
Σοφόν το Σαφές
Χείλων ο Λακεδαιμόνιος*

Το πιο ασφαλές γνώρισμα της αλήθειας,

των αγαθών και δίκαιων προθέσεων είναι η

απλότητα και η σαφήνεια.

Το ψέμα και οι πονηρές προθέσεις είναι πε-

ρίπλοκα και ασαφή.

Θεωρώ αυταπόδεικτα τα παραπάνω, ώστε να περιτ-

τεύει κάθε τεκμηρίωση.

Δεν μπορώ όμως ν’ αποφύγω τον

πειρασμό ν’ αναφερθώ στην από

του  όρους διδασκαλία του Ιησού:

«Έστω δε ο λόγος υμών ναι,
ναι, και ού ού. Το δε περισσόν
τούτων εκ του πονηρού έστιν»
(Ματθ. Κεφ. ε΄, 37).

Δεν απέφυγα δε «τον πειρασμό»,

γιατί το ίδιο το Σύνταγμα από

θεού άρχεται, αφού εψηφίσθη και

εδημοσιεύθη «εις το όνομα της
Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος», και

εις τον Λαόν τελειώνει! Επαφίεται στον πατριωτι-
σμό των Ελλήνων (ακροτ. άρθρο 120 §4).

Τί λέει λοιπόν το Σύνταγμα – που το αναθεωρούν

κάθε δέκα-δεκαπέντε χρόνια, γιατί δεν μπορούν να

το κάνουν όποτε αλλάζει κυβέρνηση – για την υπό-

θεση που μας ταλανίζει εδώ και καιρό με το απο-

κλειστικό και ...ζέον θέμα των τηλεοπτικών αδειών,

για τους καναλάρχες, τους διαπλεκόμενους, αλλά

και τους σκεπτόμενους τηλεθεατές!

Λέει, με περίπλοκο και ασαφή τρόπο (άρα από πο-

νηρή πρόθεση,                           Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Άνευ των αναγκαίων 
αδύνατον και ζην 
και εύ ζην.

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ., 

αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

“Αγνάντι”, “Λασίθι”  
κοινόχρηστοι χώροι!

Σελίδα  6

Δράσεις καταπολέμησης
ανεργίας στο Δήμο 3Β

Σελίδες  6

Το συμπλεγματικό 
“Ανήκομεν”

Χρ. Γιανναρά Σελίδα  11

* Ένας από τους επτά σοφούς.

Αλλάζει το τοπίο στο
Κοιμητήριο Βάρης

Σελίδα 6

“Ξύλο, Πανί

και Θάλασσα”

μία εκδήλωση 

με αξιώσεις 

στη Βούλα.
Σελίδα 3

Μην

υποβαθμίζετε

άλλο τη

Βούλα!

H πλατεία

έγινε

μπιφτεκού-

πολη!
Σελίδα 7

Ανάρτηση Κτηματολογικών
Στοιχείων στην Κερατέα

Σελίδες  7
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Με κυβερνητικές ευλογίες και μέσω

της Επιτροπής Ελέγχου Εποπτείας

Παιγνίων (ΕΕΕΠ) απ' ό,τι φαίνεται

άνοιξε πλέον ο δρόμος για τη δημιουρ-

γία του «καζίνου της γειτονιάς». Αιτία

γι' αυτό αποτελούν οι αλλαγές που

προωθεί η κυβέρνηση μέσω της ΕΕΕΠ

για την έγκριση του νέου κανονισμού

διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών τύπου

VLETs (τα γνωστά... φρουτάκια). Ση-

μειώνεται πως ο κανονισμός για την

εφαρμογή τους αποτελούσε μέχρι

πρότινος εστία διαφωνίας της κυβέρ-

νησης με την ΟΠΑΠ ΑΕ.

Με τη νέα απόφαση αίρονται οι

όποιοι ελάχιστοι περιορισμοί υπήρ-

χαν πριν και σχετίζονταν με κανονι-

σμούς λειτουργίας, προστασία του

κοινού κ.τ.λ. Βέβαια, όλα αυτά ήταν

προσχηματικά και ωθούσαν ακόμα πε-

ρισσότερο τους νέους στη λογική του

τζόγου, καλλιεργώντας αξίες σάπιες

και με στόχο την αύξηση των κερδών

των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων

του συγκεκριμένου κλάδου. Τώρα, με

το νέο κανονισμό η κατάσταση γίνε-

ται ακόμα χειρότερη, αφού πλέον

προβλέπεται η τοποθέτηση 36.000

συγκεκριμένων μηχανημάτων σε

16.000 καταστήματα πανελλαδικά.

Πλέον, με το νέο νόμο μπαίνουν οι

προϋποθέσεις για τη μετατροπή της

κάθε γειτονιάς και συνοικίας σε ένα

απέραντο καζίνο και μάλιστα σχεδόν

σε 24ωρη βάση. Σύμφωνα με το νέο

νόμο καταργείται ο περιορισμός στα

όρια της απόστασης μεταξύ των συγ-

κεκριμένων καταστημάτων που μέχρι

τώρα ήταν τα 200 μ. Μάλιστα, με

βάση αυτό αυτοαναιρείται και ο όρος

του νέου νόμου για 25 μηχανήματα,

π.χ. με την κατάλληλη εκμετάλλευση

ενός χώρου αρκετών τετραγωνικών. 

Επίσης, ο νέος νόμος προβλέπει την

επέκταση του ωραρίου των συγκεκριμέ-

νων καταστημάτων μέχρι τις 2 το πρωί

για τις καθημερινές (από 12 τα μεσάνυ-

χτα που ήταν μέχρι τώρα) και μέχρι τις

4 το πρωί το Σαββατοκύριακο (αντί 2

π.μ. που ήταν μέχρι τώρα).

Ιδιαίτερης σημασίας όμως είναι οι δια-

τάξεις του νέου νόμου που αφορούν

τους κανονισμούς για συμμετοχή στα

συγκεκριμένα παιχνίδια, παρά την

ύπαρξη διάταξης που επιβάλλει ελά-

χιστο ηλικιακό όριο συμμετοχής τα 21

χρόνια. Απ' αυτές ξεχωρίζει η κατάρ-

γηση του ορίου των 80 ευρώ ημερη-

σίως. 

Κάτι που πρακτικά απελευθερώνει τα

όρια για κάποιον παίκτη σε ημερήσια,

εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Αυτό εγ-

κυμονεί πολλούς κινδύνους για κά-

ποιον παίκτη και είναι προφανές ότι

αυτοί δεν εξαλείφονται από τη διά-

ταξη που προβλέπει το δικαίωμα αυ-

τοπεριορισμού του, δηλαδή να θέτει

μόνος του τα όρια στις παικτικές συ-

νεδρίες. Επίσης, καταργείται και η

υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ,

ενώ συν τοις άλλοις στα εν λόγω κα-

ταστήματα προβλέπεται και η πώληση

αλκοολούχων ποτών (έως 15%).

Νίκος Γεωργόπουλος

Συνέχεια από τη σελ. 1

κατά τα προλεχθέντα, γιατί δεν μπορώ να δεχθώ προ-

χειρότητα, αμέλεια ή αγραμματοσύνη των επιφανών

συντακτών): «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπά-
γονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους...». Άμεσος
σημαίνει, για τους ομιλούντες και γράφοντες την ελ-

ληνικήν, «άνευ μεσολαβήσεως ετέρου»1. Κι όμως,

αμέσως μετά συμπληρώνει η αναθεωρηθείσα διάταξη

του 2001: 

«... ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώ-
σεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
(ΕΣΡ) Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης...».
Λέει τίποτα για άδειες τηλεοπτικών σταθμών; Λέει,

αμέσως παρακάτω κάτι, γραμματολογικά και συντα-

κτικά ακαταλαβίστικο: «ο άμεσος έλεγχος του Κρά-
τους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος(;)
της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό...»2 (φιλό-

λογοι ευπρόσδεκτοι. Νομικοί, αφού δημοσιευθεί η

απόφαση του Σ.τ.Ε. και δούμε το σκεπτικό και τις το-

ποθετήσεις της ισοβαρούς σχεδόν μειοψηφίας, 14-

11).

Και μη μου πουν οι νομικοί ότι οι νόμοι δεν ερμη-

νεύονται μόνον γραμματολογικά, γιατί είμαι υποχρε-

ωμένος να τους θυμίσω πάλι ότι σύμφωνα με τον

πρύτανη των Συνταγματολόγων, Ν.Ν. Σαρίπολο, αλλά

και την πολιτική επιστήμη, «...τα Συντάγματα δεν
είναι μόνον δια τους νομικούς, αλλά και δια τους

λαούς»3. Άρα πρέπει να είναι σαφή και κατανοητά.

Εξ’ άλλου κατά γενική ομολογία «οι ασαφείς νόμοι,
αυξάνουν τη δύναμη των δικαστηρίων». Και αύξηση

της ισχύος μιας των εξουσιών γίνεται εις βάρος των

υπολοίπων και της ισόρροπης λειτουργίας τους.

Όπως έχει γίνει και με την εκτελεστική εξουσία εις

βάρος της νομοθετικής.

Δεν θέλω να επεκταθώ επ’ αυτού, αλλά με κάνουν

πολύ σκεπτικό οι διάφορες καινοφανείς, «ανεξάρτη-
τες αρχές», οι Μ.Κ.Ο. και άλλα, κ.ά. εφευρήματα, που

έχει καθιερώσει και που προφανώς θα παρουσιάσει

ευσχήμως η παγκοσμιοποίηση.

Η κακή και εσκεμμένη, όπως πιστεύω, διατύπωση του

Συντάγματος, όπως αποτυπώθηκε με την αναθεώ-

ρηση τού 2001 οδηγεί σε δικαστικές και πολιτικές διε-

νέξεις, για να μη μπορεί να κυβερνά η εκλεγμένη

από το λαό και λογοδοτούσα στο λαό κυβέρνηση,

αλλά διάφοροι υπερ-κρατικοί (θ)εσμοί όπως της Ε.Ε.,

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ κ.λπ.) επίση-

μοι παρακρατικοί θεσμοί, όπως οι «ανεξάρτητες

αρχές» και οι επιδοτούμενες Μη Κυβερνητικές Οργα-

νώσεις (ΜΚΟ), και άλλα.

Το ότι η διατύπωση του συντάγματος που ανέφερα

παραπάνω, είναι κακή, δεν χωρά αμφισβήτηση. Το

διαπιστώνει ο μέσος αναγνώστης· το επιβεβαιώνει η

διχασμένη και σχεδόν ισοβαρώς κατανεμημένη ψη-

φοφορία του ΣτΕ στην επίμαχη και μη δημοσιευθείσα

ακόμη απόφαση για τις τηλεοπτικές άδειες· 14 ψήφοι

υπέρ, 11 κατά! Φανταστείτε σε τί διλήμματα βρέθη-

καν και τι ψυχολογικές πιέσεις δέχθηκαν αυτοί οι άν-

θρωποι, γιατί άνθρωποι είναι!

Τί σημαίνει λοιπόν “ο άμεσος έλεγχος του Κράτους”,
όπως όλοι το αντιλαμβανόμαστε; Και τι θα πει “που
λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος...”, δηλαδή

“κάτι που έχει εγκατασταθεί και ισχύει, εκτός του πο-
λιτικού καθεστώτος, δημοκρατικό” κ.λπ., αλλά και σε

μια πρακτική που έχει γίνει «καθεστώς»4.

Αυτό με ανησυχεί: μήπως δηλαδή ο Ευ. Βενιζέλος

που είναι εκ των βασικών – ο βασικότερος – εκ των

συντακτών της αναθεώρησης του 2001, ήθελε να θε-

σμοθετήσει ως καθεστώς τη δική του αντίληψη που

είχε καθιερώσει με τη δική του νομοθεσία το 1993,

δηλαδή της κατ’ έτος ανανέωσης της προσωρινής

αδείας, το οποίο όμως καθεστώς είχε θεωρηθεί από

το ίδιο το ΣτΕ ως αντισυνταγματικό.

Επιτέλους, ΔΕΝ μπορούν σ’ αυτό το βιλαέτι να λει-

τουργούν όλα υπέρ της κατεστημένης ολιγαρχίας

που εκμεταλλεύεται τσάμπα την κρατική – λαϊκή πε-

ριουσία, για να μανιπουλάρει, να χειραγωγεί και να

ποδηγετεί τον «κυρίαρχο» λαό. 

Φτάνει η ΑΠΑΤΗ, όποια μορφή και αν παίρνει.

――――――――
1. Λεξικό LIDDELL & SCOTT, τομ. Α και Δημητράκου: «το εις ό με-
ταβαίνει απευθείας η εκ του υποκειμένου (του κράτους) ενέργεια».

Και Μπαμπινιώτη: α-στερ.+ μέσος» χωρίς ενδιάμεσο. Αντιθ. Έμ-

μεσο.

2. ΣΥΝΤΑΓΜΑ, αρθ. 15 § 2

3. Σαρίπολος Ν.Ν.

4. Γ. Μπαμπινιώτης: «Ετυμολογικό Λεξικό». 

Σοφόν το Σαφές

Eξι πεζογέφυρες ενέκρινε η Περιφέ-
ρεια σε Δήμους Σελ. 7

Ο Μπενίτο Μουσολίνι το 1940
Γ. κορναράκις Σελ. 8

Το θεμέλιο της παγκόσμιας γνώσης
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Αποζημιώσεις με μία αίτηση για
“μπλοκαρισμένα” από το κράτος
ακίνητα Σελ. 11

Αρχαία θέατρα: δράσεις και συνέρ-
γειες στο 1ο Δημοτικό Γέρακα Σελ. 13

Η ατυχία της αλεπούς... Σελ. 13

Διογένης ο αναρχικός, ο ανατρεπτικός, ο

ασυμβίβαστος Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Για ποια αριστερά μιλάτε κα Δούρου; 
Νίκος  Γεωργόπουλος Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Μίνι καζίνο σε κάθε γειτονιά!! 
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Mουσικο-ποιητική βραδιά με απρόσμενο

δέσιμο ποίησης, κλασικής και μοντέρ-

νας, μουσικής και τραγουδιού, απαγγε-

λίας και μελοποίησης καθήλωσε ένα

πυκνό και εκλεκτό ακροατήριο, στην αί-

θουσα “Ιωνία” στη Βούλα, την περα-

σμένη Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, με τίτλο:

“Ξύλο, Πανί και Θάλασσα”.
Η εκδήλωση αποτελείτο από τριά μέρη

με παρουσίαση του βιβλίου “Αμαρυλλίς”,

του Θεόκριτου, σε μετάφραση από το

αρχαίο κείμενο της καθηγήτριας

Παν/μίου Βούλας Λαμπροπούλου.

Το βιβλίο “Αμαρυλλίς” είναι έκδοση του

Συλλόγου “Οι φίλοι του Μουσείου Γ.
Δροσίνη”, κι αυτό γιατί ο Γεώργιος Δρο-

σίνης συνδέεται με το όνομα “Αμαρυλ-

λίς”, αφού το σπίτι του στην Κηφισιά το

ονόμασε “Αμαρυλλίς” καθώς και το

πρώτο του αναγνωρισμένο έργο. 

Συντονίστρια ήταν η Βούλα Λαμπροπού-

λου, η οποία είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα

σ’ ότι καταπιάνεται.

Την παρουσίαση του βιβλίου με πολύ

ωραία ανάλυση έκανε η, επίσης, καθηγή-

τρια παν/μίου Ειρήνη Πέππα.

H “Aμαρυλλίς” αναφέρεται σε έναν αιγο-

βοσκό, που είναι ερωτοχτυπημένος με

την Αμαρυλλίδα, αλλά εκείνη δεν του

δίνει καμμία σημασία...

«Τραγουδώ ερωτικά άσματα για την
Αμαρυλλίδα, τώρα που τις αίγες σαλα-

γάει ο Τίτυρος στις πλαγιές του βου-
νού...
...Τώρα κατάλαβα τον έρωτα. Είναι ένας
σκληρός θεός / λες και θήλασε γάλα λέ-
αινας και ανατράφηκε», μεταφράζει από

το αρχαίο κείμενο η Βούλα Λαμπροπού-

λου.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με απαγγελίες

ποιημάτων του Γ. Δροσίνη. Ποιήματα

που δείχνουν τον φλογερό πατριωτισμό

του  και την αγάπη του για την Ελλάδα.

Τις απαγγελίες έκανε η ηθοποιός και φι-

λόλογος Μάρθα Παπαδοπούλου.

Ακολούθησαν μουσικά ακούσματα από

την υψίφωνο Ζ. Χατζηφωτίου με συνο-

δεία κιθάρας από τον σολίστ Μ. Τουμα-

νίδη.

Στο 2ο μέρος έγινε η παρουσίαση της

ποιητικής συλλογής του Δημοσθένη

Δόγκα, επικεφαλής της δημοτικής Πα-

ράταξης “Δημοτική Βούληση” στα 3Β.

Είναι γεγονός ότι το ποιητικό ταλέντο

του Δημοσθένη Δόγκα, ήταν μία αποκά-

λυψη για πολλούς από τους παρευρισκό-

μενους. Ευαίσθητος, τρυφερός,

προβληματισμένος, ευπατρίδης. Δικός

του και ο τίτλος της εκδήλωσης, “Ξύλο,
Πανί και θάλασσα”, παρμένος από την

ποιητική του συλλογή. Τρεις εμπνευσμέ-

νες λέξεις,  που σηματοδοτούν την

αέναη ζωή στον πλανήτη!

Παρεμβλήθηκαν μελοποιημένα ποιήματα

του Δ. Δόγκα από τον συνθέτη Νίκο Φυ-

λακτό, που τα απέδωσε σε πρώτη εκτέ-

λεση στο πιάνο και τραγουδήθηκαν από

την Ζ. Χατζηφωτίου, και απήγγειλαν η

Μ. Παπαδοπούλου και η Σωσώ Χονδρο-

γιάννη.

Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια εμ-

πνευσμένα από την αγάπη του Δημο-

σθένη Δόγκα για τη θάλασσα, αλλά και

τραγούδια από την ελληνόφωνη Απου-

λία της Κάτω Ιταλίας.

Ηταν μία εκδήλωση με αξιώσεις και ο κό-

σμος έφυγε με ανάταση ψυχής!

Στην εκδήλωση παρευρέθη και ο δήμαρ-

χος Γρ. Κωνσταντέλλος καθώς και ο

βουλευτής Θαν. Μπούρας.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε

το βιβλίο της Βούλας Λαμπροπούλου

“Περικαλλείς κήποι στο Βυζάντιο”, προ-

σφορά της Έλμας Δόγκα, μητέρας του

Δημοσθένη Δόγκα.

Αννα Μπουζιάνη

Oι καθηγήτριες Βούλα Λαμπροπούλου και Ειρήνη Πέππα
στο πάνελ.

Η φιλόλογος και ηθοποιός, Μαρία Παπαδοπούλου, που
απήγγειλε εξαιρετικά.

O συνθέτης Νίκος Φυλακτός με την υψίφωνο Ζαφειρώ Χα-
τζηφωτίου.

“Ξύλο, Πανί και Θάλασσα”

O Δημοσθένης Δόγκας ήταν μία “αποκάλυψη”. Ανεδείχθη μέσα από τα ποιήματά του, η
ευαισθησία του για τη φύση και τη θάλασσα, αλλά και για το απλό, το απέριττο.

Από αριστερά η Ελμα Δόγκα, η Ζ. Χατζηφωτίου, ο σολίστ Μ. Τουμανίδης, η Σωσώ Χον-
δρογιάννη, ο Ν. Φυλακτός, ο Δημ. Δόγκας, η Β. Λαμπροπούλου, ο Στ. Χατζηστέφανος
και η Ειρ. Πέππα.

Μία εκδήλωση που ανεβάζει το

επίπεδο του πολιτισμού στα 3Β
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«H συμβολή της Ελληνικής

Αεροπορίας στα γεγονότα της

Κύπρου 1974 - Αποστολή Νίκη» 

H «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» Κερατέας, η Ένωση Αποστράτων Ενό-

πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Λαυρεωτικής &

Σαρωνικού και το Επισκοπείο της Ιεράς Μητρόπολης Με-

σογαίας & Λαυρεωτικής σας προσκαλούν την Κυριακή 6

Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7μ.μ. στην ομιλία με θέμα: «H
συμβολή της Ελληνικής Αεροπορίας στα γεγονότα της
Κύπρου το 1974 – Αποστολή Νίκη».
Ομιλητής θα είναι ο απόστρατος αξιωματικός της Πολεμι-

κής Αεροπορίας Σωτήριος Παπαθανασίου, κυβερνήτης

ενός εκ των αεροσκαφών NORATLAS της αποστολής.

Επιχείρηση «Νίκη» είναι η κωδική ονομασία που δόθηκε σε μυ-

στική στρατιωτική αποστολή της Ελλάδος το βράδυ της 21ης

Ιουλίου 1974 προς την Κύπρο με σκοπό την αερομεταφορά κα-

ταδρομέων στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Η αποστολή χα-

ρακτηρίσθηκε από τον διεθνή τύπο ως “αποστολή

αυτοκτονίας” και ήταν και η μοναδική αποστολή στρατευμά-

των από την Ελλάδα με σκοπό την στρατιωτική ενίσχυση της

Κύπρου, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής.

Η ομιλία θα λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Επισκοπείου & Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπο-

λης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στο Λαύριο (Ηρώων Πο-

λυτεχνείου 7 & Κακαβά στην Πλατεία Λαυρίου).

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει κέρασμα στο χώρο

του Επισκοπείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

“Επικίνδυνες Σχέσεις”
θέατρο ΑΛΜΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας καλεί

τα μέλη και τους φίλους να παρακολουθήσουν την

θεατρική παράσταση “Επικίνδυνες Σχέσεις” στο θέ-

ατρο ΑΛΜΑ, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.

