
“Το δανείζεσθαι της

εσχάτης αφροσύνης

και μαλακίας εστίν”

Πλούταρχος

Επειδή τα προκαταρκτικά πορίσματα της “Επιτρο-

πής Αλήθειας για το Δημόσιο χρέος” υπέστησαν

αρνητική κριτική από τα συστημικά και θιγόμενα

ΜΜΕ, γιατί, τάχα, δεν αναφέρονται αριθμοί,

έχουμε χρέος να επαναλάβουμε εμείς ορισμένα

στοιχεία  α ρ ι θ μ ό μ ο ρ φ α , μα καθόλου όμορφα,

αφού σκιαγραφούν μόνο το αποτρόπαιο πρόσωπο

και το υποκρυπτόμενο φρικαλέο

κρανίο των εγκεφάλων των νεο-φι-

λελεύθερων” τοκο-φάγων*.

Εσωσαν το τραπεζικό τους σύ-

στημα οι “εταίροι” - Δανειστές - δυ-

νάστες. Οχι την Ελλάδα! Την

Ελλάδα την κατέστρεψαν. 

18,6 τρις εκατομμύρια ευρώ τα το-

ξικά των ευρωπαϊκών τραπεζών στο

σύνολό τους, σύμφωνα με “άκρως

εμπιστευτική” Εκθεση της Κομισιόν, που συζήτησε

το EcoFin στις 10 Φεβρουαρίου 2009 και... δρομο-

λογήθηκαν τα ...μέτρα, η τρόικα, το ΔΝΤ, τα Μνη-

μόνια! (Το έχουμε παρουσιάσει και αναλύσει

επανειλημμένα από το 2011. Εχουν δοθεί σχετικά υπο-

μνήματα και σε βουλευτές, Υπουργούς και αξιωματού-

χους της παρούσας Κυβέρνησης, αλλά, δυστυχώς, δεν

έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς! Δεν είναι του παρόντος ν’

ασκήσω κριτική, να αξιολογήσω ή να... ψυχαναλύσω).

Τα δάνεια έχουν εξοφληθεί στο πολλαπλάσιο.

Από το 1994 έως το 2010 έχουμε πληρώσει 571 δι-

σεκατομμύρια ευρώ!
Συνέχεια στη σελ. 2
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Συνέχεια από τη σελ. 1

196,36 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε δανειστεί, με διά-

φορα δάνεια, από το 1999 έως το 2008 (Παπαντωνίου,

Χριστοδουλάκης, Αλογοσκούφης) και έχουν εξοφληθεί

όλα, με επιτόκια έως και 10,8%, πλην των ανέληκτων,

ένα του Χριστοδουλάκη, που πρέπει ν’ αποπληρωθεί το

2022, με επιτόκιο 8,9%, και τριών του Αλογοσκούφη της

Ν.Δ., που θα εξοφληθούν, ένα τον προσεχή μήνα (20/7),

με επιτόκιο 9,5%, ένα το 2017 με 10,8%, κι ένα το 2019,

με επιτόκιο 7,9% - όταν η Γερμανία της Μέρκελ δανει-

ζόταν με 0,75%. Σας τα ‘χανε πει αυτά; Δεν είναι απλά

“αρπακτικά”, είναι καταστροφείς, ολετήρες! 

Οταν τους απλούς τοκογλύφους τούς πας φυλακή, αυ-

τούς, απλά οφείλεις να μην τους πληρώσεις· όχι να σου

βάζουν και όρους πόσο θα ανεβάσεις το ΦΠΑ, από πρώ-

της Ιουλίου στα ξενοδοχεία!

― Περισσότερο από το 1/3 των τακτικών δημοσίων εσό-

δων (33,61%) της περιόδου 1982-89 πήγε για την εξυ-

πηρέτηση των τοκοχρεωλυσίων της περιόδου εκείνης.

― Μεταξύ 1975 και 1987 συνομολογήθηκαν δάνεια

ύψους 18,4 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, εκ των οποίων,

το 81% διετέθη υπέρ των... δανειστών.

― Σύμφωνα με τον Στίγκλιτς, «οι χρεωμένες χώρες κα-

τέβαλαν στους πιστωτές τους, για αποπληρωμή παλαι-

ότερων χρεών το ποσό των 4,6 τρισεκατομμυρίων

δολλαρίων», λέει ο Ν. Μπογιόπουλος στον eniko. Κατα-

λάβατε; 4.600 (χιλιάδες) δισεκατομμύρια. Κάθε δισεκα-

τομμύριο είναι 1000 εκατομμύρια... “βαρέλια ιδρώτα και

αίμα των λαών· των εργαζομένων!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας Τράπεζας, στις

αρχές του 1980, το χρέος που είχαν 109 κράτη προς

τους πιστωτές τους ήταν 430 δις δολλάρια - κάτι παρα-

πάνω, απ’ ότι χρωστάμε μόνο εμείς, τώρα -. Μέσα σε έξι

χρόνια, το 1986, είχαν πληρώσει σε τόκους 336 δις δολ-

λάρια. «Στο τέλος της χρονιάς βρέθηκαν να χρωστάνε

πάνω από 880 δις δολλάρια. Μέσα σε μια εξαετία δη-

λαδή, χρωστούσαν ποσό υπερδιπλάσιο, από εκείνο που

αρχικά είχαν δανειστεί, ενώ είχαν ήδη αποπληρώσει σε

τόκους το 78%, ή τα 4/5 των αρχικών δανείων»!

Ξέρετε πόσο είναι το παγκόσμιο χρέος (Δημόσιο και

ιδιωτικό); Εχω άλλα στοιχεία, αλλά να παρουσιάσω της

“Καθημερινής” που είναι πιο ήπια και πιο πρόσφατα

(6/2/2015): 199 τρισεκατομμύρια δολλάρια! Το χρέος

αυτό αντιστοιχεί στο 286% του παγκόσμιου ετήσιου

ακαθάριστου προϊόντος!

Παγκόσμιο Δημόσιο και Ιδιωτικό χρέος

Το παγκόσμιο Δημόσιο Χρέος έχει αυξηθεί από το 2007,

κατά 25 τρις. Το υψηλότερο Δημόσιο χρέος, σε σχέση με

το ΑΕΠ της, έχει η Ιαπωνία με 571%. Ακολουθεί η Ισπανία

- που μας κουνάει ο Πρωθυπουργός της το δάχτυλο - με

401%, ενώ της Ελλάδας είναι στο 170%. Ακολουθεί η Κίνα

και οι κραταιές ΗΠΑ με 269%!

Το παγκόσμιο Δημόσιο χρέος είναι 56,35 τρις (The

Economist), E.E., HΠΑ, Κίνα και Αυστραλία στο κόκκινο.

Κοντά 100 τρις είναι το χρέος του χρηματοπιστωτικού

συστήαμτος και το υπόλοιπο κοντά 50 τρις είναι ιδιωτικό

(επιχειρήσεων και ιδιωτών).

Σε ποιούς χρωστάνε όλα τα κράτης της υφηλίου;;; Οσο

κι αν έψαξα ΔΕΝ μπόρεσα να το εντοπίσω υπεύθυνα.

Θα το ψάξω κι άλλο κι εδώ είμαστε.

Ξέρω ότι κουράζουν οι αριθμοί, αλλά δεν το κάνω για

να σας κουράσω. Το κάνω για να σας εξοργίσω. Δεν

“κολλάει” εκείνος ο ισχυρισμός των “νομοταγών”, «τί,
δηλαδή, να φάμε τα λεφτά των ανθρώπων;» Ποιών “αν-

θρώπων; των απανθρώπων και των βαμπίρ, που μας πί-

νουν το αίμα. Την ικμάδα των λαών, που τους

αφυδατώνουν και δημιουργούν πολέμους, επαναστά-

σεις, εγκληματικότητα, φτώχεια, δυστυχία, φανατι-

σμούς, πρόσφυγες... φυγάδες απ’ τους τόπους

καταστροφής· απ’ την κόλαση των σφαγών και της πεί-

νας!

Θέλετε κι άλλα;

― Τη δεκαετία του 1970 το δημόσιο χρέος των ανα-

πτυσσόμενων χωρών ήταν περίπου 70 δις δολλάρια. Το

2000 είχε εκτιναχθεί στα 2.280 δις. Δηλαδή 2,3 τρις πε-

ρίπου. Δηλαδή σε 30 χρόνια είχε αυξηθεί 32,5 φορές!1

Ας περιοριστούμε όμως στα “δικά μας”.

«Μέσα σε μια 20ετία, ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει
για τόκους και χρεολύσια 640,5 δις ευρώ» λέει ο Ν.

Μπογιόπουλος και παραθέτει αναλυτικό πίνακα, που πε-

ριλαμβάνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογι-

σμού του 2013 (σελ. 133).

Δεν σας φτάνουν αυτά για να προβληματιστείτε; Τότε

πάρτε μια σφυρίχτρα και πηγαίνετε στο Σύνταγμα, να

διαδηλώσετε μαζί με τον “Εφιάλτη” υπέρ των δυναστών

μας. Ε, τί να κάνουμε; Και ο μαζοχισμός φαίνεται ότι σε

κάποιους προσφέρει ηδονή, που αντίστοιχα ικανοποιεί

τον σαδιστή τους.

―――――
* Τοκοφάγος: Επιτρέψτε μου το νεολογισμό. Αυτός που τρώει, που

χλαπακιάζει τόκους· ο λαίμαργος. Ο άλλος, ο τοκογλύφος, απλά,

τους γλύφει. Δεν υπάρχει σχέση με το ομόηχο γλείφω - γλυπτό.

1. Ε. Toussaint: “Ανοίγουμε το βιβλίο του χρέους” σελ. 23.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Εκδόθηκε 25.6.15 από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οι-

κονομικών Νάντια Βαλαβάνη  απόφαση  για παράταση

της προθεσμίας υποβολής  των φορολογικών δηλώ-

σεων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ως προς

τα Νομικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δη-

λώσεων παρατείνεται έως την  20η Ιουλίου 2015. Ως

προς  τα Φυσικά  Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογι-

κών δηλώσεων παρατείνεται έως την 27η  Ιουλίου

2015.

Επιπλέον με τροπολογία που  κατατεθηκε  στο σχ/ν

«Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποί-

ηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Ανα-

πηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της

εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»,

ορίζεται ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων για

τα  Φυσικά Πρόσωπα  θα παραμείνουν,  σύμφωνα και

με τον ΚΦΕ, οι 31η Ιουλίου, 30η Σεπτεμβρίου και  30η

Νοεμβρίου 2015.  

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Αφίσες στο Παρίσι: «Αν η Ελλάδα ήταν τράπεζα θα είχε σωθεί».
Τις αφίσες υπογράφει το «Αριστερό μέτωπο», του Ζαν Λυκ Με-

λανσόν και δημοσίευσε η εφημερίδα “δημοκρατία”.

H αλήθεια για το Χρέος

με αριθμούς
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Oλοκληρώθηκε, 19 Ιουνίου 2015, η 1η Έκθεση Ηλεκτρο-

κίνητων Οχημάτων στη πάρκο Καραμανλή στη Ραφήνα.

Η διοργάνωση έγινε από τον Οργανισμό Λιμένος Ραφή-

νας ΑΕ (rafinaport.gr), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτρο-

κίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ, heliev.gr) και την εταιρεία

AVMAp GIS AE (avmap.gr), με επιστημονικό υπεύθυνο

τον Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο. 

Η έκθεση χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πλέον επιτυ-

χημένες στο είδος της, αφού φιλοξένησε δεκάδες ηλε-

κτρικά οχήματα κάθε μορφής και κατηγορίας και

περισσότερους από 1.200 επισκέπτες, κυρίως από Δή-

μους της Ανατολικής Αττικής. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των προοπτι-

κών της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, η δικτύωση και η

ανταλλαγή απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων του

ιδιωτικού (εκπρόσωποι εταιρειών ηλεκτροκίνητων οχη-

μάτων και σημείων φόρτισης) και δημοσίου τομέα (φο-

ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης, σύλλογοι ηλεκτροκίνησης

και περιβαλλοντικοί φορείς), αλλά και η ενημέρωση του

κόσμου για την νέα αυτή τεχνολογία. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πραγματο-

ποιήσουν test drive και να ενημερωθούν για τα ηλεκτρο-

κίνητα οχήματα της BMW, της eleGreco και της EKKA

CARS καθώς επίσης και τις ηλεκτροκίνητες μηχανές της

ΚΤΜ, αλλά να δοκιμάσουν και τα ηλεκτροκίνητα ποδή-

λατα των εταιρειών ELECTRICREV BY HELMA, bike me

up και EASYRIDE. Παράλληλα, υπήρχε ενημέρωση από

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και επίδειξη του προσομοιωτή Eco-

Driving στοχεύοντας στην οικολογική, οικονομική και

ασφαλή οδήγηση, αλλά και επίδειξη εξοπλισμού φόρτι-

σης ηλεκτροκίνητων οχημάτων από τις εταιρείες FOR-

TISIS και MOVIVA.

Το  παρών στην έκθεση έδωσαν εκπρόσωποι δημοτικών

και δημόσιων φορέων, όπως ο Περιφερειακός Σύμβου-

λος  Σ. Πάντζας, ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Β. Πι-

στικίδης, οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών και Τεχνικών

Υπηρεσιών Ε. Μπουρνού και Π. Καλφαντής, ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μισοκοίλης, ο πρώην Δη-

μοτικός Σύμβουλος Γ. Πιστικός, ο Διοικητής του τμήμα-

τος Ασφαλείας Δ. Δελτσίδης, καθώς επίσης και

εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρω-

παϊκό Πρόγραμμα Ele.C.Tra., όπως των Δήμων Φλωρεν-

τίας και Σκοπίων και των εταιρειών EXACTO και TBridge. 

Το πρόγραμμα Ele.C.Tra, στα πλαίσια του οποίου έγινε η

διοργάνωση της έκθεσης, έχει ως στόχο την προώθηση

της ηλεκτροκίνησης σε αστικές περιοχές, εμπλέκοντας

δημόσιους φορείς, πολίτες και τουρίστες στην καθημε-

ρινή χρήση των «πράσινων» μέσων μεταφοράς και με-

ταφέροντας τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές

μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

1Η ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στη ΡΑΦΗΝΑ
Φιλοξένησε δεκάδες ηλεκτρικά οχήματα κάθε μορφής και κατηγορίας

Οπως έχουμε δει όλοι όσοι κυκλοφο-

ρούμε στα 3Β, τα άνθη και τα φυτά συ-

νεχίζονται να φυτεύονται στις

πλατείες, στις πρασιές και στα παρτέ-

ρια, παρά τις αρνητικές παραστάσεις

του νυν δημάρχου ως αντιπολίτευση

στα 3Β.

Οι αρνητικές του τοποθετήσεις οφεί-

λονταν στα υψηλά κοστολόγια που διέ-

θετε ο Δήμος 3Β, προκειμένου να

αποκτήσει τα φυτά και τα άνθη που φύ-

τευε, όπως διετείνοντο.

Τα άνθη και φυτά που φυτεύονται σή-

μερα από την παρούσα Δημοτική Αρχή,

δεν αγοράζονται κι αυτό γιατί ο Δήμος

δημιούργησε δικό του φυτώριο.

Ενα φυτώριο που λειτουργεί στη Βου-

λιαγμένη (Καβούρι) στις παλιές κατα-

σκηνώσεις, όπου έχουν εγκαταστήσει

ένα σύγχρονο ποτιστικό σύστημα και

ασχολούνται με προσωπικό μεράκι ερ-

γαζόμενοι του Δήμου, με αρμόδιο τον

αντιδήμαρχο Δημοσθ. Βαμβασάκη.

Επισκεφθήκαμε το φυτώριο και μας ξε-

νάγησε η γεωπόνος του Δήμου Αννέτα

Ρούσσου, ενώ μας απάντησε σε κάθε

μας ερώτηση ο Δημήτρης Κομπορό-

ζος.

Τα φυτά τα αγοράζουν σε πολύ χαμη-

λές τιμές, μόλις που έχουν πετάξει το

πρώτο βλασταράκι τους και τα ανα-

πτύσσουν σε γλαστράκια στο φυτώριο,

έως ότου φτάσουν σε “ηλικία” που να

μπορούν να μεταφυτευθούν.

Εχουν φυτά εποχής, αλλά και αειθαλή

θαμνώδη.

Οπως μας εξήγησε η Αννέτα Ρούσσου,

στόχος τους είναι η επέκταση του φυ-

τωρίου, αλλά και η διαμόρφωση και

ανάδειξη του χώρου για να γίνει επι-

σκέψιμος και διδακτικός για τα παιδιά.

O Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-

λος μας επεσήμανε ότι με τη δημιουρ-

γία του δημοτικού φυτωρίου θα

εξοικονομηθούν περίπου 150.000€

ετησίως, αφού η τιμή των φυτών που

προμηθευόταν ο Δήμος κυμαινόταν

από 1,85€ έως 2,35€, ενώ τώρα θα κο-

στίζει το κάθε λουλούδι μόνο 0,10€.

Αννα Μπουζιάνη

Δημοτικό Φυτώριο ανθοκομικών στα 3Β

H γεωπόνος Αννέτα Ρούσσου με τον εργαζόμενο Δημ.
Κομπορόζο στο φυτώριο.
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«Το Ατλαζένιο Γοβάκι», του Paul Claudel, το οποίο άφησε

πέρυσι τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό, παρουσιάζε-

ται και φέτος, στις 26 και 27 Ιουνίου, στην «Πειραιώς 260»,

με τη σκηνοθετική ματιά της Έφης Θεοδώρου. Το ατλαζέ-

νιο γοβάκι (1924) –μια «ιστορική παραβολή»– είναι ο κό-

σμος όλος και το θέατρο όλο: ένα εγκώμιο για την

απεριόριστη δύναμη της θεατρικής σκηνής, όπου «ο καη-
μένος ο άνθρωπος μπορεί να γίνει για λίγες ώρες θεός».

Έργο-ποταμός, μεγάλης διάρκειας, όπου επιστρατεύονται,

με τόλμη και αφέλεια, όλες οι φόρμες του θεάτρου και όλοι

οι τρόποι υποκριτικής, για να αφηγηθούν, μέσα από μια

γλώσσα ασυνήθιστης ομορφιάς και δύναμης, την ανθρώ-

πινη περιπέτεια: επεκτατικοί πόλεμοι, θρησκευτικές μισαλ-

λοδοξίες, η ανακάλυψη του Νέου Κόσμου και, στο κέντρο

της δράσης, ο Έρωτας, ως μέσον για τη γνώση του Άλλου,

του Θεού.

«Μαγεμένος Αυλός» 

Φέτος, για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Αθηνών συνεργάζεται

με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο

πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Open Air Film Festival,

την Κυριακή 28 Ιουνίου προβάλλεται ο «Μαγεμένος
Αυλός» του Μπέργκμαν στον κήπο της «Πειραιώς 260», με

ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για μια αριστοτεχνική κινημα-

τογραφική μεταφορά της μεγαλειώδους όπερας του

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, που μιλάει για τον

θρίαμβο της αγάπης ενός αγοριού κι ενός κοριτσιού επάνω

στις δυνάμεις του σκότους. Ο σπουδαίος Σουηδός σκηνο-

θέτης, χρησιμοποιεί το θεσπέσιο λιμπρέτο του Εμάνουελ

Σικανέντερ και χτίζει έναν πανέμορφο κόσμο παραμυθιού

γύρω από τις διαχρονικές έννοιες του έρωτα, της αλήθειας

και της αρετής ως ισχυρά εφόδια ενάντια στο Κακό.

ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Η «Αμυμώνη» είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κη-

δεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και

Πρόσθετες Αναπηρίες. Κατά τη μυθολογία, η Αμυμώνη

ήταν η νύμφη που τράβηξε την τρίαινα με προτροπή του

Ποσειδώνα, και από το μέρος αυτό ανάβλυσε άφθονο

νερό. Η πηγή αυτή δεν στερεύει ποτέ...

Η «Αμυμώνη» απευθύνεται σε οικογένειες παιδιών με προβλήματα

όρασης και πρόσθετες αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, αυτι-

σμό, νευρολογικες διαταραχές και κινητικά προβλήματα. Με ποι-

κίλα προγράμματα και δράσεις, στοχεύει στην εξυπηρέτηση, την

εκπαίδευση, την απασχόληση και την ψυχαγωγία των παιδιών,

καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων και των οι-

κογενειών τους. Πρόσφατα, η «Αμυμώνη» απέκτησε το δικό της

σπίτι στο Πικέρμι. Η «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Λίλιαν

Βουδούρη» είναι το πρώτο σπίτι στην Ελλάδα, δομημένο με τέ-

τοιες προδιαγραφές ώστε να στεγάζει εφ'όρου ζωής ανθρώπους

με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Πρόκειται για

ένα φιλόξενο και ασφαλές σπίτι, φτιαγμένο με σεβασμό στις

ανάγκες όσων το κατοικούν.

Kάθε ΣαββατοΚύριακο παρέα με το Φεστιβάλ Αθηνών
της Τζωρτζίνας Καλέργη

«Ο παράξενος μουσικός 
ταξιδεύει για λύση στο Παρίσι»

κάνοντας πρώτα μια στάση 

στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), προσκαλούν μικρούς και

μεγάλους, στην πρωτότυπη και άκρως μουσική παρουσίαση

παραμυθιού «Ο παράξενος μουσικός ταξιδεύει για λύση
στο Παρίσι», το Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00 το

βράδυ, στο Λιμάνι Πόρτο Ράφτη.

....είναι παραμύθι; όχι ακριβώς...
... είναι κονσέρτο τρομπετών; όχι ακριβώς... 

Μα τότε τι είναι;!
...είναι ο πιο παραμυθένιος τρόπος  ν' ακούσεις κλασική μουσική 

και ο πιο μουσικός τρόπος να πεις ένα παραμύθι...!

