
Ήθελα σήμερα ν’ ασχοληθούμε πιο εμπεριστατω-

μένα με αριθμούς, ώστε ν’ αποβάλουμε τις εδραι-

ωμένες  τεχνηέντως και δολίως απόψεις, που μας

έχουν υποβληθεί με ενδοεγκεφαλική προπαγανδι-

στική “ένεση”, κυρίως από τη συστημική τηλεόραση,

τους «ειδικούς», δημοσιογράφους και λοιπά μέσα.

Αυτές οι ενέσιμα εμπεδωμένες

απόψεις αφορούν κυρίως, το δη-

μόσιο χρέος, το ευρώ, την «Ευ-

ρώπη» και άλλα πολλά, των

οποίων την ύπαρξη θεωρούμε

αξιωματική! Και σ’ αυτό ακριβώς

συνίσταται η εναντίωσή μου.

Αξίωμα, και στη λογική και στα

μαθηματικά, θεωρούμε κάτι «αυ-

ταπόδεικτο», γενικά αποδεκτό·

κάτι που όμως, δεν μπορούμε να

το αποδείξουμε! Δεν μπορώ ν’ αποδεχτώ αβασάνι-

στα κάτι που δεν είναι δυνατόν ν’ αποδειχθεί!

(ενίοτε το ανέχομαι προσωρινά, για πρακτικούς λό-

γους).

Μέσα στις «αδιαμφισβήτητες» εννοιολογικά

«αρχές» έχουν εμφιλοχωρήσει και έννοιες σκόπιμα

διαβρωμένες, παραλλαγμένες, άλλοτε ταυτοποι-

ημένες, αποσκοπώντας στην αιτιολόγηση ή και δι-

καιολόγηση ανόσιων ή παράλογων και επιζήμιων ή

και σατανικών ακόμη σκοπών1.

Έτσι, θα μας απασχολήσουν σήμερα, για να ορθο-

φρονήσουμε και ν’ αντισταθούμε στις σκόπιμες πα-

ραπλανήσεις, λέξεις όπως αυτές του “Λαϊκισμού”,

του “Εθνικισμού”, -που τον ταυτίζουν με το ρατσι-

σμό ή τον σωβινισμό- του (Ευρω)σκεπτικισμού, τις

φοβίες και το φοβισμό, γιατί φαίνεται πως εκτός

από τις κατ’ ευφημισμό ονομασίες, έχουμε και τις

για δυσφημισμό (δυσφήμιση).

Χρησιμοποιείται έτσι, για παράδειγμα, κατά κόρον,

ο όρος “Λαϊκισμός”!

Ο όρος χρησιμοποιείται απαξιωτικά, περιφρονητικά

και υβριστικά κυρίως στη μορφή του επιθετικού

προσδιορισμού, “λαϊκιστής” (δάνειο από το αγγλικό

– βεβαίως, βεβαίως populismist)2. Παραπλήσιος

όρος του Δημαγωγού: Το να παρασύρεις το λαό πα-
ραπλανώντας τον με ψευδείς ή ανέφικτες αρεστές
υποσχέσεις και λόγους επαινετικούς. Αυτή είναι η

σημερινή σημασία της λέξης.     Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

40 χρόνια Κυνηγετικός
Σύλλογος Κορωπίου

Σελίδα  13

Ανακάλεσε την Αντιπεριφερειάρχη
Κατ. Θανοπούλου

η Ρένα Δούρου
Σελίδα 7

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18:00, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο δημόσιος απολογισμός για τα δημοτικά πε-

πραγμένα έτους 2015 καθώς και για τα σημαντι-

κότερα έργα και πολιτικές του 2016, θα

παρουσιαστεί, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Κορωπίου, την Δευτέρα 28 Νο-

εμβρίου 2016, στις 6 μμ, στο Δημαρχείο Κρωπίας

(Αμφιθέατρο, Ισόγειο). 

Η κινητοποίηση
έφερε αποτέλεσμα
στο Δήμο 
Μαρκοπούλου Σελίδα  12

Oριστικά το ΚΕΛ
Σπάτων -Αρτέμιδος 
στο Πλατύ Χωράφι

Σελίδα  16

“ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ”
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ, ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ...
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με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ήταν όμως έτσι από την αρχή; Στο τέλος του 19ου

αιώνα, που πρωτόκανε την εμφάνισή του ο όρος –το

σημαίνον – στο λεξ. Κουμανούδη, αποδιδόταν η έν-

νοια, «το φρονείς όπως ο λαός». Εξάλλου ο όρος λαϊ-

κισμός χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις ΗΠΑ και στην

Ευρώπη, στην πολιτική για να δηλώσει – το σημαινό-

μενο – προσήλωση σε λαϊκά αιτήματα. Στις ΗΠΑ, μά-

λιστα, είχε ιδρυθεί το 1891 και «Λαϊκιστικό Κόμμα»

(Populist Party)2. Συν το χρόνω, όμως, με τη μέθοδο της

απαξίωσης, επειδή δεν συνέφερε η ικανοποίηση των

λαϊκών επιδιώξεων, ακόμη κι αν είναι εφικτές και δί-

καιες, αλλά ασύμφορες για το κατεστημένο του Κεφα-

λαίου,  «καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς

τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει»1.

Ο ορθός πάντως όρος, είναι «λαϊκότητα», «λαϊκός». Η

κατάληξη –ισμός μπήκε για να δηλώσει ιδεολογία,

κατά το μαρξισμός κ.λπ.

(Ευρω)ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΤΗΣ - ΦΟΒΙΚΟΣ κ.λπ.

Άλλες απαξιωτικές – μειωτικές λέξεις του συρμού είναι

«(Ευρω)σκεπτικιστής», όπως ο Φάρατζ, «(ξενο)φοβι-

κός», όπως ο Τραμπ κλπ.

Ο πονηρότερος τρόπος, για να αντικρούσεις κάτι που

δεν σου αρέσει, που σ’ ενοχλεί, που θες ν’ απαλλαγείς

από την ενοχλητική του παρουσία είναι να το απαξιώ-

σεις, να το χλευάσεις, να το γελοιοποιήσεις. Γιατί

απλούστατα δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις για

να το αντικρούσεις. Στα οφθαλμοφανή επιχειρήματα

του αντιπάλου σου, δεν υπάρχουν αντεπιχειρήματα.

Τον αντικρούεις λοιπόν με περιφρόνηση, αποσιώπηση,

απαξίωση, χλεύη. Στον “σκεπτικισμό” του αντιπάλου

σου, που στο κάτω – κάτω δεν είναι πλήρης απόρριψη,

αλλά εύλογοι ενδοιασμοί, δεν αντιπαραθέτεις επιχει-

ρήματα για να διασκεδάσεις τις αμφιβολίες του, το

σκεπτικισμό του, αλλά τα αντιπαρέρχεσαι απαξιωτικά

και εν τέλει και χλευαστικά.

Τα ίδια ισχύουν και για το «(ξενο)φοβικός! Το να εκ-

φράζεις τις υποψίες σου για τις πιθανές συνέπειες του

μεταναστευτικού προβλήματος, σε καθιστά αυτομάτως

“ξενοφοβικό”! Το να εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου, με

επιστημονικά επιχειρήματα, για το εύρος της νομικής

αποδοχής των ομοφυλοφιλικών σχέσεων, σου κολάνε

τη ρετσινιά του “ομοφοβικού” και πάει λέγοντας.

Αναγνωρίζω ως δίκαιο και λογικό το δικαίωμα σεξουα-

λικού αυτοπροσδιορισμού, ιδιαίτερα στις φυσιολογικές

– γενετικές αποκλίσεις (γιατί υπάρχουν και αποκλίσεις

κοινωνικών αντιλήψεων ή μόδας). Δεν δέχομαι όμως

την οικονομική επιβάρυνση της κοινωνίας (συνταξιοδο-

τικά, επιδόματα κ.λπ.) διότι η κοινωνία τα παρέχει αυτά

στα εταιρόφυλα ζευγάρια, για λόγους αυτοπροστα-

σίας· εξασφάλισης δηλαδή της συνέχειάς της, μέσω

της αναπαραγωγής.

Θέλετε παράδειγμα; Στην κοινωνία των μελισσών σε

κάθε κυψέλη υπάρχει μια βασίλισσα – μητέρα. (Βασί-

λισα είναι μόνο κατ’ ευφημισμόν. Μητέρα είναι). Αυτή

μόνον γεννάει, αφού γονιμοποιηθεί με φυσική επιλογή,

από έναν κηφήνα (αρσενική μέλισσα). Οι χιλιάδες μέ-

λισσες της κυψέλης είναι εργάτριες – θυγατέρες. Δεν

γεννούν. Oι κηφήνες ...δεν είναι κηφήνες – τεμπέλη-

δες. Κύρια εργασία τους είναι – εκτός της μοναδικής

φοράς, διαγωνιστικής γονιμοποίησης – ο ...κλιματισμός

της κυψέλης που το κατορθώνουν με τα μεγάλα τους

υμενόπτερα που διαθέτουν. Αν για οποιοδήποτε λόγο,

η κυψέλη μείνει χωρίς βασίλισσα – μητέρα, μια εργά-

τρια αναλαμβάνει το ρόλο της «ψευδοβασίλισσας»,

αλλά γεννά μόνο κηφήνες κι εντός ολίγου το μελίσσι,

χωρίς εργάτριες, χάνεται. 

Ο καθένας μπορεί λοιπόν, να έχει τις σεξουαλικές ικα-

νοποιήσεις που επιθυμεί, αλλά χωρίς κοινωνικές επι-

βαρύνσεις.

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ – ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Εκεί που υπάρχει πλήρης σύγχυση, σκόπιμη ή από

άγνοια και ελαφρότητα, είναι το έθνος και τα παρά-

γωγά του (εθνισμός, εθνικισμός – στής), όπου σκοπί-

μως από ορισμένα κέντρα ταυτίζεται με το ρατσισμό,

το σωβινισμό, την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία...

Άλλοι πάλι, κυρίως αριστεροί, από ιδεολογική πλάνη,

συμπαρατάσσονται με τους εχθρούς της όποιας συλ-

λογικότητας: Έθνος, τάξη, οικογένεια... Και αυτοί οι εχ-

θροί της συλλογικότητας, είναι η «νέα τάξη

πραγμάτων» της «παγκοσμιοποίησης» και του ατόμου

– ιδιώτη. Με μόνο σκοπό, το απομονωμένο άτομο να

είναι φθηνός παραγωγός – ακριβός καταναλωτής και,

φυσικά, αδύναμος και ασύνδετος με οτιδήποτε μπορεί

να τον ισχυροποιήσει – οικογένεια, ομάδα, τάξη,

έθνος.

Και καλά, οι ευρωδεείς το αποδέχονται λόγω «ιδεολο-

γίας», αίσθησης – όχι και πραγματικότητας – προσωπι-

κής δυνάμεως, πάντοτε ασθενέστερης κάποιας

δεινοτέρας· λόγω ανεπαρκούς σκέψης ή μειωμένου

ομαδικού αισθήματος.

Οι «αριστεροί» οι ιδεολόγοι της συλλογικότητας, του

«εμείς» αντί του «εγώ», γιατί έχουν «αλλεργία» με το

έθνος, το οποίο υποσκελίζει και αντικαθιστά η υποο-

μάδα «τάξη»; Το θέμα είναι μεγάλο και θα μας απασχο-

λήσει σε ξεχωριστά άρθρα. Εδώ θα πούμε, συνοπτικά,

μόνο τούτο:

Οι μεν διατεινόμενοι κατά το πρόσφατο παρελθόν τους

«εθνικόφρονες» - εθνικιστές, μεταμεληθέντες προφα-

νώς, μεταλλάχθηκαν σε ευρωδεείς ευρωπαϊστές και

κατ’ επέκταση υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης»,

οι δε δι-εθνιστές «αριστεροί» (σοσιαλιστές και ευρω-

κομμουνιστές) συνεργάσθηκαν και συνταυτίσθηκαν με

τους πολέμιους των εθνών, ως κάτι κακό, αποτρόπαιο,

μυαρό. Οι λόγοι είναι πολλοί και όπως είπαμε θα μας

απασχολήσουν σε ξεχωριστή αρθρογραφία. Θέλω

μόνο να τους θυμίσω δυο πραγματάκια: Να ξαναδιαβά-

σουν το κομμουνιστικό μανιφέστο που συνέταξαν το

1848 ο Μαρξ και ο Ενγκελς. Κι ακόμα, πως «είναι ιστο-
ρικά αδύνατο για ένα λαό, ακόμα και να συζητήσει τα
εσωτερικά προβλήματα σοβαρά, όσο δεν έχει εθνική
ανεξαρτησία»3.

Θέλετε κι άλλη γεύση εθνικισμού από τον «πατριάρχη»

του διεθνιστικού κομμουνιστικού κινήματος; «...υπάρ-
χουν έθνη στην Ευρώπη, που δεν έχουν μόνο το δι-
καίωμα, αλλά και την υποχρέωση να είναι εθνικιστές,
πριν γίνουν διεθνιστές».
Ας φυλαχτούμε λοιπόν από τις «αυτονόητες» λέξεις.

Να φοβόμαστε εκεί που φαίνεται να μην υπάρχει κα-

νένας φόβος! («αδεές δέος δεδιέναι»)4.

――――――――
1. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ «Ιστορίαι», βιβλ. Γ΄, 82 «Και την καθιερωμένη ση-

μασία των λέξεων άλλαξαν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις

τους» (και τις απόψεις τους).

2. Λεξικό Μπαμπινιώτη

3. Ενγκελς: «Εθνικισμός, διεθνισμός και το Πολωνικό ζήτημα» 

4. Πλάτωνος: «Συμπόσιο», 198 Α’.

“ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ”

Χωρίς τουαλέτες η λαϊκή αγορά της
Βούλας Σελ. 6

Ο Θεόκριτος και η βουκολική ποίηση
Μέρος 2ο, Γ. κορναράκις Σελ. 8

Η ελληνική πρωτιά στον αόρατο κόσμο
της νανοτεχνολογίας
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας Σελ. 11

Οριστικά το ΚΕΛ στα Σπάτα Σελ. 16

Η Δίκη της Νυρεμβέργης παράδειγμα

απενοχοποίησης Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 16

Δωρεάν μαθήματα στο πρώην Κάμπινγκ

Βούλας Σελ. 17

Κάλεσμα πολιτών ενάντια στους πλει-
στηριασμούς  Σελ. 19

Κύπελλο Απόλλωνα Ζωστήρα Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Το Δ.Σ. της Κοινότητας 3Β

συνεδριάζει

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης στις 28- 11 - 2016,

ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19:00 μ.μ. για συζήτηση και

λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων  

2. «Κανονιστική απλής χρήσης Κοινοχρήστων χώρων».

3. «Συζήτηση – προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας των

παιδικών χαρών».

4. «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχε-

τικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας  και οι  Εκδόσεις Σκαραβαίος

παρουσιάζουν το βιβλίο του  γιατρού Μιχάλη Γύρα

Συνταγές Ευτυχίας
την  Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016,  ώρα 11.00

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 και Αγ. Ιωάννου, Βούλα)

Θα το βρείτε στα Βιβλιοπωλεία:  Βασ. Παύλου 65Α και Ποσειδώνος 12, Βούλα

Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004

Ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει και τον

τρόπο που αισθανόμαστε και τον τρόπο που

ζούμε. Άρα, αν αλλάξουμε τον τρόπο που σκε‐

φτόμαστε, αν μάθουμε να σκεπτόμαστε πιο φι‐

λοσοφημένα, ενδέχεται να καταφέρουμε να

νιώσουμε καλύτερα, να ζήσουμε πιο ευτυχι‐

σμένα. 

Συνεπώς, εναρμονίστε τη σκέψη με το συ‐

ναίσθημα, για να μπορέσετε να κατακτήσετε

την ευτυχία.

Στο χέρι μας είναι να είμαστε ευτυχισμένοι.

Γιατί ευτυχία είναι η καλή ψυχική διάθεση. Ευ‐

τυχία είναι το νόημα και ο σκοπός της ζωής και

η ζωή μας πρέπει να είναι μια ατελείωτη προ‐

σπάθεια βελτίωσης του εαυτού μας.

Πιστεύω ότι αυτές οι «Συνταγές ευτυχίας»,
θα σας βοηθήσουν πολύ στην πορεία της ζωής

σας. Το βιβλίο είναι ψυχοϋποστηρικτικό, πα‐

ραινετικό και δι δακτικό συνάμα.

Ο λόγος που καταγράφω απόψεις σοφών

ανθρώπων και λαϊκές ρήσεις γίνεται σκόπιμα,

για να προσ δώσω βαρύτητα και προβληματι‐

σμό στις θέσεις και παραινέσεις που σας προ‐

τείνω.

Οι επαναδιατυπώσεις, που θα διαβάσετε σε

αρκετές συνταγές, έγιναν για να θεμελιώσω τις

απόψεις μου.

Μιχάλης Γύρας

Eκυκλοφόρησε
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«Τρεχάτε ποδαράκια μου»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία κινουμένων σχεδίων «Τρεχάτε πο-
δαράκια μου» έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Προβολές: 5.30 μ.μ.  
Ο Όζι, ένα φιλικό και καλόκαρδο μπιγκλ θα δει την ειδυλλιακή
του ζωή να αναστατώνεται, όταν η οικογένεια του αποφασίζει
να κάνει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Υπάρχει μόνο ένα πρό-
βλημα: δεν επιτρέπονται τα σκυλιά!

Ακόμη παρουσιάζει την μαγευτική ταινία “Φανταστικά

Ζώα και πού βρίσκονται” Προβολή  7 μ.μ. & 9.15 μ.μ.
Ο κίνδυνος παραμονεύει στον κόσμο των μάγων της Νέας
Υόρκης του 1926. Κάτι μυστηριώδες αφήνει ένα μονοπάτι
καταστροφής στους δρόμους της πόλης...
Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

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

“Πάρτυ Γενεθλίων”

του Χάρολντ Πίντερ

H Εταιρεία Θεάτρου Συν Επί παρουσιάζει την πα-

ράσταση «Πάρτυ Γενεθλίων» του Χάρολντ Πίντερ.

Το έργο έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 11 Νοεμ-

βρίου και θα παρουσιάζεται από Τετάρτη έως Κυ-

ριακή στο “Απο Μηχανής Θέατρο” στο

Μεταξουργείο.

Το «Πάρτυ Γενεθλίων» είναι ένα έργο που μεταχει-

ρίζεται τόσο κωμικές όσο και τραγικές καταστάσεις,

ωστόσο η συνολική αίσθηση που αποπνέει παραμέ-

νει αινιγματική, ακόμη και τρομακτική. Όπως στα

περισσότερα έργα του Πίντερ, έτσι και σε αυτό, μία

φαινομενικά συνηθισμένη κατάσταση σταδιακά

φορτίζεται με απειλή, τρόμο και μυστήριο, παράλ-

ληλα με τη λεπτομερή αποτύπωση των διακυμάν-

σεων και την ηθελημένη παράλειψη μιας εξήγησης

ή ενός κινήτρου της δράσης.

Η ιστορία παρουσιάζει μία και μοναδική ημέρα από

τη ζωή του Στάνλεϊ, ενός πρώην πιανίστα. Στην

μικρή παραθαλάσσια πανσιόν που διατηρεί η Μέγκ

μαζί με τον σύζυγό της Πητ, μοναδικός ένοικος

είναι ο Στάνλεϊ. Μέχρι τη στιγμή που καταφθάνουν

δύο μυστηριώδεις άντρες για να τον πάρουν μαζί

τους. Mετά από μια παράλογη και εξοντωτική ανά-

κριση, του οργανώνουν ένα “πάρτι γενεθλίων”, το

οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε καφκικό εφιάλτη.

Οι θεατές δέν μαθαίνουν ποτέ τί είναι αυτό που

έκανε ο Στάνλεϊ και γιατί τον καταδιώκουν. Όμως,

το νόημα του έργου δεν έχει καθόλου να κάνει με

τη γνώση αυτή. Αυτό που αρκεί να γνωρίζουμε είναι

ότι σε κάποιο σηµείο του παρελθόντος του αυτός,

όπως όλοι µας, έκανε κάτι. Είναι ένοχος.

Η μετάφραση και η σκηνοθεσία είναι του Δημο-

σθένη Παπαδόπουλου, ενώ στην παράσταση παί-

ζουν οι ηθοποιοί Άκις Βλουτής, Μίνα Αδαμάκη,

Φώτης Αρμένης, Αλέξανδρος Μούκανος, Γιώργος

Κοψιδάς και Δήμητρα Κόκκορη

Τζωρτζίνα Καλέργη

“Επικίνδυνες Σχέσεις”
θέατρο ΑΛΜΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανόραμα Βούλας καλεί

τα μέλη και τους φίλους να παρακολουθήσουν την θε-

ατρική παράσταση “Επικίνδυνες Σχέσεις” στο θέατρο

ΑΛΜΑ, την Kυριακή 27 Νοεμβρίου. Aπό τη Βούλα θα

ξεκινήσουν στις 6.45. Η παράσταση είχε προγραμματι-

στεί για τις 18/11, αλλά ματαιώθηκε από τους συντελεστές.
Παίζουν Γιώργος Κιμούλης, Ευελίνα Παπούλια, Αννα - Μαρία Χα-

ραλάμπους, Μάρα Δαρμουσλή, Σπύρος Σαραφιανός, Λάμπρος

Κτεναβός, Νάνσυ Μπούκλη και Μάρω Κοντού.

Δύο πρώην εραστές, ξεκινούν ένα επικίνδυνο και ιδιαίτερα

εκλεπτυσμένο ερωτικό παιχνίδι με στόχο τη χειραγώγηση
και την αποπλάνηση των ανθρώπων...  

Πληροφορίες υπεύθυνο πολιτιστικού Κυριάκο Αμπα-

τζόγλου, τηλ. 6937120050 & 6938209798.

«Πικέρμι, Η Χώρα των
Κρουστάλλων» 

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού και ο Πολιτι-

στικός Σύλλογος Πικερμίου   προσκαλούν στην παρου-

σίαση του λευκώματος «Πικέρμι, Η Χώρα των
Κρουστάλλων» του ερευνητή τοπικής ιστορίας  Δημήτρη

Μακρή την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016, ώρα 6 μ.μ.  στην

αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πικερμίου (οδός Αγ.

Παρασκευής 8).

Εισηγητές:

Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής, Παν/μιου Πελοποννήσου

Πρόεδρος, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  

Γιάννης Φίλος, Αναπλ. Καθηγητής, Πάντειο Παν/μιο, 

Αντώνης Κλάψης, δρ Παντείου Παν/μίου, Διπλωματική

Ιστορία.

Πληροφορίες Βάσω Κιούση, ΕΚΤ&Π τηλ. 6974380541

«Ιωάννης Καποδίστριας. 
Η πορεία του στο χρόνο»

Εγκαινιάστηκε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής η έκθεση με

τίτλο:   «Ιωάννης Καποδίστριας. Η πορεία του στο χρόνο».
Την τέλεση των εγκαινίων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Προκόπης Παυλόπουλος και την εναρκτήρια ομιλία ο βου-

λευτής και κοσμήτωρ Γ. Πάντζας.

Στην έκθεση, παρουσιάζονται χειρόγραφα και έγγραφα,

έντυπες εκδόσεις και εφημερίδες, κειμήλια και έργα τέ-

χνης. Παράλληλα, εκτίθενται ποικίλα τεκμήρια, που έχουν

παραχωρηθεί ευγενικά από δημόσιους φορείς και ιδιώτες.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2017 και θα

είναι ανοικτή στο κοινό κάθε Σάββατο και Κυριακή. Οι εν-

διαφερόμενοι για να την επισκεφτούν, θα πρέπει πρώτα να

επικοινωνήσουν με το Ίδρυμα της Βουλής ή να αποστεί-

λουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση episkepsis@par-

liament.gr  προκειμένου να ενταχθούν σε σειρά ξενάγησης. 

