
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλα-
κίας εστίν» 

Πλούταρχος

Το έχω ξαναγράψει το «μότο» του άρθρου και θα το

ξαναγράφω μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε.

Δεν μου φτάνει όμως που το λέει ο Πλούταρχος. Εξ

άλλου και ο Μένανδρος (4ος αι. π.Χ.)

στην ίδια κατεύθυνση κινείται, εξη-

γώντας γιατί τα δάνεια είναι εγκλη-

ματική ανοησία: «Τα δάνεια,
δούλους τους ελευθέρους ποιεί».
Μα, γιατί αυτή η εμμονή μου στα δά-

νεια και στο διογκούμενο κατά 5.000

€, κάθε λεπτό της ώρας, δημόσιο

χρέος!

Αυτή τη στιγμή που γράφω, αυτές

τις γραμμές, το χρέος (Δ.Χρ.) ανέρχεται σε 328 δι-

σεκατομμύρια, 395 εκατομ. €. Αύριο το μεσημέρι,

που θα με διαβάζετε, θα έχει αυξηθεί κατά 7.000.000

ευρώ περίπου (κοίτα να δεις πως τρέχει το «κοντέρ»

του Δ.Χρ. στο www.forologoumenoi.gr).

Eξ’ άλλου με παροτρύνετε εσείς να φωτίσω όσο

μπορώ αυτό το απύθμενο πηγάδι του χρέους, με το

ενδιαφέρον που δείξατε στο άρθρο μου (στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi), «τα ιστορικά δάνεια και η
πλουτολαγνεία».
Στις πρώτες ημέρες δημοσίευσης είχε μιαν αναγνω-

σιμότητα 2000 επισκεπτών.

Εκείνο που με παρακινεί επίσης, είναι η ...μαζοχι-

στική τιμιότητα πολλών συμπολιτών μας, που επιμέ-

νουν πως «αφού τα πήραμε, πρέπει να τα δώσουμε
πίσω»! Το ωραίο είναι, πώς,     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Κάγκελα στις παιδικές

χαρές των 3Β
Σελίδα 6

Η Ανακύκλωση στα

σκουπίδια στα 3Β 
Σελίδα 11

“Mαραθώνας το

επόμενο βήμα”
Σελίδα 12

Μαζική καταπάτηση 

δικαιωμάτων 

στην Ελλάδα 
Σελίδα 19

ΧΡΕΟΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ χωρίς

τέλος, πλειστηριασμοί και

κόκκινα δάνεια.

Υπάρχει άλλος δρόμος 
Σελίδα 6

Η ελευθερία ποτέ δεν χα-
ρίζεται από τον καταπιε-
στή. Πρέπει ν’ απαιτηθεί
από τον καταπιεσμένο.

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ειρηνιστής,

ηγέτης Αφροαμερικανικού κινήματος

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
εγκληματική A-νοησία

«Εκκίνηση Επιχείρησης 

από Νέους Γεωργούς»

Σελίδα 7
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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

μέσα σ’ αυτούς συγκαταλέγονται και άνθρωποι που

μ’ έχουν «φεσώσει»!...

Να τα δώσουμε λοιπόν, πίσω! Πόσες φορές; Διπλά-

σια; Τριπλάσια; Επταπλάσια και δεκαπλάσια τα

έχουμε πληρώσει!

Η πολιτική των κυβερνήσεων μας και οι πολιτικοί

μας, διαχρονικά, μας έχουν καταστρέψει!

Αν αφαιρέσεις έναν Καποδίστρια: «θέλω αποφύγη να
δεχθώ ...τα έξοδα του αρχηγού της επικρατείας, εν
όσω τα ιδιαίτερα χρηματικά μου μέσα μου εξαρκούν,
(...) από το εγγίσω και οβολόν από τα δημόσια χρή-
ματα (...) εν όσω ο λαός ευρίσκεται εις την εσχάτην
ένδειαν» και κάποιους αγνούς καπεταναίους, όπως ο

στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Μακρυγιάν-

νης, ο Καραϊσκάκης, η Μπουμπουλίνα, ο Οδ. Ανδρού-

τσος, ο Παπαφλέσσας και άλλοι – δεν τους

απαριθμώ, απλά, ενδεικτικά τους αναφέρω – και βέ-

βαια τους απλούς αγωνιστές και αγωνίστριες που

έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα, διαχρονικά, οι

περισσότεροι πολιτικοί, ακόμη και οι αναγνωρισμένοι

ως «καλοί» - που έχουν στο ενεργητικό τους και επι-

τυχίες, μας έχουν καταστρέψει από ιδιοτέλεια,

άγνοια, ανικανότητα ή βλακεία. Αφήνω τους βασιλιά-

δες και τα παραμύθια τους. Αυτοί ήταν ξενόφερτοι.

Θα ‘πρεπε σ’ όλους αυτούς και στους απογόνους

τους, πεθαμένους και ζωντανούς που νέμονται τις

«επιτυχίες» τους και κληρονομούν τ’ αξιώματά τους,

να τους δώσουμε ένα πιστόλι ή ένα κομμάτι σχοινί

και λίγο φιλότιμο, ν’ αυτοκτονήσουν. 

Βέβαια θα τους αδικούσα, αν τους άφηνα μόνους,

χωρίς κάποιους θερμοκέφαλους στρατιωτικούς και

«ευφυείς» - ατσίδες επιχειρηματίες, ακόμη και εκπρό-

σωπους του πνεύματος, με ενεργή ή παθητική συμ-

μετοχή.

Με τα δάνεια που συνεχώς λάβαιναν και λαβαίνουν,

μας αποδείχνουν πως ήσαν και είναι άφρονες και μα-
λάκες, κατά την έννοια του Πλουτάρχου, και απαίδευ-

τοι και οκνοί ή (και) ασυνείδητοι φιλοτομαριστές.

Δεν αφήνω απέξω, έτσι, για να μην είμαι σε κανέναν

σχεδόν συμπαθής, και κάποιους λαοπλάνους «λαϊ-

κούς αγωνιστές» και πολλούς δημαγωγούς συνδικα-

λιστές που έχουν συνεπικουρήσει καθοριστικά στην

καταστροφή μας, με τις «επιτυχίες» τους.

Ποιός είπε, ποιος εξήγησε στο λαό, ότι δεν βελτιώ-

νεται το βιοτικό του επίπεδο με δανεικά; 

Ποιος ανέδειξε κάτι απλό, που το γνωρίζουν πολύ

καλά τα ζώα, πως η επιβίωσή  τους εξαρτάται από την

εργασία και την κοινή προσπάθεια, σε κείνα που

ζουν, όπως κι ο άνθρωπος, ομαδικά.

Ποιος είπε πως «αυτά παράγουμε, αυτά θα κατανα-
λώσουμε». Αν θέλουμε, και πρέπει να θέλουμε, «εν

μέτρω» περισσότερα, πρέπει να παράξουμε περισσό-

τερα και να τα διανείμουμε δικαιότερα. Γιατί «δί-

καιον» δεν είναι το «του κρείττονος ξυμφέρον», αλλά

το κοινό συμφέρον.

Μα γίνεται, ρε Βενετσάνε, ανάπτυξη, χωρίς κεφά-

λαια; Κι όταν δεν έχεις κεφάλαια, ή δανείζεσαι ή που-

λάς, ή και τα δύο.

1ον Δανείζεσαι όταν σου κοστίζει «δύο», και προσδο-

κάς βάσιμα και προμελετημένα να σου αποδώσει

«τρία». Αν όμως σου κοστίζουν 3 και σου αποδίδουν

2, τότε, απλά, κάνεις τα τρία δύο! Άρα ζημιά. Κι αυτό

γίνεται εδώ και διακόσια χρόνια. Διαχρονικά και σή-

μερα, ιδιαίτερα. Κι όμως ακούμε επανειλημμένα τους

«φωστήρες» μας να λένε πως θα τα καταφέρουμε να

βγούμε ξανά στις «αγορές». Δηλαδή στους τοκογλύ-

φους, με 7%, 8% και βάλε.

Τον 2ον είναι ότι δεν πουλάς τις πλουτοπαραγωγικές

σου πηγές: την αγελάδα που παράγει γάλα.

Κοιτάξτε ορισμένα στοιχεία, όσο μπορώ πιο συνο-

πτικά:

Την περίοδο του μεσοπολέμου και μετά τη Μικρασια-

τική καταστροφή, 1924-1932. Την περίοδο αυτή εί-

χαμε δανειστεί από την αγορά του εξωτερικού 2,2

δισεκατομμύρια χρυσά φράγκα. Μέχρι το 1932 εί-

χαμε αποπληρώσει 2,32 δις. Δηλαδή όλο το δάνειο

συν 183 εκατομμύρια. Μ’ όλα ταύτα ΔΕΝ εξοφλή-

σαμε. Χρωστούσαμε ακόμα στα «βαμπίρ», άλλα 2

δις!! Δηλαδή ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο, μας κό-

στισε 200%. Το διπλάσιο. Και ματώναμε γι’ αυτό. Η

εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού απορρο-

φούσε το 1/3 σχεδόν των τακτικών εσόδων του προ-

ϋπολογισμού (29%). Έτσι, το 1932, βοηθούντος και

του χρηματιστηριακού κραχ, φτάσαμε στην τέταρτη

πτώχευση της χώρας. 

Γιατί όμως πήγα τόσο πίσω; Για να πω πως μ’ αυτά και

μ’ αυτά, μπήκαμε μ’ όλα ταύτα σ’ έναν  νικηφόρο πό-

λεμο, που μας τον επέβαλαν, για να εισπράξουμε

απλόχερα εγκωμιαστικά σχόλια και υποσχέσεις από

τους συμμάχους, και να καρπωθούμε τελικά, έναν εμ-

φύλιο πόλεμο, έναν νέο διχασμό και... νέα δάνεια, και

κρεμάλες και ξεσπιτομό και διαμελισμό της Κύπρου

που ακόμα εκκρεμεί.

Κι επειδή ... «παλιώσανε» κι αυτά και μας φάνηκε

υπέρογκος ο διπλασιασμός του 8χρονου χρέους του

μεσοπολέμου, ας έλθουμε στα πολύ πρόσφατα:

Το 1994 χρωστούσαμε 90 δις ευρώ. Μέχρι το 2010 εί-

χαμε πληρώσει 571 δις – περίπου δηλαδή το 6πλάσιο

– και παρ’ όλα ταύτα χρωστούσαμε 340 δις € και

παρά τα PSI τα «κουρέματα», τα μνημόνια, τη στέ-

ρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, τον εξευτελισμό

της αξιοπρέπειάς μας και της εθνικής μας περηφά-

νιας, αυτή τη στιγμή χρωστάμε άλλα 330 δις και ας

έχουμε ξεπουλήσει τα αεροδρόμιά μας, τα λιμάνια,

τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, τα πάντα!

Eπιτέλους, πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλά-

βουμε ότι δεν χρωστάμε ΤΙΠΟΤΑ – τα έχουμε πληρώ-

σει πολλαπλάσια. Πρέπει να ζητήσουμε αποζημίωση

για τις ζημιές που έχουμε υποστεί. Για τη φτωχοποί-

ηση και εξαθλίωση του λαού μας, για το κλείσιμο των

επιχειρήσεων,  για τις αυτοκτονίες απελπισμένων αν-

θρώπων. Και βέβαια, να απαιτήσουμε αυτά, που μας

χρωστάνε, μόνο με 1,5% επιτόκιο! (Το να πληρώνεις

στο πολλαπλάσιο αυτά που χρωστάς και να μην απαι-

τείς αυτά που σου χρωστάνε, δεν είναι της ...εσχάτης

...γαλαντομίας;).

Φτάνει πια η μαλακία και η ευρωλαγνεία. Βγάλτε το

θυμό σας έξω. Ν’ αποτινάξουμε τ’ αριστεροδέξια κολ-

λήματά μας και να κοιτάξουμε την πατρίδα μας και τ’

αδέλφια μας· το Λαό μας.

Να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας

Να χαράξουμε τη δικιά μας πορεία.

Να χτίσουμε μια νέα Ελλάδα.

Μια νέα ανθρώπινη και δίκαιη κοινωνία.

Αυτό το κόμμα θα ψηφίσω, κι αν δεν υπάρξει θα επα-

ναστατήσω. Είναι φυσικό μου δικαίωμα και συνταγ-

ματικό μου καθήκον.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ = εγκληματική ανοησία

Το δικαίωμα στο λάθος, 
Ναπολέων Λιναρδάτος Σελ. 8

Πρωτααγόρας, ο πατέρας της σοφιστι-

κής, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Το τσιφτετέλι είναι ελληνικός χορός
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Πολύ χρήμα με τα Camp Σελ. 9

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 9

Εκλάμψεις ελπίδας -  Οι αριθμοί μι-
λάνε Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι
στους πρόσφυγες Σελ. 16

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, ευθυγλωσσίας
ἄρχεσθαι & Λαοπλανισμού παύεσθαι Πέ-

τρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ψηφιακή υπογραφή μέσω Ε.Ε.Α Σελ. 17

Ο Πρωτέας εγκαινιάζει και βραβεύει

αθλητές και παράγοντες Σελ. 17

Εξαφανίζουν τους δημόσιους χώρους
μαζικής άθλησης Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη
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“Ο Βιολιστής στη Στέγη”

To Σάββατο και την Κυριακή  25/06 & 26/06 στις

8.30μ.μ. ο Δήμος Παλλήνης και το Πολιτιστικό του

τμήμα, οργανώνει  την παρουσιαση της Θεατρικής

Παράστασης “Ο Βιολιστής στη Στέγη” σε σκηνοθε-

σία Ασπασίας Τζιτζικάκη, στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γέρακα. Συμμετέχουν η Ομάδα Εφήβων- Θεατρικά

Εργαστήρια Δ.Ε. Γέρακα & Φιλαρμονική Ορχήστρα

Δήμου Παλλήνης

Φεστιβάλ Αθηνών 

και Επιδαύρου 2016

Γιορτή Έναρξης

Η φετινή έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ση-

ματοδοτείται από μια μεγάλη μουσική γιορτή την Τρίτη 14

Ιουνίου, στις 9 μ.μ. Στον κήπο της Πειραιώς 260, το φιλό-

τεχνο αθηναϊκό κοινό θα γιορτάσει την έναρξη του Φε-

στιβάλ, απολαμβάνοντας τους Χειμερινούς Κολυμβητές,

την Μπάντα της Φλώρινας, τη Ματούλα Ζαμάνη και τον

Dj Palov.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές συμπράττουν για πολλοστή

φορά με την Μπάντα της Φλώρινας και παρουσιάζουν στο

κοινό ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μελοποιήσεις Ελ-

λήνων και ξένων ποιητών, αλλά και μελοποιημένα λυρικά

κομμάτια από δράματα του Σαίξπηρ με αφορμή τα 400

χρόνια από τον θάνατό του. Δε λείπουν βεβαίως και οι

αγαπημένες μουσικές από το ρεπερτόριο τους, από τη δη-

μοτική παράδοση, καθώς και επιλεγμένα τραγούδια από

το ρεμπέτικο και το ελαφρό τραγούδι. Τα δύο σχήματα

πλαισιώνονται στη σκηνή από δεκαμελή χορωδία υπό τη

διεύθυνση του Γιάννη Βρυζάκη και εκλεκτούς καλεσμέ-

νους, όπως η Μάρθα Φριντζήλα, η Φωτεινή Βελεσιώτου,

ο Θωμάς Κοροβίνης, η Σταυρούλα Παυλίκου και άλλοι κα-

λεσμένοι-έκπληξη. Τη σκυτάλη παίρνει η εμβληματική per-

former Mατούλα Ζαμάνη, για να μοιραστεί με το κοινό

αληθινές στιγμές μέσα από τις γαλαξιακές της μουσικές

και τις παλιές και νέες μελωδίες της που μιλούν απευ-

θείας στην καρδιά.

Ύστερα από το live μέρος, η βραδιά συνεχίζεται με χορό

στους ρυθμούς του dj set από τον Palov, που καταφέρνει

να αναμιγνύει μαγικά και να παντρεύει μουσικές παγκό-

σμιας σκηνής, εμπνευσμένος απο jazz, funk, latin και reg-

gae μελωδίες και ρυθμούς απο την Ανατολή εώς τη Δύση.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,

η “Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”,

με επικεφαλής τον Δημοσθένη Δόγκα,, σε συνερ-

γασία με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων

Ζώων διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα για το

Φυσικό Περιβάλλον και τη διαφύλαξη του φυσικού

πλούτου της χώρας μας. 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιου-

νίου 2016, στις 17:30 στο CONGO PALACE HOTEL

(Λεωφ. Ποσειδώνος 81Α, Γλυφάδα), στην αίθουσα

«KINSHASA».

Επιστήμονες και διακεκριμένοι επαγγελματίες θα

ενημερώσουν το κοινό για σημαντικά ζητήματα,

όπως το νομικό οπλοστάσιο για την προστασία του

περιβάλλοντος, το ρόλο του εθελοντικού κινήματος,

τις σύγχρονες προκλήσεις στην προστασία της

άγριας ζωής, ενώ ειδική αναφορά θα γίνει για τον

φυσικό πλούτο της περιοχής του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα πα-

ρευρεθούν εκπρόσωποι από περιβαλλοντικούς

φορείς και οργανώσεις της χώρας, οι οποίοι προ-

σφέρουν εθελοντικά στην ενίσχυση και προστασία

του φυσικού περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι, η πραγματοποίηση της Ημερίδας

μετατέθηκε κατά μία εβδομάδα - καθώς είχε προ-

γραμματιστεί για την 8η Ιουνίου - , καθώς εκείνη την

ημέρα ορίστηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Αφιερωμένη στην έννοια της εξε-

ρεύνησης είναι η Καλοκαιρινή Εκ-

στρατεία  για την προώθηση της

Ανάγνωσης και της Δημιουργικό-

τητας 2016, της Εθνικής Βιβλιοθή-

κης της Ελλάδος (ΕΒΕ). Στην

τελική ευθεία για την μετεγκατά-

στασή της στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο

πλαίσιο ανάπτυξης του κοινού και

αναβάθμισης των υπηρεσιών της,

η ΕΒΕ αναπτύσσει το Δίκτυο Ελ-

ληνικών Βιβλιοθηκών και αυτό το

καλοκαίρι συντονίζει 3.200 δρά-

σεις σε όλη την Ελλάδα, με θέμα

«Γίνε εξερευνητής του κόσμου»!

Από τις 15 Ιουνίου ως τις 15 Σε-

πτεμβρίου, γονείς και παιδιά ανα-

λαμβάνουν καθημερινά μία

αποστολή: με αφετηρία τη βιβλιο-

θήκη τους και οδηγό ένα προσω-

πικό ημερολόγιο εξερεύνησης,

παρατηρούν, συγκρίνουν, κατα-

γράφουν και δημιουργούν, γνωρί-

ζοντας τον κόσμο με τον δικό τους

τρόπο.

Οι 125 βιβλιοθήκες του Δικτύου

Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνι-

κής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος,

λαμβάνουν μέρος σε ένα πανελλή-

νιο παιχνίδι που αναδεικνύει δει-

νούς εξερευνητές και ταυτόχρονα

δημιουργεί νέες δυνατότητες συ-

νεργασίας και επικοινωνίας με-

ταξύ των βιβλιοθηκών, ως κέντρα

γνώσης και δημιουργικότητας σε

κάθε κοινότητα.  

Κάθε ημέρα οι βιβλιοθήκες έχουν

μια θεματική αποστολή εξερεύνη-

σης που φέρνουν εις πέρας με τη

βοήθεια κοινής βιβλιογραφίας και

δημιουργικών εργαστηρίων. Κάθε

βιβλιοθήκη όμως επιλέγει διαφο-

ρετικό μέσο εξερεύνησης: τη ζω-

γραφική, το θέατρο, τη

φωτογραφία, την ραπτική κ.ά.  

Αποκλειστικός δωρητής της διορ-

γάνωσης, για πέμπτη συνεχή χρο-

νιά, είναι το Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος.

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Καλυβίων

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του

ΝΠΔΔ "Αριστόδικος Δήμου Σαρω-

νικού", συμμετέχει στην Καλοκαι-

ρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και

Δημιουργικότητας 2016 με θέμα

«Γίνε εξερευνητής του κόσμου».
Έτσι  από τις 16 Ιουνίου έως και

τις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματο-

ποιήσει μία σειρά από 27 δράσεις,

που θα δώσουν τη δυνατότητα στα

παιδιά, να πάρουν μία γεύση απ’

τον πλούσιο κόσμο της Βιβλιοθή-

κης και του βιβλίου εν γένει.  

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι

δωρεάν, οι θέσεις σε όλες τις εκ-

δηλώσεις εκτός των 2 τελευταίων

είναι περιορισμένες, γι’ αυτό χρει-

άζεται προεγγραφή. Οι εγγραφές

θα γίνονται στη βιβλιοθήκη ακόμα

και τηλεφωνικώς τις ώρες λειτουρ-

γίας της.

Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων,

Αθηνών και Ρήγα Φεραίου (Δημαρ-

χείο), Τηλ.: 2299048509

Δημοτική βιβλιοθήκη

Κορωπίου

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου -

`”Σφηττός” συμμετέχει στην Καλο-

καιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και

δημιουργικότητας με σύνθημα:

«Γίνε εξερευνητής του κόσμου»!
Η Βιβλιοθήκη έχει σχεδιάσει 29

δράσεις και σας περιμένει για εξε-

ρεύνηση. Δηλώστε τώρα  στη συμ-

μετοχή σας! Τηλ. : 210-6626295

«Γίνε εξερευνητής του κόσμου»
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016

Ημερίδα για το Περιβάλλον με τη “Δημοτική Βούληση ΒΒΒ"
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“Η άγνωστη Ελλάδα στην
Ελλάδα και στον κόσμο“ 

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας οργανώ-

νει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 ομιλία με θέμα: “Η
άγνωστη Ελλάδα στην Ελλάδα και στον κόσμο“ με

ομιλητή τον Αντώνιο Αντωνάκο, κλασσικό φιλό-

λογο, ιστορικό και συγγραφέα.

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)
Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ»

στην Αρτέμιδα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία

με τον Αθλητικό και τον Πολιτιστικό Οργανισμό του

Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος διοργανώνει τη

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ» την Παρασκευή 17 Ιου-

νίου 2016 στο Λιμάνι της Αρτέμιδος.

Θα είναι μια βραδιά γεμάτη κέφι, ζωντανή μουσική

από τοπικά συγκροτήματα και χορό και φυσικά δω-

ρεάν ψητή σαρδέλα και ποτό από τις 19.00 έως τις

23.00!! 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

Όσοι επισκέπτες επιθυμούν μπορούν να προσφέ-

ρουν αγαθά για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου του Δήμου. 

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.

Βιβλιοπαρουσίαση

“Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα” και “Φιλομάθεια” είναι τα βιβλία, της Φαίδρας

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα, που θα παρουσιάσουν ο Εξωρ. Σύλλογος “Ευ-

ρυάλη Βούλας” και οι Εκδόσεις Σκαραβαίος, την Κυριακή 19 Ιουνίου στις

11 π.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας.

Η εκδήλωση εμπλουτίζεται με ζωντανή μουσική και χορό.

Λεπτομέρειες κοίτα σελίδα 24.

Μονοήμερη Κρουαζιέρα

Υδρα - Πόρο - Αίγινα

Μονοήμερές Κρουαζιέρες και τις Κυριακές, οργα-

νώνει το Εθνικό Κέντρο Υποθαλάσιας Προστασίας

για Υδρα - Πόρο - Αίγινα.

