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“Είδες η ΕΟΚ;” Ηταν το σύνθημα προβολής και

διαφήμισης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη-

τας (ΕΟΚ), στις αρχές της ένταξής μας, η οποία με-

τεξελίχθη στην παρούσα Ε.Ε. Στην υπό διάλυση

Ευρωπαϊκή Ενωση. Είδες η Ε.Ε.;

― Από το 4,2% που ήταν η ανεργία τη δεκαετία

του 1970 (πριν μπούμε στην ΕΟΚ), έπεσε στο 2,7%

τη δεκαετία του 1980, εντός ΕΟΚ με κυβέρνηση

“αλλαγής”, Ανδρ. Παπανδρέου (Με-

σογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμ-

ματα - ΜΟΠ), για ν’ αρχίσει ν’

ανεβαίνει η ανεργία, από το 1990

και να φτάσει σταδιακά στο 12,6%

στη δεκαετία του 2000, οπότε και

“τελειώνουν τα ψέματα” και εκτι-

νάσσεται μέσα σε 4 μνημονιακά

χρόνια στο 27% και ουσιαστικά στο

33% με τους ψευτο-απασχολούμε-

νους στις μέρες μας!

Είδες η Ε.Ε. τί “καλό” μας έκανε!

Καθοοόμαστε ή ξενιτευόμαστε!...

Τη δεκαετία του 1970 (Χούντα και Μεταπολίτευση,

τουρκική εισβολή στην Κύπρο - εξοπλιστικά, Πε-

τρελαϊκή κρίση), προτού μπούμε στην ΕΟΚ (Ε.Ε.),

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε

κατά 56,6%, ενώ τη δεκαετία του ‘80, που μπήκαμε

στην ΕΟΚ, η αύξηση έπεσε στο 7,1%, για ν’ αυξη-

θεί και πάλι στο 26, στη δεκαετία του 1990 και στο

23,5 το 2000 - 2010, λόγω κυρίως των Ολυμπιακών

Αγώνων κλπ., για να μειωθεί στη συνέχεια το 2014

κατά 25,6%.       
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΟΥΜΕ
“Αυτή” η “Ενωση” πρέπει ν’ αλλάξει.

Συνθήκες εξ’ υποκλοπής και κλεψιγαμίας

Πρότυπος Βρεφονηπιακός
Σταθμός στην Κερατέα Σελ. 7

“Φυλακισμένος” ο Απόλλων
Ζωστήρ στη Βουλιαγμένη Σελ. 6

Σελίδα 24

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης
Απορριμμάτων στους ΟΤΑ

Υποχρεωτικά η

διαλογή στην

πηγή από 

Δήμους & 

Πολίτες.

Αλλως, μεγάλα

πρόστιμα στους

Δήμους που θα

μετακυλίονται

στους πολίτες.

Ευρεία σύσκεψη

για το θέμα στην

Αντιπεριφέρεια.

Σελίδες 12, 13

Ηλέκτρα Βενετσάνου
Πρωταθλήτρια salsa solo ladies 

Κρίθηκε οριστικά από το ΣτΕ

Δήμαρχος ο Κωνσταντέλλος

Σελίδa 6

Ο Εθνικός Κήπος με τα μάτια
των μαθητών του Γυμνασίου
Βουλιαγμένης Σελ. 10

Αεροψεκασμένοι όλων των
χωρών ενωθείτε Σελ. 16

Καλή κούρσα του ΝΑΟΒ στα
“Παστρικάκεια” Σελ. 22
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Είδες η Ε.Ε.; τί καλό μάς έκανε;

Από κει που είχαμε αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 50%

προτού μπούμε στην ΕΟΚ, να έχουμε μείωση πάνω

από 25% τώρα που μπήκαμε “για τα καλά” και μας

απειλούν με Grexit.

Το δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος έχει κάνει άλμα εκτόξευσης. Από

0,2 δις ευρώ (200 εκατομ.) το 1970 απογειώθηκε στα

315,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 παρά το “κού-

ρεμα”,  (Eurostat 1/2015) ενώ όταν γίναμε το 10ο πλή-

ρες μέλος της ΕΟΚ το 1980, ήταν μόλις 1,5 δις. 

Είδες η Ε.Ε.!

Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, μετά απ’ όλα

αυτά, είναι, τί έχουν πάθει οι Ελληνες με την Ευρω-

παϊκή Ενωση. Μ’ αυτήν την Ε.Ε. Τί μαζοχιστικός πα-

θιασμένος “έρωτας” είναι αυτός και δίνουν κάτι

νούμερα οι δημοσκοπήσεις που παραπέμπουν σε

...ανασκολοπίσεις!

Βέβαια μια τελευταία δημοσκόπηση της Pro-Rata

δίνει πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να

εξαλείφουν το παθολογικό σύμπτωμα εξάρτησης

ενός μεγάλου μέρους του λαού απ’ αυτήν την Ε.Ε.

και το ευρώ!

Φανταστείτε ότι το 44% απάντησε θετικά στο ερώ-

τημα, «αν η ελληνική οικονομία ωφελήθηκε απ’ το
ευρώ”(!) 

Αυτό δείχνει και την επίδραση που ασκούν τα συστη-

μικά “κανάλια” στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Πρέπει να το τονίσω για μια ακόμη φορά: Αφού διέ-

σωσαν το τραπεζικό τους σύστημα, που είχε 18,6 τρι-

σεκατομμύρια ευρώ τοξικά περιουσιακά στοιχεία το

2009 εις βάρος των λαών, ιδιαίτερα των μνημονιακών

χωρών και διέλυσαν την οικονομία της Ελλάδος,

τώρα, ΔΕΝ αποβλέπουν στην ανάκαμψη της οικονο-

μίας της, αλλά στην αρπαγή των πλουτοπαραγωγι-

κών μας πηγών, “για ένα κομμάτι ψωμί”.

Επομένως, δεν “διαπραγματεύονται” για τίποτε άλλο,

παρά μόνον γι’ αυτό. Πρέπει να το χωνέψουμε.

Πλανώμεθα πλάνην οικτράν, εάν πιστεύουμε πράγ-

ματι, στην καλή προαίρεση όλων αυτών που μας πιέ-

ζουν και   μ α τ α ι ο π ο ν ο ύ μ ε !

Είναι “υπάλληλοι” του χρηματοπιστωτικού συστήμα-

τος, της παγκοσμιοποίησης του Κεφαλαίου και της

επιβαλλόμενης πλέον εταιρειοκρατίας.

Γι’ αυτούς, είναι ένα “αγκάθι” η κυβέρνηση Τσίπρα και

πρέπει να το αποβάλλουν. Είναι εμπόδιο στις επιδιώ-

ξεις τους. Και επιδίωξή τους είναι η παγκόσμια κυ-

ριαρχία· η παγκόσμια διακυβέρνηση!

Η υποδούλωση των λαών και η ακόρεστη δίψα τους

για κέρδος. Είναι η νέα Φραγκοκρατία, η νέα αποι-

κιοκρατία.

Ας το καταλάβουμε, λαοί και λαοπρόβλητες κυβερ-

νήσεις και ας αντισταθούμε. Ο αγώνας θα είναι σκλη-

ρός και ανελέητος.

Οποιος υποκύψει άπαξ στους εκβιασμούς, θα υπο-

κύπτει συνεχώς όλο και περισσότερο στους εκβια-

στές!

Είναι χειρότεροι από Χούντα. Η χούντα είναι απρο-

κάλυπτη τυραννία. Αυτοί φέρουν προσωπεία - μάσκες

νομιμότητας και δημοκρατίας, γι’ αυτό είναι πιο επι-

κίνδυνοι· γιατί είναι ύπουλοι.

Πού και πού, τους πέφτουν οι μάσκες και αποκαλύ-

πτουν το πραγματικό τους, φρικαλέο πρόσωπο.

Ιδού λοιπόν οι “δημοκρατικές” αντιλήψεις αυτής της

Ε.Ε.: 

Νταϊσελμπλουμ (Πρόεδρος του Eurogroup)! «Σφά-
λετε αν πιστεύετε ότι δημοκρατία έχουμε εκεί που
ένα εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί ν’ αλλάξει τον
τρόπο που λειτουργεί η Ευρωζώνη».
Γιούνκερ: (Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): «Δεν
υπάρχει δημοκρατική επιλογή εναντίον των συνθη-
κών της Ε.Ε.»!!!

«Αυτές οι δηλώσεις είναι ενδεικτικές του τί πι-
στεύουν οι “ευρω-φανατικοί” για τη δημοκρατία»,
είναι η διαπίστωση που διατύπωσε δημοκρατικός ευ-

ρωβουλευτής, στην ευρωβουλή (δες σχετικό video

στo www.ebdomi.com[@paulnuttallukiprheps.org]).

Μας παροτρύνει, μας προκαλεί και μας παρακαλεί

στην ουσία να προστατεύσουμε τη δημοκρατία που

είναι γέννημα του λαού μας: «Μην ενδίδετε και αν-
τισταθείτε. Είστε οι προστάτες της δημοκρατίας
τώρα...»
Αυτά δεν τ’ αναμεταδίδουν τα “κανάλια” που βλέπετε.

Λένε μόνον αυτά που λένε οι Σόιμπλε, οι μπλουμ, η

Μπίλντ, οι Ντράγκι, οι Γιούνγκερ... γιατί υπηρετούν

τα ίδια συμφέροντα. Κι αφού σας “φτιάξουν”, σας

“διαμορφώσουν” και σας φοβίσουν, εκφράζετε τη

“γνώμη σας”(!) στους δημοσκόπους, “προς θεού, μη
φύγουμε από την Ευρώπη! Αντί “πάσης θυσίας”, στο

ευρώ»! Κι όποιον πάρει το ...ποτάμι. Γιατί, μωρέ, γιατί;

Για να μη στενοχωρηθούν οι πρώην “εθνικόφρονες”,

που μεταλλάχτηκαν σε ευρωλιγούρηδες; 

Και στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν “κομματικές δια-

χωριστικές γραμμές”. Στο στρατόπεδο των ευρωλά-

γνων συνυπάρχουν ριψάσπιδες “δεξιοί” και γιαλαντζί

“αριστεροί”. 

Απ’ την Ευρώπη δεν φεύγουμε, όχι για να μη μας

“φάει ο λύκος”, αλλά  γιατί μας ανήκει ισομερώς. Δεν

υπάρχει “Ευρώπη” χωρίς την Ελλάδα, όπως δεν νο-

είται ολοκληρωμένη και δυνατή Ευρώπη, χωρίς τη

Ρωσία (δεν ακούω να λέγεται). Ολα τ’ άλλα δεν είναι

Ηπειρωτική Ενωση. Είναι ευρατλαντικό κράμα με

αφρο-ασιατικές διαλυτικές σφήνες. Θα μείνουμε λοι-

πόν στην Ε.Ε., αλλά αυτή την Ενωση - που δεν είναι

ένωση - αλλά εταιρικό κράμα, θα την αλλάξουμε.

Οφείλουμε και μπορούμε να την αλλάξουμε. Με συμ-

μαχίες ιδεολογικές - όχι κομματικές - με αντίσταση

και αντίδραση. Οι συνθήκες αυτής της Ε.Ε. είναι σα-

θρές και τρωτές, γιατί δεν έχουν επικυρωθεί από

τους  Λαούς. Εχουν υποκλαπεί· γι’ αυτό είναι ανί-

σχυρες.

Αν δεν σκεφθούμε και δεν πορευτούμε έτσι, αν δεν

αλλάξουμε τους κανόνες, όχι με φτιαχτές κι ευκαι-

ριακές “πλειοψηφίες”, αλλά με τον ορθό λόγο, το δί-

καιο και το κοινό συμφέρον, ματαιοπονούμε και αυτή

η “Ευρωπαϊκή Ενωση” θα διαλυθεί, όπως διαλύθηκε η

Σοβιετική Ενωση μετά από 72 χρόνια, η ΚτΕ*, η

ΗΑΔ** και τόσες άλλες φτιαχτές “Ενώσεις”. Για τις

ΗΠΑ δεν λέω τίποτα. Είναι άλλη ιστορία και είναι

νωρίς ακόμη.

――――――
* ΚτΕ = Κοινωνία των Εθνών: Αντίστοιχος του ΟΗΕ, μετά τον Α’

Παγκόσμιο Πόλεμο.

** ΗΑΔ = Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία (Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία).

MATAIOΠΟΝΟΥΜΕ

“Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας”
στον Πειραιά Σελ. 5

Συνέδριο Ελαιοτεχνίας Σελ. 6

Εισήγηση στη ρωσική λογοτε-
χνία γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

Πόλεις της Ανατολικής Αττικής
Απόστολος Βιτάλης Σελ. 8

σ’ ΕΛ.ΑΣίτικα λημέρια ήρθανε
τρελά χαμπέρια Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Οι Δεινόσαυροι Φαίδρα Φραγκομανώλη-

Κοκκόλα Σελ. 11

Διαδικτυακές συμπεριφορές

υψηλού κινδύνου Σελ. 14

Ελληνική διάλεκτος η Αγγλική

γλώσσα Σελ. 14

Χρήσιμα επαγγέλματα Σελ. 15

Το χρονικό μιας αδιέξοδης πολιτι-

κής πορείας Χρήστος Δρίτσας Σελ. 16

Ετυμολογώ, άρα υπάρχω Σελ. 17

Χρυσοί κι ασημένιοι αθλητές
στον ΓΑΣ Παιανίας Σελ. 23

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
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«ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ»

Το 1ο Διασχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου των Δημοτι-

κών Σχολείων  του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ολοκληρώθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου 2015. Το ήρεμο και θε-

τικό κλίμα που επικράτησε, η όμορφη παρουσία των ομά-

δων των 9 δημοτικών σχολείων της πόλης, αλλά και η καλή

συνεργασία του ΟΑΠΠΑ με τους εκπαιδευτικούς γυμνα-

στές & τους διευθυντές των σχολείων του Δήμου, συνέβα-

λαν σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και κατά γενική

ομολογία ένα ουσιαστικό, διασκεδαστικό αλλά και διδα-

κτικό διήμερο, αφιερωμένο στη μετάδοση του σημαντικού

μηνύματος, «ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», ενάντια στον

σχολικό εκφοβισμό και της ενδοσχολική βία. Για το θέμα

αυτό, με το πέρας των αγώνων, τοποθετήθηκε η ψυχολό-

γος- οικογενειακή θεραπεύτρια Αγγελική Βεργή.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη, την Παρασκευή 8 Μαΐου με προ-

κριματικούς αγώνες & το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 με τους

ημιτελικούς & τελικούς αγώνες, στο Δημοτικό Γήπεδο Πο-

δοσφαίρου του Αθλητικού Κέντρου Βάρης «Κωνταντίνος

Μπαγλατζής». 

Το διασχολικό πρωτάθλημα διάνθισαν οι μαζορέτες του

Αθλητικού Συλλόγου Αμαζόνες Βάρης, όπου μεταξύ των

ημιχρόνων των τελικών αγώνων, αλλά και κατά την τελετή

λήξης, έδωσαν, με τα χορευτικά τους, ένα ιδιαίτερα εορτα-

στικό χαρακτήρα στη διοργάνωση.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, συνεχάρη  όλους τους συντελεστές της διορ-

γάνωσης, από τους μικρούς αθλητές  μέχρι και τους

διευθυντές των σχολείων, γιατί χωρίς την ουσιαστική συμ-

βολή τους δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το Πρω-

τάθλημα. Ανακοίνωσε δε ότι το πρωτάθλημα θα καθιερωθεί

πλέον ως θεσμός για την πόλη. 

Η τελετή λήξης ολοκληρώθηκε με την απονομή μεταλλίων

και κυπέλλων.  

Νικητές οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, τά-

ξεις Γ’ – Δ’ και Ε – Στ.

ΤΑΞΕΙΣ Γ'-Δ΄

1ο Δημοτικό Βάρης – 3ο Δημοτικό Βούλας:        1-0

ΤΑΞΕΙΣ Ε'- ΣΤ' 

Δημοτικό Βάρκιζας – Δημοτικό Βουλιαγμένης:    2-1

1ο Διασχολικό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2015 στα 3Β

Συγχαρητήρια!

Δίνουμε θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές των Δημοτικών

Σχολείων στη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη που έδωσαν

τον καλύτερό τους εαυτό για να διεξαχθεί σε υψηλό επίπεδο το

1ο Διασχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για δημοτικά σχολεία

του Δήμου 3Β. 

Συγχαρητήρια αξίζουν και οι

γυμναστές και δάσκαλοι των

παιδιών που αφιέρωσαν και

αφιερώνουν όλο τους το είναι

για να μεταδώσουν στη νεο-

λαία μας τις αρχές του ευ

αγωνίζεσθαι που όλοι είδαμε

από τις κερκίδες. Ήταν μια με-

γάλη εκδήλωση, με ένα ση-

μαντικό κοινωνικό μήνυμα

κατά της βίας στα σχολεία και υπέρ της φιλίας και της συνεργα-

σίας, αξιών που μέσω του αθλητισμού μπορούν να εμπεδωθούν

με τον καλύτερο τρόπο. 

Η “Δημοτική Βούληση” Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με επικε-

φαλής τον Δημοσθένη Δόγκα, υποστηρίζει τις διοργανώσεις του

σχολικού αθλητισμού και προτείνει την άμεση διεύρυνσή τους.

Στόχος πρέπει να είναι να επεκταθεί ο θεσμός στη δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση, αλλά και σε άλλα αθλήματα (μπάσκετ και βόλεϋ)

που θα δώσουν δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους μαθητές

των τριών πόλεων, σε αγόρια και κορίτσια. 
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Σάββατο 23/05 – Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα

20.30 –Συναυλία των καθη-

γητών των μουσικών εργα-

στηρίων

Πέμπτη 28/05 – Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα 

19.00 – Εγκαίνια Παιδικών

Εικαστικών Εργαστηρίων

Δημοτικής Ενότητας Γέ-

ρακα (έως 02/6)

18.30 –  Θεατρικό Δρώμενο

Νηπίων - Εργαστήρι Παιχνι-

διού και Αυτοσχέδιου Πα-

ραμυθιού  Δημοτικής Ενότ.

Γέρακα

Παρασκευή 29/05  – Πολιτι-

στικό Κέντρο «Οινοποιείο

Πέτρου»  

19.30 – Θεατρική Παρά-

σταση "ΟΔΥΣΣΕΒΑΧ" της

Ξ. Καλογεροπούλου. Δια-

σχολική Ομάδα– Θεατρικά

Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης 

Σάββατο 30/05– Πολιτιστικό

Κέντρο Γέρακα 20.30 – Συ-

ναυλία των μαθητών των

μουσικών εργαστηρίων

Πολιτιστική Ανοιξη

στην Παλλήνη

Ανταλλακτικό Παζάρι 

στο Δήμο Παλλήνης

Η Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Παλλήνης διοργα-
νώνει μεγάλο Ανταλλακτικό Παζάρι.

Ελάτε να ανταλλάξουμε:
βιβλία, το Σάββατο, 16 Μαϊου 2015, από τις 10:00
έως τις 15:00 & ρούχα και παιχνίδια (καθώς και
υποδήματα, λευκά είδη και είδη οικιακού εξοπλι-
σμού)  το Σάββατο, 23 Μαϊου 2015,
από τις 10:00 έως τις 15:00 στο χώρο του Κέντρου
Διά Βίου Μάθησης  (Λ. Λεονταρίου, πλησίον 4ου Δη-
μοτικού Σχολείου Παλλήνης).
Δίνουμε ό,τι δε χρειαζόμαστε, 
παίρνουμε ό,τι έχουμε ανάγκη!

«Ο Μάης των Παραμυθιών» 
Παρουσίαση βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγω-

γής (Ο.Α.Π.Π.Α.) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, διοργανώνει στις 16 και 23 Μαΐου, στις 18:00 «ΤΟΝ

ΜΑΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ» με 2 συγγραφείς, 3 ηθοποιούς,

διαδραστικά παιχνίδια και άλλες πολλές εκπλήξεις.

Οι παρουσιάσεις των βιβλίων «Φραντζέσκο, αταξία στην
τάξη και στην ένταξη» και «Μια ζεστή μικρή αγκαλιά»,
θα γίνουν μέσα από δραματοποίηση, με την ενεργό συμ-

μετοχή των παιδιών και πολλά διαδραστικά παιχνίδια. Κι-

νητικά και θεατρικά παιχνίδια και εργαστήρι γραφής θα

κρατήσουν σε εγρήγορση το ενδιαφέρον των παιδιών.

Το πρώτο βιβλίο «Φραντζέσκο, αταξία στην τάξη και στην
ένταξη» της Στέλλας Καγιάντα απ τις εκδόσεις Σταμάτη,

θα παρουσιαστεί το Σάββατο 16 Μαιου στις 18:00  στο 2ο

Δημοτικό Βούλας, (Ασκληπιού & Πλαπούτα 7) και απευ-

θύνεται σε παιδιά 8-12 ετών.

Το δεύτερο βιβλίο «Μια ζεστή μικρή αγκαλιά» της Μά-

νιας Καπλάνογλου απ’ τις εκδόσεις Πατάκη, θα παρου-

σιαστεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 18:00 στο 1ο Δημοτικό

Βάρκιζας, (Τιτάνων 16) και απευθύνεται σε παιδιά 4-8

ετών.

Στις παρουσιάσεις θα παρίστανται και ο δύο συγγραφείς,

για να συναντήσουν και να λύσουν όλες τις απορίες των

μικρών αναγνωστών τους.

3ήμερη Εκδρομή 

Θεσσαλονίκη - Οχυρό Ρούπελ

Λίμνη Κερκίνη - Αρχαία Πέλλα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” ορ-

γανώνει τριήμερη εκδρομή, από Σάββατο 30 Μαΐου

μέχρι Δευτέρα 1 Ιουνίου,  στο Οχυρό Ρούπελ, Λίμνη

Κερκίνη και Αρχαία Πέλλα. Είναι μία εκδρομή σε τό-

πους που θα σας δώσει δυνατές συγκινήσεις και πα-

νέμορφες εικόνες.

Αναχώρηση 7π.μ.  από οδό Σωκράτους (έναντι

φούρνου Στεργίου).  Διαμονή στη Θεσσαλονίκη σε

5άστερο ξενοδοχείο.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο 110 €, σε μονόκλινο

140€ & σε τρίκλινο 95€.

Περιλαμβάνει μεταφορά, 2 διανυκτερεύσεις, πρωινό

σε μπουφέ, ξεναγό στην αρχαία Πέλλα.

Πληροφορίες: Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018,

Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Προσκυνηματική 3ήμερη

Εκδρομή στη Κεφαλονιά

H ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βούλας οργανώνει

τριήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Κεφαλο-

νιά, από 19 έως 21 Ιουνίου.

Τιμή:   120€ κατ’άτομο σε δίκλινα/τρίκλινα  δωμάτια
Στην τιμή Περιλαμβάνονται:    

-    Όλες οι μεταφορές με λεωφορείο όπως ορίζει το πρόγραμμα.

- To Πλοίο - Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στο Λυξούρι στη

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ                 

-    Πρωινό στο ξενοδοχείο. Φόροι και Φ.Π.Α.   

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 60€

έως 1/06/2015 στην Κατερίνα Μάρκου  τηλ: 6945801499

O Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση συ-

νεχίζουν τις εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πολιτιστι-

κής Ανοιξης, που διοργανώνουν κάθε χρόνο.

Προβολές Ντοκιμαντέρ στη Βούλα

Η Κοινωνική Υπηρεσία του  Δήμου Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, στο πλαίσιο των κοινωνικών της δραστηριοτή-

των, διοργανώνει αφιέρωμα, που διαπραγματεύεται

σοβαρά κοινωνικά θέματα, με προβολή  ντοκιμαντέρ. 

Ντοκιμαντέρ γνωστών δημιουργών, που γνώρισαν επιτυ-

χία.  Οι προβολές πραγματοποιούνται σε  συνεργασία με

το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στην Πνευματική

Εστία της Βούλας.

Τρίτη 19/5/2015  

Εκατό (100) (2012) του Γεράσιμου Ρήγα

Ένα αποκαλυπτικό πορτραίτο για το πως λειτουργεί το Κέν-

τρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης Αττικής. Πολίτες

απεγνωσμένοι για βοήθεια και επικοινωνία στο χάος της

σύγχρονης αστικής πραγματικότητας .

Tρίτη 26 Μαΐου “Ο Μανάβης”, του Δημ. Κουτσιαμπασάκου

Μια οικογένεια εξυπρετεί εδώ και δεκαετίες τα χωριά της

Νοτιοδυτικής Πίνδου και σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Τρυφερή ματιά για τους αφανείς ήρωες της ελληνικής

επαρχίας. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ

ΛΟΦΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΝΥΚΑΣ

Η Εναλλακτική Δράση  θα πραγματοποιήσει περιήγηση

και ξενάγηση την Κυριακή 24 Μαΐου, στον Άγιο Δημή-

τριο Λουμπαρδιάρη - Φυλακή Σωκράτη - Μνημείο Φιλο-

πάππου-Εκκλησία του Δήμου, στο λόφο των Μουσών και

στο λόφο της Πνύκας, ξεκινώντας από την βασιλική του

Αγίου Δημητρίου.

Συνάντηση 10 πμ σταθμό Μετρό Ακρόπολης 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                                                               

Μιμίκα Θεοδωρίδου 2108963660 (10πμ-2μμ) 

6982209948  ή στο email ena.drasi@gmail.com

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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“Η κρίση και οι επιπτώσεις

στη ζωή μας”

O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών η “Απολλωνία”

οργανώνει εκδήλωση με θέμα “Η κρίση και οι επι-
πτώσεις στη ζωή μας” την Κυριακή 17 Μαΐου στις

8μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Καραμανλή 18

δίπλα από το Δημαρχείο) στη Βούλα.

