
Go home TSIPRAS! Ήταν το κεντρικό σύνθημα της

οργανωμένης ατύπως από τη Ν.Δ., συγκέντρωσης

στο Σύνταγμα, την περασμένη Τετάρτη. 

Το σύνθημα, «Τσίπρα, τράβα στο σπίτι σου» ήταν στα

αμερικάνικα, από τους οργανωτές,

γιατί εκοινοποιείτο στους «(θ)εσμούς

και στ’ «αφεντικά» της Ευρώπης,

τους Γερμανο-τσιφλικάδες του Σόιμ-

πλε και του «λαϊκού κόμματος» της

Ευρωλυχείας.

Αν δεν την οργάνωναν, τη συγκέν-

τρωση αυτή, οι «νεοδημοκράτες», εκ

του πονηρού, θα πήγαινα κι εγώ. Θα

πήγαινα, γιατί θέλω να φύγει ο Τσί-

πρας και η παρέα του. Θέλω να φύ-

γουν αυτοί οι εξωμότες, οι αποστάτες της

ιδεολογίας τους και των διακηρύξεών τους. Να φύ-

γουν αυτοί που εξαπάτησαν το λαό και αυτομόλησαν

στην απέναντι όχθη των προσκυνημένων στους δυ-

νάστες, των «γερμανοτσολιάδων», των πολιτικών

τσαρλατάνων, των προδοτών. 

Κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις είναι ακριβής ή

και μεταφορικά, επιθετικός προσδιορισμός, και δεν

επαρκούν να περιγράψουν το σύνολο της καταστρο-

φικής τους επίδρασης. Δεν είναι ύβρεις, γιατί δεν

συνηθίζω να υβρίζω. Ύβρις, για την ελληνική κοινω-

νία, την Ελλάδα και την ιστορία μας, είναι αυτοί.

Επομένως, μαζί κι εγώ, λέω: να φύγουν! Αλλά όχι

για να ‘ρθει ξανά ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης!

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Σελίδα 6

Hμερίδα για το περιβάλλον

Κλιματιζόμενοι χώροι στα 3Β
Σελίδα 7

Aθλητική Ανοιξη στο

Δήμο Παλλήνης 
Σελίδα 22

Η “ποδοσφαιρική εμπορο-
πανήγυρη” του EURO 

στη Γαλλία 
Σελίδα 23

Aπαγορεύεται η διάθεση των 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ, για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς,

έχει κρίνει το ΣτΕ
Σελίδα 16

Ἒμφυτος πᾶσιν ἀνθρώ-
ποις ὁ τῆς ἐλευθερίας
πόθος.
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς,
1ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας

ιστοριογράφος

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ

ΟΛΟΙ!
Βρετανοί BREXIT

H ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και

η Δημοκρατία

είναι ΕΞΩ

απ’ αυτήν την

της λιτότητας

και της Γερμανικής 

επικυριαρχίας.
Σελίδα 2

πηγή: http://www.bruceonpolitics.com

Στα “χαρτιά” η  ανα-
δάσωση του Υμηττού;

Σελίδα 24

Ε.Ε.

από τη 

“Δημοτική 

Βούληση”

Εξώδικο προς ΤΑΙΠΕΔ από πέντε
Δήμους για τα αντισταθμιστικά 

Σελίδα 12
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τί το καινό κομίζουν; Τί άλλαξαν στις εξαγγελίες

τους και «τα πιστεύω» τους, απ’ όσα εφάρμοζαν

μέχρι το 2015, που τους διώξαμε; 

Θα καταργήσουν μήπως τον ΕΝΦΙΑ; Θα μας απαλλά-

ξουν μήπως από το αποπνικτικό χρέος; Από το χρέος

της εθνικής υποτέλειας που το έχουμε εξοφλήσει

στο πολλαπλάσιο και χρωστάμε περισσότερα;

Να σας θυμίσω τι είχε πει ο Μανώλης Κεφαλογιάν-

νης στη Βουλή, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

της Ν.Δ., κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δη-

λώσεων της παράνομης κυβέρνησης Λουκά Παπαδή-

μου: «...Υπάρχουν δάνεια που είχαμε συνάψει το
1985, (...) με περίοδο αποπληρωμής 25 χρόνια, δη-
λαδή αποπληρώθηκαν το 2010. Το ένα δισεκατομμύ-
ριο εκείνης της εποχής πόσο νομίζετε ότι
αποπληρώθηκε; (το 2010) – έκανε μικρή ρητορική

παύση και απάντησε – 56 δις»1.
Το 1 δις, το πληρώσαμε 56 δις. Τα 56 δις ήταν περισ-

σότερο από το 1/6 του συνόλου του χρέους εκείνης

της εποχής, αλλά και του σημερινού! Δεν έχει να πει

ΤΙΠΟΤΑ τώρα ο Μαν. Κεφαλογιάννης; Ακόμη περισ-

σότερο, τι λέει γι’ αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Το

κάνει «φυσικά» ...γαργάρα. Όπως κι αυτός και οι

άλλοι και οι επόμενοι, και τότε και τώρα! 

Να «παραιτηθούν», λοιπόν, «να πάνε σπίτια τους».

Go HOME! Αλλά όχι μόνον ΑΥΤΟΙ.  Ο Λ Ο Ι !

Όλοι αυτοί από το 2010 τουλάχιστον, που τα κά-

νανε… γαργάρα ή και που τ’ αγνοούσαν, από βαρειά

αμέλεια, που τα ξεπέρναγαν, που τα δέχονταν και τα

δέχονται, που τα υπέγραψαν και τα υπογράφουν,

που τα ψήφισαν και τα ψηφίζουν, που παραιτήθηκαν

από την εθνική Κυριαρχία, που πρόδωσαν το Λαό

τους και την Ελλάδα!

u Που κατέστρεψαν την οικονομία, 

u που έκλεισαν και έδιωξαν επιχειρήσεις

u που φτωχοποίησαν το Λαό

u που τον έριξαν στην ανεργία και

u που οδήγησαν και οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους

στην αυτοκτονία

u που ξεσπιτώνουν τον κόσμο, με πλειστηριασμούς

και κατασχέσεις

που, που, που!

Σωρεία εγκληματικών και αποτρόπαιων πράξεων …

με “νομιμότητα”, που “εμείς ή τους δίνουμε ηλιθίως

και σε ιδεολογική και ψυχική σύγχυση ευρισκόμενοι. 

Δεν τους απαλλάσει όμως αυτή η επίπλαστη “νομιμό-

τητα” από τις κακουργηματικές πράξεις που συντέλε-

σαν και συντελούν καθ’ υποτροπή, καθ’ έξη και εκ

συστήματος. Δεν τους απαλλάσσει από το ιδιώνυμο

κακούργημα της εσχάτης προδοσίας.

Δεν απαλλάσσει όμως από τις ευθύνες τους και τους

“δυνάμενους και μη δρώντες”.

Να “παραιτηθούν”, λοιπόν, αλλά να παραιτηθούν

ΟΛΟΙ!

Και ο λαός που δέχεται ιδιοτελώς ή ηλιθίως να με-

ταλλάσσεται σε μπαλάκι του πινγκ – πονγκ έχει κι

αυτός ευθύνες. 

Ας αναλογιστούμε τις συνέπειες. Ελλοχεύουν δυσά-

ρεστες εξελίξεις. Ας προσέξουμε!

Δεν μ’ αρέσει ο ρόλος της Κασσάνδρας, αλλά θυμη-

θείτε ότι η Κασσάνδρα είχε δίκηο. Κι εγώ, δεν θέλω

να δικαιωθώ, αλλά το φοβάμαι πως θα συμβεί.

―――――
1. ΕΒΔΟΜΗ 27/11/2011, Κώστα Βενετσάνου

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ!

Πρόγραμμα ανακύκλωσης παλαιών ρού-

χων στο Μαρκόπουλο Σελ. 7

Μεταφέρεται η λαϊκή αγορά από Βάρ-

κιζα στη Βάρη Σελ. 7

Να απελευθερωθούμε από τις δικτατο-
ρικές Βρυξέλες Σελ. 8

Κλήδονας γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Must Supper Club στη Βούλας1 Σελ. 9

Πώς να απαλλαγούμε από την παχυ-
σαρκία Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 9

Γιατί σας επιλέγουν τα κουνούπια
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Η μετάλλαξη του μυαλού... Σελ. 13

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, Αληθολογίας
ἄρχεσθαι &  Δολοφροσύνης παύεσθαι Πέ-

τρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Εσπερινό ΕΠΑΛ στο Κορωπί Σελ. 16

Ελληνικό  γιαούρτι ...Τσεχίας Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Στην Ελλάδα, οι σοσιαλιστές και η δεξιά μάς εγκλώβισαν.

Οι “αριστεροί” μάς πρόδωσαν. Οι γερμανικές κυβερνήσεις

παίρνουν τη ρεβάνς. Τώρα περιμένουμε από τους Βρετα-

νούς να δώσουν ξανά τη νίκη κατά του 4ου Ράιχ.

Δυο πόλεμοι έγιναν με τανκς και με κανόνια. Τώρα, ο πό-

λεμος που βιώνουμε γίνεται με απάτη.

Μέσο και σκοπός συμπίπτουν στην οικονομία. Στην από-

λυτη κυριαρχία του κεφαλαίου. Του χειρότερου κεφαλαίου·

του τοκογλυφικού.

Η “ενωμένη” Ευρώπη ήταν το όνειρο των Ναζί από τη δε-

καετία του ‘30. Να τι λέει γι’ αυτό ο Αμερικανός ιστορικός

Mark Mazower: «... αντί για την ελευθερία του εμπορίου
πρόβαλαν το συντονισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών ως
ενιαίας μονάδας, κάτω από τη γερμανική ηγεσία»1, βε-

βαίως!

Και πάρα κάτω: «...η ναζιστική ουτοπία (...) αποκάλυψε με
εφιαλτικό τρόπο το καταστροφικό δυναμικό του “ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού” (τα εισαγωγικά δικά μου) δηλαδή το ανα-
ποδογύρισμα (την παραλλαγή) του ιμπεριαλισμού και τη
μεταχείριση των Ευρωπαίων σαν να ήταν Αφρικανοί»2.

Ποια όμως είναι η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ένας παράδεισος για τους γρα-

φειοκράτες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμέ-

νοι ότι οι λαοί δεν θα μπορούν να ελέγχουν τη

διακυβέρνηση, ποτέ πια. Γιατί είναι εξουσία, χωρίς λογο-

δοσία! Είναι ασύδοτοι!!!

Η Ε.Ε. μετατρέπεται ταχύτατα σε γραφειοκρατική ΔΙΚΤΑ-

ΤΟΡΙΑ. Δικτατορία νέου τύπου. Με “ελευθερίες” ανώδυνες,

με αποπροσανατολισμούς, παραπλανήσεις και... αποπλα-

νήσεις. Ποδοσφαιρικές “γιορτές”, χούλιγκανς, καλλιτεχνι-

κές φιέστες, με πολιτικές σκοπιμότητες, “σκάνδαλα” και

αψιμαχίες, “αγώνες” και νίκες για τους ομοφυλόφιλους,

που είναι “υπερήφανοι”, για την ιδιαιτερότητά τους... Αντι-

περισπασμός δια της παραπλανήσεως!

Εδώ ο κόσμος “καίγεται” και το γιονί3 χτενίζεται! Το τί έχει

γίνει και γίνεται στην Ελλάδα είναι περιττό να το αναλύ-

σουμε. Θα κομίζαμε “γλαύκα ες Αθήναις”.

Το χιτλερικό σχέδιο για την Ευρώπη, αποδεδειγμένα πλέον,

είναι συμφορά για την Ευρωπαϊκή Οικονομία και όχι μόνον.

Ο εξτρεμισμός που φουντώνει εκτρέφεται από την αντιδη-

μοκρατική, γραφειοκρατική φύση της Ε.Ε.

Η γερμανική πειθαρχία ανέδειξε τον Χίτλερ. Η ίδια επωάζει

“το αυγό του φιδιού”· τον φασισμό ή την κάλπικη “δημοκρα-

τία”. Τη δημοκρατία των media. Των διαπλεκόμενων πολι-

τικών και ΜΜΕ με το μεγάλο κεφάλαιο.

Μας ζητάνε να παραδώσουμε - έχουμε παραδώσει το δι-

καίωμα να κυβερνάμε τον εαυτό μας. Τί μας δίνουν σ’ αν-

τάλλαγμα; Την απάτη, την εξαθλίωση, την κηδεμονία, την

υποταγή. Μας “προσφέρουν” καθρεφτάκια και γυαλιστερές

χάντρες, λες και είμαστε ιθαγενείς του 18ου αιώνα!

Αυτό που έχει σημασία, κατ’ ελάχιστον, είναι να μπορείς ν’

αλλάζεις αυτούς που σε κυβερνάνε, αλλάζοντας και τις πο-

λιτικές τους επιλογές.

Πρέπει να επιλέξουμε πως θέλουμε να ζήσουμε. Είναι η

αποφασιστικότερη επιλογή,                Συνέχεια στη σελ. 6

Βρετανοί BREXIT
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Φεστιβάλ Αθηνών 

και Επιδαύρου 2016

Ο πολιτισμός είναι 
η κοινή μας γλώσσα!

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου εγκαινιάζει από

φέτος μία σειρά παράλληλων δράσεων, με στόχο το

άνοιγμα του Φεστιβάλ στην κοινωνία. Mέσα από αυτό το

δημόσιο βήμα διαλόγου, το κοινό έρχεται σε επαφή με

τους καλλιτέχνες και δομείται ένας γόνιμος διάλογος

πάνω σε ποικίλα θέματα της σύγχρονης δημιουργίας και

των παραστατικών τεχνών.

Η αυλαία των συζητήσεων ανοίγει την Τετάρτη 22 Ιου-

νίου, στον κήπο της Πειραιώς 260. Με τίτλο «Τί Φεστιβάλ
Θέλουμε;», η πρώτη συζήτηση του κύκλου των δράσεων

θίγει ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τον καλλιτεχνικό

κόσμο. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των «φεστιβάλ»

διεθνώς σε σχέση με την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου;

Κατά πόσον οφείλει η διοργάνωση ενός «φεστιβάλ» να

υποστηρίζει την εγχώρια δημιουργία, ειδικά εν μέσω κρί-

σης; Πόσο τολμηρό πρέπει να είναι και πώς πρέπει να επι-

λέγεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής και τα μέλη του ΔΣ;

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Βαγγέλης Θεοδω-

ρόπουλος. Βασικός εισηγητής θα είναι ο Καθηγητής Θε-

ατρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης Σάββας Πατσαλίδης, και θα ακολουθήσουν

ομιλίες των Matthias von Hartz, Sally Hobson, Κατερίνας

Κοσκινά, Βίκυς Μαραγκοπούλου, Αφροδίτης Παναγιωτά-

κου και Γιάννη Σβώλου.

Συνοπτικό πρόγραμμα παράλληλων δράσεων

― Τετάρτη 22 Ιουνίου, 18:00 - Πειραιώς 260-Κήπος

Τι Φεστιβάλ θέλουμε;
― Τετάρτη 29 Ιουνίου, 18:00 - 21:00 – Α.Σ.Κ.Τ.-Αί-

θουσα De Chirico

Αφιέρωμα στα Παραβάν του Ζαν Ζενέ (εισηγήσεις,

στρογγυλή τράπεζα)

― Τετάρτη 13 Ιουλίου, 18:00 – Α.Σ.Κ.Τ._Αίθουσα

Διδακτική της Τέχνης

Νέες δραματουργίες: Πόσο πολιτική είναι η σύγ-
χρονη ελληνική σκηνή; 
― Τετάρτη 20 Ιουλίου, 18:00 – Α.Σ.Κ.Τ._Αίθουσα

Διδακτική της Τέχνης

Η φυσιογνωμία του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα
εντός και εκτός των θεσμών 

Σάββατο στην Επίδαυρo

Σάββατο 30 Ιουλίου, 11:00 – Ξενοδοχείο Ξενία

Σχεδιάζοντας το Λύκειον Επιδαύρου: Πρώτη συ-
νάντηση με την τοπική κοινωνία
Όλες οι συζητήσεις είναι ελεύθερες και δωρεάν.

Για δηλώσεις συμμετοχής γίνεται κράτηση θέσεων

στο seminars@greekfestival.gr

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, διοργανώνει παρουσίαση του

βιβλίου «Μεσόγεια, το χαμένο περιβόλι της Αττικής»,
του Μαρκοπουλιώτη Γιώργου Π. Ιατρού, των εκδό-

σεων «ΑΩ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18

Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαρ-

κοπούλου, στο ιστορικό κτίριο του Πολιτιστικού Κέν-

τρου (Παπαβασιλείου 34, Μαρκόπουλο).

Στο Ανθολόγιο αυτό, ο συγγραφέας Γ. Ιατρού, πραγ-

ματοποιεί μια σπάνια καταγραφή του ιστορικού, λογο-

τεχνικού, λαογραφικού και φυσικού πλούτου των

πάλαι ποτέ οικισμών των Μεσογείων Αττικής, από το

Μαρκόπουλο, το Πόρτο Ράφτη, τη Βραυρώνα, τον

Κουβαρά, τα Καλύβια και την Κερατέα, μέχρι τα Σπάτα,

το Κορωπί, την Παιανία, την Παλλήνη, την Ανάβυσσο,

την Παλαιά Φώκαια και τη Σαρωνίδα, με αναφορές από

πηγές της αρχαιότητας, αλλά κα σύγχρονες.

Στο βιβλίο φιλοξενούνται κείμενα μεγάλων λογοτε-

χνών (Ελλήνων και ξένων).

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης παρουσία-

σης, δεν περιορίζεται μόνο σε όσους κατάγονται ή

έχουν σχέση με τα Μεσόγεια, αλλά και σε όλους εκεί-

νους, που θέλουν να επαναξιολογήσουν το σύγχρονο

τρόπο ζωής και τις επιπτώσεις του, συγκρίνοντάς τον

με τις αναφορές και τα έγκυρα στοιχεία προηγούμε-

νων εποχών, όπου οι ρυθμοί ήταν πιο ήρεμοι, οι επα-

φές ήταν πιο ανθρώπινες και ο σεβασμός προς τη

ζωοδόχο φύση, αποτελούσε τη βασική αρχή της καθη-

μερινότητάς τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

με τίτλο «Μουσική & Οίνος» οργανώ-

νεται για τις 24, 25, και 26 Ιουνίου

στην παραλία Βάρκιζας (δίπλα στο λι-

μάνι).

Στις 24 Ιουνίου, ξεκινάει μια διαδρομή

στη μουσική, την τέχνη και την οινο-

γνωσία με σταθμούς την Κάτω Ιταλία,

τη Σικελία, τη Γαλλία και τη νησιωτική

Ελλάδα, δίπλα στη θάλασσα, με μου-

σική και κρασί από τη Μεσόγειο που

μας ενώνει. Με το Μεσογειακό Φεστι-

βάλ ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητι-

σμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου

(ΟΑΠΠΑ), καλωσορίζει επίσημα το κα-

λοκαίρι.

Η γιορτή είναι ειδικά σχεδιασμένη, να

αναδείξει τον μεσογειακό πολιτισμό

και τις παραδόσεις του, μέσα από συ-

ναυλίες, βραδιές οινογνωσίας, μου-

σικό αφιέρωμα στη νησιωτική Ελλάδα,

την Κάτω Ιταλία, Νότια Γαλλία και

Ισπανία αλλά και εικαστικά δρώμενα.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 24 Ιουνίου - Μουσικό

αφιέρωμα στη Νότια Γαλλία και τη

Νότια Ισπανία με την Κατερίνα Κου-

ρεντζή. Η βραδιά θα κορυφωθεί με συ-

ναυλία των Encardia, που θα μας

ταξιδέψει στην Κάτω Ιταλία.

Σάββατο 25 Ιουνίου - Πολυθέαμα

«Οίνος & Πνεύμα». Μια βραδιά οινο-

γνωσίας και μουσικής. Ο οινολόγος

Δημήτρης Χατζηνικολάου, ως παρου-

σιαστής, θα μας ταξιδέψει στην ιστο-

ρία του κρασιού και τη λαογραφική

ιστορία του τόπου μας, μέσα από

video, σχόλια και τραγούδια, που ερ-

μηνεύει ζωντανά ο μουσικοσυνθέτης

Βασίλης Χατζηνικολάου συνοδεία ορ-

χήστρας. Στο δεύτερο μέρος ένα

αφιέρωμα στη νησιωτική Ελλάδα με

την Καίτη Κουλλιά και τη σύμπραξη

τοπικών χορευτικών συγκροτημάτων. 

Κυριακή 26 Ιουνίου - Μεγάλη συναυ-

λία του Θάνου Μικρούτσικου και του

Μιλτιάδη Πασχαλίδη.

Το τριήμερο θα εμπλουτίσουν δραστη-

ριότητες εικαστικού περιεχομένου,

χορευτικές παραστάσεις από τοπικά

συγκροτήματα αλλά και πολλές εκ-

πλήξεις από το Ναυτικό Όμιλο Βάρης

– Βάρκιζας.

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ «Μουσική και Οίνος» στο Δήμο 3Β

«Μεσόγεια, το χαμένο περιβόλι της Αττικής»

Την Τρίτη 21 Ιουνίου, με το θερινό ηλιοστάσιο, ξεκινά το

8ο Φεστιβάλ ΛΕΑ, η ελληνο-ιβηροαμερικανική γιορτή του

Λόγου, που θα διεξαχθεί από τις 21 ως τις 25 Ιουνίου στην

Αθήνα. Για μιαν ακόμα χρονιά, το ΛΕΑ παρουσιάζει την

πολυμορφία και τον πλούτο του ιβηροαμερικανικού πολι-

τισμού, δίνοντας έμφαση στη λογοτεχνία, και πλαισιώνον-

τάς την με τις οπτικές τέχνες, τον κινηματογράφο, τη

γαστρονομία και τη μουσική. Όλα αυτά σε μιαν ατμό-

σφαιρα που ευνοεί τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ

όλων των παρευρισκομένων.

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα πραγματευτεί το 8ο

Φεστιβάλ ΛΕΑ είναι το αν η γλώσσα μπορεί ή όχι να στα-

θεί ικανή να δημιουργήσει το συναίσθημα ότι ανήκει κα-

νείς σε μια πατρίδα. Γύρω από αυτό το θέμα θα

εκφράσουν την άποψή τους οι συγγραφείς Χόρχε Φ. Ερ-

νάντες (Μεξικανός) και Αντρές Νέουμαν (Ισπανο-Αργεν-

τινός), πλάι στους Έλληνες αμφιτρύωνές τους, την ημέρα

των εγκαινίων, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου

Αθηναίων.

Επ’ ευκαιρία των 400 χρόνων από τον θάνατο του Μιγκέλ

δε Θερβάντες Σααβέδρα, το Φεστιβάλ ΛΕΑ τιμά τον συγ-

γραφέα του «Δον Κιχώτη», του κορυφαίου λογοτεχνικού

έργου της ισπανικής γλώσσας, με δύο διαλέξεις: (23 Ιου-

νίου & 25), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του

Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας.

Ο συγγραφέας Χόρχε Φ. Ερνάντες θα μοιραστεί με το

αθηναϊκό κοινό τις εμπειρίες του ως συγγραφέας (στις 23

Ιουνίου στο Ινστιτούτο Θερβάντες).

Ως είθισται πλέον στο ΛΕΑ, τα παιδιά έχουν τη δική τους

θέση στο Φεστιβάλ. Θα απολαύσουν, στις 25 Ιουνίου στο

Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, την παράσταση αφή-

γησης παραμυθιών «Λέξεις που αφηγούνται» του εξαιρε-

τικού Ισπανού προφορικού αφηγητή Πεπ Μπρούνο.

8ο Φεστιβάλ ΛΕΑ, η ελληνο-ιβηροαμερικανική γιορτή του Λόγου
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“Η μαθηματική έκφραση της

Πυθαγόρειας φιλοσοφίας“ 

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας οργανώ-

νει την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 ομιλία με θέμα: “Η
μαθηματική έκφραση της Πυθαγόρειας φιλοσο-
φίας“ με ομιλητή τον Γιώργο Δρακόπουλο, πολιτικό

μηχανικό, καθηγητή σχολής Ικάρων, ιστορικό μελε-

τητή.

Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφόρος Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα 

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

Λαϊκή μουσική βραδιά

στο Μαρκόπουλο

O Δήμος Μαρκοπούλου ανοίγει δυναμικά και

φέτος τον κύκλο των φετινών Κυριακάτικων Πε-

ζοδρομήσεων της Κεντρικής Πλατείας Μαρκο-

πούλου, την Κυριακή  19 Ιουνίου 2016 και ώρα

9:30 μ.μ., με τον Θοδωρή Παπαδόπουλο και το

συγκρότημά του, σε μία αξέχαστη λαϊκή βραδιά,

σε μια επιλογή από τα πιο αγαπημένα ελληνικά

ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια, με στόχο την

αναβίωση του καθαρού ελληνικού γλεντιού. 

Στο τραγούδι, θα συμμετάσχει και η Ζαμπέλα Γαλανού. 

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 – Λήξη 9.30

μμ.

Βιβλιοπαρουσίαση

“Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα” και “Φιλομάθεια”

είναι τα βιβλία, της Φαίδρας Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα, που θα παρουσιάσουν ο Εξωρ. Σύλ-

λογος “Ευρυάλη Βούλας” και οι Εκδόσεις Σκα-

ραβαίος, την Κυριακή 19 Ιουνίου στις 11 π.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας.

Η εκδήλωση εμπλουτίζεται με ζωντανή μου-

σική και χορό. Λεπτομέρειες κοίτα σελίδα 24.

“Η μετά ανθρώπινη
κατάσταση”

Ο Δήμος Παλλήνης με την κοινωφελή του επι-

χείρηση και την Ανώτατη  Σχολή Καλών Τε-

χνών, εγκαινιάζουν την Παρασκευή 24 Ιουνίου

στςι 8 μ.μ. έκθεση ζωγραφικής με τίτλο: «Η

μετά Ανθρώπινη κατάσταση», στις πρώην απο-

θήκες Καμπά στην Κάντζα.  Πληροφορίες 210

6619937, www.pallini.gr

Φωτιές του Αη-Γιάννη

Το έθιμο με τις φωτιές του Αη - Γιάννη θα παρου-

σιάσει και φέτος ο  Εξωρ. Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας” την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στο ανοιχτό

θέατρο “Βέμπο” στην παραλιακή λεωφόρο της

Βούλας.

Ζωντανή μουσική με τον Νίκο Φιλιππίδη και την

ορχήστρα του και χορούς από το χορευτικό του

Συλλόγου.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον ΟΑΠΠΑ

του Δήμου 3Β.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΠΗ BBB

«Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός»
H παράσταση “Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός", θα δοθεί
από την Εθελοντική Θεατρική Ομάδα Δήμου Βάρης Βού
λας Βουλιαγμένης:
Σάββατο 02 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ
Κυριακή 03 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ
Δευτέρα 04 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα 1ου Δημοτικού Σχο
λείου Βάρης
Η Είσοδος είναι δωρεάν – Αντί εισιτηρίου θα γίνει συλ
λογή τροφίμων για τους άπορους συμπολίτες μας

“ΠΛΟΥΤΟΣ” ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

στην Επίδαυρο

Η “Εναλλακτική    Δράση” στα πλαίσια των ιστορικών και

πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιήσει την Πα-

ρασκευή 1 Ιουλίου επίσκεψη στην Επίδαυρο για παρακο-

λούθηση της θεατρικής παράστασης “Πλούτος” του

Αριστοφάνη. Η επίσκεψη θα συνδυασθεί με προαιρετική

ξενάγηση στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της

Επιδαύρου (Μουσείο, Αρχαίο Θέατρο, Λουτρό, Ωδείο,

Θόλος, Γυμνάσιο, Ναός Ασκληπιού, Προπύλαια, Στάδιο,

Δεξαμενή, Βιβλιοθήκη, Ξενώνας, και άλλα.) 

Ο Πλούτος είναι μια έννοια που σχετίζεται άμεσα με την κά-

λυψη των πραγματικών αναγκών των ανθρώπων και για το λόγο
αυτό είναι στενά δεμένη με την έννοια της δημιουργίας. Οι άν-
θρωποι δηλαδή, σε όλες τις εποχές και σε κάθε κοινωνία  δημι-
ουργούν πλούτο   (υλικό, κοινωνικό, πνευματικό), που με την
πάροδο του χρόνου αυξάνεται ποσοτικά και βελτιώνεται ποι-
οτικά και μπορεί να οδηγήσει  στη πρόοδο και την ευημερία των
λαών, με την προϋπόθεση ότι θα μοιράζεται δίκαια. 

2.30μμ    Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού-

Ομόνοια)

Συμμετοχή 30 € (στην τιμή περιλαμβάνονται η μεταφορά

με πούλμαν και το εισιτήριο της παράστασης)  

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

Δανάη Μπογιατζή   2108953951 - 6932432916 

Πολιτιστική περιήγηση σε

Θορικό- Καμάριζα –Λαύριο

To “Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού” οργανώνει

Πολιτιστική περιήγηση σε Θορικό- Καμάριζα –Λαύριο,
στις 3 Ιουλίου 2016. Αναχώρηση από Ραφήνα 9.30 π.μ.

Επιστροφή 5.00 μ.μ.

Πρόγραμμα...

Καθ΄ οδόν μετά την Κερατέα, θα δουν τα μεταλλεία της

Σπηλιαζέζας. Στο Θορικό το Αρχαίο Θέατρο με τα αρχαία

μεταλλευτικά πλυντήρια.

Λαύριο, ολόκληρη η πόλη ένα μουσείο (από την αρχαία

εποχή, την επαναλειτουργία της πόλης το 1885 μέχρι σή-

μερα). Περιήγηση στα μνημεία της πόλης, Παλαιό Δημαρ-

χείο, Άγαλμα Σερπιέρι, Γαλλική Σκάλα, Ρολόι, Ψαραγορά

Καμάριζα, τον Αγ. Κωνσταντίνο Λαυρεωτικής, η Αττική

Μαρώνεια. Ένα μικρό χωριό, λίγα μόλις χιλιόμετρα από

το Λαύριο. Εκεί θα δούν τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου, το

Χάος, στοές μεταλλείων, διάφορες άλλες εγκαταστάσεις

των μεταλλείων, το φρέαρ Σερπιέρι, το Ορυκτολογικό

Μουσείο αλλά και τον Αγ. Νεκτάριο Καμάριζας, τον Αγ.

Κωνσταντίνο και την Καθολική εκκλησία του 1886.

Στην Καμάριζα θα μας περιμένουν Κουμιώτες από τον οι-

κισμό Κουμιώτικα

Τηλ. 210 6020026

“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. 

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
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Οι Δήμοι Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Παιανίας - Γλυκών Νερών, Ραφήνας - Πικερ-

μίου και Σπάτων - Αρτέμιδος, κατάθεσαν ενώ-

πιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και

Διοικητικής Αρχής, Εξώδικη δήλωση - Πρό-

σκληση προς το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου).

Με το εξώδικο αυτό οι πέντε δήμοι, προς τον

πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιο Πιτσιόρλα, διεκ-

δικούν τα αντισταθμιστικά οφέλη τους, από

την πώληση του 100% των μετοχών της «ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», (την προβλεπόμενη από το άρθρο 9o

του ν. 2338/1995 «Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του

νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα»)

Πρόκειται για μορφή οικονομικού αντισταθμί-

σματος έναντι των δραστικών περιβαλλοντι-

κών και κοινωνικών συνεπειών που επάγεται η

εγκατάσταση και η λειτουργία στην περιοχή

των Μεσογείων του Διεθνούς Αεροδρομίου

«ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», αλλά και αντάλλαγμα για

τις δεσμεύσεις δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων

προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του

Αεροδρομίου.

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ γράφει μεταξύ άλλων:

Κατόπιν της υπογραφής την 7η Ιουνίου 2016 του Μνημονίου

Συναντίληψης (MoU) μεταξύ του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και της LAMDA

DEVELOPMENT για την επικαιροποίηση της σύμβασης αγο-

ραπωλησίας του 100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»,

σας υπενθυμίζουμε τα εξής:

1. Με το άρθρο ένατο του ν. 2338/1995 («Κύρωση Σύμβασης

Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα

Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Α.Ε.", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις»)

προβλέφθηκε ότι ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό

(10%) των εσόδων που προκύπτουν από την πάσης μορφής

αξιοποίησης της εκτάσεως του πρώην Αεροδρομίου του Ελ-

ληνικού «διατίθεται για τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής

και δικτύων ποιότητας ζωής, καθώς και για την παροχή αντι-

σταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων

με αιχμή τα Σπάτα στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου χωροτα-

ξικού οικιστικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιοχής».

Καθίσταται σαφές ότι με την εν λόγω διάταξη, θεμελιώνεται

υπέρ των Δήμων των Μεσογείων αξίωση επί συγκεκριμένου

ποσοστού (τουλάχιστον 10%) από τα έσοδα αξιοποίησης της

εκτάσεως του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Πρόκειται

για μορφή οικονομικού αντισταθμίσματος έναντι των δραστι-

κών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνεπειών που επάγεται

η εγκατάσταση και η λειτουργία στην περιοχή των Μεσογείων

του Διεθνούς Αεροδρομίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», αλλά και αν-

τάλλαγμα για τις δεσμεύσεις δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων

προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανάγκες του Αεροδρομίου. Η

ως άνω ρύθμιση θεσπίζει, επομένως, συγκεκριμένη και λεπτο-

μερώς καθορισμένη «παροχή αντισταθμιστικών οφελών» υπέρ

των Δήμων μας, προκειμένου να κατασκευαστούν από τους

ίδιους υποδομές και δίκτυα ποιότητας ζωής στις διοικητικές

περιφέρειες της ευθύνης τους. Όπως είναι, εξάλλου, γνωστό,

το εν λόγω οικονομικό αντάλλαγμα για τις δραστικές περιβαλ-

λοντικές και κοινωνικές συνέπειες του νέου διεθνούς Αερο-

δρομίου αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο προκειμένου οι

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι δημότες των Μεσο-

γείων να συναινέσουν στην κατασκευή και λειτουργία του, η

οποία μετέβαλε ολοσχερώς τα εν γένει κοινωνικά χαρακτηρι-

στικά των οικισμών μας.

[...].

4. Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί εν προκειμένω ότι οι Δήμοι μας

δεν εισπράττουν από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθη-

νών Α.Ε. και τις εταιρείες που μισθώνουν από αυτήν χώρους

στο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» τους δημοτικούς φόρους και τα δημο-

τικά τέλη (όπως λ.χ. τέλη οχλήσεως, διελεύσεως, καθαριότη-

τας, φωτισμού κ.ά.) διότι η Κεντρική Διοίκηση δεν έχει

εκδώσει έως σήμερα την προβλεπόμενη στο άρθρο 10 παρ. 2

του ν. 3631/2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα

καθορίζεται η επιβολή και η είσπραξη ανταποδοτικών και

άλλων δημοτικών επιβαρύνσεων, φόρων και τελών. Για τον

λόγο αυτό οι Δήμοι μας έχουν προσφύγει επίσης στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί η παράλειψη της

Διοίκησης να εκδώσει την ανωτέρω Κ.Υ.Α.

5. Καθίσταται από τα ανωτέρω σαφές ότι η Κεντρική Διοίκηση

αποδείχθηκε έως σήμερα κραυγαλέα ανακόλουθη στις δε-

σμεύσεις της απέναντι στους δημότες των Δήμων μας, αρνού-

μενη μάλιστα να συμμορφωθεί με ρητές νομοθετικές

ρυθμίσεις. Πρόκειται για στάση που συνιστά, δίχως υπερβολή,

πρόκληση για την κοινωνία των Μεσογείων. [...]

6. Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης

(MoU) μεταξύ του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και της LAMDA DEVELOPMENT

για την επικαιροποίηση της σύμβασης αγοραπωλησίας του

100% των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», που επιβεβαιώνει

την πρόθεση του κράτους για την αξιοποίηση της έκτασης του

πρώην Αεροδρομίου, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, για μια

ακόμη φορά, τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του για τη διά-

θεση στους Δήμους μας μέρους των ποσών που θα προκύψουν

από την αξιοποίηση αυτή ως αντισταθμιστικών οφελών και για

τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και δικτύων, που θα βελ-

τιώσουν δραστικά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. 

Το εξώδικο υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος Από-

στολος Παπακωνσταντίνου, Δρ Ν. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Εξώδικο προς ΤΑΙΠΕΔ από πέντε Δήμους
για τα αντισταθμιστικά οφέλη

Συνέχεια από τη σελ. 2

που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας,

λένε οι Βρετανοί.

Μπήκαμε στην Ε.Ε. (στην ΕΟΚ) χωρίς

να μας ρωτήσουν. Μας επέβαλαν τη

συνθήκη του Μάαστριχτ χωρίς να μας

ρωτήσουν και της Λισαβώνας με

απάτη· όταν καταψηφίστηκε το “Σύν-

ταγμα” της Ε.Ε. απ’ τους Γάλλους και

τους Ολλανδούς το μετέτρεψαν σε

συνθήκη. Μας έβαλαν στην ΟΝΕ, πάλι,

χωρίς να μας ρωτήσουν. Μας επέβα-

λαν τα μνημόνια ενάντια στη θέλησή

μας και στην εκφρασμένη βούληση

του λαού, με το δημοψήφισμα του ‘15.

Μας αλλοίωσαν την ταυτότητά μας,

μας αποδόμησαν την εθνική μας υπό-

σταση, μας έσβησαν τη θρησκευτική

συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους

του ελληνικού λαού, απομονώνοντάς

μας από τους θρησκευτικούς μας συμ-

μάχους, σπάζοντας έναν ακόμη κρίκο

της εθνικής συνοχής. 

Θα κλείσω με τα λόγια πάλι του Robert

Kooper: «Η αποδόμηση του νεοτεριστι-
κού κράτους δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη (2003), αλλά προχωρά ταχύ-
τατα. [...] Η Ευρωπαϊκή Ενωση, το κί-
νημα για μεγαλύτερη περιφερειακή
αυτονομία και η - λίγο - πολύ - καθο-
λική πορεία προς τις ιδιωτικοποιήσεις
(απο-εθνικοποιήσεις),  αποτελούν
μέρος μιας διαδικασίας η οποία έχει
στόχο να δημιουργήσει πιο πλουραλι-
στικά κράτη [...] Μια κοινωνία που είναι
λιγότερο εθνικιστική. Μια κοινωνία
στην οποία αφθονούν οι πολλαπλές
ταυτότητες, (Σ.Σ. Να και το μετανα-

στευτικό) και οι περισσότεροι άνθρω-
ποι έχουν θέσει ως κεντρικό στόχο της
ζωής τους την προσωπική εξέλιξη και
την προσωπική κατανάλωση. (...)
Ο καταναλωτισμός είναι ο στόχος»!

Και συνεχίζει ο σερ Ρόμπερτ Κούπερ,

ο οποίος δεν είναι ένας τυχόν συγγρα-

φέας - διπλωμάτης. Είναι Γενικός Δι-

ευθυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε.

(της Κομισιόν) σε θέματα εξωτερικής

πολιτικής και Πολιτικο-στρατιωτικών

υποθέσεων. Είναι αυτός που χαράσσει

και εφαρμόζει την πολιτική της Ε.Ε.

Λέει λοιπόν, μεταξύ πολλών άλλων,

πολύ “ωραίων”! «Το μετα-νεοτεριστικό
κράτος τοποθετεί πάνω απ’ όλα το

άτομο (...) εναντίον διαφόρων μορφών
συλλογικότητας: του έθνους, της
φυλής, της κοινότητας ή του κρά-
τους»4.

Έτσι απομονωμένο και αποδυναμω-

μένο το άτομο, αποκομμένο από τις

ρίζες του, ελέγχεται απόλυτα. Όση

αξία, όση διάκριση, όση δύναμη κι αν

έχει, ελέγχεται από το σύστημα. Μια

βέργα μοναχική, εύκολα σπάει. Μια

δέσμη από βέργες, πολύ δύσκολα και

μόνο με μηχανικά μέσα. Μια τρίχα κό-

βεται και ξεριζώνεται εύκολα. Τα μαλ-

λιά της κεφαλής μας (για όσους

έχουν) πλεγμένα πλεξούδα σηκώνουν

5 τόνους!

Αλλά οι γραφειοκράτες και οι περισσό-

τεροι πολιτικοί πως να μη θεωρούν την

Ε.Ε. παράδεισο: Πάνω από 10.000 απ’

αυτούς παίρνουν μισθό μεγαλύτερο

από τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας!

Και οι άλλοι, ως τους πιο μικρούς, βέ-

βαια, αναλόγως και ...ασύδοτα.

―――――
1. Mark Mazower: «Σκοτεινή Ήπειρος», τόμος

1, σελ. 14.

2. Ως άνω, σελ. 18

3. Κάμα Σούτρα: Το γυναικείο αναπαραγωγικό

όργανο.

4. R. Cooper: «Η Διάσπαση των Εθνών», ΚΕ-

ΔΡΟΣ, σελ. 84-85. 

Βρετανοί BREXIT
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H Λαϊκή Αγορά Βάρης έξω

από τα σχολεία
Στον χώρο έξω από τα σχολεία της Βάρης, στο παρκινγκ

επί της Οδού Μουτούση, μεταφέρεται η Λαϊκή Αγορά που

λειτουργεί  στην παραλία της Βάρκιζας, από την Παρα-

σκευή 17 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η μεταφορά

αυτή γίνεται για να εξυπηρετηθεί καλύτερα το κοινού,

αφού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει κυκλοφο-

ριακή συμφόρηση στην περιοχή της παραλίας, ενώ το ίδιο

χρονικό διάστημα τα σχολεία δεν λειτουργούν, γεγονός

που διευκολύνει τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς.

Η Λαϊκή θα επανέλθει στην παραλία της Βάρκιζας 15 Σε-

πτεμβρίου.

Ο Δήμος 3Β δέχεται πλέον

και  ηλεκτρονικές πληρωμές 

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, προκει-

μένου να μπορεί η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης να δέχεται πληρωμές με όλες τις

πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, πλην των American

Express και Diners. 

Πλέον, από την Τρίτη 21 Ιουνίου, θα τεθούν σε λειτουργία

τα POS στα ταμεία που λειτουργούν στα δημοτικά κατα-

στήματα Βούλας και Βουλιαγμένης, και θα μπορούν να

εκτελούνται όλες οι πληρωμές προς το Δήμο.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πληρωμές που γί-

νονται ήδη προς τον Δήμο μέσω διαδικτύου, (e-banking),

ολοκληρώνουν τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο

Δήμος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα

που δημιουργούν στο κοινό τα capital controls, σε ότι

αφορά τις συναλλαγές του με το δημοτικό ταμείο.

Αναβάλλεται εκδήλωση της

ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. στα 3Β

Η εκδήλωση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγ-

μένης με θέμα: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ -

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ», που είχε προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου

2016 στην Αίθουσα ‘ΙΩΝΙΑ’, λόγω απρόσμενων παραγόν-

των, δεν θα πραγματοποιηθεί και μετατίθεται για άλλη

ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Ανδριόπουλος

Συνεχίζεται για 2η χρονιά, το επιτυ-

χημένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Παλαιών Ρούχων, που ξεκίνησε με

πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής,

το καλοκαίρι του 2015, καλώντας

όλους να ανακυκλώσουν ΠΑΛΑΙΑ

ρούχα, ζευγάρια παπούτσια, ζώνες,

τσάντες, λευκά είδη και κλινοσκε-

πάσματα στους 26 κόκκινους κά-

δους που έχουν τοποθετηθεί στην

πόλη!

Στο πρωτοποριακό αυτό Πρό-

γραμμα, που πραγματοποιείται σε

συνεργασία με την εταιρεία «RECY-

COM» συνδυάζεται η Ανακύκλωση

με την Κοινωνική Αλληλεγγύη,

αφού η εταιρεία περισυλλέγει, από

τους κόκκινους κάδους, τα παλαιά

ενδύματα που δεν μπορούν πια να

ξαναχρησιμοποιηθούν, τα ανακυ-

κλώνει, μετατρέποντάς τα σε χρή-

σιμα υλικά, όπως γέμιση

καθισμάτων αυτοκινήτων, σάκων

του μποξ, στουπιά κ.τ.λ. και προσφέ-

ρει αντισταθμιστικά κάθε μήνα, συ-

σκευασμένα τρόφιμα μακράς

διαρκείας στο Κοινωνικό Παντοπω-

λείο του Δήμου Μαρκοπούλου!

Η καλοκαιρινή εκκαθάριση της

γκαρνταρόμπας, είναι η ιδανική ευ-

καιρία, να συμβάλλουμε εύκολα και

ανέξοδα όλοι μας, με ΠΑΛΑΙΑ είδη

ένδυσης και υπόδησης, στην Ανα-

κύκλωση και στην ενίσχυση του

Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου!

Συμμετέχοντας στην ανακύκλωση

παλαιών ρούχων,  διαχωρίζοντας

από τα «σκουπίδια», τα άχρηστα

πλέον ρούχα, παπούτσια, λευκά

είδη κ.τ.λ., μειώνουμε τον όγκο

απορριμμάτων καθώς επαναχρησι-

μοποιούνται για τη δημιουργία

άλλων χρήσιμων υλικών και πληρώ-

νουμε λιγότερα στην μεταφορά κοι-

νών σκουπιδιών.

Όσοι από τους δημότες, επιθυμούν

να προσφέρουν ρούχα, παπούτσια

κ.τ.λ. σε καλή κατάσταση, όπως και

τρόφιμα μακράς διαρκείας, μπο-

ρούν να τα παραδίδουν εργάσιμες

ημέρες και ώρες, στο χώρο του Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Σημειώνουμε ότι τα παλαιά είδη έν-

δυσης και υπόδησης που εναποθέ-

τουμε στους κόκκινους κάδους, δεν

έχουν σχέση με αυτά που προσφέ-

ρουμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,

καθώς τα πρώτα ανακυκλώνονται,

ενώ τα δεύτερα προσφέρονται προς

χρήση, σε όσους έχουν ανάγκη!

Οι ειδικοί κόκκινοι κάδοι Ανακύκλω-

σης ΠΑΛΑΙΩΝ ενδυμάτων, είναι το-

ποθετημένοι στις ακόλουθες

οδούς:

Στο Μαρκόπουλο:
Δημοσθένους Σωτηρίου, Δημαρχείο 

Αθηνών, ΚΤΕΛ Μαρκοπούλου

Πλατεία Πετούρη, Πούσι Ρι

Γ. Πίνη, Πλατεία Σάρας

Ευαγγελιστρίας, Κέντρο Υγείας 

Ανθέων και Επικούρου, 3ο Νηπ/γείο

Β. Πετούρη, 4ο Νηπιαγωγείο

Καραολή Δημητρίου, 1ο Δημοτικό

Μυρρινούντος 22, 2ο Δημοτικό

Κ. Σωτηρίου, 3ο Δημοτικό – Λύκειο

Ι. Παπαβασιλείου, Γυμνάσιο

34ο χλμ. Λ. Πόρτο Ράφτη,  

Μυρρινούντος

Ελ. Δημοκρατίας

Αθηναϊκής Δημοκρατίας

Λ. Μαρκοπούλου

Στο Πόρτο Ράφτη:

Λ. Πόρτο Ράφτη, Δημοτικό Υποκατ/μα

Δήμου Μαρκοπούλου στο Π. Ράφτη

Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος - Λι-

μάνι Πόρτο Ράφτη

Μελίνας Μερκούρη 1, (πίσω από Goo-

dy’s)

Καρόλου Κουν 1-3, 1ο Δημοτικό – 3ο

Δημοτικό

Σωτήρος, 2ο Γυμνάσιο

Λ. Γρέγου – Ηρακλέους, Κοράλι

Αρτέμιδος – Κεφαλληνίας

Εθνάρχου Μακαρίου

Πανοράματος

Ελ. Βενιζέλου και Μαρκέλλας.