Εκκίνηση από Παλ. Φάληρο, ώρα 8 π.μ.

Τιμή 30 ευρώ με το γεύμα και ζωντανή μουσική.

Πληροφορίες 6937110950,  6942429244

To τρίτο παιδικό φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί στην παραλία

της Βάρκιζας, στις 10, 11 και 12 Ιουνίου, από τον

Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ). Τρεις μέρες γεμάτες

με κέφι και φαντασία. 

Κάθε απόγευμα στις  19.00, στο πλακόστρωτο

δίπλα στο λιμάνι της Βάρκιζας (πλησίον παιδικής

χαράς) σας περιμένουν διαδραστικά παραμύθια, ερ-

γαστήρια κατασκευής, face painting, παιχνίδια εξωτε-

ρικού χώρου δίπλα στη θάλασσα, ξυλοπόδαροι,

ζογκλέρ και πολλά δρώμενα. Στόχος του Φεστιβάλ

είναι η εξοικείωση των παιδιών με τον πολιτισμό, η

περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και η δημιουρ-

γική τους απασχόληση. 

Μετά τα δρώμενα, κάθε βράδυ στις 21:00 ανοίγει

αυλαία και φιλοξενεί τρεις από τις καλύτερες παιδι-

κές παραστάσεις της φετινής θεατρικής σεζόν. Συγ-

κεκριμένα:

10 Ιουνίου: Θεατρική παράσταση από την ομάδα

«ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ» με τίτλο «Τα μεγάλα ψέματα του μι-
κρού Ερμή».

11 Ιουνίου: Θεατρική παράσταση από την ομάδα

«ΝΕΑΠΟΛΙΣ» με τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο της Γης».
12 Ιουνίου: Θεατρική παράσταση από την ομάδα «ΜΙ-

ΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ» με τίτλο «Ο Κουκουμπλής».

Το Φεστιβάλ θα ανοίξει με τη χορωδία «Vive

Voche» του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και τον

μαέστρο τους, Θοδωρή Κωνσταντόπουλο. Επιπλέον

ο Λαογραφικός Όμιλος «Σεμέλη» με τη βοήθεια των

χορευτικών και θεατρικών τμημάτων τους θα κάνει

μια νοσταλγική περιήγηση στις σχολικές αυλές, στις

αλάνες της δεκαετίας του 1960 με ένα θεατρικό δρώ-

μενο γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση με τίτλο «Πάμε
σαν άλλοτες».

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη είσοδο.

«ΜΥΘΟΙ ΜΥΘΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»

3ο Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Έκθεση Τμημάτων 

Ζωγραφικής &

Δημιουργικής

Απασχόλησης

Ο Δήμος Μαρκοπούλου

και ο «Βραυρώνιος», προ-

σκαλούν στα εγκαίνια της

Τελικής Έκθεσης των Τμη-

μάτων Ζωγραφικής και

Δημιουργικής Απασχόλη-

σης του Προγράμματος

«Αθλητισμός & Πολιτι-

σμός για Όλους», που θα

πραγματοποιηθούν το

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

και ώρα 7:30 μ.μ, στον εκ-

θεσιακό χώρο του Πολιτι-

στικού Κέντρου του

Δήμου μας (Γ. Παπαβασι-

λείου 34).

Στην Έκθεση συμμετέ-

χουν τα τμήματα Προσχο-

λικής Ηλικίας, Παιδικό,

Εφηβικό και Ενηλίκων.  

Την ημέρα των εγκαινίων,

το κοινό μπορεί να δημι-

ουργήσει ένα μεγάλο ομα-

δικό έργο στην αυλή του

Πολιτιστικού Κέντρου!

Η Έκθεση θα διαρκέσει

από τις 11 έως και τις 24

Ιουνίου 2016 και θα είναι

ανοιχτή Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή και ώρες 6:00 –

8:00 το απόγευμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα

προσφοράς τροφίμων, για

το το Κοινωνικό Παντοπω-

λείου του Δήμου.

Κρήτη:  Ταξιδεύοντας στους θησαυρούς της

Το 1ο Γυμνάσιο Γέρακα και οι Σύλλογοι Κρητών “Μεγαλόνησος” και “Κρι-κρι” οργα-

νώνουν εκδήλωση με θέμα: “Κρήτη: Ταξιδεύοντας στους θησαυρούς της”, την Πέμ-

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

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση του πολιτιστικού έργου της χρονιάς, διά-

λεξη - ενημέρωση για την Κρητική διατροφή, κρητικό τραγούδι και χορό.
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Επίσκεψη στην Εθελοντική Ομάδα

Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας

Δημοτικής Ενότητας Βάρης πραγμα-

τοποίησε την Παρασκευή 3 Ιουνίου

2016 ο επικεφαλής της “Δημοτικής

Βούλησης” Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, Δημοσθένης Δόγκας.

Ο δημοτικός σύμβουλος είχε την ευ-

καιρία να συζητήσει διεξοδικά με τον

επικεφαλής της Ομάδας, Ανδρέα Σα-

μαρά και τα υπόλοιπα μέλη της ομά-

δας, για τις προκλήσεις της

αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε μια

χρονιά που χαρακτηρίζεται δύσκολη

και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση

και επάρκεια μέσων. Οι εθελοντές τό-

νισαν ότι η ομάδα τους ιδρύθηκε το

2007 με πρωτοβουλία της Δημοτικής

Αρχής Βάρης, ενεργών πολιτών αλλά

και εθελοντών του Πυροσβεστικού

Σώματος, ενώ από το 2008 έχει εν-

ταχθεί στο Μητρώο των Εθελοντικών

Οργανώσεων της Γενικής Γραμμα-

τείας Πολιτικής Προστασίας. Αποτε-

λεί δε μέλος του Δικτύου Εθελοντι-

κών Ομάδων Υμηττού καθώς επίσης

και του Δικτύου Εθελοντικών Ομά-

δων Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δημοσθένης Δόγκας εξήρε το εθε-

λοντικό πνεύμα προσφοράς και το

επίπεδο επαγγελματισμού που χαρα-

κτηρίζει την ομάδα, σημειώνοντας ότι

η ανυστερόβουλη προσφορά χρόνου

και κόπου για το καλό του κοινωνικού

συνόλου είναι μια αξιοθαύμαστη

στάση ζωής που αποτελεί παρά-

δειγμα για τη νέα γενιά και όλη την

κοινωνία. 

O επικεφαλής της Δημοτικής Βούλη-

σης δεσμεύτηκε να βρίσκεται δίπλα

στους εθελοντές συνδράμοντας με

κάθε δυνατό τρόπο στην καλύτερη

εκτέλεση του έργου τους. 

Παράνομο το ράλι στον κρεμασμένο λαγό
Ερωτηματικά προκάλεσε η υιοθέ-

τηση από το Δήμο 3Β, της αναβίω-

σης του Ράλι στον κρεμασμένο λαγό

στο Πανόραμα της Βούλας.

Το 1970 που γινόταν ήταν διαφορε-

τικό το τοπίο του πανοράματος. Σή-

μερα είναι μία πυκνοκατοικημένη

περιοχή και βάσει του Προεδρικού

Διατάγματος για την προστασία του

Υμηττού (187/16-6-2011) έχουν πε-

ριοριστεί δραστηριότητες που θα

μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο το

δάσος.

Αυτό εν ολίγοις ανέφερε και ο επι-

κεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”  

Δημοσθένης Δόγκας, στο Δημοτικό

Συμβούλιο (8.6.16) τονίζοντας ότι

«σε όλες τις ζώνες του βουνού απα-

γορεύεται ο μηχανοκίνητος αθλητι-

σμός» και αναρωτήθηκε αν η

εκδήλωση ήταν στα όρια της νομιμό-

τητας.

Επιπροσθέτως ο Δημοσθένης Δόγ-

κας μίλησε για πρόκληση, αφού η

ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στο

περιβάλλον (Παγκόσμια Ημέρα Πε-

ριβάλλοντος),  για να εισπράξει την

μήνιν του δημάρχου, ο οποίος εξα-

πέλυσε προσωπική επίθεση (το συ-

νηθίζει άλλωστε) προς τον Δόγκα με

χαρακτηρισμούς, μη επιτρεπτούς.

Ο δήμαρχος, όπως είπε, δεν άκουσε

κανένα παράπονο, απέρριψε την μη

νομιμότητα και δήλωσε ότι  «του

χρόνου θα ξαναγίνει». 

Ακυρώθηκε η επαναληπτική πλει-

οδοτική δημοπρασία (απόφαση

314/2016 του Δ.Σ.) για την εκμί-

σθωση δημοτικού χώρου στάθμευ-

σης που βρίσκεται στον όρμο

Μαλτσινιώτη στην περιοχή της Βου-

λιαγμένης, η οποία είχε προγραμμα-

τιστεί να διεξαχθεί στις 10/6/2016

και ώρα 13:00, στο Δημοτικό κατά-

στημα Βούλας.

Σε εταιρεία η συντήρηση

του Καβουρίου
Το πρόβλημα της συντήρησης του

πάρκου στο Καβούρι ξανασυζήτη-

σαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και

αποφάσισαν - με πρόταση του δη-

μάρχου - να αναθέσουν σε εταιρεία

τη συντήρηση σε ετήσια βάση, γιατί

γίνονται συνεχώς φθορές, ιδιαίτερα

το καλοκαίρι από τους λουόμενους.

Νίκος Ζαχαριάδης
Πτυχές απ΄τη ζωή και τη δράση του

Σάββατο, 25 Iουνιου 2016, 7:30 μ.μ.

To “Αρχείο Πολέμου” θα παρουσιάσει την ταινία “Νίκος

Ζαχαριάδης, πτυχές απ’ τη ζωή και τη δράση του”, το

Σάββατο 25 Ιουνίου στις 7.30 μ.μ.

Οργανισμοί, ιδρύματα αλλά και απλοί ιδιώτες, όταν πα-

ρουσιάζουν τις πνευματικές δημιουργίες τρίτων, συνη-

θίζουν να τις προλογίζουν με το τυπικό πλέον «Θα
επιθυμούσαμε να διευκρινίσουμε πως οι θέσεις, οι ιδέες
και οι απόψεις που θα παρουσιαστούν είναι εκείνες του
ομιλητή και δεν ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκην στις
δικές μας θέσεις ή τις τοποθετήσεις».

Το «Αρχείο Πολέμου» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση

να πληροφορήσει τους φίλους του πως θεωρεί περιττές

τέτοιο είδους διευκρινίσεις, γιατί από την πρώτη στιγμή

της λειτουργίας του δεν προώθησε κάποια «άποψη» ή

«τοποθέτηση», ώστε να θεωρήσει αναγκαίο να αποστα-

σιοποιηθεί από κάτι που δεν το αντιπροσωπεύει! Η ται-

νία που θα προβάλλουμε, χάρη στον σκηνοθέτh

Θανάση Παπακώστα, αγγίζει πρόσωπα και εποχές της

ιστορίας του τόπου μας που ήταν και ίσως είναι ακόμη-

ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες και οδυνηρές.

Ο Νίκος Ζαχαριάδης, ως Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ

κατά τη διάρκεια 1936-1949, διαδραμάτισε σημαντικό-

τατο ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της

εποχής και στο τέλος πλήρωσε τη συμμετοχή του σ’

αυτά τα γεγονότα με τη ζωή του. 

Η προσέγγιση του Θανάση Παπακώστα ανοίγει μια σε-

λίδα πάνω στα βιώματα ενός ανθρώπου που – πέρα από

πολιτικές τοποθετήσεις- αποτελεί μια από τις πλέον ση-

μαντικές πολιτικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελλη-

νικής ιστορίας.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Παπακώστας θα παρευρεθεί και

θα συζητήσει με το κοινό, μετά το τέλος της προβολής.

Αρxείο Πολέμου

Μηθύμνης 36 Πλατεία Αμερικής, τηλ. 210 8676390

"ΧΡΕΟΣ, μνημόνια χωρίς
τέλος, πλειστηριασμοί

και κόκκινα Δάνεια. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ;"

Η συλλογικότητα "Πλειστηριασμοί στα Μεσόγεια -

STOP" οργανώνει ομιλία με θέμα: "ΧΡΕΟΣ, μνημόνια
χωρίς τέλος, πλειστηριασμοί και κόκκινα Δάνεια.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ; " την Τετάρτη 15 Ιου-

νίου, 6.30 μ.μ, στο Δημαρχείο Κορωπίου, με κεντρικό

ομιλητή τον Λεωνίδα Βατικιώτη.

Ομιλητές:  Βατικιώτης Λεωνίδας (οικονομολόγος)

Κωνσταντίνου Ιωνάθαν (δικηγόρος)

Καλούνται σε αυτήν να συμμετάσχουν όλες οι συλλο-

γικότητες και τα σωματεία εργαζομένων της περιο-

χής, για οργανωμένη μαζική δράση και συντονισμό. 

Η συλλογικότητα "Πλειστηριασμοί στα Μεσόγεια -

STOP" δραστηριοποιείται εδώ και 20 μήνες στο Ειρη-

νοδικείο Κορωπίου και έχουν αποτρέψει εκατοντάδες

πλειστηριασμούς ακινήτων συμπολιτών μας.

Λειτουργεί ως συνέλευση, ανοιχτή σε όλους ισότιμα,

κάθε Τετάρτη 4 - 5μμ στο Ειρηνοδικείο Κορωπίου

όπου σταματάνε τους πλειστηριασμούς.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6934552574, 6906607801

H Εθελοντική Ομάδα Πυρασφάλειας Βάρης συζητά με το Δημ. Δόγκα

Την περίφραξη των παιδικών χαρών

αποφάσισε το Δημοτικό συμβούλιο,

προκειμένου να αποκτήσουν την πι-

στοποίηση.

Ομως, ως φαίνεται, η περίφραξη που

γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στις παιδι-

κές χαρές αλλάζει.

Το ξύλινο, συγγενές στο περιβάλ-

λον, χοντρό, χαμηλό κάγκελο, εγκα-

ταλείπεται και στη θέση του μπαίνει

σιδερένιο ψηλό κάγκελο, που όπως

λένε οι παιδοψυχολόγοι - πέρα από

το αντιαισθητικό - βλάπτει την ψυχο-

λογία του παιδιού, σ’ αυτή την πολύ

τρυφερή ηλικία.

Πράγματι, μας παραξένεψε το κάγ-

κελο που μπήκε στην παιδική χαρά

(έναντι του φούρνου Στεργίου), σι-

δερένιο και ιδιαίτερα ψηλό.

Αννα Μπουζιάνη

Της ...φυλακής τα κάγκελα σε παιδικές χαρές!
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«Διάθεση ειδών λαϊκών

αγορών σε ευπαθείς ομάδες»  

από Περιφέρεια Αττικής 

Με τη θετική ψήφο όλων των παρατάξεων (λευκό από την

παράταξη του Σγουρού), πέρασε την Πέμπτη 02/06/2016

από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, μία εξαιρετικής

σημασίας εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για

την Κοινωνική Πολιτική   Κατερίνας Θανοπούλου και του

Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου

της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών  Στέλιου Κοροβέση.

Η απόφαση αφορά τη διάθεση ποσού 986.160 € σε είδη

λαϊκών αγορών μέσω κουπονιών, που θα διανείμει η Περι-

φέρεια Αττικής σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και συγ-

κεκριμένα σε οικογένειες με απροστάτευτα ανήλικα μέλη.

Πιο συγκεκριμένα, η διάθεση του ποσού για ένα χρόνο

από 01/10/2016 έως 01/10/2017, αφορά 737 οικογένειες

και θα γίνει ως εξής:

Α) 412 οικογένειες με ένα παιδί, που θα λάβουν ανά μήνα

και για δώδεκα μήνες κουπόνια αξίας 100 ευρώ μηνιαίως.

Β) 226 οικογένειες με δύο παιδιά, που θα λάβουν ανά μήνα

και για δώδεκα μήνες κουπόνια αξίας 120 € μηνιαίως.

Γ) 99 οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, που θα λάβουν

ανά μήνα και για δώδεκα μήνες, κουπόνια αξίας 140 ευρώ

μηνιαίως.

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών, τα είδη των οποίων θα

προμηθεύονται οι δικαιούχοι με την χρήση των κουπονιών,

θα εισπράττουν τα αναλογούντα σε αυτούς ποσά μέσω

των Ομοσπονδιών τους, στις οποίες η Περιφέρεια Αττικής

θα καταβάλει ανά δίμηνο τα αντίστοιχα κονδύλια.

Οι Ομοσπονδίες είναι:

• Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών

Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

• Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών

Πωλητών Λαϊκών Αγορών, και

• Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγω-

γών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Η συμβολή των συνεργατών του Γραφείου Αντιπεριφε-

ρειάρχη Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική, του Εντεταλ-

μένου Περιφερειακού Συμβούλου και Πρόεδρο της

Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Στέλιο Κοροβέση και των συ-

νεργατών του, τωνΔιευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας της

Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-

μικών της Περιφέρειας Αττικής, υπήρξε καθοριστική για

την επίτευξη του εν λόγω προγράμματος.

Ηλεκτρονικές πινακίδες 

στο Δήμο Σαρωνικού 

Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης εγκατέστησε ο

Δήμος Σαρωνικού σε κεντρικά σημεία των δημοτικών ενο-

τήτων, στο πλαίσιο των δράσεων για τη βελτίωση της κα-

θημερινότητας των δημοτών. 

Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του

Δήμου, περιελάμβανε τη συντήρηση και επανατοποθέτηση

υφιστάμενων πινακίδων, καθώς και αγορά νέων. 

Συνολικά, έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν επτά πινα-

κίδες τεχνολογίας LED σε ισάριθμα σημεία του Δήμου

όπως: στο δημοτικό κατάστημα Καλυβίων, στη Λεωφόρο

Καλυβίων στο Λαγονήσι, στην κεντρική πλατεία Κουβαρά,

στη Λεωφόρο Σουνίου στην Πέτα, στην κεντρική πλατεία

της Σαρωνίδας, στην κεντρική πλατεία της Παλαιάς Φώ-

καιας, καθώς και στη λεωφόρο Καραμανλή στην Ανάβυσσο.

Στις πινακίδες αναγράφονται σε εναλλασσόμενη μορφή

ανακοινώσεις για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες

του Δήμου, κοινωνικά μηνύματα, καθώς και χρήσιμες πλη-

ροφορίες, όπως ημερομηνία, θερμοκρασία κ.ά.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής της Περιφέρειας Αττικής ενημε-

ρώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

ότι εκδόθηκε η προδημοσίευση του

Υπομέτρου 6.1. «Εκκίνηση Επιχείρη-

σης από Νέους Γεωργούς» του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020. Η προ-

δημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλ-

ληλο ώστε να προετοιμαστούν

έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχ-

θούν σε αυτό. Το μέτρο έχει εκχωρη-

θεί στις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η

προκήρυξη του μέτρου από την Περι-

φέρεια Αττικής προγραμματίζεται να

γίνει μετά το καλοκαίρι 2016.

Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης

και του μέτρου είναι τα εξής:

― Η προκήρυξη του μέτρου προγραμ-

ματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια

μετά το καλοκαίρι 2016.

― Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέ-

τρου έτους 2016 είναι νέοι γεωργοί,

ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν

υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον

για το έτος 2016 και οι οποίοι έχουν

τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-

μεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι

στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες

γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν τη δέ-

σμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να

έχουν γεωργική εκμετάλλευση με

ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυνα-

μικότητας (εκφρασμένη ως τυπική

απόδοση) 8.000 €.

Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για

ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα

οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε

νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει

στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου

τουλάχιστον κατά 51%).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ-

λουν τυποποιημένο επιχειρηματικό

σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους

εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποί-

ησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη

και μεγαλύτερη από 4.

Μετά την ολοκλήρωση του επιχει-

ρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός

δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρε-

ώσεις.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν

συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες,

διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό

ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο

μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

― κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή

μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών

βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μει-

ονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά

μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό)

ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών

περιοχών και

― κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική

κατεύθυνση (στη μελλοντική κατά-

σταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορ-

φώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω

συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως

22.000 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλε-

ται τουλάχιστον σε δύο δόσεις, ενώ η

πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με

την ένταξη του νέου γεωργού στο

μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύ-

τερη του 70% της συνολικής ενίσχυ-

σης.

Το μέτρο θα είναι πλήρως μηχανο-

γραφημένο καθώς θα υποστηριχτεί

από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-

κών Ενισχύσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα

μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαι-

τείται ανάμεσα στην λήξη της προθε-

σμίας υποβολής και στην έγκριση –

εκταμίευση του ποσού της πρώτης

δόσης του δικαιούχου.

Στο προσεχές διάστημα θα αναρτη-

θούν κατάλογοι καλλιεργειών προκει-

μένου να εξειδικευτεί η περιγραφή

των ομάδων καλλιεργειών που περι-

γράφονται στον πίνακα με τις τυπικές

αποδόσεις καθώς επίσης και οι καλ-

λιέργειες που περιλαμβάνονται στις

κατηγορίες «οπωροκηπευτικά», «ζωο-

τροφές» και «καλλιέργειες ανθεκτικές

στην κλιματική αλλαγή», οι οποίες

αποτελούν τους τομείς προτεραιότη-

τας της εθνικής στρατηγικής.

Οι τομείς προτεραιότητας της στρατη-

γικής της περιφέρειας Αττικής είναι οι

εξής:

― Κηπευτικά, Ανθοκομία

― Σύκα, Φυστίκια, Αμπελουργία,

Εσπεριδοειδή, Ελιά

― Πτηνοτροφία, Αιγοπροβατοτροφία

― Μελισσοκομία

― Μανιτάρια, Φαρμακευτικά/Αρωμα-

τικά φυτά.

Για πληροφορίες

Δι/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πο-

λιτικής

Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμο-

γών

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768,

2132065767, 2132065769

www.minagric.gr και 

www.agrotikianaptixi.gr.

Συγκοινωνία με Έκπτωση, για τους 

πολίτες στο Δήμο Μαρκοπούλου  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ξεκίνησε τη Συγκοινωνία, με

Έκπτωση για όλους του πολίτες, εντός του Δήμου,

κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Το δρομολόγιο, θα ξεκινάει

στις 9:30 το πρωί από το Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη, με

τελικό προορισμό την Κεντρική Πλατεία Μαρκοπού-

λου, κάνοντας ενδιάμεσα δύο (2) στάσεις, στο ΚΑΠΗ

Πόρτο Ράφτη (για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τα

μέλη του ΚΑΠΗ) και στον Αγ. Σπυρίδωνα.

Στη 1:00 μετά το μεσημέρι, θα πραγματοποιείται η αν-

τίστοιχη επιστροφή, από την Κεντρική Πλατεία Μαρ-

κοπούλου.

Η τιμή του εισιτηρίου, είναι η μισή από την προβλεπό-

μενη και υπάρχουσα σήμερα, δηλαδή 0.9 ευρώ. 

Στόχος, είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, προκειμέ-

νου να εκπληρώνουν ευχερέστερα και με σχετική χρο-

νική άνεση τις υποχρεώσεις τους, σε Δημόσιες

υπηρεσίες, Τράπεζες, Καταστήματα, κλπ.

Στο υπερταμείο οι Αλυκές

Ανάβυσσου και το 

παραλιακό μέτωπο του

Δήμου Σαρωνικού

Στο νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων συμπεριελήφθη

το κτήμα Αλυκών της Αναβύσσου και όλου του παραλιακού

μετώπου του Δήμου Σαρωνικού, έκτασης σχεδόν 1.100.000

τ.μ. από την Παλαιά Φώκαια μέχρι το Λαγονήσι. 

Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ), τα περιου-

σιακά  του Δήμου Σαρωνικού μεταβιβάζονται για ενενήντα

εννιά χρόνια, όπως και όλου του δημοσίου.  

Πρόκειται για: 

― Έκταση 64.100 τ.μ. Παλαιά Φώκαια .

― Αλυκές Αναβύσσου 669.095 τ.μ.

― Παραλία της Αναβύσσου έκταση 9.220 τ.μ.  

― Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, έκταση 8.860 τ.μ.  

― Μαύρο Λιθάρι  έκταση μήκους 1.000 μ.

― Λαγονήσι  (Grand Resort), έκταση 326.315 τ.μ. 

«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»
Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου  είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών
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Το δικαίωμα στο λάθος

Το κομματικό όργανο ανακοίνωσε την είδηση με τον δέ-

οντα ενθουσιασμό, «Φρένο στην ρητορική μίσους από Κο-
μισιόν και social media», έγραφε ο τίτλος της «Αυγής».  Η

χαρά της «Αυγής» ήταν αναμενόμενη μιας και η επέκταση

της κρατικής εξουσίας στο τι επιτρέπεται να λέει και να

σκέφτεται ο πολίτης αποτελεί το τελευταίο και κορυφαίο

ανάχωμα προσωπικής ελευθερίας που θέλει να καταργήσει

ο κάθε κρατιστής. 

Αν αναγνωρίζεις στο κράτος την εξουσία και την ικανότητα

να καθορίζει την σκέψη και τον λόγο σου, τότε όλα τ’ άλλα

ζητήματα ατομικής ελευθερίας μετατρέπονται σε υποση-

μειώσεις κρατικών αρμοδιοτήτων. Αν στο κράτος αναγνω-

ρίζεται αυτή η ύψιστη τεχνογνωσία, τότε το πως

διαπαιδαγωγούνται τα παιδία σου είναι προφανώς αρμο-

διότητα του κράτους - με τον γονέα ως απλό διεκπεραιωτή

της κρατικής πολιτικής. Ασφαλώς και το κράτος γνωρίζει

πόσα πρέπει να κερδίζεις και πόσα πρέπει να σου μένουν.

Εξυπακούεται ότι θα μπορεί να ρυθμίζει και να κρατικοποιεί

την καθημερινότητα του πολίτη, χωρίς καμία αναστολή και

με πολύ πάθος. Η αποδοχή της λογοκρισίας σηματοδοτεί

μια χωρίς όρια κρατική εξουσία. Είναι η αρχή που παγιώνει

τις κρατικές καταχρήσεις του χθες και νομιμοποιεί τα πο-

λιτικά εγκλήματα του αύριο. 

Αν κάτι αναμφίβολα επιβεβαίωνε την ευρωπαϊκή πολιτι-

σμική διαφορά ήταν η οριοθέτηση της κρατικής εξουσίας.

Η αναγνώριση, ότι άτομα και πέρα από το κράτος συλλο-

γικότητες, είχαν ένα πεδίο δράσης και έκφρασης στο

οποίο η κρατική εξουσία δεν μπορούσε να εισβάλλει. Το

δικαίωμα του πολίτη να έχει και να εκφράζει ιδέες αντίθε-

τες από αυτές των κρατούντων, αντίθετες από αυτές της

πλειοψηφίας, αντίθετες από αυτές που ορίζει ο κοινός

νους ως υπεύθυνες, ακίνδυνες και χρήσιμες. Αυτό το δι-

καίωμα στο λάθος, είναι το κορυφαίο συστατικό της ευρω-

παϊκής πολιτικής ταυτότητας. 

Η υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου ταυτίζεται από

το πολιτικό-εκδοτικό κατεστημένο με την ρητορική μίσους,

και έτσι το να εκφράζει κανείς την υποστήριξή του σε αυτό

το κορυφαίο πολιτικό δικαίωμα του πολίτη είναι πλέον μια

ύποπτη ενασχόληση. Δεν είναι τυχαίο που στα συστημικά

μέσα ενημέρωσης σπανίζουν οι φωνές που υποστηρίζουν

την ελευθερία του λόγου, επιβεβαιώνοντας την ρήση του

Βολτέρου, ότι «είναι επικίνδυνο να έχεις δίκιο, όταν η
εξουσία έχει άδικο.»

Η λογοκρισία πωλείται στην Ευρώπη ως μια προσπάθεια

να περιοριστεί η ρητορική μίσους. Μην ανησυχείτε, ψιθυ-

ρίζει η πολιτική τάξη, η λογοκρισία δεν αφορά εσάς, μόνο

κάποιους ελάχιστους ακραίους. Οπότε θα ήρθε κάπως

ξαφνικό στον κ. Μπέμερμαν από την Γερμανία, ο οποίος

έκανε το λάθος να γράψει ένα σατιρικό ποίημα για το

Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. «Το πρωτοδικείο του Αμβούρ-
γου απαγορεύει στον συγγραφέα του ποιήματος να επα-
ναλαμβάνει δημοσίως ή να αναδημοσιεύει εκτενή
αποσπάσματά του στο σύνολο της Γερμανίας.»

Ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, απαγορεύει σ’ έναν Ευρωπαίο

πολίτη, να δημοσιεύσει ένα σατιρικό ποίημα με στόχο έναν

ξένο αυταρχικό πολιτικό. Πριν μερικά χρόνια κάτι τέτοιο

δεν θα έστεκε ούτε ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Τώρα, μετά από χρόνια πλύσης εγκεφάλου για τα οφέλη

της λογοκρισίας, αντιμετωπίζουμε την συγκεκριμένη εί-

δηση σαν όλες τις άλλες. Και το γεγονός αυτό, ότι μια

ακραία και επικίνδυνη εξέλιξη αντιμετωπίζεται ως κάτι σύ-

νηθες και τετριμμένο, απλά αποδεικνύει πόσο λιγότερο ευ-

ρωπαϊκή γίνεται κάθε μέρα η Ευρώπη.

Ναπολέων Λιναρδάτος
Εστία, 6.6.2016

Σοφιστές, στην αρχαιότητα,  ήταν   σοφοί που

δίδασκαν φιλοσοφία αλλά επί αμοιβή. Για αυτό

και η ομάδα των σοφών του Σωκράτη και του

Πλάτωνα, τους περιφρονούσαν. 

«Αυτοί είναι  σοφιστές», έλεγαν. Σαν  δηλαδή να

ήσαν  κατώτεροι, κάθε προσοχής ανάξιοι, κά-

ποιες κατώτερες προσωπικότητες, που δήθεν

εξαπάτησαν τον κόσμο.  

«Διαφθείρουν  την νεολαία» διατυμπανιζόταν ο

Πλάτωνας.

Και έτσι οι σοφιστές  έμειναν για πολλούς αι-

ώνες στην κοινή γνώμη, σαν απομιμήσεις κακών

φιλοσόφων. Έτσι εγράφησαν  και έμειναν στη

σκέψη χαραγμένοι από τα μαθητικά μας θρανία. 

Αυτά μέχρι τις αρχές  του 19ου αιώνα,  οπότε ο

Γερμανός φιλόσοφος  Hegel στις παραδόσεις

του για την ‘’Ιστορία της Φιλοσοφίας’’ τους  είδε

από μια άλλη πλευρά  θεώρησης και τους απο-

κατέστησε.. 

Είπε ότι με τους σοφιστές, ο φιλοσοφικός

λόγος έλαβε παγκόσμια υπόσταση: «Αναζήτη-

σαν και προσπάθησαν να ανακαλύψουν  όχι την

ίδια τη φύση της ψυχής, της ιδέας και του νου,

αλλά τα προβλήματα του ‘’αισθητού’’ κόσμου»*.

Ο ιστορικός της φιλοσοφίας W.Windelband ονό-

μασε την περίοδο της Σοφιστικής, περίοδο του

Αρχαίου Ελληνικού Διαφωτισμού  και την αντι-

στοίχισε με τον 18ο αιώνα. Αντίθετες φωνές πε-

ριοριστικές του όρου υπήρξαν, που δεν είναι του

παρόντος η ανάπτυξή τους.

Οι σοφιστές έζησαν σε μια εποχή κοινωνικών

ανακατατάξεων. Ήταν η εποχή,  μετά τους Μη-

δικούς  πολέμους, που η εθνογεωγραφική μετα-

κίνηση, έδωσε λαβή σε ανταλλαγή ιδεών και

προβλημάτων κοινωνικής ζωής.  Στο χορό αυτόν

μπαίνοντας οι σοφιστές, έγιναν οι αμφισβητίες.

Έγιναν οι συνεχιστές του προσωκρατικού Ελεά-

τικου σκεπτικισμού:  του Ξενοφάνη, του Ηρά-

κλειτου και των άλλων. Οι σοφιστές δεν ήταν  οι

απλοί σοφοί αναζητητές μεταφυσικών αιτίων

αλλά μάχιμοι κοινωνικοί αναμορφωτές και δά-

σκαλοι. Κατά τον  Hegel πάλι, ήταν  αυτοί που

θέλησαν να φωτίσουν το σκοτάδι του δογματι-

σμού, της θρησκευτικής αποχαύνωσης.  Να δια-

λαλήσουν το δικαίωμα του ανθρώπου στην

ελευθερία του.

Αυτοί  οι πρώτοι  σοφιστές  Πρωταγόρας από τα

Άβδηρα της Θράκης  και Γοργίας  από τους Λε-

οντίνους της Κάτω Ιταλίας θεωρούνται, οι πατέ-

ρες του Αρχαιοελληνικού Διαφωτισμού.** Μαζί

τους στη σειρά o Πρόδικος από την Κέα, ο Θρα-

σύμαχος από την Χαλκηδόνα της Προποντίδας,

ο Αλκιδάμας ο Λυκόφρων κ.α.

Ο Αρχαιοελληνικός Διαφωτισμός   έβαλε  και

άφησε βαθιές τις ρίζες. του. Αυτές τις έτοιμες

ρίζες,  τις βρήκε και επάνω σε αυτές πάτησε ο

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός τον 17- 18ο αιώνα.   

Οι φιλοσοφικές ιδέες της νέας αυτής εποχής,

έντεχνα καλλιεργούνται και θεριεύουν  στο ιδε-

ολογικό πλαίσιο της φιλοσοφίας του αγγλικού

εμπειρισμού…***

Αυτές οι ιδέες, προοδευτικά ωρίμασαν  σαν ‘’Δια-

φωτισμός’’,  όταν παντρεύτηκαν  στο έδαφος της

Γαλλίας με την τοπική  πνευματική και φιλοσο-

φική παραδοσιακή κουλτούρα. (Montesquie,

Voltaire, Εγκυκλοπαιδιστές.)

Μια ρήση θα υπενθυμίσω, αυτή του σοφιστή Αλ-

κιδάμα, σχετική με τη θέση του όσον αφορά το

θέμα της δουλείας,  που δείχνει ολόκληρο το μέ-

γεθος της σοφίας του: «Φύσις ουδένα  δούλον

πεποίηκεν, θεός πάντας ελεύθερους αφήκεν» .

Επάνω σε αυτή στηρίχτηκαν όλοι οι λαοί για να

διακηρύξουν τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σε

αυτή τη ρήση του Αρχαίου Ελληνικού διαφωτι-

σμού στηρίχτηκε και  η χριστιανική θρησκεία

όταν διακήρυττε   ότι δεν υπάρχουν δούλοι ανά-

μεσα στους ανθρώπους.   

Ο Πλάτωνας, όπως  προανέφερα, δεν τους απο-

δεχόταν τους σοφιστές. Και εστίασε ένα μακρύ

διάλογο φέρνοντας τον Σωκράτη σαν συνομι-

λητή.    

Από τον διάλογο με τον Πρωταγόρα αντλώ την

παρακάτω συμβολική ιστορία, που αφηγήθηκε  ο

ίδιος εν λόγω Σοφιστής.

«Σε κάποια εποχή που οι θεοί ήταν οι μοναδικοί

κάτοικοι  στην πλάση σκέφτηκαν: “καιρός είναι

να φτιάξομε και τα  ζώα και τον άνθρωπο”.

Ανέθεσαν λοιπόν στον Επιμηθέα να τους μοιρά-

σει εκείνα τα εφόδια, με τα οποία θα κατόρθω-

ναν, να  αντιμετωπίσουν τους καθημερινούς

κινδύνους που επιβουλευόνταν την επιβίωσής

τους. Για την επίβλεψη του όλου έργου ανέθε-

σαν στον Προμηθέα την επιστασία. Σε άλλα ζώα

δόθηκαν φτερά, σε άλλα δόθηκε μυική δύναμη,

δόντια και νύχια σουβλερά,  σε  άλλα πόδια γρή-

γορα για να ξεφεύγουν από τους εχθρούς. Όταν

έφτασε η σειρά του ανθρώπου, ξαφνικά κατάλα-

βαν ότι δεν είχε απομείνει τίποτα να του δώ-

σουν. ΄Ολα τα  είχαν μοιράσει. Τον λυπήθηκε ο

Προμηθέας, έτσι που τον είδε έρμαιο  και απο-

δυναμωμένο από κάθε δυνατότητα αυτοάμυνας

και του έφερε για βοήθεια τη Φωτιά, που έκλεψε

από την θεϊκή κατοικία και την ικανότητα  του

Νου, να κατασκευάζει και να επινοεί τα αναγκαία

προς το ζην . Ο άνθρωπος μοναχός ανάμεσα στα

άγρια θηρία της φύσης, κατάλαβε την  ανάγκη

της ομαδικής ζωής και αναγκάστηκε να φτιάξει

πόλεις για συλλογική διαβίωση και αλληλοπρο-

στασία.  Εκεί όμως τα ανθρώπινα ένστικτα κυ-

ριάρχησαν  και οδήγησαν σε ένα αλληλοφάγωμα

τέτοιο, που φόβισε τον Δία καθώς προέβλεπε

ένα  πιθανό εξαφανισμό του ανθρώπου. Γι’ αυτό

και στέλνει  με τον Ερμή να τους μοιράσει την

αιδώ (τον σεβασμό, τη ντροπή), και την δικαιο-

σύνη, πιστεύοντας πως αυτές είναι οι βασικές

προϋποθέσεις για κάθε ευνομούμενη πολιτεία.   

«Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε

καὶ δίκην, ἵν' εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ
φιλίας συναγωγοί.»

Και του είπε: πρόσεξε να τα δώσεις  σε  όλους,

χωρίς καμιά εξαίρεση   και όποιος δεν τα πάρει

να φονευθεί. 

«καὶ νόμον γε θὲς παρ' ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον

αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πό-

λεως».

Να τον σκοτώνεις γιατί αυτός είναι αρρώστια

για την πόλη.

Προσέξατε, είναι αρρώστια  για την πόλη όποιος

δεν τηρεί τους κανόνες της δικαιοσύνης και δεν

νοιώθει ντροπή για ό,τι κακό κάνει. Και πάλι

προσέξατε, ο νόμος του Δία είναι σαφής: δεν

εξαιρεί κανέναν  απολύτως πολίτη, οποιοδήποτε

επίκτητο αξίωμα και αν κατέχει και δεν επιτρέπει

σε κανέναν να μη διακατέχεται από το αίσθημα

της ντροπής και να μην  τηρεί τους κανόνες της

δικαιοσύνης. Και ο νοών νοείτω. 

Αλλά ξέχασα. Μιλάμε μόνο για ...ειδωλολατρι-

κές κοινωνίες!

γιάννης κορναράκης του μάνθου

* Κατά τον Πλάτωνα δίπλα στον κόσμο των Αισθητών

πραγμάτων υπάρχει και ο κόσμος των Ιδεών, που είναι

απρόσιτος στις αισθήσεις μας και τον φτάνομε μόνο

με τον νου.

** Κατά τον Κάντ, ‘‘Διαφωτισμός, είναι η έξοδος του

ανθρώπου από την ανωριμότητά του, για την οποία

είναι ο ίδιος υπεύθυνος’’. Οι αντίπαλοί του  αντιλέγουν,

ότι δεν μας είπε,  ποία  ανωριμότητα και ποίων  ανθρώ-

πων ακριβώς.

*** Εμπειρισμός: (Fr. Bacon. Th.Hobbes, J. Locke} για

να ξεπεταχθεί από αυτές  μια  καθαρή κοινωνική  φι-

λοσοφία στους πολιτικούς αγώνες του αγγλικού λαού

κατά τον 17ο αιώνα.
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Πρωταγόρας, ο Πατέρας 

της Σοφιστικής από τα  Άβδηρα
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Πολύ χρήμα με τα Camp

στους Δήμους
Πολλοί Δήμοι οργανώνουν θερινά προγράμματα δη-

μιουργικής απασχόλησης για παιδιά 6-12 χρόνων.

Πρόκειται για δεκαήμερα περίπου που τα παιδιά βρί-

σκονται τη μισή ημέρα στο χώρο που ορίζει ο Δήμος

και ψυχαγωγούνται δημιουργικά.

Ομως τα κονδύλια που ζητάνε οι δήμοι είναι τσου-

χτερά. Και μας έκανε εντύπωση που ο Δήμος Κερα-

τσινίου – Δραπετσώνας, αν και θεωρείται “πτωχός”

Δήμος, οργανώνει ανάλογα προγράμματα τα οποία

προσφέρει στα παιδιά εντελώς ΔΩΡΕΑΝ! «Περίπου
400 παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα καθημερινό
πρόγραμμα από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι
πλούσιο σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότη-
τες για 2 εβδομάδες.
...Τα προγράμματα του δήμου είναι εντελώς ΔΩ-
ΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι.
Η τελική επιλογή των παιδιών γίνεται με ΜΟΡΙΟΔΟ-
ΤΗΣΗ που ακολουθεί οικονομικά και κοινωνικά κρι-
τήρια», γράφει στο δελτίο του και δεν μπορούμε

παρά να το χειροκροτήσουμε.

Κάνοντας τη σύγκριση βλέπεις τη φιλοσοφία που

λειτουργεί ένας Δήμος. Αν λειτουργεί με κριτήριο

την είσπραξη ή την προσφορά.

Φοβάμαι τις υποσχέσεις! 
Mε ανησυχεί ιδιαίτερα η διαβεβαίωση του πρωθυ-

πουργού Αλέξη Τσίπρα, στην («Εφημερίδα των Συν-

τακτών») ότι «...θα υπερασπιστούμε την εργασία
όπως κάναμε με την πρώτη κατοικία και τις συντά-
ξεις...».  Πάνε οι συντάξεις και οι πλειστηριασμοί ορ-
γιάζουν...

Για ποια δικαιοσύνη!!!

Σαν τι αναρωτιέται, αλήθεια, ο ευρωβουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, γιατί η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή του απάντησε με μισόλογα και με έξι μήνες

καθυστέρηση στις ενστάσεις του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Αθηνών, «βάσει των οποίων οι αλλαγές τις

οποίες ουσιαστικά απαίτησε η τρόικα, στην πραγμα-

τικότητα θα φέρουν επιβράδυνση του ρυθμού δημο-

σίευσης αποφάσεων αντί για τη προσδοκώμενη

επιτάχυνση»;

Από τι στιγμή που δέχεται ως ευρωβουλευτής ότι η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γραφιάδες) μπορούν να απαι-

τούν αλλαγές στην ελληνική δικαιοσύνη, τότε όλα

μπορούν να συμβούν. 

Αποδέχεται δηλαδή ο Κ. Χρυσόγονος ότι είμαστε

προτεκτοράτο, και παραπονιέται “χαμηλόφωνα”

μήπως και πάει πίσω η ο ρυθμός αποφάσεων της δι-

καιοσύνης!! έτσι για τα μάτια του κόσμου...

Εξοδο  από την ΕΕ θέλει

τo 71% των Ελλήνων  

Σύμφωνα με έρευνα, που ασχολείται με τον «ευρω-

σκεπτικισμό πέρα από το Brexit», η Ελλάδα πρωτο-

στατεί στην άποψη ότι πρέπει να βγούμε από την

Ε.Ε. με ποσοστό 71%.

Ελαφρώς καλύτερα αλλά αρνητικά είναι τα αποτελέ-

σματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα

το 60% των Γάλλων δηλώνει αντίθετο με τις πολιτι-

κές της Ε.Ε., ενώ σε Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία και

Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό αγγίζει το 50%. Στον

αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Πολωνία και η

Ουγγαρία, όπου η πλειοψηφία των πολιτών δείχνει

να εμπιστεύεται την Ε.Ε.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, «το 2004, το 69%
των Γάλλων ψηφοφόρων και το 58% των Γερμανών
υποστήριζαν την Ε.Ε., ενώ δεν υπήρχε ούτε μία
χώρα η οποία να καταγράφει αρνητική άποψη.»
Ωστόσο από το 2008 και μετά η πορεία είναι πτωτική.

Tα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει ούτε μία

ευρωπαϊκή χώρα που να τάσσεται υπέρ της παραχώ-

ρησης περισσότερων εξουσιών στις Βρυξέλλες.

Περίπου τα δύο τρίτα των Ελλήνων (68%) και των

Βρετανών (65%) θέλουν μέρος της εξουσίας που

έχει η ΕΕ να επιστρέψει στην Αθήνα και το Λονδίνο.

Περιορισμό των εξουσιών της Ε.Ε. επιθυμεί το 47%

στη Σουηδία, το 44% στην Ολλανδία το 43% στη Γερ-

μανία και το 39% την Ιταλία.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Όταν στο Άργος βασίλευε ο περίφημος Φορωνέας, πριν

25.000 χρόνια σύμφωνα με τα «Κορινθιακά» του Παυ-

σανία, κάτοικοι του Άργους ίδρυσαν στην Ασία μία αποι-

κία με το όνομα Φρυγία. Οι Φρύγες ήταν συγγενείς με

τους Θράκες και τους Μακεδόνες, δωρικής καταγωγής

και οπαδοί - της πρώτης στον κόσμο μονοθεϊστικής θρη-

σκείας του Ορφισμού,  την οποία ίδρυσε ο Ορφέας, γιος

της Μούσας Καλλιόπης.

Σ’ ένα βουνό της Φρυγίας -  τον Κάβειρο - τιμούσαν την

τροφοδότρια μάνα Γη, με ιερές τελετές. Οι Φρύγες την

ονόμαζαν «Κυβέλη» και αργότερα «Δήμητρα». Των τε-

λετών προηγείτο νηστεία για να εξαγνιστούν και αφού

έσβηναν όλες τις φωτιές, έπαιρναν το άγιο φως από το

ιερό νησί της Δήλου! 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις τιμούσαν την ανάσταση της

νεκρής, στη διάρκεια του χειμώνα, φύσης και τη γέν-

νηση των καρπών της Γης. Κατά τη διάρκεια της εορτής

σφάζονταν ζώα ως θυσία, τα οποία έτρωγαν οι πιστοί

χορεύοντας και τραγουδώντας.

Ένας ιερός χορός αφιερωμένος στην Κυβέλη, ήταν ο

χορός της «ευγονίας», που ανήκε στα «Καβείρια Μυστή-

ρια» και χορευόταν μόνο από γυναίκες μακριά από αν-

δρικά βλέμματα. Ο χορός της ευγονίας περιελάμβανε

κινήσεις που βοηθούσαν τις γυναίκες να έχουν καλή

γέννα!

Η μεγάλη αυτή γιορτή ήταν η «αναστάσιμη χαρά της ευ-

γονίας».

Οι ιεροτελεστίες προς τιμήν της Κυβέλης ονομάστηκαν

Καβείρια Μυστήρια από το βουνό Κάβειρο και αργότερα

εξαπλώθηκαν στην Τροία, στη Λήμνο, στη Θράκη, στη

Σαμοθράκη και τη Μακεδονία.