Λέσχη Παραμυθιού στη Βούλα

Παιδιά ηλικίας 4-11 ετών καλεί η “Μαρλού”  να πάρουν

μέρος στη “Λέσχη Παραμυθιού”  που ξεκινά η Εναλλακτική

Δράση από το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου. Με αφήγηση παρα-

μυθιών σε συνδυασμό με διαδραστικά παιχνίδια εμπνευ-

σμένα από τα παιδικά έργα του Ευγένιου Τριβιζά, η

Μαρία-Ελένη Εσαγιάν θα παίζει με τα παιδιά  κάθε Σάββατο

από τις 5.30- έως τις 7 το απόγευμα.

Η  “Λέσχη Παραμυθιού” θα γίνεται στα γραφεία της Εναλ-

λακτικής Δράσης, Βασ.Παύλου 88, στην κεντρική πλατεία

της  Βούλας και η συμμετοχή των παιδιών είναι ελεύθερη.

Δράσεις των ΚΑΠΗ Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης 

- Διήμερη εκδρομή Καρπενήσι – Παναγιά Προυσιώ-

τισσα – Μονή Δαμάστας, 10-11 Δεκεμβρίου 2016 με

διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Avaris 5*.

Τιμή ατόμου σε δίκλινο/ τρίκλινο δωμάτιο: 80€

Μονόκλινο δωμάτιo: 90€

Γλέντι με τα ΚΑΠΗ των ΒΒΒ 
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 3Β διοργανώνει γλέντι για

τα μέλη του ΚΑΠΗ στο νυχτερινό κέντρο «Ιερά Οδός», με

Γιάννη Πάριο, Ελένη Βιτάλη και Δήμο Αναστασιάδη, την Κυ-

ριακή 4 Δεκεμβρίου. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 23 € ανά άτομο και περιλαμβάνει

menu και δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο.

Έναρξη Προγράμματος: 7μμ -11μμ

Αναχώρηση: από Βάρη 5 μμ, Βουλιαγμένη 5.15 μμ, Βούλα

5.30 μμ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 202019920.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί:

- Στολισμός των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων  

ΚΑΠΗ Βάρης: Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 10.00

ΚΑΠΗ Βούλας: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2016 ώρα 10.00

ΚΑΠΗ Βουλ/νης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου ώρα 10.00
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Δημηγορία Πλαταιέων-Θηβαίων

(Ο χορός της διαπλοκής) 

Ο Σύλλογος Μανιατών Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία με

την νεοϊδρυθείσα Λέσχη Πολιτισμού Βούλας καλούν την Τε-

τάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7 μμ ακριβώς, στην πα-

ρουσίαση του θέματος  Δημηγορία Πλαταιέων-Θηβαίων (Ο

χορός της διαπλοκής). 

Την παρουσίαση θα κάνει ο βουλιώτης χημικός Μιχάλης Κα-

μαρινός. 

Η εκδήλωση γίνεται στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύ-

ρου 2 και Αγίου Ιωάννου, Βούλα). Είσοδος ελεύθερη. 

Πληροφορίες: 2108957349 Σωτήρης Αγγελετόπουλος.

«Ηπειρώτες ευεργέτες»

Ημερίδα με θέμα «Ηπειρώτες ευεργέτες» διοργανώνει

το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στις επτά και μισή το βράδυ,

η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας. Οι εργασίες

θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Du Lac και περι-

λαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά στους χορηγούς και δωρητές σε Βυζαν-

τινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ηπείρου με ομιλητή

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας Χρήστο

Σταυράκο, η δεύτερη αφορά στην προσφορά της οικογέ-

νειας Σίνα και θα μιλήσει ο πρώην δήμαρχος Τάσος Πα-

πασταύρος και στην τρίτη, ο φιλόλογος Μιχάλης

Παντούλας θα αναλύσει το θέμα «από τους εθνικούς

ευεργέτες στη νέα εθνοευεργεσία».

Υπεύθυνοι της διοργάνωσης είναι η Περιφερειακή Σύμ-

βουλος Ιωαννίνων Κέλλυ Καραμάνη και ο πρόεδρος της

ΕΝΑ Νεκτάριος Καλαντζής.

Φιλική βραδιά των 
Ηπειρωτών ο “Ρόβας”

Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο Ρόβας”

καλεί μέλη και φίλους στην ταβέρνα “Θανάσης” στα Βλά-

χικα (Πανος 22) Βάρης, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, από

8.30 μ.μ. Πληροφορίες Πέτρος Θανόπουλος, τηλ.

6942449544.

ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

«Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάται…»

Η Χορωδία Βουλιαγμένης, καθιερωμένη πια παρουσία

στο χώρο του Πολιτισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, έχει και φέτος με μια ποιοτική πρό-

ταση για τους λάτρεις του καλού τραγουδιού.

Συνάντηση στο Λύκειο Βουλιαγμένης την Κυριακή 27

Νοεμβρίου και ώρα 19:00 να θυμηθούμε κορυφαίες

στιγμές της ελληνικής μουσικής κι ας…ραγίσουμε...

Το πρόγραμμα εμπλουτίζουν οι καλλιτέχνες  Βάσω

Κορδώση και Τάσος Ζαφειρίου Με το μαέστρο Αν-

δρέα Μπουτσικάκη στο πιάνο.

Ο βαρύτονος Τάσος Κουσουλέντης, οι: Βασίλης Μα-

ριολής, Maria-Christina Amudson, Μαρίνα Καλογερο-

πούλου-Παξινού και Κυριάκος Δημητρόπουλος 

Με την Stacey Koulouris στο πιάνο

Και η χορωδία του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλιού Βάρης 

Διδασκαλία Χρύσα Βενιώτη. 

Tο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών

Ελλάδος (ΕΕΤΕ) οργανώνει εκδή-

λωση με θέμα την “Ιστορική ανα-
φορά στους φωτογράφους και
κινηματογραφιστές που κατέγρα-
ψαν την πορεία του δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας 1946-1949”, τη

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στις 6.30

μ.μ. στην  Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-

χνών, Πειραιώς 256, στον Ταύρο

(στην αίθουσα «Ντε Κίρικο».

Ομιλητές: 

• Μανώλης Κασιμάτης, φωτογρά-

φος, μέλος του ΕΕΤΕ  

• Γιώργος Μαργαρίτης, Καθηγητής

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης/Α.Π.Θ. στο Τμήμα

Πολιτικών Επιστημών.

Θα μιλήσουν  και θα παρουσιάσουν

φωτογραφικά και κινηματογραφικά

καρέ του Δημοκρατικού Στρατού Ελ-

λάδας / Δ.Σ.Ε. 70 χρόνια από την

ίδρυσή του.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν

φωτογραφίες από τις εκδόσεις του

Δ.Σ.Ε. και στο δεύτερο μέρος θα πα-

ρουσιαστούν φωτογραφικά καρέ

από τις κινηματογραφικές λήψεις

του κινηματογραφικού συνεργείου

του Δ.Σ.Ε. 

Από το έτος 1948 κύριο μέλημα του

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

ήταν η καταγραφή (φωτογραφική

και κινηματογραφική) των δραστη-

ριοτήτων του, πρακτική,  την οποία

είχε ακολουθήσει πριν από αυτόν ο

ΕΛΑΣ κατά την περίοδο της Αντίστα-

σης.  Σκοπός ήταν η παραγωγή

αφ’ενός φωτογραφιών που απο-

στέλλονταν κυρίως σε έντυπα του

εξωτερικού και αφ’ετέρου κινηματο-

γραφικών επικαίρων, τα οποία προ-

βάλλονταν στο  εξωτερικό,

κάνοντας γνωστή την ύπαρξη, τις

δραστηριότητες και τις επιδιώξεις

του. 

Το Φωτοκινηματογραφικό Συνεργείο

του ΔΣΕ  απαρτιζόταν από τον

Γιώργο  Σεβαστίκογλου, προϊστά-

μενο και σεναριογράφο, τον Μάνο

Ζαχαρία, σκηνοθέτη, και τους οπε-

ρατέρ - φωτογράφους Απόστολο

Μουσούρη και Φώτη Ματσάκα με

βοηθούς τον Φαέθωνα, Βλαδίμηρο,

Γιάννη και άλλους. 

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την

δυνατότητα να παρακολουθήσουν

ντοκουμέντα από την πορεία τους.

Επίσκεψη στην Ακρόπολη

με το Σύλλογο “Αγ. Γεώργιο” 

Το Δ.Σ του συλλόγου «ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στο πλαίσιο των πο-

λιτιστικών εκδηλώσεων  του, οργανώνει την Κυριακή

4/12/2016 επίσκεψη στην Ακρόπολη.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Συγκέντρωση και αναχώρηση  από το  γραφείο του συλλό-

γου στις 8 π.μ.

Επίσκεψη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης , στην συνέχεια

προαιρετική επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης με τιμή

εισιτηρίου 5 ευρώ  και σε άτομα άνω των 65 χρονών τιμή 3

ευρώ με την επίδειξη  της ταυτότητας τους.

Τέλος  καφεδάκι στα πλακόστρωτα στενά της Πλάκας, και

στις 13:00 μ.μ συγκέντρωση και επιστροφή στον οικισμό

μας. Η μεταφορά των ενδιαφερομένων θα γίνει με δαπάνη

του συλλόγου.

“Ιστορική αναφορά στους φωτογράφους και κινηματογραφιστές

που κατέγραψαν την πορεία του δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας 1946-1949”

“Ποίηση και πολιτική: 
Συμβατές ή Ασύμβατες”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 σε εκδήλωση  με θέμα: 

“Ποίηση και πολιτική: Συμβατές ή Ασύμβατες“ με ομι-

λητή τον  Δημοσθένη Δόγκα, Πολιτευτή Αττικής - Επι-

κεφαλής της παράταξης “Δημοτική Βούληση” των 3Β.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel

Apartements” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ.

2108941662, 2108940495). Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται: καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

«Παράμετροι της (δια)πλοκής»

O Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός” οργανώνει

ομιλία την Πέμπτη 1/12/16 και ώρα 19.00, με θέμα

«Παράμετροι της (δια)πλοκής» και ομιλητή τον πρό-

εδρο του Συλλόγου Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, κα-

θηγητού της Φιλοσοφικής Σχολής  του

Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» Πλατεία Γ. Καρύτση

8, Αθήνα

Υπεύθυνος οργάνωσης: ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής

Φιλόλογος, τηλ. 6937781003, Είσοδος Ελεύθερη

«ΠΑΝΤΡΟΛΟΓΗΜΑΤΑ»
του Νικολάι Γκόγκολ

Τα «Παντρολογήματα» είναι μια ευφυής, γρήγορη και ξε-

καρδιστική κωμωδία με έντονα ηθογραφικά στοιχεία, αλλά

και ιδιαίτερες φιγούρες που φλερτάρουν ανάμεσα στο αλη-

θινό και το γκροτέσκο. 

Η νέα παραγωγή του Θεάτρου Εξαρχής, με εφαλτήριο το

γέλιο και τη σάτιρα, φιλοδοξεί να ψυχαγωγήσει αλλά και

να αφυπνίσει το θεατρόφιλο κοινό. 

Ο Νικολάι Γκόγκολ, γνωστός από τον «Επιθεωρητή», το «Ημερο-

λόγιο ενός τρελού» και τον «Τάρας Μπούλμπα», είναι ο συγγρα-

φέας που θαυμάζει πολύ ο Τσέχωφ και τον θεωρεί τον

οξυδερκέστερο κοινωνικό συγγραφέα στη Ρωσία των αρχών του

19ου αιώνα. Mηνύματα βαθιά και πανανθρώπινα. 

Μερικοί μικροαστοί καταφεύγουν στα προξενιά για να
βρουν συντρόφους και, κατά έναν απίστευτο τρόπο, βρί-
σκονται όλοι χαμένοι. 

Ημέρες παραστάσεων: κάθε Σάββατο & Κυριακή, από 12

Νοεμβρίου. Ώρες: Σάββατο 9 μ.μ.,  Κυριακή 8 μ.μ.

Κρατήσεις θέσεων: 210-3822661

Θέατρο ΕΞΑΡΧΗΣ

Εμμανουήλ Μπενάκη και Δερβενίων 46 Aθήνα.
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«Ο ρόλος της Οικογένειας
στην πρόληψη της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ –ΣΥΖΗΤΗΣΗ

*Αυστηρά για ενήλικες*

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παι-

δείας και Πολιτισμού και η Ένωση Γονέων και Κη-

δεμόνων Δήμου Κρωπίας προσκαλούν στην

ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση που διοργανώνουν

σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με

θέμα: «Ο ρόλος της Οικογένειας στην πρόληψη

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών»,  την Τε-

τάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 6 μ.μ. στην Αί-

θουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου ( Λεωφ.

Βασ. Κων/νου 47)

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Υπεύθυνη του Συμ-

βουλευτικού Κέντρου Ραφήνας του ΚΕΘΕΑ - ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ, για τους τρόπους πρόληψης

αναγνώρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το έχουμε γράψει και έχει ξανα-

συμβεί. Εδώ και πολλές εβδομά-

δες, η λαϊκή αγορά της Βούλας

δεν διαθέτει χημικές τουαλέτες

για τους παραγωγούς και εμπό-

ρους της Λαϊκής με δραματικά

αποτελέσματα και για τους ίδιους

τους ανθρώπους που βρίσκονται

σε δεινή θέση, αλλά και για την

περιοχή, αφού ανακουφίζονται

στα γύρω - γύρω πάρκα και τις

πρασιές.

Στην προσπάθειά μας να ενημερω-

θούμε γιατί συμβαίνει αυτό, επικοι-

νωνήσαμε με τον πρόεδρο των

λαϊκών αγορών, ο οποίος μας εξή-

γησε ότι έγινε διαγωνισμός εκμί-

σθωσης τουαλετών και την πήρε

την εργολαβία κάποιος άλλος επι-

χειρηματίας, από αυτόν που συνή-

θως την έπαιρνε.

Ετσι ο προηγούμενος προσέφυγε

στα δικαστήρια με ενστάσεις και

ασφαλιστικά μέτρα, με αποτέλε-

σμα να μη μπορούν να τοποθετη-

θούν τουαλέτες από τον ανάδοχο,

εάν δεν ξεκαθαρίσει η υπόθεση!

Και ως γνωστόν τα δικαστήρια

πάνε με ρυθμό χελώνας!

Αρμόδια για το θέμα είναι η Περι-

φέρεια και θα πρέπει να φροντίσει

να το λύσει το θέμα, διότι είναι λο-

γικό οι κάτοικοι γύρω από τους

δρόμους της λαϊκής να αγανα-

κτούν.

Eυθύνη όμως έχει και η Δημοτική

Αρχή, που θα έπρεπε να πιέσει και

να βρει τρόπο να τακτοποιηθεί το

θέμα.

Xωρίς τουαλέτες η λαϊκή αγορά της Βούλας

Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία της περιοχής για

την ανακύκλωση και την καθαριότητα στην πόλη έχει ξε-

κινήσει ο Δήμος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εκδη-

λώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ενημερωτι-

κής εκστρατείας «Καθαρά, μαζί!» του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης. 

Έτσι, αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Δή-

μαρχο, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο επισκέφθηκε σχολεία

του Δήμου και μίλησαν με τους μαθητές, για το πώς η

ανακύκλωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δια-

χείρισης απορριμμάτων μπορεί να αναβαθμίσει την ει-

κόνα της πόλης. 

Στην ομάδα ενημέρωσης συμμετείχαν ο Δήμαρχος, Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο Διευθυντής της Υπηρε-

σίας Καθαριότητας του Δήμου Μιλτιάδης Καβράκος, ο

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νίκος

Βάσης, και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Δημή-

τρης Παπανικολάου. 

Παράλληλα με τους προαναφερόμενους, εκπρόσωποι

της εταιρείας «Cyclefi» παρουσίασαν στους μαθητές το

πρωτοποριακό πρόγραμμα που ξεκινάει στο Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, μέσω του οποίου δίνονται κίνη-

τρα στους δημότες να ανακυκλώνουν.

Ο Δήμαρχος εξήγησε στους μαθητές τα οφέλη για το

Δήμο από την αύξηση της ανακύκλωσης και τους κά-

λεσε να μεταφέρουν μια σύγχρονη περιβαλλοντική

κουλτούρα στις οικογένειές τους. Στους μαθητές δό-

θηκε ενημερωτικό υλικό για τα βήματα που πρέπει όλοι

οι δημότες να ακολουθούν, για μια πιο καθαρή πόλη. 

Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος μετέφερε στα παιδιά την

εικόνα που εισπράττουν όσοι επισκέπτονται τον ΧΥΤΑ

στη Φυλή και τη σημασία της μείωσης των απορριμμά-

των προκειμένου να μην χάνεται ζωτικός χώρος και να

προστατεύεται το περιβάλλον.

Ο Διευθυντής της υπηρεσίας, Μιλτιάδης Καβρακός, εξή-

γησε στους μαθητές τις διαδικασίες για τη σωστή δια-

χείριση των οικιακών απορριμμάτων και μοίρασε σχετικό

ενημερωτικό υλικό.

Ενθουσιασμό προκάλεσε στα παιδιά το πρόγραμμα της

«Cyclefi» και ειδικότερα όταν ενημερώθηκαν, ότι ως αν-

τάλλαγμα για την ανακύκλωση που θα κάνουν από το

σπίτι τους, θα παίρνουν δωρεάν μονάδες μεταφοράς δε-

δομένων για τα κινητά τηλέφωνά τους. 

Τέλος, στην ενημερωτική εκστρατεία συμμετείχε και ο

διεθνής καλαθοσφαιριστής Δημήτρης Παπανικολάου ο

οποίος έδωσε το σύνθημα να ρίχνουμε τα σκουπίδια στο

σωστό καλάθι.

Οι ενημερώσεις έγιναν στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο

Βούλας, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Βουλιαγμένης και στο

1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Βάρης. Θα ακολουθήσουν και

επόμενες μέχρις ότου καλυφθούν όλα τα σχολεία του

Δήμου.

Ανακύκλωση στα κλαδιά

στο Δήμο 3Β

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης έχει αρχίσει

την πρώτη μορφή ανακύκλωσης και αξιοποίησης

άχρηστων υλικών, όπως τα κλαδιά από τα δέντρα

που αφήνουμε στα πεζοδρόμια όταν κλαδεύουμε

τους κήπους.

Αυτά τα κλαδιά, ο Δήμος τα πολτοποιεί και παράγει

λίπασμα, το οποίο σε λίγο καιρό θα μπορεί να διο-

χετεύει στην αγορά.

Αυτός είναι ο λόγος που τα κλαδιά δεν πρέπει να

ανακατεύονται με άλλα αντικείμενα ή σκουπίδια,

γιατί δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά για κάθε φορτίο που πηγαί-

νει ανάμικτο με απορρίμματα, ο Δήμος, χρεώνεται

πρόστιμα.

Για καθαρότερο περιβάλλον λοιπόν τα κλαδιά πρέπει

να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο μαζεμένα και

καθαρά.

Ομως, κε δήμαρχε, οι κηπουροί σας δεν είναι ενημε-

ρωμένοι!!! Και αυτό το βλέπουμε στα πάρκα που μα-

ζεύουν τα κλαδιά και τα αφήνουν μαζί με άλλα

αντικείμενα!

«Βάλ’ το στο καλάθι!»
Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία του Δήμου 3Β
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Την ανάκληση της απόφασης ορισμού της Αντι-

περιφερειάρχη, Αικατερίνης Θανοπούλου και

στην ανάκληση όλων των σχετικών αρμοδιοτή-

των της, προχώρησε 23 Νοεμβρίου 2016, η Πε-

ριφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου.

Αυτό συνέβη μετά την απόρριψη του προϋπολο-

γισμού από την Αικ. Θανοπούλου, η οποία αφού

έκανε μία μεστή εισήγηση, στοιχεία της οποίας

παρουσιάζουμε παρακάτω, καταψήφισε τον προ-

ϋπολογισμό λέγοντας: Αδυνατώ να δώσω θετική

ψήφο σήμερα.

Τοποθέτηση της 

Κατερίνας Θανοπούλου
Αντιπεριφερειάρχη για την Κοινωνική Πολιτική 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

εάν ο προϋπολογισμός ήταν μόνο αριθμοί και τα εκτελε-

στέα έργα μόνο συρραφή προτάσεων και μελετών των ΟΤΑ

Α΄βαθμού, και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Αττικής - σε

αντίθεση με τις λοιπές περιφέρειες και πολύ περισσότερο

με τους δήμους της χώρας - συνεχίζει να έχει ένα σοβαρό

αποθεματικό, θα αρκούσε ένα “ψηφίζουμε και προχωράμε”.

Είναι άραγε έτσι;

Η ραχοκοκκαλιά της εφαρμοσμένης πολιτικής, το εργαλείο

άσκησης, ήταν και είναι ο προϋπολογισμός και οι διαθέσιμοι

πόροι. Αρκεί; Προφανώς όχι. Θα πρέπει να δούμε και να κρί-

νουμε το πολιτικό πλαίσιο (γενικό και κυβερνητικό), το αν-

θρώπινο δυναμικό, την κατεύθυνση, την ιεράρχηση και τις

προτεραιότητες και βεβαίως τη διαβούλευσή του.

Αναλάβαμε το 2014 και αυτός είναι ο τρίτος προϋπολογι-

σμός που καλούμαστε να ψηφίσουμε. Στον πρώτο παραλά-

βαμε, στο δεύτερο εισαγάγαμε μέρος των δεσμεύσεών μας

ιεραρχώντας την κοινωνική προστασία ως δομική. Στον

τρίτο, τον παρόντα, δίνονται πλέον επί της ουσίας οι κα-

τευθύνσεις της διοίκησης. Άκουσα για αναπτυξιακή πολι-

τική και κοινωνική διάσταση. Σε όφελος ποιων και πώς;

Θυμίζω εδώ και καταθέτω από το πρόγραμμα της Δύναμης

Ζωής (σελ. 8 και 9):

“Οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις και οι εκλεχτοί τους

στις περιφέρειες όλης της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη μεγαλύ-

τερη περιφέρεια της Αττικής, είναι αποφασισμένες να ολο-

κληρώσουν και να παγιώσουν την καταστροφή που

προκαλεί η πολιτική των μνημονίων. Θα συνεχίσουν δριμύ-

τερη την υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων εισοδημά-

των, θα οδηγήσουν σε ακόμη περισσότερα λουκέτα τις

μικρές επιχειρήσεις, θα διαλύσουν ό,τι απέμεινε από το κοι-

νωνικό κράτος και τα δημόσια αγαθά. Το σχέδιό τους είναι

να εκποιήσουν ακόμη περισσότερο τη δημόσια περιουσία,

να συνεχίσουν την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλον-

τος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής (...) Αν αυτές

και άλλες παρεμφερείς επιλογές δεν ανατραπούν άρδην,

οι εκλεχτοί του μνημονιακού μπλοκ θα χύνουν κροκοδείλια

δάκρυα όταν τα δημοτικά τέλη θα αυξάνονται και τα χρή-

ματα για κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική θα είναι ανύ-

παρκτα, όταν περιοχές της Αττικής θα πλημυρίζουν εξαιτίας

των κλειστών ρεμάτων και της αποψίλωσης των περιαστι-

κών δασών, όταν το νερό θα ακριβαίνει και η ποιότητα του

θα υποβαθμίζεται για να κερδίζουν οι πολυεθνικές και οι εγ-

χώριοι συνεργάτες τους.” 

Αν συνεχίζουμε εμπράκτως να διεκδικούμε τα ίδια, θα

έπρεπε ο υπό συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμός να

έχει, πέραν της λογιστικής παράθεσης και εισήγησης, αφε-

νός και πολιτική εισήγηση, αφετέρου να έχουν προηγηθεί

ή και να γίνουν δράσεις, πρωτοβουλίες, συντονισμοί ενάν-

τια στις μνημονιακές πολιτικές, με ταυτόχρονα μέτρα όχι

απλά ανακούφισης αλλά ουσιαστικής στήριξης των πλητ-

τόμενων πολιτών. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, δηλώνεται η

παρέκκλιση από τις δεσμεύσεις μας, βάσει των οποίων στη-

ριχτήκαμε από τους συμπολίτες μας.