Ομιλητής θα είναι ο Ματθαίος Γιωσαφάτ ψυχίατρος

- ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας.

Θα ακολουθήσει συζήτηση. Eίσοδος ελεύθερη.

Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων
Σάββατο16 Μαΐου 2015 18:00-01:00 

• Υποδοχή με ...κρασί

• Έκθεση ζωγραφικής «Π. Τέτσης: Η αποθέωση του
τοπίου. Ζωγραφική 2010-2014»
• Path performance 2 ατόμων στον 3ο όροφο. Ώρα

έναρξης: 19.30 

• Μουσικοχορευτικά δρώμενα από τη Σχολή «Ραλ-

λού Μάνου» στους εκθεσακούς χώρους. «Αρμός»

στις 20.00 (4ος, 3ος, 2ος όρ.), «Κρανάη» στις 20.20

(3ος όρ.) και «Reboot» στις 21.00 (3ος όροφος)

• Σόλο πρόγραμμα για βιολί με τον Πέτρο Χρηστίδη,

με κομμάτια Bach & Paganini στον 2ο όροφο. Ώρα

έναρξης: 20:30

• Τζαζ ντούο για πιάνο και σαξόφωνο στον προαύ-

λιο χώρο. Γιώργος Κωνσταντάκης, τενόρο σαξό-

φωνο και Γιάννης Χατζηιωάννου στο πιάνο με

μουσικές των Louis Armstrong, Duke Ellington, Th-

elonious Monk και Miles Davis. Ώρα έναρξης: 21:45

• Προβολή του ντοκιμαντέρ «Παναγιώτης Τέτσης:
Παίζοντας με τα χρώματα» του Γιάννη Βαμβάκα.

Ώρα έναρξης προβολής: 22:30. Διάρκεια: 100’

• Ειδικό εορταστικό menu στο Café Merlin

Είσοδος Ελεύθερη

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ

Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1Αθήνα, τη. 210 3611.206

Ποιητική βραδιά 

αφιερωμένη 

στον Νίκο Καββαδία

Η Ομάδα Πολιτισμού του Λιμανιού της Αγωνίας

συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέ-

ρας Θάλασσας με τη διοργάνωση Αφιερώματος

στον Νίκο Καββαδία την Τετάρτη 27 Μαΐου στις

21:00 στο μαγευτικό εξώστη του Μεγάρου ΟΛΠ,

μέσα στο λιμάνι.

“Γεια σου, Περαία αθάνατε”

Ο Δήμος Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

και το Αρχείο Κουνάδη σας προσκαλούν στη ρεμ-

πέτικη συναυλία με τίτλο: «Γεια σου, Περαία αθά-

νατε» την Τετάρτη 27 Μαΐου, 9μ.μ. στην Πέτρινη

Αποθήκη του ΟΛΠ (πύλη Ε2).

«Πειραιάς: Το λιμάνι 

των τριήρων»

Το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος συμμετέχοντας στις

εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τον εορτασμό της Ευ-

ρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας παρουσιάζει την ειδική πε-

ριοδική έκθεση «Πειραιάς: Το λιμάνι των τριήρων» από

την Πέμπτη 28 Μαΐου έως & την Κυριακή 31 Μαΐου 2015

με διευρυμένο ωράριο. Τα εγκαίνια έκθεσης θα πραγμα-

τοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στις 19:30.

Παρουσίαση έκθεσης με φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα

και αναπαραστάσεις που θα ζωντανεύουν την ιστορία και

λειτουργία των νεωρίων του Πειραιά, τα οποία στέγαζαν

τον στόλο των περίφημων τριήρων την εποχή της ακμής

της ναυτικής δύναμης της αθηναϊκής δημοκρατίας.

Τραβιάτα
Όπερα σε τρεις πράξεις του Τζουζέππε Βέρντι

H Εθνική Λυρική Σκηνή ολοκληρώνει τη χειμερινή πε-
ρίοδο στο Θέατρο Ολύμπια στις 16, 17, 20, 22, 23 Μαΐου,
με τη δημοφιλέστατη Τραβιάτα του Βέρντι, την τραγική
ιστορία της «κυρίας με τις καμέλιες» που θα παρουσια-
στεί στην κλασική σκηνοθεσία του Νίκου Σ. Πετρόπουλου,
σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη.
Στην Τραβιάτα ο Βέρντι επιτυγχάνει ένα λεπτομερές ψυ-
χογράφημα της ηρωίδας του. Ανάλογα με τις μεταπτώ-
σεις στην ψυχολογία της, ο Βέρντι συνθέτει για την φωνή
με διαφορετικό τρόπο στην κάθε πράξη. 
Θέατρο Ολύμπια
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Ταμεία Θεάτρου Ολύμπια - Ακαδημίας 59-
61, Αθήνα , Τηλ.: 210 3662 100 

Στην παράσταση, το Σάββατο 16 Μαΐου 2015, θα διατε-
θούν 150 θέσεις για ανέργους στην τιμή των 5€

“Ξεκίνημα”
Οικολογικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής

Mέσα στη φύση, σε έναν χώρο τεσσάρων στρεμμά-

των (Ερχείας 4 κοντά στο Κ.Υγείας Κορωπίου) παι-

διά προσχολικής ηλικίας βιώνουν τα καλά της

φύσης, στο βιωματικό Οικολογικό Κέντρο Προσχο-

λικής Αγωγής “Ξεκίνημα”.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7μ.μ. μπορείτε να βρε-

θείτε εκεί με τα παιδιά σας, στη “Γιορτή της Ανοι-

ξης”, που οργανώνει το “Ξεκίνημα” με πλούσια

δράση για τα παιδιά.

Πρόγραμμα:

19:00 - 20:30 Εργαστήρι Εικαστικών για παιδιά προ-

σχολικής ηλικίας με τη βοήθεια Παιδαγωγών.  Εργα-

στήρι Φυτωρίου με τη συμμετοχή των παιδιών και των

γονιών τους. 

20.30 Παράσταση Καραγκιόζη από τον καραγκιοζοπαί-

χτη Νταγιάκο Γιάννη με το έργο “Ο Καραγκιόζης Οικο-
λόγος”.
Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ενεργή συμμετοχή
των παιδιών, σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, σας
καλούμε να συμβάλλετε, φέρνοντας ανακυκλώσιμα υλικά
(εφημερίδες, κουτάκια αλουμινίου κ.α.)
Διευθύντρια είναι η Κατερίνα Αράπη

Δάσκαλος - Περιβαλλοντολόγος ο Χρήστος Βασιλείου

Πληροφορίες 210 6625.165, 6936119671

«Ένα Φανταστικό Ψηφιακό
Μουσείο. Μνημειακά έργα
του Ελ Γκρέκο στο Τολέδο

και το Εσκοριάλ»

➢ 16 Μαΐου 2015: Επίσκεψη στην Εθνική Γλυπτοθήκη

(Άλσος Στρατού, Γουδί), όπου μπορούμε να θαυμάσουμε

την έκθεση με τίτλο: «Ένα Φανταστικό Ψηφιακό Μουσείο.
Μνημειακά έργα του Ελ Γκρέκο στο Τολέδο και το Εσκο-
ριάλ». Έχουν «μεταφερθεί» στην Αθήνα τα πιο σημαντικά

μνημειακά έργα των ζωγράφων που δεν μπορούν να ταξι-

δέψουν είτε λόγω μεγέθους, είτε γιατί βρίσκονται σε

ναούς και θρησκευτικά ιδρύματα. Με τη βοήθεια εξελιγ-

μένης ψηφιακής τεχνολογίας ανασυντίθενται σύνολα (ει-

κονοστάσια, παρεκκλήσια κ.ά.) που έργα τους είναι

σήμερα διασκορπισμένα σε μουσεία και συλλογές ανά τον

κόσμο. Φωτογραφικό υλικό που παραγγέλθηκε ειδικά για

το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα της περιήγησης στην

έκθεση, εισάγοντας τον θεατή στο ίδιο το γίγνεσθαι της

δημιουργίας. Τα έργα της έκθεσης προβάλλονται σε οθόνη

διαστάσεων 4Χ6 που επιτρέπει να τα δούμε στις φυσικές

τους διαστάσεις και επίσης αναλύονται και τοποθετούνται

στο καλλιτεχνικό, ιστορικό, κοινωνικό και ιδεολογικό τους

πλαίσιο με πλήθος από εικόνες που συνοδεύουν τα σχό-

λια. Η παρουσίαση επενδύεται με τη μουσική του Βαγγέλη

Παπαθανασίου για τον Ελ Γκρέκο που παραχωρήθηκε από

τον συνθέτη, καθώς και με λειτουργική ισπανική μουσική

της εποχής.

«Φιλουμένα Μαρτουράνο»

➢ 22 Μαΐου 2015: Θεατρική παράσταση στο Εθνικό Θέα-

τρο (ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ», Αγίου Κων-

σταντίνου 22-24): «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του

Εντουάρντο ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φα-

σουλή  (Με τους: Ελένη Ράντου, Άλκη Κούρκουλο, Βίλμα

Τσακίρη, Μαρία Κωνσταντάκη, κλπ). 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΗΣ “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 

Συναυλία με τον Παπακωνσταντίνου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προσκαλεί στη συναυλία του  Βα-

σίλη Παπακωνσταντίνου με την Ορχήστρα Νέων και την

Παιδική-Νεανική Χορωδία  του Δήμου οι οποίοι θα πα-

ρουσιάσουν έργα του  μεγάλου  Έλληνα Μουσικοσυνθέτη

Μίκη Θεοδωράκη  το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8:30μ.μ στο

αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ στο Λαύριο. Διευθύνει ο  μαέ-

στρος Ευτύχης Ζαρμπ. Είσοδος Ελεύθερη.
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Συνέδριο Ελαιοτεχνίας  
16-17 Μαΐου, 

ξενοδοχείο Divani Caravel-Αθήνα

7ο Αριστείον ελαιολάδου 2015

Με “τάση φυγής προς τα μπρος”, οργανώνεται μια εκδή-

λωση με πολλές προτάσεις για αύξηση των εξαγωγών

ελαιολάδου, για νέες ιδέες. Το συνέδριο “Εξαγωγές ελαι-
ολάδου, προοπτικές & δυνατότητες” ήρθε να καλύψει το

κενό της ενημέρωσης γι’ αυτόν τον κλάδο και να τονίσει

θέματα όπως προετοιμασία εταιρείας και προϊόντος για

μια επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, τιμολόγηση

προϊόντος, inco terms διασφάλιση πληρωμής, κατοχύ-

ρωση εμπορικού σήματος, μεταφορές εξαγωγικών προ-

ϊόντων, προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη &

ανταγωνιστική εξαγωγική δραστηριότητα, διαδικαστικά

δασμολογικά  Κίνας – Ρωσίας, διαδικαστικά δασμολογικά

Αμερικής, ασφάλιση εξαγωγικών κινδύνων, χρηματοδό-

τηση εξαγωγών, η μεσογειακή διατροφή ισχυρό εργαλείο

για την προβολή ελληνικού ελαιόλαδου, export branding:

κατακτήστε τις διεθνείς αγορές με “όπλο” την εικόνα,

πολυπολιτισμικό marketing, συσκευασία του ελαιολάδου

ως συντελεστής προώθησης των εξαγωγών, ιδιαίτερες

απαιτήσεις εργαστηριακών αναλύσεων ανά εξαγωγικό

στόχο, ποιότητα ελαιολάδου κριτήριο για καλύτερες εξα-

γωγές, κ.ά. 

http://www.aristionawards.gr/el/sinedrio/

Ο διαγωνισμός 7ο ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ 2015 έχει δύο σκέλη. 

Το πρώτο σκέλος είναι ο διαγωνισμός ποιότητας εξαιρε-

τικού παρθένου ελαιολάδου (Ισχυρής, Μέτριας και Ελα-

φράς έντασης Φρουτώδους), το δεύτερο σκέλος είναι για

την ανάδειξη της καλύτερης συσκευασίας τυποποιημένου

ελαιολάδου.

http://www.aristionawards.gr/el/formes-simmetochis/

Τράπεζα Χρόνου 

στο Δήμο Παλλήνης

Τα μέλη της Τράπεζας Χρόνου του Δήμου Παλλήνης,

σας προσκαλούν σε συνάντηση γνωριμίας και ανταλ-

λαγής απόψεων, με θέμα: «Η αξία της αχρήματης –
αμοιβαίας ανταλλαγής προϊόντων- υπηρεσιών».
Δηλαδή, το να προσφέρεις μια υπηρεσία-εργασία ή ένα

προϊόν σε κάποιον, δίχως να πάρεις χρήματα αλλά αν-

τίστοιχα να πάρεις πίσω κι εσύ μια υπηρεσία ή ένα προ-

ϊόν από κάποιον άλλον, δίχως να δώσεις χρήματα, 

Η συνάντηση έχει προγραμματισθεί για την Τετάρτη 27

Μαΐου και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Γέρακα (Ιθάκης 12). 

Έτσι, θα γίνει μια προσπάθεια κινητοποίησης και κοι-

νωνικοποίησης της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Παλ-

λήνης,  ώστε τα μέλη της να αλληλοβοηθιούνται στις

καθημερινές τους εργασίες και να βιώσουν το αίσθημα

της αλληλοπροσφοράς και της δημιουργικής συνεργα-

σίας.

Στόχος αυτού του κοινωνικού δικτύου είναι να εντάξει

τα μέλη της σε ένα κοινωνικό σύνολο, στο οποίο θα

μπορούν να μοιραστούν κοινά ενδιαφέροντα,  να

έχουν κοινές επιδιώξεις, να νιώσουν το αίσθημα της

παραγωγικότητας και τελικά να επανακτήσουν τους

επαγγελματικούς και κοινωνικούς τους στόχους.

Πληροφορίες: τηλ: 2106604656
http://trapezaxronoupallinis.drasemko.gr

Tέλος παίρνει η δικαστική εκκρεμό-

τητα που αφορούσε τις δημοτικές

εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, στο

Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμέ-

νης, με την 1717/15 απόφαση του

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ),

η οποία απορρίπτει την αίτηση αναί-

ρεσης της παράταξης του  Σπύρου

Πανά, κατά της επίσης απορριπτικής

απόφασης του διοικητικού πρωτοδι-

κείου Πειραιά (εκλογοδικείο). Με

την απόφαση αυτή επικυρώνεται

οριστικά και αμετάκλητα η εκλογική

νίκη του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

και του συνδυασμού «Βάρη Βούλα

Βουλιαγμένη – Πόλη για να Ζεις».

Με αφορμή την απόφαση αυτή, ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

δήλωσε: «Η δεύτερη καθαρή και
πλήρης δικαστική απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας αυτή τη
φορά, δικαιώνει με τον καλύτερο
τρόπο τη στάση μας καθ’ όλη τη
διάρκεια, της δυσάρεστης για την
περιοχή μας, αυτής δικαστικής δια-
μάχης. Τόσο εγώ όσο και οι συνερ-

γάτες μου κρατήσαμε επί έναν
χρόνο χαμηλούς τόνους και δεν
σπεκουλάραμε, προδικάζοντας το
αποτέλεσμα δικαστικών αποφά-
σεων, όπως κατά κόρον και κατά

συρροή συνέβαινε ακόμα και μέχρι
πριν λίγες μέρες από ορισμένους.
Οφείλω ωστόσο να δηλώσω σήμερα
την απόλυτη ικανοποίηση μου για το
γεγονός ότι η δικαιοσύνη στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων και απέ-

δειξε αυτό που είχα δηλώσει από
την αρχή για το θέμα, ότι οι εκλογές
κερδίζονται στις κάλπες και όχι στις
αίθουσες των δικαστηρίων. Εμείς,
από την 1η Σεπτεμβρίου που αναλά-
βαμε την ευθύνη της διοίκησης του
Δήμου, λειτουργήσαμε και λειτουρ-
γούμε με προοπτική πενταετίας, μην
επιτρέποντας στη δικαστική εκκρε-
μότητα να αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα στις ενέργειες και τον
προγραμματισμό μας. 

Σήμερα, συνεχίζουμε με την ίδια
αποφασιστικότητα, προκειμένου να
ολοκληρώσουμε το έργο που μας
εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας.
Οι πόρτες μας ήταν και θα είναι
πάντα ανοιχτές για όλους όσοι επι-
θυμούν να εργαστούν και να συνερ-
γαστούν για το καλό και την πρόοδο
της περιοχής μας. Μακριά από αλα-
ζονικές και αμετροεπείς συμπεριφο-
ρές, κινούμαστε με γνώμονα τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των συμπολιτών μας και την υλοποί-
ηση του προγράμματός μας».

Τελεσίδικα δήμαρχος στα 3Β 

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Κρίθηκε οριστικά από το ΣτΕ

O αρχαίος Ναός “Απόλλων Ζωστήρ”, βρίσκεται φυλακισμέ-

νος μέσα στις εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης,

και δεν επιτρέπεται στο κοινό να τον επισκεφθεί!!!

Η από ετών προσπάθεια  και επιτυχία, φορέων και πολιτών,

να γίνει επισκέψιμος ο ναός φαίνεται ότι ενοχλεί τους

νέους ενοίκους και το κόβουν.

Ετσι μας καταγγέλει η “Εναλλακτική Δράση” η οποία επι-

σκέφθηκε το ναό με τον Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών υποθέ-

σεων της Διεθνούς Οργάνωσης των Φίλων της Γης και δεν

τους επέτρεπαν να εισέλθουν στο χώρο.

Θα πρέπει ο Δήμος 3Β, όπου υπάγεται χωροταξικά και ο

Αστέρας, να αντιδράσει άμεσα. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Διαμαρτυρία

Για μια ακόμη φορά οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου “ΑΣΤΕΡΑΣ” επε-

χείρησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση στο Ναό του Απόλλωνα

Ζωστήρα, επειδή αντιμετωπίζουν το μνημείο σαν ιδιοκτησία τους.

Η “Εναλλακτική Δράση” διαμαρτύρεται, διότι στις 8/5/2015 έγινε

και πάλι προσπάθεια από τους υπευθύνους της επιχείρησης να

απαγορευθεί η επίσκεψη σε κατοίκους του Δήμου Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης, μέλη του ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης, όπως και

στον Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών υποθέσεων της Διεθνούς Οργάνω-

σης των Φίλων της Γης David Heler.

Επειδή επανειλημμένα παρεμποδίζονται οι πολίτες να επισκε-

φτούν το μνημείο, υπενθυμίζουμε στην επιχείρηση και κυρίως στην

ιδιοκτησία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “ΑΣΤΕΡΑΣ” στη

Βουλιαγμένη ότι ο ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα είναι μνημείο

πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς και μάλιστα ενταγμένο

σε προστατευόμενη ζώνη Α. Για το λόγο αυτό θα θεωρήσουμε

προσβολή στην ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας και  της

χώρας μας κάθε μελλοντική απόπειρα παρεμπόδισης πολιτών να

επισκεφθούν το Ναό.  

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς (Δημοτική Αρχή- Περιφέρεια-

Υπουργείο Πολιτισμού και Υπουργείο Τουρισμού) να μεριμνήσουν

ώστε να σταματήσει η Διεύθυνση του ξενοδοχείου “ΑΣΤΕΡΑΣ” την

απαράδεκτη αυτή τακτική και να εξασφαλισθεί η ελεύθερη πρό-

σβαση  των πολιτών στο αρχαιολογικό μνημείο.

11/5/2015

Το ΔΣ της Εναλλακτικής Δράσης

“Φυλακισμένος” ο αρχαίος ναός “Απόλλων Ζωστήρ” 

στον Αστέρα Βουλιαγμένης
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής εγκαινίασε τον νέο υπερσύγ-

χρονο πρότυπο Βρεφονηπιακό Σταθμό Κερατέας, την

Κυριακή 10 Μαΐου.

Πρόκειται για ένα βιοκλιματικό βρεφονηπιακό

σταθμό, σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές

για την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική ψυχοσω-

ματική ανάπτυξη των παιδιών, ένα πρότυπο σχολείο,

με ενταγμένες στην κατασκευή του όλες τις αρχές

τις αειφόρου ανάπτυξης, τόσο στον αρχιτεκτονικό

του σχεδιασμό, όσο και στην ενεργειακή του τροφο-

δότηση με το υπερσύγχρονο σύστημα BMS και να

προστατεύεται το περιβάλλον, ενώ παράλληλα να δη-

μιουργεί ιδανικές συνθήκες θερμότητας, ψύξης και

εξαερισμού. Επιπλέον, το υπερσύγχρονο σύστημα

πυρασφάλειας μαζί με την παθητική πυρασφάλεια

του κτιρίου και τον ευρύχωρο αρχιτεκτονικό σχεδια-

σμό του, τον καθιστά μοναδικό πρότυπο βρεφονη-

πιακό σταθμό στην Αττική. 

Το συγκεκριμένο έργο συνολικού προϋπολογισμού

2.100.000€ υλοποιήθηκε μέσω ΕΣΠΑ. Η σύμβαση του

έργου υπογράφτηκε το 2010, η κατασκευή του ολο-

κληρώθηκε πρόσφατα και αναμένεται άμεσα να ξεκι-

νήσει η λειτουργία του. 

Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος ευχήθηκε

καλή αρχή στη λειτουργία του νέου σταθμού, τόνισε

πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής για την

πόλη της Κερατέας που αποτελεί σημαντική στήριξη

και πολύτιμη βοήθεια για τους εργαζόμενους γονείς,

αλλά και προθάλαμο κοινωνικοποίησης των παιδιών

και εισαγωγής τους στη μάθηση και τη γνώση.

Ενημέρωσε ότι στο νέο πρόγραμμα που καταρτίζει

αυτή την περίοδο η Περιφέρεια, έχει συμπεριλάβει

όλες τις προτάσεις που έχουν υποβάλει οι δήμοι για

υλοποίηση και τόνισε ότι θα πρέπει εντατικά και με-

θοδικά να συνεργαστούν όλοι γιατί τα ευρωπαϊκά

κονδύλια είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που το-

νώνουν την ελληνική οικονομία και την ελληνική

αγορά.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν οι βουλευτές Περιφέ-

ρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας και Βασίλης Οικο-

νόμου, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς,

ο πρώην δήμαρχος Λαυρεωτικής Κώστας Λεβαντής

και ο πρώην δήμαρχος Κερατέας Σταύρος Ιατρού, αν-

τιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, ο δημοτικός σύμ-

βουλος των 3Β και επικεφαλής της “Δημοτικής

Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, εκπρόσωποι φο-

ρέων της πόλης και κάτοικοι της περιοχής.

Ο Δημοσθένης Δόγκας έδωσε συγχαρητήρια στον

Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτρη Λουκά, και στη δι-

οίκηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου “Κέφαλος”

για το έργο που επιτελούν για τους κατοίκους και δή-

λωσε ότι ο τρόπος κατασκευής αυτού του σταθμού

“πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για
τους Δήμους όλης της χώρας”. 

Ο Δημοσθένης Δόγκας συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο

των Ανεξάρτητων Ελλήνων στην Ανατολική Αττική

και το ενδιαφέρον του για την περιοχή είναι έκδηλο.

Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός στην Κερατέα

"Διαφορετικότητα, Ρατσισμός,

Εκφοβισμός:

Τι κάνουμε στις γειτονιές και

στα σχολεία;"

Το Πολιτιστικό Τμήμα της Ο.Μ. Βάρης – Βούλας

– Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ οργανώνει εκδή-

λωση με θέμα: "Διαφορετικότητα, Ρατσισμός,
Εκφοβισμός: Τι κάνουμε στις γειτονιές και στα
σχολεία;"

Θα μιλήσουν: 

Βασιλική Κατριβάνου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,

υπεύθυνη για τα δικαιώματα, Εκπαιδεύτρια στην

επίλυση συγκρούσεων

Πέτρος Σαπουντζάκης, Εκπαιδευτικός 

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου

στις 7:30μμ. στην Πνευματική Εστία Βούλας, Αγ.

Ιωάννου 3, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης. 

O αντιπεριφερειάρχης, ο νυν δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημ.
Λουκάς και δύο πρώην δήμαρχοι Λαυρεωτικής & Κερατέας
(Λεβαντής, Ιατρού) κόβουν την κορδέλα.

Ο βουλευτής της Ν.Δ. Αθ. Μπούρας με τον πολιτευτή των
Αν.Ελ. Δημοσθένη Δόγκα και την πρόεδρο του φιλοθηρα-
ματικού Συλλόγου Κερατέας Ελμα Δόγκα.

Νέα Διοίκηση στο Φιλοθηραματικό

Σύλλογο της Κερατέας

Στις 3 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματι-

σμένες εκλογές στον Φιλοθηραματικό - Κυνηγετικό

Σύλλογο Κερατέας “Αρτεμις”

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ωως

εξής:

Πρόεδρος: Ελμα Δόγκα

Αντιπρ.: Κων/νος Ιωάννου

Γεν. Γραμ.: Ιωάννης Αλεξίου

Ταμίας: Σωτήρης Γκίκας

Μέλη: Ιωάννης Βαμβούνης, Ιωάννης Μιχά-

λης & Νικόλαος Πρίφτης

Η πρόεδρος εκλέγεται για δεύτερη θητεία, μετά την

πρώτη, ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία της, που ανέ-

δειξε το Σύλλογο με πολλές εκδηλώσεις.

