
l Μία Κυβέρνηση l Ένα δημόσιο Ταμείο

l Ενιαία εξωτερική πολιτική  

l Ευρωπαϊκός Στρατός

l Εκχώρηση Κυριαρχίας, 

l Αποφάσεις κατά πλειοψηφία!

Αυτά τα ξέρετε; Σας τα ‘χουν πει; Τα έχετε ψηφίσει;

Όποιος αυτά οραματίζεται, έστω τα δέχεται,

όποιος τα υπηρετεί ας το ξανασκεφθεί.
Η ΕΕ. Ξεκίνησε ήπια: Ευρωπαϊκή

Ενωση άνθρακα και χάλυβα, το 1950.

Τίποτα το πονηρό. Κάποιες ευρωπαϊ-

κές χώρες αποφάσισαν να συνεργα-

στούν σ’ αυτούς τους βασικούς τομείς

ενέργειας και σημαντικής πρώτης ύλης

ιδιαίτερα για τη βαριά βιομηχανία.

Ακολούθησε σύντομα, το 1957 η Ευρω-

παϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) ή

Κοινή Αγορά, με τη συνθήκη της

Ρώμης. Ταυτόχρονα υπογράφεται και η

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ). Είχαν προηγηθεί δύο

αποτυχίες: Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα, για τη δη-

μιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού, που απορρίφθηκε από τη

γαλλική Εθνοσυνέλευση, το 1954.

Ήταν η πρώτη προσπάθεια, κυρίως της Γερμανίας, να επι-

στρέψει στρατιωτικά «από το παράθυρο». Ήτανε, βλέ-

πεις νωπές ακόμα οι γερμανικές θηριωδίες και κάποιοι

θυμούνταν. Αυτό είχε σαν συνέπεια ν’ αποτύχει και η

προσπάθεια για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Κοινότητας που αποσκοπούσε στη δημιουργία Ευρωπαϊ-

κής Ομοσπονδίας! Αυτό επιδιώκεται πάλι, τώρα.

Το εγχείρημα παλιό, 62 χρόνων πια, αλλά δεν το έβαλαν

κάτω. Πιο μεθοδευμένα, πιο προσεκτικά, καραδοκώντας

για ευκαιρίες και με κατάλληλη επικοινωνιακή επεξεργα-

σία, ιδιαίτερα μετά και την επανένωση των Γερμανιών, το

1990.

Ετσι, το 1992 υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ,

για την Ευρωπαϊκή Ενωση πλέον, και θεωρείται η σημαν-

τικότερη μετά τη Συνθήκη της Ρώμης. Η συνθήκη αυτή,

μ’ όλο το εύρος των «ενώσεων» - δεσμεύσεων σε οικο-

νομικό, πολιτικό, πολιτισμικό κ.λπ. επίπεδο, διατήρησε το

«ισότιμον» των συμμετεχόντων και συμβαλλομένων κρα-

τών. 

Εδώ είναι η απάτη: στο «λάου, λάου» και στην υπομονε-

τική επαναφορά, όταν αποτυγχάνουν. Εδώ «χθες» ακόμη

σκέφτονταν πως θα ξανακάνουν δημοψήφισμα στην Αγ-

γλία για το Brexit. Συνέχεια στη σελ. 2

Δεν είμαστε υπεύθυνοι
μόνο γι’ αυτό που κά-
νουμε, αλλά και γι’ αυτό
που δεν κάνουμε.
Μολιέρος (Γάλλος συγγραφέας)

του Κώστα 
Βενετσάνου

Παραβατικότητα “υπό προστασία”

στο Κορωπί, καταγγέλουν Δήμος 

και κάτοικοι Σελίδα 6

9ο Φόρουμ Τ.Α.

Όχι στην απλή

αναλογική

λένε δήμαρχοι

Σελίδα 17

Απάτη και
Αυταπάτη

Ενωμένη Ευρώπη (Ε.Ε.) 

σε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ!

Προϊόντα

παραγωγών
σε χαμηλές

τιμές
Κυριακή 25/6 στη Βάρη

Σελίδα 6

Σελίδα 12-13

Οικολογικό Βιωματικό Σχολείο

Προσχολικής Αγωγής

Απεργία στους ΟΤΑ και τα σκουπίδια 
χτίζουν ...πολυκατοικίες αρουραίων

Κάθε χρόνο η ιστορία 

επαναλαμβάνεται. 

Οι συμβάσεις  λήγουν, 

οι συμβασιούχοι 

περιμένουν επέκταση,

οι κυβερνήσεις 

υπόσχονται, 

η δικαιοσύνη 

τα βγάζει 

αντισυνταγματικά 

και οι πόλεις 

πνίγονται 

στο σκουπίδι.

Δεν μπορεί.  Μας

έχουν μουτζώσει..

Σελίδα 17
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Θα είμαι ξεκάθαρος, απόλυτα ειλικρινής και σκληρός. Έχω

θυμώσει, έχω εξοργιστεί, έχω αγανακτήσει με την παθητι-

κότητα, την ενδοτικότητα, τη μοιρολατρία και τη δουλοπρέ-

πεια μεγάλης μερίδας των πολιτών και των πολιτικών, στις

αξιώσεις των ύπουλων κατακτητών Φράγκων και φραγκο-

δανειστών -δυναστών, ώστε ν’ αποφεύγω τη διπλωματική

φινετσάτη και αμφίσημη γλώσσα, ακριβώς επειδή είναι αμ-

φίσημη – διφορούμενη ή μπορεί να εκληφθεί ως τέτοια.

Οι πραγματικές προθέσεις, οι «δευτερεύουσες» αλλά κε-

φαλαιώδεις συμφωνίες και οι αποφάσεις, οι “οδηγίες” και

οι “οδικοί χάρτες”, αν δεν αποκρύπτονται, δεν αγνοούνται,

δεν επικαλύπτονται με “ειδήσεις” αντιπερισπασμού και

ελάσσονος σημασίας αναφορές, αφήνονται να περάσουν

οι πραγματικές προθέσεις “απαρατήρητα” είτε ως δεδο-

μένα, αυτονόητα, γενικής παραδοχής, είτε άνευ σημασίας,

μέχρι να τα βρεις μπροστά σου, την κατάλληλη στιγμή (πα-

ραπλανητική εξαπάτηση). 

Εγώ πάντως, ως καλοπροαίρετος μέσος άνθρωπος, μέχρι τη

φούσκα του Χρηματιστηρίου, μέχρι την οικονομική κρίση του

2007-2008 και κυρίως την ελληνική κρίση χρέους και αξιών του

2010 κι εντεύθεν [και μέχρι (;) το 2060], ελάχιστα οσφραινό-

μουν.

Απεναντίας, όπως οι περισσότεροι, πιστεύαμε όσα έλεγε ο

Κωνσταντίνος Καραμανλής, που κι αυτός είχε την αυτα-

πάτη να τα πιστεύει! Και το διατυμπάνιζε σε κάθε ευκαιρία... 

Ήταν πεπεισμένος ότι η ένταξή μας στην Ε.Ο.Κ. θα εξα-

σφάλιζε την εθνική ανεξαρτησία, τη σταθερότητα των δη-
μοκρατικών θεσμών και «την ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων»1.

«Η ένταξη της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη, έλεγε,
θα την απαλλάξει από οποιεσδήποτε εξαρτήσεις, γιατί θα

την καταστήσει ισότιμη* με τις μεγάλες εθρωπαϊκές χώρες,

δεδομένου ότι θα έχει ισοδύναμη μ’ αυτές ψήφο...»!1

* Η υπογράμμιση δική μας. Αυτό προφανώς το έλεγε για να

το ενισχύσει και να ενισχύσει επίσης τη θέση του υπέρ της

ένταξης. Και το ισχυρίζομαι αυτό, γιατί ένας έμπειρος πο-

λιτικός, όπως ήταν ο Κ. Καραμανλής, δεν θα αυταπατάτο

πιστεύοντας τη φαινομενική ισοτιμία όταν γνώριζε και εξ

ιδίας ...παθήσεως πόσο επιδρούν στις τυπικές ισοτιμίες, η

ισχύς κάθε χώρας, ο συσχετισμός συμφερόντων, οι πολλα-

πλές αλληλεπιδράσεις αδυναμιών και επιδιώξεων, οι πιέ-

σεις και, γιατί όχι, η εξαγορά ανταλλαγμάτων! Μην πάει ο

νους σας στο πολύ ευτελές της προσωπικής εξαγοράς –

χωρίς ν’ αποκλείεται κι αυτό. Εδώ, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος

Καραμανλής έκανε “παιχνίδι” και εν μέρει είχε και δίκιο με

την έννοια της τυπικής ψήφου ή της αρνησικυρίας (veto).

Στα υπόλοιπα πάντως αυταπατάτο!

Η “εθνική κυριαρχία”, εντός Ε.Ε., οι δημοκρατική θεσμοί,

η οικονομική ευημερία για όλους τους λαούς, είναι πλέον

ένα τραγικό ανέκδοτο. Είναι black Humor! Πρώτη ίσως δη-

μόσια αποκάλυψη και παραδοχή έγινε από την Πρόεδρο

της Βουλής, τότε, Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη (8.2.2005),

προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια!

Α.Ψαρούδα.Μ. (πολιτειακός παράγων προς έτερον πολιτει-

ακό παράγοντα, που τ’ άκουγε αδιάφορα, λες κι άκουγε τα

...κάλαντα).

«...Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα προωθηθεί, με την ψήφιση
ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης, (δεν τους

έκατσε), τα εθνικά σύνορα κι ένα μέρος της εθνικής κυ-
ριαρχίας θα περιοριστούν, χάριν της ειρήνης, της ευημε-
ρίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη.
Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν
μεταβολές (διπλωματική διατύπωση), καθώς θα μπορούν να
προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από
αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων
και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα
δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες(!) μορφές διακυβέρνη-
σης».
Τα είπε από χειρογράφου, άρα δεν της ξέφυγαν, ούτε τα

προφήτευσε ως Κασσάνδρα, ενώπιον “μαρτύρων” (Σούρλας

και Πετσάλνικος)! Η αντίδραση απάντων των παρευρισκο-

μένων ήταν από ανύπαρκτη έως ηλιθίως μειδιώσα (Πετσάλ-

νικος). Ο ένας κοίταζε το ταβάνι κι ο άλλος το δάπεδο.

Ξαναδιαβάστε, παρακαλώ, την τονισμένη προσφώνηση της

Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη και συλλογιστείτε, Ελεύθερα!

Η Μπενάκη μ’ αυτή την αποκαλυπτική προσφώνηση διέ-

γραψε τις αυταπάτες του Καραμανλή περί Ενωμένης Ευ-

ρώπης, και των αρχών της για δημοκρατικούς θεσμούς, για

ανθρώπινα δικαιώματα που “ίσως και να παραβιάζονται”, για

την αυταπάτη του Καραμανλή περί “ισοτιμίας” και “εθνικής

κυριαρχίας”, που “θα περιοριστεί”, όπως και τα σύνορα,

χάριν της... Ειρήνης(!) «χάριν της ευημερίας και της ασφά-
λειας»!
Την ειρήνη τη βιώνουμε με τους πολέμους τριγύρω μας και

τους πρόσφυγες εντός μας, όπως και την “ευημερία”, που

μοιάζει με προκλητική ειρωνεία, καθώς και την “ασφάλεια”

με τις καθημερινές τρομοκρατικές δράσεις, ενός ασύμμε-

τρου πολέμου και την έκρηξη της εγκληματικότητας, των

διαρρήξεων, των ληστειών, των κλοπών, των αυτοκτονιών

των αρπαγών των σπιτιών με τους ηλεκτρονικούς πλειστη-

ριασμούς, με τη μάστιγα των ναρκωτικών και τον ξεριζωμό

της μετανάστευσης. Με την υπογεννητικότητα... 

Κι αυτά είναι μόνο όσα “προφητεύθηκαν” και εφαρμόζονται,

μαζί με το τσαλαπάτημα της αξιοπρέπειας!

Ακολουθούν όμως κι άλλα που τα παρουσιάζουμε εμείς, με

τη βοήθεια του Γκι Φερχόφσταντ. Ποιος είναι αυτός; Πρώην

πρωθυπουργός του Βελγίου, νυν αρχηγός του τρίτου κόμ-

ματος στην Ευρωβουλή, (μετά τους “χριστιανο-δημοκρά-

τες” του Λαϊκού κόμματος και τους Σοσιαλιστές), του

συνασπισμού “φιλελευθέρων” και Δημοκρατών! Δεν είναι

λοιπόν, “όποιος κι όποιος”.

Το «όραμα» της Ε.Ε.

Το όραμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Ομοσπονδιακού Κράτους (ΕΔΚ) δεν είναι το ιδα-

νικό ενός οραματιστή· είναι η δρομολογημένη επιδίωξη του

νεο-φιλελευθερισμού για μίαν άνευρη ανομοιογενή και

ομογενοποιημένη «κοινωνία» - ένα κοπάδι προβάτων, που

το μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους θα είναι ο τσοπάνης και

τα μαντρόσκυλα της “Εταιρείας”, δηλαδή οι εταίροι και οι

εταίρες στο νέο καθεστώς της εταιρειοκρατίας!

Αυτά είχαν “οραματιστεί”, ο Καρλομάγνος, ο Ναπολέων,

ο Χίτλερ2!

Ας παραθέσω ένα απάνθισμα μόνον, του αποκαλυπτικού Γκι

Φερχόφσταντ (G.V.) που επιβεβαιώνουν όσα γράφω ως

υπότιτλο: «Ίσως μια από τις πιο παρεξηγημένες ή τουλάχι-
στον αμφιλεγόμενες έννοιες στην πολιτική φιλολογία να
είναι ο Φεντεραλισμός»,3 λέει ο G.V., ακριβώς επειδή είναι

φεντεραλιστής. Τί είναι αυτό; Είναι η πολιτική θεωρία της

Ομοσπονδιακής διακυβέρνησης, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία,

η Αυστρία, το Βέλγιο. Τι σημαίνει αυτό; 

Τα ομόσπονδα κράτη μετατρέπονται σε πολιτείες (ΗΠΑ) ή

κρατίδια (Γερμανία). Τα κρατίδια είναι μικρά και μεγάλα,

έτσι που η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα θα είναι κρατίδια της

Ε.Ε., αλλά ως γνωστόν, τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά

κ.λπ. Υπάρχει μια κεντρική κυβέρνηση, ένας κεντρικός προ-

ϋπολογισμός, κεντρική διακυβέρνηση, εξωτερική πολιτική

ενιαία, καθώς και άμυνα, βεβαίως. Και ασφαλώς ομοσπον-

διακή Αστυνομία (FBI), όπου όταν εμφανίζεται, η τοπική

κάνει μόκο! Και τι θα κάνουν οι ομοσπονδιακές κυβερνή-

σεις, τα Ομοσπονδιακά Κοινοβούλια κλπ.; απλώς θ’ αυξά-

νουν τις δαπάνες.

Γι’ αυτό θα βάζουν τοπικούς φόρους. Μα θ’ αποφασίζουν

“ελεύθερα” και για το εκπαιδευτικό σύστημα! Ποιός το είπε;

Να λένε στα γαλλικά σχολεία ότι πολέμησαν και νίκησαν

τους Γερμανούς στον Α και Β Παγκόσμιο Πόλεμο, και στα

Γερμανικά σχολεία ότι ξέσκισαν τους Γάλλους, στο Γαλλο-

Γερμανικό πόλεμο του 1870-71! Άντε να πεις πως πετάξαμε

τους Ιταλούς στη θάλασσα στην Αλβανία!... (τους απωθή-

σαμε...)

Γι’ αυτό μας έχουν βάλει “τα δυο πόδια σ’ ένα παπούτσι”,

γιατί πρέπει να συνηθίζουμε κι αυτοί να βλέπουν τις αντι-

δράσεις, ώστε να είναι προετοιμασμένοι, πρώτα σε μικρο-

κλίμακα με τους δύσκολους και «ατίθασους» Έλληνες και

μετά με τους Ιταλούς, Γάλλους κ.λπ.

«Η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν να επιβληθούν μόνο

από μία αξιόπιστη αμυντική δύναμη», λέει ο G.V. και ξεκα-

θαρίζει ότι εννοεί και τις «επιχειρήσεις ταχείας επεμβά-

σεως», όπως στη Λιβύη, τη Σομαλία, την Ουκρανία, τη

Συρία, γιατί η Ε.Ε. πρέπει «να επιδείξει ηγετικό ρόλο διε-

θνώς!» 

Αυτοί είναι: Αποικιοκράτες και μην αυταπατώμεθα!

――――――

1. Ίδρυμα Κ. Καραμανλής: Αρχείο ΓΕΓΟΝΟΤΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ τόμος

10ος «Η μάχη της Ευρώπης», σελ. 182-183 και αλλαχού.

2. Mark Mazower (Σύγχρονος Αμερικανός ιστορικός): «Σκοτεινή

Ήπειρος», τόμ. 1, σελ. 14.

3. Guy Verhofstadt: «Η ασθένεια της Ευρώπης», κεφ. 17, 18, 19.  

Απάτη και Αυταπάτη

Τρία μεγάλα έργα στην Παλλήνη Σελ. 7

“Εμφυλες ταυτότητες”. Να αποσυρθεί
η Εγκύκλιος Σελ. 7

Απόστολος Παύλος Γ. Κορναράκης Σελ. 8

Το θερινό ηλιοστάσιο
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Αναξίμανδρος:  η λόξωση της εκλειπτικής
Π. Ιωαννίδη Σελ. 14

Σκοπιανό: Ονομαστική ψηφοφορία στη

Βουλή και δημοψήφισμα Σελ. 16

Στα Πέτρινα χρόνια του αθλητισμού
Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την κατασκευή σχολείων με τη δημιουργία 24 νέων σχολικών μονάδων σε 10 δήμους της Αττικής. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα υψηλών προδιαγραφών σχολικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες 6.500 μαθητών. Τα νέα,
ενεργειακά αυτόνομα και τεχνολογικά προηγμένα σχολεία προσφέρουν στους μαθητές άριστες υποδομές κοντά στη γειτονιά τους και καλύτερες συνθήκες εκμάθησης.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τα έργα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα στο

Ξεκίνησε ήδη το μεγάλο αντιπλημμυρικό

έργο που θα προστατεύσει το ανατολικό

τμήμα του Κορωπίου από τα πλημμυρικά

φαινόμενα με κάθε βροχή. Οι εργασίες ξε-

κίνησαν και ακουμπάνε και στην κεντρική

οδό Βασ. Κωνσταντίνου και θα δυσκολέψει

για λίγο την κυκλοφορία.

Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Δημάρχου

Κρωπίας «η έναρξη του μεγάλου αντιπλημ-
μυρικού έργου στο ανατολικό τμήμα της
πόλης θα γινόταν όταν θα ολοκληρωνόταν
το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων καθότι τα
δίκτυα ομβρίων κατασκευάζονται, σύμφωνα
με τους κανόνες της επιστήμης, πάντα ψη-
λότερα από τα δίκτυα σωληνώσεων ακα-
θάρτων. Αυτή η στιγμή έφτασε! Το

εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων ολοκληρώ-
θηκε και σε συνεννόηση με την Περιφέρεια
Αττικής και τη ανάδοχο εταιρία Ελληνική
Υδροκατασκευή Α.Ε το έργο ξεκίνησε από
την Οδό Αντωνίου Κιούση και βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη. Το συνολικό μήκος του
συλλεκτήρα της συγκεκριμένης οδού είναι

περίπου στα 2χλμ. Η ανάδοχος
εταιρία εκτελεί το έργο εφαρμό-
ζοντας πολλά συστήματα ασφα-
λούς εκσκαφής και προστασίας
και εφαρμόζονται κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις με παρακάμψεις. 
Ο σχεδιασμός του έργου προβλέ-
πει την ανάπτυξη δικτύου ομ-
βρίων, με τρείς κύριους
συλλεκτήρες ομβρίων, ένα στο
βορειοανατολικό άκρο (Οδός Αν-
τωνίου Κιούση) και δύο στο νότιο
άκρο της πόλης (Οδός Βασιλ.
Όλγας και Λεωφ. Β Κωνσταντί-
νου συνολικού μήκους 1050 μέ-

τρων) που θα συνδέεται τόσο με το
υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο της οδού Ατ-
τικής και της Αττικής Οδού όσο και με το
υπάρχον -στο νότιο τμήμα- αντιπλημμυρικό
έργο της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου. 
Ειδικά, για το τμήμα του έργου που αφορά
την Λ.Β.Κωνσταντίνου από τη συμβολή της
Λεωφόρου Μαρκοπούλου με τη λεωφόρο
Κορωπίου-Αεροδρομίου και έως τη συμ-

βολή της με την οδό Βασιλίσσης Όλγας για
μήκος 850 μέτρων θα καταληφθεί το ένα
ρεύμα κυκλοφορίας (αυτό της ανόδου προς
το κέντρο της πόλης). 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ως άνω έργο
θα επιλύσει το χρόνιο σοβαρό πρόβλημα
πλημμυρών της Λεωφόρου Β. Κωνσταντί-
νου που σε κάθε επεισόδιο βροχόπτωσης

μετατρέπεται σε κανάλι, δυσχεραίνει τη
διέλευση πεζών και οχημάτων ενώ προκα-
λεί μεγάλες ζημιές σε καταστήματα. 
Ο Δήμος Κρωπίας παρακαλεί τους κατοί-
κους να επιδείξουν κατανόηση για την τα-
λαιπωρία που θα προκληθεί από την
προσωρινή αναστάτωση  αλλά η λύση θα
είναι οριστική».

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο ξεκίνησε στο Κορωπί
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Ένα μεγάλο τριήμερο εικαστικό και καλλι-

τεχνικό γεγονός οργανώνει φέτος η

“Χρυσή Τομή”, για πρώτη φορά ο ιστορικό-

τερος σύλλογος της Κερατέας στις 30 Ιου-

νίου, 1 και 2 Ιουλίου 2017.

Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα της

«ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ” και τα κτίρια «Μήτρου»

μετατρέπονται, σε έναν πολυχώρο τε-

χνών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πε-

ριπλανηθεί στα παλιά κτίρια και να έρθει σε

επαφή με εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτι-

κής, κεραμικής και φωτογραφίας όλων

των εικαστικών της Κερατέας, των εργα-

στηρίων του Συνδέσμου, αλλά και των

ομάδων ζωγραφικής που φιλοξενούνται

στο χώρο. 

Οι εκθέσεις θα πλαισιώνονται από  work-

shops, θεατρικά παιχνίδια και ποικίλες

άλλες δραστηριότητες για μικρούς και με-

γάλους. Τα βράδια θα είναι γεμάτα με μου-

σική νέων συγκροτημάτων, θεατρικές

παραστάσεις και μουσική από Dj τα οποία

θα υλοποιούνται στον προαύλιο χώρο με-

ταξύ των ιστορικών κτιρίων και περιμε-

τρικά της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ. 

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα υλοποιηθεί

ιστορική περιήγηση σε γνωστά και άγνω-

στα αξιοθέατα του κέντρου της πόλης, με

παράλληλη γευστική δοκιμή ποιοτικών

κρασιών σε τοπικό οινοποιείο.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με την στήριξη της

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και του ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ.

Λεπτομέρειες: 

www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.

Φestival  Τεχνών στην Κερατέα

Την τελευταία Κυριακή κάθε

μήνα το Εθνικό Αρχαιολο-

γικό Μουσείο προσκαλεί σε

μια διαφορετική ανάγνωση

της Οδύσσειας, με συνο-

δεία αρχαίας λύρας και τη

δυνατότητα να γίνετε για

λίγο ραψωδός!

Δύο ραψωδίες κάθε φορά

παρουσιάζονται από τον

μουσικοσυνθέτη Δρ Νίκο

Ξανθούλη, αλλά και όσους

από τους επισκέπτες επιθυ-

μούν να συμμετέχουν στη

δημόσια ανάγνωση, ανακα-

λύπτοντας τα μυστικά της

προσωδίας. Η μετάφραση

που χρησιμοποιείται είναι

του Ζήσιμου Σίδερη. Η διάρ-

κεια των αναγνώσεων είναι

δύο ώρες.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου και

ώρα 11 π.μ. αίθουσα 27 θα

παρουσιαστούν οι ραψω-

δίες λ και μ.  Η αφήγηση του

Οδυσσέα στρέφεται τώρα

στο παράτολμο ταξίδι του

στον Κάτω Κόσμο, προκει-

μένου να πάρει χρησμό από

τον μάντη Τειρεσία σχετικά

με την επιστροφή του στην

πατρίδα. Οι συγκινητικές

συναντήσεις του με τις

ψυχές των νεκρών συμπο-

λεμιστών του και με τη μη-

τέρα του Αντίκλεια θα του

αποκαλύψουν πλήθος στοι-

χεία για τα περασμένα και

τα μελλούμενα. Επιστρέ-

φοντας στο νησί της Κίρ-

κης, η μάγισσα θα του

δώσει οδηγίες για τους κιν-

δύνους που θα συναντήσει

στη συνέχεια του ταξιδιού:

τις Σειρήνες, τις Συμπληγά-

δες Πέτρες, τη Σκύλλα και

τη Χάρυβδη. Το αίσιο τέλος

του νόστου διακυβεύεται

στο νησί της Θρινακίας,

όπως προφήτεψε ο μάντης

Τειρεσίας...