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Παλαιών

Ρούχων  στο Δήμο Μαρκοπούλου

Κατά τη διάρκεια του επερχόμενου καύσωνα, στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα παραμείνουν ανοιχτοί οι

ακόλουθοι κλιματιζόμενοι χώροι, προς εξυπηρέτηση του

κοινού:

Κ.Α.Π.Η.  Δ.Ε. Βάρης (Οδός Τερψιχώρης 4)

Κ.Α.Π.Η Δ.Ε. Βούλας (Πάρκο Εθνικής Αντίστασης – έναντι

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη)

Κ.Α.Π.Η. Βουλιαγμένης (Πλατεία 24ης Ιουλίου)

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για επιπλέον χώρους,

θα ανοίξουν και κάποιοι ή όλοι οι ακόλουθοι:

Δημοτική Ενότητα Βάρης

1. Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, (οδός Άττιδος)

2. Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο, (οδός Αρετής)

Δημοτική Ενότητα Βούλας

1. Κλειστό Γυμναστήριο Αθλητικού Κέντρου Βούλας (οδός

Λυκούργου)

2. Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2, Βούλα) 

3. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο - Κ. Καρα-

μανλή 18)

Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης 

1. Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Καταστήματος Βου-

λιαγμένης

Μέτρα προφύλαξης

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα μέτρα προφύλαξης κατά τον

καύσωνα είναι τα εξής:

1. Αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Αναζήτηση σκιερών και δρο-

σερών σημείων. Προτίμηση στα ανοικτόχρωμα και ελαφρά ρούχα

με ανοικτό λαιμό, κάλυψη κεφαλής (χρησιμοποίηση καπέλου, ομ-

πρέλας κ.λ.π.).

2. Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε μέρη που συ-

νυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από

τον ήλιο.

3. Ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, όπως: Πρόσληψη άφθονων

υγρών, κατά προτίμηση νερού και φυσικών χυμών. Αποφυγή των

οινοπνευματωδών ποτών. Ολιγοθερμιδική δίαιτα, που θα περιλαμ-

βάνει κυρίως λαχανικά και φρούτα, με περιορισμό των λιπαρών.

4.  Συχνά λουτρά με ντους.

5. Τα βρέφη και τα παιδιά να ντύνονται όσο γίνεται πιο ελαφρά. Ει-

δικά για τα βρέφη είναι προτιμότερο τα χέρια και τα πόδια τους να

είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες. Όταν κάνει ζέστη

να προσφέρονται συχνά εκτός από το γάλα και υγρά, όπως νερό

κ.λ.π.

6. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου

του καύσωνα, που είναι:

Όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

Όλα τα άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιο-

πάθειες, νεφροπάθειες, πνευμονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχα-

ρώδη διαβήτη κ.λ.π.

Όλα τα άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα

για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. τα διουρητικά, τα αντιχο-

λινεργικά, τα ψυχοφάρμακα, τα ορμονούχα (συμπεριλαμβανομέ-

νης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων).

Κλιματιζόμενοι Χώροι στο Δήμο 3B κατά τη διάρκεια του καύσωνα
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«Για βγάλτε τον ακλείδωνα, 
Εις τ’ Άη Γιαννιού  τη χάρη,
Σήμερα θα φανερωθεί,
Οπ’ αγαπά  να πάρει.»  

δημοτικό 

Από τον  νεοπλατωνικό Ιωάννη  Ζωναρά

και τον  βυζαντινό λόγιο  και πατριάρχη Αν-

τιοχείας Θεόδωρο Βαλσαμώνα, του 11ου

και  12ου  αντιστοίχου αιώνα, διαβάζομε  το

σχετικό τελετουργικό:

«Κατά την εσπέραν  της κγ΄ η άλλως 23ης
Ιουνίου μηνός, συγκεντρώνονται  είς τους
δρόμους και είς οικίας τινάς, άνδρες και γυ-
ναίκες,   συμβολικώς δε  και ώσπερ  νύφη,
στολίζουν και κοσμούν έν   κοράσιον, κατά
προτίμησιν πρωτότοκον. 
Ακολούθως μετά χορού και δια φωνασκιών
ευωχίας, εντός εκ χαλκού  κοίλου ευρυστό-
μου αγγείου  πλήρους ύδατος, ρίπτουν
διάφορα εκ των προσωπικών των παριστα-
μένων αντικείμενα.  
Το δε κοράσιον, από τών εν τώ αγγείω εμ-
βληθέντων ειδών, το παρατυχόν  εξαγαγόν,
αφού ήθελεν προηγηθεί δίστιχον αλληγορι-
κόν  και «σημαδιακόν»,  επιστρέφεται  και

παραδίνεται  εις τον ανήκοντα. 

Και ούτω πως, όλοι  επληροφορούντο  τάχα

«τα μέλλοντα, ευτυχή τε και δυστυχή».  
Αυτό μάλιστα το νερό που είναι μέσα στη

στάμνα, το αδρανές και άλλως  αμίλητο   ή

και «άλαλον ύδωρ», λέγεται πως  μόνο μιά

κάποια ώρα  από ολόκληρη την νύχτα και

ενώ  κοιμάται, μπορεί αφού το αναταράξεις

με το χέρι σου, να ξυπνήσει.  Και τότε το

άναυδον ύδωρ στοιχειώνεται  και γίνεται

μαντικό μα και θεραπευτικό.

Το πανάρχαιο αυτό έθιμο,  από χρόνο που

ακούει το παρελθόν, έρχεται σε συνέχεια

και μεταφράζεται  ενεργειακά  σε χρόνο

του παρόντος.  

Μάλιστα δε στους παροντικούς καιρούς, η

στάμνα με το αμίλητο νερό και  με τα προ-

σωπικά μικροαντικείμενα μέσα, λέγεται πως

επιπροσθέτως πρέπει να μείνει σφραγι-

σμένη και «κλειδωμένη» εξ ού  δε και Κλεί-

δωνας ή Κλήδονας)  για μια  ολόκληρη

νύχτα κάτω από την  αστροφεγγιά, για να

δεχτεί και έτσι ενεργοποιηθεί στη μυστη-

ριακή μαντική της ικανότητα.  

Στο δρόμο όμως αυτό  το έθιμο,  βρήκε και

συνάντησε πολλές δυσκολίες. 

Τον 11ο αιώνα  με εντολή από τον  πα-

τριάρχη  Μιχαήλ, Αγχιάλου, οι ιερείς που σε

αυτό συμμετέχουν καθαιρούνται και οι λαϊ-

κοί αφορίζονται. 

Αλλά και πιό μπροστά το 641,   η εν

Τρούλλω Πενθέκτη  Οικουμενική Σύνοδος,

με τον 65ο κανόνα της, απαγορεύει αυτά τα

ριζικάρια  και πυρολατρικά έθιμα, ως παγα-

νιστικά. 

«τας εν ταις νουμινίαις  υπό τινων προ των

οικιών  εργαστηρίων ή οίκων αναπτομένας
πυρκαιάς,  άς και υπεράλλεσθαι τινες
κατ΄έθος αρχαίον επιχειρούσιν» κτλ. κτλ…  

Αν δε, γυρίσομε και  στην Παλαιά Διαθήκη,

στο Δευτερονόμιο (ΙΗ 9-15)  θα συναντή-

σομε και μιά παρόμοια απαγόρευση: «ούχ
ευρεθήσεται εν σοί περικαθαίρων τον υιόν
αυτού ή την θυγατέρα αυτού εν πυρί μαν-
τευόμενος Μαντείαν , κληδονιζόμενος και
οιωνιζόμενος ….. ούτοι κληδόνων  και μαν-
τειών  ακούσονται.» 
Τελικά ό,τι να κάνει κανείς, το έθιμο και την

παράδοση, και στην προκειμένη περίπτωση

τη γιορτή  του Κλήδονα,  αναχρονιστική ή

παιδιάστική, δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να

ξεριζώσει.

Και άς θυμηθούμε και τις δικές μας  αρχαίες

γιορτές  στη λατρεία του Κληδονίου Δία. 

Ετυμολογικά δε  Κλήδων  με γενική του

Κλήδονος, σημαίνει ‘’οιωνός’’,  προμήνυμα

και μάντεμα και κατά λέξη:  «το διά τινων
σημείων ζητείν γνώναι ει μέλλοι  ευπραγή-
σαι ή δυσπραγήσαι.»

Αυτές τις ημέρες των ηλιοστασίων*,  όπου

το φώς του ηλίου κρίνεται,  οι άνθρωποι

πάντοτε θα τις γιορτάζουν με φωτιές και ας

μη ξεχνάμε  ότι και  στο δεύτερο, δηλαδή

το χειμερινό ηλιοστάσιο, το οποίο συμπίπτει

με τα Χριστούγεννα, οι άνθρωποι  γιορτά-

ζουν συμβολικά τη θεία Γέννηση με  φωτά-

κια στα σπίτια και στους δρόμους.  

«Στήκετε και τηρείτε τας παραδόσεις» λοι-

πόν   όπως γράφει προς τους Θεσσαλονι-

κείς ο Απόστολος Παύλος  (Β2.15). 

Συνεχίζοντας και ψάχνοντας  «στα εθιμο-
γραφικά» για τον Ιούνιο βρήκα ένα κείμενο,

το οποίο όσον αφορά τον  ακριβή χρόνο της

γραφής  του, μπερδεύονται ο 4ος -  5ος

αλλά και ο 7ος αιώνας.  

Η πατρότητα του κειμένου δίνεται  στον

ιατρό και λόγιο συγγραφέα, τον Ιερόφιλο

τον Σοφιστή, ο οποίος συνιστά λεπτομερές

διαιτολόγιο για όλους τους μήνες του

έτους. 

Για τον δε Ιούνιο, σχετικά γράφει, και  εξ

αυτού επιλεκτικά  μεταφέρω:  «Αρμόζει
ύδωρ ψυχρόν νήστις ροφείν ροφήματα τρία
και μη εις πλέον. 
Επινηστεύειν  δε έως τας ώρας γ΄ και
πάντα τα υγρά και ψυχρά μετρίως  πίνειν…
εκ δε των κρεών  δεί εσθίειν τα πρόβεια των
κριών  δηλονότι και  των ευνούχων... στέα-
τος δε μη άπτεσθαι…. απέχεσθαι δε κα ζε-
ματοποσίας   παντοίον…  και οίνον
λαμβάνειν παλαιόν  λευκόν, ευώδη  και ανι-
σάτον…  των ιχθύων πάντων τους τρυφε-
ροσάρκους εσθίείν …. εκ των λαχάνων
εσθίειν  χρυσολάχανον, κολοκύνθην, θα-
λασσοκράμβην (?),  σεύτλον (σέσκουλο),
μετά των ειρημένων κρεών.
Και αδράχνειν (αντράκλα) εψείν μετα κρέ-
ατος και οξογαρίζειν  μερικώς το μαρού-
λιον, το ιντίβιον (αντίδι), το σέλινον και το
αγγούριον. 
Εκ  δε των οπωρών, κεράσια λευκά  και τε-
τράγγουρα εσθίειν μετρίως» ….και καταλή-

γει στο   «χρή απέχεσθαι  και αφροδισίων».
Εν ολίγοις πίνετε νερό,  μη τρώτε λιπαρά,

τρώτε επιλεκτικά κρέατα όμως πάντα ψη-

μένα μαζί  με λαχανικά, αλλά και να απο-

λαμβάνετε τα προτεινόμενα  λαχανικά και

φρούτα.  Μα προσοχή   και όχι στις σεξουα-

λικές επιδόσεις. 

Αυτό το «χρή απέχεσθαι αφροδισίων» το

τονίζει  μάλιστα και για τον Ιούλιο, αλλά και

για τον Αύγουστο.  Προφανώς δε αυτή η

αποχή  πρέπει να έχει στενή σχέση και με

τον προβλεπόμενο καύσωνα  αυτών των

ημερών, αφού  για τον Απρίλιο η σύστασή

υποχωρεί   στο «μετρίως απέχεσθαι εκ των
αφροδισίων».
Αυτά και δια την καλήν υγείαν, προς γνώσιν

και συμμόρφωσιν.

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

•  “Θερινό” ηλιοστάσιο = η μεγαλύτερη ημέρα του

έτους = 21 Ιουνίου. 

• “Χειμερινό” = η μικρότερη = 21 Δεκεμβρίου.

Κλήδονας
Το αμίλητο νερό του Άη-Γιάννη του Φανιστή

Η μεγαλύτερης κυκλοφορίας βρετανική εφημερίδα “Sun”,

ιδιοκτησίας του διεθνούς Βαρώνου του Τύπου και συχνού θα-

μώνα της λέσχης Μπίλντερμπεργκ, Μέρντοχ τοποθετήθηκε

μαχητικά  (13.6) υπέρ του Brexit, με άρθρο της που καλεί του

πολίτες να ψηφίσουν υπέρ της εξόδου.

Η Sun, καλώντας τους Βρετανούς πολίτες να ψηφίσουν

ΕΞΟΔΟ από την ΕΕ, επειδή «πρέπει να απελευθερωθούμε

από τις δικτατορικές Βρυξέλλες».

Aντιγράφουμε ένα απόσπασμα όπως το έδωσε ο Μιχάλης

Στυλιανού στο www.ithesis.gr: «Καλούμε τους αναγνώστες

μας να πιστέψουν στην πατρίδα τους και να ψηφίσουν υπέρ

της αποχώρησης από την ΕΕ στις 23 Ιουνίου.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε από την

αντιδημοκρατική μηχανή των Βρυξελλών και είναι καιρός να

δράξουμε αυτή την ευκαιρία.

Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε την μεγαλύτερη πολιτική από-

φαση της ζωής μας. Η Sun συνιστά σε όλους να ψηφίσουν

Φεύγουμε. Πρέπει να κόψουμε τα δεσμά μας από τις δικτα-

τορικές Βρυξέλλες.

Την προσεχή Πέμπτη, στην κάλπη, μπορούμε να διορθώσουμε

αυτό το τεράστιο και ιστορικό σφάλμα.

Είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Επειδή, μην αμφιβάλλετε, το
μέλλον μας προβάλλει πολύ σκοτεινότερο εάν μείνουμε
μέσα.

Εξω από την ΕΕ μπορούμε να γίνουμε ευπορώτεροι, ασφα-

λέστεροι και επιτέλους ελεύθεροι να σφυρηλατήσουμε το

μέλλον μας, όπως κάνουν πολλές άλλες μεγάλες δημοκρα-

τίες και όπως πρώτοι εμείς κάναμε πριν αιώνες.

Εάν μείνουμε, η χώρα μας θα καταπνιγεί σε σύντομο χρόνο

από αυτό το αδυσώπητα επεκτεινόμενο γερμανοκρατούμενο

ομοσπονδιακό κράτος.

Παρά τις ανόητες διαβεβαιώσεις του Κάμερον, οι εξουσίες και

οι αξίες μας ΘΑ διαβρωθούν περισσότερο. Η παραμονή θα

είναι χειροτέρευση του μεταναστευτικού, της ανεργίας, των

αποδοχών, του τρόπου ζωής μας.

Η Ελλάδα έχει χρεωκοπήσει.
Η Ιταλία κινδυνεύει να πάθει τα ίδια, με ακόμη χειρότερες συ-

νέπειες. Στην Ισπανία, το 45% των κάτω των 25 ετών είναι

άνεργοι.

Και πολυάριθμες άλλες, ακόμη φτωχότερες και χειρότερα κυ-

βερνώμενες χώρες, εντάσσονται τώρα στην ΕΕ.

Το να μείνουμε σημαίνει αδυναμία να μειώσουμε την μαζική

είσοδο μεταναστών, που κρατεί τα ημερομίσθια χαμηλά και

προσθέτει καταστροφική επιβάρυνση στα σχολεία μας, στα

νοσοκομεία, στους δρόμους και στη διαθέσιμη στέγη.

Από κάθε άποψη είναι μεγαλύτερος κίνδυνος.

Το στρατόπεδο της εκστρατείας «Να Μείνουμε», αποτελείται

από το Μεγάλο Κεφάλαιο, τους αλαζόνες ευρωμανείς και τις

ξένες τράπεζες, που κινητοποιήθηκαν να μας τρομοκρατή-

σουν για τη ζωή εκτός ΕΕ.

Η στρατηγική τους, «σχέδιο τρόμου», προαναγγέλλει μαζική

ανεργία, αυξανόμενα επιτόκια και πληθωρισμό, ανατίμηση

στέγης, ακόμη και πόλεμο.

Το υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Αγγλίας, το ΔΝΤ

και ξένοι ηγέτες κινητοποιήθηκαν από τον πρωθυπουργό για

να συμβάλουν στις σκοτεινές προφητείες.

Ανοησίες! Πριν χρόνια, οι ίδιοι πολιτικοί και οικονομολόγοι,

εξέδιδαν προειδοποιήσεις Αποκάλυψης για την τύχη μας, εάν

δεν εντασσόμαστε στο ευρώ.

Μας λένε πως δεν μπορούμε να είμαστε σε ενιαία αγορά,

χωρίς να δεχόμαστε όλους τους κανόνες, με την ελεύθερη

μετακίνηση ανθρώπων.

Αφού είναι έτσι, ας φύγουμε, χρησιμοποιώντας την επιρροή μας,

ως της 5ης μεγαλύτερης οικονομίας, για να συνάψουμε μεγάλες

εμπορικές συμφωνίες με τα υπόλοιπα 85% του κόσμου.

Και ας διαλέξουμε τους καλύτερους μετανάστες από όλο τον

κόσμο. Εάν μείνουμε στην ΕΕ, όπως θέλει ο Κάμερον, θα πα-

ραιτηθούμε από κάθε δυνατότητα να ελέγξουμε τον πληθυ-

σμό μας. Και αυτό ο Κάμερον το ομολογεί.

Ψηφίστε “Φεύγουμε”, και θα επαναδιακηρύξουμε την εθνική

μας κυριαρχία – υιοθετώντας το μέλλον ενός αξιοζήλευτου,

ισχυρού έθνους».

«Πρέπει να απελευθερωθούμε από τις δικτατορικές Βρυξέλλες»
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Tα δάνεια της Ελλάδα πάνε για 

τα “τοξικά” των γερμανικών

και γαλλικών τραπεζών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’

Αλέμα, μιλώντας στη RaiNews24, αποκάλυψε, πως

τα δάνεια που παίρνουμε για να βοηθηθεί η Ελλάδα

είναι χοντρό ψέμα. Τα δάνεια που παίρνουμε κατα-

λήγουν στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. 

«Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δις ευρώ, αλλά όχι για
τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν
οι τόκοι στις τράπεζες» είπε χαρακτηριστικά ο

πρώην Πρωθυπουργός, εξηγώντας πως έχουμε ένα

ενιαίο νόμισμα, αλλά με εντελώς διαφορετικά επί-

πεδα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος.

«Από μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια
ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα όπως η
Γερμανία μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η
φτωχή χώρα γίνεται όλο και φτωχότερη, η πλούσια
χώρα πλουσιότερη.
[...]

Όταν η φτωχή χώρα δεν μπορεί πλέον να πληρώσει
τα χρέη έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε
δώσει στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις
συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι
τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσο-
στό στις ιταλικές απευθείας.
Διακόσια είκοσι δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ βοή-

θειας πήγαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές
και ιταλικές τράπεζες» σημειώνει το στέλεχος της

ιταλικής κεντροαριστεράς και υπογραμμίζει: «Στην
πραγματικότητα, όταν λέγεται ότι εμείς πληρώ-
νουμε τις συντάξεις των Ελλήνων είναι λάθος.
Εμείς πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες».

Βέβαια, εμείς από την εφημερίδα αυτό το γράφουμε

πολύ καιρό, αλλά όταν το λέει κάποιος πρωθυπουρ-

γός χώρας δίνει άλλη βαρύτητα. Αν και έχουμε απο-

καλύψει την απόρρητη έκθεση της Κομισιόν για τα

τοξικά των γερμανικών και γαλλικών τραπεζών που

τα έσωσαν οι φτωχοί Έλληνες! Η έκθεση που εξαφα-

νίστηκε και δεν υπάρχει πουθενά, μετά από μία μόνο

ημέρα ανάρτησής της στο διαδίκτυο!!!

Μας “κογιονάρουν” 

οι ...δανειστές

«Τώρα, η Ελλάδα χρειάζεται μία νέα συμφωνία με

τους εταίρους και τους δανειστές της, προκειμένου

να προχωρήσει. Είναι μη ρεαλιστικό και κοινωνικά

ανέφικτο να απαιτείται από την Ελλάδα να πετύχει

πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ από το 2018.

...

οι Ευρωπαίοι ακόμη δεν έχουν υλοποιήσει την υπό-

σχεσή τους για περαιτέρω ελάφρυνση. Σημειώνον-

τας ότι είχαν συμφωνήσει σε αυτό το Νοέμβριο του

2012, για να γίνει το 2014 κάτι που δεν συνέβη, ανα-

φέρει ότι στο Eurogroup στις 24 Μαΐου έγινε το ίδιο,

με τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης να

αναβάλουν πάλι τη σχετική απόφαση για το 2018.

Must Summer Club 

στη Βούλα!! 
Oι επιχειρηματίες της παραλιακής, δεν πτοούνται

ούτε από πρόστιμα ούτε από φοβέρες δημάρχων.

Οπως θα διαβάσετε παρακάτω, στο zougla.gr ανακοι-

νώνουν την κάθοδό τους οι νυχτερινοί αοιδοί, οι

οποίοι υπόσχονται «ότι θα αναστατώσουν την παρα-
λιακή».
Είναι τό μόνο σίγουρο αν κατέβουν, γιατί θα χάσει

όλη η περιοχή τον ύπνο της και βέβαια θα παρκάρουν

και στους κήπους... 

Διαβάστε:

«Ο Πάνος Κιάμος κατεβαίνει νότια και συγκεκριμένα
στη Βούλα και το πρώην Ειρηνικός Club, μαζί του
όμως παίρνει και την παρέα και τους συνεργάτες του
από το Club 22 και κατηφορίζει στο νέο μαγαζί που

αναμένεται να αναστατώσει την παρα-
λιακή. Ύστερα από πέντε σεζόν στην πίστα της λε-

ωφόρου Βουλιαγμένης, μία νέα περίοδος αρχίζει,
τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για το κέντρο».

Θα τους αφήσουμε;;;

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Μια ομάδα επιστημόνων, της ιατρικής σχολής του

Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, μελέτησε

τον τρόπο απορρόφησης και μεταφοράς των λιπα-

ρών ουσιών, δια μέσου του εντέρου, στον οργανι-

σμό.

Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποίησε σαν πειραματό-

ζωο, ένα ψαράκι με το όνομα “ζέβρα”, γιατί είχε μαύ-

ρες ρίγες και γιατί παρουσίαζε μια σπάνια ιδιότητα,

με τη διαφάνεια του σώματός του, που έκανε ορατή

τη λειτουργία των σπλάχνων του.

Στο ψαράκι χορήγησαν μια φθορίζουσα χρωστική

ουσία και ύστερα το τάισαν με λιπαρά οξέα. Μ’ αυτό

τον τρόπο παρακολούθησαν τη λειτουργία του εντέ-

ρου του και το σύγκριναν με τη λειτουργία του αν-

θρώπινου εντέρου.

Η “μικροχλωρίδα” του ανθρώπινου εντέρου περιέχει

100.000 βακτήρια τα οποία είναι απαραίτητα για την

αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών και την μεταφορά

τους στον οργανισμό. Κάποια βακτήρια απορροφούν

μόνο το λίπος από τις διαλυμένες τροφές του εντέ-

ρου και ονομάζονται firmicultes. Η ποσότητα των  fir-

micultes εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα

των τροφών μας. 

Η σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και των firmicultes

είναι αλληλένδετη, γιατί όσο “ταΐζουμε” αυτά τα βα-

κτήρια με λιπαρές ουσίες, αυτά πολλαπλασιάζονται

και τροφοδοτούν τον οργανισμό με περίσσιο λίπος,

το οποίο με τη σειρά του αποθηκεύεται στο σώμα,

δημιουργώντας την ανεπιθύμητη παχυσαρκία.

Τα βακτήρια firmicultes έχουν και “αδελφάκια”, που

αυτά μεταφέρουν τα σάκχαρα. Οι τροφές με χαμηλό

γλυκαιμικό δείκτη, που αφήνουν “νηστικά” αυτά τα

βακτήρια είναι οι άπεπτες ίνες, που βρίσκονται στους

υδρογονάνθρακες, δηλαδή στο πίτουρο, στις φλού-

δες και στις ίνες. 