Η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,

ανήκε στους Καβείρους, όπως και ο Φίλιππος και ήταν

μυημένη στο χορό της ευγονίας! 

Η Μούσα του χορού η Τερψιχόρη, ήταν η πρώτη χορεύ-

τρια του χορού της ευγονίας. 

Ο χορός στον ελληνικό πολιτισμό είναι συμμετοχή, όχι

θέαμα! Είναι έκφραση ψυχής και πνεύματος· είναι θρη-

σκεία. Είναι γιορτή του έρωτα, της γέννησης και του θα-

νάτου και κάθε έκφραση της ζωής.

Ο χορός ήταν συνυφασμένος με την ειρήνη, τον πό-

λεμο, το γάμο, το θερισμό, τη σπορά, τον πόνο και τη

χαρά!

Αποτελεί γνώση, τέχνη και ήθος! Προσδιορίζει το παρόν,

το μέλλον και την εξέλιξη του ελληνικού γένους.

Στη πολιτιστικά ελληνικά δρώμενα υπήρχε και η κωμω-

δία, και η σάτιρα, με σπουδαίο υπηρέτη της, τον Αριστο-

φάνη. Στις σατιρικές του δημιουργίες ο Αριστοφάνης

προσπάθησε να σατιρίσει το χορό της ευγονίας, αλλά

επειδή ήταν ιερός του έδωσε άλλο όνομα· τον ονόμασε

«κόρδακα».

Ο «κόρδακας» χορευόταν από μεταμφιεσμένους άντρες

(σε αντίθεση με το χορό της ευγονίας που χορευόταν

αποκλειστικά από γυναίκες), οι οποίοι μιμούνταν τις κι-

νήσεις των γυναικών με ερωτικά υπονοούμενα, αφού

της γέννας προηγείται η ερωτική συνεύρεση, προσφέ-

ροντας στο κοινό άφθονο γέλιο.

Η άγνοια ή η κακοήθεια ορισμένων παλαιών και νέων

ιστορικών, προσπάθησε να συσχετίσει τον ιερό χορό της

ευγονίας με τον σατιρικό χορό κόρδακα!

Όταν ο ελληνικός πολιτισμός βρέθηκε κάτω από τους

Ρωμαίους εξουσιαστές, υπέστη τα πάνδεινα· ακόμη και

εξευτελισμούς. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο εξαναγκασμός

των Ελληνίδων να χορεύουν τον ιερό χορό της ευγονίας

μπροστά σε Ρωμαίους αξιωματούχους, οι οποίοι τέρπον-

ταν από τα καλλίγραμμα ελληνικά κορμιά και απέδιδαν

τις ιερές κινήσεις, σε χυδαιότητα!

Αυτή η «ιεροκαπηλεία» συνεχίστηκε και με τους επόμε-

νους κατακτητές Οθωμανούς, οι οποίοι εκπαίδευαν τις

σκλάβες των χαρεμιών στο χορό της ευγονίας, όχι μόνο

για ερωτική διέγερση, αλλά και για τις ευεργετικές ιδιό-

τητες του χορού στη γυναικεία φύση, για να αποκτούν

– μ’ αυτές – γερούς απογόνους!

Η μουσική του χορού της ευγονίας είναι δίχορδη. Στην

περίοδο της οθωμανικής σκλαβιάς η “ευγονία” ονομά-

στηκε τσιφτετέλι. Σύνθετη λέξη από το τουρκικό τσιφ

(που σημαίνει δύο) και τέλι που σημαίνει χορδή (δύο

χορδές).

Ο μουσικός έβαζε δύο ψηλότερες χορδές κοντά – κοντά

και τις έπαιζε στην ίδια νότα, με διαφορά «οκτάβας»

(συνήθως ρε-ρε) για να παίζεται η μελωδία σε οκτάβες

και να είναι ενισχυμένη!

Ο έγκυρος αρχαιολόγος και σπουδαίος ερευνητής,

William Lawler, επιβεβαιώνει, μέσα από την έρευνά του,

ότι το τσιφτετέλι είναι πανάρχαιος, τελετουργικός

χορός γονιμότητας των Ελλήνων!

To τσιφτετέλι το έφεραν οι Ίωνες πρόσφυγες, το 1922,

όταν τους ξερίζωσαν από τις πατρογονικές εστίες τους,

που χρονολογούνταν χιλιετίες πριν, και όπως το ρεμπέ-

τικο τραγούδι έτσι και το τσιφτετέλι έπεσε θύμα της

άγνοιας, της αμάθειας, της εκμετάλλευσης, της υστε-

ροβουλίας, της κακοήθειας και του ανθελληνισμού!

Σήμερα χορεύεται σε όλη την Ελλάδα, παραλλαγμένο

και αδικημένο, χωρίς να γνωρίζουν οι περισσότεροι Έλ-

ληνες και Ελληνίδες, που το χορεύουν, ότι είναι το κα-

μάρι του ελληνικού πολιτισμού και γεννήθηκε στην

κοιτίδα του παγκόσμιου ιδεώδους!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το τσιφτετέλι είναι ελληνικός χορός
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Εκλάμψεις ελπίδας

Διαγωνισμός γλυπτού με άμμο σε Πανεπιστήμιο

της Τουρκικής πλευράς της Κύπρου και η ομάδα

φοιτητών που βλέπετε, αντί να φτιάξει ένα εν-

τυπωσιακό κατασκεύασμα, τελικά εντυπωσία-

σαν με το μήνυμα που ήθελαν να διαδώσουν. 

“Καθίστε και μιλήστε”!

Αυτό έχουν χαράξει στην ταμπέλα πίσω από

την αμμώδη υδρόγειο που κατασκεύασαν.

Και με δύο λέξεις κατάφεραν να μεταδώσουν,

όλη την ψυχολογία και την καθημερινότητα των

ανθρώπων που ζουν στην μόνη (πλέον) χωρι-

σμένη στα δύο πόλη της Ευρώπης. 

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.

“Βοηθάμε” την επιχειρηματι-

κότητα... το άλλο με 

τον Τοτό το ξέρετε;

Και μετά από όλα τα σοβαρά προβλήματα

που μαστίζουν την χώρα μας, έρχονται οι

κανονισμοί των “σωστών” μαθητών. Να μη χρη-

σιμοποιούνται οι λέξεις “πριγκίπισα”, “βασιλιάς”

κ.λπ., ούτε καν σαν προσφώνηση από τους γο-

νείς προς τα παιδιά, είπε ο “σοφός” Υπουργός

Παιδείας Ν. Φίλης. 

Το ένα ανέκδοτο μετά το άλλο. 

Τελικά μήπως παρακολουθούμε την παρωδία της

Ελληνικής κυβέρνησης; Η κανονική πού είναι;

Δηλαδή ο Μάλαμας, πρέπει να αλλάξει τίτλο στο

τραγούδι του “Η πριγκιπέσσα”; 

Τις απόκριες θα απαγορευτούν οι στολές των

βασιλιάδων και των πριγκιπισσών;

Το Royal Ballet μήπως να αλλάξει όνομα; 

Αμ το καημένο το φυτό δίπλα; Πώς θα το ονο-

μάσουμε;  

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η φύση είναι τέλεια! Για να επιβεβαιωθεί ο κανόνας χρει-

άζεται η εξαίρεση. Μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω την

ύπαρξη του ανθρώπου...

4 Εσείς που είστε "ένα βήμα μπρος και δύο πίσω" είστε

αναποφάσιστοι ή χορεύετε μάμπο;;;

4 3.5 δισεκατομμυρια δολλαρια περιουσία η Αθηνά Ωνάση

κι εγώ αφήνω επίτηδες δίευρα στα μπουφαν για να τα βρω

τον οκτωβρη και να χαρώ.

4 Η γιαγιά παλεύει μισή ώρα να δυναμώσει την ένταση

στην τηλεόραση με το κοντρόλ του αιρκοντισιον. Μην τα

πολυλογώ έφτασε στους 43º το σαλόνι..

Οι αριθμοί μιλάνε. 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 11  IOYNIOY 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 11
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ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

Από τις 20 Απρίλη του 2015 διεξάγεται στη δικαστική

αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού η δίκη

της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Στη συγκεκριμένη δίκη δικάζονται 68 κατηγορούμενοι

και από αυτούς οι 66 κατηγορούνται για ένταξη σε εγ-

κληματική οργάνωση. Οι βουλευτές της Χρυσής

Αυγής από προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο

καθώς και οι πυρηνάρχες Νίκαιας και Περάματος της

οργάνωσης κατηγορούνται και για διεύθυνση εγκλη-

ματικής οργάνωσης, ενώ κατά περίπτωση οι κατηγο-

ρούμενοι δικάζονται για ένταξη σε εγκληματική

οργάνωση, ανθρωποκτονία από πρόθεση, συνέργεια

σε ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακε-

κριμένη οπλοκατοχή, διακεκριμένες φθορές, διατά-

ραξη οικιακής ειρήνης και άλλα αδικήματα.

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που

δικάζει την υπόθεση αποτελείται από τους Μ. Λεπε-

νιώτη στη θέση της προέδρου (με αναπληρώτρια την

Μ. Βάρκα), τους δικαστές Αν. Ντόκο και Γ. Τσουλφό-

γλου (με αναπληρωματικό τον Δ. Ανέστη) και εισαγ-

γελέα την Αδ. Οικονόμου (με αναπληρωματικό τον Στ.

Κωσταρέλλο).

Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής απορρέει

από τον ίδιο το ναζιστικό χαρακτήρα της και τη συ-

νοδεύει από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, επιβεβαι-

ώνοντας αυτό που έχει αποδειχθεί και ιστορικά, ότι

δηλαδή ο ναζισμός είναι από τη φύση του εγκλημα-

τικός και συνοδεύεται από ανάλογη δράση.

Στη δικογραφία και το κατηγορητήριο έχουν ενταχθεί

μια σειρά άγριες εγκληματικές πράξεις που διαπράχ-

θηκαν με συντονισμό, οργάνωση και καθοδήγηση από

την ηγεσία της οργάνωσης, με προεξέχουσα τη δολο-

φονία του Παύλου Φύσσα. Οι δολοφονικές επιθέσεις

εναντίον μελών του ΚΚΕ στο Πέραμα, εναντίον Αιγύ-

πτιων αλιεργατών στο Πέραμα, η δολοφονία του Πα-

κιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα, οι

επιθέσεις στους κοινωνικούς χώρους «Συνεργείο»

στην Ηλιούπολη και «Αντίπνοια» στα Πετράλωνα, η

επίθεση στον 16χρονο μαθητή Λυκείου στο Π. Φά-

ληρο, επιθέσεις σε καταστήματα και κοινότητες μετα-

ναστών κ.ά. Για κάποια από αυτά τα εγκλήματα έχουν

ήδη υπάρξει καταδίκες και τώρα εξετάζονται εκ νέου

κάτω από το πρίσμα της ένταξης σε εγκληματική ορ-

γάνωση.

Η συγκεκριμένη δίκη μπορεί να αξιοποιηθεί από το ερ-

γατικό και λαϊκό κίνημα για την αποκάλυψη της εγκλη-

ματικής δράσης της ναζιστικής αυτής οργάνωσης, του

ρατσιστικού της χαρακτήρα, των διασυνδέσεων με

τμήματα των επιχειρηματικών συμφερόντων και του

κρατικού μηχανισμού, της βαθιάς απέχθειας που τρέ-

φει για την εργατική τάξη και το κίνημά της, για κάθε

αντιφασίστα και προοδευτικό άνθρωπο.

29/10/2015 18:56

Αποφυλακίστηκε ο καθ' ομολογία δολοφόνος χρυ-

σαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς

Νίκος Γεωργόπουλος  

Στις οδούς Ι. Μεταξά, Κανάρη, Λα-

κωνίας υπάρχει μεγάλο δημοτικό

πάρκο και παιδική χαρά.  Ο κηπου-

ρός που ήταν υπεύθυνος για την

καθαριότητα και φροντίδα του

έχει σταματήσει την εργασία του

για λόγους υγείας, όπως ενημε-

ρωθήκαμε. Ηδη στο πάρκο έχουν

φυτρώσει αγριόχορτα και υπάρ-

χουν σπασμένα και ξερά κλαδιά.

Πότε θα στείλει ο Δήμος νέο κη-

πουρό;

Εμείς, οι περίοικοι, ευχόμαστε να

μην αφήσει ο Δήμος και αυτό το

πάρκο να έχει την τύχη του παρα-

κείμενου πάρκου/παιδικής χαράς

στις οδούς Σολωμού, Λ. Κατσώνη

και Αλαμάνας.

Η ανακύκλωση ρίχνεται

στα σκουπίδια!

Και κάτι ακόμη:  Στις 8 το πρωί της

Δευτέρας, 6/6, ήρθε απορριματο-

φόρο της ανακύκλωσης και αφού

άδειασε τον μπλέ κάδο στην δια-

σταύρωση Ι. Μεταξά και Κανάρη,

στην συνέχεια άδειασε (στο ίδιο

απορριματοφόρο) και τους 3 δι-

πλανούς κάδους με τα κοινά

σκουπίδια!  Αυτό το έχω παρατη-

ρήσει και άλλες φορές στην πε-

ριοχή μας.  Το επόμενο πρωί τηλε-

φώνησα στην Υπηρεσία

Παραπόνων του Δήμου Βούλας,

αλλά με παρέπεμπε ο ένας στον

άλλο “αρμόδιο” και τελικά έπαψα

να τους …..ενοχλώ.  Αν αυτή είναι

η ακολουθούμενη πολιτική ανακύ-

κλωσης στον Δήμο μας, γιατί να

ασχολούμεθα  οι ενσυνείδητοι δη-

μότες με τον διαχωρισμό των

απορριμάτων;

Σας ευχαριστώ 

Δημότης Βούλας

Τ.Τ.

To Σωματείο Εργαζομένων Υπαλ-

λήλων Αρτέμιδος με επιστολή

τους διαμαρτύρονται για την πρό-

θεση της Δημοτικής Αρχής να δη-

μιουργήσει χώρο φύλαξης

αδέσποτων ζώων κοντά σε εγκα-

ταστάσεις υπηρεσιών του Δήμου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κύριε Δήμαρχε

Με αφορμή τη πρόθεσή σας για

κατασκευή καταφυγίου αδέσπο-

των – κατασχεθέντων ζώων συν-

τροφιάς, εντός του χώρου που

στεγάζονται και εδρεύουν οι Υπη-

ρεσίες της Δημοτικής Ενότητας

Αρτέμιδος, ιδιοκτησίας Ο.Τ.Ε. ES-

TATE Α.Ε., επί της Λ. Καραμανλή

– στάση Ο.Τ.Ε., παρακαλούμε να

μας ενημερώσετε για τα παρα-

κάτω:

1. Αν για το υπό κατασκευή κατα-

φύγιο έχει εκδοθεί η απαιτούμενη

άδεια κατασκευής και λειτουργίας

σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-

θεσία,

2. Αν το υπό κατασκευή καταφύ-

γιο θα πληροί τις προϋποθέσεις

που ρητά ορίζονται στην ισχύουσα

νομοθεσία,

3. Ποιος θα αναλάβει το κόστος

κατασκευής, λειτουργίας και συν-

τήρησης του συγκεκριμένου

χώρου και των ζώων που θα φιλο-

ξενηθούν, 

4. Πόσοι και ποιοι θα συντηρούν

και θα φροντίζουν το καταφύγιο

και τα ζώα που θα φιλοξενηθούν

και αν έχουν την απαραίτητη εξει-

δίκευση,

5. Αν τα πρόσωπα που θα αναλά-

βουν τη συντήρηση, φροντίδα και

προστασία του ανωτέρου καταφυ-

γίου και των ζώων που θα φιλοξε-

νηθούν, είναι εργαζόμενοι του

Δήμου ή ιδιώτες και

6. Αν έχετε λάβει σχετική άδεια

από την ιδιοκτήτρια εταιρεία

(Ο.Τ.Ε. Ακίνητα Α.Ε.) για την πα-

ραπάνω κατασκευή και εγκατά-

σταση. 

Αναμένουμε άμεσα απάντησή

σας, καθώς στον αναφερόμενο

χώρο έχουν ξεκινήσει ήδη εργα-

σίες κατασκευής του καταφυγίου.

Όπως καταλαβαίνετε είμαστε

υποχρεωμένοι να προφυλάξουμε

και να διαφυλάξουμε την υγιεινή

και την ασφάλεια των εργαζομέ-

νων και των επισκεπτών στους πα-

ραπάνω χώρους, οι οποίοι είναι

ήδη αρκετά επιβαρυμένοι με αρκε-

τούς μολυσματικούς ρύπους που

προέρχονται τόσο από τη λειτουρ-

γία του σταθμού μεταφόρτωσης

οικιακών απορριμμάτων όσο και

από την πλήρη εγκατάλειψη των

συγκεκριμένων κτιρίων και χώρων

που τους περιβάλλουν (ποντίκια,

ψύλλοι, τσιμπούρια, κατσαρίδες

κ.α.).

Εκτός και αν για εσάς οι υπηρε-

σίες και οι εργαζόμενοι που

εδρεύουν και κάνουν χρήση των

παραπάνω χώρων είναι απλά…

«αδέσποτα»!!!
(Σχετ. Νομοθεσία: Ν.604/1977 Φ.Ε.Κ.

Α΄ 96 – Π.Δ. 463/1978 Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 – Υ.Α.

326332/1978 Φ.Ε.Κ. Β΄ 524 – Ν. 2017/1992

Φ.Ε.Κ. Α΄ 31 – Ν. 3170/2003 Φ.Ε.Κ. Α΄ 91

– Υ.Α. 280262/2003 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1874 – Ν.

4039/2012 Φ.Ε.Κ. Α΄ 15 – Ν. 4235/2014

Φ.Ε.Κ. Α΄ 32 – Ν. 4351/2015 Φ.Ε.Κ. Α΄ 64

– Υ.Α. 1714/75275/2015 Φ.Ε.Κ. Β΄ 1489)

σ.σ. Θεωρούμε ότι ένας χώρος
φύλαξης ζώων, αν τηρεί τις προ-
διαγραφές καθαριότητας, δεν δη-
μιουργεί προβλήματα υγείας.
Πόσο μάλλον που σ’ αυτό το χώρο
σήμερα “κατοικούν” όλα αυτά που
η επιστολή του Σωματείου γράφει:
ποντίκια, ψύλλοι, τσιμπούρια κ.λπ.

Η ανακύκλωση ρίχνεται στα σκουπίδια στα 3Β!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

«Κατασκευή και λειτουργία χώρου

καταφυγίου αδέσποτων ζώων»
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Το Αλιευτικό Καταφύγιο Παλαιάς Φώκαιας μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 
Για το Αλιευτικό Καταφυγίου Παλαιάς Φώκαιας έχουμε

γράψει πολλές φορές, ότι γίνεται, ότι ξεκινάει, από όταν

ήταν Κοινότητα ακόμη με τον Μανώλη Τσαλικίδη πρόεδρο,

αλλά ακόμη είναι στο δρόμο... 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στο βυθό του το έχουν πάει

πολύ πίσω. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα προχωρή-

σουν οι εργασίες με πιο, γρήγορους ρυθμούς.

Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε (3 Ιουνίου) σύσκεψη με

θέμα την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση και Εκσυγχρο-

νισμός του Αλιευτικού Καταφυγίου Πα-

λαιάς Φώκαιας», στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

μετά από σχετική πρόσκληση του Γενι-

κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαρά-

λαμπου Κασίμη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν  ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου, ο Προϊστάμενος της

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ Γιάννης

Ασπρουλάκης και η υπάλληλος της

Δ/νσης Δώρα Χατζηανδρέου, από τον

Δήμο Σαρωνικού ο Δήμαρχος Γιώργος

Σωφρόνης και ο Αντιδήμαρχος Ηλίας

Μπουκοβάλας, η Προϊσταμένη της

Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Αγγε-

λική Σίμωσι και εκ μέρους της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

οι  Ευαγγελία Διονυσοπούλου, Γιώργος Κατής και Καλ-

λιόπη Κώντσα. 

Οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στην πρόοδο των εργα-

σιών του έργου λόγω των αρχαιολογικών ευρημάτων στον

βυθό του λιμανιού της  περιοχής, βρέθηκαν στο επίκεντρο

της συζήτησης και συμφωνήθηκε η Εφορεία Εναλίων Αρ-

χαιοτήτων να προχωρήσει άμεσα τις έρευνες και την εξέ-

ταση των ευρημάτων και να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα

ολοκλήρωσης των ερευνών προκειμένου να μπορέσει να

προσδιοριστεί χρονικά η συνέχιση των εργασιών κατα-

σκευής του έργου. 

Από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής διατυπώθηκε η

δέσμευση ότι μετά τις έρευνες θα γίνουν - όπου απαιτηθεί

– οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις μελέτες ώστε να κα-

ταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. 

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας ανέλαβε εκ μέρους του

υπουργείου τη δέσμευση ένταξης του συγκεκριμένου

έργου στη νέα προγραμματική περίοδο (Πρόγραμμα

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020) για να ξεκινή-

σουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες και να

μπορέσει να ολοκληρωθεί το  έργο. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γ. Σωφρόνης, δήλωσε: 

«Η συνάντηση αυτή, η δεύτερη κατά σειρά για το
ίδιο θέμα, είχε στόχο την επιτάχυνση ενός έργου
με μεγάλη σημασία για την τοπική οικονομία και για
την ποιότητα ζωής των πολιτών της περιοχής μας.
Είναι θετικό το ότι από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,
από την Περιφέρεια, το Δήμο, την ΕΥΔ, αλλά και
από το Υπουργείο, καταβάλλεται σήμερα κάθε προ-
σπάθεια για την επανεκκίνηση και την ολοκλήρωση
των εργασιών. Θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως,
τόσο τον κ. Φιλίππου και τα αρμόδια στελέχη της
Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, όσο και τον κ.
Κασσίμη για τη μέχρι τώρα υποστήριξή τους. Πι-
στεύω ότι με τη συμβολή όλων, το νέο Αλιευτικό
Καταφύγιο θα γίνει σύντομα πραγματικότητα.»

Ανάγκη για συναίνεση και συνολική προ-

σέγγιση είναι η βασική πρόκληση και το ζη-

τούμενο για την αναβάθμιση και ουσιαστική

ανάπτυξη του Μαραθώνα, όπως κατέστη

σαφές στην Ημερίδα: «Μαραθώνας: το επό-
μενο Βήμα» που διοργάνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

(ΕΛΛΕΤ), στο Μουσείο της Ακρόπολης, (7

Ιουνίου).  

Όλοι οι αρμόδιοι Φορείς και εκπρόσωποι

της Κοινωνίας των Πολιτών βρέθηκαν στο

ίδιο τραπέζι ώστε να ξεκινήσει ένας δημό-

σιος διάλογος σχετικά με τις προτεραιότη-

τες που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα ώστε

να σταματήσει η υποβάθμιση του ιστορικού

τόπου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Π. Φιλίπ-

που, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ηλ. Ψινάκης,

ο Πρόεδρος του ΦΟΔΕΠΑΣΜ Χ. Καμπεζί-

δης, η Δ/ντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αν.