Ευχόμαστε καλό έργο στη νέα διοίκηση.
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Πόλεις της Ανατολικής

Αττικής

Παλλήνη

Με την κατασκευή του νέου αερο-

δρομίου Αθηνών στα Σπάτα

επήλθε και μια άνοδος στην οικι-

στική ανάπτυξη των γύρω περιο-

χών, μεγαλώνοντας τα χωριά σε

κοινότητες, τις κωμοπόλεις σε πό-

λεις. Τα ως το 2001, κυρίως αγρο-

τικά περίχωρα της Αθήνας,

εξελίχθηκαν και συνδέθηκαν κα-

τασκευάζοντας νέους δρόμους ή

διαπλατύνοντας τους υπάρχον-

τες. Δυστυχώς, η αλλαγή αυτή

δεν έγινε κατόπιν ολοκληρωτικού

πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά

με τον γνωστό ''Ελληνικό τρόπο''.

Ακόμα και όταν υπάρχουν οι προ-

ϋποθέσεις για να γίνει κάτι σωστά

εμείς το καταλύουμε για να το

φτιάξουμε όπως βολεύει τον κα-

θένα την εκάστοτε στιγμή.

Παλλήνη: Υπήρχε σαν πόλη πάνω

και κάτω απ' την παλιά οδό Μαρα-

θώνος και τριπλασιάστηκε σε πλη-

θυσμό ως το 2011. Επιμένω στο

οδό και όχι λεωφόρο· δεν νοείται

τέτοια με δυο λωρίδες ανά κατεύ-

θυνση και με τη μια συνέχεια με

σταθμευμένα οχήματα. Χωροτα-

ξικά επεκτάθηκε εκατέρωθεν της

οδού, κυρίως δυτικά, έχει ακανό-

νιστη δρομοθέτηση (εκτός της συ-

νοικίας κάτω απ' το λόφο Λεβίδη),

σωστά είναι εκτός οικισμών το

αθλητικό κέντρο (βορειοδυτικά)

και η νομαρχία (Ανατολικά), αλλά

τα σχολεία είναι λίγο μακριά,

αλλά προσβάσιμα. Έχει μιαμιση

πλατεία μόνο! Τα πεζοδρόμια

είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 

Αρχιτεκτονικά έχει μια μίξη αστι-

κής και επαρχιακής δόμησης, που

δεν την κολακεύει. Ειδικά τα εμ-

πορικά πάνω στο δρόμο είναι

πολύ Αθηναϊκά (απρόσωπη και

φτηνή δόμηση). Ο δρόμος δείχνει

πνιγμένος. Χρειάζεται μια διαπλά-

τυνση για καλύτερη εξυπηρέτηση

του ντόπιου ή επισκέπτη αγορα-

στή. Είναι κρίμα να έρχεται από

δυτικά προς Ραφήνα τόσος πολύς

κόσμος και να μην έχει χώρο να

σταθμεύσει ή οπτικό χρόνο να δει

όλα τα καταστήματα της οδού. Το

λαμπερό σημείο της Παλλήνης

αποτελεί το συγκρότημα κατοι-

κιών βορειοδυτικά στην οδό Έντι-

σον. Επειδή τα σπίτια

τοποθετήθηκαν με βάση τον προ-

σανατολισμό και τις ενεργειακές

προδιαγραφές και όχι με τα όρια

του οικοπέδου απολαμβάνουν

υγεία, θέα και οικονομία.

Συμβουλή: πριν επεκταθεί κι άλλο

η δόμηση στις ελεύθερες εκτά-

σεις, είναι ευκαιρία να αναχαρα-

χτούν οι δρόμοι με το σωστό

πλάτος για καθέναν, συμπεριλαμ-

βάνοντας και τα πεζοδρόμια,

όπως και να δημιουργηθούν δυο

πλατείες βόρεια σαν το πάρκο

Ελευθερίας, αλλά με πιο εμπνευ-

σμένο σχεδιασμό. Η πλατεία δεν

είναι λίγο πράσινο και παγκάκια.

Είναι χώρος ενδιαφέροντος και

ενδιαφερόντων (επεξήγηση σε

προσεχή στήλη).

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης

Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com

Συνέχεια τρίτη 

Στο προηγούμενο άρθρο είχαμε σταματή-

σει με την Ουκρανία να κινδυνεύει να γίνει

βορρά στις επεκτατικές ορέξεις των συνο-

ριακών γειτόνων της, των  Πολωνών και Λι-

θουανών.   

Οι Ουκρανοί αντιλαμβάνονται τη δεινή

θέση που έχουν περιέλθει και αντιδρούν

δυναμικά αγωνιζόμενοι για την ελευθερία

τους. Στρέφονται διπλωματικά , προσεγγί-

ζουν και παίρνουν  γνώση από την  Ευρω-

παϊκή Δύση. Στις πόλεις Κίεβο και

Λέμπεργκ,  ανοίγονται σχολεία τα οποία

οργανώνονται  κατά το πρότυπο των Ιη-

σουϊτών,  διδάσκεται η λατινική,  ιδρύονται

τυπογραφεία,  πλέον  η γνώση  έρχεται ως

κοινό αγαθό,

και ο λαός φωτίζεται  και ξυπνά πνευμα-

τικά. 

Το Κίεβο ξαναζεί τις  παλιές του δόξες, γί-

νεται κέντρο πολιτισμού. Και ξεπερνά σε

πνευματικό επίπεδο τη Μόσχα. 

Η Μόσχα αυτή την περίοδο, βιώνει και αμ-

φιταλαντεύεται σε ένα    καινούργιο  μετα-

μορφωμένο κόσμο. Σε ένα κόσμο σύμμικτο,

που φέρνει ρίζες πολεμικές, κατάλοιπες

από την Ταταρική κατοχή της ‘’Χρυσής

Ορδής’’ και επιρροές δουλικές  από τη συ-

ναναστροφή του με το Βυζάντιο. 

Ο Τσάρος είναι πια ο αφέντης όλων και

πασών.  Το πατριαρχείο, οι φεουδάρχες και

ο λαός, παθητικά έχουν  υποταχθεί στην

απόλυτη εξουσία του. 

Οι βογιάροι, οι άλλοτε  σύμβουλοι αρχόν-

των και ηγεμόνων, σκύβουν μαζί του  και

προσκυνούν το σκήπτρο του αφέντη.

Οι Μοσχοβίτες βρίσκονται τώρα αποκομμέ-

νοι από τον γύρω κόσμο και αποκλεισμένοι

από κάθε ελεύθερη πληροφόρηση, βιώνουν

τη δογματική μοναξιά τους,   γίνονται μι-

σαλλόδοξοι, συμπεριφέρονται δε φθονερά

και απαξιωτικά προς τον  κάθε ξένο. Δι-

καιολογημένα αφού  θεωρούν τον εαυτό

τους σαν τον εκλεκτό λαό του θεού και τον

μοναδικό κληρονομικό  συνεχιστή   του Βυ-

ζαντινού μεγαλείου. 

Από την άλλη μεριά ο. κλήρος, ο οποίος

προσβλέπει στο μερίδιο της εξουσίας,  δεν

μένει άπραγος. Επιστρατεύεται δυναμικά

και με φανατισμό καταδιώκει  το κάθε απο-

μεινάρι της όποιας παλιότερης θρησκείας.

Με τσαρικά διατάγματα  καταστρέφει  τα

γλυπτά αγάλματα τέχνης σαν έργα του

διαβόλου, κατάσχει και κατακαίει τα  βιβλία

της γνώσης και του πνεύματος, καταστρέ-

φει  τα μουσικά όργανα σαν ύποπτα  κατά-

λοιπα Διονυσιακής λατρείας.  Η ζωγραφική

μπαίνει σε κανόνες αυστηρής επιτήρησης

και λογοκρισίας. Τα πρόσωπα των αγίων

καθορίζονται  να είναι σκυθρωπά με χαμένο

το χαμόγελο, αυστηρά στην όψη με χείλη

σφιγμένα να  δείχνουν   ποινικά το επιτίμιο

κατά του δυστυχούς θνητού. 

Για να γίνονται μάλιστα πιο βλοσυροί οι

Άγιοι,  αφήνουν  μέσα από τις μακριές γε-

νειάδες που πάντοτε τρέφουν, να διαφαί-

νεται  το φόβητρο του θανάτου και  τα

γέρικα χέρια τους να προβάλλουν αποστε-

ωμένα, άχαρα ,δειλά και άπραγα, κάτω από

τις τριπλές δίπλες  των χιτώνων τους.  

Και όλα αυτά  όλα ,πανομοιότυπα βαλμένα

με πινέλο σε μουντό χρώμα, χωρίς   ίχνος

κίνησης, χωρίς βάθος προοπτικής.  

Όλα σε μια καθώς πρέπει αυστηρότητα,

που έντεχνα αποσκοπούσε στην άμεση κα-

ταδίκη της κάθε επίγειας ηδονής και προ

παντός σαρκικής, αλλά και  προσέβλεπε

στο σωτηριολογικό όραμα μιας εντός και

παρά τον Θεόν, μέλλουσας απόλαυσης.

Πόσο όμως θα μπορούσε σε αυτό το

βαθμό, να κρατήσει μια τέτοια κατάσταση

σε ένα λαό που ήταν μαθημένος παραδο-

σιακά να γλεντά  τη μιζέρια  του με   το τρα-

γούδι και το δυνατό ποτό;

Σε ένα λαό,  που λαχταρούσε  τη στερη-

μένη ατομική του ελευθερία, στον ελεύ-

θερο  τόπο του, με  τις αχανείς άγονες

στέπες, τις  απέραντες πεδιάδες, και τους

μεγάλους ποταμούς: Σε ένα λαό που  ζή-

λευε τη γνώση των γύρω  του λαών  και λα-

χταρούσε να την κάνει  και δική του:

΄Ετσι λοιπόν αναπόφευκτα και χρόνο με το

χρόνο,  η  τυραννική, πολιτικά και θρη-

σκευτικά δογματική Μόσχα, άρχισε να δεί-

χνει τις αναπόφευκτες πια ρωγμές της,

όταν  μετακαλούσε  λογίους  από το Κίεβο,

να οργανώσουν διδακτήρια και να φέρουν

γνώση και πολιτισμό.  

Ξένοι επιστήμονες αρχιτέκτονες χτίζουν

το Κρεμλίνο, αλλά και πάμπολλα μοναστή-

ρια και παλάτια πολυτελή. 

Η γλώσσα στο λαό άρχισε να μιλιέται με

το δικό τρόπο ελεύθερα και να παίρνει  το

δικό της ξέχωρο σχήμα και μέτρο, σε  φω-

νητική καθομιλούμενη λαλιά. 

Η μέχρι τώρα επικρατούσα σλαυωνική

γλώσσα συρρικνώνεται και περιορίζεται

στους  στενούς χώρους τους  της εκκλη-

σίας και προοδευτικά αποσύρεται από τον

λαϊκό   πολλλοί κόσμο .

Η μετάλλαξη η πολιτιστική στη Μόσχα ,που

είχε ήδη αρχίσει με τον   Ιβαν Γ’  ( 1462 -

1505)  εξελίχτηκε στα χρόνια του Ιβάν του

Τρομερού (1533-1584).  όταν με καινούργι-

ους εμπορικούς δρόμους προς κεντρική

Ασία και Περσία  και από τη Λευκή θά-

λασσα του Αρκτικού ωκεανού προς Ευ-

ρώπη, η οικονομία  και  το εμπόριο άρχισαν

να ανθίζουν  και  να  κλονίζουν  την τάξη

της φεουδαρχίας. Οι άλλοτε παλιοί άρχον-

τες, ρημαγμένοι οικονομικά, ξεσπούν  με

σκληρότερα μέτρα στην απομύζηση  του

μουζίκου χωρικού και οι δουλοπάροικοι,

άθλιοι πλέον αγανακτούν.    Μερικοί εγκα-

ταλείπουν και φεύγουν προς ελεύθερες πε-

ριοχές έξω από την  εξουσία της Μόσχας,

μακριά  από τις προσταγές του Τσάρου,  και

έξω από τα σύνορα του Μοσχοβίτικου κρά-

τους.

Ετσι στην Ουκρανία, στο Δόν, στα Ουράλια

βλέπομε  να ιδρύονται εποικισμοί από  με

ελεύθερους χωρικούς, τους Κοζάκους.

Με το  Μοσχοβίτικο κράτος να  ζεί κάτω

από αυτή την συνεχή εσωτερική κοινωνική

διαμάχη και αντιπαλότητα φτάνομε στα

1613.

Ο μητροπολίτης Φιλάρετος έχει ένα γιο

τον  ευγενή Θεόδωρο Ρωμανώφ.  Ο Ρωμα-

νώφ έχει κοντά του την εύνοια της τάξης

των κατώτερων ευγενών και των αστών,

που τώρα βρίσκονται  σε συμμαχική σύμ-

πραξη μεταξύ τους και αυτοί τον ανεβά-

ζουν στο θρόνο.  

Οι ανώτερης τάξης ευγενείς  εκ των πραγ-

μάτων απομονώνονται,  φτωχαίνουν και

διαμαρτύρονται, καθώς βλέπουν την ευη-

μερία των εύπορων αστών.  Πλησιάζουν

τον Τσάρο,  του κλαίγονται, τον επηρεά-

ζουν και τον πείθουν να τους δώσει σε αν-

τάλλαγμα του ξεπεσμού τους, την

ιδιοκτησία ολόκληρων χωριών μαζί και την

απόλυτη και ανεξέλεγκτη  δικαιοδοσία επί

των σωμάτων και των ψυχών των χωρικών

που ζούν μέσα σε αυτά!!! Τώρα ο κάθε ξε-

πεσμένος αριστοκράτης μετράει την περι-

ουσία του όχι με τα πόσα ρούβλια έχει,

αλλά με το πόσες ψυχές και από  πόσα

χωριά εκμεταλλεύεται,  την κατά τα άλλα

χριστιανική  απομύζηση, η φαμίλια του. Οι

χωρικοί μουζίκοι  υποφέρουν, επαναστα-

τούν και τελικά πάντοτε κατασφάζονται

από το  ισχυρό και “δίκαιο” κράτος της

εξουσίας.  

Οι κοινωνικοί, οικονομικοί και πνευματικοί

αγώνες συνεχίζονται μέχρι το   1700

οπότε και  δρομολογούνται   σε καινούργια

εξέλιξη.

Αλλά η συνέχεια στο επόμενο

γιάννης κορναράκης του μάνθου  

Εισήγηση στη Ρωσική Λογοτεχνία 
(Ιστορική γενικότερη αναδρομή, με αναφορά στους λογοτέχνες της εποχής 

του Μεγάλου Πέτρου)
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Τα “απόνερα” του συνεδρίου

της ΚΕΔΕ 

Εχουμε ακούσει πολλά “φιλολογικά” για την Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου”, για τα αποθεματικά των

ΟΤΑ που ζήτησε η κυβέρνηση, να κατατεθούν στην

τράπεζα της Ελλάδος. Μία ενέργεια που ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων από τους δημάρχους και τους πε-

ριφερειάρχες. Δεν εξετάζω την ουσία στην παρούσα

φάση.

Εκείνο που σχολιάζω είναι η μη απόφαση του συνε-

δρίου που θα αποφάσιζε εάν θα ανταποκριθούν οι

Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Ακούγαμε τόσο καιρό ότι θα αποφασίσει το Συνέδριο.

Το Συνέδριο έγινε, κατετέθησαν ένθεν και ένθεν προ-

τάσεις και στο τέλος αποφάσισαν να παραπέμψουν

την εντολή της απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο

της ΚΕΔΕ. Δηλαδή το ανώτερο όργανο έδωσε εντολή

στο Διοικητικό, που δεν ήθελε να αποφασίσει και το

έστειλε στο Συνέδριο, να κρίνει εκείνο. Γιατί λέει ότι

δεν τους έφτασαν οι διευκρινίσεις που τους έδωσε ο

ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή τους! Θέλουν

περισσότερες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, αλλά

κατά τα άλλα «τη χώρα τη βάζουν μπροστά και θα δώ-

σουν και από την τσέπη τους αν χρειάζεται»...

Και πάω πίσω το χρόνο, όταν τους επέβαλαν το “Πα-

ρατηρητήριο” οι διάφοροι Φούχτελ, που τους έχει

δέσει τα χέρια και τα πόδια, αλήθεια πώς αντέδρασαν

οι Δήμαρχοι;  Οποίος χαμαιλεοντισμός!

Ο εφιάλτης του ΕΝΦΙΑ

Ακούμε αυτές τις μέρες ότι επανέρχεται o ΕΝΦΙΑ και

θα κληθούν σε λίγο οι πολίτες να “τρυπήσουν” τις τσέ-

πες τους για να τον πληρώσουν.

Και μου έρχεται στο νου ένα πολύ πρόσφατο περιστα-

τικό.

Δεχθήκαμε, στην εφημερίδα, ένα τηλεφώνημα από

αναγνώστη, ο οποίος μας παρακάλεσε να του βάλουμε

μία αγγελία ότι πουλάει ένα πιάνο.

Πράγματι λοιπόν τη βάλαμε την αγγελία. Μάλιστα την

είδαν κάποια παιδιά, συνεργάτες της εφημερίδας, και

ενδιαφέρθηκαν να το αγοράσουν.

Κάλεσαν στο νούμερο και ο ενδιαφερόμενος τους

έκλεισε ραντεβού να πάνε να το δούνε. Την επομένη,

όταν τον κάλεσαν να του πουν ότι πηγαίνουν, τους

απάντησε:  “μετάνιωσα και δεν το πουλάω”.

Η κυρία που ενδιαφερόταν, απόφοιτη του ΑΠΘ στη

μουσική, τον παρακάλεσε να το δει κι εκείνος εκάμ-

φθη... Πήγαν στο σπίτι του και στην κουβέντα αποφά-

σισε τελικά να το πουλήσει, δηλώνοντάς τους ότι: «το
πουλάω για να πληρώσω τον ΕΝΦΙΑ».
Τα παιδιά λύγισαν· του είπαν να φύγουν και δεν πει-

ράζει, αλλά ο ηλικιωμένος κύριος είχε πάρει την από-

φασή του. Mια δύσκολη απόφαση, που ζωγραφιζόταν

στην έκφρασή του και στον τόνο της φωνής του. Προ-

φανώς δεν είχε άλλη επιλογή... 

Να το σκεφθούν καλά οι κυβερνώντες, για να ξαναβά-

λουν τη θηλιά στο λαιμό μας με έναν ΕΝΦΙΑ. Ηταν ένα

από τα κυρίαρχα αιτήματα που ο κόσμος το έλαβε

πολύ σοβαρά υπόψιν. 

Μας ξεβρακώσανε πια με τους φόρους...

Ο Αμερικανός Θωμάς 
Τζέφερσον προφήτευσε

O κύριος συντάκτης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας

των Η.Π.Α. (1776), Thomas Jefferson- 3ος πρόεδρος

της νεαρής δημοκρατίας - είχε προφητεύσει με πολύ

εύστοχο μήνυμα προς το λαό λέγοντας: «εάν ο Αμε-
ρικανικός λαός επιτρέψει ποτέ τις ιδιωτικές τράπεζες
να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματος, πρώτα μέσω
πληθωρισμού και εν συνεχεία μέσω αποπληθωρισμού,
οι τράπεζες και οι εταιρίες που θα αναπτυχθούν γύρω
από αυτές θα αποστερήσουν το λαό από όλη την πε-
ριουσία του, έως ότου τα παιδιά του θα ξυπνήσουν
άστεγοι στην ήπειρο που οι πατέρες τους έχουν κα-
τοικήσει.»

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η οποιαδήποτε σκέψη και πρόθεση για συγχωνεύσεις

αστυνομικών τμημάτων, ασχέτως του πως και πόσο

εξωραϊστικά θα σερβιριστεί, πλήττει ευθέως την ήδη

από μακρού ανεπαρκέστατη και ασθμαίνουσα

αστυνόμευση και θα δημιουργήσει εύλογες υπόνοιες

στους πολίτες, ότι τελικά η Μέρκελ και ο Τόμσεν θα

αφαιρέσουν περιχαρείς και το τελευταίο φύλλο

συκής από την προεκλογική «επαναστατικότητα» του

ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ψηφοφόροι του οποίου –ειρήσθω εν παρόδω- δεν

πρόκειται να ανεχθούν για πολύ έναν αριστερόζ

σαμαροβενιζέλο πρωθυπουργό, του οποίου οι

«ρήξεις» με τα όποια κατεστημένα θα περιορίζονται

σε ανώδυνους «οργισμένους» βερμπαλισμούς.

Τα «πολυ(α)δύναμα Α.Τ δοκιμάστηκαν στο πρόσφατο

παρελθόν, με παταγώδη αποτυχία. Και ναι μεν, ο

σχεδιασμός τής επανάκαμψής τους εάν, όπως και

όποτε υλοποιηθεί, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την

εκφρασμένη απαίτηση της τρόϊκα στο πρώτο

μνημόνιο, αλλά οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ που θα

εισηγούντο αυτήν την εξόχως αντι-αστυνομική,

υδροκέφαλη και αντιλαϊκή δομή, μήπως θα απέδιδαν

καλύτερα ως παπατζήδες; «Ισοδύναμο μέτρο» θα

ήταν και αυτό.

Ένας «Καλλικράτης» στην Αστυνομία θα είχε την ίδια

ακριβώς «επιτυχία» μ’ εκείνον στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση. Χάλια μαύρα, με μόνους ουσιαστικά

ωφελημένους όχι βέβαια τους πολίτες, αλλά

κάποιους ευνοούμενους τσανακογλύφτες, που θα

χρισθούν υπερ-διοικητές στα πολυ-αδύναμα Α.Τ και

θα κυκλοφορούν με το γνωστό υφάκι «κοιτάξτε με,

δοξάστε με».

Ήδη, το μπαλόνι της πολυδιατυμπανισθείσας

αποφασιστικότητας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

ξεφουσκώνει με τον γνωστό δυσώνυμο ήχο –και την

παρεμφερή υδρόθειου οσμή- προς μεγίστη

ικανοποίηση των καθωσπρέπει οσφυοκαμπτών ΝΔ και

ΠΑΣΟΚ, που επιχαίρουν και θριαμβολογούν,

βλέποντας μετά τις πολυθρύλητες «πρώτες 100

μέρες» τον Αλέξη Τσίπρα να γλύφει μετά χαράς, εκεί

που μέχρι πρότινος έφτυνε μετά βδελυγμίας.

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ για το θέμα

είναι αποτυχημένη απομίμηση του γνωστού,

αμφίσημου δελφικού χρησμού: «Ήξεις αφήξεις (ουκ)

εν πολέμω θνήξεις». Στην πραγματικότητα δεν

διαψεύδει τα σχετικά δημοσιεύματα. Απλά επιχειρεί

να ρίξει στάχτη στα μάτια. Αφ’ ης στιγμής ομιλεί περι

«οργανωτικού σχεδιασμού για τη νέα διαρθρωτική
δομή και την χωροταξική διάταξη των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας», τι κάνει

νιάου-νιάου στα κεραμίδια;

Εάν τα -έστω υπό σκέψιν- σχεδιαζόμενα

υπερσυγκεντρωτικά εκτρώματα δεν βαπτισθούν

πολυδύναμα, αλλά «ευέλικτα» και «ανταποκρινόμενα

στις σύγχρονες απαιτήσεις της αστυνόμευσης», αυτό

δεν σημαίνει ότι θ’ αλλάξει η ουσία. Τουτέστιν,

πατάτες.

Αλήθεια, πώς θα επιτευχθεί αυτό που τονίζει η

ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ; Δηλαδή, πώς

η Ελληνική Αστυνομία θα «ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες των τοπικών
κοινωνιών», εάν π.χ καταργηθεί το Α.Τ Ζεφυρίου;

Θα έχουμε άδικο μετά, αν χαρακτηρίσουμε την

«μεγάλη αλλαγή» ως «κάτι (που δεν θα) τρέχει στα
γύφτικα»;

Ο δε συμπαθέστατος ηθοποιός και βουλευτής

Περιφέρειας Αττικής, Πάνος Σκουρολιάκος, ας

προσέχει λιγάκι όταν αντιγράφει και υποστηρίζει

ανεπιφύλακτα διαψεύσεις κρατικών υπηρεσιών. Η

ιδιότητά του ως ηθοποιού, ως ανθρώπου δηλαδή που

ποιεί ήθος, εξακολουθεί εν Ελλάδι να είναι πολύ πιο

αξιοσέβαστη από εκείνη του πολιτικού.

Εάν είχε κάνει τον κόπο να παραβάλει παλαιότερες

ανακοινώσεις εκπροσώπων Τύπου της Ελληνικής

Αστυνομίας με τα σχετιζόμενα πραγματικά γεγονότα,

είναι βέβαιο ότι θα ήταν προσεκτικότερος. 

Εν κατακλείδι, η ευθύνη για το τι βράζει στο κράνος που

αναδεύει το γκλομπ, ανήκει στην πολιτική ηγεσία του

Υπουργείου –καλημέρα σας κύριε καθηγητά- και

βεβαίως στον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος σε

πλείστες όσες ευκαιρίες στο πρόσφατο παρελθόν έχει

ταχθεί απερίφραστα κατά του υπερσυγκεντρωτισμού

στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οψόμεθα.

…σ’ ΕΛ.ΑΣίτικα λημέρια ήρθανε τρελά χαμπέρια

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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Περιδιαβαίνοντας... 
...τα δρομάκια του Εθνικού μας Κήπου, νοι-

ώθει κανείς πως βρίσκεται κάπου, που δεν

έχει σχέση με την Αθήνα. Μία αρχαία κο-

λώνα πλαγιασμένη στο χορτάρι, ένα κιονό-

κρανο να "φυτρώνει" από τη γη, μία ομάδα

παιδιών να παίζει μουσική, κάποιος καθισμέ-

νος σε παγκάκι να αφήνεται στη λιακάδα,

όλα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θα

μπορούσε να ταιριάζει σε παραμύθι. Να,

κάπως έτσι...