Για να μην ταΐζουμε τα παραπάνω βακτήρια, πρέπει

να αποφεύγουμε τις χημικά επεξεργασμένες τρο-

φές, όπως τα διάφορα γλυκά ή τα ωραία πολύχρωμα

και αρωματισμένα εδέσματα και γενικά όσες τροφές

περιέχουν λευκή ζάχαρη, αλεύρι τύπου 00, που πα-

ράγεται από αποφλοιωμένο σιτάρι και στερείται το

φύτρο του σταριού, που είναι πλούσιο σε αμινοξέα,

μέταλλα και βιταμίνες της ομάδας Β και τη βιταμίνη

Ε. Αυτό το αλεύρι το χρησιμοποιούμε για την παρα-

σκευή ζυμαρικών λευκού ψωμιού, γλυκών και κέικ. 

Το αλεύρι ολικής άλεσης περιέχει όλα τα χρήσιμα

για τον οργανισμό θρεπτικά συστατικά και γι’ αυτό

το λόγο πρέπει να το προτιμάμε στη διατροφή μας.

Τα ζωικά λίπη, πρέπει να τα καταναλώνουμε σε πολύ

μικρές ποσότητες και αντ’ αυτών να προτιμάμε τα

ακόρεστα λιπαρά οξέα, που προέρχονται από φυτά,

όπως το αβοκάντο, οι ελιές, οι ωμοί (άψητοι) ξηροί

καρποί κ.ά.

Το λίπος των ψαριών διαφέρει από το λίπος των

ζώων που τρώμε, και επειδή πειρέχει μια ουσία που

λέγεται Ω3, ιδιαίτερα ωφέλιμη για την ανθρώπινο ορ-

γανισμό, μπορούμε να τα καταναλώνουμε άφοβα.

Τα βούτυρα που είναι φυτικής προελεύσεως, τύπου

μαργαρίνης, πρέπει να τα αποφεύγουμε, γιατί γίνον-

ται από φυτικά λάδια με τη διαδικασία της υδρογό-

νωσης, που τα καθιστά  βλαβερά για τον οργανισμό

μας.

Αν λοιπόν αποφεύγουμε τους τρεις λευκούς εχ-

θρούς της διατροφής μας: ζάχαρι, αλεύερι τύπου 00

και λίπος, και αν δεν “ταΐζουμε” τα βακτήρια fir-

micultes, τότε εύκολα θα απαλλαγούμε από την πα-

χυσαρκία!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πώς να απαλλαγούμε από την παχυσαρκία

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις: γιορτάζουν την επιτυχία της
συμφωνίας τους με την Ελλάδα!!!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Πωω πω, γέρασα. Κάθισα και είπα οπαλάκια.

4 Αποχωρώντας οι Βρετανοί από την Ε.Ε. να πάρουν τις

μπόρες, τις βροχές & τις καταιγίδες μαζί τους & όλα τα

κακά, που φέραν εισχωρώντας σ` αυτήν.

4 Ένα καμπαναριό εκκλησίας με αλεξικέραυνο στην κο-

ρυφή, δείχνει έλλειψη πίστης...

4 Ήρθε καινούργια γειτόνισσα και καλού κακού πήρα ζά-

χαρη, ζάχαρη μαύρη, ζάχαρη άχνη, ζαχαρίνη και στέβια.

Δεν μπορεί. Κάπου θα την πιάσω.

Μήπως είστε από αυτούς που σας ...προτιμούν τα κουνού-

πια; Δεν τολμάτε να βγείτε έξω το καλοκαίρι χωρίς να

...πασαλειφτείτε με αντικουνουπικά;

Και τέλος, αναρωτιέστε γιατί δεν πάνε και στον διπλανό

σας;

Αυτό συμβαίνει επειδή τα κουνούπια δείχνουν προτίμηση

σε συγκεκριμένα άτομα και μυρωδιές.

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Ντέι, καθηγητή ιατρικής εντο-

μολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Βέρο Μπητς

υπάρχουν πολλοί αλλά σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστοι

παράγοντες που προσελκύουν τα κουνούπια. 

Ποιοί είναι αυτοί;

1. Ρούχα

Τα κουνούπια χρησιμοποιούν και τα μάτια τους για να εν-

τοπίσουν «θύματα». Ο Τζέι εξηγεί ότι: «ειδικά αργά το
απόγευμα, ο πρώτος τρόπος αναζήτησης σάρκας είναι
μέσω της όρασης». Έτσι, τα σκούρα χρώματα, μπλε ή

μαύρο, και το κόκκινο, τους προσελκύουν.

2. Ομάδα αίματος

Τα κουνούπια τρέφονται με αίμα και νέκταρ από τα λου-

λούδια. Τα αρσενικά τη «βγάζουν» με νέκταρ, αλλά τα θη-

λυκά χρησιμοποιούν την πρωτεΐνη του αίματος για να

φτιάξουν τα αβγά τους.

Έτσι, ορισμένες ομάδες αίματος είναι πιο επιθυμητές από

άλλες. Η έρευνα έχει δείξει ότι τα άτομα με Ομάδα Αίμα-

τος 0 είναι δύο φορές ελκυστικότερα από την Ομάδα Α. Η

Ομάδα Β είναι κάπου στη μέση. Επίσης, το 85% των αν-

θρώπων εκκρίουν μια ουσία ενδεικτική της ομάδας αίμα-

τος. Τα κουνούπια προσελκύονται από το 85% των ατόμων,

που εκκρίουν περισσότερο αυτή την ουσία,  ανεξαρτήτως

της ομάδας αίματος.

3. Αέρια

Τα κουνούπια οσφρίζονται το διοξείδιο του άνθρακα από

απόσταση 50 μέτρων. Έτσι, όσο περισσότερο αναπνέει κα-

νείς τόσο περισσότερο τον «αγαπούν» τα κουνούπια. Οι

πιο μεγαλόσωμοι άνθρωποι εκπνέουν περισσότερο. Κι

επειδή, ακριβώς, εισπνέουμε και εκπνέουμε από το στόμα

γι΄αυτό τα κουνούπια «ζουζουνίζουν» γύρω από το κεφάλι

μας τη νύχτα.

4. Ζέστη και ιδρώτας

Τα κουνούπια εντοπίζουν και άλλες οσμές, εκτός από το διο-

ξείδιο του άνθρακα: γαλακτικό οξύ, ουρικό οξύ, αμμωνία και

άλλες ουσίες που εκκρίνονται με τον ιδρώτα.

5. Δέρμα

Οι τύποι και ο αριθμός των βακτηρίων που ενδημούν στο

δέρμα ενός ατόμου καθορίζουν και τη σχέση τους με τα

κουνούπια.

Τα βακτήρια Staphylococcus ή Variovorax για παράδειγμα,

προσελκύουν περισσότερο τα κουνούπια σε σύγκριση με

τα βακτήρια Pseudomonas, Leptotrichia, Delftia.

Τα βακτήρια εξηγούν, επίσης, γιατί τα κουνούπια προτι-

μούν τους αστραγάλους και τα πόδια, όπου συγκεντρώ-

νονται πολλοί μικροοργανισμοί.

6. Εγκυμοσύνη

Οι γυναίκες που κυοφορούν πρέπει να αποφεύγουν τα

κουνούπια όπως «ο διάολος το λιβάνι» αλλά, δυστυχώς,

ορισμένα είδη κουνουπιών προσελκύονται περισσότερο

από έγκυες γυναίκες.

Μια έρευνα στην Αφρική έδειξε ότι οι έγκυες γυναίκες

είναι δύο φορές πιο ελκυστικές στα κουνούπια που μετα-

δίδουν ελονοσία. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτό οφεί-

λεται στην αυξημένη έκλυση διοξειδίου του άνθρακα από

τις εγκύους, μέσω της αναπνοής που είναι κατά 21% εν-

τονότερη.

Βρήκαν, επίσης, ότι η κοιλιά των εγκύων είναι κατά 1,7

βαθμούς Κελσίου θερμότερες.

7. Μπύρα

Ποιος θα πίστευε ότι τα κουνούπια αγαπούν τις μπύρες;

Αυτό οφείλεται, πιθανότατα, στην αυξημένη έκκριση αιθα-

νόλης μέσω του ιδρώτα μετά την κατανάλωση μπύρας.

πηγή: econews

Σας ενοχλούν οι διαφημίσεις που ξε-

πετάγονται παντού στο internet και

στις εφαρμογές του κινητού σας; Δεν

είσαστε οι μόνοι. 

Όλο και περισσότεροι χρήστες «έξυ-

πνων» κινητών στον κόσμο - περισσό-

τεροι πλέον από ένας στους πέντε -

χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό, το

οποίο μπλοκάρει στις συσκευές τους

στην εμφάνιση των online διαφημί-

σεων, τόσο αυτών που φορτώνονται

από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου,

όσο και εκείνων που φορτώνονται

από τις διάφορες εφαρμογές (apps).

Το γεγονός αυτό ανησυχεί εταιρείες,

όπως η Google και το Facebook, που

βγάζουν τα περισσότερα χρήματά

τους ακριβώς από τέτοιες διαφημί-

σεις.

Νέα στοιχεία από τις εταιρείες ερευ-

νών PageFair και Priori Data, σύμ-

φωνα με τους «Τάιμς της Νέας

Υόρκης», δείχνουν ότι σχεδόν 420

εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς (περί-

που το 22% των συνολικά 1,9 δισεκα-

τομμυρίων χρηστών smartphones)

ενεργοποιούν το μπλοκάρισμα των

διαφημίσεων, όταν πλοηγούνται στο

διαδίκτυο από το κινητό τους. Ο αριθ-

μός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύ-

ξηση 90% σε ετήσια βάση, δηλαδή

υπήρξε φέτος σχεδόν διπλασιασμός

σε σχέση με το 2015.

Το ζήτημα έχει διχάσει τον ψηφιακό

κόσμο. Οι υποστηρικτές θεωρούν ότι

οι χρήστες έχουν κάθε δικαίωμα να

έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο

που επιθυμούν, χωρίς να είναι υπο-

χρεωμένοι να “φορτώνονται” και τις -

όχι σπάνια ενοχλητικές- διαφημίσεις.

Από την άλλη, οι υποστηρικτές των

διαφημίσεων -κυρίως οι εταιρείες που

έχουν σχετικό συμφέρον- αντιτεί-

νουν ότι η «φραγή» στις διαφημίσεις

παραβιάζει το άρρητο συμβόλαιο, στο

οποίο -υποτίθεται ότι- συμφωνούν οι

χρήστες. Το σκεπτικό των εταιρειών

είναι ότι ένα μεγάλο μέρος από το

ψηφιακό περιεχόμενο έχει δημιουρ-

γηθεί και είναι προσβάσιμο, ακριβώς

επειδή έχει πληρωθεί χάρη στα

έσοδα από την online διαφήμιση.

Στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική

υπολογίζονται σε σχεδόν 19 εκατομ-

μύρια οι χρήστες που καταφεύγουν

συστηματικά σε mobile ad blockers. Οι

διαφορές μεταξύ Δύσης-Ανατολής

είναι μεγάλες. Ενώ στην Κίνα 159

εκατ. χρήστες κινητών (οι περισσότε-

ροι από κάθε άλλη χώρα) χρησιμοποι-

ούν τέτοιο λογισμικό, στις ΗΠΑ μόνο

4,3 εκατ. χρήστες -ή το 2,2% των κα-

τόχων smartphones- κάνουν το ίδιο,

ενώ στη Βρετανία και στη Γαλλία δεν

ξεπερνούν τους 1,3 εκατομμύρια χρή-

στες σε κάθε χώρα. 

Η τάση αυτή κάνει καλό στο πορτο-

φόλι των χρηστών, αλλά κακό στο

πορτοφόλι των εταιρειών (παρόχων

περιεχομένου, παρόχων κινητής τη-

λεφωνίας, διαφημιστικών, διαφημιζο-

μένων κ.α.). 
Πηγή: ΑΜΠΕ

Μπλοκάρισμα διαφημίσεων

Γιατί σας προτιμούν τα κουνούπια
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Δήμος Βάρης, Βούλας, 

Βουλιαγμένης

Δ/νση Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης

Αγαπητή Εβδόμη

αναφορικά με το ανώνυμο δημο-

σίευμά σας στο φύλλο της

11.6.16, το οποίο αφορά την απο-

κομιδή της ανακύκλωσης θα θέ-

λαμε να σας ενημερώσουμε τα

εξής:

- Αποκλείουμε το ενδεχόμενο να

έχει παραληφθεί από το απορριμ-

ματοφόρο της ανακύκλωσης

κάδος σκουπιδιών παρά μόνο

στην περίπτωση την οποία ο

κάδος είναι γεμάτος με ανακυ-

κλώσιμο υλικό (συνήθως χαρτό-

νια και υλικά συσκευασίας), το

οποίο γίνεται συχνά όταν κάποιος

μετακομίζει.

- Προφανώς πρόκειται περι παρε-

ξηγήσεως, διότι το απορριμματο-

φόρο αερίου το οποίο κάνει

αποκομιδή στην περιοχή της Ευ-

ρυάλης μοιάζει αρκετά με αυτό

της ανακύκλωσης.

- Ο Δήμος μας βρίσκεται μεταξύ

των τριών πρώτων πανελλαδικά

όσον αφορά την παραγωγή ανα-

κυκλώσιμων υλικών - αναλογικά.

- Στο εργοστάσιο διαλογής όπου

μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα,

γίνεται έλεγχος και οι δήμοι που

μεταφέρουν σκουπίδια έχουν τις

αντίστοιχες επιπτώσεις. Ο δικός

μας καίτοι είναι ο πρώτος που

συμμετείχε στο σύστημα αποκο-

μιδής ανακυκλώσιμων στην Ανα-

τολική Αττική, δεν έχει καμία πα-

ρατήρηση, παρότι έχει την

διπλάσια παραγωγή ανακυκλώσι-

μων σε σχέση με άλλους δήμους.

Αλλωστε γιατί να το κάνουν οι

οδηγοί απορριμματοφόρων;;;;

Τέλος θέλουμε να πιστεύουμε ότι

πρόκειται για παρεξήγηση και όχι

για κακόβουλη ενημέρωση απο-

ρώντας πάντως για την πρωτοσέ-

λιδη προβολή μιας ανώνυμης

επιστολής προτού την διασταυ-

ρώσετε με την αρμόδια υπηρεσία

του δήμου.

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία

Αντιδήμαρχος Απορ/των 

Ανακυκλωσης & Πυρασφάλειας

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας

«Θετική Φωνή», μετά από καταγγε-

λίες που έφτασαν στο Σύλλογο και

σχετική έρευνα,  διαπίστωσε πως

το ηλεκτρονικό αρχείο ιατρικών

γνωματεύσεων των υγειονομικών

επιτροπών των Κέντρων Πιστοποί-

ησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) είναι συν-

δεδεμένο με το σύστημα «Taxis»

της Γενικής Γραμματείας Πληροφο-

ριακών Συστημάτων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών, κατά τρόπο που

επιτρέπει σε κάθε κρατικό υπάλ-

ληλο ή αξιωματούχο που χειρίζεται

το σύστημα υποβολής φορολογι-

κών δηλώσεων, να έχει πρόσβαση

σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

και συγκεκριμένα στις παθήσεις

εξαιτίας των οποίων αποδίδεται το

ποσοστό αναπηρίας.

Η αναγραφή της πάθησης ή των πα-

θήσεων δεν εξυπηρετεί συγκεκρι-

μένους σκοπούς εκτός ελάχιστων

εξαιρέσεων που προβλέπονται

ρητά, όπως στα δικαιολογητικά για

τα επιδόματα πρόνοιας. Αντίθετα, η

καταγραφή τους σε ένα ηλεκτρο-

νικό σύστημα όπου έχουν πρό-

σβαση χιλιάδες δημόσιοι

υπάλληλοι, δημοσιοποιεί ευαίσθητα

δεδομένα υγείας κατά παράβαση

διατάξεων που ορίζουν ότι οι ιατρι-

κές γνωματεύσεις προστατεύονται

από το απόρρητο. Ιδιαίτερα για νό-

σους με κοινωνικές προεκτάσεις

στιγματισμού και αποκλεισμού

όπως το HIV/AIDS, η πολιτεία οφεί-

λει να επιδείξει μεγαλύτερη ευαι-

σθησία, αντί να αμφισβητεί στην

πράξη το σεβασμό των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας

«Θετική Φωνή» σε συνεργασία με

τη Μ.Κ.Ο. «Synthesis» έχουν ήδη

αποστείλει επιστολή προς το

Υπουργείο Οικονομικών, με κοινο-

ποίηση στα Υπουργεία Δικαιοσύνης

και Εργασίας, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα, στην Εθνική

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Αν-

θρώπου και στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Η επι-

στολή καλεί το Υπουργείο

Οικονομικών να παρέμβει άμεσα,

προκειμένου το ηλεκτρονικό σύ-

στημα να παρέχει μεν πρόσβαση

στο ποσοστό αναπηρίας, αλλά όχι

στους λόγους απόδοσής του.

Η ίδια πρόβλεψη πρέπει να ισχύσει

για κάθε χρήση των αποφάσεων

των ΚΕ.Π.Α. με την έκδοση απο-

σπάσματος για κάθε νόμιμη χρήση

μετά από αίτηση του ενδιαφερόμε-

νου, που θα αναγράφει αποκλει-

στικά και μόνο το ποσοστό

αναπηρίας, εκτός συγκεκριμένων

εξαιρέσεων.

Η ανακύκλωση ρίχνεται στα σκουπίδια στα 3Β!

Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας

Σε “κοινή θέα” ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα!

Στο 1% του πληθυσμού 

το 47% του πλούτου…

Πριν από λίγες μέρες το «Boston Conculting Group» έδωσε στη δη-

μοσιότητα την έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο όπως αυτός δια-

μορφώθηκε το 2015.

Για μια ακόμα χρονιά – και σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής

κρίσης που βυθίζει στην ανέχεια και την ανασφάλεια τον πλανήτη –

τα στοιχεία είναι κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικά:

1)   Ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε κατά 5,2% έναντι του 2014,

αύξηση που ήρθε να προστεθεί σε εκείνη ύψους 7,5% που καταμε-

τρήθηκε την προηγούμενη χρονιά έναντι του 2013.

2)   Ειδικά στην Ευρώπη (Ε.Ε.) των Μνημονίων και της απηνούς λιτότητας

και ενώ η αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ περιορίστηκε στο 1,7%, η αύ-

ξηση του πλούτου καταμετρήθηκε σχεδόν τριπλάσια και ανήλθε στο

4,3%.

3)   Ο παγκόσμιος πλούτος – πλην ακινήτων - από 148,4 τρισ. δολάρια

το 2013 και από 159,5 τρισ. δολάρια το 2014 ανήλθε στα 167,8 τρισ.

δολάρια το 2015 ενώ εκτιμάται ότι το 2020 θα αγγίξει τα 225 τρισ.

δολάρια.

4)   Οι εκατομμυριούχοι του πλανήτη που δεν ξεπερνούν το 1% του

παγκόσμιου πληθυσμού αυξήθηκαν κατά 6% και κατέχουν πλέον το

47% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ με τα σημερινά οικονομικά και

πολιτικά δεδομένα εκτιμάται ότι το 2020 θα κατέχουν πάνω από το

50% του συνολικού παγκόσμιου πλούτου.

5)   Οι πιο… Κροίσοι από αυτούς τους Κροίσους είχαν ακόμα καλύ-

τερες επιδόσεις καθώς είδαν τα πλούτη τους να αυξάνονται με ρυθμό

μεγαλύτερο του 10%

Σύμφωνα δε με την έκθεση, οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι…

χαίρουν άκρας υγείας... Παρά τα θρυλούμενα για τα «μέτρα» που

λαμβάνουν κράτη, κυβερνήσεις και οργανισμοί ενάντια στην φοροα-

ποφυγή, την φοροδιαφυγή και τον… εκδημοκρατισμό του χρηματο-

πιστωτικού συστήματος, τα πλούτη που παραμένουν σταθμευμένα

εκεί ανήλθαν στα 10 τρισ. δολάρια και παρουσίασαν αύξηση 3% σε

ένα χρόνο.

Για τα προηγούμενα υπάρχουν δυο εκδοχές:

Η μια εκδοχή ισχυρίζεται ότι αυτό το φαινόμενο, το 1% του πληθυ-

σμού να κατέχει το 47% του παγκόσμιου πλούτου, εξελίσσεται σε

ένα σύστημα που όσοι δεν θέλουν να το αποκαλούν με το όνομά του

- καπιταλισμό, το βαφτίζουν σύστημα της «ελευθερίας», της «δημο-

κρατίας» και των «ευκαιριών», που παρά τις αδικίες που το συνο-

δεύουν βρίσκεται κοντύτερα από κάθε άλλο στην φύση του

ανθρώπου.

Η άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα σύστημα ταξικής

βαρβαρότητας και κοινωνικού κανιβαλισμού που κανοναρχείται από

την αρχή ότι «το κεφάλαιο γεννιέται βουτηγμένο από την κορυφή
ως τα νύχια στο αίμα και στη βρωμιά στάζοντας αίμα απ’ όλους τους
πόρους» (Καρλ Μαρξ «Κεφάλαιο», τόμος Α’, σελίδα 785).

Κατά την πρώτη εκδοχή αυτό το σύστημα - όπου όσο μεγαλώνει η

δυστυχία δισεκατομμυρίων ανθρώπων τόσο αυξάνεται η περιουσία

μιας χούφτας δισεκατομμυριούχων - μπορεί με κατάλληλες παρεμ-

βάσεις να γίνει… καλύτερο. 

Κατά τη δεύτερη εκδοχή η μόνη «βελτίωση» και ο μόνος «εξανθρω-

πισμός» που παίρνει αυτό το σύστημα είναι η ανατροπή του, η συν-

τριβή του και η οικοδόμηση ενός άλλου.

Τι είδους θα είναι και πρέπει να είναι αυτό το «άλλο»; Τέτοιο όπου η

χλιδή των λίγων δεν θα προκύπτει από την φτώχεια των πολλών, αλλά

που ο πλούτος από τη δουλειά, τη δημιουργικότητα, τα ταλέντα, τις ικα-

νότητες των πολλών θα ακυρώνει και θα καταργεί τη φτώχεια όλων.

Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό ή είμαστε καταδικασμένοι να θεω-

ρούμε «ελευθερία» ένα καθεστώς όπου «το φτωχότερο 50% του

παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει λιγότερο από το 1% του συνολικού

πλούτου» όταν «στον αντίποδα το πλουσιότερο 10% κατέχει το 87%

του παγκόσμιου πλούτου» (από αντίστοιχη έρευνα της «Credit

Suisse», 2014);

«Είναι», με την προϋπόθεση ότι η πολιτική και η οικονομική εξουσία

θα περάσει στα χέρια των πολλών.

Τα λόγια του Μπαλζάκ, που γεννήθηκε πολύ πριν από τον Μαρξ και

τον Λένιν..., παρότι ήταν αριστοκράτης και συντηρητικός, το περι-

γράφουν περίφημα: «Όταν η μάζα των φτωχών γίνει πιο ισχυρή από
τη μάζα των πλουσίων, η κοινωνία θα χτιστεί σε άλλη βάση».  

Νίκος Γεωργόπουλος  

Φιλοξενούσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας επιστολή αναγνώστριας, που κατήγγειλε ότι είδε ερ-

γαζόμενους του Δήμου να ανακατεύουν τα απορρίμματα με τα ανακυκλώσιμα. 

Τα στοιχεία της αναγνώστριας βρίσκονται στα χέρια της εφημερίδας. Είναι πάγια αρχή μας να μη

δημοσιεύουμε ανώνυμες επιστολές, όμως σεβόμαστε την επιθυμία του γράφοντος να μην κοινοποι-

ήσει το όνομά του στην εφημερίδα.

Θιασώτες της ανακύκλωσης, μας ενοχλεί βαθύτατα όταν διαπιστώνεται κάποια “τσαπατσουλιά” και

την δημοσιοποιούμε όταν πέφτει στην αντίληψή μας. Εχει συμβεί και παλιότερα στη Βάρκιζα, με φω-

τογραφικό ντοκουμέντο. 

Μη βλέπει λοιπόν η Δημοτική Αρχή παντού  “κακόβουλες ενημερώσεις"... Η ευθύνη του Τύπου είναι

να δημοσιοποιεί.

Εμείς θα δεχθούμε τις απαντήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και ελπίζουμε να είναι έτσι. 
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Πλούτος πληροφοριών, θέσεων και εμ-

πειριών για το Περιβάλλον και την προ-

στασία του χαρακτήρισε την ημερίδα που

συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Προστασίας

Άγριων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) και η «Δημοτική

Βούληση» Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016. 

