κόμβων

στη   μελέτη   χάραξης.   Επιπροσθέ-

τως, ομόφωνα  προτείνει   τη   διατή-

ρηση   του   κυρίως   κόμβου   στη

σημερινή   του   θέση, δηλαδή στη

συμβολή της Λεωφ. Λαυρίου με τη

Λεωφ. Μαρκοπούλου. 

«Η   Δημοτική   Αρχή   Σαρωνικού   κι

εγώ   προσωπικά  δε   θα   επιτρέ-

ψουμε   σε   καμία περίπτωση την πε-

ριθωριοποίηση και απομόνωση του

Δήμου μας. Με κάθε νόμιμο μέσο θα

υπερασπιστούμε τις επιχειρήσεις της

περιοχής μας, την ανάπτυξη περαι-

τέρω επιχειρηματικής δραστηριότητας

και την ελεύθερη μετακίνηση των κα-

τοίκων κι επισκεπτών της περιοχής

μας. 

Ευχόμαστε να αναλογιστούν οι υπεύ-

θυνοι τα προβλήματα που προκαλούν-

ται από τον προτεινόμενο σχεδιασμό

του έργου και να προβούν στις απα-

ραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ενερ-

γώντας με γνώμονα το δημόσιο

συμφέρον, ως οφείλουμε να ενερ-

γούμε όλοι όσοι ασκούμε δημόσια δι-

οίκηση», επισημαίνει ο Δήμαρχος

Σαρωνικού, Γεώργιος Σωφρόνης.

Eφημερίες σε όλα τα

Κέντρα Υγείας της

Ανατολ. Αττικής 

Με απόφαση της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής, ξεκινούν από

από 1 Ιουνίου 2016 οι εφημερίες - 24ωρο - σε όλα

τα Κέντρα Υγείας της Ανατολικής Αττικής.

Το Κ.Υ.Ραφήνας, αυτό που πρόσφατα έτυχε της χο-

ρηγίας του Αθανάσιου Μαρτίνου, είναι στο "Παιδο-

ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης Νταού".

Η εφημερία ήταν αναγκαία για όλους εμάς, που

έπρεπε να ταξιδέψουμε πολλά χιλιόμετρα για να

βρούμε υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση έκτα-

κτου περιστατικού, αλλά και για τους χιλιάδες του-

ρίστες που έχει η περιοχή μας το καλοκαίρι.

Εκπτωση στα ΚΤΕΛ για

τους μαθητές 

της Ραφήνας-Πικερμίου 

Χαιρετίζουμε την απόφαση των ΚΤΕΛ για μειωμένο

εισιτήριο στους νέους κάτω των 18 ετών, η οποία

άρχισε να εφαρμόζεται από 30 Μαϊου 2016. Αποτε-

λεί μία σημαντική κίνηση υποστήριξης της τοπικής

κοινωνίας μας, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά

περίοδο.

"Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τη νέα διοί-
κηση των ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ και να δηλώσω ότι θα
ανταποδώσουμε μέσω της πλατφόρμας που ανα-
πτύσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Green Your Move (www.greenyourmove.org)".

Α. Βασιλόπουλος
επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης Ραφ’ηνας

καθηγητής

Ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος 

έχει γενέθλια

10 IOYNIOY 2012 - 10 ΙOYNIOΥ  2016

4 χρόνια και ο χώρος του π. κάμπινγκ Βούλας παρα-

μένει ελεύθερος, ανοιχτός, προσβάσιμος σε όλους.

4 χρόνια συλλογικών δράσεων ανοιχτών σε όλους.

Και συνεχίζουμε!

Την Παρασκευή  10 Ιουνίου στις   9 μ.μ.

όλοι όσοι αγαπήσαμε το χώρο  γιορτάζουμε και

παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε.

Με μουσική και  συλλογικό τραπέζι στο χώρο μπρο-

στά από το κτίριο της παραλίας.

Ανοιχτή συνέλευση εθελοντών π. κάμπινγκ Βούλας

Σφραγίστηκε εργοστάσιο

πλαστικών με καύσιμο βιομάζα 

Στη σφράγιση του εργοστασίου πλαστικών με το απαγορευμένο  καύσιμο

την βιομάζα «ΠΡΟΚΟΣ ΑΒΕΕ» στα Οινόφυτα Βοιωτίας προχώρησε η Πε-

ριφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (2 Ιουνίου), έπειτα από ενέργειες του Πα-

νελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) και καταγγελίες των

κατοίκων της περιοχής.

Η απόφαση αυτή ελήφθη, όπως αποδείχθηκε κατόπιν ελέγχου και με-

τρήσεων του ΠΑΚΟΕ. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο ρύπαινε με επικίν-

δυνα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM 2,5 ) προκαλώντας

αναπνευστικά προβλήματα, με τα  δύο φουγάρα του  την ευρύτερη πε-

ριοχή των Οινοφύτων και το βασικότερο ότι λειτουργούσε παράνομα.

Προηγήθηκαν γραπτές επώνυμες καταγγελίες από κατοίκους της πε-

ριοχής, αλλά διαπιστώθηκε και από επιτόπια αυτοψία κλιμακίου της Πε-

ριφέρειας.

Το ΠΑΚΟΕ, επιλήφθηκε του προβλήματος συλλέγοντας όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία που αφορούν στη ρύπανση του Περιβάλλοντος από το εν

λόγω εργοστάσιο. Στη συνέχεια επενέβη στις αρμόδιες Αρχές, προκει-

μένου να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Χάρτα Δικαιωμάτων

και Υποχρεώσεων

του Πολίτη

Tο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη

συνεδρίαση της 26 Μαϊου ενέκρινε, 

κατά πλειοψηφία, τη Χάρτα  Δικαιωμάτων

και Υποχρεώσεων του Πολίτη. 

Το θέμα εισηγήθηκε η Περιφερειακή Σύμ-

βουλος Αγγελική Λεβέντη και έκανε πα-

ρέμβαση ο Συνήγορος του Πολίτη

Βασίλης Σωτηρόπουλος.

H Χάρτα αφορά μία Διακήρυξη αυτοδέ-

σμευσης της Περιφέρειας έναντι των δι-

καιωμάτων των πολιτών, αλλά και των

υποχρεώσεών τους στις συναλλαγές

τους με την Περιφέρεια Αττικής, σύμ-

φωνα με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας, αλλά και του «Καλλικράτη».
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Στο  ρωμαϊκό δεκάμηνο ετήσιο  μηνολόγιο, ο

Ιούνιος φέρεται να είναι ο τέταρτος στη

σειρά. Αργότερα  όμως στο από τον Νουμά

δωδεκάμηνο, ο Ιούνιος έρχεται και τοποθε-

τείται όπως και σήμερα στην έκτη θέση, και

πάντοτε με την αρίθμηση  των τριάντα ημε-

ρών. 

Την ονομασία του  ο Ιούνιος, κατά μία εκδοχή

φαίνεται  να την πήρε από την ρωμαϊκή Juno,

που θεωρείται  αντίστοιχη θεότητα  της ελ-

ληνικής Ήρας, η οποία  και εδώ τύγχανε να

είναι πάλι η σύζυγος του Δία, και  δή   του

Jupiter. 

Η  Juno   ως θεά, προστάτευε  τον γάμο.  Εξ

ού και  “Pronuba”, δηλαδή “γαμήλια” και  νυμ-

φαγωγό,   με άλλα λόγια αυτή που οδηγεί τη

νύφη στον “υμέναιο” δηλαδή αυτή που με

τραγούδια και  χαρές  του γάμου συνοδεύει

την νύφη στα δεσμά, τα καλά ή και τα κακά

δεσμά μιας κατ΄ έθος συμβίωσης.

Ο “Υμέναιος”, πάλι, ήταν και αυτός θεός του

γάμου. Λεγόταν μάλιστα και “Υμήν” εξ ού και

ο πάλαι ποτέ υπαρκτός παρθενικός υμένας,

ως αναγκαίο ανατομικό και ενδεικτικό στοι-

χείο μιας πραγματικής ή  και δήθεν αρετής. 

Και από όλη αυτή την παραπάνω φλυαρία,

σαφώς και δικαιολογημένα καταφαίνεται,  το

γιατί ο Ιούνιος ήταν και έπρεπε  να είναι ο

μήνας μιάς όντως γυναικείας γιορτής που δί-

καια πιά,  θα προστατευόταν από την Ήρα.

Κάποιες άλλες πηγές συνδέουν την “βά-

φτιση” και  την ονομασία του Ιουνίου με  ση-

μαντικά πολιτικά γεγονότα.

Το 510 π.Χ.  λοιπόν, όταν ο Λεύκιος Ιούνιος

Βρούτος έδιωξε τον  Ταρκύσιο τον Υπερή-

φανο από τον θρόνο του, κατήργησε την  βα-

σιλεία. Ονομάστηκε δε και ο ίδιος Ύπατος και

εγκαθίδρυσε την δημοκρατία ως πολίτευμα

στη Ρώμη. 

Έκτοτε προς τιμήν του,  από το όνομά του,

το “Ιούνιος” δόθηκε στο μήνα που έτρεχε, δη-

λαδή τον Ιούνιο. 

Μιλήσαμε για την θεά  Juno, σαν προστάτιδα

του γάμου και του γυναικείου φύλλου.  Επό-

μενο λοιπόν ήταν και οι γιορτές του μηνός

Ιουνίου να είναι αφιερωμένες στις λατρείες

της.   

Έτσι στη Ρώμη έχομε τα Matralia,   που βγαί-

νει από  το   Matrona Juno, που θα πεί πάλι

η σύζυγος ΄Ηρα.

Στο “Βαπτιστήριο της Πάρμας”, (T.P. Higuera:

‘’Medival Calendars’’)  σε ανάγλυφο  προσω-

ποποιείται  ο μήνας Ιούνιος, να έχει στο χέρι

του δρεπάνι και  να θερίζει.  

“Θεριστή” λένε  τον Ιούνιο μήνα στα χωριά

μας,  όπως  και “Αλωνάρη” τον Αύγουστο, σε

σχέση και ανάλογα, πάντοτε με τις αγροτικές

εργασίες της κάθε εποχής. 

Αλλά  και «στις αρχές του θεριστή και δρε-

πανιού γιορτή» , ακούγεται να τραγουδιέται

ο  μήνας Ιούνιος.

Είναι γνωστό, ότι η μέτρηση του χρόνου υπο-

λογίζεται με βάση την ετήσια τροχιά της Γής

γύρω από τον Ήλιο. 

Ή και διαφορετικά από την φαινομενική τρο-

χιά του Ηλίου γύρω από τη Γη. 

Αυτή η πορεία της Γης επάνω στην καθορι-

σμένη τροχιά της, έχει σαν συνέπεια την ετή-

σια διαδοχική εναλλαγή των εποχών του

έτους σε τέσσερα προκαθορισμένα  χρονικά

σημεία, που  από αυτά προσδιορίζονται  οι

“Ισημερίες”,  αλλά και  οι ανάλογες ανατρο-

πές τους, τα “Ηλιοστάσια”. 

Οι  Ισημερίες καταγράφονται, την 21η  Μαρ-

τίου  ως “Εαρινή” Ισημερία, και στην 22α Σε-

πτεμβρίου  ως “Φθινοπωρινή”. 

Και κατά μεν  τις “Ισημερίες”, όπως άλλωστε

δηλοί και η λέξη,  η ημέρα και η   νύχτα,

έχουν ίσο  σε διάρκεια χρόνο, κατά  δε τα

Ηλιοστάσια, όσον αφορά το “θερινό”,  και την

ώρα που ο Ήλιος βρίσκεται στον τροπικό του

Καρκίνου έχομε  την   21η Ιουνίου,  όπου κα-

ταγράφεται  και η μεγαλύτερη ημέρα του

έτους σε σχέση με τη νύχτα, από την άλλη

μεριά την 22α Δεκεμβρίου έχομε το χειμε-

ρινό  όπου και η μικρότερη ημέρα του έτους. 

Την ημέρα του θερινού Ηλιοστασίου, δηλαδή

της 21η  Ιουνίου,  ο Ήλιος αλλάζει πορεία και

τρέπεται  από το βόρειο  προς το  νότιο ημι-

σφαίριο. Η ημέρα αυτή του αποχαιρετισμού,

κατά την αρχαιότητα λατρεύεται  με φωτιές

που δηλώνουν την υπόμνηση  στη θεότητα

του Ήλιου, του ζωοδότη φωτός με την ευχή

να ξαναγυρίζει πάλι με το πρωτινό φως του

στη Γη.  

Ο λαός την πανάρχαια αυτή γιορτή ακόμη και

σήμερα στα χριστιανικά χρόνια, την εκδηλώ-

νει με τις ίδιες φωτιές,  αλλά τώρα στις 24

Ιουνίου. 

Η πρώτη Χριστιανική Εκκλησία, μη μπορών-

τας τελικά να εκριζώσει  την αρχέγονη παγα-

νιστική  αυτή λατρεία, όπως και σε τόσες

άλλες, αναγκάστηκε σε ένα αποδεκτό συμβι-

βασμό. 

Όρισε η γενέθλιος γιορτή  του αγίου Ιωάννη

του Προδρόμου, την 24η Ιουνίου,  σε αφομοί-

ωση του πανάρχαιου αυτού εθίμου  να γιορ-

τάζεται  με φωτιές.

Στην αρχαία Ελλάδα ο μήνας Ιούνιος έπαιζε

μηνολογικά  ανάμεσα στον αττικό Θαργη-

λίωνα και Σκιροφοριώνα. 

Φαίνετα μάλιστα ότι στον Πειραιά τότε και

μάλιστα την 19η Ιουνίου, γίνονταν μεγάλες

γιορτές, τα  “Βενδίδεια”. 

Από τον Πρόκλο: “Στα σχόλια προς Τιμαίο”

διαβάζομε: «Την ενάτη επί δέκα του μηνός

Θαργηλίωνος, Αριστόκλης ο Ρόδιος  ιστορεί

τα μεν εν Πειραιεί Βενδίδεια  τη είκαδι  του

Θαργηλίωνος επιτελείσθαι  έπεσθαι δε τας

περί την Αθηνάν εορτάς».  

Δηλαδή οι γιορτές στον Πειραιά ακολουθού-

σαν μετά τις λατρείες για τη θεά  Αθηνά, που

γίνονταν στην Αθήνα. Η θεά Βένδις ήταν

θρακική θεότητα,   η δε καθιέρωση της γιορ-

τής της στον Πειραιά, αποτελεί πολιτική

πράξη  της Αθηναϊκής Πολιτείας,  διότι κατά

τον Πελοποννησιακό πόλεμο ο βασιλιάς Σι-

τάλκης της Θράκης συμπαραστάθηκε στην

Αθήνα, συνεπεία δε αυτής της συμμαχικής

σχέσης  ήταν πολλοί οι έμποροι Θράκες  που

ήρθαν να μετοικήσουν μόνιμα στον Πειραιά.

Και μάλιστα κατά χρησμοδότηση  του μαν-

τείου της Δωδώνης,  παραχωρήθηκε στους

Θράκες και  χώρος στην Καστέλα, στο λόφο

της Μουνυχίας, κοντά στον ναό της εκεί Αρ-

τέμιδας να χτίσουν ναό, αφιερωμένο στην

Βένδιδα τη δική τους  θεότητα  του κυνηγίου,

όπως η ελληνική  Άρτεμις.   

Σε επιβεβαίωση αυτές  τις γιορτές, τις βρί-

σκομε πάλι να αναφέρονται και στην “Πολι-

τεία” του Πλάτωνα   (Ι, 327  Α,328),   όπου ο

Σωκράτης φέρεται να παρακολουθεί το 429

π.Χ. τις πρώτες γιορταστικές εκδηλώσεις

των Βενδιδείων  και μαζί με τον Γλαύκωνα,

και μάλιστα να εντυπωσιάζεται από την και-

νοτομία που παρουσιαζόταν σε αυτές ακόμα

δε να προσεύχεται στη θρακική θεά.

Στα Βενδίδεια οι προσκυνητές  ήταν χωρι-

σμένοι σε  δύο πομπές  που ξεκινούσαν  η μια

από την Αθήνα, από το Πρυτανείο  και η άλλη

από τον Πειραιά. Στην Καστέλα γινόταν η συ-

νάντηση  και συνένωση των προσκυνητών σε

μια πομπή  που θα όδευε προς το λόφο. Προ-

τού δε φτάσουν στους ναούς αναφέρεται ότι

“ειδικές ομάδες επιμελητών” «προσφέρουν

σφόγγους και λεκάνας  και ύδωρ και στεφά-

νους» στους προσκυνητές για να φρεσκαρι-

στούν. 

Μετά δε τις λατρείες  ακολουθούσαν αθλητι-

κοί  και ιππικοί  αγώνες, λαμπαδηδρομίες και

η πρωτόγνωρη καινοτομία, με τις έφιππες

σκυταλοδρομίες, όπου η σκυτάλη ήταν πυρ-

σός που άλλαζε χέρια.  «αφ’ ίππων  καινόν

γε τούτο,  λαμπάδια έχοντες διαδώσουσιν

αλλήλοις αμιλλώμενοι τοις ίπποις». Και για

δείπνο ένα ολονύκτιο  φαγοπότι  το λεγό-

μενο  ‘’άριστον’’ με το επακόλουθο καθιερω-

μένο πανηγυριώτικο γλέντι. 