Μια παρέα από τρομπέτες, μουσικούς, ένα παραμύθι, έναν

ηθοποιό κι εσάς, αξιοποιεί τους κλασικούς συγγραφείς

Αδελφούς Γκριμ, για να πα-

ρουσιάσει μια νέα αλήθεια για

τα παραμύθια! 

Η πρώτη δουλειά της ομάδας

«ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ», ανεβαίνει για

4ο χρόνο και στηρίχτηκε σε

μια μικρή και ιδιαίτερη ιστορία

των Αδελφών Γκριμ, το «Ένας
Παράξενος Μουσικός».
Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στις μικρές ηλικίες, βοήθησε

πολύ ουσιαστικά στο πείραμα που ήθελε να δοκιμάσει η ομάδα

«ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ», να τα φέρει σε επαφή με την ζωντανή μου-

σική χάλκινων πνευστών και να «παρέμβουν» τα ίδια τα παι-

διά στα παραμύθια, δημιουργώντας την ιστορία τους.Θα

ακολουθήσει παρουσίαση των ειδών τρομπέτας και γνωστά

παιδικά τραγούδια!

“Δημιουργίες” της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολής Χορού της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει 27 και 28 Ιουνίου στις 8μ.μ.

στο Θέατρο Ολύμπια, η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση

με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Οι σπουδαστές της σχολής θα παρουσιάσουν δικές τους

δημιουργίες αλλά και αποσπάσματα κλασικού και σύγ-

χρονου ρεπερτορίου, τα οποία διδάσκονται στην σχολή,

υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή της Σχολής Γιάννη

Δοντσάκη.

To κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους χορευτές

του αύριο και να έρθει σε επαφή με την νεανική δημι-

ουργία.

Η Είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα

οποία θα διανέμονται στην είσοδο του θεάτρου Ολύμπια,

μια ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων

«Ο Ήλιος και το Φεγγάρι» 

Συναυλία με τη Ζωή Τηγανούρια και την Ελένη Βου-

δουράκη διοργανώνει ο ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3B την Τε-

τάρτη 1 Ιουλίου στο θέατρο «Βέμπο» (Κ. Καραμανλή

14, Βούλα) υπό το φως της πανσέληνου.

Οι μελωδίες από το γεμάτο πάθος ακορντεόν της Ζωής

Τηγανούρια και η λυρική φωνή της Ελένης Βουδου-

ράκη, θα ταξιδέψουν μουσικά από την Αργεντινή, στη

Λατινική Αμερική, μέχρι την Ευρώπη και τα Βαλκάνια,

σε μία συναυλία που θα δέσει το σύγχρονο τραγούδι

με τη λυρική φωνή. 

Ένα πολυεθνικό «Orient Express» περιμένει...

Καλό μας ταξίδι... Είσοδος Ελεύθερη.

“Κλήδονας” στη Λαυρεωτική
O Σύλλογος Μικρασιατών - Κωνσταντινοπολιτών Λαυρε-

ωτικής οργανώνει την αναβίωση του εθίμου “Κλήδονας

και οι φωτιές του Αη-

Γιάννη”, το Σάββατο 27 Ιου-

νίου στις 8.30μ.μ. στη

Δεξαμενή Αγ. Ανδρέα Συ-

νοικισμός.

Χορός με ζωντανή μουσική.

Είσοδος ελεύθερη.

«Ένας Ιδανικός Σύζυγος»

Tη θεατρική κωμωδία του Όσκαρ Ουάιλντ  «'Ενας Ιδανι-
κός Σύζυγος» ανεβάζει το Διάχρονο θέατρο της Μαίρης

Βιδάλη σε μετάφραση του Θοδωρή Ψαλιδόπουλου και

σκηνοθεσία του Ζαχαρία Ρόχα, την Παρασκευή 3 Ιουλίου

στο Θέατρο «Βέμπο» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα). 
Ένα έργο σπινθηροβόλο και άκρως επίκαιρο της εποχής που
ζούμε... «Διεφθαρμένοι» πολιτικοί, μίζες, κυρίως όμως η στιγμή
της μεγάλης απόφασης...

Tην εκδήλωση οργανώνει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πο-

λιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, (ΟΑΠΠΑ). Είσοδος Ελεύθερη
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Μουσική συναυλία στη Μηλαδέζα Βάρης
O Eξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μηλαδέζας Βάρης, οργανώνει συναυλία,

το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 9 μ.μ. στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας στη Βάρη.

Νίκος Οικονομίδης (κιθάρα - τραγούδι) 0 Μάριος Καραγκιόζογλου (Μπουζούκι) - 

Γιάννης Καράμπελας (Ακορντεόν)

Tα Σπάτα γιορτάζουν τους πολιούχους

τους με πολλαπλές εκδηλώσεις

Ο Οργανισμός “Ξενοφών” του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος οργανώνει πενταήμερο εορ-

ταστικών εκδηλώσεων για να τιμήσουν τους πολιούχους τους Αγ. Αποστόλους Πέτρο

και Παύλο από την Πέμπτη 25 έως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΖΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ενα γεμάτο Καλοκαίρι με πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει οργανώσει η Κοινωφελής Δη-

μοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη έχον-

τας ως στόχο τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών, σε όσο το δυνατόν περισσότερες,

υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο 80% των εκδηλώσεων η είσοδος είναι

ελεύθερη και θα τις παρουσιάζουμε ημερολογιακά.

“Μουσικο-

χορευτικά

ακούσματα”

Ο Λαογραφικός Ομιλος

Βάρης “Σεμέλη”, οργα-

νώνει μουσικοχορευτική

εκδήλωση με τίτλο

“Πειρα(γ)ματισμοί” -
(μ)πλέκοντας τα παρα-
δοσιακά με τα σύγ-
χρονα ακούσματα, την

Κυριακή 28 Ιουνίου στις

9 το βράδυ στην αί-

θουσα “Ιωνία” στη

Βούλα (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18).

Eίσοδος ελεύθερη.

“Είχα μια θάλασσα στο νου”
Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Λυκούριζα

Λαγονησίου” οργανώνει Μουσική βραδιά με τη χορωδία

του Συλλόγου με θέμα “Είχα μια θάλασσα στο νου”, το

Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8.30μ.μ. στο θεατράκι της πα-

ραλίας στο Λαγονήσι.  Είσοδος ελεύθερη.

Διδασκαλία και διεύθυνση χορωδία και ορχήστρας Αιμί-

λιος Γιαννακόπουλος.

«Ας την Κρίνει ο Θεός»

Το Athens Open Air Film Festival, μετά την επιτυχημένη

πρεμιέρα του στο μαγευτικό Ναό του Ολυμπίου Διός, ορ-

γανώνει μια σειρά ιδιαίτερα αξιόλογες προβολές.

Ετσι το πρόγραμμα του Ιουλίου ξεκινάει την Τετάρτη 1η

Ιουλίου, ώρα 9μ.μ. με την θρυλική ταινία του Τζον Σταλ

«Ας την Κρίνει ο Θεός» (1945), στο αίθριο του Μουσείου

Μπενάκη, για να ακολουθήσουν πολλές ακόμα αξέχα-

στες προβολές!

Η είσοδος είναι ελεύθερη ενώ, τηρείται αυστηρά σειρά

προτεραιότητας. Ολο το πρόγραμμα www.cinemag.gr.   
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2η Αντιρατσιστική Γιορτή

στην Παλλήνη

Το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 οργανώνεται από το “Στέκι

Αλληλεγγύης”, εκδήλωση στησν  Πλατεία του Δημαρ-

χείου Παλλήνης

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει:

19.30 Συζήτηση με θέμα: Αντιθέσεις και μαρτυρίες σε
σχέση με την Μετανάστευση και την Προσφυγιά με τους:
Γιάννη Τσίρμπα συγγραφέα, πολιτικό επιστήμονα, Λαφα-

ζάνη Όλγα κοινωνική γεωγράφο, μέλος του Δικτύου για

τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και Εκπρόσωπο των

προσφύγων από τη Συρία.

Παρεμβάσεις θα κάνουν μετανάστες από την Αλβανία και

το Πακιστάν.

Στο χώρο θα λειτουργούν: έκθεση φωτογραφίας και προ-

βολή video με θέμα «περνώντας τα σύνορα», «γειτο-
νιές», που θα φιλοξενούν μεταναστευτικές κοινότητες,

κινήματα πόλης και αλληλεγγύης της περιοχή, συλλογι-

κότητες της εκπαίδευσης, αντιφασιστικά κινήματα, εργα-

ζόμενους, τη ΒΙΟΜΕ.

Πολυεθνικό Φαγητό από τις κοινότητες μεταναστών, σου-

βλάκια απο την ομάδα "ψησταριές σε δράση" και ποτά

στο καλύτερο αυτοσχέδιο μπάρ της πόλης.

Μουσική και χορός από αφρικανικά, κουρδικά και ελλη-

νικά συγκροτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. Κωνσταντινίδης Δη-

μήτρης 6938519308 Ζέλα Φυκούρα 6978447771 Η εκδή-

λωση γίνεται στα πλαίσια του 19ου Αντιρατσιστικού

Φεστιβάλ (03-05 Ιουλίου, Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια).

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν

για την ενίσχυση των Σύρων προσφύγων.

ΣΤΕΚΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Μαυρομιχάλη & Υψηλάντου Παλλήνη.

Stekipallinis2@gmail.com

“Κομποστοποίηση 

στη γειτονιά”
στο Πανόραμα Βούλας

Οι “Πανοραματιστές” και ο Σύλλογος Διδασκόντων του

3ου Δημοτικού Σχολείου, οργανώνουν ενημερωτική εκ-

δήλωση  για την οικιακή κομποστοποίηση με τίτλο “Κομ-
ποστοποίηση στη γειτονιά”, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ώρα 19.00  στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 3ου Δημοτικού

Βούλας (Μπιζανίου 1, Βούλα Πανόραμα).

Oμιλητές:

Δημήτρης Χωματίδης Μηχ. περιβάλλοντος MSc, NEST

και Αθηνά Δήμου Project Manager, NEST

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η εξοικείωση των πολιτών

της περιοχής με την ιδέα και τη διαδικασία της κομπο-

στοποίησης καθώς και η παρακίνησή τους στην υιοθέτηση

φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς. 

www.panoramatistes.gr

Πραγματοποιήθηκε την Τε-

τάρτη 24 Ιουνίου στα γρα-

φεία της Π.Ε.Δ. Αττικής η

ενημερωτική συνάντηση –

ημερίδα, σχετικά με την

επόμενη Προγραμματική

περίοδο 2014 – 2020 (νέο

ΠΕΠ Αττικής και το ΕΣΠΑ).

Στη συνάντηση έγινε ενημέ-

ρωση αναφορικά με τους

υφιστάμενους πόρους, τις

δράσεις που χρηματοδο-

τούνται και τα χρονικά περι-

θώρια που υπάρχουν και

δόθηκαν κατευθύνσεις για

πρακτικά ζητήματα (ωρί-

μανση έργων, απαιτούμενες

μελέτες, πλαίσιο χρηματο-

δότησης, διαδικασίες υπο-

βολής σε επιχειρησιακά

προγράμματα κ.λ.π.).

Σχετικές εισηγήσεις έγιναν

από τους:

- Θεοδώρα Ζαχαριά, συνερ-

γάτιδα της Π.Ε.Δ.Α.

- Γιάννη Τσιάμη, Πρόεδρο

της Επιτροπής Ο.Η.Διακυ-

βέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε.

- Παναγιώτη Μαϊστρο, συ-

νεργάτη της Κ.Ε.Δ.Ε.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο

Εκτελεστικός Γραμματέας

της Περιφέρειας Αττικής

Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης

καθώς και η εντεταλμένη

Περιφερειακή Σύμβουλος

για τον Αναπτυξιακό Προ-

γραμματισμό Πόπη Σταυρο-

πούλου.

Επίσης τοποθετήθηκαν αι-

ρετοί της Αττικής αλλά και

συνεργάτες τους, οι οποίοι

κατέθεσαν συγκεκριμένα

προβλήματα τα οποία αντι-

μετωπίζουν στην πορεία για

την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.

Από την πλευρά του ο Προ-

εδρος της Π.Ε.Δ.Α. Ηρακλής

Γκότσης τόνισε μεταξύ

άλλων ότι «οι προϋποθέσεις

για την ένταξη στο τρέχον

ΕΣΠΑ είναι πιο σύνθετες απ’

αυτές που ίσχυαν στο προ-

ηγούμενο και σίγουρα οι

Δήμοι χρειάζονται κάθε βοή-

θεια για να μπορέσουν να εν-

τάξουν δράσεις και έργα

τους σ’ αυτό». 

Κατέληξε δε λέγοντας: «θα
συνεργαστούμε με την
ΚΕΔΕ, μέσα από τις επιτρο-
πές παρακολούθησης, με
την ΕΕΤΑΑ θα συντονι-
στούμε επίσης και και με
την Περιφέρεια Αττικής».

Hμερίδα για το νέο ΠΕΠ Αττικής και ΕΣΠΑ
οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο ΕΣΠΑ είναι πιο σύνθετες απ’ αυτές που ίσχυαν

Στιγμιότυπα της Δημοτικής Συνεδρίασης

στo Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

― Γεμίσαμε φίδια!!!
― Ας όψονται οι οικολόγοι
Δεν είναι ανέκδοτο· είναι διάλογος

στο δημοτικό συμβούλιο των 3Β,

(23/6/15)

Το επικαλέστηκε ο Δ. Κοντονής, ότι

επειδή δεν έχουν κοπεί τα θαμνώδη

γέμισε ο τόπος φίδια. «Τα φίδια
πάνω από το Συντριβάνι της Βου-
λιαγμένης τα έχετε δει; Μήπως σας
ενοχλεί κι αυτό το συντριβάνι να το
καταργήσουμε;»
Υπήρχε πρόβλημα με τα χόρτα αλλά

τώρα αποκαταστάθηκε. Τώρα λει-

τουργούν οκτώ συνεργεία αποψίλω-

σης, απάντησε ο αντιδήμαρχος Παν.

Σωτηρόπουλος. Οσο για τα φίδια

απάντησε: «Ας όψονται οι οικολό-
γοι. Εφεραν τσουβάλια φίδια και τα
άφησαν στα βουνά και γεμίσαμε
φίδια».

Για το Βόλεϊ στην παραλία που

έστησαν κάποιοι αυθαίρετοι και κό-

βουν και μπιλιέτα αναφέρθηκε ο δη-

μοτικός σύμβουλος της Ρι.Κιπ.

Θάνος Ματόπουλος ο οποίος ζή-

τησε να ελεγχθεί κατά πόσον έχουν

άδεια και μάλιστα από την Α’ πλαζ,

στην οποία όμως δεν ανήκει ο συγ-

κεκριμένος χώρος.

Επίσης αναφέρθηκε στις μετρήσεις

που γίνονται για την καθαρότητα

των υδάτων στις ακτές του Δήμου,

που βγαίνουν διάφορες και δημιουρ-

γούν αρνητικά αισθήματα τους κα-

τοίκους. Πρότεινε να γίνει από δη-

μόσιο φορέα και να δημοσιευθούν

επίσημα από το Δήμο.

Για το θέμα του απάντησε ο δήμαρ-

χος ότι υπάρχουν μετρήσεις της Γε-

νικής Γραμματείας Υδάτων που

δημοσιεύονται κάθε 15θήμερο. Επί-

σης δήλωσε ότι θα κάνει ο ίδιος ο

Δήμος υδροληψία και μετρήσεις.

Επιστολή - καταγγελία κατέθεσε και

ανάγνωσε στο δημοτικό συμβούλιο

ο Δημοσθένης Δόγκας που αφορά

τις μελέτες με χορηγίες που απο-

φάσισε να προωθήσει το Δημοτικό

Συμβούλιο στην προηγούμενη συνε-

δρίαση. Μελέτες για μεγάλα και σο-

βαρά έργα του Δήμου. (Κοίτα σελ.

24).

Εκκαθαρίστηκε η ΔΕΑΒ!

Μετά από πέντε περίπου χρόνια

μπρος - πίσω, αναβολές  αναμονή από

πιστωτές και εργαζόμενους, λύθηκε η

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βού-

λας (ΔΕΑΒ), μετά από πολύχρονη

αναμονή από τους ορκωτούς λογι-

στές.

Ερωτήσεις ουσίας έκανε ο γραμμα-

τέας του Δ.Σ. Σπύρος Βαλάτας, χωρίς

να απαντηθούν βέβαια. 

Η έκθεση λήξης έχει ενδιαφέροντα

στοιχεία τα οποία θα μελετήσουμε.

Την απόφαση καταψήφισαν όλες οι

παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Η Λαϊκή αγορά στην

οδό Μεταξά

Eνσταση για τη νέα τοποθεσία της

Λαϊκής στη Βούλα κατέθεσε ο Εξω-

ραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βού-

λας. Παρέμβαση μάλιστα έκανε ο

πρόεδρος Δημ. Ζησιμόπουλος, στη

Δημοτική Συνεδρίαση, γιατί η λαϊκή

αγορά στις μετακινήσεις της παραμέ-

νει ουσιαστικά στην ίδια συνοικία της

Ευρυάλης. Επιβαρύνεται η ίδια πε-

ριοχή. Η συζήτηση αφορούσε την επέ-

κταση της  χωροθέτησης στην οδό

Μεταξά στη Βούλα. Δηλαδή θα γίνει

στην οδό Μεταξά από την οδό Μπό-

τσαρη έως την οδό Σολωμού. Φεύ-

γοντας η λαϊκή από την Καραϊσκάκη

θα μετακομίσει δίπλα στην Μεταξά, πι-

θανότατα από τις αρχές Ιουλίου.

Αννα Μπουζιάνη
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Επίσκεψη - ξενάγηση 

στη νήσο Υδρούσα

H Oμάδα περιβάλλοντος της “Ριζοσπαστικής Κίνησης Πο-

λιτών στα 3Β” οργανώνει επίσκεψη - ξενάγηση στη νήσο

Υδρούσα, την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί. Ση-

μείο συνάντησης το ελεύθερο πάρκινγκ της εισόδου του

Ναυτικού Ομίλου Βούλας.

Θα πραγματοποιηθούν 4 δρομολόγια με σκάφος που θα

μεταφέρει 5 άτομα την κάθε φορά.

Με την άφιξη όλων στο νησί θα ξεκινήσει η περιήγηση και

στο τέλος θα χαρούν όλοι μαζί την όμορφη παραλία με

θέα την πόλη της Βούλας.

Επιστροφή νωρίς το απόγευμα. 

Λόγω του περιορισμού στον αριθμό των ατόμων που θα

μεταφερθούν με το σκάφος θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας.

Δηλώσεις για τη συμμετοχή στο:

rikipvvv@gmail.com μέχρι το Σάββατο 27/6 το μεσημέρι.

Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της νήσου Υδρούσας, με

τον γραφικό ορμίσκο και την έντονη δασική βλάστηση

αποτελεί ενδιαίτημα για πολλά είδη πανίδας και χλωρί-

δας. 

Μόνιμοι κάτοικοι του νησιού  είναι μεταξύ άλλων οι γλά-

ροι και τα αγριοκούνελα, ενώ το νησί είναι και επίσημα

καταγεγραμμένο ως ενδιάμεσος σταθμός ανάπαυσης με-

ταναστευτικών πουλιών. 

Δίκαια λοιπόν έχει χαρακτηριστεί  σαν Δασικό.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αρχαιολογική αξία του νη-

σιού για το οποίο υπάρχουν ήδη αναφορές σε αρχαία κεί-

μενα. Στη νησίδα εντοπίζονται ορατές αρχαιότητες,

πολυβολεία και υπόγεια καταφύγια από το Β΄Παγκόσμιο

πόλεμο.

Πρόκειται για ένα νησί που έχει ακόμη πολλά να μας απο-

καλύψει, εφόσον ανασκαφεί και διασωθεί από την έντονη

εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση από την οποία

απειλείται.

Ομάδα Περιβάλλοντος

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Τοπική διαχείριση των
απορριμμάτων μας  

Η απάντηση στις χωματερές

Η δημοτική παράταξη Μαραθώνα ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

συμβάλλοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της

κοινωνίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

“Τοπική διαχείριση των απορριμμάτων μας  
Η απάντηση στις χωματερές”

Μια  προσπάθεια για να αποτελέσει ο Μαραθώνας πρό-

τυπο διαχείρισης των απορριμμάτων.

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Ιούλη 2015 ώρα 10:00 στην Αίθουσα Δη-

μοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα, στην Αφετηρία του Μα-

ραθωνίου Δρόμου.

Εισηγητές:

1.    Αφροδίτη Μπιζά Αντιπρόεδρος ΕΔΣΝΑ

2.    Δέσποινα Σπανούδη Σύμβουλος Τοπικών Σχεδίων

Διαχείρισης

3.   Τάσος Κεφαλάς  από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Θα ακολουθήσει συζήτηση

Για το Συντονιστικό της Δύναμης Πολιτών

Β. Δελαγραμμάτικας κιν. 6976754182

Συνεργασία Δήμου Λαυρεωτικής,

Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέ-

ρειας Αττικής και Εθνικού Μετσό-

βιου Πολυτεχνείου για την

προστασία και ανάδειξη της αρχαίας

και νεότερης ιστορίας της Λαυρεω-

τικής ξεκινάει με ελπιδοφόρα μηνύ-

ματα, να δούμε κάποια στιγμή το

Λαύριο να παίρνει τη θέση που του

αξίζει. Ενα Λαύριο που έχει μακρά

ιστορία και πλούσια πολιτιστική κλη-

ρονομιά.