Eίναι η τρίτη ετήσια ημερίδα της Δημοτι-

κής Βούλησης για το Περιβάλλον που κα-

τοχυρώνει πλέον ένα θεσμό στα νότια

προάστια για τη διαφύλαξη της φυσικής

κληρονομιάς, την καλλιέργεια της περι-

βαλλοντικής παιδείας και την προαγωγή

της σχετικής γνώσης. 

Την ημερίδα άνοιξε η εκπρόσωπος του

ΕΚΠΑΖ, Δέσποινα Χατζηνικολάου, η

οποία ξεδίπλωσε την πορεία του Κέν-

τρου που περιθάλπει άγρια ζώα και κυ-

ρίως πληγωμένα πτηνά. Η ομιλήτρια

ανέλυσε τους κανόνες που διέπουν τη

“σωστή ενασχόληση με τα άγρια ζώα” τα

οποία δεν πρέπει να εξημερωθούν αλλά

να επιστρέψουν στο φυσικό τους περι-

βάλλον που είναι ιδιαίτερα ανταγωνι-

στικό.

Στην εισήγηση, ο επικεφαλής της Δημο-

τικής Βούλησης, δημοτικός σύμβουλος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πολι-

τευτής της εκλογικής περιφέρειας Αττι-

κής, Δημοσθένης Δόγκας, σημείωσε ότι

η διάσωση του περιβάλλοντος σήμερα

έγκειται κατά κύριο λόγο στις εθελοντι-

κές οργανώσεις, επισημαίνοντας τη ση-

μασία που έχει η ενίσχυση των φορέων

αυτών. “Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο
κομμάτι του περιβάλλοντος”, τόνισε ο

Δημοσθένης Δόγκας και ανέλυσε πώς η

διαφύλαξη μπορεί να συμβαδίσει με την

ανάπτυξη, αναφέροντας το παράδειγμα

των χρήσιμων δασών. “Η έννοια της ανα-
γέννησης της φύσης υπερβαίνει το βιο-
λογικό κύκλο του ανθρώπου”, συνέχισε,

για να υπογραμμίσει ότι υπάρχει επεί-

γουσα ανάγκη αλλαγής των καταναλωτι-

κών συνηθειών στον πλανήτη. “Η Τοπική
Αυτοδιοίκηση μπορεί να κάνει πάρα
πολλά”, είπε ο εισηγητής, αναφέροντας

μια σειρά προτεραιοτήτων για τους δή-

μους, από τη διαχείριση των αποβλήτων

μέχρι τη δραστική μείωση του αποτυπώ-

ματος άνθρακα από τις υπηρεσίες. Ο Δη-

μοσθένης Δόγκας έκλεισε την εισήγησή

του με μια αναφορά στη διατλαντική

συμφωνία TTIP, σχολιάζοντας το έλ-

λειμμα διαφάνειας που καλύπτει την

υπογραφή της και τις οικολογικές της

συνέπειες. 

Ακολούθησαν οι ομιλητές με διαφορε-

τικό θέμα ο καθένας. Ο αντιστράτηγος

του Πυροσβεστικού Σώματος ε.α., δημο-

τικός σύμβουλος Λαυρεωτικής και επικε-

φαλής της Πολιτικής Προστασίας στον

Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής,

Μιχάλης Μαθιουδάκης, στάθηκε ιδιαί-

τερα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλ-

λαγής ως προς την προστασία των

δασών. “Τα ποτάμια, τα ρυάκια, οι πηγές
και τα χιόνια δεν είναι όπως παλιά. Αυτό
είναι με λίγα λόγια η κλιματική αλλαγή”,
είπε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος Τίνα Κουτρουβίδη, ανέ-

πτυξε συνοπτικά το καθεστώς νομικής

προστασίας που διέπει τον Υμηττό. Ανα-

φέρθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα που

καθορίζει ζώνες προστασίας, αλλά και

στο Ρυθμιστικό Σχέδιο που εκπονήθηκε

με βάση τον νόμο. Επιπρόσθετα, η Τίνα

Κουτρουβίδη παρέθεσε το ιστορικό δικα-

στικής προσφυγής Δήμων κατά του εν

λόγω Προεδρικού Διατάγματος και την

παραπομπή του θέματος στο Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο. Η δικηγόρος ανέφερε πάν-

τως ότι υπάρχουν φορές που η νομοθε-

σία παραβλέπει μια διαμορφωμένη

πραγματικότητα, όπως στην περίπτωση

του συνοικισμού του Χερώματος Βάρης.  

Ο τέως δημοτικός σύμβουλος Βούλας και

πρόεδρος του Συνδέσμου Ηπειρωτών

Νοτίων Προαστίων “ο Ρόβας” Πέτρος

Θανόπουλος, μίλησε για την υπόθεση

αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα

έκτασης 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα

Βούλας. Μια αμφισβήτηση που ξεκίνησε

τη δεκαετία του 1950 και που συνεχίζε-

ται ακόμη και στις μέρες μας, παρά τις

δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας αλλά και τη σχετική γνωμοδό-

τηση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους που προασπίζονται την προστα-

σία του δάσους. Ο Πέτρος Θανόπουλος

καυτηρίασε την “τραγική αδιαφορία των

υπευθύνων” την “αδικαιολόγητη ολιγω-

ρία των αρμόδιων υπαλλήλων του Δα-

σαρχείου” για να περιγράψει το ιστορικό

των ενεργειών στις οποίες πρωταγωνί-

στησε και που φτάνουν μέχρι πολύ πρό-

σφατα, με την παρέμβαση δημοτικών

συμβούλων, μεταξύ των οποίων ο Δημο-

σθένης Δόγκας, στο Δασαρχείο. 

Για την προστασία των θαλάσσιων χελω-

νών, ενός είδους που απειλείται άμεσα

με εξαφάνιση μίλησε στο ακροατήριο ο

ωκεανογράφος Δημήτρης Φυτίλης,

υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης στον

Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσ-

σιας Χελώνας “Αρχέλων” το οποίο λει-

τουργεί στην 3η Μαρίνα Γλυφάδας. 

Ο ομιλητής τόνισε ότι εκτός από τη ρύ-

πανση, ο ίδιος ο άνθρωπος συνιστά με-

γάλη απειλή για τις χελώνες και ειδικά οι

ψαράδες που τραυματίζουν τα ζώα από

το θυμό τους όταν μπλέκονται και κατα-

στρέφουν τα δίχτυα τους. Παρατηρείται

σύμφωνα με τους επιστήμονες “μια εκθε-
τική αύξηση των νεκρών χελωνών, φτά-
νοντας τις 600 το χρόνο”, ένας πολύ

μεγάλος αριθμός. Ο Δημήτρης Φυτίλης

παρουσίασε το έργο του Κέντρου Διάσω-

σης, όπου έχουν αναρρώσει 1.000 περί-

που χελώνες, το 56% των οποίων απε-

λευθερώθηκε στο περιβάλλον. 

Η προστασία των αδέσποτων σκυλιών

και το δικαίωμά τους να ζουν με αξιοπρέ-

πεια είναι το αντικείμενο για το οποίο ερ-

γάζονται εθελοντικά τα μέλη του

Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων (ΚΑΖ), η

πρόεδρος του οποίου, Βάνα Θεοδωρί-

δου, μίλησε στην ημερίδα. Συνολικά

2.129 ζώα έχουν περάσει από το Κατα-

φύγιο που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο,

όπου “σε μικρά δωμάτια που δεν τα λέμε
κελιά αισθάνονται ότι δεν κινδυνεύουν
πια”, όπως τόνισε η ομιλήτρια. 

Την ημερίδα έκλεισε ο Ανδρέας Σαμα-

ράς, επικεφαλής της Εθελοντικής Ομά-

δας Δασοπροστασίας και

Δασοπυρόσβεσης Βάρης, που παρου-

σίασε τη δράση των ανθρώπων που περ-

νούν ώρες επιφυλακής για να

σταματήσουν έγκαιρα τον πύρινο

εφιάλτη. “Εκπαιδευόμαστε από το Πυρο-
σβεστικό Σώμα για να συνδράμουμε στο
έργο του, δεν θέλουμε να πάρουμε τη
δουλειά των πυροσβεστών, αλλά να βοη-
θήσουμε εθελοντικά στην προστασία του

δάσους”, τόνισε ο Ανδρέας Σαμαράς. Και

πρόσθεσε ότι η κρίση έχει χτυπήσει και

αυτές τις εθελοντικές ομάδες που χά-

νουν ενεργά μέλη, καθώς λείπει ο διαθέ-

σιμος χρόνος από τους εθελοντές αλλά

λείπουν και τα κίνητρα από την πολιτεία.

Ο εισηγητής χαρακτήρισε ως “την καλύ-

τερη δυνατή” τη συνεργασία των ομάδων

του Δήμου μεταξύ τους και με το Πυρο-

σβεστικό Σώμα και ταυτόχρονα υπογράμ-

μισε απαντώντας σε ερώτηση του

ακροατηρίου ότι υπάρχει πρόβλημα πα-

λαιότητας στον εξοπλισμό της ομάδας. 

Ανάμεσα στις εισηγήσεις έγιναν δύο

πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, η

πρώτη για τη συμφωνία TTIP και τον κίν-

δυνο καταστροφής των παραδοσιακών

καλλιεργειών από τη βιομηχανία των με-

ταλλαγμένων και η δεύτερη για τον νέο

νόμο που διέπει τα δεσποζόμενα ζώα.

Ημερίδα για το Περιβάλλον από τη «Δημοτική Βούληση»
“Ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του περιβάλλοντος”
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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

Την Κυριακή 12-6-2016 έγινε στην Επισκοπή Τεγέας το ετήσιο μνημόσυνο από τον θά-

νατο της αξέχαστης Άννας Βεργοπούλου.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηνών ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ μέλος του οποίου ήταν η Άννα

(επί 10ετία Γραμματέας),

έδωσε στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του Τεγεατικού Συν-

δέσμου μουσική - χορωδιακή

εκδήλωση “Εις μνημόσυνον
αιώνιον”, στην μνήμη της,

παρουσία πλήθους κόσμου.

Η όλη εκδήλωση έγινε από

την οικογένειά της και θα τι-

μάται κάθε χρόνο η μνήμη

της.

Παρευρεθησαν και μέλη Χο-

ρωδίας Βούλας, μέλος της οποίας υπήρξε τα τελευταία χρόνια και η Άννα καθώς και του

Εξωραϊστικού Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”. 

Η καλοσύνη και το χαμόγελό της την έκαναν τόσο αγαπητή στον κόσμο γι’ αυτό και γέ-

μισαν την αίθουσα. 

Αιωνία της η μνήμη

Στη μνήμη της αξέχαστης Αννας Βεργοπούλου

To περασμένο Σάββατο, με πανηγυρικό τρόπο και με η συμμετοχή πολλών αιρετών της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Βουλής, είδαμε μια παράξενη, αλλόκοτη παρέλαση με σύν-

θημα «Γυναίκα δεν γεννιέσαι γίνεσαι - Αντρας δεν γεννιέσαι γίνεσαι».
Δηλαδή προσπαθούμε να μεταλλάξουμε τη φύση, να καταργήσουμε το φύλο στο φυσικό

βασίλειο και να αναπαράγουμε ...κολοκύθες.

Το ονόμασαν μάλιστα “πάρτυ υπερηφάνειας!” Υπερηφάνειας γιατί; Γιατί βγάζεις τα εν οίκω

εν δήμω; Γιατί δηλώνεις πώς περνάς στο κρεβάτι σου; Για φανταστείτε κάθε κατηγορία

να ομαδοποιείται και να βγαίνει να φωνάζει πώς κάνει σεξ στο κρεβάτι της.

Ας είμαστε σοβαροί. Η διαφορετικότητα του καθενός είναι δικαίωμά του. Αυτό όμως από

το να προσπαθείς να καταργήσεις τη φύση φωνάζοντας «Γυναίκα δεν γεννιέσαι γίνεσαι -
Αντρας δεν γεννιέσαι γίνεσαι» είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και αν δεν είχαν πάθει με-

τάλλαξη μυαλού όλοι αυτοί που προωθούνε τέτοιου είδους θεωρίες, δεν θα το ήθελαν να

συμβεί στο βασίλειο της φύσης.

Εχει σκεφτεί κάποιος απ’ αυτούς που βγήκαν να πανηγυρίσουν υπέρ της κατάργησης του

φύλου αν αύριο δεν υπάρχουν στη φύση, στα φυτά, αρσενικά και θηλυκά ή στο ζωικό βα-

σίλειο  τι ερήμωση θα έπεφτε στον πλανήτη;  

Η βιομηχανία του πλούτου εργάζεται μεθοδικά σ’ αυτή την κατεύθυνση. Καταργεί το φύλο,

καίει το μυαλό και έχει χειραγωγημένα ανθρωπάκια μόνο για την ευημερία της κατανά-

λωσης.  Όταν η Σιμόν ντε Μποβουάρ έγραψε: «Γυναίκα δεν γεννιέσαι γίνεσαι, σε καμμιά

περίπτωση δεν το έλεγε με την έννοια που το γράφουν σήμερα. Εγραφε για τη “μετάλ-

λαξη” που έχει υποστεί η γυναίκα, κάτω από την κοινωνική καταπίεση και την ανδροκρα-

τούμενη κοινωνία και χάνει την προσωπικότητά της και τα θέλω της, τα καταπνίγει. Γι’

αυτό την παρότρυνε να “επαναστατήσει” να μην ταπεινώνεται, να βρει τον εαυτό της.

Αννα Μπουζιάνη

H μετάλλαξη του μυαλού!
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«ΕΡΜΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΡΗΣΙΣ»
Πολιτική Υποθήκη, Διαχρονική και Αξεπέραστη

«Καί οὐ τοῖς ἄρχειν βουλοµένοις µέµφοµαι,
ἀλλά τοῖς ὑπακούειν ἑτοιµοτέροις οὖσι· πέ-
φυκε γάρ τό ἀνθρώπειον διά παντός ἄρχειν µέν
τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεσθαι δέ τό ἐπιόν».

(Θουκυδίδης, 460 - 399/6, Δ’, 61, 5)

(= και δεν κατηγορώ τόσο αυτούς που θέλουν να εξου-

σιάζουν άλλους, όσο εκείνους που είναι πάρα πολύ πρό-

θυμοι να είναι υπόδουλοι· γιατί εκ φύσεως είναι

πλασμένοι οι άνθρωποι να επιβάλουν την εξουσία τους

σ’ όσους υποχωρούν και να ανθίστανται εναντίον των

επιτιθεμένων).

«εἰ δ᾽ἦσθα μή κάκιστος, οὔποτ᾽ἄν πάτραν τήν σήν
ἀτίζων τήνδε ἄν ηὐλόγεις πόλιν· ὡς ἔν γ᾽ἐµοί
κρίνοιτ᾽ἄν οὐ καλῶς φρονεῖν ὅστις πατρῴας
γῆς ἀτιµάζων ὅρους ἄλλην ἐπαινεῖ καί τρόποι-
σιν ἥδεται».

(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 347, 3)

(= αν όμως δεν ήσουν τόσο ποταπός/αχρείος, ουδέποτε

περιφρονώντας την πατρίδα σου θα επαινούσες αυτήν

εδώ την πόλη· γιατί εγώ θα θεωρούσα πως δεν σκέπτε-

ται ορθά - είναι ανόητος - όποιος περιφρονώντας τις

συνθήκες ζωής της πατρίδας του επαινεί τις ξένες συ-

νήθειες - είναι ξενομανής - κι ευχαριστιέται με τους ξέ-

νους τρόπους ζωής - είναι ξενόβουλος και ξενότροπος).

σχόλιο: Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης δίδει ένα καλό

μάθημα στους παγκοσμιοποιητές και πατριδοκάπηλους.

Ασχοληθήκαμε τις τελευταίες εβδομάδες με επιμονή να

προβάλουμε και να αναδείξουμε μια ηγετική, χαρισμα-

τική προσωπικότητα τον Ερμοκράτη τον Συρακούσιο,

πολιτικό και στρατηγό, που δεν έχει προβληθεί ούτε από

τον ίδιο τον συγγραφέα Θουκυδίδη, που τον αναφέρει

στο ιστορικό έργο του, αλλά ούτε και από την επιστη-

μονική κοινότητα, εγχώρια και διεθνή.

Εγείρονται μεγάλα ΓΙΑΤΙ!!!

Η απάντηση δίδεται μέσα από το έργο του ιστορικού.

Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε να αποτελέσει αυτή η μο-

νογραφική, “μονοφωνική” μας, αλλά πολυδιάστατη με-

λέτη, εφαλτήριο για νέες αποκαλύψεις και ανακαλύψεις,

αφού η βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη, έως ανύ-

παρκτη.

Εμείς ανοίγουμε νέους δρόμους. Χαράσσουμε νέες κα-

τευθύνσεις. Εισάγουμε νέα “ήθη”. Διευρύνουμε τους

ορίζοντες. Αναθεωρούμε την παρα-ιστορία!

Ο Ερμοκράτης συγκεντρώνει τρεις βασικές αρετές που

πρέπει να διαθέτει ο ικανός και άξιος ηγέτης.

― «οὐ γάρ δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽εἶναι θέλει», είναι τα

καταπληκτικά λόγια του αγγέλου (στιχ. 592), που λέει

στον Ετεοκλή για την προσωπικότητα του μάντη Αμφιά-

ραου στο έργο του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας», ήτοι

«δεν θέλει να φαίνεται αλλά να είναι ξεχωριστός».
― «λέγειν τά καίρια» (στιχ. 1) από τον πρόλογο του πα-

ραπάνω έργου, απευθύνεται ο Ετεοκλής στο λαό της

Θήβας, ήτοι “πρέπει να μιλάει κανείς με ορθά λόγια
ανάλογα κάθε φορά με την περίσταση”.
― «ὀρθοτομεῖν ἐν καιρῷ». Ο άξιος ηγέτης να δίνει

ορθές κατευθύνσεις, να ερμηνεύει σωστά τα πράγματα,

να μη χάνει τον έλεγχο, να διαχειρίζεται και να αντιμε-

τωπίζει κρίσιμες και δύσκολες καταστάσεις χωρίς να

διαπραγματεύεται επ’ άπειρον χρονοτριβώντας και υπο-

θηκεύοντας το μέλλον των συμπολιτών του (για 99 ή

199 χρόνια!!!)

Το όνομα του ήρωα - λυτρωτή των Συρακουσών, διατη-

ρείται και σήμερα, αφού υπάρχει κεντρική οδός στην

πόλη Συρακούσες, που φέρει το όνομά του.

Όλως περιέργως υπάρχει οδός με το όνομά του και στην

Κύπρο, περιοχή Λακατάμεια της Λευκωσίας, Τ.Κ. 2326.

Ίσως γιατί και οι Κύπριοι με τους αγώνες τους κατά των

Άγγλων την περίοδο 1955-1959, ζητούσαν την ένωση με

τη μητέρα Ελλάδα.

Στην Ελλάδα ο Ερμοκράτης είναι άγνωστος και ανύπαρ-

κτος!

Ο σώφρων πολιτικός ηγέτης βλέπει το μέλλον όχι με

τους παραμορφωτικούς φακούς της κομματικής - παρα-

ταξιακής ιδεολογίας και του προσωπικού συμφέροντος,

αλλά προτάσσει το συμφέρον της πατρίδας του και των

συμπολιτών του.

Ο Ερμοκράτης ερμηνεύει ορθά την πραγματικότητα, λο-

γικοκρατείται (= θεωρεί τη λογική βάση των πάντων) λο-

γικεύεται (= φέρεται λογικά, με σύνεση), δεν κολακεύει,

είναι ρεαλιστής, λέει τα πράγματα με το όνομά τους,

δεν κινδυνολογεί αλλά ακριβολογεί.

Είναι ακόλακος (= ακολάκευτος) και όχι ακόλαστος (=

ακρατής, αχαλιναγώγητος, έκλυτος, αυθάδης και ατιμώ-

ρητος) όπως οι σημερινοί ηγετίσκοι - μαριονέτες. Απο-

τελεί τον Γνώμονα και τον Κανόνα κάθε σοβαρού -

υπεύθυνου και αξιόπιστου πολιτικού ηγέτη.

Και ο Μουσταφά Κεμάλ είχε “διαβάσει” τον Ερμοκράτη!!!

Την 19/5/1919 αποβιβάζεται στην Σαμψούντα δήθεν για

να ειρηνεύσει την περιοχή και αντί να προστατέψει τους

Έλληνες κατοίκους από τα δολοφονικά ένστικτα των

Τσετών, συμμάχησε μ’ αυτούς και τον υποκινητή τους

Τοπάλ Οσμάν και με το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρ-
κους» έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο των Νεοτούρκων

για την οριστική εξόντωση του ελληνικού πληθυσμού σ’

όλο τον Πόντο με θύματα 353.000 Έλληνες Ποντίους

από το 1915 - 1924.

Η πολιτειακή εξουσία, βέβαια, στα πλαίσια της λείανσης

και εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων δεν το

θεωρεί γενοκτονία αλλά εθνοκάθαρση...

Μήπως και το Δημοψήφισμα της 23/6/2016 στη Βρετα-

νία, αυτό το σκοπό του Ερμοκράτη δεν εξυπηρετεί: «η
Βρετανία στους Βρετανούς»;  και κρίνεται η παραμονή

ή όχι της Βρετανίας στην Ε.Ε., Brexit ή Brentry.

Ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός εμπνεύ-

στηκε, μιμήθηκε ή αντέγραψε την πολιτική στάση του

Ερμοκράτη, κατά την ταπεινή αλλά πάντα επίμονη

άποψή μας, στον εθνικό ύμνο (1823), που είναι ο μεγα-

λύτερος ύμνος στον κόσμο σε έκταση αποτελούμενος

από 158 στροφές ή 632 στίχους. Ο “Ύμνος εις την Ελευ-

θερίαν” καθιερώθηκε ως εθνικός από την 4η Αυγούστου

του 1865. 

Σας αναφέρω τις στροφές 149 και 150, που εκφράζουν

απόλυτα την πολιτική θέση και στάση του Ερμοκράτη

απέναντι στον εισβολέα - κατακτητή, τους Αθηναίους με

το γνωστό του σύνθημα: «η Σικελία στους Σικελιώτες»:

εἰ σωφρονοῦμεν, ἤν σωφρωνῶµεν, εὖ βουλευοµέ-
νοις.
εἰ πρός ἀλλήλους ξυµβαίηµεν, καί αὐτοί µάλι-
στα µέν εἰ ἀΐδιον ξυµβῶσιν.
Συγκρίνετε τα λόγια του με τους στίχους του Σολωμού.

149 150

Στο αίμα αυτό, που δεν πονείτε, Πόσον λείπει, στοχασθείτε

για πατρίδα, για θρησκειά, πόσο ακόμα να παρθεί

σας ορκίζω, αγκαλιασθείτε πάντα η νίκη αν ενωθείτε,

σαν αδέλφια γκαρδιακά. πάντα εσάς θ’ ακολουθεί.

Εμείς οι νεότεροι έχουμε ηθικό χρέος να αφουγκραζό-

μαστε και να μνημονεύουμε πάντα την διδακτική φωνή

του Μεγάλου ποιητή, Κωστή Παλαμά, από τον “Δωδεκά-
λογο του Γύφτου”, “Λόγος (Ζ’) το πανηγύρι της Κακά-
βας”, που είναι και χρησμός ιερός βγαλμένος  απ’ τα

τρίσβαθα του έθνους και αποτελεί μαζί και προσευχή και

προφητεία:

«Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
και σε γκρεμό κατρακυλήσαμε,
που πιο βαθύ καμιά φυλή δεν είδ’ ως τώρα,
είναι γιατί με των καιρών το πλήρωμα
όμοια βαθύ ‘εν’ ανέβασμα μας μέλλεται
προς ύψη ουρανοφόρα”.

Κι ο Γάλλος κριτικός τέχνης - ιστορικός Ιππόλυτος Ταίην

(1828-1893) θα επισημάνει: 

«Το ΠΝΕΥΜΑ των λαών υποχωρεί στην ξένη επίδραση
(κατάκτηση), αλλά και πάλιν ανορθώνεται· γιατί η βία
του κατακτητή είναι πρόσκαιρη και το ΠΝΕΥΜΑ αΐδιον».