Στις 25 πάλι του Θαργηλίωνος, στην Αθήνα

ετελούντο οι γιορτές των Καλλυντηρίων   και

Πλυντηρίων. Τότε ήταν που  ο ναός της Πο-

λιάδος Αθηνάς  πλένονταν  και καθαριζόταν

κάτω από τις οδηγίες και την αυστηρή επί-

βλεψη των ιερειών.  Τότε  το ‘’ξόανο’’ της

Αθηνάς, δηλαδή το  άγαλμα το ξύλινο, απο-

γυμνωνόταν  από κάθε κόσμημα και στολίδι

και σκεπασμένη,  η θεά, μόνο με το πέπλο

της, και σε χέρια εφήβων σηκωμένη, εν

πομπή δικήν λιτανείας  μεταφερόταν στο

Φάληρο. Εκει της αφαιρούσαν το πέπλο και

ολόγυμνο καθώς ήταν το ξύλινο άγαλμα, το

βουτούσαν και το έπλεναν με θαλασσινό

νερό. Έτσι  έβγαζαν τους ρύπους και τη

σκόνη από το  άγαλμα  της θεότητας, αλλά

συμβολικά  και της ψυχής  από  κάθε βρωμιά

σκέψης και  ανόσιας πράξης. Έπλεναν και το

πέπλο   και με το καθαρό πλέον συμβολικά

σκέπαζαν πάλι το εξαγνισμένο σώμα της θε-

ότητας  και εν πομπή το ξανάφερναν στη

θέση του  επάνω στην Ακρόπολη  εξ ού και

το Πολιάς Αθηνά.

Η εκδήλωση γινόταν πάντοτε με  χρηματική

δαπάνη της πολιτείας.  Κατά δε την ημέρα

των Πλυντηρίων, όλοι οι ναοί  αργούσαν. 

Είχαν  προσέτι κλειστές τις πόρτες τους, με

απηγορευμένη  προς όλους  την  πάσα εί-

σοδο. Λέγεται μάλιστα ενδεικτικά, πως

ακόμη και  με σχοινιά  ο ναός ήταν περιτυλιγ-

μένος, για να δηλώνεται η πλήρης απαγό-

ρευση της εισόδου του.  

Από δε το γεγονός αυτό, έκτοτε η  ημέρα

αυτή η απαγορευτική για την είσοδο στους

ναούς ονομάστηκε  και  “αποφράδα*” ημέρα. 

Αυτά για σήμερα. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* αποφράδα = βρωμιά, από το από φράζω, εκ-

φράζω, φράζω.

Το έθιμο με τις φωτιές έχει αναβιώσει στη

Βούλα, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη-

Βούλας, που τον υλοποιεί κάθε χρόνο με

μουσική και πολύ χορό.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία

με τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β, στις 23 Ιου-

νίου το βράδυ στο θεατράκι Βέμπο.

Ιούνιος μήνας

Γιορτές αρχαίες κατά μήνα Ιούνιο 
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Περί μισθώματος 
καντινών στα 3Β

Επίθεση έκανε ο δήμαρχος των 3Β σε ερώτηση που

είχε καταθέσει ο δημοτικός σύμβουλος Δημοσθένης

Δόγκας και επανέλαβε στο τελευταίο συμβούλιο ο

Δ. Κοντονής, που αφορά τη συμμετοχή υποψηφίου

συμβούλου στο ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γρ. Κων-

σταντέλλου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

στον ΟΑΠΠΑ και μέλος της τριμελoύς επιτροπής για

τους διαγωνισμούς των καντινών(!), στην εκμίσθωση

καντίνας στο αθλητικό κέντρο Βάρης.

Συκεκριμένα, ανέφερε ο δήμαρχος, ότι ήταν η μονα-

δική προσφορά (ξέρουμε πώς γίνονται αυτά) και στο

εταιρικό σχήμα που κατακυρώθηκε συμμετέχει η γυ-

ναίκα του συμβούλου. Μεταθέτοντας το θέμα, δή-

λωσε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί η γυναίκα ενός

συμβούλου δεν μπορεί να έχει επαγγελματική δρα-

στηριότητα. Για να τονίσει δε ότι καλώς έγινε η μί-

σθωση, σημείωσε ότι επειδή ήταν χαμηλό το μίσθιο,

δέχτηκαν να το ανεβάσουν!

Μα κύριε δήμαρχε, το θέμα μας δεν είναι αυτό. “Η
γυναίκα του Καίσαρα  δεν αρκεί να είναι τίμια αλλά
και να φαίνεται”, και εδώ δεν φαίνεται. Δεν νοείται

ο σύμβουλος της 3μελούς επιτροπής να παίρνει τη

δημοπρασία, έστω μέσω της συζύγου του. 

Επομένως οι εντυπώσεις, προσπαθούν να πείσουν

για κάτι που εννιά στους δέκα δεν πείθονται...

Οffshore και σύριζα!

Ανάμεσα στις 7.500 σελίδες του πολυνομοσχεδίου,

που ψηφίστηκε χωρίς καν να το ξεφυλλίσουν, οι βου-

λευτές, πέρα από τη στυγνή φορολόγηση του λαού

και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, είχε και

μία διάταξη που “τακτοποιούσε” τους έχοντες και κα-

τέχοντες μέσω Οffshore εταιρειών.

Δεν τους φτάνουν τα όσα εισπράττουν κάθε μήνα,

για τη θέση που κατέχουν στη Βουλή, χωρίς να προ-

σφέρουν απολύτως τίποτα, αφού υλοποιούν απλώς

εντολές δανειστών (όπως ομολογούν καθημερινά

στα τηλεπαράθυρα), αλλά φρόντισαν να ψηφίσουν

τη συμμετοχή τους σε Οffshore εταιρείες εξωχώριες.

Δηλαδή τα χρήματα του ελληνικού λαού που παίρ-

νουν να τα στέλνουν στο εξωτερικό!!!

Κάποιος όμως το πήρε χαμπάρι, όταν έγινε ΦΕΚ

(φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως) και ξεσηκώθηκαν

και οι ...πέτρες.

Ως και το κομματικό τους έντυπο (Αυγή), βγήκε με

πρωτοσέλλιδο με τίτλο «Οφσάιντι με τις Οffshore».

Ετσι λοιπόν αναδιπλώθηκαν και έφεραν τροποποίηση

της διάταξης στη Βουλή, η οποία απαγορεύει τη συμ-

μετοχή σε Οffshore εξωχώριες εταιρείες μελών της

κυβέρνησης, βουλευτών, αρχηγών των πολιτικών

κομμάτων, ευρωβουλευτών, γενικών γραμματέων,

περιφερειαρχών και δημάρχων.

Η νέα διάταξη υπερψηφίστηκε από τα 4 κόμματα της

αντιπολίτευσης (Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ,

Ποτάμι,  Χρυσή Αυγή, η Ένωση Κεντρώων ψήφισε

“παρών”(!!), ενώ η Ν.Δ. δεν έλαβε μέρος στην ψηφο-

φορία! γιατί αποχώρησε(!) από την συζήτηση στην

Ολομέλεια (είπατε τίποτα;)

To θέμα των Οffshore δεν είναι τόσο καινούργιο,

αφού από τον Αύγουστο 2015, η Ν.Δ. είχε καταθέσει

ερώτηση 18 βουλευτών της, με θέμα: «έρευνα για
την συμμετοχή μελών της Κυβέρνησης σε εξωχώριες
(offshore) εταιρείες» (26/8/2015), αλλά δεν έχει

απαντήσει κανείς από τους ερωτώμενους...

Βέβαια αυτό δεν αθωώνει τη Νέα Δημοκρατία, που

μάλλον έχει και η ίδια “κόψιμο” γι’ αυτό και αποχώ-

ρησε και δεν μπήκε καν στη διαδικασία της ονομα-

στικής ψηφοφορίας!

Yπερωρίες!...
Κονδύλι συνολικού ύψους 10.300 ευρώ ενέκρινε το

Γραφείο του πρωθυπουργού για υπερωρίες που έκα-

ναν οι εργαζόμενοι στη Γενική Γραμματεία του,  μόνο

για το μήνα Απρίλιο, για την πληρωμή υπερωριακής

απασχόλησης!!

Δεν γνωρίζουμε από πόσους αποτελείται η Γεν.

Γραμμ. του Πρωθυπουργού, αλλά “τα λεφτά είναι

πολλά και προκλητικά”, όταν στον ιδιωτικό τομέα, οι

εργαζόμενοι χτυπάνε 15ωρα με μηδέν υπερωριακό

αντίτιμο και με 670 ευρώ το μήνα!!!

Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ!!!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Στο βιβλίο με τίτλο «Tα χαΐρια μας εδώ! ονείρατα της
άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης», του Γεωργίου

Παπάζογλου, που είναι γιος της μεγαλύτερης «αρχον-

τορεμπέτισσας» Σμυρνιάς Αγγέλας Παπάζογλου, και

γράφτηκε καθ’ υπαγόρευσή της, αφού εκείνη ήταν από

κορίτσι φυλή, αναφέρει τα ακριβή στοιχεία, σχετικά με

κάθε τι, που συνδέεται με τους ρεμπέτες και το ρεμ-

πέτικο τραγούδι, όπως και την άδικη κατασυκοφάν-

τησή του από ορισμένους κύκλους και την

εκμετάλλευσή του από άλλους, ώστε να διαστρεβλω-

θούν οι αξίες του και να αποταχθεί από την ελληνική

λαϊκή παράδοση.

Ο άντρας της Αγγέλας, ο περίφημος ρεμπέτης τραγουδι-

στής και συνθέτης Βαγγέλης Παπάζογλου λέει: «όποιος

τραγουδάει τον καημό του κόσμου, αυτός είναι ρεμπέτης.

Αυτός που λέει μόνο το δικό του καημό δεν είναι ρεμπέ-

της· είναι λαϊκός». 

Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος λαϊκού ελληνι-

κού τραγουδιού που αναπτύχθηκε στα παράλια της Μι-

κρασιατικής Ιωνίας και ιδίως στις φτωχογειτονιές των

Ελλήνων της Σμύρνης, από την εποχή που ο ελληνι-

σμός βογγούσε κάτω από τη σκληρή σκλαβιά της Ανα-

τολικής Ρωμαϊκής  κατοχής του, δηλαδή από τους

βυζαντινούς χρόνους.

Το τραγούδι αποτελούσε «ωδή» στα βάσανα του φτω-

χού ελληνικού λαού, και ιδίως του κόσμου των μεγα-

λουπόλεων και μιλούσε κατευθείαν στην ευαίσθητη

ελληνική ψυχή! 

Οι πρόσφυγες Ίωνες, το 1922, μετέφεραν στην Ελ-

λάδα, μόνο τον πολιτιστικό θησαυρό των ηθών και του

πνεύματός τους, αφού όλη η πλούσια περιουσία τους

αρπάχτηκε από τους διώκτες και καταστροφείς τους.

Μέσα στα πολιτιστικά τους στοιχεία περιέλαβαν και το

ρεμπέτικο τραγούδι, που εκείνη τη βασανισμένη εποχή

το είχαν ακόμη περισσότερο ανάγκη! 

Όσοι Έλληνες ασχολούνταν με τη Δυτική μουσική φο-

βήθηκαν να μην αφανιστούν επαγγελματικά από το

νέο κύμα μουσικής και πολέμησαν λυσσαλέα το ρεμ-

πέτικο τραγούδι, με αποτέλεσμα να το κατασυκοφαν-

τήσουν!

Άλλοι κύκλοι, δυστυχισμένων και εξαρτημένων από

παραισθησιογόνες ουσίες, περιθωριακών Ελλήνων, δέ-

χτηκαν την υπόδειξη να παραλλάξουν τα λόγια του

ρεμπέτικου στίχου με δικά τους, για να υποβαθμίσουν

την αξία και το νόημα του ρεμπέτικου, ώστε να περι-

θωριοποιηθεί και να αποκοπεί τελείως από την ελλη-

νική λαϊκή παράδοση. Του έδωσαν διάφορες

ονομασίες, που χαρακτήριζαν το υπόκοσμο, όπως χα-

σικλίδικο, μάγκικο, μόρτικο, κουτσαβάκικο, ασίκικο κ.ά.

με σκοπό να το υποτιμήσουν και να το αφανίσουν!

Η λέξη ρεμπέτ προέρχεται από ανθρώπους που ανή-

καν στους Κοσοβάρους Μωαμεθανούς και σημαίνει ο

ατίθασος, ο ανυπότακτος στην κοινωνία.

Στην ελληνική γλώσσα μεταλλάχθηκε σε «ρέμπελο»

και σήμαινε τον επαναστάτη, όπως το «ρεμπελιό των

Ποπολάρων» της Ζακύνθου.

Το ρεμπέτικο πέρασε από τρεις κύκλους μέχρι να βγει

από το περιθώριο και την απαγόρευση του 1938.

Το 1950 αρχίζει να ξαναγεννιέται από τις στάχτες του,

με τις προσπάθειες του Καζαντζίδη του Μπιθικώτση,

της Σωτηρίας Μπέλλου και άλλων και αρχίζει να γίνε-

ται αγαπητό, από το λαό, και έγκυρο μουσικό είδος.

Τα ονόματα των μουσικών και τραγουδιστών, που

έχουν ταυτιστεί με το ρεμπέτικο είναι της Ρόζας, του

Βαμβακάρη, τoυ Δέλια, του Μπάτη, του Μπαγιαντέρα

και πολλών άλλων, όπως του Τσιτσάνη, του Παπάζο-

γλου, του Τούντα και άλλων. Σήμερα το ρεμπέτικο

αγαπήθηκε και από τη νεολαία και είναι αναπόσπαστο

κομμάτι της ελληνικής μουσικής.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το ρεμπέτικο τραγούδι

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις!
Αποτυπώνει πολύ παραστατικά πόσο καλά τα κατάφερε
ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμφωνία!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Όλοι ξέρουν τον κινηματογραφικό «Εξολοθρευτή»: Οι ρομποτικοί εκτελεστές

του Skynet ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί ως μονάδες διείσδυσης, καθώς

πάνω από τον μεταλλικό, ρομποτικό σκελετό τους, υπήρχε ανθρώπινος ιστός και

δέρμα, κάνοντας τον εντοπισμό τους δύσκολο πριν να είναι πολύ αργά. Όσο επι-

στημονική φαντασία και αν φαίνεται κάτι τέτοιο, είναι αυτό που έρχεται στο

μυαλό μας, μετά από αυτά που διαβάσαμε για την ερευνητική δουλειά που γίνεται

στο  Ιταλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όπου αναπτύσσονται «έξυπνα» υλικά (αντί

για πλαστικό και μέ-

ταλλο), που με τη

σειρά τους θα μπο-

ρούσαν να επιτρέ-

ψουν τη δημιουργία

ρομπότ τα οποία θα

αποσυντίθενται στο

τέλος της «ζωής»

τους- ακριβώς όπως

ένα ανθρώπινο σώμα.

Στο επίκεντρο της

προσπάθειας αυτής,

σύμφωνα με το Reuters, βρίσκονται Έλληνες ερευνητές, όπως η επικεφαλής της

ομάδας, Αθανασία Αθανασίου. «Αυτά τα βιοδιασπώμενα υλικά, τα φυσικά υλικά,
είναι πολύ εύκαμπτα, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ρομποτικά δέρ-
ματα. Αλλά μπορούν επίσης να είναι σκληρά, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για εσωτερικά εξαρτήματα ενός ρομπότ. Και επίσης, σε αυτό το εύκαμπτο δέρμα,
- ρομποτικό δέρμα, ας το πούμε- μπορούμε να ενσωματώσουμε αισθητήρες ώστε
να έχουν αυτή την αίσθηση αφής που χρειάζονται τα ρομπότ, αλλά με βιοδια-
σπώμενα υλικά».
Το συνθετικό δέρμα θα είναι μόνο το πρώτο βήμα: κατά την Aθ. Αθανασίου μετά

από αυτό, σε μερικά χρόνια δεν είναι καθόλου απίθανο, όλα τα ρομπότ να είναι

βιοδιασπώμενα – κάτι που είναι λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως για να γίνουν τα

ρομπότ πανταχού παρόντα, πρέπει να είναι και εύκολη η απόρριψή τους, αφού

φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Τα «έξυπνα υλικά» θα μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας με πλήθος εφαρ-

μογών στις συσκευασίες, στις μεταφορές, στο περιβάλλον, στην ιατρική κ.α.

«Δεν υπάρχει τομέας που θα μείνει ανεπηρέαστος από την ανάπτυξη των νέων
έξυπνων υλικών» σημειώνει η Αθ. Αθανασίου. «Φανταστείτε, για παράδειγμα,
πόση ενέργεια θα μπορούμε να εξοικονομήσουμε καθημερινά, αν τα μεταφορικά
μέσα μας γίνουν πολύ ελαφρύτερα, χωρίς να χάσουν την ανθεκτικότητα τους
που εξασφαλίζει την ασφάλειά μας (ένας γενικευμένος κανόνας είναι ότι κάθε
μείωση του βάρους ενός οχήματος κατά 10% αντιστοιχεί σε 6-7% μείωση στην
κατανάλωση καυσίμων). Φανταστείτε, την ίδια στιγμή, τις θετικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, αν αυτά τα οχήματα βιοδιασπώνται στο τέλος της ζωής τους, χωρίς
να επιβαρύνουν πια το οικοσύστημά μας».
Άλλος ένας Έλληνας ερευνητής, ο Νίκος Τσαγκαράκης, συντονιστής του προ-

γράμματος γύρω από το ρομπότ Walk-Man (ένα ανθρωποειδές ρομπότ σχεδια-

σμένο για χρήση εργαλείων για ανθρώπους) υπογραμμίζει ότι η χρήση τέτοιων

υλικών θα άνοιγε νέους ορίζοντες. «Το ζήτημα είναι ότι είναι δύσκολο να δεις
πώς μπορείς να επιτύχεις τις ιδιότητες που θέλεις να έχεις...οπότε το να πας σε
εναλλακτικά υλικά θα ήταν πλεονέκτημα- θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε ελα-
φρύτερα ρομπότ, πιο αποδοτικά και επίσης ανακυκλώσιμα».