Αττικής Α. Λαζαρίδου, η Γ.Γ. Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Κ. Καρδαμίτση – που χειρο-

κροτήθηκε για την αποφασιστικότητα της

υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νομοθεσία κα-

τεδαφίζοντας τις πρώτες παράνομες τα-

βέρνες πάνω στην παραλία του Σχινιά –

κ.α. κατέθεσαν τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν αλλά και την ανάγκη άμεσης συ-

νεργασίας και συντονισμού. Παράλληλα,

τονίσθηκε η σημαντικότατη βιοποικιλότητα

του υγρότοπου από τον Λ. Σταύρακα, Ερευ-

νητή της Ορνιθολογικής Εταιρείας, η δυνα-

τότητα αξιοποίησης του πεδίου της μάχης

σύμφωνα με επιτυχημένα παραδείγματα

του εξωτερικού, από τον Θ. Δοξιάδη, Αρχι-

τέκτονα Τοπίου και η σημασία της Εκπαί-

δευσης για την Αειφορική Ανάπτυξη της

περιοχής από την Ε. Αγγελίδου, Δρ. Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης & πρώην Υπεύ-

θυνη ΠΕ-ΔΔΕ Αν. Αττικής.

Σύμφωνα με τις θέσεις της ΕΛΛΕΤ, τις οποίες

παρουσίασε η Αντιπρόεδρος  Λ. Καρρά, τα

επείγοντα πρακτέα – που προέκυψαν από συ-

ζητήσεις με όλους τους εμπλεκομένους φο-

ρείς και στα οποία διαφαίνεται συναίνεση –

ώστε από αυτό το καλοκαίρι η περιοχή να μην

επιβαρυνθεί πλέον, περιλαμβάνουν:

-  την εξασφάλιση συνεχούς συγκοινωνίας

(με λεωφορείο, τρενάκι ή ενοικιαζόμενα πο-

δήλατα) από το Κωπηλατοδρόμιο ως την Κυ-

νοσούρα, ώστε να απαγορευθεί η είσοδος

αυτοκινήτων στο δάσος και να αποφευχθεί η

συνεχιζόμενη υποβάθμισή του. Τα έσοδα

εξάλλου από το μέτρο αυτό θα μπορούσαν να

καλύψουν το κόστος φυλάκων του δάσους και

καθαριστών της παραλίας.

- την επείγουσα εξασφάλιση της λειτουργίας

- σε κατάλληλα σημεία του πευκοδάσους - πυ-

ροσβεστικών κρου-

νών, αφού δεν

μπορεί να αποκατα-

σταθεί το πλήρες

σύστημα πυρόσβε-

σης που είχε κατα-

σκευαστεί το 2004. 

- την απομάκρυνση

και των λίγων πα-

ράνομων ταβερ-

νών που

απομένουν στην

παραλία Σχινιά,

μετά τις τελεσίδι-

κες αποφάσεις για

κατεδάφισή τους.

- την ασφαλτόστρωση από την Περιφέρεια

Αττικής του 1 χλμ. χωματόδρομου που απο-

μένει, ο οποίος οδηγεί προς τον οικισμό

των δικαστικών, παρακάμπτοντας τον υγρό-

τοπο ώστε να μη διασχίζεται το πολύτιμο

δάσος.

Οι ερωτήσεις των συμμετεχόντων κατέδει-

ξαν ότι οι συνθήκες απαιτούν πλέον την συ-

νεργασία όλων για την άμεση εφαρμογή

του θεσμικού πλαισίου και την προστασία

του ιστορικού τόπου με στόχο την ουσια-

στική ανάδειξή του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Π. Φιλίπ-

που, στον σύντομο χαιρετισμό του στάθηκε

στη σπουδαιότητα του Μαραθώνα από αρ-

χαιολογικής και ιστορικής πλευράς, καθώς

διαθέτει μοναδικές αρχαιότητες και μνημεία

(Τύμβοι των Αθηναίων και των Πλαταιέων,

Αρχαιολογικοί χώροι Μπρεξίζας και Ρα-

μνούντα, Ιερό Αιγυπτίων Θεών κ.α.) επιση-

μαίνοντας παράλληλα ότι είναι γνωστός σε

όλο τον κόσμο τόσο για τη Μάχη του Μα-

ραθώνα που αποτελεί μια από τις σημαντι-

κότερες στιγμές στην ιστορία της

ανθρωπότητας όσο και για τον Κλασικό Μα-

ραθώνιο που τον καθιστά ένα από τα σύμ-

βολα της παγκόσμιας ειρήνης. Επιπλέον,

αναφέρθηκε και στον πρωτογενή τομέα πα-

ραγωγής ως έναν τομέα με προοπτική πε-

ραιτέρω ανάπτυξης. 

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης μίλησε για τις

ενέργειες της Περιφέρειας για την αναβάθ-

μιση του Μαραθώνα και ανακοίνωσε ότι  σε

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και

τους Δήμους Μαραθώνα και Λαυρεωτικής

δρομολογεί τη δημιουργία ενός μοναδικού

Καταδυτικού  Πάρκου, εξαιρετικής αρχαι-

ολογικής σημασίας και υψηλότατων προδια-

γραφών (ένα «υποβρύχιο μουσείο» με 26

ναυάγια) που αναμένεται να συμβάλλει στην

τουριστική ανάπτυξη και την πολιτιστική προ-

βολή των παραπάνω μοναδικών ενάλιων

μνημείων και να βάλει τη χώρα μας στον

χάρτη του παγκόσμιου καταδυτικού τουρι-

σμού. 

«Μαραθώνας το επόμενο βήμα» 
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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

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ

Το νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του «ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ» που προήλθε από τις
αρχαιρεσίες της 06.06.2016 και συγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σώμα, αποτελείται από:
Σταύρο Πλακαντωνάκη (Πρόεδρο), Χρήστο Στεργιόπουλο (Α’ Αντιπρόεδρο), Δημήτρη
Κωνσταντόπουλο (B’ Αντιπρόεδρο), Αργύρη Αργυρόπουλο (Γενικό Γραμματέα),  Δη-
μήτρη Παπαδήμα (Ταμία), Παναγιώτη Πάσα (Ειδικό Γραμματέα και Γενικό Αρχηγό),
Μάρκο Γαβαλάκη (Γεν. Αρχηγό), Άγγελο Μακρή (Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων), Στέ-
λιο Τσαλδάρη, (Υπεύθυνο Υποδομών), Μάνο Σοφιανόπουλο, (Υπεύθυνο Site) και Βο-
γιατζή Σπύρο (Μέλος). 

Το νεοκλεγέν Συμβούλιο, αναλαμβάνει καθήκοντα σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη γενι-
κώς συγκυρία,  ταυτόχρονα όμως και σε μία περίοδο όπου διάφορα χρονίζοντα προ-
βλήματα που απασχολούν επί μακρόν το Σύλλογο, όπως αυτό της αναβάθμισης των
εγκαταστάσεων όπου φιλοξενείται, έχουν τεθεί, με την αμέριστη συμπαράσταση της
Δημοτικής Αρχής, σε μία πορεία αντιμετώπισής των. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “ΘΕΑ” Βού-

λας, απέκτησε νέα διεύθυνση στα γρα-

φεία της καθώς και ανανεωμένο

Διοικητικό Συμβούλιο όπως παρακάτω:

Η Διεύθυνση είναι Νισύρου 8 Βούλα - τηλ.

210 8957.143 και η σύνθεση του νέου Διοι-

κητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Γιαννούλης Βασ. (πρόεδρος), τηλ. 210

8957.143

Κουτσουράδης Σωτ. (Αντιπρόεδρος), 210

8990032

Μανέτας Γ. (Γρ. Γραμμ.), 210 8992072

Κων/νίδης Σ. (Ταμίας), 210 8990.186

Τεκτονίδου Δ., (Κοσμήτωρ), 210 9323.496

Βαλαβάνης Ν. (μέλος), 210 8957.836

Μπινιάρης Ν. (μέλος), 210 9633.793

Κοκκαλάς Στ. (αναπλ.μ.) 210 8950.937

Εξελεκτική Επιτροπή: Ιωάννου Χρ. (210

8990.734), Ασημαλόπουλος Γ. (210

8956.056) & Παλαμίδης Αντ. (210

8953.171)

“Επιδίωξής μας είναι η αγαστή συνερ-
γασία με τη Δημοτική Αρχή και όλους
τους φορείς του Δήμου για την επί-
λυση των προβλημάτων της περιοχής
μας”, δηλώνει το Διοικητικό Συμβού-

λιο.

Ανανεωμένη η Διοίκηση της “Θέας” Βούλας

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της “Θέας” συζητά με τον αντιδήμαρχο Παν. Σωτηρόπουλο
(25.5.16) για θέματα που άπτονται της περιοχής.
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«Ἀνίκητος γάρ, φησίν, ἡ Ἀλήθεια, Ψευδοδοξία δέ κατα-
λύεται»
(Κλήμης Αλεξανδρεύς, 150-211/216, “Στρωματείς”, βιβλίο 6ο, 10, 81)

(= Γιατί ισχυρίζεται πως η Αλήθεια είναι ακαταμάχητη, ακα-
τανίκητη, ενώ η σφαλερή/απατηλή ιδέα, η ψευδής δοξασία
καταρρίπτεται).

“ΕΡΜΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΡΗΣΙΣ”

«τῶν δ᾽ἀνθρώπων πρός τά λεγόµενα καί αἱ γνῶµαι
ἵστανται».

(Θουκυδίδης, 460-399/396, ΣΤ΄ 34, 7)

(= οι άνθρωποι συνήθως μεταβάλλουν διαθέσεις επηρεαζό-
μενοι από τις εκάστοτε ειδήσεις - όπως τα ιστία επηρεά-

ζονται από τους ανέμους).

«εἰκότως ἄρα προαναπεφώνηται καί τοῖς Ἕλλησιν·
Ἀρχά µεγάλας ἀρετᾶς, ὤνασσα Ἀλάθεια».
(Κλήμης Αλεξανδρεύς, 150-211/216, “Στρωματείς”, βιβλίο 6ο, 10, 83)

(= δίκαια και εύλογα έχει προδιακηρυχθεί / προαναγγελθεί
και από τους Έλληνες· Αρχή της πιο μεγάλης Αρετής, βα-
σίλισσα ΑΛΗΘΕΙΑ).

Ω Αλήθεια!
Μη φοβού παντάπασιν (ολωσδιόλου) μήποτε μολύνεις τον
κάλαμό σου (την πένα σου) με το ψεύδος.
Ω Πατρίς μου!

(Αδαμάντιος Κοραής, 1748-1833)

Στο ΣΤ’ βιβλίο, κεφ. 76-80 ο Ερμοκράτης «βουλόμενος
προ-διαβάλλειν τούς Ἀθηναίους», ήτοι επειδή ήθελε να

προδιαθέσει τα πνεύματα κατά των Αθηναίων, εκφωνεί

την τρίτη δημηγορία του, ως απεσταλμένος των Συρα-

κουσίων, στη συνέλευση της πόλεως Καμάρινας. Μετά

από μια ήττα των Συρακουσίων σε μάχη με τους Αθηναί-

ους και με τον ερχομό του χειμώνα, οι δύο αντίπαλοι

έστειλαν πρέσβεις στην Καμάρινα με σκοπό να συνά-

ψουν καθένας για λογαριασμό του, συμμαχία με τους

γειτονικούς κατοίκους της. Εκ μέρους των Συρακουσίων

μίλησε ο Ερμοκράτης, ενώ για τους Αθηναίους ο Εύφη-

μος, απεσταλμένος πολιτικός των δημοκρατικών. Ο Ερ-

μοκράτης φανέρωσε τις πραγματικές προθέσεις των

Αθηναίων για τη Σικελία, που δεν ήταν άλλες από την

πλήρη υποταγή της, και τους ανέπτυξε διεξοδικά τις

οδυνηρές συνέπειες και για τους ίδιους και για τις άλλες

γειτονικές πόλεις. Η αγόρευσή του μεστή από ρεαλι-

στικά, λογικά, συναισθηματικά και ηθικά επιχειρήματα

χωρίς ρητορικά πυροτεχνήματα επέδειξε και απέδειξε

έναν εξαιρετικό ρήτορα, έμπειρο πολιτικό και στρατιω-

τικό, που γνώριζε πολύ καλά να εκτιμάει τις καταστάσεις

και να προτείνει ουσιαστικές πρακτικές και αποτελεσμα-

τικές λύσεις. Ο Ερμοκράτης διέθετε όλα εκείνα τα στοι-

χεία που διαμορφώνουν την εικόνα του υπεύθυνου

ηγέτη και ήταν ευτύχημα για τις Συρακούσες, αλλά και

για τη Σικελία ολόκληρη που, την ώρα του μεγίστου κιν-

δύνου, διέθετε μια χαρισματική, ηγετική προσωπικότητα

στους κόλπους της. 

Στο κεφ. 72 του ΣΤ΄ βιβλίου ο Θουκυδίδης περιγράφει

τις ιδιαίτερες αρετές, χαρίσματα του Ερμοκράτη, όπως

τη Σύνεση, την Πολεμική του Εμπειρία και την Ανδρεία

του. Πιστεύω ότι τέτοιες ικανότητες δεν διέθετε ούτε ο

Περικλής που θαυμάζεται περισσότερο, συγκρινόμενος

με όλους τους ηγέτες από το Θουκυδίδη. Το αποτέλε-

σμα της τρίτης αγόρευσης του Ερμοκράτη και της εμ-

πλοκής του στην κρίσιμη αυτή καμπή του πολέμου

στέφθηκε και αυτό με επιτυχία, αφού οι Καμαριναίοι

μετά τις αγορεύσεις και των δύο αγορητών αποφάσισαν

να τηρήσουν ουδέτερη στάση απέναντι στις προτάσεις

των δύο αντιπάλων (Συρακουσίων και Αθηναίων). 

Τα ζεύγη των δημηγοριών Ερμοκράτη - Αθηναγόρα (= ο

αγορεύων υπέρ των συμφερόντων των Αθηναίων) και

Ερμοκράτη - Ευφήμου (= ο επαινών, ο εγκωμιάζων τους

Αθηναίους) εντάσσονται στην πρόθεση του ιστορικού να

μεταφέρει τις αντικρουόμενες απόψεις των διαφόρων

ηγετικών προσωπικοτήτων, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο

στην εξέλιξη των κρίσιμων καταστάσεων έτσι ώστε να

πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα / αμε-

ροληψία και να βοηθήσει τον αναγνώστη να σχηματίσει

μια ολοκληρωμένη εικόνα και να εξαγάγει ασφαλή και

βέβαια συμπεράσματα και διδάγματα, για να αποφύγει

παρόμοια λάθη που επαναλαμβάνονται λόγω της σπει-

ροειδούς αναπτύξεως και ανελίξεως της ιστορικής επι-

στήμης.

Ξεχωριστές, αξιομνημόνευτες δράσεις 

του Ερμοκράτη

― Συνεργάστηκε με τον Σπαρτιάτη στρατηγό Γύλιππο,

υπήρξε το δεξί του χέρι στον πεισματώδη αγώνα που

κατέληξε στην πανωλεθρία των Αθηναίων στη Σικελία.

― Εναντιώθηκε στην καταδίκη σε θάνατο, των δύο αιχ-

μαλωτισθέντων Αθηναίων στρατηγών, Νικία και Δημο-

σθένη. Δυστυχώς όμως υπερίσχυσε των φρονίμων

συμβουλών του η δίψα της εκδίκησης των Συρακουσίων

συμπολιτών του και το πάθος των παρόντων Κορινθίων

στις Συρακούσες.

― Πρόλαβε και ματαίωσε την κατάληψη της Μιλήτου

από τους Αθηναίους σπεύδοντας στο Αιγαίο με 22 πλοία

κατά την τρίτη φάση του Πελοποννησιακού πολέμου,

τον Δεκελεικό πόλεμο.

― Έκαψε, στην ναυμαχία της Κυζίκου (410 π.Χ.), μετά

την ήττα του τα πλοία των Συρακουσίων (Ξενοφών, Ελ-

ληνικά Ι, 1, 18), για να μην περιέλθουν αυτά - όπως των

Σπαρτιατών - στην κατοχή των Αθηναίων. Στη ναυμαχία

της Κυζίκου κατήγαγε περιφανή νίκη ο Αλκιβιάδης κατά

των Σπαρτιατών, ο Ερμοκράτης κυβερνούσε τη δεξιά

πτέρυγα του νικηθέντος συμμαχικού στόλου.

― Καθαιρέθηκε από στρατηγός μετά τη ναυμαχία της

Κυζίκου από την επικρατήσασα στην πατρίδα του, αντί-

θετη πολιτική παράταξη (δημοκρατική) και κατέφυγε στη

Σπάρτη, αφού παρέδωσε τον στολίσκο του στους δια-

δόχους του στρατηγούς, παρά την επιθυμία των στρα-

τιωτών του να διατηρήσει το αξίωμά του - αντί να προβεί

σε πραξικόπημα, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώ-

σεις!!!

― Μετέβη από τη Σπάρτη στην Ιωνία κι αφού εξόπλισε

πέντε πλοία και επιβίβασε χίλιους άνδρες σ’ αυτά, με τη

χορηγία του Φαρνάβαζου, απέπλευσε στη Σικελία και

αποβιβάστηκε στη Μεσσήνη, απ’ εκεί βοηθούμενος από

πρόσφυγες Ιμεραίους, αποπειράθηκε να καταλάβει τις

Συρακούσες. Αφού αποκρούστηκε κατέφυγε στον Σελι-

νούντα, που είχε μεταβληθεί σε ερειπιώνα από τους

Καρχηδονίους. Αφού τον ανοικοδόμησε, προσκάλεσε

εκεί όλους τους εξόριστους από τις σικελικές πόλεις και

οργάνωσε απ’ αυτούς στρατό, με τον οποίο νίκησε επα-

νειλημμένως τους Καρχηδονίους.

― Κατέστη και πάλι δημοφιλής στις Συρακούσες, από

τις ένδοξες επιτυχίες του, ιδίως όταν απέστειλε προς

ταφήν τα εναπομείναντα άταφα οστά των σκοτωμένων

Συρακουσίων, στην Ιμέρα, από τους Καρχηδονίους. Η

δημοφιλία του αυτή στάθηκε η αφορμή, να χάσει την

εξουσία η αντίπαλη παράταξη (δημοκρατική).

― Αυτό ενθάρρυνε τον Ερμοκράτη και το 407 εισήλθε

στις Συρακούσες με ένα μέρος από το στρατό του, που

έμεινε έξω από τα τείχη της πόλης. Οι συμπολίτες του

όμως αγνώμονες και ασύνετοι, αντί θερμής υποδοχής

του επιτέθηκαν και “φιλοδώρησαν” αυτόν και τους οπα-

δούς του με ένα “έντιμο και αντάξιο” θάνατο “τιμώντας”

τους αγώνες και τις θυσίες του...

Αυτή είναι η μοίρα των Μεγάλων, Εμβληματικών, Χαρι-

σματικών, Ηγετικών Προσωπικοτήτων: να μεταγγίζουν

διαρκώς το αίμα τους στην πατρίδα τους κι αυτή, αντί

να τους θεωρεί αιμο-δότες, εθνικούς ευεργέτες  και

ήρωες να τους μεταχειρίζεται ως προ-δότες, κατάπτυ-

στους και αντιήρωες. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο της

ιστορίας είναι να θεωρεί τους ολετήρες του έθνους

εθνάρχες και τους πραγματικά αντάξιους εθνάρχες κα-

ταστροφείς, εξολοθρευτές. Πρέπει κάποτε να αποκατα-

σταθεί και να λάμψει η αλήθεια για να σταθεί και η

ιστορία αντάξια του παγματικού της ρόλου που πρέπει

να υπηρετεί και να εκπληρώνει ήτοι: «Να υπερασπίζεται
την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς σκοπιμότητες
και συμφέροντα».

Με θαυμαστό τρόπο ο Θουκυδίδης εξυμνεί τον άνθρωπο

- ηγέτη (Ερμοκράτη) τον μεγάλο πρωταγωνιστή της

ιστορίας, τον μόνο ικανό να δημιουργεί μεγάλα και

υψηλά έργα. Αποδεικνύει ο ιστορικός πως ο άνθρωπος

με μοναδικό όπλο τη λογική μπορεί να ξεπεράσει αφάν-

ταστες δυσκολίες. Δεν ξεχνά όμως απ’ την άλλη μεριά

να τονίζει πως σε ορισμένες στιγμές, ο άνθρωπος, χρει-

άζεται να δείχνει και λίγο αποκοτιά / τόλμη, παράτολμο

θάρρος, όταν πιστεύει μάλιστα πως υπηρετεί το δίκαιο.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι καταδι-

κάζεται έμμεσα από τον ιστορικό η πολιτική της κατα-

δυνάστευσης/υποδούλωσης των μικροτέρων κρατών

από τα μεγαλύτερα με τους πολυποίκιλους τρόπος ανα-

μειξής τους στις εσωτερικές τους υποθέσεις. Ο καλύτε-

ρος τρόπος για να προφυλαχθούν τα μικρότερα κράτη

από την αυθαιρεσία των μεγαλυτέρων είναι ο παραμε-

ρισμός των μικροδιαφορών τους και η συσπείρωσή

τους σε μια συμπαγή και αδιάσπαστη ενότητα (ισχύς εν

τη ενώσει). Τέλος, μπορούμε ακόμα να συνάγουμε το

συμπέρασμα πως ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΗΘΙΚΗ υπάρχει και

ισχύει γι’ αυτά μόνο τα κράτη που είναι σε θέση να διεκ-

δικήσουν αυτά τα ιδανικά και να τα υποστηρίξουν με τις

δικές τους δυνάμεις.

―――――
* Λαοπλανισμός = δημαγωγία, δημοκοπία, εξαπάτηση του λαού.

* Τερατισμός = τερατουργία, τερατολογία, αγυρτεία, απάτη, ψευ-

δολογία.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, 

Εὐθυρρηµοσύνης, Εὐθυγλωσσίας 
ἄρχεσθαι &

Λαοπλανισµοῦ*, Ψευδοδοξίας 
Τερατισµοῦ*

παύεσθαι
Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος
Συρακόσιος (ΣΤ´ 33-34, 

ΣΤ´76-80, Η´´85)
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος
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Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

«Μόνη Ελπίδα η Αγάπη»: Συναυλία με τις χορωδίες των 3Β 

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Στο Δημοτικό Θέατρο Βάρης, την Κυριακή 5 Ιουνίου,

πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Χορωδιών των

Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης και Βούλας που ήταν

αφιερωμένη στην αγάπη και την ελπίδα. 

Οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν νοερά από την Ρωσία

ως την μακρινή Αργεντινή χάρις στην εξαιρετική επι-

λογή των τραγουδιών, στον ενθουσιασμό και την άρι-

στη εκτέλεσή τους. 

Οι δύο μαέστροι των χορωδιών, Λιουντμήλα Καζάρ-

τσεβα και Αιμήλιος Γιαννακόπουλος, απέδειξαν ότι

μπορούν να γίνουν θαύματα, αρκεί να υπάρχει θέ-

ληση, υπομονή και επιμονή. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  η Πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Λυδία Αργυροπούλου, η Αντιδή-

μαρχος Νανά Κάραγιαν, ο Αντιπρόεδρος του ΟΑΠΠΑ

Γιάννης Αγαλιώτης, Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-

λίου Βουλιαγμένης Άννα Λεντή, η τοπική Σύμβουλος

Βάρης Ελίνα Μελέτη ενώ στην χορωδία της Βάρης

συμμετείχαν η τοπική Σύμβουλος Βουλιαγμένης, Βα-

λεντίνη Λυκιαρδοπούλου και ο Συμπαραστάτης του

Δημότη και της Επιχείρησης Σωτήρης Ελευθερίου.

Η συναυλία διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πολι-

τισμού, Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
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Παρουσιάστηκε από την Περιφερειακή

Ενωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) σφυγ-

μομέτρηση που πραγματοποίησε η

Κάπα Research για λογαριασμό της και

αφορά το προσφυγικό ζήτημα. 