[...]

Ο στρατηγικός σχεδιασμός σε έργα υποδομών δεν μπορεί

να είναι απλώς ένταξη των πάντων ή απένταξη μερικών. Θα

πρέπει να δούμε τα κριτήρια σε διαβούλευση με τους δή-

μους και τους πολίτες. Από τις παιδικές χαρές μέχρι τα αν-

τιπλημμυρικά, από τις πεζογέφυρες μέχρι τις κοινωνικές

δομές, επιβάλλεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και εδώ

υπάρχουν σοβαρά κενά.

Αξίζει εδώ να αναφερθεί η τεράστια δυσκολία εφαρμογής

και υλοποίησης, εξαιτίας του Καλλικρατικού Πλαισίου, του

επιμέρους νομοθετικού πλαισίου και βεβαίως της αποκεν-

τρωμένης διοίκησης και των, έως και τώρα, “μπλεγμένων”

αρμοδιοτήτων με αποτέλεσμα και την ελλιπή απορόφηση.

Για παράδειγμα, πλειάδα προγραμμάτων υγείας - έτοιμων

και τα καταθέτω- σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και τις

πρωτοβάθμιες δομές και τα σωφρονιστικά Ιδρύματα ( Αγ.

Σάββας, Αγλαϊα-Κυριακού- Μεταξά κλπ Αυλώνα, Κορυδαλ-

λός) παγώνουν ή καθυστερούν εξαιτίας του πλαισίου

(άρθρο 186 Καλλικράτη) και των αρμοδιοτήτων της απο-

κεντρωμένης. Ερωτήματα προς υπουργεία δεν απαντώνται,

προτάσεις αλλαγών δεν υιοθετούνται και έχουν γίνει. Με

αποτέλεσμα να γίνεται το ελάχιστο χωρίς, ταυτόχρονα με

την προσπάθεια υλοποίησης, να ασκούμε έντονη κριτική

στην κυβέρνηση που άλλα έλεγε και άλλα πλέον λέει.

Το δίχτυ κοινωνικής προστασίας όπως το οραματιστήκαμε,

και ήταν στις πρώτες μας ιεραρχήσεις και έχουν γίνει τε-

ράστιες προσπάθειες, δεν είναι αρκετό. Επιτυχής υλοποί-

ηση προγραμμάτων σίτισης, δεκατιανό σε σχολεία,

συμβάσεις με δήμους για στήριξη κοινωνικών δομών , 2 εκ.

σε φορείς παιδικής προστασίας, 1 εκ. μέσω των λαϊκών

αγορών και άλλα που έχουν δημοσιοποιηθεί και θα τα ξα-

ναδημοσιοποιήσω τις επόμενες μέρες, έγιναν. Προγράμ-

ματα για τις εξαρτήσεις, δομές ΟΚΑΝΑ κλπ., πολιτική και

προγράμματα για ιδρύματα, για τα ΑμεΑ, διεθνής διαγωνι-

σμός για ράμπες αυτόνομης πρόσβασης στις θάλασσες,

διεθνές φεστιβάλ ΑΜΕΑ κ.ά υπήρξαν. Όμως πολλά πάγω-

σαν ή καθυστέρησαν με κίνδυνο να μην απορροφηθούν, ή

μετακινήθηκαν για το 2017 ενώ μπορούσαν να υλοποιηθούν

εντός του 2016.

Προτάσεις ταυτόχρονων αλλαγών νόμων και θέσπισης κρι-

τήρίων για προνοιακούς φορείς, στοχεύσεις αποϊδρυματο-

ποίησης κατατέθηκαν, τις καταθέτω και εδώ. Έως τώρα

δυστυχώς δεν έχει υπάρξει αλλαγή. Το ίδιο και σε μία τιτά-

νια προσπάθεια που αφορά τις αναδοχές και τις τεκνοθε-

σίες. Σε ό,τι δε αφορά κοινωνικές δομές δήμων, υπάρχει

και πρόβλημα και καθυστέρηση. Καταθέτω πρόταση και

εδώ. Ενώ, ταυτόχρονα, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση διεύ-

ρυνσης του προγράμματος για τη ΔΕΗ που θα καλύπτει

τους συμπολίτες μας που αδυνατούν να εισαχθούν σε ρύθ-

μιση και να πληρώσουν, με βάση το χάρτη φτώχειας. Η

ύπαρξη δε ΚΑΕ “κουμπαράδων” δυσχεραίνει την υλοποί-

ηση.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Κινούμαστε ως εφαρμοστές

της κεντρικής πολιτικής, ή ενώ υλοποιούμε ταυτόχρονα

διεκδικούμε και προτάσσουμε τις αναγκαίες αλλαγές;

Υπάρχει αυτοτέλεια στην πολιτική μας και πού αυτό φαίνε-

ται;

Ταυτόχρονα, στον προϋπολογισμό υπάρχουν κωδικοί για

τεχνικούς συμβούλους (ωρίμανση έργων, αντιπλημμυρικά,

Φαληρικό, Προσφυγικά, κοινωνικές δομές, υδραυλικές με-

λέτες κλπ)  με καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά της τάξης

των 500 χλδ έως και 1εκ ευρώ (βλ. παραπομπή στο τέλος).

Με ποιές διαδικασίες και γιατί; Κομβικό επίσης το ζήτημα

των έργων υποδομών στην ανάπλαση του Φαληρικού,

καθώς ο τίτλος του έργου μιλά για α΄φάση. Βεβαίως λοιπόν

σε αντιπλημμυρικά έργα που τα ζητούν δήμοι και πολίτες

και σε έργα δρόμων, όμως τότε απλά θα πρέπει να αλλάξει

ο τίτλος του έργου αυτού.

Τέλος, και όχι λιγότερο σημαντικό, το ζήτημα της χρημα-

τοδότησης του εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης, χωρίς

να υποκαθιστούμε το κράτος αλλά δίνοντας μέσω της κί-

νησης αυτής τη δυναμική της στόχευσης και της ενίσχυσης

της πρότασης αυτής και του σχεδιασμου.

Κλείνοντας: Αδυνατώ να δώσω θετική ψήφο σήμερα για

όλους αυτούς τους λόγους. Παίρνω το πολιτικό βάρος της

πράξης μου, αναμένοντας τις απαντήσεις. Παίρνω το πολι-

τικό βάρος και σε ό,τι αφορά τη θέση μου στη Διοίκηση και

στην παράταξη, έχοντας αγωνιστεί για όσα πίστεψα πως

μπορούν να γίνουν και για όσα με ψήφισαν και με στήριξαν

να τα πράξω.

Ρωτώ λοιπόν: Mήπως το καράβι αρμενίζει σε άλλο γιαλό?

Αν όχι, σφάλλω και θα φανεί. Αν ναι, θα πρέπει όλοι να

προβληματιστούμε. Κινήθηκα, στο βαθμό που μπόρεσα, με

ήθος και ανιδιοτέλεια, χωρίς κραυγαλέες αντιπαραθέσεις

κι έτσι θα συνεχίσω.

Η Κατερίνα Θανοπούλου είναι:

Πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος της ΦΜΣ, με μετα-

πτυχιακές σπουδές στην «Ειδική Αγωγή», στην «Εξ Απο-

στάσεως Εκπαίδευση» και στη «Διαπολιτισμική

εκπαίδευση».Καθηγήτρια σε διάφορες βαθμίδες της εκπαί-

δευσης (Β/μια, Γ/μια, ΟΑΕΔ, ΣΔΕ, ΙΕΚ,ΚΕΚ, σχολεία και

δομές Ειδικής Αγωγής- ΚΕΔΔΥ) και συνδικαλίστρια εδώ και

25χρόνια. Από το 2010 μόνιμη εκπαιδευτικός ειδικής αγω-

γής στο ΥΠΕΠΘ.

Την Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής

“κλάδεψε” η Περιφερειάρχης Αττικής
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«Οι δε ποθεύντες εν ήματι γηράσκουσιν» Θεόκριτος 
Δηλαδή  «Όσοι αγαπούν γερνούν ακόμα και σε μια μέρα».

Ο Θεόκριτος σε όλα σχεδόν τα ποιήματά μεμψιμοιρεί για μια
χαμένη ή και  ανεκπλήρωτη αγάπη.
Ήδη από το  προηγούμενο άρθρο είχαμε αρχίσει λίγο πιο πολύ
να μιλάμε για τον Θεόκριτο, το βιογραφικό του και τον ποι-
ητικό του λόγο.  Σκοπός αυτού του δεύτερου μέρους είναι να
ακουστεί,  όσο βέβαια η οικονομία του χώρου το επιτρέπει,  πιο
ατόφια  η φωνή του ποιητή έστω και κατ’ ανάγκην σε μετά-
φραση. 
Τα ποιήματα του,  σε πολύ κόσμο, ίσως και να μην  είναι γνω-
στά.  Αυτά κυλούν σε ένα σχοινιοτενές  παραπονιάρικο μουρ-
μουρητό για ένα έρωτα που δεν πραγματοποιείται, και
καταλήγει σε ένα θλιβερό συμβιβασμό. Σε πολλές στροφές
στο στίχο κυριαρχεί ο διάλογος, στον οποίον εμπλέκεται  ευ-
καιριακά και η προβολή κάποιων όμορφων στιγμών από τη
απλή ζωή, ή και ο θαυμασμός της φύσης. 

Ας προχωρήσομε όμως στο προκείμενο. 
Στο ποίημα “Βουκολίσκος” ο μικρός αγροίκος, αλλά τρυφερός
βοσκός, αγαπά και ερωτεύεται την Ευνίκη. Η Ευνίκη  μια  κόρη,
όμορφη υπερήφανη,  που ζει στο χωριό, με τον καλύτερο κάπως
όποιο  συγκριτικά πολιτισμό, τον αρνείται, τον απορρίπτει.
Στον αρχαίο στίχο, η μετάφραση έχει γίνει από τον ποιητή
Ιωάννη Πολέμη και μάλιστα πολύ επιτυχημένα, και  εδώ σή-
μερα παρατίθεται σε επιλεκτική  σταχυολόγηση.  

«Γλυκό φιλάκι εζήτησα να πάρω από την Ευνίκη/
κι εκείνη μ΄ανεγέλασε και τέτοια λόγια μούπε/΄

«Γκρεμίσου κακορίζικε, και φύγε από μπροστά μου/ 
βοσκός εσύ πως τόλμησες, φιλί να μού ζητήσεις / 
Εγώ δεν εσυνήθισα να με φιλούν χωριάτες /
μόνο σε χείλη χωριανά, κολλώ τα δυό μου χείλη./ 
Εσύ μήτε στον ύπνο σου, ποτέ θα με φιλήσεις/ 
Τα χείλη σου έχουν αρρωστιά, κι έχεις και  χέρια  μαύρα /
κι η μυρουδιά σου είναι κακιά. Φύγε μη με λερώνεις»».  

Κι έφυγε με παράτησε,  κι εμέ ο θυμός με πνίγει /
πώς έτσι με περίπαιξε, με τόσες χάρες που΄χω! \ 

Βοσκοί, δεν είμαι ομορφονιός; Πείτε μου την αλήθεια, \
ή  μήπως άξαφνα ο θεός, άλλαξε τη θωριά μου; /
Γιατί άλλοτε στην όψη μου, σγουρό το χνούδι ανθούσε
κι έσκιαζε και εστόλιζε τά κατωσάγωνά μου/
όπως του δέντρου τον κορμό, χλωρός κισσός  στολίζει/».
Και  ο βοσκός συνεχίζει με παράπονο να διαφημίζει  την

ομορφάδα του, παραμιλώντας πως:  
«και μόνο εκείνη χωριανή δεν μούδειξεν αγάπη»

Και  κλαψουρίζοντας: «γιατί  μήπως και ο θεός ο Διόνυσος δεν
έβοσκε βόδια, να όμως που  και η Αφροδίτη ακόμα τον αγά-
πησε.  Αλλά  και ο Ενδυμίων, δεν ήταν βοϊδολάτης και όμως
τον αγάπησε η  Σελήνη».      
Και στον στίχο:
«Μόνο  η Ευνίκη πιο όμορφη τάχα, και απ’ την Κυβέλη /
αυτή δεν καταδέχεται, δε θέλει βοϊδολάτη /
Και συ Αφροδίτη εδώ κι εμπρός, μην αγαπάς εκείνον/
μην τον γυρεύεις στο βουνό, μη τον ζητάς στη χώρα /

/ μα μόνη κι ολομόναχη τη νύχτα να κοιμάσαι»

Το παράπονο και η τρυφερότητα του λόγου  που έρχεται    σε
μια εσωτερική απόγνωση, αποσπούν  συμπάθεια και  θαυμα-
σμό. Και περισσότερο   αν αναλογιστείς   σε ποιά  χρόνια  γρά-
φτηκαν αυτά τα λόγια.
Στο ποίημα ‘’Κύκλωπας’’,  ο Πολύφημος, ο γυιός του  θεού Πο-
σειδώνα,  αγαπά την νύμφη, την θαλάσσια Γαλάτεια, και η
ψυχή του καταποντίζεται σε ένα παραλήρημα ερωτικό.
Και καθισμένος σε ένα βράχο επάνω από το κύμα, περιμένει
να αντικρύσει τη Γαλάτεια  που θα  αναδυθεί από το κύμα. Πε-
ριμένοντας συνομιλεί με τον φίλο  του, τον γιατρό Νικία.  
«Για την αγάπη γιατρικό, Νικία θαρρώ δεν είναι /
άλλο, μήτε  σκόνη, ούτε αλοιφή,  μοναχά το τραγούδι.

/  Αυτό γλυκαίνει τον καϋμό, αυτό τον βαλσαμώνει» 

Τον πόνο του  έτσι πέρναγε αλαφρά, κι ο Κύκλωπάς μας  /
ο αρχαίος Πολύφημος, σαν αγαπούσε την Γαλάτεια /
τότε που μόλις έβγαζε, της ήβης το χνουδάκι/. 
«για δε με με θες που σ’ άγαπω, τί φεύγεις μακρυά μου ?

/ απο τη μυζύθρα πιο λευκή, πιο τρυφερή απ΄ το αρνάκι/  
κι άμα ξυπνήσω χάνεσαι,  μες το γυαλό τρεχάτη /
Το ξέρω κόρη μου όλογλυκιά, γιατί έτσι μ΄αποφευγεις /
γιατί ένα φρύδι έχω πυκνό, σ΄ όλο το μέτωπό μου/
που αρχίζει από  τα΄να αφτί, κι ίσαμε το άλλο φτάνει/
κι έχω ένα μάτι μοναχά, και μια μεγάλη μύτη /…… 

Άν ήταν νάβγεις στη στεριά, Γαλάτεια και να μείνεις /
Να ξεχαστείς, όπως εγώ, ξεχάνουμε ως τώρα/
μαζί μου ας ήταν να ήθελες, τα πρόβατα  να βόσκεις / 

να αρμέγεις γάλα  και τυρί, με την πιτυά να πήζεις/» 

Αλλά ο  Κύκλωπας συνέρχεται  γρήγορα  και με  ένα εσωτε-
ρικό μονόλογο,  βρίσκει την ισορροπία. 
«Κύκλωπα, Κύκλωπα. Που πάνε τα μυαλά σου/
Άν στη σπηλιά σου γύριζες,  κι αν έπλεκες  καλάθια/ 
και χόρτο για τα πρόβατα, τα γέμιζες θε να΄σουν  /
πιο γνωστικός. Ζήσε όπως ζής,  μην κυνηγάς τους ίσκιους /
Μι ΄άλλη Γαλάτεια θε να βρείς, κι ίσως καλύτερή  της/ 

Κόρες πολλές με προσκαλούν, να παίζουμε  τη νύχτα, /

κι όλες γελούν χαρούμενα, σαν τις γλυκοκυττάζω /
που πάει να πεί  πως μες στη γης, αυτή κι εγώ κάτι αξίζω/.»  
Τον έρωτα έτσι ο Κύκλωπας, γιάτρευε τραγουδώντας/
Και κάλιο πέρναγε παρά, αν σκόρπιζε χρυσάφι. 
Η μετάφραση του παραπάνω είναι του Σπύρου Παναγιωτόπουλου. 

Ο Γεώργιος Δροσίνης με το πηγαίο του ταλέντο, έρχεται και
μεταφράζει τους ‘’Αλιείς’’.
Δυό γέροι ψαροκυνηγοί, μαζ’ ήταν πλαγιασμένοι/
πάνω στα βούρλα τα στεγνά, μεσ΄ στην πλεκτή καλύβα /
Της ψαρικής τα σύνεργα, είχαν εκεί  κοντά τους /
τα κοφινάκια τα ρηχά, τα μακρυά καλάμια /

τα αγκίστρια,  τα δολώματα, τις πετονιές, τα δίχτυα/ 
τα βρόχια τους και τα κουπιά, και τη γριά τους βάρκα/  
Και κάτω από τα κεφάλια τους, αντί για προσκεφάλι / 
ένα στενό κοντόψαθο και ρούχο για  στρωσίδι./

Αυτά είναι όλα τα σύνεργα και πλούτη των ψαράδων/
δεν έχουν θύρα με κλειδί, και φύλακά τους σκύλο /
μηδέ φοβούνται από κλεψιά – η φτώχια τούς φυλάει/ 

έπειτα δα και γείτονα, δεν έχουνε κανένα/ 
και γύρω βρέχει η θάλασσα τη χαμηλή καλύβα /
Δεν ήτανε μεσουρανίς ακόμα το φεγγάρι/
κι οι δυό ψαράδες ξύπνησαν, απ’ της δουλειάς την έννοια/
κι διώξανε τον ύπνο τους, κι άρχισαν να μιλούνε /

«Ψέματα λένε σύντροφε, πως τάχατες οι νύχτες /
το καλοκαίρι είν’ μικρές, που μεγαλώνει ημέρα;/
Εγώ είδα τόσα ονείρατα, κι ακόμα πού να φέξει/
Μην τύχει και γελάστηκα, για μάκρυναν οι ώρες;»

«Άδικα βρίζεις γέρο μου, τ’ όμορφο καλοκαίρι/ 
δεν παραστράτησε ο καιρός, από τον ίσιο δρόμο / 
μόνον οι έννοιες σε ξυπνούν, και τις νυχτιές μακραίνουν».

Σε συνέχεια ο ψαράς αρχίζει να διηγείται ένα  περίεργο όνειρο
που είδε. Ψάρευε λέει. Το αγκίστρι του τσίμπησε άγρια και
όταν το τράβηξε, τράβηξε μαζί και ένα μεγάλο ολόχρυσο ψάρι.

«Προσεκτικά ξεκάρφωσα, τ΄αγκίστρι από τα χείλη/
Μήπως τυχόν το σίδερο, και ξύσει το χρυσάφι.

Τώρριξα πάνω στη στεριά, κι ορκίστηκα και είπα/ 
πως δε θε να πατήσω πιά, στο πέλαγος το πόδι/ 
παρά θα ζήσω στη στεριά, με το χρυσάφι πούχω./
Τα είδα αυτά και ξύπνησα, και τώρα σύντροφέ μου/ 
Πες μου  και συ τη γνώμη σου, γιατί πολύ φοβάμαι/ 
Μ’ αυτόν τον όρκο που έκαμα, μην πέσω σε αμαρτία.»

«Κι εγώ σου λέω σύντροφε, καθόλου μη φοβάσαι /
Γιατί μηδ΄ όρκον έκανες, και μηδέ ψάρι βρήκες  / 

ήτανε ψεύτικο τ’ όνειρο, κι αν θες να βγή στ΄αλήθεια  / 
ψάρευε ψάρια αληθινά, με κόκκαλα και κρέας /
γιατί με ονείρατα χρυσά, της πείνας θα πεθάνεις»  

Βοηθήματα 
1) Περιοδικό Ελληνική Δημιουργία:‘ “Αφιέρωμα στον Θεόκριτο”, τεύχ. 124
/1953
2)  Θεόκριτος: “Βουκολική ποίηση”, Εκδ. Ζήτρος
3) Αlfred & Maurice Croiset :’’Manuel di histoire de a literature grecque’’’.
4) Διόδωρος Σικελιώτης ‘’’ Ιστορική Βιβλιοθήκη ‘’ Εκδ . Γεωργιάδης      

Ο Θεόκριτος και η 
βουκολική ποίηση

Μέρος δεύτερο

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου

Άξιος ο μισθός του!

Την περασμένη εβδομάδα έτυχε να δω το δελτίο ειδήσεων

με το κ. Νίκο Ευαγγελάτο και λυπήθηκα πολύ για την πα-

ρουσία και τα λεγόμενα του σχολιαστή της Αυγής του δη-

μοσιογράφου κ. Ανδρέα Πετρόπουλου.

Ο εν λόγω κύριος από ότι ... 

φαίνεται έχει αναλάβει εργολαβικά στα διάφορα τηλεο-

πτικά πάνελ την υπεράσπιση της μνημονιακής μετάλλαξης

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Στο συγκεκριμένο λοιπόν δελτίο προσπάθησε να υποβαθ-

μίσει τις πρόσφατες καταστροφές στην επέτειο της 17ης

Νοέμβρη γύρω και μέσα στο Πολυτεχνείο των κουκουλο-

φόρων και παρακρατικών τα οποία εδώ και χρόνια υποστη-

ρίζουν και υποθάλπουν όλες οι κυβερνήσεις προκειμένου

να αποπροσανατολίζουν, αλλά και να φοβίζουν τους Έλλη-

νες πολίτες που στενάζουν από τις φορομπηχτικές τους

πολιτικές.

Η ξεφτίλα του βέβαια χτύπησε “Βυσσινί” όταν χαρακτήρισε

"απλό πανί" την Ελληνική σημαία που τα Κ(α)λόπαιδα του

συστήματος έκαψαν σε απευθείας μετάδοση μπροστά στα

μάτια εκατοντάδων χιλιάδων εμβρόντητων συμπατριωτών

μας!

κ. Πετρόπουλε όπως γνωρίζεται η Σημαία μας μαζί με τον

Εθνικό μας ύμνο είναι η παγκόσμια ταυτότητα της πατρίδας

μας δηλαδή είναι τα Εθνικά μας Σύμβολα και μάλιστα υπάρ-

χει και νόμος ο οποίος τιμωρεί όσους τα καταστρέφουν ή

τα προσβάλλουν και δεν επιτρεπόταν να προσπαθήσετε να

υποβαθμίσετε με γελοία επιχειρήματα αυτό το απεχθές και

κατάπτυστο γεγονός το οποίο να είστε σίγουρος ότι πρό-

σβαλε και λύπησε πιο πολλούς από όσους φαντάζεστε.

Ναι, πολλούς που πιθανόν παλαιότερα σας θεωρούσαν σο-

βαρό δημοσιογράφο και με το τωρινό σας κατάντημα σίγουρα

θα σας τοποθετήσουν δίπλα σε όλους τους γνωστούς δημο-

σιοκάφρους που εδώ και χρόνια προσπαθούσαν και προσπα-

θούν να μας πείσουν ότι το μαύρο είναι άσπρο και ότι τα

μνημόνια που και εσείς υπηρετείτε τώρα (με περίσσια προθυ-

μία και αποτελεσματικότητα) … Ευλογία!

Άξιος λοιπόν ο μισθός σας!!!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr 
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Κερδοσκοπούν 
απ’ το αίμα μας... 

«Το ιταλικό δημοψήφισμα και η αρχή του τέλους της
ευρωζώνης!» Mε αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε άρθρο

στις εφημερίδα Financial Times και έχει προκαλέσει

“ρίγη” στις “κλειστές” πόρτες της Ευρωπαϊκής συντε-

χνίας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ενωση, μόνον Ένωση δεν

είναι όπως αποδεικνύουν καθημερινά τα πράγματα.

Γι’ αυτό η Αγγλία είχε μείνει έξω από το νόμισμα,

σοφά πράττοντας, και σήμερα βγαίνει και από την “οι-

κογένεια”.

Η Ε.Ε. είναι μία συντεχνία οικονομικών συμφερόντων,

που  φροντίζει να πλουτίζουν οι “κλειστές” κάστες εις

βάρος των απλών μελών...