Ρομπότ θα αποσυντίθενται σαν άνθρωποι!
Όλο και περισσότεροι χρήστες «έξυπνων» κι-

νητών στον κόσμο - περισσότεροι πλέον από

ένας στους πέντε - χρησιμοποιούν ειδικό λο-

γισμικό, το οποίο μπλοκάρει στις συσκευές

τους την εμφάνιση των online διαφημίσεων,

τόσο αυτών που φορτώνονται από τις ιστοσε-

λίδες του διαδικτύου, όσο και εκείνων που

φορτώνονται από τις διάφορες εφαρμογές

(apps). 

Νέα στοιχεία από τις εταιρείες ερευνών

PageFair και Priori Data, σύμφωνα με τους

«Τάιμς της Νέας Υόρκης», δείχνουν ότι σχε-

δόν 420 εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς (πε-

ρίπου το 22% των συνολικά 1,9

δισεκατομμυρίων χρηστών smartphones)

ενεργοποιούν το μπλοκάρισμα των διαφημί-

σεων, όταν πλοηγούνται στο διαδίκτυο από

το κινητό τους. Ο αριθμός αυτός αντιπροσω-

πεύει μια αύξηση 90% σε ετήσια βάση, δη-

λαδή υπήρξε φέτος σχεδόν διπλασιασμός σε

σχέση με το 2015.

Οι υποστηρικτές των διαφημίσεων -κυρίως οι

εταιρείες που έχουν σχετικό συμφέρον- τονί-

ζουν ότι η «φραγή» στις διαφημίσεις παρα-

βιάζει το άρρητο συμβόλαιο, στο οποίο

-υποτίθεται ότι- συμφωνούν οι χρήστες. Το

σκεπτικό των εταιρειών είναι ότι ένα μεγάλο

μέρος από το ψηφιακό περιεχόμενο έχει δη-

μιουργηθεί και είναι προσβάσιμο, ακριβώς

επειδή έχει πληρωθεί χάρη στα έσοδα από

την online διαφήμιση.

Στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική υπολο-

γίζουν ότι 19 εκατομμύρια χρήστες καταφεύ-

γουν συστηματικά σε mobile ad blockers. Οι

διαφορές μεταξύ Δύσης-Ανατολής είναι με-

γάλες. Στην Κίνα 159 εκατ. χρήστες κινητών

(οι περισσότεροι από κάθε άλλη χώρα) χρησι-

μοποιούν τέτοιο λογισμικό, στις ΗΠΑ μόνο

4,3 εκατ. χρήστες -ή το 2,2% των κατόχων

smartphones- κάνουν το ίδιο, ενώ στη Βρετα-

νία και στη Γαλλία δεν ξεπερνούν τους 1,3

εκατομμύρια χρήστες σε κάθε χώρα. Όμως

«είναι θέμα χρόνου το σχετικό λογισμικό να

έλθει και στη Δύση», δήλωσε ο διευθύνων

σύμβουλος της PageFair Σον Μπλάντσφιλντ.

Σύμφωνα με την PageFair, άλλοι 200 εκατομ-

μύρια χρήστες παγκοσμίως έχουν τέτοιο λο-

γισμικό μπλοκαρίσματος διαφημίσεων και

στους επιτραπέζιους υπολογιστές τους

(desktop). Το πιο δημοφιλές πρόγραμμα ad

blocking για κινητά τηλέφωνα είναι το UC

Browser-Fast Download.              Πηγή: ΑΜΠΕ

Αντι μπλοκ προγράμματα 

εξουδετερώνουν τις διαφημίσεις!

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μου στέλνει η δικιά μου γυμνές φωτογραφίες της... Εντάξει, γούσταρα. Σε
κάποια φάση όμως λέω, για στάσου ρε φίλε... ποιος τις τραβάει;;; 

4 Στα  γυμναστήρια η πιο δύσκολη άσκηση είναι να πας...

4 Θέλω να βγει viagra για το internet! Έτσι... να μην πέφτει ποτέ!

4 η κοπέλα μου μ’ αφήνει να κάνω ό,τι μου λέει.

4 Σε λίγο θα πηγαίνουμε Σούπερ Μάρκετ και δεν θα αγοράζουμε τίποτα. Θα κά-
νουμε μόνο like...
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Mε 153 ψήφους (ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ) 

το έκτρωμα έγινε νόμος

Ένα ακόμη νομοσχέδιο- έκτρωμα ψηφίστηκε (22.5)

από τη Βουλή, με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥ-

ΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Το «πολυνομο-

σχέδιο», όπως και τα προηγούμενα, συζητήθηκε και

ψηφίστηκε με τις απαράδεκτες διαδικασίες του «κατε-

πείγοντος» και δίνει τη χαριστική βολή στα εναπομεί-

ναντα εισοδήματα των μισθωτών, των συνταξιούχων,

των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων

αγροτών, δηλαδή, της συντριπτικής πλειοψηφίας του

ελληνικού πληθυσμού.

Τα νέα βάρη που προσθέτει ο νέος νόμος θα προέλ-

θουν από την αύξηση της φορολογίας, της άμεσης,

αλλά κυρίως της έμμεσης που επιβαρύνει δραματικά

τη λαϊκή κατανάλωση. Σοβαρό πλήγμα δέχονται τα

λαϊκά νοικοκυριά από τη πώληση των «κόκκινων δα-

νείων» από τις τράπεζες στα κοράκια των ξένων και

ελληνικών funds, με συνέπεια του μαζικούς πλειστη-

ριασμούς ακινήτων. Πρωτοφανή εκχώρηση της εθνικής

κυριαρχίας συνιστά η δημιουργία του «υπερταμείου»

το οποίο θα συγκεντρώσει το σύνολο σχεδόν της δη-

μόσιας περιουσίας, που θα ρευστοποιηθεί για την απο-

πληρωμή του χρέους. Τέλος, με το νέο νόμο, τίθεται

σε εφαρμογή ο περιβόητος «κόφτης» μισθών, συντά-

ξεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων όταν διαπι-

στωθεί απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 153 υπέρ, 145 κατά και

δύο απουσίες (Άδωνις Γεωργιάδης από Ν.Δ. και Γρη-

γόρης Ψαριανός από το Ποτάμι).

Την ίδρυση του «υπερταμείου» και τον αυτόματο μη-

χανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης (κόφτη) καταψή-

φισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κατριβάνου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τίθεται ζήτημα για την

βουλευτή της Β’ Αθήνας, με πιθανότερο ενδεχόμενο

να ζητηθεί η παραίτησή της, δηλαδή να παραδώσει την

έδρα της. Σε περίπτωση που η κ. Κατριβάνου παραιτη-

θεί, την έδρα της καταλαμβάνει ο ηθοποιός Γιώργος

Κυρίτσης.

Όσον αφορά στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψή-

φισης στη Βουλή, αυτή χαρακτηρίστηκε από την ανού-

σια (αλλά σε υψηλούς τόνους) αντιπαράθεση Τσίπρα-

Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε

ψεύτη και αναξιόπιστο τον πρωθυπουργό, έκανε λόγο

για οργανωμένη πολιτική απάτη και σημείωσε ότι «δεν

αξίζετε να είστε πρωθυπουργός της χώρας». Ο Αλέξης

Τσίπρας απάντησε ότι ο πρόεδρος της ΝΔ αυτοβαυκα-

λίζεται ως μεταρρυθμιστής, ενώ έκανε λόγο για συν-

δυασμό θράσους και δειλίας.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν έχουν καμιά αξία αφού πριν από

εννιά μήνες στην ίδια αίθουσα, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, όπως

και τα άλλη μνημονιακά κόμματα ψήφισαν τη συμφω-

νία μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών, εξειδί-

κευση της οποίας ήταν το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Νίκος Γεωργόπουλος  

Αγαπητοί Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα

να εκφράσω, εκ μέρους του Δήμου

Μαρκοπούλου, τις θερμές ευχαρι-

στίες μας, τόσο για την άμεση αντα-

πόκριση στην πρόκληση του

Συνδέσμου των Παλαιμάχων Ποδο-

σφαιριστών Μαρκοπούλου, όσο και

για τη συμμετοχή σας, στο 2ο Φιλαν-

θρωπικό Ποδοσφαιρικό Αγώνα Πα-

λαιμάχων, που πραγματοποιήθηκε

στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου,

τη Δευτέρα, 16 Μαϊου 2016.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους Παλαί-

μαχους Ποδοσφαιριστές ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ, για την αξιέπαινη

πρωτοβουλία διοργάνωσης του Φι-

λανθρωπικού Αγώνα Παλαίμαχων.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά για τη

σημαντική ποσότητα συσκευασμέ-

νων τροφίμων μακράς διαρκείας, που

προσφέρατε για το Κοινωνικό Παν-

τοπωλείο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Σας καλωσορίζουμε στον μεγάλο

κύκλο Αλληλεγγύης και Προσφοράς

του Δήμου μας. Χωρίς όλους εσάς,

δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε

το δύσκολο έργο της υποστήριξης

των συμπολιτών μας, που έχουν

πραγματικά ανάγκη.

Με την έμπρακτη συμπαράσταση

σας, συνεισφέρατε όχι μόνο στην

ανάδειξη της Αξίας της Αλληλεγ-

γύης, αλλά και ενός υγειούς προτύ-

που προς τους νέους μας, της

αγάπης για τη Ζωή και τον Αθλητι-

σμό, εντός και εκτός των αγωνιστι-

κών χώρων!

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

η Αντιδήμαρχος Παιδείας, 

Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας 

Μαρία Κιμπιζή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
προς Παλαίμαχους Ποδοσφαιριστές Πανιωνίου 

και Συνδέσμου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Μαρκοπούλου

Καθημερινές φωνές αντίδρασης

πληθαίνουν  για τις αλλαγές στην

Παιδεία  από πολίτες που ρωτούν:

Τι σχέση μπορεί να  έχει  η ανά-

πτυξη της χώρας , με την κατάρ-

γηση της Πρωινής Προσευχής?

Τι σχέση μπορεί να έχει η ανύ-

ψωση της εθνικής οικονομίας με

την κατάργηση των παρελάσεων

στα σχολεία?

Θα σωθεί η χώρα από την κατάρ-

γηση των θρησκευτικών στα σχο-

λεία?   

Και ποιοι ρωτούν?

Όλοι εμείς.

Η Γενιά του Πολυτεχνείου και

μετά.

Η Γενιά που δέχτηκε «έτσι απλά»,

το ξεπούλημα της χώρας για 99

ολόκληρα χρόνια.

Η Γενιά που «τσίμπησε στο παρα-

μύθι»  ότι συναινούσε  όλα αυτά

τα 40 χρόνια στο οικονομικό

πάρτι που γινόταν εις βάρος της

Ελλάδας.

Μια γενιά που χάθηκε  και υπο-

δουλώθηκε  στα κόμματα και στα

κινήματα  από το 1975 και μετά.

Είναι προφανές ότι οι αλλαγές

στην παιδεία έχουν ως κίνητρο

την πνευματική υποδούλωση της

νέας γενιάς.

Η  Γενιά που δεν θα ζήσει  όπως

ζήσαμε εμείς και δεν θα θυμάται

τίποτα από αυτά που θυμόμαστε

εμείς. Μπήκαμε στην εποχή της

Αμνησίας.

Αντί να προστατέψουμε τα παιδιά

μας τα παραδώσαμε «αμαχητί» .

Καλό ταξίδι Ελλάδα.

Φώτης Αλεξόπουλος
Ενεργός Πολίτης 

Η εποχή της Αμνησίας. Καλό ταξίδι Ελλάδα

Κάποιο ανθρωποειδές τερατόμορφο, βάζει φόλες στα πεζοδρόμια της Βούλας

και σκοτώνει όποιο ζώο δελεαστεί από το θανατηφόρο μεζέ.

Είναι η τρίτη φορά που στην οδό Καραϊσκάκη στη Βούλα, θανατώνονται σκυλιά,

γάτες και περιστέρια, που έφαγαν τη δηλητηριώδη τροφή, που είχε κρύψει μέσα

στα θαμνώδη του πεζοδρομίου, το σιχαμερό τέρας.

Πριν λίγες ημέρες, έχασε κάτοικος της οδού Καραϊσκάκη, τη σκυλτσα του Λίζα,

που έφαγε το δηλητήριο μπροστά στα μάτια του. Το σκυλάκι αμέσως έχασε τον

προσανατολισμό του και ώσπου να μπει μέσα στην πολυκατοικία έβγαζε

αφρούς. Στο σημείο δε αυτό βρέθηκαν τέσσερα γατάκια νεκρά και ένα περι-

στέρι. 

Να του ευχηθούμε να έχει το ίδιο τραγικό τέλος.

Ανθρωποειδή στην οδό Καραϊσκάκη στη Βούλα
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Πιστεύω ότι ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

είναι ο μοναδικός Δήμος που έχει ξεκινήσει έναν τόσο

άνισο, στοχευμένο και αντιδημοκρατικό κυνηγητό για

επαγγελματίες, που τους έχει στοχοποιήσει και ζητάει

υπερβολικά πρόστιμα σε μια περίοδο, που όλοι οι επαγ-

γελματίες προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα από τις

υπέρογκες φορολογίες.

Επί δεκαετίες είχαμε αναρτήσει πινακίδες προβολής

των επιχειρήσεών μας χωρίς ποτέ να μας ενοχλήσει.

Το κυνήγημα των επιχειρηματιών με τις πινακίδες και

την επιβολή υπέρογκων προστίμων άρχισε το 2008,

όπως στην περίπτωση τη δική μου, στο Οδοντιατρικό

κέντρο Βούλας.

Στο Οδοντιατρικό κέντρο υπήρχε πινακίδα διπλής

όψεως τοποθετημένη στην πρασιά επί στύλου διαστά-

σεων (1Χ0,50), με άδεια τοποθέτησης από το Δήμο

Βούλας (15764/2003) και πληρωνόταν ετήσιο τέλος

205,43 ευρώ. 

Το τέλος πληρωνόταν ανελλιπώς κάθε χρόνο μέχρι και

το 2010. 

Στο τέλος του 2011, ο νέος καλλικρατικός Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης ψήφισε κανονισμό προ-

βολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης (αριθμός απόφα-

σης 300/14.12.2011), στον οποίο σημειώνονται σε

ποιους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων,

και παράλληλα δίνει διαστάσεις που πρέπει να έχουν.

Στο τελευταίο του άρθρο υπ’ αρ. 17 σημειώνει ότι «η
ισχύς της παρούσας κανονιστικής πράξης, αρχίζει από
την ημερομηνία της έκδοσής της και της νόμιμης δημο-
σίευσής της», δηλαδή από το τέλος του 2011.

Για την πινακίδα μου διπλής όψεως τοποθετημένη στην

πρασιά επί στύλου, μου επέβαλαν πρόστιμο 586,94

ευρώ με την κατηγορία ότι έχει διαφορετικές διαστά-

σεις (1,60Χ0,60). 

Καλή τη πίστη, πλήρωσα το πρόστιμο και έκανα αίτηση

διαμαρτυρίας προς το Δήμο 3Β, ότι δεν μετρήθηκε

σωστά η πινακίδα. Πράγματι μετά από νέα έκθεση αυ-

τοψίας από τη Δημοτική Αστυνομία (αρ. πρ.

279/23.2.09) επιβεβαίωσαν ότι έχουν κάνει λάθος,

χωρίς όμως να μου επιστρέψουν το πρόστιμο!

Και το παράλογο είναι ότι όχι μόνο δεν μου επέστρεψαν

το πρόστιμο, αλλά συνεχίζουν να στέλνουν νέα επιβολή

προστίμου (αρ. πρ. 279/23.2.09) για την ίδια πινακίδα δι-

πλής όψεως την οποία όμως είχανε πληρωθεί τα τέλη δια-

φήμισης και μου είχαν αποστείλει και άδεια τοποθέτησης

πινακίδας (αρ. πρ. 10231/31.7.09) με χρέωση 332,80 ετη-

σίως. Δηλαδή ενώ μου επιβάλανε πρόστιμο για την πινα-

κίδα, συγχρόνως μου έστειλαν άδεια τοποθέτησης γι’ αυτή

την πινακίδα και πληρώνονται και το τέλος διαφήμισής

της.

Τους προτείνουμε να καταθέσουν αίτημα για βραβείο Γκί-

νες!

Στη συνέχεια μου στέλνουν νέο πρόστιμο για την ίδια

πινακίδα (αρ. πρ. 67241/1.11.2011) με το αιτιολογικό

ότι δεν αναγράφονται επ’ αυτής το ονοματεπώνυμο, η

διεύθυνση του διαφημιζόμενου και ο αριθμός αδείας

υπαίθριας διαφήμισης, κάτι για το οποίο δεν με είχε

ενημερώσει κανείς, ούτε όταν πήρα την άδεια (το 2003)

ούτε στις επανειλημμένες αυτοψίες!