Πάντα βέβαια, οι απαντήσεις είναι σχε-

τικές με την ερώτηση και οι ερωτήσεις

πολλές φορές κατευθύνουν στην απάν-

τηση. Παρ’ όλα αυτά και κάτω από τη

συναισθηματική φόρτιση των εικόνων

να χάνονται παιδιά και άνθρωποι στη

θάλασσα στην προσπάθειά τους να με-

ταναστεύσουν, οι Ελληνες πολίτες δεν

έδειξαν και τα καλύτερα αισθήματα.

Απεναντίας υπάρχει φόβος και ανα-

σφάλεια.

Δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ ρί-

χνουν μεγάλη ευθύνη για την έκρηξη

του προσφυγικού, αλλά και της τρομο-

κρατίας στην Ευρώπη (“η οποία θερίζει

τους καρπούς που έσπειρε”)...

Ανησυχία, φόβος, ανασφάλεια

Μια προσεκτική ματιά στους πίνακες

της έρευνας, δείχνει ότι οι πολίτες

έχουν έντονη ανησυχία για την εξέλιξη

της κατάστασης των προσφύγων. Μπο-

ρεί να έχουν συναισθήματα αλληλεγ-

γύης και προσφοράς, αλλά παράλληλα

έχουν και απέχθεια σε μεγάλα ποσο-

στά. Οι μισοί περίπου πολίτες βλέπουν

σαν απειλή τους πρόσφυγες ή μετανά-

στες γι’ αυτό και τάσσονται υπέρ των

κλειστών κέντρων φιλοξενίας.

Τα πρωτεία στην ανησυχία κατέχουν οι

πολίτες της Ανατολικής Αττικής με

76,6%, αλλά και θυμό με 50,8%.

― Στην ερώτηση «Πώς κρίνετε τους

χειρισμούς καθενός από τους παρα-
κάτω θεσμούς της ελληνικής Πολιτείας
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης;» ο θεσμός της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης βρίσκεται αρκετά ψηλά με

ποσοστό 63,2% να απαντά θετικά και

μάλλον θετικά. Αυτό προκύπτει και από

τις απαντήσεις στην ερώτηση: «Ποια
στάση θέλετε να κρατήσει η δημοτική
αρχή της περιοχής σας;» όπου το

46,5% απαντά «Να δεχθεί την δημι-

ουργία κέντρου που θα προτείνει η

ίδια (η δημοτική αρχή)».

― Στην ερώτηση «Εσείς προσωπικά
είστε υπέρ ή κατά της υποδοχής από

την Ελλάδα των προσφύγων που φθά-
νουν στα ελληνικά νησιά;» το 55,7%

τάσσεται υπέρ και μάλλον υπέρ της

αποδοχής των προσφύγων στην Ελ-

λάδα και το 41,7% μάλλον κατά και

κατά (μάλλον κατά 16,9% και κατά

24,8%).

3) Στην ερώτηση «Τι συναισθήματα σας
δημιουργεί η προσφυγική κρίση που
εξελίσσεται έντονα στη χώρα μας τους
τελευταίους μήνες;» το 67,4% απαντά

ανησυχία και το 48,5% αλληλεγγύη.

― Υπάρχει ανησυχία ως προς την πι-

θανότητα αύξησης του προσφυγικού

ρεύματος.

―  Στην αξιολόγηση των θεσμών ως

προς τους χειρισμούς η Τοπική Αυτοδι-

οίκηση μαζί με τις τοπικές κοινωνίες και

τα σώματα ασφαλείας απολαμβάνουν

της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αν-

τίθεση με κυβέρνηση, ΜΜΕ και αντιπο-

λίτευση. Οι πολίτες είναι

ικανοποιημένοι επίσης από την συμ-

βολή των Δήμων εκτός από την Αθήνα

και την Ανατ. Αττική. Οι πολίτες εμπι-

στεύονται περισσότερο τους Δήμους

στη διαχείριση των προσφορών τους. 

Η κοινή γνώμη αποδέχεται την δημι-

ουργία κέντρων φιλοξενίας με την

πλειοψηφία να θέλει την αποφασιστική

γνώμη του Δήμου. 

Αλλά όταν οι πολίτες μιλάνε για διαχεί-

ριση του Δήμου, είναι αυτονόητο ότι οι

δημότες θα έχουν τον πρώτο λόγο,

μέσα από διαβουλεύσεις.

― Η ατομική προσφορά αντιμετωπίζε-

ται θετικά με εξαίρεση την προσφορά

χρημάτων και φιλοξενίας.

―  Τέλος σχετικά με την Ε.Ε. γενικά η

στάση της κοινής γνώμης είναι αρνη-

τική και δεν αποδέχεται το κλείσιμο

των συνόρων με την κατάργηση της

συμφωνίας Sengen. Παράλληλα απο-

δέχεται την λήψη μέτρων κύρια στο

χτύπημα των διακινητών και την οικο-

νομική ενίσχυση των χωρών που πλήτ-

τονται από την κρίση.

Eπιφυλακτικοί οι πολίτες απέναντι στους Πρόσφυγες

Eρώτηση: Τι συναισθήματα σας δημιουργεί η προσφυγική κρίση που εξελίσσεται έντονα
στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες;

Eρώτηση: Για εσάς προσωπικά, η παρουσία των προσφύγων/ μεταναστών στη χώρα μας
είναι περισσότερο:

Ανησυχία, φόβος, θυμός, Ευθύνες
Αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε 

η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής 

για το προσφυγικό: 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας

προσφύγων εξελίσσεται

στους Δήμους Αττικής

και Θεσσαλονίκης, μέσω

εταιρείας («Solidari-

tyNow»), η οποία με επι-

στολή της ζητάει από

τους Δήμους να προτεί-

νουν οικογένειες που θα

ήθελαν να φιλοξενήσουν

πρόσφυγες, με οικονο-

μική υποστήριξη προς τις

οικογένειες αυτές.

Στόχος του προγράμμα-

τος είναι η δημιουργία

700 προσωρινών θέσεων

φιλοξενίας, ανάμεσα σε

ελληνικές οικογένειες

στην Αττική και την Θεσ-

σαλονίκη, για αιτούντες

άσυλο οι οποίοι πληρούν

τις προϋποθέσεις για με-

τεγκατάσταση.

Το Πρόγραμμα, χρηματο-

δοτείται από την Ύπατη

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για

τους Πρόσφυγες και προ-

σφέρει οικονομική υπο-

στήριξη στις οικογένειες

που φιλοξενούν αιτούν-

τες άσυλο, με οικονομική

ενίσχυση, καθώς και με τη

μορφή κουπονιών, για

αγορές τροφίμων και

άλλων ειδών ανάγκης

στους φιλοξενούμενους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της

φιλοξενίας θα υπάρχει

συνεργασία με κοινωνι-

κούς λειτουργούς και

διερμηνείς, από το φορέα

του Προγράμματος.

Ήδη μας ενημέρωσε σχε-

τικά ο Δήμος Μαρκοπού-

λου.

Το «SolidarityNow» ιδρύ-

θηκε το 2013, με πρωτο-

βουλία του

φιλανθρωπικού ιδρύμα-

τος, Open Society Foun-

dations (OSF), με στόχο

να περιορίσει τις αρνητι-

κές συνέπειες της κρί-

σης, που διέρχεται η

ελληνική κοινωνία.

σ.σ. είναι ένα ερωτημα-

τικό βέβαια πώς θα πε-

ριορίσει την κρίση στην

ελληνική κοινωνία βοη-

θώντας τους πρόσφυγες

και όχι πρωτίστως τους

Έλληνες!

Πρόγραμμα Φιλοξενίας «Hosting» στους Δήμους
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Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέ-

τησε στο Στρασβούργο ένα εξαιρετικά σημαντικό

ψήφισμα για τη δημόσια υγεία. 

Το ψήφισμα καταδικάζει την επικίνδυνη απραξία

της Κομισιόν και ζητά να καθοριστούν άμεσα επι-

στημονικά κριτήρια αναγνώρισης των χημικών ου-

σιών που περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. 

Αιτιολογώντας τη θετική του ψήφο, ο ευρωβουλευ-

τής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, έκανε την

ακόλουθη δήλωση: 

“Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες βρίσκονται σχεδόν παν-

τού στην καθημερινή μας ζωή. Μπορούν να βρεθούν σε

πλαστικά μπουκάλια, σε συσκευασίες αλουμινίου, σε

προϊόντα καλλωπισμού αλλά και φρούτα και λαχανικά

τα οποία έχουν υποβληθεί σε χρήση φυτοφαρμάκων.  

Η έκθεση στους συγκεκριμένους διαταράκτες που

βρίσκονται σε χημικές ουσίες ή και μείγματα αυτών,
έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του εν-
δοκρινικού συστήματος και μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για διαφόρων μορφές καρκίνου, για συμ-
πτώματα υπογονιμότητας, για  νευρικές διαταραχές,
προβλήματα θυροειδή, παχυσαρκίας και διαβήτη.  

Η εκκωφαντική απροθυμία της Κομισιόν να συμμορ-
φωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, αλλά και με
την σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου για τον άμεσο καθορισμό επιστημονικών κρι-
τηρίων αναγνώρισης των χημικών ουσιών που
περιέχουν ενδοκρινικούς διαταράκτες, αποτελεί
μέγα σκάνδαλο και γεννά εύλογα ερωτήματα για τα
συμφέροντα που εξυπηρετούνται σε βάρος της δη-
μόσιας υγείας και της ενημέρωσης των πολιτών”.

Το περαιτέρω τσάκισμα των εργασια-

κών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει

με βάση τις «βέλτιστες πρακτικές της

ΕΕ» προετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την ανάκαμψη της

κερδοφορίας του κεφαλαίου, τόνισε ο

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Πα-

παδάκης σε παρέμβασή του στην

Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

στο Στρασβούργο. 

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε

στην ομιλία του τα παρακάτω:

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην
Ελλάδα, αφού καρατόμησε συντάξεις
και ασφαλιστικά δικαιώματα,  παρέ-

δωσε και την πρώτη κατοικία της λαϊ-
κής οικογένειας στα funds. Ταυτό-
χρονα, εφαρμόζει άγρια
φορολεηλασία εξασφαλίζοντας ζεστό
χρήμα για τους βιομήχανους και τους
εφοπλιστές. Τώρα μάλιστα προετοιμά-
ζει νέο νόμο για τα εργασιακά με
όρους γαλέρας αντίστοιχους με αυ-
τούς που περνούν στη Γαλλία, στο
Βέλγιο και σε κάθε κράτος μέλος. 
Είναι οι λεγόμενες «βέλτιστες πρακτι-
κές της ΕΕ» και των οργάνων της,
όπως το ευρωκοινοβούλιο, που βγά-
ζουν τους εργάτες κατά χιλιάδες στο
δρόμο. Έτσι ονομάζετε εσείς το τσά-

κισμα των συλλογικών συμβάσεων,
την κατάργηση του 13ου  και 14ου μι-
σθού, τις ομαδικές απολύσεις, τους
περιορισμούς στην απεργία. 
Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για την
ανάκαμψη του κεφαλαίου. Είναι ο μα-
γνήτης για τις επενδύσεις σαν αυτές
που μόλις υπέγραψαν οι κυβερνήσεις
Ελλάδας- Γαλλίας στην πλάτη των
λαών των δυο χωρών. 
Αποτελεσματική εργατική λαϊκή
απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο με
τον οργανωμένο ταξικό αγώνα, για
ανάκτηση των απωλειών, την ανα-
τροπή της εξουσίας του κεφαλαίου.».

ΕΞΩΔΙΚΟ 

ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ & 

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Το εξώδικο επιδόθηκε, ενόψει της κύρωσης της με-

ταβίβασης στη Βουλή, η οποία εκτιμάται ότι έχει σο-

βαρά προβλήματα παρανομιών. 

Εξώδικο στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον

υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο επιδό-

θηκε, Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016, για τη «μη νομιμότητα

της μεταβίβασης του Ελληνικού στον Όμιλο Λάτση». 

Την πρωτοβουλία πήραν το ιστορικό στέλεχος της

Αριστεράς Μανώλης Γλέζος, ο ευρωβουλευτής

Νίκος Χουντής, η πρώην βουλευτής Μαρία Μπόλαρη,

συνδικαλιστές και προσωπικότητες της πολιτικής

ζωής του τόπου, μεταξύ των οποίων η Ελένη Πορτά-

λιου, οι Δημήτρης Μπελαντής και Βασίλης Ασημακό-

πουλος (μέλη του ΔΣ του ΔΣΑ), ο Μάριος Κρητικός

(αντιπρόεδρος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ) κ.α.

Το εξώδικο επιδόθηκε, ενόψει της κύρωσης της με-

ταβίβασης στη Βουλή, η οποία εκτιμάται ότι έχει σο-

βαρά προβλήματα παρανομιών, που επιφέρουν

αστικές και ποινικές ευθύνες στη βάση του Συντάγ-

ματος και των Διεθνών Συμβάσεων.

Χαρακτηριστικό είναι το θέμα του εξωδίκου: «Παρά-
νομη, επιβλαβής για το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς
κανένα πραγματικό δημοσιονομικό όφελος η υπο-
γραφή από την κυβέρνηση Μνημονίου Κατανόησης
για την παραχώρηση του Ελληνικού στην εταιρεία
Hellinikon Global ISA, με εγγυητή την Lamda Devel-
opment, και η ψήφιση της σχετικής σύμβασης από τη
Βουλή. Η έγκριση της σύμβασης από την Κυβέρνηση
και τη Βουλή εκθέτει το Ελληνικό κράτος σε πιθανή
διεκδίκηση αποζημιώσεων από την εταιρεία σε περί-
πτωση μη ικανοποίησης κάποιας εκ των εννέα ανα-
βλητικών αιρέσεων που διέπουν την σύμβαση, εκ των
οποίων οι τρεις αφορούν δικαστικές αποφάσεις».

«”Βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ”: τσάκισμα συλλογικών συμβάσεων, 

κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, ομαδικές απολύσεις»
Eπισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης

Eπικίνδυνη απραξία της Κομισιόν για ουσίες

που δηλητηριάζουν τον οργανισμό μας

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις   της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ότι δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει την εμπορική

συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών μελών της Ανα-

πτυξιακής Συνεργασίας Νοτίου Αφρικής έχουν προκαλέ-

σει έντονη ανησυχία στους Έλληνες κτηνοτρόφους και

αγρότες. Δύο εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως η

φέτα και οι ελιές Καλαμάτας, σε αντίθεση με 251 άλλα ευ-

ρωπαϊκά Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα, έμειναν απροστά-

τευτα, τονίζει σε ερώτηση που κατέθεσε ο Μ.

Κεφαλογιάννης.

Οι ανακοινώσεις εκ μέρους της επιτροπής και της ελλη-

νικής Κυβέρνησης ότι μετά το πέρας της 5ετίας θα υπάρ-

χει η δυνατότητα σχετικών τροποποιήσεων δεν ικανοποιεί

τους παραγωγούς. Αντίστοιχες ανησυχίες υφίστανται

τόσο για την επικείμενη εμπορική συμφωνία Ε.Ε. - Κα-

ναδά (CETA), όσο και για τις εξελισσόμενες διαπραγμα-

τεύσεις με τις Η.Π.Α. (ΤΤΙΡ). 

Και ερωτά την Επιτροπή: 

Πώς σκοπεύει να προστατέψει τα συμφέροντα των Ελλή-

νων;

Οφείλει η Επιτροπή να συντάξει λίστα ευρωπαϊκών προ-

ϊόντων Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. τα οποία εφεξής θα προστατεύον-

ται σε όποιες νέες ή τροποποιημένες εμπορικές

συμφωνίες συνάπτει με άλλες χώρες ή ομάδες Κρατών;»

Απροστάτευτα τα ελληνικά προϊόντα

Eρώτηση του ευρωβουλευτή Μαν. Κεφαλογιάννη
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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανα-

κοίνωσε ότι τα μέλη του μπορούν πλέον με

απλό τρόπο να αποκτήσουν ψηφιακή υπο-

γραφή της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνι-

κού Δημοσίου.

Τι είναι η ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα μαθηματικό

σύστημα που χρησιμοποιείται για την από-

δειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού εγγρά-

φου ή μηνύματος. Μια έγκυρη ψηφιακή

υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστο-

ποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανή-

κει στον αποστολέα που το υπέγραψε

ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε ή παραποι-

ήθηκε κατά την μεταφορά. Οι ψηφιακές υπο-

γραφές σε ψηφιακά έγγραφα έχουν νομική

ισχύ αντίστοιχη με τις χειρόγραφες υπογρα-

φές σε έντυπα έγγραφα, αλλά υπερτερούν

έναντι αυτών,  διότι είναι πρακτικά αδύνατον

να πλαστογραφηθούν. Επίσης το φυσικό πρό-

σωπο που ψηφιακά υπογράφει το ψηφιακό έγ-

γραφο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το

υπέγραψε.  

Τι χρειάζεται να διαθέτει ο κάτοχος ψηφια-

κής υπογραφής νέας γενιάς

Με την υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής νέας

γενιάς δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου

ειδικού λογισμικού, ή μέσου αποθήκευσης,

όπως συμβαίνει κατά τη λήψη της υπηρεσίας

με τη συμβατική της μορφή από άλλους παρό-

χους. Ο κάτοχος της ψηφιακής υπογραφής

νέας γενιάς, προκειμένου να υπογράψει ηλε-

κτρονικά ένα ψηφιακό έγγραφο, μπορεί να

την χρησιμοποιήσει από οποιαδήποτε κινητή

συσκευή επιλέξει. Επιπλέον, η απομακρυ-

σμένη ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται υπό τη

συνεχή εποπτεία του παρόχου υπηρεσιών πι-

στοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την

ασφαλή λειτουργία της.

Το μόνο που χρειάζεται να έχει, είναι:

α) πρόσβαση στο ίντερνετ,

β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο (το οποίο χρη-

σιμεύει για την παραλαβή του κωδικού μιας

χρήσης που απαιτείται) και

γ) μια κινητή ή σταθερή συσκευή πρόσβασης

στο ίντερνετ (Η/Υ ή tablet ή smartphone).

Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Υπογραφής νέας

γενιάς που παρέχεται από το Ε.Ε.Α. 

― Χρήση της υπηρεσίας από οπουδήποτε

στον κόσμο μέσω ίντερνετ

― Ταυτοποίηση μέσω αποστολής κωδικού

μιας χρήσης (One-Time-Password)

― 30% φτηνότερο κόστος απόκτησης από τη

συμβατική υπηρεσία που παρέχεται μέσω ΚΕΠ

ή ιδιωτικών παρόχων

― Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογρα-

φής με μια επίσκεψη στα γραφεία της κεντρι-

κής υπηρεσίας του ΕΕΑ

― Κατάργηση «φυσικής» αρχειοθέτησης και

μείωση του διαχειριστικού κόστους

― Διάρκεια χρήσης  5 ετών

Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής 
Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται σε τέσ-

σερα απλά βήματα:

1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο σύνδεσμο

(http://apps.uhc.gr/digitalsignatures/dsrequest) και

δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Πύλη

Δημόσιας Διοίκησης Ermis  (www.ermis.gov.gr),

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στη

ΓΓΠΣ (TAXISnet) και ηλεκτρονική επιλογή έκδοσης

ψηφιακών πιστοποιητικών.

2. ‘Έλεγχος από το  Ε.Ε.Α., έγκριση του αιτήματος.

3. Πληρωμή του κόστους απόκτησης του πιστοποι-

ητικού ψηφιακής υπογραφής μέσω του διατραπεζι-

κού συστήματος ΔΙΑΣ και μετάβαση στο

επιμελητήριο για την υποβολή της Αίτησης - Υπεύ-

θυνης Δήλωσης

4. Έκδοση του πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής

από ειδικό υπολογιστή του ΕΕΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Γέρακας  7/6/2016
Αρ. πρωτ.: 476

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/81, το Ν. 3463/2006
και  το Ν. 3852/2010, επαναπροκη-
ρύσσει  φανερή και προφορική πλει-
οδοτική δημοπρασία για την

τοποθέτηση αυτόματων πωλητών:
Α) Αυτόματος πωλητής νερού, ανα-
ψυκτικών και μικρών σνακ.
Β) Αυτόματος πωλητή ροφημάτων
στα εξής κτίρια:
1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
2ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
4ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα
Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης
Η προσφορά αφορά:
1. Την εκμίσθωση των παραπάνω
χώρων για την τοποθέτηση μηχα-
νημάτων αυτομάτων Πωλητών σύμ-
φωνα με την αναλυτική διακήρυξη 
2. Η δημοπρασία θα είναι πλειοδο-
τική, φανερή και προφορική
3. Η διάρκεια εκμίσθωσης ορίστηκε
στα 3 έτη
4. Όσοι θα συμμετέχουν θα πρέπει
κατά την διεξαγωγή της Δημοπρα-
σίας να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου
με το 10% του από την διακήρυξη

οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώ-
της προσφοράς και η οποία κατά
την κατακύρωση του αποτελέσμα-
τος της δημοπρασίας στον πλει-
οδότη θα αντικατασταθεί με άλλη
καλής εκτέλεσης.
Μετά τα πιο πάνω καλούνται όσοι
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έγ-
γραφη αίτηση ενδιαφέροντος μαζί
με τα δικαιολογητικά του άρθρου 5
της υπ΄αριθμ. 84/2016 Απόφασης-
Διακήρυξης Δ.Σ. Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
από 11 Ιουνίου  έως 4 Ιουλίου
2016 στα γραφεία της Κοινωφε-
λούς Επιχείρησης (Πολιτιστικό Κέν-
τρο, επί των οδών Κλειτάρχου &
Αριστείδου) για να πάρουν την δια-
κήρυξη και να υποβάλλουν τις προ-
σφορές τους στην παραπάνω
διεύθυνση. Πληροφορίες: κ.Κάρλα
Σάντος  τηλ: 210.6619937.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 7ΥΘΜΩΞΚ-ΟΘΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 07-06-2016
Αρ. πρωτ.: 18888

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
Μέσων Ατομικής Προστασίας των
εργαζομένων του Δήμου Παλλή-
νης για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους» προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης 40.238,60 € πλέον αναλογούν-

τος ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης
ποσού 7.312,80 € πλέον αναλο-
γούντος ΦΠΑ, συνολικού ποσού
συμπεριλαμβανομένης της προαί-
ρεσης 47.551,14 € πλέον αναλο-
γούντος ΦΠΑ. Aφορά την
προμήθεια που περιλαμβάνει γάν-
τια, κράνη, άρβυλα, ασπίδια προ-
στασίας κ.λ.π. συνολικού αριθμού
1.211 αντικειμένων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153 44 ) την παρα-
πάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερό-
μενοι θα προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής ύψους
238,00 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-

ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον
ιστότοπο 
http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο
τύπο και στον πίνακα ανακοινώ-
σεων του δημοτικού καταστήματος
Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604650 FΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιος υπάλληλος κ.
Σκουρλής Β.).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                           
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ         
Τμήμα:  Εσόδων                                                                          
Αγ. Γεωργίου  30 και Αριστείδου                           
Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι                                                                                                   
Αρμόδιος: Καπνισάκης Αργύρης                          
Πληροφ.: Μαρούλης Απόστολος                                                       
ΤΗΛ. 2132023871                                               
ΦΑΞ  2132023904
Email dimotiki.periousia@halandri.gr
Χαλάνδρι 09 / 06 / 2016                 
Αρ. Πρωτ. 16785