Παίζουν Γιώργος Κιμούλης, Ευελίνα Παπούλια, Αννα

- Μαρία Χαραλάμπους, Μάρα Δαρμουσλή, Σπύρος

Σαραφιανός, Λάμπρος Κτεναβός, Νάνσυ Μπούκλη

και Μάρω Κοντού.

Δύο πρώην εραστές, η μαρκησία Μερτέιγ και ο υποκόμης
Βαλμόν, για να διασκεδάσουν τη βαρετή ζωή τους, ξεκινούν
ένα επικίνδυνο και ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο ερωτικό παι-
χνίδι με στόχο τη χειραγώγηση και την αποπλάνηση των
ανθρώπων. Η Μερτέιγ προκαλεί τον Βαλμόν να αποπλανή-

σει ένα πολύ νεαρό κορίτσι, ενώ αυτός παράλληλα ασχο-
λείται με την κατάκτηση μίας παντρεμένης κυρίας. Στο
τέλος τα επιλεγμένα ανθρώπινα πιόνια τους δυστυχώς αν-
ταποκρίνονται, αλλά οι συνέπειες αποδεικνύονται πιο σο-
βαρές - και θανατηφόρες - από ό,τι οι ίδιοι οι παίκτες είχαν
προβλέψει.
Μέσα σ’ ένα ασφυκτικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο κοινωνικο-
πολιτικό κλίμα, μία ολόκληρη ομάδα ανθρώπων της αστικής
τάξης, με προεξάρχον ένα σχεδόν διαβολικό ζευγάρι, τον
Βαλμόν και την Μερτέιγ, αδιαφορώντας εντελώς για τις πο-
λιτικές συνθήκες, ζει με τον πιο απελεύθερο εγωτικό και
κυνικό τρόπο τη ζωή της.

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπα-

τζόγλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.

«Τρεις αδελφές»
του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ

Η Εταιρεία Θεάτρου Εν Δράσει, μετά την επιτυχη-

μένη παράσταση “Τσέχωφ”, που παρουσίασε την πε-

ρασμένη θεατρική σεζόν, συνεχίζει τη σπουδή της

πάνω σε έργα του Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ, ανε-

βάζοντας φέτος το αριστούργημα «Τρεις Αδελφές»
σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά. Η παράσταση θα

παρουσιάζεται  κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο ανανε-

ωμένο Θέατρο ΤempusVerum Εν Αθήναις από την

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου

2017.

Μετά τον θάνατο του πατέρα-στρατηγού Πρόζο-
ρωφ, η απουσία του πυροδοτεί για την οικογένεια
και τους οικείους της μία αλληλουχία ανείπωτων
επιθυμιών που έρχονται στο φως. Μία χύτρα που για
χρόνια έβραζε, τώρα ξεχειλίζει. Ο εκλιπών πατέρας
αφήνει χώρο για να ξεχυθούν όσα η παρουσία του
απέτρεπε. Τα πρόσωπα διεκδικούν ψυχή τε και σώ-
ματι την ευτυχία τους, άλλοτε με επιτυχία κι άλλοτε
όχι...

Η προηγούμενη δουλειά της Εταιρείας Θεάτρου “Εν
Δράσει” ήταν ένας πειραματισμός με αφετηρία το
συνολικό έργο του σπουδαίου Ρώσου δραματουρ-
γού. Φέτος, ένα χρόνο μετά, η ομάδα καταπιάνεται
με ένα ολόκληρο θεατρικό έργο του Τσέχωφ. Οι
“Τρεις Αδελφές” είναι ένα έργο γεμάτο με σιωπές
και εξάρσεις, προσδοκίες και ματαιώσεις, κωμικές
και τραγικές στιγμές. Ένας δωδεκαμελής θίασος
ζωντανεύει την παράσταση, ερμηνεύοντας με τη
δική του σκηνική γλώσσα το διάσημο έργο.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Εύα Γαλογαύρου, Κωνσταντί-

νος Δημητρακάκης, Νατάσα Ζαγκλή, Πάρις Θωμό-

πουλος, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Ευθύμης

Μπαλαγιάννης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Βιβή

Πέτση, Χρήστος Πλαΐνης, Νατάσα Σαραντοπούλου,

Ελεάνα Στραβοδήμου και Γιώργος Χουλιάρας.
Τζωρτζίνα Καλέργη

"Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ"

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19.30 το

ΚαλλιτεχνΟραμα ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επι-

χείρηση εγκαινιάζει την νέα του συνεργασία με το

CAFE ARTIST ((Eλ.Βενιζέλου 56 και Ικαρίας Γλυ-

φάδα), όπου και θα στεγάζεται από εδώ και στο εξής.

Την ημέρα αυτή θα γίνει ανοιχτή συζήτηση με

θέμα: "Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ".
Στο πάνελ θα βρίσκονται (με αλφαβητική σειρά ) οι: 

Σύλβια Αντωνάρου,  Βαγγέλης Καράλης,  Εύη Ντού-

σια και

Θανάσης Χριστόπουλος.

Παρεμβαίνουν οι: Μπέσσυ Αργυράκη και ο Γιάννης Καλ-

λιάνος.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα εγκαινιάζουμε την Έκ-

θεση Ζωγραφικής δύο εξαιρετικών ζωγράφων:  Σταυ-

ρούλας Αλεξανδράτου και Ελένης Αλαβάνου.

Θα ακολουθήσει coctail party και το CAFE ARTISTI θα

σερβίρει ποτά σε ειδικές τιμές!!

Τηλ. επικ. 6981087117 // 6977691471.

Μονοήμερη Εκδρομή

στη Βόρεια Εύβοια

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας ορ-

γανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια

(Άνω Βάθιας, Αμάρυνθος και Σέτα (νησί των ονεί-

ρων), την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016.

Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ.

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπα-

τζόγλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.
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Παρασκευή ψωμιού στο
πρ. Κάμπινγκ Βούλας

Και το ψωμί έχει την δική του ιστορία .....

Ελάτε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στο π. κάμπινγκ

Βούλας 11.00 - 14.00.
Φέρτε μαζί σας τα εξής:

1 μπωλ πλαστικό, με καπάκι,  1 πετσέτα

1/2 κιλό αλεύρι,  λίγο ελαιόλαδο

Προαιρετικά:

ότι πρόσθετο θέλετε να βάλετε στο ψωμάκι σας, πχ σπό-

ρια,  σουσάμι - μαυροκούκι - μέλι - σταφίδες -      - ελίες -

τυρί - αυγά - γάλα....

* αρωματικά.....   

ΕΙΣΟΔΟΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι δράσεις διοργανώνονται στο κτήριο της πύλης στην εί-

σοδο πεζών.

http://www.voulacamp.blogspot.gr/

Άσκηση του νου 
μέσω της τέχνης και  

η παιδαγωγική της αξία 

«Η τεχνη είναι μια μεγαλη θυσια.
Για τη θυσια που κάνεις επιβαλλεται η σιωπη»

Ευριπιδης

Με την τέχνη, όποια μορφή και να ‘χει, ξυπνάς στοι-
χεία του εσωτερικού σου διαλόγου και ασκήσε στο
γνώθι σαυτόν. Ετσι βελτιώνεσαι σαν άνθρωπος,  και
μεταδίδεις θετικά μηνύματα στο περιβάλλον σου.
Δηλαδή εκτελείς ένα μέρος της προσφοράς σου
στον άνθρωπο, γι’ αυτό, που έχεις οριστεί να κάνεις
ερχόμενος στη γη.

Παραδιδονται μαθηματα τέχνης  σε  παιδια  από 6  εως

12 ετων.

- Μελετούν θεματα της Παραδοσης και της τεχνης στο

Μουσειο που υπαρχει στο χωρο διδασκαλιας.

- Αναπτύσουν την φαντασια τους και δημιουργουν.

- Πλάθουν τις δικες τους φανταστικές ιστοριες και τις

αποδιδουν με τεχνη χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά. Ετσι

ανακαλυπτουν αλλοτινές εποχές τις ζωής των ανθρώπων.

Προβληματίζονται και χαράζουν το δικο τους δρόμο.

Διδασκει η Αγγελικη Τσεβα- Εικαστικος Καλλιτεχνης

Κέντρο Πνευματικής Συνεργασίας Αγγελικής Τσεβά

Βασ. Κων/νου 37 Κορωπί, 

Τηλ. 2106622.333, 2291023977

3ήμερη Εκδρομή στα Γιάννενα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας οργανώνει

3ήμερη εκδρομή στα  Γιάννενα (Μενίδι, Μουσείο Βρέλη,

Αρίστη, Καλπάκι, Μεγάλο Πάπιγκο, Νησάκι Αλη-Πασά,  την

Παρασκευή 25 έως 27 Νοεμβρίου 2016.

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπατζό-

γλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798. Χορωδιακό φεστιβάλ στη Βούλα

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής

Αγωγής του Δήμου 3Β και το Καλλιτεχνικό Εργα-

στήρι οργανώνουν Χοροδιακό Φεστιβάλ, την Κυ-

ριακή 6 Νοεμβρίου στις 7.30μ.μ. στην αίθουσα του

1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

Συμμετέχουν τέσσερις χορωδίες.

“Συναισθηματικές ανάγκες
των παιδιών”

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημο-

τικού Σχολείου Μαρκοπούλου, οργανώνει εκδή-

λωση με θέμα “Συναισθηματικές ανάγκες των
παιδιών”, την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 6.30 μ.μ.

στο χώρο του Σχολείου (Μυρρινούντος 22).

Moνοήμερη εκδρομή στο

Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας
Ο εξωραιστικός πολιτιστικός συλλογος ΕΥΡΥΑΛΗ

ΒΟΥΛΑΣ θα επισκεφθει το νέο αρχαιολογικό Μου-

σείο Θήβας στις 19 Νοέμβρη σε ημερίσια εκδρομή.

Πληροφορίες: 6974017018, 6937730962

Προσκυνηματική Εκδρομή
Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυφάδας ορ-

γανώνει Προσκυνηματική Εκδρομή την Τρίτη 22 Νο-

εμβρίου με προορισμό ιερούς ναούς των Μυκηνών.

Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ, 210 9680.397 κ. Ιωάννη

Παπαναστασίου.

Η Ενωση Κρητών Βάρης, Βούλας  Βουλιαγμένης και 

οι Εκδόσεις Σκαραβαίος παρουσιάζουν τα βιβλία 

της Ιφιγένειας Αμοργιανού, την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, 

στις 11 το πρωί στην αίθουσα Ιωνία (δίπλα από το Δημαρχείο στη

Βούλα, παραλιακή λεωφόρος).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τρεις τίτλοι της συγγραφέως:

«Ο Κηπουρός”, “Πίσω από τις κλειστές πόρτες” και “Ερωτας και
Επανάσταση”.

Θα μιλήσουν:

Παναγιώτης Αλατσατιανός, οικονομολόγος - κοινωνιολόγος

Κατερίνα Κουτουξιάδου, φιλόλογος, διδάκτωρ ιστορίας.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μουσική, χορό και κρητικά κερά-

σματα... 

Πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ “ΠΡΟΦΗΣ”
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 128 Κoρωπί Τηλ. 210 60 20 515

Εκδηλώσεις για Παιδιά
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«ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ»

Η Δημοτική Τοπική Οργάνωση Ν.Δ. Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με

θέμα: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ», την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, στις

19:30 μ.μ., στην αίθουσα «ΙΩΝΙΑ» (Λεωφ. Καρα-

μανλή 18, Βούλα – παραπλέυρως Δημαρχείου ΒΒΒ).

Ομιλητής θα είναι ο  Λευτέρης Αυγενάκης, Γραμμα-

τέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. 

Γράφαμε στο φύλλο 955/22.10.16 για τα δύο καταστήματα

“Αγνάντι” και “Λασίθι” που βρίσκονται στο Καβούρι και με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βγαίνουν σε δημο-

πρασία, αφού έχουν λήξει οι συμβάσεις τους.

Διαφωνία υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το κατά

πόσον ο χώρος που βρίσκονται τα καταστήματα είναι κοι-

νόχρηστος ή κοινοφελής.

Κι αυτό γιατί αν ο χώρος είναι κοινόχρηστος δεν επιτρέ-

πονται εμπορικές χρήσεις και επομένως ο ενοικιαστές των

καταστημάτων δεν έχουν εμπορικές μισθώσεις για να μπο-

ρούν να ανανεώσουν τη σύμβασή τους χωρίς δημοπρασία.

Οι παρατάξεις της μειοψηφίας ζητούσαν γνωμοδότηση της

Πολεοδομίας επ’ αυτού.

Στο Συμβούλιο της 31.10 ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος

πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε γνωμο-

δότηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 3Β.

Η Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) αποφαίνεται βάσει στοι-

χείων, ότι οι χώροι είναι κοινόχρηστοι και δεν έχουν απω-

λέσει μέχρι σήμερα τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους.

Βέβαια εδώ βλέπουμε την τρέλα του παραλόγου, γιατί σε

κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπονται εμπορικές χρήσεις.

Παρά ταύτα και τα δύο καταστήματα πλούσια ανεπτυγμένα

στο χώρο λειτουργούν πάνω από δεκαετία!

Οι χώροι βάσει του προεδρικού διατάγματος  εγκρίθηκαν

ως χώροι “δι’ αθλητικάς και τουριστικάς εγκαταστάσεις”,
όπου αναφέρει ρητά ότι: «απαγορεύεται η κατασκευή οιου-
δήποτε περιφράγματος». Και με το επόμενο Προεδρικό

Διάταγμα του 2004 επιτρέπονται μόνο «ελεύθεροι χώροι
πρασίνου, υπαίθρια καθιστικά, διαδρομές περιπάτου...» και

πολλά άλλα ωραία τα οποία έμειναν στα χαρτιά. Και αντ’

αυτών αναπτύχθηκαν τα καταστήματα και οι ...ελεύθεροι

χώροι έγιναν πάρκινγκ.

Βάσει των παραπάνω λοιπόν, τα καταστήματα βρίσκονται

σε κοινόχρηστο χώρο και δεν έχουν εμπορική χρήση· δεν

προστατεύονται με ανανεώσεις μισθώσεων. 

Ας παρακολουθήσουμε όμως την απάντηση της Υ.ΔΟΜ. ,

που αναφέρεται ξεχωριστά για το κάθε μαγαζί, αλλά το

συμπέρασμα είναι ίδιο. Εχει ενδιαφέρον:

Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης 

Βάρη 24.10.16  /  Αρ. Πρωτ. 58181

Θέμα: Απάντηση στο υπ’ αριθμ. 42589/20.10.2016 έγγραφό σας

Η παραλιακή έκταση που περιβάλλει το κέντρο ΑΓΝΑΝΤΙ,

περιήλθε στην πλήρη κυριότητα του Δήμου με το υπ’ αρι.

1900/1951 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Χρή-

στου Κατσαφαρόπουλου (ΦΕΚ 121/Α/1951), χαρακτηρι-

σμένη με κίτρινο χρώμα ως κοινόχρηστη. Στο σχέδιο που

συνοδεύει τη σύμβαση αποτυπώνεται προϋφιστάμενο κτί-

σμα σε έκταση όπου σήμερα βρίσκεται το κέντρο ΑΓΝΑΝΤΙ.

Mε το από 15.9.1978 Π.Δ. (FEK 564/Δ/1978) έγινε τροπο-

ποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και εγκρίθηκε χώρος “δι Αθλη-
τικάς και Τουριστικάς Εγκαταστάσεις” στην εν λόγω

έκταση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διά-

ταγμα η χρήση των τουριστικών εγκαταστάσεων περιορί-

στηκε στον καθορισμό δύο αναψυκτηρίων και ενός

εστιατορίου, η δε χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων περιο-

ρίστηκε στη λειτουργία σχολής θαλασσίου σκι.

Στο Π.Δ. ταυτόχρονα ρητά αναφέρεται (αρ. 3) ότι: 1. «απα-

γορεύεται η κατασκευή οιουδήποτε περιφράγματος» και 2.

«ο εναπομένων χώρος μετά την κατασκευή των δια του
προηγούμενου αρθρου εγκαταστάσεων δέον να δεντροφυ-
τευτεί και να διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιείται ελευ-
θέρως προς το κοινό».
Στο ισχύον ΓΠΣ (ΦΕΚ 1129/Δ/1997) η έκταση βρίσκεται

εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και χαρακτηρίζεται ως περια-

στικό πράσινο.

Στο από 1.3.2004 ΠΔ (ΦΕΚ 254/Δ/2004) η έκταση ανήκει

στη ζώνη 4β με χρήση περιαστικό πράσινο, όπου επιτρέ-

πονται μόνο «ελεύθεροι χώροι πρασίνου, υπαίθρια καθι-
στικά, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, μικρά κιόσκια,
υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεν ... Ειδικότερα στο
δήμο Βουλιαγμένης παραμένουν τα νομίμως υφιστάμενα
αναψυκτήρια-εστιατόρια». Στο ίδιο ΦΕΚ, η δόμηση που δί-

νεται για την περιοχή είναι μόνο για τα νομίμως υφιστά-

μενα κτίρια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η έκταση που περιβάλλει

το κέντρο ΑΓΝΑΝΤΙ υπήρξε από την αρχική της ένταξη

Κοινόχρηστος Χώρος και δεν έχει απωλέσει μέχρι σήμερα

τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της.

Ο συγκεκριμένοι χώροι λοιπόν πέραν των καταστημάτων,

προς παράδειγμα δόξης λαμπρόν, δεν πρασίνισαν ποτέ,

τουναντίον έγιναν χώροι στάθμευσης. Οσο για “τας αθλη-
τικάς εγκαταστάσεις” βολεύτηκαν κάποιοι επιχειρηματίες

του ιδιωτικού πληρωμένου αδρά αθλητισμού...

Αννα Μπουζιάνη

“Aγνάντι” και “Λασίθι” κοινόχρηστοι χώροι
Δεν έχουν απωλέσει μέχρι σήμερα τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους!

Δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας 

στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 
Στο πλαίσιο δράσεων καταπολέμησης

της ανεργίας ο Δήμος 3Β, ξεκινάει συ-

νεργασία με την εταιρεία skywalker.gr,

μέσα από την οποία θα πραγματοποι-

ηθεί σειρά δράσεων προκειμένου να

ανευρεθούν θέσεις εργασίας για ανέρ-

γους. 

Η συνεργασία του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης με τη Skywalker

επισημοποιήθηκε τη Δευτέρα, 31

Οκτωβρίου, με την υπογραφή μνημο-

νίου συνεργασίας μεταξύ των δύο

μερών. Το μνημόνιο περιγράφει τους

στόχους των κοινών δράσεων που

μπορούν να αναπτυχθούν προκειμέ-

νου ο Δήμος να αντιμετωπίσει την

ανεργία στην τοπική κοινωνία.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η πρώτη στη σειρά των δράσεων

αφορά τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού

σεμιναρίου με άξονα την κινητοποίησή

τους προς την ενεργή αναζήτηση, τη

διατήρηση και την εξέλιξη της θέσης

τους στο σύγχρονο εργασιακό περι-

βάλλον, για τη στήριξη των μη απα-

σχολούμενων, και των εργαζομένων.

Έτσι, ο Δήμος 3Β, ξεκινάει το 17ο Μο-

νοπάτι Απασχολησιμότητας, το οποίο

θα διεξαχθεί από 28 Νοεμβρίου έως 2

Δεκεμβρίου 2016, διάρκειας 30 ωρών

(5 ημέρες) από 10:00 έως 16:00, στην

αίθουσα συνεδριάσεων του πρ. Δη-

μαρχείου Βουλιαγμένης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρου-

σιάσεις και βιωματικά εργαστήρια

προσωπικής ανάπτυξης, με κύρια θέ-

ματα τους δείκτες απασχολησιμότη-

τας και τις απαραίτητες ήπιες

δεξιότητες, σύμφωνα με τις νέες

ανάγκες του εργασιακού χώρου.

Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει ομαδικό

εργαστήριο συμβουλευτικής σταδιο-

δρομίας και εισηγήσεις όπου θα διε-

ρευνηθούν μεταξύ άλλων ήπιες

δεξιότητες όπως: αποτελεσματική επι-

κοινωνία, διαχείριση μετάβασης και

σύγκρουσης, συναισθηματική νοημο-

σύνη, ένταξη σε ομάδα, στοχοθεσία -

επαγγελματικό πλάνο δράσης και ερ-

γαλεία λήψης απόφασης. 

Επιπρόσθετα, θα διεξαχθούν εργαστή-

ρια σχετικά με σύνταξη Βιογραφικού

Σημειώματος, αποτελεσματική συνέν-

τευξη, τεχνικές αναζήτησης εργασίας

και μέσα κοινωνικής  δικτύωσης.

Η συμμετοχή στα “Μονοπάτια Απα-

σχολησιμότητας” είναι ελεύθερη και

δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι θα πα-

ρακολουθήσετε όλο το πρόγραμμα και

όχι ενός μέρους.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης

του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει

η Career Design.

Για περισσότερες πληροφορίες και αί-

τηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να επισκέπτονται το

www.footstep.gr από ή να επικοινω-

νούν στο τηλ: 213 2020141 – 213

2020142.
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Την κατασκευή έξι πεζογεφυρών

σε κομβικούς οδικούς άξονες της

Περιφέρειας Αττικής, με στόχο

την ασφάλεια των πολιτών, συνο-

λικής προϋπολογιζόμενης δαπά-

νης 13.000.000 ευρώ,

δρομολόγησε η Περιφερειάρχης

Αττικής, Ρένα Δούρου. 