Στο τέλος του 2010 με αρ. πρ. 23723/30.11.10 μου

έστειλαν ειδοποίηση για την 2η πινακίδα που είχε το-

ποθετηθεί στην μετόπη του 1ου ορόφου μονής όψεως,

φωτεινή, με ένδειξη “Οδοντιατρικό Κέντρο Βούλας”,

την οποία ζητούσαν να μετακινηθεί - με τους νέους κα-

νονισμούς περί πινακίδων -, κάτω από το στέγαστρο

(πάνω από τα  ανοίγματα πόρτας).  

Βέβαια από το 1998 που άνοιξε το Οδοντιατρικό Κέντρο

μέχρι τις 30/11/10 επιτρεπόταν, διότι δεν μου είχανε

στείλει ποτέ ειδοποίηση περί του αντιθέτου.

Για την 3η πινακίδα (0,50Χ0,40) “Ορθοδοντική” που είχε

τοποθετηθεί στα κάγκελα του 1ου ορόφου, με την ίδια ει-

δοποίηση (αρ. πρ. 23723/30.11.10) με πληροφόρησαν ότι

απαγορεύεται η τοποθέτησή της στα κιγκλιδώματα (πα-

ρεμπιπτόντως ενημερώνω ότι  στο διπλανό κτίριο υπάρ-

χουν από το 2008 πέντε πινακίδες στα κάγκελα χωρίς -

προφανώς - να ενοχλείται ο Δήμος, χωρίς να έχουν επι-

βληθεί πρόστιμα στους έχοντες τις πινακίδες αυτές.

Μόνο η δική μου προφανώς χαλάει την αισθητική της

Βούλας και του Δήμου...

Με αίτησή μου λοιπόν, (αρ. πρ. 25072/21.12.10), μετά

την ενημέρωσή μου για απαγόρευση, τέλος του 2010,

ζήτησα παράταση δύο μηνών για να πραγματοποιήσω

τη μετακίνηση των δύο πινακίδων, όπως και έπραξα.

Τούτο αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του Εμμ. Κοντού

και Σια Ο.Ε. που κατασκευάζει επιγραφές, ότι στις

10.1.2011 έγιναν οι μετακινήσεις και κατασκευές των

πινακίδων, αλλά το επιβεβαιώνει και η εικόνα από το

Google στις 8/2011.

Παρ’ όλο όμως που συμμορφώθηκα άμεσα “εις τας υπο-

δείξεις”, αφαίρεσα τις δύο πινακίδες και ενημέρωσα

προφορικά τον αρμόδιο υπάλληλο (Κούτσικο) χωρίς να

μου ζητήσει και γραπτή επιβεβαίωση, μου ήρθαν νέα

πρόστιμα (αρ. πρ. 439/11.5.10) για τα παλιά...

Δηλαδή, ενώ είχα ενημερωθεί ότι πρέπει να μετακινήσω

τις πινακίδες μου τον 11ο του 2010, το πρόστιμο που

μου έστειλαν είχε κοπεί νωρίτερα κατά 6 μήνες, τον 5ο

του 2010!!

Στις 10/12/12 με αρ. απόφ. 394/2012, η πλειοψηφία των

δημοτικών συμβούλων αποφάσισαν να γίνουν αυτοψίες

από τη Δημοτική Αστυνομία, προτού επιβληθούν πρό-

στιμα, που θα βαρύνουν τους δημότες, σε μια πρωτό-

γνωρα δύσκολη οικονομική συγκυρία και διατυπώθηκε

ρητά στην απόφαση του Δ.Σ., ότι για όσες πινακίδες

έχουν απομακρυνθεί θα εξεταστεί η δυνατότητα να μην

επιβληθούν πρόστιμα. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, και

συνεχίζεται να επιβάλλουν πρόστιμα σε όλους, ακόμη

και σ’ αυτούς που άμεσα συμμορφώθηκαν.

Πέραν δε των ανωτέρω, προκαλεί ιδιαίτερα άσχημη εν-

τύπωση ότι ο Δήμος καταστρατηγώντας οποιαδήποτε

αρχή ίσης μεταχείρισης των δημοτών επιβάλλει επιλε-

κτικά διάφορα πρόστιμα για τις πινακίδες, στοχοποιών-

τας συγκεκριμένους επαγγελματίες, ενώ άλλους δεν

τους ενοχλεί καθόλου, παρά το ότι δεν έχουν συμμορ-

φωθεί.

Μετά από όλη αυτή την άδικη και στοχευμένη αντιμε-

τώπισή μου, επί σειρά ετών προσπάθησα να συναντήσω

τους αρμόδιους φορείς (Δήμαρχο, Αντιδήμαρχο, υπαλ-

λήλους) για να εκθέσω το ζήτημα και ζητώντας να συ-

ζητηθεί η περίπτωσή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για

να ενημερωθεί και το σώμα και να αποφασίσουν όλοι

μαζί αν πρέπει να μου αφαιρέσουν τα πρόστιμα, βρήκα

πλήρη άρνηση. Εχω και ολόκληρο φάκελλο καταθέσει

με τα σχετικά στο Δήμο, αλλά...

Ετσι αποφάσισα να το δημοσιοποιήσω, διότι γνωρίζω

ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες (επιστήμονες και

καταστηματάρχες), που έχουν υποστεί την ίδια αντιμε-

τώπιση και τους έχουν ζητηθεί υπέρογκα ποσά, σε

εποχή που όλοι μας προσπαθούμε να επιβιώσουμε.

Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, που αποτελείται

από εκλεγμένους δημότες που ασχολήθηκαν με το

Δήμο, επειδή θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους, θα αφουγκραστούν το πρόβλημα και θα κρίνουν

δίκαια για το καλό των επαγγελματιών και δεν θα τους

αντιμετωπίζουν ως μια εισπρακτική μηχανή.

Όλοι οι επαγγελματίες που επέλεξαν το Δήμο 3Β να

ασκήσουν το επάγγελμά τους θέλουν το Δήμο τους κα-

θαρό, πρότυπο αισθητικής με πράσινο και το δήμαρχο

με τους δημοτικούς συμβούλους κοντά τους να τους

βοηθούν και όχι απέναντί τους να τους στραγγαλίζουν

οικονομικά.

Καλλιόπη Βαφειάδου

O Γολγοθάς των επιχειρηματιών στα 3Β από

τα πρόστιμα των πινακίδων τους

H φωτογραφία είναι αποτύπωση της Google στις 8/2011.
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Συναυλία από τους μαθητές των μουσικών εργαστη-

ρίων εγχόρδων καθώς  και μαντολινάτας εξελίχθηκε

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλή-

νης, στις 27 Μαΐου.

Μελωδίες από κιθάρα, πιάνο αλλά και βιολί πλημμύ-

ρισαν το χώρο «καταγράφοντας» τον κόπο και την

αφοσίωση των παιδιών στα αγαπημένα τους μουσικά

όργανα. Η απαιτητική προσπάθεια απέδωσε και τη

φετινή χρονιά καρπούς διατηρώντας τις επιδόσεις σε

υψηλότατο επίπεδο, χαρίζοντας μας  μοναδικές μου-

σικές  στιγμές.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε η μαντολινάτα προ-

κειμένου να πραγματοποιήσει  ακόμα μια εντυπω-

σιακή εμφάνιση παρά τα δύο χρόνια πορείας της. Η

βραδιά έκλεισε με την επιβράβευση των καθηγητών

των εργαστηρίων, με μία ανθοδέσμη, οι οποίοι  εργά-

στηκαν  και στάθηκαν στο πλευρό  των παιδιών με ιδι-

αίτερο ζήλο.

Οι εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Άνοιξης 2016 θα

κλείσουν την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00

με την η 22η  Χορευτική Συνάντηση του Δήμου Παλ-

λήνης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης.

Μουσική πανδαισία από μαθητές των μουσικών εργαστηρίων στην Παλλήνη

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ… ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ!

με την  Εικαστικό Αρχοντία Καρακώστα

στη Δημοτική βιβλιοθήκη Κορωπίου 

Μια σημαντική έκθεση ζωγραφικής πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

από 20 έως 22 Μαΐου 2016, με τα έργα της εικαστικού, Αρχοντίας Καρακώστα. Το θέμα

της έκθεσης "Στεριές και Θάλασσες" και ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, στάθηκαν αφορμή

να δημιουργήσουν τα παιδιά τα δικά τους έργα, την Κυριακή 22 Μαΐου, το πρωί στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη.

Με την καθοδήγηση της ζωγράφου Αρχοντίας Καρακώστα, οι μικροί "ζωγράφοι", εμπνεό-

μενοι από τους πίνακές της και από τα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη, δημιούργησαν ζω-

γραφιές γεμάτες ήλιο θάλασσα, αλλά και μορφές της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

«Μια ξεχωριστή εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά» δήλωσαν, εθελοντές- στε-

λέχη του ΝΠΔΔ Σφηττός.

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Με τον πιο ακατανόητο τρόπο, άγνωστος ή

άγνωστοι, έδειξαν για ακόμα μία φορά την

περιφρόνηση τους προς όλους τους δημό-

τες, τους γονείς, αλλά και στα μικρά παιδιά

του Δήμου Παλλήνης, καταστρέφοντας πο-

λυόργανα ακόμα και τσουλήθρες σε παιδι-

κές χαρές του Δήμου Παλλήνης.

Οι βάνδαλοι χτύπησαν πάλι σε τρεις παιδι-

κές χαρές του Δήμου Παλλήνης, μία σε

κάθε Δημοτική Ενότητα – Ανθούσα, Γέρακα,

Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, στην παιδική χαρά της κεν-

τρικής πλατείας Ανθούσας, στην παιδική

χαρά της οδού Ολύμπου, στο Γέρακα, στην

παιδική χαρά της οδού Σαλαμίνος, στην

Παλλήνη.

Ο Δήμος μετά τις αλλεπάλληλες φθορές σε

παιδικές χαρές και σχολεία κρίνει ότι είναι

συντονισμένο σχέδιο δολιοφθοράς της δη-

μόσια περιουσία του Δήμου και των πολι-

τών. 

Καλούνται γονείς και περίοικοι  να συμβά-

λουν στην προστασία της περιουσίας του

Δήμου, από βανδαλισμούς και  δολιοφθο-

ρές, έχοντας το νου τους και ειδοποιώντας

άμεσα το Δήμο και την Αστυνομία μόλις εν-

τοπίσουν την οποιαδήποτε ζημιά.

Οι βάνδαλοι κατέστρεψαν παιδικές
χαρές στην Παλλήνη
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«Ἡ Δημαγωγία γάρ οὐ πρός μουσικοῦ ἔτ᾽ἐστίν ἀνδρός
οὐδέ χρηστοῦ τούς τρόπους, ἀλλ᾽εἰς ἀμαθῆ καί βδε-
λυρόν».

(Αριστοφάνης, 445-386, “ΙΠΠΕΙΣ”, στιχ. 191-193)

(= Γιατί το να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική - δημο-

κοπία, επιδίωξη δημοτικότητας, λαϊκισμό - δεν χρειάζε-

ται μορφωμένο άνθρωπο, ούτε με έντιμο χαρακτήρα,

αλλά αγράμματο και άτιμο, φαύλο, αχρείο, κακοήθη,

αδιάντροπο).

σχόλιο: Οι “Ιππείς” (424) του Αριστοφάνη είναι έργο με

πολιτική θέση· κύριος στόχος του είναι να προβάλει την

πολιτική φαυλότητα της εποχής του, πρώτη φάση του

Πελοποννησιακού πολέμου 431-404, και να καυτηριάσει

ιδιαίτερα τον δημαγωγό πολιτικό Κλέωνα, που ήταν επι-

κεφαλής της φιλοπόλεμης δημοκρατικής παράταξης,

αντιπαραβάλλοντας σ’ αυτόν ένα όχι λιγότερο φαύλο

υποκατάστατό του, τον μη ταυτιζόμενο με κάποιο πολι-

τικό πρόσωπο αλλαντοπώλη Αγορά-κριτο, αυτόν που

κρίνεται και μεγαλώνει μέσα στην κονίστρα της αγοράς

- και όχι του σαλονιού.

Από τα παραπάνω λόγια του ρήτορα πατριώτη Δημο-

σθένη τονίζεται η αχρειότητα του πολιτικού ηγέτη ως

μοναδική “ικανότητα” κατά το σχήμα άρση και θέση. Στο

έργο αντιπαρατίθεται το υψηλό ήθος του παρελθόντος

στο ωφελιμιστικό πνεύμα του παρόντος. Προβάλλεται η

στρεψοδικία και η χυδαιότητα των πολιτικών της επο-

χής. 

Κάθε ομοιότητα με τη σημερινή εποχή μας είναι εντε-

λώς “συμ-πτωματική!”.

Οι σύγχρονοι πολιτικοί ηγέτες αυτ-απατώνται και αυτο-

γελοιοποιούνται αντί να επιδεικνύουν αυτ-απάρνηση

και να έχουν αυτο-σεβασμό!

«ὁρᾶτε γάρ ὡς ἐκ τοῦ πρός χάριν δηµηγορεῖν ἐνί-
ους εἰς πᾶν προελήλυθε µοχθηρίας τά παρόντα»

(Δημοσθένης, 384-322, “ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Γ’”, 3,10)

(= Γιατί με το να αγορεύουν μερικοί για να σας κολακέ-

ψουν/ευχαριστήσουν, για δείτε σε τι χάλια τώρα καταν-

τήσαμε).

«Δηµοσθένης ὁ ρήτωρ θεασάµενός τινα δηµαγω-
γόν ἀφυῆ µέγα βοῶντα ἔφη. Ἀλλ᾽οὐ τό µέγα εὖ
ἐστι, τό δέ εὖ µέγα».

(Δημοσθένης, 384-322, “Fragment 58,3)

(= όταν ο ρήτορας Δημοσθένης παρατήρησε κάποιον

ηλίθιο - μη ευφυή δημαγωγό να φωνάζει δυνατά είπε·

ωστόσο δεν είναι καλό το δυνατό, αλλά το καλό είναι

δυνατό).

ΒΙΒΛΙΟ Δ’ κεφ. 64

Περιεχόμενο

Αν και αντιπροσωπεύω πάρα πολύ ισχυρή πόλη, όμως

προβλέποντας τους κινδύνους θεωρώ καθήκον μου να

υποχωρήσω και κρίνω δίκαιο και οι άλλοι να πράξουν το

ίδιο και όλοι μαζί να αποκρούσουμε τους αλλόφυλους

και στο μέλλον να μην προσκαλέσουμε αυτούς, ούτε ως

συμμάχους ούτε ως μεσάζοντες - διαμεσολαβητές - πά-

τρωνες. Και μια μικρή θυσία του προσωπικού μας συμ-

φέροντος, υπέρ της γενικής ειρήνης θα ανταμειφθεί με

την πρόσκτηση της ελευθερίας μας και την απαλλαγή

απειλής από ξένη επέμβαση / εισβολή.

Λέξη / Φράση - Αρμός: καὶ τοὺς ἄλλους δικαιῶ ταὐτό
μοι ποιῆσαι, ὑφ' ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολε-
μίων τοῦτο παθεῖν.
ἢν σωφρονῶμεν.

Κείμενο - Μετάφραση κεφ. 64

«καὶ ἐγὼ μέν, ἅπερ καὶ ἀρχόμενος εἶπον, πόλιν τε μεγί-

στην παρεχόμενος καὶ ἐπιών τῳ μᾶλλον ἢ ἀμυνούμενος

ἀξιῶ προιδόμενος αὐτῶν ξυγχωρεῖν, καὶ μὴ τοὺς ἐναντί-

ους οὕτω κακῶς δρᾶν ὥστε αὐτὸς τὰ πλείω βλάπτεσθαι,

μηδὲ μωρίᾳ φιλονικῶν ἡγεῖσθαι τῆς τε οἰκείας γνώμης

ὁμοίως αὐτοκράτωρ εἶναι καὶ ἧς οὐκ ἄρχω τύχης, ἀλλ'

ὅσον εἰκὸς ἡσσᾶσθαι. [2] καὶ τοὺς ἄλλους δικαιῶ ταὐτό

μοι ποιῆσαι, ὑφ' ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων

τοῦτο παθεῖν. [3] οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν οἰκείους οἰκείων

ἡσσᾶσθαι, ἢ Δωριᾶ τινὰ Δωριῶς ἢ Χαλκιδέα τῶν ξυγ-

γενῶν, τὸ δὲ ξύμπαν γείτονας ὄντας καὶ ξυνοίκους μιᾶς

χώρας καὶ περιῤῥύτου καὶ ὄνομα ἓν κεκλημένους Σικελιώ-

τας: οἳ πολεμήσομέν τε, οἶμαι, ὅταν ξυμβῇ, καὶ ξυγχωρη-

σόμεθά γε πάλιν καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς λόγοις κοινοῖς
χρώμενοι: [4] τοὺς δὲ ἀλλοφύλους ἐπελθόντας ἁθρόοι

αἰεί, ἢν σωφρονῶμεν, ἀμυνούμεθα, εἴπερ καὶ καθ' ἑκά-

στους βλαπτόμενοι ξύμπαντες κινδυνεύομεν: ξυμμάχους

δὲ οὐδέποτε τὸ λοιπὸν ἐπαξόμεθα οὐδὲ διαλλακτάς. [5]

τάδε γὰρ ποιοῦντες ἔν τε τῷ παρόντι δυοῖν ἀγαθοῖν οὐ
στερήσομεν τὴν Σικελίαν, Ἀθηναίων τε ἀπαλλαγῆναι καὶ
οἰκείου πολέμου, καὶ ἐς τὸ ἔπειτα καθ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλευ-

θέραν νεμούμεθα καὶ ὑπὸ ἄλλων ἧσσον ἐπιβουλευομέ-

νην».