«Η Λαυρεωτική αποδεικνύει ότι η
πολυμερής συνεργασία, με συμμε-

τοχή όλων των εμπλεκομένων φο-
ρέων, μπορεί να οδηγεί σε έργα
μακράς πνοής και διάρκειας. Το
Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέ-
ρεια Αττικής, ο Δήμος Λαυρεωτικής
και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο ενώνουν τις δυνάμεις τους,
τους πόρους και την τεχνογνωσία
τους για την ανάδειξη της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, των μνημείων
του μεταλλευτικού και βιομηχανι-
κού πολιτισμού, των δράσεων της
σύγχρονης τέχνης, της εκπαίδευ-
σης, της έρευνας και της τεχνολο-
γίας», δήλωσε ο αν. Υπουργός

Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης μετά την

24/6/15) περιήγησή του στα αρχαία

και τα νεότερα μνημεία του Λαυρίου

και τη σύσκεψη εργασίας στην οποία

αποφασίστηκε η συγκρότηση επι-

τροπής για την ιεράρχηση των θεμά-

των της Λαυρεωτικής και την ενο-

ποιητική διαχείρισή τους.

Ο δήμαρχος Δημ.  Λουκάς είχε την

ευκαιρία να ξεναγήσει στους αρχαι-

ολογικούς χώρους της πόλης, αλλά

και να φέρει σε επαφή τους υπευθύ-

νους της αναστήλωσης του αρχαίου

θεάτρου του Θορικού με τους κρατι-

κούς φορείς, καθώς και να τους ενη-

μερώσει για τα προβλήματα που

αντιμετωπίζει ο χώρος

«Το Τεχνολογικό Πάρκο, το υπό κα-

τασκευήν Μουσείο Μεταλλείας και
Μεταλλουργίας, οι αρχαιολογικοί
χώροι Θορικού και Σούριζας, ο διά-
σημος ναός του Ποσειδώνος στο
Σούνιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο,
τα χιλιόμετρα στοών και εγκαταστά-
σεων συνιστούν ένα μοναδικό δί-
κτυο ζωντανών μνημείων που
αφηγούνται τον πολιτισμό, την τε-
χνολογία, την εργασία και το μόχθο
των ανθρώπων επί χιλιάδες χρόνια
αδιάκοπα», επεσήμανε ο Ν. Ξυδάκης

και συνέχισε: «Στη σημερινή σύ-

σκεψη αποφασίσαμε να συγκροτή-

σουμε μια ολιγομελή ομάδα

εργασίας για την άμεση κατάρτιση

ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης

και αξιοποίησης με στόχο την ολο-

κληρωμένη χωρική ανάπτυξη της

Λαυρεωτικής, με πυρήνα την ανά-

δειξη του πολιτιστικού αποθέματος.

Για τα ώριμα έργα, όπως το Μου-

σείο, συνάπτονται προγραμματικές

συμβάσεις. Στο δίκτυο δράσεων θα

περιληφθεί και η ενίσχυση του σύγ-

χρονου πολιτισμού, όπως λ.χ. το εγ-

καταλειφθέν Μεσογειακό Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ».

Μετά από ένα διάστημα χειμερίας

νάρκης στις πολιτιστικές πρωτοβου-

λίες του τόπου, ένας διακαής πόθος

του Δήμου και των κατοίκων του,

παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά.

Ειδικότερα  η συνέχιση της αναστή-

λωσης του Αρχαίου Θεάτρου Θορι-

κού  καθώς και των μοναδικών

Μυκηναϊκών τάφων στην κορυφή

του λόφου «Βελατούρι».    
Στη σύσκεψη εργασίας που ακολούθησε,

συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δημ. Λουκάς, η

Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, η

Αντιπ/ρχης Πολιτισμού Εύη Αποστολάκη, ο

Αντιπ/ρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο

επικεφαλής της Επι/ικής Επιτροπής του

Μουσείου Μεταλλείας και Μεταλλουργίας

καθηγητής του ΕΜΠ Νίκος Μπελαβίλας, ο

αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΤΠΠΛ, καθηγη-

τής του ΕΜΠ, Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο δι.

του ΤΠΠΛ  Ασημ. Χαδουμέλλης, η πρ. της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής Αν. Λα-

ζαρίδου, ο προϊστάμενος της Δι. Αναστή-

λωσης Αρχαίων Μνημείων Δημοσθ.

Σβολόπουλος, ο  καθηγητής Ιστορίας του

Παν/μίου Louvain - la - Neuve Γιώργος Δερ-

μάτης, ο εντ.  Σύμβουλος σε θέματα πολι-

τισμού Δημ. Δράκος, ο Πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ.  Θορικός Αντ. Μακρυωνίτης, ο

Πρόεδρος της Ετ. Μελ. Λαυρεωτικής

Τάσος Βλάδος.

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

των μνημείων του Λαυρίου
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Συνέχεια έβδομη  

Η Ρωσία,  προχωρούσε    στο 1700 χωρίς

να έχει  γνωρίσει την ‘’Μεταρρύθμιση’’,

ούτε ‘’Αντιμεταρρύθμιση’’ και ‘’Αναγέν-

νηση’’. Ζούσε και βίωνε στο πολιτιστικό

της  σκοτάδι ,  βυθισμένη μέσα σε μια με-

σαιωνική  στασιμότητα  καθώς αντιπά-

λευε  ψυχορραγώντας,  σε μια περίεργη

άτακτη ακυβερνησία. Αγνοούσε  οτιδή-

ποτε  μοντέρνο, όσον αφορά την  επι-

στήμη, τεχνογνωσία, και  κρατική

οργάνωση. Αλυσοδεμένη  στον χριστια-

νισμό δεν ήξερε τι θα πεί ανεξιθρησκεία. 

Επάνω λοιπόν στο τέλος της μοσχοβίτι-

κης περιόδου, έρχεται   και μπαίνει δυνα-

μικά στα πράγματα ο Πέτρος ο μέγας, σε

ηλικία  μόλις 24  ετών. Ψηλός, όμορφος,

γεροδεμένος, και με τη νίκη του  στο

Αζόφ πολεμώντας τους Τούρκους, με

θριαμβική παρέλαση επανέρχεται στη

Μόσχα . Η  ‘’ρούσικη αρκούδα’’  με  αιμα-

τοβαμμένο το χαλκά τον περασμένο στη

μύτη της,   τώρα σκυφτή θα χορέψει κάτω

από το κνούτο του τσάρου.  Του τσάρου

Πέτρου, που με το σύνθημα  ’’όποιος του

αντιστέκεται’’ θανατώνεται,  με πρώτο

θύμα τον γιό του.

Ο Πέτρος  τη Ρωσία, την αποσβήνει από

το χάρτη της Ανατολής και την οραματί-

ζεται   σαν το απώτερο τμήμα της πολιτι-

σμένης δυτικής Ευρώπης.  Και χαράζει τη

δική της πορεία, στη δική του γραμμή.

Θέλει μια καινούργια πρωτεύουσα, αλλά

καινούργια εκ βάθρων. Μισεί την παρηκ-

μασμένη Μόσχα  του Ιβάν Γ, ΄με τις 1600

εκκλησιές που μύριζαν παντού από το λι-

βάνι της βυζαντινολατρείας. Μισεί  τους

λασπωμένους δρόμους της, τα ξύλινα

φτωχόσπιτά της,  την αθλιότητα της ζωής

της και τα απαίσια σκλαβοπάζαρά της .

Και περισσότερο την  αμορφωσιά του

μουζίκου της και όχι μόνο.  

Ο Πέτρος επιλέγει σαν καινούργια θέση

για πρωτεύουσα, το  Δέλτα των εκβολών

του ποταμού Νέβα, στον μυχό του Φινι-

κού κόλπου,  του  Φιλανδικού σήμερα.

Παλιότερα και από τον 9ο αιώνα,  η ελώ-

δης αυτή περιοχή της εκβολής των νερών

του Νέβα, είχε   εποικισθεί από τους πρώ-

τους Ρώσους οι οποίοι μπερδεύτηκαν με

τους Φίνους, τους παλιότερους κατοί-

κους της περιοχής. Από δε τον  15ο

αιώνα,  μαζί με ολόκληρο το Νόβγκοροντ

είχε περιέλθει στην   κυριαρχία της Μό-

σχας. 

Τον Μάϊο του 1703, ο Πέτρος θεμελιώνει

στη δεξιά  όχθη του ποταμού Νέβα,

επάνω σε ένα νησάκι  το φρούριο Πετρο-

παβλόσκ, δηλαδή το  φρούριο  του Πέ-

τρου και του Παύλου  και η ημέρα αυτή

θεωρείται σαν η  πρώτη ημέρα της ίδρυ-

σης της  Πετρούπολης.  

Ή  καλύτερα, όπως αργότερα ονομά-

σθηκε, της Αγίας Πετρούπολης, 

μιας  πόλης η οποία  από την αρχή είχε

σχεδιαστεί με  πολεοδομικές προδιαγρα-

φές για πρωτεύουσα.

Ο Πέτρος λοιπόν, για το σκοπό αυτό, ορ-

γανώνει  μια  μεγάλη αποστολή στην Ευ-

ρώπη, την οποία ονοματίζει ‘’Πρεσβεία’’

για Αγγλία, Δανία, Ολλανδία, Ρώμη, Βε-

νετία. 250 άτομα,  με  άμαξες, σαλπιγ-

κτές, αλλά και μάγους, νάνους και

άλλους εντυπωσιακούς  παλιάτσους.

Μουσικοί οι   μπροστάρηδες, μαζί και οι

διπλωμάτες, οι τεχνικοί  και οι  κατάσκο-

ποι. Να  μπουν, να δουν, να πάρουν και να

φέρουν στη Ρωσία  δυτικό πολιτισμό και

τεχνογνωσία.  Ο  ίδιος ο Πέτρος ο τσά-

ρος, αφανής ανάμεσα στους πολλούς,

είναι η σιωπηλή ινκόγνιτο κεφαλή της

κουστωδίας, με το συμβατικό ψευδώνυμο

Πέτρος Μιχαήλωφ. Μιας κουστωδίας,  η

οποία  στη  νωπή ακόμα  μνήμη της,

έφερνε τη σκιά της 250χρονης  μογγολι-

κής σκλαβιάς. 

Στο εξωτερικό, η αποστολή –‘’Πρεσβεία’’,

βλέπει,  σπουδάζει, μελετά.   Ζώντας σε

ξένες  Βασιλικές αυλές  και τόπους για

18 μήνες, παίρνει  από πρώτο χέρι καινο-

τόμες ιδέες και ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Έρχεται κοντά και μαθαίνει για  το  μι-

κροσκόπιο,  τηλεσκόπιο, θερμόμετρο,

βαρόμετρο,  πυξίδα,  ρολόι. Ενηλικιώνε-

ται πνευματικά τεχνικά και επιστημονικά.

Αντιγράφει τη δυτική  στρατιωτική τέχνη,

ιατρική, ναυπηγική, αρχιτεκτονική.  

Και όταν επιστρέφει,  αναμορφώνει κα

ξαναγεννά μια καινούργια Ρωσία. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα

1) Steve Smith ‘’Ρωσική Επανάσταση ‘’ Ελληνικά

Γράμματα 2002

2) Κωστής Παπαδογιώργης: “Ντοστογιέφσκι’’  Εκδ.

Καστανιώτη 1990

3) Ντιμίτρι Μερεζκόβσκι. “Ντοστογιέβσκι”,  Εκδ.Γκο-

βόστη 1993

4) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. 

5) Ν. Καζαντζάκης: ’’Ιστορία Ρωσικής Λογοτεχνίας‘’

Εκδ.    Ελευθερουδάκης 1930 

6) “Άτλας Παγκόσμιας Ιστορίας’”, Εκδ. Καθημερινή 

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

της εποχής του Μεγάλου Πέτρου)

Πόλεις της Ανατ. Αττικής

Κερατέα

Στο εσωτερικό και στα νότια της

Ανατολικής Αττικής, η Κερατέα

είναι μια επαρχιακή πόλη με

''άρωμα'' χωριού. Παρ’ ότι έχει

μερικές αστικές πολυκατοικίες -

κάποιες ψηλές- δεν έχει αστικο-

ποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ακόμα,

δείχνοντας πιο εναρμονισμένη

στο φυσικό της περίγυρο. Τα πε-

ρισσότερα παλιά σπίτια διατη-

ρούνται με τις αυλές και τους

κήπους τους. Το κεραμίδι κυ-

ριαρχεί σαν υλικό στέγης. Το

πράσινο είναι υπαρκτό, όμως το

περισσότερο απ' αυτό βρίσκεται

στα μη οικοδομημένα οικόπεδα. 

Χωροταξικά, βρίσκεται κάτω απ'

την Λεωφ. Λαυρίου και διαπερ-

νάται απ' την οδό Αθηνών-Σου-

νίου. Το περίγραμμα της σχημα-

τίζει ένα ορθογώνιο παραλληλό-

γραμμο. Εκτός από ένα μέρος

στο κέντρο, φαίνεται ότι υπήρξε

μελέτη και χάραξη οικοδομικών

τετραγώνων με φαρδύτερους

δρόμους απ' ότι συναντήσαμε σε

προηγούμενες πόλεις, δίνοντας

αρκετό αέρα μεταξύ των κτιρίων.

Τα τετράγωνα επίσης, χωρίζον-

ται από δρόμους με μεγάλες ευ-

θείες κάνοντας εύκολη την

κυκλοφορία και τον προσανατο-

λισμό στην κυκλοφορία της

πόλης. Τα πεζοδρόμια είναι

οριακά έως μικρά πάντως. Απ' τη

διάταξη των δρόμων στο κέντρο

συμπεραίνουμε ότι η παλιά πόλη

βρισκόταν εκεί. Δεν έχει βιομη-

χανίες αλλά μηχανουργεία, μάν-

τρες στην περιφέρεια και ένα

εργοστάσιο με καζάνια στα βο-

ρειοανατολικά.

Το αθλητικό στάδιο της πόλης

βρίσκεται στην βορειοδυτική εί-

σοδό της και κοντά του το δημο-

τικό γυμναστήριο (4ο δημοτικό),

αλλά δυστυχώς δεν παρατη-

ρούνται άλλοι δημόσιοι αθλητι-

κοί χώροι. Τα δημοτικά σχολεία

είναι σωστά μοιρασμένα σε όλη

τη πόλη. Το δημαρχείο στο κέν-

τρο ανήκει αρχιτεκτονικά στον

μεταμοντερνισμό και ταιριάζει

περισσότερο στα γύρω κτήρια

της Αθηνών-Σουνίου παρά στον

χαρακτήρα της πόλης. Η Κερα-

τέα διαθέτει τρεις μεγάλες πλα-

τείες, όλες στο κέντρο και πολύ

κοντά μεταξύ τους με συνέπεια

να μειονεκτούν σημαντικά οι

υπόλοιπες συνοικίες. Η πλατεία

Ηρώων κοντά στο δημαρχείο,

ενώ από ψηλά παρουσιάζει κά-

ποια σχεδιαστική άποψη, χρη-

στικά υστερεί, αφού έχει

ελάχιστα καθίσματα, πολύ ανεκ-

μετάλλευτο χώρο και λίγο πρά-

σινο σε σχέση με τις

δυνατότητες του χώρου. Η

έτερη πλατεία Βασ. Γεωργίου

στη Μητρόπολη, είναι ''ανέκφρα-

στη'' σχεδιαστικά και τελείως

ανεκμετάλλευτη χρηστικά (όχι

όμως από τα αυτοκίνητα!).

Εκατό μέτρα νοτιότερα θα

βρούμε μια διαφορετική πλατεία.

Κρυμμένη ανάμεσα σε κτίρια στη

συμβολή οδών Ιατρού Π. Πανα-

γιώτου & Δροσοπούλου, ξεπρο-

βάλει μια εμπνευσμένη

σχεδιαστικά πλατεία με ανισό-

πεδα μέρη, θεατράκι, χώρο πρα-

σίνου. Σε κάθε εκδήλωση ή

συγκέντρωση πολιτών εκεί είναι

σίγουρο ότι θα ενοχλεί με ηχο-

ρύπανση τα όμορα σπίτια. Είναι

απορίας άξιον γιατί αυτή η εν-

διαφέρουσα περιοχή ελεύθερου

χρόνου στριμώχτηκε εκεί και

δεν πήρε θέση σε μια μεγαλύ-

τερη και κεντρικότερη πλατεία.

Τέλος υπάρχουν και δυο μικρό-

τερες, η μια δυτικά στις Πανα-

γιώτου & Κανάρη και η άλλη

Βασ. Αλεξάνδρου & Ποσειδώνος

στα νοτιοδυτικά. 

Ένα ξεχωριστό παράδειγμα

όμορφου νεόδμητου κτιρίου

είναι αυτό με τα χρωματιστά

εξογκώματα παραθύρων στην

συμβολή Π. Παναγιώτου & Κ.

Βάρναλη απέναντι απ' το 4ο δη-

μοτικό, και από κλασικιστικά το

σχολείο στη πλατεία Ηρώων.

Προτάσεις: Χρειάζεται ένα αλ-

σύλλιο (θεματικό ή όχι) για να

δώσει οξυγόνο. Δυο μεγάλες

πλατείες στα νότια που η μια

ίσως θα μπορούσε να γίνει μες

στο προαύλιο της εκκλησίας

στην Π. Μελά & Βασ. Σοφίας. Να

δημιουργηθούν περισσότεροι

αθλητικοί χώροι για το κοινό. Να

διατηρηθεί η χαμηλή δόμηση.

Απόστολος Βιτάλης-Τσελαλίδης
Αρχιτέκτων-Διακοσμητής

email: apovital@gmail.com
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Εκτός Δουβλίνου 2 
η Ουγγαρία! 

Η Ουγγαρία έπαψε προσωρινά την συμμετοχή της στην

ευρωπαϊκή συμφωνία για το άσυλο, γνωστή και ως Δου-

βλίνο 2.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Βίκτορ Ορμπάν δηλώ-

νει ότι η χώρα δεν θα δέχεται τον επαναπατρισμό προ-

σφύγων και μεταναστών από άλλες χώρες της Ε.Ε., εάν

αποδειχθεί ότι η Ουγγαρία ήταν η πρώτη χώρα της Ένω-

σης στην οποία εισήλθαν οι αιτούμενοι ασύλου.

Η είδηση προκάλεσε αναταραχή στα ήδη ταραγμένα

νερά της Ε.Ε. και πέσαν πάνω στον Ούγγρο Πρωθυ-

πουργό διάφοροι ομόλογοί του να του αλλάξουν γνώμη

και ...άλλαξαν

Πήραν πίσω την απόφασή τους και συμφώνησαν  να ζη-

τήσουν από την ΕΕ να δώσει ειδική προσοχή στον

δρόμο των δυτικών Βαλκανίων που ακολουθούν οι με-

τανάστες.

Γιατί σύμφωνα με την Frontex, αυτός ο άξονας χρησι-

μοποιείται από ανθρώπους που φεύγουν διωγμένοι από

τον πόλεμο και ο αριθμός των μεταναστών που περ-

νούν από αυτόν για να εισέλθουν στον έδαφος της ΕΕ

αυξήθηκε κατά 880% τους πρώτους μήνες του έτους

σε σχέση με το 2014.

Στο ουγγρικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ζήτησε ακόμη

«την υπομονή» των ευρωπαίων εταίρων της: «Η Ουγ-
γαρία σέβεται τη συνθήκη του Δουβλίνου, αλλά ταυτο-
χρόνως ζητεί υπομονή στην πράξη πριν υποδεχθεί και
άλλους παράνομους μετανάστες... έχουμε ανάγκη να
επεκτείνουμε τις δυνατότητες υποδοχής».
Ακόμα δεν κατάλαβαν οι ευρωκομισιονάριοι ότι το γυαλί

ράγισε και σιγά σιγά ανοίγει; Καιρός είναι να το κατα-

λάβουν.

Γεράκια και ύαινες της ΕΕ

Θυμός και οργή με διακατέχει με τους “εταίρους” της

Ε.Ε., οι οποίοι παίζουν ένα θέατρο εδώ και πέντε

μήνες. Ενα θέατρο δήθεν διαπραγμάτευσης με την ελ-

ληνική κυβέρνηση, ενώ στην ουσία προσπαθούν να

απαξιώσουν την κυβέρνηση, να στραγγαλίσουν κάθε

ελπίδα του ελληνικού λαού για να συνεχίσουν να βυ-

ζαίνουν κανονικά όλα τα στοιχεία της Ελλάδας που

εδώ και δεκαετίες εποφθαλμιούν και γι’ αυτό οργάνω-

σαν ένα καλό σχέδιο αρπαγής.

Κάθε φορά που η Ελληνική κυβέρνηση καταθέτει μία

πρόταση, την απορρίπτουν με διάφορες προφάσεις.

Τώρα πια αποκαλύφθηκαν, ξεγυμνώθηκαν. Δεν εγκρί-

νουν τη φορολόγηση της κερδοφορίας επιχειρήσεων

από 500.000 ευρώ και άνω. Θέλουν προκαταβολή

φόρου από όλες τις επιχειρήσεις στο εκατό τοις

εκατό!

Ε, ακόμη υπάρχουν οπαδοί του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι;

Γεράκια είναι και κυκλώνουν σιγά και μεθοδικά τη λεία

τους.

Κι εσείς τρέξτε στις πλατείες να διαδηλώσετε ότι

είστε έτοιμη λεία των γερακιών· “είμαστε Ευρώπη” και
θα μείνουμε με όποιο κόστος στην Ευρωπαϊκή Ενωση!!
Βρε ουστ!

Ξυπνήστε ρεεεεεεε!