Εν όψει της επικείμενης εορτής του Αγίου Πνεύματος,

την Δευτέρα 20/6/2016 σας εύχομαι να καλλιεργήσετε

και να διασώσετε το πνεύμα σας, διότι αυτό είναι ό,τι

καλύτερο διαθέτει ο άνθρωπος και πρέπει να ‘ναι περή-

φανος γ’ αυτό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εν όψει των προεξαγγελθεισών αλλαγών στην Παιδεία

και της επικείμενης συγγραφής νέων βιβλίων, προτεί-

νουμε:

2 να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και

οι τρεις δημηγορίες του Ερμοκράτους.

2 να μοιραστεί σε όλους τους Υπουργούς και Βουλευ-

τές ένα εγχειρίδιο πολιτικής σκέψης και πράξης με τους

Ερμοκράτειους λόγους ώς οδηγός πολιτικής επιστήμης

και πρακτικής με χρήσιμα μαθήματα - διδάγματα για τις

διεθνείς σχέσεις, τους διεθνείς συσχετισμούς δυνά-

μεων, την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή διπλωματία. 

2 να δοθεί σε κάποιο δρόμο της Αθήνας ή της Ελλάδας

το όνομά του. Να στηθεί ο ανδριάντας του αριστερά από

το Δημαρχείο Αθηνών (δεξιά βρίσκεται ο ανδριάντας

του Περικλή), να ονομαστεί η αίθουσα συνεδριάσεων

του Κοινοβουλίου σε “Ερμοκράτης” αν και θα είναι -

όπως πιστεύω - κηλίδα για το όνομα του πατέρα της Δη-

μοκρατίας.

2 ο δήμαρχος των 3Β θα αναδειχθεί αξιολογούμενος

σε 3Α, δείχνοντας τη δημοκρατική του ευαισθησία, αν

μετονομάσει κάποιο κεντρικό δρόμο σε “Ερμοκράτη”,

στήσει τον ανδριάντα του μπροστά στο δημαρχείο ή

ονομάσει την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Συμβουλίου σε “Ερμοκράτη”.
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ, 

Ἀληθολογίας
ἄρχεσθαι &

Ψευδολογίας, Δολοφροσύνης,
Ἀγυρτισµοῦ

παύεσθαι
Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος Συρακόσιος
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Επίτιμος Δημότης Διονύσου ο Αθανάσιος Μαρτίνος

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Επίτιμος Δημότης του Δήμου Διονύσου ανακηρύχ-

θηκε ο Αθανάσιος Μαρτίνος, με ομόφωνη απόφαση

του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ειδική τελετή που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιουνίου, στο κατά-

μεστο από πολίτες Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφά-

νου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου  Διονύσης Ζαμάνης αναφέρ-

θηκε στο πολυσήμαντο κοινωφελές και φιλανθρωπικό

έργο του κου Μαρτίνου και στη συνέχεια ανακήρυξε

τον Αθανάσιο Μαρτίνο Επίτιμο Δημότη Διονύσου.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπύρος Γιαννουλάτος ανέγνωσε την απόφαση Ανα-

κηρύξεως και του παρέδωσε την περγαμηνή ενώ στη

συνέχεια ο Δήμαρχος Διονύσου του πρόσφερε τιμής

ένεκεν ως αναμνηστικό δώρο, ένα ασημένιο αντί-

γραφο της αρχαίας ελληνικής τριήρους, του ταχύτα-

του κωπήλατου πολεμικού πλοίου, σημείο αναφοράς

της ελληνικής κυριαρχίας των προγόνων μας στις θά-

λασσες.

Στην αντιφώνησή του ο Αθ. Μαρτίνος ευχαρίστησε

θερμά για την τιμή που του έκανε ο Δήμαρχος και το

Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ανέφερε ότι οι δημόσιοι

λειτουργοί αφιερώνουν τη ζωή τους και το έργο τους

στο κοινό καλό και αισθάνεται υποχρεωμένος να είναι

αρωγός και να συνεισφέρει οικονομικά αλλά και με

έργα όπου χρειάζεται.  

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη Μουσική Συναυλία της

Χορωδίας Ηχοχρώματα που, υπό την καλλιτεχνική δι-

εύθυνση του μαέστρου Δ. Μουζάκη, ερμήνευσε έργα

του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μετά το πέρας της συναυ-

λίας ακολούθησε δεξίωση.
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Φρένο βάζει το Μικτό

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, (η

κοινή Συνεδρίαση του Συμ-

βουλίου Ιδιοκτησίας Δασών

και του Συμβουλίου Ιδιοκτη-

σίας Δημοσίων Κτημάτων

και Ανταλλαξίμου Περιου-

σίας), στα σχέδια του

ΤΑΙΠΕΔ, για την εκχώρηση

του πρώην Αεροδρομίου του

Ελληνικού, σε εξευτελιστική

τιμή, σε ιδιωτικό επενδυτικό

σχήμα. 

Και αυτό γιατί με βάση το

Σύνταγμα και τη Συνθήκη

Ανεξαρτησίας από τον Οθω-

μανικό ζυγό, η περιοχή των

Τραχώνων, μέσα στην οποία

περιλαμβάνονται και εκτά-

σεις του πρώην Αεροδρο-

μίου, σύμφωνα και με την

Γνωμοδότηση είναι

Δημόσιες διαχειριστικά...

πρόκειται δηλαδή για

Εθνικές Γαίες, που

αποτελούν περιουσία του

Ελληνικού Λαού. Το Συμβού-

λιο της Επικρατείας έχει κρί-

νει ότι απαγορεύεται γενι-

κώς η διάθεση των Εθνικών

Γαιών, σε τρίτους, για κερδο-

σκοπικούς σκοπούς. Συνε-

πώς είναι αδύνατη και η

διάθεση για κερδοσκοπικούς

σκοπούς του Ελληνικού και

του παραθαλάσσιου μετώ-

που του Αγίου Κοσμά. Η

Γνωμοδότηση αυτή, που

«αράχνιαζε» στα συρτάρια

Υπουργείων, για μεγάλο

χρονικό διάστημα, έχει

άμεση σχέση με την πρωτο-

βουλία της Ομάδας

Κοινωνικής Εγρήγορσης

(ΟΚΕ), η οποία από τον Απρί-

λιο του 2014, είχε επισημά-

νει την αναγκαιότητα της

ύπαρξής της, πριν από οποι-

αδήποτε κίνηση παραχώρη-

σης και έγινε, τελικά,

αποδεκτή, σύμφωνα με καλά

διασταυρωμένες πηγές, από

τους Υπουργούς Περιβάλ-

λοντος και Οικονομικών.  

Η ΟΚΕ, από την πρώτη

στιγμή, που τέθηκε το ζή-

τημα, είχε προτείνει την

διενέργεια   Δημοψηφίσμα-

τος καθώς η έκταση όπως

και πολλές άλλες που έχουν

ήδη τεθεί παράτυπα σε Δη-

μόσιο πλειοδοτικό διαγωνι-

σμό μέσω του ΤΑΙΠΕΔ

ανήκουν στην κατηγορία

των Εθνικών Γαιών και επο-

μένως αποτελούν Εθνικό

Καταπίστευμα και κληροδό-

τημα στις επόμενες γενιές,

κάτι που κατοχυρώθηκε όχι

μόνο από την Ιδρυτική

Πράξη Σύστασης του νεότε-

ρου Ελληνικού Κράτους,

αλλά και από τα σχετικά

πρωτόκολλα, που την συνο-

δεύουν. 

Για τους λόγους αυτούς, για

να παραχωρηθεί η συγκεκρι-

μένη έκταση απαιτείται η

λαϊκή συναίνεση, όπως επι-

τάσσει το Σύνταγμα, αφού

δεν πρόκειται για Δημόσια

Περιουσία, με τη στενή έν-

νοια αλλά για Εθνική Περι-

ουσία, που οι εκάστοτε

Κυβερνήσεις μπορούν να

την διαχειρίζονται και να την

προστατεύουν, μόνον χάριν

του Ελληνικού Λαού. 
Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Αρ. πρωτ.: 24357

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων
σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου 

στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα
των: α) Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), β) Πολυτέκνων, γ)
Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι την 6η Ιουλίου 2016 τα
παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παρα-
χώρηση, με την καταβολή τέλους, των εξής θέσεων πε-
ριπτέρων: 

* Οι θέσεις με αύξοντα αριθμό 2 και 3 προκύπτουν από
την μετατόπιση των θέσεων : Βασ. Παύλου  2, έμπρο-
σθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Βούλα) και  Παπάγου
στη διασταύρωση με Καραϊσκάκη, Πλ. Ελευθερίας
(Βούλα) αντίστοιχα, σύμφωνα με την 203/2016 Από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου  
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκε-
κριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 
β) πολύτεκνοι, και 
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματι-
κοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας
που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά
γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου
έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και
στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία
και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγί-
ους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της
παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν
κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο
σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης
λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.
3. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν στους
παραπάνω, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδή-
ματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και εφό-

σον αυτοί δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφει-
λές στο Δήμο κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακα-
νονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία. Σε περίπτωση που για τις θέσεις υπάρχουν
περισσότεροι από τρεις  δικαιούχοι με τα ίδια εισοδή-
ματα, θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει
σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περι-
πτέρου γίνεται για δέκα (10 ) χρόνια από την ημερομη-
νία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη
επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης. 
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο
μέχρι τις 6-7-2016 τα εξής δικαιολογητικά που αφο-
ρούν όλες τις κατηγορίες: 

κι επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά ειδική
κατηγορία:

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα,
στην ιστοσελίδα του δήμου και στον ιστότοπο: "ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ", να δημοσιευθεί δε σε δύο τουλάχιστον τοπικές
εφημερίδες. 

Ο Δήμαρχος
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ (οδός, Περιοχή)
――――――――――――――――――――――――
1. Βασ. Παύλου & Αγ. Ιωάννου, (έναντι 

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου), Βούλα

2. Ράλλη, Βούλα *

3. Καραϊσκάκη, Βούλα *

α. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής 

Ταυτότητας
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα  οικονομικού 

έτους 2015 
δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο, 

(αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Άτομα με Αναπηρία: Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθ-
μιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επι-
τροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, 
όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προ-
κύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.  

Πολύτεκνοι:  Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομο-
σπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να 
πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

Πολεμιστές Κύπρου: Πλήρες πιστοποιητικό στρατο-
λογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση 
του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολε-
μιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας.

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

"εκπαίδευση χωρίς 

περιορισμό ηλικίας"

To Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορωπίου ξε-

κίνησε τις εγγραφές. Από τις 16 Ιουνίου έως τις 30

Ιουνίου και από την 1η έως τις 11 Σεπτέμβρη.

Το σύνθημά τους "εκπαίδευση χωρίς περιορισμό

ηλικίας". Τι άλλα κίνητρα αναφέρουν: δικαίωμα αναβο-

λής στράτευσης, δωρεάν μετακίνηση με το ΚΤΕΛ, 50%

έκπτωση σε Μετρό, αστικά, απαλλαγή απο τα μαθήματα

Γεν. Παιδείας σε αποφοίτους, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, πρώην ΕΠΛ,

άδεια άσκησης επαγγέλματος, προνομιακή είσοδο σε

ΑΤΕΙ, ΑΕΝ, Σχολές Αστυνομίας, πτυχίο ειδικότητας επι-

πέδου ΙΙΙ, απολυτήρια Λυκείου.

Ωράριο λειτουργίας 19:00-22.30, 

τηλ. 210-662 42 267

Τα φλέγοντα θέματα που

απασχολούν τους Δήμους

και τους αιρετούς τους,

μετά τον «Καλλικράτη», ως

και οι νέες ανάγκες που

προέκυψαν από την παρα-

τεταμένη χρηματοοικονο-

μική κρίση, αναλύθηκαν

από αιρετούς και τεχνο-

κράτες, στο 8ο φόρουμ της

Π.Ε.Δ.Α. (Περιφερειακή

Ενωση Δήμων Αττικής),

που πραγματοποιήθηκε

στον Πόρο 11 και 12 Ιου-

νίου.

Κατατέθηκαν προτάσεις

για την οργάνωση των

Δήμων, τη διαχείριση των

οικονομικών, την οργά-

νωση του κοινωνικού

έργου που παρέχουν οι

Δήμοι ως και την Τοπική

Ανάπτυξη, για δημιουργία

θέσεων εργασίας με σεβα-

σμό στο περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης

Δημάρχων Αττικής (Ε.Δ.Α)

Παύλος Καμάρας και ο

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.

Ηρακλής Γκότσης τόνισαν

στον χαιρετισμό τους, την

άριστη και εποικοδομητική

συνεργασία των δύο φο-

ρέων που συνδιοργάνωσαν

την εκδήλωση, με τη στή-

ριξη της Κ.Ε.Δ.Ε. 

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη

για δημιουργία ελκυστικού

περιβάλλοντος στο χώρο

της Αυτοδιοίκησης για προ-

σέλκυση ποιοτικού πολιτι-

κού προσωπικού, ενώ

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση

στα προβλήματα, λόγω έλ-

λειψης προσωπικού και οι-

κονομικών αδυναμιών, που

αντιμετωπίζουν οι Δήμοι

και ιδιαίτερα οι μικροί, νη-

σιωτικοί και ορεινοί.

Ιδιαίτερη παρέμβαση έκανε

ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου με θέμα την «δια-
χείριση των
απορριμμάτων», καθώς και

πολλοί δήμαρχοι.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής  έκανε

εκτενή αναφορά στον  πε-

ριφερειακό σχεδιασμό δια-

χείρισης απορριμμάτων

που εκπονεί η Περιφέρεια

Αττικής, ενημερώνοντας

τους παρευρισκόμενους

για τις αλλαγές που υπάρ-

χουν στον τρόπο διαχείρι-

σης. Ο νέος περιφερειακός

σχεδιασμός για τα απορ-

ρίμματα, είναι προσανατο-

λισμένος σε φιλικές προς

το περιβάλλον μεθόδους

(διαλογή στη πηγή, ανακύ-

κλωση, κομποστοποίηση,

επανάκτηση, επαναχρησι-

μοποίηση κ.α.) και εναρμο-

νισμένος στην ελληνική και

την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

«Για να μπορέσει να υλο-
ποιηθεί ο νέος σχεδιασμός
και να ξεκινήσει να εφαρ-
μόζεται  ο  νέος τρόπος
διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, απαιτείται διαρκής
και στενή συνεργασία με-
ταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και των δήμων»
επεσήμανε ο Π. Φιλίππου.  

«Οι προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη μετακαλλικρατική εποχή»Aπαγορεύεται 

η διάθεση των 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ, για

κερδοσκοπικούς 

σκοπούς,

έχει κρίνει το ΣτΕ
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Η Κομισιόν δεν αναγνωρίζει ότι έχουν διαγραφεί τα δάνεια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
Απάντηση σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή

H Ευρωπαϊκή Ενωση καθημερινά εξωβελίζει την Ελ-

λάδα από ελληνικά προϊόντα αποκλειστικής ετικέ-

τας και ποιότητας, όπως η φέτα, οι ελιές καλαμών

και τώρα το γιαούρτι.

Ελιές Καλαμών, μπορεί να φέρουν στην ετικέττα κι

ας προέρχονται από την Αφρική, γιαούρτι με ετικέτα

“ελληνικό” μπορεί να προέρχε-

ται από την Τσεχία και πάει λέ-

γοντας.

Πώς θα προστατευθεί όμως η

παραγωγός χώρα, ο παραγω-

γός και ο καταναλωτής από

ψευδεπίγραφα τέτοια προ-

ϊόντα; 

Αλλη μία ερώτηση στην Ευρω-

παϊκή Επιτροπή για το γιαούρτι, τώρα, κατέθεσε ο

ευρωβουλευτής Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικε-

φαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ευρωβου-

λευτών της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι

πρέπει να προστατευθεί το ελληνικό γιαούρτι, αλλά

και να διασφαλιστεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής από

παραπλανητικές ετικέτες.

Όπως σημειώνει, ο Μ. Κεφαλογιάννης: «Η Τσεχία με

πρόσφατο νομοθέτημά της επέτρεψε την κυκλοφο-

ρία γιαουρτιού με το χαρακτηρισμό “ελληνικό” στην

αγορά της Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειση-

γήθηκε την αναγραφή της χώρας προέλευσης του

συγκεκριμένου γιαουρτιού ώστε να μην υπάρχει πα-

ραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Αυτή η εισή-

γηση της Επιτροπής έχει προκαλέσει μεγάλη

ανησυχία στους Έλληνες παραγωγούς και κτηνο-

τρόφους καθώς θεωρείται απολύτως ασαφής». 

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο ευρωβουλευτής: «ο
καταναλωτής παγκοσμίως στην ετικέτα “ελληνικό γι-
αούρτι” αναγνωρίζει όχι μόνο τον τρόπο παρα-
σκευής, αλλά και τη χώρα προέλευσης την Ελλάδα.
Τέτοιες αποφάσεις προκαλούν στρεβλώσεις με σο-
βαρές συνέπειες και παραπλανούν τους καταναλω-
τές και γι’ αυτό η Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει
άμεσα».

Απροστάτευτα τα ελληνικά προϊόντα ετικέτας

Eρώτηση του ευρωβουλευτή Μαν. Κεφαλογιάννη

Μετά από 7 μήνες (ευρωκοινοβουλευτικό ρεκόρ καθυστέρη-

σης!!) και υπό συνεχείς πιέσεις να αποσυρθεί, η Κομισιόν

υποχρεώθηκε να απαντήσει στην ερώτηση του ευρωβου-

λευτή Νίκου Χουντή, σχετικά με την υπόθεση των θαλασσο-

δανείων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ύψους 220 εκατομμυρίως €.

Η απάντησή της, εκθέτει, όχι μόνο τα κόμματα της Νέας

Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που πήραν τα θαλασσοδά-

νεια, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,

αφού με την «ερμηνεία» που δίνει η κυβέρνηση στο άρθρο

78 του ν. 4146/2013, αφήνει να εννοηθεί ότι, υπάρχει πα-

ραγραφή και ότι αυτή αφορά, όχι μόνο το αξιόποινο, αλλά

και τα ίδια τα δάνεια.

Η απάντηση της Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι τα δάνεια είναι

απαιτητά και ενδεχομένως δεν έχει αρθεί ούτε το αξιό-

ποινο των στελεχών που χάρισαν τα δάνεια αυτά σε ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ, και συνεπώς, ότι η εισαγγελική έρευνα θα πρέπει

να συνεχιστεί. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής είχε καταθέσει ερώ-

τηση προς την Κομισιόν από τις 11.11.2015, με αφορμή τη

δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης  Παπαγ-

γελόπουλου μέσα στη Βουλή, για «αρχειοθέτηση» της

υπόθεσης των θαλασσοδανείων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ο Παπαγγε-

λόπουλος, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κα-

ραγιαννίδη, στις 5.11.2015, σχετικά με την υπόθεση αυτή,

είχε απαντήσει μέσα στη Βουλή ότι «η δικογραφία η
οποία αφορούσε τα δάνεια της ΑΤΕ προς τα πολιτικά
κόμματα τέθηκε στο αρχείο, σύμφωνα με την προαναφερ-
θείσα διάταξη (άρθρο 78 του ν. 4146/2013). Και κατά την
άποψή μου, η προαναφερθείσα διάταξη γι’ αυτό ψηφί-
στηκε».
Ο κ. Παπαγγελόπουλος λοιπόν, με την απάντησή του, δέ-

χεται ότι, τόσο τα δάνεια, όσο και οι ευθύνες όσων ενε-

πλάκησαν, έχουν παραγραφεί, με ευθύνη της

προηγούμενης κυβέρνησης.

Όμως, η απάντηση της Κομισιόν, αν και ολιγόλογη, είναι

απολύτως σαφής:

«Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, το άρθρο 78 του νόμου

4146/13 δεν αποτελεί νομική βάση για ακύρωση ή δια-
γραφή δανείων» (!!!)
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.

4146/2013: «Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των
άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρό-
εδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η
σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
του ευρύτερου δημοσίου τομέα…».

Ο Νίκος Χουντής σχολίασε: Η απάντηση της Κομισιόν
ανατρέπει τη διαπλοκή των κομμάτων και θέτει το ζήτημα
σε μια εντελώς νέα, κατά τη γνώμη μου, νομική βάση:
Η Κομισιόν, πολύ ορθά, δεν δέχεται ότι τα κόμματα απο-
τελούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτά που περιγρά-
φονται στο άρθρο 78, του ν. 4146/2013. Αρνείται δηλαδή
να αποδεχθεί αυτό τον ορισμό της έννοιας του «πολιτικού
κόμματος», που σε καμία περίπτωση δε βρίσκει σύμφωνη
την πολιτική και νομική επιστήμη.
Ως εκ τούτου, τα δάνεια είναι απολύτως απαιτητά, η δια-
γραφή των ποινικών ευθυνών που περιγράφεται δεν
ισχύει για όσους συνέπραξαν στα θαλασσοδάνεια των 2
κομμάτων και γι’ αυτό η εισαγγελική έρευνα, πρέπει να
συνεχιστεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει να στα-
ματήσει να συμπράττει και να εφαρμόσει άμεσα την υφι-
στάμενη νομοθεσία».

«Τι κρύβεται πίσω από τη 

δυσοσμία στον ΧΥΤΑ Φυλής;»
Ερώτηση των βουλευτών Γιώργου

Μαυρωτά και Γιώργου Αμυρά

Οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς και

Γιώργος Αμυράς κατέθεσαν Ερώτηση και Αίτηση

Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τις

ενέργειες τόσο του φορέα διαχείρισης και λειτουρ-

γίας του ΧΥΤΑ Φυλής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) όσον και των αρ-

μόδιων υπηρεσιών, κατόπιν καταγγελιών κατοίκων

τόσο του Δήμου Φυλής όσο και όμορων Δήμων για

έντονες συνθήκες δυσοσμίας.

Όπως σημειώνουν στο δελτίο τους, πριν λίγες ημέ-

ρες o Ε.Δ.Σ.Ν.Α. εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου για

το θέμα, όπου αναφέρει ότι «ανέλαβε να εφαρμόσει
πιο συστηματική πραγματοποίηση μετρήσεων
οσμών». Αυτό που «ξέχασε» όμως να αναφέρει

είναι ότι μέτρηση οσμών περιμετρικά του ΧΥΤΑ απο-

τελεί όρο της Απόφασης Ανανέωσης της Άδειας

Λειτουργίας ΧΥΤΑ και η οποία θα έπρεπε ήδη να

εφαρμόζεται από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Δυστυχώς τις αδυναμίες και την αναποτελεσματι-

κότητα του κράτους να επιδείξει γρήγορα αντανα-

κλαστικά, αλλά και να εφαρμόσει επιτυχώς ένα

σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, τις «πλη-

ρώνουν» οι κάτοικοι του Δήμου Φυλής και των γει-

τονικών Δήμων όπως βέβαια και οι εργαζόμενοι στη

μονάδα, που υφίστανται εδώ και χρόνια υποβάθμιση

στην ποιότητα της ζωής τους.

Πέρα από την ανάγκη να υπάρχουν σύγχρονες μο-

νάδες διαχείρισης αποβλήτων, εξίσου σημαντικό

είναι να διασφαλίζεται η συνεχής και αδιάλειπτη

βέλτιστη λειτουργία τους. Αυτό άλλωστε συνιστά

απαραίτητη προϋπόθεση οικοδόμησης εμπιστοσύ-

νης των πολιτών σε σχέση με τις προσπάθειες υλο-

ποίησης σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων.
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 2132019955, Fax: 213-2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr, www.vvv.gov.gr
Βούλα:  9-6-2016  /  Aρ. Πρωτ.:   23233

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ)»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» αφορά την Ομάδα Γ’  “προμήθεια υαλοπινάκων” με ηλε-
κτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
κάθε ομάδας της με α/α 13/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 10.000,00€  (συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ CPV
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 30-6661.032 10.000,00 € 44221111-6
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προ-
μηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συ-
ναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  13/2016 και την με αρ. Πρωτ. 
13764/6-4-2016 σχετική Διακήρυξη ,τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων πο-

σοτήτων της ομάδας Γ.
Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τετάρτη 20-7-2016 και ώρα λήξης 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά
από (4) εργάσιμες ημέρες από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύ-
ξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη ΤΕΤΑΡΤΗ 20-7-2016 
www.promitheus.gov.gr, 15-6-2016 17-6-2016 και ώρα 10:30 π.μ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 25219

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης  δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 162,60 €
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπο-
λογίζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφη-
μερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3
τον Ν. 3548/07,  σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.