Μετάφραση
κι εγώ, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, αν και αν-

τιπροσωπεύω πολύ ισχυρή πόλη και μπορώ μάλλον να επι-

τεθώ παρά να αμύνομαι, όμως θεωρώ καθήκον μου

φροντίζοντας για τους κινδύνους που ανέπτυξα να συμ-

φιλιωθώ και να μην υποστώ μεγαλύτερη ζημιά επιζητών-

τας να βλάψω τους αντιπάλους. Ούτε θέλω φιλονικώντας

κατά τρόπο ανόητο, να ισχυρίζομαι ότι, όπως είμαι κύριος

της γνώμης μου, είμαι κύριος και της τύχης, που δεν εξου-

σιάζω, αλλά θεωρώ καθήκον μου να υποχωρώ όσο πρέπει.

Κρίνω όμως δίκαιο και οι άλλοι το ίδιο να κάνουν, να υπο-

χωρούν μόνοι τους, και όχι όταν εξαναγκάζονται από τους

εχθρούς. Γιατί δεν είναι ντροπή να υποχωρεί ο οικείος

στον οικείο, ο Δωριεύς στο Δωριέα και ο Χαλκιδεύς στον

ομόφυλό του. Ας ενεργήσουμε όλοι μαζί, αφού είμαστε

γείτονες και συγκάτοικοι της ίδιας χώρας, που περιβρέχε-

ται από θάλασσα και με ένα όνομα λεγόμαστε Σικελιώτες,

οι οποίοι και θα πολεμήσουμε, νομίζω, σαν παρουσιαστεί

περίσταση, και θα συμφιλιωθούμε πάλι μόνοι μας χρησι-

μοποιώντας αμοιβαίες δικαιολογίες. 

Και αν έρθουν ξένοι επιδρομείς / εισβολείς - κατακτητές,

εμείς θα τους αποκρούσουμε κάθε φορά ενωμένοι, αν εί-

μαστε συνετοί / σώφρονες, αφού βέβαια, αν και λίγοι βλά-

πτονται, όμως όλοι γενικώς διακινδυνεύουμε και του

λοιπού ποτέ δεν θα τους προσκαλέσουμε ως συμμάχους

(θεσμούς), αλλά ούτε και ως διαιτητές. Αν κάνουμε αυτά,

και τώρα δεν θα στερήσουμε τη Σικελία από τα δύο αγαθά,

δηλαδή να την απαλλάξουμε από τους Αθηναίους και από

τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά και στο μέλλον μόνοι μας θα

κατοικούμε χώρα ελεύθερη και την οποία λιγότερο από

πριν θα την εποφθαλμιούν οι ξένοι.

Με το κεφ. 64 ολοκληρώνεται η πρώτη δημηγορία του Ερ-

μοκράτη, που δόθηκε στη Γέλα της Σικελίας, όταν αντι-

πρόσωποι από όλες τις πόλεις της συγκεντρώθηκαν για

να βρουν έναν τρόπο να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Το

αποτέλεσμα ήταν να συνενωθούν μεταξύ τους οι Σικελιώ-

τες, να διώξουν τους Αθηναίους, οι δύο στρατηγοί τους

να εξοριστούν και ο τρίτος να πληρώσει χρηματικό πρό-

στιμο, για την αποτυχία τους. Η αγόρευση αυτή του Ερ-

μοκράτη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Θα σας παρουσιάσουμε τις δύο άλλες δημηγορίες του Ερ-

μοκράτη συνοπτικά. Αυτές βρίσκονται στο 6ο βιβλίο που

περιγράφεται η Σικελική εκστρατεία των Αθηναίων και η

πανωλεθρία τους που υπέστησαν εκεί. Στο 6ο βιβλίο, κεφ.

33-34, ο Ερμοκράτης «ὡς σαφῶς οἰόµενος εἰδέναι (τά
περί αὐτῶν = τοῦ ἐπίπλου τῶν Ἀθηναίων)». Προει-

δοποιεί τους συμπατριώτες του Σικελιώτες πως οι Αθη-

ναίοι βρίσκονται ήδη “εν πλω” και από στιγμή σε στιγμή

καταφθάνουν για να τους κατακτήσουν. Τους αναπτύσσει

τα επιχειρήματα της αποτυχίας της εκστρατείας των Αθη-

ναίων και τους προτείνει μέτρα αντιμετώπισης του κινδύ-

νου - κρίσης (συμμαχίες - αντιπερισπασμό - αιφνιδιασμό).

Δεν επικαλείται και δεν υπολογίζει, όπως οι δικοί μας οι

πολιτικάντηδες, το πολιτικό κόστος. Τον ενδιαφέρει και

υπηρετεί το πατριωτικό κόστος, κι αυτό βάζει ως στόχο

να αποπληρώσει με οποιοδήποτε αντάλλαγμα, αφού η

πατρίδα του διατρέχει τον κίνδυνο υποδούλωσης στους

Αθηναίους. Διακατέχεται από ρεαλισμό, διορατικότητα,

υπευθυνότητα, φιλοπατρία, διαθέτει αξιόλογες πολιτικο-

στρατιωτικές ικανότητες και είναι βαθύς γνώστης της ψυ-

χολογίας του πλήθους. Όπως ο Δημοσθένης για το

Φίλιππο, έτσι και ο Ερμοκράτης για τους Αθηναίους ήταν

εχθρός πολύ περισσότερο επίφοβος απ’ όλους τους συμ-

πολίτες του συμπεριλαμβανομένους. 

Ο Αθηναγόρας, αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης,

δημαγωγός μέγας και πολιτικός του αντίπαλος, δεν κατά-

φερε να τους πείσει με τα αντίθετα επιχειρήματά του περί

μη εκστρατείας των Αθηναίων. Ο λαός των Συρακουσίων

δεν ακολούθησε τις προτροπές του, συντάχθηκε με τις

εκτιμήσεις του Ερμοκράτη και μπόρεσε να αντιμετωπίσει

τον κίνδυνο που απειλητικά πλησίαζε.

Έτσι και η δεύτερη εμπλοκή του Ερμοκράτη στην κρίσιμη

αυτή κατάσταση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού

όλες οι προτάσεις του υιοθετήθηκαν άμεσα και έγκαιρα.

―――――
* Υπέρβολος = ο μεγαλύτερος δημαγωγός στην Αθήνα του 5ου

αιώνα. Ανήκε στην φιλοπόλεμο παράταξη.

* Δημάρατος = ο αγαπητός, ο επιθυμητός στον λαό.

* Δημοκατάρατος = ο καταραμένος από τον λαό, ο λαομίσητος.

* Δημοκηδής = (από το κήδομαι = φροντίζω), ο αγαπών / ο φρον-

τίζων τον λαό.

* Δημοκηδευτής = η κηδεύων τον λαό, ο νεκροθάφτης, ο υποθη-

κεύων το μέλλον του λαού του (από εκατό χρόνια και άνω).

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, 

Λογο-κρατισµοῦ ἄρχεσθαι 
&

Ὑπερβολισµοῦ*, 
Ἀλογο-κρατισµοῦ

παύεσθαι
Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος

Συρακόσιος (Δ´58-64)

Δηµάρατος* ή Δηµοκατάρατος*
Δηµοκηδής* ή Δηµοκηδευτής*

Δηµοπρόβλητος ή Δηµοαπόβλητος
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

«Σκαλίζοντας την ιστορία» του Κωνσταντίνου Γ. Αγγέλου

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Ο Επιμορφωτικός σύλλογος του Κορωπίου «Αριστοτέ-

λης» οργάνωσε, (22 Μαΐου 2016) παρουσίαση του βι-

βλίου «Σκαλίζοντας την ιστορία», του Κωνσταντίνου Γ.

Αγγέλου.

Ο τίτλος του βιβλίου «Σκαλίζοντας την ιστορία» προδια-

θέτει τους αναγνώστες ότι πρόκειται για μια πρωτόλεια

φιλόδοξη προσπάθεια καταγραφής, σύνδεσης γεγονό-

των, ενεργειών και επιπτώσεων από το βάθος χιλιετιών

έως σήμερα, ακολουθώντας την ιστορία των Ελλήνων.

Οι πόλεμοι, οι πολιτικές δολοφονίες, οι επαναστάσεις,

οι λοιμοί, οι καταστροφές, παρουσιάζονται σαν «σπον-

δυλωτή ταινία» και με τη διεισδυτική γραπτή παρέμβαση

του συγγραφέα αναφέρονται οι επιπτώσεις στην ιστο-

ρία του τόπου μας. Επισημαίνονται, οι παρεμβάσεις κρα-

τών και των ηγετών τους στη διαμόρφωση της

σημερινής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. 

Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο Νίκος Τσάγκας,

αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ενώ τον συντονι-

σμό της εκδήλωσης είχε, η Πηγή Πάσχου-Απαλοπού-

λου, μέλος του Δ.Σ του συλλόγου και ο πρόεδρος του

συλλόγου Τάκης Πρόφης. Ομιλητής ήταν ο συγγραφέας

Κωνσταντίνος Αγγέλου, ταξίαρχος ε.α. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας απηεύθυνε χαιρετισμό και εξήρε

το πόνημα του συγγραφέα.

Επίσκεψη στην Παναγία Μισοσπορίτισσα

Ο επιμορφωτικός σύλλογος Κορωπίου «Αριστοτέλης»,

συνεχίζει την δράση του το Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

με επίσκεψη στην Παναγία Μισοσπορίτισσα στο Θήτη,

στην περιοχή (φαράγγι μεταξύ Κίτσι και Χαβάρας) που

διεξήχθη η περίφημη «Μάχη του Θήτη», 6-8 Ιουλίου

1826, στα χρόνια της Επανάστασης για την Ανεξαρτη-

σία της Ελλάδος. 

Εξιστορεί ο Γιάννης Πρόφης, λαογράφος, ζωγράφος

και συγγραφέας. Αναχώρηση στις 09:30 από την έδρα

του συλλόγου, Πινδάρου 4 στο Κορωπί. Τηλέφωνα για

συμμετοχές: 6944302060, 6945276881, 6980570285.
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«Ασφάλεια στο Νερό» 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο 

στο Δήμο 3B

Δράση η οποία περιλαμβάνει εκστρατεία ενημέρω-

σης και εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους Δημότες

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τους

λουόμενους που θέλουν να απολαμβάνουν με ασφά-

λεια τις όμορφες παραλίες του Δήμου διοργανώνει

ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

(ΟΑΠΠΑ) μέσα στον Ιούνιο σε διάφορα σημεία της

πόλης, μαζί με την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστι-

κής «ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ». Η δράση είναι μια προσπάθεια των

διοργανωτών να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε θέ-

ματα ασφάλειας και πρόληψης στο νερό.

Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει:

5 Ιουνίου 16.00 – 18.00 - Σεμινάριο Ναυαγοσωστικής

& Πρώτων Βοηθειών Α’ Πλαζ Βούλας «South Coast»

10 Ιουνίου 16.00 – 18.00 και 11 & 12 Ιουνίου 11.00 –

20.00, Ενημέρωση Δημοτών & Διανομή ενημερωτι-

κού υλικού Πλατεία Ιμίων (Κεντρική Πλατεία Βούλας)

18 – 19 Ιουνίου 11.00 – 20.00 - Ενημέρωση Δημοτών

& Διανομή ενημερωτικού υλικού - Πλατεία Νυμφών

(Κεντρική Πλατεία Βουλιαγμένης)

24 Ιουνίου 16.00 – 18.00 και 25 & 26 Ιουνίου 11.00 –

20.00 - Ενημέρωση Δημοτών & Διανομή ενημερωτι-

κού υλικού, Κεντρική Πλατεία Βάρκιζας

3 Ιουλίου 11.00 – 13.00 - Σεμινάριο Ναυαγοσωστικής

& Πρώτων Βοηθειών, Πλαζ Βάρκιζας «YABANAKI»

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ απέστειλε

επιστολή στα μέλη του EWG όπου τα

ενημέρωσε (στοιχεία από “Καθημε-

ρινή”) ότι “παρά τις διαβεβαιώσεις
του κ. Τσακαλώτου ότι θα αλλάξει
τον νόμο μέσα σε 2-4 εβδομάδες για
το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων,
δίνοντας ασυλία στους εμπειρογνώ-
μονες μας, αυτοί έχουν κληθεί να κα-
ταθέσουν την Παρασκευή”.
Kαι συνεχίζει η επιστολή: “ενόψει
της δέσμευσης του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα για την προστασία
αυτών των τριών εμπειρογνωμόνων,
θα εκτιμούσαμε αν ο Γεώργιος (σ.σ.
Χουλιαράκης) μπορούσε να επιβεβαι-
ώσει πότε η νέα νομοθεσία θα περά-
σει και σε ποιες άλλες ενέργειες θα
προβεί η ελληνική κυβέρνηση για την
προστασία τους στο μεταξύ”.

Κλείνοντας δε σημειώνει  ότι  οι αλ-

λαγές στον νόμο που αφορά το τα-

μείο αποκρατικοποιήσεων “θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως προ-
τεραιότητα”.

«Απαράδεκτη, προκλητική και άνευ
προηγουμένου, η απαίτηση Ντάι-
σελμπλουμ για αμνήστευση των 3
ξένων στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ», ση-

μειώνει ο ευρωβουλευτής της “Λαϊ-

κής Ενότητας” Νίκος Χουντής με

ερώτησή της που έχει καταθέσει

προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. 

Απαράδεκτη και προκλητική παρέμ-

βαση στο έργο της Ελληνικής Δικαιο-

σύνης!!

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής, με 2

ερωτήσεις του προς την Κομισιόν και

το Συμβούλιο, αναφέρεται στην απο-

κάλυψη μέσω του Τύπου, επιστολής

του Γ. Ντάισελμπλουμ προς τα μέλη

του Eurogroup, με την οποία εξέ-

φραζε τη δυσαρέσκειά του για τη

δίωξη που αντιμετωπίζουν 3 στελέχη

(Ιταλός, Ισπανός, Σλοβάκος) του ΤΑΙ-

ΠΕΔ και απαίτησε από την ελληνική

κυβέρνηση την αμνήστευσή τους!!

Ο Γ. Ντάισελμπλουμ «καλεί την ελ-
ληνική κυβέρνηση να προβεί σε νο-
μοθετική ρύθμιση, με την οποία θα
δίνεται αμνήστευση στους 3 εμπειρο-
γνώμονες, για τα ανωτέρω αδική-
ματα, για τα οποία τους έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες από την Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη».
Υπενθυμίζεται ότι τα 3 αυτά στελέχη,

όπως προκύπτει από το εισαγγελικό

πόρισμα του Αρείου Πάγου, αντιμε-

τωπίζουν την κατηγορία της απιστίας

«σχετικά με την πώληση και επανα-

μίσθωση 28 ακινήτων του Ελληνικού

Δημοσίου, που, σύμφωνα με το πό-

ρισμα, έβλαψε το Ελληνικό Δημόσιο

κατά 580 εκ. ευρώ» (!!). Είναι δε προ-

κλητικό το γεγονός ότι τα στελέχη

αυτά, είχαν διορισθεί στο ΔΣ του

ΤΑΙΠΕΔ, από το ίδιο το Eurogroup…

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Χουντής τονί-

ζει ότι «Η επιστολή αυτή προσβάλλει
την Ελληνική Δικαιοσύνη και ενδεχό-
μενη αποδοχή της -καθώς έχει τεθεί
και ως προϋπόθεση για την εκταμί-
ευση της δόσης προς την Ελλάδα-
θα αποτελεί ουσιαστικά κατάλυσή
της».

Καταλήγοντας στα ερωτήματά του

προς την Κομισιόν, της ζητά να απαν-

τήσει άμεσα, αν «υιοθετεί την άποψη
περί “αμνήστευσης”, και μάλιστα
αναδρομικά, των ανωτέρω εμπειρο-
γνωμόνων, οι οποίοι διορίσθηκαν με
απόφαση του EuroWorking Group»
και αν «υπάρχει σε άλλο κράτος-
μέλος αντίστοιχη προστασία διοικη-
τικών στελεχών από το αδίκημα της
απιστίας».

Απευθυνόμενος δε στο Συμβούλιο,

το καλεί να απαντήσει ξεκάθαρα: 

- «σε ποια Αρχή αναφέρονται οι

ανωτέρω υπάλληλοι, οι οποίοι πλη-

ρώνονται από το ΤΑΙΠΕΔ», 

- «ποιος έχει τη δικαιοδοσία απονομής

δικαιοσύνης, σε περίπτωση ύπαρξης

κατηγοριών για απιστία», όπως στην

προκειμένη περίπτωση, και τέλος, αν

«επιβεβαιώνει ότι το θέμα έχει τεθεί

ως προϋπόθεση εκταμίευσης της

δόσης προς την Ελλάδα».