Οι Γερμανοί ξανάρχονται...  Κλείστε τα φώτα, κλείστε

τις πόρτες, σταματήστε την κυκλοφορία μετά τη δύση

του ηλίου...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Οι Έλληνες –μετά ή άνευ εισαγωγικών- οι οποίοι σή-

μερα δηλώνουν ότι φρικιούν και μόνον στην σκέψη

μιάς επιστροφής μας σε εθνικό νόμισμα, δύνανται να

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

α) στους έχοντες συνειδητά επιλέξει να διαβιούν ως

καλοπληρωμένα τσουτσέκια του όποιου κατακτητή,

β) στους ημιμαθείς, παραπληροφορημένους και τρο-

μοκρατημένους τηλεορασόπληκτους,

γ) στους εκ φύσεως πανύβλακες.

Υπάρχει άραγε έστω και ένας εξ αυτών, ο οποίος θα

ηδύνατο να ισχυρισθεί, με στοιχεία, ότι η πάλαι ποτέ

κοσμοκράτειρα Βρετανία ζημιώθηκε από την αταλάν-

τευτη εμμονή τής παραμονής της στο εθνικό της νό-

μισμα; Μήπως η ραγδαίως αναπτυσσόμενη Νορβηγία

εκδήλωσε ποτέ δεύτερες σκέψεις για την μη συμμε-

τοχή της σε αυτήν την γερμανοκρατούμενη Ευρω-

παϊκή Ένωση και ευρωζώνη; Από το 2008 έως και

σήμερα αυξάνεται διαρκώς το μεταναστευτικό ρεύμα

εξειδικευμένων Γερμανών προς τη Νορβηγία. Το αν-

τίθετο δεν υφίσταται ούτε ως κακόγουστο ανέκδοτο.

Ο φόβος των Γερμανών και των υπαρχηγών τους δεν

είναι τα στενώς εννοούμενα οικονομικά επακόλουθα

από μία ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το

ευρώ. Έχουν προετοιμασθεί εδώ και χρόνια γι’ αυτό

το ενδεχόμενο. Ο φόβος τους είναι ότι σε μια τέτοια

εξέλιξη θα αποδειχθεί -μετά πάροδον όχι μεγαλύτερη

των δύο ετών- ότι μιά μικρή χώρα έφυγε από το

ευρώ, στάθηκε στα πόδια της, αναπτύχθηκε και ευη-

μερεί. Οπότε μετ’ ου πολύ θα υπάρξουν μιμητές στις

επίσης στενάζουσες υπό την γερμανική μπότα του

ευρω-μιλιταρισμού, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία σε

πρώτη φάση. Αυτό τρέμουν και γι’ αυτό τσουρουφλί-

ζονται να θάψουν οριστικά την Ελλάδα με την συνυ-

πογραφή μιάς αριστερότυπης κυβέρνησης.

Στον σύνδεσμο opinion: Europe’s secret fear about

Greece-Market Watch υπάρχει αναρτημένη έκθεση

του ΔΝΤ στην οποία καταγράφεται ότι η Ελλάδα, η

Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν διπλάσια οι-

κονομική ανάπτυξη με τα εθνικά τους νομίσματα, λίγο

πριν τα αντικαταστήσουν με το ευρώ. Προφανέστατα,

η δυνατότητα να έχει μια χώρα τον έλεγχο του εθνι-

κού της νομίσματος, επιτρέπει τον χειρισμό του ανά-

λογα με τις εκάστοτε εξαγωγικές και αναπτυξιακές

της ανάγκες.

Πριν πιαστούμε κορόϊδα από το πολλά υποσχόμενο,

κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, η Ελλάδα είχε μέση ετήσια

οικονομική ανάπτυξη 4% και μέση ανεργία 7,7. Συγ-

κρίνατε με το σήμερα.

Η Ισλανδία, χάρη στα golden boys της, βίωσε το «οι-

κονομικό θαύμα» και την τραγωδία από τις χρηματι-

στηριακές φούσκες. Είχε όμως, επιπλέον, πατριώτες

ηγέτες και αληθινά ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που

«πήρε κεφάλια». Η ισλανδική κορόνα υποτιμήθηκε

δύο φορές ως προς το ευρώ και βοήθησε την ισλαν-

δική οικονομία να ορθοποδήσει και να ανορθωθεί.

Είναι τραγικό, ένας λαός ο οποίος κάποτε δίδασκε και

παραδειγμάτιζε τα παιδιά του με τους μύθους του Αι-

σώπου, να παραμυθιάζεται από Γερμανούς παραμυ-

θάδες, απογόνους προσφάτως σπηλαιόβιων. Ωσάν

χάνοι χάψαμε το παραμύθι των σύγχρονων βαρόνων

Μυνγχάουζεν, ότι το μαγικό ευρώ θα έφερνε ανά-

πτυξη, σταθερότητα και ευημερία. Δεν είδαμε τίποτε

απ’ όλα αυτά. Αντιθέτως, και οι Έλληνες όπως και

άλλοι δευτέρας κατηγορίας ευρωπαϊκοί λαοί είδαν

την ασύδοτη χρηματικοποίηση της οικονομίας τους

και την μεθοδευμένη αλυσσόδεσή τους στον αέναο

δανεισμό, προς όφελος της Γερμανίας και των υπαρ-

χηγών της χωρών.

Λίγες από τις μαύρες σκέψεις μου, πριν η επερχό-

μενη συμφωνία-ταφόπλακα σημάνει για την ελληνική

οικονομία και την Ελλάδα το δακρύβρεκτο «καλός ο
μακαρίτης». Αρχι-τελετάρχης νεκροπομπός η Γερμα-

νία, που μας κουνάει απειλητικά το δάκτυλο για το

τοκογλυφικά διογκωμένο χρέος μας των 322 δις, την

ίδια στιγμή καθ’ ην το δικό της δημόσιο χρέος υπο-

λογίζεται από την Eurostat σε 2,17 τρισεκατομμύ-

ρια!!! Ακολουθούν η Ιταλία με 2,13 τρις και η Γαλλία

του (κ)Ολάν με 2,04 τρις.

Ανάπτυξη με φοροκαταιγίδα, λουκέτα και στρατιές

ανέργων είναι η δικαία διαπόμπευση όλων των νεοσ-

σών-οικονομολόγων της Σχολής του Σικάγο, οι οποίοι

ως εν τοις πράγμασι αποδεικνύεται, υπολείπονται σε

οικονομικές γνώσεις έναντι ενός μπακάλη του 19ου

αιώνα.

Κορυφαία στελέχη του ΔΝΤ, της Κριστίν Λαγκάρντ

συμπεριλαμβανομένης, έχουν κατ’ επανάληψη δηλώ-

σει ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι μη εξυπηρε-

τήσιμο, άρα μη βιώσιμο. Αρκεί βεβαίως να

εξυπηρετείται προς αύξηση του γερμανικού Α.Ε.Π και

μέχρι οι εναπομείναντες ιθαγενείς Έλληνες, είτε να

μεταναστεύσουν –όσοι δύνανται- είτε να αυτοχει-

ριασθούν, είτε να αποβιώσουν προ της ώρας τους, να

γλυτώσουν οι δανειστές μας και τις μέλλουσες συν-

τάξεις-χαρτζηλίκι. Το οικόπεδο Ελλάς απαλλαγμένο

Ελλήνων. Γιαβόλ χερ κομαντάντ!

Ηταν κάποτε μιά πατρίδα, Ελλάδα την έλεγαν, καλη-

νύχτα μας και καλή τηλε-μαστουρο-θέαση.

Ήταν κάποτε μιά Πατρίδα
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

4 Συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ με θέμα το Ελληνικό

χρέος

Έτος 2283 μΧ

Τα πιο δυνατά και απίστευτα μυθιστορήματα τα γρά-

φει η ίδια η ζωή. Έτσι και η παρακάτω ιστορία είναι

μια από τις πολλές που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι

την εποχή της Μικρασιατικής καταστροφής. 

Μια γυναίκα από τη Ριζούντα του Πόντου, που τον

άνδρα της τον σκότωσαν οι Τούρκοι, εγκαταστάθηκε

σε προσφυγικό καταυλισμό της Δράμας. Είχε τρία

παιδιά – δύο αγόρια κι ένα κορίτσι. Το κορίτσι ήταν

μαζί της στη Δράμα, τα αγόρια όμως δεν ήξερε τι

είχαν απογίνει. Πέρασαν αρκετά χρόνια, και στη

Δράμα, όπου είχε εγκατασταθεί, δεν είχε τα απαραί-

τητα για να ζήσει και γι’ αυτό αποφάσισε να επιστρέ-

ψει στον τόπο της, μήπως κατορθώσει και πάρει μαζί

της ένα δοχείο χρυσές λίρες κι άλλα κοσμήματα που

είχε κρύψει ο άντρας της, στο φούρνο του σπιτιού

τους. 

Πραγματικά μια μέρα έφτασε στη Ριζούντα. Στάθηκε

στη γνώριμη βρύση. Απέναντι ήταν το σπίτι της! Ρώ-

τησε μια Τουρκάλα ποιος ήταν ο καινούριος σπιτο-

νοικοκύρης. Ήταν ένας συνταγματάρχης του

τουρκικού στρατού. Η γυναίκα είδε ότι ο φούρνος δεν

είχε γκρεμιστεί, όμως δίσταζε να πλησιάσει το παλιό

της σπίτι, επειδή ο ένοικος ήταν τόσο ισχυρός. Όταν

η Τουρκάλα έμαθε ότι το σπίτι ήταν δικό της, δεν την

άφησε να φύγει αλλά την προέτρεψε έντονα να πάει

εκεί. Πραγματικά η γυναίκα χτύπησε την πόρτα και

της άνοιξε η σύζυγος του συνταγματάρχη. Της είπε

τότε ότι το σπίτι ήταν το πατρικό της. Η γυναίκα την

παρακάλεσε να παραμείνει μέχρι να επιστρέψει ο άν-

τρας της. Έτσι έγινε, και το μεσημέρι, όταν φάνηκε ο

συνταγματάρχης, του διηγήθηκε η Ελληνίδα την

ιστορία της.

Ο Τούρκος συνταγματάρχης την προσκάλεσε να πα-

ραμείνει μαζί τους όσο καιρό επιθυμούσε εφόσον το

σπίτι ήταν δικό της. Η φτωχή γυναίκα κάθισε στο σπι-

τικό της μια βδομάδα. Σ’αυτό το διάστημα διαπίστωσε

ότι ο συνταγματάρχης ήταν καλός άνθρωπος. Έτσι

σκέφτηκε να του ζητήσει να ερευνήσει για τα δύο

αγνοούμενα παιδιά της. Ο συνταγματάρχης, χάρη

στη θέση του κατόρθωσε να ανακαλύψει ότι το ένα

της παιδί είχε σκοτωθεί ενώ το άλλο συνέχιζε να

αγνοείται. Τότε η γυναίκα αναλογιζόμενη τη φτώχεια

της αποφάσισε να του πει για τις κρυμένες  χρυσές

λίρες, αφού έτσι και αλλιώς ήταν χαμένες. Του εξή-

γησε μάλιστα ότι είχε μια κόρη να παντρέψει και του

υποσχέθηκε ότι τα μισά θα ήταν δικά του. 

Ψάξανε λοιπόν και οι δυο στο φούρνο και βρήκανε

όλα τα πολύτιμα αντικείμμενα που ήταν κρυμμένα.

Έγινε η μοιρασιά και το μόνο πρόβλημα ήταν ο τρό-

πος με τον οποίον η γυναίκα θα τα έβγαζε από τα σύ-

νορα.  Ο συνταγματάρχης την καθησύχασε υποσχό-

μενος ότι θα τη συνόδευε εκείνος. 

Την ημέρα που θα έφευγε είδε ένα φορτηγό γεμάτο

με 10 μπαούλα. Η γυναίκα απόρησε, ο “Τούρκος”

όμως της απάντησε: «Αυτά είναι δώρο για την κόρη
σου. Αυτό το σπίτι ήταν δικό σου και εγώ τώρα με
αυτά το ξεχρέωσα». 

Έφτασε η γυναίκα στη Δράμα, αφηγήθηκε τι της συ-

νέβη μα η γειτονιά δεν πίστευε αυτά που άκουγε! Γέ-

μισε το σπίτι με κόσμο που μαζεύτηκε να δει την

προίκα της κόρης. Άνοιγαν τα μπαούλα και ξαφνικά

σε ένα από αυτά βρήκαν τη φωτογραφία του συν-

ταγματάρχη και της γυναίκας του. Τη ρώτησαν αν

αυτός ήταν ο Τούρκος που είχε γνωρίσει πραγματικά.

Γύρισαν τη φωτογραφία η οποία έγραφε από πίσω:

“Αγαπητή μου μητέρα εγώ είμαι ο γιος σου ο οποίος
σώθηκα αλλά δεν μπορούσα να σου το πω! Ό,τι θέ-
λεις εσύ και η αδελφή μου είμαι στη διάθεσή σου.
Είμαι κοντά σας”. Η καταγραφή της παραπάνω μαρ-

τυρίας έγινε από την φοιτήτρια του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Όλγα Ντέλλα, τον

Μάρτιο του 1992.
από ανάρτηση στο pontos-news.gr  

Αποστάγματα του FACEBOOK

Τις καλύτερες ιστορίες τις γράφει η ζωή

Δύο Ρώσοι και ένας Αμερικανός έφτα-

σαν στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τον

Μάρτιο του 2015, σε μία ιστορική απο-

στολή της NASA. Οι δύο από αυτούς, θα

μείνουν για ένα χρόνο μακριά από τη Γη.

Ο Μίκαϊλ Κορνιένκο και ο Σκοτ Κέλι θα

περάσουν 342 ημέρες σε τροχιά, σχεδόν

διπλάσιο διάστημα από τη συνηθισμένη

αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Μαζί τους είναι και ο Γκενάντι Παντάλκα,

που θα μείνει εκεί για έξι μήνες.

Στόχος της αποστολής να καταγραφούν

οι συνέπειες που έχει στο ανθρώπινο

σώμα μία παρατεταμένη περίοδος σε

συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ένα κα-

θοριστικό βήμα για την εποίκιση άλλων

πλανητών. Ο δίδυμος αδερφός του Κέλι,

Μαρκ, ένας συνταξιοδοτημένος αστρο-

ναύτης, συμφώνησε να πάρει μέρος στο

πρόγραμμα, καθώς θα υποβάλλεται στα

ίδια ιατρικά πειράματα με τον αδερφό

του, προκειμένου να βοηθήσει τους επι-

στήμονες να βγάλουν ένα πιο ασφαλές

συμπέρασμα για τις συνέπειες της ζωής

στο διάστημα.

6 Τα οστά και οι μύες γίνονται πιο αδύ-

ναμα εξαιτίας της έλλειψης βαρύτητας,

όπως και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Επίσης, τα σωματικά υγρά επηρεάζον-

ται, αυξάνοντας την πίεση στον εγκέ-

φαλο και τα μάτια.

Η NASA δεν έχει κρατήσει κανέναν στο

διάστημα για πάνω από επτά συνεχείς

μήνες. 

Οι Ρώσοι κατέχουν το ρεκόρ, με την πα-

ραμονή 14 μηνών μακριά από τη Γη, το

οποίο σημείωσε ο Βαλερί Πολιάκοφ,

όταν έμεινε στον παλιό διαστημικό

σταθμό Mir το 1994-1995. Αρκεοί ακόμη

Ρώσοι έχουν περάσει 8-12 μήνες εκεί,

αλλά μόνο ένας από όλους αυτούς είναι

ακόμη ζωντανός.
πηγή: techit.gr

Πειραματική αποστολή της ΝΑΣΑ σε διαστημικό σταθμό
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Τα μαμούθ!

Τα μαμούθ θεωρούνται οι πρόγονοι των σημερινών ελεφάν-

των, αλλά διαφέρουν στο τρίχωμα, που ήταν πολύ μακρύ,

για να τα προφυλάσσει από το έντονο κρύο.

Είχαν τεράστιο σώμα και πολύ μεγάλους χαυλιόδοντες. Το

ύψος τους έφθανε 4 μέτρα και εμφανίστηκαν στη Γη πριν 4

εκατομμύρια χρόνια. Εξαφανίστηκαν δε ξαφνικά και μάλλον

ευθύνονται οι καιρικές συνθήκες και όχι ο ανθρώπινος πα-

ράγοντας.

Εζησαν κατά την περίοδο πριν 2.500.000 χρόνια και έπαψαν

να υπάρχουν πριν 3.300 έως 4.000 χρόνια.

Οι πρωτόγονοι άνθρωποι τα κυνηγούσαν, ίσως για τροφή για

το δέρμα τους ή για τους χαυλιόδοντες και βρίσκουμε συχνά

σε σπήλαια της παλαιολιθικής εποχής, τη μορφή τους χα-

ραγμένη πάνω στους βράχους.

Βρέθηκε και στη Βόρεια Ελλάδα ένας σκελετός από μαμούθ

μ’ ένα δοκάρι καρφωμένο στο μάτι του.

Το μουσείο μαμούθ είναι το πρώτο και μοναδικό μουσείο

στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Ευ-

ρώπη με απολιθώματα από το τριχωτό μαμούθ το οποίο απο-

τελεί σύμβολο της εποχής των παγετώνων, αλλά και

απολιθώματα άλλων ζώων της εποχής εκείνης όπως του τρι-

χωτού ρινόκερου και του μαχαιρόδοντα. Απολιθώματα που

μπορείτε να αγγίξετε και να μελετήσετε με μεγεθυντικό

φακό! Θα εντυπωσιαστείτε επίσης από την αναπαράσταση

ολοκληρωμένου σκελετού από Μαμούθ σε φυσικό μέγεθος

και βρίσκεται στη Πάρκο Δεινοσαύρων στο 7ο χιλ. Θεσ/νίκης

- Ωραικάστρου

τηλ:+30 2310 686544,  fax: +30 2310 686546

κιν.: +30 6976432675

e-mail: info@parkodeinosauron.gr

Η επίσκεψη σας στο μουσείο Μαμούθ θα είναι μοναδική,

καθώς με την βοήθεια των απολιθωμάτων θα μάθετε για τις

κλιματικές αλλαγές του παρελθόντος και τους λόγους εξα-

φάνισης πολλών προϊστορικών ζώων.

Το Μουσείο Μαμούθ τελεί υπό την επίβλεψη του τμήματος

Γεωλογίας του Α.Π.Θ. και της διεθνούς φήμης αναπληρώ-

τριας καθηγήτριας του πανεπιστημίου Ευαγγελίας Τσου-

καλά.

Ομως και στη Βόρεια Ρωσία βρέθηκαν πρόσφατα σώματα

από μαμούθ, μέσα στους πάγους σε άριστη κατάσταση και

ένα θηλυκό διατηρούσε ολόκληρο το σώμα του· το δε αίμα

του ήταν, σκούρο καφέ. Από αναλύσεις προσδιορίστηκε η

ηλικία του ζώου γύρω στα 50 - 60 χρόνια.

Πριν μισό αιώνα στο Βόρειο Πόλο οι Εσκιμώοι έβρισκαν πα-

γωμένα μαμούθ μέσα στους αιώνιους πάγους και τα έκαναν

...μπιφτέκια!

Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να κλωνο-

ποιήσουν τα μαμούθ με κύτταρα από ελέφαντα και έτσι να

τα αναστήσουν.

Στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, γίνονται μελέτες από διε-

θνή ερευνητική ομάδα, της οποίας επικεφαλής είναι η Ελ-

ληνίδα επιστήμων Ελευθερία Παλοπούλου.

Στη Μυθολογία μας, η κλωνοποίηση ήταν συνηθισμένο γε-

γονός και η πιο γνωστή είναι της Αθηνάς, που βγήκε από το

κεφάλι του Δία, χωρίς να χρειαστεί γυναικεία μήτρα.

Το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο ήταν το 1996 η Ντόλυ, μια

προβατίνα που έζησε χωρίς να τεκνοποιήσει, γύρω στα 7

χρόνια και πέθανε με ευθανασία το 2003 στο Εδιμβούργο

της Σκωτίας.

Ισως και η Αθηνά, επειδή ήταν κλώνος, γι’ αυτό δεν τεκνο-

ποίησε!

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Ο Δήμος Κρωπίας,  η Κοινωφελής Επι-

χείρηση του Δήμου Κρωπίας (ΚΕΔΚ),

η Μ.Κ.Ο «Κωστής Μπάλλας» και  το

προσωπικό του Κοινωνικού Φαρμα-

κείου, επιθυμούν να ευχαριστήσουν

τις φαρμακοβιομηχανίες, τις επιχειρή-

σεις παραφαρμακευτικών προϊόντων

και υγειονομικού υλικού, τους φαρμα-

κοποιούς του Κορωπίου, τους τοπι-

κούς ιατρούς, τους συλλόγους και

τους εκατοντάδες πολίτες τόσο του

Κορωπίου όσο και των όμορων δήμων

Λαυρεωτικής, Αρτέμιδας-Σπατών και

Μαρκοπούλου για την στήριξη της κοι-

νωνικής δομής. Επίσης, ευχαριστούν

την οργάνωση Γιατροί του Κόσμου και

το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού.

Χωρίς την υποστήριξή τους, το Κοινω-

νικό Φαρμακείο δεν θα μπορούσε να

λειτουργεί και να εξυπηρετεί σε μηνι-

αία βάση 150 και πλέον πολίτες που

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή

απειλούνται άμεσα από φτώχεια. Ακο-

λουθεί η λίστα των χορηγών που

έχουν ενισχύσει την δομή του Κοινω-

νικού Φαρμακείου. 

•  Balu AE, Farmasyn SA, Genepharm,

Lilly, Medispes, Septona, Εταιρεία «Πα-

παέλληνας», Σαπωνοποιία ΑΓΝΟ.

•  Σύλλογος «Αλθέα», Σύλλογος Ηπει-

ρωτών Κορωπίου, Δόξα Κορωπίου.