Ετσι λοιπόν, παρά τις ζεστές θερμοκρασίες, τους έχει

λούσει κρύος ιδρώτας για το αποτέλεσμα που θα

φέρει το  Ιταλικό δημοψήφισμα για τις αλλαγές στο

Σύνταγμα στις 4 Δεκεμβρίου.

Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό για την Ε.Ε. το “που-

λόβερ” έχει αρχίσει να ξηλώνεται για τα καλά...

Η φτώχεια και η πείνα των λαών, που επίμονα επιβάλ-

λει η Γερμανοκρατούμενη Ε.Ε. δεν μπορεί να έχει συ-

νέχεια. Ο πρώτος και κύριος οφελιμένος της κρίσης

είναι η Γερμανία και ακολουθούν και άλλες χώρες του

βορρά.

Με βάση τους υπολογισμούς του γερμανικού ινστι-

τούτου οικονομικών ερευνών Halle Institute, το Βερο-

λίνο πραγματοποίησε «συνολική εξοικονόμηση
δημοσιονομικών δαπανών τουλάχιστον 100 δισεκα-

τομμυρίων ευρώ τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια».
Η έρευνα είναι του 2015.

Απ’ την άλλη η απόδοση της ιταλικής οικονομίας από

το 1999 που υιοθετήθηκε το ευρώ, υποχώρησε κατά

5% περίπου,  όταν σε Γερμανία και Γαλλία αυξήθηκε

κατά περίπου 10%!

Και αντί να χαλαρώσουν την ασφυκτική επιβολή

επάνω στα άλλα κράτη και τους λαούς, κουνάνε συ-

νεχώς το δάχτυλο. Θέλουν κι άλλο αίμα! Γιατί από το

αίμα μας παίρνουν, στραγγίζουν και την τελευταία

ρανίδα του λαού που πλέον παίνεται.

Εφορία και στο ...κρεβάτι μας!

Ελέγχους  και μέσα στα σπίτια μας, θα μπορεί να κάνει

η Εφορία παρουσία βέβαια  δικαστικού λειτουργού σύμ-

φωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία

Δημοσίων Εσόδων, Ν 4410/2016.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Υπάρχει ένας κόσμος απαράμιλλης ομορφιάς και επι-

βλητικής πολυπλοκότητας, ο οποίος μένει αόρατος από

τους ανθρώπους γιατί είναι πολύ - πολύ μικρός!!!

Με ένα ηλεκτρονικό τηλεσκόπιο σάρωσης, γίνεται ορα-

τός αυτός ο υπέροχος κόσμος, αφού μπορεί να γίνει

μεγαλύτερο ένα αντικείμενο κατά 200.000 φορές!

Η επιστήμη που ασχολείται μ’ αυτό του κόσμο - νανο,

λέγεται Νανοεπιστήμη και ασχολείται με τη Νανομη-

χανική, που είναι κλάδος της φυσικής και ειδικότερα

της Μηχανικής. Οι επιστημονικές αυτές επιδόσεις ανα-

πτύχθηκαν τα τελευταία 30-40 χρόνια και ο όρος

“Νανο” δόθηκε από ένα Ιάπωνα καθηγητή το 1974, γιατί

πίστευε ότι μόνο η ελληνική λέξη “νάνο”, (που σημαίνει

τον πιο μικρό, από το κανονικό μέγεθος άνθρωπο), θα

μπορούσε να δώσει τη σωστή έννοια στην καινούργια

επιστήμη!

Ο αξιότιμος καθηγητής κ. Κυριάκος Κομβόπουλος, που

εργάζεται στο τμήμα της Μηχανολογίας του Πανεπι-

στημίου Berkelen της Καλιφόρνια, είναι διεθνώς γνω-

στός για την πρωτοπόρα έρευνά του στις

Νανοεπιστήμες και στη Νανομηχανική, που έχουν επι-

πτώσεις σε πολλές εκκολαπτόμενες επιστημονικές

εφαρμογές, όπως στις επικοινωνίες, στη μικροηλεκτρο-

νική, στην αποθήκευση δεδομένων και στη βιοτεχνο-

λογία!

Πόσο όμως είναι σύγχρονες οι γνώσεις αυτής της επι-

στήμης; Γιατί όταν πάμε στα βάθη του χρόνου, βλέ-

πουμε ότι άλλη μια φορά και εδώ, την πρωτιά την

κατέχουν οι Έλληνες! Μπορεί η πρωτιά των Ελλήνων

να γίνεται κουραστική, ίσως και σε μερικούς αντιπαθη-

τική, αλλά αυτή είναι η αλήθεια!!

Τον 4ο αι μ.Χ. οι αρχαιολόγοι έμειναν άναυδοι, από την

ομορφιά ενός ελληνικού ποτηριού που το ονόμασαν

«κύπελο του Λυκούργου», γιατί έχει διάτρητη την

σκηνή της πάλης του Διονύσου με τον Βασιλιά της θρέ-

ψης του Λυκούργου! Ίσως το κύπελο είχε κατασκευα-

στεί την Αλεξάνδρεια. Το ποτήρι είναι κατασκευασμένο

από διχροϊκό γυαλί, δηλαδή που αλλάζει δύο χρώματα

από τον τρόπο που πέφτουν απάνω του οι ακτίνες του

φωτός και αυτό γίνεται γιατί το γυαλί περιέχει από την

κατασκευή του σωματίδια χρυσού και αργύρου, που

είχαν το μέγεθος ενός “ατόμου”. 

Άτομο* λέγεται το μικρότερο μέρος της ύλης το οποίο

δεν κόβεται, δηλαδή δεν τέμνεται (α+τομή) και πήρε

αυτή την ονομασία από τον Έλληνα φυσικό - φιλόσοφο

Δημόκριτο, που είχε γεννηθεί στα Άβδηρα της Θράκης

γύρω στα 460 π.Χ. και είναι ο θεμελιωτής της ατομικής

και της πυρηνικής θεωρίας. Δάσκαλός του ήταν ο Λεύ-

κιππος, ο οποίος του δίδαξε την ατομική θεωρία και ο

Δημόκριτος την επέκτεινε σε όλα τα φυσικά φαινό-

μενα, ανοίγοντας τις πύλες στις φυσικές επιστήμες. Με

το όνομά του τιμήθηκε το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυ-

σικών Επιστημών, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας

του 1950 και το 1985 έγινε αυτοδιοικούμενο, πήρε το

όνομα “Δημόκριτος” ΕΚΕΦΕ και βρίσκεται στην Αγ. Πα-

ρασκευή Αττικής.

Για να κατασκευαστεί αυτό το γυάλινο διχροϊκό ποτήρι

ο κατασκευαστής είχε γνώσεις νανοεπιστήμης και να-

νοτεχνικής!!! Το ποτήρι άλλαζε το πράσινο χρώμα του

και γινόταν ημιδιαφανές κόκκινο, από την γωνία, με την

οποία έπεφτε απάνω του κάθε φωτεινή πηγή! Σήμερα

βρίσκεται πού αλλού; στο Μουσείο του Λονδίνου!

Με την Νανοτεχνολογία μπορούμε να κάνουμε χρήση

λειτουργικών δομών μεγέθους μεταξύ 1 έως 100 να-

νομέτρων (n m), το ένα νανόμετρο ισούται περίπου με

1/80.000 μιας ανθρώπινης

τρίχας ή με το μήκος 10

ατόμων υδρογόνου (Η) αν τα βάλουμε στη σειρά!

Η Νανοεπιστήμη ασχολείται με τη μελέτη φαινομένων

στη νανοκλίμακα.

Οι εφαρμογές στη νανοτεχνολογία είναι αναρρίθμητες

και επηρεάζουν τη ζωή μας σε πολλούς τομείς, όπως

στον οικονομικό και στον κοινωνικό, βελτιώνοντάς την,

αλλά και την χημεία, την βιολογία και την ιατρική!

Το βραβείο Νόμπελ της χημείας δόθηκε σε τρεις επι-

στήμονες χημικούς μηχανικούς, που έφτιαξαν μια “να-

νομηχανή”, που έχει μέγεθος 500 φορές μικρότερη από

ένα κόκο αλατιού και μοιάζει με ξαπλωμένο ανθρωπάκι

που προχωράει κουνώντας πολύ γρήγορα κάτι υποτυ-

πώδη ποδαράκια!

Το σώμα του αποτελείται από μικρά ενωμένα πολύ-

χρωμα σφαιρίδια. Η ταχύτητά του φτάνει τις 18.000

στροφές ανά λεπτό, δηλαδή όσες περίπου έχει η μη-

χανή ενός αεροπλάνου τζετ και έχει διάρκεια 15

ωρών!!!

Υπάρχει νανομηχανή που χωράει σε ανθρώπινο κύτ-

ταρο και θα χρησιμοποιηθεί μέσα στο ανθρώπινο σώμα,

ρυθμίζοντας την ινσουλίνη στους διαβητικούς ή θα με-

ταφέρει αντικαρκινικά φάρμακα μόνο στα καρκινοπαθή

κύτταρα, χωρίς να ενοχλεί τα υγιή κύτταρα.

Η νανομηχανική μπορεί να μετατρέπει την ηλεκτρική

ενέργεια σε χημική κίνηση!!!

Ας ευχηθούμε να γίνει σωστή και ειρηνική η χρήση της

νανοεπιστήμης!

――――
* Το άτομο αποτελείται από πύρήνα που πριέχει θετικά φορτι-

σμένα σωματίδια, που λέγονται πρωτόνια και από τα ουδέτερα

φορτισμένα νετρόνια (neutro = ουδέτερο) και γύρω από τον συμ-

παγή πυρήνα, σχηματίζουν “ηλεκτρονικό νέφος” τα αρνητικά φορ-

τισμένα ηλεκτρόνια, που είναι ίσα στον αριθμό με τα πρωτόνια)

H ελληνική πρωτιά στον αόρατο κόσμο της νανοεπιστήμης!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ποτέ μην προσπεράσεις τη βία πάνω στο σώμα σου.

Ποτέ μην πεις· είναι η τελευταία φορά. Μίλα. Γιατί αν

μιλήσεις μπορεί να είναι η τελευταία φορά που θα δε-

χτείς βία.

Υπάρχει βία ενάντια στις γυναίκες; Αναρωτιέται κα-

νείς και όταν σταθεί στα νούμερα και στις έρευνες

θολώνει το μυαλό του. Και θολώνει από τα ποσοστά

βίας που εμφανίζονται ανά τον πλανήτη. 

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που αφιερώθηκε

«Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των

γυναικών». Για θυμόμαστε, να επισημαίνουμε, να κα-

ταγγέλουμε. Γιατί εύκολα ξεχνάμε...

Ετσι, το Δεκέμβριο του 1991 η Γενική Συνέλευση του

ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου

ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των

γυναικών, με σκοπό να αναδείξει ένα σημαντικό πρό-

βλημα με παγκόσμια διάσταση. Κάτι που είχε βέβαια

καθιερωθεί δέκα χρόνια πριν, όταν γυναικείες οργα-

νώσεις θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των τριών

αδελφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη

Δομινικανή Δημοκρατία, που βασανίστηκαν, ξυλοκο-

πήθηκαν και στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου, κατ’

εντολήν του δικτάτορα Τρουχίλο, στις 25 Νοεμβρίου

1960. Απλά με την απόφαση του ΟΗΕ διεθνοποιήθηκε

και πήρε παγκόσμιες διαστάσεις.

Θύμα βίας μία στις τρεις γυναίκες 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, μία στις τρεις γυ-

ναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει

σωματική ψυχολογική ή σεξουαλική βία από τον σύν-

τροφό της. Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα

βιασμού ή απόπειρας βιασμού. 40% με 50% των γυ-

ναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κά-

ποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο

εργασίας, ενώ 500.000 με 2.000.000 άνθρωποι στον

κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι δια-

κινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σε-

ξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική ερ-

γασία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σ' ένα χρόνο,

16.700.000 γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέ-

στησαν σωματική βία ή σεξουαλική κακοποίηση, ενώ

σε ότι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, στοιχεία της

Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρίας (ΕΙΕ), δείχνουν

πως σωματική βία αναφέρει ότι έχει υποστεί το 24%

των γυναικών (18% από σύντροφο και 10% από άλλο

άτομο), ενώ σεξουαλική βία αναφέρεται από το 6%

των γυναικών (5% από σύντροφο και 1% από άλλο

άτομο).

Τα περιστατικά βιασμών υπολογίζονται στη χώρα μας

σε 5.000 ετησίως, ωστόσο μόνο 150 από αυτά πιστο-

ποιούνται και ακολουθούν τη νομική οδό και αυτό,

όπως σημειώνει η ΕΙΕ, είναι αποτέλεσμα της έλλει-

ψης ιατροδικαστικών δομών.

Τα νούμερα τρομάζουν!!

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γραμμα-

τεία Ισότητας των φύλων τρομάζουν, αν σκεφθεί κα-

νείς ότι είναι μεγάλο το ποσοστό των θυμάτων που

δεν το δημοσιοποιούν με το φόβο ότι θα γίνουν χει-

ρότερα τα πράγματα ή θα εξευτελιστούν!!

26.545 κλήσεις και 346 ηλεκτρονικά μηνύματα δέ-

χτηκε η Γραμμή SOS από την έναρξη της λειτουργίας

της το 2011 έως σήμερα, ενώ 15.000 γυναίκες απευ-

θύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα, 770 γυναίκες

και 610 παιδιά φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες πα-

νελλαδικά.

Η Γραμματεία Ισότητας των φύλων με το μήνυμα

«δεν είσαι η μόνη - δεν είσαι μόνη» καλεί όλες τις

γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας να

υπερβούν το φόβο τους, να σπάσουν τη σιωπή τους

και να απευθυνθούν στις δομές της Γ.Γ.Ι.Φ.

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr, Τηλ. 2131511102,

e-mail: gramggif@isotita.gr

Συμβουλευτικά Κέντρα 

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι

δημιούργησε και λειτουργεί Συμβουλευτικά Κέντρα

για τη Βία κατά των Γυναικών.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ στελεχώνονται

από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων εξει-

δικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την

οπτική του φύλου (ψυχολόγους, κοινωνικές/-ούς λει-

τουργούς και νομικούς) και παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ υπη-

ρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις

γυναίκες που απευθύνονται σε αυτά, στο πλαίσιο

ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αθήνας (Σύνταγμα,

Νίκης 11), Τ: 210 33.17.305-6 / F: 210 33.15.787

Το Κέντρο παρέχει ψυχοκοινωνική και νομική υποστή-

ριξη σε γυναίκες θύματα βίας.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 – 16:30

E: isotita4@otenet.gr

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών – ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

(Εξάρχεια), Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Τ: 210 38.98.085 / F: 210 38.98.079

E: polykentro@isotita.gr 

Δωρεάν επισκέψεις στα ιατροδικαστικά 

ιατρεία για τις κακοποιημένες γυναίκες

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, η Ελληνική Ιατροδι-

καστική Εταιρία (ΕΙΕ) προσφέρει για μία εβδομάδα

δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτι-

κής σε όλες τις γυναίκες που αισθάνονται ότι το

έχουν ανάγκη.

Συγκεκριμένα, από 25 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμ-

βρίου, τα συνεργαζόμενα με την ΕΙΕ, νόμιμα ιατρο-

δικαστικά ιατρεία της χώρας θα δέχονται δωρεάν

όλες τις κακοποιημένες γυναίκες.

Για την πλήρη λίστα των συνεργαζόμενων ιατρείων

που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία οι ενδιαφερό-

μενες μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΕΙΕ:

www.hsfm.gr.

στοιχεια: Γραμματεία Ισοτητας. REUTERS/Vincent Kessler

Δέχεσαι βία; Μίλα, μην το προσπερνάς...
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22 Νοεμβρίου 1963: 

Η δολοφονία του προέδρου

Τζον Κένεντι

Στις 22 Νοέμβρη 1963 δολοφονείται στο Ντάλας του

Τέξας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Κένεντι. Η δολοφονική

απόπειρα έγινε στις 12.30 τοπική ώρα, τη στιγμή που η

αυτοκινητοπομπή, με επικεφαλής την ανοιχτή προεδρική

λιμουζίνα, περνούσε τη διασταύρωση της οδού Ελμ. Ο

Κένεντι δέχτηκε δυο σφαίρες, τη δεύτερη στο κεφάλι.

Μια ώρα αργότερα, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες

των γιατρών του νοσοκομείου «Πάρκλαντ Μεμόριαλ»,

ανακοινώνεται επισήμως ότι ο πρόεδρος Κένεντι είναι νε-

κρός. Στις 3 το απόγευμα, μέσα στο προεδρικό αεροσκά-

φος που μεταφέρει τη σωρό του Κένεντι στην

Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον ορκίζεται

36ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, η αστυνομία περικυκλώ-

νει το κτίριο του Αποθετηρίου Σχολικών Βιβλίων. Στον

έκτο όροφο, οι αστυνομικοί ανακαλύπτουν μια απαρχαι-

ωμένη καραμπίνα και τρεις κάλυκες. Αρχίζει ανθρωποκυ-

νηγητό για τη σύλληψη του Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ. Αμέσως

μετά τη σύλληψη, μέσα σε έναν κινηματογράφο, ο

Οσβαλντ χαρακτηρίζεται «ύποπτος υπ’ αριθμόν 1».

Πέρασαν δυο μέρες εξουθενωτικών ανακρίσεων, το περιε-

χόμενο των οποίων δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Κατά τη με-

ταφορά του κρατουμένου στις φυλακές, μέσα στο αρχηγείο

της αστυνομίας, ένας βραχύσωμος άνδρας διαπερνά τον

κλοιό και μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές πυροβολεί

εξ επαφής τον Οσβαλντ στο στομάχι. Ο Οσβαλντ πεθαίνει

σε λίγες ώρες. Δράστης της επίθεσης ήταν ο Τζακ Ρούμπι,

ακροδεξιός, ιδιοκτήτης κακόφημου νυκτερινού κέντρου και

πασίγνωστος συνεργάτης και πληροφοριοδότης της αστυ-

νομίας. Τα ερωτήματα άρχισαν να γίνονται πολύ περισσό-

τερα από τις απαντήσεις που έδινε η αστυνομία.

Ο Οσβαλντ, όπως έγινε γνωστό αρνήθηκε σθεναρά την

ενοχή του, ενώ οι «αποδείξεις» γρήγορα μετατράπηκαν

σε απλές «ενδείξεις». Για την αστυνομία, πάντως, ο φά-

κελος Κένεντι έκλεισε με τη δολοφονία του Οσβαλντ.

Ο πρόεδρος Τζόνσον διέταξε το σχηματισμό ειδικής επι-

τροπής υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ερλ

Γουόρεν για την έρευνα της υπόθεσης. Μετά από ένα

χρόνο το πόρισμα της «Επιτροπής Γουόρεν», δεν ικανο-

ποίησε κανέναν.

Οι θεωρίες ποικίλουν για το ποιος κρυβόταν πίσω από το

δολοφονημένο Οσβαλντ, ο οποίος δήλωνε «μαρξιστής,

αλλά όχι κομμουνιστής» και πολλοί υποπτεύονταν ότι

στην πραγματικότητα ήταν πράκτορας των αμερικανικών

μυστικών υπηρεσιών. Μήπως η ίδια η CIA, η οποία ενδε-

χομένως θα ήθελε να απαλλαγεί από τον Κένεντι που της

είχε κηρύξει τον πόλεμο μετά το φιάσκο του Κόλπου των

Χοίρων στην Κούβα; Μήπως ήταν οι ακροδεξιοί Κουβανοί

εξόριστοι; ‘Η, μήπως ήταν έργο της Μαφίας;

Νίκος Γεωργόπουλος

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Aπό τον Κων/νο Στάση ελάβαμε την παρακάτω επιστολή

που στέλνει στον Υπουργό Παιδείας και την παρουσιά-

ζουμε:

Προς: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ.

Κώστα Γαβρόγλου.

Κοινοποίηση:Υπουργό Μεταφορών & Υποδομών κ. Χρή-

στο Σπίρτζη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Με αφορμή το πρόσφατο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη

Βουλή με θέμα “την Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-

σία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

και την απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης” διαπιστώ-

νουμε με δυσάρεστο τρόπο ότι ο νυν Υπουργός Μεταφο-

ρών & Υποδομών κ. Σπίρτζης συμπεριέλαβε διατάξεις που

αφορούν το επάγγελμα του Μηχανικού και επανακαθορί-

ζονται οι όροι για την άσκηση του επαγγέλματος.

Πιο συγκεκριμένα το επάγγελμα του Μηχανικού θα το

ασκούν πλέον οι κάτοχοι διπλώματος των αντίστοιχων ει-

δικοτήτων των Πολυτεχνικών Σχολών ή τμημάτων αυτών

και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, εξαιρώντας τους μηχανι-

κούς αποφοίτους του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης

Εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται σε συ-

νέχεια δηλώσεων του ΤΕΕ, που αφορούν το πολυνομοσχέ-

διο 4254/2014 που καταργούσε τις διατάξεις 4663/1930,

πως "το Πολυνομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά και δεν θα

εφαρμοστεί αγνοώντας τις υφιστάμενες διατάξεις και την

Πολιτεία."

Με θλίψη μας γινόμαστε μάρτυρες μίας συντεχνιακής δια-

δικασίας που μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα επιφέρει.

Είναι στιγμή το Υπουργείο Παιδείας να διατυπώσει επίσημα

τη θέση του για τις πρόσφατες ψηφισμένες διατάξεις και

να δείξει έμπρακτα αν θεωρεί τα ΤΕΙ ως “φτωχό συγγενή

των Πανεπιστημίων”. 'Άλλωστε, σε συνέχεια των δικών σας

δηλώσεων, σε προηγούμενη σύνοδο Προέδρων των ΤΕΙ ότι

"τα ΤΕΙ έχουν λάβει εξαιρετικές αξιολογήσεις και πρέπει
να ληφθεί σοβαρά ο λόγος τους", με ότι συνεπάγεται αυτό,

οι τελευταίες κινήσεις είναι το λιγότερο αντιφατικές.

Θεωρούμε υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να απο-

σαφηνίσει τη θέση του, με πραγματικές πρωτοβουλίες που

να μην υποκρύπτουν άγνοια ή ιδιοτέλεια και να μην υπο-

κύπτει σε συμβιβασμούς.

Για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ

Στάσης Κωνσταντίνος

Tέλος με τον υποβιβασμό των ΤΕΙ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

δημιουργήθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο

Ραφήνας, με στόχο να διευκολυνθεί η

πρόσβαση των ανθρώπων που αντιμε-

τωπίζουν πρόβλημα τοξικοεξάρτησης

και διαμένουν στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες εξαρ-

τησιογόνων ουσιών και τις οικογέ-

νειές τους. Παράλληλα υλοποιεί

δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-

μων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται σε χρή-

στες εξαρτησιογόνων ουσιών άνω

των 21 ετών και τις οικογένειές τους,

στοχεύοντας στην απεξάρτηση, την

εκπαίδευση και την κοινωνική επανέν-

ταξη των μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος πα-

ρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες

αναμονής. Η προσέλευση στο πρό-

γραμμα είναι εθελοντική και δεν χορη-

γούνται φαρμακευτικές ή

υποκατάστατες ουσίες για την αντιμε-

τώπιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

στεγάζεται στη Λεωφ. Μαραθώνος,

στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύ-

ρωση Ραφήνας. Η λειτουργία του

κέντρου είναι καθημερινή από τις

09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου & Κυ-

ριακής. Για οποιαδήποτε πληροφορία

μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δέ-

σποινα Καπετανάκη στο τηλέφωνο

22940 – 79900 και στο email

ssr@kethea-paremvasi.gr

Oι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέν-

τρου μεταξύ άλλων είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και

τις οικογένειές τους

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε

ατομικό και ομαδικό επίπεδο με στόχο

την κινητοποίηση των χρηστών για θε-

ραπεία και την παραπομπή τους στο

κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε

γονείς, αδέλφια, συντρόφους εξαρτη-

μένων

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

για το πρόβλημα των εξαρτησιογόνων

ουσιών και τις μεθόδους αντιμετώπι-

σής τους

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόλη-

ψης (συμβουλευτική γονέων, ενημέ-

ρωση σχολικής κοινότητας,

ενημέρωση φορέων υγείας και ομά-

δων εργαζομένων). 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

«Ένα Ουράνιο Τόξο στο Σακίδιό μου»

Ένα όμορφο παραμύθι με τίτλο «Ένα Ουράνιο Τόξο στο Σακίδιό μου» με τις θαυ-

μάσιες ζωγραφιές της ‘Αντας Κιλισμανή μας χάρισε η Μαρία Φωτοπούλου, μια

συγγραφέας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλική Φιλολογία. Η κατεύθυνση

των σπουδών της, η μητρότητα, αλλά και η καλλιτεχνική της προδιάθεση και

ευαισθησία, την οδήγησαν στη δημιουργία ενός αναγνώσματος που θα αγαπή-

σει κάθε λιλιπούτειος αναγνώστης. Έτσι λοιπόν, για το χαμόγελο των παιδιών

προτείνει να αναζητήσουν όχι μόνο το αληθινό ουράνιο τόξο που προβάλλει

μεγαλόπρεπα φωτίζοντας τη γη μετά τη συννεφιά και τη βροχή, αλλά και το

ουράνιο τόξο, τα όμορφα χρώματα που υπάρχουν κρυμμένα στο «σακίδιο» της

ψυχής τους. 