Ο αριθμός των θέσεων είναι

περιορισμένος (30) και

απαιτείται τηλεφωνική κρά-

τηση. Η κράτηση θέσης

ισχύει έως 15 λεπτά πριν

την έναρξη. Οι επισκέπτες

που επιθυμούν να συμμετέ-

χουν στην ανάγνωση, μπο-

ρούν να το δηλώσουν στην

τηλεφωνική κράτηση και να

προμηθευτούν το απόσπα-

σμα που θα διαβάσουν κατά

την προσέλευσή τους στις

Πληροφορίες του Μου-

σείου. Η συμμετοχή στη

δράση είναι δωρεάν.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Τηλ: 213214 4817, 213214

4889 Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα 13:00-20:00,

Τρίτη-Κυριακή 08:00-20:00

Το παράτολμο ταξίδι του Οδυσσέα στον Κάτω Κόσμο 

Baby Run Festival!
O Δήμος Γλυφάδας, σε συνεργασία με την εταιρία imode

διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Baby Run

Festival! Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό αγώνα με ποδή-

λατα ισορροπίας, για νήπια από 18 μηνών έως 5 ετών, που

θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή, 25 Ιουνίου στο 6ο Δημο-

τικό Γυμναστήριο Γλυφάδας (Ν. Ζέρβα 56). Σκοπός της εκ-

δήλωσης, κάθε παιδί να παίξει, να τρέξει και να νικήσει,

μαθαίνοντας ότι στην ζωή η αγάπη πάντα θα νικάει.

Κάθε μικρός ποδηλάτης θα έχει την ευκαιρία να «τρέξει»

με ένα ποδήλατο ισορροπίας στην ειδικά διαμορφωμένη

πίστα που θα κατασκευαστεί στο μέσο του γηπέδου, να δια-

σκεδάσει με τους ανιματέρ, να σκαρφαλώσει και να συμ-

μετέχει σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και ζωντανές

εκδηλώσεις.

Ο Δήμος Γλυφάδας και

το Baby Run Festival υπο-

στηρίζουν το φορέα «Το

Χαμόγελο του Παιδιού»

και ως εκ τούτου κάθε

επισκέπτης θα μπορεί να

συνεισφέρει προαιρετικά

το πόσο του 1€ για την

ενίσχυση του φορέα.

Σε αυτό τον αγώνα κάθε

παιδί είναι νικητής και γι' αυτό το λόγο όλα τα παιδιά βρα-

βεύονται με μετάλλια, επαίνους, καπέλα, σφυρίχτρες, μπα-

λόνια και πολλά άλλα πλούσια δώρα. Οι μεγάλοι νικητές

των κατηγοριών ανταμείβονται με ένα πλήρες σετ ποδηλά-

του αξίας 238 ευρώ. Προαπαιτούμενα συμμετοχής είναι η

πιπίλα, οι πάνες και η καλή διάθεση!

Το παιδί δεν χρειάζεται να ξέρει ποδήλατο για να πάρει

μέρος, αφού το ποδήλατο ισορροπίας δεν έχει πετάλια.

Είναι εκπαιδευτικό και χρησιμοποιείται ως περπατούρα για

την εκμάθηση της ισορροπίας. Για κάθε παιδί που δεν έχει

ποδήλατο ισορροπίας, η γραμματεία θα φροντίσει ώστε να

του παρέχει ένα, καθώς και παιδικό κράνος ποδηλάτου και

γάντια ποδηλάτου.

Δηλώσεις Συμμετοχής στη γραμματεία της εκδήλωσης και

ηλεκτρονικά στο https://www.babyrun.gr/el/forma-summe-

toxis. Ώρες Εγγραφών & Προσέλευσης: 10:00 - 17:00

Πανηγύρι

Πλάκας 

Κερατέας  

Όπως κάθε χρόνο, στον

εορτασμό των Αγίων

Αναργύρων, διοργανώνε-

ται το ετήσιο Πανηγύρι

της Πλάκας Κερατέας.

Εφέτος το Πανηγύρι θα

γίνει το Σάββατο 1η Ιου-

λίου 2017 και ώρα 9 μμ.

στον Προαύλιο χώρο του

Δημοτικού σχολείου

στην Πλάκα Κερατέας-

Λαυρεωτικής.

Ζωντανή Μουσική – Πα-

ραδοσιακοί Χοροί 

Είσοδος Ελεύθερη

Για περισσότερες πληρο-

φορίες στα τηλέφωνα:

6977 275 120 --- 697 380

9790 --- 694 538 2392 ---

693 735 0758

www.plakakerateas.gr

Συνεστίαση στο Σύλλογο

Κρητών Αρτέμιδος

Ο Σύλλογος Κρητών Αρτέμιδος θα πραγματοποιήσει την

ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση το Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

και ώρα 21:00, στον προαύλιο χώρο των 2ου & 6ου  Δη-

μοτικών σχολείων Αρτέμιδος, Αγ. Ιωάννου και Άνδρου 10,

8η - 9η στάση Λεωφόρου Βραυρώνος, Αρτέμιδα Αττικής. 

Μια ξεχωριστή βραδιά στην οποία δημότες και επισκέπτες

θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά φαγητά

και εδέσματα φτιαγμένα με μεράκι από τα μέλη του Συλ-

λόγου, ενώ θα γλεντήσουν με κρητική μουσική από το

συγκρότημα των Φασουλά Γ. και Καλλέργη Κ. και θα χο-

ρέψουν τα συγκροτήματα του Συλλόγου. 

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε στα γραφεία του

Συλλόγου κάθε Σάββατο πρωί (Τριαίνης & Υπαπαντής, Αρ-

τέμιδα, τηλέφωνο γραφείου 2294081101) ή να έρθετε σε

επικοινωνία με τα μέλη στα τηλέφωνα 6945497585 Παν-

τελάκης Γιάννης, 6976635366 Βεϊσάκης Μιχάλης,

6972301103 Γαβριλάκης Λευτέρης και στο email : sillo-

goskritonartemidos@gmail.com.
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Raous 
Θεατρική παράσταση 

της εθελοντικής ομάδας της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου 3B

Τι γίνεται όταν κληρονομείς ένα νοικιασμένο νεοκλασικό

όπου μέσα δεν λειτουργεί ότι σου είπαν; 

Τι κάνεις όταν ξέρεις ότι εκεί κάποτε έζησε ο Άγγελος

Σικελιανός; 

Κάνεις έναν οργανισμό. Παίρνεις επιχορήγηση από την

Ευρώπη και παρουσιάζεις τίποτα από το τίποτα. 

Τους βάζεις όλους στο κόλπο,  σπαταλάτε  το δημόσιο

χρήμα, λες «μαζί τα φάγαμε» και τότε το νεοκλασικό γί-

νεται Οίκος Ενοχής. Μέχρι να έρθει ο Γερμανός επίτρο-

πος για έλεγχο….

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θα-

νάση Παπαθανασίου σε σκηνοθεσία Μενέλαου Ντάφλου

από την Εθελοντική Θεατρική Ομάδα της Κοινωνικής

Υπηρεσίας, του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Παραστάσεις: 

Κυριακή 25 Ιουνίου και Δευτέρα 26 Ιουνίου στην αί-

θουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) 

Τετάρτη 28 Ιουνίου στο Θέατρο του 1ου Δημοτικού Σχο-

λείου Βάρης (Άττιδος 1, Βάρη). 

Ώρα παραστάσεων 20.30. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Στις παραστάσεις θα συγκεντρωθούν τρόφιμα και φάρ-

μακα για την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Καραγκιόζης ναυαγοσώστης
Με τον “Νυμφόληπτο” στο Χέρωμα

Παράσταση με το έργο “Ο Καραγκιόζης ναυαγοσώ-

στης” θα παρουσιάσουν ο Σύλλογος Νυμφόληπτος

και ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β, το Σάββατο 24 Ιουνίου

2017 στις 8.30 μ.μ. στην πλατεία Χερώματος (28ης

Οκτωβρίου) στη Βάρη.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ,

21:00: 11ο Φεστιβάλ Πα-
ραδοσιακών Χορών
Πολιτιστικός Σύλλογος

Σαρωνίδας, στην  Πλα-

τεία Σαρωνίδας

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/6, 20:00

«Γιορτάζουμε…με ψαρο-
μεζέ»
Εξωραϊστικός & Πολιτι-

στικός Σύλλογος Νέου

Ολύμπου Λαγονησίου,

στα Γραφεία Συλλόγου

Νέου Ολύμπου Λαγονη-

σίου

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, 20:30

Καραγκιόζης, Θέατρο

Σκιών του Μιχάλη Ταυλά-

του με τον Ν.Π.Δ.Δ. Αρι-

στόδικος Δήμου Σαρωνι-

κού, στο Δημοτικό Σχο-

λείο Κουβαρά

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6, 19:00

Τελετή Λήξης Πανελλη-
νίου Πρωταθλήματος
Ιστιοπλοΐας Optimist
2017
Ελληνική Ιστιοπλοϊκή

Ομοσπονδία & Δήμος Σα-

ρωνικού, στο Θεατράκι

Παλαιάς Φώκαιας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6, 20:30

Μουσικοχορευτική Βρα-

διά με Latin και Τραγούδι

- Πνευματικός Όμιλος

Γυναικών Λαγονησίου,

στο Αμφιθέατρο Δήμου

Σαρωνικού, Καλύβια.

«Απόψι είν’ σειήσματα»

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και ο Χορευτικός Λαογρα-

φικός Όμιλος «ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ», προσκαλούν στην ετήσια

χορευτική εκδήλωση των Τμημάτων του Συλλόγου «ΜΥΡ-

ΡΙΝΟΥΣ», με τίτλο: «Απόψι είν’ σειήσματα», το Σάββατο,

24 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00 το βράδυ, στο Θέατρο

Σάρας Μαρκοπούλου.

Την εκδήλωση θα συνοδεύσει η Ορχήστρα των Α. Αρκα-

δόπουλου & Γ. Μαρινάκη. Υπεύθυνος διδασκαλίας και πα-

ρουσίασης, είναι ο Φώτης Φλώρος.

Ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος «Μυρρινούς», συστά-

θηκε το 2012 ως συνέχεια του Τμήματος Παραδοσιακού

Χορού του Δήμου Μαρκοπούλου, με σκοπό την διατή-

ρηση, την μετάδοση και την προβολή του ελληνικού πα-

ραδοσιακού χορού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Απευθύνουν κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρ-

κείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

του Δήμου Μαρκοπούλου.

Kαλοκαιρινές εκδηλώσεις στο Σαρωνικό
Παιδικό Φεστιβάλ στο Δήμο 3Β

Πολλές από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ανά τους

Δήμους το περασμένο ΣαββατοΚύριακο δεν πραγματοποι-

ήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Πολλές μετατέθηκαν για το

προσεχές Σαββατοκύριακο και άλλες πάρα πίσω.

Ετσι το Παιδικό Φεστιβάλ στο Δήμο 3Β, δεν πραγματοποι-

ήθηκε και θα συρρικνωθεί σε μία ημέρα, το Σάββατο 24 Ιου-

νίου, ώρα 7μ.μ. στην παραλία της Βάρκιζας.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

19:00 – 21:00 Εργαστήρι κατασκευών, Εργαστήρι διαδρα-

στικών παιχνιδιών, Face Painting, Ξυλοπόδαρος, Ζογκλέρ,

Μπαλονοκατασκευές.

20:00 – 21:00 Ζωντανή βιβλιοθήκη. Ένας γνωστός συγγρα-

φέας παρουσιάζει αγαπημένο βιβλίο των παιδιών.

21:00 – 22:00 Θεατρική Παράσταση από την ομάδα O Μι-

κρός Νότος “Γύρω γύρω μήνες”.   

«Μια θάλασσα τραγούδια»

Το 2ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του Δήμου 3B με τίτλο

«Μια θάλασσα τραγούδια» θε πραγματοποιηθεί, στις 30

Ιουνίου 1η και 2 Ιουλίου στην παραλία-λιμάνι στη Βάρ-

κιζα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21.00

Στις 30 Ιουνίου ξεκινάει μια διαδρομή στη μουσική και

την τέχνη της Μεσογείου με τρεις μεγάλες συναυλίες

με διαφορετικό ηχόχρωμα.

Την πρώτη ημέρα (30 Ιουνίου) ο Στέφανος Κορκολής

«συναντά» το Μίκη Θεοδωράκη με κλασικά έργα για

πιάνο, διασκευές ορχηστρικών έργων για πιάνο και λυ-

ρικά τραγούδια σε ερμηνεία της ταλαντούχας ερμηνεύ-

τριας Σοφίας Μανουσάκη. Θα παρουσιαστούν για πρώτη

φορά στην Ελλάδα και τραγούδια από τη λίστα των

«προδομένων» έργων του Μίκη Θεοδωράκη  της περιό-

δου 1980-2000.

Συμμετέχει και η χορωδία της Δημοτικής Κοινότητας

Βούλας υπό   τη διεύθυνση της Μαέστρου Λουντμίλα

Καζάρτσεβα.

Τη δεύτερη ημέρα (1η Ιουλίου) με το Μιχάλη Τζουγα-

νάκη και τη συναυλία «Παρελθόν και Μέλλον» θα ταξι-

δέψουν σε όλη τη Μεσόγειο κάνοντας ένα ξεχωριστό

σταθμό στην Κρήτη. Από την Κρήτη θα ...βρεθεί στην

Κάτω Ιταλία και στο μυστήριο της Βαλκανικής πολυφω-

νίας.

Την αυλαία του φεστιβάλ θα κλείσει (2 Ιουλίου) το δη-

μοφιλές συγκρότημα ONIRAMA με τη συναυλία «Κλείσε
τα μάτια». Με έντονη καλοκαιρινή διάθεση οι ONIRAMA

ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και κάνουν στάση στη

Βάρκιζα. Δυνατή μουσική, έντονος ρυθμός, πάθος και

ενέργεια αποτελούν μερικά από τα συστατικά του επι-

τυχημένου συγκροτήματος. Είσοδος Ελεύθερη

«Κοίτα τους»

Στις 7, 8 & 9 Ιουλίου, ώρα 7μ.μ., θα δοθεί η θεατρική πα-

ράσταση με τίτλο: «Κοίτα τους», του Μ. Πόντικα από τη

θεατρική ομάδα του Δήμου 3Β, στο θέατρο της Βάρης,

οδός Αττιδος.

Θα ‘ρθω μια νύχτα με φεγγάρι”

Το Σάββατο 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο

Βέμπο (παραλία Βούλας), θα δοθεί η Συναυλία “Θα ‘ρθω
μια νύχτα με φεγγάρι”, με τον Γιώργο Κατσαρό, που

αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας.

Λαογραφικός Ομιλος ΣΕΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΟΑΠΠΑ

''Πανηπειρώτικο 
Πανηγύρι 2017''

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών Νοτίων Προαστίων “Ο

Ρόβας”, σας προσκαλεί στο ''Πανηπειρώτικο Πανηγύρι

2017'', της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλά-

δος, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιουνίου, ώρα

21.00', στο γήπεδο Baseball της πρώην αμερικανικής

αεροπορικής βάσης του Ελληνικού, στη Λεωφόρο

Βουλιαγμένης, δίπλα στο ΜΕΤΡΟ Ελληνικού.

Είσοδος ελεύθερη.

“Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί”

Ελληνικούς παραδοσιακούς και λαϊκούς χορούς θα

παρουσιάσει ο Δήμος Μαρκοπούλου το Σάββατο σε

συνεργασία με τον Λαογραφικό Ομιλο “Δήλιος Απόλ-

λων”, την  1η Ιουλίου στις 9 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.
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Οργή και αγανάκτηση ξεχείλιζε η συγκέντρωση που

πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κορωπίου, τη Δευτέρα

19/6/17, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής.

Το πρόβλημα είναι η παραβατικότητα που παρουσιάζει το

Κορωπί στην περιοχή Κούπι, που διαμένουν οι Ρομά.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης αναφέρθηκε σε ένα

ιστορικό ενεργειών που έχει κάνει κατά καιρούς η Δημο-

τική Αρχή, προκειμένου να “σκύψει” η πολιτεία στο πρό-

βλημα της παραβατικότητας το οποίο γιγαντώνεται

καθημερινά

Ενέργειες στις οποίες δεν βρήκε καμμία ανταπόκριση

από τα ανώτερα αρμόδια όργανα, τουναντίον τους εγκα-

λεί σε απολογία ο Συνήγορος του Πολίτη γιατί βάζουν

πρόστιμα στους Ρομά.

«Συγκοινωνούντα δοχεία το Κούπι με τις Αχαρνές», χα-

ρακτήρισε την κατάσταση ο δήμαρχος και πρότεινε να γί-

νουν κινητοποιήσεις γιατί «δεν πάει άλλο. Δεν λειτουργεί
τίποτα στο δημόσιο».

Φέρνοντας διάφορα παραδείγματα αδράνειας της Αστυ-

νομικής Αρχής αναφέρθηκε σε Αλβανό Ρομά που έχτιζε

αυθαίρετο και ο δήμαρχος κάλεσε την Αστυνομία. Είπε:

«Το καταγγείλαμε, πήγαμε με την Αστυνομία επιτόπου
και δεν βρήκαμε κανέναν. Μετά τρεις μήνες το σπίτι ήταν
έτοιμο και τους είδαν που ξεφόρτωναν κιβώτια με όπλα.
Είναι στο απυρόβλητο...
»Αν εσείς κάνετε ένα γλέντι στο σπίτι σας, μετά τις 12
τα μεσάνυχτα θα έρθουν να σας γράψουν μία και δύο
φορές. Αυτοί χαίρουν ασυλίας. Πάει ο Ρομά στο ψιλικαν-
τζίδικο και ψωνίζει αφήνοντας ρέστα από πεντακοσά-
ρικο!».

Και συνέχισε να εξηγεί ο δήμαρχος ότι ο Δήμος δεν μπο-

ρεί να το αντιμετωπίσει. «Πώς να λύσουμε με το ελάχι-
στο προσωπικό που διαθέτουμε. Εχουν συνταξιοδοτηθεί
60 εργαζόμενοι και έχουν φύγει 80 συμβασιούχοι και σε
λίγο δεν θα έχουμε ανθρώπους για την καθαριότητα».

»Δεν μας δίνουν το δικαίωμα να πάρουμε Δημοτική Αστυ-
νομία και απ’ την άλλη αστυνομεύονται χιλιάδες φυσικά
πρόσωπα, αθλητές, προπονητές, τραγουδιστές...». 
Το Αστυνομικό Τμήμα είναι αποδυναμωμένο. Μόνο το 1/4

του προσωπικού υπάρχει από το δυναμικό του και ζητάνε

σ’ αυτά τα ήδη αποστεωμένα τμήματα να φύγουν να πάνε

στις Αχαρνές!

Ο Δήμαρχος κατέληξε σε προτάσεις όπως:

― Να στείλουν έγγραφο προς αρμόδιο Υπουργείο να

αναλάβουν την εύθυνη για το τι μπορεί να συμβεί.

― Να διαμαρτυρηθούν στο Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη με μαζική παράσταση που θα μεταφερθούν με

πούλμαν από το Κορωπί.

Το λόγο πήραν και πολλοί πολίτες οι οποίοι περιέγραψαν

την τραγική κατάσταση που βιώνουν από τις παραβατικές

ενέργειες των

Ρομά που μπαίνουν

μέσα στα σπίτια και

τους απειλούν, ανά-

βουν φωτιές και

καίνε καλλιέργειες,.

Δρόσος κάτοικος:

Το Αστυνομικό

Τμήμα δεν υπάρχει.

Είναι ανύπαρκτο. Να φύγουν, δεν τους χρειαζόμαστε. 

Παίρνουν οι Ρομά επιδόματα και τους χαϊδεύουμε. Η πο-

λιτεία είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν έχουν καμία

σχέση με την κοινωνία. 

Πρότεινε δε κινητοποίηση και καταλήψεις σε Αστυνομικά

Τμήματα.

Κάτοικος: Υπάρχουν οικοδομές ξέφραγο αμπέλι. Μόνο

από εμάς θα

αλλάξει η κατά-

σταση. Να υπο-

χρεώσετε τους

ιδιοκτήτες να

περιφράξουν

τις οικοδομές,

γιατί μπαίνουν

και μένουν

μέσα και δεν

τολμάμε να μιλήσουμε.

Κωνσταντάρας δημοτικός σύμβουλος

Εχουμε ένα κρά-

τος που επαινεί το

άβατο. Αυτοί ηχο-

ρυπαίνουν όλη

νύχτα και εμείς

έτσι και βάλουμε

μουσική θα έρθει η

Αστυνομία να μας

κόψει πρόστιμο.

Μόλις κάποιος κά-

τοικος διαμαρτυρηθεί απειλείται με όπλα, με βαριοπού-

λες, με μαχαίρια!

Μαρκάκης κάτοικος. Να καλέσετε τους εκλεγμένους

βουλευτές της περιοχής σε επόμενη συνάντηση να πά-

ρουν θέση.

Γυναίκα κάτοικος. Δύο φορές μας έχουν πάρει το αυτο-

κίνητο και μας τραβάγανε τρία χρόνια στα δικαστήρια!!

Κερασιώτης δημοτ. σύμβουλος: Σε μια κοινωνία που είναι
σε κρίση χωράει το οργανωμένο έγκλημα. Αν δεν συγ-
κρουστούμε με τη ρίζα δεν θα κάνουμε τίποτα.

Από όλους επισημάνθηκε ότι η επίσημη πολιτεία, έχει

αφήσει τη χώρα στον “αυτόματο πιλότο” και δεν γίνεται

τίποτα. Το οργανώμενο έγκλημα οργιάζει και η παραβα-

τικότητα καθημερινά αθωώνεται...

Όλοι επίσης επεσήμαναν την μικρή παρουσία στο Δημαρ-

χείο για τη συγκέντρωση. Θα έπρεπε να ξεχειλίζει η αί-

θουσα, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Μόνο με τη μαζική

παρουσία θα μας προσέξουν, κατέληξαν.

Κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις τις οποίες θα επεξερ-

γαστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και θα υπάρξει συνέχεια.

Στην εκδήλωση παρεβρέθη και η επικεφαλής της μείζο-

νος αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση και ο δημ. σύμβουλος

Θωμάς Πρόφης.

Αννα Μπουζιάνη

“Kάποιο αόρατο χέρι προστατεύει την παραβατικότητα 

στο Κούπι Κορωπίου”
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Κορωπίου

Ο Σύλλογος προώθησης ελληνικών αγροτικών,

κτηνοτροφικών και βιολογικών προϊόντων, ορ-

γανώνει κάθε τελευταία Κυριακή του μήνα, πα-

ζάρι στη Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου, δίπλα

από το τζάμπο. Έτσι την Κυριακή 25 Ιουνίου και

ώρες λειτουργίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις

1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος θα βρίσκεται

στον υπαίθριο χώρο δίπλα από το Τζάμπο στη

Βάρη, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα σε

πολύ χαμηλές τιμές.

Ο Σύλλογος έχει και κοινωνικό χαρακτήρα,

αφού το 3% από τις πωλήσεις διατίθεται σε οι-

κογένειες μαθητών που επιλέγουν οι Σύλλογοι

γονέων της περιοχής. Πληροφορίες: 217

7202595

Προϊόντα παραγωγών

σε χαμηλές τιμές
Κυριακή 25 Ιουνίου στη Βάρη
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Την υλοποίηση τριών σημαντικών έργων στον Δήμο

Παλλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 3.728.000

ευρώ, αποφάσισαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα

Δούρου και ο Δήμαρχος Παλλήνης, Αθανάσιος Ζού-

τσος, με την υπογραφή τριών Προγραμματικών Συμ-

βάσεων. Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους της

Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος υπέ-

γραψαν (20.6.17) , στα γραφεία της Περιφέρειας Αττι-

κής:

― Προγραμματική Σύμβαση για την «Κατασκευή βρε-

φονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ», προ-

ϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο νέος

βρεφονηπιακός σταθμός θα μπορεί να φιλοξενήσει 50

παιδιά (νήπια και βρέφη) σε κτίριο συνολικής επιφά-

νειας ορόφων 738 τ.μ., που θα αποτελείται από υπό-

γειο και ισόγειο. Παράλληλα, θα γίνει διαμόρφωση του

περιβάλλοντος χώρου, όπου προβλέπεται χώρος ψυ-

χαγωγίας των νηπίων και φυτεύσεις. Το έργο θα υλο-

ποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Γέρακα, μεταξύ των

οδών Κυκλαµίνων, Νηρέως, Καµελίας και Ηφαίστου.

― Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Αποκατά-

σταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δημοτικής

Ενότητας Γέρακα Δήμου Παλλήνης», προϋπολογι-

σμού 990.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το έργο αφορά τις ανα-

γκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών

που υπέστη από πυρκαγιά, τμήμα του κτιρίου στο

οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού

του Δήμου Παλλήνης (επί της οδού Ιθάκης 12 στο Γέ-

ρακα Αττικής). Στο εν λόγω κτίριο, τον Δεκέμβριο του

2015 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η εστία της οποίας εντο-

πίστηκε στο ισόγειο του νοτίου τμήματος του κτιρίου

και συγκεκριμένα στο φουαγιέ της αίθουσας, το οποίο

φιλοξενεί μεταξύ άλλων τις συνεδριάσεις του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Παλλήνης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν βλάβες στον φέροντα

οργανισμό του κτιρίου οι εργασίες αποκατάστασης πε-

ριλαμβάνουν ουσιαστικά την αντικατάσταση των

πάσης φύσεως επενδύσεων και ψευδοροφών, την

αποκατάσταση δαπέδων, την αντικατάσταση των Η/Μ

εγκαταστάσεων και του απαραίτητου εξοπλισμού. Πα-

ράλληλα προβλέπεται η επισκευή των δύο ανελκυστή-

ρων κοινού και η επισκευή του συστήματος ασφαλείας

του κτιρίου, καθώς και του συστήματος πυρανίχνευσης

και πυρόσβεσης.