• Φαρμακείο  Κορωνιά Αλεξίας (Κορωπί)

• Φαρμακείο  Μερτύρη Παναγιώτη (Αγία

Μαρίνα Δήμου Κρωπίας)

•  Φαρμακείο Στεργίου Θεοδώρας (Κορωπί)

• Φαρμακείο  Πετρίδου Παναγιώτας (Κο-

ρωπί)

• Φαρμακείο Νικολάκη Παρασκευής (Κο-

ρωπί)

• Φαρμακείο Πιτσάκη-Γεωργοπούλου (Κο-

ρωπί)

• Φαρμακείο Μαργώνη Βάσως (Κερατέα)

• Φαρμακείο Κλειώς Πρόφη (Κορωπί)

• Φαρμακείο Δέσποινας Καφαντάρη (Βραυ-

ρώνα, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος)

• Ι.Μ. Παναγίας Παντάνασσας στην Κερα-

τέα 

•  2ο Νηπιαγωγείο Κορωπίου

•  ΚΗΦΗ Κορωπίου (ΚΕΔΚ)

•  Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α)

•  Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού

•  “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Κρωπίας

(ΚΕΔΚ)

•  ΚΑΠΗ Κορωπίου –ΝΠΔΔ Σφηττός

•  Κέντρο Υγείας Κορωπίου (Κ.Υ Κορωπίου)

•  Εθελοντές ιατροί Δημοτικών Ιατρείων

Κορωπίου

•  Γιατροί του Κόσμου

•  Ανώνυμοι συμπολίτες μας που προ-

σφέρουν καθημερινά

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με

την υποστήριξη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝ-

ΤΡΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛ-

ΛΑΣ» και είναι προϊόν συνεργασίας της

Μ.Κ.Ο. «Κωστής Μπάλλας», του Δήμου

Κρωπίας και της Κοινωφελούς Επιχείρη-

σης στο πλαίσιο του προγράμματος

«"ΑΓΓΕΛΟΣ" –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩ-

ΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙ-

ΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ». Το

πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και

εξυπηρετεί και τις περιοχές των δήμων,

Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Σπάτων-

Αρτέμιδος. Πληροφορίες: Γραφείο του

Κοινωνικού Φαρμακείου,  Πλατεία Ελευ-

θερίας (απέναντι από Δημαρχείο Κρω-

πίας, Λ. Βασιλ. Κωνσταντίνου 47,) από

09:00 έως 17:00 Δευτέρα έως Παρα-

σκευή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210

- 662 36 51 και στο mail farmakio.age-

los@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Δήμου Κρωπίας

προς τους χορηγούς των κοινωνικών δομών

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λακωνίας,
φαίνεται ότι ευαισθητοποιήθηκε για
την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας
να καταργήσει τη διδασκαλία του “Επι-
ταφίου” του Περικλή στα Ενιαία Λύ-
κεια!
Δεν έπεσε στην αντίληψή μας καμμία
αντίδραση από τα σχολεία της Ανατ.
Αττικής!
Σε διαμαρτυρία που έστειλαν  προς
τον Υπουργό Παιδείας και το κοινο-
ποιούν προς κάθε αρμόδιο σημει-
ώνουν μεταξύ άλλων: 

[...] Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε

την πρόταση για μείωση των ωρών του

μαθήματος της Λογοτεχνίας από δύο

ώρες εβδομαδιαίως σε μία (!) καθώς

και για την κατάργηση της διδασκα-

λίας του «Επιτάφιου» του Περικλή.

Η απόφαση για τη μείωση των ωρών

διδασκαλίας της  Λογοτεχνίας στη Γ΄

Λυκείου, ύστερα από την κατάργηση

της Λογοτεχνίας θεωρητικής κατεύ-

θυνσης ως πανελλαδικά εξεταζόμενο

μάθημα, καταδεικνύει την προχειρό-

τητα και την έλλειψη επιστημονικού

σχεδιασμού του νέου ωρολογίου προ-

γράμματος. [...]

Την έντονη δυσαρέσκειά μας επίσης

πυροδότησε και η πρόταση για την

αφαίρεση του μαθήματος «Περικλέ-
ους Επιτάφιος» από το ωρολόγιο πρό-

γραμμα της Γ΄ Λυκείου. Η αφαίρεση

ενός μαθήματος που συμπυκνώνει

την ιδέα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας,

τη μήτρα στην οποία κυοφορήθηκαν

οι σύγχρονες παγκόσμιες δημοκρα-

τίες, είναι εγκληματική και πολύ πε-

ρισσότερο σε μία εποχή κατά την

οποία παρατηρείται αυξανόμενη άνο-

δος του φασισμού ακόμα και στη

χώρα μας. 

Για ποιους λόγους, άραγε, ένα κείμενο

που πρεσβεύει τις αρχές της ισονο-

μίας, της ειρήνης, της αξιοκρατίας, της

φιλαλληλίας και επομένως διαχρονικό

και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, εξοβε-

λίζεται έτσι εύκολα από τα ελληνικά

σχολεία; 

Σας θυμίζουμε ότι ο Επιτάφιος αποτε-

λεί ένα έργο που υμνεί την ελεύθερη

έκφραση της προσωπικότητας, προβά-

λει τις βασικές αξιακές αρχές της δη-

μοκρατίας και παράλληλα εμπνέει τον

σεβασμό στους νόμους, αρχές απα-

ραίτητες για την διαμόρφωση ελεύθε-

ρων και δημοκρατικών συνειδήσεων.

Άλλωστε, οι παράμετροι αυτές κατέ-

στησαν το συγκεκριμένο κείμενο της

αρχαίας ελληνικής γραμματείας ένα

πραγματικά διαχρονικό και οικουμε-

νικό μανιφέστο των δημοκρατικών

αρχών, σεβαστό και αναγνωρισμένο

από τη διεθνή επιστημονική και εκπαι-

δευτική κοινότητα. Πώς είναι δυνατόν,

λοιπόν, το κατεξοχήν μάθημα σφυρη-

λάτησης της δημοκρατικής συνείδη-

σης των νέων και μετάγγισης βασικών

αξιακών αρχών να αφαιρείται από το

εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας που

το γέννησε αντί για να ενισχύεται και

να αναβαθμίζεται;

Τα ανωτέρω, λοιπόν, μας υποχρεώ-

νουν να εκφράσουμε για μία ακόμα

φορά την έντονη ανησυχία μας για τις

επιλογές σας στο σχεδιασμό του εκ-

παιδευτικού έργου και να σας καλέ-

σουμε να επαναπροσδιορίσετε τις

σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ωρολόγιο

πρόγραμμα της Γ΄ Λυκείου, με γνώ-

μονα τις πραγματικές ανάγκες των μα-

θητών και όχι τις συντεχνιακές

επιταγές, γεγονός που αναπόφευκτα

σας οδηγεί να δώσετε στα γλωσσικά

μαθήματα τη θέση που τους αρμόζουν

στο ελληνικό σχολείο.

Ο Πρόεδρος

Δ. Θ. Βαχαβιώλος, δ.Φ.

Η Αντιπρόεδρος

Αλεξάνδρα Παπαδάκη

Καταργείται η διδασκαλία του «Επιτάφιου» του Περικλή στα Λύκεια!
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Ο Δήμος Κρωπίας διενεργεί κάθε χρόνο τις δικές του

μετρήσεις για την καθαρότητα των θαλασσίων υδά-

των, προκειμένου να κολυμπάνε οι δημότες και πολί-

τες του Δήμου και όχι μόνο. Οι μετρήσεις γίνονται

από εξειδικευμένο διαπιστευμένο εργαστήριο για να

ελέγξει την καταλληλότητα των νερών με σκοπό την

προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθη-

καν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου 2015 δεί-

χνουν ότι οι πολυσύχναστες παραλίες του Κορωπίου,

Αγ. Δημήτριος, Νησί Ντούνη, Αγία Μαρίνα, Λουμ-

πάρδα, είναι κατάλληλες για κολύμβηση.

Όλες οι τιμές των αποτελεσμάτων είναι εντός των

ορίων  που καθορίζονται από την Κοινή Υπ. Απόφαση

(ΚΥΑ) 8600/416/Ε103/ΦΕΚ 356/τΒ/26-2-2009 σε εναρ-

μόνιση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

Καθαρές οι θάλασσες στο Κορωπί

Εθελοντές δότες

μυελού των οστών
Μια πρωτοβουλία του Κέντρου Υγείας Καλυβίων

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 στο Αμφι-

θέατρο του Δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια. 

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Υγείας Καλυβίων και της Δι-

ευθύντριας Ευανθίας Κρανιά διοργανώθηκε, με τη συνερ-

γασία του Δήμου Σαρωνικού, ενημερωτική εκδήλωση σχετικά

με τη δράση του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας και τη λειτουρ-

γία της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, αρωγός και

υποστηρικτής της προσπάθειας ευαισθητοποίησης του κοι-

νού από την πρώτη στιγμή, ενεγράφη ο ίδιος εθελοντής ση-

μειώνοντας: Ομολογώ ότι και ο ίδιος ήμουν ανεπαρκώς
ενημερωμένος μέχρι πρόσφατα, αλλά επ’ ευκαιρία της εκ-
δήλωσης μελέτησα και χαίρομαι που απόψε θα μας λυθεί
κάθε απορία».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εγγραφή 20 νέων εθε-

λοντών. Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του ευ-

ρύτερου κοινωνικού συνόλου, η οποία θα επιτευχθεί μέσω

της μεταλαμπάδευσης της γνώσης που απέκτησαν οι πα-

ρευρισκόμενοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες

πληροφορίες και στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.  

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

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

80%) μόλυνσης του κλιματιστικού και εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχο ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

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

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

    
        

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Επιδιώκουν ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ 

με παράλογες απαιτήσεις 
Εκανε πολλά βήματα πίσω η κυβέρνηση ΣΥ-

ΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛ. από τις προγραμματικές της

δεσμεύσεις· από τις προγραμματικές της

οφειλές προς τον ελληνικό Λαό, προκειμένου

να ικανοποιήσει τις “οφειλές” της προς τις

εταίρες (χώρες) της Ευρωζώνης και να δείξει

την καλή της διάθεση ότι δεν επιδιώκει τη διά-

λυση της ΟΝΕ, αλλά θα βογγίξει προκειμένου

να ικανοποιήσει τις άνομες πράξεις τους.

Αυτοί όμως, εκεί! Ζητάνε κι άλλα απαράδε-

κτα: 

― 23% ΦΠΑ για ξενοδοχεία και εστιατόρια

από ...αύριο.

― Σύνταξη στα 67 μέχρι το 2022.

― Αμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20%

των δικαιούχων και πλήρη κατάργηση μέχρι

το 2017 

― Στον μεσαίο συντελεστή 13% τα βασικά

“χύμα” τρόφιμα, η ΔΕΗ και το νερό.

― Κατάργηση μειωμένου ΦΠΑ σε ΟΛΑ τα

νησιά - όχι μόνο στα πέντε κοσμοπολίτικα

που είχε προτείνει κυβέρνηση

― Είσπραξη από τον ΕΝΦΙΑ 2,5 δις και το

2015 και το 2016, έστω κι αν μειωθούν οι αν-

τικειμενικές αξίες των ακινήτων. Γράφουν δη-

λαδή στα “παλιά τους παπούτσια” την

απόφαση του ΣτΕ. Εδώ περιφρονούν την από-

φαση του λαού της 25ης Ιανουαρίου, περι-

φρονούν τη Δημοκρατία, εκεί θα κωλώσουν!

― Απέρριψαν την έκτακτη φορολόγηση των

κερδοφόρων επιχειρήσεων άνω των 500.000

€. Το θέλουν από όλες και στο 100%!

― Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων

στο 28% αντί του 29% που είχε προτείνει η

κυβέρνηση.

― Μείωση φορολογίας ηλεκτρονικού τζό-

γου!

― Οι δανειστές πιέζουν για πώληση του συ-

νόλου των περιουσιακών μας στοιχείων που

έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ στις

31/12/2014, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές!

― Απαιτούν να ολοκληρωθούν οι διαγωνι-

σμοί των ιδιωτικοποιήσεων για τα περιφερει-

ακά αεροδρόμια, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

Εγνατία και το πρώην αεροδρόμιο του Ελλη-

νικού.

Και μέσα σ’ όλα αυτά ο Σαμαράς ονειρεύεται

νέα Συνταγματική και Κοινοβουλευτική

εκτροπή με κυβέρνηση “εθνικής συνεννόη-

σης” τύπου Λουκά Παπαδήμου! Θέλει να ξα-

ναμπεί από το παράθυρο. Ντροπή και όνειδος!

Ντροπή για όλους όσους δεν έχουν βάλει

μυαλό ούτε αυτές τις δύσκολες ώρες για την

κοινωνία μας, για το έθνος μας, για την Ελ-

λάδα και κοιτάνε τα ιδιοτελή τους συμφέ-

ροντα, το κόμμα τους, την “ομάδα” τους.

Ντροπή, ανόητοι.

Ας λάβουν υπόψη τους τη δήλωση του Ελ-

ληνα Πρωθυπουργού Αλέξη, προς τον Ντό-

ναλτ Τους, όταν είπε: «The game is over” (το

παιχνίδι τελείωσε). 

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε οργισμένος: «Η
Ελλάδα έχει 1,5 εκατομμύρια άνεργους, 3
εκατομμύρια φτωχούς και χιλιάδες οικογέ-
νειες που ζουν χωρίς εισόδημα, μόνο με τη
σύνταξη των παπούδων. Αυτό ΔΕΝ είναι παι-
χνίδι»!

Συνάντηση των Εκτελεστικών

Γραμματέων, πραγματοποι-

ήθηκε υπό την αιγίδα της Ένω-

σης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) και

της Περιφέρειας Αττικής στα

γραφεία της ΕΝ.ΠΕ. το Σάβ-

βατο (20/6) με την παρουσία

της  Περιφερειάρχου Αττικής,

Ρένα Δούρου.

Η Περιφερειάρχης τόνισε ιδιαί-

τερα το ρόλο που μπορεί και

πρέπει να παίξει η  λειτουργία

της αιρετής Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης Β’ βαθμού, επισημαίνον-

τας μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, περισσότερο από

ποτέ άλλοτε, επείγει η αποτε-

λεσματική λειτουργία της αιρε-

τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’

βαθμού. Στην κατεύθυνση αυτή

ο ρόλος και το έργο των Εκτε-

λεστικών Γραμματέων των Πε-

ριφερειών καθίστανται κομβικά.

Και τούτο γιατί συμβάλλουν κα-

θοριστικά στον προγραμματι-

σμό των Περιφερειών. Έναν

προγραμματισμό ο οποίος συ-

νιστά τη μοναδική και ασφαλή

οδό παρέμβασης στην οργά-

νωση των ζητημάτων και όχι

απλά της διαχείρισης της καθη-

μερινότητας. . 

Ήδη η ομόφωνη απόφαση των

Εκτελεστικών Γραμματέων που

ελήφθη την Παρασκευή, 19 Ιου-

νίου, σχετικά με τη μεταφορά

σειράς αρμοδιοτήτων (σε το-

μείς όπως της Πολιτικής Προ-

στασίας, Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού, Παρακο-

λούθησης και Προστασίας Υδά-

των, Τεχνικού ελέγχου και

φυσικών πόρων) από τις απο-

κεντρωμένες διοικήσεις στις

Περιφέρειες, συνιστά σημαν-

τικό βήμα για τον εκδημοκρα-

τισμό της άσκησης των

αρμοδιοτήτων αυτών. Στηρίζε-

ται δε στην αρχή της επικουρι-

κότητας, της ενότητας του

προγραμματισμού, της ολο-

κλήρωσης των διοικητικών

ενεργειών και της συγκέντρω-

σης του διοικητικού έργου και

γι’ αυτό σηματοδοτεί την απο-

τελεσματική λειτουργία του

δημοσίου και την αντιμετώπιση

της γραφειοκρατίας προς όφε-

λος των πολιτών. Έτσι αυτή η

ομόφωνη απόφαση έχει διπλή

σημασία: πρώτον, αναβαθμίζει

τη σημασία της δευτεροβάθ-

μιας αυτοδιοίκησης και δεύτε-

ρον, θωρακίζει τη λειτουργία

της. 

Επίσης δεν πρέπει να παρα-

γνωρίζεται η συμβολή των

Εκτελεστικών Γραμματέων

στις μεταρρυθμίσεις εκείνες

που αφενός δεν επιβαρύνουν

τον προϋπολογισμό και αφετέ-

ρου χαράσσουν την ορθολο-

γική πορεία ριζικής αλλαγής

της λειτουργίας του δημοσίου.

Όλα τούτα εγγράφονται στην

πορεία εκσυγχρονισμού και

εξορθολογισμού της λειτουρ-

γίας της δημόσιας διοίκησης

στην οποία καθοριστικό ρόλο

οφείλουν, μπορούν και θα παί-

ξουν οι Περιφέρειες της

χώρας, με πρώτη την Περιφέ-

ρεια Αττικής».

Mεταφορά σειράς αρμοδιοτήτων

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

στους Εκτελεστικούς Γραμματείς
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Η χερσόνησος της Βουλιαγμένης  συνολικής έκτασης 500

στρεμμάτων, στην   οποία περιλαμβάνονται περιοχές απο-

λύτου προστασίας, πλούσιο δασικό οικοσύστημα  και αρ-

χαιολογικοί χώροι, κινδυνεύει να εκποιηθεί  στον Όμιλο

Jermyn Street Real Estate παρά την απόρριψη του  σχε-

δίου ΠΔ από το  Ε’ Τμήμα του ΣτΕ με την  28/2015 από-

φασή του και παρά το νομικό καθεστώς προστασίας των

αρχαίων μνημείων και του δασικού χαρακτήρα που ισχύει

για την περιοχή. 

Αγνοεί το ΤΑΙΠΕΔ την απόφαση του Συμβουλίου Επικρα-

τείας (ΣτΕ) και το νομικό καθεστώς προστασίας των αρ-

χαίων μνημείων αλλά και  το δασικό χαρακτήρα της

χερσονήσου και επιμένει στην εκποίησή της. 

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που απέρριψε το ΣτΕ

προέβλεπε τη δημιουργία ενός πολυτελούς resort που θα

αποτελούσε διεθνή πόλο έλξης για “κροίσους” και θα πε-

ριλάμβανε ελικοδρόμια, μαρίνα για τον ελλιμενισμό πο-

λυτελών σκαφών, γήπεδα γκολφ και τένις,  100

πολυτελείς καμπάνες και αυτοτελείς μονοκατοικίες, επτά-

στερα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, καφε-

τέριες, εμπορικά καταστήματα και άλλες τουριστικές

εγκαταστάσεις.

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου πήραν την από-

φαση της απόρριψης του σχεδίου, αφού  ανάμεσα στα

άλλα ερμήνευσαν το άρθρο 24 του Συντάγματος για την

προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,

και επισημαίνουν ότι «έχει αναχθεί σε συνταγματικά προ-
στατευόμενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό πε-
ριβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η
υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισμών». Από

το περιεχόμενο του επίμαχου διατάγματος, υπογραμμί-

ζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκύπτει ότι «η μετα-
βολή των επιτρεπόμενων χρήσεων που επιχειρείται στη
ζώνη Ι του ΕΣΧΑΔΑ δεν συνιστά ρύθμιση απορρέουσα από
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της ευρύτερης
περιοχής και ειδικότερα από το νέο ΡΣΑ ή το ΓΠΣ του οι-
κείου Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης».
Εκτός όμως από την προαναφερόμενη απόφαση του ΣτΕ,

το Νοέμβριο του 2013, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο (ΚΑΣ) χαρακτήρισε σαν  αρχαιολογικό χώρο τη

Χερσόνησο της Βουλιαγμένης, και τα υπάρχοντα γνωστά

αρχαιολογικά μνημεία (Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα, Ιερα-

τική Οικία, Αρχαία Δεξαμενή, καθώς οι δύο κυκλικοί πύρ-

γοι των κλασικών χρόνων) και τα  ενέταξε σε ζώνες

απόλυτης προστασίας (Ζώνη Α), μετά από σχετική εισή-

γηση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι-

οτήτων και της αρμόδιας ΚΣΤ΄ Εφορίας. 

Οκτώ μήνες αργότερα, στις 31 Ιουλίου 2014, ένας άλλος

επίσημος θεσμικός φορέας διεθνής, η Οικονομική και Κοι-

νωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) επιβεβαιώνει με τον πιο κατηγο-

ρηματικό τρόπο το δασικό χαρακτήρα της χερσονήσου.

Μάλιστα ο Πρόεδρος της ΟΚΕ Βασίλης Αναστασόπουλος,

με υπόμνημά του προς την Εισαγγελία, κατονομάζει το

προηγούμενο, πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙ-

ΠΕΔ και τους απερχόμενους Περιφερειάρχη Αττικής,

Ιωάννη Σγουρό και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμ-

βουλίου, Κων/νο Καράμπελα,  σαν υπαίτιους για την εκ-

ποίηση των τριακοσίων ογδόντα (380), περίπου,

στρεμμάτων, Δημόσιου Δάσους, μαζί με τον Αστέρα, στον

Όμιλο Jermyn Street.   

Οι συλλογικότητες και οι πολίτες από το Δήμο Βάρης-Βού-

λας-Βουλιαγμένης, αλλά και από άλλες περιοχές που για

χρόνια αγωνίζονται εναντίον της εκποίησης του δημόσιου

πλούτου της χώρας μας  και εν προκειμένω για την απο-

τροπή της εκποίησης των μνημείων και του δάσους της

Βουλιαγμένης ένιωσαν δικαιωμένοι, όταν μετά από την

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο  Όμιλος

Jermyn Street δήλωσε ότι αποχωρεί από την επένδυση. 