Εμπνευστής και συνοδοιπόρος σε αυτή τους την αναζήτηση είναι η νεράιδα Κα-

λοχαρού που γερασμένη πια, επιθυμεί να ξεκουραστεί έχοντας υλοποιήσει έναν

και μοναδικό σκοπό: να διαδώσει παντού το μήνυμα της θετικής σκέψης!

Βούλα Λαμπροπούλου Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας για

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
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Καταγγελτική συνεδρίαση προκάλεσε ο δήμαρχος Μαρκο-

πούλου Μεσογαίας την περασμένη Δευτέρα 21/11, με θέμα

την απόρριψη ώριμων έργων του Δήμου από την Περιφέ-

ρεια Αττικής. Και όχι μόνο για την απόρριψη των έργων,

όσο την απαξίωση της Περιφερειάρχου να του κλείσει ραν-

τεβού ή να μιλήσει μαζί του και να δοθούν οι απαραίτητες

εξηγήσεις.

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί όλοι οι βουλευτές της Ανατ.

Αττικής αλλά και η Περιφέρεια Αττικής και οι περιφερειακοί

σύμβουλοι.

Ο δήμαρχος Σωτ. Μεθενίτης σε έντονο ύφος παρέθεσε τα

γεγονότα λέγοντας ότι είχαν καταθέσει τρεις φακέλους

στην Περιφέρεια Αττικής με τρία ώριμα έργα προκειμένου

να μπουν στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Τα έργα

ήταν: 

1. Ασφαλτόστρωση οδών στο Μαρκόπουλο, ύψους 1,3 εκ

ευρώ, όπου έχουν γίνει τα έργα Αποχέτευσης και υπάρ-

χουν σοβαρά προβλήματα στο οδόστρωμα, δεκάδων δρό-

μων, 

2. Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Πόρτο Ράφτη προϋπολο-

γισμού 1.026.720 ευρώ και 

3. Ανακατασκευή Στίβου (με δημιουργία Ταρτάν), στο Δη-

μοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου, 800.000 €!

Από τα τρία αυτά έργα, όπως τον ενημέρωσε πριν μία εβδο-

μάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου και ο περιφερει-

ακός σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου εντάχθηκε μόνο το

ένα που αφορά  τη συντήρηση οδοστρωμάτων στο Πόρτο

Ράφτη, διότι σύμφωνα με όσα βασίμως(;) ισχυρίσθηκε ο Αν-

τιπεριφερειάρχης αρμόδιος στα οικονομικά Χρ. Καραμά-

νος, αυτό πρόλαβε να ελέγξει η αρμόδια υπηρεσία. 

Αναρωτιέται βέβαια ο καθείς γιατί προτιμήθηκε αυτό και όχι

άλλο. Με ποια κριτήρια; Γιατί δεν ζήτησε η Περιφέρεια να

καταθέσει ο Δήμος αξιολόγηση προτεραιότητας και γιατί

δεν το έκανε ο Δήμος αυτοβούλως.

Οπως τόνισε ο δήμαρχος, αιφνιδιάστηκαν δυσάρεστα από

το αποτέλεσμα και  προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις για

την απόφαση ή να προσπαθήσει να την ανασκευάσει ζή-

τησε 4 φορές τηλεφωνικώς να κλείσει ραντεβού με την πε-

ριφεριεάρχη Ρένα Δούρου, πράγμα που κατέστη ανέφικτο!

Ούτε να μιλήσει στην ίδια κατέστη δυνατόν.

Σημείωσε δε ότι οι δύο βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκης πρέπει

να έχουν σχέσεις “ισότιμης και καλής συνεργασίας. Δεν
υπάρχουν σχέσεις υφισταμένου και προϊσταμένου”.
Εξήγησε ότι η αποχέτευση στο Μαρκόπουλο έχει ολοκλη-

ρωθεί κατά 70% και έχει ανοίξει “πληγές” με σκαμένους

δρόμους. Μάλιστα έλαβαν και επαίνους, όπως είπε, ως

“υπόδειγμα καλής πρακτικής για τον τρόπο που έτρεξαν

την αποχέτευση”.

Κι όταν δεν κατέστη δυνατόν ο δήμαρχος, να δει την Περι-

φερειάρχη, «βγήκε από τα ρούχα του» και συγκάλεσε το

Δημοτικό Συμβούλιο δίνοντας τέτοια πολιτική διάσταση

ώστε ν’ αποτελείται το ακροατήριο σχεδόν αποκλειστικά

από βουλευτές, πολιτευτές και περιφεριακούς συμβού-

λους. 

Ετσι στην αίθουσα παρευρίσκονταν άπαντες οι βουλευτές

της Ν.Δ. Γ. Μαρτίνου, Μ. Βορίδης, Γ. Βλάχος, Θ. Μπούρας,

ο πρώην βουλευτής Νίκος Καντερές και από την Ενωση

Κεντρώων ο Δ. Καβαδέλλας. Επίσης παρευρίσκοντο ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Οικονομικών Χρ. Καραμάνος, οι  περι-

φερειακοί σύμβουλοι Αθ. Αναγνωστόπουλος, Σπ. Πάντζας,

Πάρις Ευαγγελίου, Παύλος Καμάρας.

Ακροατήριο σχεδόν ανύπαρκτο, διότι δεν εκλήθη όπως ενη-

μέρωσε ο δήμαρχος: «Δεν προκαλέσαμε καμμία κινητοποί-
ηση γιατί κρατήσαμε συνειδητά χαμηλούς τόνους.
Εξαντλήσαμε όλα τα μέσα με την Περιφέρεια».

Είπαν:

«Νιώθω άβολα γιατί αυτό δεν θα έπρεπε να είναι θέμα Δ.Σ.
Είναι θεσμός και δεν επιτρέπεται να μη δέχεται η Περιφε-
ρειάρχης το δήμαρχο» σημείωσε ο περ. σύμβουλος Π. Κα-

μάρας.

«Θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στην επόμενη αναμόρ-
φωση τα δύο τουλάχιστον έργα και εγώ και οι άλλοι περι-
φερειακοί σύμβουλοι σε πνεύμα συνεννόησης Δήμου και
Περιφέρειας», είπε ο Πάρις Ευαγγελίου και πήρε τα εύσημα

από τον Χρ. Καραμάνο, γιατί μίλησε «χωρίς ίχνος μικροπο-
λιτικής σκοπιμότητας».

Αλλά και ο βουλευτής Μ. Βορίδης τους προσκάλεσε: «να
απεμπλακείτε απ’ αυτή την κατάσταση κε Δήμαρχε. Να ξε-
φύγουμε από την διελκυστίνδα χωρίς να υπάρχει η κατη-
γορία ότι μεροληπτεί η Περιφέρεια». 

Ο Γ. Βλάχος ζήτησε «να δεσμευτεί ο Αντιπεριφερειάρχης

για την επόμενη αναθεώρηση του Τεχν. Προγράμματος».
Όλοι οι βουλευτές της Ν.Δ. έλαβαν το λόγο και μάλιστα,

σε ιδιαίτερα συναινετικό πνεύμα, όλοι. Στο ίδιο συναινετικό

και συναδελφικό, αλλά και “απολογητικό” πνεύμα μίλησε

και ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου αιτιολογώντας τη

διαφορά “χρηματοδότησης έργων” έναντι άλλων Δήμων.

Πράγματι ο σχετικός πίνακας που είχε συντάξει ο Δήμος,

είχε μερικές κραυγαλέες αποκλίσεις. Από τους εννέα Δή-

μους, των οποίων εντάχθησαν έργα στη χρηματοδότηση

της Περιφέρειας, πέντε δήμοι χρηματοδοτήθηκαν έργα

τους με συνολικό ποσό 8,2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και

οι τέσσερις με 42,3 εκατομ. ευρώ περίπου, ενώ οι υπόλοι-

ποι 4 για τους οποίους δεν αναφέρθηκε αν είχαν κάνει σχε-

τική πρόταση, ουδέν ευρώ διετέθη.

Ο πίνακας είχε κι ένα άλλο στοιχείο σύγκρισης “αδικίας”.

Ενώ οι πέντε παραπάνω δήμοι είχαν χρηματοδοτηθεί με 35

έρως 57 ευρώ ανά κάτοικο, οι 4 ...προνομιούχοι είχαν τρι-

ψήφιους αριθμούς, από 156 ευρώ έως 968(!) ευρώ ανά κά-

τοικο.

Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται περί ...διανομής χρημάτων, αλλά

περί κατασκευής έργων, οπότε τα κριτήρια πρέπει να είναι δια-

φορετικά της ...ισότιμης κατανομής. Είναι η αναγκαιότητα και η

χρησιμότητα πρωτευόντως των έργων. Κι εδώ φρονούμε ότι

προηγούνται έργα, όπως αντιπλημμυρικά, αποχετευτικά, ομ-

βρίων και λυμάτων. Θα πρόσθετα και παραγωγικά που δημιουρ-

γούν μόνιμες θέσεις εργασίας, αλλά αυτά προσκρούουν στο

“κεκτημένο”, στην ιδεολογία της Ε.Ε. και της Συνθήκης της Λι-

σαβώνας, που τα θέλει όλα για τους ιδιώτες! 

Μίλησαν και οι πτέρυγες της αντιπολίτευσης του Δήμου ζη-

τώντας εξηγήσεις από τον περιφερειάρχη (Αλαγιάννης,

Μπέη), αλλά και ο Γ. Αδάμος τόνισε ότι: «ακόμα και λάθος
να είναι τα επιχείρηματα του δημάρχου είμαστε με το δή-
μαρχο, γιατί χρειαζόμαστε τα έργα».
Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, ζωηροί, μα-

χητικοί, επιθετικοί και οι δύο. Αν τους αφήσεις και τους δυο

“θα σκοτωθούν” ή “θα τα βρούνε”, αφού “πάθουν εγκεφα-

λικό”. Είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού, πράγμα που υφιστά-

μεθα καθημερινώς στο ανώτερο επίπεδο του Κοινοβουλίου

και μεταξύ άρχηγών κομμάτων που διεκδικούν να οδηγή-

σουν αυτό το λαό... Οπότε, αυτού του είδους η μαχητικότητα

διαχέεται σ’ όλες τις βαθμίδες της πολιτικής κλίμακας.

Επί του πρακτικού περιεχομένου την κατάσταση έσωσε ένα

“Τ”. Αντί η ένταξη των έργων να γίνει σε επόμενη τροπο-

ποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων, που έλεγαν

αορίστως οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, η ένταξή τους

θα γίνει ΣΤΗΝ επόμενη τροποποίηση, όπως τελικά δεσμεύ-

τηκε ο Χρ. Καραμάνος.

Aννα Μπουζιάνη

Ο
ταν έχεις να κρίνεις την οποιαδήποτε διαπάλη

μεταξύ δύο ανθρώπων που εκτιμάς, που σας

συνδέουν φιλικές σχέσεις, που “έχεις πιεί ένα

ποτήρι κρασί”, η ακολουθούμενη, συνήθως, τακτική

είναι να μείνεις αμέτοχος, ή να προσπαθήσεις να

τους πείσεις “να τα βρούνε”, αποφεύγοντας να επι-

σημάνεις, τα, κατά τη γνώμη σου, λάθη τους για να

μην τους δυσαρεστήσεις.

Εμείς προτιμούμε να θεωρούμε τους φίλους, φίλους

με τα καλά τους και τα ελαττωματά τους, αλλά φιλ-

τάτη θεωρούμε την αλήθεια, η οποία άθελά της

συχνά ζημιώνει.                              Κ. Βενετσάνος

Η κινητοποίηση έφερε αποτέλεσμα στο Δήμο Μαρκοπούλου

σημείωση συντάκτη: Η άρνηση ή αποφυγή συνέν-

τευξης για υπηρεσιακά θέματα μεταξύ των θεσμι-

κών οργάνων και φορέων εξουσίας, και με τους

πολίτες, θεωρείται απαράδεκτη. Υπάρχει και τρό-

πος και χρόνος. 

Εξάλλου, σπανίως οι κατέχοντες κάποια εξουσία,

λαμβάνουν υπ’ όψιν τους και τις πλέον καλόπιστες

υποδείξεις, διότι, ως γνωστόν, “τα ξέρουν ΟΛΑ”!
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40 χρόνια Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου
Επετειακή εκδήλωση των κυνηγών

Τα τεσαρακοστά γενέθλιά του γιόρτασε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου, σε

μία επετειακή εκδήλωση την περασμένη Κυριακή 20/11 στο Δημαρχείο του Κο-

ρωπίου. Η αίθουσα γεμάτη κυνηγούς, νέους και ώριμους· αλλά όχι μόνο κυνη-

γούς. Ο πρόεδρος Θεοχάρης Αριστείδης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους

και μετά το χαιρετισμό του έδωσε το μικρόφωνο στο Γραμματέα Γεώργιο Τσόρδα,

ο οποίος ανέτρεξε στο ιστορικό του Συλλόγου και στη συνέχεια βράβευσαν όλα

τα Διοικητικά Συμβούλια που πέρασαν αυτά τα σαράντα χρόνια!

Από όσα ακούσαμε στην εκδήλωση ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κορωπίου έχει μια

πολυδιάστατη δράση για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στην Ατ-

τική και ειδικότερα στον Υμηττό που έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους. Δεν είναι

απλά κυνηγοί· είναι εραστές της φύσης, είναι οικολόγοι, είναι δημουργικοί και με

μεγάλο κοινωνικό έργο.

Από τα λίγα που συγκρατήσαμε, γύρω

από τη δράση τους, σημειώνουμε:

― Την ανέγερση του ναού του Αγίου Ευ-

σταθίου στην καρδιά του Υμηττού σε

ιδιόκτητο χώρο. Ανεγέρθη με δωρεές

μελών και φίλων.

― Προσφορά χρηματικού ποσού για την

απόκτηση ασθενοφόρου.

― Αγορά κτήματος στο Σέσι όπου δημι-

ούργησαν εκτροφείο θηραμάτων

― Δεντροφυτεύσεις

― Απελευθέρωση πέρδικας και ορτυκιού 

― Βοήθεια στους πληγέντες του σει-

σμού και τροφή για τα ζώα.

― Δημιούργησαν πυρασφάλεια με πυρο-

φυλάκειο δωρεάν του Δ. Πρόφη

― Εχουν δημιουργήσει ομάδα πυρα-

σφάλειας.

― Αγόρασαν δεξαμενή νερού στον

Υμηττό για άμεση αντιμετώπισης πυρκα-

γιάς.

Ο Δήμος Κρωπίας τους έχει επιβραβεύ-

σει για τη δράση τους αυτή.

― Εχουν δημιουργήσει Τράπεζα Αίμα-

τος

Στην ιδιοκτησία που απέκτησαν στο Σέσι

ανεγέρθη κτίσμα όπου φιλοξενεί τη

Λέσχη των Κυνηγών, Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας, το οποίο εγκαινιάστηκε, Εκ-

παιδευτήριο κυνηγετικών σκύλων.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίσκεψή

του τους βράβευσε για τις εγκαταστά-

σεις τους στο Σέσι.

«Μεγάλη η κοινωνική τους προσφορά.
Είναι οι πρώτοι δασοπυροσβέστες, πριν
ακόμη ο Δήμος δημιουργήσει την Πυρο-
προστασία. Εμείς σαν Δήμος ευχαρι-
στούμε την πολυπληθή ομάδα των
κυνηγών για το έργο τους», είπε ο δή-

μαρχος Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης,

χαιρετώντας την εκδήλωση.

Παρών και ο αντιδήμαρχος Θοδωρής

Γρίβας και η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση.

Αννα Μπουζιάνη

O Δήμαρχος Δημ. Κιούσης χαιρετίζει την
εκδήλωση και βραβεύει τους Κυνηγούς.

Κάτω: Κυνηγός και ο Αντιδήμαρχος Θοδω-
ρής Γριβας βραβεύεται.

Αναμνηστική πλακέτα επέδωσε και η πρό-
εδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κερα-
τέας, Ελένη Δόγκα. 
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Μέρος 1ο

«Η θητεία μου στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα υπήρξε η
σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στη Γλώσσα αυτή
υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και
στο εννοιολογικό της περιεχόμενο».
(Βέρνερ Καρλ Χάιζενμπεργκ, 1901-1976, Φυσικό Φιλόσοφος, Πατέρας

της Αρχής της Απροσδιοριστίας*)

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του
κτήση. Αλλά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ στέκεται υψηλότερα από
κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν να είναι ΜΗΤΕΡΑ
ΠΑΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!».
(Ούλριχ Βιλαμόβιτς, 1848-1931, εκπρόσωπος του ιστορικού θετικι-

σμού**)

“ΚΡΑΤΥΛΟΣ” του ΠΛΑΤΩΝΟΣ

“Περί ορθότητος ονομάτων”

“ΛΟΓΙΚΟΣ”

Ο υπότιτλος του διαλόγου του Πλάτωνος “Περί ορθότητος

ονομάτων” μάς βεβαιώνει πως αντικείμενο του έργου

αυτού είναι η ορθότητα των ονομάτων/λέξεων, ήτοι η ορθή

σημασία της ονομασίας τους. Ο άλλος υπότιτλος “λογικός”

αναφέρεται στο περιεχόμενο / χαρακτηρισμό του διαλό-

γου και οφείλεται στη διαίρεση των διαλόγων του Πλάτω-

νος. Ο συγκεκριμένος ανήκει στους θεωρητικούς μεν,

αλλά στους λογικούς και όχι στους φυσικούς. Σημειωτέον

ότι απ’ όλες τις μεταφράσεις που κυκλοφορούνται λείπει

ο υπότιτλος του περιεχομένου του διαλόγου για λόγους

παραπληροφόρησης, παρερμηνείας, παρανόησης με επί-

βουλο σκοπό τη δυσφήμιση και απαξίωση του έργου.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ στην ιστορία της Γλωσσολογίας

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ της ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΟΣ της ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ο “Κρατύλος” χαρακτηρίζεται ως το πρώτο έργο της παγ-

κόσμιας φιλοσοφίας, στο οποίο επιδιώκεται η επιστημο-

νική διερεύνηση των προβλημάτων των σχετικών με τη

γλώσσα.

Τα πρόσωπα του διαλόγου

1. Ο Ερμογένης: ευγενής Αθηναίος, γιος του Ιππονίκου,

νεώτερος αδελφός του πλουσίου Καλλία. Πιστός μαθητής

του Σωκράτη. Παραβρέθηκε στη φυλακή κοντά στο φιλό-

σοφο τις τελευταίες στιγμές της ζωής του (ΦΑΙΔΩΝ, 59).

Ο Ξενοφών τον παρουσιάζει ως υπόδειγμα φίλου στα

”Απομνημονεύματά του”.

Υποστηρίζει πως η ονοματοθεσία έγινε συμβατικά, «νόµῳ»
κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

2. Ο Κρατύλος: Αθηναίος φιλόσοφος του 5ου αιώνα. Αντι-

πρόσωπος  της σχολής του Ηρακλείτου στην Αθήνα, όπου

και δίδαξε ο πρώτος δάσκαλος του Πλάτωνα στη φιλοσοφία.

Ο Πλάτων τον παρουσιάζει ως οπαδό της θεωρίας που

υποστηρίζει την ορθότητα των ονομάτων. Σύμφωνα με

αυτή τη θεωρία τα ονόματα δεν είναι κατασκευάσματα

έπειτα από συνθήκη/συμφωνία/συναίνεση «νόµῳ» αλλά

έχουν φυσική ορθότητα.

3. Ο Σωκράτης: Αθηναίος φιλόσοφος του 5ου αιώνα  (469-

399). Ο Ερμογένης τού προτείνει να πάρει μέρος στη συ-

ζήτηση που έχει μαζί με τον Κρατύλο για το θέμα της

ορθότητας των ονομάτων. Ο Κρατύλος υποστηρίζει την

άποψη πως υπάρχει “φύσει” (από τη φύση) για κάθε

πράγμα ορθότητα του ονόματος: «ὀνόματος ὀρθότητα
ἑκάστῳ τῶν ὄντων φύσει πεφυκυῖα», δηλαδή οι λέξεις

έχουν μέσα τους φυσική ορθότητα. Η γλώσσα θεωρείται

δοσμένη από τη φύση.

Ο Ερμογένης δεν μπορεί να αντιληφθεί τί θέλει να πει ο

Κρατύλος και ζητεί από το Σωκράτη να του εξηγήσει ή να

του διατυπώσει τη γνώμη του για το ζήτημα αυτό. Ο Σω-

κράτης αποκρίνεται πως το πρόβλημα είναι δύσκολο και

δεν γνωρίζει τη λύση του (μαιευτική μέθοδος). Είναι όμως

πρόθυμος να το συζητήσει με τους συνομιλητές του.

Ο Ερμογένης εκθέτει κι αυτός τη γνώμη του που είναι δια-

μετρικά αντίθετη με αυτή του Κρατύλου, ήτοι ότι η ορθό-

τητα των ονομάτων είναι υπόθεση “συνθήκης και

ομολογίας”:  «οὐ δύναμαι πεισθῆναι ὡς ἄλλη τις ὀρθότης
ὀνόματος ἤ ξυνθήκη καί ὁμολογία».
Τα ονόματα και γενικότερα η γλώσσα είναι σύνολο από

φωνητικά στοιχεία (φθόγγοι) που δίνονται από τους αν-

θρώπους κατά βούληση και κατά βούληση και συμφωνία

αλλάζονται.

Η φύση κανένα όνομα δεν έχει προσδιορίσει σε κανένα

πράγμα, αλλά η χρήση και η συνήθεια το καθιερώνουν, ο

εθισμός εκείνων που έδωσαν το όνομα ή το άλλαξαν. Επο-

μένως ως προς τη γλώσσα ο άνθρωπος είναι το μέτρο.

«πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος, τῶν μέν ὄντων
ὡς ἔστιν, τῶν δέ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν» (Διογένης Λα-

έρτιος, 3ος μ.Χ., “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 9, 51, 4).

«οὐ γάρ φύσει ἑκάστῳ πεφυκέναι ὄνομα οὐδέν οὐδενί,
ἀλλά νόμῳ καί ἔθει τῶν μεθιστάντων τε καί καλούντων».

Βασικό θέμα του διαλόγου αποτελεί η γλώσσα με τις λέ-

ξεις/ονόματα. Ο Πλάτων εξετάζει το πρόβλημα της γλώσ-

σας από επιστημονική και φιλοσοφική άποψη, αν δηλαδή

η γλώσσα είναι ΦΥΣΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ή είναι ΔΗΜΙ-

ΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Τα ονόματα ΚΕΙΝΤΑΙ ή ΤΙΘΕΝΤΑΙ;

Σ’ αυτό το ζήτημα καλείται ο Σωκράτης να αποφανθεί

ποιος από τους δύο συνομιλητές, ο Κρατύλος ή ο Ερμο-

γένης, έχει δίκιο!