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

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ¨ΩΙ5ΞΩΛΝ-ΑΞΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Διεύθυνση : Θ. Σκοπελίτη 1
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΚ19003
Αρ. πρωτ.  8512
Μαρκόπουλο   8-6-2016

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου διακη-
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρο-
νικό ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη προσφορά, η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ» συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού
154174,35 € με ΦΠΑ 23%. Η δα-
πάνη θα αντιμετωπιστεί από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκο-
πούλου.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω
προμήθειας υπάρχει στην υπ αριθμ
3/2016 μελέτη προμήθειας η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλε-
κτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομη-

νία και ώρα υποβολής προσφορών:
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και
ώρα 14:00μμ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 και ώρα 09:00 π.μ.
έως 11:00 πμ

Στον διαγωνισμό για την υποβολή
των προσφορών γίνονται δεκτοί
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμ-
μένα στα οικεία μητρώα του άρ-
θρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί
και ενώσεις προμηθευτών. Οι ανω-
τέρω απαιτείται να διαθέτουν ψη-
φιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρα-
φούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ) ακολου-
θώντας τη σχετική διαδικασία εγ-
γραφής. 
Μαζί με την προσφορά κατατίθεται
εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του
Δήμου Μαρκοπούλου, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί
της προϋπολογισθείσας από την
Υπηρεσία, προ ΦΠΑ, δαπάνης των
προσφερόμενων ειδών και η οποία
εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο

157 παρ.4 του Ν.4281/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν προσφορά
μια ομάδα ή το σύνολο των ζητού-
μενων ειδών της προμήθειας. Στην
περίπτωση αυτή, το ύψος της εγ-
γυητικής συμμετοχής αναπροσαρ-
μόζεται ανάλογα.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
για την παραλαβή των ειδών είναι
δώδεκα (12) μήνες από την ημερο-
μηνία υπογραφής αυτής.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές
στους οποίους θα γίνει η κατακύ-
ρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ
του Δήμου, για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 3% επί της συμβα-
τικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Το σύνολο των τευχών του διαγω-
νισμού θα βρίσκονται αναρτημένα
στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.markopoulo.gr, όπου παρέχε-
ται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση, καθώς και στην ιστοσε-
λίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από την Τρίτη
14/6/2016. Η επικοινωνία για περαι-
τέρω διευκρινήσεις πραγματοποιεί-
ται μόνο μέσα από το την
ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το
διαγωνισμό με α/α 25045.

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. :           19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
Email: babis.raptis@kalivia.gr 
Πληροφ.:  Ράπτης Χαράλαμπος
ΚΑΛΥΒΙΑ  15/6/2016
Αρ. Πρωτ. 9681           
Προϋπολογισμός: 185.650,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙ-
ΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, προκη-
ρύσσει    ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με κριτήριο κατακύρωσης α) Το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα
εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφού-
μενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη,
το πετρέλαιο κίνησης (diesel) και το
πετρέλαιο θέρμανσης, την ημέρα πα-
ράδοσης, όπως αυτές θα προκύπτουν
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμ-
πορίου του Π.Ε. κεντρικού τομέα της
Περιφέρειας Αττικής.
β) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στα εκατό (%) για τα λιπαντικά επί
της προϋπολογισθείσας τιμής της με-
λέτης της προμήθειας. Η έκπτωση
στο μέρος των λιπαντικών θα απευ-
θύνεται σε όλη των ομάδα των λιπαν-
τικών ενιαία και όχι ανά είδος για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙ-
ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩ-
ΝΙΚΟΥ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπά-
νης 185.650,00 με ΦΠΑ( 149.717,74
χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με:         Ο   διαγωνισμός   θα
πραγματοποιηθεί   με   χρήση   της
πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων

Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω
της      διαδικτυακής      πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  μέχρι την
10/7/2016 ημέρα Κυριακή   και ώρα
15:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.             
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται από μία  (1) έως
τρείς (3)εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών  μέσω των αρμοδίων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργά-
νων της Αναθέτουσας αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά
από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μέχρι 31/12/2016.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλληνες
ή Αλλοδαποί). 2. Όλα τα νομικά πρό-
σωπα. 3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις
ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φο-
ρείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούμενη από πιστοποιημένη αρχή πα-
ροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr ). 
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το
σύνολο της προμήθειας . Γλώσσα
προσφοράς είναι η Ελληνική.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προ-
σφορά.
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ
του συμμετέχοντος για ποσό που αν-
τιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο  τοις
εκατό), επί της συνολικής προϋπολο-
γισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης
χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 2.994,36 Ευρώ
(δύο  χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα
τέσσερα  ευρώ και τριάντα έξι
λεπτά).
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των
καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφω-
νες με αυτές που ακολουθούνται στα
κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται
για την κίνηση των αυτοκινήτων και
τη θέρμανση των κτιρίων.
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή απο-
κλεισμού χωρίς καμία αλλαγή και δε-
σμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγω-

νισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των
διαγωνιζομένων για παράταση τότε
οι προσφορές τους ισχύουν και τους
δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα. Δεν θα λαμβάνε-
ται υπόψη προσφορά, η οποία θα δί-
δεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
ενός είδους υγρών καυσίμων ή λιπαν-
τικών . Για αυτό κάθε διαγωνιζόμενος
οφείλει  να προσφέρει  για το σύνολο
της ποσότητας των καυσίμων και των
λιπαντικών  όπως  αναγράφεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του προβλεπόμενου από
τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα-
ράδεκτη.
Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστο-
ποίηση προς τους διαγωνιζόμενους
να ζητήσει τη παράταση ισχύος των
προσφορών δέκα (10) ημέρες πριν
από τη λήξη της προθεσμίας, κατά
ανώτατο όριο συνολικά δώδεκα (12)
μηνών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν
να απαντήσουν εντός τριών (3) ημε-
ρών και σε περίπτωση σύμφωνης
γνώμης τους θα πρέπει να ανανεώ-
σουν τις εγγυητικές επιστολές τους
σε περίπτωση που δεν ισχύουν για
τυχόν παρατάσεις. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώ-
τατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού,
εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει
αιτιολογημένα απαραίτητη τη συνέ-
χιση του διαγωνισμού.
Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις
προσφορές ο διαγωνισμός επανα-
λαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από
τον μειοδότη να προβάλει καμία
αξίωση. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπρο-
σαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της
σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδε-
κτη.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους
πόρους του Δήμου και των φορέων
του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και
πλήρης πρόσβαση στο υλικό του δια-
γωνισμού στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr και στην Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τέρμα στα μη αναγνώσιμα αρχεία της “διαύγειας”

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης επισημαίνεται ότι «προς αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύ-
ψουν στην περίπτωση που ανηρτημένες πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια δεν είναι
αναγνώσιμες, είναι επιβεβλημένο κάθε φορέας που εξέδωσε και ανήρτησε πράξεις της
εν λόγω κατηγορίας να προβαίνει στην άμεση επανανάρτησή τους, ευθύς μόλις περιέλθει
σε γνώση του, με οποιονδήποτε τρόπο, ενημέρωση για το εξεταζόμενο πρόβλημα».

Στο σχετικό έγγραφο τονίζεται ότι για την επανανάρτηση κάθε φορέας χρησιμοποιεί τη

διαδικασία της ορθής επανάληψης με την υποσημείωση: ‘‘Η παρούσα πράξη επαναρτάται
σε αντικατάσταση μη αναγνώσιμου αρχείου’’.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                 18  IOYNIOY 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 19

Δ ι α β ά σ τ ε  μ α ς  κ α ι  σ τ ο  w w w . e b d o m i . c o m

ΑΔΑ: ΩΜΝ3ΟΞΧΔ-Α4Θ                          
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «1ο & 2ο ΤΕΕ & ΣΕΚ Αγίας
Παρασκευής, αναθεώρηση της υπ’
αριθμ. 383/19-06-2007 οικοδομικής
αδείας – Οικοδομικές εργασίες &
Η/Μ εγκαταστάσεις» με συνολική
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης
με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθε-
ώρηση και Φ.Π.Α. «5.192.000,00 €».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλου-
θες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προ-
ϋπολογισμό «3.119.974,77 €», (δα-
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με
προϋπολογισμό «1.058.000,00 €»,
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα-
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα
Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών,
Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Φαβιέ-
ρου 30, ημιώροφος) κατά τις ώρες
09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητη-
θούν μέχρι την προηγούμενη του
Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παρα-
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμε-
νοι καταβάλλουν τριάντα (30) € με

Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Συμβάσεων υπόδειγμα.  Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο
210-5272445, FAX επικοινωνίας
210-5272204. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την
«Τρίτη 12 Ιουλίου 2016»  και ώρα
10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), στα Γραφεία της εται-
ρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην
Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.
Η οικονομική προσφορά των διαγω-
νιζομένων, θα υποβληθεί με το σύ-
στημα προσφοράς με ελεύθερη
συμπλήρωση τιμολογίου για το
μέρος των εργασιών που αποτιμών-
ται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθ.
7 Ν. 3669/2008), σε συνδυασμό: α)
με το σύστημα προσφοράς με επί
μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά
ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών
και έλεγχο ομαλότητας αυτών των
ποσοστών έκπτωσης για το μέρος
των εργασιών που αποτιμώνται με
τιμές μονάδος (αρθ. 6 Ν.3669/2008)
και β) με το σύστημα μειοδοσίας
στο ποσοστό οφέλους απολογιστι-
κών εργασιών (αρθ. 9 του Ν.
3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνι-
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο-
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «3η και
άνω» στην κατηγορία οικοδομικών

έργων, τάξη «2η και άνω» στην κα-
τηγορία ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευ-
ταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που
ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγο-
ρία, αν είναι εγγεγραμμένες στο
ΜΕΕΠ στην «-» τάξη για έργα οικο-
δομικά και στην «-» τάξη για  έργα
ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους «84.422,76 €»
και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα
(30) ημέρες μεγαλύτερη από το
χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις
Πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) και από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-
σεων (Π.Δ.Ε).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης
της διακήρυξης βαρύνουν τον ανά-
δοχο του έργου.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016     
Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

Νικόλαος Παπαδάκης

Ισχύει η ρύθμιση των 100 δόσεων 

για όσους πολίτες έχουν μπει σε αυτή

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή νέο αυστηρότερο σύστημα, το οποίο βγάζει αυ-

τόματα τους φορολογούμενους, όταν καθυστερούν να πληρώσουν τη δόση τους, για πε-

ρισσότερες από 15 ημέρες, ακόμα και αν ήταν συνεπείς στις προηγούμενες συναλλαγές

τους. Πολίτες που έχουν χάσει αυτή την ρύθμιση,  μπορούν με βάση την εγκύκλιο του

Υπουργείου Οικονομικών να τακτοποιήσουν τη συγκεκριμένη δόση που δεν πλήρωσαν,

είτε εξοφλώντας την εφάπαξ, εάν έχουν τα χρήματα, είτε ρυθμίζοντας τη νέα οφειλή με

την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, ώστε να την πληρώνουν κάθε μήνα μαζί με τη ρύθμιση

των 100 δόσεων.

Είναι σημαντικό να πάνε οι πολίτες να δηλώσουν τον ένα και ακατάσχετο λογαρια-

σμό, μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα, είτε είναι μόνοι τους είτε είναι συνδικαιούχοι,  αλλιώς

κινδυνεύουν να χάνουν χρήματα.

Κατά την συνεδρίαση της

2ης Ιουνίου 2016, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο του

ΟΑΕΕ, στην σύνθεση του

οποίου εκπροσωπείται η

ΕΣΕΕ, ασχολήθηκε με το

χρόνιο πρόβλημα των

ασφαλισμένων που έχουν

ληξιπρόθεσμες οφειλές

και βρίσκονται στα πρό-

θυρα της συνταξιοδότη-

σης.

Το ισχύον καθεστώς γι’

αυτούς περιλαμβάνει τα

ακόλουθα: Για όσους

έχουν υποβάλει αίτημα

συνταξιοδότησης και

οφείλουν, παρέχεται η δυ-

νατότητα συνταξιοδότη-

σης από τον Οργανισμό

από τον επόμενο μήνα

υποβολής της αίτησης

συνταξιοδότησης, μόνον

αν το οφειλόμενο ποσό

από οποιαδήποτε αιτία

δεν ξεπερνά το ύψος των

τριάντα (30) μηνιαίων

συντάξεων κατωτάτων

ορίων, το οποίο προσαυ-

ξανόμενο με τα πρόσθετα

τέλη και με ανώτατο όριο

των το ποσό των 20.000

ευρώ συμψηφίζεται ή πα-

ρακρατείται από το ποσό

της σύνταξης σε ίσες μη-

νιαίες δόσεις που δεν

μπορούν να ξεπερνούν

τις 40.

Ποσό που υπερβαίνει τα

παραπάνω όρια πρέπει να

καταβληθεί εφάπαξ εντός

2 μηνών από την έγγραφη

γνωστοποίηση της οφει-

λής. Εάν παρέλθει το δί-

μηνο, θεωρείται

ληξιπρόθεσμο το σύνολο

της οφειλής και στην περί-

πτωση αυτή έναρξη της

σύνταξης ορίζεται η

πρώτη του επόμενου μήνα

της ολοσχερούς εξόφλη-

σης της αναπροσαρμοζό-

μενης κατά τα ισχύοντα

οφειλής, με αποτέλεσμα

την απώλεια των αναδρο-

μικών συντάξεων. Στην πε-

ρίπτωση αυτή η αίτηση

παραμένει σε εκκρεμό-

τητα.
eea.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφ.: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 15/6/2016
Αρ. Πρωτ. 17482

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥ-
ΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό δια-
γωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥ-
ΠΡΕΠΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 86.995,54€ (Α.Μ. 58/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τριών
(23) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης διακήρυ-
ξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημο-
σίων Συμβάσεων της εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
Τύπο.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα: 5/7/2016
και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών
στο σύστημα: 11/7/2016 και ώρα

15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών θα γίνει στις
15/7/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για μία ή περισσότερες
ομάδες. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 1% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 68.739,69 687,40
――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 2 1.418,00 14,18

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά
για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροί-
ζονται αντίστοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr . (Πλη-
ροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφ.: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 15/6/2016

Αρ. Πρωτ. 17480

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό δια-

γωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης 95.993,92€ (Α.Μ.
31/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι τριών
(23) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της περίληψης διακήρυ-
ξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημο-
σίων Συμβάσεων της εφημερίδας
της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
Τύπο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα: 5/7/2016
και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής προσφορών
στο σύστημα : 11/7/2016 και ώρα
15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών θα γίνει στις
15/7/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για μία ή περισσότερες
ομάδες. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την
προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό 1% της προϋπολο-
γισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 23.501,72 235,02

ΟΜΑΔΑ 2: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 8.382,00 83,82

ΟΜΑΔΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.444,75 104,45

ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.900,00 19,00

ΟΜΑΔΑ 5: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.285,00 202,85

ΟΜΑΔΑ 6: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΓΗΠΕΔΩΝ 8.063,48 80,63

ΟΜΑΔΑ 7: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 4.837,50 48,38

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες , τα
ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
του Δήμου www.halandri.gr. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

Ασφαλισμένοι στα πρόθυρα 

συνταξιοδότησης με χρέη

ΑΔΑ:7ΚΞΟΩΛ6-ΟΞΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 14-06-2016
Αρ. Πρωτ.: 10014  
Βασ. Κων/νου 47
Ταχ. Κώδικας    : 19400 
ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες    : Αικ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6625682 
FAX   : 210 6624963
e-mail  : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
ειδών καθαριότητας, υγιεινής και

σάκων απορριμμάτων» για τα τμή-
ματα 1 έως 15.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό της ΟΥ/1/2016 Μελέ-
της που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των Όρων Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε
για το σύνολο των ειδών, είτε για
κάθε ένα από τα δεκαπέντε (15)
τμήματα αυτής,  είτε για οποιοδή-
ποτε μεταξύ τους συνδυασμό.

Κάθε άλλη προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προ-
σφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντι-
προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-

ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου
2016 και ώρα 10:00 έως και 10:30,
στο σημείο που αναφέρεται στην
προμετωπίδα του παρόντος εγγρά-
φου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου
2016 ώρα 10:30, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 48.591,00€
πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 60.252,84€. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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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

Γιατί ένα παιδί γίνεται δολοφόνος; Ο ρόλος της τηλεόρασης
Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πως η χρησιμοποίηση

όπλων από τα παιδιά μπορεί να τα εξοικειώσει με τη βία και

να καταστήσει εύκολη την πραγματική χρήση τους αργό-

τερα στη ζωή. Ως παραδείγματα περί αυτού, αρκετοί επι-

καλούνται τα δεκάδες περιστατικά ανά τον κόσμο -και

ιδιαίτερα στις Η.Π.Α.- όπου παιδιά και έφηβοι δολοφόνησαν

-φαινομενικά εν αιθρία- δασκάλους, καθηγητές και συμμα-

θητές τους. 

Τι όμως, μπορεί να κάνει ένα παιδί να παίρνει όπλο και να

σκοτώνει;

Έρευνες υποστηρίζουν πως 1 στα 7 παιδιά παιδικής και

εφηβικής ηλικίας έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα,

όπως προβλήματα στην επικοινωνία και στη γλώσσα, ελ-

λειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, τικ, ενούρηση, προ-

βλήματα προσαρμογής, προβλήματα διαγωγής,

συναισθηματικά προβλήματα, ψύχωση.

Αυτά τα προβλήματα δημιουργούνται είτε από γενετική

προδιάθεση είτε από προβληματικό περιβάλλον (π.χ. σπίτι,

σχολείο κλπ), είτε από συνδυασμό και των δύο.

Όταν κάποιος αποφασίζει να σκοτώσει εκτός από χρόνια

σκέψη και την ανάγκη να φτάσει στον στόχο του, κουβα-

λάει ένα παρελθόν που του φόρτωσαν οι γονείς του.

Συνήθως η κακοποίηση είναι ψυχική. Απών πατέρας, αλκοο-

λικός πατέρας, αδιάφορη μανα, καταπιεστική και δεσποτική

μητέρα κ.οκ.

Η δεσποτική μητέρα είναι αυτή που απομονώνει το παιδί

από μικρή ηλικία και του μεταφέρει τις δικές της πεποιθή-

σεις. Με την σειρά της εκείνη όταν ήταν μικρή είχε υποστεί

παρόμοιες καταστάσεις οι οποίες εξελίχθηκαν και επεξερ-

γάστηκαν στο μυαλό της σαν σωστές. Η δεσποτική μητέρα

γαλουχεί το παιδί της σύμφωνα με τις δικές της εμπειρίες

και πολλές φορές θέλει να του στερήσει κάτι που κι εκείνη

δεν είχε. Μερικές μητέρες θέλουν να εξωτερικευσουν τον

συσσωρευμένο τους θυμό, και είναι εύκολο “θύμα” ένα

παιδί.

Η δεσποτική μητέρα το μεγαλώνει κάνοντας του μαθήματα

Ζωής με ξυλοφόρτωμα καμιά φορά, με τιμωρίες πολλές

φορές και σεξιστικού περιεχομένου.

Η έλλειψη του δεσμού με την μητέρα και του πατέρα, προ-

καλεί ελλείψεις και μη φυσιολογικές συμπεριφορές! Βασα-

νίζουν ζώα και βάζουν φωτιά σε πράγματα (αρχή

σαδισμού).

Μερικά από τα παιδιά “δολοφόνοι”, γεννήθηκαν ψυχικά άρ-

ρωστα αλλά κακοποιήθηκαν και τραυματίστηκαν ενώ μεγά-

λωναν από το περιβάλλον τους.

Οι προβληματικές προσωπικότητές τους και τα διαταραγ-

μένα μυαλά τους προκάλεσαν υπαρξιακή οργή, που βρήκε

χώρο έκφρασης στη μαζική δολοφονία. Είτε όμως γεννή-

θηκαν ψυχικά άρρωστα είτε είχαν τρομακτικές ανατροφές,

που  θα μπορούσαν να βοηθηθούν.

Τα βασικότερα αίτια που επηρεάζουν τα παιδιά και τους

δημιουργούν μία πιο επιθετική συμπεριφορά είναι τα εξής:

α) συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ γονέων και παιδιού

για θέματα καθημερινής φροντίδας (το παιδί αρνείται επί-

μονα να φάει, να πλυθεί, να κοιμηθεί)

β) συγκρούσεις που προκαλούνται από τις απαγορεύσεις

των γονέων προς το παιδί να εκτελέσει μία δραστηριότητα

ή να σταματήσει κάποια ενέργεια

γ) συγκρούσεις που είναι αποτέλεσμα δυσκολιών στις δια-

προσωπικές σχέσεις μεταξύ παιδιού και γονέων όπως 1) το

παιδί πιστεύει ότι δεν το προσέχουν οι γονείς του όσο αυτό

θέλει 2) το παιδί νιώθει παραμελημένο με την άφιξη του

καινούριου μωρού στην οικογένεια ή 3) το παιδί δυσκολεύε-

ται να εκφράσει εύκολα τις επιθυμίες του

Επίσης οι πιο συνήθεις χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες

«πυροδοτείται» η επιθετικότητα των παιδιών είναι:

α) κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, κυρίως πριν το

φαγητό αλλά και πριν τον ύπνο, προφανώς λόγω κόπωσης

του παιδιού

β) περίοδοι αδιαθεσίας του παιδιού (κρυολογήματα, πυρε-

τός)

γ) συμμετοχή του παιδιού σε ποικίλες κοινωνικές δραστη-

ριότητες (επισκέπτες στο σπίτι ή γιορτές)

Μελέτες, αντικρούουν την για χρόνια επικρατούσα άποψη

ότι τα αίτια των περισσότερων σχολικών ενόπλων επιθέ-

σεων είναι αποτέλεσμα του ''bullying'' της άσκησης δηλαδή

σωματικής και ψυχολογικής βίας από συνομήλικους. Ασή-

μαντη επίδραση έχει το φαινόμενο του bullying στις ζωές

των παιδιών αυτών. Τα ΜΜΕ επικεντρώνονται κάθε φορά

μετά από ένα τέτοιο συμβάν σε αυτό. Αναδεικνύουν ότι

αιτία για τα μακελειά στα σχολεία είναι ότι "τα παιδιά βρί-

σκονται συνέχεια στο στόχαστρο των συμμαθητών τους -

“θύματα ψυχολογικής και σωματικής βίας" και ότι αυτός

ήταν ο λόγος που αποδεσμεύουν την οργή τους με τόσο

ακραίο και βίαιο τρόπο. Η έρευνα όμως δείχνει ότι ενώ με-

ρικοί ήταν αποδέκτες πειραγμάτων το bullying δεν ήταν ο

λόγος που προκάλεσε το μακελειό. Εκτός από το bullying,

τέτοια περιστατικά συχνά σχετίζονται από τον κόσμο με

την βία των βιντεπαιχνιδιών. Τα καθιστούν υπεύθυνα για τέ-

τοιες βίαιες εξάρσεις παιδιών. Καμία σχέση δεν υπάρχει με-

ταξύ της βίας των βιντεοπαιχνιδιών με τις μαζικές

δολοφονίες από παιδιά σε σχολεία.

Παιδιά “δολοφόνοι” στην Αμερική και στην Ευρώπη ομολό-

γησαν την αποτρόπαια πράξη τους δηλώνοντας ότι ενσω-

μάτωσαν τους ρόλους που είχαν βιώσει και είχαν δει

παρακολουθώντας ένα τηλεοπτικό σήριαλ με παρόμοιο

μακάβριο περιεχόμενο!.

Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τους μηχανισμούς της ταύ-

τισης και της μίμησης, μέσα από επαναλαμβανόμενες στα

ΜΜΕ στο διηνεκές και συχνά μέχρι αηδίας σκηνές βαρβα-

ρότητας από άνθρωπο σε συνάνθρωπο χωρίς κανένα λόγο

ή με την απίστευτη δικαιολογία της «ανθρωπιστικής-απε-

λευθερωτικής παρέμβασης» και επαναλαμβάνουν, βιωμα-

τικά, χωρίς βαθύτερη συνειδητοποίηση.