Σήμερα σημειώνουν σε ανακοίνωσή τους: «Πιστέψαμε ότι
η  πρόσφατη πολιτική αλλαγή θα συνέβαλε στην οριστική
σωτηρία των αρχαίων μνημείων και του δασικού οικοσυ-
στήματος της Βουλιαγμένης. 
Όμως με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι και η σημερινή διοί-
κηση του ΤΑΪΠΕΔ, συνεχίζει την πολιτική της προηγούμε-
νης και καλεί τον Όμιλο  Jermyn Street να επανέλθει και
να υποβάλλει νέα πρόταση εξαγοράς της χερσονήσου
μέχρι τις 10 Ιουλίου. Με βάση ποιο σχέδιο άραγε, αφού
το προηγούμενο έχει απορριφθεί από το ΣτΕ; Εμείς σε
κάθε περίπτωση δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτά,
για τα οποία τόσα χρόνια αγωνιστήκαμε. Στηρίζουμε την
απόφαση του ΣτΕ, γιατί  γνωρίζουμε ότι αν πραγματοποι-
ηθούν όσα προβλέπονται στο σχέδιο, που απορρίφθηκε,
(επτάστερα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια,
καφετέριες, εμπορικά καταστήματα, 100 πολυτελείς καμ-
πάνες και αυτοτελείς μονοκατοικίες, ελικοδρόμια, μαρίνα
για τον ελλιμενισμό πολυτελών θαλαμηγών, γήπεδα
γκολφ και  τένις και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις),
το δάσος θα καταστραφεί,  τα μνημεία της ιστορίας  θα
απαξιωθούν και η πρόσβαση θα είναι απαγορευμένη στους
πολίτες.  

Για τους λόγους αυτούς συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 

-Να ακυρωθεί κάθε η διαδικασία εκποίησης της χερσονή-

σου της Βουλιαγμένης, διότι  συνιστά  περιβαλλοντικό,

πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό  και νομικό σκάνδαλο.            

- Να απεμπλακεί η χερσόνησος της Βουλιαγμένης από το

ΤΑΪΠΕΔ.

- Να  καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ· είναι γνωστός ο ρόλος του

στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας της πατρίδας

μας.  

- Να κηρυχθεί ολόκληρη η χερσόνησος περιβαλλοντικό

και αρχαιολογικό πάρκο που θα προσφέρει ήπια αναψυχή

στους κατοίκους του λεκανοπεδίου, σε αρμονική συνύ-

παρξη με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,   

Συλλογικότητες της Συντονιστικής Επιτροπής

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ: “ΕΞΟΧΗ”, “ΘΕΑ”,

“ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ”, “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”,  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ,  ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΥΘΟΥ,  ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ 

Επικοινωνία 6977990887 - 6934239530 - 6932432916 -

6972200434

Γράφουν:

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε -αν

και είμαστε σίγουροι ότι το γνωρίζετε-

ότι η  λίµνη της Βουλιαγµένης μετά

από πολύχρονους αγώνες συλλογικο-

τήτων και πολιτών από όλη την Αττική

είναι προστατευόμενο φυσικό οικοσύ-

στημα αφού: α) έχει χαρακτηριστεί

διατηρητέο µνηµείο της φύσης βάσει

του υπ’ αριθ. 51/Δ/2003 ΦΕΚ. β) Η

λίμνη περιλαµβάνεται στην ευρύτερη

προστατευόµενη περιοχή

«GR3000006 - Υμηττός- Αισθητικό

δάσος Καισαριανής- Λίμνη Βουλιαγμέ-

νης», ενώ λόγω του φυσικού κάλλους

του τοπίου και της σύνθεσης του

νερού, αποτελεί ένα χώρο ιδιαίτερης

σηµασίας. γ) Εκτός από αυτά είναι

προστατευόµενος υγρότοπος και έχει

συµπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο

«NATURA 2000» και δ) Προστατεύεται

από τη Διεθνή Σύµβαση «RAMSAR»

χωρίς ωστόσο να αποτελεί υγρότοπο

της Σύµβασης.

Για να διατηρηθεί ο οικολογικός της

χαρακτήρας και το μοναδικό φυσικό

της οικοσύστημα, στο προαναφερό-

μενο ΠΔ 51/Δ του 2003 εξειδικεύτη-

καν οι χρήσεις που επιτρέπονται

ειδικά για τη λίμνη Βουλιαγμένης οι

οποίες είναι οι εξής: 

Υδροθεραπευτήριο, αποδυτήρια και

χώροι υγιεινής σε χώρους με μέγιστη

επιφάνεια τα 150 τετραγωνικά, χώρος

στάθμευσης 10 οχημάτων για εξυπη-

ρέτηση ατόμων με αναπηρία και 5 υπη-

ρεσιακών οχημάτων, δεξαμενές νερού

για το υδροθεραπευτήριο και αντλιο-

στάσιο λυμάτων. Στο ίδιο μάλιστα νο-

μικό πλαίσιο αναφέρεται πως

«απαγορεύεται ο φωτισμός στην πε-
ριοχή με προβολείς για την προστασία

της ορνιθοπανίδας». 
Εξαιτίας της προστασίας του μνημείου

τα κοσμικά γεγονότα (γάμοι, βαφτί-

σεις κ.α) όπως και οι συναυλίες που

πραγματοποιούνται στο χώρο της Λί-

μνης της Βουλιαγμένης δε συνάδουν

ούτε με τον προστατευόμενο οικολο-

γικό χαρακτήρα του μοναδικού φυσι-

κού τοπίου, αλλά ούτε και με το

υφιστάμενο νομικό καθεστώς. Και

αυτό διότι επηρεάζουν αρνητικά το

φυσικό οικοσύστημα  και δημιουργούν

σοβαρούς  κινδύνους για τη χλωρίδα,

την πανίδα και κυρίως την ορνιθοπα-

νίδα της λίμνης.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε να

εφαρμοσθεί άμεσα η ισχύουσα νομοθε-

σία και να σταματήσουν οι συναυλίες και

άλλες παράνομες εκδηλώσεις που δεν

επιτρέπονται από τη νομοθεσία. 

Οι συλλογικότητες

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙ-

ΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΟΥΛΑΣ:

“ΕΞΟΧΗ” , “ΘΕΑ”,  “ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ” , “ΠΟ-

ΛΙΤΕΙΑ”, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΥ-

ΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΒΥΘΟΥ , ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩ-

ΝΙΚΟΎ 

Επικοινωνία 6977990887-6934239530-

6932432916-6972200434

Η Λίμνη Βουλιαγμένης προστατεύεται με νόμο από το κράτος και δεν

επιτρέπεται να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γάμοι, χοροί, συ-

ναυλίες, διότι επιβαρύνουν το οικοσύστημα, που αποτελείται από σπά-

νια είδη πουλιών. Η μουσική που έχουν βάλει σε μόνιμη βάση, με τα

ηχεία πάνω στα βράχια, διαταράσσουν την ηρεμία των πουλιών.

Κάποτε πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και τη φύση.

Να σταματήσουν άμεσα οι συναυλίες και κάθε παράνομη δραστηριότητα ζη-

τούν οι Σύλλογοι της Βούλας, με Ανοιχτή Επιστολή προς κάθε αρμόδιο,

απαιτώντας  να εφαρμοστεί ο νόμος για τη Λίμνη Βουλιαγμένης (απόλυτης

προστασίας, ΦΕΚ 51-4/2/2003) και να σταματήσει η ηχορύπανση.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜEΝΗΣ ΕΙΝΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Δεν επιτρέπονται μουσικές εκδηλώσεις

Το ΤΑΙΠΕΔ προσπερνά το ΣτΕ και επανέρχεται για τον Αστέρα Βουλιαγμένης!
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ μέσα από τις σελίδες μας με μία συνδρομή της εφημερίδας

Σας βλέπουν 30.000 ζευγάρια μάτια
Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655 - 6937153052 - www.ebdomi.com - press@ebdomi.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική
και άμεση εξυπηρέτηση. 

Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.

Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται
ανάμεσά μας.

Δευτέρα & Κυριακή κλειστά / Τρίτη & Πέμπτη 09:00 - 18:00
Τετάρτη 09:00 - 15:00 / Παρασκευή: 09:00 - 19:00 / Σάββατο: 09:00-17:00

Πλατεία Νυμφών, Βουλιαγμένη / Τηλ.: 2299775521 (σταθερό)

www.mk-hairplay.gr / www.facebook.com/mkhairplay.gr

Solarium
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Ερέθισμα για να ασχοληθούμε με τη “Γαλιλαία”

μας έδωσε, η επί σειρά ετών πολύτιμη συνερ-

γάτιδά μας Ρένα Αλεξούδη με την επιστολή

που μας έστειλε αναφερόμενη σ’ αυτήν.

Δημοσιεύουμε την επιστολή, αλλά και τα στοι-

χεία που συνθέτουν τη “Μονάδα Ανακουφι-

στικής Φροντίδας Γαλιλαία”, που βρίσκεται

στην Ανατολική Αττική (Σπάτα) και είναι έργο

του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

κ. Νικολάου.

Τί είναι η “Γαλιλαία”

Η πρωτοβουλία ανάπτυξης της Μονάδας Ανακουφιστι-

κής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" και του πιλοτικού προ-

γράμματος λειτουργίας της (2010-2012) ανήκει στο

Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο.

Από το Νοέμβριο του 2011 άρχισε η λειτουργία του

Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης,

όπου συνδυάζεται η ανακουφιστική φροντίδα και υπο-

στήριξη με δημιουργική απασχόληση των ασθενών. 

Στον χώρο αυτό μπορεί κανείς να περάσει ευχάριστα κά-

ποιες ώρες, γνωρίζοντας άλλους ασθενείς και εθελον-

τές της  Γαλιλαίας, οι  οποίοι  διοργανώνουν  και  υλο-

ποιούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λογοτεχνικές πα-

ρουσιάσεις, εκδρομές κ.λπ. Το πρόγραμμα της Ημερή-

σιας Φροντίδας προσφέρεται αποκλειστικά στο Κέντρο

ή ταυτόχρονα με κατ΄ οίκον επισκέψεις.

Στην έδρα της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ", στα Σπάτα, υπάρχουν επί-

σης δύο πλήρως εξοπλισμένα εξεταστήρια για ιατρική

και νοσηλευτική διάγνωση και παρέμβαση.

Στους χώρους αυτούς γίνεται αξιολόγηση και

αντιμετώπιση συμπτωμάτων, φροντίδα τραυμά-

των, χορήγηση φαρμάκων, καθώς και συμβου-

λευτική. Ακόμη, στα γραφεία της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ"

υπάρχει δυνατότητα για ιδιωτική συνεδρία με

κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο  ή ιερέα για τη

ψυχοκοινωνική και πνευματική συμπαράσταση

των ασθενών και των οικογενειών τους.

Στο φυσικοθεραπευτήριο της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ" οι

ασθενείς μπορούν να προβούν σε ειδικές υδρο-

θεραπείες και μαλάξεις που βοηθούν στην απο-

κατάσταση και τη χαλάρωση του ασθενούς.

Το όραμα της "ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ"

Το όραμα είναι η δημιουργία Ξενώνα Ανακουφι-

στικής Φροντίδας. Εκτός από τις κατ’ οίκον επι-

σκέψεις και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και

Απασχόλησης η "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" προσβλέπει στην ορ-

γάνωση μιας ολοκληρωμένης προσφοράς φιλο-

ξενίας όπως γίνεται παγκοσμίως στα Κέντρα

Ανακουφιστικής Φροντίδας γνωστά ως «HOS-

PICE», μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο και στε-

γασμένο χώρο.

Η Διεπιστημονική Ομάδα

Η κινητήρια δύναμη στη Γαλιλαία, όπως σε κάθε

μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, είναι η διεπι-

στημονική ομάδα. Για την αντιμετώπιση των πολυ-

διάστατων και σύνθετων αναγκών των ασθενών

και των οικογενειών τους, είναι απαραίτητο οι λει-

τουργοί που υπηρετούν τους διαφορετικούς τομείς

της διεπιστημονικής ομάδας (ιατρική, νοσηλευτική,

ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες κλπ) να συνεργάζον-

ται αρμονικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ατο-

μικού σχεδίου φροντίδας κάθε ασθενούς.

Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 23, Σπάτα 19004

(εντός προαυλίου Ι.Π. Αναστάσεως Χριστού)

galilee@galilee.gr,     volunteer@galilee.gr

Τηλέφωνο: 2106635955

Τηλεομοιοτυπία: 2106635956

Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ"
Ενα σπουδαίο έργο της Μητρόπολης Μεσογαίας & Λαυρεωτικής 

H ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Είχα ακούσει για τη “Γαλιλαία” αλλά δεν είχα ασχοληθεί παρά
μόνο ως άκουσμα.
Η τύχη ή η ατυχία μου, με έστειλε στη Μονάδα Ανακουφιστι-
κής Φροντίδας “Γαλιλαία”, μετά τη διάγνωση μιας σοβαρής
νόσου από την οποία προσβλήθηκα.
Από τις επισκέψεις μου στα δημόσια νοσοκομεία και τη νοση-
λεία μου, απελπίστηκα και απογοητεύθηκα, όχι τόσο από τους
γιατρούς και τους νοσηλευτές (στη μεγάλη τους πλειοψηφία),
αλλά από τις συνθήκες νοσηλείας.
Στην απελπισία μου προσέφυγα στη “Γαλιλαία”. Η ανταπόκριση
ήταν άμεση· με επισκέφθηκαν στο σπίτι μου, με εξέτασαν και
μου έδωσαν τις ανάλογες οδηγίες. 
Από τότε έρχονται κάθε εβδομάδα και παρακολουθούν την πο-
ρεία της νόσου μου. Εκείνο που με έχει συγκινήσει αφάντα-
στα, δεν είναι τόσο οι επισκέψεις, όσο η ευγένεια και η
γενικότερη συμπεριφορά των γιατρών και των νοσηλευτών
που γνώρισα! Είναι μία όαση σ’ αυτή την καταιγίδα που με χτύ-
πησε... Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν τέτοια κέν-
τρα που δουλεύουν με τόσο σεβασμό στον ασθενή, και οι
περισσότεροι είναι εθελοντές! 
Θέλω να εξάρω το έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Φρον-
τίδας “Γαλιλαία” και να φωνάξω προς τα έξω πόσο σπουδαίο
έργο επιτελούν!

Μακάρι να βρίσκονται πολίτες που μπορούν να προσφέρουν
σε τέτοια κέντρα, όπως υπάρχουν εθελοντές που προσφέρουν
την προσωπική τους επιστήμη και εργασία. Είναι η καλύτερη
μνημοσύνη  

Ρένα Αλεξούδη

Υποσημείωση: Ευχαριστώ την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ, με την οποία συ-
νεργάστηκα άριστα για πολλά χρόνια,  που μου παραχωρεί τη στήλη
για να εκφράσω αυτή την ευχαριστία μου. 

Απευθύνεται σε νέες και νέους από-

φοιτους πανεπιστημίου που επιθυ-

μούν να δραστηριοποιηθούν στον

τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης

στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε

δεξιότητες management στον πολιτι-

σμό μέσω συνεργασίας με πολιτι-

στικά κέντρα στη Γερμανία και

ομάδες/οργανώσεις της Κοινωνίας

των Πολιτών στην Ελλάδα.

Το ΣτART είναι ένα πρόγραμμα του

Ιδρύματος Bosch (Robert Bosch

Stiftung) που διεξάγεται σε συνεργα-

σία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσα-

λονίκης (Goethe-Institut Thessaloniki)

και το Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών

Πολιτιστικών Κέντρων (Bundesvere-

inigung Soziokultureller Zentren e.V.).

Yποβολή Αίτησης (Application Form)

μέχρι  την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015.

Πληροφορίες:

Sotiris Stampoulis

Phone +30 2310 889 613 (9.00-13.00

Monday to Friday)

Sotiris.Stampoulis.extern@thessa-

loniki.goethe.org

Maria-Louiza Laopodi

Phone +30 2310 889 587 (9.00-17.00

Monday to Friday)

Maria-Louiza.Laopodi

@thessaloniki.goethe.org

30 υποτροφίες του προγράμματος  “ΣτART 
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Αρση Ασυλίας του ευρωβουλευτή

Σωτήρη Ζαριανόπουλου

Την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, Σω-

τήρη Ζαριανόπουλου, ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

για τις σαθρές κατηγορίες «της παράνομης βίας και δια-
τάραξης οικιακής ειρήνης», όπως σημειώνεται στο δελτίο

τύπου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ συνεχίζον-

τας: Έτσι, ονομάστηκε η παράσταση διαμαρτυρίας συνδι-

καλιστικών στελεχών του ΠΑΜΕ στην ΕΡΤ3, στις

4-3-2010, για την συστηματική απόκρυψη των απεργιακών

και άλλων κινητοποιήσεων του ταξικού εργατικού κινή-

ματος ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα των κυβερνήσεων και

της ΕΕ. 

Με δήλωση του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ επισημαίνει τα

εξής: "Η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου επιβεβαιώνει τον

αντιδραστικό χαρακτήρα και το ρόλο του, σαν όργανο της

ΕΕ,  που πρωτοστατεί στην αντιλαϊκή επίθεση του κεφα-

λαίου. Η δίωξη είναι πολιτική κι η απόφαση άρσης της ασυ-

λίας νομιμοποιεί την ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης και

της λαϊκής πάλης στέλνοντας μήνυμα καταστολής. Φανε-

ρώνει το φόβο τους για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες

που ό,τι κι αν κάνουν δεν μπορούν να αποτρέψουν".  

Η Πελασγικότης των Ελλήνων και η

Ελληνικότης των Πελασγών

ΠΡΟ-ΣΕΛΗΝΑΙΟΙ = ΠΡΟ-ΣΕΛΗΝΟΙ = ΠΡΟ-ΣΕΛΟΙ 

= ΠΕΛΑΡΓΟΙ

Aρχή κάθε κίνησης είναι ο Ν-ΟΥΣ, το ΟΥΣ είναι η τροφή

του ΝΟΥ αλλά και το ΟΥΣ έχει ανάγκη να ακούει το τελι-

κόν -ν-, (για να μην έχουν οι λέξεις μια τρύπα στο τέλος

{Oδ. Ελύτης}) μάς διδάσκει ο Κλαζομένιος φιλόσοφος και

αστρονόμος Αναξαγόρας (500 428).

Ας τον επ-αν-εργοποιήσουμε λοιπόν μόνοι μας, για να ξε-

φύγουμε από τον πνευματικό λήθαργο, αφού ούτε τα σχο-

λεία φρόντισαν γι’ αυτό, αντίθετα κάνουν ό,τι μπορούν για

να απ-ενεργοποιήσουν τα ζωντανά κύτταρα του εγκεφά-

λου μας, για να νεκρώσουν τη σκέψη και να ψύξουν την

κρίση μας, αλλά ούτε και τα Παν-επιστήμια που έχουν κα-

ταντήσει εκτροφεία ανθρώπων με πτυχία, που δεν αξί-

ζουν, ούτε και η Ακα-δημία που είναι άντρο της

“αθάνατης” πνευματικής νωθρότητας!

Η εκρηκτικότερη και επικινδυνότερη δύναμη στον κόσμο

δεν είναι η νιτρογλυκερίνη, αλλά ο εγκέφαλος του αν-

θρώπου, η σκέψη του, η ορθή βέβαια, η κρίση του.

Η ορθή κρίση είναι η αντικειμενική που εδράζεται στον

ορθό λόγο (Λογισμό - Λογική) σε αντικειμενικές -εξακρι-

βωμένες γνώσεις και αλήθειες και στις αρχές της Λογικής,

που σκόπιμα κατάργησαν την διδασκαλία της.

Ο Προ-μηθεϊκός Νους με το ΦΩΣ της Γνώσης και της Σκέ-

ψης έβγαλε την ανθρωπότητα από τις Συμπληγάδες της

φυσικής δουλείας και άγνοιας και της χάρισε την ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Οὐδέν ἔθνος ὑποχρεοῦται νά εἶναι µεγαλοφυές
ἀλλ᾽οὐδέν ἔθνος δύναται νά ὑπάρξη ἄνευ κοινοῦ
νοός. Κοινός δέ νοῦς τῶν ἐθνῶν εἶναι ἡ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ.
(Κων/νος Παπαρρηγόπουλος 8/11/1885).

Εάν η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ενός έθνους πέφτει (υποβαθμίζεται),

το ΕΘΝΟΣ ατροφεί και αποσυντίθεται (Εζρα Πάουντ,

1885-1972).

Συνεχίζουμε το ταξείδι μας στο παρελθόν, για να ανακα-

λύψουμε τον εαυτό μας! Να ανιχνεύσουμε από πού κρατά

η σκούφια μας.

«Αν δεν κάνεις θυσίες για τις ΙΔΕΕΣ σου, τότε ή ΕΣΥ δεν
αξίζεις ή οι ΙΔΕΕΣ σου» (Εζρα Πάουντ).

Σήμερα σε χαλεπούς καιρούς, που ο κατακλυσμός των

τηλε-τάμπλετ-διαδίκτυο σκουπιδιών απειλεί να μας κατα-

πνίξει, μοναδικό σωσίβιο του μέλλοντός μας είναι τα αθά-

νατα κλασσικά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής

Γραμματείας.

Εμπιστευθείτε τα, για να μη βουλιάξετε στο βούρκο της

άγνοιας, της αμάθειας και της ακρισίας.

Ο Αριστοτέλης στη “Ρητορική” του (Α’ 1360β) μας δίνει τον

ακριβή ορισμό της ΕΥ-ΓΕΝΕΙΑΣ (= ευγενικής καταγωγής)

και μας λέει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας

λαός, για να ‘ναι ΕΥ-ΓΕΝΗΣ.

α) Να ‘ναι οι κάτοικοι ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ή ΑΡΧΑΙΟΙ

β) Να ‘ναι οι πρώτοι ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ - ΗΓΕΜΟΝΕΣ και

γ) Να γεννιούνται απ’ αυτούς πολλοί ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.

Να βγάζει η χώρα ένδοξα, γενναία, θαρραλέα και φημι-

σμένα παλληκάρια.