Η πολυεθνική «Foxconn», μεγάλος προμηθευτής των

«Apple», «Samsung» καθώς και άλλων πολυεθνικών

εταιρειών, ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε 60.000 ερ-

γάτες με ρομπότ στο εργοστάσιό της στην περιοχή

Κουνσάν της επαρχίας Τζιανξού, σύμφωνα με δημο-

σιεύματα της «South China Morning Post».

«Το εργοστάσιο της Foxconn έχει μειώσει τους υπαλ-
λήλους του από τις 110.000 στις 50.000 χάρη στην ει-
σαγωγή των ρομπότ. Έχει καταφέρει να μειώσει τα
εργατικά κόστη», δήλωσε στην εφημερίδα ο Σου Γιου-

λιάν, εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής κυβέρνησης.

Η «Foxconn» δεν είναι η μόνη που μειώνει το εργατικό

δυναμικό στην περιοχή Κουνσάν, καθώς συνολικά 35

εταιρείες επένδυσαν πέρυσι 4 δισεκατομμύρια γουάν

(546 εκατομμύρια ευρώ) για τεχνολογίες τεχνητής

νοημοσύνης που αξιοποιούνται στον αυτοματισμό. Πι-

θανότατα θα ακολουθήσουν κι άλλες εταιρείες, ανα-

φέρει η «South China Morning Post».

Σε γραπτή ανακοίνωσή του προς το BBC, ο όμιλος

«Foxconn» επιβεβαιώνει ότι επενδύει στα ρομπότ,

ισχυρίζεται όμως ότι θα διατηρήσει το εργατικό δυ-

ναμικό του.

Το έργο είναι γνωστό και παρά τους ισχυρισμούς της

εταιρείας ότι θα αξιοποιήσει τους εργαζόμενους σε

άλλα τμήματα, είναι κοινό μυστικό η κατάληξη της

υπόθεσης. Η ουσία όμως βρίσκεται στο γεγονός ότι

τεχνολογικά θαύματα -όπως αυτό της ρομποτικής-

που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση

των συνθηκών της ζωής των εργαζομένων, αξιοποι-

ούνται στην αντίθετη κατεύθυνση, λειτουργώντας

πάντα με κριτήριο της κερδοφορία του κεφαλαίου και

τη μεγιστοποίηση των κερδών του.

Η ίδια ακριβώς τεχνολογία θα μπορούσε να αξιοποι-

ηθεί για να απαλύνει τους εργάτες του εργοστασίου

από βαριές και επικίνδυνες εργασίες, να μειώσει τον

εργάσιμο χρόνο. Συνεπώς, η λύση δεν βρίσκεται

στην εναντίωση στην τεχνολογική πρόοδο και εξέ-

λιξη, αλλά στην αξιοποίησή της προς όφελος των ερ-

γατικών και λαϊκών αναγκών και όχι του κέρδους των

μονοπωλίων. Κάτι που μπορεί να γίνει σε μια κοινω-

νία με άλλον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας, με

την εργατική τάξη στην εξουσία και κοινωνικοποι-

ημένα τα μέσα παραγωγής, όπου η τεχνολογία και

η επιστήμη προσανατολίζονται, αναπτύσσονται και

αξιοποιούνται με γνώμονα την ικανοποίηση των λαϊ-

κών αναγκών.

Να σημειωθεί επίσης ότι παλιότερα η πολυεθνική

έχει κατηγορηθεί για τη ...μέχρι θανάτου εκμετάλ-

λευση των εργατών της, καθώς αρκετοί εργάτες

είχαν αυτοκτονήσει. Το γεγονός είχε πρακτικά «θα-

φτεί», με την τραγική αιτιολογία ότι είναι μεν ανησυ-

χητικό, αλλά το εργατικό δυναμικό της «Foxconn»

είναι τόσο μεγάλο ώστε οι αυτοκτονίες ίσως είναι

στατιστικά αναμενόμενες ανεξαρτήτως εργασιακών

συνθηκών...

Nίκος Γεωργόπουλος

Αντικατάσταση 60.000 εργατών από ρομπότ στην πολυεθνική «Foxconn»!

“Εάλω η Ελλάδα”
παρέδωσαν γην και ύδωρ!
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H E.E. “θάβει” τις 

γερμανικές αποζημιώσεις

Αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνι-

στών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) 

Να «θάψει» την Αναφορά της Πανελλήνιας Ένωσης Αγω-

νιστών Εθνικής Αντίστασης – Δημοκρατικού Στρατού Ελ-

λάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) για τις οφειλόμενες στην Ελλάδα

πολεμικές επανορθώσεις από το Γερμανικό κράτος για τα

εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, επι-

χειρεί η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. 

Η αναφορά που είχε υποβληθεί στις 15-10-2014 και στη-

ρίχθηκε από την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ,

είχε χαρακτηριστεί αρχικά από την παραπάνω Επιτροπή

«παραδεκτή». Τώρα, η Επιτροπή αυτή εισάγει την Ανα-

φορά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ στην ημερήσια διάταξη της συνε-

δρίασής της, (Πέμπτη  2/6) με την πρόταση να κλείσει,

χωρίς καμία έρευνα, επικαλούμενη σχετική απάντηση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι «το ζήτημα δεν εμπίπτει στις
αρμοδιότητες της ΕΕ.»
Είχε προηγηθεί η ίδια απαράδεκτη και προκλητική απάν-

τηση από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Ζ.Κ. Γιούνγκερ,

τον Μάρτη του 2015 στην από 18-2-2015 σχετική επι-

στολή σ’ αυτόν της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του

ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, όπως άλλωστε και οι αγωνιστές της Εαμι-

κής Αντίστασης, δεν έτρεφαν ούτε τρέφουν ασφαλώς

καμία αυταπάτη ότι θα μπορούσαν τα όργανα της ΕΕ,

μιας ιμπεριαλιστικής λυκοσυμαχίας να στηρίξουν τις δί-

καιες απαιτήσεις του λαού μας. ΄Ομως πρέπει και από

αυτή την εξέλιξη ο λαός να βγάλει πολιτικά συμπερά-

σματα για τον αντιδραστικό – αντιλαϊκό χαρακτήρα της

ΕΕ, που με κάθε τρόπο πασχίζουν να εξωραΐσουν τόσο η

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και τα άλλα κόμματα

του κεφαλαίου και της αστικής διαχείρισης. 

Η στάση του ευρωκοινοβουλίου και όλων των οργάνων

της ΕΕ και στο ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επα-

νορθώσεων, τους  αφήνει όλους, ακόμη μια φορά εκτε-

θειμένους και υπόλογους απέναντι στο λαό, πολύ

περισσότερο που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις όπως

κι η σημερινή συνειδητά υπονόμευσαν και υπονομεύουν

την ικανοποίηση των δικαίων του λαού μας.

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ και η ΠΕΑΕΑ-

ΔΣΕ θα αντιταχθούν στην προσπάθεια   «θαψίματος» της

Αναφοράς και μέσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανα-

φορών του Ευρωκοινοβουλίου. 

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει αποφασιστικά τη διεκδίκηση των πο-

λεμικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού κατοχικού

δανείου, και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογι-

κών θησαυρών από το Γερμανικό κράτος να γίνει υπό-

θεση του εργατικού – λαϊκού κινήματος, όχι μόνο στην

Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι δί-

καιες αξιώσεις του Ελληνικού λαού από τα εγκλήματα

του φασισμού σε βάρος του πρέπει να γίνουν υπόθεση

όλων των λαών της Ευρώπης που έζησαν την κτηνωδία

του ναζισμού και του φασισμού, τον νίκησαν με την κα-

θοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και τις θυσίες

των κομμουνιστών.

29/05/2016 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μπορεί να αποθαρρυνθεί η «μετα-

νάστευση» επιχειρήσεων σε

Βουλγαρία, Κύπρο κ.α. αν εφαρμο-

στεί συστηματικά η Σύμβαση του

ΟΟΣΑ για τη φοροαποφυγή, η ελ-

ληνική φορολογική διοίκηση πρα-

κτικά όμως δεν κάνει τίποτα.

Όπως προκύπτει από την απάν-

τηση της Κομισιόν, η ελληνική κυ-

βέρνηση μπορεί να φορολογήσει

ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιώ-

τες, με έδρα κράτη συμβαλλόμενα

της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, αν οι

επιχειρηματίες ζουν, έχουν οικο-

γένεια και οικονομικές συναλλα-

γές στην Ελλάδα, καθώς, ως

πρώτο κριτήριο φορολόγησης ορί-

ζεται το κράτος όπου ο φορολο-

γούμενος έχει «το κέντρο των

ζωτικών του συμφερόντων».

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν

απαντώντας σε ερώτηση του ευ-

ρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότη-

τας, Ν. Χουντή αναφορικά με τη

«μετανάστευση» ελληνικών εται-

ρειών στη Βουλγαρία με στόχο τη

φοροαποφυγή, παραπέμπει στη δι-

μερή Σύμβαση για τη φορολογία

προσώπων με διπλή κατοικία που

έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη

Βουλγαρία (κατά το υπόδειγμα του

ΟΟΣΑ) και αντίστοιχα στη διακρι-

τική ευχέρεια των αρμόδιων

αρχών να φορολογήσουν ανά-

λογα τους πολίτες.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στην

ερώτησή του, αφού παρέθετε

στοιχεία για τον τεράστιο όγκο

ενεργών και  ανενεργών ελληνι-

κών επιχειρήσεων στη Βουλγαρία,

ζητούσε να πληροφορηθεί αν η

Βουλγαρία δεσμεύεται να συνερ-

γαστεί με την Ελλάδα για την κα-

ταπολέμηση της φοροαποφυγής,

κυρίως για τα κέρδη των Ελλήνων

επιχειρηματιών που εμφανίζουν

ως έδρα τη Βουλγαρία, αλλά ζουν

και διατηρούν ισχυρούς οικογενει-

ακούς δεσμούς με την Ελλάδα,

όπως προβλέπεται από το άρθρο 4

της Σύμβασης του ΟΟΣΑ για τη

φοροαποφυγή.

Ο Ν. Χουντής τόνιζε ότι μόνο το

τελευταίο διάστημα, δημιουργήθη-

καν 60.000 Αριθμοί Φορολογικού

Μητρώου (ΑΦΜ) από Έλληνες επι-

χειρηματίες στη Βουλγαρία, λόγω

εξαιρετικά χαμηλού φόρου. Από

τις συνολικά 11.500 ελληνικών

συμφερόντων βουλγαρικές επιχει-

ρήσεις, μόλις οι 1.000 είναι ενερ-

γές (θυγατρικές εταιρείες), το

84% δεν απασχολεί ούτε έναν ερ-

γαζόμενο, ενώ το 45% δεν έχει

καμία επιχειρηματική δραστηριό-

τητα στη Βουλγαρία!!!

Η Κομισιόν, απαντώντας στα καί-

ρια ερωτήματα του Έλληνα ευρω-

βουλευτή, αναφέρει ότι,

«σύμφωνα με το άρθρο 4 που
αφορά στα κριτήρια της διμερούς
σύμβασης Ελλάδας-Βουλγαρίας
της 15ης Φεβρουαρίου 1991, και
του Πρωτοκόλλου της του 2000,
ένα φυσικό πρόσωπο με διπλή κα-
τοικία θεωρείται ότι είναι κάτοι-
κος μόνο του κράτους, με το
οποίο είναι στενότερες οι προσω-
πικές και οικονομικές σχέσεις του
(κέντρο ζωτικών συμφερόντων).
Σημαντικότερο δηλαδή παράγοντα
προσδιορισμού της φορολογικής
κατοικίας ενός πολίτη, δεν αποτε-
λεί η έδρα της επιχείρησής του,
αλλά ο τόπος όπου ο επιχειρημα-
τίας ζει, έχει οικογένεια και τις
περισσότερες οικονομικές συναλ-
λαγές».
Στη συνέχεια, η Κομισιόν τονίζει

ότι η απόφαση φορολόγησης ή όχι

των επιχειρηματιών για το παγκό-

σμιο εισόδημά τους, μπορεί να λη-

φθεί από τις φορολογικές αρχές

του ενδιαφερόμενου κράτους.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ενα-

πόκειται στις αρμόδιες αρχές να

προσδιορίσουν τον τόπο κατοι-

κίας των προσώπων, τα οποία

ασκούν επιχειρηματική δραστηριό-

τητα στο ένα κράτος και παράλ-

ληλα έχουν προσωπικό δεσμό με

το άλλο. Κατά συνέπεια, εάν το

εθνικό δίκαιό του το επιτρέπει, το

κράτος αυτό μπορεί να επικαλε-

στεί τους κανόνες μιας διμερούς

σύμβασης, όπως η ανωτέρω, για

τη φορολόγηση του παγκόσμιου

εισοδήματος του εν λόγω φυσι-

κού προσώπου».

Καταλήγοντας στην απάντησή

της, η Κομισιόν τονίζει ότι ένα

κράτος που διαπιστώνει μεγάλη

φοροαποφυγή λόγω πλασματικής

φυγής των επιχειρήσεων, μπορεί

να ζητήσει τη συνδρομή της ΕΕ ή

του κράτους που φιλοξενεί τις

αποδημείσες επιχειρήσεις του.

Στις «περιπτώσεις όπου υπάρχουν

υποψίες καταχρηστικής συμπερι-

φοράς ή αδήλωτης δραστηριότη-

τας στην άλλη χώρα, οι αρμόδιες

αρχές της μιας χώρας μπορούν

να ζητήσουν πληροφορίες ή βοή-

θεια, σύμφωνα με την οδηγία της

ΕΕ για τη διοικητική συνεργασία

ή το άρθρο 26 της προαναφερθεί-

σας διμερούς φορολογικής σύμ-

βασης».

Η Ελλάδα μπορεί να φορολογήσει τις ελληνικές

επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία!

απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Νίκου Χουντή

«Αν η ελληνική φορολογική
διοίκηση το αποφασίσει, 

οι Έλληνες επιχειρηματίες
που “μετανάστευσαν” 
στη Βουλγαρία δεν θα 

μπορέσουν να αποφύγουν
τη φορολόγησή τους και

στην Ελλάδα».
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Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΡΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΟ 6134» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 51/2016 μελέτης της Δ/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:                       
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΚΟΠΗ (Ευρώ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1 Ολική αμμοβολή του οχήματος.Αντικατάσταση τμημάτων 
του δαπέδου του οχήματος.
Επισκευή πλαϊνών τοιχωμάτων χώρου συμπίεσης απορριμμάτων
Αντικατάσταση τμημάτων οπίσθιας θύρας εκφόρτωσης
Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου HATZ DIESEL 
SILENT 3LCA1 
Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος 
Αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων πιέσεως υδραυλικού κυκλώματος.
Αντικατάσταση μεταλλικών  σωλήνων πιέσεως υδραυλικού κυκλώματος 
Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού κυκλώματος 
Τοποθέτηση κρεμαστρών ευθυγράμμισης τηλεσκοπικού κυλίνδρου 
Κατασκευή και τοποθέτηση θυρίδας φόρτωσης απορριμμάτων
Κατασκευή και τοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου κίνησης 
θυρίδας φόρτωσης 
Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος και αυτοματισμών 
Ολική βαφή του ημιρυμουλκούμενου Σταθμού 
Τοποθέτηση διακριτικών σημάτων και πινακίδων του Δήμου 
Μπαλαντέζα χειριστηρίου
Οπίσθια φανάρια ρυμουλκούμενου 25.020 25.020,00 €

2 Προμήθεια και τοποθέτηση νέου κινητήρα τύπου  HATZ 
DIESEL SILENT 3LCA1, με αρ . πλαισίου  
VFK TF 34C1-Y3NL1118 7.500 7.500,00 €

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 32.520,00 €
ΦΠΑ 23% 7.479,60 €
Στρογγυλοποίηση 0,40 €

―――――――――――――――――――――――――――
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 40.000,00 €

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  51/2016 και την με αρ. Πρωτ. 20407/25-
5-2016 (ΑΔΑ : 7ΨΤΕΩΨΖ-ΨΨΛ) σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-7-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προ-
θεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά
από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από συντε-
τμημένη προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμ-
βάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ,στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 2-6-2016 Παρασκευή 3-6-2016 ΔΕΥΤΕΡΑ 18-7-2016
www.promitheus.gov.gr, ΩΡΑ 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 24789

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  HYPERLINK "http://www.promitheus.gov.gr/"www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 650,40 € 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπο-
λογίζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημε-
ρίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον
Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής , επαναληπτικής και του
συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε πε-
ρίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.     

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131, 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /   "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  31-5-2016
Aρ. Πρωτ.:   21486

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμπλήρωση του
αριθμημένου - σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο της προ-
σφοράς του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 47/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπο-
λογισμού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδ.Τιμή Άθροισμα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1 Πίσσα ψυχρή σε κάδους Κάδος 25 Κgr 2.322 7,00 16.254,20

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 16.260,16
Φ.Π.Α. 23% 3.739,84

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 20.000,00
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 325,20 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  47/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
20406/25-5-2016 (ΑΔΑ: Ω9ΛΒΩΨΖ-Σ2Μ) σχετική Διακήρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ  15-6-2016
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 6-6-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. προ-
κηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό (υπ’ αριθμ. 593/15/ΔΔΠ) για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ – ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», (ως ανα-
λυτικά περιγράφεται στα τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού).
➢ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Οροφής : €132.082,58Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., για δύο (2)
έτη. 
➢ Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 23η.06.2016 και ώρα 12:00μ.μ..
➢ Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν έως τις 16.06.2016, καθημερινά και
ώρες 
10:00 π.μ. - 15:00μ.μ., στη Διεύθυνση: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 357-359, Χαλάνδρι, 
Τ.Κ. 152 31, Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών (κα Ειρ. Αγγελοπούλου - τηλ. : 210-
6501815).