― Προγραμματική Σύμβαση για την «Αναβάθμιση

αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παλλήνης», προ-

ϋπολογισμού 738.000 ευρώ με ΦΠΑ. Σκοπός του

έργου είναι ενίσχυση των υπηρεσιών αθλητισμού με

την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών, προκει-

μένου αυτές να αποτελούν πόλο έλξης και συγκέν-

τρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει εργασίες για τη δημιουρ-

γία αθλητικής διαδρομής (με πίστα jogging), υπαίθριου

χώρου άθλησης ενηλίκων και υπαιθρίων καθιστικών

χώρων, ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης, εγκατάσταση

ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος της αθλητικής διαδρο-

μής και στον χώρο στάθμευσης, ενίσχυση της υπάρ-

χουσας άρδευσης του χλοοτάπητα του γηπέδου

ποδοσφαίρου, ενίσχυση της φύτευσης, κ.ά.. Το Αθλη-

τικό Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης βρί-

σκεται στη συμβολή των Λεωφόρων Μαραθώνος και

Ανθούσης.

Τα έργα θα δημοπρατηθούν και θα εκτελεστούν από τoν

Δήμο Παλλήνης. 

Τρία μεγάλα έργα υπεγράφησαν από Περιφέρεια στο Δήμο Παλλήνης

Γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο μας (αρ. 989), για το αί-

τημα 160 γονέων προς το δημο-

τικό συμβούλιο του Δήμου 3Β, να

πάρει θέση στην εγκύκλιο που

εστάλη στα Γυμνάσια από τον Υπ.

Παιδείας ενός «καινοτόμου θε-

σμού»!!! όπως το χαρακτηρίζει με

τίτλο «Σώμα και ταυτότητα» θε-

ματική εβδομάδα.

Στο αίτημά τους οι γονείς έγρα-

φαν μεταξύ άλλων: 

Εμείς ως γονείς προσπαθήσαμε

να εκφράσουμε τις αντιρρήσεις

μας, θεωρώντας ότι έχουμε έναν

λόγο σε ποιά θέματα τα παιδιά

μας εκπαιδεύονται. Δυστυχώς ο

Υπουργός είπε ότι η συμμετοχή σ’

αυτή την εβδομάδα είναι υποχρε-

ωτικότητα και όποιες αιτήσεις

υποβλήθηκαν για απαλλαγή των

παιδιών απ’ αυτή την εβδομάδα

δεν ελήφθησαν καν υπόψιν από

τους διευθυντές. 

Θεωρούμε άστοχο να συζητιούν-

ται αυτά τα θέματα σ’ αυτή την

ηλικία. Θεωρούμε ότι προπαγαν-

δίζεται η ομοφυλοφιλία σ’ αυτή

την ευαίσθητη ηλικία των 12 χρό-

νων.

Το ζητήσαμε αυτό και δεν ελήφθη

υπόψιν, γι’ αυτό απευθυνθήκαμε

στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά

από συζήτηση κατατέθηκαν δύο

προτάσεις. Του Δημάρχου Γρ.

Κωνστανατέλλου να μην παρθεί

απόφαση στην παρούσα συνε-

δρίαση, αλλά να έρθει  στο επό-

μενο Δημοτικό Συμβούλιο προς

έγκριση και να το προωθήσουν

προς τα ανώτερα όργανα της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και η αρχική

πρόταση του επικεφαλής της

“Λαϊκής Συσπείρωσης”, Κώστα

Πασακυριάκου να ζητούν να απο-

συρθεί η εγκύκλιος.

Να αποσυρθεί 

η εγκύκλιος

Μετά από συζήτηση κατέληξαν

σε μία κοινή πρόταση την οποία

ψήφισαν κατά πλειοψηφία (αρ.

283/2017), στην οποία σημει-

ώνεται:

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώ-

νει την αντίθεσή του στην Εγ-

κύκλιο του Υπουργού παιδείας

Κ. Γαβρόγλου που απευθύνεται

στα Γυμνάσια όλης της χώρας

και επιβάλει τη διδασκαλία της

θεματικής εβδομάδας “Σώμα και

ταυτότητα” όσον αφορά στον

τρίτο θεματικό άξονα με τίτλο:

“έμφυλες ταυτότητες”, και ζητά

την ανάκλησή της.

Η ανωτέρω εγκύκλιος δεν βασί-

ζεται σε επιστημονικά, ιατρικά

και βιολογικά δεδομένα, αλλά

σε αυθαίρετες και αμφισβητού-

μενες θεωρίες.

Εως και την ανάκλησή της, το

Δημοτικό Συμβούλιο ζητεί την

προαιρετικότητα της παρακο-

λούθησης από τους μαθητές,

του τρίτου θεματικού άξονα με

τίτλο “έμφυλες ταυτότητες” της

θεματικής εβδομάδας “Σώμα και

ταυτότητα”.

Η απόφαση θα διαβιβαστεί και

στην Περιφερειακή Ενωση

Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)

Έμφυλες ταυτότητες

βιολογικό  ή Κοινωνικό φύλο!

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πρόσκληση σε Διαβούλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του

άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας κα-

λούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καρα-

μανλή 18 – Βούλα), για την 1η Δημόσια Ανοικτή - Τακτική

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,

την 3η Iουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με τα παρα-

κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου

του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου

του προϋπολογισμού έτους 2018.

3. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Κυκλοφοριακή Με-

λέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας -Βουλιαγμένης”.

4. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση της Βασι-

λέως Παύλου και πλατείας Ιμίων”.

5. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση πλατείας

Νυμφών στη Βουλιαγμένη”.

6. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστου

χώρου Μηλαδέζα Βάρης Ο.Τ. Γ320-Γ323 (Πλατεία Ναυαρίνου).

7. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Ανάπλαση περιοχής

εισόδου Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας”.

8. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Νέος Βρεφονηπιακός

Παιδικός Σταθμός Βούλας”.

9. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο: “Mελέτη αντιστήριξης

πρανών παραλιακής οδού”.
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Ο λόγος σήμερα για τον Απόστολο Παύλο,  που θεμελίωσε τον

χριστιανισμό και τον έκανε δόγμα. Ο Παύλος πήρε τον λόγο του

Χριστού,  ως λιγοστό  φύραμα  και  με αυτό  τον ζύμωσε και τον

εξάπλωσε σε όλο τον κόσμο: «Η μικρα ζύμη όλον το φύραμα

ζυμοί» γράφει στους Γαλάτες Επιστολή του (ε, 90).

Η  μεγάλη  ραβινική  μόρφωση που  είχε πάρει μαθητεύοντας

κοντά στον  Γαμαλιήλ,  σοφό νομοδιδάσκαλο  ραβίνο, τον είχε

κάνει να διακρίνεται πνευματικά αλλά και να μιλά πολλές γλώσ-

σες, όπως  αραμαϊκά, ελληνικά, λατινικά. Σε αυτή δε τη γνώση

πρέπει να προστεθεί και μια χαρισματική προσωπικότητα στην

οποία   ενσαρκώνεται   μια   ευφυία,  μια  οργανωτική διορατι-

κότητα, πρόβλεψη, σύνεση  και ακραία αποφασιστική  και εν

θυσία  επιμονή.

Με τρεις μεγάλες περιοδείες, σε Ασία, Μακεδονία, Αθήνα και

Κόρινθο και Επιστολές αλληλογραφεί και  φέρνει σε πέρας το

αποστολικό του έργο. 

Μαθητής σαν ο ένας από τους  πρώτους  “δώδεκα’’  του Χριστού

βέβαια δεν υπήρξε. Πλην ο Παύλος  για να βοηθήσει την πρόσ-

ληψη του μηνυματικού  του λόγου, συνεχώς δήλωνε και πως μι-

λούσε κατ’ εντολήν του Χριστού.  

Το μακρύ καίτοι ασαφές βιογραφικό του, το πληροφορούμεθα

από τις Πράξεις (κα., 39) των Αποστόλων του Λουκά: «Είπε δε

Παύλος. Εγώ ειμί Ιουδαίος Ταρσεύς της Κιλικίας». Και ακόμη

πως  από τον πατέρα του απολάμβανε  προνόμια, αυτά,  του Ρω-

μαίου πολίτη. Προνόμια τα οποία και  επιτακτικά προέβαλλε

όσακις τον συνελάμβαναν. «… Δείραντες ημάς δημοσία αδια-
κρίτους, ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας», διαβάζομε. Και

τότε οι της Ρώμης αξιωματούχοι συνετίζονταν, παρενέβαιναν

και τον απήλλασσαν από τους διώκτες του,  που κατά κανόνα

ήσαν οι Εβραίοι του Μωσαϊκού Νόμου. 

Σαν Εβραίος  άκουγε στο όνομα  Σαούλ ή και στο εξελληνι-

σμένο  Σαύλος, αλλά  και Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης, με το

οποίο τελευταίο έγινε γνωστός μετά  την προς τον χριστιανισμό

στροφή του.  

Σαν  επάγγελμα για τα προς το ζην,  όπως συνήθιζαν όλοι οι ρα-

βίνοι, ασκούσε και αυτός ένα χειρωνακτικό επάγγελμα, που γι’

αυτόν ήταν το του σκηνοποιού σαν  και του  πατέρα του, που

ήταν προμηθευτής σκηνών στο  αυτοκρατορικό  στράτευμα. 

Ο πατέρας του δε ήταν εκείνος ο οποίος ως ανταμοιβή για  τις

παρεχόμενες  προς τον στρατό υπηρεσίες του, είχε ανταμειφθεί

με το προνόμιο του πολίτη της Ρώμης, με το δικαίωμα να το κλη-

ροδοτεί στα παιδιά του. 

Ως “Σαούλ” με υποταγή στον Μωσαϊκό Νόμο, όταν ήταν νέος

είχε ενεργό συμμετοχή  στον μαρτυρικό λιθοβολισμό του  δια-

κόνου Στεφάνου. Ήταν  τότε η περίοδος που πάλι ως Σαούλ

συμμεριζόταν τους διωγμούς εναντίον των προσηλυτισμένων

στον χριστιανισμό ελληνιστών Εβραίων. Διωγμούς, των οποίων

τα  νήματα  κινούσαν οι Συνάγωγοι του Ναού. Αυτοί δε οι τε-

λευταίοι,  συν τοις άλλοις υποστήριζαν πως  ο Ιησούς δεν ήταν

ο αναμενόμενος Μεσσίας, αλλά ένας θνητός με προφητικό χά-

ρισμα  και «άνθρωπος κατηραμένος υπό του θεού» (Δευτερο-

νόμιο. 2, 23)  

Ως  Σαούλ πάλι, φαίνεται να ήταν ευκατάστατος  και με υπολο-

γίσιμη περιουσία. Όταν όμως ασπάστηκε τον χριστιανισμό  τα

μοίρασε όλα στους φτωχούς.  

Από την  προς Γαλάτας επιστολή του πάλι μαθαίνομε τις λεπτο-

μέρειες για  το αποκαλυπτικό συμβάν που τον ώθησε  προς τον

χριστιανισμό. Αυτό ήταν ένα όραμα που είχε καθ’ οδόν προς την

Δαμασκό. Μετά  από αυτό έμεινε και τυφλός για τρεις μέρες

«ανεωγμένων τε των οφθαλμών αυτού ουδένα έβλεπε», διαβά-

ζομε. 

Και  επείσθη έκτοτε ότι ο Χριστός δεν είναι  “ο κατηραμένος”,

που του  μάθαιναν στη Συναγωγή, αλλά όντως ο υιός του  Θεού,

ο οποίος όντως  αναστήθηκε  εκ νεκρών και έδειξε το δρόμο για

τη μετά θάνατον ζωή στον άνθρωπο.   

Σε συνέχεια δε από  το  όραμα και συγκεκριμένα, την στιχομυ-

θία: «Σαούλ Σαούλ τί με διώκεις»,  

«Τις είσαι Κύριε;» 

«Εγώ ειμί  ο Ιησούς, όν σύ διώκεις», ήτο που επέφερε τη μετα-

στροφή του και ο Παύλος, κατέφυγε  για αρκετό χρόνο στη Δα-

μασκό. 

Εκεί μετά από μια αντιπαράθεση  βίαιη  που είχε με τους Εβραί-

ους του Νόμου,   αναγκάζεται  καταδιωκόμενος  να εγκαταλεί-

ψει την πόλη. Και μάλιστα για να το πετύχει, υπερπηδά λάθρα

το τείχος που την περιέβαλε, κρεμασμένος  από ένα σκοινί μέσα

σε ένα καλάθι, και τέλος  να γλυτώσει και να φύγει από την Ιε-

ρουσαλήμ.

Εκεί ευτύχησε και γνώρισε μέσω του Βαρνάβα, τον Πέτρο και

τον Ιάκωβο τον αδελφόθεο. Αυτοί τον έχρισαν ισάξιο απόστολο,

αλλά και τον είπαν ισότιμο  προς τους ιδρυτές  της Εκκλησίας

της Ιερουσαλήμ και τελικά του παρείχαν και το δικαίωμα να κη-

ρύττει και να ιδρύει Εκκλησίες.  

Να σημειωθεί δε ότι αυτό δεν του συγχωρέθηκε ποτέ από τους

Συνάγωγους Εβραίους, οι οποίοι έκτοτε τον θεωρούσαν ως

“αποστάτη” και οσάκις  τον συναντούσαν τον καταδίωκαν.

Ο Παύλος  όπως προαναφέρθηκε  φαίνεται  να είχε γεννηθεί

γύρω στο 10 μ.Χ. στη Μικρά Ασία και δη στην Ταρσό της Κιλι-

κίας.    

Ακόμη μαθαίνομε πως όταν ήταν ολίγων ημερών βρέφος, είχε

υποβληθεί σε περιτομή. Η περιτομή αποτελούσε τεκμήριο υπο-

ταγής στον Μωσαϊκό νόμο. Παρ’ όλα ταύτα μεγάλος πια  και

ασπασθείς τον χριστιανισμό ο Παύλος εδήλωνε  κατά της περι-

τομής και  έλεγε «εάν περιτεμνήσθε Χριστός υμάς ουδέν ωφε-

λήσαι». (Γαλ.) 

Ο Παύλος  από καταγωγής ήταν  ένας Εβραίος της διασποράς.

Αυτό καταδηλώνεται από το ότι  στην Ταρσό  που γεννήθηκε,

οι γονείς του είχαν μεταναστεύσει ως εξόριστοι από την  πα-

ραλιακή Γισχάλα της Ιουδαίας  όπου ζούσαν, όταν αυτή κατα-

στράφηκε από τους Ρωμαίους.    

Η Ταρσός από όσο  μαθαίνομε ιστορικά  κατά τον  1ο μ.Χ. αιώνα

ίσως και μετά φαίνεται να ήταν μια σπουδαία πόλη. Σχετικά δε

διαβάζομε από τον Στράβωνα: «Τόση  δε είναι η σπουδή, δη-

λαδή η μόρφωση στους εδώ ανθρώπους, η φιλοσοφική τους

διάθεση και η τάση τους προς την παιδεία,  που η πόλη τους ισά-

ξια  μπορεί  και συναγωνίζεται την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια.»

Από την άλλη μεριά όμως άλλοι, όπως ο Φλάβιος Φιλόστρατος

στον “Τυανέα Απολλώνιον”, την Ταρσό την “θάβει” και την απα-

ξιώνει πνευματικά  και ηθικά: 

«Η πόλη της Ταρσού είναι  μια άγρια  πόλη, όχι φιλική και μακριά

από τον φιλοσοφικό  βίο. Οι άνθρωποί της διάγουν μια τρυφηλή

και έκφυλη ζωή. Είναι λάτρεις του θράσους και τής αναίδειας

και του γέλωτα τού σκωπτικού.  Κομπάζουν δε ασύστολα και

προκλητικά  για τα πλούτη τους».  

Σημείο της αφετηρίας τού αποστολικού  έργου τού Παύλου για

την  πρώτη του περιοδεία  υπήρξε η Αντιόχεια  της Συρίας, ση-

μερινή Αντάκια  που  ανήκει στην Τουρκία.   

Εκείνη  δε την εποχή η Αντιόχεια  εθεωρείτο ως η τρίτη κοσμο-

πολίτικη  πόλη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με 500 χιλιάδες

κατοίκους. Εξω και  σε απόσταση τριάντα  χιλιομέτρων συναν-

τούσες το λιμάνι της Σελευκίας της Πιερίας  (σημερινό Τσελβίκ

της Τουρκίας).  

Από αυτό πάλι  το λιμάνι ξεκίνησε ο Παύλος για Κύπρο μαζί με

τον Κύπριο Βαρνάβα και τον ανιψιό του τον Ιωάννη Μάρκο  και

γνωστό ως ευαγγελιστή. Στην Κύπρο αποβιβάστηκαν στο ανα-

τολικό εμπορικό λιμάνι  του νησιού  στη Σαλαμίνα. Όλοι μαζί

τώρα  διασχίζουν το νησί  με πορεία προς τα δυτικά  παράλια.

Αφικνούνται  στην  πόλη της Πάφου. Από την Κύπρο σε συνέ-

χεια περνά στη Μικρά Ασία.  Αποβιβάζεται στο λιμάνι της Αττά-

λειας σημερινής Αντάλια και κατευθύνεται προς την Πέργη,

πόλη μεγάλη ελληνιστική που άνθισε τον  3ο  π.Χ  αιώνα, και

κατόπιν προς την Αντιόχεια της Πισιδίας. Στη συναγωγή  της

Αντιόχειας  ο Παύλος  κάνει την πρώτη του μεγάλη ομιλία προς

τους Ιουδαίους.

Οι Ιουδαίοι τον αποπαίρνουν και τότε στρέφεται προς τους εθνι-

κούς. Κατευθύνεται τώρα δυτικά της Ατταλείας προς την πόλη

τα Μύρα  (Ντεμρέ) πόλη γνωστή από το θρύλο του Αγίου Νικο-

λάου που υπήρξε και ο πρώτος της επίσκοπος  κατά τον 3ο

αιώνα. 

Φτάνει στη Μίλητο. Στη Μίλητο με τα τέσσερα λιμάνια που τώρα

από τις προσχώσεις του ποταμού Μαιάνδρου έχει τραβηχτεί με-

ρικά χιλιόμετρα μέσα. Στη Μίλητο προσκαλεί τους πρεσβυτέ-

ρους της Εφέσου και μετά επιστρέφει στην Αντιόχεια

τελειώνοντας την πρώτη αποστολική περιοδεία του.

Όταν αργότερα  ο Παύλος  αποφασίζει μια δεύτερη περιοδεία

αρνείται για λόγους που ποτέ δεν μάθαμε, να έχει μαζί του τον

Βαρνάβα και τον Μάρκου  καίτοι αυτοί του το είχαν ζητήσει.

Τότε οι δυό τους μόνοι επιστρέφουν στην Κύπρο προφανώς δυ-

σαρεστημένοι και  έκτοτε χάνεται   η όποια σχετική πληροφορία

γι’ αυτούς. 

Ο Παύλος  με συνοδό τώρα τον Σίλα, Εθνικό  και  Ρωμαίο πο-

λίτη,  που άκουγε και στο όνομα Σιλβένους, πηγαίνουν στη Γα-

λάτεια της Μικράς Ασίας. 

Στην πόλη Λύστρα συναντούν τον Εθνικό Τιμόθεο από μητέρα

Εβραία και τον παίρνουν μαζί τους. Ο Παύλος καίτοι επιθυμεί

να επισκεφθεί πάλι την Έφεσο, το ‘’αγιο Πνεύμα’’ όπως διατεί-

νεται σε ενορατική αποκάλυψη τον αποτρέπει.  Τρέχει  τώρα

προς βορρά.  Εκεί στη Βιθυνία  προβαίνει στη ίδρυση των Εκ-

κλησιών της Γαλατίας.

Και όταν λέμε ‘’εκκλησίες προφανώς εννοούμε κοινότητες από

χριστιανούς προσηλυτισμένους.  Φτάνει στην παραλιακή

Τρωάδα όχι της γνωστής  Τροίας και με πλοίο περνά στη Μακε-

δονία.

Στοχεύει πάντοτε σε δρόμους  που η γλώσσα η ελληνική τού

παρέχει στρωμένη πρόσβαση για προσηλυτισμό. Στην Μακεδο-

νία  ιδρύει Εκκλησίες σε Φιλίππους Βέροια και  Θεσσαλονίκη. 

Κατά  τις διαδρομές του τα προβλήματα  με τους Εβραίους του

Μωσαϊκού Νόμου  αυξάνονται και είναι πολλά. 

Για το λόγο αυτό, αναγκάζονται, φεύγουν και έρχονται στην

Αθήνα. Στην Αθήνα από το βράχο του Αρείου Πάγου, ο Παύλος

με την μνημειώδη περί Αγνώστου θεού θέση της ομιλίας του,

επιχειρεί να πείσει. Αλλά η φιλοσοφική δομή της Αθήνας και το

πνευματικό υπόβαθρο του ακροατηρίου που ορθολογίζεται  δεν

του αφήνει χώρο. Τον ακούει  προσεκτικά και τελικά τον απορ-

ρίπτει.  Ο Παύλος αναχωρεί από  την Αθήνα χωρίς να έχει κα-

ταφέρει να ιδρύσει  μια Εκκλησία. Και κατευθύνεται προς

Κόρινθο. Η Κόρινθος τον ελκύει, γιατί ως πόλη εμπορικός και

ναυτικός σταθμός γέμει αμαρτωλών και πορνών, υλικό δηλαδή

πρόσφορο για να ενισχύσει  τον αντικειμενικό σκοπό του έργου

του. Εκεί βρίσκει φιλική συμπαράσταση από το ζευγάρι του

Ακύλλα και της Πρίσκιλλα, Εβραίων σκηνοποιών ως και ο Παύ-

λος κατά το επάγγελμα.  Για τα της Κορίνθου θα γίνει σχετικά

περισσότερος λόγος,  όταν αργότερα σχολιάσομε το κεφάλαιο

του περιεχομένου των Επιστολών  του. Πάντως εδώ στην Κό-

ρινθο ήταν που γράφτηκε το διαχρονικό αποθησαύρισμα  του

λόγου του Παύλου με τον ύμνο του προς την αγάπη.  «Εάν ταις

γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη

έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.» 

Και «η αγάπη μακροθυμεί,  ού ζηλοί, ούκ ασχημονεί,  ού ζητεί,

τα εαυτοίς ού λογίζεται, το κακόν ού χαίρει επι τή αδικία,  συγ-

χαίρει τη αληθεία. Η αγάπη πάντα στέγει (αναστενάζει),  πάντα

ελπίζει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει».  Μετά την Κόρινθο

φεύγει πάλι για την Αντιόχεια όπου και το ορμητήριό του.   

Αρχίζοντας την τρίτη του αποστολική περιοδεία, ο Παύλος φτά-

νει στην Έφεσο όπου τώρα μένει για τρία χρόνια.

Ο Παύλος έχει ήδη ιδρύσει πολλές Εκκλησίες σε πολλούς ελ-

ληνόγλωσσους τόπους  ακολουθώντας την κατ’ αυτόν αποκα-

λυπτική εντολή «κηρύξατε προς πάντα τα έθνη».

Στο επόμενο οι Επιστολές  σε ανάλυση του περιεχομένου τους.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ο Απόστολος των

Εθνών Παύλος 
στον ελληνόγλωσσο  κόσμο

της Μεσογείου  
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Οι εύκρατες ζώνες του βορείου και νοτίου ημισφαιρίου της

Γης, απολαμβάνουν 4 διαφορετικές  εποχές το χρόνο και

αυτό οφείλεται γιατί η Γη κινείται σε ένα νοητό άξονα

γύρω από τον εαυτό της, ο οποίος παρουσιάζει μία κλίση

και  έτσι αναγκάζει τη Γη, να κάνει μια ελλειπτική τροχιά

γύρω από τον Ήλιο, με αποτέλεσμα οι ακτίνες του, να μην

πέφτουν κάθετα στον ισημερινό όλο το χρόνο, οπότε δη-

μιουργούνται οι 4 εποχές,  οι οποίες έχουν αντίθετη εξέ-

λιξη στα δύο ημισφαίρια. Δηλαδή όταν το βόρειο, του

οποίου είμαστε κάτοικοι,  έχει καλοκαίρι, το νότιο έχει χει-

μώνα!!!

Η διαδοχή των 4 εποχών ακολουθεί ένα σταθερό πρό-

γραμμα κάθε χρόνο, χωρίς να παρουσιάζει τα ίδια καιρικά

φαινόμενα, όπως βροχές, ξηρασία, ανέμους ή μικρές αλ-

λαγές στη θερμοκρασία, αλλά είναι πάντα σταθερή στις

κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και στην παρούσα περί-

πτωση του Ήλιου και της Γης!!!

Με βάση το  Γρηγοριανό ημερολόγιο,  γιατί υπάρχουν διά-

φορα και διαφορετικά ημερολόγια που χρησιμοποιούνται

από πολλούς λαούς  και για λόγους επικοινωνίας χρησι-

μοποιούν στις εξωτερικές συναλλαγές τους το γνωστό

μας ημερολόγιο, στις 21 Ιουνίου κάθε έτους ο Ήλιος βρί-

σκεται σε μια ορισμένη θέση και είναι σαν να στέκεται για

να αρχίσει ξανά την συγκεκριμένη πορεία του. Οι πρώτοι

άνθρωποι που ασχολήθηκαν επιστημονικά με τις κινήσεις

των ουρανίων σωμάτων, γιατί ήταν γνώστες των μαθημα-

τικών, της φυσικής, της γεωμετρίας, της μουσικής και της

παγκόσμιας αρμονίας και πολλών άλλων επιστημών, ήταν

οι πρόγονοι των σημερινών  Ελλήνων· δηλαδή οι πρωτο-

έλληνες, οι πρώτοι Έλληνες και όχι όπως λανθασμένα

αναφέρονται με τον όρο  «προέλληνες», γιατί δεν υπήρχε

άλλος λαός   ‘’προ’’ των Ελλήνων. Οι Έλληνες ήταν γηγε-

νείς και με την αλληγορική και γλαφυρή περιγραφή των

ιερών ελληνικών παραδόσεων προήλθαν από τις πέτρες

που πέταγαν, ο προπάτορας των Ελλήνων ο Δευκαλίωνας

με την γυναίκα  του Πύρρα, και οι πέτρες μετασχηματίστη-

καν σε ανθρώπους που δημιούργησαν το Ελληνικό

γένος!!!