Δεν ξέρω πώς αλλιώς διακρίνεται μια χώρα από μια άλλη

ειμή από το ανθρώπινο δυναμικό της (Συνέχεια και συνοχή

του έθνους).

Σκεπτόμενοι άνθρωποι είναι: «Οἱ ἀεί τολμῶντες τί κινεῖν
τῶν μή καλώς ἐχόντων» (Ισοκράτης, Ευαγόρας 7)

Κι ο ΘΟΥ-ΚΥΔΙΔΗΣ θα προσθέσει: «οὐχ οἱ ἑπόμενοι αἴτιοι
εἴ τι μή καλῶς ἐδρᾶτο ἀλλ᾽οἱ ἄγοντες ἐπί τά μή ὀρθά».
Πάρα πολλές ετυμολογήσεις έχουν δοθεί από αργυρώνη-

τες και εθελόδουλες γραφίδες. Για παράδειγμα η ιστορία

του  “ελληνικού” έθνους της Εκδοτικής Αθηνών, που ανά-

γει τη ρίζα της λέξης στην ινδοευρωπαϊκή bhel = ανθώ και

osgho = κλάδος, που σημαίνει ανθισμένο κλαδί.

Και τον γνωστό Μέγα Έλληνα Γλωσσο-κτόνο της ελληνικής

γλώσσης, που στο λήμμα ΠΕΛΑΣΓΟΙ στο λεξικό του, το θεω-

ρεί ως λέξη αγνώστου ετύμου (ατίμου), προ-ελληνικό αν-

θρωπωνύμιο με τη σημασία “κάτοικοι των πεδιάδων”.

Εμείς αντίθετα υποστηρίζουμε με την ταπεινή αλλά πάν-

τοτε επίμονη άποψή μας, πως οι Πελασγοί είναι οι άγον-

τες τα πέλαγα (= οι διαπλέοντες, διασχίζοντες τις

θαλάσσες και τους ωκεανούς ή οι εκ του πελάγους αγό-

μενοι ήτοι θαλασσοπόροι, ποντοπόροι, ωκεανοπόροι

πράγμα που ταιριάζει στη νοοτροπία μας ως λαού με πολύ

μεγάλη ιστορική ναυτική παράδοση.

Τέλος το Πελασ-γοί το παράγουμε από το πέλας + γε =

γοι -γη(ς) = οι Αυτόχθονες, οι γεννημένοι στη γη αυτή, οι

σιμά της γης, οι Αυτο-γέννητοι, οι Αυτόρριζοι, οι Αυτο-

φυείς. Εξάλλου ο Πελασγός ήταν γιος της Γης.

Θεωρούνται “οἱ ἀπεξαρχῆς” οι Ab-origines (ab = από +

origo-inis = αρχή.

Και κατά προσωπική μας άποψη παράγεται η λέξη από το

από + riga = ρίζα, οι έχοντες βαθιές ρίζες.

Ακόμη συνδέονται και με τους Πελαργούς, τα αποδημη-

τικά πουλιά, διότι μετακινούνται διαρκώς και αλλάζουν τό-

πους συχνά, έχοντας μεγάλη εξοικείωση με το υγρό

στοιχείο.

Επιπλέον οι Αρκάδες ή Ακράδες ή Αρχάδες επονομάζον-

ται Προ-σέληνοι διότι είναι προγενέστεροι της σελήνης και

φημίζονται ως οι παλαιότεροι κάτοικοι της Πελοποννήσου

και κατά λογικήν συνέπειαν όλου του κόσμου!!

Ο Σύγχρονος πνευματικός Οδυσσέας της φυλής μας Ν.

Καζαντζάκης είπε για τον άνθρωπο πώς είναι «ΖΩΟΝ ΕΡΩ-

ΤΩΝ», ρωτάει από τότε που σηκώθηκε στα δύο, ρωτάει σή-

μερα, αύριο και θα ρωτάει στον αιώνα τον άπαντα.

Κύριε, αν κατέχεις το κλειδί του παραδείσου στη Δεξιά

Σου, και το κλειδί της ΑΛΗΘΕΙΑΣ στην Αριστερά Σου, δος

μου την Αριστερά Σου.

Δυστυχώς, σήμερα με την Αριστερά που έχουμε ούτε αυτή

θα τολμήσουμε να ζητήσουμε!!!

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Πελασγῶν  ἄρχεσθαι”

Γράφει η “Πρωτοβουλία Πολιτών” με-

ταξύ άλλων:

«Με πρόσφατη ανακοίνωσή της που
βρίθει από ψεύδη και παραπληροφό-
ρηση η Δημοτική Αρχή μας κατηγορεί
για δήθεν σαμποτάρισμα των έργων
υποδομής στις εκτός σχεδίου περιο-
χές. Αφορμή αποτέλεσε η αρνητική
μας θέση στην πρόθεση του Δήμου για
σύναψη δανείου ύψους 2.500.000 € (!)
για το σκοπό αυτό.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος κος Δ.
Κιούσης την περίοδο 2003-2010 (σε
μια εποχή με σαφώς καλύτερο οικονο-
μικό περιβάλλον) ως επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης ήταν κάθετα
αντίθετος στη λήψη πολύ μικρότερων
δανείων για αγορά/απαλλοτριώσεις
ακινήτων. Το επιχείρημά του  ήταν η
επιβάρυνση της οικονομικής κατάστα-
σης του Δήμου και η δέσμευση των
μελλοντικών δημοτικών αρχών.
Η παραπλανητική ανακοίνωση της Δη-

μοτικής Αρχής αποκρύπτει τα εξής:
― Ο ετήσιος προϋπολογισμός του

Δήμου βρίθει από αμφίβολης χρησιμότη-

τας απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου

400.000 €. Το ποσό αυτό θα μπορούσε

να χρησιμοποιηθεί ανά έτος για τη στα-

διακή κατασκευή υποδομών σε εκτός

σχεδίου περιοχές χωρίς την επιβάρυνση

με υπέρογκα δάνεια.

― Παρατηρείται ανεξήγητη αδράνεια
και ανοχή στη μη είσπραξη εσόδων
από τέλη ύδρευσης και καταστημάτων.
Αποτέλεσμα είναι η απώλεια εσόδων
που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ηθούν για έργα σε εκτός σχεδίου πε-
ριοχές.
4. Αν το δάνειο εγκριθεί ο Δήμος για
πολλά-πολλά χρόνια θα απολέσει ση-
μαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που
θα παρουσιαστούν στη συνέχεια (π.χ.
απόκτηση ακινήτων για σχολική
στέγη, κοινόχρηστους χώρους). Επί-
σης θα δεσμευτεί για τα επόμενα 25
χρόνια με  την αποπληρωμή περίπου

110.000 €/έτος στερώντας πόρους
από μελλοντικές ανάγκες.
Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή αντί να
φροντίσει για τη συνετή διαχείριση
του Δήμου με αύξηση των εσόδων και
περιορισμό των σπαταλών που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν στην εξοικονό-
μηση πόρων για άμεση εκκίνηση
έργων υποδομής σε εκτός σχεδίου πε-
ριοχές προτιμά τις προσπάθειες για
υπέρογκη δανειοδότηση. Ακολουθεί
κατά γράμμα τις παλαιοκομματικές τα-
κτικές που οδήγησαν τη χώρα μας
στην χρεοκοπία και μεταθέτει έτσι τα
έργα στις εκτός σχεδίου περιοχές στις
… ελληνικές καλένδες.
Η δική μας στάση μας είναι η μόνη
υπεύθυνη και συμβατή με τα μακρο-
πρόθεσμα συμφέροντα του Δήμου ο
οποίος οφείλει να είναι οικονομικά
υγιής και να λειτουργεί  και μετά τη
λήξη της θητείας του κου Δημήτρη
Κιούση».
protovouliapolitonkoropiou@gmail.com 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου απαντά σε κα-

ταγγελία της Δημοτικής αρχής, που δημοσιεύσαμε

στο προηγούμενο φύλλο μας και αφορά την κατα-

ψήφιση του θέματος για λήψη δανείου του Δήμου

προκειμένου να κάνει έργα στις εκτος σχεδίου πε-

ριοχές του, μια που δεν επιτρέπεται να γίνονται

έργα σε εκτός σχεδίου περιοχές από το ΕΣΠΑ.

«Η απάτη του δανείου για έργα σε εκτός 

σχεδίου περιοχές του Κορωπίου»
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Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημα-
κόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βούλα:  22/6/2015
Aρ. Πρωτ.:  27141

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ»
Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, προκηρύσσει πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι-
σμένες προσφορές με κριτήριο κατα-
κύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς της Υπηρεσίας της με
α/α 71/2015 μελέτης της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΠΕ-
ΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ», προϋπολογι-
σμού 73.800,00€ και πιο συγκεκρι-
μένα: 734 τ.μ. Τοποθέτηση  δαπέδου
ασφαλείας για ύψος πτώσης 1,70 μ
και 135 τ.μ. Τοποθέτηση  δαπέδου
ασφαλείας για ύψος πτώσης 2,00 μ.

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν.
3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινο-
τικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98
,όπως συμπληρώθηκε και τροποποι-
ήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ

237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007,
το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
(Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τε-
χνική Μελέτη με α/α  71/2015 και την
με αρ. Πρωτ.  26201/16-6-2015 σχε-
τική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή
18, Βούλα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου
2015 με ώρα έναρξης του διαγωνι-
σμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης πα-
ράδοσης των προσφορών 10.30
π.μ, κατά την οποία λήγει η προθε-
σμία παραλαβής των προσφορών
και αρχίζει η διαδικασία αποσφρά-
γισης.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός
δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που
είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος
ή έλλειψης απαρτίας της επιτροπής
και εφόσον συντρέχουν έκτακτες
υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανω-
τέρας βίας ή σε περίπτωση αναβο-
λής της πραγματοποίησης του
διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς
λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δη-
μοσίευση, την επομένη εργάσιμη
ημέρα στον ίδιο τόπο και χρόνο.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.200,00 €.   
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης
με κόστος 5 € από το Τμήμα Προ-
μηθειών του Δήμου, καθημερινά
από τη Δευτέρα 29/6/2015 μέχρι
την Παρασκευή  3-7-2015  και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                                                 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφ. Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας
Ζωής
Τηλ. 22998/20300 - 20345
Φαξ: 22990/48289 - 48653
Καλύβια 11/6/2015
Αρ. Πρωτ. 9795/15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 17-7-1923
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτοκ.
12463/4.6.2013 σύμβαση της μελέ-
της “Καθορισμός χρήσεων γης του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε-
δίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σα-
ρωνίδας του Δήμου Σαρωνικού”.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτοκ.
5103/14.4.2015 έγγραφο με το οποίο
υποβλήθηκε από τους αναδόχους το

Β1 στάδιο της άνω μελέτης.
4. Τον Ν. 4269/28.6.2014 - Φ.Ε.Κ.
142/Α.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων
της Δημοτικής Κοινότητας Σαρω-
νίδας του Δήμου μας, καθώς και
κάθε ενδιαφερόμενος, να λάβουν
γνώση της προτεινόμενης μελέτης
Σαρωνίδας και να υποβάλλουν τις
τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις
τους (1η Ανάρτηση Β1 Σταδίου της
Μελέτης).
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολλη-
θεί στα δημοτικά καταστήματα του
δήμου μας και να δημοσιευτεί σε
δύο τοπικές εφημερίδες και σε δύο
ημερήσιες των Αθηνών.
Η ανάρτηση θα γίνει στο Δημαρ-
χείο Καλυβίων. Η προθεσμία ορίζε-
ται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από
την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

AΔA: 6ΨΦ3ΩΞK-I13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 24-06-2015
Αρ. πρωτ.: 18781

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής επαναληπτικού συνο-
πτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 3η Ιουλίου
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ. θα διεξαχθεί επαναλη-

πτικός συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της προ-
μήθειας με τίτλο «Προμήθεια
μηχανογραφικού εντύπου, φακέ-
λων (πρέσπαν) και κλασέρ» προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 713,40 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά την προμήθεια, Ομάδα Β:
1.000 φάκελοι με αυτιά και λάστιχο
τύπου πρεσπάν και 100 κλασέρ
πλαστικά διαστάσεων 8-32.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παρα-

πάνω ημέρα και ώρα. Για την ομάδα
Β δεν απαιτείται εγγυητική συμμε-
τοχής. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-
ΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini. gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον
εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-

ματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604617-682 FΑΧ: 210-
6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.
Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
AΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. τ.τ. 11860

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι η Χάλη Ντούνη Ιωάννα του Γεωργίου και της

Ολυμπίας, κάτοικος Κορωπίου, οδός Κολοκοτρώνη αρ. 127, που

γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977 και είναι γραμμένη στα

Δημοτολόγια του Δήμου Κρωπίας Ν. Αττικής με οικ. μερ. α/α -

9988/3 - με αίτησή της ζήτησε την αλλαγή του επωνύμου της από

«Χάλη Ντούνη» σε «Χάρη Ντούνη».

Υστερα από τα ανωτέρω καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με

αυτή την αλλαγή να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του μέσα σε

δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτολογίου

του Δήμου Κρωπίας (Βασ. Κων/νου 47), 19400 Κορωπί.

Αθήνα 22-6-2015

Η Τμηματάρχης

Μαρία Γκιόκα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 

Το παρόν ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2015 απόφαση του Δ. Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πι-

κερμίου με δ.τ «Φίλιππος Καβουνίδης», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 139/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
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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

ΑΔΑ: Ω9ΠΕΩΞΚ_Β11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 26-06-2015
Αρ. πρωτ.: 19083

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι την 3η Ιουλίου
2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός
(πρόχειρος) διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«Διάφορα υλικά συντήρησης και
επισκευής εγκαταστάσεων του
Δήμου» προϋπολογιζόμενης δαπά-
νης 12.000,00 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την
προμήθεια 3.328 διαφόρων υλικών
συντήρησης και επισκευής εγκατα-
στάσεων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 

Γέρακας Τ_Κ: 153_44) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Aπαιτείται εγγυητική
συμμετοχής ποσού 195,12 €.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝ-
ΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ-
ΔΗΣ), ενώ περίληψή της θα αναρτη-
θεί στη διαδικτυακή εφαρμογή
Διαύγεια, στον εγχώριο τύπο και στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ:
210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι
κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 16-6-2011 Έως 31-12-2011

Το παρόν ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 49/2015 απόφαση του Δ. Σ του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πι-

κερμίου με δ.τ «Φίλιππος Καβουνίδης», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 138/2015 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Νέο Δ.Σ. στην 

“Εναλλακτική Δράση”

Μετά από τη Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες της

11ης Ιουνίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποί-

ησε την πρώτη του συνεδρίαση την Τετάρτη 17 Ιουνίου,

συγκροτήθηκε σε σώμα και πήρε τα πρώτα οργανωτικά

μέτρα με βάση το καταστατικό και τον κανονισμό λει-

τουργίας που ψηφίσαμε ομόφωνα στη συνέλευση.

H νέα του σύνθεση του Δ.Σ είναι η εξής.

Πρόεδρος         Μάκης Σταύρου

Αντιπρόεδρος  Κική Ναστάκου

Γραμματέας      Λίτσα   Χρυσομαλλίδου

Ταμίας                Ασπασία Φιλιππίδη

Μέλη                  Γιώργος Μηλιώτης και  

Γιώργος Σούλτος

Μέλη στην Ελεγκτική Επιτροπή:

Ελένη Γιαννακοπούλου, Ευδοκία Κυμπουροπούλου και

Ελένη Τσίκλου

Τομείς δράσης και συντονιστές τομέων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  περιεχό-

μενο και τη συμμετοχή  στους τομείς δράσης μπορείτε να

απευθύνεστε στη Γραμματέα  Λίτσα Χρυσομαλλίδου

2109655563 &  6937511022 ή στο email

ena.drasi@gmail.com
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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

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

O πονοκέφαλος ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Σήμερα είναι εύκολο

να αντιμετωπιστεί αρκεί να εντοπίσουμε τί τον προκαλεί! Οι

κυριότερες αιτίες που τον προκαλούν έχουν να κάνουν με την

καθημερινότητα μας.

Οι κεφαλαλγίες είναι το πιο συχνό σύμπτωμα για το οποίο οι

άνθρωποι απευθύνονται στον γιατρό. Εκτιμάται ότι στην Ελ-

λάδα η ημικρανία, που είναι και η πιο βασανιστική μορφή κε-

φαλαλγίας, ταλαιπωρεί το 10% του γενικού πληθυσμού, ενώ

το 30% υποφέρουν από πονοκέφαλο τάσεως. Οι περισσότε-

ροι άνθρωποι βιώνουν τουλάχιστον περιστασιακούς πονοκε-

φάλους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Σε αρκετές

περιπτώσεις μάλιστα ο ασθενής είναι εξαιρετικά ανήσυχος,

καθώς μπορεί να υπάρχει ο φόβος πως η αιτία του πονοκεφά-

λου μπορεί να είναι μία πολύ σοβαρή παθολογική οντότητα

που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια του τη ζωή.

H ημικρανία δεν είναι ένας απλός πονοκέφαλος. Είναι μία

πολύ συχνή νευρολογική νόσος, που μπορεί να επηρεάσει αρ-

νητικά την ποιότητα ζωής του ασθενή, την επαγγελματική,

αλλά και την οικονομική του κατάσταση και να οδηγήσει σε

πραγματική αναπηρία σε σοβαρές περιπτώσεις. Οι ημικρανίες

συνήθως παρουσιάζονται με έντονο πόνο στο μισό της κεφα-

λής. Η συχνότητα των επεισοδίων κεφαλαλγίας διαφέρει από

άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί να εμφανίζεται αραιά (ακόμη

και ένα επεισόδιο κάθε χρόνο) αλλά και πολύ συχνά (σχεδόν

κάθε μέρα). Ακόμη, μπορεί ώρες πριν την κρίση της ημικρανίας

ο ασθενής να είναι ευερέθιστος, να αισθάνεται γενικευμένη

ατονία, υπνηλία και ζάλη να παραμένει κλινήρης και να αδυ-

νατεί να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο πόνος είναι

σοβαρός και συνοδεύεται από ναυτία, τάση για έμετο, αλλά

και υπερευαισθησία στο φως (φωτοφοβία) και προκαλεί ανι-

κανότητα. Περιγράφεται επίσης ως σφύζων, ο ασθενής συνή-

θως πιάνει το ένα ημιμόριο της κεφαλής, ενώ μπορεί να

συνοδεύεται από οπτικές διαταραχές (ο πάσχων μπορεί να

βλέπει φώτα, λάμψεις) και σπανιότερα μπορεί να μουδιάσει ή

και να παραλύσει το ένα χέρι και πόδι (ημικρανιακή ημιπληγία).

Τα χαρακτηριστικά αυτά φαινόμενα είναι παροδικά, προ-

ηγούνται συνήθως της ημικρανίας και χαρακτηρίζονται ως

«αύρα».

Αν υποφέρετε από συνεχείς πονοκεφάλους, το να ανακαλύ-

ψετε την αιτία που τους προκαλεί μπορεί να σας βοηθήσει να

βρείτε κάποια θεραπεία ή ακόμα και ένα προληπτικό μέτρο

προκειμένου να κρατήσετε μακριά τον πόνο.

Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πιθανόν να πυροδοτούν

την ημικρανία:

Η έκθεση του ασθενούς σε πολύ έντονα φώτα ή δυνατούς θο-

ρύβους. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και το πόσο ευαίσθητος

είναι στο φως. Άλλοι έχουν ευαισθησία στον ήλιο, άλλοι στους

υπολογιστές και άλλοι σε λάμπες φθορίου. Ακούγοντας μου-

σική σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί

να χαρακτηριστεί ως αιτία εμφάνισης ημικρανίας. Μάλιστα, ο

πόνος θα είναι τόσο έντονος που μπορεί να διαρκέσει μέχρι

και 72 ώρες ή και περισσότερο. Φροντίστε, λοιπόν, να κρατή-

σετε τη μουσική σε χαμηλή ένταση!

Το αίσθημα της υπερκόπωσης. Οι ορμονικές αλλαγές στις γυ-

ναίκες. Πολλές γυναίκες παραπονιούνται ότι έχουν πονοκε-

φάλους κατά τη διάρκεια της περιόδου, της εγκυμοσύνης και

της εμμηνόπαυσης. Αυτό συμβαίνει λόγω της πτώσης των οι-

στρογόνων.

Η στέρηση ύπνου. Τα χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης ενεργο-

ποιούν το κύριο νεύρο που είναι υπεύθυνο για την ημικρανία. 

Oι περισσότερες ώρες ύπνου: Κατά τη διάρκεια της εβδομά-

δας οι περισσότεροι από εσάς δεν κοιμάστε όσο θα θέλατε.

Έτσι, τα Σαββατοκύριακα ή μέρες που δεν έχετε δουλειά απο-

φασίζετε να κοιμηθείτε περισσότερες ώρες, συνήθεια που

μπορεί να προκαλέσει ημικρανία. Η ξαφνική αλλαγή οδηγεί σε

ημικρανίες και κόπωση, καθώς το σώμα είναι συνηθισμένο σε

συγκεκριμένες ώρες ύπνου.

Κάποια “βαριά” μυρωδιά. Το νεύρο που συνδέεται με τη μύτη

όταν εντοπίζει άσχημες μυρωδιές (κολώνια, καθαριστικά κ.ά.),

μπορεί να απελευθερώσει ουσίες που προκαλούν τους πονο-

κεφάλους.

Λάθος διατροφικές συνήθειες. Η μειωμένη κατανάλωση

νερού και οι παραλήψεις γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας μπορούν να προκαλέσουν πονοκεφάλους.