Κατακερματίζεται έτσι η συστηματική προσπάθεια κάθε κοι-

νωνίας από συστάσεως του πρώτου κοινωνικού συστήμα-

τος της ανθρωπότητας να μετουσιώσει τον άνθρωπο-ζώο

σε άνθρωπο κοινωνικό με τη βοήθεια κλασικών δομών και

θεσμών όπως η οικογένεια, η παιδεία, η θρησκεία, το σύ-

στημα Δικαιοσύνης και το σύστημα ελέγχου και καταστο-

λής.

Τι μπορεί να γίνει για να προληφθούν οι Ένοπλες Επιθέσεις

σε Σχολεία;

• Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν το παιδί τους.

• Να διατηρούν μία ανοιχτή και ζεστή σχέση με πολύ επι-

κοινωνία.

• Να γνωρίζουν τους φίλους του, που πηγαίνει, τι κάνει, τι

ιστοσελίδες επισκέπτεται, τι γράφει στο διαδίκτυο.

• Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν την ιδιωτικότητα του

παιδιού τους.

• Να επαγρυπνούν για προειδοποιητικές ενδείξεις έκφρα-

σης βίας. Εάν διαβάσουν κάποια ανησυχητική ιστορία πρέ-

πει να ξέρουν τι να κάνουν.

• Να αναφέρουν στο σχολείο το γεγονός, σε κάποιον ει-

δικό ψυχικής υγείας και εάν χρειαστεί στις αρχές.

Βικτωρία Πολύζου
συμβουλευτική ψυχοθεραπεύτρια

σύμβουλος σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού

medlabgr.blogspot.com 

Πρόγραμμα τμήματος 

δημόσιας υγείας στα 3B

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι - Σουλιώ-

της Νικόλαος ή Σορολή Ευσταθία θα επισκέπτονται:

Κάθε Δευτέρα ώρα 8.30-10.00 π.μ στο ΚΑΠΗ

ΒΑΡΗΣ.

Κάθε Τρίτη και ώρα 8.30-10.00 π.μ στο ΚΑΠΗ

ΒΟΥΛΑΣ.

Κάθε Τετάρτη και ώρα 8.30-10.00 π.μ στο

ΚΑΠΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Oι Εθελοντές Ιατροί - Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορ-

θοπεδικός Χειρουργός και Ντόγκα Αναστασία – Φυ-

σίατρος θα επισκεφθούν: 

Οι συναντήσεις θα γίνονται μόνο κατόπιν Ραντεβού

στο τηλέφωνο: 210-9839350

Τα μέλη των ΚΑΠΗ της Βούλας και της Βουλιαγμέ-

νης μπορούν να επισκέπτονται τη διαιτολόγο, στο

ιατρείο της κάθε Δευτέρα από τις 11:00 π.μ έως τις

2:00 μμ μόνο κατόπιν ραντεβού στο 210-9839350.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν

σε συχνότητα τη μία φορά το μήνα.

Τέλος, θα γίνονται δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο

Ιατρικό Κέντρο, Διγενή 12, Βούλα (τηλ. 210-

8951194) κάθε Δευτέρα από τις 4  μμ έως τις 6 μμ

από τις εξής ειδικότητες:

Ιάσονας Πετρουτσάς - Ορθοπεδικός

Λεωνίδας Πιλιλίτσης - Πνευμονολόγος

Ελένη Γκρεκίδου Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός.

Τέλος, ο Εθελοντής Φυσικοθεραπευτής K. Γεώργιος

Παπασημάκης θα βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βάρης κάθε

Τετάρτη από 22 Ιουνίου από 10.00 έως τις 12.00.
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Ο Αθλητικός Οργανισμός «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕ-

ΣΤΩΡ» της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφά-

δας διοργάνωσε για 12η χρονιά,

Ημερίδα Στίβου για τα παιδιά των Κατη-

χητικών Συνάξεων, στο 6ο Δημοτικό Γυ-

μναστήριο Γλυφάδας, 12 Ιουνίου 2016.

Πάνω από 100 παιδιά, αγόρια και κορί-

τσια, όλων των Κατηχητικών Βαθμίδων,

διαγωνίσθηκαν επί ένα περίπου τρίωρο:

α) 60μ.  Δημοτικού, β) 100μ Γυμνασίου,

Λυκείου και Αποφοίτων, γ) Μήκος Δημο-

τικού - Γυμνασίου - Λυκείου, Αποφοίτων

δ) Μπαλάκι για αγόρια και κορίτσια δη-

μοτικού, γυμνασίου, αποφοίτων στ)

Άλμα εις Ύψος Δημοτικού - Γυμνασίου -

Λυκείου - Αποφοίτων, ζ) 500 μέτρα  Λυ-

κείου και Αποφοίτων  και τέλος η)  Σκυ-

ταλοδρομίες.

Οι Κριτές σε όλα τα αθλήματα, ήταν επί-

σημα διορισμένοι, από το Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και

τον Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας.

Τις απονομές  έκανε ο Προϊστάμενος του

Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίων Κωνσταν-

τίνου και Ελένης Πρωτοπρεσβύτερος π.

Γεώργιος Φειδόπουλος και ο Μητροπολί-

της Γλυφάδας Ε.Β.Β.&Β. κ. Παύλος.

Τη γενική οργάνωση και παρουσίαση

του Πρωταθλήματος είχε ο  Υπεύθυνος

Νεότητος του Γραφείου Νεότητος και

του Αθλητικού Οργανισμού της Μητρο-

πόλεώς μας  π. Αντώνιος Χρήστου, ο

οποίος στο τέλος ευχαρίστησε όλα τα

παιδιά για τη συμμετοχή τους, τους γο-

νείς, τα μέλη της επιτροπής Νεότητος,

τους Κριτές του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., το Δήμο Γλυ-

φάδας, για τη παραχώρηση του Γυμνα-

στηρίου, τον Γ.Σ. Γλυφάδας, για την

αμέριστη συμπαράσταση στη διεξαγωγή

των αγώνων, ως και όλους τους θεατές

που παρευρέθηκαν σε αυτούς.

Πρωταθλήτρια Ενορία για άλλη μια χρο-

νιά αναδείχτηκε η Ενορία Κοιμήσεως

Θεοτόκου Γλυφάδας, ενώ την τριάδα

έκλεισαν, η Ενορία του Αγίου-Παύλου-

Αγίου Δημητρίου Γλυφάδας και τρίτη η

Ενορία του Αγίου Τρύφωνος Τερψιθέας.

Διαδημοτικοί αγώνες 

Χειροσφαίρισης & αγώνες Στίβου

Τo Σάββατο 4 Ιουνίου 2016  στο 4ο Αθλητικό Κέντρο Γέ-

ρακα πραγματοποιήθηκαν, για ακόμα μια χρονιά, οι Διαδη-

μοτικοί αγώνες Χειροσφαίρισης με την συμμετοχή 40

παιδιών τα οποία έδειξαν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους

για το άθλημα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 6 αγώνες

στους οποίους  οι μικροί αθλητές  επέδειξαν τις ικανότητες

τους,  αλλά και το ομαδικό πνεύμα που πρέπει να διέπει

όλα τα συλλογικά αγωνίσματα.

Την ίδια ημέρα  η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης

στο πλαίσιο της Αθλητικής Άνοιξης, διοργάνωσε και  αγώ-

νες στίβου στο γήπεδο «Γ.Δέδε». Στους αγώνες, συμμετεί-

χαν περίπου 150 παιδιά ηλικίας  4 έως 12 ετών από

Νηπιαγωγεία και  Δημοτικά σχολεία, καθώς και από τις ακα-

δημίες στίβου του Δήμου.

Οι λιλιπούτειοι αθλητές, πραγματοποίησαν σημαντικές επι-

δόσεις και βίωσαν τη χαρά του συναγωνισμού  και της ευ-

γενούς άμιλλας.

9οι  Διαδημοτικοί Αγώνες

Κολύμβησης 
Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι 9οι

Διαδημοτικοί Αγώνες Κολύμβησης στο 2ο Αθλητικό Κέντρο

Γέρακα με συμμετοχή αντιπροσωπευτικών ομάδων από

επτά Δήμους συγκεντρώνοντας συνολικά 193 αθλητές και

αθλήτριες.

Συμμετείχαν οι ομάδες:

Λυκόβρυση-Πεύκη 33

Χαλάνδρι  36

Φιλοθέη-Ψυχικό 26

Παλλήνη 41

Καλλιθέα 25

Πεντέλης 14

Μαρούσι 18

Τα παιδιά του Δήμου Παλλήνης συμμετείχαν σε ατομικά και

ομαδικά αγωνίσματα με μεγάλη επιτυχία και κατέκτησαν

11 μετάλλια (2 χρυσά, 3 ασημένια ,6 χάλκινα) και πολλές

θέσεις στην πρώτη 6άδα.

Τους αγώνες τίμησε με την παρουσία του πλήθος κόσμου

καθώς και ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος και

Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Οι εκδηλώσεις της  Αθλητικής  Άνοιξης θα ολοκληρωθούν

την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00 στο 2ο Αθλη-

τικό Κέντρο Γέρακα (Κολυμβητήριο) με την παρουσίαση

νέων ακαδημιών.

Αθλητική Ανοιξη στο Δήμο Παλλήνης

Διενοριακό Πρωτάθλημα στίβου Μητρόπολης Γλυφάδας
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Θα πρέπει να παραδεχτούμε, ότι οι

συνθήκες  κάτω από τις οποίες ξεκί-

νησε το EURO 2016 σε σχέση με

αντίστοιχες του παρελθόντος, είναι

οι χειρότερες. Ο τομέας της “υλικο-

τεχνικής υποδομής” αποτέλεσε

όπως πάντα το “Α και το Ω” για τα

κέρδη των πολυεθνικών, και όλα

αυτά, προσέξτε, παρά το γεγονός,

ότι η Γαλλία θεωρείται μια πολύ προ-

ηγμένη  Χώρα, στον αθλητισμό,

έχοντας διοργανώσει και το “Μουν-

τιάλ του 1997”. Εν τούτοις, ξοδεύ-

τηκαν για νέες εγκαταστάσεις γύρω

στα 2 δις ευρώ (κατασκευή νέων

Σταδίων και συντήρηση παλαιών),

μέσα σε ένα πρωτοφανές μαζικό

απεργιακό κύμα που συγκλονίζει τη

Γαλλία ενάντια στον αντεργατικό

Νόμο “Ελ Κομρί” που μοναδικό

στόχο έχει το τσάκισμα όλων των

μέχρι σήμερα λαϊκών κατακτήσεών,

με ένα και μοναδικό στόχο όπως

πάντα, την ενίσχυση του Κεφα-

λαίου, γαλλικού και ξένου.

Βέβαια ο προϋπολογισμός  εκτοξεύ-

θηκε σε σχέση με τα αρχικά πλάνα,

και ο λόγος είναι η ασφάλεια των

Αγώνων. Οι επιθέσεις στο Παρίσι

τον περασμένο Νοέμβρη, και στις

Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτη,

οδήγησε στη διαμόρφωση ενός κλί-

ματος γενικότερου φόβου και την

Κυβέρνηση σε συνεχείς αναπρο-

σαρμογές των μέτρων ασφαλείας

τα οποία είναι πέρα από κάθε φαν-

τασία. Το αρχικό ποσό για την

ασφάλεια ήταν στα 12 εκατ. ευρώ,

στη συνέχεια πήγε στα 24 εκατ.

ευρώ, και τώρα είναι στα 30 εκατ.

ευρώ. Και επειδή, όλες οι τραγικές

ιστορίες, έχουν και μια “αστεία”

πλευρά, όλα αυτά τα δις της διοργά-

νωσης, θα τα πληρώσουν οι εργαζό-

μενοι που απεργούν….. πέρα από το

γεγονός, ότι η ΕΕ – το ΝΑΤΟ – οι

ΗΠΑ έχουν τη βασική ευθύνη για

όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις,

αλλά και για τους Πρόσφυγες και

Μετανάστες…  Kαι οι κερδισμένοι,

όπως πάντα, οι πολυεθνικές – το Κε-

φάλαιο – ο Καπιταλισμός…

Το κωμικοτραγικό δε, της υπόθεσης

είναι, ότι παρά τα δρακόντεια μέτρα

ασφαλείας που είχαν παρθεί για

τους  πάρα  πάνω λόγους, το κακό

ήρθε, από τις βίαιές αιματηρές συγ-

κρούσεις μεταξύ των οπαδών… για

κάτι…. που κακώς, δεν ήταν προ-

ετοιμασμένοι οι διοργανωτές... Και

όλα αυτά με φόντο την Ευρωπαϊκή

Καπιταλιστική κρίση, αντάμα με τον

Εθνικισμό, το Ρατσισμό, το Φασι-

σμό, και άλλα, τα οποία ευδοκιμούν

στον εμπορευματοποιημένο Αθλητι-

σμό, αλλά κυρίως στο Επαγγελμα-

τικό Ποδόσφαιρο... 

Και το ερώτημα όλα αυτά τα εκα-

τομμύρια, που ξοδεύτηκαν,  και ο

στρατιωτικός Νόμος, τι νόημα

είχαν;; Τι φοβήθηκαν,  να μη χαλά-

σουν την “ποδοσφαιρική εμποροπα-

νήγυρη” οι Γάλλοι εργαζόμενοι με

την ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ενάντια στον

αντεργατικό Νόμο του κ. ΟΛΑΝΤ;;;

Το τραγικό είναι, ότι ο Λογαριασμός

για  όλες αυτές τις εμπορευματο-

ποιημένες “παράτες” θα  πληρωθεί

από τους Γάλλους Εργαζόμενους

Απεργούς... σε ΑΙΜΑ και ΧΡΗΜΑ...    

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

H “ποδοσφαιρική εμποροπανήγυρη”

του EURO 2016 στη Γαλλία!

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Ιστιοσανίδας

Ο Ναυτικός Όμιλος Κέκροψ, υπό την αιγίδα της Ελληνι-

κής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, με την βοήθεια των

μελών, φίλων και της δημοτικής αρχής του Δήμου Κορω-

πίου ανακοινώνει την διοργάνωση του Πανελληνίου Πρω-

ταθλήματος Ιστιοσανίδας τύπου Techno293 στις 23-26

Ιουνίου στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Κορωπίου.

Η «ΕΛΑΙΑ» δεύτερη θέση στο

E.G.O. STAR GYM FESTIVAL

Η «ΕΛΑΙΑ» Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο E.G.O. STAR

GYM FESTIVAL & CONTEST (κατηγορία λιλιπούπολη),

κερδίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της σε αντίστοι-

χες διεθνείς διοργανώσεις. 

Συμμετείχαν οι αθλήτριες: Δημητριάδη Ιωάννα, Ησαϊάδη

Κρύστη, Καπώνη Ιωάννα, Καραμιχάλη Μαρίλια Μωυσίδου

Ιωάννα, Σκότη Ειρήνη και Σκότη Στεφανία. Προπονήτριες:

Κωνσταντίνου Μαρία, Αλτόγου Ντόρα.

Στην διοργάνωση συμμετείχαν 175 ομάδες με 3.500

αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα.

Σύσσωμο το ΔΣ του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ» επιθυμεί να συγχαρεί τις Αθλήτριες του τμή-

ματος Ρυθμικής Γυμναστικής, αλλά και την

Προπονήτρια Αγγελική Μάρκου για την εξαιρετική

εμφάνιση που πραγματοποίησαν στο E.G.O.

STARGYM CONTEST FOR ALL την Κυριακή, 12 Ιου-

νίου 2016.

Το «μικρό» (ηλικίες έως 5 ετών) τμήμα Ρυθμικής,  με

την άψογη παρουσία του, επέστρεψε  με το

ΧΡΥΣΟ μετάλλιο για το πρόγραμμα “…και του κεφα-
λιού σου κάνε” από το γήπεδο   Ζωφριάς Α.

Λιοσίων στα πλαίσια του E.G.O. STARGYM CONTEST.

Το διαγωνιστικό μέρος έγινε βάσει των κανονισμών

της F.I.G. (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής)

όπως αυτοί προσαρμόστηκαν για τα Ελληνικά δεδο-

μένα με μορφή κώδικα. Ήταν ιδιαίτερη και

ξεχωριστή τιμή για την Κερατέα  η παρουσία

δικών της παιδιών και η πρωτιά - ΧΡΥΣΟ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ σε αυτή την μεγάλη γιορτή του

αθλητισμού αλλά το πιο σημαντικό ήταν για

τις μικρές μας αθλήτριες η χαρά της συμμε-

τοχής και της ομαδικής εμπειρίας που απο-

κόμισαν προσφέροντας ανείπωτη χαρά και

υπερηφάνεια στους γονείς τους.

Πάντα επιτυχίες!

Επόμενα ραντεβού  στο 16ο  Φεστιβάλ Γενι-

κής Γυμναστικής Ανατ. Αττικής, στις 18 Ιου-

νίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου

όπου θα συμμετάσχουν και τα δύο τμήματα

ρυθμικής.

Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε για τον Άγιο Κοσμά. Δεν είναι

δυνατόν να αφήσουμε αυτόν τον “επιχειρηματικό και πολιτικό υπόκοσμο” να

μας κλέβει ακόμα και το δικαίωμά μας στην άθληση, που είναι κατοχυρω-

μένο από το Ελληνικό Σύνταγμα και εμείς να παραμένουμε αδρανείς. Απλοί

άνθρωποι που κάνουνε Τζόκιν, ερασιτεχνικά σωματεία, ερασιτέχνες αθλη-

τές, Αθλητικές Ομοσπονδίες, που φιλοξενούνται οι Εθνικές τους Ομάδες, η

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αθλητές, πρωταθλητές, προπονητές, όλοι

έχουμε υποχρέωση να σώσουμε τουλάχιστον τα 600 στρέμματα,  μέσα στα

οποία βρίσκονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μια επιτροπή από όλο αυτό

τον ΚΟΣΜΟ που γυμνάζεται εκεί, και, να επισκεφτεί τις Αθλητικές Επιτροπές

των Κομμάτων, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα…… οι νέοι λοιπόν άνθρωποι ας

βάλουν μια ανακοίνωση στον Άγιο Κοσμά για μια πρώτη συνάντηση…… 

Tα τμήματα Ρυθμικής & Ενόργανης, 

του  Δήμου Μαρκοπούλου 

στο «E.G.O.STAR GYM FESTIVAL»

Το θερμό χειροκρότημα των θεατών, απέσπασε η συμμε-

τοχή του τμήματος Ρυθμικής και Ενόργανης του Προ-

γράμματος «Αθλητισμός & Πολιτισμός Για Όλους» του

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» του Δήμου Μαρκοπούλου, στην

πανελλήνια εκδήλωση Γυμναστικής για Όλους

«E.G.O.STARGYM FESTIVAL», που διοργανώθηκε από

την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) και τον Φι-

λογυμναστικό Όμιλο Μεταμόρφωσης «ΚΟΤΙΝΟΣ», την

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, στο Κλειστό Γυμναστήριο Ζω-

φριάς, στα Άνω Λιόσια.

Χρησιμοποιώντας κορδέλες και μπάλες, η ομάδα Ρυθμι-

κής, με υπεύθυνη προπονήτρια την Ζωή Πρεκατέ, εντυ-

πωσίασε, με τον «Χορό των Μοϊκανών». Στην ομάδα

συμμετείχαν δεκατρία (13) κορίτσια, ηλικίας 7 – 12 ετών.

Από 31 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, με υπεύθυνο προπονητή

τον   Άκη Κουτζά, η ομάδα Ενόργανης, προσέφερε ένα

πλούσιο θέαμα, κερδίζοντας τη συμμετοχή της στο Διε-

θνές Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής, στο ανοιχτό αρχαίο

θέατρο της πόλης Nessebar της Βουλγαρίας.

«Χρυσά» τα κορίτσια της «ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»  στο «STAR GYM CONTEST 2016»

Να σωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στον Αγιο Κοσμά
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Oλοκληρώθηκε στο Δήμο Παλλήνης διη-

μερίδα από ομάδες εργασίας πέντε

χωρών που συμμετέχουν στο πρωτο-

πόρο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα

«Urban Health Centers Europe 2.0» ή

UCHE 2.0», το οποίο αφορά στην πα-

ροχή φροντίδας προς τους υπερήλικες

κατοίκους με ηλικία άνω των 65 χρόνων

και με σκοπό την υγιή και ενεργό γή-

ρανση.

Ο Δήμος Παλλήνης, επελέγη ως μοναδι-

κός Δήμος του προγράμματος Πανελλα-

δικά (ύστερα από επιλογή της Γενικής

Διεύθυνσης Υγείας της Ε.Ε), υλοποιεί

μαζί με ακόμα τέσσερις ευρωπαϊκές πό-

λεις (Ρόττερνταμ Ολλανδίας, Ριέκα Κρο-

ατίας, Μάντσεστερ Μεγάλης Βρετανίας

και Βαλένθια Ισπανίας) το πρόγραμμα

UHCE από τον Απρίλιο του 2015. Σ’ αυτά

τα πλαίσια φιλοξένησε  26-27 Μαΐου

2016, 15 εκπροσώπους των εταίρων-πό-

λεων.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, έγινε η

παρουσίαση της πορείας των πιλοτικών

προγραμμάτων ανά χώρα, όπου αναδείχ-

θηκαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που επι-

κρατούν, τα δυνατά σημεία, αλλά και οι

αδυναμίες κάθε πόλης.

Στο πλαίσιο του UCHE, έχουν επωφε-

ληθεί δεκάδες δημότες της Παλλήνης. 

Στο Δημαρχείο Ηλιούπολης παρουσιάστηκε

μελέτη αναδάσωσης του Υμηττού που εκπο-

νήθηκε, μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού

του 2015 που κατέκαψε 7.900 στρέμματα.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκε η Κυβέρνηση

και η Περιφέρεια, δύο φορείς απα-

ραίτητοι για την υλοποίηση της

αναδάσωσης, αλλά και δήμαρχοι

και αιρετοί όμορων Δήμων.

Στην παρουσίαση αναδείχθηκε ο

μεγάλος κίνδυνος δημιουργίας

χειμμαρικών φαινομένων και διά-

βρωσης του εδάφους και η

ανάγκη άμεσης τεχνητής αναδά-

σωσης σε επιλεγμένες περιοχές

καθώς οι επαναλαμβανόμενες

πυρκαγιές έχουν αδυνατίσει την-

δυνατότητα της φύσης να ανα-

ζωογονηθεί με δικούς της

μηχανισμούς.

Η μελέτη αφορά εκτάσεις εμβα-

δού 5.166 στρεμμάτων (από τα

8.000 καμμένα) που επανακηρύχθηκαν ως

αναδασωτέες. 

Το συνολικό κόστος για την αποκατάσταση

του τοπίου ανέρχεται στο ποσό 2.500.000 €

και προτείνεται να γίνουν σε βάθος 3ετίας.

Η μελέτη του ΣΠΑΥ είναι πλήρης, αλλά κατά

πως δείχνουν τα πράγματα, για κάποιους τα

χρήματα φαίνονται πολλά, γιατί όλοι την υπό-

σχονται αλλά κανείς δεν τα δίνει, αλλά και

μέρος αυτών, που έχει ήδη υπογράψει ο αρ-

μόδιος Υπουργός, έχουν κολλήσει στην γρα-

φειοκρατεία!!

Η Περιφέρεια Αττικής παρά τις εξαγγελίες

της και το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει,

ακόμη δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες

ενέργειες που απαιτούνται. 

Η διοίκηση του ΣΠΑΥ με  πρόεδρο το δήμαρχο

Ηλιούπολης Βασίλη Βαλασόπουλο κάνουν

αγώνα δρόμου που προς το παρόν φαίνεται

ότι τον διανύουν μόνοι τους...    

Ας συνετιστούν, οι αρμόδιοι, και ας προχωρή-

σουν, γιατί αν έρθει ο χειμώνας μπορεί να τα

πληρώσουν σε απώλειες ζωών και περιουσιών...

Παροχή φροντίδας προς υπερήλικες κατοίκους
Aπό την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Παλλήνης

Mελέτη αναδάσωσης Υμηττού
Μεγάλος ο κίνδυνος δημιουργίας χειμμαρικών φαινομένων

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.