Η ελληνική Μυθολογία περιέχει κωδικοποιημένες όλες τις

ιστορικές  αλλά και επιστημονικές αλήθειες,  γι’ αυτό  τη

μελετούν  διάφοροι λαοί για να την αποκρυπτογραφήσουν

και να μάθουν τις σοφές γνώσεις ώστε να τις τελειοποι-

ήσουν και να τις παρουσιάσουν σαν δικές τους!!!

Η 21 Ιουνίου κάθε έτους αποτελεί το θερινό ηλιοστάσιο

και σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού για το

βόρειο ημισφαίριο. Η λέξη ηλιοστάσιο προέρχεται από την

λέξη «ήλιος» και στέκομαι»  ή «στάση», γιατί ο Ήλιος φαί-

νεται να επιβραδύνει την φαινομενική κίνησή του μέχρι

την ημέρα του ηλιοστασίου,  που αυτή η κίνηση μηδενίζε-

ται και αρχίζει να αντιστρέφεται!!!   Η ενέργεια αυτή του

Ήλιου  φαίνεται σαν να στέκεται για να αρχίσει μια αντί-

θετη διεύθυνση,  δηλαδή σαν να αλλάζει τροπή ο Ήλιος,

γι’ αυτό το ηλιοστάσιο το λέμε και ηλιοτρόπιο!!!

Η ημέρα του θερινού ηλιοστασίου είναι η μεγαλύτερη σε

διάρκεια ωρών, ενώ ακολουθεί η μικρότερη νύχτα!!!          

Μετά την 21 Ιουνίου ο Ήλιος ακολουθεί μια ολοένα χαμη-

λότερη πορεία μέχρι τη φθινοπωρινή ισημερία για να εξα-

κολουθήσει ανενόχλητος την ατελείωτη κυριαρχία του

στο ουράνιο πλανητικό του σύστημα!!!        

Οι επιστημονικές γνώσεις των Ελλήνων γύρω από τα γε-

ωλογικά και αστρολογικά φαινόμενα τους προέτρεπαν σε

λαμπρούς εορτασμούς,  τους οποίους  πολλοί λαοί στερη-

μένοι από γνώσεις, τις ερμήνευαν με παγανιστικές και ει-

δωλολατρικές αντιλήψεις και εκτελούσας διάφορες

τελετουργίες, παίρνοντας πολλά στοιχεία από την ελλη-

νική Μυθολογία,  της οποίας τα νοήματα αγνοούσαν  και

διαστρέβλωναν!!!                                                                

Οι Έλληνες γιόρταζαν τον ερχομό του καλοκαιριού με

αναμμένες  φωτιές, που τις πηδούσαν κι αυτό το έθιμο το

διατηρούν μέχρι σήμερα, με μικρές αλλαγές, όπως επέ-

βαλε, σε όλα τα ελληνικά έθιμα, όσα δεν απαγόρευσε, με

θανατική τιμωρία,  η νέα επιβληθείσα θρησκεία,  από τους

Ρωμαίους κατακτητές και κυρίως από τους αυτοκράτορες

Κων\νο τον  Α’,  Φλαβίο Σαββάτιο Ιουστινιανό  και Θεοδό-

σιο Α’.!!!

Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, ο ήλιος δεν ανατέλ-

λει ακριβώς στα ανατολικά, αλλά ανεβαίνει στο βορει-

ότερο σημείο από την  ανατολή και δύει στο βορειότερο

σημείο από τη δύση, παραμένοντας στον ουρανό το μεγα-

λύτερο χρονικό διάστημα. 

Οι πρόγονοι των Ελλήνων είχαν ατομικά  φορητά ηλιοτρό-

πια, τα οποία είχαν την μορφή μικρού ανθρώπινου αγαλ-

ματιδίου, με τα οποία υπολόγιζαν με ακρίβεια τις

ισημερίες, τα ηλιοστάσια, την αλλαγή των εποχών, οι

οποίες τότε ήταν πέντε:  από 21 Σεπτεμβρίου έως 21 Δε-

κεμβρίου το Φθινόπωρο, 21 Δεκεμβρίου έως 21 Μαρτίου

ο χειμώνας, 21 Μαρτίου έως 3 Αυγούστου το καλοκαίρι

και 3 Αυγούστου έως 21 Σεπτεμβρίου η 5η εποχή, πού

ήταν ενσωματωμένη με το καλοκαίρι, αλλά η Γη εγκυμο-

νούσε για να γεννήσει τους νέους καρπούς  της και τα

αγαλματίδια παρίσταναν εγκυμονούσες γυναίκες. Τέτοια

αγαλματίδια βρέθηκαν πάμπολλα και χαρακτηρίζουν τον

Κυκλαδίτικο πολιτισμό, τα οποία οι αρχαιολόγοι πίστευαν

ότι ήταν ταφικά κτερίσματα, αν και ποτέ δεν βρέθηκαν σε

τάφους, αλλά σε υπόγεια σπιτιών ή σε χαλάσματα ναών.

Όταν ανακαλύφθηκε το «φρέαρ του Φερεκύδη*» (που το

ονόμασαν πηγάδι γιατί φρέαρ = πηγάδι) στη Σύρο, ήταν

ένα τέλειο ηλιοτρόπιο και εκεί βρέθηκαν πολλά μικρά πή-

λινα ή μαρμάρινα αγαλματίδια, που ήταν ηλιοτρόπια!!!

Από τη γωνία που σχημάτιζαν οι ακτίνες του ήλιου όταν

έπεφταν πάνω στο κεφάλι τους, υπολόγιζαν με ακρίβεια

την αλλαγή των εποχών, των ισημεριών, των καιρικών φαι-

νομένων κ.α. π.χ.  όταν η γωνία που σχηματιζόταν ήταν

28ο μοιρών, τότε είχαν το χειμερινό ηλιοστάσιο, ενώ όταν

η γωνία ήταν 52ο μοιρών είχαν ισημερίες!!!

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο Ήλιος ήταν Τιτανί-

δης και γιός του Υπερίωνα και της Θείας και αδελφός της

Σελήνης και της Ηούς. Είχε ταυτιστεί με τον Απόλλωνα,

γι’ αυτό το λόγο ο Απόλλωνας ονομαζόταν και Φοίβος, δη-

λαδή Φωτεινός ή ο Λάμπων Θεός!!  Ο Θεός των Περσών

που αντιστοιχούσε με τον Απόλλωνα ονομαζόταν Μίθρα

και ήταν ο μονογενής γιος του Πέρση ζωροαστρικού

Θεού, του δημιουργού του παντός, του Αχούρα Μάζντα,

και η θρησκεία του Μίθρα άνθισε για 300 μέχρι 400 χρόνια

κυρίως στις ανατολικές κατακτήσεις των Ρωμαίων. Ο

Μίθρα είχε μια απόλυτη ομοιότητα στη ζωή και στη δράση

του με το Χριστό και αντικαταστάθηκε από αυτόν, την

εποχή που ο αρχιερέας του, ο αυτοκράτορας Κωνσταντί-

νος,  βαφτίστηκε Χριστιανός και έκανε επίσημη θρησκεία

της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας  τον Χριστιανι-

σμό, για πολιτικούς λόγους!!

Ο Ήλιος στην ελληνική Μυθολογία απεικονίζεται να τρέχει

πάνω σε ένα άρμα που το έσερναν τέσσερα άλογα τα

οποία συμβόλιζαν τις  τέσσερις  κύριες εποχές του χρό-

νου!!!      

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ σε όλους τους κατοίκους του πλα-

νήτη!!!

*  Ο Φερεκύδης ήταν ο δάσκαλος του Πυθαγόρα. Είναι αυτός που

μέτρησε τον Ήλιο και θεωρείται ο εφευρέτης το πρώτου ηλιακού

ρολογιού.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

To θερινό ηλιοστάσιο!

Με την ευλογία συμβολαιογράφων 

οι Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Eννέα συμβολαιογραφικοί σύλλογοι της χώρας ανέλαβαν

εξ ολοκλήρου το κόστος δημιουργίας της πλατφόρμας για

τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς των ακινήτων!

Διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό, αφού οι σύλλογοι διέθε-

σαν 180.000 ευρώ προκειμένου να φτιαχτεί το πρόγραμμα.

Αυτό απάντησε με καμάρι ο Υπουργός Δικαιοσύνης Στ.

Κοντονής στο βουλευτή  Γ. Σαρίδη, που κατέθεσε σχετική

ερώτηση, όπως αποκάλυψε το radio1d.gr.

Όλοι καταλαβαίνουμε τον προφανή λόγο που οι πλειστη-

ριασμοί γίνονται εν κρυπτώ, αφού θα γίνονται ηλεκτρονικά

και όχι σε αίθουσες δικαστηρίων.

Τα κινήματα κατά των πλειστηριασμών, που αφήνουν κάθε

εβδομάδα ανθρώπους άστεγους στο δρόμο, τους χάλαγαν

τη ...σούπα κα την τσέπη βεβαίως.

Έτσι μένουν απροστάτευτοι χιλιάδες οφειλέτες  πρώτης

κατοικίας...

Νομοσχέδιο για «Προστασία
των καταναλωτών»

Με διακοπή λειτουργίας επιχείρησης,. έως και ένα έτος

με υψηλότατα πρόστιμα προβλέπονται στο σχέδιο

νόμου για την αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλή-

ρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστα-

σία των καταναλωτών» που έθεσε σε δημόσια

ηλεκτρονική διαβούλευση, ο υπουργός Οικονομίας. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29/06/2017, ημέρα

Πέμπτη και ώρα 15:00. Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ

άλλων, υπάρχει πρόβλεψη για τις αθέμιτες εμπορικές

πρακτικές και τις διαφημίσεις, καθώς και την προστασία

της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών.

Mπορείτε να ...πλοηγηθείτε στα άρθρα της στο: 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174

Δ
εν έχω καταλάβει. Προσλαμβάνονται στο δημόσιο με

σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μόλις λήξει η σύμβαση

απαιτούν να γίνει σύμβαση αορίστου χρόνου. Όμως η

προκήρυξη σύμβασης ορισμένου χρόνου έχει άλλα χαρακτη-

ριστικά από εκείνα της αορίστου και υπάρχουν και πολλά ...πα-

ραθυράκια. Άρα ανισότητα πολιτών.

Βεβαια απασχολούνται σε εργασίες συνεχείς και αναγκαίες

και θα έπρεπε κανονικά να είχαν προσληφθεί κατευθείαν για

μόνιμη εργασία στο συγκεκριμένο τομέα. Ψιλά γράμματα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Στο στόχαστρο χάκερ βρέθηκαν δεκά-

δες χιλιάδες υπολογιστές σε σχεδόν

εκατό χώρες σε όλο τον κόσμο, σε

έναν παγκόσμιο κυβερνοπόλεμο με

χρήση εργαλείων που πιστεύεται ότι

αναπτύχθηκαν από την αμερικανική

Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας.

Οι χάκερς ξεγέλασαν δεκάδες χιλιά-

δες χρήστες, οι οποίοι άνοιξαν μολυ-

σμένα από ιό συνημμένα σε email

αρχεία, που έμοιαζαν να περιέχουν τι-

μολόγια, προσφορές απασχόλησης,

προειδοποιήσεις ασφαλείας κ.ά, όπως

μετέδωσε το ΑΜΠΕ.

Ο ιός, τύπου ransomware, κρυπτογρά-

φησε δεδομένα στους υπολογιστές

και ζητούσε από τους χρήστες να

πληρώσουν από 300 έως 600 δολάρια

ως λύτρα για να αποκτήσουν και πάλι

πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια είπαν

πως παρατήρησαν ορισμένα από τα

θύματα να πληρώνουν μέσω του ψη-

φιακού νομίσματος bitcoin, αν και δεν

γνωρίζουν ποιο ήταν το ποσοστό των

χρηστών που υποχώρησε στους εκβια-

στές.

Ο ιός μόλυνε δεκάδες χιλιάδες ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές σε σχεδόν

100 χώρες, προκαλώντας μεγάλα προ-

βλήματα στο βρετανικό σύστημα

υγείας και την παγκόσμια εταιρεία τα-

χυμεταφορών FedEx.

Ερευνητές του κατασκευαστή προ-

γραμμάτων προστασίας Avast δήλω-

σαν πως παρατήρησαν 75.000

κρούσματα σε 99 χώρες, με τη Ρωσία,

την Ουκρανία και την Ταϊβάν να είναι

οι κορυφαίοι στόχοι της επίθεσης.

Ασιατικές χώρες δεν ανέφεραν ση-

μαντικές παραβιάσεις, όμως αξιωμα-

τούχοι στην περιοχή προχώρησαν σε

ελέγχους.

Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδή-

σεων Νέα Κίνα μετέδωσε πως «χτυπή-

θηκαν» μερικά σχολεία και

πανεπιστήμια, χωρίς να διευκρινίζει

πόσα και χωρίς να τα κατονομάζει.

Οι επιθέσεις που προκάλεσαν τη μεγα-

λύτερη αναστάτωση αναφέρθηκαν στη

Βρετανία, όπου νοσοκομεία και κλινι-

κές αναγκάστηκαν να παραπέμπουν

αλλού ασθενείς αφού έχασαν την πρό-

σβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογι-

στές τους. Η εταιρεία διεθνών

ταχυμεταφορών FedEx Corp ανακοί-

νωσε πως μερικοί υπολογιστές της μο-

λύνθηκαν επίσης. «Προχωρούμε σε
μέτρα για την αποκατάσταση της λει-
τουργίας τους το συντομότερο δυνα-
τόν», ανέφερε η εταιρεία σε

ανακοίνωση που εξέδωσε.

Μόνο ένας μικρός αριθμός οργανι-

σμών με έδρα τις ΗΠΑ επλήγη επειδή

οι χάκερς φάνηκε πως άρχισαν την εκ-

στρατεία τους βάζοντας στόχο οργα-

νισμούς στην Ευρώπη, δήλωσε ο

Βικράμ Τακούρ, διευθυντής ερευνών

στον κατασκευαστή λογισμικών ασφα-

λείας Symantec. Μέχρι να στρέψουν

την προσοχή τους στις ΗΠΑ, φίλτρα

spam είχαν εντοπίσει τη νέα απειλή

και επισήμαιναν ως κακόβουλα τα

email με τον ιό ransomware.

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica

ήταν μεταξύ των κύριων στόχων στην

Ισπανία, αν και ανακοίνωσε πως η επί-

θεση περιορίσθηκε σε μερικούς ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές σ’ ένα

εσωτερικό δίκτυο και δεν επηρέασε

πελάτες ή υπηρεσίες. Οι Portugal Tele-

com και Telefonica Argentina ανακοίνω-

σαν επίσης πως έγιναν στόχοι.

Ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας ταυτο-

ποίησαν τον ransomware ως μια νέα

εκδοχή του «WannaCry» που έχει την

ικανότητα να διαδίδεται αυτομάτως σε

εκτεταμένα δίκτυα εκμεταλλευόμενος

έναν γνωστό σφάλμα στο λειτουργικό

σύστημα των Windows της Microsoft.

«Είναι μία από τις μεγαλύτερες παγ-
κόσμιες επιθέσεις ransomware που
έχει δει ποτέ η κοινότητα του κυβερ-
νοχώρου», δήλωσε ο Ριτς Μπέρτζερ,

διευθυντής ερευνών απειλών στη

Splunk, μία από τις εταιρείες που συ-

νέδεσαν τον WannaCry με την NSA.

Καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτι-
κοί στα διάφορα μηνύματα και emails
που έρχονται στο “κουτί” του υπολογι-
στή μας. Γιατί έτσι όπως εξαπλώθηκαν
πλέον η χρήση του υπολογιστή, ιδιαί-
τερα και με τα σύγχρονα τηλέφωνο
που είναι κι αυτά υπολογιστές, το οι-
κονομικό έγκλημα εισχωρεί ταχύτατα
και στο διαδίκτυο.
Πρέπει να διασταυρώνουμε κάθε εί-
δηση πολλές φορές, πριν αποφασί-
σουμε κάτι, ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά
χρήμα.

Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείστε
τις εναλλακτικές δυνατότητες επικοι-
νωνίας μέσω της τηλεφωνικής γραμ-
μής 11188 και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
πηγή: techit.gr

Μαζική κυβερνοεπίθεση με στόχο δεκάδες

χιλιάδες υπολογιστές στον πλανήτη!

Mη ...τσιμπάτε εύκολα

Πρωταθλητές  οι Ελληνες

στις αγορές μέσω Ιντερνετ
για υπηρεσίες και φαγητό

Αν θα θέλαμε να επιλέξουμε μονάχα μια λέξη για να πε-

ριγράψουμε τον σύγχρονο καταναλωτή, τότε η λέξη “con-

nected” σίγουρα θα σκόραρε πολύ υψηλά στη λίστα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, πάνω από

το 65,6% του πληθυσμού χρησιμοποιούν το Ιnternet, ενώ

η διείσδυση του Facebook κυμαίνεται γύρω στο 46,4%,

γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο τρόπος και τα μέσα που

επιλέγει ο καταναλωτής προκειμένου να επικοινωνήσει

αλλά και πραγματοποιήσει τις αγορές του έχει αλλάξει

ανεπιστρεπτί.

Με βάση τα ευρήματα της “Global Connected Commerce

Survey” που πραγματοποίησε η Nielsen το τρίτο τρίμηνο

του 2016, οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι

επιλέγουν το διαδίκτυο ως μέσο για τις αγορές τους, κυ-

ρίως για υπηρεσίες ή διαρκή αγαθά.

Πιο συγκεκριμένα, το 62% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι

έχουν αγοράσει κάποια ταξιδιωτική υπηρεσία online, με

τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο

47%, ενώ ακολουθούν τα είδη ένδυσης σε ποσοστό 54%,

κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (52%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το γεγονός ότι 47% των

Ελλήνων έχει παραγγείλει έστω και μία φορά έτοιμο φα-

γητό διαδικτυακά και μάλιστα η Ελλάδα σκοράρει πρώτη

σε αυτή την κατηγορία, μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών

κρατών, που συμμετείχαν στην έρευνα.

Την ίδια στιγμή φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία

για τα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα προϊόντα παντο-

πωλείου ή τα φρέσκα προϊόντα, για τα οποία οι online

αγορές, κατά δήλωση των καταναλωτών, βρίσκονται σε

πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς μάλιστα 6 στους 10 κατα-

ναλωτές προτιμούν να αγοράζουν αυτές τις κατηγορίες

μόνο μέσα στα φυσικά καταστήματα.

Παρ’ όλα αυτά, σε μια διαφορετική ανάγνωση των στοι-

χείων, 4 στους 10 καταναλωτές είτε είναι «έτοιμοι» να

αγοράσουν φρέσκα προϊόντα / είδη παντοπωλείου μέσω

ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε ήδη τα αγοράζουν!

euro2day.gr

σ.σ. Εκείνο που προέχει, πάντα, για τους αγοραστές είναι

οι καθαροί όροι, η ποιότητα και η άμεση και σωστή εξυ-

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

Κατεστημένο είμαι, 

ό,τι θέλω λέω
Παλαιοτέρα ο ηθοποιός Χρήστος Σιμαρδάνης είχε πει σχετικά

με την  «Παρέλαση Υπερηφάνειας» των ομοφυλόφιλων ότι

“Δεν είμαι περήφανος που είμαι ομοφυλόφιλος. Κανείς δεν

μπορεί να είναι περήφανος για το τι κάνει στο κρεβάτι του.

Είναι σαν να λες ''είμαι περήφανος που έχω αυτιά''. Δεν μπο-

ρείς να είσαι περήφανος επειδή είσαι θηλαστικό ή επειδή έχεις

δύο αυτιά.» Το έντυπο της πολιτικής ορθότητας, Lifo, κριτίκαρε

τον κ. Σιμαρδάνη γι’ αυτή του τη δήλωση, επιχειρηματολογών-

τας ότι επιβάλλεται οι ομοφυλόφιλοι να αισθάνονται υπερή-

φανοι λόγω των διώξεων και των διακρίσεων που έχουν

υποστεί. Το ερώτημα εδώ είναι γιατί τότε, η Lifo και λοιπές

προοδευτικές δυνάμεις, δεν είναι υπέρ των εθνικών παρελά-

σεων, δεν έχουν οι Έλληνες υποστεί διώξεις και διακρίσεις

σχεδόν σε όλη την  διάρκεια της ιστορίας τους; 

Είμαι σίγουρος ότι η Lifo θα απαντούσε ότι η εθνική ταυτότητα

και υπερηφάνεια είναι ξεπερασμένες έννοιες, εκτός βέβαια αν

αυτοί που τις επικαλούνται τυγχάνουν να είναι Σκοπιανοί,

όποτε σε αυτή την περίπτωση, είναι φυσικό να αισθάνονται

υπερήφανοι για μια εθνική ταυτότητα που κάθε σοβαρός ιστο-

ρικός στον πλανήτη κατανοεί ως μια άκρως γελοία και ιδιαί-

τερα πρόσφατη μυθοπλασία. Αν ανήκεις στο προοδευτικό

κατεστημένο, μπορείς να λες ό,τι θέλεις, μπορείς να αλλάζεις

του κανόνες κριτικής και επιδοκιμασίας ανάλογα με τις πολί-

τικες ανάγκες και επιδιώξεις σου. 

Φαντασθείτε ένα κοινό πολίτη να πηγαίνει στο δικαστήριο και

να έχει ως κύριο επιχείρημά του την άγνοια του νόμου. Το

προοδευτικό κατεστημένο θα ούρλιαζε για τον «Ελληναρά»

που ακόμα δεν έχει μάθει να συμπεριφέρεται ως ένας σύγχρο-

νος Ευρωπαίος πολίτης. Εκτός αν αυτός ο «Ελληναράς» είναι

ο πρώην υπουργός οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης*, οπότε

σ’ αυτή την περίπτωση τα προοδευτικά ΜΜΕ επευφημούν την

αθώωση λόγω άγνοιας του νόμου. 

Φαντασθείτε τo ενδεχόμενο που ένας Κρητικός είχε σκοτώσει

ένα παιδί με μια «στραβή» μπαλοθιά, πόσα θα είχαμε ακούσει

αυτές τις μέρες για τον πρωτογονισμό και τα βάρβαρα έθιμα

των Ελλήνων. Αλλά η «στραβή» προήλθε από έναν Ρομά,

οπότε το προοδευτικό κατεστημένο δεν είχε και πολλά να πει

για το συγκεκριμένο περιστατικό.  

Αν εκφράζεις το προοδευτικό κατεστημένο μπορείς να λες ό,τι

θέλεις. Η πραγματικότητα είναι μια εύκαμπτη ύλη και υπάρχει

για να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες της πολιτικής ορ-

θότητας. Η ομοιομορφία πολιτικής σκέψης που ανθεί σε δελτία

ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, ριάλιτι σόου, εβδομαδιαία

περιοδικά, το ραδιόφωνο μέχρι και το δημοτικό και το πανεπι-

στήμιο έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα σκέψης που δεν

επιδέχεται ακόμα και τους πιο στοιχειώδεις κανόνες μια λογι-

κής εξέτασης. 
Ναπολέων Λιναρδάτος

――――――
* «Δεν γνώριζα ότι έπρεπε να υποβάλλω δήλωση πόθεν έσχες, δεν ξέρω

τι έκαναν οι προηγούμενοι». Αυτό είπε ο πρώην υπουργός Οικονομικών

Γκίκας Χαρδούβελης όταν κλήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδι-

κείου της Αθήνας να δώσει εξηγήσεις γιατί παρέλειψε να υποβάλλει δή-

λωση περιουσιακής κατάστασης την περίοδο 2011-2012, όταν ήταν

σύμβουλος επί οικονομικών θεμάτων του πρώην Πρωθυπουργού, Λουκά

Παπαδήμου.

Ανοιχτή Επιστολή

προς το Δήμαρχο

Γλυφάδας

Κύριε Δήμαρχε περνώντας προ δύο περίπου εβδομά-

δων από το πάρκο που βρίσκεται μπροστά στο κολυμ-

βητήριο Μάκης Λιούγκας, επί της οδού Κύπρου είδα

μετά λύπης μου τις δέκα τεράστιες λεύκες, ύψους

τουλάχιστον 10 μέτρων να είναι κομμένες και ξαπλω-

μένες στο έδαφος!

Πλησίασα έντρομος... ελπίζοντας ότι τα δέντρα ήταν

άρρωστα και γι’ αυτό κόπηκαν.

Μάταιη ελπίδα... Οι κορμοί τους πεσμένοι στο έδα-

φος ήταν συμπαγείς και γεμάτοι πράσινα υγιέστατα

φύλλα.

Κύριε Δήμαρχε, έχετε αποδείξει εμπράκτως την

αγάπη σας για τη φύση φυτεύοντας στη Γλυφάδα πε-

ρισσότερα δέντρα από τουλάχιστον τέσσερις άλλους

δημάρχους μαζί! Θεωρώ ότι το “έγκλημα” αυτό έγινε

εν αγνοία σας είτε από εγκληματική αμέλεια των

υπευθύνων είτε από εγκληματική ενέργεια κάποιων

αγνώστων;;; οι οποίοι είχαν σκοπό να εμπορευθούν

την ξυλεία των συγκεκριμένων δέντρων.