Δομή και Ανάλυση του περιεχομένου του διαλόγου

α) Πρόλογος (383α - 384ε)

Προβάλλεται το θέμα του διαλόγου. 

Κάπου σ’ ένα δρόμο της Αθήνας λαμβάνει χώρα η συζή-

τηση μεταξύ των τριών προσώπων· Ερμογένη, Κρατύλου

και Σωκράτη, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα ο τόπος

και ο χρόνος διεξαγωγής. Πρώτα διαλέγονται ο Ερμογέ-

νης και ο Κρατύλος, οι οποίοι διακόπτουν τη συζήτησή

τους μετά την άφιξη του Σωκράτη. Ο Ερμογένης προτείνει

να συμμετάσχει στη συζήτηση και ο Σωκράτης. Ο Κρατύ-

λος αποδέχεται την πρόταση.

Ο Διάλογος ξεκινάει με μια παλιά παροιμία: «χαλεπά τα
καλά ἐστιν ὅπῃ ἔχει μαθεῖν», που λέει ότι: «τα ωραία

πράγματα είναι δύσκολα, όταν πρόκειται να μάθουμε τη

φύση τους» και μάλιστα η μελέτη/εξέταση των ονομάτων

δεν τυχαίνει να᾽ναι εύκολη δουλειά/υπόθεση. 

Ο Σωκράτης εξαρχής διατυπώνει την άποψη πως το εγχεί-

ρημα αυτό της ανάλυσης της γλώσσας είναι πολύ δύ-

σκολο.

Όλες οι άλλες γλώσσες είναι Σημειολογικές. ΜΟΝΟ η ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ είναι ΝΟΗΤΙΚΗ, διότι έχουμε πλήρη ταύτιση σημαίνον-

τος (Λέξης) και σημαινόμενου, αυτό που η λέξη εκφράζει

(πράγμα, ιδέα, κατάσταση). Έχουν δηλαδή μεταξύ τους πρω-

τογενή και αιτιώδη σχέση.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

―――――――

* Αρχή σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με

ακρίβεια την ίδια στιγμή τόσο η θέση όσο και η ορμή ενός σωματιδίου.

** Τρόπος σκέψης και στάση ζωής που βασίζεται στα γεγονότα και τα

αξιολογεί αυτά καθ’ αυτά, χωρίς να τους δίνει μεταφυσικές προεκτά-

σεις ή να ξεφεύγει απ’ αυτά.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κρατυλ-ισµοῦ
Φυσιοκρατίας

ἄρχεσθαι
&

Ἑρµογεν-ισµοῦ
Συµβασιοκρατίας

παύεσθαι

(Ε) ΣΩ - ΚΡΑΤΗΣ

ὁ κρατῶν ἑαυτοῦ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ - ΚΡΙΤΙΚΟΣ
αὐτοκυρίαρχος ΜΕΣΟΤΗΤΑ
αὐτεξούσιος                

ΜΕΤΡΟΝ
ΑΡΙΣΤΟΝ

(ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ)

ΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ                ΠΑΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ) (ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ)

ΚΡΑΤ-ΥΛΟΣ ΕΡΜΟ-ΓΕΝΗΣ

«ὁ κρατῶν τῆς Ὕλης» «ὁ γενόµενος ἐξ Ἑρµοῦ»
υποστηρίζει ότι η Γλώσσα έχει υποστηρίζει ότι η Γλώσσα

φυσική ορθότητα, τα ονόματα είναι δημιούργημα κατά

είναι «φύσει» - από τη φύση / συνθήκη/συμφωνία και συνήθεια

φυσικού τους ορθά. «νόμῳ» και  «ἔθει» και η

φύση δεν αποτελεί μέτρο για

Ο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ την ορθότητα των ονομάτων. 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ Ο ΑΠΟΡΗΤΙΚΟΣ & ΑΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ

Η θέση των ονομάτων είναι Η θέση των ονομάτων είναι

ενέργεια καθαρά αντικειμενική ενέργεια καθαρά υποκειμενική

που εξαρτάται από την που εξαρτάται από την αυθαίρετη

φυσική ορθότητά τους. διάθεση κάθε ανθρώπου.

ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ (ΛΕΞΙΣ)

ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ - SIGNIFIE
Το Σημασιολογικό Περιεχόμενο μιας λέξης 

που δηλώνεται από το σημαίνον

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - ΣΗΜΑΣΙΑ - ΓΝΩΣΗ

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΙ δηλώνει

σημαίνει κάθε λέξη

ΠΩΣ δηλώνεται κάθε λέξη

[ΓΙΝΕΚΑ] 

<ΓΥΝΑΙΚΑ>

ΣΗΜΑΙΝΟΝ - SIGNIFIΑΝΤ

Η φωνολογική μορφή “ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ”
Όλες οι άλλες Γλώσσες είναι Σημειολογικές

ΜΟΝΟ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ είναι ΝΟΗΤΙΚΗ...

Φθόγοι, 

(προφορικός

λόγος)
Γράμματα

(γραπτός λόγος)
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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

Την Κυριακή 20/11/16 το τμήμα Πεζο-

πορίας του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ» διοργάνωσε μια υπέροχη

εξόρμηση πεζοπορίας στα πρώην βασι-

λικά κτήματα - Κτήμα Τατοΐου.

Ήταν μια εντυπωσιακή σε αριθμό συμ-

μετεχόντων εξόρμηση (100 ατόμων - 2

πούλμαν). Μαζί τους συμμετείχε και η

ομάδα περιβαλλοντικού προγράμματος

του Λυκείου Κερατέας με θέμα «Μονο-
πάτια του τόπου μας».
Τριάντα μαθητές με υπεύθυνες καθηγή-

τριες τις Μαργώνη Βασιλική, την Ορφα-

νίδου Γεωργία και τον καθηγητή

Χατζηραφαηλίδη Κοσμά. Μια υπέροχη,

συνεργάσιμη και με πολύ όρεξη για

περπάτημα ομάδα μαθητών.

Ηταν μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συ-

νεργασία, με τα παιδιά αλλά και πολ-

λούς γονείς που τα συνόδευαν.

Εντυπωσιασμένοι από τα εκπληκτικά

χρώματα του φθινοπώρου, που μέσα

στο κτήμα “έπαιζαν με τις ακτίνες του

ήλιο” δίνοντας ζηλεμένα χρώματα...

Η πορεία ξεκίνησε στις 9:15 το πρωί και

μετά από 3 ώρες περίπου κατέληξαν

στην παλατιανή ενότητα του κτήματος,

όπου για μία ώρα είχαν ελεύθερο

χρόνο να περιπλανηθούν στον χώρο

γύρω από το ανάκτορο και το υπέροχο

κοντινό ξέφωτο.

Στις 13:30 ξεκινήσαν να επιστρέψουν

στην Κερατέα.

Οι Χάλαρης Μάριος, Λιούμης Νίκος,

Χελιώτης Δημήτρης και Παπασωτηρίου

Λευτέρης συντέλεσαν τα μέγιστα για

την ομαλή διεξαγωγή της διαδρομής.

Είναι μία ωραία εξόρμηση και την προ-

τείνουμε.

Λύκειο Κερατέας και “Νίκη”  σε εξόρμηση στο Τατόι
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Η Δίκη της Νυρεμβέργης

παράδειγμα 

απενοχοποίησης 

για τον Ελληνισμό

Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν φαντάζομαι να

υπήρξε Γερμανός στρατιώτης  που να μην σκότωσε με

τον έναν ή τον άλλο τρόπο τουλάχιστον έναν και μερικοί

χιλιάδες  ξένους  στρατιώτες αλλά και γυναικόπαιδα του

κόσμου που αμύνονταν για την ελευθερία τους αλλά και

την επιβίωση τους. Όλοι μαζί, καθοδηγούμενοι από τους

αρχηγούς τους, μπόρεσαν να σφαγιάσουν αόπλους πο-

λίτες και να καταστρέψουν την υποδομή ολόκληρων

λαών.

Διαβάζοντας το βιβλίο του συμμαθητή μου Κωνσταντίνου

Ρωμανού «Από την Εθνοκτονία στην Αφύπνιση» συνει-

δητοποίησα με πόση ενοχή έχουν επιφορτίσει τον Υπαρ-

κτό Ελληνισμό τα κοράκια της παγκοσμιοποίησης με την

βοήθεια των δικών μας προδοτών στην πολιτική ζωή και

στα ΜΜΕ σε όλο το φάσμα της κομματικής σαπίλας από

δεξιά έως τα αριστερά.

Στη δίκη της Νυρεμβέργης οι νικητές καταδίκασαν την

τότε ηγεσία των Γερμανών αθωώνοντας στην ουσία έναν

λαό που εξ ολοκλήρου είχε συμβάλει στην διάπραξη του

απεχθέστερου εγκλήματος  στην ανθρωπότητα. Και σαν

να μην έφθανε αυτό, του παρείχαν την απαραίτητη οικο-

νομική στήριξη για να επανορθώσει τις ζημιές που του

είχαν προξενηθεί από δική του υπαιτιότητα.

Στην Ελλάδα που μόνη της κατόρθωσε να ανορθωθεί

μετά τον πόλεμο ήλθαν τα δικά μας κοράκια με την μετα-

πολίτευση και αφού διέφθειραν την συνείδηση των πολ-

λών με τον αμοραλισμό και τον ατομοκεντρισμό

επιφόρτισαν τον ελληνισμό με ένα χρέος υπό ληστρι-

κούς, τοκογλυφικούς όρους όχι για να δημιουργήσουν

παραγωγικές υποδομές αλλά για να εξαγοράσουν με

ρουσφέτια την παραμονή τους στην εξουσία . Όταν οι δα-

νειστές, ιδιώτες τοκογλύφοι  συνειδητοποίησαν ότι το

χρέος μπορούσε να χαρακτηριστεί επαχθές και  να αμφι-

σβητηθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο το πούλησαν κο-

ψοχρονιά σε ευρωπαϊκά κράτη που δεν έχασαν την

ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν απαιτώντας  σήμερα την

πλήρη ονομαστική αξία των ομολόγων τους υποβάλλον-

τας την Ελλάδα σε αποικιακό καθεστώς.

Αντί να υπάρξει η τιμωρία των ενόχων πολιτικών που δα-

νείστηκαν και σπατάλησαν τα ακριβοπληρωμένα δάνεια

και τελικά δέχθηκαν τον συμβιβασμό να μετατρέψουν το

χρέος προς ιδιώτες σε χρέος έναντι κρατών, παραδίδον-

τας την εθνική μας ανεξαρτησία και βάζοντας υποθήκη

την δημόσια και ιδιωτική μας περιουσία, είχαμε το φαινό-

μενο ανάλγητοι πολιτικοί όπως ο Θεόδωρος Πάγκαλος

να βγουν και να ενοχοποιήσουν όλο τον λαό ότι τάχα

μαζί τα φάγαμε.

Το έχουμε πει πολλές φορές ότι εάν  δεν τιμωρηθούν οι

ηθικοί αυτουργοί της σημερινής κατάντιας και του δια-

συρμού που υφιστάμεθα διεθνώς δεν θα μπορέσουμε να

συνειδητοποιήσουμε το πώς βρεθήκαμε στην θέση που

είμαστε και κυρίως δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε από

αυτή. Είναι ντροπή μας να επιτρέπουμε  να προβάλουν

ως δήθεν σωτήρες, αυτοί που μας πρόδωσαν και φθά-

σαμε έως εδώ,  για να μας γλυτώσουν τάχα από τους ση-

μερινούς εθνομηδενιστές που μας εξαπάτησαν και τους

διαδέχθηκαν στην εξουσία

Διερωτάται κανείς γιατί τόση αδικία έναντι του ελληνικού

έθνους και τόση ασθενική βούληση εκ μέρους μας ώστε

να αφήνουμε το κράτος να δουλεύει εναντίον του έθνους

μας. Η διεθνής κοινότητα απάλλαξε έναν ιστορικά ένοχο

λαό με την δίκη της Νυρεμβέργης  τιμωρώντας μόνο τους

ηθικούς αυτουργούς. Για εμάς που σταθήκαμε στο

πλευρό της με χιλιάδες θύματα φαίνεται να αδιαφορεί

παρά τα καλά λόγια του Μπαράκ Ομπάμα που όμως κα-

λύπτουν  τις λυκοφιλίες του βαθέως αμερικανικού κρά-

τους με τους Τούρκους. Εμείς από μόνοι μας  θα πρέπει

να στήσουμε την Δίκη των Αθηνών για να απαλλαγούμε

από την σαπίλα που κυβερνά τον τόπο, μας υπνωτίζει με

το δηλητήριο  του δεξιού και του αριστερού, την υποκρι-

σία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την προπαγάνδα

της πολυπολιτισμικότητας οδηγώντας στην εθνοκτονία

έναν ιστορικό λαό μόνο και μόνο επειδή οι ελληνικές  και

χριστιανικές του καταβολές αποτελούν εμπόδιο στο

επερχόμενο σκοτάδι της παγκοσμιοποίησης.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Εχει αναλωθεί πολύ μελάνι και φαιά ουσία “κυνηγών-

τας” την Ψιττάλεια, να δεχθεί τα λύματα των Δήμων

Σπάτων, Αρτέμιδος και Ραφήνας.

Αν από την κεντρική διοίκηση έβγαιναν σοβαρές και

τεκμηριωμένες μελέτες και ενημερωνόταν σωστά ο

πολίτης, είναι σίγουρο ότι η αποχέτευση στην πε-

ριοχή θα είχε εγκατασταθεί ήδη και θα λειτουργούσε.

Μετά από δεκαπέντε χρόνια συζητήσεων, και αφού

το ΚΕΛ “έφαγε” τρεις δημάρχους, τελικά καταλήγει

στο Πλατύ Χωράφι.

Η τελευταία θυελλώδης συνεδρίαση είχε γίνει με την

προηγούμενη δημοτική Αρχή, που εξήγησε ότι δεν

δέχεται η Ψιττάλεια και θα πρέπει να προχωρήσουν

σε ένα δικό τους ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι. Πρόταση

την οποία καταψήφισε ακόμη και η παράταξη του

τότε Δημάρχου.

Τελικά όμως, παρά τις εξαγγελίες της παρούσας Δη-

μοτικής Αρχής, ότι δεν θα γίνει το ΚΕΛ στο Πλατύ

Χωράφι και αφού η ΕΥΔΑΠ κατηγορηματικά δήλωσε

ότι δεν θα πάνε τα λύματα στην Ψιττάλεια, το παρόν

δημοτικό συμβούλιο ψήφισε ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι!

Ξεκινάει λοιπόν το έργο, με βελτιωμένη μελέτη όσον

αφορά την εκβολή του αγωγού που  μετατοπίζεται

βορειότερα, προς Ραφήνα!

Πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε σχέδια και μελέτες

για τον τρόπο που θα κατασκευαστεί το ΚΕΛ στο

Πλατύ Χωράφι. 

Το Κ.Ε.Λ. Βορείων Μεσογείων, όπως θα ονομαστεί,

το οποίο θα εξυπηρετεί τους Καλλικρατικούς Δήμους

Ραφήνας - Πικερμίου και Άρτέμιδας - Σπατών χωρο-

θετείται σε γήπεδο έκτασης 120 στρεμμάτων και πε-

ριλαμβάνει:

 Έργα εισόδου και προεπεξεργασίας

 Δεξαμενή έκτακτων συνθηκών

 Πρωτοβάθμια επεξεργασία

 Βιολογικοί αντιδραστήρες (ανοξικές, αερόβιες και

δεξαμενές μεμβρανών)

 Απολύμανση  Εξισορρόπηση παροχής

 Έργα επεξεργασίας ιλύος (πάχυνση, αναερόβια

χώνευση, μεταπάχυνση και αφυδάτωση πρωτοβάθ-

μιας ιλύος, πάχυνση και αφυδάτωση περίσσειας

ιλύος)

 Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (έργα

τροφοδοσίας αρδευτικού δικτύου, χερσαίος και υπο-

θαλάσσιος αγωγός διάθεσης)

Bασικές αρχές σχεδιασμού του ΚΕΛ Β. Μεσογείων:

Εξέλιξη της αποχετευόμενης περιοχής

Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών

Σχήμα επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος

Ειδικά μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας

Μετακινείται η αφετηρία της 

γραμμής 304 του ΟΑΣΑ στο Πικέρμι

Η έκταση που σήμερα βρίσκεται η αφετηρία του ΟΑΣΑ στο

Πικέρμι, είναι ιδιοκτησία της Elbisco, η οποία ζήτησε να

ελευθερωθεί ο χώρος για να τον αξιοποιήσει.

Τίθεται επομένως ένα θέμα μετακίνησης της αφετηρίας

σε νέο οικόπεδο που θα διαμορφωθεί κατάλληλα και ελ-

πίζουμε με σύγχρονα πρότυπα (πλατεία, χώρους αναμο-

νής, διασύνδεση με δημοτική συγκοινωνία, κλπ).

H πρόταση της Δημοτικής Αρχής εστιάστηκε αποκλειστικά

στην αγορά έκτασης (σε έκταση που ίσως ήδη έχει βρεθεί

στην διασταύρωση Ραφήνας). O δημοτικός σύμβουλος Α.

Βασιλόπουλος διαφώνησε ζητώντας πρώτα να τεθούν κρι-

τήρια καταλληλότητας των πιθανών χώρων τονίζοντας ότι

αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα εάν η χρήση του

χώρου θα είναι με αγορά ή με ενοικίαση.

Οριστικά το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων 

στο Πλατύ Χωράφι
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ΒΡΑΒΕΙΟ «ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΙΔΗΣ»
Και φέτος, θα συμπεριλαμβάνεται το ειδικό βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης”
ανάμεσα στα ετήσια δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση, το οποίο
θα απονεμηθεί σε δημοσιογράφο – εκδότη- μέλος της ΕΔΙΠΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», που έχει θε-

σμοθετηθεί από την ΕΔΙΠΤ στη μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου

Βλάσση Σωκρατίδη, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς

το αργότερο μέχρι και την  Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 15:30, παραδίδοντας

στην γραμματεία της ΕΔΙΠΤ  σχετικό φάκελο:

Την αξιολόγηση, μετά από απόφαση του Δ.Σ.,  θα πραγματοποιήσει τριμελής

επιτροπή, την οποία θα αποτελέσουν οι Μιχαήλ Σαββάκης (Πρόεδρος ΕΔΙΠΤ),

Ελένη Γκογκώνη (Γενική Γραμματέας) και Δημήτριος Σπυράκης (Αναπ. Ταμίας).

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.

Το βραβείο θα συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και θα απονεμηθεί

το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της

ΕΔΙΠΤ καθημερινά 9:00 -16:00.

Συμβουλευτική εφήβων

στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων του Αριστόδικου

Δήμου Σαρωνικού διοργανώνει  και φέτος συναντήσεις

Συμβουλευτικής ψυχολογίας για εφήβους. Η Συμβουλευ-

τική εφήβων θα πραγματοποιείται στη Δημοτική Βιβλιο-

θήκη Καλυβίων κάθε 15 μέρες μέχρι τον Ιούνιο και θα έχει

τη μορφή ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής εφήβων,

τις οποίες τις προσφέρει ο συμβουλευτικός ψυχολόγος

Σωκράτης Καραμπατέας. 

Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η συναισθηματική

και ψυχολογική υποστήριξη των εφήβων του δήμου, ενώ

ο φιλόξενος χώρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προσφέ-

ρει ένα οικείο περιβάλλον αλλά και πλούσια βιβλιογραφία

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι δωρεάν, απευθύνεται

σε εφήβους (14 – 18 ετών), δεν είναι υποχρεωτική η πα-

ρακολούθηση όλων των συνεδριών, λόγω όμως περιορι-

σμού των θέσεων (μέχρι 12 άτομα) χρειάζεται

προεγγραφή τις προηγούμενες ημέρες. Η εγγραφή θα γί-

νεται αυστηρά μόνο από τον κηδεμόνα του κάθε εφήβου

στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων.

Η πρώτη συνάντηση είναι Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

ώρες 6 έως 8μ.μ. 

Τ
ο European Youth Forum αποτε-

λεί την επίσημη πλατφόρμα εκ-

προσώπησης και διαβούλευσης

των οργανώσεων νέων στην Ευρώπη.

Εκπροσωπεί πάνω από 100 οργανώ-

σεις, εθνικές και μη - κυβερνητικές

διεθνείς, από το ευρύτερο φάσμα ιδε-

ολογικής και πολιτικής τοποθέτησης,

με στόχο την ενθάρυνση της ενερ-

γούς συμμετοχής των νέων ανθρώ-

πων στην κοινωνία και το ευρωπαϊκό

γίγνεσθαι.

Η θητεία του εκπροσώπου της Νεο-

λαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμ-

ματος (Y.E.P.P)  στο Συμβούλιο

European Youth Forum θα είναι διετής

και στη θέση αυτή εξελέγη το μέλος

της ΟΝΝΕΔ Ναυσικά Βρεττάκη, ενώ

το Συμβούλιο του European Youth

Forum είναι ενδεκαμελές.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤA

στο  π. ΚΑΜΠΙΝΓΚ  ΒΟΥΛΑΣ

Παραδοσιακοί χοροί 

Στο π. κάμπινγκ Βούλας εθελοντής προσφέρεται να δημι-

ουργήσει ολιγομελή τάξη για την εκμάθηση ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ-

ΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ σε ενηλίκους, για την χειμερινή περίοδο

2016-17.

Τα μαθήματα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ  ΧΟΡΩΝ για ενηλίκους θα

πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα και συγκεκρι-

μένα κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από τις 7:30μμ έως τις 9μμ.

Θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Νοέμβρη 2016.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ για ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

Στο π. κάμπινγκ Βούλας ζωγραφίζουμε παρέα (σχέδιο &

ακρυλικά) και μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας στη χειροτε-

χνία, ξεκινώντας  με την τεχνική papier mache.

Τα μαθήματα ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ  για ενηλί-

κους θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.

Kάθε ΣΑΒΒΑΤΟ  από τις 11:00μμ έως τις 13:00μμ.

Θα ξεκινήσουν την Σάββατο 26 Νοέμβρη 2016.

Mαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ γλώσσας για ενηλίκους 

θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα - κάθε

ΤΡΙΤΗ από τις 5:30μμ έως τις 7:30μμ. Θα ξεκινήσουμε την

Τρίτη 29 Νοέμβρη 2016.  Η πρώτη συνάντηση (της Τρίτης

29 Νοέμβρη) θα είναι συνάντηση γνωριμίας.

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι απολύτως δωρεάν, όλη

δε η οργάνωση, η προετοιμασία και η διάθεση του χώρου

και των μέσων, είναι αποτέλεσμα αφιλοκερδούς εθελον-

τικής προσφοράς.

Θα ξεκινήσουμε τον κύκλο των μαθημάτων εφ’ όσον εκ-

δηλωθεί κατ’ αρχήν ενδιαφέρον από τουλάχιστον 8 άτομα

και εξασφαλισθεί / επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους.

Για συμμετοχή στο: andriaconstantinidou@gmail.com, 

αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας.

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

Παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία η

πρακτική των ελληνικών τραπεζών να

καθυστερούν «ανεξήγητα» την παρά-

δοση πληροφοριών σε δανειολήπτες,

σε σχέση με τα δάνειά τους, αλλά και

τον υπολογισμό του επιτοκίου με βάση

360 ημέρες και όχι 365, γεγονός που

επιβαρύνει το ημερήσιο επιτόκιο κατά

1,3889%. 