Eτσι, υπέγραψε την απόφαση έν-

ταξης της «Κατασκευή Πεζογεφυ-
ρών σε βασικούς άξονες του
Λεκανοπεδίου Αττικής» στον

Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση
της Περιφερειακής Κινητικότητας
και των Πολυτροπικών Μεταφορι-
κών Συνδέσεων της Περιφέρειας
Αττικής» του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Αττική 2014 - 2020».

Η επιλογή κατασκευή στους συγ-

κεκριμένους άξονες για πεζογέ-

φυρες σχετίζεται με τον υψηλό

βαθμό επικινδυνότητας για τους

πεζούς. Τα σημεία είναι: 

στη Λεωφ. Ποσειδώνος και Λεω-

φόρο Καλαμακίου (Δήμος Αλίμου), 

στη Λεωφόρο Κηφισίας και Πα-

νόρμου (Δήμος Αθηναίων), 

στη Λεωφόρο Μεσογείων πλησίον

του ΙΚΑ Αγίας Παρασκευής

(Δήμος Αγίας Παρασκευής), 

στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος

του Δάσους Χαϊδαρίου (Δήμος

Χαϊδαρίου), 

στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και

Αφροδίτης (Δήμος Παλαιού Φαλή-

ρου), καθώς και 

στη Λεωφόρο Αθηνών στο Παλα-

τάκι (Δήμος Χαϊδαρίου). 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης.

Στην Παλλήνη

καμμία 

Το Δήμαρχο Παλλήνης Θανάση Ζού-

τσο, μέμφεται ο δημοτικός σύμβουλος

της αξιωματικής αντιπολίτευσης του

Δήμου Παλλήνης Νεκτάριος Καλαν-

τζής, γιατί για άλλη μια φορά απουσιά-

ζει η πεζογέφυρα από την Παλλήνη.

Η πεζογέφυρα που επί πολλά χρόνια

διεκδικείται από γονείς, εκπαιδευτι-

κούς και αιρετούς, για να διασφαλιστεί

η ακεραιότητα των μαθητών στην πρό-

σβασή τους στα σχολεία της Λεωφ.

Μαραθώνος, τελικά δεν είναι μέσα

στις επιλεγμένες από την Περιφέρεια.

Για το λόγο αυτό ο Νεκτάριος Καλαν-

τζής δήλωσε: «Το θέμα κατασκευής
πεζογέφυρας στο κέντρο της Παλλή-
νης ταλανίζει εδώ και χρόνια την πε-
ριοχή, μαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς. Από το 2011 ακούμε
το δήμαρχο Παλλήνης να δίνει υπο-
σχέσεις για το θέμα, χωρίς αντίκρισμα.
Επαναπαύεται στην εξουσία του,
χωρίς να δίνει λύσεις στα σημαντικά
προβλήματα της πόλης, όπως η ασφά-
λεια των μαθητών. Καμία διεκδίκηση
του Δήμου Παλλήνης από τα χρήματα
της Περιφέρειας. 

... Δεν μπορώ να δω, πώς ο δήμος μας
θα εξελιχθεί περαιτέρω με την πα-
ρούσα διοίκηση, το σημερινό δημαρ-
χοκεντρικό μοντέλο, χωρίς γνώσεις,
όραμα και κυρίως επαφές με πόλεις
του εξωτερικού και διεθνή πρότυπα.
Το μοντέλο του δήμου –χωριού, πέ-
θανε. Καιρός για αλλαγές, γιατί οι εξε-
λίξεις τρέχουν. Δέκα χρόνια απραξίας
είναι πολλά για την πόλη, έχοντας
έργα υποδομών έτοιμα σε Γέρακα και
Παλλήνη ήδη από τους παλιούς δη-
μάρχους και μόνο αυτά».

Ξεκίνησε 17 Οκτώβρη και συνεχίζεται (για 2

μήνες) έως και 17 Δεκεμβρίου 2016-  η Ανάρ-

τηση των Κτηματολογικών Στοιχείων (ακινήτων)

για την Κερατέα, το Λαύριο, τον Άγιο Κωνσταν-

τίνο και όλους τους οικισμούς από την Κτημα-

τολόγιο ΑΕ.

Μέσα σε αυτή την προθεσμία, έχετε τη δυνατό-

τητα να ελέγξετε την καταγραφή των ιδιοκτη-

σιών σας και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα

μέσω αίτησης διόρθωσης  ή  μέσω ένστασης

κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο

Γραφείο Κτηματογράφησης Κερατέας.

Με την έναρξη της Ανάρτησης, μπορείτε να

δείτε τα στοιχεία που σας αφορούν και ηλεκτρο-

νικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου

www.ktimatologio.gr στο portal e- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-

ΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είτε με τη χρήση

των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις

εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσετε

(αν δεν  έχετε ήδη) τον  προσωπικό σας κωδικό

Κτηματολογίου και εισάγετε επιπλέον τα «τρία

κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δή-

λωσής σας. Στην περίπτωση που χρησιμοποι-

ήσετε τους κωδικούς taxisnet, θα δείτε όλα τα

ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρ-

τηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ σας. 

Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται η υποβολή

αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω

της ειδικής εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενό-

τητα «Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών

υπηρεσιών του Κτηματολογίου. Απαραίτητα

στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή

είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δή-

λωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτη-

σίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο

Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.

Τα έντυπα τα οποία πρέπει να έχετε μαζί σας

πριν πάτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης  και

τα οποία  θα βρείτε στις παραπάνω ηλεκτρονικές

υπηρεσίες (αν δεν τα έχετε ήδη παραλάβει τα-

χυδρομικώς από την Κτηματολόγιο ΑΕ) είναι τα

κάτωθι:
ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου- Κωδικοί Ιδιοκτη-

σίας.

ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης.

ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης.

Η έγκαιρη προσέλευσή σας στην παρακάτω δι-

εύθυνση είναι απαραίτητη και αναγκαία, προ-

κειμένου να είστε εμπρόθεσμοι στις

ημερομηνίες (από 17-10 έως 17-12) και να μην

χάσετε τη δυνατότητα ελέγχου και διόρθωσης

των ιδιοκτησιών σας.

Γραφείο Κτηματογράφησης Κερατέας:

ΚΕΠ Κερατέας, Όθωνος και Μπουμπουλί-
νας (πάνω πλατεία), τηλ. 22990-43006. 
Ωράριο Λειτουργίας : Καθημερινά 09:00 –
17:00 και 09:00 – 20:00

Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων στο Δήμο Λαυρεωτικής

«Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε!»

Εξι πεζογέφυρες ενέκρινε η Περιφέρεια Αττικής
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Κάθε χρόνο, αυτές τις μέρες, η μνήμη αντι-
παλεύει ανάμεσα στην αβάσταχτη θλίψη για
τον χαμό των τόσων παλικαριών και σε μια
συνειδησιακή ανακεφαλαίωση των πριν και
τότε    φτηνιάρικων εγκωμίων, σε σύγκριση
θλιβερή πάντα  με το  απώτερο αποτέλεσμα
που σήμερα συγκροτείται σε μια  έμπρακτη
δυσαρέσκεια και δικαιολογημένη αγανά-
κτηση. Και όλα αυτά, αφού ο απολογισμός
έρχεται σε τραγικό  συμπέρασμα, όταν η
ιστορία καταγράφει πως εμείς αγωνιστήκαμε
και βάλαμε  αφεντικά αυτούς   που εναντίον
τους πολεμήσαμε.    
Πάντως εμείς, κωμικά ευτυχισμένοι, ακόμα
σαν “κορόιδο” εξακολουθούμε να τραγου-
δάμε   εκείνον τον Μουσολίνι. 

Αλλά ποιός ήταν αυτός ο Μουσολίνι το τόσο
τραγουδισμένο “κορόιδο”.
Στην πραγματικότητα ο Μπενίτο Μουσολίνι,
μέσα στον όλο του φανφαρονισμό υπήρξε
μια εξέχουσα αγωνιστική φυσιογνωμία με τα
υπέρ και τα πολλά κακά της,  που κατάφερε
να γράψει, έγραψε, τη δική του σελίδα στην
παγκόσμια ιστορία.

Τα βιβλία γράφουν  πως τουλάχιστον αρχικά,
ήταν  ένας “σύντροφος” και μάλιστα καθοδη-
γητής του Σοσιαλισμού, που έσερνε μαζί του
ένα μεγάλο  οικογενειακό και προσωπικό
παρελθόν  το οποίο  δεν μπορεί κανείς να
αμφισβητήσει και να διαγράψει. 
Αυτός όμως, όπως και τόσοι άλλοι, οι  τέ-
τοιοι “συνοδοιπόροι”, δεν άργησε παρά να
υποκύψει στις σειρήνες  της εξουσίας, να
υπογράψει  στη λήθη το όλο του “συντρο-
φικό”  παρελθόν  και να περιπέσει στην δια-
κονία  και τάξη του μεγάλου  οργουελικού
Αδελφού. 

Από τα πρώτα του χρόνια είχε κερδίσει τον
τίτλο  του “Ντούτσε”, δηλαδή  αρχηγού και
μάλιστα μεγάλου  καθοδηγητή όλων των Σο-
σιαλιστών της Ιταλίας και αυτό έγινε από
τότε που  έτσι προσφωνήθηκε από τον βετε-
ράνο Ιταλό σοσιαλιστή Ολίντο Βέρνσκι.   
Ο Μουσολίνι γεννήθηκε το 1883 στο Ντόπε
ντί  Πεντάπιο της Ιταλικής επαρχίας Φορλί. 
Ο πατέρας του, ονόματι  Αλεσάντρο, ήταν
τεχνίτης σιδεράς, πολιτικοποιημένος επανα-
στάτης,  και γι’ αυτές  τις αναρχικές ιδέες
του φαίνεται να είχε στο παρελθόν  και για
αρκετό χρόνο εγκλειστεί στη φυλακή.
Ο Αλεσάντρο  καμάρωνε για τον γυιό του και
τον  βάφτισε     “Μπενίτο”,  (= Βενέδικτο)
στη μνήμη  του  Μεξικανού επαναστάτη
Μπενίτο  Χουάρες  Γκαρσία,   και  “Αντρέα”,
τιμώντας  τον  Αντρέα Κόστα, γραμματέα

του Μπακούνιν   και  “Αμιλκάρε”  σε ανά-
μνηση του γαριβαλδινού Αμιλκάρε Τσιμ-
πριάνι, αγωνιστή της παρισινής Κομμούνας.  
Έτσι ο Μουσολίνι  μεγάλωσε  και άκουγε στο
πομπώδες σύνθετο  όνομα Μπενίτο Αντρέα
Αμιλκάρε  Μουσολίνι.  Όνομα  το οποίο εν-
νοιολογικά  εδήλωνε  ένα άτομο με απόλυτα
επαναστατικό υπόβαθρο. Από μικρός ήταν
ένας καλός μαθητής αλλά με πολλές ατα-
ξίες.

Το 1902 τελειώνει τις σπουδές του σαν δά-
σκαλος και  σε συνέχεια τον βρίσκομε στην
Ελβετία, στο Πανεπιστήμιο να μελετά την
γαλλική φιλοσοφία,  ενώ συγχρόνως  να ερ-
γάζεται σε διάφορες χειρονακτικές δου-
λειές. (οικοδόμος κ.α.) 
Οργανώνεται όμως σε ομάδες αναρχικών
συνδικάτων και αρχίζει να συνωμοτεί εναν-
τίον του εκεί καθεστώτος   και το 1904  γι’
αυτή του τη δράση απελαύνεται από την Ελ-
βετία.
Γυρίζει στην Ιταλία, υπηρετεί τη θητεία του
στον ιταλικό στρατό και  το 1906 διορίζεται
δάσκαλος στην Βόρειο Ιταλία. 
Το 1910  έχει ήδη πάψει να κάνει τον δά-
σκαλο, ίσως γιατί  δεν του αρέσει ή γιατί του
το έχουν απαγορεύσει λόγω των αριστερών
ιδεολογιών του  και  τότε αποδεσμευμένος
αρχίζει να   δημοσιογραφεί.  
Βγάζει δική του σοσιαλιστική εφημερίδα και
διορίζεται γραμματέας της Σοσιαλιστικής
οργάνωσης της πόλης Φορλί.
Με την εφημερίδα του,  η “Πάλη των Τά-
ξεων”, αποκτά πολιτική δύναμη ανάμεσα στο
Σοσιαλιστικό κόμμα της Ιταλίας (1911-12), 
Με άρθρα του αντιδρά στον ιμπεριαλιστικό
κατακτητικό πόλεμο που διεξάγει η  Ιταλία
στη Τριπολίτιδα της Λιβύης.
Τα άρθρα του  προκαλούν, ενοχλούν, κλείνε-
ται η εφημερίδα του και αυτός  φυλακίζεται
σαν “ειρηνιστής” για πέντε μήνες.
Φυλακισμένος  χωρίς να μεταλλαχθεί  ιδεο-
λογικά,  καταδικάζει  τη συνεργασία που δεί-
χνει να έχει  το Σοσιαλιστικό Κόμμα της
Ιταλίας με την αστική τάξη.
Το 1912 αναλαμβάνει την διεύθυνση της επί-
σημης σοσιαλιστικής εφημερίδας, “Αβάντι”
του Μιλάνου και σε συνέχεια εκλέγεται στην
ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Είναι η εποχή του Α’ Παγκοσμίου πολέμου.
Ο Μουσολίνι  τώρα παύει να είναι ειρηνιστής
και  έρχεται σε ρήξη  με τους σοσιαλιστές,
που  δεν θέλουν τη συμμετοχή τους σε
αυτόν τον πόλεμο. 
Και εκείνος, σε μια πρώτη πολιτική στροφή
έρχεται   και εκφράζει σοσιαλ-πατριωτικές
θέσεις.

Στο πλευρό έχει την υποστήριξη  του επιχει-
ρηματικού κόσμου. Εκδίδει την εφημερίδα
“Ιλ Πόπολο ντι Ιτάλια” και μέσω   αυτής
ισχυρίζεται,  πως μόνο ένας «πόλεμος και
μάλιστα παγκόσμιος, μπορεί να απελευθε-
ρώσει τα αλυσοδεμένα χέρια του εργατικού
προλεταριάτου.» 
Ίσως  αυτός ο πόλεμος, όπως λέει, τελικά να
μην οδηγούσε σε μια ριζική  κοινωνική επα-
νάσταση, αλλά τουλάχιστον θα εξαφάνιζε
τους φιλελεύθερους και πιθανόν  μετά, μια
νέα πολιτική τάξη  να αναδυόταν. 
Για τις θέσεις του αυτές, οι  Ιταλοί σοσιαλι-
στές τον διαγράφουν και τον αποπέμπουν. 
Τότε  αυτός   δηλώνει πως τους Σοσιαλιστές
τους θεωρεί ανίκανους να συλλάβουν τα ση-
μεία των καιρών,  ακόμα δε και συμβιβασμέ-
νους για την όποια επαναστατικότητα.  
Κατατάσσεται εθελοντής στο στρατό και
από μια οβίδα τραυματίζεται. 

Τον βλέπομε τώρα να γυρίζει στη Ρώμη και
να αλλάζει πολιτική γραμμή   ακολουθώντας
μια εντυπωσιακή ολοκληρωτική προς τα
δεξιά στροφή. 
Τάσσεται εναντίον των εργατικών διεκδική-
σεων και στις 23 Μαρτίου του 1919,  ο
πρώην επαναστάτης “Σοσιαλιστής”, ιδρύει
τον φασιστικό  “Μαχητικό Ιταλικό Σύνδε-
σμο”!
Οι φασιστικές οργανώσεις με τους “μελανο-
χίτωνες”, αρχίζουν με τις εντολές του να
προβαίνουν  τώρα σε βίαιες πράξεις εναν-
τίον των πρώην συντρόφων του εργατών και
όλων των ιδεολόγων αριστερών και από
κοντά  εναντίον παντός φιλήσυχου,   και
προβληματισμένου πολίτη. 
Τελικά το  1921 ιδρύει και  με οδηγίες του
οργανώνει δυναμικά το “Εθνικό Φασιστικό
Κόμμα” της Ιταλίας!  
Σε λίγους μήνες μόνο, τα μέλη αυτού του
κόμματος από 35.000 φτάνουν τις 750.000(!) 
Και την 28.10.1922, ο ίδιος προσωπικά  ηγεί-
ται  μιας μεγαλειώδους πορείας 100.000
ενόπλων οπαδών του προς τη Ρώμη, και εξα-
ναγκάζει τον  τότε βασιλιά να τον διορίσει
πρωθυπουργό.  Έκτοτε διοικεί την Ιταλία  για
μεγάλο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα
από το 1922 έως το 1943. 

Το 1929, στις εκλογές που διεξάγονται,
φροντίζει  με τη βία να  λάβουν  μέρος μόνον
οι υποψήφιοι του Φασιστικού κόμματος!
Το 1935-36 επιτίθεται,  κατακτά την Αιθιοπία
και σε συνέχεια αποχωρεί  ίσως και διώκεται
από την υποτονική Κοινωνία των Εθνών,
αφού προηγουμένως έχει υπογράψει σύμ-
φωνο συμμαχίας με τον  Αδόλφο Χίτλερ. 
Το 1940 έχει ήδη προσαρτήσει την Αλβανία.
Αρχίζει να σκέφτεται επιθετικά  προς την
Ελλάδα.  

Αλλά ο Χίτλερ προς το παρόν δεν θέλει να
επιτεθεί στην Ελλάδα. Την θέλει ουδέτερη.
Και αν επιτεθεί  σκέπτεται  πρώτα  να κυ-
ριαρχήσει στην Κρήτη.
Γι’ αυτή την περίοδο  ως κύριος σκοπός του
Αδόλφου προβάλλεται η Σοβιετική Μόσχα.
Η Ευρώπη σχεδόν έχει ήδη πέσει στα χέρια
του, και  μόνο ακόμα  η Αγγλία   αντιμάχεται
και αντιστέκεται.
Μέχρι τώρα ο Μουσολίνι δεν έχει μπει επί-
σημα στον παιχνίδι του  Β΄ Παγκόσμιου πο-
λέμου. Περιμένει για να ιδεί προς τα πού θα
βαρύνει  η ζυγαριά. Ζυγίζει και υπολογίζει τα
υπέρ και τα κατά.
Έχει όμως εν τω μεταξύ η δημοτικότητά του
πέσει  και  έχει απωλέσει   την συναίνεση
του ιταλικού λαού. Ένας πόλεμος με εργα-
λείο τον πατριωτισμό θα ξανάφερνε τον λαό
κοντά του. Ακόμα δε, τώρα που έπεσε  η
Γαλλία,  θα ήθελε και αυτός να έχει μερτικό
από αυτήν. Και με αυτές τις σκέψεις μπαίνει
επίσημα στον πόλεμο στο πλευρό του
Άξονα.
Τα φασιστικά καθεστώτα αναδύονται μέσα
από μια οικονομική κρίση, υφαρπάζοντας
την αγανάκτηση του λαού που βιώνει τον ξε-
πεσμό των δημοκρατικών θεσμών.  Όταν
όμως ο φασισμός στεριώσει, τότε βγαίνει η
μάσκα του.  
Ο Μουσολίνι ευθύς εξ αρχής έχει διαλύσει
όλα τα αντίπαλα, κόμματα, έχει καταργήσει
όλα τα ελεύθερα εργατικά συνδικάτα, έχει
τώρα συνθέσει  και οργανώσει τον δικό του
κρατικό “μεγάλο Αδελφό”. Ο λαός  δυσανα-
σχετεί.  Και όπως προειπώθηκε ο λαός έχει
τώρα παύσει να τον θέλει. Από την άλλη
μεριά οι Γερμανοί τον περιφρονούν και στρα-
τιωτικά τον έχουν υποσκελίσει. Νοιώθει από
παντού να ταπεινώνεται.  
Στρέφεται πάλι προς την Ελλάδα. Με την
Ελλάδα οι Ιταλοί  δεν τρέφουν  καμιά αντι-
παλότητα. Έχουν προαιώνιους κοινούς πολι-
τιστικούς δεσμούς.
Άλλωστε η ελληνική γλώσσα  και ιστορία
πρώτευε στη διδασκαλία στα σχολειά τους. 
Αλλά μια νέα κατάκτηση της Ελλάδος, θα
αναβίωνε τις νίκες των ρωμαϊκών λεγεώνων. 
Οι Γερμανοί όμως  είχαν εκφράσει  το απα-
γορευτικό όχι. Αλλά τώρα αυτός  χωρίς την
άδεια τους και ακόμα χωρίς καθόλου να τους
ενημερώσει επιτίθεται.  Θέλει να δείξει σε
όλους ποιος είναι. 
Από ενωρίς οι επιτελείς του τον έχουν δια-

βεβαιώσει, ότι την  Ελλάδα την ξέρουν καλά.
Ότι σε 24 ώρες ο ιταλικός στρατός θα πα-
τούσε στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγες ακόμη
ημέρες θα βρίσκονται στην Αθήνα και  μετά
σε ολόκληρη την Ελλάδα.  Ότι «Εμείς  οι Ιτα-
λοί έχομε 70 χιλιάδες στρατό, με σύγχρονο
και άρτιο εξοπλισμό και μηχανοκίνητο. Εκεί-
νοι, οι Έλληνες  μοναχά 30 χιλιάδες με
“λερή φουστανέλα”, “γουρονοτσάρουχο” και
μουλάρια και αυτά λιγοστά». 
Και επιτέθηκε.  
Τα πράγματα από εκείνη τη στιγμή πήραν
τον γνωστό δρόμο, αφού οι θεοί έστω και
αρχικά, “άλλως έδοξαν”.  Και προσωρινά νι-
κήσαμε. 
Με την εκπνοή  δε του πολέμου και στην
ανατολή της συμμαχικής νίκης ο Μουσολίνι
συλλαμβάνεται  από Ιταλούς αντάρτες προ-
σκείμενους στους συμμάχους και πανηγυ-
ρικά τουφεκίζεται (1945).