Οι δέκα κορμοί τους βρίσκονταν σε τέσσερις συστά-

δες ανά δύο η κάθε μία. 

Ο καθένας μπορεί να δει ότι το ξύλο τους είναι γερό-

τατο χωρίς το παραμικρό ίχνος τρύπας από σαράκι

άλλο μικρόβιο.

Κύριε Δήμαρχε, αυτή η εν ψυχρώ “δολοφονία” δέκα

γιγαντιαίων δέντρων, σαράντα τουλάχιστον ετών

είναι οικολογικό έγκλημα πρώτου μεγέθους ή κατά

τους αρχαίους, ένδοξους και σοφούς προγόνους μας

ύβρις προς τη φύση και όλους τους Γλυφαδιώτες.

Τώρα είναι πια αργά για να σωθούν τα ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΝ-

ΤΡΑ· το έγκλημα κάποιων Μικρών Ανθρώπων συντε-

λέστηκε...

Εσείς όμως με την οικολογική ευαισθησία που έχετε

αποδείξει ότι έχετε μπορείτε: Α) Να τους ΤΙΜΩΡΗ-

ΣΕΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ καθιστώντας τους ανίκα-

νους να ξαναβλάψουν άλλο υγιές δέντρο ή κάποιο

άλλο από τα όμορφα άλση της πόλης.

Μετά τιμής

Παναγιώτης Δήμας

Πολίτης της Γλυφάδας και άνθρωπος που πίστεψε

στο γεμάτο ελπίδα και όραμα χαμόγελό σας 

Συλλογή ειδών για μητέρες

και ανήλικα παιδιά

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφά-

λειας Βάρης, επηρεασμένη από αυτό που συμβαίνει γύρω

μας, απευθύνει κάλεσμα ευαισθητοποίησης προς όλους

όσους είναι πιστοί στην αξία της προσφοράς προς τον συ-

νάνθρωπο, να συνδράμουν στην προσπάθεια και στον

αγώνα προσφοράς και στήριξης των ευπαθών κοινωνικών

ομάδων.

Η εν λόγω προσπάθεια ξεκινάει και σε πρώτο επίπεδο θα

διαρκέσει έως και τις 30 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι πο-

λίτες που επιθυμούν να στηρίξουν τη δράση και να προ-

σφέρουν βοήθεια, μπορούν να συμβάλουν αφήνοντας

όσα πράγματα επιθυμούν στο χώρο του Πυροφυλακείου

καθημερινά και ώρες 18:30-21:00.

Η υλική βοήθεια αφορά ΜΟΝΟ τα εξής:
• Πάνες για τα μωρά • Είδη βρεφικής περιποίησης και καθαριότη-

τας πχ. σαπούνια, σαμπουάν, λαδάκια, κρέμες 

• Ρούχα και παπούτσια σε άριστη κατάσταση για παιδιά μέχρι 3 -

5 χρόνων • Παιχνίδια • Αποστειρωτήρες, μπιμπερό • Τηλεκάρτες

• Πετσέτες, κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια • Σερβιέτες • Σαμ-

πουάν, σαπούνια, χαρτιά υγείας, οδοντόκρεμες, σκόνες πλυσί-

ματος • Είδη καθαριότητας (χλωρίνη, υγρό για τα πιάτα, υγρό για

τα τζάμια και υγρό γενικής καθαριότητας) • Άνετα ρούχα όπως

φόρμες, πιτζάμες, τζιν, μάλλινα, εσώρουχα σε άριστη κατάσταση

• Παντόφλες, αθλητικά παπούτσια • Ηλεκτρικά σώματα λαδιού •

Βραστήρες • Ηλεκτρονικούς υπολογιστές

• Τηλεοράσεις, DVD • Γραφική ύλη • Επιτραπέζια παιχνίδια.

Τα συλλεχθέντα είδη αναμένεται να παραδοθούν στις

μητέρες και τα ανήλικα παιδιά που βιώνουν έγκλειστα

στις γυναικείες φυλακές στον Ελαιώνα Θηβών και στην

Ελληνική Εθνική Επιτροπή Unicef. 

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τη συμ-

βολή και τη συνεργασία σας!

Γεμάτη σκουπίδια η Β’ πλαζ

Γράφαμε στο φύλλο της “Ε”, αρ. 986 ότι: «Σε εθελοντικό

καθαρισμό της Β’ πλαζ Βούλας, πριν παραδοθεί με ελεύ-

θερη πρόσβαση στο κοινό καλούν την Κυριακή 28 Μαΐου

και ώρα 9 πμ, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το

MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία

των θαλάσσιων χελωνών)».

Βέβαια τους τα χάλασε αρκετά ο καιρός που εκείνη την

ημέρα έβρεχε, αλλά καθαρίστηκε.

Μας γράφει όμως αναγνώστης ότι: «Σήμερα η β πλαζ

Βουλας παρ’ ολο τον καθαρισμο, ειναι γεματη σκουπιδια

και σακκουλες πλαστικες.. Θα ειναι ποτε καθαρη? 

Στην πλευρα που ειναι το περιπτερο δεν υπαρχει ουτε

ενας καδος σκουπιδιων, και ειναι γεματη πεταμενες σακ-

κουλες με σκουπιδια. Έλεος πλεον, εκει απεναντι ειναι

τα σπιτια μας..
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, ένα αρθράκι για

τον «Πατέρα που παραδίδει στην κόρη» και αναφερόμα-

στε στο γνωστό δάσκαλο περιβαλλοντολόγο Χρήστο

Βασιλείου, που παραδίδει το «Ξεκίνημα» για ένα νέο ξε-

κίνημα με νέο αίμα στην κόρη του Ηρώ Βασιλείου.

Τον Χρήστο τον γνωρίζουμε από παλιά και παραμένει

πάντα ένα μεγάλο «παιδί», όπως από παιδί ήταν «δά-

σκαλος»! Πιστός στις αρχές και αξίες που μεγάλωσε και

μεταλαμπάδευσε όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από τα

σχολεία και μέσα από το «Ξεκίνημα» Παιδικό σταθμό –

Νηπιαγωγείο, που βρίσκεται στο Κορωπί και είναι πρό-

τυπο περιβαλλοντικής γνώσης και γεύσης για τα παιδιά

που μαθαίνουν, φυτεύουν, ποτίζουν, γνωρίζουν τις

κότες, τις πάπιες, τις χήνες. Ένας πραγματικός παρά-

δεισος ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Ο Χρήστος και η σύντροφός του Καίτη Aράπη, είναι

ίσως οι πρώτοι που αγκάλιασαν το «Χαμόγελο του Παι-

διού» στα πρώτα του βήματα και συνεχίζουν μέχρι σή-

μερα να προσφέρουν. Θυμάται πάντα τον πατέρα του,

το Μπαρμπα-Γιάννη το Φίκο που έλεγε «παιδιά μου
πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός
που δίνει έστω και από τα λίγα που έχει...»

Αποφασίσαμε να τον περιηγηθούμε και βρεθήκαμε στο

«Ξεκίνημα», όπου μας υποδέχθηκε ο Χρήστος και η Ηρώ

Βασιλείου. Tους βρήκαμε να κάνουν πρόβα για την πα-

ράσταση των παιδιών που ετοιμάζουν με το έργο του

Γιάννη Ξανθούλη «Ο Μάγος με τα χρώματα» που ο

«δαίμων» του τυπογραφείου στο προηγούμενο φύλλο

μας κατέγραψε «Ο Μάγος με τα χρήματα».

Τι να πρωτοδεί κανείς σ’ αυτό το μικρό – μεγάλο παρά-

δεισο: το φούρνο με τα ξύλα, που φουρνίζουν το ψωμί

που ζυμώνουν, το αμπέλι με το πατητήρι για να στίβουν

τα σταφύλια, τις ντοματιές και τις μελιτζάνες παραδί-

πλα, ή τις κολοκυθιές και τις αγγουριές γεμάτα καρπό.

Τα περπατήσαμε μαζί με τα παιδιά, που μας εξηγούσαν

τα ίδια, τι είναι το κάθε τι. Έκοβαν αγγούρια και κολο-

κύθια, το καθένα από το δικό του φυτό, αφού το είχε φυ-

τέψει με τα ίδια του τα χέρια!

Και παραδίπλα τα αρωματικά: βασιλικοί, φασκόμηλο,

δυόσμος, ρίγανη, δάφνη, θυμάρι .... και το φυτώριο με

τα μικρά φυτά και τους σπόρους που αργότερα μεταφυ-

τεύονται σε μεγάλες γλάστρες για να δοθούν στα παι-

διά.

Και τα δέντρα που ρίχνουν τη σκιά και δίνουν άφθονα

το άρωμά τους και τους καρπούς τους, ελιές, πορτοκα-

λιές, λεμονιές, ροδιές, κερασιές...

Και η πηγή της ζωής, η ανακύκλωση. Δημιουργία κομ-

πόστ με τα υπολείμματα τροφών, ενώ ειδικά δοχεία για

πλαστικό, μέταλλο και χαρτί.

Φορτωθήκαμε δώρα από όλα τα καλά του ...παραδείσου:

μαρμελάδες, κρασιά, κολοκύθια για το σπίτι μας...

Η γνωριμία μας 

με την Ηρώ Βασιλείου

Η Ηρώ μια νεαρή, δροσερή κοπέλα, που μεγάλωσε στο

«Ξεκίνημα» και έχει γίνει βίωμά της, αφού από νήπιο

ήταν «νηπιαγωγός», αναλαμβάνει τα ινία του με πολύ

κέφι και δημιουργικότητα, σε ηλικία μόλις 22 χρόνων.

Κινείται σαν παιδί ανάμεσα στα πολλά παιδιά που συμ-

βιώνουν ολόχαρα καθημερινά στο «Ξεκίνημα».

Τη ρωτήσαμε πώς αισθάνεται την ευθύνη και το βάρος

που αναλαμβάνει,  και μας απάντησε αβίαστα.

Έχω γερά όπλα στη φαρέτρα μου.

Κρατώ τη γλυκύτητα της μητέρας μου και τον τρόπο που

μιλάει στους γονείς και στα παιδιά.

Τις γνώσεις στα περιβαλλοντικά προγράμματα από τον

πατέρα μου, και τις προσπάθειές του να αποκτήσουν οι

μικροί μαθητές οικολογική συνείδηση, μέσα από βιωμα-

τικά παραδείγματα και τις παιδαγωγικές μεθόδους που

χρησιμοποιούσε. Οι παρακαταθήκες τους είναι πολύτιμες.

Έχω όμως και φρεσκαρισμένη γνώση από την Σχολή Νη-

πιαγωγών που αποφοίτησα και βέβαια την αγάπη για το

περιβάλλον, που μου εμφύσησαν οι γονείς μου.

“ΞΕΚΙΝΗΜΑ” Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, Ερχείας 4 Κορωπί

τηλ. 210 6625165, 6936119671, www.xekinima.gr, info@xekinima.gr

Nέο “αίμα” στο “Ξεκίνημα”

H παράσταση θα δοθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, ώρα 19.30

στο “Ξεκίνημα”, Ερχείας 4, κοντά στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

H “γωνιά” με τα αρωματικά φυτά, που νοστιμίζουν τα φαγητά μας. 
Η Ηρώ Βασιλείου εξηγεί το κάθε τι.

Η Ηρώ Βασιλείου συζητά με τον Κώστα Βενετσάνο.

Η λίμνη με τις χήνες και τις πάπιες. 
Πιο κάτω το κοτέτσι με τις κότες.

O Ιωάννης μαζεύει τις ντομάτες που ο ίδιος φύτεψε και φρόντισε.

Οικολογικό
Βιωματικό

Σχολείο

Προσχολικής Αγωγής
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Κ.Β. Ηρώ, μεγάλωσες σε ένα σπίτι με έντονες αναφο-
ρές στο περιβάλλον. Πόσο σε επηρέασε αυτό;

Ηρώ: Στο σπίτι μας κάναμε διαχωρισμό σκουπιδιών από

τότε που γεννήθηκα. Ξεχωριστά τα χαρτιά, ξεχωριστά

τα αλουμίνια, τα γυαλιά, το κομπόστ. Την πρώτη ολο-

κληρωμένη πρόταση που διάβασα σαν παιδί ήταν η πι-

νακίδα που έχουμε ακόμη στο σπίτι μας στα Καλύβια:

«ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

και έβλεπα τον κόσμο να φέρνει τσάντες γεμάτες χαρ-

τιά και αλουμίνια στην πυλωτή μας τα οποία παραλάμ-

βανε ο κ. Σκουρλής από το Κορωπί και μας έδινε

εικονίτσες Αγίων. Αργότερα ο Δήμος Καλυβίων έβαλε

κάδους ανακύκλωσης.

Μου είχε γίνει τόσο βίωμα, που όταν πηγαίναμε σε τα-

βέρνα με την οικογένεια, στο τέλος εγώ και ο αδερφός

μου γυρίζαμε στα τραπέζια και μαζεύαμε τα κουτάκια

για ανακύκλωση...

Πολλοί άνθρωποι που μας έβλεπαν μας έδιναν συγχα-

ρητήρια, κι αυτό μου άρεσε και δεν ντρεπόμουν καθόλου

γιατί έκανα κάτι πολύ χρήσιμο για τη φύση.

Κ.Β. Μεγαλώνοντας στο «Ξεκίνημα» πόσο σε επηρέασε
να ακολουθήσεις το επάγγελμα της νηπιαγωγού.

Ηρώ: Ακολούθησα τα χνάρια του πατέρα μου, κατά πως

λένε, αφού έκανε το ‘’δάσκαλο’’ από 11 χρονών στο Δη-

μοτικό Σχολείο του Κουβαρά. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα

μου να με κυνηγάει στους διαδρόμους στο «Ξεκίνημα»

γιατί «ενοχλούσα» τις δασκάλες, αφού ήθελα να κάνω

εγώ το μάθημα, ιδιαίτερα στον κήπο και στα ζώα.

Κ.Β. Εχεις σπουδάσει νηπιαγωγός όπως μας είπες προ-
ηγουμένως;

Ηρώ: Εχω σπουδάσει στο Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθη-

νών που συνεργάζεται με Πανεπιστήμιο της Αγγλίας με

άξιους καθηγητές.  Έχω ασχοληθεί με αθλητισμό, την

«ενόργανη» και έχω παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων

προσχολικής αγωγής.

Κ.Β. Ηρώ, είσαι άξια συνεχιστής των γονιών σου και σε
θαυμάζω. Θα είναι περήφανοι αν αναδειχθείς καλύτερη
απ’ αυτούς, κάτι που το πιστεύω.

Κ.Β.: Χρήστο τι έχεις για πεις για την κόρη σου;

Χρ.Βασιλείου: Αυτό το παιδί είναι ευλογημένο. Ήταν ευ-

λογία Θεού και μήνυμα σ’ εμάς τους γονείς τότε, το

1995-96, που γεννήθηκε η Ηρώ να δούμε μία εκπομπή

του Γ. Παπαδάκη στον Αντ1 με τον μικρό Ανδρέα Γιαν-

νόπουλο μαζί με τον πατέρα του Κώστα, ο οποίος περ-

νούσε το δράμα του, αλλά δεν το έδειχνε και έδινε κου-

ράγιο στο παιδί του. Αυτό μας φώτισε. Και όταν μάθαμε

για το όνειρο του Ανδρέα να μην πονάνε τα παιδιά και

την επιθυμία του πατέρα του Κώστα να κάνει το Σύλ-

λογο  «το Χαμόγελο του Παιδιού», χωρίς κανένα δι-

σταγμό κάναμε το μεγάλο Παζάρι το 1996 με τη βοήθεια

όλων των γονιών από το «Ξεκίνημα», του προσωπικού

του, αλλά και φίλων και τους δώσαμε μία επιταγή

1.100.000 δραχμές για τα πρώτα τους έξοδα. 

Είναι το καλύτερο πτυχίο για μας, αφού όλοι λένε ότι το

«Χαμόγελο του παιδιού» ξεκίνησε με τα χρήματα από

το «Ξεκίνημα».

Πάντα την αλήθεια

Μεταδώσαμε στα παιδιά μας, να σέβονται τα μικρά παι-

διά - μαθητές, τους γονείς τους και βέβαια καλή συνερ-

γασία με το προσωπικό και πάνω από όλα, πάντα να

λένε την αλήθεια. 

Είμαστε σίγουροι κι εγώ και η γυναίκα μου, η Καίτη

Αράπη, ότι η Ηρώ θα συνεχίσει τη δική μας παράδοση,

μεταφέροντας την οικολογική συνείδηση, αλλά θα φέρει

και νέα στοιχεία, που αποκόμισε από τις σπουδές της.

Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη μας. 

Φρεσκότατα αυγά από τις κοτούλες, που τρέφονται από τα προϊόντα του

κήπου που τρώμε εμείς, αλλά αφήνουμε κάποια...

Ψάχνοντας τις αγγουριές “ανακάλυψαν” πολλά αγγούρια, 
που θα γίνουν μία δροσιστική σαλάτα

Μια γωνιά του Εκθεσιακού χώρου, 
με έργα των παιδιών όλης της χρονιάς.

To φυτώριό μας και τα προϊόντα μας: ντομάτες, αγγούρια, κολοκύθια, κρε-

μύδια, πιπεριές, μελιτζάνες. Από τον κήπο μας στο τραπέζι μας.

Πάνω: Γενική άποψη του
“Ξεκινήματος”.

Δεξιά: Tα παιδιά συλλέγουν τους

καρπούς από τις κολοκυθιές που

τα ίδια φύτεψαν και φρόντισαν.

Μ’ αυτά φτιάχνουν ωραίες κολο-

κυθόπιτες και μπριάμ.
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«Για να αναθεωρήσουν και να διορθώσουν 
οι παλαιότεροι παγιωμένες εσφαλμένες 

σκέψεις και αντιλήψεις τους 
και οι νεότεροι για να μάθουν να σκέπτονται ορ-

θολογικά και κριτικά»

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ και ΣΕΙΣΜΟΙ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

O πρώτος που έκανε ορθή και ακριβή πρόβλεψη επερχόμε-

νου σεισμού στην αρχαιότητα ήταν ο Προσω-κρατικός Φυ-

σιοκράτης Φιλόσοφος Αναξίμανδρος.

Ανίχνευσε, χωρίς επιστημονικά όργανα σεισμοσκόπια και

σεισμογράφους, τη δραστηριότητα του Εγκέλαδου πριν

αυτός εκφράσει το θυμό του. Ενώ παρεπιδημούσε στη

Σπάρτη το 550 π.Χ. ειδοποίησε τους κατοίκους της πόλης

για επικείμενο τοπικό σεισμό, ο οποίος πράγματι συνέβη

χωρίς να υπάρξουν όμως καθόλου θύματα.

Οι κάτοικοι αφού τους έπεισε, διανυκτέρευσαν στο ύπαι-

θρο και έτσι γλίτωσαν όλοι, ενώ η πόλη καταστράφηκε

ολοσχερώς. 

ΣΧΟΛΙΟ: Δεν γνωρίζω αν μέτρησε και την ένταση του σει-
σμού με κάποια δική του κλίμακα μεγέθους και τί όργανα
είχε στη διάθεσή του!!!

Οι άνθρωποι από την αρχαιότητα κατέβαλαν προσπάθειες

για τη μελέτη των σεισμών και την προστασία απ’ αυτούς.

Κι ο Φερεκύδης του Βάβυος ο Σύριος (από τη Σύρο) (580-

520) “ο άθεος”, θεολόγος και φιλόσοφος και δάσκαλος του

Πυθαγόρα προέβλεψε ένα σεισμό παρατηρώντας τα νερά

ενός φρέατος (πηγαδιού).

Στο διάβα των αιώνων οι προβλέψεις επερχόμενων σει-

σμών χρησιμοποιήθηκαν και ως μέσο πίεσης και οι Βυζαν-

τινοί αυτοκράτορες υπέβαλαν τον λαό σε νηστείες και

λιτανείες για προστασία, καθώς πίστευαν ότι τους σεισμούς

τους έστελνε ο θεός για να τους τιμωρήσει για τα αμαρτή-

ματά τους.

Η Γεωφυσική Επιστήμη, παρά τα σύγχρονα τεχνολογικά

μέσα, αδυνατεί να συναγωνιστεί την πρόβλεψη του Ανα-

ξίμανδρου για μεγάλο σεισμό.

Διεθνώς, από τα λίγα που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής οι

ερευνητές - σεισμολόγοι πρακτικά στον τομέα αυτό είναι

μια συσκευή ιαπωνικής τεχνολογίας που μπορεί να προει-

δοποιήσει για επερχόμενο σεισμό πέντε μόλις δευτερόλε-

πτα πριν αυτός εκδηλωθεί.

Ο Αναξίμανδρος κλήθηκε στη Σπάρτη, ισχυρότατη δύναμη

της εποχής, και εγκατέστησε στη Λακεδαίμονα αστεροσκο-

πεία και ηλιακά ρολόγια, τα οποία είχαν ως όργανα παρα-

τήρησης τους γνώμονες.

Ο Κικέρωνας (106-43) μάλιστα μας παρέχει την πληροφο-

ρία πως το αστεροσκοπείο στη Λακεδαίμονα στήθηκε από

τον Αναξίμανδρο στην κορυφή του Ταϋγέτου.

«Multa medici, multa gubernatores, agricolae etiam multa
praesentiunt, sed nullam eorum divinationem voco, ne illam

quidam, qua ab Anaximandro physico moniti Lacedaemonii
sunt, ut urbem et tecta linquerent armatique in agro excubar-
ent, quod terrae motus instaret, tum cum et urbs tota corruit
et e monte Taygeto extrema montis quasi puppis avolsa est»

(Μ. Tullius Cicero, 106-43, “De Divinatione”, βιβλίο Ι, 112, 7)

(= Πολλά οι γιατροί, πολλά οι κυβερνήτες/διοικητές, ακόμη

πολλά οι γεωργοί προβλέπουν, προαισθάνονται, αλλά εγώ

καμμία μαντεία αυτών δεν την αποκαλώ/καταλογίζω, ούτε

καν εκείνη, διά της οποίας οι Λακεδαιμόνιοι παρακινήθη-

καν από τον Αναξίμανδρο τον Φυσικό, να εγκαταλείψουν

την πόλη και τα σπίτια τους και ένοπλοι να διανυκτερεύ-

σουν στο ύπαιθρο, επειδή επέκειτο σεισμός, τότε όταν

(που) και ολόκληρη η πόλη κατέρρευσε και από το βουνό

Ταΰγετο αποκολλήθηκε βίαια μεγάλο τμήμα του ωσάν

πλοίο. (σημείωση: Ίσως από τότε να δημιουργήθηκε και η
φυσική πυραμίδα που σχηματίζει σήμερα ο Ταΰγετος.
ΣΧΟΛΙΟ: Το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί, η Λέσβος,

μετά την Κρήτη και την Εύβοια, με έκταση 1.636 τ.χλμ. και

ακτογραμμή 371 χλμ. και με πληθυσμό 86.436 κατοίκους

(απογραφή 2011) - χωρίς τους πρόσφυγες και τους μετα-

νάστες που ανέρχονται σήμερα στο 25% των κατοίκων

(αναλογία 1:4) ταρακουνήθηκε από το σεισμό των 6,1 ή 6,2

ή 6,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στη Λέσβο την 12.6.2017 με

μια νεκρή γυναίκα και πολλούς τραυματίες. Το χωριό Βρίσα

της Λέσβου εκκενώθηκε, κατόπιν σεισμού!

ΣΧΟΛΙΟ: Αναρωτιέμαι πόσων ρίχτερ σεισμός πρέπει να ξε-

σπάσει για να μας κάνει να ταρακουνηθούμε από την αδρά-

νεια, τη νωχέλεια, τη νωθρότητα, την μακαριότητα που

είμαστε βυθισμένοι για να αντιληφθούμε επιτέλους τί συμ-

βαίνει γύρω μας και να αντιδράσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει

να ‘ναι τόσο δυνατός ώστε να ξεπεράσει τη σκάλα των ρί-

χτερ και να δημιουργήσει νέο ρεκόρ (επίδοση)!

Η ΛΟΞΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟ και η ΛΟΞΟΤΗΤΑ** 

ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ*** ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΟΥΝΤΩΝ

Η γωνία που σχηματίζει το επίπεδο της εκλειπτικής με το

επίπεδο του ουρανίου ισημερινού ονομάζεται γωνία λόξω-

σης ή λοξότητα της γης και είναι ίση με 23ο 27΄.

Έτσι ο άξονας της εκλειπτικής - κάθετος στο επίπεδο αυτής

- σχηματίζει γωνία με τον άξονα της γης ίση με 23ο 27΄όση

δηλαδή και η γωνία λόξωσης.

Η εναλλαγή των εποχών του έτους οφείλεται καθαρά στη

λόξωση της εκλειπτικής (= φαινόμενη τροχιά του ήλιου),

κλίση του γήινου άξονα.

Ο Αναξίμανδρος είναι ο πρώτος που διαπίστωσε και υπολό-

γισε πως την κλιματική αλλαγή την προκαλεί όχι μόνο ο άν-

θρωπος αλλά και η κλίση της γης, όπως μας αναφέρει ο

Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος ή Πρεσβύτερος (23-79), Ρωμαίος

ιστορικός, στην 37τομη εγκυκλοπαιδική συλλογή της Αρ-

χαίας Επιστημονικής Γνώσης, που συντάχθηκε το 77 μ.Χ. με

τίτλο: “Naturalis Historia” (= Φυσική Ιστορία) οργανωμένη

σε 10 τόμους. Σε σύνολο 2.493 κεφαλαίων συμποσούται η

γνώση 500 περίπου συγγραφέων, το έργο είναι αφιερωμένο

στον αυτοκράτορα Τίτο, γιο του Βεσπασιανού.