Αυτά καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής

της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής,

με ερώτησή του προς την Κομισιόν,

ισχυριζόμενος ότι παραβιάζονται οι

κοινοτικές οδηγίες

2008/48/ΕΚ και 98/7/ΕΚ για τις

συμβάσεις καταναλωτικής πί-

στης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος

Χουντής, επισημαίνει ότι, η

οδηγία 2008/48/ΕΚ «δίνει το
δικαίωμα στον δανειολήπτη να λαμβά-
νει από την τράπεζα, κατόπιν αιτή-
σεως, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια
της σύμβασης, δωρεάν πληροφορίες
για το δάνειό του, όπως πίνακα χρεο-
λυσίων, που περιλαμβάνει το κεφά-

λαιο, τους τόκους και άλλες
επιβαρύνσεις», και πως η

οδηγία 98/7/ΕΚ αναφέρει

ότι, προκειμένου για την

προσέγγιση των νομοθετι-

κών, κανονιστικών και διοι-

κητικών πράξεων των

κρατών-μελών που διέπουν την κατα-

ναλωτική πίστη, «το έτος θεωρείται ότι
έχει 365 ημέρες ή (για τα δίσεκτα) 366
ημέρες».
Στη συνέχεια, ο Έλληνας ευρωβου-

λευτής καυτηριάζει το γεγονός ότι οι

ελληνικές τράπεζες καθυστερούν

«ανεξήγητα» την παράδοση των ανω-

τέρω στοιχείων στους δανειολήπτες

και σημειώνει ότι, όποτε τα εκδώσουν,

«τα χρεώνουν στους δανειολήπτες». 
Ο Νίκος Χουντής, αφού υπενθυμίζει

ότι, «στην Ελλάδα υπάρχουν capital
controls που δεν διευκολύνουν τους
πολίτες να αναζητήσουν τράπεζα με
τις καλύτερες γι’ αυτούς προϋποθέ-
σεις και όρους», ζητά από την Κομι-

σιόν να λάβει τα απαραίτητα μέτρα

«ώστε να δίδονται στον πολίτη, εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος και
δωρεάν, τα στοιχεία των δόσεων του
δανείου του που έχει αποπληρώσει,
μαζί με τους τόκους και κάθε άλλη επι-
βάρυνση», καλώντας την μάλιστα να

αποφανθεί η ίδια ποιο χρονικό διά-

στημα μπορεί να θεωρηθεί εύλογο.

Καταλήγοντας, ζητά από την Κομισιόν

να λάβει μέτρα «ώστε να εφαρμόζεται
και στην Ελλάδα, για την δανειολη-
πτική πίστη, έτος 365 και όχι 360 ημε-
ρών που παράνομα και καταχρηστικά
εφαρμόζεται σήμερα από τις ελληνι-
κές τράπεζες».

«Οι “ανεξήγητες” καθυστερήσεις και χρεώσεις 

των ελληνικών τραπεζών στην παράδοση στοιχείων στους

δανειολήπτες, παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία»

Eρώτηση του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή στην Κομισιόν

“ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ

ΣΥΝΟΡΑ  ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΥΝΟΡΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ FYROM”

Την άμεση παρέμβαση του βουλευτή
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κων-
σταντίνου Κατσίκη στην Κοινοβουλευ-
τική Συνέλευση των μελών του ΝΑΤΟ
που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταν-
τινούπολη,  19 Νοεμβρίου,  προκάλεσε
αναφορά της Επιτροπής  Οικονομικών
και Ασφάλειας της Συμμαχίας η οποία
έκανε λόγο για «Ελληνο-Μακεδονικά
σύνορα». 
Mιλώντας ο K. Κατσίκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν «Ελληνο-Μακεδονικά
σύνορα» ζητώντας ταυτόχρονα και πετυχαίνοντας τη διόρθωση του όρου το-
νίζοντας ότι  αποτελεί σαφή παρέκκλιση από τα συμπεφωνημένα εντός της Συμ-
μαχίας, περί του τρόπου καταγραφής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας
της Μακεδονίας (FYROM). 
Με την παρέμβαση του  κατάφερε να  αντικατασταθεί το επίμαχο σημείο  με τη
φράση «Οn the Greece – FYROM Border» . Όπως επεσήμανε  δε, σε παρόμοια
διόρθωση είχε προβεί τον Μάρτιο του 2016 και η Κομισιόν αλλάζοντας σε κεί-
μενό της τον τίτλο από «Idomeni refugee Camp at the Greek-Macedonia Border»
σε «Idomeni refugee Camp at the border between Greece and the Former Yugoslav
Repulic of Macedonia».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ.
ΠΑΥΛΟΥ, ΣΠΑΤΑ Τ.Κ. 190 04
Σπάτα, 18/11/2016
Αρ. Πρωτ.: 34877

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για τη μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
Προκηρύσσει φανερή, προφορική,
μειοδοτική δημοπρασία για τη μί-
σθωση ακινήτου για τη στέγαση του
6ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότη-
τας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους το αργότερο μέσα
σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες
από τη δημοσίευση της διακήρυξης
αυτής.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα Αρτέμιδος και συγ-
κεκριμένα στις περιοχές Αγίου Νικο-
λάου ή Γαλήνης και να περικλείεται
από τις οδούς  Αριστοφάνους Βόρεια
– Κρυστάλλη – Πετρου ̟πόλεως –
Αρίωνος – Αγίου Νικολάου. 

- Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε
ισόγειο χώρο συνολικού εμβαδού ελά-
χιστης καθαρής επιφάνειας 180 τ.μ.
και πρέπει να αποτελείται από τουλά-
χιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας,
μία (1) κουζίνα, μία (1) αίθουσα γρα-
φείου, τέσσερις (4) τουαλέτες (εκ των
οποίων, η μία για Α.Μ.Ε.Α.) και προαι-
ρετικά βοηθητικό χώρο.
- Το ακίνητο πρέπει να είναι σε άριστη
κατάσταση, να πληροί τα κριτήρια κα-
ταλληλότητας για στέγαση σχολικής
μονάδας και να πληροί τις προϋποθέ-
σεις καταλληλότητας (επαρκούς φω-
τισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης,
πυρασφάλειας, αερισμού, ύδρευσης,
αποχέτευσης, κλιματισμού, πρόσβα-
σης ατόμων με ειδικές ανάγκες, στα-
τικής επάρκειας, καταλληλότητας
δομικών υλικών κ.λ.π.).
- Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει αύ-
λειο χώρο τουλάχιστον 200 τ.μ. κλί-
σης μέχρι 6%.
- Το ακίνητο πρέπει να έχει ασφαλή
πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια
και να μη γειτνιάζει με οχλούσες δρα-
στηριότητες της περιοχής.
- Η χρήση του προς μίσθωση χώρου,
ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να
επιτρέπεται από σχετική οικοδομική
άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι
δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου

σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες πολεοδομικές δια-
τάξεις. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στη διεύθυνση που ανα-
φέρεται παραπάνω και παραδίδονται
στην αρμόδια επιτροπή, η οποία κρί-
νει περί της καταλληλότητας και αν
πληρούν τους όρους της οικείας δια-
κήρυξης και συντάσσει σχετική έκ-
θεση εντός δέκα (10) ημερών από τη
λήψη των προσφορών. Οι λόγοι απο-
κλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούν-
ται επαρκώς στην έκθεση. Ο
Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διε-
ξαγωγής της δημοπρασίας και ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους, των
οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλ-
ληλα, με έγγραφη πρόσκληση. Η δη-
μοπρασία θα είναι φανερή,
προφορική και μειοδοτική προς ανα-
ζήτηση του τελευταίου μειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος (τηλ. 213
2007397) και από την ιστοσελίδα του
Δήμου www.spata-artemis.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 22/11/2016
Αρ. Πρωτ. 34749

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής ,συνολικής προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης 86.995,54€ (Α.Μ. 108/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία
είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονι-
κής δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύ-

στημα: 25/11/2016 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 19/12/2016
και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει στις 23/12/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους
του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν προσφορές
για μία ή περισσότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1 68.739,69 1.374,79
ΟΜΑΔΑ 2 1.418,00 28,36
――――――――――――――――――――――――――

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα χρόνο

επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καλαμάτας στον περιφερειάρχη Πελο-

ποννήσου Πέτρο Τατούλη και την αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου για παρά-

βαση καθήκοντος.

Την μήνυση έχει καταθέσει η εφημερίδα  «Ελευθερία» για τον αυθαίρετο, παρά-

νομο και εκδικητικό τρόπο αποκλεισμού της από την δημοσίευση διακηρύξεων

της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως αντίποινα εκ μέρους Τατούλη - Νικολάκου

της έντονης πολιτικής κριτικής, που τους ασκούσε και συνεχίζει να τους ασκεί η

εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Ν. 3548/2007 προβλέπεται ίση κατανομή των δημοσιεύσεων στις

εφημερίδες που έχουν το σχετικό από το νόμο δικαίωμα. Παρ’ όλα αυτά οι αιρετοί

της Περιφέρειας αγνόηστον αγνόησαν το νόμο επί μία διετία (2011-2012)  και

τον εφάρμοσαν όταν η εφημερίδα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Το αδίκημα όμως

είχε συντελεστεί στην διάρκεια της πρώτης διετίας της θητείας τους.

Η δίκη έγινε μετά από δύο αναβολές. Την πρώτη επειδή οι κατηγορούμενοι δεν

εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και την δεύτερη λόγω αποχής των δικηγόρων. Η

ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ελπίζουμε όμως το πάθημα να τους έγινε μάθημα!

Φυλάκιση 12 μηνών στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και Αντιπεριφεριάρχη 
για τον αποκλεισμό εφημερίδας από δημοσιεύσεις διακηρύξεων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2017

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ
Αριθμοί
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
0 Τακτικά Έσοδα 12.287.044,84 0,00

1 (πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 431.783,07 0,00

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 2.576.500,00 0,00

31 Εισπράξεις από Δάνεια 1.070.000,00 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα

παρελθόντα έτη 7.488.764,04 0,00

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 3.854.700,00 0,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 7.709.812,43 0,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 1.637.840,68 0,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Σύνολο Πόρων 37.056.445,06 0,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικοί Έξοδα  και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ
Αριθμοί
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.724.732,08 0,00

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 6.366.891,97 0,00

63,64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 639.100,00 0,00

651 Τοκοχρεωλύσια δανείων 445.600,00 0,00

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 976.000,00 0,00

67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 4.429.268,40 0,00

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 1.229.000,00 0,00

82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 10.254.590,65 0,00

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Επενδύσεις 0,00 0,00
71 Αγορές 2.437.762,44 0,00
73 Έργα 3.286.885,48 0,00
74 Μελέτες 823.044,41 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00 0,00
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων 20.000,00 0,00
9111 Αποθεματικό 423.569,63 0,00
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 37.056.445,06 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  /  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Χαλάνδρι 23/11/2016  /  Αρ. Πρωτ.: 34854
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Μπογέας Μιχαήλ, Τηλ. : 2132023842-843-844

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαν-
τιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές δια συμπλήρωσης εντύπου
οικονομικής προσφοράς.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 85.000,00€ (Α.Μ. 86/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι έξι (26)
ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 28/11/2016 και ώρα 08:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 19/12/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για μία ή περισσότερες ομάδες/τμήματα
(μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά). Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφο-
ράς (μερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας/τμήματος της προμήθειας. Για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε €)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΥΛΙΚΑ 35.483,87 354,84 Τριακόσια πενήντα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ τέσσερα και ογδόντα
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ) τέσσερα ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 13.763,09 137,63 Εκατό τριάντα εφτά και
ΧΑΡΤΙ) εξήντα τρία ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Γ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ 17.571,67 175,72 Εκατό εβδομήντα πέντε
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ) και εβδομήντα δύο ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Δ (ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ, 1.729,00 17,29 Δέκα εφτά και είκοσι
ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ εννιά ευρώ
ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ 68.547,63 685,48 Εξακόσα ογδόντα

πέντε και σαράντα οχτώ ευρώ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες , τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης και τη μελέτη (Α.Μ. 86/2016) από την ιστοσελίδα
του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας- Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

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

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΟ του ΝΙΑΖΙ και της ΝΤΙΦΟ, το

γένος ΜΠΕΛΛΟΥ, που γεννήθηκε στους Αγίους Σα-

ράντα Αλβανίας και κατοικεί στην Αθήνα και η  ΑΙ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΕΠΕΡΙΔΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ, το γένος ΜΠΟΥΚΙ, που γεννήθηκε

στο Μόναχο Γερμανίας και κατοικεί στη Βούλα Ατ-

τικής θα τελέσουν το γάμο τους στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης.

ΓΑΜΟΙ

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής

υποστήριξης  210 82 37 302
της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν πρό-

βλημα με τις αρθρώσεις τους. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης

επιχείρηση φαρμακείου περίπου 30 χιλιόμετρα

από το Κέντρο της Αθήνας σε πολύ κεντρικό ση-

μείο.

Τριάντα πέντε έτη συνεχούς λειτουργίας. Σταθερή

πελατεία. Κύκλος εργασιών πάνω από 400.000,00

€ ετησίως. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973019535 και

2104519138.

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη και τους φί-

λους της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, Κυριακή, 4 Δε-

κεμβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας

(πάρκο Εθνικής Αντίστασης), με την εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός έτους 2016

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – έγκριση και απαλλαγή Δ.Σ.

3. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά και υπερτοπικά θέματα

- Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: νέα δεδομένα – ενέργειες -

Παραλιακό Μέτωπο: νέα δεδομένα,  ενέργειες  - Τεχνικό Πρό-

γραμμα Δήμου 3Β: κύρια στοιχεία,  ενέργειες 

4. Γενικός Απολογισμός 2009 – 2016: συζήτηση – συμπεράσματα 

5. Πρόγραμμα Δράσης 2017

6. Άλλα θέματα

7. Αρχαιρεσίες: εκλογή μελών νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης Δημήτρης Μακρυνικόλας

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.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Mετά την κατάληξη της τελευταίας συνέλευσης της ΡιΚιΠ

(13 Νοέμβρη), όπου δεν κατέστη δυνατό να αποφασισθεί

μία ανακοίνωση - κάλεσμα της Κίνησης προς του πολίτες

του Δήμου για κινητοποίηση ενάντια στις κατασχέσεις &

τους πλειστηριασμούς, εμείς, 29 μέλη της ΡιΚιΠ, αποφασί-

σαμε να αναλάβουμε την πρωτοβουλία απευθυνόμενοι συλ-

λογικά προς τους συμπολίτες μας με το παρακάτω κείμενο:

Κάλεσμα προς τους πολίτες της Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, για κινητοποιήσεις ενάντια σε πλειστη-

ριασμούς – κατασχέσεις.

Οι πλειστηριασμοί της περιουσίας των συμπολιτών μας που

αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση και

τα δάνεια προς στις τράπεζες είναι πλέον γεγονός. Τα δε-

δομένα είναι ξεκάθαρα: Το πλαίσιο για την αρπαγή της πρώ-

της κατοικίας έχει γίνει πολύ πιό ευνοϊκό για τις τράπεζες.

Ταυτόχρονα οι όροι των πλειστηριασμών έχουν επιδεινωθεί

τραγικά.

Για τα υπόλοιπα βέβαια περιουσιακά στοιχεία (πλην πρώτης

κατοικίας) δεν υπάρχει καμμία απολύτως προστασία απέ-

ναντι στις τράπεζες. Επίσης μέχρι στιγμής δεν υπάρχει

καμμία προστασία (ούτε βέβαια της πρώτης κατοικίας) για

χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για τα

οποία χρέη η κυβέρνηση διαρρέει ότι θα πάρει μέτρα προ-

στασίας - όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Oι κατασχέσεις

όμως σπιτιών, καταθέσεων, μισθών και συντάξεων ανθρώ-

πων που αδυνατούν να ανταποκριθούν είναι στην ημερή-

σια διάταξη.

Το συνολικό ποσό των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

που επιδιώκει να εισπράξει φέτος το Δημόσιο μέσω της επι-

βολής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης φθάνει τα 2,65 δισ.

ευρώ, σύμφωνα δε με το Τεχνικό Μνημόνιο που καταρτί-

στηκε το περασμένο καλοκαίρι από την κυβέρνηση και τους

εκπροσώπους των “θεσμών”, από το ποσό αυτό τα 2,05 δισ.

ευρώ επιδιώκεται να εισπραχθούν από μικροοφειλέτες.

Πώς θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας να αποπληρώσουν

τα δάνεια & τα χρέη στην εφορία, όταν επιβάλλονται συ-

νεχώς νέοι άμεσοι φόροι (ΕΝΦΙΑ, τέλη επιτηδεύματος, ει-

σφορές αλληλεγγύης, μείωση ή κατάργηση αφορολόγητου

κλπ) αλλά και έμμεσοι (αυξήσεις στον ΦΠΑ, στα καύσιμα,

στις τηλεπικοινωνίες κλπ), τη στιγμή που τα εισοδήματα

έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 40%, χιλιάδες μικρές επι-

χειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, οι συντάξεις έχουν κατα-

κρεουργηθεί και η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα

ύψη;

Αφού λοιπόν η κυβέρνηση ακολουθεί με ίδιο και μεγαλύ-

τερο ζήλο την ίδια αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων,

πολιτική που φέρνει τους πολίτες σε απόγνωση, έρχεται

τώρα να δείξει την δήθεν ευαισθησία της και να μην αρπά-

ξει αδιακρίτως την πρώτη κατοικία κάθε Έλληνα που χρω-

στά στην εφορία (κάπου 4.500.000 υπολογίζονται όσοι

χρωστούν), αλλά να βάλει κάποια κριτήρια (που θα αφο-

ρούν ένα μέρος μόνο από τις πρώτες κατοικίες – βλέπε

κριτήρια τραπεζών – και βέβαια αν υπάρχει και κάποιο πα-

τρικό ή χωραφάκι στο χωριό, ξεχάστε το...) ώστε να περι-

σώσει ό,τι μπορεί από το δήθεν αριστερό της προφίλ. Αυτό

είναι ή όχι κοροϊδία;

Θεμελιώδης αρχή της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ήταν και παραμένει η με κάθε

τρόπο εναντίωσή της στην καταστροφική πολιτική των μνη-

μονίων, πολιτική που υλοποιείται από τις κυβερνήσεις των

προθύμων, κατ' εντολή του ΔΝΤ και των κυρίαρχων δυνά-

μεων της ΕΕ, που εν τέλει οδηγεί στην οικονομική και κοι-

νωνική καταστροφή. Πολιτική που δεν περιορίζεται μόνο

στην φτωχοποίηση του ελληνικού λαού αλλά επεκτείνεται

και στην καταβαράθρωση των εργασιακών σχέσεων, την

κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και στο αναίσχυντο

ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Συμπολίτες!

Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να περιμένουμε από μια κυ-

βέρνηση που, παρ’ ότι αυτοαποκαλείται αριστερή, το μόνο

που την ενδιαφέρει είναι η παραμονή της στην εξουσία με

κάθε κόστος εις βάρος του λαού και της δημόσιας περιου-

σίας. Καλούμε τους δημότες της περιοχής μας σε δυναμι-

κές κινητοποιήσεις ώστε να ανασταλούν οι κατασχέσεις και

να αποτραπούν οι σχεδιαζόμενοι πλειστηριασμοί. Να μη

μείνει κανείς συμπολίτης μας απροστάτευτος. Αγωνιζόμα-

στε για να μη γίνουν οι περιουσίες των πολιτών βορά στα

χέρια των αρπαχτικών του διεθνούς & ελληνικού τραπεζι-

κού κεφαλαίου.

Εδώ και μήνες, συμμετέχοντας στην Πρωτοβουλία «Πολί-

τες κατά των Πλειστηριασμών στα Μεσόγεια», έχουμε

συμβάλλει στην αναβολή δεκάδων πλειστηριασμών – σχε-

δόν όλων όσων είχαν προγραμματισθεί από το Γενάρη και

πέρα – αποκλείοντας κάθε Τετάρτη την είσοδο του Ειρηνο-

δικείου Κορωπίου.

Τα πρώτα αποτελέσματα λοιπόν είναι ήδη φανερά!

Καλούμε κι’ εσένα, συμπολίτισσα και συμπολίτη, να είσαι

μαζί μας στο Κορωπί, κάθε Τετάρτη από τις 3:30 ως τις

5:00 μμ. Αναχώρηση από Βάρη (οδός Λεύκης 9, απέναντι

από την Πλατεία Δήμα) στις 3μμ. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6944539542, 6948000171

Τα μέλη της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών:
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ, ΚΑΛΑΝ-

ΤΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ, ΛΕΟΥΣΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΟΛΓΑ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ, ΠΕ-

ΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΕΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ,

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΑΒ-

ΒΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩ-

ΝΗΣ, ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ ΑΝΝΑ

(+ 3 ακόμη που δεν επιθυμούν δημοσιοποίηση του ονόματός τους)

Κάλεσμα προς τους πολίτες της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,

για κινητοποιήσεις ενάντια σε πλειστηριασμούς – κατασχέσεις
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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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Κατακόρυφη αύξηση των αφροδίσιων νοσημάτων  έχουμε

τα τελευταία χρόνια στην  Ελλάδα, με σοβαρές επιπτώσεις

στην δημόσια υγεία.

Η έλλειψη ενημέρωσης  των πολιτών, κυρίως στους νέους

και τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που περνούν από

την Ελλάδα, αποτελούν - σύμφωνα με τους αφροδισιολό-

γους-δερματολόγους- το βασικό παράγοντα  της κατακό-

ρυφης αύξησης.

«Οι αρμόδιοι φορείς και η επιστημονική κοινότητα πρέπει
να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου, πριν η κατάσταση
γίνει ανεξέλεγκτη για τη δημόσια υγεία» τονίζει με αφορμή

την Παγκόσμια Ημέρα για το AIDS  ο διαπρεπής   Δερματο-

λόγος-Αφροδισιολόγος Απόστολος  Καραλέξης, Διευθυν-

τής της Δερματολογικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο

Αθηνών και Επιστημονικός Διευθυντής της DermahairClinic.

Χρειάζεται  ιδιαίτερη προσοχή  και επαγρύπνηση, καθώς

φαίνεται πως η πλειοψηφία των πολιτών  έχει ξεχάσει τα

μέτρα προφύλαξης για  τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσή-

ματα, σύμφωνα με τον Α. Καραλέξη.

Η ελλειπής ενημέρωση και μέσα από την κεντρική διοίκηση,

αλλά και μέσα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(κυρίως Λύκειο), έχει τα δυσμενή αποτελέσματα που βλέ-

πουμε σήμερα. Νοσήματα που είχαν μπει στο “χρονοντού-

λαπο της ιστορίας” να εμφανίζονται με μεγάλη έξαρση. 

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η σύφιλη, η γονόρροια, οι χλαμυδιακές λοιμώξεις, ο έρπη-

τας των γεννητικών οργάνων, η βακτηριακή κόλπωση, ο ιός

των ανθρώπινων θηλωμάτων (κονδυλώματα), οι ηπατίτιδες

και  οι λοιμώξεις από τριχομονάδες  αποτελούν τη βασική

ομάδα των αφροδισίων νοσημάτων που καλπάζουν τα τε-

λευταία χρόνια στην Ελλάδα.

ΣΥΦΙΛΗ: Σύμφωνα μία επιδημιολογική μελέτη που αφορά

την εμφάνιση νέων περιστατικών σύφιλης στο «Νοσοκο-

μείο Συγγρός»  διαπιστώθηκε αύξηση των κρουσμάτων

κατά 38% από το 2003 έως το 2010 σύμφωνα με στοιχεία

του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Έτσι από τα 116 περιστατικά το 2003 φτάσαμε στα 160 το

2010. Ενώ σε πανελλαδική βάση δηλώθηκαν το 2010,  241

περιστατικά από τα οποία τα 209 είναι άνδρες (86,7%) και

τα 32 γυναίκες (13,3%).

Επί του συνόλου των ανδρών το 58,8% ήταν ομοφυλόφι-

λοι/αμφιφυλόφιλοι. Η κύρια ηλικιακή ομάδα που προσβάλ-

λεται είναι αυτή των 25-34 και στα δύο φύλα.

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ: Τα δεδομένα που προέρχονται από το Εθνικό

Κέντρο Αναφοράς Γονόκοκκου (Ινστιτούτο Παστέρ), δεί-

χνουν ότι τα κρούσματα από 108 το 1990 έφτασαν τα 312

το 2010.