Tο δεύτερο μέρος στο επόμενο φύλλο της
“Εβδόμη”.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι το 1940

Ένα σύντομο βιογραφικό
Μέρος Πρώτο

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου
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Μην υποβαθμίζετε
άλλο τη Βούλα!

Τηλεφωνήματα αγανάκτησης δεχθήκαμε αυτές τις

ημέρες από κατοίκους της Βούλας, που διαμαρτύρον-

ται για το κλείσιμο κοινόχρηστου χώρου στην πλα-

τεία, μετατρέποντάς τον σε κατάστημα.

Θα μου πείτε, μα υπήρχαν τα σκίαστρα!

Ναι, υπήρχαν τα σκίαστρα, που κι αυτά τα τελευταία

χρόνια αναπτύχθηκαν τόσο, που από την πλατεία

έχουν μείνει δύο διάδρομοι!!

Πώς έγινε όμως αυτό;

Στη συνεδρίαση του Δήμου 3Β (31.10.16) το Δημοτικό

Συμβούλιο ενέκρινε την τοποθέτηση διαχωριστικών,

σε τρία από τα “φαγοποτεία” της πλατείας της Βούλας.

Τα φαγοποτεία που έγιναν πλέον τόσα πολλά, που

μόνο πλατεία δεν θυμίζει.

Ήδη ένα κατάστημα τοποθέτησε κιόλας τα γιάλινα

“τείχη” φτιάχνοντας ένα μαγαζί στη μέση της πλα-

τείας. Κάποιοι μάλιστα έβγαζαν και τα κουζινικά τους

έξω, τώρα θα τα μεταφέρουν πιο άνετα...

Φανταστείτε την εικόνα όταν όλα αυτά τα φαγάδικα

κλείσουν την πλατεία με τα γυάλινα “τείχη”!

Η πλατεία έπαψε πλέον να είναι πλέον πλατεία. Γέμισε

φαγάδικα, τέντες και σκίαστρα.

Γιατί τέτοια υποβάθμιση κύριοι. Όλα στο βωμό του κέρ-

δους!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Οι Έλληνες που αναδείχθησαν, γίγαντες της διανόησης,

δημιούργησαν τον πνευματικό καρπό της φιλοσοφίας

τους, την εποχή που άλλοι λαοί ζούσαν στο σκότος της

άγνοιας, της δεισιδαιμονίας, της μαύρης μαγείας, και της

ειδωλολατρείας, με ανθρωποθυσίες και κανιβαλιστικές τε-

λετουργίες, αποδίδοντας ειδωλολατρικές δοξασίες, χιλιε-

τίες αργότερα στους πρώτους Ορφικούς Μονοθεϊστές

Έλληνες, με σκοπό να σφετεριστούν το ποικιλότροπο με-

γαλείο τους, καλύπτοντας τις θρησκοληψίες και τους εγ-

κληματικούς φανατισμούς τους, με τους οποίους

κατεύθυναν τους λαούς τους «κατά το δοκούν»!

H ελληνική φιλοσοφία εδράζεται στη «λογική» και στον

«ορθό λόγο» και εκφράζεται με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα,

η οποία είναι η γλώσσα όλων των επιστημών! Η ελληνική

γλώσσα ήταν η πρώτη γλώσσα, που διέθεται γραφή, με τα

δικά της ελληνικά γράμματα, με σύνταξη και γραμματική,

δίνοντας την ιδιότητα στη λέξη, δηλαδή στο «σημαίνον»

και σ’ αυτό που την εκφράζει, δηλαδή στο «σημαινόμενο»,

είτε είναι πράγμα, ιδέα ή κατάσταση, να έχουν μεταξύ

τους πρωτογενή σχέση και γι’ αυτό ονομάστηκε νοηματική

γλώσσα! Όλες οι άλλες γλώσσες ονομάστηκαν σημειολο-

γικές, γιατί αυθαίρετα ορίζουν την έννοια του σημαινόμε-

νου, με το σημαίνον.

Η ελληνική γλώσσα έχει μουσική και μαθηματική δομή και

επιτρέπει κάθε αρμονική και γεωμετρική απεικόνιση, ενώ

οι λεκτικοί τύποι της, αναπαριστάνουν τέλεια σχήματα και

γι’ αυτό χρησιμοποιείται στα ανώτερα σύγχρονα μαθημα-

τικά όπως στην παραστατική και στα ολοκληρώματα!!

Τα προσόντα και τις ιδιότητες της γλώσσας  των Ολύμπιων

θεών, κατάλαβαν και αναγνώρισαν οι επιστήμονες της σύγ-

χρονης τεχνολογίας και βλέπουμε το CNN να διανέμει

πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ηλεκτρο-

νικά, παγκοσμίως, το Hellenic Quest που προς το παρόν

προορίζεται για αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.

Η εκμάθηση γίνεται με προβολή στην οθόνη του Η/Υ, με

συντονισμό κινούμενης εικόνας και ήχου! 

Το πρόγραμμα παράγεται από την εταιρεία Η/Υ Apple, της

οποίας ο πρόεδρος Τζον Σκάλι ισχυρίστηκε ότι η απόφαση

σχετικά με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας πάρθηκε,

επειδή είναι απαραίτητο ένα εργαλείο που να προωθεί την

εισαγωγή καινούργιων ιδεών και γνώσεων, για να επιτευχ-

θεί ανάπτυξη και δημιουργικότητα!

Όσοι χαίρονται για τη μη υλοποίηση του προγράμματος

γιατί ελπίζουν στη συνταξιοδότηση του προέδρου της

Apple, πρέπει να ξέρουν ότι καμιά εταιρεία δεν εξαρτάται

από τα πρόσωπα που την απαρτίζουν και την διοικούν!

Οι Άγγλοι επιχειρηματίες, προτρέπουν στα ανώτερα στε-

λέχη τους, να μάθουν την ελληνική γλώσσα, αν θέλουν να

συμμετέχουν στην οργάνωση και στη σωστή διαχείριση

των επιχειρήσεών τους, γιατί ειδικοί Βρετανοί επιστήμονες

διαπίστωσαν, ότι η ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική

και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες! Άλλωστε δεν είναι

τυχαίο ότι πίσω από κάθε μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα,

βρίσκεται ένας ή περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες, ούτε

είναι τυχαία η πρόσληψη Ελλήνων επιστημόνων στα ευ-

ρωπαϊκά πανεπιστήμια ή στις επιχειρήσεις! Υπάρχουν κι

άλλοι λαμπροί επιστήμονες και σε άλλα έθνη, γιατί δεν

τους προτιμούν;

Το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν, στην Καλιφόρνια, αποθησαύρισε

6.000.000 ελληνικούς, λεκτικούς τύπους, στον Ηλεκτρο-

νικό Υπολογιστή Ίμυκο, έναντι 490.000 λέξεων και 300.000

τεχνικών όρων της αγγλικής γλώσσας, ενώ ταξινομήθηκαν

8.000 συγγράμματα από 4.000 Έλληνες συγγραφείς και το

έργο συνεχίζεται... Ο καθηγητής Μπρούνερ είπε, ότι ξο-

δεύουμε πολλά για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,

αλλά θα βελτιωθούμε μόνον, όταν έλθουμε σε επαφή με

τη γλώσσα των... προγόνων μας, αναγνωρίζοντας ότι οι

Έλληνες, ως ελαύνον φως, διέδωσαν σ’ όλους τους λαούς

την διανόηση!

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελλη-

νικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90.000.000 έναντι των

9.000.000 της λατινικής γλώσσας, που είναι γέννημα της

αμήτορος* ελληνικής.

Στα ελληνικά σχολεία

όμως τα Ελληνόπουλα δεν μαθαίνουν τίποτα για τους προ-

γόνους τους, τους Πελασγούς και τους συνεχίζοντες το

ελληνικό γένος τους, Μινύες, που φωνάζουν από τους τά-

φους τους στη Λακωνία, ότι είναι παιδιά της μάνας ελλη-

νικής γης, ΓΗΓΕΝΕΙΣ Έλληνες, και δεν ανήκουν σε καμιά

ινδοευρωπαϊκή φυλή και ομογλωσσία. Και την ελληνική

γραφή την έχουν χαραγμένη, με τα σημερινά γράμματα

του ελληνικού αλφαβήτου, σε πήλινους δίσκους, πριν

9.000 χρόνια π.Χ., όταν στα ελληνικά σχολεία διδάσκουν

ότι η αφετηρία του ελληνικού πολιτισμού εντοπίζεται στο...

1200 π.Χ.! ενώ μεταλλάσσουν τα ιστορικά γεγονότα της

Ανατολικής Ρωμαϊκής κατοχής, δηλαδή των βυζαντινών

ονομαζόμενων χρόνων  και χρησιμοποιούν τον όρο του

...ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, εξομοιώνοντας τους κατε-

χόμενους με τους βαρβάρους κατακτητές!! 

Και καταδιώκουν Έλληνες επιστήμονες, διεθνούς ακτινο-

βολίας, όπως τον Άρη των ανθρώπων, (τον Αρη Πουλιανό

που ανακάλυψε τον άνθρωπο των Πετραλώνων) και σφρα-

γίζουν τα ευρήματα της Αμφίπολης, όπως ο Θεοδόσιος

τους Δελφούς και ευτελίζουν την ελληνική γλώσσα στα

σχολεία, μειώνοντας την, όταν στην Κίνα αλλά και ...στο

Μπαγκλαντές εξυμνούν στα σχολεία τους το ΕΛΛΗΝΙΚΟ

μεγαλείο! 

Πάντως τα ελληνικά προσφύματα, όπως τηλε, γεώ, νάνο,

μίκρο, μέγα, σκατό, ισμός, ήλεκτρο, κύκλο, φώνο, μάκρο,

δίσκο, γράφο, γράμματα κ.ά., που χρησιμοποιούνται στην

παγκόσμια υψηλή τεχνολογία μαρτυρούν «του λόγου το
αληθές»

――――――
* αμήτορος = πρωτογενής, χωρίς μητέρα.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το θεμέλιο της παγκόσμιας γνώσης
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Το μείζον πρόβλημα της αποζημίωσης πολιτών από τη Δι-

οίκηση όταν οι περιουσίες τους περιορίζονται για λόγους

που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος απασχό-

λησε για άλλη μία φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας

(ΣτΕ).

Με μια απόφαση-σταθμό, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστή-

ριο αλλάζει τη μέχρι σήμερα νομολογία του και δίνει

«ανάσα» σε χιλιάδες εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες γης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας

ακίνητα στην περιοχή Περιβολάκια Ραφήνας, η οποία είχε εν-

ταχθεί το 2003 στο προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό

χρήσεων γης και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου

περιοχή των Μεσογείων.

Τα ακίνητά τους έγιναν... πράσινο σε μια νύχτα

Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων έχασαν σε μια ημέρα την πε-

ριουσία τους, καθώς τα ακίνητά τους εντάχθηκαν στις

ζώνες πρασίνου. Σύμφωνα με τον συνταγματολόγο-δικη-

γόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσωπεί

τους ιδιοκτήτες στο ΣτΕ, πρόκειται μια πολύ σημαντική

απόφαση. Σε προηγούμενες αποφάσεις του το Ανώτατο

Ακυρωτικό Δικαστήριο ανέφερε ότι οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες

έπρεπε να προχωρούν σε αγωγές αποζημίωσης (πολυδά-

πανες και χρονοβόρες), ενώ τώρα, για πρώτη φορά, δέχε-

ται ότι μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση με αίτηση

προς τη Διοίκηση.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, παρέχεται στον θιγό-

μενο ιδιοκτήτη η δυνατότητα να επιδιώξει με αίτησή του

προς τη Διοίκηση την αναγνώριση ότι έχει επέλθει ουσιώ-

δης στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας του κατά τον προ-

ορισμό της καθώς και τον καθορισμό του τρόπου της

αποζημίωσής του:

* με την ανταλλαγή της έκτασής του με έκταση του Δημο-

σίου ή την παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης σε

παραπλήσια περιοχή για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση,

* την καταβολή εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης,

* τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με τους δικαστές, η Διοίκηση υποχρεούται να

εξετάσει το σχετικό αίτημα και, αφού λάβει υπόψη την

κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος επιβαλλόμενη προστα-

σία του φυσικού περιβάλλοντος, να κρίνει εάν με τα δεδο-

μένα της συγκεκριμένης υπόθεσης έχει επέλθει ουσιώδης

στέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με τον προ-

ορισμό της, εν όψει και του ισχύοντος στην περιοχή χω-

ροταξικού και πολεοδομικού καθεστώτος. Επίσης οφείλει

να εξετάσει αν συντρέχει περίπτωση να χορηγηθεί στον

θιγόμενο ιδιοκτήτη ένα από τα προβλεπόμενα αντισταθμί-

σματα.

Και χρηματική αποζημίωση

Περαιτέρω, αν η Διοίκηση διαπιστώσει ότι πράγματι συν-

τρέχει τέτοια περίπτωση και ότι δεν είναι δυνατή η ανταλ-

λαγή της έκτασης με έκταση του Δημοσίου ή η

παραχώρηση κατά χρήση δημόσιας έκτασης σε παραπλή-

σια περιοχή ή η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη

ιδιοκτησία, έχει την υποχρέωση να καθορίσει το ύψος της

οφειλόμενης χρηματικής αποζημίωσης και τον τρόπο κα-

ταβολής.

«Ως εκ τούτου, απαιτείται οπωσδήποτε η υποβολή εκ μέ-
ρους του θιγόμενου ιδιοκτήτη αιτήσεως στη Διοίκηση, η
οποία, ύστερα από στάθμιση των σχετικών δυνατοτήτων,
είτε δέχεται το αίτημα, επιλέγοντας τον τρόπο αποζημιώ-
σεως, είτε απορρίπτει αυτό με πράξη αυτοτελώς προ-
σβλητή με αίτηση ακυρώσεως» αναφέρεται στην απόφαση

του Συμβουλίου της Επικρατείας (1603/2016).

Στην προκειμένη περίπτωση, η Διοίκηση - εν προκειμένω ο

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο υπουργός

Οικονομικών - παρέλειψε να απαντήσει σε σχετικό αίτημα.

Γι' αυτό λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος και εν

όψει εν μέρει διαφορετικής νομολογίας του Α΄ Τμήματος

(ΣτΕ 4283/2013, 3899/2014), το Τμήμα (Ε΄) κρίνει ότι η

υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς επίλυση στην επτα-

μελή σύνθεση του δικαστηρίου.

Οπως τονίζει ο κ. Παπακωνσταντίνου, η συγκεκριμένη από-

φαση κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική καθώς αναμένεται

να απεγκλωβίσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, με αντίστοιχα προ-

βλήματα, σε πολλές περιοχές της χώρας.

πηγή: Το Βήμα

Αποζημιώσεις με μία αίτηση 

για όσα ακίνητα μπλόκαρε το κράτος

ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟ «ΑΝΗΚΟΜΕΝ»

του Χρήστου Γιανναρά

Ο  ι εγκυρότερες γερμανικές εφημερίδες (όχι οι λαϊκής κυκλο-

φορίας φυλλάδες που και εκεί υπάρχουν) ολοφύρονταν με

θρηνώδεις κορώνες για την καταστροφή που απειλούσε τις

κοινωνίες της βρετανικής κοινοπολιτείας, αν υπερψηφιζόταν

το Brexit. Προέβλεπαν οι «σοβαρές» εφημερίδες παταγώδη

κατάρρευση της βρετανικής οικονομίας μέσα σε τρεις μήνες,

διάσπαση του Eνωμένου Bασιλείου, «δραματικές αλλαγές σε

όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής», «ακόμα και η γεω-

γραφική όψη της Bρετανίας μπορεί να μεταβληθεί», «θα χα-

θούν οπωσδήποτε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας» –

και άλλα απειλητικά παρόμοια.

Eχουν περάσει οι τρεις μήνες και τα δεινά που πρόβλεπαν οι

έγκυρες (πραγματικά σοβαρές) γερμανικές εφημερίδες δεν

επακολούθησαν. Aξίζει να προβληματιστεί κανείς, ποια πολι-

τική σκοπιμότητα ήταν τόσο σημαντική, ώστε να δεχθούν γι’

αυτήν να θυσιάσουν τη σοβαρότητα και εγκυρότητά τους

φύλλα πολύ υψηλής δημοσιογραφικής ποιότητας, καταξιω-

μένα στη διεθνή αγορά. Nα διερωτηθούμε και γιατί η πλειοψη-

φία των πολιτών του Eνωμένου Bασιλείου είδαν θετικότερο

το μέλλον τους έξω από την E.E. Nα διερωτηθούμε για τον ρε-

αλισμό της εικόνας που έχουν οι Bρετανοί για την E.E. και τον

ρεαλισμό της εικόνας που έχουμε εμείς γι’ αυτήν.

Tέτοιες διερωτήσεις στην Eλλάδα σήμερα αποκλείονται, είναι

«πολιτικά ανεπίτρεπτες», προδίδουν ερωτοτροπία με τον σκο-

ταδισμό, την οπισθοδρόμηση στη μιζέρια, στην «υπανάπτυξη».

Oι λόγοι-παράγοντες που εξανάγκασαν τις σοβαρές γερμανι-

κές εφημερίδες να αρνηθούν τη σοβαρότητα και εγκυρότητά

τους, οι ίδιοι επιβάλλουν και στην ελλαδική κοινωνία να λει-

τουργεί με δεδομένες βεβαιότητες, μη συζητήσιμα «δόγ-

ματα», ψυχολογικές αγκιστρώσεις σε αυτονόητα για όλους

στερεότυπα.

Ωστόσο το προηγούμενο των Bρετανών μάς ενθαρρύνει να

διακινδυνεύσουμε μιαν ελάχιστη αντίσταση στον ολοκληρω-

τισμό του αυτονόητου – να θέσουμε κάποια στοιχειώδη ερω-

τήματα, μόνο για να διασώζεται η κριτική εγρήγορση, δηλαδή

η ανθρωπιά του ανθρώπου. Aν ερωτηθούμε οι Eλληνες σήμερα

από τυχόντα δημοσκόπο ποια οφέλη μάς παρέχει η μετοχή

μας στην E.E., οι απαντήσεις είναι μάλλον προβλέψιμες:

Eνα ελάχιστο, περίπου μηδαμινό ποσοστό θα απαντήσει ότι η

συμμετοχή μας δεν υπακούει στη λογική της ωφελιμότητας,

αλλά στη φυσιολογία της Iστορίας: Eνας Eλληνισμός στο πε-

ριθώριο του ιστορικού γίγνεσθαι, επαρχιώτης και όχι κοσμο-

πολίτης, παύει να είναι Eλληνισμός. Για να υπάρχει ιστορικά ο

Eλληνισμός σώζοντας ενεργό ιδιοπροσωπία, προϋποτίθεται η

δυναμική μετοχή του στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφά-

σεων – που θα πει: να κομίζει πρόταση (όχι να ζητιανεύει μπα-

ξίσι!).

H απάντηση της μεγάλης μάζας είναι επίσης με σιγουριά προ-

βλέψιμη: Tα οφέλη που εξασφαλίζει η μετοχή μας στην E.E.

είναι κυρίως και πρωτίστως οικονομικά. Παραμονή στην

«Eυρώπη», για τους πολλούς στην Eλλάδα, σημαίνει «λεφτά»

– «προγράμματα», «πακέτα», «επιδοτήσεις», «αποζημιώ-

σεις», «εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς». Kαι για να εί-

μαστε ειλικρινείς, θέλουμε χρήμα όχι για γόνιμες επενδύσεις

μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας, όχι για μεθοδικές

αναπτυξιακές υποδομές, αλλά «ζεστά λεφτά» για άμεση κα-

τανάλωση. Tους πακτωλούς που η E.E. διοχέτευσε στην

Eλλάδα για να πετύχουμε σύγκλιση της οικονομίας μας με τις

ευρωπαϊκές, ξέρουμε όλοι πώς τους «αξιοποίησαν» οι κυβερ-

νήσεις του ΠAΣOK και της N.Δ.: Kατευθύνθηκε το χρήμα απο-

κλειστικά (ναι, μπορεί να το ισχυριστεί κανείς τεκμηριωμένα)

στο «πελατειακό κράτος» – σε απίστευτους αριθμούς χαριστι-

κών διορισμών, εξωφρενικές επιδοτήσεις, υπερκοστολογήσεις

προμηθειών και δημόσιων έργων και σε πλήθος αναρίθμητο

εφευρημάτων νομιμοφανούς λωποδυσίας. Πλημμύρισε η

Eλλάδα υπερπολυτελή αυτοκίνητα, εξοχικές βίλες, «γκουρμέ»

εστιατόρια, «σινιέ» ενδυμασίες, απίστευτο πλήθος από κατα-

θέτες σε ξένες Τράπεζες.

Παραβιάσαμε τη λογική που προϋπέθετε η σύγκλιση, τις υπο-

χρεώσεις που δεσμεύουν έναν τίμιο και στοιχειωδώς αξιο-

πρεπή εταίρο. Kαι η ποινή για την παραβίαση είναι βαριά, ως

κοινωνία και κράτος ζούμε, εφτά χρόνια τώρα, έναν εφιάλτη

ατίμωσης, διάλυσης και αδιέξοδης φτώχειας. Eχουμε χάσει

και τυπικά τη λεγόμενη «εθνική ανεξαρτησία», επιτροπεύεται

κάθε παραμικρή πτυχή δημόσιας λειτουργίας, συνταγματικές

διατάξεις και αποφάσεις του ΣτE ακυρώνονται από απαιτήσεις

της «επιτρόπευσης».