Περιλαμβάνει 20.000 γεγονότα. Μελέτησε τη συλλογή γε-

γονότων από 2000 βιβλία. Άντλησε πηγές της πληροφόρη-

σής του από 146 ρωμαϊκές και 327 ελληνικές. Εκτυπώθηκε

στη Βενετία το 1469.

Ο Πλίνιος στο ΙΙ βιβλίο του, §31 της “Naturalis Historia” μας πα-

ραδίδει: «Circulorum quoque Caeli ratio in terrae mentione aptius

dicetur, quando ad eam tota pertinet, signiferi modo inventionibus

non dilatis. Obliquitatem eius intellexisse, hoc est rerum fores

aperuisse, Anaximandrer Milesius traditur primus Olympiade

quinquagesima octava, signa deinde in eo Cleostratus, et prima

arietis ac sagittarii, sphaeram ipsam ante multo Atlas».

(= Επίσης το σύστημα των περιστροφών/περιφορών του ουρα-

νού θα δηλωθεί καταλληλότερα, όταν εμείς θα ασχοληθούμε με

την Γεωγραφία, αφού σχετίζεται εξ ολοκλήρου με τη Γη· μόνο

εμείς δεν πρέπει να αναβάλουμε τις ανακαλύψεις που έχουν

γίνει ως προς το ζωδιακό κύκλο. Η παράδοση αναφέρει πως ο

Αναξίμανδρος από τη Μίλητο στην 58η Ολυμπιάδα ήταν ο πρώ-

τος που ανακάλυψε την λόξωση της εκλειπτικής του ζωδιακού

κύκλου, αυτό σημαίνει πως άνοιξε τις πύλες της επιστήμης. Κι

ότι ο επόμενος ο Κλεόστρατος εξήγησε τα σημεία/ζώδια/αστε-

ρισμούς μέσα σ’ αυτόν τον κύκλο, ξεκινώντας από τον Κριό και

τον Τοξότη.  Ενώ το ίδιο το στερέωμα/το σύμπαν είχε εξηγηθεί

πολύ καιρό πριν από τον Άτλαντα).

Πληροφορίες αποκαλυπτικές, συγκλονιστικές, μοναδικές

που, δεν έχουν προσεχθεί από τους επιστήμονες και που

ανάγουν την ανακάλυψη της λόξωσης της εκλειπτικής στον

Αναξίμανδρο και όχι στον πατέρα της Μαθηματικής Αστρο-

νομίας Ίππαρχο του Διονυσίου, τον Ρόδιο ή Νικαέα- Νίκαια

της Βιθυνίας (190-120), αστρονόμο, γεωγράφο, χαρτογράφο

και μαθηματικό.

Εμείς με την συνεισφορά μας αυτή μετατοπίζουμε την ανα-

κάλυψη της λόξωσης της εκλειπτικής κατά 400 χρόνια

πίσω, ήτοι από τον 2ο στον 6ο αιώνα π.Χ. κάτι που η επί-

σημη επιστημονική κοινότητα δεν το έχει προσέξει και δεν

το έχει μελετήσει.

Εμείς δεν υποτιμούμε τον Ίππαρχο, τον εφευρέτη του

αστρολάβου (όργανο μέτρησης συντεταγμένων των

άστρων) και του θεοδόλιχου (όργανο με το οποίο μετρούν-

ται γωνίες ή το αζιμούθιο και το ζενίθ αποστάσεων στην το-

πογραφία (θεάομαι-ώμαι + δόλιχος = παρατηρώ/εξετάζω το

δρόμο μεγάλων αποστάσεων με 12 στάδια) και θεμελιωτή

της τριγωνομετρίας.

Ο Ίππαρχος μελέτησε και τεκμηρίωσε επιστημονικά την λό-

ξωση της εκλειπτικής. Εξάλλου ο Γεωγράφος και Ιστορικός

Στράβων (64-24) στο έργο του “Γεωγραφικά” αναφέρεται τι-

μητικά στον Ίππαρχο θεωρώντας ότι κάθε πραγματεία και η

γεωγραφική, οφείλει να γνωρίζει την προηγούμενη γνώση,

τη φιλοσοφία και την ποίηση και τον κατατάσσει στους πιο

διάσημους άνδρες της Βιθυνίας.

«Ὀρθῶς ὑπειλήφαμεν, καί ἡμεῖς καί οἱ πρό ἡμῶν, ὧν ἐστι
καί Ἵππαρχος, ἀρχηγέτην εἶναι τῆς γεωγραφικής ἐμπει-
ρίας Ὅμηρον».

(Στράβων, 64-24, “Γεωγραφικά”, βιβλίο 1ο, 1, 2)

(= και εμείς και οι πριν από μας σωστά κρίναμε, στους οποί-

ους συγκαταλέγεται και ο Ίππαρχος, να θεωρούμε πρωτο-

πόρο στην εμπειρική εξέταση της γεωγραφίας, τον Όμηρο).

Και όπως υποστηρίζει και ο Ρίτσαρντ Ντόκινς (1941) τότε

μόνο δικαιούμαστε να προσβαλόμαστε και εγώ προσθέτω

και να επαναστατούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα,

ασφαλώς προς το καλύτερο, όταν: α) οι μαθητές στερούν-

ται αντικειμενικής εκπαίδευσης και β) διδάσκονται πως

μπορεί να περάσουν μία αιωνιότητα στην κόλαση.

――――――
* Γιοχάνες Κέπλερ, με τον εξελληνισμένο τύπο Κεπλέρος 1571-1630,

Γερμανός μαθηματικός, αστρονόμος, γνωστός για τους τρεις νόμους

του. Ο νόμος των εμβαδών ή 2ος Νόμος του Κέπλερ περιγράφει την

ελλειπτική κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. «Η ακτίνα που
συνδέει τον ήλιο με τον πλανήτη διαγράφει σε ίσους χρόνους επι-
φάνειες με ίσα εμβαδά, κατά την περιφορά του πλανήτη».

** Λοξότητα = δολιότητα, αδικία, ασάφεια, στραβάδα, αλληθώρισμα.

*** Ελλιπών = ανεπαρκών, ατελών, αδέξιων και ανεπιτήδειων.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀναξιµάνδρου,

ἄρχεσθαι &
Νόµων τοῦ Κέπλερ*

παύεσθαι

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΠΡΑΞΙΑΔΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΣ
611/610 - 547/546

“is enim (Anaximander) 
infinitatem naturae dixit esse, 
e qua omnia gignerentur.

(Κικέρων, Academica priora II, 37, 118)

(= γιατί αυτός (ο Αναξίμανδρος) είπε

ότι υπάρχει το άπειρο της φύσεως,

από το οποίο γίνονται τα πάντα).
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
Πληροφορίες 6937153052 - press@ebdomi.com

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Σαρακατσάνικο “Αντάμωμα” στη Μόλα

Οι γηγενείς Σαρακατσάνοι της Αττικής  “Τα Χειμαδιά” κάθε χρόνο τέτοια εποχή

- γιορτή της Αγίας Τριάδας - οργανώνουν το “Αντάμωμα” στη Μόλα της Πάρνη-

θας, όπου γίνεται μεγάλη σύναξη με πολλές εκδηλώσεις.  

Κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια όλοι οι Σαρακατσάνοι της Αττικής ανταμώνουν

στην Πάρνηθα εκεί που παλιά είχαν τα θερινά τους χειμαδιά. 

Και είναι σημαντικό ότι κρατάνε τα έθιμά τους και κάθε χρόνο ανταμώνουν δια-

τηρώντας έτσι και ζωντανή τη μνήμη στις παραδόσεις των προγόνων τους!

Οι Σαρακατσάνοι απηύθυναν ευχαριστίες σε όλους τους χορηγούς που βοήθησαν

για να γίνει αυτή η εκδήλωση, έναν - έναν χωριστά καθώς και τον Αντιπεριφερει-

άρχη Πέτρο Φιλίππου ο οποίος μάλιστα παραβρέθηκε και χαιρέτισε την εκδή-

λωση.

Ιδιαίτερα ευχαρίστησαν το χορευτικό του Συλλόγου “Σταυραετός” που χόρεψε

παραδοσιακούς χορούς.

Οι Σαρακατσάνοι ήταν νομάδες εκ φύσεως και μετακινούντο συνεχώς μεταξύ βουνών και
πεδιάδων. Οι εποχικές αυτές μετακινήσεις τους είχαν σχέση με την τεχνική της κτηνο-
τροφίας και τις ανάγκες των κοπαδιών, από τα οποία είχαν άμεση εξάρτηση. Την άνοιξη
και συγκεκριμένα του Αγίου Γεωργίου, μετακινούνταν σχηματίζοντας καραβάνια στα βουνά
αναζητώντας βοσκές όπου χάρη στην υγρασία διατηρούνταν κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού, καθώς τα πεδινά βοσκοτόπια ξεραίνονταν και η θερμοκρασία έφτανε σε επίπεδα
μη ανεκτά από τα κοπάδια τους. Το φθινόπωρο,  έπαιρναν το δρόμο για τις πεδιάδες, τα
λεγόμενα χειμαδιά. Σήμερα έχουν αστικοποιηθεί αλλά δεν ξεχνούν τους προγόνους τους.

O Aντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου χαιρετίζει την εκδήλωση.
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Γράφει ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος

(Διάβασα στο πρωτοσέλιδο της REAL και σε Blogs ότι ο

Έλληνας ΥΠΕΞ κ Κοτζιάς στην επικείμενη επίσκεψή του

στα Σκόπια θα θέσει σαν πιθανή λύση στο θέμα της ονο-

μασίας το «Μακεδονία του Βαρδάρη»… και σας παρα-

καλώ, ευχόμενος Καλή Εβδομάδα, να αναρτήσετε το

παρακάτω κείμενό μου που είχε δημοσιευθεί στα Blogs

τον Ιανουάριο του 2009 και τον Απρίλιο του 2010).

Τι εννοούσε ο ΥΠΕΞ κ Δρούτσας όταν είπε ότι το «Βό-

ρεια Μακεδονία» είναι «μέσα στα πλαίσια της λύσης
που…θέλουμε;»…
Θα σας υπενθυμίσω ότι πριν πολλά χρόνια, ο τότε ΥΠΕΞ

κ Θεόδωρος Πάγκαλος σε επίσκεψή του, εδώ στη Θεσ-

σαλονίκη μάς είχε υποδείξει, εμφανώς με διδακτική πρό-

θεση ο συμπαθής και ευτραφής καλός άνθρωπος,

«λιγότερη ενασχόληση με τον Μέγα Αλέξανδρο και πε-
ρισσότερη με τα…τρέχοντα θέματα…»

Μήπως υφαίνεται ως σάβανο για εμάς τους Μακεδόνες

και τη Μακεδονική γη, αυτό που μας είπε ο κ Δρούτσας,

που έλεγε ο κ Πάγκαλος, που αποσιώπησε επί 10 χρόνια

ο κ Σημίτης, που μάσησε ο «ανιψιός» του Κωνσταντίνου

Καραμανλή ως Πρωθυπουργός, και τώρα βγαίνει μπρο-

στά ο Αυστριακής παιδείας κ Δρούτσας επί Πρωθυπουρ-

γίας Γιώργου Παπανδρέου σε στυλ «των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν…» να μας ανακοι-

νώσει ότι το «Βόρεια Μακεδονία» είναι μέσα στη λύση

που…θέλουμε!

(Και εάν κάποιοι ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ θέλουνε;…)

(Σημειώστε παρακαλώ ότι στο κείμενό μου του 2009 –

2010 δεν αναφέρθηκα γιατί ΔΕΝ ήταν γνωστό το γεγο-

νός ότι ο κ. Δρούτσας, Υπουργός Εξωτερικών της Κυ-

βέρνησης του κ Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου που

δήλωνε στο βιογραφικό του ότι είχε κάνει Διδακτορικό

και είχε διατελέσει και μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο

της Βιέννης αναγκάστηκε να διαγράψει κάποιες «ανα-

κρίβειες» από το δημοσιευμένο βιογραφικό του).

Λεπτομέρειες, 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155095

Επειδή διαθέτω την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι έμαθα τα

γράμματα που απαιτούνται για να διαβάζει κανείς και τις

ίδιες τις γραμμές όπου αραδιάζονται οι κάθε λογής ρή-

σεις των κάθε λογής εν ενεργεία και «επί τιμή» εθνοπα-

τέρων και εθνομητέρων, αλλά και τα κενά διαστήματα

ΑΝΑΜΕΣΑ σε αυτές τις γραμμές καταθέτω τη σημερινή

μου άποψη με πλήρη γνώση ότι θα στενοχωρήσω κάποι-

ους.

Προφανώς για λόγους που εμείς οι Έλληνες ΔΕΝ γνω-

ρίζουμε τόσο οι Ευρωπαίοι εταίροι μας όσο και οι Αμε-

ρικανοί το Κρατίδιο των Σκοπίων το αποκαλούν

επισήμως εδώ και χρόνια… ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! (Πόσες

φορές το επανέλαβε στο Βερολίνο ο τότε Καγκελάριος

για να το…εμπεδώσει ο τότε Πρωθυπουργός μας;)

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε βιβλίο που χρησι-

μοποιώ για μάθημά μου στο μεταπτυχιακό τμήμα του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι στην αγγλική

γλώσσα διάβασα στο σημείωμα του εκδότη – Mc Graw

Hill Book Company τουτέστιν ενός από τους πλέον «βαρ-

βάτους» διεθνώς εκδοτικούς οίκους – ότι ο συγγραφέας

του συγκεκριμένου βιβλίου Organizational Behavior κα-

θηγητής Dr.Fred Luthans είχε λέει επισκεφθεί και είχε

διδάξει ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ του προγράμματος U.S.A.I.D.

σε Πανεπιστήμια της Αλβανίας (πάει καλά) και της…

.άκουσον, άκουσον…. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!.. (Εδώ σίγουρα

κάτι δεν πάει καλά).

Με άλλα λόγια ούτε ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος

είναι γνωστός για τέτοιου είδους «λάθη» ούτε και η χο-

ρηγός της υποτροφίας του διακεκριμένου ακαδημαϊκού

συναδέλφου Dr Luthans είναι καμία άγνωστη φιλανθρω-

πική ή φιλεκπαιδευτική εταιρεία καθώς είναι η United

Stateς Agency for International Development (δηλαδή η

Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης – για κάποι-

ους, το «μακρύ χέρι της Παγκοσμιοποίησης»)!

Πιο επίσημη αναγνώριση των Σκοπίων ως Δημοκρατία

της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ πέρα από τη λειτουργία πρεσβείας

των ΗΠΑ στα Σκόπια δεν υπάρχει! Αυτά κάνουν οι ξένοι

που δυστυχώς ΔΕΝ διαβάζουν ιστορία αλλά κόμικς.

Χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο και εμείς;

Σε τι οφείλεται αυτή η συνεχιζόμενη πρεμούρα της ανα-

γνώρισης των ΣΚΟΠΙΩΝ από την ΕΛΛΑΔΑ με όνομα που

θα είναι του τύπου ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;

Καθώς διαβάζω την ανακοίνωση του κ Δρούτσα διαπι-

στώνω ότι μάλλον δεν έχει πρόβλημα με την αναγνώ-

ριση των Σκοπίων ως ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…

Εγώ όμως και αμέτρητοι, Μακεδόνες και Θρακιώτες και

Μοραΐτες και Ρουμελιώτες και Θεσσαλοί και Νησιώτες

πιστεύω ότι έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα με το

όνομα ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Οι αντιδράσεις μεμονωμένων βουλευτών για το θέμα

των Σκοπίων μοιάζει ολοένα και περισσότερο ως απλά

και μόνο ένα κακόγουστο επικοινωνιακό πολιτικό παι-

χνίδι!

Πολλοί στους δρόμους ρωτάμε τους άνδρες και τις γυ-

ναίκες Βουλευτές που εκλέγονται εδώ στον Ελληνικό

Βορρά: «Δεν μπορεί να μας θεωρείτε τόσο, μα τόσο
αφελείς που να πιστεύετε ότι θα εκτονωθεί ο θυμός
μας με μεμονωμένες αντιρρήσεις και διαμαρτυρίες….»

Επειδή στις εκλογές του 1996 είχα τιμηθεί στην Α΄

Εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με σχεδόν 25,000

σταυρούς (κάποιοι τοπικοί μηχανισμοί μου στέρησαν το

δικαίωμα να εκλεγώ όπως το ήθελαν οι Συμπολίτες και

Συμπολίτισσές μου και για το λόγο αυτό ΔΕΝ συμμε-

τείχα ΠΟΤΕ ξανά και ΔΕΝ πρόκειται να συμμετάσχω σε

εκλογικές διαδικασίες) πιστεύω ότι έχω το δικαίωμα να

ζητήσω ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να γίνει ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων για το όνομα των

Σκοπίων.

Δεκαετίες ολάκερες η Ελλάδα αρνιόταν να αναγνωρίσει

το Κράτος του Ισραήλ πίσω από την επίφαση της «φι-

λίας μας με τον Αραβικό Σύνδεσμο» και άλλα συναφή

ενώ παράλληλα και εμπόριο κάναμε με το Ισραήλ και

τους Άραβες και καλές σχέσεις με όλους είχαμε.

Γιατί πρέπει σώνει και καλά να δώσουμε στους απογό-

νους του Κίρο Γκλιγκόρωφ την ταυτότητα, την αναγνώ-

ριση που απεγνωσμένα ψάχνουν στις «διμερείς»

(ανάθεμα την αφέλειά μας…) μεταξύ Ελλάδος και Σκο-

πιανών ….συνομιλίες;

Εμάς ως Έθνος δεν μας αρκεί ο προσδιορισμός του

FYROM ή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της

Μακεδονίας. Με τον όρο αυτό στην περασμένη δεκαετία

του ΠΑΣΟΚ και την πενταετία της Ν.Δ. και εμπόριο κά-

ναμε και διπλωματικές σχέσεις αναπτύξαμε και βοηθή-

σαμε τους Σκοπιανούς με πολλούς τρόπους…

Το τι εισπράξαμε ως αντάλλαγμα….αφήστε το!

Τα υπόλοιπα Έθνη (περισσότερα από 130 έχουν Διπλω-

ματικές Σχέσεις με τους γείτονες ως FYROM και OXI ως

Δημοκρατία της Μακεδονίας) όμως συχνά Διεθνή ΜΜΕ

και Διπλωμάτες έτσι και αλλιώς εδώ και πολλά χρόνια

τους αποκαλούν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, αλλά θα ήθελα, έστω και

αν χαρακτηριστώ αφελής, να πιστεύω ότι κάπου σε κά-

ποιο σκοτεινό επίπεδο του ατομικού και συλλογικού

τους υποσυνείδητου αυτούς που έχουν διαβάσει και σέ-

βονται την ιστορία θα τους τρώνε κάποιες τύψεις…

Υπάρχει λόγος Κύριοι και Κυρίες – 300 – της Βουλής,

(ή, έστω όσοι μένουν αφού αφαιρεθούν οι εκπρόσωποι

του ΚΚΕ και του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ – οι οποίοι από την

εποχή της 5ης ολομέλειας του ΚΚΕ και μετά ΔΕΝ είχαν

πρόβλημα με το «Μακεδονικό ζήτημα») και τις αξιώσεις

παλαιότερα του «συντρόφου» τους Κίρο Γκλιγκόρωφ και

τώρα των διαδόχων του να απαλλάξουμε τη Διεθνή Κοι-

νότητα από τις ενοχές της;

Εάν υπάρχουν κάποιοι λόγοι τότε γνωστοποιήστε τους

και σε μας να το χωνέψουμε!!!

Γιατί αποτελεί καταφανή ΕΜΠΑΙΓΜΟ η συνεχιζόμενη

μεθόδευση των ΔΙΜΕΡΩΝ συζητήσεων με επικεφαλής

τον εκπρόσωπο της Ουάσιγκτον Διπλωμάτη καριέρας κ

Νίμιτς.

Να αποφασισθεί και τελικά να προχωρήσει η ΟΝΟΜΑ-

ΣΤΙΚΗ Ψηφοφορία στη Βουλή και ακόμα καλύτερα να

γίνει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ!.

Φυσικά, το ΜΟΝΟ ΗΘΙΚΟ και ΘΕΜΙΤΟ για μια τέτοιου

ιστορικού μεγέθους απόφαση θα ήταν ένα ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ

πανελλαδικό ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (έτσι απλά και μόνο για

να δούμε ποιοι στην Ελλάδα αντιλαμβάνονται ότι χρει-

άζεται να φυλάμε Θερμοπύλες και πώς τους αξιολογούν

κάποιοι πίνοντας το ουίσκι ή τη βότκα τους από άκρου

σε άκρο της Ελλαδικής Επικράτειας…)

Αλλιώς κάποια μέρα μπορεί να επικαλε-

στούν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ τους και να μας απα-

γορεύσουν οι ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ να έχουμε:
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

- Υφυπουργείο Μακεδονίας (ήταν κάποτε εάν δεν με

απατά η μνήμη μου λόγω ηλικίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ στο οποίο είχε θητεύσει ο Βουλευτής

Έβρου Παναγιώτης Χατζηνικολάου πατέρας του Δημο-

σιογράφου Νίκου Χατζηνικολάου δύο φορές (2/7/1989

μέχρι 12/10/1989 και 8/8/1991 μέχρι 13/10/1993),

- Αεροδρόμιο Μακεδονίας,

ή και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με το Ιστο-

ρικό μας όνομα… 

ΣΚΟΠΙΑΝΟ: Ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή και Δημοψήφισμα
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Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των διαφόρων κρατικών βαθ-

μίδων πραγματοποιήθηκε το 9ο Φόρουμ της Αυτοδιοίκησης στις

17 και 18 Ιουνίου στις Σπέτσες και στο Πόρτο Χέλι, με κεντρικά

θέματα την «Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης» και τη «Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Την ετήσια αυτή συνάντηση των Δημάρχων της Αττικής διοργά-

νωσε η Ένωση Δημάρχων σε συνεργασία με την ΠΕΔΑ και την

υποστήριξη του Δήμου Σπετσών.

Στην έναρξη του Συνεδρίου απηύθηναν χαιρετισμό ο δήμαρχος Ερ-

μιονίδας Δημήτρης Σφυρής, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος

Σκουρλέτης, ο Βουλευτής της Ν.Δ. και Τομεάρχης Εσωτερικών

Μάκης Βορίδης, το μέλος του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Αυτοδιοί-

κησης Τόνια Αντωνίου, η εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Αττικής

Αφροδίτη Μπιζά, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. και Δήμαρχος Αγ.

Αναργύρων-Καματερού Νίκος Σαράντης.

Tο Α’ θέμα του Συνεδρίου ήταν η «Οικονομική Αυτοτέλεια της
Τ.Α.». Το Β’θέμα «Διοικητική Αυτοτέλεια της Τ.Α.».

Και το  3ο θέμα «Σύστημα Εκλογής και Διακυβέρνησης».

Τη 2η ημέρα με κεντρικό άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναπτύχ-

θηαν τα θέματα:  «Διαχείριση των απορριμμάτων στα Νησιά της
Αττικής» και «Δασικοί Χάρτες»-«Αντιπυρική Προστασία».

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττι-

κής Πέτρο Φιλίππου, τους Δημάρχους και πρώην Δημάρχους επί

των θεμάτων του Συνεδρίου.

Ο Π. Φιλίππου επεσήμανε ότι: «Οι όποιες μεταρρυθμίσεις γίνουν
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συμ-
φωνίας όλου του πολιτικού συστήματος, ακριβώς γιατί αποτελούν
ρύθμιση για το διοικητικό μοντέλο της χώρας. Πρωτίστως, σε όλο
το εγχείρημα θα πρέπει τον κύριο λόγο να έχει η ίδια η Αυτοδιοί-
κηση της χώρας!»

Οχι στην απλή αναλογική

Βέβαια το θέμα που πολυσυζητήθηκε την πρώτη ημέρα ήταν η κα-

θιέρωση της απλής αναλογικής, που όπως δήλωσε ο Υπουργός

Πάνος Σκουρλέτης «Μπορεί να εκφράσει στο μέγιστο βαθμό τη
λαϊκή εντολή. Να απελευθερώσουμε τοπικές δυνάμεις, να δώσουμε
μια νέα ώθηση στην κουλτούρα των συνεργασιών και των συγκλί-
σεων».
Μίλησε για «εμβάθυνση της δημοκρατίας με ενίσχυση των συμ-
μετοχικών δομών και μια ισσοροπημένη σχέση στο ζήτημα των αρ-
μοδιοτήτων, για ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοτέλειας
των Δήμων».
Ο Μάκης Βορίδης τάχθηκε κατηγορηματικά κατά της καθιέρω-

σης της απλής αναλογικής, η οποία, όπως είπε «θα οδηγήσει σε
μη κυβερνησιμότητα των Ο.Τ.Α και σε αδιέξοδα». Ενώ «καθησύ-

χασε» τους Δημάρχους ότι, «το σύστημα αυτό δεν πρόκειται να
εφαρμοστεί, διότι η κυβέρνηση της Ν.Δ., που θα εκλεγεί πριν από
τις Αυτοδιοικητικές και Περιφερειακές εκλογές, θα το καταργή-
σει».

Να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, Νίκος Σαράντης, δεν απέκλεισε ένα σύ-

στημα αναλογικότερης εκλογής, όμως με την προϋπόθεση να

διασφαλισθεί, η κυβερνησιμότητα των Δήμων. Επίσης, τόνισε

την ανάγκη διαχωρισμού και στους Δήμους, όπως στην Κεντρική

Πολιτική Σκηνή, του Βουλευτικού Οργάνου (Δ.Σ.) από την Εκτε-

λεστική Εξουσία (Δημοτική Αρχή).