Για τα 266 περιστατικά που είναι γνωστό το φύλο 260

(97,7%) αφορούσαν άνδρες και μόνο 6 γυναίκες. Επί του

συνόλου των ανδρών που είναι γνωστός ο σεξουαλικός

προσανατολισμός, το 74,5% αφορούσε ετεροφυλόφιλους

άνδρες. Η κύρια ηλικιακή ομάδα ανδρών που προσβάλλεται

είναι αυτή των 25-34 χρόνων.

ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στην

πρώτη θέση των πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενων

νοσημάτων εξακολουθούν να παραμένουν τα κονδυλώ-

ματα, παρά τη χρήση του εμβολίου, χάρη στο οποίο τα τε-

λευταία χρόνια υπάρχει  πτωτική τάση στα κρούσματα

ασθενών σε κάποιες χώρες.

Στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Νοσοκομείο  «Αν-

δρέας Συγγρός» ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν

με κονδυλώματα σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την περίοδο

2006-2011.

Τα κονδυλώματα είναι μικρά ογκίδια και  εμφανίζονται συ-

νήθως στα γεννητικά όργανα της γυναίκας, αλλά και του

άνδρα (ηλικίας 18-35 χρόνων). Παράγοντες κινδύνου για

την εμφάνιση κονδυλωμάτων είναι ο μεγαλύτερος αριθμός

σεξουαλικών συντρόφων, η έναρξη της σεξουαλικής ζωής

σε μικρότερη ηλικία και το κάπνισμα.

Αντιμετωπίζονται με  χρήση τοπικών φαρμάκων, κρυοπηξία,

διαθερμοπηξία, χειρουργική αφαίρεση και με Laser.

Tα εμβόλια που διατίθενται για τον HPV (κονδυλώματα)

είναι δύο, το διδύναμο και το τετραδύναμο τα οποία περι-

λαμβάνονται στη χώρα μας στο εθνικό πρόγραμμα εμβο-

λιασμών από το 2008.

AIDS: Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει φυσικά και το

AIDS.Τα επιδημιολογικά δεδομένα από το ΚΕΕΛΠΝΟ για

την περίοδο 2010-2015 καταγράφουν για το 2010  530

κρούσματα , τα οποία ανέβηκαν στα 1059 το 2012 δηλαδή

ποσοστό αύξησης που πλησιάζει το 100%, για να πέσουν

έπειτα το 2014 στα 802 και το 2015 στα 667 νέα κρού-

σματα.

Από τα 667 νέα κρούσματα το 2015 το 88,5% ήταν άντρες

και το 11,5% γυναίκες. Ενώ καθ όλη τη διάρκεια του 2014

από τα 802 νέα περιστατικά οι κατηγορίες μετάδοσης ήταν

ομο/αμφιφυλόφιλοι 44,1% , χρήστες ενδοφλέβιων ναρκω-

τικών 13,2% , ετεροφυλόφιλοι 17,4% , ακαθόριστοι 25,2%

και με κάθετη μετάδοση 0,1%.

«Τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει  να λαμ-
βάνουμε όλοι για να αποτρέψουμε τη μετάδοση των Σε-
ξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων είναι η χρήση
προφυλακτικού, η επιλογή σταθερού συντρόφου και  ο εμ-
βολιασμός για τον ιό HPV» καταλήγει ο Α Καραλέξης.

www.karalexis.gr  

Σε έξαρση τα αφροδίσια νοσήματα!

Ημερίδα Υγείας στο Ασκληπιείο 

Το Κέντρο Υγείας Βάρης οργανώνει Ημερίδα με θέμα:

“Ενημέρωση του Πολίτη σε θέματα πρόληψης και προ-
αγωγής υγείας”, που θα λάβει χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ

4/12/2016 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ και ώρα 11.30-13.30

Η θεματολογίαπεριλαμβάνει τις εξής ομιλίες:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Π.Τιμαγένη, π. Μ.Δανδουλάκης

1. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου  11.30-

12.00 Ι. Καραϊτιανός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του

Νοσοκομείου «Αγ. Σάββας»

2. Θεραπευτική συμμαχία-Σ.Διαβήτης  12.00-12.20   Ε.

Θηραίος, Κ.Υ.Βάρης

3. Άνοια  12.20-12.35  Α. Περιμένης, Κ.Υ.Βάρης

4. Οφθαλμολογικά, 12.35-13.00 π. Μ.Δανδουλάκης,

Κ.Υ.Βάρης

5. Ψυχιατρικά- ΗΠΙΟΝΗ, 13.00-13.15  π. Μ. Δανδουλά-

κης, Κ.Υ.Βάρης

6. Μητρικός Θηλασμός, 13.15-13.30  Κ.Γιαλεδάκη, Μαία

Κ.Υ.Βάρης

Δωρεάν ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης 

για τους πάσχοντες από οστεοπόρωση στα 3Β

Με στόχο να αφυπνιστούν τα μέλη των ΚΑΠΗ, το τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ», στο πλαίσιο της μεγάλης

ενημερωτικής εκστρατείας: «Εχεις Οστεοπόρωση; Ακτινογραφία έκανες;», παρέχει δωρεάν εισιτήριο –

voucher για λήψη ακτινογραφίας στην σπονδυλική στήλη, σε ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση είτε

έχουν λάβει αγωγή στο παρελθόν είτε συνεχίζουν να λαμβάνουν αγωγή και είναι άνω των 65 ετών. Η δράση

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου: 

Στο ΚΑΠΗ Βούλας: 10.00 έως 11.00

Στο ΚΑΠΗ Βάρης: 11.30 έως 12.30

Στο ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης: 13.00 έως 14.00
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O 3ος Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας, μεταξύ των

ομάδων «Σύνδεσμος Παλαιμάχων Μαρκοπούλου» και

«Σύνδεσμος Παλαιμάχων Α.Ε.Κ.», πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 21/11/2016, οστο ανοιχτό Γήπεδο Ποδοσφαίρου

του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου, με σκοπό την συγ-

κέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση

του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Τίμησαν, με την παρουσία τους, ποδοσφαιριστές που έχουν

γράψει ιστορία στα γήπεδα, έχουν διδάξει ήθος – εντός και

εκτός αγωνιστικού χώρου –, έχουν δοξαστεί και σίγουρα

έχουν εμπνεύσει πολλές γενιές. 

Μεταξύ αυτών, ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο καλύτερος ποδο-

σφαιριστής του αιώνα, όπως ανέφερε ένας φίλαθλος, ο

Λάκης Νικολάου, ο Ντανιέλ Μπατίστα Λίμα, ο Στέλιος Σε-

ραφείδης, που έπαιξε σε ηλικία 80 ετών, ο Θύμιος Ανδρί-

κουλας – ποδοσφαιριστής της Α.Ε.Κ. και του Γ. Σ. ΜΑΡΚΟ,

ο Γιώργος Καραφέσκος, ο οποίος έχει διατελέσει προπο-

νητής στο Γ. Σ. ΜΑΡΚΟ  και άλλοι πολλοί.

Στον αγώνα, «σφύριξε» ο Πέτρος Κόνιαρης, ο οποίος υπήρξε

διαιτητής Α΄ Εθνικής. Εθελοντικά κάλυψαν τον αγώνα «στις

γραμμές», οι Σάββας Κεσίδης και Σταύρος Σιούλος.

Ο Δήμος τους απένειμε αναμνηστικές πλακέτες, για την

προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τις απονομές

πραγματοποίησαν πριν την έναρξη του αγώνα, η Αντιδή-

μαρχος Π.Α.Π.Κ.Πρόνοιας, Μαρία Κιμπιζή, ο πρόεδρος του

«Βραυρώνιος» Νίκος Ορφανός και ο πρόεδρος της ΕΠ-

ΣΑΝΑ Δημ. Γιαρένης.

Οι γηπεδούχοι και οικοδεσπότες, Παλαίμαχοι Μαρκοπού-

λου, προσέφεραν μαζί με τους Παλαιμάχους Α.Ε.Κ., ένα

απολαυστικό θέαμα, με πρωταγωνιστές τον Εθελοντισμό,

την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την Προσφορά στον συνάν-

θρωπο, μέσα από τον Αθλητισμό!

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

διεξήχθαν στις εγκαταστάσεις επιτρα-

πέζιας αντισφαίρισης οι ετήσιοι αγώ-

νες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές

και αθλήτριες από Μονάδες της ΠΑ. Η

οργάνωση του αγώνα είχε ανατεθεί

στην 128 ΣΕΤΗ.

Νικήτες στην κατηγορία Ανδρών:

1ος   Σγός (ΜΗ) Παπαρχήστος

Κων/νος ΓΕΑ/Γ5

2ος    Ασμίας (ΕΤΑΦ) Καλογερόπου-

λος Γεώργιος 120 ΠΕΑ

3οι    Σμχος (Ι) Μαρνουτσίδης Δημή-

τριος ΓΔΑΕΕ - Ασμίας (ΕΠΥΡ) Ξυδιάς

Αναστάσιος 251 ΓΝΑ

Νικήτριες στην κατηγορία Γυναικών: 1η η Επγός (ΜΤ) Τσαγκάρη Αικατερίνη ΓΕΑ/Α7 & 2η Υπσγός (ΑΝΟ) Αναστασίου Αν-

θούλα 251 ΓΝΑ.

Στην εκδήλωση παρευρέθη ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο Αντιπρόεδρος του

Οργανισμού αθλητισμού - Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Γιάννης Αγαλιώτης και φίλαθλοι του αθλήματος.

Αγώνες πινγκ-πονγκ Πολιτικής Αεροπορίας

Το Κύπελλο Απόλλωνα Ζωστήρα διοργάνωσε ο ΝΟΒ στις 12-

13 Νοεμβρίου και κατέκτησε τις τέσσερις πρώτες θέσεις!

Στον αγώνα συμμετείχαν 90 σκάφη όπου αγωνίστηκαν σε

6 κούρσες με ισχυρούς ανέμους.

Ο ομάδα του ΝΟΒ επρώτευσε στην κατηγορία  Radial

καθώς κέρδισε το χρυσό στις γυναίκες η Νάνσυ Φακίδη,

και χρυσό αργυρό και χάλκινο στους άνδρες, ενώ στη γε-

νική κατάταξη κατέκτησε τις 4 πρώτες θέσεις!

Στους Άντρες, το Χρυσό κατέκτησε ο Παπαδημητρίου Δη-

μήτρης, το Αργυρό ο Χουσιάδας Κωνσταντίνος και το Χάλ-

κινο ο Παντελής Κυρπόγλου.

Τέλος στα Laser 4,7 καλή εμφάνιση έκανε ο Περικλής Πα-

παδόπουλος που κατέκτησε την 11η θέση.

Επιτυχίες και του ΝΑΟΒ

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε και η αθλήτρια του ΝΑΟΒ

Σμυρνιούδη Βικτωρία εξασφαλίζοντας  τη 2η θέση μετά

από 6 ιστιοδρομίες και απέμεινε  το Medal Race για να διεκ-

δικήσει μια καλύτερη θέση. 

Η τριάδα συμπληρώθηκε με 1η την Νικολάου Άννα του

ΝΟΚΒ και 3η  Μπαξεβάνη Βαρβάρα του ΝΟΤΚ. 

Δυναμική εμφάνιση είχαν και οι υπόλοιποι αθλητές του

ΝΑΟΒ με την Μαρίνα Καγιαλή στην 4η θέση και τον Νίκο

Γκιώνη που μπήκε στην πρώτη δεκάδα με τους αθλητές που

συμπληρώσαν το Medal Race όπως και του Παναγιώτη

Τσιολακίδη με την 13η θέση στην κατηγορία LASER RDL.

Ποδοσφαιρικός αγώνας αλληλεγγύης Παλαιμάχων αθλητών στο Ποδόσφαιρο

Κύπελλο Απόλλωνα Ζωστήρα στο ΝΟΒ
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Στον όμιλο της Φινλανδίας και με

αντιπάλους που θεωρούνται στα

μέτρα της έριξε την Εθνική ανδρών

η   κλήρωση της FIBA (23.11.16)  για

την Α' φάση του Ευρωμπάσκετ 2017.

Σημειώνεται πως τη διοργάνωση του

συγκεκριμένου Πανευρωπαϊκού

Πρωταθλήματος έχουν αναλάβει

τέσσερις χώρες, οι Τουρκία, Φινλαν-

δία, Ρουμανία, Ισραήλ, ενώ η τελική

φάση θα διεξαχθεί στην Κωνσταντι-

νούπολη. Η φάση των ομίλων στις

τέσσερις χώρες θα διεξαχθεί την

περίοδο από 31/8 έως 7/9 ενώ η τε-

λική φάση από τις 9/9 έως τις 19/9.

Η Ελλάδα θα βρεθεί στον Α' όμιλο

με αντιπάλους, εκτός της οικοδέ-

σποινας του ομίλου, Φινλανδίας, τις

Γαλλία, Ισλανδία, Σλοβενία, Πολω-

νία. Στον επόμενο γύρο θα προκρι-

θούν οι τέσσερις πρώτες από κάθε

όμιλο όπου θα διασταυρωθούν χια-

στί (1-4, 2-3) με τις ομάδες του δι-

πλανού ομίλου στη φάση των «16».

Ο όμιλος της Ελλάδας θα διασταυ-

ρωθεί με τον Β' όμιλο, του Τελ Αβίβ,

που περιλαμβάνει τις ομάδες Ισ-

ραήλ, Λιθουανία, Ιταλία, Γερμανία,

Ουκρανία. Από τη φάση των «16»

και έπειτα οι αγώνες είναι νοκ άουτ

μέχρι τον τελικό.

Βάσει των αγωνιστικών κριτηρίων η

πρόκριση στον επόμενο γύρο για

την ελληνική ομάδα είναι εφικτή,

αφού τόσο οι αντίπαλοί της στον

όμιλο όσο και η όποια πιθανή δια-

σταύρωση μπορεί να επέλθει είναι

στα μέτρα της. Σκοπός της Εθνικής,

η κατάκτηση της μιας εκ των δύο

πρώτων θέσεων του δικού της ομί-

λου, που θα της δώσει το δικαίωμα

για πιο εύκολο διασταύρωμα στην

επόμενη φάση. Οσον αφορά τα δύ-

σκολα τεστ για την Εθνική, σ’ αυτά

συγκαταλέγεται σίγουρα η αναμέ-

τρηση με τη Γαλλία, που θεωρείται

το φαβορί για την πρωτιά στον Α'

όμιλο, ενώ στα πιθανά ζευγαρώματα

η Ιταλία και η Λιθουανία είναι αυτές

που σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα

ανεβάσουν αρκετά τον πήχη της δυ-

σκολίας για την Ελλάδα.

«Φωτιά» θεωρείται ο Δ' όμιλος, της

Τουρκίας, όπου εκτός της διοργανώ-

τριας χώρας θα βρεθούν και δύο εκ

των φαβορί της διοργάνωσης, οι

Σερβία και Ρωσία, καθώς επίσης και

οι Μ. Βρετανία, Λετονία, Βέλγιο.

Στον Γ' όμιλο της Ρουμανίας ξεχω-

ρίζει η παρουσία δύο ακόμα φαβορί,

της Ισπανίας και της Κροατίας, ενώ

εκτός της οικοδέσποινας θα υπάρ-

χουν και οι Τσεχία, Μαυροβούνιο,

Ουγγαρία.

Στην Κρήτη το 

ευρωπαϊκό ανδρών U20

Στην Κρήτη θα διεξαχθεί ένα ακόμη

πρωτάθλημα που αφορά τη νέα

γενιά του μπάσκετ στη Γηραιά

Ηπειρο αφού η Ελλάδα ανέλαβε

από τη FIBA τη διοργάνωση του Ευ-

ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων

Ανδρών που θα διεξαχθεί το καλο-

καίρι του 2017, και συγκεκριμένα

στις 15 - 23 Ιούλη. Η πρώτη φάση

θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά και

το Ρέθυμνο και η τελική φάση στο

Ηράκλειο.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

EUROBASKET 2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
Ταξίδι στη Φινλανδία για την Εθνική

Χειμερινό Σκακιστικό 

Πρωτάθλημα στον ΣΑΣΚ

Ξεκίνησε με 41 συμμετοχές το Χειμερινό Πρωτάθλημα

του Σκακιστικού Συλλόγου Κορωπίου (ΣΑΣΚ), το οποίο θα

διεξάγεται κάθε Κυριακή στις 17:00. 

Μετέχουν σκακιστές και σκακίστριες με αθλητικό δελτίο

του ΣΑΣΚ ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι αγώνες είναι ελεύθε-

ροι για να τους παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται.

Ανάλυση των παρτίδων θα γίνεται κάθε  Δευτέρα 19:00

– 22:00 στο εντευκτήριο του ΣΑΣΚ. 

Kάθε Δευτέρα γίνεται παρουσίαση των παρτίδων του

Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται αυτές

τις ημέρες στην Ν. Υόρκη.

. Περισσότερα στο www.sask.gr

Συνεχίζει τις νίκες ο “Αναγυρούς”

Η Γυναικεία ομάδα Μπάσκετ  του A.O. ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑ-

ΓΥΡΟΥΣ” συνέχισε με νίκη  την  Κυριακή 20 - 11 - 2016

και βρίσκεται στην  2η θέση στην κατηγορία της.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Α.Ο.ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”

Α.Ο.ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ - ΠΑΝΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ: 49 - 42

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ :  ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ :  Γκαβαλέκα 2  - Λιώση 2 -  Κριλή 4 -  Aντύπα

1- Δημέλη 4  - Αδαμάκου 3(1)   - Τσιλιγκίρη 3 -  Νάκου   -

Καραμέτου Χρ. 15 - Καραμέτου ΣΤ. 15  .

Από κοντά και οι  Κορασίδες του Α.Ο.ΒΑΡΗΣ  “Ο ΑΝΑ-

ΓΥΡΟΥΣ” που  βρίσκονται στην 1η θέση  συνεχίζοντας με

νίκη το Σάββατο 19 - 11 - 2016 .

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ   - Α.Ο.ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”: 21 - 66       

Επιμορφωτική Αθλητική Ημερίδα 

Βασικές αρχές διατροφής

Ο ρόλος του γονέα

Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει επιμορφω-

τική ημερίδα για τους αθλητές-τριες, τους προπονητές τους

και τους γονείς των αθλητών του Ομίλου,  το Σάββατο 26

Νοεμβρίου 2016, στο Λύκειο Βουλιαγμένης, στην Αίθουσα

εκδηλώσεων, με ώρα έναρξης στις 18:00.

Πρόγραμμα:

ώρα 18:05. Βασικές αρχές διατροφής για αθλητές-τριες
σχολικής ηλικίας. Εισηγήτρια: Αφροδίτη Μέντζου MSc, Κα-

θηγήτρια Φυσικής Αγωγής-Αθλητική Διατροφολόγος, Επι-

στημονική Συνεργάτις Εθνικής Ομάδας Στίβου.

18:40: Ερωτήσεις κοινού και απαντήσεις.

19:00: Ο ρόλος του γονέα στον αθλητισμό και τρόποι βοή-
θειας των αθλητών-τριων. Εισηγήτρια: Φρόσω Πατσού MSc,

Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος, Επιστημονική Συνεργάτις

Εθνικής Ομάδας Στίβου, Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πα-

νεπιστημίου-Τμήμα Ψυχολογίας.

19:40 : Ερωτήσεις κοινού και απαντήσεις.

Συντονίζει η πρόεδρος του Α.Ο.Β. Μαρίας Σίνα Χόβρη.

επικοινωνία: 6947300554 – e-mail:afromentzou@gmail.com

Tέταρτη νίκη του 

ΑΟ Βουλιαγμένης

Νέα, την τέταρτη στη σειρά, νίκη ση-

μείωσαν οι ποδοσφαιριστές του

Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης στο

πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ.

Στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής επι-

κράτησαν εντός έδρας με 2-0 του ΠΑΣ

Ωρωπός με γκολ των Χαντάτ και Που-

λάι. Με τη νίκη αυτή ο ΑΟΒ σκαρφαλώ-

νει στην 5η θέση του πίνακα των

ομάδων της κατηγορίας του, με 7

νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες, συγκεν-

τρώνοντας 22 βαθμούς.

Στο ματς του Σαββάτου έπαιξαν:

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Παπαχριστόπουλος,

Τσοπουρασβίλι, Πολάτος, Ζακόπουλος,

Αντωνόπουλος, Καρδαμίτσης, Πουλάι

(85′ Ταγκούλης), Παπαβασιλείου, Χαλ-

κιάς, Μαντακίδης Λάμπρος (70′ Παφίτης),

Χαντάντ (80′ Μπακούρος).

ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ: Σαρκίδης, Μπαλόκας

Γιώργος (70′ Κατσίκας), Αλιάι, Γιουνάς,

Νικολάου, Σκαρμούτσος, Παπαγεωργίου,

Ευφραιμίδης (82′ Μπαλόκας Σωτήρης),

Φιλλής (55′ Κανάρης), Μίχας, Μπραχιμάι.

Για τη 13η αγωνιστική, ο ΑΟΒ θα αντιμε-

τωπίσει στο γήπεδο του Λαυρίου «Γιώρ-

γος Ραφιάς» τον Παλλαυρεωτικό την

Κυριακή 27/11/16 στις 15:00.

Τη δυσαρέσκειά της εκφράζει με ανακοί-

νωσή της η Διοικούσα Επιτροπή του Παμ-

πελοποννησιακού Σταδίου για το γεγονός

ότι εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση δεν

έχει διαθέσει ούτε ένα ευρώ για την κά-

λυψη των εξόδων λειτουργίας, συντήρη-

σης και εκσυγχρονισμού της μεγαλύτερης

και σημαντικότερης εθνικής αθλητικής εγ-

κατάστασης της Δυτικής Ελλάδας. Μάλι-

στα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά

στην ανακοίνωση, η κυβέρνηση πήρε πίσω

ακόμη και την υπόσχεση για τα ψίχουλα

των 30.000 € ανά τρίμηνο για το σύνολο

των δημοτικών αθλητικών εγκαταστά-

σεων, μέσω της υποβολής των περιβόη-

των «τεχνικών μελετών».

Η Διοικούσα Επιτροπή τονίζει πως τα ετή-

σια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης

του Παμπελοποννησιακού Σταδίου ξεπερ-

νούν τις 450.000 ευρώ, ενώ απαιτείται το

ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ για να αποκατα-

σταθούν οι εκτεταμένες βλάβες, ζημιές

και απώλειες (που προκλήθηκαν από τη

μακροχρόνια εγκατάλειψη και την ανορ-

θόδοξη έως κακή λειτουργία του) και για

να εκσυγχρονιστεί.  

«Το κράτος δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στη

ρητή υποχρέωσή του να επιδοτήσει το

Παμπελοποννησιακό Στάδιο τα τρία

πρώτα χρόνια της μακροχρόνιας παραχώ-

ρησής του από τα Ολυμπιακά Ακίνητα στο

Δήμο Πατρέων, που απορρέει από τη σχε-

τική προγραμματική σύμβαση και χρω-

στάει μόνο από αυτό στο Δήμο περίπου 1

εκατ. ευρώ, τα οποία πρέπει κάποτε να

καταβάλει. Πέρα από αυτό η αυτονόητη

υποχρέωση του κράτους να επιδοτεί τον

αθλητισμό, επειδή φορολογεί το λαό για

να του ανταποδίδει υπηρεσίες, είναι συν-

ταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 18 παρ.

9) και ρυθμίζεται από την εκάστοτε

ισχύουσα αθλητική νομοθεσία της

χώρας», υπογραμμίζει η Διοικούσα Επι-

τροπή του σταδίου. Παράλληλα, προαναγ-

γέλλει άμεσες πρωτοβουλίες και

κινητοποιήσεις αθλητικών και άλλων φο-

ρέων  για τη διεκδίκηση δίκαιης λύσης.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Καταγγέλλει την κυβερνητική αδιαφορία 

η Διοικούσα Επιτροπή
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Καιτίτακάνεις; 
Τακρατάςστοσυρτάρι;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