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν παραλάβει με
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, τα Τεύχη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ΔΕΣΦΑ
593/15/ΔΔΠ.
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EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΝΟΙΞΗ” ΚΙΤΣΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Άνοιξη” Κιτσίου καλεί

όλα τα μέλη του την Κυριακή 29 Μαΐου, στις 10.30 το πρωί στο

Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο Κιτσίου, για να πραγματοποι-

ηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία δεν πραγματο-

ποιήθηκε την πρώτη Κυριακή 22.5.16 λόγω μη απαρτίας. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, και αυτή την Κυριακή 29.5.16,

την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος,  η Γενική Συνέλευση θα επανα-

ληφθεί  την Κυριακή 5.6.16, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, για

τρίτη και τελευταία φορά.

Η προσέλευσή σας κρίνεται απαραίτητη.

Η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ορίζεται την Κυριακή 12.6.2016 στο Πνευματικό Κέντρο Κιτσίου.

Με τιμή

To Διοκητικό Συμβούλιο

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ  –  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ”
Αρ Πρωτ.: 1115

26η Μαιου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Θέμα:  Σύγκληση Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης

Μετά τις τελευταίες εξαιρετικά σοβαρές εξελίξεις σχετικά με:

Την  επιβεβαιωμένη πρόθεση του Δήμου ΒΒΒ για την ΑΜΕΣΗ

δημοπράτηση  του αναψυκτηρίου  στην πλατεία ΑΛΣΟΥΣ, αφού

θεωρεί ότι   μόνο με αυτό τον τρόπο  ΔΥΝΑΤΑΙ Νόμιμα  να το εκ-

μισθώσει,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, συμφωνα με το

αρθρο 5 του καταστατικου και συγκαλεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥ-

ΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του,  την Κυριακή 12 Ιουνιου  2016 και ώρα

11.00 πρωϊνή, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού

σχολείου Βούλας, στην Πλατεία Πανοράματος.

Στην περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, η έκτα-

κτη γενική συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  19

Ιουνιου 2016  στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

[ δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σω-

ματείου].

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση των μελών για τα ανωτέρω σοβαρά θέματα

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ΑΜΕΣΗ  παράδοση (στο

Δήμο ΒΒΒ)  του αναψυκτηρίου και υποβολή προτάσεων,  από το

Σωματείο μας προς το Δήμο για τον τρόπο αξιοποίησης του Ανα-

ψυκτηρίου με τη δημιουργία ΚΑΠΗ που  θα εξυπηρετεί κυρίως

τους κατοίκους του Πανοράματος.

3. Πιθανη λήψη απόφασης  για Διάλυση του Σωματείου συμφωνα

με το αρθρο 8 του καταστατικου.

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Λαύριο 31.05.2016 
Αρ. Πρωτ.  1833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυ-
ρεωτικής ανακοινώνει ότι προκη-
ρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός
διαγωνισμός για τις: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2016»
Προϋπ/σμός μελέτης: 37.000,00 €
ΦΠΑ  24%: 8.880,00 €
Σύνολο: 45.880,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεω-
τικής στις 13 - 06 - 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία

που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί,
εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί
κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - μέλη
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγ-
γεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του κράτους. 
2. προέρχονται από κράτη που
έχουν κυρώσει την συμφωνία για
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκο-
σμίου Οργανισμού Εμπορίου ή
κράτη που έχουν συνάψει Ευρω-
παϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες
Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγ-
γεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή
Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου
κράτους ή σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην προηγούμενη παρά-
γραφο.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοι-
νοπραξίες αυτών, θα πρέπει να
έχουν την αντίστοιχη εμπειρία στην
εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας
όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.
4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμά-
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
άλλες διατάξεις», της Υπ. Απόφ.
33759/φ. 710 (ΦΕΚ Β 1439/17-07-

2009) «Κανονισμός Ειδικών Αδειών
Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρε-
σιών» και αυτό θα πιστοποιείται με
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη
ενώ θα φέρει το γνήσιο της υπο-
γραφής.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχεί-
ρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμό-
δια επιτροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί
του προϋπολογισμού του έργου,
χωρίς το Φ.Π.Α, 740,00 € και η
οποία απευθύνεται στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία στο τηλέ-
φωνο 22920 22109 (αρμόδια
υπάλληλος κα. Δρούμπουλα), τις
εργάσιμες μέρες και ώρες μέχρι
την Παρασκευή 10-06-2016, κατα-
βάλλοντας το ποσό των δέκα (10)
ευρώ), εναλλακτικά από τον ιστό-
τοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ www.dey-
athl.gr ), στην ιστοσελίδα της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο  - 195 00
Τηλέφωνο: 2292 0 26570
Fax:             2292 0 26512
Λαύριο 31.05.2016 
Αρ. Πρωτ.  1834

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής,
Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές και με κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
του τιμολογίου της μελέτης, για την
“Προμήθεια απαραίτητων εξαρτη-
μάτων ύδρευσης, που απαιτούνται
για τη συντήρηση και λειτουργία
του δικτύου Δημοτικής Ενότητας
Κερατέας έτους 2016”, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης

58.490,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα Γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής,
που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28
και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης
στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης
προμηθευτών, κατάθεση ασύμφο-
ρων προσφορών, μερική κατακύ-
ρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί στις 21 Ιουνίου 2016,
στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες και με
τους ίδιους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
ορίζεται σε 1.170,00 € και κατατί-
θεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ-
γυητική επιστολή αναγνωρισμένης
τράπεζας και θα απευθύνεται στην
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-
πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.

Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυ-
στέρηση από τη στιγμή που λαμβά-
νει την εντολή προμήθειας να
παραδώσει την παραγγελθείσα πο-
σότητα στον τόπο που εκτελεί ερ-
γασίες το συνεργείο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και
η προμήθεια διέπονται από τις δια-
τάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση και να παραλάβουν τη
διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στην
οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ.
19500, τηλ. 22920-22109 έναντι
του ποσού των 10,00 €, τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες του ταμείου
(08:00-13:00) έως την Παρασκευή
10-06-2016, εναλλακτικά από τον
ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Κρητικός Σταύρος 

Παράταση τεσσάρων μηνών, μέχρι

και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, απο-

φάσισε η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ για

συμμετοχή των καταναλωτών στο

πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης

οφειλών.  

Το πρόγραμμα που είναι σε ισχύ

από την 1η Φεβρουαρίου, προβλέ-

πει:

- Δυνατότητα διακανονισμού σε

δόσεις για όσους έχουν οφειλές

άνω των 60 ευρώ,

- Ελάχιστη δόση στο ποσό των 20

ευρώ,

- Καθορισμό αριθμού δόσεων κατά

περίπτωση,

- Απαλλαγή από το σύνολο των μη

βεβαιωμένων προσαυξήσεων,

τόκων και προστίμων για τους δι-

καιούχους του Έκτακτου Ειδικού

(Κοινωνικού) Τιμολογίου της

ΕΥΔΑΠ, εφόσον η οφειλή ρυθμι-

στεί κατά ανώτατο μέχρι 36 άτο-

κες μηνιαίες δόσεις.

- Απαλλαγή από το σύνολο των μη

βεβαιωμένων προσαυξήσεων,

τόκων και προστίμων για τους

οφειλέτες που είναι ενταγμένοι

στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

της ΔΕΗ, εφόσον η οφειλή ρυθμι-

στεί κατά ανώτατο μέχρι 12 άτο-

κες μηνιαίες δόσεις

- Απαλλαγή από το σύνολο των μη

βεβαιωμένων προσαυξήσεων,

τόκων και προστίμων σε περί-

πτωση εφάπαξ καταβολής ληξι-

πρόθεσμων οφειλών,

- Απαλλαγή από το 50% του συνό-

λου των μη βεβαιωμένων προσαυ-

ξήσεων, τόκων και προστίμων

εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά

ανώτατο μέχρι 6 έντοκες μηνιαίες

δόσεις,

- Λειτουργία Επιτροπής Αξιολόγη-

σης Αιτημάτων Διακανονισμού

Οφειλών για την εξέταση ειδικών

περιπτώσεων αποπληρωμής οφει-

λών.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ευνοϊ-

κής ρύθμισης δύνανται να ενταχ-

θούν και οφειλέτες των οποίων οι

οφειλές βρίσκονται ήδη σε

ισχύοντα διακανονισμό που έχει

δημιουργηθεί πριν την 1η Φε-

βρουαρίου, όπως επίσης και αυτοί

των οποίων οι δοσιακοί διακανονι-

σμοί έχουν με τα σημερινά δεδο-

μένα ακυρωθεί.

Διακοπές νερού θα υπάρξουν στην

περίπτωση καθυστέρησης καταβο-

λής τριών δόσεων, μετά τη ρύθ-

μιση, ενώ σε περίπτωση

τετράμηνης καθυστέρησης θα ακυ-

ρώνεται ο υφιστάμενος διακανονι-

σμός ευνοϊκής ρύθμισης και θα

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες

προσαυξήσεις, τόκοι και πρόστιμα,

που αρχικώς είχαν αφαιρεθεί.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΝΟΪΚΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Οι φυσιολογικές τιμές των καρδιακών παλμών

Ο σφυγμός ή καρδιακός παλμός είναι η

μετάδοση του κύματος αίματος, που

προκαλείται από την καρδιακή συ-

στολή, στο τοίχωμα των αγγείων. Ο

αριθμός των σφυγμών σε κατάσταση

ηρεμίας αποτελεί έναν σημαντικό δεί-

κτη τόσο της φυσικής μας κατάστασης

όσο και της κατάστασης της υγείας

μας. Πόσοι, όμως, γνωρίζουν ποιες

είναι οι φυσιολογικές τιμές των καρδια-

κών παλμών;

Σας παρουσιάζουμε τις φυσιολογικές

τιμές των καρδιακών παλμών, όταν ένα

άτομο βρίσκεται σε ηρεμία (δηλαδή

όταν δεν υπάρχει σωματική κόπωση ή

ψυχικό στρες):

Νήπια: 100 ως 160 παλμοί το λεπτό.

Παιδιά 1 ως 10 ετών: 70 ως 120 παλμοί

το λεπτό.

Παιδιά άνω των 10 ετών και ενήλικες:

60 ως 100 παλμοί το λεπτό (τα τελευ-

ταία χρόνια θεωρείται ότι το 90 είναι το

φυσιολογικός ανώτατος παλμός ανά

λεπτό για τους ενήλικες).

Αθλητές: 40 ως 60 παλμοί το λεπτό.

Ο καρδιακός ρυθμός άνω των φυσιολο-

γικών ορίων αναφέρεται ως ταχυκαρ-

δία, ενώ ο καρδιακός ρυθμός κάτω των

φυσιολογικών τιμών αναφέρεται ως

βραδυκαρδία. Ο γιατρός σας θα εκτιμή-

σει όλες τις παθολογικές τιμές, δηλαδή

τις περιπτώσεις που ένα άτομο έχει χα-

μηλούς σφυγμούς (κάτω από 40 ανά

λεπτό) ή πολύ υψηλούς σφυγμούς

(πάνω από 120 ανά λεπτό).

Η καρδιακή συχνότητα σε φάση ηρε-

μίας εξαρτάται από πολλούς παράγον-

τες όπως την ηλικία, το φύλο, το σωμα-

τότυπο, τη σωματική άσκηση και

φυσικά τις κακές συνήθειες, όπως το

κάπνισμα. Το κάπνισμα, για παρά-

δειγμα, ανεβάζει τους σφυγμούς της

καρδιάς, ενώ η σωματική άσκηση μει-

ώνει τον καρδιακό ρυθμό.

Σήμερα, εκτός από τα ηλεκτρονικά όρ-

γανα που μετρούν με αξιοπιστία ανά

πάσα στιγμή τους παλμούς σας, υπάρ-

χουν διάφορες εφαρμογές σε smart-

phone, οι οποίες εφαρμόζουν την ίδια

αρχή που λειτουργεί και το ιατρικό παλ-

μικό οξύμετρο. Απλά τοποθετείτε το

δάχτυλο σας απαλά πάνω στην κά-

μερα, το κρατάτε σταθερό για 10 δευ-

τερόλεπτα και έπειτα ο ρυθμός της

καρδιάς σας εμφανίζεται στην οθόνη.
www.stogiatro.gr

Test μνήμης στο Δήμο 3Β

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σε συ-

νεργασία με τον ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕ-

ΝΩΝ «Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ» ενημερώνει ότι θα πραγματοποιήσει τεστ μνήμης από

ειδικούς επιστήμονες, για έγκυρη διάγνωση της άνοιας. 

Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν:

Την Τρίτη 14 Ιουνίου και ώρα 9.30- 12: 00 στο ΚΑΠΗ Βάρης

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 9.30- 12: 00 στο ΚΑΠΗ Βούλας

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρα 9.30- 12:00 στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης

Τα τεστ θα αξιολογηθούν για κάθε εξεταζόμενο χωριστά και στην περίπτωση

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης θα ακολουθήσει ραντεβού για ΝΕΥΡΟ-

ΛΟΓΙΚΗ εκτίμηση.

Δωρεάν Καρδιολογικές Εξετάσεις στο Δήμο 3Β

Ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης πραγματοποιεί εκδηλώσεις ανοιχτές

προς το κοινό, με τη συνεργασία της εταιρείας GMG Diagnostics EΠE, με σκοπό

την ενημέρωση των πολιτών για κάποιες σημαντικές παθήσεις.

Συγκεκριμένα: στο ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4- Βάρη), την Τετάρτη 08 Ιουνίου

2016 και ώρα  9:30π.μ.

Στις εκδηλώσεις  θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες-κάτοικοι.

Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων, στο χώρο των ΚΑΠΗ θα υπάρχει εξειδι-

κευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας GMG Diagnostics EΠE, που θα

πραγματοποιήσει τις εξετάσεις και τις μετρήσεις σε όποιον από τους παρευρι-

σκόμενους το επιθυμεί θα πραγματοποιηθεί δωρεάν καρδιαγγεικός έλεγχος ο

οποίος θά περιλαμβάνει έλεγχο  Λιπιδαιμικού Προφίλ ( Χοληστερόλη, Τριγλυ-

κερίδια, HDL, LDL, γλυκόζη αίματος  κ.α.) και μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης. Η

εθελόντρια Γενική Ιατρός Ελένη Γκρεκίδου θα εκτιμά τα αποτελέσματα των

εξετάσεων και θα ενημερώνει τους εξεταζόμενους.

Ο Eθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

(Ε.Ο.Φ.) ενημερώνει ότι εντοπίστηκε

αριθμός συσκευασιών του φαρμακευτι-

κού προϊόντος Cialis 20 mg/tab οι

οποίες είναι ψευδεπίγραφες και φέρουν

τα εξής χαρακτηριστικά:

• Στην εσωτερική συσκευασία, (blister),

αναγράφoνται ως αριθμοί παρτίδας, οι

αριθμοί Α05673 & Α05668, οι οποίοι είναι

διαφορετικοί από αυτούς της εξωτερικής

συσκευασίας και οι οποίοι δεν έχουν δη-

λωθεί από το νόμιμο Κάτοχο της Άδειας

Κυκλοφορίας του προϊόντος. 

• Η εξωτερική συσκευασία διαφέρει από

τη γνήσια στο χρώμα, τις διαστάσεις και

τα επιμέρους χαρακτηριστικά, ενώ η

εσωτερική συσκευασία (blister) στην εμ-

φάνιση και στις διαστάσεις και το δισκίο

στην εγχάρακτη ένδειξη.

• Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των εν

λόγω συσκευασιών δεν ταυτοποιήθηκε η

δραστική ουσία Tadalafil,  σύμφωνα με

την εγκεκριμένη  σύνθεση του προϊόν-

τος,  αλλά η ουσία Sildenafil Citrate. 

Ο ΕΟΦ  εφιστά την προσοχή σε όλους

τους εμπλεκομένους στον εφοδιασμό της

ελληνικής αγοράς με φάρμακα, αλλά και

τους  τελικούς χρήστες / ασθενείς, ώστε

σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους

προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά,

να μην το διαθέσουν ή/και να μην το χρη-

σιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα

τον ΕΟΦ. 

Επισημαίνεται ότι η αγορά φαρμάκων,

και γενικότερα προϊόντων αρμοδιότητας

ΕΟΦ, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο

από εγκεκριμένους προμηθευτές, άλλως

διακυβεύεται η σοβαρά η δημόσια υγεία.

Τηλ.κέντρο : 213 2040 000, Fax : 210 65

45 535, e-mail: relation@eof.gr

Ψευδεπίγραφο φαρμακευτικό

προϊόν CIALIS
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Rally Sprint Regularity στον

Κρεμασμένο Λαγό, Βούλας

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου

στο Δημαρχείο στη Βούλα, ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έθεσε υπό την αιγίδα του το

ράλλυ αυτοκινήτων στον Κρεμασμένο λαγό (Πανόραμα)

Βούλας.

Την οργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Ιδιόκτητων

Ιστορικών Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ) και θα γίνει την Κυριακή 5

Ιουνίου.