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΔΑ Γ. Ιωακειμίδης, εστίασε στην δυνατό-

τητα μεταβίβασης μέρους των φόρων, ιδίως της ακίνητης περιου-

σίας από το Κράτος στους ΟΤΑ, ενώ ο Αντιπρόεδρος της ΕΝ.ΔΑ.

Θ. Γεωργάκης, κατέγραψε ενδεικτικά αρμοδιότητες που μπορεί να

ασκηθούν από την Αυτοδιοίκηση και τεκμηρίωσε τις πάγιες θέσεις

της Ένωσης για τον τρόπο που η Διοικητική Αυτοτέλεια θα γίνει

πραγματικότητα.

Το μέλος Δ.Σ. της ΠΕΔΑ Κοκοτίνης, υπεραμύνθηκε της καθιέ-

ρωσης της απλής αναλογικής στην Τ.Α. ως σύστημα, που «ται-
ριάζει με τα χαρακτηριστικά του θεσμού».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Π. Καμάρας, κατέγραψε ανα-

λυτικά τις παθογένειες της Τ.Α. που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν

με την Μεταρρύθμιση, ως και τους στόχους αυτής.

Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε στο θέμα της απλής αναλογικής, αναφέ-

ροντας χαρακτηριστικά ότι «η κουλτούρα συνεννόησης και συνερ-
γασίας, δεν επιβάλλεται, αλλά αποκτάται σταδιακά με την
ποιοτική αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού και των εργαζο-
μένων».
Ισχυρίσθηκε μάλιστα, ότι οι πολίτες, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή

της κρίσης, έχουν ανάγκη από μια αποτελεσματική Τοπική Αυτο-

διοίκηση και δεν μπορούν να αντέξουν μια χαμένη πενταετία (ή τε-

τραετία).

Στο θέμα της Διοικητικής Αυτοτέλειας, ο Π. Καμάρας, είπε ότι «ο
Καλλικράτης έβαλε ένα κουστούμι για όλους τους Δήμους της χώρας.
Εσείς προωθείτε να βάλει το Κράτος πολλά κουστούμια στην Τ.Α.
Εμείς, λέμε, αφήστε τους ίδιους τους Δήμους με τα Δημοτικά τους
Συμβούλια και τους Δημότες, να φτιάξουν τα κουστούμια που τους
ταιριάζουν». Διότι αυτό σημαίνει Διοικητική Αυτοτέλεια.

Τον λόγο έλαβαν πλήθος Δημάρχων, που κυρίως επισήμαναν, τους

κινδύνους, για μη κυβερνησιμότητα, που ελλοχεύει η καθιέρωση

της απλής αναλογικής, χωρίς τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα

πρέπει να την συνοδεύουν. 

Ο Δ. Στεργίου, Δήμαρχος Πεντέλης και ο Λ.Κασαγιάννης πρώην

Δήμαρχος Γλυκών Νερών αναφέρθηκαν στις εξελίξεις που έχουν

δρομολογηθεί, με τους δασικούς χάρτες, ενώ ο πρώτος έκρουσε

τον κώδωνα του κινδύνου για την πρόληψη των πυρκαγιών, αφού

όπως χαρακτηριστικά είπε «όποιος πιστεύει ότι όταν ξεκινήσει η
φωτιά μπορεί να αντιμετωπισθεί, είναι γελασμένος. Μόνο η πρό-
ληψη σώζει τα Δάση, τις περιουσίες των πολιτών, και πολλές φορές
και ανθρώπινες ζωές».
Τέλος, ο Δήμαρχος Σπετσών Παν. Λυράκης, στον χαιρετισμό του

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Δεν χρειάζεται απλή αναλογική. Χρει-
άζεται απλή λογική και τα αυτονόητα».

σ.σ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Βορειοευρωπαίοι είναι καλύ
τεροι από εμάς, που στους Δήμους τους εφαρμόζουν την απλή
αναλογική με άριστα αποτελέσματα.
Όταν ο δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος μπαίνει στο στίβο
της πολιτικής, για να δώσει και όχι για να πάρει, δεν μπορεί παρά
να συμφωνεί και να συμπλέει για κάθε καλό της πόλης.
Γιατί το σημερινό σύστημα μόνο δημοκρατικό δεν είναι. Δήμαρχοι
 ηγεμόνες και ένας στρατός συμβούλων γύρω του που απλώς λένε
“ναι” στις προτάσεις του. Αν αυτό είναι δημοκρατία, τότε κάπου
στην πορεία των αιώνων, από το Περικλή μέχρι σήμερα, χαθήκαμε... 

9o Φόρουμ της Αυτοδιοίκησης στις Σπέτσες

Οι δήμαρχοι κατά της απλής αναλογικής 

Στο ίδιο έργο θεατές! Κάθε χρόνο με το που πιάνουν οι ζέ-

στες, λήγουν και συμβάσεις των εργατών καθαριότητας!

Κάθε χρόνο οι συμβασιούχοι ξεκινούν κινητοποιήσεις προ-

κειμένου από συμβάσεις ορισμένου χρόνου να γίνουν αο-

ρίστου...

Και κάθε χρόνο η Ελλάδα πνίγεται σε τόνους σκουπιδιών,

στην πιο κρίσιμη στιγμή για την τουριστική μας περίοδο.

― Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ευθύνες! Δεν μπορεί κάθε

φορά όλοι να καμώνονται ότι σωστά πράττουν.

―Οι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν ότι προσλαμβάνονται για

8 μήνες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου; 

― Οι Δήμαρχοι δεν το γνώριζαν ότι λήγουν οι συμβάσεις

των εργαζομένων και πρέπει να κινηθούν εγκαίρως; 

― Η κυβέρνηση γιατί υποσχόταν χωρίς να είναι βέβαιη ότι

μπορεί να τις μετατρέψει;

― Η Ε.Ε.  δεν επιτρέπει - αφού είμαστε αποικία - να γίνουν

μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ για συνεχείς και διαρκείς

ανάγκες όπως η καθαριότητα, αλλά βάζει πρόστιμα!

― Ετσι άλλη μια χρονιά φτάσαμε μέσα στον Ιούλιο να χτί-

ζουμε πύργους σκουπιδιών με χρώματα και ...αρώματα και

κατοίκους ποντίκια, γάτες και ότι άλλο τρωκτικό...

Το ψάρι - λέει ο σοφός λαός - βρωμάει από το κεφάλι. Και

ο παλιός κυβερνήτης Ν. Πλαστήρας, κάποτε, που επισκέ-

φθηκε την ψαραγορά το δοκίμαζε στην ουρά για να δεχθεί

την παρατήρηση του συνοδού του: κύριε Πρόεδρε, στο κε-
φάλι το εξετάζουμε. Και ο Πλαστήρας που γνώριζε απάν-

τησε: Ξέρω εγώ, θέλω να δω μέχρι πού έχει φτάσει η σήψη!

Όλοι λοιπόν υπεύθυνοι από την κορυφή μέχρι τη βάση.

Γιατί θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να μην προσλαμβάνονται

8μηνα (και χωρίς τις τυπικές διαδικασίες) και κάθε τόσο

φτου κι απ’ την αρχή, από τη στιγμή που καλύπτουν συνε-

χείς και διαρκείς ανάγκες, αλλά αορίστου χρόνου.

Σήμερα λοιπόν η Ομοσπονδία εργαζόμενων στους δήμους

ΠΟΕ-ΟΤΑ (η Εκτελεστική Επιτροπή) με ομόφωνή απόφασή

τους θα συνεσίουν τους αποκλεισμούς σε αμαξοστάσια και

ΧΥΤΑ. Αποφάσισαν τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητο-

ποιήσεών τους έως ότου η κυβέρνηση δώσει οριστική λύση.

Και από Δευτέρα νέες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια.

Στο μεταξύ με ανακοίνωσή τους δηλώνουν μεταξύ άλλων:  

― Κανένα απορριμματοφόρο δεν θα κυκλοφορεί και δεν θα

κάνει περισυλλογή απορριμμάτων. Συνεχίζεται κανονικά

μόνο η αποκομιδή των νοσοκομειακών αποβλήτων και από

άλλους ευαίσθητους κοινωνικά χώρους. 

― Συνεχίζεται και επεκτείνεται σ’ όλες τις Περιφέρειες και

τους Νομούς της χώρας ο αποκλεισμός των Χ.Υ.Τ.Α., από

τους εργαζομένους τους, αλλά και με τη συνδρομή των Σω-

ματείων των Δήμων των αντίστοιχων περιοχών. 

― Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 θα πραγματοποιηθεί νέο

Συλλαλητήριο στην Αθήνα και στις πρωτεύουσες όλων των

Νομών της χώρας. Για το λόγο αυτό προκηρύσσεται Πανελ-

λαδική Στάση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους (και

των υπηρεσιών δηλαδή που δεν είναι σε αποκλεισμό η λει-

τουργία τους) των Ο.Τ.Α. από τις 11:00 το πρωί έως το

τέλος του ωραρίου της πρωινής βάρδιας. Η Συγκέντρωση

Διαμαρτυρίας στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 11:30

το πρωί έξω από τα γραφεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην Πλα-

τεία Καραϊσκάκη.  

Και όλη η ερχόμενη εβδομάδα - κατά τα φαινόμενα - θα συ-

νεχίσει με κινητοποιήσεις και σκουπίδια στους δρόμους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί  τις Δημο-

τικές Αρχές να μην προβούν σε καμιά απόλυση εργαζομέ-

νου, ούτε να αποδεχτούν λύσεις που θα διαιωνίζουν τα

προβλήματα, όπως είναι η πρόσληψη διμηνιτών.

Ζητούν δε οριστική επίλυση του προβλήματος και τη μετα-

τροπή όλων των συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-

στου Χρόνου.

Και η ευθύνη των πολιτών
Σ’ αυτή την κατάσταση φέρουμε κι εμείς ως πολίτες ευθύνη

για τον τρόπο και το χρόνο που κατεβάζουμε τα σκουπίδια

μας στο δρόμο. Αφενός δεν θα έπρεπε να τα κατεβάζουμε

αφού δεν τα περισυλλέγουν, και αυτά που είναι αποφάγια

δύσοσμα, τα δίνουμε στις γατούλες και τα σκυλάκια της

γειτονιάς ή τα “αμπαλάρουμε” ιδιαίτερα.

Αννα Μπουζιάνη
O σαρκασμός της υπόθεσης. Στη φωτογραφία, το πανό, τα σκου-
πίδια και πίσω ακριβώς η αφίσα τουριστικής προβολής: ΓΕΙΑ ΣΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ!!! Μπράβο στο φωτογράφο του Intime!

Σκουπίδια και ευθύνες...
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ

ΤΑΧΙΝΙΟΥ

από τον

ΕΦΕΤ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε

από τις αρχές της Αυ-

στραλίας σχετικά με την

απόρριψη στα σύνορα

ενός προϊόντος ταχι-

νιού, ελληνικής προ-

έλευσης, επειδή

ανιχνεύτηκε σε αυτό η

παρουσία salmonella

spp. Το ανωτέρω προ-

ϊόν, σε συνέχεια ελέγ-

χων του Ε.Φ.Ε.Τ.,

διαπιστώθηκε ότι έχει

διακινηθεί και στην

εγχώρια αγορά.

Πρόκειται για το προ-

ϊόν με την εμπορική

ονομασία «Εξαιρετικό

παρασκεύασμα από

ταχίνι χωρίς ζάχαρη

και χωρίς σάκχαρα με

διαιτητικές ίνες και

γλυκαντικά», σε συ-

σκευασία 450g, με

αριθμό παρτίδας LOT

10014480 και ημερο-

μηνία λήξης

30.12.2018, που παρα-

σκευάζεται από την

εταιρεία «Κοσμίδη –

Γαβρίλη Χαλβάς Δρα-

πετσώνας», Αγίου Δη-

μητρίου 7 – 9,

Δραπετσώνα, Πειραιάς.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την

άμεση ανάκληση του συ-

νόλου της εν λόγω παρ-

τίδας του ανωτέρω

προϊόντος και ήδη βρί-

σκονται σε εξέλιξη οι

σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλω-

τές, που έχουν προμη-

θευτεί τη συγκεκριμένη

παρτίδα του αναφερόμε-

νου προϊόντος (η απεικό-

νιση του οποίου φαίνεται

κάτωθι), να μην το κατα-

ναλώσουν.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 26-06-2017, 08:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26-06-2017, 12:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ & ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17-07-2017, 12:00
――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04                          
Πληροφ.: Κ. Αντωνοπούλου – Α. Εγγλέζου
Τηλ.: 213 2007394 -395
Fax.: 210 6630163
Σπάτα, 14/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 19222

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος δια-
κηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής
ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των
ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚ-
ΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» και την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
(ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ» συνολικού ποσού
257.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελλη-
νική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
134-138 του ν. 4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 

Τα CPV της υπηρεσίας είναι: 50110000-
9, 50112000-3. Για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμε-
τοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις
εκατό (%) του προϋπολογισμού της με-
λέτης, χωρίς Φ.Π.Α. 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκε-

ται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-
artemis.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr  και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΣΦΗΤΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ για το έτος 2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.:  12315/21-6-2017
ΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».    (ΤΥ/16/ 2017)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
Προϋπ/σμος : 200.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δια-
γωνισμό επιλογής αναδόχου με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟ-
ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης
/ Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε
248.000,00 ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 142.166,54 €.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.589,98 €.

Απρόβλεπτα [ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.)[ 25.163,48 ΕΥΡΩ.
Απολογιστικές εργασίες   6.000,00 €
Όφελος Απολογιστικών εργασιών
1.080,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  48.000,00 €.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18α
του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που
θα καθορίσει με πράξη της η Προ-
ϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνω-
στοποιηθεί με ΦΑΞ ή EMAIL πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια
ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις. 
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης
θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες

εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την
Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017. Στη δημοπρα-
σία γίνονται δεκτές για υποβολή προ-
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις
ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες
στα ΜΕΕΠ Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των εννέα (9) μηνών. 
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην
δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
4.000,00 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών & Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 10 μηνών
και τριάντα (30) ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 12316/21-6-2017 
ΕΡΓΟ: "ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ 2017».    (ΤΥ/22/2017)
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 140.000,00€ πλέον ΦΠΑ 
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο δια-
γωνισμό επιλογής αναδόχου με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΕΠOΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017»
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέ-
της / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται
σε 173.600,00 € και αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών 103.168,75 ΕΥΡΩ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.570,38 ΕΥΡΩ..
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της
δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18.260,87 ΕΥΡΩ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  33.600,00 €.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την  20α
του μηνός Ιουλίου έτους 2017 ημέρα
Πέμπτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που
θα καθορίσει με πράξη της η Προ-
ϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνω-
στοποιηθεί με ΦΑΞ ή EMAIL πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια
ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προ-
ϋποθέσεις. 
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2)
μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι
και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2017. Στη
δημοπρασία γίνονται δεκτές για υπο-
βολή προσφοράς εργοληπτικές επι-
χειρήσεις ατομικές ή εταιρικές,
εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ-
ΠΟΙΙΑΣ.
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των εκατόν ογδόντα (180)  ημερολο-
γιακών ημερών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην
δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του
δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι
2.800,00 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί
προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαι-
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου
γραμματίου του Ταμείου Παρακατα-
θηκών & Δανείων ή εγγυητικής επι-
στολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή
του ΤΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 9 μηνών
και τριάντα (30) ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία    /    Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης /   Δ/νση Οικονομικών   /    Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος,  Τηλ: 213-2020131, 2132019955,  Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22-6-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  24741

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 
& ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥ-
ΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ & ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμ-
πλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο ανά ομάδα της προσφοράς επί του εν-
δεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 29/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, προϋπολογισμού 44.689,60€ (συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ Τεμάχια ΠΟΣΟ Cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
35-7135.031 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ 122 34.794,40€ 34946240-4

39113300-0
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   4191000-5
35-7135.032  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠO ΜΠΕΤΟΝ 21 9.895,20€

ΣΥΝΟΛΟ 44.689,60€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι ποσού
720.80 €.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος του ποσού της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
(άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16). Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-
σμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της κάθε ομάδας / τμήματος εκτός ΦΠΑ ήτοι:

Ομάδα Α : 561,20 € Ομάδα Β : 159,60 €
Αν οι συμμετέχοντες καταθέσουν προσφορά που αφορά  σε προϊόντα που ανήκουν σε περισσότερες  της μιας ομάδας
θα προσκομίσουν μια εγγυητική επιστολή το συνολικό ποσό της οποίας   θα προκύψει από το άθροισμα των  ποσών των
αντίστοιχων ομάδων.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη με α.α  29/2017
και τη με αρ. Πρωτ. 24031/20-6-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τετάρτη 5-7-2017 και ώρα
έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (διακή-
ρυξη, τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά
από Δευτέρα 26-6-2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email. promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
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ENOIKIAZETAI
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ ΣΤΟΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, Παλιά Αρχοντική Γωνιακή Μο-

νοκατοικία 150m2 με Υπόγειο 90m2 και Μεγάλη

Αυλή ιδανική για Παιδικό Σταθμό, Καφέ, Εστιατό-

ριο, Πολυιατρείο, Φυσικοθεραπευτήριο, Υπηρεσίες

κλπ. Τηλέφωνο 6947307111, 210 3222007

ZHTOYNTAI
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκ-

παίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής

σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-29 ΕΤΏΝ), στο

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ σε κατάστημα νεανικού ρούχου

sport/casual, απαραίτητη προϋπηρεσία στο ρούχο. Βιο-

γραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ. 6977463444, 11

π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιοχής ή άλλως κά-

τοχος μεταφορικού μέσου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ-ΤΡΙΑ (23-28 ΕΤΏΝ), για

άμεση εργασία στο Σχοινιά/Μαραθώνα, καλοκαιρινή

περίοδο από παραλιακή επιχείρηση νεανικού, εποχια-

κού ρούχου. Βιογραφικό στο terra3@otenet.gr ή τηλ.

6977463444, 11 π.μ. έως 6 μ.μ. κάτοικος γύρω περιο-

χών ή κάτοχος μεταφορικού μέσου.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυ-

κατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,

σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευ-

κολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΠΩΛEIΤΑΙ 
Σε εξαιρετική κατάσταση και τιμή, ΕΠΙΠΛΟ ΚΟΥ-

ΚΕΤΑ με πλαϊνή σκάλα - αποθηκευτικό χώρο, γρα-

φείο και ράφια για παιδικό - εφηβικό δωμάτιο.

Πληροφορίες 6977429709

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμέ-

νος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με

γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙ-

ΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.  

ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η συνδρομή σας, για να μπορεί η ΕΒΔΟΜΗ 
να βρίσκεται κάθε Σάββατο κοντά σας είναι αναγκαία.
ΤΡΑΠΕΖEΣ: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193 GR 4601106560000065600144193

ALFA BANK GR4701402370237002101007538

Το radio1d.gr, όπως είχε προαναγγείλει, φέρνει στη δη-

μοσιότητα το βίντεο όπου ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σταύρος Κοντονής αποκαλύπτει ότι οι εννέα συμβολαι-

ογραφικοί σύλλογοι της χώρας ανέλαβαν εξ ολοκλή-

ρου το κόστος δημιουργίας της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας για τους πλειστηριασμούς των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας σε

ερώτηση του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης της Ένωσης

Κεντρώων Γιάννη Σαρίδη, είπε πως το ελληνικό δημόσιο

δεν επιβαρύνθηκε ούτε ένα ευρώ για την δημιουργία της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς όλα τα έξοδα τα ανέ-

λαβαν οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι της χώρας.

Οι εννιά Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, όπως δήλωσε

στο Ράδιο Έναντι ο Γιάννης Σαρίδης,  πλήρωσαν

180.000 ευρώ για την δημιουργία της πλατφόρμας.

Λίγες μέρες αργότερα προσανατολίζονται οι συμβολαι-

ογράφοι της χώρας στην απελευθέρωση του ορίου για

τη διενέργεια πλειστηριασμών ακινήτων που αυτή τη

στιγμή είναι 300.000 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο

της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογράφων

Γιώργο Ρούσκα, όπως έγραψε η Καθημερινή.

Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα σηματοδοτή-

σει την άρση της προστασίας για όσους δανειολήπτες

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν κάνει αί-

τηση ένταξης στον νόμο 3869, γνωστό ως νόμο Κα-

τσέλη. Η προσφυγή στον σχετικό νόμο –στον οποίο

έχουν καταφύγει πάνω από 150.000 οφειλέτες– αποτε-

λεί πλέον και τη μόνη προστασία και μάλιστα υπό συγ-

κεκριμένες προϋποθέσεις για την πρώτη κατοικία.

Έτσι ίσως εξηγείται γιατί οι συμβολαιογράφοι πλήρωσαν

για την πλατφόρμα των πλειστηριασμών, καθώς τα οι-

κονομικά τους οφέλη θα είναι σημαντικά από την τέ-

λεση πλειστηριασμών.

https://www.youtube.com/watch?v=69J3OR0yXbc

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ασυνείδητος οδηγός χτύπησε

νεαρή πεζή και έφυγε...

25χρονη πεζή παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην

διασταύρωση Λ. Μαρκοπούλου καί Λαυρίου την

Πέμπτη 25 Μαΐου, περί της 13:00, με αποτέλεσμα

τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Παρακαλούμε θερμά αν κάποιος είδε και γνωρίζει

κάτι για την διαλεύκανση του ατυχήματος, να επι-

κοινωνήσει με την οικογένεια στο 69.9123.9123

Ο ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑ-

ΡΙΑΣ, το γένος ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ, που γεννήθηκε στην

ΑΘΗΝΑ και κατοικεί στην Παιανία Αττικής και η

SHEHU ENDRINA του ENVER SHEHU και της

VASILIKA SHEHU, το γένος SHEHU, που γεννή-

θηκε στην TEPELENE Αλβανίας και κατοικεί στο

Μαρκόπουλο Μεσογαίας θα τελέσουν το γάμο τους

στην Παιανία.

ΓΑΜΟΙ

Hλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

με έξοδα των συμβολαιογράφων!

Eκτίμηση επικινδυνότητας

ουσιών σε τρόφιμα που

προορίζονται 

για βρέφη ηλικίας κάτω

των 16 εβδομάδων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την

εκτίμηση επικινδυνότητας ουσιών

που περιέχονται σε τρόφιμα που

προορίζονται για βρέφη ηλικίας

κάτω των 16 εβδομάδων

H Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφά-

λεια των Τροφίμων (EFSA) δημοσί-

ευσε κατευθυντήριες οδηγίες για

την εκτίμηση επικινδυνότητας των

ουσιών που περιέχονται σε τρόφιμα

που προορίζονται για βρέφη ηλικίας

κάτω των 16 εβδομάδων. Η εν λόγω

οδηγίες συνοδεύονται από τεχνική

έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα

της δημόσιας διαβούλευσης επί του

θέματος.

Η προσέγγιση της EFSA για την

αξιολόγηση των ουσιών που απαν-

τώνται σε τρόφιμα που προορίζονται

για βρέφη ηλικίας κάτω των 16

εβδομάδων πρόκειται να υποστηρί-

ξει περαιτέρω τη λήψη αποφάσεων

της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των

τροφίμων γι’ αυτή την ηλικιακή

ομάδα. Οι εν λόγω οδηγίες θα εφαρ-

μοστούν από τώρα και στο εξής στις

αξιολογήσεις της EFSA που συνδέ-

ονται με την ασφάλεια των τροφί-

μων, συμπεριλαμβανομένων ορισμέ-

νων αξιολογήσεων που αφορούν

στα πρόσθετα.

Η σύνθεση των τροφίμων που προ-

ορίζονται για βρέφη ρυθμίζεται σε

επίπεδο ΕΕ. Οι κανόνες περιλαμβά-

νουν απαιτήσεις σχετικά με τη

χρήση ή / και την παρουσία ουσιών

όπως τα πρόσθετα τροφίμων, τα

υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τους

ρυπαντές και τα υλικά σε επαφή με

τα τρόφιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επι-

σκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα

της EFSA  

https://www.efsa.europa.eu/
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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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. 

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις

8 το πρωί έως την επομένη 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

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Πόνος στα γόνατα - ιγνυακές κύστεις
Ένας στους πέντε ανθρώπους ταλαιπωρούνται στις μέρες μας

από πόνο στο ένα ή και στα δύο γόνατα. Οι αιτίες είναι πολλές

και γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η ακριβής διάγνωση ώστε να

δοθεί η κατάλληλη θεραπεία.

Μία από τις αιτίες είναι οι ιγνυακές κύστεις, που είναι επίσης

γνωστές ως κύστεις Baker, δεν είναι σπάνιες και δεν θα πρέ-

πει να διαφεύγουν της προσοχής του κλινικού ιατρού λόγω

της πιθανότητας ρήξης.

Η Ιγνυακή κύστη πήρε το όνομά της από τον BAKER το 1877

όπου την περιέγραψε σαν μια ευμεγέθη ιγνυακή κύστη που δη-

μιουργείται από παγίδευση υγρού μέσα σε ένα ορογόνο θύ-

λακο (bursa), σχηματιζόμενη από τον ημιυμενώδη τένοντα.

Παρατήρησε επίσης επικοινωνία της κύστης με την άρθρωση

με υγρό το οποίο διαφεύγει μέσα στο ορογόνο θύλακο, αλλά

δεν μπορεί να επιστρέψει στην άρθρωση με ανάδρομη πορεία.

Από τότε (Wilson1938, Taylor & Rana 1973, Lindgren 1977),

πολλοί περιέγραψαν την παθογένεια της ιγνυακής κύστης.