Tα οικονομικά οφέλη από την ένταξη στην E.E. αποδείχτηκαν

όλεθρος, γιατί δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να τα διαχειρι-

στούμε. Θα έπρεπε να πρωτεύει η εξασφάλιση των προϋποθέ-

σεων, όχι η εισροή των πακτωλών.

Στον χώρο της Tέχνης και της διανόησης υπήρξαν κορυφαίοι

δημιουργοί που κατόρθωσαν να αφομοιώσουν την ευρωπαϊκή

νεωτερικότητα στην εκφραστική της ελληνικής ιδιαιτερότητας

και εμπειρίας. O Σεφέρης χώνεψε την ευρωπαϊκή ποίηση για

να μπορέσει να εκφραστεί σε σύγχρονο ελληνικό ποιητικό

λόγο. Tο ίδιο ο Σπύρος Παπαλουκάς στη ζωγραφική, ο Πικιώ-

νης στην αρχιτεκτονική, ο Mάνος Xατζιδάκις στη μουσική –

χώνεψαν, αφομοίωσαν, δεν μιμήθηκαν. Στην πολιτική, μετά τον

Ίωνα Δραγούμη, ανάλογο εγχείρημα δεν επιχειρήθηκε.

Hταν αποκαλυπτική η φράση του Kωνσταντίνου Kαραμανλή,

από προεκλογικό μπαλκόνι, στο Σύνταγμα, όταν υπερασπιζό-

ταν την είσοδό μας στην E.E.: «Ξέρετε τι θα πει, να εμφανίζε-

ται ο Eλληνας πρωθυπουργός μαζί με τους Eυρωπαίους

πρωθυπουργούς;». Aν τα οικονομικά οφέλη, χωρίς προϋποθέ-

σεις για τη διαχείρισή τους, αποδείχτηκαν όλεθρος, η είσοδος

στην E.E. από ξιπασιά και επαρχιώτικη μειονεξία (αργότερα

και στο ευρώ, με τον K. Σημίτη) κατέληξε σε διεθνή διασυρμό

και ατιμωτική επιτρόπευση.

O Σεφέρης και ο Eλύτης, όπως και τόσοι άλλοι με διεθνή ανα-

γνώριση Eλληνες, κέρδισαν την εκτίμηση της Δύσης, επειδή

είχαν προσλάβει ενεργά και κριτικά, όχι από ξιπασιά, τη Δύση.

Δεν υποτάχθηκαν στο πρόσλημμα, το υπέταξαν στην ελληνική

τους ιδιοπροσωπία και ετερότητα. «Xρειάστηκε να ζήσω πέντε

χρόνια στο Παρίσι, για να καταλάβω πως για να γίνω κοσμο-

πολίτης, πρέπει πρώτα να είμαι Eλληνας», έγραψε ο

Tσαρούχης. Tο πολιτικό μας προσωπικό, θρεμμένο μόνο με

ιδεολογήματα και «διαφωτισμένη» ξιπασιά, αυτοαποκλείεται

από την ωριμότητα τέτοιων επιγνώσεων.

H τραγωδία και ο βασανισμός μας είναι ότι αυτή η ανυποψίαστη

για τα ουσιώδη πλεμπάγια της ελλαδικής κοινωνίας χειρίζεται

τις προϋποθέσεις της βιολογικής και της ιστορικής μας επιβίω-

σης. Eγκληματούν ανεμπόδιστοι και εγγυημένα ατιμώρητοι.
Πηγή: yannaras.gr
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Στη συνεδρίαση της Δευτέρας 31

Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, συζητήθηκε και εγκρίθηκε το σχέ-

διο αναδιάταξης του Κοιμητηρίου της

Βάρης.

Την εισήγηση έκανε ο δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δείχνοντας

σε προτζέκτορα το σχεδιασμό που

έγινε από την υπηρεσία του Δήμου.

Στο σχέδιο αναδιάταξης του Δημο-

τικού Κοιμητηρίου απεικονίζονται οι

νέες θέσεις ταφής στις νέες ζώνες,

καθώς και οι λοιπές λειτουργικές εγ-

καταστάσεις του Κοιμητηρίου.

Είναι γεγονός ότι το Κοιμητήριο

Βάρης, δεν ήταν αυτό που αρμόζει σε

μία πόλη και μία κοινωνία που σέβεται

τους νεκρούς της. Και γι’ αυτό και οι

προηγούμενοι δήμαρχοι της Βάρης

είχαν βάλει στόχο να το ανακαινίσουν.

Και γι’ αυτό επίσης ο δήμαρχος δή-

λωσε, στο δημοτικό συμβούλιο πως,

«ότι δεν λύνεται κόβεται» και έτσι προ-

χώρησε στην αναδιάταξη.

Πρωτίστως προχώρησε με την  τα-

κτοποίηση του χωροταξικού του Κοιμητη-

ρίου, και έγινε ο σχεδιασμός με όλους

τους βοηθητικούς χώρους που είναι απα-

ραίτητοι για τη λειτουργία του.

Οπως ενημέρωσε το σώμα ο δή-

μαρχος, ξεκίνησαν ομαδικά οι εκταφές

που χρόνιζαν δεκαετίες. Προκειμένου

να προχωρήσουν στις εκταφές, όπως

είπε ο δήμραχος, η υπηρεσία προσπά-

θησε πολλάκις να έρθει σε επαφή με

τους συγγενείς.

Μέσα στο Κοιμητήριο υπάρχει ση-

μαντικός βυζαντινός ναός, που οι τοι-

χογραφίες του έχουν επικαλυφθεί με

σοβά. Αυτές θα αποκαλυφθούν και ο

ναός θα μείνει εξωτερικά με την πέτρα

που θα αποκαλυφθεί επίσης. Θα δημι-

ουργηθεί Γραφείο Κοιμητηρίου και

τουαλέτες που δεν υπάρχουν!! Απελευ-

θερώνεται ο χώρος γύρω από το ναό

και αφαιρείται και το στέγαστρο. Επί-

σης μετακινείται η είσοδος.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι υπάρχει

έλλειμμα τάφων παρ’ ότι προστέθηκαν

νέοι χώροι, αλλά όταν εφαρμοστεί ο

κανονισμός του Κοιμητηρίου, θα αντι-

μετωπιστεί.

Μετά την αναδιάταξη, το κοιμητή-

ριο θα διαθέτει συνολικά 458 απλούς

και 28 διπλούς τάφους, όπως χωροθε-

τούνται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Αναλυτικά προβλέπονται: 

1) 20 απλοί τάφοι, στη ζώνη Δ, οι

οποίοι θα  παραχωρούνται «τιμής ένε-

κεν» σε όσους με το έργο τους συνει-

σέφεραν στην πρόοδο του Έθνους και

του τόπου μας καθώς και σε διατελέ-

σαντες Δημάρχους ή Προέδρους Κοι-

νότητας σύμφωνα με τον ισχύοντα

Κανονισμό Κοιμητηρίων. 

2) 160 οικογενειακοί απλοί τάφοι, στις

3 ζώνες (Σ1, Σ2 και Σ3), των οποίων

η χρήση θα διατεθεί στις οικογένειες

των αρχικών κληρούχων (Γηγενών,

κτηνοτρόφων και Συνοικισμού Βάρ-

κιζας), που θα υποβάλουν σχετικό αί-

τημα εντός ενός  μηνός  από τη

σχετική δημόσια ανακοίνωση – πρό-

σκληση  του Δήμου, έναντι τιμήματος

που θα αποφασίσει αρμοδίως η Οικο-

νομική Επιτροπή.  Η διάθεση της χρή-

σης των τάφων αυτών θα γίνει με δη-

μόσια κλήρωση των δικαιούχων που

έχουν υποβάλει αίτηση.  Μόνο ένας

τάφος μπορεί να χορηγηθεί ανά αρ-

χικό κληρούχο ανεξάρτητα εάν δια-

θέτει κλήρο και σε άλλο

παραχωρητήριο εκ των παραπάνω

τριών.  

3) 124 οικογενειακοί τάφοι από τους

οποίους 96 απλοί οικογενειακοί

τάφοι και 28 διπλοί τάφοι, στις ζώνες

ΟΑ και ΟΔ.  Η διάθεση της χρήσης

των ανωτέρω τάφων θα γίνει με

σειρά προτεραιότητας, στην οποία

θα προηγούνται όσοι ήδη είχαν ή

έχουν χρήση τάφου στο Κοιμητήριο

της Δ.Ε. Βάρης.  Το σχετικό τίμημα

θα προσδιοριστεί με απόφαση της οι-

κονομικής επιτροπής 

4) 182 απλοί τάφοι τριετούς χρήσης

σύμφωνα με τις διατάξεις του

ισχύοντος κανονισμού κοιμητηρίου 

Το σχέδιο αναδιάταξης περιλαμβά-

νει και τις διαδικασίες μετάβασης από

τη σημερινή στην αυριανή λειτουργία

του κοιμητηρίου, χωρίς όμως να διακο-

πεί η εύρυθμη λειτουργία του.

Η δημοτική σύμβουλος της πλει-

οψηφίας Ηλέκτρα Τσιριγώτη, έδωσε

συγχαρητήρια για το σχέδιο (όντας η

ίδια μηχανικός), σημειώνοντας ότι

πρώτη φορά βλέπει τέτοια αναδιάταξη,

ρωτώντας ποιος το σχεδίασε. Η απάν-

τηση ήταν ότι σχεδιάστηκε από την

υπηρεσία και συγκεκριμένα τους Κόκ-

κινο και Παναπατίδη.

Ο Ελ. Αργυρουδάκης, παλιός Βα-

ριώτης και «εραστής» της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, αφού έχει θητεύσει

δεκαετίες σ’ αυτήν από διάφορες θέ-

σεις, ζήτησε αναβολή του θέματος για

να το μελετήσουν, αφού το σχέδιο

τους δόθηκε την ημέρα του συμβου-

λίου. Η πρόταση απορρίφθηκε.

Τον ταξικό διαχωρισμό και μετά θά-

νατον επεσήμανε ο δημοτικός σύμβου-

λος Θάνος Ματόπουλος, ζητώντας να

καταργηθούν οι οικογενειακοί, αλλά

και οι ιδιαίτερες ζώνες.

Το ίδιο επεσήμανε και ακροατής,

παλιός αιρετός Βαριώτης, ο Νίκος Κου-

ρουνάκος: «Μετά θάνατον να μην
υπάρχουν διακρίσεις».

Αννα Μπουζιάνη

Αλλάζει το τοπίο στο Κοιμητήριο Βάρης
Εγκρίθηκε το σχέδιο από το Δημοτικό Συμβούλιο 
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Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτιστι-

κού χαρακτήρα εκδήλωση διοργανώ-

θηκε την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου από το

1ο Γυμνάσιο Γέρακα υπό την αιγίδα του

Δήμου Παλλήνης και της Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολι-

κής Αττικής, με θέμα  τα αρχαία θέα-

τρα.

Η εκδήλωση με θέμα «Αρχαία θέατρα:
δράσεις και συνέργειες» πραγματοποι-

ήθηκε υπό τον συντονισμό των υπεύθυ-

νων καθηγητριών του σχολείου

Κορίννας Περτσινίδου, Σοφίας Λυμπε-

ροπούλου και Κατερίνας Τσιακούλια

και περιλάμβανε παρουσίαση των δρά-

σεων και των συνεργειών του προ-

γράμματος «Τα αρχαία θέατρα
αντηχούν μες στη σιωπή τους» την πε-

ρίοδο 2014-2016 και του έργου eTwin-

ning «Ancient theaters echo in their
silence». 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλη-

σαν ο Πρόεδρος του Σωματείου «Διά-
ζωμα» Σταύρος Μπένος για την αξία

και τη μαγεία των συνεργειών, η Φιλό-

λογος – Δρ. Αρχαιολόγος Μαίρη Μπε-

λογιάννη (τίτλος ομιλίας: «I have a
dream» - Ονειρεύομαι στα αρχαία θέα-
τρα), η Εθνική Συντονίστρια του Προ-

γράμματος ASPnet – UNESCO στην

Ελλάδα Βέρα Δηλάρη για τα συνεργα-

ζόμενα σχολεία με την UNESCO στο

πλαίσιο της λειτουργίας ενός παγκό-

σμιου δικτύου για την προώθηση της ει-

ρήνης και της αειφόρου ανάπτυξης,

αλλά και η Επικεφαλής Εκπαιδεύτρια

και Partnerships & Programmes Man-

ager του Βρετανικού Συμβουλίου

Μαρία Νομικού για τη διεθνή πιστοποί-

ηση «International School Award». 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Πέτρος Φιλίππου, στο σύντομο

χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στα αρ-

χαία θέατρα που βρίσκονται στην Ανα-

τολική Αττική και αξίζει να αναδειχθούν

για να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό

που ελάχιστα γνωρίζει γι’ αυτά. 

Τα θέατρα είναι:

Αρχαίο Θέατρο Θορικού, 

Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, 

Αρχαίο θέατρο στον αρχαιολογικό

χώρο Αμφιαράειο 

Θέατρο στον αρχαιολογικό χώρο του

Ραμνούντα

Σημείωσε δε ότι η Περιφέρεια Αττικής

στηρίζει εμπράκτως τις προσπάθειες

ανάδειξης και αξιοποίησης των αρ-

χαίων θεάτρων, γεγονός που καταδει-

κνύεται από την έγκριση τόσο της

μελέτης όσο και των εργασιών αποκα-

τάστασης/αναστήλωσης του αρχαίου

θεάτρου Θορικού, ενός από τα αρχαι-

ότερα της Ελλάδας με τεράστια αρχαι-

ολογική αξία (συνολ. προϋπολογισμός

περίπου 2.000.000€). 

To 1ο Γυμνάσιο Γέρακα  «υιοθέτησε» το

αρχαίο θέατρο της Κασσώπης στην

Ήπειρο, που κατασκευάστηκε τον 3ο

αιώνα και είχε χωρητικότητα περίπου

2.500 ατόμων.

Στη εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο

Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατ. Αττικής Στέφανος Καπέλλας, ο

Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης

Σμέρος, ο Δ/ντης του 1ου Γυμνασίου

Γέρακα Παναγιώτης Δημαράς, εκπαι-

δευτικοί και μαθητές του σχολείου, γο-

νείς και πλήθος κόσμου. 

Από τον ενεργό πολίτη και Βουλιαγμενιώτη Θεόδωρο

Σαλλιαρέλη, πήραμε φωτογραφίες, που μας δείχνουν τί

έπαθε μία άτυχη αλεπού που αποφάσισε να φύγει από

το βουνό και να κατέβει στη θάλασσα... ή κάποιοι “καλοί”

άνθρωποι την πήραν ως ζωάκι συντροφιάς  και δεν άν-

τεξε... 

Να τι γράφει ο Θεόδωρος Σαλλιαρέλης:

Απίστευτο και όμως αληθινό και λυπηρό.
Στην πρωινή μου διαδρομή από Βουλιαγμένη προς
Αθήνα (3 Νοεμβρίου ώρα 07.00) συνάντησα στην παρα-
λιακή περιοχή Βούλας ένα πολύ σπάνιο και άτυχο ζωάκι
που συνήθως το συναντάμε στα βουνα.
Μιλάω για μια πολύ όμορφη Αλεπού όπου ήταν χτυπη-
μένη από κάποιο διερχόμενο όχημα προφανώς και αυτή
ήταν η τελευταία γνωριμία της με εμάς τους ανθρώπους
και λέω τελευταία γνωριμία επειδή της πήραμε την ζωή
της.
Για να μη συνεχίσει και άλλο η ατυχία της σταμάτησα
με το όχημα μου και την μετακίνησα από το αριστερό
ρεύμα της παραλιακής στο διάζωμα επάνω στο γκαζόν
με μεγάλη μου λύπη.
Το πολύ περίεργο είναι από πού βρέθηκε στην παρα-
λιακή οδό.
Καλά ήσουν στα βουνά εκεί ψηλά και μακριά από εμάς....

Σαλλιαρελης Θεοδωρος

Η ατυχία της αλεπούς στην παραλιακή!

«Αρχαία θέατρα: δράσεις και συνέργειες»

To αρχαίο θέατρο της Κασσώπης στην Ήπειρο.
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«Γηράσκει καί χαλκός ὑπό χρόνου, ἀλλά σόν οὔτε κῦδος
ὁ πᾶς αἰών, Διόγενες, καθελεῖ· µοῦνος ἐπεί βιοτᾶς
αὐτάρκεα δόξαν ἔδειξας θνατοῖς καί ζωᾶς οἶµον
ἐλαφροτάταν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 78)

(= Γερνάει και ο χαλκός με το πέρασμα του χρόνου, αλλά

τη δική σου δόξα, Διογένη, ούτε η αιωνιότητα δεν θα μπο-

ρέσει να αφανίσει· γιατί μονάχα εσύ δίδαξες στους θνη-

τούς το μάθημα της αυτάρκειας και το δρόμο μιας πολύ

εύκολης και απλής ζωής).

σχόλιο: Με το παραπάνω επιτύμβιο επίγραμμα τίμησαν οι

συμπατριώτες του Σινωπείς τα χάλκινα αγάλματα που κα-

τασκεύασαν προς τιμήν του Διογένη του Κυνικού.

Από το περιεχόμενό του διαπιστώνεται ακόμη και στις

μέρες μας, η διαχρονικότητα και η επικαιρότητά του, αφού

η απλή, φυσική ζωή του και ο έμπρακτος φιλοσοφικός τρό-

πος του σκέπτεσθαι έχει επηρεάσει πάρα πολλά κινήματα,

ρεύματα, σχολές, συστήματα και δόγματα της σύγχρονης

εποχής μας, όπως του αναρχισμού, ασκητισμού, ειρηνι-

σμού, γυμνισμού, χιππισμού, κοσμοπολιτισμού, ηθικισμού,

φυσιοκρατίας κ.λπ.

«εἰς θέατρον εἰσῄει ἐναντίος τοῖς ἐξιοῦσιν· ἐρωτη-
θείς δέ διά τί; “τοῦτο”, ἔφη, “ἐν παντί τῷ βίῳ ἐπι-
τηδεύω ποιεῖν”».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 64)

(= μια μέρα έμπαινε σ’ ένα θέατρο αντίθετα προς εκείνους

που έβγαιναν· σαν τον ρώτησαν γιατί, “αυτό είναι που σ’

όλη μου του ζωή εξασκούμαι να κάνω· να αντιστέκομαι,

να πηγαίνω κόντρα στο ρεύμα”, είπε).

«Τοιαῦτα διελέγετο καί ποιῶν ἐφαίνετο, ὄντως νόμισμα πα-

ραχαράττων, μηδέν οὕτω τοῖς κατά νόμον ὡς τοῖς κατά

φύσιν διδούς· τόν αὐτόν χαρακτῆρα τοῦ βίου λέγων διεξά-
γειν ὅνπερ καί Ἡρακλῆς, μηδέν ἐλευθερίας προκρίνων».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 71)

(= τέτοια υποστήριζε και είναι ολοφάνερο ότι τα εφάρ-

μοζε, όντως παραχαράσσοντας τις ισχύουσες αξίες με το

να μην αναγνωρίζει στις συμβατικότητες το κύρος που

αναγνώριζε στους φυσικούς νόμους, και με το να βεβαι-

ώνει ότι ο τρόπος ζωής που εφαρμόζει είναι όμοιος με του

Ηρακλή, με το να βάζει την ελευθερία πάνω από κάθε τι).

«Ἀρέσκει δ᾽αὐτοῖς (= κυνικοῖς) καί τήν ἀρετήν διδακτήν
εἶναι καί ἀναπόβλητον ὑπάρχειν· ἀξιέραστόν τε τόν
σοφόν καί ἀναµάρτητον καί φίλον τῷ ὁµοίῳ, τύχῃ
τε µηδέν ἐπιτρέπειν».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 105)

(= υποστήριζαν οι Κυνικοί πως η αρετή είναι διδακτή και

ότι μια φορά αν αποκτηθεί, είναι πια αναφαίρετη· ότι ο

σοφός είναι άξιος ν’ αγαπάται, είναι αλάθητος και φίλος

στον όμοιόν του, και πως τίποτε δεν πρέπει να εμπιστεύε-

ται στην τύχη).

σχόλιο: Η Ηθική των Κυνικών είναι πολύ απλή. Η βασική

της έννοια διατυπώνεται στην πρόταση: Μόνο η αρετή

είναι αγαθό, μόνο η κακία είναι κακό, όλα τα άλλα είναι

αδιάφορα (= ουδέτερα). Γιατί ἀγαθόν (= από-κτημα) για

τον άνθρωπο μπορεί να είναι μόνο εκείνο που του ανήκει

(οἰκεῖον) και τέτοιο είναι μόνο η διανοητική του ιδιοκτη-

σία. Όλα τα υπόλοιπα, περιουσία, τιμή, ελευθερία, υγεία,

η ζωή η ίδια δεν είναι καθ’ εαυτά αγαθά. Φτώχεια, δουλεία,

αρρώστια, θάνατος, ντροπή δεν είναι καθ’ εαυτά κακά.