Περίληψη διακήρυξης 
δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει δημοπρασία για την μί-
σθωση ακινήτου ( οικοπέδου ), που
θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη
των αναγκών λειτουργίας των
υπηρε-σιών καθαριότητας.
Το ακίνητο θα πρέπει να έχει επιφά-
νεια 5.000 m2 – 7.000 m2 και επι-
πρό-σθετα θα πρέπει να πληροί
τους εξής όρους:
• Να βρίσκεται εντός ή εκτός του
ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής του
Δήμου Χαλανδρίου, κοντά στους
κόμβους της Αττικής οδού.
• Να είναι εύκολη η πρόσβαση εισό-

δου – εξόδου των οχημάτων της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και η
χρήση γης να επιτρέπει κτίρια – γή-
πεδα, στάθμευση απορριμματοφό-
ρων οχημάτων & μηχανημά-των και
Κέντρου Διαχείρισης Απορριμμά-
των Υγειονομικού Εν-διαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος ακι-
νήτων κατατίθενται στο Δημοτικό
κατάστημα και στον αρμόδιο υπάλ-
ληλο του Δήμου κο Μαρούλη Από-
στολο (στον 4ο όροφο του
Δημοτικού καταστήματος), ο
οποίος αυθη-μερόν τις πρωτοκολ-
λεί ενημερώνοντας τον καταθέ-
τοντα την προσφορά περί του
αριθμού πρωτοκόλλου που θα λαμ-
βάνει η προσφορά του και στην συ-
νέχεια την παραδίδει στην
επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου η
οποία αποτελείται από τους:
• Κο Κιούση Αθανάσιο, Δημοτικό
Σύμβουλο,
• Κο Αναστασιάδη Πέτρο, Δημοτικό
Σύμβουλο,
• Κο Ξυδόπουλο Γεώργιο, Τοπο-
γράφο Μηχανικό,
η οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει
περί της καταλληλότητας των
προσ-φερομένων ακινήτων.
Στη συνέχει η επιτροπή συντάσσει
σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημε-

ρών, από την λήψη των προσφορών.
Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινή-
του αιτιολογούνται επαρκώς στην
έκθεση.
Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιεί-
ται σε κάθε ένα που εκδηλώνει εν-
διαφέρον.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της
δημο-πρασίας, καλώντας με απο-
δεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτή
μόνο εκεί-νοι των οποίων τα ακί-
νητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την
διαδικασία της πρώτης φάσης.
Κατά την διενέργεια της δημοπρα-
σίας συντάσσεται πρακτικό το
οποίο μετά την λήξη της δημοπρα-
σίας υπογράφεται από τον μει-
οδότη και τον εγγυητή του.
Η παρούσα δημοσιεύεται στις εφη-
μερίδες «Μαχητική Φωνή»,
«Εβδόμη Ηλέκτρα Βενετσάνου»
και το πλήρες κείμενο της διακήρυ-
ξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Δήμου. ( www.halandri.gr )
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες παρέχονται από τον κο
Απόστολο Μαρούλη, τηλέφωνο 213-
2023871, FAX 213-2023904, email di-
motiki.periousia@halandri.gr

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Συμεών (Σίμος) Ρούσσος

Ψηφιακή υπογραφή της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρυσαφογεώργη
Μαρία 
ΤΗΛ: 213 2030613
Fax: 2132030630
Αγ. Στέφανος  08/06/2016
Αριθ. πρωτ:  15511  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ διακη-
ρύσσει  ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρω-
σης το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-
πτωσης σε ακέραιες μονάδες στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως
αυτές προσδιορίζονται από το πα-
ρατηρητήριο τιμών υγρών καυσί-
μων ή τον αρμόδιο φορά φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία για τα

πετρελαιοειδή και προσφορά μονά-
δος για τα λιπαντικά και τα υπό-
λοιπα προϊόντα και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη προ-
σφορά,  για την «Προμήθεια καυσί-
μων κίνησης – θέρμανσης &
λιπαντικών, για τις ανάγκες του
Δήμου και των νομικών προσώπων
αυτού για το έτος 2016-2017» προ-
ϋπολογισμού (512.176,24) ευρώ
πλέον του αναλογούντος  ΦΠΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα), 2286/95 και Υ.Α. 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του συστή-
ματος .Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheues.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 18.07.2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προμηθευτών (εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
ΕΚΠΟΤΑ) και συνεταιρισμοί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του συνολικού ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού της προμήθειας εκτός
Φ.Π.Α. ήτοι 10.243,90€, εφόσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύ-
νολο των υπό προμήθεια ειδών,
άλλως για ποσό που θα καλύπτει το
2% της προϋπολογισθείσας δαπά-
νης προ ΦΠΑ για την συγκεκριμένη
ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.
Πληροφορίες στα γραφεία του
Δήμου από ώρα 09:00 π.μ. έως
15:00 μ.μ. στο τηλέφ. 2132030613.
Η προκήρυξη για την ανωτέρω προ-
μήθεια στάλθηκε για δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης την 07.06.2016.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης
Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα
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“Παγώνει” η συγκρότηση

υπηρεσιακών συμβουλίων

στους ΟΤΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για

τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων

στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.

Οπως σημειώνεται στο έγγραφο του υπουργείου:

«Στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου “Επείγουσες διατά-
ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις” συμπεριλήφθηκε διάταξη (αρ.
171) με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με
τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του
άρθρου 30 του ν. 4369/2016.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την ενημέρωση
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, προκειμένου να μην
προβούν σε καμία σχετική, με τα οριζόμενα στο
άρθρο 171 του εν λόγω νομοσχεδίου, ενέργεια,
έως την παροχή νέων οδηγιών από την Υπηρεσία
μας, δεδομένου ότι επίκειται νέα νομοθετική ρύθ-
μιση αναφορικά με τα υπηρεσιακά συμβούλια των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σκροπονέρια Χαλκίδας, στα Βουλευ-

τικά, οικόπεδο ένα στρέμμα εντός σχεδίου και

έτερο συνεχόμενο επίσης ενός στρέματος πω-

λούνται μαζί ή χωριστά. Τηλ. 6937194268

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 Δημο-

τικού 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                  

Την άποψη ότι στην Ελλάδα

υπάρχει «μαζική καταπά-

τηση των δικαιωμάτων» στο

πλαίσιο της εφαρμογής των

προγραμμάτων δημοσιονο-

μικής προσαρμογής, εξέ-

φρασε σε συνέντευξη

Τύπου στις Βρυξέλλες ο

ανεξάρτητος εμπειρογνώ-

μονας των Ηνωμένων

Εθνών, Χουάν Πάμπλο Μπο-

χοσλάβσκι.

Το Συμβούλιο των Ηνωμέ-

νων Εθνών για τα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα ανέθεσε

στον ανεξάρτητο εμπειρο-

γνώμονα να αναλύσει και

να καταγράψει τις επιπτώ-

σεις των κρίσεων χρέους

στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ,

στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπο-

χοσλάβσκι πραγματοποίησε

αυτήν την εβδομάδα επί-

σημη επίσκεψη στα αρμόδια

ευρωπαϊκά όργανα, κατά

την οποία συναντήθηκε με

εκπροσώπους της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής, του Ευρω-

κοινοβουλίου, του

EuroWorking Group, καθώς

και με εκπροσώπους των

συνδικάτων και της κοινω-

νίας των πολιτών.

Ο Χ.Π. Μποχοσλάβσκι μι-

λώντας σε δημοσιογράφους

εξέφρασε την «ανησυχία»

του για την «αλλαγή πολιτι-

κής» στην ΕΕ, η οποία δίνει

«δυσανάλογη έμφαση στη
δημοσιονομική σταθερό-
τητα» και «υπονομεύει την
προηγούμενη ισορροπη-
μένη προσέγγιση που δια-
σφάλιζε οικονομική
σταθερότητα, ισότητα και
κοινωνική συνοχή».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα

την Ελλάδα, ανέφερε πως

είναι «προφανές» ότι η Ελ-

λάδα χρειάζεται ένα «ελά-

χιστο δημοσιονομικό

περιθώριο», έτσι ώστε να

διασφαλίσει πως «τα βα-
σικά ανθρώπινα δικαιώ-
ματα γίνονται σεβαστά».
«Δεν είναι αποδεκτό ορι-
σμένοι άνθρωποι να μην
έχουν τη δυνατότητα να
αγοράσουν φαγητό, να χά-
νουν την πρόσβαση σε βα-
σική ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη ή να μη μπο-
ρούν να κρατήσουν μια
στέγη πάνω από το κεφάλι
τους» υπογράμμισε ο διε-

θνής εμπειρογνώμονας.

Ο ίδιος τόνισε πως η ευθύνη

για το σεβασμό των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων στο

πλαίσιο των προγραμμάτων

προσαρμογής είναι «κοινή»

και αφορά τόσο τους πιστω-

τικούς οργανισμούς, όσο

και τα κράτη-μέλη που

«προτείνουν και εφαρμό-

ζουν» τα προγράμματα. «Αν

και τα κράτη-μέλη της ΕΕ

είναι πρωταρχικά υπεύθυνα

για την εκπλήρωση των διε-

θνών τους υποχρεώσεων

για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, διεθνείς οργανισμοί

συμπεριλαμβανομένης της

ΕΕ, των οργάνων της και

των χρηματοπιτωτικών

ιδρυμάτων, αλλά και του

ΔΝΤ και της Παγκόσμιας

Τράπεζας, δεν είναι υπε-

ράνω της διεθνούς νομοθε-

σίας για τα ανθρώπινα

δικαιώματα», επισήμανε ο κ.

Μποχοσλάβσκι.

Αναφερόμενος στο ελλη-

νικό χρέος, ο εμπειρογνώ-

μονας των Ηνωμένων

Εθνών χαρακτήρισε «πολύ

λίγα και πολύ αργά» τα όσα

έχουν προτείνει οι δανει-

στές της Ελλάδας ως λύση.

«Η βασική μου σύσταση
προς τους δανειστές της
Ελλάδας είναι ότι η ελά-

φρυνση του ελληνικού χρέ-
ους είναι απολύτως απαραί-
τητη», σημείωσε ο ίδιος,

χαιρετίζοντας το γεγονός

ότι πλέον υπάρχει ευρεία

αναγνώριση ότι το ελληνικό

χρέος είναι «μη βιώσιμο».

«Τώρα πρέπει να ληφθεί

δράση», υπογράμμισε, εκ-

φράζοντας την ανησυχία

του για το ότι με βάση τις

τελευταίες αποφάσεις «η
ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους έχει αναβληθεί
μέχρι το 2018» και έχει
«αποκλειστεί κατηγορημα-
τικά» το «κούρεμα».
Επιπλέον, ο X. Μποχοσλάβ-

σκι επισήμανε πως το τε-

λευταίο πακέτο μέτρων που

πέρασε η ελληνική κυβέρ-

νηση «υπό την πίεση των

διεθνών πιστωτών» της και

το οποίο περιλαμβάνει «πε-
ραιτέρω περικοπές στις
συντάξεις ύψους 3,6 δισ.
και αύξηση του ΦΠΑ στο
24%» μπορεί να έχει «βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρό-
θεσμες επιπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώματα».

Τέλος, καλωσόρισε την πρω-

τοβουλία που πήρε η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο

του 2015 να διενεργήσει μια

αξιολόγηση των κοινωνικών

επιπτώσεων του τρίτου προ-

γράμματος οικονομικών με-

ταρρυθμίσεων που εφαρμόζει

η Ελλάδα. Ωστόσο ο X. Μπο-

χοσλάβσκι πρόσθεσε, πως

πέρα από την αξιολόγηση των

κοινωνικών επιπτώσεων, πρέ-

πει να ενσωματωθεί και μια

αξιολόγηση των επιπτώσεων

στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η πρόταση της Επιτροπής για

έναν Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοι-

νωνικών Δικαιωμάτων θα πρέ-

πει εκτός από το κοινωνικό

κεκτημένο τής ΕΕ να αντικα-

τοπτρίζει και τις διεθνείς υπο-

χρεώσεις των κρατών-μελών

για τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα», κατέληξε ο Χουάν

Πάμπλο Μποχοσλάβσκι.
euro2day.gr

Μαζική καταπάτηση 

δικαιωμάτων στην Ελλάδα

λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνά-
ςΤηλ: 213 2030623
Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 10/06/2016
Αριθ. Πρωτ: 15968 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη προσφορά για την

ανάθεση της εν θέματι προμήθειας,
για το σύνολο των ειδών ή για το
σύνολο του κάθε τύπου οχημάτων
(α/α είδους από 1 έως 2) όπως αυτά
προσδιορίζονται με την 7/2016 με-
λέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρ-
χεται στα €76.900,00 πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή
προσφορών : 17/06/2016
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 11/07/2016 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-

γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α. ή για κάθε μια από τις
ομάδες που ο ενδιαφερόμενος θα
συμμετάσχει, με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για εκατόν εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν  από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Χαράλαμπος Μυλωνάς
(τηλ.2132030623) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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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

Βόριο ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την οστεοπόρωση
Το βόριο είναι ένα βασικό ιχνοστοιχείο  για τα φυτά, τα ζώα

και τον άνθρωπο. Η έλλειψη βορίου στα ζώα καθυστερεί

την ανάπτυξή τους.  Το βόριο σχετίζεται με το ασβέστιο,

το μαγνήσιο και το μεταβολισμό του φωσφόρου. Αυξάνει,

επίσης, τα επίπεδα στο σώμα των άλλων σημαντικών θρε-

πτικών συστατικών, όπως βιταμίνη C, ασβέστιο, χαλκός και

μαγνήσιο. Ακόμη, φαίνεται να αυξάνει τα επίπεδα οιστρο-

γόνων σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και σε υγιείς άν-

τρες. Είναι απαραίτητο για την μετατροπή των

οιστρογόνων και της βιταμίνης D στις περισσότερο ενεργές

μορφές τους. Η ανεπάρκεια βορίου κάνει πιο έντονη την

ανεπάρκεια της βιταμίνης D. Όταν λείπει η βιταμίνη D οι

ανάγκες σε βόριο είναι αυξημένες 

Οστεοπόρωση Εμμηνόπαυση και βόριο

Τόσο τα οιστρογόνα όσο και η βιταμίνη D παίζουν καθορι-

στικό ρόλο στην υγεία των οστών. 

Μια ημερήσια συμπληρωματική πρόσληψη 3 χλγρ βορίου

επηρεάζει έντονα θετικά το μεταβολισμό των μετάλλων.

Ενώ επηρεάζει θετικά την απορρόφηση μαγνησίου, περιο-

ρίζει την απέκκριση ασβεστίου και μαγνησίου στα ούρα, ιδι-

αίτερα σε άτομα με χαμηλές προσλήψεις μαγνησίου. Η

απέκκριση φωσφόρου περιορίζεται, επίσης, σε χαμηλό μα-

γνήσιο, αλλά όχι σε φυσιολογική πρόσληψη μαγνησίου. 

Το βόριο, βοηθά στην πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής

οστεοπόρωσης και την οικοδόμηση των μυών. Μια μελέτη,

που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας των

ΗΠΑ, ανέφερε ότι εντός οκτώ ημερών από τη καθημερινή

λήψη 3 χιλιοστοσταμμαρίων βορίου επιπλέον στην δια-

τροφή τους, μια ομάδα ελέγχου μετεμμηνοπαυσιακών γυ-

ναικών, έχασε 40 τοις εκατό λιγότερο ασβέστιο, ένα τρίτο

λιγότερο μαγνήσιο και ελαφρώς λιγότερο φωσφόρου,

μέσω των ούρων τους από ό,τι είχαν πριν από την έναρξη

του συμπληρώματος βορίου. Το πρόσθετο βόριο αυξάνει,

επίσης τις σεξουαλικές ορμόνες σε υπομαγνησιαμία. Αυτό

συμβαίνει, λόγω ενεργοποίησης της βιταμίνης D, που αυ-

ξάνει την πρόσληψη ασβεστίου και τη σύνθεση των σεξουα-

λικών ορμονών μέσα στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι το καθη-

μερινό συμπλήρωμα της διατροφής, μόνο με 3 χλγρ βορίου

εμποδίζει την απώλεια ασβεστίου και την απομετάλλωση

των οστών στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Αρθρίτιδα και βόριο

Όπου η πρόσληψη βορίου είναι χαμηλή υπάρχουν αυξη-

μένα ποσοστά αρθρίτιδας. Ο άνθρωπος και τα ζώα αντι-

δρούν καλά σε συμπληρωματικές προσλήψεις 6 - 9 χλγρ

βορίου καθημερινά και τα συμπτώματα της αρθρίτιδας σε

μερικές εβδομάδες εξαφανίζονται στο 80-90% των περι-

πτώσεων. Αυτή η θεραπευτική δόση των 6-9 χλγρ πρέπει

να ελαττωθεί στα 3 χλγρ, από τη στιγμή που θα εξαφανι-

σθούν τα συμπτώματα. Βασικά αν συμπληρωθούν 3 μγρ βό-

ρακα στα 2 μγρ βόρακα της διατροφής τα συμπτώματα της

αρθρίτιδας εξαφανίζονται. Τα οστά με αρθρίτιδα περιέχουν

το μισό βόριο από τα υγιή οστά.

Μνήμη και βόριο

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως ορισμένες μελέτες συν-

δέουν τα συμπληρώματα βορίου με ενισχυμένο συντονι-

σμό, συγκέντρωση και βελτίωση τόσο της

βραχυπρόθεσμης, όσο και της μακροπρόθεσμης μνήμης.

Σε καταστάσεις άγχους και στρες υπάρχει ανάγκη για αυ-

ξημένο βόριο.

Το βόριο έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί κατά του καρ-

κίνου, της υψηλής χοληστερόλης, της λευχαιμίας, της ρευ-

ματοειδούς αρθρίτιδας, καθώς και για την ανεπάρκεια της

βιταμίνης D.

Η διατροφή του ανθρώπου αποφέρει 2 χλγρ τη μέρα, ποσό

που αφομοιώνεται ικανοποιητικά και απεκκρίνεται με τα

ούρα.

Οι τροφές που περιέχουν βόριο

Όλες οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι πλούσιες σε

βόριο, ενώ υπάρχει μικρή ποσότητά του στα κρέατα, τα

ψάρια και τα πουλερικά. Σημαντική ποσότητα σε βόριο πε-

ριέχεται στα μήλα, τα καρότα, τα σταφύλια, τα φυλλώδη

λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, τα αχλάδια, τα δημη-

τριακά, στις σταφίδες, τα όσπρια, τα καρύδια και το αβο-

κάντο. Ποτά, όπως, το κρασί, ο μηλίτης και η μπύρα

περιέχουν σημαντικά ποσά από το μέταλλο αυτό.

Μην παίρνετε περισσότερα από 3 χιλιοστόγραμμα καθημε-

ρινά βορίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοξικά συμπτώματα εμφανίζονται με προσλήψεις πάνω από

100 χλγρ περίπου.

Η μοιραία δοσολογία στους ενήλικες είναι 15-20 γρ και στα

βρέφη 3-6 γρ. Επανειλημμένες προσλήψεις του σε μικρά

ποσά μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστικά φαινόμενα

συσσώρευσης.

Η τοξικότητα του βορίου μπορεί να προκαλέσει απώλεια

μαλλιών, δερματικά εξανθήματα, ναυτία, εμετό, διάρροια,

κοιλόπονο και πονοκέφαλο. Εχουν επίσης αναφερθεί, σπά-

νιες περιπτώσεις υψηλής αρτηριακής πίεσης, ευερεθιστό-

τητα, αδυναμία, λήθαργος, κατάθλιψη, πυρετός,

υπερθερμία, τρόμος και παροξυσμός.

Στα παιδιά, η τοξικότητα μπορεί να εφαρμοσθεί και κατά

την εφαρμογή πούδρας που περιέχει βόριο σε σκασμένες

περιοχές της επιδερμίδας. Γι΄αυτό το λόγο, τέτοιες πού-

δρες επικονίασης δεν θα πρέπει να περιέχουν πάνω από

5% βορικού οξέος ή βόρακα. 

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή

μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

Test μνήμης
στο Δήμο 3Β

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με τον ΑΝΑΚΟΥ-

ΦΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΟΪΚΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ «Η ΠΑΝΑΚΕΙΑ» ενημερώνει ότι θα πραγ-

ματοποιήσει 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 χω-

ριστά και στην περίπτωση που χρήζουν περαιτέρω

διερεύνησης θα ακολουθήσει ραντεβού για ΝΕΥΡΟ-

ΛΟΓΙΚΗ εκτίμηση.

Oι πρώτες εξορμήσεις στις κοντινές

παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει και

μαζί με αυτές τα πρώτα «ααααχ» από

τα καψίματα σε πλάτες, ώμους και

όπου αλλού.

Tι πρέπει να κάνετε για να αντιμετω-

πίσετε αποτελεσματικά το κάψιμο της

πρώτης ηλιοθεραπείας:

Αν το έγκαυμα γίνει αντιληπτό ήδη όσο

είστε στην παραλία, μετακινηθείτε αμέ-

σως κάτω από την ομπρέλα, απλώστε

μία αλοιφή και αν έχετε μαζί σας πάρτε

μία ασπιρίνη. Έχει αντιφλεγμονώδη

δράση και θα σας ανακουφίσει.

Αν έχει περάσει ήδη ένα 8ωρο, και αρ-

χίσετε να πονάτε, τότε τα πράγματα

είναι πιο δύσκολα. Απλώστε μία αλοιφή

που θα σας δροσίσει ή ένα ειδικό γαλά-

κτωμα, ακόμα και κρύο γιαούρτι που

είναι η πατροπαράδοτη μέθοδος της

μαμάς. Μην παραλείψετε να κάνετε

συχνά κρύα ή χλιαρά ντους, ενώ για να

ανακουφιστείτε από τον πόνο πάρτε

ένα αντιφλεγμονώδες όπως ασπιρίνη.

Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποι-

ήσετε πάγο γιατί θα επιδεινώσει την κα-

τάστασή σας.

Αν το έγκαυμα είναι δεύτερου βαθμού

τότε η αποθεραπεία θα διαρκέσει κά-

ποιες μέρες παραπάνω. Εκτός από τα

ντους, τις αλοιφές και τα παυσίπονα,

τα οποία καλό θα είναι να μην τα

εφαρμόσετε μόνο για μία μέρα, προ-

σθέστε και ξύδι, ενώ κάντε και συ-

χνές κομπρέσες. Αν ανεβάσετε

πυρετό μην ανησυχείτε, είναι από το

έγκαυμα. Αποφύγετε τα ξενύχτια και

το αλκοόλ για λίγες μέρες, ξεκουρα-

στείτε και πιείτε πολύ νερό.

Το πρώτο «κάψιμο» στον ήλιο: 

3 τρόποι για να το αντιμετωπίσετε
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Το 1ο τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής

του Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ συμμετείχε

με επιτυχία στο 26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

στο κλειστό γυμναστήριο Ηρακλείου

Αττικής. 

Οι 27 αθλήτριες του 1ου τμήματος, με

προπονήτρια την Αγγελική Μάρκου,

για άλλη μία φορά απέδειξαν στο ταπί

την σοβαρότητα και την πληρότητα

τους σαν ομάδα, ενθουσίασαν το

κοινό με τις ικανότητές τους στη ρυθ-

μική γυμναστική και απέσπασαν θερμό

χειροκρότημα για το πρόγραμμα «Η
Μεταμόρφωση της Πεταλούδας» που

εκτέλεσαν άψογα με συγχρονισμό.