Η κύστη Baker είναι μια κύστη η οποία υπάρχει στο οπίσθιο

μέρος του γόνατος (ιγνυακή κοιλότητα) και αποτελεί μια χα-

λάρωση του αρθρικού θυλάκου προς την περιοχή αυτή. Η

κύστη συνήθως έχει μέσα αρθρικό υγρό. Το μόνο αρχικό σύμ-

πτωμα μπορεί να είναι κυστικό οίδημα στην ιγνυακή χώρα με

ήπιες ή και καθόλου ενοχλήσεις. Όταν αυξηθεί όμως το μέγε-

θος της διάτασης, υπάρχει μεγαλύτερη ενόχληση ιδιαίτερα

στην πλήρη κάμψη ή έκταση του γόνατος. Η κύστη, γίνεται κα-

λύτερα ορατή, όταν ο ασθενής είναι σε όρθια θέση και εξετά-

ζεται από πίσω. Κάθε νόσημα της κατά γόνυ άρθρωσης, που

προκαλεί συγκέντρωση αρθρικού υγρού στην άρθρωση, μπορεί

να επιπλακεί με ιγνυακή κύστη. Μεταξύ της άρθρωσης του γό-

νατος και του ημιμεμβρανώδους γαστροκνημίου θυλάκου, που

βρίσκεται κάτω από την έσω κεφαλή του γαστροκνημίου μυός,

μπορεί να υπάρχει φυσιολογική επικοινωνία. Σε επικοινωνού-

σες με την άρθρωση κύστεις αναπτύσσεται βαλβιδικός μηχα-

νισμός από την άρθρωση προς την κύστη, ο οποίος

ενεργοποιείται από την πίεση της συλλογής αρθρικού υγρού

μέσα στην άρθρωση. Σε μελέτη έχει φανεί ότι στο 40% του

πληθυσμού υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της άρθρωσης και του

θυλάκου.

Η κύστη είναι πιο συχνή σε άνδρες ηλικίας 15-30 ετών, με συ-

χνότερο αίτιο τις άμεσες κακώσεις του γόνατος, ενώ στους

ενήλικες, πηγή της χρόνιας υμενίτιδας που παράγει το υγρό

είναι οι φλεγμονώδεις και εκφυλιστικές αρθροπάθειες, όπως

η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Σχεδόν όλες οι ιγνυακές κύστεις είναι δευτερογενείς. Οι κύ-

στεις αυτές είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, αλλά γενικά

θεωρούνται σαν το τελικό αποτέλεσμα συνυπάρχουσας ενδο-

αρθρικής παθολογίας του γόνατος. Έτσι συνδιάζονται συχνά

με οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, χόνδρινη βλάβη,

μηνισκική ρήξη και ανεπάρκεια του πρόσθιου χιαστού συνδέ-

σμου και σπανιότερα αποδίδονται σε υπέρχρηση, φλεγμονή,

τράυμα ή και άλλες αιτίες όπως σπονδυλοαρθροπάθεια ή ου-

ρική αρθρίτιδα. Αντίθετα στις λιγότερο συχνές πρωτογενείς

ιγνυακές κύστεις παρατηρείται μία θυλακική προσεκβολή η

οποία δεν επικοινωνεί με τον αρθρικό θύλακο του γόνατος

Συμπτώματα: Οίδημα στο οπίσθιο τμήμα του γονάτου, ερυθρό-

τητα που συνοδεύεται από πόνο στο υπόλοιπο γόνατο και

πόδι. 

Eπιδεινώνεται κατά την άσκηση ή κατά την κάμψη ή έκταση

του γόνατος. Αυτά τα συμπτώματα συνοδεύονται με συμπτώ-

ματα της υποκείμενης νόσου (ρήξη μηνίσκου, ραγείς πρόσθιος

χιαστός σύνδεσμος, εκφυλιστική αρθρίτιδα).

Στα παιδιά (σπάνια) η ιγνυακή κύστη είναι ασυμπτωματική και

συνήθως παρατηρείται από το ίδιο το παιδί.

Ρήξη της ιγνυακής κύστης μπορεί να συμβεί ξαφνικά προκα-

λώντας έντονο πόνο και οίδημα στην γάμπα, αυτός ο συνδυα-

σμός συμπτωμάτων έχει ονομασθεί «σύνδρομο

ψευτοθρομβοφλεβίτιδος» διότι τα σημεία και τα συμπτώματα

ταιριάζουν με την θρομβοφλεβίτιδα. Συνοδεύεται από αύξηση

της θερμοκρασίας, ερυθρότητα και ευαισθησία στην οπίσθια

επιφάνεια της κνήμης. Εντούτοις η ρήξη αυτή μπορεί να μη

συνοδεύεται από ισχυρό πόνο αλλά μόνο από οίδημα της γα-

στροκνημίας και της ποδοκνημικής

Διάγνωση

Οι απλές ακτινογραφίες είναι αρνητικές. Η απεικόνιση ασβε-

στώσεων μέσα στον κυστικό σχηματισμό είναι ένδειξη υμενι-

κού σαρκώματος ή αιμαγγειώματος.

Ένα φλεβικό υπερηχογράφημα Doppler είναι χρήσιμο για την

διαφοροδιάγνωση της θρομβοφλεβίτιδας.

Η μαγνητική τομογραφία του γόνατος είναι χρήσιμη για την

αξιολόγηση των ιγνυακών κύστεων. Στην μαγνητική τομογρα-

φία διακρίνονται οι ιγνυακές κύστες, όπου μπορούν να διακρι-

θούν από  συμπαγείς βλάβες ή όγκους στην ιγνυακή

κοιλότητα. Η μαγνητική τομογραφία θα επιβεβαιώσει την διά-

γνωση και θα αποκλείσει έναν όγκο μαλακών μορίων

Θεραπεία:

Στα παιδιά οι ιγνυακές κύστεις αποτελούν γενικώς καλοήθης

ασυμπτωματικές παθήσεις και σπάνια σχετίζονται με παθολο-

γία της άρθρωσης. Οι περισσότερες ιγνυακές κύστεις στα παι-

διά αυτοϊώνται. Στους ασυμπτωματικούς ασθενείς στους

οποίους η παθολογική αυτή κατάσταση διαπιστώνεται σε τυ-

χαίο έλεγχο δεν απαιτείται κάποια θεραπευτική προσέγγιση.

Η αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, όπως η αρθρίτιδα ή

κάποιος τραυματισμός, συχνά αρκεί. Η ίδια η κύστη, η οποία

δεν αφαιρείται χειρουργικά, επειδή συνήθως υποτροπιάζει,

μπορεί να αδειάσει με τη βοήθεια του γιατρού, ενώ ο πάγος

μπορεί να μειώσει σημαντικά το οίδημα.

Μερικές φορές γίνεται ένεση στεροειδών στην κύστη. Είναι

ένα παροδικό μέτρο και η κύστη συνήθως επανεμφανίζεται,

εκτός αν έχει αντιμετωπισθεί η ενδαρθρική παθολογία.

Αν όμως υπάρχει ενδαρθρική βλάβη η οποία προκαλεί μηχα-

νικά συμπτώματα, με πόνο και επίμονο οίδημα, τότε η θερα-

πεία είναι χειρουργική. Αν η αρθροσκοπική παρέμβαση δεν

αντιμετωπίζει τα συμπτώματα, τότε ενδείκνυται η ανοικτή

εκτομή.

Ο μίσχος που οδηγεί από  την άρθρωση στην κύστη ανευρί-

σκεται, συρράπτεται και αφαιρείται η κύστη. Συνήθως όμως η

αντιμετώπιση της ενδαρθρικής βλάβης οδηγεί στην εξάλειψη

της ιγνυακής κύστης.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ρήξεως η οποία υποδύεται

εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση περιλαμβάνει την συμπτωμα-

τική αγωγή με κατάκλιση, τη βάδιση με βακτηρίες για αποφυγή

φόρτισης του σκέλους και τη χορήγηση με στεροειδούς αντι-

φλεγμονώδους αγωγής. Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής αν-

τεδείκνυται γιατί μπορεί να προκαλέσει αιμάτωμα στην

γαστροκνημία και συρικνώσεις μυών.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Ενημέρωση του Πολίτη

Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας 

Ημερίδα διοργανώνει το Κέντρο Υγείας Βάρης με

θέμα: Ενημέρωση του Πολίτη Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας

που θα πραγματοποιηθεί στην ΚΥΡΙΑΚΗ  25 Ιουνίου

2017 στο ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ και ώρα 11.30-14.00

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ : κ.Π.Τιμαγένη, π.Μ.Δανδουλάκης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

1. Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας (κατάθλιψη)

Π.Μανδόλας

2.  Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών , σχε-

τική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για  το

έτος 2017 Κ.Γιαλεδάκη

3.  Ευρωπαϊκή ημέρα για τα δικαιώματα των ασθε-
νών π.Μ.Δανδουλάκης

4.  Παγκόσμια ημέρα αυτισμού με θέμα: «προς την
αυτονομία και την αυτοδιάθεση» Ε.Θηραίος                       

5. Κάπνισμα μια απειλή για την ανάπτυξη
Κ.Τυμπλαλέξη

6. Πρόληψη επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών
θερμοκρασιών και  καύσωνα Ν.Αγγελής

7. Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου π.Μ.Δαν-

δουλάκης

8. Υπέρταση Α.Περιμένης

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
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To 6ο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Cheerleading ακολού-

θησε μετά το 1ου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (μαζορε-

τών) Cheerleading (αθλητικού ομαδικού χορού, με

συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, στο Κλειστό Πα-

λαιού Φαλήρου το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιουνίου. 

Εκτός από τους γονείς που έδωσαν… ζωή στο Κλει-

στό Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) με το χειροκρό-

τημά τους, με τα καλύτερα λόγια μίλησαν και οι πέντε

κριτές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που έδωσαν τα

συγχαρητήρια τους στην Ελληνική Ομοσπονδία για

την άρτια διοργάνωση. 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerlead-

ing-Αθλητικού Ομαδικού Χορού (ΕΟΤ-ΑΟΧ), Μάικ

Φουντεδάκης δήλωσε: «...Η Ομοσπονδία θα καταβά-
λει αδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή
διαπαιδαγώγηση όλων των παιδιών στις αξίες του
αθλήματος και του αθλητισμού». Με την ίδρυση της
Ελληνικής Ομοσπονδίας, το Cheerleading αυξάνει κι
άλλο το επίπεδό του και συνεχίζει την ανοδική του
πορεία».

Το αγωνιστικό ενδιαφέρον στρέφεται στην Ελληνική

αποστολή, που θα ταξιδέψει στην Πράγα για το Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί

το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Ιουνίου 2017.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και οι “Αμαζό-

νες” της Βάρης, που ήρθαν πρώτες στο   Free Style

Pom Teens

1. Αμαζόνες Βάρης

2. Σειρήνες του Βορρά Κέρκυρα

3. Αθλητικός Σύλλογος «Φίλων» Κέρκυρα

6ο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Cheerleading

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 17/6, η ανα-

μέτρηση φιλανθρωπικού χαρακτήρα ανάμεσα στην

ομάδα του Πρωτέα Βούλας (αποτελούμενη από γονείς

των αθλητών του συλλόγου) και ομάδα της Βουλής των

Ελλήνων (ομάδα βουλευτών) για την ενίσχυση του Κέν-

τρου Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών Βούλας.

Πριν την αναμέτρηση στο κλειστό  "Γ. Γεννηματάς"

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας των δυο

ομάδων στο (ΠΙΚΠΑ) Κ.Α.Α.Π.Β., συνοδευόμενοι με αν-

τιπροσωπεία από το Δήμο 3Β.

Οι βουλευτές που έδωσαν "μάχη" είναι: Ανδρέας Λο-

βέρδος (Αρχηγός Ομάδας-Βουλευτής ΔΗ.ΣΥ), Χρήστος

Δήμας (ΝΔ) και  Γιάννης Κεφαλογιάννης (ΝΔ) και ο

εξωκοινοβουλευτικός Μάριος Γεωργιάδης.  Στον αγώνα

συμμετείχαν και oi παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες Σπύ-

ρος Παντελιάδης και Σάκης Τζαλαλής., Προπονητής

ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λε-

βέντης.

Για τον Πρωτέα αγωνίστηκαν οι Παπακαποδούκας,

Σκλαβενίτης, Τόλης, Πολυχρονέας, Θράβαλος, Διανέ-

λος, Ποδαράς, Λαουράκης, Νικολάου, Μητσόπουλος,

Τζιώνης, Καβούδης, Τσιπριμάνης και Δάγλας. 

Ο Πρωτέας απένειμε τιμητική πλακέτα στην ομάδα των

βουλευτών, την οποία επέδωσε ο αντιδήμαρχος των

3Β, Παπαμιχαήλ Βασίλειος.

Ενας διαφορετικός αγώνας για παιδιά

Π
ανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών

Optimist 2017, θα διεξαχθεί στο λιμάνι της

Παλαιάς Φώκαιας, από το Σάββατο 24 Ιουνίου

2017 έως και τις 28 Ιουνίου. 
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Ένα μήνα μετά τους Βαλκανικούς Αγώνες του Βελιγρα-

δίου, 25 Αυγούστου 1954, ξεκίνησαν στη Βέρνη της Ελβε-

τίας οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες. «Στις 21 Αυγούστου
αναχώρησαν αεροπορικώς για την Ελβετία οι οκτώ πρωτα-
θλητές μας, Γιάννης Καμπαδέλης, Γιώργος Ρουμπάνης,
Κώστας Γιαταγάνας, Βασίλης Σίλης, Νίκος Γεωργόπουλος,
Δημήτρης Κωσταντινίδης, Βαγγέλης Δεπάστας, Γιώργος
Τσακανίκας και η Φανή Αργυρίου. Ο Αντώνης Κουνάδης
αναχώρησε σιδηροδρομικώς. ( σ.σ. δεν πέταγε τότε με αε-
ροπλάνο )».  Αυτά είχαν γράψει, σχετικά με την αποστολή

οι εφημερίδες.

Την παραμονή της αναχώρησης, ο προπονητής, μας, Ότο

Σίμιτσεκ, μας ενημέρωσε ότι πρέπει να ντυθούμε με χει-

μωνιάτικα ρούχα, γιατί η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή. Την

άλλη μέρα, όλοι παρουσιαστήκαμε στο αεροδρόμιο, παρά

την μεγάλη ζέστη, χειμωνιάτικοι, εκτός από τον Κώστα Για-

ταγάνα, ο οποίος ήρθε με πέδιλα και κοντομάνικο πουκά-

μισο, κάνοντας μας “πλάκα” που ιδροκοπούσαμε. Ο

Σίμιτσεκ, το μόνο που του είπε, ήταν «Καλά Κωστάκη, θα
τα πούμε..». Όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο η θερμο-

κρασία ήταν κάτω από τους 10 βαθμούς και η βροχή συνε-

χόμενη, ο Κωστάκης έτρεμε από το κρύο, τα δε

πειράγματα και το γέλιο “δίνανε και παίρνανε”. Η μεγάλη

έκπληξη όμως ήταν, όταν «το αιώνιο παιδί», ο μεγάλος μα-

χητής, ο Βασίλης Σίλης, άνοιξε την την τσάντα και έβγαλε

από μέσα ένα μακρύ μάλλινο “σώβρακο”. Αμέσως κάναμε

ένα κύκλο γύρω του, και το έβαλε.

Θυμήθηκα ότι και εγώ είχα πάρει μαζί μου ένα παλιό μάλ-

λινο παντελόνι του παππού μου, στο οποίο η μητέρα μου

είχε βάλει λάστιχα κάτω και στη μέση, για να το φοράω

μέσα από τη φόρμα, για να διατηρούμαι ζεστός, μετά την

προθέρμανση.

Μέσα από αυτά τα μισοαστεία, μισοσοβαρά, μικρά γεγο-

νότα, θέλω να περιγράψω τις συνθήκες, κάτω από τις

οποίες προσπαθούσαμε να κάνουμε αθλητισμό, σε μια

χώρα κατεστραμμένη, με εξαθλιωμένους κατοίκους, με τις

φυλακές, και τα ξερονήσια γεμάτα, απ’ αυτούς που πολέ-

μησαν τους φασίστες κατακτητές και τους Ταγματασφαλί-

τες, συνεργάτες των Γερμανών, να κυβερνάνε…

Αυτό ήταν το κλίμα, μέσα στο οποίο προσπαθούσαμε να

«κάνουμε» τους αθλητές. Ο Αντώνης Κουνάδης και εγώ

ήμασταν οι μικρότεροι σε ηλικία (17 ετών) των Ευρωπαϊ-

κών Αγώνων. Το σημειώνω, γιατί είχε ασχοληθεί ο τοπικός

τύπος.

Τότε είχα την αφέλεια να πιστεύω, ότι αφού πριν από μήνα,

στους Βαλκανικούς, ήμουνα σε θέση, να τρέξω, τα 100μ.

σε χρόνο γύρω στο 10,6, γιατί να μην το κάνω και στους

Ευρωπαϊκούς.

Δυστυχώς, εκείνη την εποχή, δεν ήμουνα σε θέση να κα-

ταλάβω πόσο σοβαρή υπόθεση ήταν ο αθλητισμός και με

πόση σοβαρότητα τον αντιμετώπιζαν οι χώρες της Ευρώ-

πης. Όλα αυτά τα κατάλαβα πολύ αργότερα, όταν έζησα

από κοντά, τι θα πει αθλητισμός και τι είχαν στη διάθεση

τους οι αθλητές στη Δυτική, αλλά κυρίως στην Ανατολική

Ευρώπη, στις τότε Σοσιαλιστικές Χώρες, τους οποίους

όμως, δυστυχώς, καλούμασταν, να συναγωνιστούμε.

Ομολογώ ότι η προσγείωσή μου ήταν πολύ σκληρή γιατί

αμέσως συνειδητοποίησα ότι, η γενιά η δική μου, παρά το

γεγονός ότι ήμασταν σπουδαία ταλέντα, δεν είχαμε καμιά

ελπίδα ανάδειξης. Ήμασταν καταδικασμένοι στη μετριό-

τητα, μόνο ο Γιώργος Ρουμπάνης « σώθηκε» γιατί πήγε για

Σπουδές στην Αμερική.

Κατά τη διάρκεια των Πανευρωπαϊκών, όλοι πέσαμε από

τις επιδόσεις μας, και ήταν λογικό, αφού δεν είχε γίνει

καμιά ιδιαίτερη προετοιμασία.

Διαβάζω σήμερα, τις εφημερίδες εκείνης της εποχής και

χαμογελάω με αυτά που έγραφαν έμπειροι δημοσιογράφοι

όπως, π. χ., «Πότε θα έρθει, η μεγάλη στιγμή για την Ελ-
λάδα; Πότε οι αθλητές μας, θα πάψουν επιτέλους, να παί-
ζουν τον ρόλο του απλού κομπάρσου; Ποια κατάρα άραγε
μας δέρνει και παίζουμε ολοένα το ρόλο του κομπάρσου;
Είμαστε πολύ, πάρα πολύ πίσω από τα άλλα Κράτη».
Αυτά και άλλα πολλά, γράφονταν εκείνες τις ημέρες και

ομολογώ ότι μου έκανε εντύπωση πως δεν έβλεπαν το

χάος που υπήρχε γύρω τους;

Οι ίδιοι δημοσιογράφοι, που έγραφαν όλα αυτά για μας,

έγραφαν ύμνους για τις Σοσιαλιστικές Χώρες και κυρίως

για τη Ρωσία, για τα αθλητικά τους επιτεύγματα και δεν

έκαναν τον κόπο να ρωτήσουν τους εαυτούς τους:

«Έχουμε εμείς αυτά που έχουν, σε όλη την Ευρώπη οι
αθλητές; Έχουμε εμείς ειδικευμένους προπονητές κατά
αγώνισμα; Έχουμε κλειστά γυμναστήρια; Έχουμε κλει-
στούς στίβους; Έχουμε Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη; Τι
ζητάμε λοιπόν από αυτά τα παιδιά;».
Αυτά έπρεπε να επισημάνουν τότε, οι φίλοι μας οι δημο-

σιογράφοι και η κριτική τους να είναι προς την Πολιτεία. Ο

Στίβος, από τη δεκαετία του 1930 και πιο παλιά, είχε έναν

γυμναστή- προπονητή, που τον είχανε φέρει από την Ουγ-

γαρία για να κάνει γυμναστική στους “Βασιλιάδες”, τον

Ότο Σίμιτσεκ. Αυτόν είχαμε προπονητή και για τα 26 αγω-

νίσματα του Στίβου!

Θυμάμαι, στεκόταν στη μέση του Σταδίου εκεί που ήταν οι

βαλβίδες της σφαίρας και του δίσκου. Εκεί ήταν ο Τσακα-

νίκας, εγώ ήμουνα 50 μ. πιο κάτω, στην αφετηρία των 100

μ. έκανα εκκινήσεις, ο Παπαβασιλείου 50μ. πιο πάνω στον

τερματισμό των 100μ., από εκεί ξεκίναγε τα τετρακοσάρια

ο Καμπαδέλης και ο Μαρσέλος είχε βάλει τα εμπόδια στην

ευθεία των 100μ…. Και βέβαια δεν ήμασταν μόνο εμείς.

Ποιόν λοιπόν να πρωτοκοιτάξει ο προπονητής; Και όλα

αυτά, σε ένα Στίβο γεμάτο λακκούβες.

Με ποιες λοιπόν, προϋποθέσεις θα συναγωνιζόμασταν

τους Ευρωπαίους συναθλητές μας;

Και κάτι, για να γελάσουμε και λίγο. Στις 3 Οκτωβρίου 1954

οι εφημερίδες της εποχής, περιχαρείς, μας ανήγγειλαν ότι

«ξεκινάει η ανέγερση του Ολυμπιακού Σταδίου της Ελλά-
δος, χωρητικότητος 100 χιλιάδων καθήμενων θεατών, θα
είναι το τελειότερον Στάδιον της Ευρώπης. Ως, ανακοίνω-
σεν ο Γ.Γ. της ΕΟΑ κ. Λεοντόπουλος, ελπίζει, ότι, συντό-
μως, χάρις εις την επιδειχθείσαν κατανόησιν, εκ μέρους
όλων των αρμοδίων παραγόντων της Πολιτείας, θα αρχίσει
το μέγα και ιστορικόν έργον». Αυτά, από το ρεπορτάζ της

εποχής.

«Τυχερός είσαι, θα τρέξεις και στο Ολυμπιακό Στάδιο», μου

έλεγαν τότε. Λογικό ήταν, αφού ήμουνα 17 ετών. Το Στά-

διο εγκαινιάσθηκε έπειτα από… 31 χρόνια, το 1982, με το

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όταν εγώ ήμουνα 45

ετών, παντρεμένος με δύο παιδιά…

Τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνονται οι δουλειές στη

χώρα μας. Και κάτι ακόμα, μιας και κουβεντιάζουμε για το

Ολυμπιακό Στάδιο. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή συντήρηση στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, και αυτό βεβαίως εγκυ-

μονεί μεγάλους κινδύνους. Όσο για τα υπόλοιπα Ολυμπιακά

έργα, ας μην κουβεντιάζουμε καλύτερα.

Αυτός ήταν τότε ο Αθλητισμός. Από το Φθινόπωρο του

1977 όταν και πάρθηκε η απόφαση επαγγελματοποίησης

του Δημοφιλέστερου Παγκοσμίως Αθλήματος από ανθρώ-

πους εντελώς χωρίς Αθλητικές  Γνώσεις, αλλά και μια

Αθλητική Ηγεσία χωρίς Προσωπικότητα, Θάρρος, και Σε-

βασμό προς τον ίδιο της τον εαυτό, αφού δεν τόλμησε να

πει σε αυτούς τους Δήθεν Κυρίους κάτι πολύ απλό (Πού θα
στήσετε το επαγγελματικό σας Ποδόσφαιρο ;;;; Σε ποια
ΓΗΠΕΔΑ ;;; Αφού ήταν γνωστό, ότι δεν είχαμε, ουτε ένα
“σοβαρό γήπεδο” κάτι που ισχύει μέχρι ΣΗΜΕΡΑ). Για να

βάλεις όμως τέτοια Ζητήματα πρέπει να έχεις ο ίδιος Γνώ-

σεις, και ΝΕΦΡΑ….. Είχαμε ποτέ καμιά τέτοια Αθλητική

Ηγεσία και δεν το ΗΞΕΡΑ;; 

ΣΤΑ  ΠΕΤΡΙΝΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ...

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώθηκε το 17ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής Ανατολικής Ατ-

τικής, που διοργάνωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Νομικό του Πρό-

σωπο «ΘΟΡΙΚΟΣ», η μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση της Ανατολικής

Αττικής και μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. 

Στο αθλητικό γεγονός συμμετείχαν 40 φορείς από όλη την Ελλάδα

με 78 προγράμματα συνολικά, ενώ οι συμμετέχοντες, που ξεπέρασαν

τους 1600, ήταν όλων των ηλικιακών ομάδων, από την προσχολική

ηλικία έως την Τρίτη ηλικία.

Ανάμεσα στις συμμετοχές και τα Τμήματα Γυμναστικής του Προγράμ-

ματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους», του Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-

ΡΩΝΙΟΣ» του Δήμου Μαρκοπούλου,

Το φεστιβάλ  άνοιξε με την παρέλαση-παρουσίαση των συμμετεχόν-

των και τον χαιρετισμό του Δημάρχου Λουκά Δημητρίου και της Πρό-

εδρου του «ΘΟΡΙΚΟΣ» Βελετάκου Ευαγγελίας.

Η αθλητική γιορτή έχει ενταχθεί στο  ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Be Ac-

tive», σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

17ο Φεστιβάλ Γενικής 
Γυμναστικής Αν. Αττικής