Η επεισοδιακή γνωριμία του Διογένη 

με το δάσκαλό του Αντισθένη

«Γενόμενος δέ Ἀθήνησιν Ἀντισθένει παρέβαλε, τοῦ δέ
διωθουµένου διά τό µηδένα προσίεσθαι, ἐξεβιάζετο
τῇ προσεδρίᾳ καί ποτε τήν βακτηρίαν ἐπανατεινα-
µένου αὐτῷ τήν κεφαλήν ὑποσχών, “παῖε”, εἶπεν, “οὐ
γάρ εὑρήσεις οὕτω σκληρόν ξύλον ᾧ µε ἀπείρξεις
ἕως ἄν τι φαίνῃ λέγων”. τοὐντεῦθεν διήκουσεν αὐτοῦ
καί ἅτε φυγάς ὤν ὥρµησεν ἐπί τόν εὐτελῆ βίον».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 21)

(= όταν πήγε στην Αθήνα (ο Διογένης) συνάντησε τον Αν-

τισθένη. Αυτός όμως τον έδιωξε, γιατί δεν δεχόταν κανέ-

ναν μαθητή, αλλά μπροστά στην επιμονή του Διογένη

υποχώρησε. Όταν  κάποτε ο Αντισθένης σήκωσε τη μαγ-

γούρα του, αυτός προτείνοντας το κεφάλι του, του είπε:

“χτύπα, δεν θα βρεις τόσο σκληρό ξύλο που θα με κρατή-

σει μακριά από σένα, όσο θα μου φαίνεσαι πως κάτι λες”.

Από κείνη τη στιγμή έγινε μαθητής του, και σαν εξόριστος

που ήταν, ρίχτηκε στην απλή ζωή.

σχόλιο: ο Διογένης επιμένων “αντι-σθενικά” κατάφερε

στο τέλος να γίνει μαθητής του Αντισθένη και να ξεπερά-

σει ακόμα και το δάσκαλό του.

Η σχέση του Διογένη και της Λαΐδας 

(Κορινθίας εταίρας)

«οὐ παντός ἀνδρός ἐς Κόρινθον ἐσθ᾽ὁ πλοῦς».
(Αριστοφάνης, 452-388, Fragment 902,1)

(= δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε άντρας να επισκεφθεί την

Κόρινθο).

Ό,τι ήταν ο Παρθενών για την Αθήνα

ήταν η Λαΐδα για την Κόρινθο!

Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονταν τα διασημότερα

ονόματα της φιλοσοφίας και των τεχνών (υψηλή κοινωνία)

εκτός από τον ανεπηρέαστο και απτόητο Διογένη, που

αδιαφορούσε εντελώς γι’ αυτήν. Η Λαΐδα ήταν σοβαρά

ενοχλημένη που δεν μπορούσε με τα θεϊκά της κάλλη να

τον σαγηνεύσει. Αποφάσισε λοιπόν να τον τιμωρήσει. Γι’

αυτό του πρόσφερε ως δώρο, να περάσει μια νύχτα μαζί

της χωρίς την απαιτούμενη αμοιβή. 

Ο Διογένης αποδέχτηκε την ευγενική της προσφορά και η

συνάντησή τους έγινε σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο. Αντί όμως

της Λαΐδας συναντήθηκε με μια κακάσχημη και ηλικιωμένη

υπηρέτριά της!

Ο Διογένης (όπως και καθένας στη θέση του) δεν αντελή-

φθηκε τίποτε και πέρασε τη νύχτα με την άγνωστη γυ-

ναίκα. Η Λαΐδα την επομένη ημέρα τον ενημέρωσε για το

περιστατικό και τον έκανε “βούκινο” σ’ όλη την Κόρινθο. Ο

Διογένης τής έδωσε μια αποστομωτική απάντηση που

έμελλε να γίνει παροιμιακή φράση και διεθνές σύνθημα

(σλόγκαν)! «Λύχνου σβεσθέντος πᾶσα γυνή Λαΐς», (= στο

σκοτάδι, όλες οι γυναίκες είναι Λαΐδες).

Η εταίρα εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το σπινθηρο-

βόλο πνεύμα του φιλοσόφου και του πρόσφερε μια πραγ-

ματική νύχτα μαζί της, χωρίς “χρέωση”.

Ένας απ’ τους πιο τακτικούς πελάτες της ήταν ο φιλόσο-

φος Αρίστιππος ο Κυρηναίος (435-355), που οι Κορίνθιοι

τον κορόιδευαν, γιατί δαπανούσε στην κλίνη της μυθώδη

ποσά, αν κι αυτός υποστήριζε πως κατείχε αυτή και δεν

κατείχετο υπ’ αυτής: «ἔχω Λαΐδα καί οὐκ ἔχοµαι».
Όταν έγινε γνωστό ότι η Λαΐδα προσέφερε δωρεάν (προ-

ίκα) το κορμί της στον Διογένη όλοι οι Κορίνθιοι απευθύν-

θηκαν στον Αρίστιππο και ανέμεναν μια έντονη αντίδραση

απ’ τον αδικημένο εραστή - πελάτη. Όμως, προς απογοή-

τευσή τους, ο Αρίστιππος με εξίσου σαρκαστική φιλοσο-

φική διάθεση απάντησε πολύ ψύχραιμα και ήρεμα,

χαρακτηριστικό των Κυνικών: «την πληρώνω για να ευχα-
ριστεί εμένα και όχι για να μην ευχαριστεί άλλους».
Ο Αρίστιππος ήταν ο ιδρυτής της ηδονιστικής κυρηναϊκής

σχολής και ένας από τους εκλεκτότερους θαυμαστές της

Λαΐδας.

Συζούσαν για κάμποσο καιρό και την υπερασπίστηκε σθε-

ναρά, όταν κάποιος τον ρώτησε αν ντρεπόταν που ζούσε

με μια εταίρα. 

Ο Αρίστιππος απάντησε: «Σου φαίνεται περίεργο να ζεις σ’

ένα σπίτι, που πριν από σένα ζούσαν άλλοι;» ή «δεν ταξι-

δεύεις με πλοίο που ταξίδεψαν κι άλλοι;» «Φυσικά και όχι».

Κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι ντροπή να ‘σαι με μια γυ-

ναίκα που είχε σχέσεις και με άλλους - η Εκκλησία όχι του

Δήμου, αλλά του Θεού θα τον είχε αφορίσει ως διαπρύσιο

κήρυκα του ελευθερίου έρωτα χωρίς να ‘ναι νυμφευμένος

με μια οποιαδήποτε γυναίκα και των προγαμιαίων σχέ-

σεων.

Ο κωμικός ποιητής Επικράτης παραλλήλιζε την Λαΐδα με

αετό που κατασπαράσσει τα πάντα, όταν είναι νέος και ακ-

μαίος, ενώ όταν γερνάει, δεν μπορεί ούτε καν να τραφεί

μόνος του. Μ’ αυτό το δηκτικό σχόλιο επεδίωκε να καυτη-

ριάσει τη ζωή της διάσημης και περικαλλούς εταίρας, η

οποία όταν μεγάλωσε, κατάντησε μια φτωχή μαστροπός

(Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί - Επιτομή, τόμος 2,2 σελ. 107).

Οι Κεφαλλονίτες έχουν μια παροιμία επ’ αυτού του θέμα-

τος: «Η πουτάνα σαν γεράσει πέντε τέχνες θε ν’ αλλάξει,

ψεύτρα, κλέφτρα, μάγισσα, προξενήτρα και τσατσά».

Ο θάνατός της επήλθε είτε από “πνιγμό” όταν ένα κουκού-

τσι ελιάς κόλλησε στο λαιμό της, είτε από ανακοπή καρ-

διάς, κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Ως προς το τέλος της ζωής της υπάρχει μεγάλη σεναριο-

λογία και επικρατεί έντονη σύγχυση και σύγκρουση από-

ψεων.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

* Kοινότοπη συνηθισμένη φιλοσοφία, που δεν διαθέτει πρωτοτυπία και

καινοτομία. Φιλοσοφικός λόγος ή σκέψη χωρίς πραγματική αξία.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κυνο-φιλοσοφίας
Ἀντι-παραδοσιασµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Κοινο-φιλοσοφίας*
Παραδοσιακότητος

παύεσθαι
ΔΙΟΓΕΝΗΣ: 

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ, Ο ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ, 

Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Με την ευκαιρία των παραστάσεων της

Άννας Λεμονάκη, στο Θέατρο του Νέου Κό-

σμου μέχρι την 6 Νοεμβρίου και στη συνέ-

χεια στο Θέατρο Black Box, στη

Θεσσαλονίκη 24-27 Νοεμβρίου, σκεφτή-

καμε να ξεκινήσουμε μία έρευνα γύρω από

νέους καλλιτέχνες  που μέχρι προχθές

έπαιζαν με στις παιδικές χαρές της Βούλας.

Η Άννα Λεμονάκη, ηθοποιός και συγγρα-

φέας που ζεί πλέον από το 2011 στη Γενεύη

και δραστηριοποιείται στο χώρο του Θεά-

τρου, θέλησε να μην αποκοπεί από την πα-

τρίδα της και αποφάσισε να καταγράψει την

πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία της,  στην

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για λίγες μόνο πα-

ραστάσεις.

Η Άννα υπογράφει και συμμετέχει ενεργά

σε μία θαυμάσια τριλογία βασισμένη σε

αληθινά γεγονότα και συναισθήματα που

κατατρέχουν το σημερινό άνθρωπο και

σχηματοποιεί το τρίπτυχο του Φόβου της

Αγάπης και του Επέκεινα, κάτω από τις συν-

θήκες της σημερινής ζωής.

Η ομάδα που δημιούργησε στην Ελβετία το

2015, προσανατολίζεται σε πολύμορφες

συνεργασίες με μουσικούς, χορευτές, με

παραγωγούς video art και με ερευνητές σε

διαφόρους τομείς, που έχουν ως βασική

πηγή έμπνευσης τον Άνθρωπο και τις υπαρ-

ξιακές του ανησυχίες.

Tο έργο – ΜΠΛΕ -μια συγκινητική μουσικοχο-

ρευτική παράσταση-πανδαισία παρουσιάστηκε

στο Salon de Livre 2016 στη Γενεύη, και πραγ-

ματοποίησε την πρεμιέρα του στις 20.01.2016

στο Théâtre des Grottes, όπου  παίχτηκε για

αρκετές παραστάσεις καθώς και τον Ιούνιο

του 2016 στο πλαίσιο του φεστιβάλ Plein

Tube, φεστιβάλ θεάτρου, για τα 30 χρόνια της

σχολής θεάτρου «Serge Martin ». 

Το 2017, το έργο θα παιχτεί στην ψυχια-

τρική κλινική του HUG, δημόσιου νοσοκο-

μείου της Γενεύης.  Η παράσταση

προορίζεται για τους ασθενείς και το ια-

τρικό προσωπικό.

Είναι γραμμένο κυρίως στα γαλλικά, με ελ-

ληνικά κομμάτια που εμφιλοχωρούν ανά-

μεσα στη ροή και ακόμα κάποιες φράσεις

αποδίδονται και στις 2 γλώσσες.

Η δημιουργία αυτή έλαβε τη στήριξη του θε-

άτρου Saint Gervais στη Γενεύη, έργο το

οποίο στηρίζεται οικονομικά και από την

πόλη της Γενεύης.

H Marie-Pierre Genecand, (δημοσιογράφος,

κριτικός θεάτρου για την Le Temps) αποκά-

λεσε στον τίτλο του άρθρου της, Μπλε,

«ανθρώπινο στολίδι».

«To Mπλε είναι ένα εργοτάξιο με πολλα-

πλές φόρμες, σε σκηνοθεσία της Άννας Λε-

μονάκη και της Λευκής Παπαχρυσοστόμου.

Στην ιστορία εκτυλίσσεται, στα ελληνικά και

στα γαλλικά,  ένα ολόκληρο τοπίο».

Η Άννα Λεμονάκη, από τα ιδρυτικά Μέλη

του Συλλόγου Αποφοίτων του Β. Λυκείου

της Βούλας, “Οδός Προόδου” αποτελεί μία

ολοκληρωμένη εκπρόσωπο της σημερινής

μορφωμένης και εκπαιδευμένης γενιάς της

Χώρας μας που ζεί πλέον στο εξωτερικό.

Πτυχιούχος του Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου, με μεταπτυχιακό στην Ελβετία,

όπου και διαμένει ασκώντας την παραπάνω

ενασχόληση της.

Δημήτριος  Π. Ηλιού

Ξενιτεμένοι Καλλιτέχνες της Βούλας

Αννα Λεμονάκη
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Ο δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, συμμετείχε στο ει-

δικό Θεματικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση

Δήμων Ελλάδος στο Βόλο, με θέμα «Αλλαγή του Καλλι-
κράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κρά-
τους», όπου τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν την

αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης

και της Αυτοδιοίκησης. 

Από τις θέσεις που παρουσιάστηκαν, προέκυψαν ορισμένα

χρήσιμα συμπεράσματα και γι’ αυτά γράφει ο Γ. Σωφρόνης.

Κατ’ αρχήν διαπιστώθηκε ότι, αν και η συζήτηση για τη Με-

ταρρύθμιση του Κράτους ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Κυ-

βέρνησης, μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί από πλευράς

της: 

1. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγής του Εκλογικού

Νόμου που να αφορά την εκλογή των Δημάρχων και των

Δημοτικών Συμβούλων, πέρα από την αόριστη θέση περί

εφαρμογής της απλής αναλογικής

2. Με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί το νέο μοντέλο ορ-

γάνωσης, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελ-

θόντος, αλλά και να αντιμετωπιστούν τα σημερινά

οικονομικά αδιέξοδα της Αυτοδιοίκησης.

3. Πώς θα ενισχυθεί η καταστατική θέση και ο ρόλος  των

Αιρετών.

4. Με ποιον τρόπο θα συμβάλλουν οι Δήμοι στην προσπάθεια

της χώρας για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σε αντίθεση με την Κυβέρνηση, τα αιρετά όργανα της Αυ-

τοδιοίκησης έχουν διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο

θέσεων και προτάσεων, το οποίο απαντά στις σημερινές

αλλά και μελλοντικές ανάγκες της χώρας. 

Έχουμε την ξεκάθαρη άποψη ότι το σύστημα εκλογής Δη-

μάρχων και Δημοτικών Συμβούλων δεν αποτελεί προτεραι-

ότητα, αν δεν έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η

μεταρρύθμιση στο μοντέλο οργάνωσης της Δημόσιας Διοί-

κησης και Αυτοδιοίκησης.

Για την ενίσχυση της οικονομικής και λειτουργικής αυτοτέ-

λειας των Δήμων, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών,

θεωρούμε αναγκαίο να προχωρήσει η  φορολογική αποκέν-

τρωση με φορολογικές ελευθερίες,  χωρίς επιπλέον επιβά-

ρυνση του πολίτη, με μηχανισμό αναδιανομής για άρση των

ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών Δήμων. 

Απαιτούμε την εφαρμογή ενός προγράμματος υποστήριξης

της μεταρρύθμισης με διασφαλισμένους πόρους και προ-

σωπικό, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του “Καλλι-

κράτη”. Την απόδοση στους ΟΤΑ του 10% από τα έσοδα του

Πράσινου Ταμείου, τη δραστική μείωση των επιτοκίων του

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καθώς και τη δημι-

ουργία ενός νέου Aναπτυξιακού Προγράμματος της Τ.Α.,

που θα συμπληρώνει το ΕΣΠΑ και μπορεί να χρηματοδοτεί-

ται από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, το ΠΔΕ, την ΕΤΕΠ

και το Πράσινο Ταμείο. Δεν επιθυμούμε τη μεταφορά του

άδικου ΕΝΦΙΑ στην Τ.Α. όπως είναι σήμερα, αλλά πι-

στεύουμε στη θεσμοθέτηση

ενός νέου φόρου ακίνητης πε-

ριουσίας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφού αυτός

ο φόρος θεωρείται ο πλέον δίκαιος φόρος και θα είναι και

ανταποδοτικός.

Τέλος, θεωρούμε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να δώσει

βάρος στην ανάπτυξη. Χωρίς τοπική ανάπτυξη, δεν μπορεί

να υπάρξει εθνική ανάπτυξη και συνοχή. 

Αποτελεί πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού ότι οι

Δήμοι πρέπει να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δη-

μοσίων Επενδύσεων  για τα έργα και τις επενδύσεις τοπι-

κής ανάπτυξης. Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ, απαιτούμε κατά

την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής του, να διασφαλιστούν

διακριτές κατηγορίες δράσης με δικαιούχους τους Δήμους

σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προ-

γράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο συνολικός προϋπολο-

γισμός των οποίων θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα «οριζόντιο» Ανα-

πτυξιακό Πρόγραμμα της Τ.Α.   

Όλες αυτές οι θέσεις θα εξειδικευτούν το Δεκέμβριο στο

Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στο Συνέδριο αυτό

ο Δήμος μας θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις, που

υπηρετούν το όραμά μας για μια ισχυρή και ανεξάρτητη Το-

πική Αυτοδιοίκηση, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τις

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 

Oι Δήμοι Μαραθώνας και Ραφήνα πραγματοποίησαν συνάν-

τηση με εκπροσώπους της περιφέρειας προκειμένου να συ-

σταθεί Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της

Ψυχοκοινωνικής Υγείας,  την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στη Βιβλιο-

θήκη του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου στη Νέα

Μάκρη. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατο-

λικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου και η Αντιπεριφερειάρχης

Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου, ο Δήμαρχος

Ραφήνας – Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης και εκπρόσωποι

του δημοτικού συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου, εκ μέ-

ρους του Δήμου Μαραθώνα η Δημοτική Σύμβουλος Ανα-

στασία Ρίζου, κλιμάκιο του ΟΚΑΝΑ με επικεφαλής τον

Πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Καφετζόπουλο, αλλά

και εκπρόσωποι του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μά-

κρης, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου

Μαραθώνα και της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευ-

σης (ΕΛΜΕ). 

Στην εισήγησή τους οι Αντιπεριφερειάρχες P. Φιλίππου και

K. Θανοπούλου, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο θα

προχωρήσει η σύσταση του Κέντρου Πρόληψης που θα έχει

ως βασικό στόχο να καλύψει τις ανάγκες στους Δήμους

Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου, αλλά και να αποτε-

λέσει την απαρχή μιας συνολικότερης προσπάθειας για όλη

την Ανατολική Αττική. 

Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Αττικής θα συνδράμει τη

λειτουργία του Κέντρου με 40.000 ευρώ ετησίως. Το Κέν-

τρο αυτό είναι το πρώτο στην Ανατολική Αττική και το 77ο

σε όλη την Ελλάδα (σήμερα λειτουργούν 76 Κέντρα Πρό-

ληψης, τα οποία καλύπτουν 50 νομούς της χώρας, με πιο

πρόσφατο στην Περιφέρεια Αττικής το Κέντρο Πρόληψης

στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά).

Ακολούθησε τοποθέτηση από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Ε.

Καφετζόπουλο, ο οποίος ανέπτυξε τις δράσεις και τα προ-

γράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο λειτουργίας του

νέου Κέντρου Πρόληψης. 

Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της

Ψυχοκοινωνικής Υγείας εφαρμόζουν προγράμματα πρόλη-

ψης, βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προ-

αγωγής της υγείας, και επιδιώκουν την ευαισθητοποίηση

των φορέων και των πολιτών των τοπικών κοινωνιών, με

σκοπό την ενεργοποίησή τους στον αγώνα της πρόληψης.

Τα προγράμματα που αναπτύσσουν τα Κέντρα Πρόληψης

απευθύνονται: σε γονείς, μαθητές και εφήβους, στρατευ-

μένους, αθλητικούς συλλόγους και ομάδες, σε επαγγελμα-

τίες που έρχονται σε άμεση επαφή με το πρόβλημα (πχ.

εκπαιδευτικούς, προπονητές, αστυνομικούς, επαγγελμα-

τίες υγείας, ιερείς, στρατιωτικούς), σε ειδικές πληθυσμια-

κές ομάδες (πχ. παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μειονοτικές

ομάδες, φυλακισμένους), στην ευρύτερη κοινότητα.

Οι στόχοι των Κέντρων Πρόληψης, ανάλογα με την ομάδα

στην οποία απευθύνονται και τη διάρκεια της παρέμβασης,

είναι: α) η ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των

νέων ώστε να υιοθετήσουν μια θετική στάση ζωής και να

αναπτύξουν δεξιότητες που να αντιστέκονται στη χρήση

των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και σε άλλες εξαρτητι-

κές συμπεριφορές (πχ. τζόγος, διαδίκτυο), β) η συμβουλευ-

τική και η υποστήριξη της οικογένειας με σκοπό την

ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της επικοι-

νωνίας, γ) η ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε

θέματα πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους

ρόλου και η ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών –μα-

θητών, δ) η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα υπάρ-

χοντα θεραπευτικά προγράμματα και ε) η πληροφόρηση,

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότη-

τας. 

Οικονομική αυτοτέλεια και ανεξαρτησία των Δήμων

πρέπει να διασφαλίσει ο νέος “Καλλικράτης”

Του Δημάρχου Σαρωνικού

Γιώργου Σωφρόνη 

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής στην Ανατ. Αττική
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό

Αλέξη Τσίπρα και τους συναρμό-

διους Υπουργούς Νίκο Παππά και

Νίκο Παρασκευόπουλο, κατέθε-

σαν 36 βουλευτές της Ν.Δ.,

(24.10) ρωτώντας για τις σχέσεις

των δύο πρώτων με τον Κύπριο

δικηγόρο κ. Αρτεμίου, που ειδι-

κεύεται σε θέματα εξωχώριων

εταιρειών.