Οι επόμενες παρουσιάσεις τους θα

είναι:

• Στο STAR GYM CONTEST, 12 Ιου-

νίου στο κλειστό γυμναστήριο Ζο-

φριάς του Δήμου Φυλής, που

οργανώνεται από τον Κότινο Μετα-

μόρφωσης και την Ελληνική Γυμνα-

στική Ομοσπονδία όπου θα

συμμετάσχει το 2ο τμήμα του Ομίλου,

• Στο 16ο  Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστι-

κής Ανατολικής Αττικής, στις 18 Ιου-

νίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυ-

ρίου όπου θα συμμετάσχουν και τα

δύο τμήματα και 

• στις 21 Ιουνίου στο COSMO GYM

FESTIVAL στο Περιστέρι όπου θα συμ-

μετάσχει το 1ο τμήμα.

Oι “πεταλούδες” της Νίκης Κερατέας

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή (5/6) με επιτυχία το 24ο εσω-

τερικό τουρνουά ακαδημιών του Πρωτέα Βούλας «Αγγέλα

Μικεδάκη». Συμμετείχαν 550 αγόρια και κορίτσια  των τμη-

μάτων υποδομής του συλλόγου, χωρισμένα σε επτά κατη-

γορίες.

Το βράδυ της Κυριακής (5/6) με το τέλος των τελικών αγώ-

νων κάθε κατηγορίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης

του τουρνουά και οι απονομές, με τη συμμετοχή παιδιών,

γονιών, φίλων και παραγόντων της περιοχής καθώς και η

Δημοτική Αρχή. 

Τη βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Πρωτέα Χρήστος Βασι-

λειάδης, κάνοντας έναν απολογισμό της χρονιάς που

έφυγε και ανοίγοντας την νέα σεζόν που ξεκινάει με τις

νέες εγκαταστάσεις, που αλλάζουν την όψη του αθλητικού

κέντρου της Βούλας (δύο νέα ανοικτά γήπεδα· ένα διαστά-

σεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και ένα γή-

πεδο juniors).

Σε λειτουργία επίσης τέθηκε ο κλιματισμός του Κλειστού

Γεώργιος Γεννηματάς της Βούλας. Ο Πρωτέας συνέταξε

και δώρισε στο Δήμο 3Β τη μελέτη του έργου και ο Δήμος

το χρηματοδοτησε και τοκατασκεύασε. 

Στην γιορτή αυτή βραβεύθηκαν από το Σύλλογο, ο  Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμαρχος Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος και οι χορηγοί για την προσφορά τους στο

έργο της ανακατασκευής των αθλητικών χώρων.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις, με πρώτη στην ανδρική ομάδα

του Πρωτέα για την άνοδο της στην Β Εθνική για πρώτη

φορά στην ιστορία της. Η ομάδα των ανδρών σε 3 χρόνια

έχει επιτύχει τρεις σερί ανόδους κατηγοριών και την εφε-

τινή σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ΄Εθνικής, ενώ

αποτελείται από πολλά παιδιά που προήλθαν από την βάση

των ακαδημιών του Πρωτέα.

Με επιτυχίες στις αποσκευές της, επέστρεψε από το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Πινγκ- Πονγκ, (στην Ισπανία), η ελληνική αποστολή

Βετεράνων. Το πρωτάθλημα αυτό γίνεται σε ατομικό και διπλό

επίπεδο και ξεκινάει σε ομίλους των 4 αθλητών. Οι δύο πρώτοι

κάθε ομίλου συνεχίζουν στο κυρίως ταμπλό ενώ οι δύο τελευταίοι

συμμετέχουν σε αγώνες «κατηγορίας».

Στα ατομικά, στο κυρίως ταμπλό πέρασαν στην ηλικιακή κατηγο-

ρία των 50-59 ετών ο ΔΟΥΗΣ, ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στην κα-

τηγορία των 65-69 ο ΜΑΝΔΗΛΑΣ, στην κατηγορία των 75-79 ο

ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, στις γυναίκες των 40-50 η ΚΟΥΚΑ.

Στο κυρίως ταμπλό, που οι αγώνες είναι ΝΟΚ ΑΟΥΤ, πέρασε μόνο

ο ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ που νίκησε έναν Εγγλέζο με 3-0 και έναν

Ισραηλινό με 3-1. Στον επόμενο αγώνα έχασε με 3-1 από Κινέζο. 

Με τις νίκες που έκανε έφτασε μέχρι τους 32 καλύτερους αθλη-

τές στον κόσμο στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στα διπλά από τους ομίλους πέρασε μόνο η ΚΟΥΚΑ με συμπαί-

κτρια μία Γιαπωνέζα. Στο κυρίως ταμπλό έχασαν.

Στους αγώνες ...παρηγοριάς, πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο ΝΙΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ με 4 συνεχόμενες νίκες και έφτασε μέχρι τους 16 καθώς

και ο ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 2 νίκες.

Στα διπλά παρηγοριάς ο ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ με συμπαίκτη

Σουηδό, έκαναν 2 νίκες και φτάσανε μέχρι του; 16, ενώ ο ΣΤΕΡ-

ΓΙΟΠΟΥΛΟΣ με συμπαίκτη Ιταλό έκαναν 4 συνεχόμενες νίκες και

έφτασαν μέχρι τους 8.

Την όλη αποστολή αποτελούσαν οι: ΔΟΥΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΛΑΚΑΝΤΩ-

ΝΑΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΟΥΡΗ, ΚΟΥΚΑ, ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΨΗΣ,

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ και ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ  ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Γιορτή λήξης, του Πρωτέα Βούλας,  με βραβεύσεις αθλητών και χορηγών
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Καταιγισμός πολιτικών γεγονότων, και

είδήσεων, κατακλύζουν με τρόπο βίαιο

την είδη υποβαθμισμένη Ζωή μας.

Tελευταία μάλιστα,  εμφανίστηκε με

μεγάλο “σαματά” μια πολύ παλιά ιστο-

ρία, με καινούργιο περιτύλιγμα, την

οποία η Κυβέρνηση Τσίπρα όπως δεί-

χνουν τα πράγματα, θέλει  να την τε-

λειώσει όπως - όπως. Και αναφέρομαι

στο προ μελετημένο έγκλημα, της πώ-

λησης του “Ελληνικού”,  6.200 στρεμ-

μάτων, ή πιο σωστά, για να λέμε τα

πράγματα με το όνομά τους, της ΑΡ-

ΠΑΓΗΣ από τις επιχειρήσεις “Λάτση”,

για την μετατροπή του, στο Μεγαλύ-

τερο “Καζίνο - Πορνείο” της Ευρώπης,

αφού ως γνωστόν αυτά πάνε  πακέτο,

μια και στην ουσία, το ένα προωθεί τις

δουλειές του  άλλου. Ό,τι ακριβώς γι-

νόταν στην ΚΟΥΒΑ από τους Αμερικά-

νους, προτού ο Κάστρο τους πετάξει

έξω. Παρά το γεγονός, ότι στο μακρινό

1996 ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας

Σημίτης, μας είχε βεβαιώσει, ότι θα γι-

νόταν το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώ-

πης. 

Βέβαια υπάρχει μια ασφαλιστική δι-

κλείδα που ορίζει ρητά το άρθρο 2 § 6

του νόμου 4062/2012, ότι, είναι υπο-

χρεωτική η έκδοση προεδρικού διατάγ-

ματος για την πολεοδόμηση των 6.200

στρεμμάτων που καθορίζει τις χρήσεις

Γης. Κάποιοι όμως τεχνοκράτες, παρά

τους νόμους και τις γραφές, έχοντας

τον “τρόπο τους” κατάφεραν με την

απειλεί την εκταμίευση της δόσης του

Ιουνίου, να βάλουν ως προαπαιτού-

μενο, το “Ελληνικό” στο τραπέζι.  Aν με

ρωτήσει κανείς σχετικά, ένα θα πω: ότι,

η ιστορία του “Ελληνικού”, όσο ο Λαός

κοιμάται στην πολυθρόνα του, είναι τε-

λειωμένη. Εκείνο όμως που με ενδια-

φέρει, αν θέλετε και προσωπικά, είναι

τα 1.200 στρέμματα του Αγ. Κοσμά,

γιατί είναι ο μοναδικός χώρος στο Λε-

κανοπέδιο, που δίνει τη δυνατότητα σε

χιλιάδες απλούς ανθρώπους, ερασιτε-

χνικά σωματεία και εκατοντάδες ερα-

σιτέχνες αθλητές να αθλούνται, εδώ

και χρόνια, και όχι μόνο, αφού, φιλοξε-

νούνται δεκάδες Ολυμπιακά Αθλή-

ματα, και η Εθνική Ομάδα Στίβου με τις

ανάλογες εγκαταστάσεις…

Σε μια μεγάλη Συνέντευξη που είχα

πάρει στις 4/4/2011 από τον Πρόεδρο

του ΔΣ του Αγ. Κοσμά κ. Απόστολο

Ρήγα είχαν επισημανθεί τα προβλή-

ματα που αντιμετώπιζε, από τότε το

Αθλητικό κέντρο, κυρίως ζητήματα

συντήρησης και καθαριότητας: «Τη δε-
καετία του ‘80 ο Αγ. Κοσμάς είχε 250
εργαζόμενους, και σήμερα εν έτει
2011 έχουμε λιγότερους από 60, και
επιπλέον φιλοξενούμε στις εγκατα-
στάσεις  που έγιναν για τους Ολυμπια-
κούς της Αθήνας τις Εθνικές Ομάδες
των περισσότερων  Ολυμπιακών Αθλη-
μάτων»
Τι υπάρχει σήμερα στον Αγ, Κοσμά κ.

Πρόεδρε;; ……«Έχουμε 4 γήπεδα
ανοικτά για Μπάσκετ, 2 γήπεδα χωμά-
τινα Ποδοσφαίρου, 1 γήπεδο αντισφαί-
ρισης, Μία αίθουσα Βαρών, 1
προπονητήριο Χόκεϋ, 2 γήπεδα ποδο-
σφαίρου (ΕΠΟ), 1 στίβο 400μ. με 8 δια-
δρομές (ολυμπιακών προδιαγραφών),
Χώρος Ρίψεων, Περιφερειακή δια-
δρομή για Τζόκιν, Συγκρότημα γηπέ-
δων Ποδοσφαίρου 5Χ5 (7 γήπεδα εκ
των οποίων τα 2 για τα σχολεία),
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ…για
Μποξ… Ενόργανη και Ρυθμική Γυμνα-
στική, Στίβο, Μπάσκετ, Πυγμαχία,
Πάλη, Τζούντο, Άρση Βαρών, Παιδική
Χαρά, Υπαίθριο Θέατρο, Συγκρότημα
Ξενώνων κ.λπ. Πώς θα καθαριστούν
και θα συντηρηθούν όλα αυτά με λιγό-
τερα από 60 άτομα προσωπικό και με
συνεχείς μειώσεις της Κρατικής επιχο-
ρήγησης;;;»
Αυτά τα λίγα από τον τότε Προεδρο

του Αγ. Κοσμά κ. Απόστολο Ρήγα. Και

το ΜΕΓΑ ερώτημα που εύλογα δημι-

ουργείται σήμερα, προς την Πολιτεία

είναι εάν στην πώληση του Ελληνικού,

υπολογίζονται και τα 1200 στρέμματα

του Αγ. Κοσμά γιατί τότε θα μιλάμε για

ακόμα μία καταστροφή… ίσως τη με-

γαλύτερη αυτή τη φορά στο χώρο του

αθλητισμού. Πού θα πάει ο απλός κό-

σμος που γυμνάζεται;;; πού θα πάνε τα

δεκάδες ερασιτεχνικά σωματεία, με

τους εκατοντάδες αθλητές τους;;;  πού

θα πάνε οι αθλητές των Εθνικών Ομά-

δων των Ολυμπιακών Αθλημάτων;;; 

Χάρισε η Πολιτεία ερήμην του Λαού

που το είχε πληρώσει, με ιδρώτα το

Στάδιο Καραϊσκάκη, στην Ποδοσφαι-

ρική Επιχείρηση Ολυμπιακός πετώντας

έξω όλο τον αθλητισμό του Λεκανοπε-

δίου, και τα σχολεία του Πειραιά. Στη

συνέχεια είναι έτοιμη  η Πολιτεία να

“χαρίσει 20 εκατομ. ευρώ ερήμην του

Ελληνικού Λαού” στην ιδιωτική επιχεί-

ρηση του κ. Μελισσανίδη, που με αυτά

τα χρήματα θα μπορούσε να γίνει ένα

θαυμάσιο Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρο

σε συνεργασία με το Δήμο Ν. Φιλαδέλ-

φειας Χαλκηδώνας και 10 εκατομ.

ευρώ. στον κ. Αλαφούζο για τη δική

του Ποδοσφαιρική Επιχείρηση και η

“αριστερή”  Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα...

“άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε”.

Αλλά και το Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλ-

λιμάρμαρο) γιατί να κλείσει για τα σω-

ματεία και τους αθλητές; 

Φοβάμαι ότι σε λίγο, και μετά και την

πώληση του ΟΑΚΑ,  δεν θα έχουμε

πουθενά χώρους για άθληση. Θα πρέ-

πει λοιπόν να κάτσουμε επιτέλους, να

σκεφτούμε σοβαρά, τι θα γίνει και με

αυτούς που τους έχουμε αφήσει “εν

λευκώ” να διαχειρίζονται τη ζωή τη

δική μας, των παιδιών μας και των εγ-

γονών μας;;;;;;;     

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Εξαφανίζουν τους δημόσιους

χώρους μαζικής άθλησης!!

Aνάπτυξη Ακαδημιών
στην ΑΣΠΕ “Θέτις” 

H Θέτις Bούλας στην αδιάκοπη προσπάθειά της για ανά-

πτυξη των ακαδημιών της, ανακοινώνει την έναρξη της

συνεργασίας με την καταξιωμένη προπονήτρια Καρολίνα

Μπαρζούκα, η οποία αναλαμβάνει ως επικεφαλής των

αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου.

Συγχρόνως ανακοινώνεται η ανανέωση της συνεργασίας

με τους προπονητές Κώστα Σωτηρόπουλο, Τάσο Τεν-

τζέρη,  Χαρά Σάκκουλα,  Χρυσάνθη Χριστοδούλου και Δη-

μήτριο Γκίκα.                                                        

Τέλος διακόπτεται η συνεργασία με την προπονήτρια

Μαρία Πλαγιαννάκου - για προσωπικούς της λόγους,  την

οποία o σύλλογος ευχαριστεί για την πολύτιμη και πολύ-

χρονη προσφορά της.

Με απονομές, φωτογραφίες

και πολλά χαμόγελα έληξε η

αγωνιστική χρονιά για τους

μικρούς ποδοσφαιριστές του

Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης.

Ο ΑΟΒ διοργάνωσε γιορτή

λήξης το Σάββατο 4 Ιουνίου

2016 στις εγκαταστάσεις του

στο Καβούρι, όπου δόθηκαν

μια σειρά από αγώνες με τις

ομάδες Δάσος Χαϊδαρίου,

Υμηττός και 41ο Δημοτικό

Σχολείο Περιστερίου.

Καλοκαιρινά Camp στο Δήμο 3B

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι καλοκαιρι-

νές αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά που πραγμα-

τοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το

2015, μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), αποφασίστηκε η διορ-

γάνωση νέων δραστηριοτήτων και για το καλοκαίρι του

2016. Οι «Καλοκαιρινές Αθλητικές και Δημιουργικές

Δραστηριότητες 2016», απευθύνονται σε παιδιά 6 έως

14 ετών και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις

του «Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης»

(Αγίου Γεωργίου 2, Καβούρι) σε τρεις περιόδους:

Οι εγγραφές  ξεκίνησαν από 9 Ιουνίου έως και τις 16

Ιουνίου 2016, στα γραφεία του ΟΑΠΠΑ, (Αφροδίτης 2,

Βουλιαγμένη), ώρες 9π.μ. έως 12.30 π.μ., ή ηλεκτρο-

νικά στο: oappa11@gmail.com

Τηλέφωνα Πληροφοριών : 2132020710 - 714.

σ.σ. Με νέο έγγραφο ο Δήμος 3Β μας ενημέρωσε μόλις

την πρώτη ημέρα των εγγραφών(!) ότι οι θέσεις έκλει-

σαν ήδη. Εύλογο είναι να δημιουργούνται ερωτημα-

τικά...

Καλοκαιρινές Ενασχολήσεις

για παιδιά,  στον Δήμο

Μαρκοπούλου!

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

προσκαλούν και φέτος, τους μικρούς, να συμμετάσχουν

στις Αθλητικές & Πολιτιστικές Ενασχολήσεις παιδιών δη-

μοτών, ηλικίας 6 έως 15  ετών, που πραγματοποιούνται

στον Δήμο  για 4η συνεχή χρονιά!

Τα παιδιά, θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν, υπό την

επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών, με τις δραστηριό-

τητες: ενόργανη γυμναστική, μπάσκετ, ρυθμική, ποδό-

σφαιρο, μπάντμινγκτον, βόλεϊ, παραδοσιακοί χοροί,

στίβο, χάντμπολ, εικαστικά, μουσική, μαθήματα Α’ βοη-

θειών και μαθήματα ασφαλούς οδήγησης.

Οι ώρες  είναι καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) από

8:00π.μ. έως 3:00μ.μ. και ο τόπος της ενασχόλησής τους,

το Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-

πούλου (31ο χλμ. Λεωφ. Σουνίου).

Οι εγγραφές, 8π.μ. έως 3μ.μ., στον 2ο όροφο του Δημαρ-

χείου, γραφείο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ενώ πληροφορίες μπο-

ρείτε να ζητήσετε στο τηλ. 22990-20197.

Γιορτή λήξης στον Α.Ο. Βουλιαγμένης



O Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας

οι Εκδόσεις ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ και η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ

σας προσκαλούν στην παρουσίαση των βιβλίων της 

Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα”*  και “Φιλομάθεια”

την Κυριακή 19 Ιουνίου, 11 το πρωί 

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 Βούλα)

Τα βιβλία θα παρουσιάσουν:

- Ο Κώστας Βενετσάνος, δημοσιογράφος

- Ο Κων/νος Μάναλης ε.τ. δικηγόρος

- Ο Πέτρος Ιωαννίδης, καθηγητής φιλόλογος Μ.Ε.

- Η συγγραφέας Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με ζωντανή μουσική από την 

Χριστίνα Γκουντέλια, μουσικολόγο Α.Π.Θ., στο πιάνο και από τη 

Βάσω Κορδώση στο τραγούδι.

Το χορός της “ευγονίας” θα παρουσιάσει η Ρία Σανιδά, χορογράφος,

χοροδιδάσκαλος. 

* “Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα” αναφέρεται στην πραγματική ιστορία ενός παιδιού, που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια

των Τούρκων, το 1922 και κολυμπώντας έφθασε στην Ελλάδα, όπως τα κατέγραψε στο ημερολόγιό του.

Αυτή η εκδρομή ήταν για  “νέους”, όπως εμείς! Πολλά τα

αξιοθέατα και λίγη η ξεκούραση. Στο Αιτωλικό,  μας ανοίξε

ο αντιδήμαρχος το μουσείο της Βάσως Κατράκη, γιατι δεν

υπάρχει υπάλληλος. Ευτυχώς, γιατί  θα χαναμε την ευκαι-

ρία να δούμε τα καλύτερα έργα και τις μήτρες της  διεθνούς

φήμης χαράκτριας. Η ενημέρωση που μας εκανε, δεν ηταν

απλα επαγγελματική, ήταν με μεράκι και θαυμασμό για την

πρωτοπόρο και ταλαιπωρημένη απ την χούντα Βασω Κα-

τράκη.        

Στο Μεσολογγι σταματήσαμε μόνο για ενα γερό φαγοπότι

στην επώνυμη ταβέρνα,  και έναν περίπατο στον κήπο των

ηρώων. Φτάσαμε νωρίς το απόγευμα στην όμορφη Ναύπα-

κτο. Το ξενοδοχείο ΑΚΤΗ, χωρίς πολλά αστέρια ήταν ποι-

οτικό, πεντακάθαρο και φιλόξενο. Απολαυστικός ο

περίπατός μας στο Eνετικό λιμάνι, μεζεδάκι κάτω απ τα

πλατάνια της πλατείας, ρομαντική βραδυά με θέα τη θά-

λασσα, φοιτητόκοσμος στα μπαράκια και στο βάθος η γέ-

φυρα του Ρίου φωτισμένη.  Το πρωινό μας ποικίλο, αλλα

και ποιοτικό. Την Κυριακή βρεθήκαμε στην αρχαία Ηλιδα,

την διοργανώτρια πολη των Ολυμπιακών αγώνων. Η Ήλιδα

είχε γυμνάσιο με πολλούς περιβόλους, θέατρο που δεν

είχε κερκίδες, αλλά οι θεατές παρακολουθούσαν την πα-

ράσταση από τα πρανή, παλαίστρα, αγορά, λουτρά και

ναούς. Κανείς μας δεν ειχε ξαναεπισκεφτεί τον αρχαίο

αυτό χώρο. Η ξεναγηση συνεχίστηκε στο  μουσείο, εργο

του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μπίρρη,  κατασκευάστηκε

κατά το χρονικό διάστημα 2002-2004 στην ΝΑ παρυφή της

αρχαίας πόλης, στις πλαγιές του λόφου της ακρόπολης.

Καλαίσθητο εξωτερικά και εναρμονισμενο με το περιβάλ-

λον και  με ανελκυστήρες. Ξεχωριστά εκθέματα ήταν μια

χάλκινη ζυγαριά και τα τμήματα του ψηφιδωτού δαπέδου

του 3ου αι. μ.Χ. που αναπαριστά τους άθλους του Ηρακλή.

Ενδιαφέρουσες μινιατούρες, κοσμήματα, εργαλεία και χρη-

στικά  αντικείμενα  αποδεικνύουν πως στην περιοχή υπήρχε

ήδη ζωή από την 3η χιλιετία π.Χ.

Στο δρόμο για Αμαλιάδα, περάσαμε απο τον οικοισμό των

τσιγγάνων που ειναι δίπλα στο φράγμα του Πηνειού ποτα-

μού.Το φραγμα, το μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο της

Πελοποννήσου, 80 μ. ύψους κ συνολικού μήκους 2 χλμ,

ονομάζεται και λιμνη Καραμανλή.  Πίσω από το φράγμα και

μέσα στον ταμιευτήρα υπήρχαν δύο χωριά που σκέπασε το

νερό.

Συνεχίσαμε τον δρόμο μας για το ονομαστό και άλλοτε με-

γαλοπρεπές μοναστήρι της Παναγίας Φραγκαβίλλας. Βυ-

ζαντινή εκκλησία του  11μ.Χ. αι. Η τούρκικη βεβήλωση

κατέστρεψε τις θαυμάσιες τοιχογραφίες που αναδείχθηκαν

μετά την αποκατάσταση του ναού.  Δέος και ευλάβεια νιώ-

σαμε κατω απ’ τα αιωνόβια πλατάνια. Ο πατήρ Ασημάκης

μάς ειπε ότι τώρα λειτουργεί εκεί φοιτητική εστία για 23

φοιτητες των ΤΕΙ Αμαλιάδος.

Καταλήξαμε στην Κουρούτα για μεσημεριανό και καφέ

στην παραλία. Μερικοί δεν μπόρεσαν ν’ αντισταθούν και

εκαναν μια βουτιά στην θαλασσα, οι υπόλοιποι,.... δεν αν-

τέχαμε. Ημασταν πλήρεις!!!!!

Έφη Τριανταφύλλου

Εκδρομή με την “Ευρυάλη” Βούλας στην αρχαία Ήλιδα