Ορισμένα τρόφιμα όπως η σοκολάτα και κάποια τυριά

Μερικές προσθετικές ουσίες (nitrites, nitrates, monosodium glu-

tamate). Καπνιστά κρέατα, λουκάνικα, μπέικον και έτοιμα φα-

γητά: Όλα αυτά περιέχουν νιτρώδη άλατα (συντηρητικά) και

προκαλούν πονοκέφαλο. MSG (μονονατριούχο άλας γλουτα-

μινικού οξέος): Έχει σαν στόχο να ενισχύσει τη γεύση των

τροφίμων. Την προσθετική αυτή ουσία την βρίσκουμε στο Κι-

νέζικο φαγητό, σε κάποια πατατάκια, στα καρύδια, και σε άλλα

επεξεργασμένα τρόφιμα.

Ορισμένα αλκοολούχα ποτά. Περιέχουν αιθανόλη, η οποία

προκαλεί αφυδάτωση και διαστέλλει τα αγγεία του αίματος,

οδηγώντας σε πονοκέφαλο.

Τροφές που περιέχουν άλατα: κρασί, αποξηραμένα φρούτα και

κάποια οστρακοειδή.

Η έντονη άσκηση

Το κάπνισμα

Καφεΐνη: Μολονότι την βρίσκουμε σε πολλά παυσίπονα, γιατί

βοηθά στη βελτίωση της εντερικής απορρόφησης αυτών των

φαρμάκων, μπορεί επίσης να αποτελέσει την αιτία ενός πονο-

κεφάλου (εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσής της ή της

απότομης έλλειψής της). Επειδή η καφεΐνη συμπιέζει τα αγ-

γεία του αίματος, μια παρατεταμένη έλλειψή της, από τη

στιγμή που το σώμα έχει συνηθίσει σε μία τακτική δόση, μπο-

ρεί να κάνει τα αγγεία του αίματος να διασταλούν, κάτι που θα

οδηγήσει σε πονοκέφαλο.

Το στρες. Tο 80% των περιπτώσεων ημικρανίας τις προκαλεί

το άγχος! Αυτό συμβαίνει λόγω των διακυμάνσεων της κορτι-

ζόλης και της αδρεναλίνης που οδηγούν όχι μόνο σε πόνο

αλλά και σε ναυτία 

Καιρικές μεταβολές. Την περίοδο που αλλάζει ο καιρός είναι

πιο συχνές οι ημικρανίες λόγω της αλλαγής στις βαρομετρικές

πιέσεις. Η συχνή έκθεση στον ήλιο μπορεί να αποτελέσει πα-

ράγοντα εμφάνισης ημικρανιών. Συγχρόνως, οι ψηλές θερμο-

κρασίες καθώς και τα ψηλά ποσοστά υγρασίας

χαρακτηρίζονται ως «συνήθεις ύποπτοι» για τους έντονους

πονοκεφάλους.  

Αυχενογενής πονοκέφαλος

Παρακολουθείτε το σάκχαρό σας Η μείωση των επιπέδων

σακχάρου, επειδή προκαλεί αύξηση της πίεσης, αποτελεί συ-

νηθισμένο αίτιο πρόκλησης ημικρανίας. Καλό θα είναι να μη

μένετε νηστικοί για πάνω από τέσσερις ώρες και να προτιμάτε

τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Η υπερβολική κατανάλωση τροφών που περιέχουν μεγάλο πο-

σοστό ζάχαρης καθώς και η συχνή κατανάλωση ζυμαρικών

έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ημικρανίας. Το σώμα πα-

ράγει επιπλέον ινσουλίνη, η οποία διασπά τη ζάχαρη βοηθών-

τας στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στον οργανισμό. Η

αύξηση ή και η μείωση του σακχάρου στο αίμα προκαλεί σο-

βαρές κεφαλαλγίες .

Η μειωμένη πρόσληψη μαγνησίου πιστεύεται ότι μπορεί να

οδηγήσει σε μειωμένη παροχή αίματος στον εγκέφαλο και χα-

μηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα – και τα δύο σχετίζονται με

τις ημικρανικές κρίσεις. Καλές πηγές μαγνησίου είναι τα σκου-

ροπράσινα λαχανικά, ο πολτός τομάτας, τα καρύδια, τα δημη-

τριακά ολικής αλέσεως, τα φασόλια, ο αρακάς, οι πατάτες, οι

μπανάνες και η μαγιά.

Η συχνή χρήση (πάνω από μία δόση την εβδομάδα) αναλ-

γητικών για τον πονοκέφαλο μπορεί να οδηγήσει στην εμφά-

νιση χρόνιας ημικρανίας

Ξενοφών Τσούκαλης, M.D., medlabnews.gr

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Εθελοντική αιμοδοσία στη Βούλα

στις 26 Ιουνίου

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η κοινωνική υπηρεσία

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Παρασκευή

26 Ιουνίου. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αί-

θουσα Ιωνία (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) από τις 10

π.μ. έως τη 1 μ.μ. 

Αιτίες που πυροδοτούν πονοκέφαλο και ημικρανία

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
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Πολύ καλή η παρουσία του ΓΑΣ Παι-

ανίας στους Πανελλήνιους αγώνες

στίβου στην κατηγορία Παίδων -Κο-

ρασίδων που έγιναν στα Τρίκαλα το

Σαββατοκύριακο 20, 21 Ιουνίου. 

Ο Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ κατέλαβε την 31η

θέση  στους παίδες και 48η στις κο-

ρασίδες δίνοντας  ελπίδες για το

μέλλον.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια των αγώ-

νων η Μυρτώ Πάτση που με επί-

δοση12,36 μ. ήταν 1η στο άλμα

τριπλούν, σ’ έναν τελικό με έντονο

συναγωνισμό μέχρι την τελευταία

προσπάθεια.

Οι ατυχίες ήρθαν τη δεύτερη μέρα,

όπου ο Μιχάλης Αξαρλής, κυνη-

γώντας το όριο για το παγκόσμιο

πρωτάθλημα στα 400μ εμπόδια,

“βρήκε” το τελευταίο εμπόδιο και

έπεσε! Όντας μαχητής σηκώθηκε

και τερμάτισε  την κούρσα  στην 3η

θέση.

Άτυχος και ο Άρης Περιστέρης στο

ακόντιο, χάνοντας την 1η θέση στην

τελευταία προσπάθεια σ’ έναν

αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρα-

κτώδη βροχή (με κίνδυνο την ασφά-

λεια των αθλητών), ολοκλήρωσε

τελικά 4ος με 61,96μ επίδοση που

αποτελεί προσωπικό ρεκόρ.

Και τα τρία αυτά παιδιά, επιλέχτη-

καν και  θα στελεχώνουν την Εθνική

Ομάδα στους επόμενους αγώνες

(βαλκανικό πρωτάθλημα και διεθνείς

συναντήσεις)

Επίσης καλή παρουσία είχαν οι μι-

κρότεροι στην κατηγορία αυτή

όπως:

12ος ο Θανάσης Κεραμάς στα 110μ

εμπόδια, βελτιώνοντας επίσης το

προσωπικό ρεκόρ του κατά 1 δευτε-

ρόλεπτο.

12η και η Στεφανία Ζαφείρη στο

άλμα εις ύψος, που λόγω απειρίας

δεν άντεξε στο στρες των 2 αγώνων

στην ίδια μέρα (προκριματικό και τε-

λικό), και ενώ προκρίθηκε το πρωί με

1,59μ, δεν κατάφερε να σταθεί το

ίδιο και στο  βραδινό τελικό.

Παρούσα ήταν και άλλη μια μικρή, η

Τζούλια Καρβέλη στο ακόντιο, η οποία

με 30,56μ δεν κατάφερε να προκριθεί

στο τελικό του αγωνίσματος.

Στο πρωτάθλημα των Τρικάλων έλα-

βαν μέρος 520 παίδες και 535 κορα-

σίδες από 155 συλλόγους της

επικράτειας σύμφωνα με τις δηλώ-

σεις συμμετοχής.

Αυτό το Σαββατοκύριακο 27,28/6 θα

διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Εφήβων –Νεανίδων όπου ο

ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ θα συμμετέχει με 5

αθλητές  και αθλήτριες. 

Πολύ καλές επιδόσεις Παίδων - Κορασίδων του ΓΑΣ Παιανίας

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα της Ρυθμικής του

Παλαιστικού Ραφήνας Πικερμίου στέφεται Χρυσή! Τα κο-

ρίτσια με το εξαιρετικό τους πρόγραμμα  έδειξαν ότι τίποτα

δεν είναι τυχαίο, στην ομάδα γίνεται σωστή δουλειά με συ-

νέχεια και συνέπεια, οι αθλήτριες εξελίσσονται ραγδαία, η

απόδοσή τους άγγιξε για άλλη μια φορά το τέλειο, φέρ-

νοντας τη Ραφήνα για άλλη μια φορά στο προσκήνιο!

Ο Σύλλογος Παλαιστικού Ραφήνας Πικερμίου απέδειξε

ξανά ότι είναι πρώτος, ισχυρός χάρη στο πείσμα των παι-

διών, τη θέλησή τους, την επιμονή τους κάνοντας προπο-

νήσεις σε "υπόγεια", τη βοήθεια των γονέων και στην

έμπνευση και σκληρή δουλειά της προπονήτριας Αργυρώς

Νώτα.

Οι αθλήτριες αφιερώνουν το Χρυσό σε όλους τους συμπο-

λίτες τους και ρωτούν τους υπευθύνους: "Το Σεπτέμβριο

θα είμαστε στην καινούργια μας στέγη, όπως μας έχετε

υποσχεθεί;” Δεν το αξίζουμε; Δεν αξίζουν και οι μικρότε-

ρες συναθλήτριες μας έναν πιο αξιοπρεπή χώρο προπόνη-

σης;"

Τα Χρυσά Κορίτσια:

1. Δήμητρα Νάσσου 2. Δήμητρα Κοντονικολάου 3. Αλίκη

Καραμανλή 4.  Αθηνά Κονίδη 5. Άννα Αποστόλου (Χρυσή

αθλήτρια της χρονιάς 2015) 6. Νατάσσα Δριμαροπούλου 7.

Ελισάβετ Βισινιώτη 8. Μαριλένα  Λιτσάι  9. Μαρία Κουτλή

10. Βασιλική Κουτλή 11. Νάνσυ Κεφαλλωνίτη 12. Ελεάννα

Καφίρη 13. Αγάπη Σταυροπούλου 14. Κάλια αραγκουδάκη

16. Παναγιώτα Κοκκαλά 17. Κλαίλια Ζαρμπολιά 18. Κατε-

ρίνα Λαψάνη 19. Ιωσηφίνα Βιδάλη 20. Εβελίνα Στριλιγκα

21. Ιωάννα Αραμπατζή 22. Ελευθερία Κραβαρίτη 23. Νικο-

λέτα Πάβλακ 24. Μαρία   Μπούρη

Χρυσά τα κορίτσια του Παλαιστικού Ραφήνας

O δρόμος του στιφάδο με

ποδήλατο στα Σπάτα

Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος οργανώνει ποδηλατική

εξόρμηση την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 9 το πρωί από τη

θέση “Δεξαμενή”.

Η ποδηλατική διαδρομή είναι 4,5 χιλιόμετρα, εύκολη, κα-

τηφορική και σκοπός της είναι η μετάβαση παιδιών και

όσων ενηλίκων επιθυμού, στο χώρο “ΦΑΓΙΑ” όπου γίνεται

το παραδοσιακό στιφάδο

Πληροφ. 6939535684 Α. Γλαβάς & 6936166021 Ν. Γιαννής.
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Βρέθηκε στο ΜΕΤΡΟ

της Ηλιούπολης

Ψάχνουμε επειγόντως χώρο φιλοξενίας

ιδανικά στην Ηλιούπολη ή στις γύρω πε-

ριοχές.

Αναλαμβανουμε πληρως τα εξοδα της.

Βοηθηστε μας να τη βοηθησουμε.

6947206291

Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης

Ilioupolis Animal Welfare

www.zeil.gr / info@zeil.gr

Η μεγάλη γιορτή της ιστιοπλοΐας (Πανελ-

λήνιο Κύπελλο Optimist) ολοκληρώθηκε με

την τελετή λήξης και την απονομή των επά-

θλων στους νικητές, το Σάββατο 20 Ιουνίου

2015, στο Ανοιχτό  Θέατρο του Λιμένα Πα-

λαιάς Φώκαιας. 

Για τέσσερεις ημέρες, περισσότεροι από

300 αθλητές, ηλικίας έως 11 ετών, από 60

ναυτικούς και ιστιοπλοϊκούς ομίλους από

όλη την Ελλάδα, συμμετείχαν στο Πανελ-

λήνιο Κύπελλο Optimist 11χρονων «ΡΕ-

ΣΤΕΙΑ 2015». Ο Δήμος Σαρωνικού είχε την

τιμή να συνδιοργανώσει και να φιλοξενήσει,

για πρώτη φορά, μια τόσο μεγάλη αθλητική

διοργάνωση, πανελλήνιας κλίμακας. Η

άψογη συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική

Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τον Δήμο Σαρωνι-

κού, τον Ναυτικό Όμιλο Π. Φώκαιας

«Πυθέα», τον Ναυτικό Όμιλο Λαγονησίου

και τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Αναβύσσου

– Παλαιάς Φώκαιας επισφραγίστηκε το από-

γευμα του Σαββάτου με τη μεγάλη γιορτή

λήξης των αγώνων. 

Το άψογο κλίμα συνεργασίας αλλά και την

αρτιότητα της όλης διοργάνωσης επεσήμα-

ναν στους χαιρετισμούς τους ο Δήμαρχος

Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, ο Αντιπρόεδρος

της Ε.Ι.Ο. Τέλης Αδαμόπουλος και οι Πρό-

εδροι των Ναυτικών Ομίλων του Δήμου Σα-

ρωνικού, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια

αλλήλοις. 

«Συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα γνώ-
ρισαν τον Δήμο μας και πέρασαν μερικές
όμορφες ημέρες στο γραφικό λιμανάκι της
Παλαιάς Φώκαιας, στον κόλπο της Αναβύσ-
σου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Η
ζωντάνια και το πάθος των μικρών αθλητών
για το αγαπημένο τους άθλημα μας πλημ-
μύρισε με αισιοδοξία  και πλούτο συναισθη-
μάτων.

...Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να πραγ-
ματοποιούνται ανάλογες δράσεις στον
Δήμο μας, δράσεις που ενισχύουν το αί-
σθημα εξωστρέφειας και καλλιεργούν φιλι-

κές σχέσεις με άλλες πόλεις της Ελλάδας»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος στον χαι-

ρετισμό του. 

Στη συνέχεια ο Τέλης Αδαμόπουλος, Αντι-

πρόεδρος της Ε.Ι.Ο. μίλησε για την ιστορι-

κότητα του αθλήματος της ιστιοπλοΐας,

εξήρε τη σημασία του αθλητισμού ως κοινό

στοιχείο που ενώνει τους λαούς και διδά-

σκει τα παιδιά βασικές αξίες.  

Ακολούθησε η απονομή των επάθλων

στους νικητές, στις κατηγορίες των κορι-

τσιών και των αγοριών.

Στην κατηγορία των αγοριών τις τρεις πρώ-

τες θέσεις κατέκτησαν:

1ος  Αναστάσιος Γκαρίπης, Ο.Φ.Θ.

2ος  Φάνης Ζήσης, Ν.Ο. ΧΙΟΥ

3ος  Βασίλης Λιβάς, Ν.Ο.Κ.

Κατηγορία κοριτσιών:

1η Δήμητρα Βαρθολομαίου, Ν.Ο.Κ.Β.

2η Βάσω Βλαχάκη, Ν.Ο.Γ.Κ.

3η Μαρία Βογιατζοπούλου, Ν.Α.Ο.Κ.Θ.

Το συγκρότημα Νέων Παλαιάς Φώκαιας έν-

τυσε μουσικά την όμορφη βραδιά, ενώ στη

συνέχεια προβλήθηκε η ταινία – ντοκιμαν-

τέρ «Τα Παιδιά του Ανέμου».
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους

οι Διοικητές των Α.Τ. Καλυβίων και Ανα-

βύσσου, ο εκπρόσωπος των Π.Υ. Ανατολι-

κής Αττικής, του Λιμενικού Σταθμού Π.

Φώκαιας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Τοπι-

κοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Συλλόγων και

Φορέων.

Πανελλήνιο Κύπελλο Optimist 

11χρονια ΡΕΣΤΕΙΑ 2015 στο Δήμο Σαρωνικού»

O Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης βραβεύει τους αθλητές.

O Αντιπρόεδρος της Ε.Ι.Ο. βραβεύει τα κορίτσια.
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Τώρα, Διαφάνεια,

παντού! 

Ανησυχία και βαθύ προβληματισμό προκαλεί η εν

κρυπτώ και παραβύστω απόφαση της Δημοτικής

Αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να αναθέσει απ'

ευθείας την εκπόνηση των πιο κρίσιμων μελετών για

κεντρικά τεχνικά έργα του Δήμου σε μελετητικά

γραφεία τα οποία θα επιλεγούν και θα αμειφθούν

από άγνωστους ιδιώτες χορηγούς. 

Την ανακοίνωση αυτή έκανε στο Δημοτικό Συμβού-

λιο της 3ης Ιουνίου 2015 ο δήμαρχος, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, ζητώντας την αναμόρφωση του Τε-

χνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του

Δήμου, απεντάσσοντας τις μελέτες για τα έργα από

τον Προϋπολογισμό που είχε ήδη ψηφισθεί,  αρνού-

μενος παράλληλα να αποκαλύψει τα ονόματα των

χορηγών που προσέγγισε με δική του πρωτοβουλία. 

Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

επικαλούμενη την ανάγκη(;) για χρονική επίσπευση

των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών που προ-

βλέπει ο νόμος 3316/2005, επέλεξε την παράκαμψή

του. 

• Χωρίς να προηγηθεί καμμία δημόσια διαβούλευση

• Χωρίς να προηγηθεί καμμία ενημέρωση του Δημο-

τικού Συμβουλίου

• Χωρίς να προηγηθεί καμμία δημόσια προκήρυξη για

την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος με μυστικές διαδικασίες που γεννούν

εύλογα ερωτήματα, επέλεξε και ανέθεσε απ' ευθείας

σε συγκεκριμένα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα

δεν αποκαλύπτει, να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες

για τα έργα που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρό-

νια την εικόνα του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης. 

Πρόκειται για τις ακόλουθες μελέτες:

1. Κυκλοφοριακή μελέτη και προτάσεις δημιουργίας

πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζο-

γεφυρών σε διάφορα σημεία του Δήμου. 

2. Ανακατασκευή Τμήματος Αθλητικού Κέντρου

Βούλας.

3. Ειδική μελέτη για τη δασολογική αξιοποίηση των

οικοπέδων της εκκλησιαστικής περιουσίας.

4. Μελέτη κατασκευής νέου Παιδικού Σταθμού Βου-

λιαγμένης. 

5. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Νυμφών Βουλιαγ-

μένης.

6. Μελέτη κατασκευής νέου Παιδικού Σταθμού Βού-

λας.

7. Μελέτη κατασκευής 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας. 

Τα ερωτήματα που γεννώνται και στα οποία η δημο-

τική αρχή οφείλει να απαντήσει ενώπιον του Δημο-

τικού Συμβουλίου και των δημοτών είναι:

1. Ποιοι είναι οι χορηγοί για κάθε μελέτη;

2. Για ποιο λόγο παρακάμπτονται τα τοπικά μελετη-

τικά γραφεία, απαξιώνοντας το Μητρώο Μελετητών

του Δήμου, το οποίο επαίρεται ο Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος ότι δημιουργήθηκε κατά τη δημαρχία του; 

3. Σε ποιο βαθμό ο Δήμος, εκπρόσωπος του δημο-

σίου συμφέροντος, θα επιβάλει τις απόψεις του για

τον προσανατολισμό των μελετών, όταν η ίδια η εκ-

πόνηση της μελέτης εξαρτάται οικονομικά από

άγνωστους ιδιώτες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι ο κάθε χορηγός δεν κινεί-

ται με κίνητρα όχι αποκλειστικά δημοσίου συμφέ-

ροντος, αλλά και για την ενδεχόμενη εξασφάλιση

ιδίου οφέλους;

Γι' αυτό εξάλλου ο νόμος απαιτεί την αποδοχή της

όποιας χορηγίας ονομαστικά και με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου που εξασφαλίζει τη διαφά-

νεια μέσω της δημοσιότητας. 

Οτιδήποτε δεν ακολουθεί τη νόμιμη οδό, μυρίζει

διαπλοκή. 

Δημοσθένης Δόγκας
Επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” και δημοτικός

σύμβουλος του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Απίστευτες εικόνες καταστροφής προ-

κάλεσαν άγνωστοι στην ολοκαίνουργια

παιδική χαρά της πλατείας Αργυράς

Σελήνης, του Αγίου Νικολάου Κάντζας,

δείχνοντας περιφρόνηση προς όλους

τους δημότες, που με χρήματά τους

έγινε το έργο, αλλά και στα μικρά παι-

διά που χαίρονταν εκεί το παιχνίδι

τους.

Με τον πιο ακατανόητο τρόπο, άγνω-

στοι έβγαλαν το μένος τους σε όργανα

της παιδικής χαράς, σπάζοντας το σύν-

θετο πολυόργανο του πάρκου, το ποίο

βγήκε σε αχρηστία.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, το οποίο

δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό, αλλά

παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν των

παιδικών χαρών του Δήμου, οι οποίες

αποτελούν τη δημόσια περιουσία όλων

των δημοτών, ο Δήμαρχος Αθανάσιος

Ζούτσος απευθύνει  έκκληση προκει-

μένου ο καθένας μας και όλοι μαζί, να

γίνουμε φύλακες της περιουσίας που

ανήκει στους δημότες και δη στα μικρά

παιδιά.

Βάρβαροι κατέστρεψαν παιδικές χαρές στην Παλλήνη