Επισημαίνουν ότι ο Κύπριος δικη-

γόρος, το όνομα του οποίου περι-

λαμβάνεται στα Panama Papers,

έχει επισκεφθεί το Μέγαρο Μαξί-

μου λίγο πριν τη συζήτηση στη

Βουλή σε επίπεδο πολιτικών Αρ-

χηγών, με θέμα τη διαπλοκή.

Υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι ο

A. Τσίπρας επιμένει να κρύβει τα

πρόσωπα που βρίσκονται πίσω

από την κυπριακή εταιρεία που

είναι μέτοχος της «Αυγής» και

ζητούν σχετικές εξηγήσεις.

Στην ερώτησή τους, ανάμεσα στα

άλλα, οι βουλευτές της Νέας Δη-

μοκρατίας, αναφέρουν: «...τη
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016,
λίγο πριν τη συζήτηση στην Ολο-
μέλεια της Βουλής σε επίπεδο
πολιτικών Αρχηγών, με θέμα τη
διαπλοκή, ο κ. Αρτεμίου βρέθηκε
στο Μαξίμου. Εύλογα ερωτήματα

δημιουργούνται από την παρου-
σία του στο Μαξίμου, καθώς και
από το γεγονός ότι κατά τη διάρ-
κεια της συζήτησης εκείνη τη
μέρα στη Βουλή ο πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας, στη δευτερο-
λογία του, αφού πήρε στα χέρια
του ένα μικρό χαρτάκι διάβασε το
όνομα της κυπριακής εταιρίας
Atlas Cyprus International Trust
υποστηρίζοντας ότι είναι η εται-
ρία που μετέχει στη μετοχική
σύνθεση της ‘’Αυγής’’. Δεν μπορεί
παρά να αναρωτιέται κανείς γι’
αυτές τις περίεργες … ‘’συμπτώ-
σεις’’».

Αποκλεισμός αναπήρων

από τα επιδόματα

Τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

και της ΕΕ για τις περικοπές στις συντάξεις αναπη-

ρίας, τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Πα-

παδάκης στην ερώτηση που κατέθεσε προς την Ευρ.

Επιτροπή, ζητώντας να τοποθετηθεί για την απαρά-

δεκτη εγκληματική κατάσταση που βιώνουν οι ΑμΕΑ

στην Ελλάδα.

Γράφει μεταξύ άλλων η ερώτηση:

«Οι οικογένειες των αναπήρων και των χρονίως πα-

σχόντων από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, βιώνουν

με τον πιο δραματικό τρόπο τα αποτελέσματα της

αντιλαϊκής πολιτικής της ΕΕ και  των ελληνικών κυ-

βερνήσεων.

Πάνω από 70.000 βαριά ανάπηροι έχουν χάσει το

επίδομα, ενώ οι βαριά ανάπηροι υπολογίζονται πάνω

από 500.000, επίδομα παίρνουν κάτω από 150.000.

Απαράδεκτη είναι κι η άρνηση των υπηρεσιών πρό-

νοιας των δήμων, στη βάση κατευθύνσεων της κυ-

βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να μην αποδίδουν

επιδόματα σε βαριά ανάπηρους ασφαλισμένους του

ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, με το νέο Ασφαλιστικό - που ακολουθεί

τις κατευθύνσεις του 3ου Μνημονίου που συναπο-

φάσισαν Κυβέρνηση-ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, όπως και του Κα-

νονισμού της ΕΕ 883/2004 για “το συντονισμό των

συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης” - μειώθηκαν πε-

ραιτέρω οι αναπηρικές και οι επικουρικές συντάξεις,

αλλά και το ΕΚΑΣ στην προοπτική πλήρους κατάρ-

γησής του. 

Στον τρέχοντα προϋπολογισμό του ΙΚΑ, του μεγα-

λύτερου ασφαλιστικού φορέα, προβλέπεται περι-

κοπή 25% των πιστώσεων για τις αναπηρικές

συντάξεις, ενώ οι συνταξιούχοι αναπηρίας είναι

κάτω από το 7% επί του συνόλου των συνταξιούχων

από 14% πριν από την κρίση.

Αυτή η πολιτική ενισχύει την κερδοφορία των μονο-

πωλίων, αφού οι πόροι που εξοικονομούνται από τις

παροχές των ΑμΕΑ αποδίδονται ως επιδοτήσεις

στους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Στηρίζουμε τα αιτήματα των οργανώσεων των ΑμΕΑ για

επαναφορά μισθών, συντάξεων και επιδομάτων στο προ

των περικοπών επίπεδο για τους ανάπηρους και τα μέλη

των οικογενειών τους και για μέτρα ολόπλευρης στήρι-

ξης των ανέργων, καθώς και για επέκταση των παροχών

αυτών σε κωφούς, πάσχοντες από γεροντική άνοια, νόσο

Alzheimer και Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Πώς τοποθετείται η Επιτροπή στην απαράδεκτη εγ-

κληματική κατάσταση που βιώνουν οι ΑμΕΑ στην

Ελλάδα για την οποία εκτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΕΛ κι η ΕΕ φέρει μεγάλες ευθύνες;».

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Στην Ελλάδα της κρίσης είχαμε υποχρεωτική

και όχι εθελοντική μετανάστευση 250.000 επι-

στημόνων»

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής, μιλώντας  στην Ολομέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την «Ευρω-

παϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», δήλωσε μεταξύ

άλλων:

«Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και όλα
τα προγράμματα που προωθούν την εθελοντική
δραστηριότητα, πρέπει να αντιμετωπίζονται με
εξαιρετική προσοχή.

«Να εξασφαλίζεται ότι προάγουν τις αξίες της
συνεργατικότητας και της αλληλεγγύης, να δια-
χωρίζονται πλήρως από δράσεις που έχουν
σκοπό να υποκαταστήσουν το κοινωνικό κράτος
και τις κρατικές δομές και να μην ενισχύουν στρε-
βλά πρότυπα απλήρωτης εργασίας.

«Δυστυχώς, στη σημερινή Ευρώπη, στην Ευ-
ρώπη της κρίσης, η έννοια του εθελοντισμού
χρησιμοποιείται κατ’ ευφημισμό. Στις περισσότε-
ρες φορές σημαίνει απαλλαγή του κράτους από
τις ευθύνες που έχει και από τα προβλήματα που

πρέπει να αντιμετωπίσει και να έχουμε ψευτοκά-
λυψη των κοινωνικών αναγκών από τις εθελον-
τικές οργανώσεις.

«Η οικονομική κρίση, η ανεργία, τα κοινωνικά
προβλήματα δεν είναι φυσικά φαινόμενα που
προέκυψαν σε κάποιες χώρες έτσι ξαφνικά και
κατά συνέπεια μπορούν να αντιμετωπιστούν με
μια ατομική ή ιδιωτική δράση. Είναι αποτέλεσμα
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφαρμό-
ζονται και που έχουν αυτές τις συνέπειες. Ο εθε-
λοντισμός είναι ένα περιορισμένο εγχείρημα και
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
όλες αυτές τις συνέπειες.

«Στην Ελλάδα ενεπλάκησαν τα τελευταία
χρόνια 1.200 περίπου νέοι στα προγράμματα εθε-
λοντικής προσφοράς. Την ίδια ώρα έχουμε, όχι
εθελοντική, αλλά υποχρεωτική μετανάστευση
250.000 Ελλήνων επιστημόνων σε άλλες χώρες,
για να πάνε να βρούνε δουλειά.

«Καλά είναι αυτά τα προγράμματα εθελοντι-
σμού αλλά προτεραιότητα πρέπει να είναι προ-
γράμματα εκπαίδευσης και εξεύρεσης ποιοτικών
θέσεων εργασίας με εργασιακά δικαιώματα».

«Στη νεοφιλελεύθερη ΕΕ ο εθελοντισμός δεν μπορεί
να κρύψει τη διάλυση του κοινωνικού κράτους»

Νίκος Χουντής, Ευρωβουλευτής

Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον Κύπριο

δικηγόρο κε Πρωθυπουργέ 
Eρώτηση βουλευτών της Ν.Δ.
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Ιστορική στιγμή για το θεσμό της σύγχρονης

διεθνούς Αμφικτονίας, αλλά και την Ελλάδα

γενικότερα αποτελεί το πρώτο Ιδρυτικό Συνέ-

δριο Ελληνικών και Κινεζικών Πόλεων που

πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο στις

11 Νοεμβρίου, μεταξύ της Αμφικτιονίας Αρ-

χαίων Ελληνικών Πόλεων και της κυβέρνησης

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με την

αρωγή του Κινέζου Πρέσβη στην Ελλάδα και

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Μαρα-

θώνα και Πρόεδρος της Αμφικτιονίας Αρχαίων

Ελληνικών Πόλεων  Ηλίας Ψινάκης σε κοινή

Συνέντευξη Τύπου (2.11.16) με τον Πρέσβη

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελ-

λάδα Xiaoli Zou, τον Υπουργό Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κου-

ρουμπλή και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Αθηνών Αθανάσιο Δημόπουλο, που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της

Κίνας στην Ελλάδα Xiaoli Zou συνεχάρη τον

Ηλία Ψινάκη για την σκληρή δουλειά και την

προσπάθεια που καταβάλλει για την επιτυχία

αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Στη συ-

νέχεια, τόνισε πως στόχος του Συνεδρίου

είναι η συγκρότηση ενός πολυεπίπεδου πλαι-

σίου συνεργασίας, με τη συμμετοχή τοπικών

αρχών, επιχειρηματικών οντοτήτων, πολιτιστι-

κών και εκπαιδευτικών φορέων. Με τον τρόπο

αυτό θα ενισχυθούν οι κάθε μορφής ανταλλα-

γές και συνέργειες ανάμεσα στις δύο χώρες,

με συγκεκριμένα οφέλη, αλλά και θα ενθαρ-

ρυνθούν νέες ευκαιρίες σύσφιγξης των διμε-

ρών σχέσεων στον κοινωνικό, οικονομικό και

πολιτιστικό τομέα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τον Κινεζικό

Λαϊκό Σύνδεσμο Φιλίας με τις χώρες του εξω-

τερικού, συνδιοργανωτή του Συνεδρίου, θα

συμμετέχουν στις εργασίες του περισσότεροι

από  70 εκπρόσωποι 14 πόλεων της Κίνας,

συμπεριλαμβανομένου του Πεκίνου και της

Σαγκάης, καθιστώντας το πιο σημαντικό εγ-

χείρημα σε επίπεδο τοπικών ανταλλαγών από

τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων με-

ταξύ των δυο χωρών.

Ο Ηλίας Ψινάκης, συντονιστής αλλά και ψυχή

της πρωτοβουλίας, επεσήμανε ότι πάνω από

100 εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης

και επιχειρηματίες από την Κίνα θα συναντη-

θούν με 160 ‘Έλληνες δημάρχους και επιχει-

ρηματίες των δήμων που θα εκπροσωπηθούν

στο ιδρυτικό Συνέδριο. Είναι ιδιαίτερα σημαν-

τικό ότι η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από

τον Πρόεδρο της Κίνας Si, τον Πρωθυπουργό

και την κυβέρνηση της χώρας. 

«Κάνουμε πράξη το όραμα του Προέδρου Si,

να ανοίξει και πάλι ο δρόμος του μεταξιού,

που θα ενώνει δύο αρχαίους πολιτισμούς με

όχημα την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό,

την εκπαίδευση, την τεχνολογία, την επικοι-

νωνία», σημείωσε ο δήμαρχος Μαραθώνα

Ηλίας Ψινάκης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης Π. Κουρουμπλής εξήρε τον

ρόλο και την προσπάθεια του Δημάρχου Μα-

ραθώνα, υπογραμμίζοντας ότι, «κάποιοι την

είδαν διστακτικά, κάποιοι χαμογέλασαν. Τε-

λικά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ο

άνθρωπος όταν πιστεύει κάτι, το πιστεύει

βαθιά στην ψυχή του, δεν υπηρετεί άλλου εί-

δους σκοπιμότητες, αλλά αυτό που λέει, μπο-

ρεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και

πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι μετά από

ένα χρόνο αυτή η πρωτοβουλία έλαβε σάρκα

και οστά και στην Ελλάδα, αλλά άνοιξε

φτερά, χρειαζόταν πολύ δυνατά φτερά για να

φτάσει σε μια χώρα που όλοι γνωρίζουμε τι

σημαίνει σήμερα Λαϊκή Δημοκρατία της

Κίνας, στην Άπω Ανατολή».

Τέλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθη-

νών Αθανάσιος Δημόπουλος καλωσόρισε την

πρωτοβουλία και ευχήθηκε να συμβάλει στο

μέτρο των δυνατοτήτων της και στο τομέα

της εκπαίδευσης και της έρευνας, στη σύ-

σφιξη και την περαιτέρω ανάπτυξη των ελλη-

νοκινεζικών σχέσεων προς όφελος ιδιαιτέρως

της πατρίδας μας.

Στο συνέδριο του Ζαππείου στις 11 Νοεμ-

βρίου είναι προσκεκλημένοι οι πολιτικοί αρχη-

γοί, εκπρόσωποι κομμάτων, οι πρέσβεις όλων

των χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ακα-

δημαϊκοί, πρυτάνεις, εκπρόσωποι των φορέων

της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της

χώρας μας.
http://epoli.gr

Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων

1ο Συνέδριο Ελληνικών και Κινεζικών Πόλεων

Το ΕΠΑΜ αναλαμβάνει πρωτοβουλία

ενημέρωσης κρατών, 

για την κατάσταση στην Ελλάδα

Το ΕΠΑΜ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την ενημέρωση τόσο των Πρεσβειών

στην Αθήνα όσο και των Υπουργείων Εξωτερικών για την τραγική κατάσταση

που επικρατεί στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικος Γραμματέας  Δημήτρης Καζάκης  με αντιπρσωπεία

του ΕΠΑΜ είχε συνάντηση με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας  κον

Kυριάκο Κενεβέζο και αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την

κατάσταση στην Ελλαδα και στην Κυπρο, ως και για τον πόλεμο στο Ιράκ και

στην Συρία και τιςς επιπτώσεις  τους στην περιοχή.

Στο μέτωπο του εξωτερικού, ο επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του ΕΠΑΜ,

Πρέσβης ε.τ Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος,  είχε συναντήσεις στο Υπουργείο Εξω-

τερικών του Βελγίου για την κατάσταση στην Ελλάδα. 

Είχε προηγηθεί συνάντηση του ίδιου με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλαν-

δίας τον περασμένο μήνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφορίες:  Ράπτης Χαράλαμπος
Τηλέφωνα : 2299 3 20317                                                                                     
Fax : 22990  48289
Email: babis.raptis@kalivia.gr
Καλύβια     02 /11/ 2016
Αριθ. Πρωτ     17715   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονο-
μική άποψη προσφορά βάσει βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
τιμής προσφοράς (οικονομική προ-
σφορά) προς τον γενικό βαθμό υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τε-
χνικές προδιαγραφές της μελέτης
39/2016, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογι-
σμό 94.860,00 με ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις του Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμ-
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του N.
4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεν-
τρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο-
σίων Συμβάσεων», του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) « Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του
Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική
προστασία κατά την σύναψη Δημο-
σίων Συμβάσεων, του Ν. 3861/2010
(Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητι-
κών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,του
Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/Α/09-03-1999), του
Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ
114/Α/8-6-2006), του άρθρου 64 του
Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και
του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), του
Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), του Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2014),  του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), της υπ’ αρ.
109/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, με
την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια
της προμήθειας και  της 334/2016
σχετικής  απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του  Κ.Α: 70-
7132.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου Σαρωνικού του οικονομικού
έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης
του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρό-
σβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη
του παρόντος διαγωνισμού στην
ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετά-
σχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που θα αναλογεί σε πο-
σοστό 2 (ΔΥΟ) τοις εκατό (%) επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού που αν-
τιστοιχεί είτε στο ένα είδος οχήματος
είτε και στο σύνολο δηλ. και στα δύο
είδη οχημάτων (μη συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.), εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α
του Ν.4412/16). 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα ορίζεται η
21/11/2016 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα
10:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
28/11/2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα
10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποι-
αδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρε-
σίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 190 09 
Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943 21001  
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028
ΘΕΜΑ : «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 290» ,
στο σχέδιο Πόλης της Περιοχής
«Κόκκινο Λιμανάκι» που εγκρίθηκε
με το ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/12.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-
χείο Ραφήνας Πικερμίου,

Αραφανίδων Αλών 12, Ραφήνα, τις
εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως
τις 13.00, εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρολογιακών ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ. Αρ. υπ’ αρ.
259/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου που αφορά  την πολεοδο-
μική μελέτη επέκτασης στο Ο.Τ. 290
στο σχέδιο πόλης της περιοχής
«ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ» της Δ.Ε. Ρα-
φήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερ-
μίου και να υποβάλλουν τυχόν
ενστάσεις. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Ζητείστε την

ΕΒΔΟΜΗ και

στα περίπτερα

ή διαβάστε τη

στο διαδίκτυο

www.ebdomi.com
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Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε

μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

ΖΗΤEITAI ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια έως 35 ετών, κάτοικος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας για

6ήμερη απασχόληση.

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τηλ. 2108962416,

ώρες επικοινωνίας ΔΕ-ΠΑ 10:00-16:00.

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

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

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΚΑΔΗΣ του Πολυχρονίου και της

Ευθυμίας, το γένος ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ, που γεννή-

θηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη Γλυ-

φάδα Αττικής και η  ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΠΑΓΩΝΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Δημητρίου και της Μαργα-

ρίτας, το γένος ΔΗΛΑΚΗ, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής θα τελέ-

σουν το γάμο τους στο στο Λαύριο Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α

Τηλεφωνική

γραμμή 

ψυχολογικής

υποστήριξης

210 82 37 302

Περιλήψεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί 

Tηλ. 210 8959.004, 210 6030.655

press@ebdomi.com

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com

"ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω

συνταξιοδότησης

επιχείρηση φαρμα-

κείου περίπου 30 χιλιό-

μετρα από το Κέντρο

της Αθήνας σε πολύ

κεντρικό σημείο.

Τριάντα πέντε έτη συνε-

χούς λειτουργίας. Στα-

θερή πελατεία. Κύκλος

εργασιών πάνω από

400.000,00 € ετησίως.

Μόνο σοβαρές προτά-

σεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

6973019535 και

2104519138".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΥΔΑΠ

Παρατείνεται για άλλους δύο μήνες, έως 31η Δεκεμβρίου 2016, το πρόγραμμα διακανο-

νισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή με

απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης. 

Παράλληλα, μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 παρατάθηκε η εφαρμογή του Προ-

γράμματος Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφειλών της ΕΥΔΑΠ.

24ωρη Πανελλαδική Απεργία

στην Κυριακάτικη λειτουργία 

των καταστημάτων

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ)

αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής

Απεργίας στο Εμπόριο, την Κυριακή 6/11/2016,

ημέρα προγραμματισμένης Kυριακάτικης λειτουρ-

γίας όλων των καταστημάτων λόγω περιόδου προ-

σφορών, όπως προβλέπει o Ν. 4177/2013.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει: "Η μέχρι
στιγμής εμπειρία από την Κυριακάτικη λειτουργία των κα-
ταστημάτων είναι σαφής. Πρόκειται για ένα μέτρο που κα-
ταστρέφει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ανακατανέμει το λιγοστό τζίρο σε όφελος των μεγάλων
αλυσίδων, των malls και των εκπτωτικών χωριών, δημιουρ-
γεί λουκέτα και ανεργία, αναγκάζοντας ταυτόχρονα με-
γάλο μέρος των ήδη εργαζομένων σε απλήρωτη δουλειά
τις Κυριακές, χωρίς δικαίωμα στην ξεκούραση, τον ελεύ-
θερο χρόνο και την οικογενειακή ζωή.
Καλούμε τις οργανώσεις των εμπόρων σε όλη τη χώρα (εμ-
πορικούς συλλόγους, εμποροβιοτέχνες), αλλά και τις επι-
χειρήσεις του κλάδου να στηρίξουν την απεργία στις 6
Νοέμβρη, κρατώντας τα καταστήματά τους κλειστά."
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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
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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Μαθήματα Πιλάτες στην

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Νέο τμήμα πιλάτες ξεκινάει στην Ελληνική Εταιρεία

Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), αφού το

πρώτο συμπληρώθηκε με την ανακοίνωσή του!

Το Νέο τμήμα πιλάτες ξεκινάει στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. την

ερχόμενη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στις 17:00! 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σε

μελλοντικό τμήμα δηλώνετε το ενδιαφέρον σας

στη γραμματεία : 2108847268!

Τα μαθήματα θα γίνονται στην ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε ομάδα

5 ατόμων, κάθε Παρασκευή 17:00-18:30

"Το πιλάτες είναι εσωτερικό ταξίδι, ένα τρόπος ζωής

που βασίζεται στην αγάπη για το σώμα, την βαθύ-

τερη συνειδητοποίηση ότι «είμαι το σώμα".

Βασίζεται στην συγκέντρωση, την βαθειά και πλήρη

αναπνοή και συνεχής ροή κίνησης στο κέντρο του

σώματος. Το πιλάτες απευθύνεται σε άντρες και γυ-

ναίκες κάθε ηλικίας & φυσικής κατάστασης.
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. . . γ ια την υγειά μας

Τέλος στις ενοχλητικές και επώδυνες επεμβάσεις για

την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα δίνουν νέες,

πρωτοποριακές μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί τα τε-

λευταία χρόνια.

Τι ακριβώς είναι η κύστη κόκκυγα και ποια τα αίτια

σχηματισμού της;

Πρόκειται για έναν κυστικό σχηματισμό που προκαλεί

φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα, ο οποίος βρί-

σκεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης.  Παρότι

μπορεί να υπάρχει εκ γενετής, στη συντριπτική πλει-

οψηφία των περιπτώσεων δημιουργείται από διείσ-

δυση τριχών μέσα στο δέρμα, κυρίως σε άτομα με

έντονη τριχοφυΐα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος

που η πάθηση απαντάται κυρίως στους άνδρες και

πολύ λιγότερο στις γυναίκες. Η παχυσαρκία είναι

άλλος ένας λόγος εμφάνισης της κύστης κόκκυγα

εξαιτίας της προκαλούμενης τριβής στο σημείο. Αυ-

ξημένες πιθανότητες ανάπτυξης της πάθησης διατρέ-

χουν και τα άτομα που κάθονται για πολλές ώρες την

ημέρα, λόγω επαγγέλματος, όπως για παράδειγμα οι

επαγγελματίες οδηγοί.

Οξεία και χρόνια

Από την πάθηση υποφέρουν εκατοντάδες άνθρωποι

στη χώρα μας κάθε χρόνο, οι οποίοι αντιλαμβάνονται

την ύπαρξη της κύστης ως μια διογκωμένη περιοχή

στη μεσογλουτιαία σχισμή, που στην οξεία μορφή της

φλεγμαίνει προκαλώντας ερυθρότητα και συχνά έκ-

κριση δύσοσμου πύου, ενώ στη χρόνια, ως μια κύστη

που εκρέει υγρά σχηματίζοντας όμως και συρίγγια,

παρότι ο ασθενής δεν τα αισθάνεται. Συχνά η ύπαρξή

της γίνεται αντιληπτή από τη ρύπανση του εσώρου-

χου με ορο-αιματηρό υγρό.

Η οξεία μορφή της πάθησης απαιτεί την άμεση χει-

ρουργική θεραπεία, προκειμένου να ανακουφιστεί ο

ασθενής από τον έντονο πόνο και τον πυρετό που τη

συνοδεύει. Σε χρόνια περιστατικά υπάρχει δυνατό-

τητα προγραμματισμού της χειρουργικής επέμβασης,

της μόνης ουσιαστικά επιλογής του ασθενή για ορι-

στική απαλλαγή από την κύστη. Σκοπός της είναι η

πλήρη αφαίρεσή της μαζί με τους συνοδούς πόρους

και συρίγγια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί χαμηλό

ποσοστό υποτροπής.

Οι διαθέσιμες τεχνικές

Η ανοικτή, η κλειστή και η θεραπεία με Laser αποτε-

λούν τις διαθέσιμες τεχνικές για τη θεραπεία της κύ-

στης κόκκυγα, η επιλογή όμως της κατάλληλης, για

το κάθε περιστατικό, τεχνικής γίνεται σε συνεννόηση

με τον θεράποντα χειρουργό.

Κατά την χειρουργική επέμβαση αφαιρείται όλη η πά-

σχουσα περιοχή αφήνοντας ένα σημαντικό κενό-έλ-

λειμμα. Το εάν το τραύμα θα αφεθεί ανοικτό,

ημίκλειστο ή θα κλειστεί κατά 1ο σκοπό με ή χωρίς

κρημνό είναι στην κρίση και στην εκπαίδευση του χει-

ρουργού.

Η επιλογή της ανοικτής μεθόδου προκαλεί ταλαιπω-

ρία στους ασθενείς, καθώς απαιτείται καθημερινή αλ-

λαγή του τραύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα,

που κυμαίνεται από 45 μέρες έως 3 μήνες. Ωστόσο,

νέες θεραπευτικές μέθοδοι μπορούν να απαλλάξουν

τους παθόντες απ’ αυτή την ανειλημμένη υποχρέωση.

Θεραπεία με λέιζερ

Η θεραπεία της κύστης κόκκυγα με τον καινοτόμο και

επαναστατικό καθετήρα Laser κυκλικής- ακτινικής

διάχυσης (μέθοδος FiLaC), προσφέρει ουσιαστικά

πλεονεκτήματα, καθώς γίνεται χωρίς τομή οπότε δεν

υπάρχει τραύμα και ανάγκη για αλλαγές, είναι ανώ-

δυνη και δεν δημιουργεί ανάγκη λήψης αναλγητικών

φαρμάκων μετά απ’ αυτήν.

Ο καθετήρας εισέρχεται μέσα στην κύστη από μια μι-

κροσκοπική οπή, και αφού η κύστη καθαριστεί, το

Laser προκαλεί φωτοθερμική αποδόμηση του βλεν-

νογόνου και σύγκλειση της κύστης.

H μέθοδος έχει άριστα αποτελέσματα, μπορεί να

γίνει και με τοπική αναισθησία, είναι εντελώς αναίμα-

κτη και ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του μέσα σε

δύο με τρεις ώρες.

Τι γίνεται σε περιπτώσεις όπου έχουν δημιουργηθεί

συρίγγια, ή υπάρχουν υποτροπές; 

Για περιπλεγμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την

πλαστική αποκατάσταση της περιοχής με δημιουργία

δερματικού κρημνού που είναι γνωστή ως Κarydakis

& Bascom. Η βάση αυτής της τεχνικής είναι η έκκεν-

τρη τομή και η μεταφορά ιστού από τον γλουτό προς

την μέση γραμμή. Η αυθημερόν επιστροφή του

ασθενή στις δραστηριότητές του αποτελεί σημαντικό

πλεονέκτημα της μεθόδου, όπως άλλωστε και η δυ-

νατότητα μπάνιου μόλις την 3η ημέρα μετά από την

αφαίρεση των γαζών και της παροχέτευσης από το

χειρουργό.

Και οι δύο μέθοδοι παρέχουν οριστική θεραπεία και

ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες εμφάνισης του προ-

βλήματος στο μέλλον. Οπότε στα χέρια εξειδικευμέ-

νου και έμπειρου χειρουργού δεν υπάρχει κανένας

λόγος αναβολής της χειρουργικής αποκατάστασης

της κύστης κόκκυγα.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Μ.D, FACS

Επιστημονικός Υπεύθυνος Χειρουργικού Τομέα Ια-

τρικού Αθηνών (www.chrysoheris.com).

Κύστη κόκκυγα: Θεραπεία χωρίς χειρουργείο

ιδιωτικά φαρμακεία η διάθεση 

ψυχιατρικών & νευρολογικών 

φαρμάκων

Με υπουργική απόφαση ξεκινά άμεσα και στα ιδιω-

τικά φαρμακεία η διάθεση των ψυχιατρικών και νευ-

ρολογικών φαρμάκων, για τους ανασφάλιστους που

δικαιούνται την προμήθειά τους με μηδενική συμμε-

τοχή.

Σημειώνουμε από την 1η Αυγούστου 2016 τα ψυχια-

τρικά και νευρολογικά φάρµακα διατίθενται στους

δικαιούχους του Ν. 4368/2016 που δικαιούνται µηδε-

νική συµµετοχή στο κόστος φαρµακευτικής αγωγής

από τα φαρµακεία των δηµοσίων νοσοκοµείων (Νο-

σοκοµεία ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία). Με

υπουργική απόφαση οι εν λόγω ασθενείς θα µπο-

ρούν να προµηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολο-

γικά σκευάσµατα που απαιτούνται, εκτός από τα

φαρµακεία των νοσοκοµείων, και από τα ιδιωτικά

φαρµακεία τα οποία είναι συµβεβληµένα µε τον

ΕΟΠΥΥ. Η ρύθµιση αυτή τίθεται άµεσα σε εφαρµογή

καθώς θα προσαρµοσθεί αντίστοιχα η εφαρµογή της

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
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Όλα είναι έτοιμα για τον κορυφαίο

κολυμβητικό αγώνα που γίνεται

στην Ελλάδα. Τον XTERRA Vou-

liagmeni Swim Challenge. Έφθασαν

τις 750 οι συμμετοχές απο την Ελ-

λάδα και το εξωτερικό στις 3 κύριες

αποστάσεις του αγώνα και περισσό-

τερες απο 100 παιδιών 8-12 ετών

για τον παιδικό αγώνα. Αξίζει να ση-

μειωθεί οτι οι διαθέσιμες θέσεις

εξαντλήθηκαν 15 και πλέον μέρες

πριν από τον αγώνα, που θα διεξαχ-

θεί στον Κόλπο της Βουλιαγμένης,

την προσεχή Κυριακή 06 Νοεμ-

βρίου 2016 (10:30). 

«Αναμενόμενο το sold out και εκατον-
τάδες αυτοί που δεν πρόλαβαν. Όμως
δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορε-
τικά. Μας χαροποιεί και μας τιμά ιδι-
αίτερα το γεγονός ότι ένας τόσο
μεγάλος αριθμός αθλητών και αθλη-
τριών, θέλει να κολυμπήσει στον κο-
ρυφαίο αγώνα κολύμβησης που
γίνεται στην χώρα μας. Αν και το όριο
που ειχαμε θέσει για φέτος ήταν οι
650 συμμετοχές, αυτός ο αριθμός
ειχε ήδη ξεπεραστεί απο τις 15 Οκτω-
βρίου. Λόγω της ιδιαίτερης ζήτησης
αποφασίσαμε να προσθέσουμε ακόμα
100 θέσεις οι οποίες εξαντλήθηκαν σε
χρόνο ρεκόρ. Η δυνατότητα να απο-

λαύσουν όλοι ένα σωστά οργανω-
μένο αγώνα  και κυρίως η ασφάλεια
τους, ειναι για μας πάνω απο όλα»,

δήλωσε, ο Race Director της διοργά-

νωσης, Κων/νος Κουμάργιαλης.

Ο Χειμερινός κολυμβητικός Διά-

πλους Βουλιαγμένης, πραγματοποι-

είται κάθε Νοέμβριο στον μαγευτικό

κόλπο των Νοτίων Προαστείων της

Αττικής, με εκκίνηση και τερματισμό

τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού

Ομίλου Βουλιαγμένης (N.O.B). Η

συνεργασία της XTERRA Greece με

τον ΝΟΒ ξεκίνησε το 2013 δίνοντας

στη διοργάνωση μια νέα διάσταση,

με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα

τον κορυφαίο και Μεγαλύτερο Κο-

λυμβητικό Αγώνα της χρονιάς, με

αθλητές απο κάθε γωνιά της Ελλά-

δας και το εξωτερικό.

Οι αποστάσεις για τους μεγάλους

είναι 3. Αυτή των 1.000, 2.500 και

5.000 μέτρων. Όσο για τα μικρά παι-

διά (8-12 ετών), υπάρχει ο παιδικός

αγώνας των 200 μ.  που προσφέρεται

δωρεάν και μπορούν να συμμετά-

σχουν σ’ αυτόν όλα τα παιδιά που θα

βρεθούν στην Βουλιαγμένη, το Κυ-

ριακάτικο πρωϊνό.

“XTERRA Βουλιαγμένη”

στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης
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Στις 29/10/2016 η Περιφερειάρχης Ατ-

τικής, Ρένα Δούρου, έκανε κάποιες

δηλώσεις στην (Realnews)  με αποτέ-

λεσμα, να διερωτάται κανείς…

Για ποια Αριστερά μιλάτε κ. Δούρου;

Τι σχέση έχετε εσείς με έννοιες όπως

είναι η επανάσταση και η κοινωνική δι-

καιοσύνη;; Πρώτα και κύρια ανήκετε

σε ένα κόμμα χωρίς ταυτότητα, η έν-

νοια αριστερός είναι κενού περιεχο-

μένου, ο δεξιός έχει μια ιδεολογία,  ο

αριστερός δεν έχει τίποτα, απόδειξη,

ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, “νύχι – κρέας” με

τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, από-

δειξη το 3ο Μνημόνιο και το 4ο που

είναι στο δρόμο, απόδειξη τα 4,5 εκα-

τομμύρια φτωχών Ελλήνων, απόδειξη

τα 260.000 χιλιάδες παιδιά που υπο-

σιτίζονται, απόδειξη οι ουρές σε ΔΕΗ

και ΕΥΔΑΠ. 

Σε τι διαφέρετε από τη ΝΔ, από το

ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ ή την ΕΝ. ΚΕΝ-

ΤΡΟΥ;; Ο τρόπος που έχετε αναγκά-

σει τα ¾ του Ελληνικού Λαού να

ΖΟΥΝ δεν είναι Φασιστικός;; Δεν

είναι Φασισμός τα 30 εκατομμύρια

που ετοιμάζεστε να δώσετε στους

Μελισσανίδη και Αλαφούζο “δικά

μας” ΛΕΦΤΑ για τις Ποδοσφαιρικές

τους Εταιρείες;;; Όλα τα κόμματα

της Βουλής εκτός ΚΚΕ στερείστε

ΗΘΟΥΣ και ΗΘΙΚΗΣ. 

Αυτά που κάνετε στις Γερόντισσες,

στους Γέροντες, και τα Παιδιά είναι

ΕΓΚΛΗΜΑ! Ποια είναι η κοινωνική

σας δικαιοσύνη;; Μειώθηκε η ανερ-

γία, επιστρέψατε τα κλεμμένα στους

Συνταξιούχους;; Διώξατε το ΔΝΤ και

τα Μνημόνια όπως μας είχατε υπο-

σχεθεί “με ένα Νόμο και ένα άρθρο”;; 

Τι έχει αλήθεια να περιμένει αυτός ο

ταλαιπωρημένος, κουρασμένος,

προδομένος ΛΑΟΣ για ακόμα μία

φορά,  (παρά τη μεγάλη πείρα που

κουβαλάει),  από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα

άλλα αδελφά, αστικά,  Κόμματα;; Τί-

ποτα κ. Δούρου, απολύτως τίποτα.

Γιατί όλη η Βουλή, όλα τα Αστικά

κόμματα εκτός ΚΚΕ δουλεύεται για

τα συμφέροντα του Μ. Κεφαλαίου,

είσαστε εκτελεστές εντολών. Κρίμα

κ. Δούρου, τα όνειρα που έκαναν

αυτοί που σας ψήφισαν για μια ποιο

ανθρώπινη Περιφέρεια. Κρίμα γιατί

τα 250 σχολεία του Δήμου Αθήνας

δεν έχουν ούτε Αυλή για Διάλλειμα,

όσο για χώρους άθλησης, ας μη κά-

νουμε κουβέντα όπως και για ζητή-

ματα Πολιτισμού. Παραδείγματος

χάρη, αντί να βάλετε το Δ.Σ. της

ερασιτεχνικής ΑΕΚ να συνεργαστεί

με το ΔΗΜΟ Φιλαδέλφειας, και να

χρηματοδοτήσετε ένα Αθλητικό και

Πολιτιστικό Κέντρο στο οποίο θα

καλλιεργούνται η πλειοψηφία των

Ολυμπιακών Αθλημάτων ταυτό-

χρονα με πολιτιστικές εκδηλώσεις

και μαθήματα, δίνετε χρήματα για

την ιδιωτική επιχείρηση του κ. Με-

λισσανίδη… 

Τα ίδια και χειρότερα, κάνετε με την

υπόθεση του Παναθηναϊκού και τον

κ. Αλαφούζο. Φαίνεται λοιπόν, άλλω-

στε έτσι δείχνουν τα πράγματα, πως

η κ. Δούρου, μάλλον προετοιμάζει το

έδαφος για επιστροφή στη κεντρική

πολιτική σκηνή. Εν τω μεταξύ ΣΥ-

ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχουν εξαπολύσει,

άγρια επίθεση στα δικαιώματα και τις

κατακτήσεις του Λαού. Τσάκισμα

των Μισθών, εφαρμογή Μνημονίων,

διάλυση των Συντάξεων, αύξηση της

Ανεργίας, αύξηση των Φόρων, διά-

λυση της Κοινωνικής Ασφάλισης,

της Υγείας, της Παιδείας. Ξεπού-

λημα και Ιδιωτικοποίηση σε, ό,τι πε-

ριουσιακό στοιχείο έχει απομείνει

στο Δημόσιο. Βοηθάει στο αιματοκύ-

λισμα των λαών της περιοχής, με

αποτέλεσμα τη δημιουργία εκατον-

τάδων χιλιάδων ξεριζωμένων προ-

σφύγων… 

Όλα αυτά, και άλλα πολλά, κάνουν

τις δηλώσεις της κ. Δούρου  άκρος

προκλητικές. Όσο για την Κυβέρ-

νηση εξαπάτησε και εξακολουθεί να

εξαπατά τον Ελληνικό Λαό και το

ερώτημα: Ως πότε θα μας δου-

λεύουν;;;  

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Για ποια αριστερά 

μιλάτε κα Δούρου;

Θέτις - Oλυμπιακός 3-0

Εντός έδρας ήττα με 3-0 σετ (16-25, 8-25, 19-25),

γνώρισαν οι γυναίκες του συλλόγου “Θέτις” από

τον πρωταθλητή Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική

ημέρα της Α1.

Η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία ειδικά στα δύο

σετ (1ο και 3ο) απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντί-

παλο και πλέον κοιτά το επόμενο παιχνίδι όπου θα

αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ηλιούπολη.

Τα σετ: 0-3, 16-25 (24'), 8-25 (21'), 19-25 (26')

Η διακύμανση:
1ο σετ: 4-8, 7-16, 13-21, 16-25

2ο σετ: 5-8, 6-16, 8-21, 8-25

3ο σετ: 3-8, 10-16, 16-21, 19-25

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Γιώτα 9 (7/9 επ.,

1 άσος, 1 μπλοκ), Λαζάρεβιτς 15 (12/27 επ., 64% υπ.-

57%αρ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μαλασάι 9 (6/25 επ., 43%υπ.-

29%αρ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (10/15 επ., 1

μπλοκ), Τσίμα 5 (3/13 επ., 2 μπλοκ), Χριστοδούλου 2 (1/3

επ., 1 μπλοκ) Κοκκινάκη -λ (42%υπ.-33%αρ.)/ Βλαχάκη 2

(2/6 επ.), Τέζα, Εμμανουηλίδου.

ΘΕΤΙΔΑ ΒΟΥΛΑΣ (Αγγελική Γεωργοπούλου): Κιουτσι-

ούκη 10 (4/9 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Αργυροπούλου 6 (5/30

επ., 36%υπ.-21%αρ., 1 μπλοκ), Τουρνάκη 5 (3/19 επ., 26%

υπ.-11% αρ., 2 μπλοκ), Χριστινίδου 1 (1/2 επ.), Τοντάι 5

(4/11 επ., 1 μπλοκ), Βαρουδάκη 7 (7/25 επ.), Ξηντάρα -λ

(78% υπ.-56%αρ.) Κερασιώτου -λ, Χατζηκωνσταντά, Λε-

ωνίδου, Γαλανού.

Nίκες του Α.Ο. Βάρης

“Αναγυρούς” στο μπάσκετ

Η Γυναικεία ομάδα Μπάσκετ και η ομάδα Κορασί-

δων του τμήματος του Α.Ο. “Ο Αναγυρούς” συνέχι-

σαν τις νίκες τους.

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ -  «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»: 28 - 35 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» - ΠΟΡΦΥΡΑΣ: 53 - 44

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:  ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ:  Γκαβαλέκα - Λιώση 1 - Κριλή 4 - Μπι-

λάλη 7 - Δημέλη 13 - Δημοπούλου 6 - Μέξη - Αδα-

μάκου - Τσιλιγκίρη 9 - Καραμέτου Χρ. 9 - Καραμέτου

Σ.- Παπαδημητρίου 4.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
13 Νοεμβρίου 2016

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος αναδει-

κνύει τη δύναμη της ανθρώπινης θέ-

λησης και ψυχής. Αποτελεί μια

δεξαμενή αξιών, κοινωνικής συνείδη-

σης, περιβαλλοντικής ευαισθησίας,

φιλίας και αλληλεγγύης.

Για τη διεξαγωγή του 34ου Μαραθω-

νίου Αθήνας, ισχύουν κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις στην ιστορική διαδρομή και

το κέντρο. Κάποιοι δρόμοι θα κλεί-

σουν από το Σάββατο το βράδυ.

Πάρα πολλοί δρομείς που έρχονται

στην Αθήνα, ταξιδεύουν από πολύ μα-

κρινές χώρες αλλά και χώρες που

προκαλούν εντύπωση για την αγάπη

που δείχνουν στη χώρα μας και στον

Μαραθώνιο.

Στα 34 χρόνια διεξαγωγής του Αυθεν-

τικού Μαραθωνίου, που είναι αφιερω-

μένος στη μνήμη του Γρηγόρη

Λαμπράκη, έχουν συμμετάσχει δρο-

μείς, μεταξύ των άλλων «γνωστών»

χωρών, από το Αφγανιστάν, το Βα-

νουάτου, Βιετνάμ, Γουαδελούπη,

Γκουάμ, Γουατεμάλα, Γροιλανδία,

Εκουαδόρ, Ζάμπια, Ζουαζιλάνδη,

Μαλδίβες, Μπαρμπάντος, Μπρουνέι,

Μποτσουάνα, Παλάου, Παρθένες

Νήσοι, Περού, Ρουάντα Σρι Λάνκα,

Τανζανία, Χιλή κ.ά.

Στην ιστορία της διοργάνωσης αθλητές

από 11 χώρες έχουν καταφέρει να κα-

τακτήσουν στους άνδρες την πρώτη

θέση. Κενυάτες αθλητές έχουν κατα-

κτήσει 12 νίκες και οι Έλληνες 11.

Στις γυναίκες, αθλήτριες από 13

χώρες έχουν βρεθεί στην κορυφή του

ΑΜΑ με την Ελλάδα να μετρά οχτώ

νίκες, τις περισσότερες από κάθε

άλλη χώρα, και την Ιαπωνία να ακο-

λουθεί με έξι.   