"Μια φορά κι έναν καιρό, τα δέντρα του Εθνι-
κού Κήπου άρχισαν να θυμούνται τα παλιά
περασμένα χρόνια. Θυμάμαι, άρχισε ο γερο-
Πλάτανος, όταν το 1841 μας μετέφεραν
μικρά δεντράκια από τη Γένοβα..." "Καλόκαρ-
δες, χαρούμενες, πανέμορφες κι εργατικές
οι Νεράιδες του Εθνικού Κήπου ζουν αόρα-
τες, ανάμεσα στα δέντρα και στις πυκνές
φυλλωσιές, εκεί κοντά στη λίμνη με τα νού-
φαρα ..."
Στην αρχαιότητα ήταν μέρος της παραποτά-

μιας περιοχής του Ιλισού και ήταν γνωστό με

το όνομα "κήπος", όπου υπήρχε και ιερό "της

Αφροδίτης εν κήποις", όπως λέει ο Παυσα-

νίας στα "Αττικά" του.

Εκεί συχνά πήγαινε ο Σωκράτης για περί-

πατο, φιλοσοφώντας συγχρόνως με τους μα-

θητές του.

Όταν ο Βαυαρός αρχιτέκτονας Fr. Gartner

σχεδίασε τα ανάκτορα του βασιλιά Όθωνα

(τη σημερινή Βουλή) καθόρισε ότι αυτή η πε-

ριοχή θα είναι ο κήπος που θα τα περιβάλλει.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1836 και τα πάντα

έγιναν κάτω από τη συνεχή και ακούραστη

επίβλεψη της βασίλισσας Αμαλίας. Από το

βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκο, πατέρα του

Όθωνα, εστάλη ο βαυαρός γεωπόνος Σμά-

ρατ, ο οποίος, εκτός από τον Εθνικό Κήπο,

το 1837- 1838 δημιούργησε τον κήπο στην

πλατεία Κλαυθμώνος, τον κήπο στο Θησείο

και τις δενδροστοιχίες στις λεωφόρους Αμα-

λίας, Πανεπιστημίου, Κηφισίας, Πατησίων,

Λιοσίων κ.α. Το 1839 φθάνουν στην Αθήνα

από τη Γένοβα 15.000 καλλωπιστικά φυτά, με

τη φύτευση των οποίων δημιουργήθηκε το

πρώτο κομμάτι του Κήπου, έκτασης 30

στρεμμάτων.

O Εθνικός Κήπος ήταν η πρώτη προσπάθεια

κηποτεχνίας στη χώρα και αποτέλεσε τη

βάση για δραστηριότητες στο συγκεκριμένο

αντικείμενο. Στον Εθνικό Κήπο μπήκαν οι

πρώτες νεραντζιές και χάρη σε αυτόν όλη η

Αθήνα (και όχι μόνο) κατακλύστηκε από

αυτές. Παρότι μικρός, σου δίνει την εντύ-

πωση πως είναι μεγάλος. Κι αυτό οφείλεται

στον τρόπο που δημιουργήθηκε με την πυκνή

βλάστηση και τις διαφορετικές ενότητες που

ανακαλύπτεις κατά την περιήγηση.

Το μυστικό του κήπου είναι τα νερά του, που

υπάρχουν σε αφθονία. Μάλιστα, το σύστημα

άρδευσης του κήπου ‘πατάει’ πάνω σε αρχαίο

υδραγωγείο της εποχής του Πεισίστρατου.

Το πότισμα των φυτών γίνεται με κατάκλιση.

Πράγμα που συντελεί στην πλούσια βλά-

στηση. Όμως λόγω του τρόπου ποτίσματος

τα δέντρα έχουν επιφανειακές ρίζες κι έτσι

είναι ευκολότερο να πέσουν όταν φυσά δυ-

νατός άνεμος.

Το 1860 κάτω από τον Κήπο, ανακαλύφθηκε

το αρχαίο υδραγωγείο που έφτιαξε ο Πεισί-

στρατος τον 6ο αιώνα π.Χ.

Σήμερα ο Κήπος ποτίζεται από υπόγειες

πηγές της περιοχής του Αγίου Θωμά στο

Γουδί, ενώ το νερό φθάνει στον Κήπο μέσω

σωληνώσεων ( μήκους 2.543 μ.) που αρχί-

ζουν από τη συμβολή των οδών Παπαδια-

μαντοπούλου και Μιχαλακοπούλου. Στο

πότισμα επίσης συμβάλλουν μια γεώτρηση

και πέντε δίκτυα της Εταιρείας Υδάτων. επί-

σης υπάρχουν συνολικά έξι μικρές και μεγά-

λες λίμνες, που χρησιμεύουν και ως

υδαταποθήκες. Το μέσο βάθος τους είναι ένα

μέτρο και καταλαμβάνουν συνολικά έκταση

δύο στρεμμάτων.

Πεισιστράτειο υδραγωγείο. Με το υδραγω-

γείο αυτό - χρόνος κατασκευής μεταξύ 540

και 530 π.Χ.-, επεδίωξε ο τύραννος των Αθη-

νών Πεισίστρατος να συγκεντρώσει τα νερά

του Υμηττού και των πηγών των Πελασγών

ανατολικότερα, αλλά και των πηγών που βρί-

σκονταν μακρύτερα της Καισαριανής. Με-

γάλο μέρος αυτού του αρχαίου

υδραγωγείου, που λειτουργεί επί 2500 χρό-

νια μέχρι σήμερα, μεταφέρει νερό στο κέν-

τρο της Αθήνας. Η συλλεκτήρια στοά αυτού

του υδραγωγείου αρχίζει από τη βάση του

λόφου του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, στου

Παπάγου, ακολουθεί την κοίτη του άνω Ιλι-

σού, περνά από την πλατεία Αγ. Θωμά, στη

συνέχεια κατέρχεται τις οδούς Παπαδιαμαν-

τοπούλου και Βασ. Σοφίας, τον Εθνικό Κήπο,

τη Ρωσική εκκλησία, οδός Κυδαθηναίων,

νότια πλευρά της Ακρόπολης, αυχένας

Αρείου Πάγου και έφτανε στην Εννεάκρουνο

κρήνη (αναφέρεται και από Θουκυδίδη και

από Παυσανία), τη γνωστή κρήνη της Καλλι-

ρόης, στο χώρο της αρχαίας αγοράς. 

Το υδραγωγείο του Πεισίστρατου είχε διαρκή

φροντίδα και συντήρηση. Ο Αριστοτέλης

στην ‘’Αθηναίων Πολιτεία’’ τονίζει τη συμ-

βολή του αξιωματούχου με τον τίτλο ‘’Επιμε-

λητής Κρηνών’’, αξίωμα που είχε πάρει

κάποτε και ο Θεμιστοκλής. 

Κατά την κάτω διαδρομή του πρέπει να έδινε

νερό στο Ιερό Άλσος – Πάρκο του Λυκείου,

που είχε αρχίσει να φυτεύεται ήδη από τον

6ο αιώνα π.Χ. και βρισκόταν όπου σήμερα ο

Εθνικός Κήπος, στο Βοτανικό Κήπο των

Μουσών, τον πρώτο της Ευρώπης, που είχε

δημιουργήσει ο Θεόφραστος στη σημερινή

πλατεία Συντάγματος, στην αρχαία κρήνη

του Πάνοπος -ΒΔ γωνία πλατείας Συντάγμα-

τος και οδού Μητροπόλεως- και σε άλλες πε-

ριοχές. Στους αιώνες παρακμής της Αθήνας

- 3ο αιώνα μ.Χ. και μεταγενέστερα-, όταν έλ-

λειψε τελείως και η συντήρηση, το υδραγω-

γείο σχεδόν αχρηστεύτηκε στο πεδινό του

τμήμα, από καταρρεύσεις και συσσώρευση

φερτών υλών (χώματα, άμμος). Το αποτέλε-

σμα ήταν το νερό να βρει διέξοδο προς την

επιφάνεια, με τη μορφή πηγής, κοντά στη ση-

μερινή πλατεία Αγ. Θωμά (Γουδή), για να κα-

ταλήξει τελικά στην αμμώδη κοίτη του

Ιλισού, που περνούσε εκεί κοντά.

Ο Κήπος δεν είναι μόνο δένδρα 

Υπάρχουν και μερικά πολύ ενδιαφέροντα

πράγματα που μπορεί κανείς να επισκεφθεί

και να δει.

Το βοτανικό μουσείο, Στεγάζεται σε διατη-

ρητέο, πέτρινο κτήριο, που κτίσθηκε από τον

αρχιτέκτονα Κλεάνθη (1802-1862)και χρησί-

μευε ως βασιλικό περίπτερο. Είναι διώροφο

και στην είσοδό του υπάρχει νεοκλασικό

μαρμάρινο στέγαστρο. Το Μουσείο δημιουρ-

γήθηκε το 1985 και για χρόνια προσέφερε

πολύτιμες πληροφορίες και γνώσεις για: τις

λειτουργίες των φυτών, τις κατηγορίες των

φυτών που υπάρχουν στον Κήπο (δένδρα,

θάμνοι, αναρριχώμενα, αυτοφυή, φυτά για

χλοοτάπητες κ.λπ.), τις εργασίες που εκτε-

λούνται στον Κήπο, την ιστορία του και τα

αξιοθέατα. Παραμένει κλειστό.

Το ρωμαϊκό μωσαϊκό δάπεδο. Σε βάθος ενός

μέτρου ανακαλύφθηκε ένα τμήμα του μω-

σαϊκού δαπέδου από το αίθριο μιας ρωμαϊ-

κής έπαυλης. Η συνολική του επιφάνεια είναι

400m2 και μαρμάρινη σκάλα οδηγεί στο

χώρο. (Βρίσκεται προς την πλευρά της Λεω-

φόρου Βασιλίσσης Σοφίας).

Το ηλιακό ρολόι. Στην κεντρική είσοδο από

τη Λεωφόρο Αμαλίας, υπάρχει το ηλιακό

ρολόι. Είναι ένας επικλινής μεταλλικός δεί-

κτης στερεωμένος σε μαρμάρινη βάση πάνω

στην οποία είναι χαραγμένες οι ώρες. Η σκιά

του δείκτη, ανάλογα με τη θέση του ήλιου,

δείχνει και τη σχετική ώρα. Τα ηλιακά ρολό-

για είναι τα αρχαιότερα από τα γνωστά είδη

ρολογιών.

Το φυτώριο. Είναι χώρος όπου μεγαλώνουν

τα φυτά που πρόκειται να μεταφυτευθούν

στον Κήπο. Το φυτώριο του Εθνικού Κήπου

τροφοδοτεί τόσο τον Εθνικό Κήπο όσο και

τον κήπο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το θερμοκήπιο της βασίλισσας Αμαλίας. Κτί-

σθηκε στα μέσα του 1800 και θεωρείται το

πρώτο θερμοκήπιο που λειτούργησε στον ελ-

ληνικό χώρο. Αποτελεί νεώτερο ιστορικό

μνημείο. Οι διαστάσεις του είναι 5μx8μ, η

στέγη του είναι φτιαγμένη με μεταλλικές

υποδοχές και "οπλισμένα" κρύσταλλα και

είναι βυθισμένο στο έδαφος κατά 1,50μ.

(ημιυπόγειο). Διαθέτει υπόγειες εγκαταστά-

σεις θέρμανσης και ξεχωριστές πέτρινες

σκάλες. (Βρίσκεται κοντά στο Καφενείο).

Ο βράχος της βασίλισσας Αμαλίας. Είναι ο

βράχος στην κορυφή του οποίου καθόταν η

Βασίλισσα Αμαλία και επέβλεπε τις εργασίες

δημιουργίας του Κήπου. Είναι ένας ογκόλι-

θος από γκρίζο μάρμαρο, με διαστάσεις

30μx10μ. και ύψος 2,50μ. Το ένα άκρο του

είναι λαξευμένο σε επίπεδο σχήμα, όπου βρί-

σκεται το οκτάγωνο μεταλλικό κάθισμα της

Αμαλίας. Βρίσκεται σε απόμερη και ήσυχη

γωνιά του Κήπου (κοντά στην Παιδική Βι-

βλιοθήκη), το καλοκαίρι είναι δροσερά στην

κορυφή του, όπου ανεβαίνει κανείς από πε-

ριμετρικό μονοπάτι και απολαμβάνει τη θέα.

Συνεχίζεται στο επόμενο με πολύ ενδιαφέρον

O Εθνικός Κήπος
Επιμέλεια: Παρασκευή Βούλγαρη, Αναστασάκη Άρτεμις, Β1

Η περιβαλλοντική ομάδα των μαθητών του Γυμνασίου 

Βουλιαγμένης επισκέπτεται τους κήπους της Αθήνας!

Εμείς, όλοι οι μαθητές της Δευτέρας τάξης του Γυμνασίου Βουλιαγμένης, απο-
φασίσαμε να διαμορφώσουμε μια περιβαλλοντική ομάδα με σκοπό να φυτέψουμε
πολλά και διαφορετικά είδη φυτών σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου μας, που
προορίζεται μόνο γι’ αυτή την εργασία μας. Προκειμένου να πάρουμε κάποιες
ιδέες σχετικά με τα φυτά που θα μπορούσαμε να φυτέψουμε, επισκεφθήκαμε  τους
μεγαλύτερους και διασημότερους κήπους της Αθήνας.
Στις 9/10/2014, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές κα Παπαδοπούλου Σταυρούλα
και κο Τσινταβή Κωνσταντίνο, επισκεφθήκαμε τον Εθνικό Κήπο και θαυμάσαμε,
συλλέξαμε αρκετές πληροφορίες και σας τις παρουσιάζουμε.
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Oι Δεινόσαυροι

Μάθαμε την ύπαρξη των δεινοσαύρων τον 19ο αιώνα,

όταν βρέθηκε ο πρώτος απολιθωμένος σκελετός τους.

Οι δεινόσαυροι έζησαν πριν 230 εκατομμύρια χρόνια και

εξαφανίστηκαν από άγνωστες αιτίες πριν 65 εκατομμύ-

ρια χρόνια, όπως μας πληροφορεί η επιστημονική μέθο-

δος της ραδιοχρονολόγησης.

Ζύγιζαν από 500 κιλά μέχρι 200 τόνους και το μήκος τους

έφτανε μέχρι 33 μέτρα, ενώ έχουν μετρηθεί από ευρήματα

1050 είδη δεινοσαύρων σε όλες τις περιοχές της Γης.

Αλλοι ζούσαν στην ξηρά και άλλοι σε υδροβιότοπους,

ενώ άλλοι ήταν σαρκοφάγοι και άλλοι ήταν φυτοφάγοι.

Ζούσαν σε αγέλες και διαρκώς ταξίδευαν για να βρί-

σκουν τροφή. 

Το 1873 βρέθηκαν σε ένα φαράγγι του Βελτίου, 31 σκε-

λετοί δεινοσαύρων σε άριστη κατάσταση. Από επιστημο-

νικές μελέτες πληροφορηθήκαμε ότι εκείνο το φαράγγι

είχε σκεπαστεί από νερά και οι δεινόσαυροι βρήκαν ομα-

δικό θάνατο.

Το 1997 βρέθηκαν απολιθώματα δεινοσαύρων σε μια

αποικία πιγκουίνων κοντά στο Νότιο Πόλη της Ν. Αμερι-

κής.

Το 1993 βρέθηκαν φωλιές με αυγά δεινοσαύρων στη

Μογγολία και στη Σκωτία, ενώ το 2003 βρέθηκαν στη Μα-

δαγασκάρη διασκορπισμένοι σκελετοί, που ήταν γεμάτοι

δαγκωνιές! Απ’ αυτό το εύρημα βγήκε το συμπέρασμα ότι

οι δεινόσαυροι αλληλοφαγώθηκαν!

Παλαιοντολόγοι από την Αργεντινή ανακοίνωσαν to 2014

ότι ανακάλυψαν τα απολιθωμένα λείψανα ενός τερά-

στιου δεινόσαυρου που ζύγιζε σχεδόν 100 τόνους, όσο

δηλαδή 14 ελέφαντες.

Πρόκειται «για το μεγαλύτερο δείγμα (δεινόσαυρου) που

έχει ανακαλυφθεί, ηλικίας τουλάχιστον 90 εκατομμυρίων

ετών», δήλωσε στον τοπικό Τύπο ο Ρούμπεν Κουνέο δι-

ευθυντής του μουσείου παλαιοντολογίας της Παταγονίας.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα νέο είδος τι-

τανόσαυρου, ενός τεράστιου φυτοφάγου δεινόσαυρου

από την Κρητιδική εποχή, το οποίο έχει μήκος περίπου

40 μέτρα από το κεφάλι ως την ουρά.

Στο Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου

του Μιλάνου υπάρχουν ολόκληροι σκελετοί, διαφόρων

μορφών και ηλικιών, που προκαλούν θαυμασμό και δέος!

Το πρώτο συνθετικό της λέξης δεινό-σαυρος σημαίνει!

τρομερός, φοβερός, φρικτός, σκληρός, άγριος, βροντε-

ρός, φωνακλάς, αστραφτερός, τερατώδης και το δεύ-

τερο συνθετικό είναι η λέξη σαύρα.

Τα τέρατα της μυθολογίας μας ίσως είναι η κωδικοποί-

ηση των προϊστορικών ζώων!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Θα ήθελα να σας συστηθώ, γιατί με με-

γάλη μου λύπη ανακάλυψα ότι δε με ξέ-

ρετε..!

Είμαι το Ειδικό Σχολείο Λαυρίου (Δημο-

τικό & Νηπιαγωγείο). Φιλοξενώ 38 παι-

δάκια, από 6 έως 15 χρονών, με αυτισμό,

νοητική υστέρηση και άλλα σύνδρομα..

Είναι όλα γλυκύτατα και αξιολάτρευτα.

Είμαι περήφανο γι' αυτά.. Παλεύουν

μόνα...

Ας τα πάρουμε όμως απ' την αρχή.

Λειτούργησα πριν 8 χρόνια (2007), με

πολύ κόπο, για να καλύψω αρχικά τις το-

πικές ανάγκες και σιγά-σιγά όλη την Νο-

τιοανατολική Αττική. Για επτά χρόνια,

μας φιλοξενούσε το 3ο Δημοτικό σε δύο

αίθουσές του, έχοντας μια εξωτερική,

πλαστική-χημική τουαλέτα για τους μα-

θητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό!!

Εμείς, όμως, ανθίσαμε, μεγαλώσαμε και

βγάλαμε φωνούλες:

Κύριοι «τέλειοι, ανοίξτε τα μάτια σας

(αυτά του κεφαλιού σας), γιατί μάτια

στην καρδιά σας δεν υπάρχουν. Η καρ-

διά σας είναι τυφλή!!!

Απαιτούμε αυτά που μας αξίζουν... Δεν

παρακαλούμε...

Καμμιά αρχή δεν είναι δίπλα μας. Οι πο-

λιτικοί υπόσχονται και κοροϊδεύουν

μικρά παιδιά... Η εκκλησία, απλά, λυπά-

ται με αυτά «τα παιδάκια, τα χαμηλά»,

όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε...

Κανείς δεν είναι εκεί, κανείς δεν είναι

εδώ, κανείς δεν είναι για ΕΜΑΣ!!! 

Δεν αξίζουμε τον οίκτο σας. Αξίζουμε

σ᾽αυτή τη Γη, ό,τι και τα άλλα παιδιά:

ισότητα, αγάπη, Σχολείο!!!

Το σχολείο που είμαστε τώρα (Νέος

Βρεφονηπιακός Σταθμός) πάλι δεν είναι

δικό μας. Στο τέλος της χρονιάς θα εί-

μαστε πάλι άστεγοι.

ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!!

Λυπάμαι που δεν έχουμε και εμείς κά-

ποιον να ευχαριστήσουμε για ΤΗΝ συμ-

παράστασή του.

Λυπάμαι γιατί ενώ εμείς ψηλώνουμε,

αυτοί παραμένουν κολλημένοι στο χώμα

και ασχολούνται με αυτό...

Δώστε το χέρι σας και θα πάρετε πολλά

“δώρα” από αυτά τα παιδιά... Αυτά κρα-

τούν τα κλειδιά.

Επιτέλους κάντε κάτι! Κάτι ουσιαστικό!

Κάτι για το οποίο θα είστε περήφανοι!

Θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω που

μου αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας

για να με γνωρίσετε...

Εύχομαι να άγγιξα 《κάτι》μέσα σας..

Περιμένω..

Με εκτίμηση 

Ειδικό Δημοτικό & 

Νηπιαγωγείο Λαυρίου

1) Διαμόρφωση Πλατείας Βούλας: 

Επανέρχομαι στο θέμα για 2 λόγους:

α) Εφόσον αντικαθίστανται τα μεγάλα

παρτέρια με τους φοίνικες με άλλα μι-

κρότερα "χαμηλού πρασίνου" (γκαζόν ή

κάτι παρόμοιο)  και καταργείται το συν-

τριβάνι, συντελείται μια ουσιαστική δια-

μόρφωση της πλατείας και όχι μόνο η

υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ. 

β) Όσοι συχνάζουν στην Πλατεία συνη-

γορούν στο ότι το συντριβάνι πρέπει  να

παραμείνει.

Αποτελεί ένα θετικό διακοσμητικό στοιχείο

της Πλατείας, ιδιαίτερα τους θερινούς

μήνες. Να υποστεί ανάπλαση προς το

ασφαλέστερο και να παραμείνει. 

2) Μετατροπή ακινήτου του τέως Δη-

μάρχου Βούλας (πεζόδρομος Ποσειδώ-

νος) από οικία σε φαγάδικο:

Τα αναρτημένο αδειοδοτημένο κείμενο

εργασιών πολύ απέχει από τις εκτελού-

μενες εργασίες και την αλλαγή χρήσης

από οικία σε κατάστημα εστίασης.  

3) Γιώτ του γνωστού Εφοπλιστή:

Θεωρώ ότι μετά την εμφάνιση μικρής πε-

τρελαιοκιλίδας στην παραλία του Κα-

βουρίου, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι.

Επειδή κάποιος "κακοπροαίρετος" θα

συνδέσει τη ρύπανση αυτή με την πε-

τρελαιογεννήτρια του σκάφους, που λει-

τουργεί σε 24ωρη βάση και τα καυσαέριά

της χύνονται στη θάλασσα, ενώ το γιώτ

είναιι μόνιμα αγκυροβολημένο σε μικρή

απόσταση από την παραλία, και οι

"Αρχές" δεν μπορούν να δώσουν λύση,

γιατί το γιώτ "αλλάζει θέση κάτι ελάχι-

στα μέτρα κάθε 2η μέρα", υπάρχει πρό-

ταση.  

Να χαρακτηριστεί: α) ο θαλάσσιος

χώρος της παραλίας του Καβουρίου

"ακατάλληλος για κολύμβηση", 

β)  η περιοχή που θα περιλαμβάνει,  το

γνωστό κτίριο - σκάνδαλο, την ευρύτερη

ακτή  γύρω από το κτίριο και τον θαλάσ-

σιο χώρο εμπρός από την ακτή, "Σατρα-

πεία Ελληναρά εφοπλιστή". 

Στέλιος Γκίκας

Σκέψεις για έργα και ημέρες στα 3Β

Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Λαυρίου: 

''Απαιτούμε αυτά που μας αξίζουν... Δεν παρακαλούμε...!''

Αγαπητή εβδομη

Στην εκδοση της 9ης Μαιου, αρ.φυλλου 883 και στην σελιδα 11,

επιστολες σχολια αποψεις... η αξιοτιμη καθηγητρια κα Βουλα

Λαμπροπουλου, μας τα (ψαλλει) επειδη ως δημοτες της Βουλας

δεν κανουμε τιποτα, για να αποτρεψουμε τα εργα και ημερες

της εξουσιας της πολης μας.

Δεν καταλαβα!!!  δηλαδη τι θελει η κα Λαμπροπουλου να κα-

νουμε? Να ξεσηκωθουμε εναντια στην δημοκρατικά εκλεγμένη

εξουσία? Οποίο θρασσος!! αν ειναι ποτέ δυνατόν να παμε εμεις

οι απλοι πολίτες εναντίον της εξουσιας και των αποφάσεων

αυτής, αλλωστε αυτοι (οι εξουσίαρχοι) ξερουν και ό,τι πρατουν

το πρατουν με γνώμονα το κοινο καλο και οχι την αυτοπροβολή

ή ιδια συμφεροντα και εξηγούμαι.

Το συντριβανι στην πλατεια τί προσφερει? Τιποτα!!, απλα κα-

ταλαμβανει χωρο, ο οποιος κάλλιστα θα μπορουσε να ειχε κα-

λυφθει απο “πολιτιστικα τραπεζοκαθισματα”, ούτως ώστε να

προσφερει ενα έσοδο στον Δημο, ενω τωρα εχουμε ενα συν-

τριβανι και μια μαρμαρινη πλακα με τα ονοματα των πεσοντων

αεροπορων στα Ιμια! Δεν ειπα, ενταξει, πεσανε για την πατριδα

(για ποιανου πατριδα?), αλλά να εχουμε ολόκληρο συντριβανι

στη μνημη των ΗΡΩΩΝ!!, αυτο νομιζω οτι παει πολύ!!!

Ελπιζω αγαπητε αναγνωστη, αγαπητη αναγνωστρια, εαν εχεις

φτασει μεχρις εδω η αγανακτηση σου, με τα γραφομενα μου,

να εχει χτυπησει κοκκινο. Αυτο θελω κι εγω!!

Αγαπητε Δημαρχε Γρηγορη εισαι ιπταμενος, ημουνα ιπταμενος,

ελπιζω και ευχομαι να μην εγκρινεις αυτην την ιεροσυλια. Σκε-

ψου καπεταν Γρηγορη τι γινονταν εκεινο το βραδυ, οι ανεμοι

στο αιγαιο ηταν της ταξεως των 60 ναυτικων μιλλίων ριπαίοι,

βροχη, χαμηλη νεφωση, οταν οι τρεις ΗΡΩΕΣ!!! διαταχθηκαν

απλα να πεταξουν για τον θανατο τους!!! θα μπορουσαν καλλι-

στα να δηλωσουν ασθενεια, (ξερεις πως γινεται) πλην ομως δεν

το εκαναν, αλλα τοις κεινων ρημασι πειθομενοι, πηγαν στην

αποστολη, πεταξαν σε ισχυροτατες αναταραξεις, με λιγα λογια

πεταγαν και βλεπανε το χαρο και απλα του λεγανε –Χαρε αντε

και %^&%^ου!!. Τελικα τους πηρε ο κερατάς.

Γι’ αυτο και μονο το λογο πρεπει, μιας και που εισαι εν ενεργεία

κυβερνήτης, να μην αφησεις να καταστραφει το συντριβανι και

να βαλεις τις προτομές των αεροπόρων σε περίοπτη θεση στην

πλατεια, ως επισης να μετονομασεις τρεις οδους με τα ονοματα

των ηρωων, των πραγματικων ηρωων!!! βαρεθηκαμε τους σωτη-

ρες πολιτικους μας.

Με εκτιμηση

Ιωαννης Τσοβολος, Πολιτης Βουλας 72Δ ΕΣΣΟ

“Πολιτιστικά τραπεζοκαθίσματα” το συντριβάνι της Βούλας
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Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων καλούνται
Συνάντηση Δημάρχων και Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής 

Την Τετάρτη 13/5/15 το μεσημέρι σε μια ευ-

ρεία σύσκεψη, που προκάλεσε ο Αντιπερι-

φερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, τέθηκε στο τραπέζι το καυτό

θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων,

στην πηγή· σε τοπικό επίπεδο.

Καλεσμένοι όλοι οι Δήμοι της Ανατ. Αττι-

κής, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες και

υπηρεσίες περιβάλλοντος των Δήμων. Πα-

ραβρέθηκαν επίσης περιφερειακοί σύμβου-

λοι και εκπρόσωποι του Ειδικού

Διαβαθμιστικού Συνδέσμου Νομού Αττικής

(ΕΣΔΝΑ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου

ενημέρωσε για τις μέχρι σήμερα προσπά-

θειες και πρωτοβουλίες της Περιφερειακής

Αρχής προκειμένου να προχωρήσει η ανα-

θεώρηση του ισχύοντος Περιφερειακού

Σχεδιασμού και την υλοποίηση ενός νέου

μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων

στην Αττική. 

Για ένα μοντέλο,  που θα δίνει έμφαση στη

διαλογή στην πηγή και θα είναι συντονι-

σμένο στην κατεύθυνση της πρόληψης,

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης –

κομποστοποίησης.  

Ενημέρωσε επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης

την απόφαση της Περιφέρειας για ακύρωση

των διαγωνισμών για τα τέσσερα «φαραω-

νικού» τύπου εργοστάσια επεξεργασίας

σύμμεικτων απορριμμάτων σε Φυλή, Άνω

Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό.

Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τους

Δήμους εκπνέει στο τέλος Ιουνίου. Μέχρι

τότε θα πρέπει να έχουν καταθέσει μελέ-

τες, ούτως ώστε να προχωρήσει η Περιφέ-

ρεια στις απαραίτητες διαδικασίες και να

ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ο

νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός, που θα

είναι προσανατολισμένος στην πρόληψη

και τη μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων

και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά, πε-

ριβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη στους

δήμους, καθώς με τον ισχύοντα Περιφερει-

ακό Σχεδιασμό οι δήμοι καλούνται να κατα-

βάλλουν τεράστια ποσά (ως αντισταθμι-

στικά) στον ΕΔΣΝΑ. 

Τη μελέτη, ο κάθε Δήμος, μπορεί να τη συν-

τάξει με τις υπηρεσίες του και να μην πάει

σε ιδιώτη.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να προχωρή-

σουν στα ΤΣΔ, γιατί διαφορετικά θα αντιμε-

τωπίσουν υψηλότατα πρόστιμα, σύμφωνα

με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία

(ν. 4042/2012).

Τα πρόστιμα θα αρχίσουν από 1ης Ιανουα-

ρίου του 2016 και θα πληρώνουν ποσά 35

με 40 ευρώ επιπλέον απ’ ότι πληρώνουν σή-

μερα.

Οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στο σχεδια-

σμό  θα πρέπει να ενταχθούν για να πάρουν

και χρηματοδοτήσεις.

Η διαδικασία είναι: 

- Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

- Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

- Καθορισμός διαδικασίας διαβούλευσης και

κοινωνικής συμμετοχής (το λιγότερο σε

δύο φάσεις)

- συγκρότηση ομάδας έργου που θα αναλά-

βει να παρακολουθεί και να ενημερώνει το

Δ.Σ. σε τακτική βάση.

- Διαδικασία εκπόνησης ΤΣΔ

Μπορούν δε να δημιουργηθούν και “συστά-

δες Δήμων”. 

Τί περιλαμβάνουν τα Τοπικά

Σχέδια Διαχείρισης;

Ενα ΤΣΔ προϋποθέτει δραστηριότητες

πρόληψης και διαλογής στην πηγή, σε επί-

πεδο Δήμου, μέσω των οποίων επιδιώκεται

η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των

απορριμμάτων με ορίζοντα το χρονικό διά-

στημα μέχρι το 2020. 

Περιλαμβάνει: 

― Ενα δίκτυο κάδων για την προδιαγραφή

βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών

σε διακριτά ρεύματα, ανάλογα με τις ιδιαί-

τερες συνθήκες σε κάθε δήμο.

Εναλλακτικά μπορεί να σχεδιαστεί συλλογή

πόρτα-πόρτα σε ειδικές σακούλες. Ειδική

πρόβλεψη πρέπει να γίνει για την ξεχωρι-

στή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλα-

δέματα κλπ.).

― Ενα δίκτυο “πράσινων σημείων” με διευ-

ρευμένη ωράριο λειτουργίας, 

α) για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κα-

τευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρι-

κές και ηλεκτρονικές συσκευές,

συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικεί-

μενα, 

β) τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσό-

τητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχει-

ρήσεις, υπηρεσίες σχολεία και 

γ) την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης

- ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επί-

πλων και παλαιών αντικειμένων κλπ.

Σε πρώτη φάση, όπως ακούστηκε, στη σύ-

σκεψη ζητούν από τους Δήμους να εφαρ-

μόσουν την ανακύκλωση των τριών κάδων:

γκρι, μπλε και καφέ κάδοι. Ο εξοπλισμός

αυτός είναι κινητός και δεν χρειάζεται αδει-

οδότηση και χωροθέτηση. 

Επίσης από τα ΤΣΔ οι Δήμοι θα αποκτήσουν

έσοδα από το τέλος υγειονομικής ταφής

που καταβάλλουν και μείωση του κόστους

μεταφοράς. Θα λάβουν επιδότηση εναλλα-

κτικής διαχείρισης και θα μπορούν να εμπο-

ρευθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Είναι πολλά τα οφέλη και πολλά τα έσοδα

που μπορεί να δημιουργήσει ένας Δήμος

από τα ανακυκλώσιμα υλικά (πέλετ, αδρανή

υλικά οδόστρωσης κ.ά.). Μπορούν δε να

χρηματοδοτούνται από τα ανταποδοτικά

τέλη.

Οι ερωτήσεις, μετά τις εισηγήσεις, από

τους ενδιαφερόμενους έπεσαν βροχή. Οι

Δήμαρχοι και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κατέ-

θεσαν σοβαρούς προβληματισμούς και

υπαρκτά προβλήματα.

― Τεράστια γραφειοκρατία γύρω από τη

χωροθέτηση των “πράσινων σημείων”

― Ελλειψη προσωπικού, ώστε να μπορέ-

σουν να ξεκινήσουν τα προγράμματα

― Απουσία εξοπλισμού και χρηματοδότη-

σης.

O εκπρόσωπο του Δήμου Διονύσου Ηλίας

Υφαντής είπε ότι η προθεσμία είναι πάρα

πολύ μικρή, Ο Στ. Δρούγκας από Παλλήνη

είπε ότι έχουν μειωθεί - λόγω κρίσης - τα

ανακυκλώσιμα υλικά και γίνεται αφαίμαξη

από τους γυρολόγους, ο Μιλτ. Καβράκος

από τα 3Β είπε ότι πρέπει να δοθούν κίνη-

τρα στους δημότες,  εντεταλμένος δημοτι-

κός σύμβουλος για την ανακύκλωση του

Δήμου Μαραθώνα, Γ. Νησιώτης, ενημέ-

ρωσε ότι έχουν έτοιμο το σχέδιο, αλλά

είναι δευτερεύον. «Εδώ ο έχων να πληρώ-
νει ρυπαίνει». Ακόμη τόνισε ότι πληρώνουν

στις διάφορες ανώνυμες εταιρείες τα ανα-

κυκλώσιμα με 40€/τόννο όσο δηλαδή πλη-

ρώνουν και σε έναν ρακοσυλλέκτη και

πρότεινε να δημιουργήσουν μία διαδημο-

τική εταιρεία για το σκοπό αυτό.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού Θ. Ρούσσης ρώτησε

αν υπάρχει Περιφερειακός Σχεδιασμός, και

δήλωσε ότι την ώρα που μιλούσαν ο αρμό-

διος αντιδήμαρχός του βρισκόταν στο αυ-

τόφωρο γιατί εναπόθεσαν κάπου κλαδιά

προσωρινά και τους έγινε καταγγελία.

Η αντιδήμαρχος Ραφήνας Δημ. Τσεβά

έπεσε το θέμα ενημέρωσης των πολιτών.

Χρειάζεται καμπάνια ενημέρωσης, εκπαί-

δευσης και παιδείας. Γιατί στις χώρες που

θαυμάζουμε την καθαριότητα έχει γίνει

αγώνας ετών για να φθάσουν σ’ αυτό το

επίπεδο με καθημερινή ενημέρωση, τόνισε.

Ο Γ. Χελιδονόπουλος από την Παιανία, μί-

λησε για ραδιενεργά απόβλητα που συμ-

βαίνει κάποτε να βρίσκονται στα σύμμεικτα

απορρίμματα (που παράνομα ρίχνουν βιο-

μηχανίες) και κατέθεσε μία δική τους εμ-

πειρία, που δεν τους δέχονταν στη

χωματερή της Φυλής και δεν ήξεραν πού να

τα πάνε να τα εναποθέσουν. 

Ο δήμαρχος Κορωπίου Δημ. Κιούσης έθεσε

“τον δάκτυλο επί των τύπων των ήλων”, ση-

μειώνοντας ότι υπάρχει έλλειμμα σε προ-

σωπικό και μηχανικό εξοπλισμό, έτσι που

καθιστά αδύνατο τον τοπικό σχεδιασμό.

«Τρεις Δήμοι έχουμε συνεργασία για τα

πράσινα με λειοτεμαχιστή και δυστυχώς τα

στέλνουμε τη Φιλής», τόνισε. Οσο για χω-

ροθετήσεις “πράσινων σημείων”, είπε ότι

έχουν δεμένα τα χέρια τους από το αερο-

δρόμιο που απαγορεύει σε ακτίνα 13 χιλιο-

μέτρων οποιαδήποτε χωροθέτηση. Ετσι στα

13 χιλιόμετρα από τη μία πλευρά πέφτουμε

στη θάλασσα και απ’ την άλλη στο βουνό.

Αλλά και στο βουνό μας λένε ότι έχει

πτηνά...

Ετσι έπεσε η ατάκα του Αντιπεριφερειάρχη:

εσείς έχετε τόσους κυνηγούς εκεί...
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Στις απορίες και στα ερωτήματα απάντησε

από πλευράς ΕΔΣΝΑ ο Σταύρος Ιατρού –

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Συνδέσμου, ο οποίος μίλησε για οφέλη στο

περιβάλλον, και στην οικονομία. Εφερε ως

πρότυπο το Δήμο Παιανίας που είναι πρώ-

τος στην ανακύκλωση στην Ανατολική Ατ-

τική. Ο Δήμος Παλλήνης έχει οργανώσει

τοπικό σχέδιο από το 2013 είπε και η Ελευ-

σίνα είναι η καλύτερη. Εννιά Δήμοι από

τους 66 της Αττικής δουλεύουν με τοπικά

σχέδια ήδη.

Εξήγησε στους δημάρχους ότι στα ανταπο-

δοτικά μπορούν πλέον να κάνουν προσλή-

ψεις άμεσα γιατί ήδη υπάρχει σχετική

απόφαση.

Kλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολι-

κής Αττικής τόνισε μεταξύ άλλων ότι όσον

αφορά στις θεσμικές ενέργειες, έχουν ήδη

πραγματοποιηθεί συναντήσεις και έχουν

υπάρξει σχετικές δεσμεύσεις από τους

υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος

και ότι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο

των δυνατοτήτων της, θα χρηματοδοτήσει

όλα τα προγράμματα αλλά και την εκστρα-

τεία ενημέρωσης των πολιτών, ενώ επισή-

μανε ότι για την Ανατολική Αττική μπορεί να

δοθεί προτεραιότητα στη διαχείριση των

κλαδιών που αποτελούν το 60% των παρα-

γόμενων απορριμμάτων.

Αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακοί σύμ-

βουλοι και εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ κλεί-

νοντας, δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση των

δήμων σε οτιδήποτε χρειαστούν στη διαδι-

κασία σύνταξης των Τοπικών Σχεδίων Δια-

χείρισης, ώστε να διευκολυνθεί και να

επιταχυνθεί η υλοποίηση του νέου μοντέ-

λου διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Κο-

ρωπίου Δημήτρης Κιούσης, Σπάτων – Αρτέ-

μιδος Δημήτρης Μάρκου και Ωρωπού

Θωμάς Ρούσσης

Ως εκπρόσωποι των δήμων τους από την

Παιανία οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος

Γιάννης Χελιδονόπουλος και Τεχνικών Υπη-

ρεσιών) Δημήτρης Αλεξίου, από το Μαρκό-

πουλο ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και

Περιβάλλοντος Γιάννης Ευαγγελίου και ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρή-

στος Δρίτσας, από την Παλλήνη ο δημοτικός

σύμβουλος Σταύρος Δρούγκας, από τον Σα-

ρωνικό ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχά-

λης Αδάμης, από τη Βάρη – Βούλα –

Βουλιαγμένη ο Δ/ντης Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης Μιλτιάδης Καβράκος, από τα Σπάτα

– Αρτέμιδα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αν-

τώνης Νομικός,  από τη Ραφήνα - Πικέρμι η

Αντιδήμαρχος Πρασίνου Δήμητρα Τσεβά, από

τον Μαραθώνα οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώρ-

γος Νησιώτης (εντεταλμένος για την ανακύ-

κλωση) και Γιώργος Κοροβέσης, από τον

Ωρωπό ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Δέδες, από τις Αχαρνές ο Γεν. Γραμ-

ματέας Αθανάσιος Κατσιγιάννης, από τον Διό-

νυσο ο Αντιδήμαρχος Ηλίας Υφαντής και οι

συνεργάτες του δήμου Σοφία Ευστρατίου και

Μαρία Λοϊζίδου, από το Κορωπί η Δ/ντρια Τε-

χνικών Υπηρεσιών Αργυρώ Βήχου, από τον

ΕΔΣΝΑ τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σταύρος Ιατρού και Σοφία Κορωναίου και ο

Ερευνητής – Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης Ανδρέας Πανταζόπουλος και από τη

Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. ο Προ-

ϊστάμενος Γιάννης Ασπρουλάκης και η Προ-

ϊσταμένη τουΤμήματος Κτιριακών Έργων –

Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων Γεωργία

Κιρκιμάνη. 

Παρευρέθηκαν επίσης οι Περιφερειακοί

σύμβουλοι Αθαν. Αναγνωστόπουλος, Αικατ.

Θεοχάρη, Σπύρος Πάντζας, Ιωάννα Στεργίου,

Ιωάννα Τσούπρα, Πάρης Ευαγγελίου,

Ζαχαρίας Πελέκης και Ιωάννης Σμέρος. 

Αννα Μπουζιάνη

Mέριμνα Mέριμνα Υγείας
διαγνωστική θεραπευτική

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Υ Π Ε Ρ Η Χ Ω Ν

Διγενή 21, 166 73 Βούλα,
Τηλ.: 210 899 5491, Fax:  210 899 6543
www.merimna-ygeias.gr

 Υπερηχογραφήματα παίδων
 Γυναικολογικός υπέρηχος

        μαστών
        ενδοκολπικό

 Triplex αγγείων
        αρτηριών - φλεβών άνω και κάτω άκρων
        καρωτίδων και σπονδυλικών
        κοιλιακής αορτής και λαγόνιων αρτηριών

 Θυρεοειδούς 
 Τραχήλου - Σιελογόνων - Παρωτίδας
 Μαλακών μορίων
 Ήπατος - Χοληδόχου κύστεως

        παγκρέατος - σπληνός
 Νεφρών - Ουροδόχου κύστεως

        Προστάτη
 Οσχέου - έσω γεννητικών οργάνων 

        θήλεως

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

οι Δήμοι να παρουσιάσουν μέχρι τέλος Ιουνίου
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Ημερίδα με θέμα «Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κιν-

δύνου» διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-

μίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού

Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής

10 Μαΐου, στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Cine Αλίκη» στη

Νέα Μάκρη.

Η ημερίδα απευθυνόταν σε γονείς και παιδιά που ήθελαν

να ενημερωθούν γύρω από τους κινδύνους που υπάρχουν

γύρω από τη χρήση του διαδικτύου αλλά και τους τρόπους

αντιμετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου και

την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Τα θέματα που ανα-

πτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας ήταν: ο ρόλος και

η αποστολή της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

ο σκοπός διοργάνωσης των ημερίδων, οι διαδικτυακές απει-

λές και τα μέτρα προστασίας, τα αδικήματα και ο τρόπος

που διαπράττονται μέσω διαδικτύου, καθώς και οι πρακτι-

κές πρόληψης, τα φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού, οι

κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τις ιστοσελίδες κοινωνικής

δικτύωσης και γενικά η πρόληψη και η αντιμετώπιση των

κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία ήταν ομιλητές ο Δ/ντης

της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Υποστράτηγος Εμ-

μανουήλ Σφακιανάκης και εξειδικευμένοι Αξιωματικοί της

συγκεκριμένης Δ/νσης, ήταν και η προβολή της νέας και-

νοτόμου εφαρμογής CYBERKID, παράλληλα με τη δρα-

στηριότητα της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,

η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη, την έρευνα και την κα-

ταστολή εγκλημάτων και αντικοινωνικών συμπεριφορών

που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλε-

κτρονικής επικοινωνίας. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίπ-

που που παραβρέθηκε στην εκδήλωσε συνομίλησε με τον

Εμ. Σφακιανάκη και τον συνεχάρη για τις ενέργειες που

έχει κάνει μέχρι σήμερα η Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγ-

κλήματος. Ζήτησε δε τη συνεργασία του προκειμένου τα

προγράμματα ενημέρωσης που υλοποιεί η εν λόγω υπηρε-

σία να φιλοξενηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχο-

λεία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων αλλά και

συλλόγους – φορείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι

νέοι ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι κίνδυνοι από τη

χρήση του διαδικτύου και οι τρόποι αντιμετώπισης τους,

καθώς και οι τρόποι ασφαλούς πλοήγησης σε αυτό. 

«Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου»
Εποικοδομητική Ημερίδα στον Δήμο Μαραθώνα

Ελπιδοφόρες γέφυρες!
Ο Σύλλογος “γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυ-

μνασίου Βούλας, διοργάνωσε μια μαθητική και ψυ-

χαγωγική εκδρομή, στο γραφικό και ηρωικό

Καρπενήσι, από 30 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου 2015, με

τη σύμφωνη γνώμη του κου διευθυντή του Γυμνα-

σίου.

Η άψογη συνεργασία και η υπευθυνότητα των

μελών του συλλόγου, ήταν έκδηλη σ’ όλες τις ημέ-

ρες της εκδρομής!

Το χαρούμενο ανθρώπινο μελίσσι, από τους μαθη-

τές και συνοδούς, επιβιβάστηκε σε δύο άνετα πούλ-

μαν, ενώ δύο έμπειροι και συνεργάσιμοι οδηγοί, μάς

πήγαν σ’ ένα ωραίο ξενοδοχειακό συγκρότημα, που

έμοιαζε με αετοφωλιά, πάνω σε μια ολοπράσινη

βουνοπλαγιά της ορεινής Ευρυτανίας, που τη δρό-

σιζαν γάργαρα νερά και βρισκόταν λίγο έξω από το

Καρπενήσι. Την ευχάριστη διαμονή μας συνόδευαν

τα νόστιμα γεύματα και η βραδινή ψυχαγωγία. Οι

ανοιξιάτικες ημέρες, μάς διευκόλυναν στις εξορμή-

σεις για μικρούς περιπάτους και για τις προγραμμα-

τισμένες, από το σύλλογο, αθλοπαιδιές των

μαθητών. Η επιτυχημένη έκβαση της εκδρομής, ικα-

νοποίησε όσους μόχθησαν γι’ αυτήν και όσους συμ-

μετείχαν!

Εκείνο όμως που σηματοδότησε την επιτυχία της εκ-

δρομής, ήταν η αρμονική συνύπαρξη γονέων και παι-

διών, η οποία είχε εξαλείψει το λεγόμενο “χάσμα

γενεών”, με μια αόρατη γέφυρα αγάπης, σύμπνοιας,

αλληλοκατανόησης, δημιουργίας και πάνω απ’ όλα

....ΕΛΠΙΔΑΣ!

Στον άγνωστο και σκοτεινό δρόμο του αύριο, αυτές

οι “ελπιδοφόρες γέφυρες” θα είναι οι φωτοδότες

φάροι, για τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς

Έλληνες πολίτες, γιατί θα τους βοηθήσουν να ξεπε-

ράσουν τις αντιξοότητες της ζωής, ατενίζοντας αι-

σιόδοξα και νικηφόρα το μέλλον! 

Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωή, και χωρίς γέφυρες

που θα ενώνουν τις γενιές, δεν θα υπάρχει ελπίδα!
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Υ.Γ. Θερμά συγχαρητήρια στα ακούραστα και υπεύθυνα
μέλη του συλλόγου, που μαζί με την ψυχαγωγία έδωσαν
και μαθήματα παιδείας!

Hello, freands! Γειά σας φίλοι!

Αν γνωρίζαμε καλά ελληνικά, δεν θα

χρειαζόταν μετάφραση της “αγγλι-

κής” προσφώνησης.

Ούλε! (γειά σας) φώναξαν στους Αγ-

γλούς οι πρωτοέλληνες ναυτικοί

καθώς πλησίαζαν τα βρετανικά νησιά

γύρω στα 2000 π.Χ. με τα πλοί ατους.

“οὔλω, (οὖλος Α) εἶµαι ὀλόκληρος,
ακέραιος, ἤ ὑγιής (τό γάρ οὔλειν
ὑγιαίνεν Στράβ. 635), εν χρήσει
παρ᾽Οµ. κατά προστ. οὖλε, χαίρε,
ως χαιρετισµός: ὑγίαινε (γειά
σου) οὖλε τε και µέγα χαῖρε, ὑγί-
αινε καί εὐτύχει, Οδ. Ω, 402, Υµν. εις
Απόλλ. 466. 
Πηγή: µεταφορά από το λεξικό
Lidell-Scott).
«...Και το “Hallo” / “Hello”, με το οποίο

αρχίζετε (οι αγγλόφωνοι) κάθε πρώτη

σας συνάντηση και επικοινωνίας είναι

το αρχαίο, ελληνικότατο, ομηρικό:

ούλε (= χαίρετε, υγιαίνετε), δηλαδή

«γειά σας και χαρά σας!»

Λέει ο συγγραφέας και Πανεπιστη-

μιακός Καθηγητής Σταύρος Θεοφα-

νίδης στο εξαίσιο βιβλίο του: «Τα
Αγγλικά είναι ελληνική Διάλεκτος».
Ενα καταπληκτικό βιβλίο που αποδει-

κνύει καταφανέστατα αυτό που λέει

στον τίτλο του: Τα αγγλικά, χωρίς

υπερβολή, είναι ελληνική διάλεκτος,

στο μεγαξύτερο μέρος τους.

Η παρουσίαση, η θεμελίωση του συμ-

περάσματός του, που οδηγήθηκε

μετά από μελέτη γλωσσική και ιστο-

ρική είναι γλαφυρότατη. Ιδού ένα πα-

ράδειγμα από τον πρόλογο του

βιβλίου: «...Η μάνα μας τότε έφερε

(στα τρία αγόρια της) το μεγάλο μή-

νυμα: «Ρίζα μ’ να μαθαίνετε Αγγλικά -
θα εν η παγκόσμια γλώσσα σο μέλ-
λον» (για τις Πόντιες μητέρες, τα παι-

διά είμαστε η ρίζα τους).

Οταν επέστρεψαν από το πρώτο μά-

θημα μπήκα στο σπίτι και φώναξα στη

Μάνα μου, (η ίδια δεν γνώριζε αγ-

γλικά. Δεν είχε πάει ούτε καν στο Δη-

μοτικό σχολείο), υπερήφανος που

κατακτούσα “τη γλώσσα του μέλλον-

τος”: 

- Μάνα, I am, με ποντιακή, πρωτοελ-

ληνική/πελασγική προφορά.

- Νε παι, ατό τ’ εμέτερον εέν. Το είμαι
έν (το είμαι είναι).

Τα έχασα, αλλά προχώρησα στη δεύ-

τερη ατάκα:

- Μάνα, I have. Και η απάντηση πάλι

ήρθε άμεσα: 

- Νε παι. Ατό πα, τ’ εμέτερον εέν. Το
έχω εν (Παιδί μου κι αυτό δικό μας

είναι. Το έχω είναι).

Εκνευρίστηκα, γιατί πήγα να κάνω

τον σπουδαίο και...

- Μάνα, I can! είπα με τι γροθιές ψηλά.

- Κι ατό πα τ’ εμέτερον εέν: Το “κάνω”
εν (μπορώ), απάντησε η μάνα μου.

Προσέξτε, είπα τρία από τα πιο πολυ-

χρησιμοποιούμενα ρήματα της “Αγ-

γλικής” και ήταν, και τα τρία Αρχαία

Ελληνικά - φυσικά, με φωνητική από-

δοση!

Δεν είναι προγονολατρικό πάθος·

είναι η πραγματικότητα που αναγνω-

ρίζουν ξένοι επιστήμονες, Αγγλοι,

Γερμανοί, Γάλλοι... (όχι οικονομολό-

γοι των χρηματο-οικονομικών!...)

Αλλά ας τα γνωρίσετε καλύτερα από

το βιβλίο: Σχήμα 17Χ24, σελ. 144+4,

τιμή 13 ευρώ. Θα το βρείτε στο βι-

βλιοπωλείο “ΠΥΡΣΟΣ” (Βεΐκου 51

Κουκάκι).

Ελληνική διάλεκτος τα αγγλικά!
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16 ΣΕΛΙΔΑ - 16  ΜAΪΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

Βιώνουμε σήμερα, το οδυνηρό τέλος
μιας πορείας που ξεκίνησε το 2009 και
που πριν καν ξεκινήσει, κάποιοι είχαμε
προδιαγράψει το αποτέλεσμά της. Με-
ρικοί από εμάς, που από μικρά παιδιά
δώσαμε ανιδιοτελείς αγώνες, μέσα
από τους κόλπους της Ν.Δ., ξέραμε…
Ξέραμε την ανελαστική και ακραία πο-
λιτική σκέψη του Αντώνη Σαμαρά,
αλλά και των πολιτικών υποστηρικτών
του, καθώς και τις ακραίες πρακτικές
που όλοι μαζί υποστήριζαν.
Τότε κάποιοι πάλεψαν, να βγάλουν στο
φως την πραγματικότητα και να κρατή-
σουν τα προσχήματα, αλλά ως απάν-
τηση, πήραν τη διαγραφή τους από το
κόμμα!
Η ανάληψη της ηγεσίας, της μεγάλης
Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράτα-
ξης, από τον Αντώνη Σαμαρά, σήμανε
και την αρχή του τέλους της, αφού από
το 40% - 47% καταλήξαμε στο 20% -
22%!
Η Ιδεολογία της συρρικνώθηκε προς τα
άκρα δεξιά και η απομόνωση από το
κέντρο και από τα ευρύτερα πολιτικά
μας πιστεύω, δεν άργησε να έρθει.
Απομακρύνθηκαν στελέχη που είχαν
δυνατή φωνή, σε τοπικό, αλλά και σε
κεντρικό επίπεδο και δόθηκε ταυτό-
χρονα χώρος σε ακραίες δεξιές φωνές,
που έδιναν κάθε μέρα μάχη στα Μ.Μ.Ε.
να περάσουν τη μίζερη, στενόκαρδη και
με μικρή απήχηση πολιτική τους
άποψη.
Φτιάχτηκε ένας κλειστός στρατός στε-
λεχών και στήθηκε μια κομματική ορ-
γανωτική δομή, που ήταν πιστό
αντίγραφο της «Πολιτικής Άνοιξης».
Πολεμήθηκε ακόμη και η Νεολαία, η ορ-
γάνωση της ΟΝΝΕΔ που πάντα η δύ-
ναμή της, επηρέαζε καταστάσεις και γι’
αυτό ο έλεγχός της ήταν σημαντικός.
Εκεί όμως, υπάρχει μια διαχωριστική
γραμμή…
Η ΟΝΝΕΔ ήταν, είναι και θα είναι πολύ
μακριά από τα δικά τους μέτρα. Άντεξε
και τώρα πια ξαναβγαίνει πιο δυνατή
μπροστά μαζί με τη ΔΑΠ, για να οδη-
γήσουν την Παράταξη στην επόμενη
μέρα.

Πάμε να δούμε όμως, ποια η προσφορά
της πολιτικής αυτής παρέας στη χώρα.
Ένα μεγάλο κενό στις σκέψεις όλων
μας…, με γνώμονα τα συμφέροντα και
την πολιτική εξυπηρέτηση των «μεγά-
λων», παραμέλησαν τα μεσαία και
μικρά λαϊκά στρώματα, το “κέντρο” του
λαού μας, που πάντα έδειχνε εμπιστο-
σύνη στην παράταξη.
Οι ακραίες ιδέες που προανέφερα των
προβεβλημένων στελεχών του, η πολι-
τική που ακολουθήθηκε, οι πρακτικές
και από την άλλη η φίμωση των φωνών
που προσπάθησαν να αντισταθούν,
ήταν η κύρια αιτία της μεγάλης συρρί-
κνωσης του κόμματος, αλλά και της πο-
λιτικής παρέμβασης σ’ αυτά τα
στρώματα.

Ο λαός σιγά σιγά γύρισε την πλάτη σ’
έναν πολιτικό οργανισμό, με προσωπο-
παγείς θέσεις και αρχηγό δέσμιο των
συμφερόντων και εξαρτημένο από τη
θέση του και την καρέκλα.
Χρειάζονταν μεγάλα βήματα και σε αν-
τίθεση, έγιναν πολύ μικρά. Έπρεπε να
βρεθούν εναλλακτικοί πολιτικοί δρόμοι
και το μόνο  που κατάφεραν ήταν να
φτάσουν στα άκρα. Το αποτέλεσμα
ήταν να οδηγηθεί η παράταξη σε άκρα
δεξιά τροχιά με «πράσινο» δεκανίκι.
Πολλαπλασιάστηκε η δύναμη των κομ-
ματικών υποστηρικτών του, με αποτέ-
λεσμα η παράταξη να χάσει τις αξίες
της, δημιουργώντας ένα κόμμα με πολύ
στενότερες αντιλήψεις.
Τέλος, αντί να δώσουν ζωή και όραμα
στον Ελληνικό Λαό κατάφεραν, να δώ-
σουν πολιτική ζωή στο πολιτικό περι-
θώριο που προερχόταν από αριστερά

είτε από δεξιά και δεν είχε την απο-
δοχή του κόσμου.
Όλα αυτά κατέληξαν στην εσωστρέ-
φεια, η οποία τεχνηέντως άφησε πίσω
της τον απαραίτητο εσωτερικό διάλογο
που θα αναδείκνυε τα τραγικά λάθη
που γίνονταν και θα βοηθούσε, όποτε
αυτό κρινόταν σκόπιμο, να επαναπροσ-
διοριστεί το στίγμα της παράταξης, που
τελικά χάθηκε στην πορεία από το 2009
μέχρι σήμερα.
Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει άμεσα,
πρέπει να αρχίσει από τις τοπικές κοι-
νωνίες, από τη Νεολαία και από τα στε-
λέχη που εξακολουθούν να πιστεύουν
σε ένα μεγάλο Φιλελεύθερο Κεντροδε-
ξιό Πολιτικό Οργανισμό, όπως ήταν
πάντα η Ν.Δ.
Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σε
ανοιχτό Συνέδριο, χωρίς αποκλει-
σμούς και με τη συμμετοχή στελεχών
από όλους τους χώρους, δίνοντας προ-
τεραιότητα στη Νεολαία, με στελέχη
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
στελέχη των Τοπικών Κοινωνιών. Θα
πρέπει να επαναχαράξουμε όλοι μαζί,
την πορεία της Παράταξης στο μέλλον.
Να αποκατασταθούν οι δεσμοί, με
όλους εκείνους που αγωνιούν για τη
σημερινή κατάσταση και είναι έτοιμοι
να δώσουν τη μάχη για να βγει η χώρα
από την κρίση.

Άμεσα λοιπόν, όλοι μαζί αλλά και ο κα-
θένας ξεχωριστά, πρέπει να πάρουμε
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Αυτή η παράταξη, δεν ήταν
ποτέ τσιφλίκι κανενός και αφού η
χώρα οδηγείται με μαθηματική ακρί-
βεια, στην απομόνωση και τη μιζέρια
από την πρώτη «αριστερή» κυβέρ-
νηση, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να
σφυρίζει ανέμελα.
Ήρθε η ώρα, η Ελλάδα δεν περιμένει…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Υ.Γ.: Προς αποφυγή παρεξηγήσεων,
σημειώνεται ότι ο συντάξας υπογράφει
το παρόν έγγραφο ως απλό μέλος της
Ν.Δ. και όχι με το αξίωμά του στην Το-
πική Αυτοδιοίκηση.

Αεροψεκασμένοι όλων

των χωρών ενωθείτε!

Τον τελευταίο καιρό τα φαινόμενα των «ψεκασμών συνεί-

δησης» στη χώρα μας πληθαίνουν. Το πρωί αόρατα αερο-

πλάνα μας ψεκάζουν. Μας το βεβαιώνουν και τινες πολιτικοί!

Το μεσημέρι αόρατα Ufo  περνούν και μας ψεκάζουν. Το

βράδυ μας την πέφτουν αόρατα κουνούπια –αμερικανικής

κοπής- και πίνουν το αίμα του λαού και μας ξαναψεκάζουν.

Επειδή τόσος ψεκασμός δεν μας φτάνει, μας χρειάζεται και

λίγη κάναβις ημερησίως, γι΄αυτό και παλεύουμε να την νομι-

μοποιήσουμε. Αλλά και πάλι δεν μας φτάνει ούτε και αυτός

ο ψεκασμός. 

Μία φορά, τουλάχιστον, κάθε χρόνο, η Εκκλησία φέρνει τα

λείψανα αγίων και τα περιφέρει εις το κλεινόν Άστυ, αποδί-

δοντας μάλιστα σ΄αυτά και τιμές αρχηγού κράτους.  Ακο-

λούθως, τα περιφέρει στα νοσοκομεία, για να τα

προσκυνήσουν οι ασθενείς και να θεραπευτούν. Αυτό μας το

βεβαιώνουν και τινες ιατροί. Εύγε! 

Ήμαστε ο πλέον λειψανοψεκασμένος λαός όλων των ευρω-

παϊκών χωρών και παρ’ όλα αυτά έχουμε ακόμη αντοχές.

Αφού να σκεφτείτε· το βράδυ μας κλέβουν τη σύνταξη  και το

πρωί πιστεύουμε ότι ήταν κι αυτό ένα κακό όνειρο, που προ-

καλείται από  μία παρασυνειδησιακή λειτουργία του εγκεφά-

λου μας.

Φαίνεται ότι τα πράγματα, στο πεδίο των αεροψεκασμών,

γίνονται όλο και πιο σοβαρά. Αφού μία έρευνα ενός Ινστι-

τούτου έδειξε ότι ένας στους δύο ΄Ελληνες πολίτες πιστεύει

στο μάτιασμα. Δύο στους τρεις πιστεύουν στα μεταφυσικά

θαύματα. Ένας στους τρεις συμβουλεύεται τα ζώδια και τις

φλυτζανούδες για τα συναισθηματικά του και τα επαγγελμα-

τικά του ζητήματα. Δύο στους τέσσερις μιλούν με εικόνες,

με αγίους, με φαντάσματα και, τέλος, πέντε στους δέκα, πι-

στεύουν ότι ναι, πράγματι, μας ψεκάζουν. Μας λένε: Αυτοί οι

αεροψεκασμοί ανήκουν σε ένα γενικότερο σχέδιο των ξένων

μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες θέλουν, με τον τρόπο αυτό,

να μας εξοντώσουν και να πάρουν τη χώρα μας. Δύσκολα τα

πράγματα! Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, από χθες που

έλαβα γνώση για τα πραγματικά περιστατικά, άρχισα να εξο-

πλίζω το σπίτι μου με αντιψεκαστικά συστήματα υψηλής ευ-

κρίνειας (εναντίον μυστικών αεροπλάνων και κουνουπιών) και

την ημέρα να κυκλοφορώ με μάσκα. Σκέφτομαι ακόμη να κα-

λύψω τον κήπο μου με ένα αντιψεκαστικό πλαστικό (τύπου

θερμοκηπίου), προκειμένου να προστατέψω τα δένδρα, τα

φυτά και τα ζωντανά μου.

Ας αφήσουμε την πλάκα! Οι παραισθήσεις συμβαίνουν εκεί

όπου η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου πέφτει κάτω από τον

«μέσο όρο» της επιθυμητής λειτουργίας της συνειδήσεως.

Αυτό είναι ένα καθαρό πρόβλημα των εγκεφαλικών λειτουρ-

γιών και βρίσκεται σε συνάρτηση με δύο κυρίως παράγοντες:

Ο ένας αναφέρθηκε ήδη- η αυτοεκτίμηση- και ο δεύτερος

είναι η  αντίληψη, ότι, για ό,τι μας συμβαίνει, πάντοτε φταίει

κάποιος άλλος. Αυτή η μανιχαϊστική αντίληψη παράγεται

μέσα σε ένα πλαίσιο αναφοράς, όπου ένας λαός βρίσκεται

πάντοτε σε μία κατάσταση διαρκούς αβεβαιότητας και ανα-

μονής. Κάποτε, πρέπει να βρούμε τον βηματισμό μας και να

σωθούμε ως λαός και ως έθνος, αλλά, βλέπετε,  «τα ξένα

κέντρα εξουσίας» δεν μας αφήνουν! Τα τελευταία χρόνια,

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,  αυτή η κατάσταση της αβε-

βαιότητας επιδεινώθηκε. Γι΄αυτό συχνά συναντάμε ανθρώ-

πους στο δρόμο, οι οποίοι παραμιλάνε και έχουν την αίσθηση

ότι όλοι τούς υπονομεύουν. Μία αυτοδιαχειριζόμενη συνεί-

δηση και αυτοχρεωμένη ύπαρξη, είναι το καλύτερο αντίδοτο

σ΄αυτή την συλλογική παράνοια και βαρβαρότητα που ζούμε.

Καλά είναι και τα θαύματα, αλλά αυτά δεν συμβαίνουν, παρά

μόνον στα κεφάλια αυτών που τα πιστεύουν. Σεβαστές είναι

οι πεποιθήσεις του καθενός, αλλά αυτό δεν αλλάζει την

πραγματικότητα: Ότι οι Θεοί και οι δαίμονες είναι ανθρώπινα

δημιουργήματα και όχι το αντίστροφο.

Δημήτρης Τσαρδάκης, διδάκτωρ Φιλοσοφίας   

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ 

ΑΔΙΕΞΟΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Η ανάληψη της ηγεσίας,

της μεγάλης Φιλελεύθε-

ρης Κεντροδεξιάς Παρά-

ταξης, από τον Αντώνη

Σαμαρά, σήμανε και την

αρχή του τέλους της

Μία διαδικασία καταγραφής και αδειοδό-

τησης κάθε χρήσης και έργου αξιοποί-

ησης του νερού καλούνται να

ακολουθήσουν πολίτες, αγρότες, επιχει-

ρήσεις και φορείς του δημοσίου, στο

πλαίσιο της ολοκλήρωσης μιας ορθολο-

γικής και αειφόρου διαχείρισης των υδά-

των, που αποτελεί κοινό φυσικό πόρο.

Η καταγραφή κάθε τέτοιου έργου στο

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

(ΕΜΣΥ) και η αδειοδότηση της χρήσης

τους θα επιτρέψει την εκτίμηση του

αριθμού και της έκτασης των απολή-

ψεων ύδατος, με στόχο την ολοκληρω-

μένη διαχείρισή τους, ώστε να

επιτευχθεί η βέλτιστη και αποδοτικό-

τερη χρήση του νερού, καθώς και η

προστασία των υδατικών πόρων, δια-

σφαλίζοντας παράλληλα το εισόδημα

των αγροτών.

Η πλειοψηφία των πολιτών και αγρο-

τών που χρησιμοποιούν γεωτρήσεις ή

άλλα σημεία υδροληψίας σε όλη τη

χώρα έχουν ήδη καταγραφεί στο

ΕΜΣΥ, αλλά παρατηρείται σημαντική

υστέρηση στην υποβολή αιτήσεων για

την αδειοδότηση της χρήσης του

νερού, παρά τη σημαντική απλού-

στευση της διαδικασίας που θεσπί-

στηκε με την ΚΥΑ του Οκτωβρίου (ΦΕΚ

2878/Β/27-10-2014).

Το σύνολο των εγγραφών – αιτήσεων,

των χρηστών είναι κατά πολύ μικρό-

τερο από το 50% των προβλεπόμενων

και δρομολογούν τροπολογία της ΚΥΑ

προκειμένου να διευκολυνθούν οι χρή-

στες και να προσαρμοστούν στα νέα

δεδομένα.

σ.σ. Ολο αυτό ακούγεται απλοϊκό,

αλλά αν σκεφθώ ότι η διαχείριση του

νερού έχει μπει στη διαδικασία πώλη-

σης σε ιδιώτες, με κάνει ιδιαίτερα κα-

χύποπτη...

Αννα Μπουζιάνη

Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
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Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για το Μύθο (μυθέομαι =

λέγω, διηγούμαι). Από τις διηγήσεις λοιπόν άντλησε ο Όμη-

ρος αρκετές γενιές μετά τα Τρωικά για το τί συνέβη κατά την

ταφή του Αμαρυγκέα, ώστε να βάζει τον Νέστορα να μας διη-

γείται περιστατικά της.

Το γεγονός των νικών του Νέστορα υπήρξε σημαντικό ως

αθλητικό, ως αγωνιστικό δρώμενο, και καταγράφηκε «ιεροις..

κατά Πλάτωνα· και ο ποιητής έβαλε την αναδιήγησή του στο

στόμα του ήρωα Νέστορα, Ιλ. Ψ 629-644.

Και να σημειώσω επιπρόσθετα πως όταν λέμε «αρκετές γε-

νιές μετά τα Τρωικά» προσμετρούν με τα υμνημένα από τον

Όμηρο όχι με τον συμβατικό τρόπο των παρα-μυθολογούντων

που τον τοποθετούν γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα αλλά με τον

αντι-συμβατικό- επιστημονικό που προσμετρούμε τα υμνη-

μένα του, πολύ πιο πριν από το 3000 π.Χ. με συγκρατημένη

αισιοδοξία και επιστημονική αρτιότητα.

Όπου εδώ, κατά την ταπεινή μου, αλλά πάντα επίμονη άποψη,

πρέπει να τοποθετούνται οι πρωταρχές των Ομηρικών συν-

θεμένων και κατατεθειμένων.

Επομένως Μύθος είναι μια προφορική αφήγηση ιερής ιστο-

ρίας ή γεγονότων που έγιναν σε παμπάλαιους χρόνους (πρω-

τόγονους) μιας δημιουργίας που αφηγείται πώς έγινε κάτι,

πώς άρχισε να υπάρχει και τις πρώτες αρχές των όντων. Ο

Μύθος θεωρείται μια ιερή ιστορία, και γι’ αυτό μια αληθινή

ιστορία, γιατί ασχολείται πάντα με την πραγματικότητα. 

Οι κοσμογονικοί μύθοι είναι αληθινοί, γιατί τους αναδεικνύει η

ύπαρξη των κόσμων. Οσοι αντιμετωπίζουν τους Μύθους ως

παρα-μύθια είναι ή αφελείς ή δολεροί κακοήθεις. Οι μύθοι ενέ-

χουν ένα κρυφό αλληγορικό νόημα που μπορεί να διαβαστεί,

αποκωδικοποιηθεί μόνο από νοήμονες και νουνεχείς ανθρώ-

πους και όχι από ευφάνταστους καλοθελητές, που αναμασούν

δίκην αναμηρυκαστικών τις δοξασίες του αντι-επιστημονική

κατεστημένου.

Οι πρώτοι που ανέπτυξαν την αλληγορική ερμηνεία του μύθου

και όλων των θρησκευτικών παραδόσεων ήταν οι Στωικοί Φι-

λόσοφοι. Ο Χρύσιππος μετέβαλε τους Έλληνες θεούς σε φυ-

σικές ή ηθικές αρχές-οντότητες.

Όταν ο Μύθος αναφέρει ότι ο Ζευς (=ΑΙΘΗΡ) έδεσε την Ήρα

(=ΑΗΡ), το νόημά του είναι αλληγορικό και σημαίνει στην κυ-

ριολεξία (πραγματικότητα) ότι ο ΑΙΘΗΡ είναι το έσχατο όριο

του ΑΕΡΑ.

Ποια η πραγματική προέλευση-καταγωγή των θεών; Ήταν αρ-

χαίοι βασιλείς, που είχαν θεοποιηθεί; Ήταν ένας λογικός τρό-

πος για να διατηρηθούν οι θεοί του Ομήρου; Είχαν μια

πραγματικότητα, ήταν ιστορικοί ή ακριβέστερα προϊστορικοί;

Οι μύθοι αντιπροσωπεύουν τη συγκεχυμένη μνήμη ή μια φαν-

ταστική μεταμόρφωση των ανδραγαθημάτων των πρωτόγο-

νων βασιλέων.

Κατά τον Πρόδικον τον Κείον, μέγα σοφιστή και πατέρα της

ετυμολογίας, οι Ολύμπιοι θεοί αντιπροσωπεύουν βασικά συ-

στατικά της ζωής ή τομείς του ανθρώπινου πολιτισμού:

η Δήμητρα = άρτος ― ο Διόνυσος = οίνος

ο Ποσειδών = ύδωρ ― ο Ήφαιστος = πυρ

ο Άρης = πόλεμος ― η Εστία = οικογένεια

η Αθηνά = σοφία, τέχνες ― ο Απόλλων = μουσική, μαντική,

ιατρική, εύρεση της αλήθειας ― η Αρτεμις = κυνήγι, ζωικό πε-

ριβάλλον, προστασία της παρθενίας 

η Αφροδίτη = κάλλος, έρωτας ― ο Ερμής = εμπόριο, επικοι-

νωνίες ― η Ήρα = γάμος, σταθερότητα, πίστη συζυγική.

Ο Δημόκριτος υποστήριξε πως «οἱ θεοί εἴδωλά τινα ἐμπελά-

ζοντα τοῖς άνθρώποις» (= οι θεοί είναι ομοιώματα, απεικονί-

σεις, παραστάσεις που πλησιάζουν/ομοιάζουν με τους

ανθρώπους.

Συνεχίζεται στο επόμενο

Πέτρος Ιωαννίδης, φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Μυθο-λογίας  ἄρχεσθαι”

Το  εργοδοτικό έγκλημα στα διυλι-

στήρια των Ελληνικών Πετρελαίων με

θύματα 6 εργαζόμενους, καταγγέλλει

η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του

ΚΚΕ, με ερώτηση του ευρωβουλευτή

του Κόμματος, Σωτήρη Ζαριανόπου-

λου, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την ερώτηση η Ευρωκοινοβουλε-

τική Ομάδα του ΚΚΕ αναδεικνύει τις

πραγματικές αιτίες της ραγδαίας αύ-

ξησης των "εργατικών ατυχημάτων" -

εργοδοτικών εγκλημάτων, που είναι η

αντεργατική νομοθεσία και πολιτική

της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνή-

σεων διαχρονικά, που θυσιάζει τη ζωή

και την υγεία των εργατών στο βωμό

της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ανα-

φέροντας συγκεκριμένα τα εξής:   

"Το κυνηγητό της ανταγωνιστικότη-
τας και του καπιταλιστικού κέρδους, η
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων
και των μέτρων ασφαλείας, προκάλε-
σαν ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα
στα διυλιστήρια των Ελληνικών Πε-
τρελαίων, ενός εξαιρετικά κερδοφό-
ρου επιχειρηματικού ομίλου στην
Ελλάδα, έστειλε στο νοσοκομείο 6
εργαζόμενους που χαροπαλεύουν.    
Αποκλειστικό αίτιο, η αξιοποίηση του
αντεργατικού οπλοστασίου της Ευ-
ρωενωσιακής και Ελληνικής νομοθε-
σίας με ανατροπή των εργασιακών
σχέσεων, διευθέτηση του χρόνου ερ-
γασίας, αντικατάσταση μόνιμων, κα-
ταρτισμένων εργαζόμενων (που  από
το 2003 μειώθηκαν από 2.700 σε

1.600) από εργαζόμενους σε εργολά-
βους για λίγες μέρες, με 12ωρες και
16ωρες εξοντωτικές βάρδιες, εκατον-
τάδες χιλιάδες ώρες υπερωρίες και
εξευτελιστικό ωρομίσθιο 3,8 Ευρώ, με
εντατικοποίηση της εργασίας πέρα
από κάθε όριο. 
[...]
Ερωτάται η Επιτροπή :
Πως τοποθετείται για την αύξηση των
εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα
και όλη την ΕΕ, την εντατικοποίηση
και εργολαβοποίηση της εργασίας,
την περικοπή των κονδυλίων για
μέτρα ασφαλείας, την τήρηση ωρα-
ρίων και αμοιβών που προβλέπονται
από Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας;" 

Aύξηση των εργατικών "ατυχημάτων"- εργοδοτικών 

εγκλημάτων  στην Ελλάδα και σε όλη την ΕΕ"
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ

Ερώτηση για τη φοροαπο-

φυγή των μεγάλων πολυε-

θνικών επιχειρήσεων που

συμμετέχουν στο χρηματι-

στηριακό δείκτη Morgan

Stanley Capital συνέταξε ο

Ευρωβουλευτής Κώστας

Χρυσόγονος και συνυπέ-

γραψαν 12 Ευρωβουλευτές

από τρεις πολιτικές ομάδες

του Ευρωκοινοβουλίου

(Pablo Iglesias, Tania Gon-

zalez, Στέλιος Κούλογλου,

Σοφία Σακοράφα, Marisa

Matias, Martina Michels,

Lola Sanchez Caldentey,

Marina Albiol Guzman,

Brando Benifei, Josep-Maria

Terricabras, Anja Hazekamp,

Hugues Bayet).

Σύμφωνα με έρευνα των οι-

κονομικών στοιχείων εται-

ριών που μετέχουν στον

διεθνή χρηματιστηριακό

δείκτη MSCI Index, οι μεγα-

λύτερες εισηγμένες σε

χρηματιστήρια εταιρίες

των ανεπτυγμένων οικονο-

μιών αποφεύγουν να κατα-

βάλουν σε φόρους

τουλάχιστον 82 δισ. δολά-

ρια ετησίως. Μεταξύ των

χωρών όπου οι εταιρίες

αποφεύγουν περισσότερο

τη φορολογία είναι η Ιρλαν-

δία, το Βέλγιο, η Ολλανδία

και το Λουξεμβούργο. Με-

ταξύ των εταιριών που ακο-

λουθούν τέτοιες πρακτικές

αναφέρονται και εταιρίες

που είχαν απασχολήσει την

επικαιρότητα στο πλαίσιο

της γνωστής υπόθεσης

'Luxleaks'.

Τα ευρήματα της έκθεσης

υπογραμμίζουν την επιτα-

κτική ανάγκη να υιοθετηθεί

ένα αυστηρό και αποτελε-

σματικό πλαίσιο φορολογι-

κής διαφάνειας και

προστασίας κατά της φορο-

αποφυγής των μεγάλων

επιχειρήσεων σε ευρω-

παϊκό επίπεδο. 

Η ανάγκη αυτή καθίσταται

ακόμη περισσότερο επεί-

γουσα στις παρούσες συν-

θήκες της οικονομικής

κρίσης και της λιτότητας

που επιβάλλεται στους

λαούς της Ευρώπης.

Το Μάρτιο του 2015 η Επι-

τροπή παραδέχθηκε την

ανάγκη ανάληψης πρωτο-

βουλιών  στο πεδίο του φο-

ρολογικού ανταγωνισμού

και της φορολογικής δικαιο-

σύνης και διαφάνειας, προ-

τείνοντας την υιοθέτηση

νομοθετικών πράξεων του

Συμβουλίου. 

Στις 22/04/2015 ο Υπουργός Υγείας στα

πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου

απάντησε σε ερώτηση του Βουλευτή Ατ-

τικής Πάνου Σκουρολιάκου, στο μείζον

θέμα τις υποστελέχωσης του Κέντρου

Υγείας Καλυβίων.

Στο απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου

Υγείας με αριθμ. πρωτ.19021, αναφέρει

πως έχει υποβάλλει αίτημα προς το

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

για την προκήρυξη 2.000 θέσεων, για όλα

τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας. 

Όσον αφορά το Κέντρο Υγείας Καλυβίων

αναφέρει πως σε πρόσφατη τροπολογία

που κατατέθηκε στη Βουλή επιτρέπει την

παράταση της θητείας ενός Παιδιάτρου

και ενός Γενικού Ιατρού που υπηρετούν

στο Κέντρο Υγείας.

Επίσης έχουν προκηρυχθεί και είναι σε

εξέλιξη  διαγωνισμοί για την κάλυψη: 

μιας θέσης Γενικής Ιατρικής,  

μιας θέσης Ακτινοδιαγνωστικής, 

μίας θέσης Ιατρικής Βιοπαθολογίας  - Μι-

κροβιολογίας, 

μια θέσης Παιδιατρικής, και 

μίας θέσης Καρδιολογίας.

Τέλος αναφέρει ότι  εκδόθηκε  σχετική

Υπουργική απόφαση με την οποία το Κέν-

τρο Υγείας Καλυβίων υπήχθη στο ΓΝΝΘ

« Η ΣΩΤΗΡΙΑ», το οποίο ορίστηκε ως Νο-

σοκομείο Αναφοράς. 

Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για στελέχωση

του Κέντρου Υγείας Καλυβίων

Aπάντηση σε ερώτηση του 

βουλευτή Πάνου Σκουρολιάκου

Μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
ζητάει ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος
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ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚEYΑ-
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
(ΑΔΜΚΕΣ)
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010                            
Πληροφορίες: Mακροδημήτρη Αικα-
τερίνη
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ   ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟ-
ΦΗΣ – ΠΟΤΩΝ- ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ –
ΚΑΦΕΔΩΝ κλπ»
Προκηρύσσει μειοδοτικό ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
–ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ – ΠΟΤΩΝ – ΚΑ-
ΦΕΔΩΝ κλπ», με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%) στις τιμές του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού της μελέτης) υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τε-
χνικές προδιαγραφές της μελέτης
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗΣ για τις ανάγκες των δύο
Δημοτικών Καντινών (ΚΙΟΣΚΙ και
ΠΕΤΡΙΝΟ)  για την λειτουργία τους
κατά τη θερινή περίοδο (Μάιο εώς
Σεπτέμβριο) του τρέχοντος έτους
2015, με συνολικό ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό 114.846,43€ χωρίς
ΦΠΑ (133.668,78€ με ΦΠΑ). Η
εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93
του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις δια-
τάξεις του Ν.3463/06, του
Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του

Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του
Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της
53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης  &
Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οι-
κονομικών-Απασχόλησης & Κοιν.
Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006
Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει μέχρι σήμερα και την τροπο-
ποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007
Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10
του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013)
άρθ.4 και την εγκύκλιο 3/11543/
26/03/2013 του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, την υπ’ αρ. 25/24-02-15 Από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ, με την οποία απο-
φασίστηκε η διενέργεια της προμή-
θειας για τη σχετική προμήθεια.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-

ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α
20.01.00.0013, ΚΑ 20.01.00.0023,
Κ.Α. 20.01.01.0013 και  ΚΑ
20.01.01.00.0023. του προϋπολογι-
σμού της ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ Σαρωνικού
του οικονομικού έτους 2015.
Όλες οι παραδόσεις και η τροφοδο-
σία θα είναι τμηματικές (ανάλογα
με τις ανάγκες των καντινών) και θα
γίνονται αποκλειστικά στους χώ-
ρους των καντινών “ΚΙΟΣΚΙ” και
“ΠΕΤΡΙΝΟ” με ευθύνη του προμη-
θευτή και κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο κάθε καντίνας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-

θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ.
14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επα-
ναλαμβανόμενες “Προμήθειες Δη-
μόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων” & Ν. 3463/2006
ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις
εκατό (%) επί του προϋπολογισμού
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η 01/06/2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής των προσφορών
στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
10/06/2015, ημέρα Τετάρτη   και
ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέ-
λευση της καταληκτικής ημερομη-
νίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής
της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

«Πότε θα κάνω δήλωση φέτος;». Αυτός

είναι ο τίτλος ανακοίνωσης της Διαδικτυα-

κής Ομάδας Παρέμβασης Λογιστών-Φορο-

τεχνικών η οποία προειδοποιεί για το

μαρτύριο που περιμένει λογιστές και φορο-

λογουμένους με τις καθυστερήσεις των

υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών

και της ΓΓΠΣ, της οποίας δημοσιεύουμε

απόσπασμα παρακάτω:

Κοντεύουμε στα μέσα του Μάη και το ηλε-

κτρονικό σύστημα υποβολών δηλώσεων

φορολογίας εισοδήματος της Γ.Γ.Π.Σ., το

γνωστό Taxisnet, είναι ακόμα κλειστό για

την υποβολή των δηλώσεων αυτών. Ας εξε-

τάσουμε κάποια δεδομένα και με υπόθεση

ότι ανοίγει στις 18/5/2015 (που φαίνεται και

το πιο πιθανό):

α)Η υποβολή είναι, σύμφωνα με το νόμο,

έως 30/6/2015, άρα 37 (τριανταεπτά) εργά-

σιμες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των

Σαββάτων).

β)Πέρυσι υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία, συνολικά 5.811.933 δηλώ-

σεις. Φέτος αναμένεται να υποβληθούν

6.050.000 δηλώσεις.

γ) Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλλον-

ται (6.050.000/37=) 163.514 δηλώσεις ημε-

ρησίως, προκειμένου να εφαρμοστεί το

χρονοδιάγραμμα που θέτει η σχετική νομο-

θεσία.

δ) Θα πρέπει να συνυπολογιστούν και

200.000 δηλώσεις νομικών προσώπων οι

οποίες έχουν, στην πλειοψηφία τους, πολύ

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από αυτές

των φυσικών προσώπων (δηλώσεις Α.Ε.,

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., κλπ)

Κι αν για τα νομικά πρόσωπα μπορούμε να

πούμε ότι μπορεί να γίνει προετοιμασία με

εξαγωγή αποτελεσμάτων από πριν και να

περιμένουμε μόνο την υποβολή (αν και

ούτε αυτό, για λόγους που εξηγούνται πα-

ρακάτω, είναι εφικτό) δεν μπορούμε να

πούμε το ίδιο για τα φυσικά πρόσωπα. Ο

σημαντικότερος αριθμός δεδομένων προς

επεξεργασία έχουν (ή θα έπρεπε) υποβλη-

θεί στο taxis και πρέπει να αντληθούν από

εκεί προκειμένου να γίνει η επεξεργασία

των δηλώσεων.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Μισθοί και συντάξεις β) Παρακρατούμε-

νοι φόροι γ) Κατοικίες δ) Αυτοκίνητα ε)

Τόκοι καταθέσεων

Αφού αντληθούν αυτά τα στοιχεία, θα πρέ-

πει να γίνει η επεξεργασία της δήλωσης

βάσει των εγκυκλίων με τις οδηγίες συμ-

πλήρωσης των δηλώσεων. Να θυμίσουμε

ότι:

α) Το φορολογικό τοπίο εφέτος είναι κατά

πολύ διαφοροποιημένο απ’ ό,τι τα προ-

ηγούμενα χρόνια. Νέοι κωδικοί, νέα στοι-

χεία (ΑΜΚΑ, δαπάνες απόκτησης

περιουσιακών στοιχείων αναλυτικά και όχι

συνοπτικά, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού,

κλπ) και νέες διατάξεις οι οποίες απαιτούν

χρόνο για μελέτη και, πιθανώς, εκπαίδευση.

Σημειωτέον ότι οι σχετικές οδηγίες (ΠΟΛ.

1088) δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ στις

30/4/2015 (αρ. φύλλου 763), δυο (2) μόλις

μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία,

ενώ η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων

ακόμα συνεχίζεται.

β) Ακόμα επικρατεί μεγάλη σύγχυση και

ασάφεια για τον τρόπο προσδιορισμού και

φορολόγησης ενός μεγάλου τμήματος φο-

ρολογουμένων, των αγροτών.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο χρόνος

δεν επαρκεί ούτε για το ήμισυ των προβλε-

πομένων υποβολών. Υπενθυμίζεται, απλώς,

ότι πέραν των τρεχουσών φορολογικών,

ασφαλιστικών, εργατικών και άλλων λογι-

στικών υποχρεώσεων, πρέπει να γίνουν και

οι ρυθμίσεις φορολογιών και ασφαλιστικών

οφειλών, ένα νέο καθήκον που έχουμε

επωμιστεί. Δεν το αρνούμαστε, είναι στα

πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, όμως απαι-

τείται πλέον πολύ περισσότερος χρόνος

για να κάνουμε τη δουλειά μας, κι αυτός ο

χρόνος δεν υπάρχει.

Η φορολογική δήλωση ενός πολίτη πρέπει

να αντιμετωπίζεται από τον επαγγελματία

λογιστή – φοροτεχνικό με υπευθυνότητα,

ηρεμία και εύλογη διάθεση χρόνου. Δεν

είναι μια απλή αίτηση «άνευ χαρτοσήμου».

Είναι η βάση από την οποία ξεκινάνε οι σχέ-

σεις πολίτη – Πολιτείας.

Είναι η πρώτη ύλη για την κατάρτιση του

κρατικού προϋπολογισμού.

Είναι η πηγή των εσόδων του Δημοσίου.

Είναι, δηλαδή, κάτι πολύ σημαντικό. Και ως

τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, του

Υπουργείου Οικονομικών προεξάρχοντος.
www.eea.gr

Δωρεάν διακοπές για

35.000 παιδιά 

από τον ΟΑΕΔ

Ποιές οι προϋποθέσεις

Διακοπές με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ θα μπορούν

να κάνουν από φέτος 35.000 παιδιά των οποίων οι

γονείς είναι είτε άνεργοι, είτε χαμηλόμισθοι.

Σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού,

οι διακοπές θα είναι διάρκειας 15 ημερών και θα γί-

νονται σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, υποβάλλονται

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

(www.oaed.gr). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

― Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας

ιδιωτικού δικαίου που έχουν κατά το προηγούμενο

έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ει-

σφορές πλήρεις ή μειωμένες.

― Εργαζόμενες που έλαβαν κατά το προηγούμενο

έτος 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρό-

τητας.

― Ασφαλισμένοι με τακτική επιδότηση ανεργίας

διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών.

― Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων με συνεχό-

μενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 4

μηνών.

Η επιλογή των παιδιών,  θα γίνει με μοριοδότηση,

κριτήρια για την οποία θα είναι: 

― 80 μόρια για όσους έχουν πραγματικό οικογενει-

ακό εισόδημα έως 7.000 ευρώ. Τα μόρια πέφτουν

σταδιακά, φθάνοντας στα 10, για πραγματικό εισό-

δημα από 20.000 έως 22.000 ευρώ.

― 15 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί 

Ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36

μήνες.

Θετικό το

αποτέλεσμα

των εκπτώσεων

Από τον απολογισμό της

εκπτωτικής περιόδου 1-10

Μαΐου 2015 (ενδιάμεσες

εκπτώσεις) προέκυψαν εν-

διαφέροντα στοιχεία: 

Μικρότερη εκπτωτική πε-

ρίοδος λόγω αργίας, αλλά

ο Σύνδεσμος Επιχειρή-

σεων Λιανής Πώλησης Ελ-

λάδος (ΣΕΛΠΕ), θεωρεί

ικανοποιητικό το αποτέλε-

σμα, το οποίο παρά τις αν-

τίξοες συνθήκες της

Κυριακής (Ημιμαραθώνιος

κλπ.) η αγορά σημείωσε

μία αξιοπρόσεκτη αύξηση

τζίρου που ανήλθε στο 5%.

Εκ των ανωτέρω συνάγε-

ται ότι ο καταναλωτής έχει

αγκαλιάσει το θεσμό των

ενδιάμεσων εκπτώσεων

συμπεριλαμβανομένων και

των Κυριακών πιστεύοντας

ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες

του κυρίως αυτό το διά-

στημα  της δύσκολης συγ-

κυρίας που βρίσκεται η

χώρα μας.  

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ» ΒΟΥΛΑΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες πραγματοποιησε ο Σύλλογος

“Πηγαδάκια” τον Μάρτιο (8/3/15) με παράλληλα κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου

Δ.Σ.

Παρευρέθησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και πολλά από τα μέλη του

συλλόγου, καθώς επίσης και αρκετοί κάτοικοι από τα Πηγαδάκια

που εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμβάλλουν στην προσπά-

θεια για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής που πα-

ρέχει η  περιοχή στην οποία ζούμε.

Μετά τον σύντομο χαιρετισμό, έγινε αναφορά στα πεπραγμένα

του συλλόγου και προχώρησαν στις προγραμματισμένες αρχαι-

ρεσίες, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

H αναπάντεχη απώλεια  όμως του πρώην προέδρου και πλει-

οψηφίσαντα κατά τις εκλογές,  Γ. Φιφέ, μας ανάγκασε στην ανα-

συγκρότηση του Δ.Σ. το οποίο με την συνεδρίαση της 29

Απριλίου 2015, ορίστηκε ως κατωτέρω:

Πρόεδρος                      Μουχασίρης Τάσος

Αντιπρόεδρος                Μπογιατζή Δανάη

Γενική Γραμματέας        Δελαπόρτα Σοφία

Ταμίας                            Μουρελάτου Πούλια

Μέλη:   Πετεινάρη Αννα,  Μπαρμποπούλου Παρή,  Πετρόπουλος

Γιώργος

Μέλη εξελεγκτικής επιτροπής

Πλουσίου Μαρία, Πουλάκη Αγγελική, Νάκου Αθηνά

Ο Γολγοθάς της φορολογικής δήλωσης
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ
TA ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Για ΑΠOΣΥΡΣΗ ή ανταλλακτικά

με όποιο πρόβλημα κι αν έχουν

694 47 41 791

Ενοικιάζεται διόροφη κατοικία (ισόγειο

και πρώτος όροφος με ανεξάρτητη είσοδο), με ένα

στρέμμα οικόπεδο με διάφορα δέντρα και με δύο

διαφορετικές εισόδους στην Οδού Σύρου 22 στο

Κίτσι Κορωπίου. Διαθέτει φως, ηλιακό, aircondition,

καλοριφές, τζάκι. Κατά προτίμηση γιατροί. Μόνο

σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6932 218255, κ. Πανα-

γιώτη

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com

Zητείται για αγορά ή ενοικίαση διαμέρισμα,

κάτω από 100 τετραγωνικά μέτρα, γύρω από την εκ-

κλησία του Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.

Τηλ. 210 8994.116.

Zητάει εργασία για μικροδουλειές - μικροεξυ-

πηρετήσεις. Οδηγεί και διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο

Τηλ. 210 9656.854

Ενοικιάζεται στούντιο στο ΠΑ-

ΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ επί της ταράτσας 25τ.μ. με ή

χωρίς επίπλωση. Θέα, πάρκινγκ. Οχι κατοικίδια ζώα

Πληροφορίες 6955 106091

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ &  ΕΚΛΟΓΕΣ

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2015, στις 11 το πρωί οι “Πολιτιστικές

Απόπειρες” καλούν σε Ετήσια Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Θέματα:

- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ όλων των Τμημάτων & Ομάδων

- Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης είναι ΑΝΟΙΧΤΗ για

οποιοδήποτε θέμα

ΔΗΛΩΣΤΕ το παρόν σας, τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, στη

Γενική Συνέλευση. ΔΗΛΩΣΤΕ τη ενεργή συμμετοχή σας στις

εκλογές και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. ΚΑΘΕ φίλος του Συλ-

λόγου μπορεί να συμμετέχει ενεργά, να εγγραφεί μέλος

Συνδρομή 6μήνου: 10 ευρώ. Φοιτητική, ανέργων: 5 ευρώ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες, η μοναδική διαρκής ανοιχτή εστία πο-

λιτισμού και δημιουργικότητας της ευρύτερης περιοχής, έχουν

συνεχή ανάγκη συμμετοχής, εθελοντισμού και ανανέωσης.   

«ΣΚΕΨΟΥ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΔΡΑΣΕ  ΤΟΠΙΚΑ»
Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές ΜΕΧΡΙ τις 6 το απόγευμα.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και δημιουργείται την ίδια μέρα  από

όλους τους συμμετέχοντες στη Γ. Συνέλευση 

Αίθουσα ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη, 22940 98500

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  και της

ΖΩΗΣ το γένος  ΓΚΛΙΑΤΗ, που γεννήθηκε στο Μαρκό-

πουλο Αττικής και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής

και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΑΚΟΥ  του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και της

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το γένος ΣΒΙΓΓΟΥ,  που  γεννήθηκε  στην

Αθήνα και κατοικεί στο Μαρκόπουλο Αττικής, πρόκεται

να παντρευτούν στον ιερό ναό Αγ. Ιωάννη στο Μαρ-

κόπουλο.

ΓΑΜΟΙ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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 Specia-

list 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

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα  περίπτερα  ή διαβάστε τη  στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

• Συμβουλευτική- Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

• Συμβουλευτική γονέων

• Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, 

ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βουλιαγμένης 51, Βούλα,  Τηλ. 210 89 55 320

e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951
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. . . γ ια την υγειά μας

Συνεδρίασε  εκτάκτως, στις 23 Απριλίου 2015, η Δημοτική

Επιτροπή Υγείας Κορωπίου με θέμα «Νοσηρότητα και θνη-

σιμότητα στην περιοχή των Μεσογείων και συσχετισμός

με ζητήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και μόλυνσης».

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε σχετική εισήγηση του

πνευμονολόγου  Βασιλείου Κωνσταντάρα προκειμένου να

αξιοποιηθεί και να προσανατολιστεί ο Δήμος Κρωπίας,  οι

δήμοι των Μεσογείων, της Ανατολικής Αττικής και το κρά-

τος,  σε κατάλληλες πολιτικές και υλοποίηση προγραμμά-

των πρόληψης της υγείας των κατοίκων και της μείωσης

των πιθανών περιβαλλοντικών αιτιών νοσηρότητας και θνη-

σιμότητας. 

Συμπληρωματικά στην προσπάθεια αυτή έρχεται να προ-

στεθεί και η έρευνα, κατόπιν εντολής του Δημάρχου Κρω-

πίας Δημητρίου Κιούση, στο Ληξιαρχείο του Δήμου

Κρωπίας με την καταγραφή και κατάταξη των αιτιών θα-

νάτου στο Κορωπί από το 1980 έως σήμερα καθώς και τα

δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των θανόντων.

Όπως επισημάνθηκε ο βαθμός αξιοπιστίας των στοιχείων

που αφορούν τα αίτια θανάτου που δηλώνονται, αυξάνεται

όσο πλησιάζουμε προς τις δεκαετίες του 2000 και 2020.  

Αυτή η καταγραφή είναι σημαντική καθότι θα βοηθήσει και

σε μια επιστημονική διερεύνηση των αιτιών νοσηρότητας

και θνησιμότητας εφόσον κάποτε επιχειρηθεί. 

Όπως ειπώθηκε λείπουν οι επιδημιολογικές μελέτες τόσο

σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Επιπλέον, απο-

τελεί και αναπόσπαστο μέρος της απόφασης της Δ.Ε

Υγείας για τον καταρτισμό του Υγειονομικού Χάρτη του

Δήμου Κρωπίας. Η απόφαση αυτή και στο βαθμό που ακο-

λουθηθεί και από άλλους Δήμους θέτει ξανά στην πρώτη

γραμμή της διεκδίκησης της Αυτοδιοίκησης από την  Κρα-

τική Διοίκηση, την επαναθεμελίωση του Εθνικού Συστήμα-

τος Υγείας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Ο Υγειονομικός χάρτης αποτελεί ένα μηχανισμό διαρκούς

συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων, αναφορικά με  το

επίπεδο υγείας, τη νοσηρότητα και τις ανάγκες υγείας του

πληθυσμού, τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την

υγεία, τη μέτρηση των αναγκών σε ειδικές ομάδες πληθυ-

σμού. Οι βασικές πληροφορίες που συλλέγονται είναι: δη-
μογραφικά στοιχεία, επιδημιολογικά στοιχεία (θνησιμότητα,
νοσηρότητα, προσδοκώμενο επιβίωσης, τρόπος ζωής-συμ-
περιφοράς,  κατάσταση εργασιακού περιβάλλοντος, κάπνι-
σμα, χρήση τοξικών ουσιών, σεξουαλική συμπεριφορά
διατροφικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα-άσκηση
κ.α.), στοιχεία για τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, της οργανωτικής διάρ-
θρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δημόσιων και
ιδιωτικών, χρήση υπηρεσιών, πληροφοριακά στοιχεία για
την εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύστημα και στις δομές
υγείας. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

& ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Όπως επισημαίνουν τα μέλη της Δ.Ε Υγείας Κορωπίου,

«για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς πρέπει και άλλοι
Δήμοι να ιδρύσουν δημοτικές επιτροπές υγείας, να φτιά-
ξουν υγειονομικούς χάρτες και σε επίπεδο περιφερειακής
ενότητας να συγκροτούν Διαδημοτικές Επιτροπές
Υγείας.Να υπενθυμίσουμε ότι είχε επιχειρηθεί το 2013
(19.04.2013) η συγκρότηση Διαδημοτικής Επιτροπής Υγείας
στην Αν. Αττική με πρωτοβουλία του Δήμου Κρωπίας και της
Δ.Ε. Υγείας Κορωπίου αλλά δεν προχώρησε λόγω έλλει-
ψης πολιτικής βούλησης από ορισμένους δήμους. Τώρα το
ξαναθέτουμε δημόσια και προτείνουμε στις νέες δημοτικές
αρχές και στους αρμόδιους αντιδημάρχους να αναλάβουμε
πρωτοβουλίες για την σύσταση διαδημοτικής επιτροπής
υγείας στην Αν. Αττική (Μεσόγεια, Νοτιοανατολική Αττική
Λαυρεωτική).

Η ΙΔΡΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε εκ των ενόντων και το ζή-

τημα της ίδρυσης Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική

Αττική, ένα ζήτημα που απασχολεί μέλη της Δ.Ε Υγείας

εδώ και δύο δεκαετίες, έχει πολλαπλώς αποτελέσει αντι-

κείμενο προεκλογικής δέσμευσης ελληνικών κυβερνήσεων

αλλά και αντικείμενο διεκδίκησης με αποφάσεις δημοτικού

συμβουλίου Κρωπίας (αρ. απόφασης322/2011). 

Η Δ.Ε.Υγείας Κορωπίου επεξεργάζεται ενέργειες για δη-

μόσια διαβούλευση και ημερίδα για την δημιουργία του Γε-

νικού  Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στη βάση των

αποφάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας και

άλλων προτάσεων όμορων δήμων και προσώπων από το

χώρο της υγείας.
Συμμετείχαν: Ο πρόεδρος της Δ.Ε Υγείας και Δήμαρχος Κρωπίας

Δημήτριος Ν. Κιούσης, ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών

Ανδρέας Ντούνης, ο αντιδήμαρχος Κοιν. Πολιτικής-Πρόνοιας Θο-

δωρής Γρίβας, ο εθελοντής ιατρός Σπυρίδων Κόλλιας, ο εθελον-

τής ιατρός δημοτικών ιατρείων, Αντώνης Γεωργάκης, η Καλλιόπη

Κοτζιά, Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας, ο Ιωάννης

Κατιμερτζόγλου, Γραφείο Τύπου και η Χριστίνα Παπαχρήστου,

γραμματέας της Δ.Ε Υγείας. 

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Νοσηρότητα και θνησιμότητα στην περιοχή των Μεσογείων

Σε στάδιο υλοποίησης η δημιουργία υγειονομικού χάρτη

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

SOS εκπέμπει το Αντικαρκινικό 

Νοσοκομείο Μεταξά 
Το μοναδικό - ίσως - στο είδος του Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Με-

ταξά στον Πειραιά, βρίσκεται υπό κατάρρευση. Τα τελευταία 5

χρόνια έχει υποστεί απίστευτες συρριkνώσεις, αποχωρήσεις ογ-

κολόγων και νοσηλευτών, τόσο που φτάνει να μη μπορεί να λει-

τουργήσει.

Οταν ο πόνος του πολίτη που καθημερινά κατακλύζει το νοσοκο-

μείο είναι αβάσταχτος... προσπαθώντας να βρει λίγη ανάσα και

αξιοπρεπή νοσηλεία!

Οι γιατροί του συνεχίζουν την επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας

προσλήψεις προσωπικού και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων

εφημεριών. Ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου για την κά-

λυψη των κενών θέσεων, για να μη χαθεί ούτε μία νοσηλευτική κλίνη.
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Σπουδαίο και συναρπαστικό θέαμα, με έν-

τονο συναγωνισμό από τους 270 ιστιοπλό-

ους (189 πληρώματα, σε 17 κατηγορίες)

που πήραν μέρος στα «Παστρικάκεια 2015»

και στον «Επετειακό Αγώνα 170 χρόνων

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» που διε-

ξήχθησαν στο Φαληρικό Όρμο. Διοργανω-

τές ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς

(Ι.Ο.Π.), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ο

Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος (Ν.Ο.Ε), υπό την

αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομο-

σπονδίας (Ε.Ι.Ο.). 

Στον επετειακό αγώνα συμμετείχαν τα

σκάφη της κλάσης J24 με αφετηρία το Φα-

ληρικό Όρμο, στην συνέχεια παράκτια δια-

δρομή μέχρι το λιμενίσκο της ΣΝΔ κι

επιστροφή για τερματισμό. Η Σχολή Ναυτι-

κών Δοκίμων συμμετείχε στους αγώνες με

τρία σκάφη στην κατηγορία J24 και πλή-

ρωμα αποτελούμενο από δεκατέσσερις

Ναυτικούς Δοκίμους και στην κατηγορία Li-

ghtning με ένα σκάφος και πλήρωμα αποτε-

λούμενο από τρεις Ναύτες.

Πολυνίκης όμιλος για μία ακόμη χρονιά

αναδείχθηκε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πει-

ραιώς και το κύπελλο παραδόθηκε από τον

Πρόεδρό του στους αθλητές. Ο Πρόεδρος

του Ι.Ο.Π. Γιάννης Παπαδημητρίου παρέ-

δωσε αναμνηστικό φιλοτεχνημένο από τον

γλύπτη Νεβίς στον Διοικητή της Σ.Ν.Δ. Υπο-

ναυάρχο Γ. Λεβέντη ΠΝ για τα 170 χρόνια

της Σχολής.

Οι τρεις πρώτοι ανά κατηγορία: 
Όπτιμιστ 

Παίδες : 1) Λιβάς Βασίλης (ΝΟΚ), 2) Μιχαλόπουλος Κων-

σταντίνος (ΙΟΠ), 3) Καραγιαννίδης Γιώργος (ΝΑΟ

Βούλα)

Κορασίδες: 1) Γώγου Μεταξία (ΝΟΕ), 2) Σωτηρίου Έλενα

(ΙΟΠ), 3) Καραουλάνη Ελίζα (ΝΟΑ)

Αγόρια: 1) Μουζάκης Χρήστος (ΝΟΤΚ), 2) Παπαδάκος

Γιώργος (Αλκυών), 3) Μαυράγγελος Ιωάννης (ΝΟΔ)

Κορίτσια: 1) Τσαμοπούλου Μαρία (ΙΟΠ), 2) Παππά Με-

λίνα (ΙΟΠ), 3) Σπανάκη Αριάδνη (ΙΟΠ)

Laser STD

Άνδρες: 1) Χρυσός Νικόλαος (ΙΟΠ), 2) Λογοθέτης Αλέ-

ξανδρος (ΝΟΕ), 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος (ΝΟΚ)

Laser RDL 

Άνδρες: 1) Παπαδόπουλος Ορέστης (ΙΟΠ), 2) Θανασού-

λας Κωνσταντίνος (ΙΟΠ), 3) Κατσιγίνης Δημήτρης (ΝΟ

Αμφιθέας)

Γυναίκες: 1) Βλάχου Μαρία (ΝΟΠΦ), 2) Ζωγράφου Βα-

σιλική (ΣΜΥΝ), 3) Παπαχρήστου Αθηνά (ΙΟΠ)

Laser 4,7 

Άνδρες: 1) Κερκούλας Δίκαιος (ΙΟΠΟΡ), 2) Καραπιπέρης

Σωτήρης (ΙΣΤΟΣ), 3) Μπαρουξής Δαμιανός (ΟΣΦΠ)

Γυναίκες: 1) Παπαδοπούλου Μυρτώ (ΙΟΠ), 2) Ζαράνη

Σταυρούλα (ΝΟΚ), 3) Μπράιλα Βάσια (ΝΟΕΦ)

420  Άνδρες: 1) Γουργιώτης Β. – Μπάτσης Ο. (ΙΟΠ), 2)

Μαμούνης Π. – Τάσσιος Δ. (ΙΟΠ), 3) Μουστακαριάς Κ. –

Κίλια Ν. (ΝΟΤΚ)

Γυναίκες: 1) Μπακατσιά Σ. – Παπαγεωργίου Ν. Παπαγε-

ωργίου (ΝΟΤΚ), 2) Γκαρή Α. – Πατεράκη Β. (ΙΟΠ), 3) Nor

Adriana Adlyna Bte Mohd Nazri - Siti Nur Fatihah Bte No-

rulakhairi (MAS)

470  Άνδρες: 1) Ζενετζιδάκης Μ. – Καραγιάννης – Ορ-

φανός Ι. (ΙΟΠ), 2) Ταφλαμπάς Ι. – Ταβουλάρης Στ. (ΙΟΠ),

3) Ku Anas Bin Kul Jamil - Muhamad Fauzan Bin Ruslan

(MAS)

Γυναίκες: 1) Ταβουλάρη Α. – Κουτσούμπου Φ. (ΙΟΠ), 2)

Nuraisyah Bte Jamil – Norashikn Bte Mohd Sayed (MAS)

Lightning

Γενική: 1) Βάσιλας Α. – Καφετζιδάκης Ε. – Βάσιλας Γ.

(ΙΟΠ), 2) Μανωλάκης Ι. – Παπαδάκης Β. – Μανωλάκης

Σπ. (ΝΟΕ), 3) Σταθόπουλος Δ. – Τόλης Α. – Δέδες Ε.

(ΝΑΟΒ)

J24  Γενική: 1) Νικολαΐδης Α. - Τσιγαράς Κ. - Σιούζος Α.

- Καρτάλης Σ. – Πασαμιχάλης Μ. (ΙΟΠ), 2) Καμπισιούλης

Ε. - Ρίζος Μ. - Μούλας Η. - Παπανάτσιος Σ. - Ζήσης Σ.

(ΣΝΔ), 3) Λέκκας – Μιτσιολίδου – Καρακουλέ – Ξηνο-

μηλάκη (ΝΟΠΦ)

2.4mR  1) Δεληκούρας Γεώργιος (ΙΟΠ), 2) Πατεράκης Νι-

κόλαος (ΙΟΠ), 3) Χωραφιάρης Θεόδωρος (ΝΟΤΚ) 

Hansa 1) Αχλάτης Ευστράτιος (Sailability Hellas), 2) Φω-

κιανός Ελευθέριος (Sailability Hellas), 3) Κουρουβάνη Ει-

ρήνη (Sailability Hellas)

Η τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές καθώς

και η βράβευση του νεότερου αθλητή που συμμετείχε

στους αγώνες έγινε στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, πα-

ρουσία του εκπροσώπου του Α/ΓΕΝ Υποναυάρχου Γ. Λε-

βέντη ΠΝ, της Διοίκησης της ΣΝΔ, των διοργανωτών και

των συμμετεχόντων αθλητών.

189 πληρώματα, 270 ιστιοπλόοι,

στα «Παστρικάκεια» 
Καλή κούρσα του ΝΑΟΒ με τον Γιώργο Καραγιαννίδη  

Το πέρας της φετινής αγω-

νιστικής περιόδου βρήκε τα

αγωνιστικά τμήματα υπο-

δομών του Συλλόγου “Ανα-

γυρούς” να έχουν

σημειώσει εξαιρετικές πο-

ρείες στα πρωταθλήματα

της ΕΣΚΑΝΑ. 

Συγκεκριμένα, το τμήμα

Κορασίδων πανηγύρισε

την άνοδό του στην Α Κα-

τηγορία καταλαμβάνοντας

την 3η θέση, το Παμπαι-

δικό έφτασε μέχρι την

φάση των play-of, το Παι-

δικό διεκδίκησε μέχρι τέ-

λους την  2η συνεχόμενη

άνοδό του καταλαμβάνον-

τας τελικά την 5η θέση της

κατηγορίας του, ενώ και το

Εφηβικό πραγματοποίησε

μια καλή πορεία παραμέ-

νοντας στην ιδιαίτερα αν-

ταγωνιστική Β Κατηγορία

της ΕΣΚΑΝΑ. 

Πέρας αθλητικής χρονιάς

στον Αναγυρούντα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

ΣΤΙΒΟΥ ΠΠΑ/ΠΚΑ

Επιτυχίες του Α.Ο. Βουλιαγμένης

Στους διασυλλογικούς αγώνες στίβου, στο πρωτάθλημα

Παμπαίδων Αθήνας, Πειραιά και Δυτικών Προαστίων, που

έγιναν στις 26/4/2015 ο Α.Ο. Βουλιαγμένης, με τους αθλη-

τές του, πέτυχε πολύ σημαντικές διακρίσεις.

Οι αθλητές Παρετζόγλου Μάριος, Παρετζόγλου Ιωάννης,

Μπαγλατζής Ομπέρτο-Φράνσι έφεραν πολύ καλές επιδό-

σεις στα 300μ. Εμπ. και ο πρώτος προκρίθηκε για τους

Πανελλήνιους που θα γίνουν στις 11 Ιουλίου.

Καλές επιδόσεις έφεραν στα 4x300 και οι αθλητές Φω-

τεινός Ευστ., Παρεντζόγλου Μάριος, Μπαγλατζής Ου.,

Παρεντζόγλου Ι.
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Η ομάδα του Ναυτικού

Αθλητικού Συλλόγου (ΝΑΣ)

κατέκτησε την πρώτη θέση

στην πιο εντυπωσιακή κα-

τηγορία αγώνων καγιάκ,

αυτή της Κ4 200 μ. ανδρών,

στους αγώνες του kayak

Greece, στον Πόρο. Το τε-

τραμελές πλήρωμα από

τους Παρασκευά και Νίκο

Μαινεμένιο, Θανάση και

Γιάννη Σώρρα, διένυσε την

απόσταση σε 00:32:05,

αποσπώντας 15 βαθμούς.

«Ηταν ένας από τους καλύ-
τερους αγώνες που έχουμε
συμμετάσχει ποτέ. Οι φο-
ρείς του Πόρου έκαναν με-
γάλη προσπάθεια με
συνέπεια το καλό αποτέλε-
σμα. Πήγαμε καλά και προ-
σπαθούμε πάντα για το
καλύτερο. Το Kayak Greece

χρειάζεται για να προβάλει
περισσότερο το άθλημα. Σί-
γουρα κάνει καλό στο κα-
γιάκ», δήλωσε ο Θανάσης

Σώρρας, μέλος του τετρα-

μελούς πληρώματος και

συμπλήρωσε: «Σε μία εβδο-
μάδα έχουμε προκριματικά
για την Μεσογειάδα για το
καγιάκ ανοιχτής θαλάσσης.
Πιστεύουμε ότι θα καταφέ-
ρουμε να περάσουμε. Από
εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο

στο πρωτάθλημα».

Τα αποτελέσματα:

Κ4 200 μ. Ανδρών

1) ΝΑΣ - Μαινεμένιος Παρα-

σκευάς, Μαινεμένιος Νίκος,

Σώρρας Αθανάσιος, Σώρρας

Γιάννης), 

2) ΕΝΟ Αιγυπτιωτών - Παπασάβ-

βας Μιχάλης, Λαζόπουλος Πέ-

τρος-Φοίβος, Λυμπερόπουλος

Αλέξανδρος, Δρούζας Χρήστος,

3) ΝΑΣ - Παραδείσης Γεώργιος,

Μανίκας Γεώργιος, Κυριακούλης

Θεοφάνης, Λαδάς Αντώνιος, 

Κ2 200 μ. Ανδρών

1) Περατικός Αλέξανδρος - Αν-

τωνίου Δημήτριος (ΧΑΛ)

00:32:52

2) Παπασάββας Μιχαήλ - Δρού-

ζας Χρήστος (ΑΙΓ) 00:32:91

3) Μαινεμένιος Παρασκευάς -

Σώρρας Αθανάσιος (ΝΑΣ)

00:33:84

Kayak Greece, στον Πόρο

Με ένα χρυσό, με πανελλή-

νιο ρεκόρ ταυτόχρονα και

σχολικό ρεκόρ καθώς και 2

ασημένια μετάλλια γύρισαν

οι αθλητές του Γ.Α.Σ ΠΑΙ-

ΑΝΙΑΣ από το Πανελλήνιο

Σχολικό Πρωτάθλημα Στί-

βου ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

που έλαβε μέρος στην πρω-

τεύουσα της Αχαΐας, την

Πάτρα, στις 6-7 Μαΐου!

Μετά από 2 φάσεις πρόκρι-

σης οι καλύτεροι αθλητές

στίβου λυκείων αναμετρη-

θήκαν την περασμένη εβδο-

μάδα στην Πάτρα, σε μια

διοργάνωση η όποια στέ-

φτηκε με επιτυχία και πολ-

λές εξαίρετες επιδόσεις!  

Μεταξύ αυτών που διακρί-

θηκαν και τα παιδιά του ΓΑΣ

Παιανίας!

Για πρώτη φορά είχαν εκ-

προσώπηση σε 5 τελικούς

αγωνισμάτων! Τρεις αθλη-

τές ανέβηκαν στο βάθρο,

μια επιτυχία που λίγοι σύλ-

λογοι την κατόρθωσαν και

για την οποία καμαρώνουν

διπλά, αναλογιζόμενοι και

τις συνθήκες που γυμνά-

ζονται τα παιδιά.

Συγκεκριμένα ο ΑΡΗΣ ΠΕ-

ΡΙΣΤΕΡΗΣ, μετά από τιτά-

νια προσπάθεια και

ολοκληρώνοντας τα 10

αγωνίσματα στέφτηκε νικη-

τής του δεκάθλου, συντρί-

βοντας το σχολικό αλλά και

πανελλήνιο ρεκόρ με 6355

βαθμούς, επίδοση που τον

κατατάσσει στην πρώτη δε-

κάδα στο κόσμο!

Δεύτερος ο ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΞΑΡΛΗΣ στα 400μ εμπό-

δια με 55¨14, στην πρώτη

του μεγάλη εμφάνιση στα

χαμηλά εμπόδια, συνέτριψε

και αυτός την ατομική του

επίδοση κατά 1,5΄΄ δευτε-

ρόλεπτο. 

Δεύτερη στο άλμα τριπλούν

η ΜΥΡΤΩ ΠΑΤΣΗ, με 12,23

μέτρα σ ένα τελικό όπου

όλα κριθήκαν στη τελευταία

προσπάθεια!

Να σημειωθεί ότι και τα

τρία παιδιά είναι μια ανάσα

από τα όρια για το παγκό-

σμιο πρωτάθλημα παίδων

κορασίδων, που θα γίνει στη

Κολομβία και ευελπιστούν

στους επόμενους αγώνες

τους να τα καταφέρουν.

Τέλος ο ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ-

ΤΩΝΙΟΥ και η ΤΖΟΥΛΙΑ

ΚΑΡΒΕΛΗ αγωνίστηκαν

στον τελικό του ακοντισμού

μαθητών και μαθητριών αν-

τίστοιχα και πήραν το βά-

πτισμα σε Πανελλήνια

Πρωταθλήματα.

Χρυσοι και Ασημένοι αθλητές του ΓΑΣ Παιανίας

στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα

Ο Αγώνας Δρόμου με συμβολικό χαρα-

κτήρα, αφιερωμένος στην Γιορτή της Μη-

τέρας, πραγματοποιήθηκε από τον

Παλαιστικό Σύλλογο Ραφήνας Πικερμίου,

την Κυριακή  10 Μαΐου σε στα πλαίσια του

4ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ραφήνας-Πικερ-

μίου σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνι-

κού Οδηγισμού Ραφήνας,τον Δήμο και

τον ΔΟΠΑΠ, με εκκίνηση το Άγαλμα της

Μάνας (νεκροταφείο Ραφήνας) και ο τερ-

ματισμός στο Οχυρό.

Μαζί με  μέλη του Παλαιστικού Συλλό-

γου Ραφήνας-Πικερμίου, έτρεξαν μαμά-

δες, παιδιά μικρά και μεγάλα και αρκετοί

γονείς. Προσκεκλημένες του συλλόγου

που έτρεξαν: η Μαρίνα Τουτουντζή, η

οποία είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ελ-

λήνων εξαιρετικά διακριθέντων αθλητών,

πρωταθλήτρια επί σειρά ετών στην τε-

χνική κολύμβηση με διακρίσεις στο εξω-

τερικό σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό

επίπεδο και μαμά δύο παιδιών και  η πρω-

ταθλήτρια  27χρονη Μαρία Πηγή Ψαρ-

ράκη καθηγήτρια πάνω στην Επιστήμη

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην

Άρση Βαρών και στην Ευρωστία και Υγεία.

Στον τερματισμό οι δυο πρωταθλήτριες

μαζί με τον Πρόεδρο του Παλαιστικού Θ.

Κολλάρο, έκαναν τις απονομές των ανα-

μνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους

συμμετέχοντες.

Το Δ.Σ του Συλλόγου ευχαρίστησε το

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Ραφήνας και

την Πόλυ Λαζαρίδου για την πρόταση συ-

νεργασίας, τον πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ

Γιώργο Δουβίτσα, το Θέμη Τασσόπουλο

ποδοσφαιριστή της Θύελλας- που είναι σε

όλες τις εκδηλώσεις του Παλαιστικού

καθώς η μικρή του κόρη Ιωάννα, είναι

αθλήτρια της Ρυθμικής και μελλοντική

πρωταθλήτρια- το μέλος του Συλλόγου

Λευτέρη Κυριακόπουλο και  τον αθλητή

της Πάλης Μάριο Πάσπαλη για την οργά-

νωση του αγώνα!

Αγώνας Δρόμου  αφιερωμένος στην Γιορτή της Μητέρας

με τον Παλαιστικό Σύλλογο ΡαφήναςΔιασυλλογικό Πρωτάθλημα

Κλασικού Αθλητικού 

Ανδρών – Γυναικών 2015

Την Κυριακή 10 Μαΐου 2015, ολοκληρώθηκε στον «Αγ.

Κοσμά» και η 2η ημέρα (φάση), του Διασυλλογικού Πρω-

ταθλήματος Ανδρών – Γυναικών 2015.

Στη «διήμερη» αυτή αγωνιστική δράση, των αθλητών των

σωματείων του ΣΕΓΑΣ στον ενοποιημένο 6ο όμιλο, που

περιλαμβάνει σωματεία της Αθήνας και της Ανατολικής

Αττικής, η συμμετοχή του «ΑΜΕΙΝΙΑ», ήταν από κάθε

πλευρά ΕΠΙΤΥΧΗΣ. 

Οι αθλητές και αθλήτριες, της πολυπληθούς συμμετοχής

του «ΑΜΕΙΝΙΑ», με αγωνιστική διάθεση και προσπάθεια,

δυναμισμό και πίστη στις ικανότητες τους, έφεραν την επί-

τευξη ορίων για τους επερχόμενους Αγώνες Πανελλήνιων

Πρωταθλημάτων βελτίωσαν τις ατομικές τους επιδόσεις

και ενδυνάμωσαν την αυτοπεποίθησή τους.

Ο κόπος της προσπάθειας, έφερε επίσης ένα πολύ καλό

αποτέλεσμα στη βαθμολογία του «ΑΜΕΙΝΙΑ».

Οι δυνατότητες των αθλητριών και των αθλητών - η πίστη

σ’ αυτές, μαζί με τη συνέχιση της προσπάθειας, την όρεξη

και το κέφι στην προπόνηση, είναι σίγουρο ότι θα φέρουν

ξανά και ξανά επιτυχίες.

Τουρνουά

Ποδοσφαίρου

Σάλας

O Δήμος Λαυρεωτικής ορ-

γανώνει το τουρνουά Πο-

δοσφαίρου Σάλας, που θα

διεξαχθεί στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο Λαυρίου, το

Σαββατοκύριακο 16 και 17

Μαΐου 2015 , όπου οι κα-

λύτερες ομάδες των Πάι-

δων και  Παμπαίδων, θα

αναμετρηθούν με έπαθλο

το κύπελλο στις παραπάνω

κατηγορίες, που διοργανώ-

νει η Πανελλήνια Ένωση

Ποδοσφαιρικών Σωματείων

Σάλας  5Χ5. Έναρξη 10:30  
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Παρά την αναμενόμενη επιτυχία, δεν μπορούμε παρά

να παραδεχτούμε ότι υποδεχθήκαμε το θριαμβευτικό

αποτέλεσμα του προκριματικού αγώνα του παγκό-

σμιου διαγωνισμού salsa με συγκίνηση και με μεγάλο

ενθουσιασμό. 

Η δικιά μας, η αρχισυντάκτρια της ΕΒΔΟΜΗΣ, Ηλέ-

κτρα Βενετσάνου, ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ελ-

λάδα στην κατηγορία solo ladies και θα εκπροσωπήσει

τη χώρα μας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα salsa, που

θα διεξαχθεί, τον Δεκέμβριο, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. 

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει επίσης, στην κατηγο-

ρία των ζευγαριών, για πολλοστή φορά, το γνωστό

χορευτικό ζευγάρι Δημήτρης & Στέλλα. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στα πλαίσια του μεγαλύτε-

ρου διεθνούς φεστιβάλ salsa της Ελλάδας,  που έγινε

στην Ερέτρια για 6η συνεχή χρονιά φέτος, το Athens

Spring Salsa Festival. 

Το φεστιβάλ - πιο πετυχημένο από ποτέ - διήρκεσε 3

μέρες. Από το stage πέρασαν χορευτές από όλη την

Ελλάδα και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του

χώρου παγκοσμίως. Την ανάσα των θεατών έκοψαν

οι τρεις παγκόσμιοι πρωταθλητές (πρώτοι ο καθένας

στην κατηγορία του) Ricardo & Karen, David &

Paulina, Rafael & Carine. 

Εκτός από τα shows και τα πάρτυ μέχρι το πρωί, οι

συμμετέχοντες γέμισαν τις ημέρες τους με μαθήματα

χορού και διασκέδαση στην πισίνα του Eretria Village

Resort όπου και διεξήχθη. 

Ricardo & Karen πρωταθλητές κόσμου στην κατηγορία 
ακροβατικών salsa cabaret

Δημήτρης & Στέλλα, 3οι στον κόσμο· θα εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα στην κατηγορία salsa on2

Rafael & Carine πρωταθλητές κόσμου 
στην κατηγορία salsa on1

David & Paulina πρωταθλητές κόσμου 
στην κατηγορία salsa on2

Η Ηλέκτρα Βενετσάνου με τον πσρτενέρ της Θοδωρή Σοϊλεμεζίδη σε στιγμιότυπο της χορογραφίας τους

Athens Spring Salsa Festival
Η μαγεία του χορού και οι διακρίσεις

Ηλέκτρα Βενετσάνου, πρωταθλήτρια στην κατηγορία solo ladies. 
Θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Φωτογράφος: Αριάδνη Στεφανάκη