Όπως ελέχθη, ο αγώνας θα είναι ακριβείας και όχι ταχύ-

τητας, μια ήπια μορφή «αγώνα», που προάγει την οδική

ασφάλεια και σέβεται το περιβάλλον και τους κατοίκους

της περιοχής. 

Η εκκίνηση θα δοθεί το πρωί της Κυριακής (5.6.16) στις

10:00 και ο αγώνας θα αποτελείται από μία απλή διαδρομή

συνολικού μήκους 7 χιλιομέτρων και από 1 ειδική διαδρομή

ακρίβειας, που θα εκτελεσθούν 3 φορές. 

Ο τερματισμός και η απονομή θα γίνουν στην πλατεία Άλ-

σους, στον Άγιο Νεκτάριο στο Πανόραμα Βούλας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα ισχύσει ρύθμιση της κυ-

κλοφορίας. Η άνοδος προς το νεκροταφείο μονοδρομείται

και η επιστροφή γίνεται μέσω του Πανοράματος, με συνο-

δεία αυτοκινήτων να δείχνουν το δρόμο. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει λεωφορείο του

Δήμου που θα εκτελεί συνέχεια δρομολόγια από την Πλα-

τεία Άλσους προς το νεκροταφείο για εξυπηρέτηση του

κοινού και των θεατών.

Μετά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και την κατάκτηση

της 2ης θέσης ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ συνεχίζει να έχει έν-

τονη αθλητική δραστηριότητα.  Στις 27 Φεβρουαρίου

2016 πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Brazilian jiu jitsu όπου ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ με ολιγομελή

ομάδα κατάφερε τις εξής διακρίσεις: 

Ζαντιώτης Θανάσης 1η θέση, 

Αδαμάκης Νίκος 2η θέση, 

Καλλιπέτη Κατερίνα 3η θέση.  

Επίσης στις (16-17.2) πραγματοποιήθηκε το Διασυλλο-

γικό πρωτάθλημα  Ju Jitsu Αττικής όπου σε συμμετοχή

37  σωματείων και 800 περίπου αθλητών ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ

κατάκτησε την 3η θέση με 16 χρυσά, 19 αργυρά και 30

χάλκινα.

Λίγο πριν από το Πάσχα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

του Παγκρατίου Αθλήματος ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ με 5 αθλη-

τές κατέκτησε 2 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα. 

Με  δυναμική παρουσία σε ενα ευρύ φάσμα πολεμικών

τεχνών και Ομοσπονδίων, ο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ πρωτο-

στατεί και πρωταγωνιστεί με τους αθλητές της αγωνι-

στικής του ομάδας, οι οποίοι οι περισσότεροι είναι και

μέλη της εθνικής ομάδας Ju jitsu.  Επόμενοι μεγάλοι

σταθμοί είναι το 12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα και 4ο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα -15 ετών στα τέλη Σεπτεμ-

βρίου στην Κύπρο και το Πανευρωπαικό Νέων Εφήβων

-18 ετών στις αρχές Οκτωβρίου, στην Γερμανία.  

Την πρώτη θέση στο μεγα-

λύτερο τουρνουά παιδικού

ποδοσφαίρου, το Respect

Cup κατέκτησαν οι προπαί-

δες του Αθλητικού Ομίλου

Βουλιαγμένης.

Η ομάδα του προπονητή

Σωτήρη Κατράνα βγήκε

πρώτη στα play-offs της κα-

τηγορίας Rookie U13 για

παιδιά που έχουν γεννηθεί

τα έτη 2003 και 2004 και

παίζουν σε γήπεδο 11Χ11

και σήκωσε το κύπελλο.

Ο τελικός των play off έγινε

με τον ΑΟ Τερψιθέας στο

γήπεδο της Τερψιθέας το

Σάββατο 28 Μαΐου 2016. Το

ματς έληξε ισοπαλία 1-1 και

στα πέναλτι κέρδισε η Βου-

λιαγμένη με 4-3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά

τη διάρκεια του πρωταθλή-

ματος, η ομάδα του ΑΟΒ

έμεινε αήττητη, σημειώνον-

τας 9 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Σκόραρε 28 φορές και δέ-

χτηκε μόλις 7 τέρματα.

Street Tennis στο Δήμο 3B,

με τη Λένα Δανιηλίδου

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας εκστρατείας προσέγγι-

σης των παιδιών στον αθλητισμό με σύνθημα: «Η
Λένα μας, για το τένις και τα παιδιά μας», διοργανώ-

νει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, και ο Ορ-

γανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ) την Κυριακή 5 Ιουνίου,

στο Δημοτικό Παρκινγκ έναντι του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη

στην κεντρική πλατεία Βούλας από τις 11.00 έως τις

14.00. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η υποστήριξη του ανθρω-

πιστικού οργανισμού Lifeline Hellas. www.lifelinegr.org

και πρωταγωνίστρια της θα είναι η Πρωταθλήτρια του

τένις, Λένα Δανιηλίδου.

Δύο πρώτες θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις σημείωσαν ακόμη οιαθλητές του Αθλητικού

Ομίλου Βουλιαγμένης  21 και  22/5/2016.

Στις  22 Μαΐου διεξήχθη στην Παλλήνη ο ετήσιος αγώνας «ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ»

με μεγάλη συμμετοχή  σωματείων όλης της Αττικής και της ευρύτερης περιοχής.

1η τερμάτισε η Δάφνη Ευτυχία Λαβασά (2001) στα 1000 μ. Παγκορασίδων Α’ με 3.13.08.

Στις  21 Μαΐου 2016 διεξήχθη στα Μέγαρα ο ετήσιος αγώνας «ΟΡΣΙΠΠΕΙΑ» με συμμετοχή

από αθλητές της Αττικής.

1ος τερμάτισε ο Δημήτριος Δοργιάκης στα 100 μ. Ανδρών με 11.38 (ατομικό ρεκόρ).

Προπονητές της ομάδας είναι ο Θωμάς Ιακωβάκης και ο Κυριάκος Μουτεσίδης.

Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης, 210 89 62 947,  aovouliagmenis.gr

Επιτυχίες του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Πρωτοστατεί στο jiu jitsu ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ
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Σε 12 μέρες  - εάν και εφ όσον….¨

δεν σταματήσουν οι απεργίες που

αυτή τη στιγμή συγκλονίζουν την

Γαλλία και δεν αποσυρθεί ο αντερ-

γατικός Νόμος “Ελ Κομρί” θα είναι

δύσκολη έως αδύνατη η έναρξη του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος  Ποδο-

σφαίρου.  Βέβαια τους διοργανωτές,

πολύ λίγο τους ενδιαφέρει η κατάρ-

γηση του αντεργατικού Νόμου,

εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να

μη θιγούν τα  κέρδη που περιμένουν

από τη διοργάνωση “χορηγοί, πο-

λυεθνικές κ.λπ.“. Μέχρι στιγμής τα

πράγματα πάνε από το κακό στο χει-

ρότερο….

O Γάλλος Πρόεδρος, Φρανσουά

Ολάντ και η Σοσιαλιστική του Κυβέρ-

νηση. - εδώ γελάνε -  τηρούν μέχρι

στιγμής, σκληρή στάση. Oι δε Σαρ-

κοζή και Λεπέν, “ποιούν τη Νήσσα”

για λόγους ευνόητους. Όμως τα

σχετικά ρεπορτάζ μάς ενημερώνουν,

ότι παρά τις επίσημες αρνήσεις για

υποχώρηση, ο επικεφαλής της Ομο-

σπονδίας Συνδικάτων  CGT  Φιλίπ

Μαρτίνεζ  αποκάλυψε, ότι του τηλε-

φώνησε ο Πρωθυπουργός  Μανουέλ

Βάλς ο οποίος αρνιόταν μέχρι προχ-

θές  κάθε συζήτηση, ζητώντας του

να βρεθούν για το ζήτημα των απερ-

γιών το οποίο οδηγείται σε αδιέ-

ξοδο. Πάντως, ένα είναι γεγονός,

ότι καμιά συζήτηση δεν θα ξεκινήσει

κατά τα λεγόμενα του επικεφαλής

των συνδικάτων, εάν πρώτα δεν

αποσυρθεί το νομοσχέδιο….. 

Βέβαια εδώ έχουν μπλέξει τα “μπού-

τια τους”. Από τη μια η Κυβέρνηση

θέλει οπωσδήποτε να περάσει τον

αντεργατικό Νόμο, ενάντια του

οποίου έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι κλά-

δοι των εργαζομένων, και από την

άλλη οι Πολυεθνικές που βλέπουν

να κινδυνεύουν τα Κέρδη τους  από

μια “απίθανη” ματαίωση των Αγώ-

νων, “χαμός στο ίσιωμα”. 

Εν τω μεταξύ, εκτός από τα προανα-

φερθέντα έχουν προκύψει και άλλα

ζητήματα όπως το θέμα της Ασφά-

λειας και εδώ είναι που “κουμπώνει”

τέλεια η σοφή μας Λαϊκή Παροιμία…

.. “όπως στρώσεις κοιμάσαι….”, τόσα

χρόνια η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, η Αμερική,

ο ΟΗΕ χρηματοδοτούσαν, εξόπλι-

ζαν, εκπαίδευαν για τα συμφέροντα

τους, τα “παιδιά”, τους σημερινούς

τρομοκράτες, και σήμερα ενοχλούν-

ται που έστρεψαν τα όπλα τους,

εναντίον των πρώην αφεντικών,….. 

Και τώρα τι γίνεται;; Πάλι το αιώνιο

“κοροΐδο”, ο Λαός θα πληρώσει τα

τεράστια κονδύλια για την Ασφάλεια

των Αγώνων. Τα κέρδη….. ΠΑΝΤΑ…

…των Πολυεθνικών πληρώνουν οι

ΛΑΟΙ  με ……. Αίμα και  Χρήμα……

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δύσκολη έως αδύνατη η έναρξη του 

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος  

Ποδοσφαίρου στη Γαλλία

Εσωτερικό Πρωτάθλημα

Σκάκι στο Κορωπί

Ολοκληρώθηκε  το Εσωτερικό Πρωτάθλημα του Σκακιστι-

κού Συλλόγου Κορωπίου, για το έτος 2016, στο χρονικό

διάστημα 4 Απριλίου έως 30 Μαΐου 2016 με 34 συμμετο-

χές.

Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Νίκος Ντούνης και ακολου-

θούν Δ. Τσίρος, Φ. Κανελλόπουλος, Ν. Σκορδάς, Ειρήνη

Καραθανάση, Κ. Χατζηγιάννης, Σ. Laba, Αθ. Αλλαγιάν-

νης 

Στην ειδική βαθμολογία κάτω των 18 ετών είναι: Δ. Ιατρά-

κης, Κ, Καραθανάσης, Γ. Γιαννακούρας, Α. Γιαννακούρας,

Γ. Μαραγκάκης, Αλ. Μόσχος και ακολουθούν : Κ. Τσαν-

τσαράκης, Στ. Χιωτακάκος, Αχ. Σγουρός, Ν. Θεοχάρης, Κ.

Ντάτσας, Μάριος Laba, Β. Κυνηγόπουλος και Ιάσωνας Ια-

τρού.

Στην ειδική βαθμολογία των Γυναικών είχαμε : Ειρ. Καρα-

θανάση, Ανδρ. Βούξινου, Χρ. Τσαντσαράκη, Μελ. Αθανα-

σίου, Κρ. Αναστασοπούλου, Αν. Δημητρακοπούλου, Αν.

Κυνηγοπούλου

Στην ειδική βαθμολογία των Βετεράνων: Δ. Τσίρος, Φ. Κα-

νελλόπουλος, Ν. Σκορδάς, Κ. Ζαχαρίου, Π. Μανούσης, Δ.

Κυνηγόπουλος.

Εσωτερικό Πρωτάθλημα

Σκάκι στο Κορωπί

Τη Κυριακή 29 Μαΐου 2016, στο Κλειστό Γυμναστήριο της

Βάρης, διεξήχθηκαν οι τελικοί  του Β΄  Διενοριακού Πρω-

ταθλήματος Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ), του Αθλητικού

Οργανισμού «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπό-

λεως Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β.  

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις τελικοί Κατηχητικών Συνά-

ξεων αρρένων:

α) Παιδιών Δημοτικού μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση Δι-

κηγορικών Γλυφάδας-Αγίου Παύλου & Αγίου Δημητρίου

Γλυφάδας. 

Νικήτρια η ομάδα της Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών.

β) Παιδιών Γυμνασίου μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση Δι-

κηγορικών Γλυφάδας-Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας. 

Νικήτρια η ομάδα της Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών.

γ) Παιδιών Λυκείου μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση Δικη-

γορικών Γλυφάδας-Αγίου Νικολάου Γλυφάδας.  

Νικήτρια η ομάδα της Κοιμήσεως Θεοτόκου Δικηγορικών.

δ) Αποφοίτων Αρρένων μεταξύ των Ενοριών: Κοίμηση Δι-

κηγορικών Γλυφάδας-Αγ. Τρύφωνος Τερψιθέας Γλυφάδας. 

Νικήτρια η ομάδα του Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας.

Στο τέλος κάθε αναμέτρησης, γίνονταν οι αντίστοιχες

απονομές των μεταλλίων και του Κυπέλλου των τεσσά-

ρων πρωταθλημάτων. 

Στο Λύκειο η απονομή έγινε από το Σεβασμιώτατο Μη-

τροπολίτη Γλυφάδας Ε. Β. Β. και Β. κ. Παύλο, ο οποίος

πριν αποχωρήσει από το γήπεδο, έδωσε ο ίδιος την

έναρξη (τσάμπολ) στο παιχνίδι των αποφοίτων.

Στις 5 Ιουνίου 2016 στις 1.00 το μεσημέρι, στα γήπεδα

του STARSPORTCLUB Bούλας, θα πραγματοποιηθούν οι

αντίστοιχοι τελικοί και οι απονομές στο ποδόσφαιρο.

Summer Camp στο Ναυτικό

Όμίλο Βουλιαγμένης!

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΟΒ) διοργανώ-

νει και φέτος όπως κάθε καλοκαίρι το Summer Camp.

Παιδιά από 5 έως 13 ετών έχουν την δυνατότητα να κά-

νουν τα πρώτα τους βήματα στον ναυταθλητισμό, ιστιο-

πλοΐα, wind surf, water polo, κολύμβηση, συγχρονισμένη

κολύμβηση, θαλάσσιο σκι, wakeboard, scuba diving, κανό,

γυμναστική, κηπουρική, καραόκε, «μαθαίνω τις πρώτες

βοήθειες» κ.α. με σωστή καθοδήγηση  των επιλεγμένων

προπονητών του ΝΟΒ, συνδυάζοντας την εκμάθηση με

καλοκαιρινές διακοπές στις εγκαταστάσεις του.

Έτσι τα παιδιά, μπορούν να  μάθουν και να επιλέξουν ένα από

όλα τα αθλήματα του υγρού στίβου, μέσα από τo καλοκαιρινό

camp, να συνεχίσουν στις σχολές και να αγαπήσουν τον αθλη-

τισμό με πρότυπα τους Ολυμπιονίκες, που έχει αναδείξει ο

Ν.Ο.Β αλλά και τα μετάλλια που κατακτούν συνεχώς!

Τα Summer Camps πραγματοποιούνται σε τρεις περιό-

δους των 3ων εβδομάδων ξεκινώντας από τις 13/6 έως

τις 12/8. Καθημερινά από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 14:30

ή τις 16:00, ανάλογα με το αν θα περιλαμβάνει το πρό-

γραμμα τους εκτός από δεκατιανό και μεσημεριανό φα-

γητό στο εστιατόριο του Ομίλου.

Πληροφορίες στα 210 8962416 και 210 8962142, Δευ-

τέρα – Παρασκευή 9:00 – 19:00 και Σάββατο 9:00 – 15:00

ή στο Facebook: Ναυτικό Όμιλος Βουλιαγμένης

(www.facebook.com/novouliagmenis) και στο www.nov.gr.

Τελική φάση Τραμπολίνο

Συλλόγων και Ατομικού 

Δ’ κατηγορίας  

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

προσκαλούν στην τελική φάση Τραμπολίνο Συλλόγων και

Ατομικού Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων Α’ και

Β’) Α-Γ-Ε Περιφερειών, που διοργανώνει η Ελληνική Γυμνα-

στική Ομοσπονδία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο,

4/6/2016 και ώρες 13:00 – 19:30 και την Κυριακή, 5/6/2016

και ώρες 10:00 – 14:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δη-

μοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.

Πρωτέας: 24ο τουρνουά 

“Αγγέλα Μικεδάκη” 

Το 24ο τουρνουά Αγγέλα Μικεδάκη του Πρωτέα Βούλας,

φτάνει στην κορύφωση του με τους τελικούς και την τελετή

λήξης το τριήμερο 3-5/6. 

Την Κυριακή 5/6 στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί η Τελετή

Λήξης του τουρνουά με την εκκίνηση να δίνεται με τα εγ-

καίνια των νέων γηπέδων στις αθλητικές εγκαταστάσεις

του Πρωτέα και στη συνέχεια την σκυτάλη να παίρνουν οι

βραβεύσεις.



Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
ο εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια
του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 
συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, 
με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα
(μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 
2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας 
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, 
προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες.
Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.

Η δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον 
εκδότη (Σκαραβαίος), μέχρι τέλους Ιουλίου, ώστε η έκδοση να έχει 
ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ:

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης


