
Η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι η αριστερά στρέφεται
κατά του έθνους και η δεξιά κατά του κράτους!
Σαρλ Ντε Γκωλ, Γάλλος πρόεδρος, στρατηγός Β. Παγκο-

σμίου πολέμου

Γράφει ο Robert Cooper*

και ...αντιγράφει o Κώστας Βενετσάνος

Πολλές φορές είναι προτιμότερο ν’ αφήνεις

να μιλούν τα ίδια τα γεγονότα, τα πρό-

σωπα, οι μάρτυρες, οι μνήμες (όσο ασθε-

νείς κι αν είναι), η επικαιρότητα.

Αυτό θα κάνω κατά το μεγαλύτερο μέρος στο παρόν κεί-

μενο. Παραχωρώ, αυθαιρέτως, ευρύτατο χώρο, στον διακε-

κριμένο Ευρωπαίο διπλωμάτη και

συγγραφέα Ρόμπερτ Κούπερ, αντιγρά-

φοντας αποσπάσματα από το βιβλίο του

“Η Διάσπαση των ΕΘΝΩΝ”.
Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ - διάλυση των εθνών είναι η

συμπλέουσα επιδίωξη μέρους, παραπαίου-

σας και αποπροσανατολισμένης “αριστε-

ράς” - για να δικαιώσουμε τον

αποφθεγματικό ισχυρισμό του στρατηγού

Ντε Γκωλ στο, μότο - που ταυτίζεται με

την προγραμματισμένη και δρομολογη-

μένη ιδειολογική και λειτουργική ανα-

γκαιότητα της παγκοσμιοποιημένης εταιρειοκρατίας της

δεξιάς.

Τα έθνη διαλύονται, τα κράτη μεταβάλλονται σε νομιμοποι-

ητικούς μοχλούς των επιδιώξεων του πολύ μεγάλου, χρη-

ματοπιστωτικού κυρίως, κεφαλαίου και β) σε εκτελεστικούς

και κατασταλτικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των κοινω-

νικών αντιδράσεων.

Σ’ αυτόν τον κόσμο, όπως πιστεύει ο R.C. «τελικός εγγυητής
της ασφάλειας είναι η βία. [...] Αυτό δεν σημαίνει πως στη
σύγχρονη τάξη, η ισχύς επιβάλλει το δίκαιο, αλλά πως το
δίκαιο δεν είναι ιδιαιτέρως σχετικό» (είναι αμελητέο,

άσχετο). Περίμενα να το διατυπώσει πιο διπλωματικά· ότι

“το δίκαιο είναι ...σχετικό”! (σελ. 47).

O R.C. αφού αναλύει την αλλαγή που επέρχεται, στις σχέ-

σεις και στις αντιλήψεις μεταξύ των κρατών, όπου χρησι-

μοποιούνται πολύ επικίνδυνα «παιχνίδια» ιδίως με τη νέα

τεχνολογία, αλλά και με την ψυχολογία των μαζών, ακόμα

και με τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, προκειμένου να 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Αυτή την Ευρώπη
θέλουμε!

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Ανάγκη 

συγκρότησης 

εθνικού Μετώπου

Σελίδα 12

Φιλοζωική εθελοντική Ομάδα 

στο Δήμο Κρωπίας Σελίδα 7

“Η πόλη όπως

τη θέλω” 
Σελίδα 7

Η  Παλλήνη πλη-
ρώνει την Reds!

Σελίδα 16

“To NATO δεν
αναγνωρίζει

σύνορα μεταξύ
των μελών του!!

Σελίδα 17

Δεν ξέρω που θα φτάσουμε με
τούτη τη κατάντια, νάναι η τσέπη
αδειανή και τα ταμεία άδεια. Κλέβει
ο ένας σήμερα και αύριο ο άλλος
και γω ο βλάκας ο φτωχός δου-
λεύω για τους άλλους.

Ρηνούλα Πετρέλλη 

“Kάτω από τον Πλάνατο...»

Συνέντευξη Παν. Λαφαζάνη
2ο Μέρος

Συσκέψεις για την προώθηση 
των έργων στην Ανατ. Αττική

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ και ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Σελίδα 3

―――――

* R.C.: Διαπρεπής Βρετανός Διπλωμάτης. Διετέλεσε ως ειδικός

Σύμβουλος του Βρετανού Πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ, για θέματα

εξωτερικής πολιτικής, κατά την περίοδο του Πολέμου στον Κόλπο

(Ιράκ). Εκτοτε υπηρετεί στη θέση του Γενικού διευθυντή του γρα-

φείου Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (comition) της Ε.Ε.
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

εξασφαλιστεί αφενός η επικυριαρχία των ΗΠΑ και αφετέ-

ρου η απρόσκοπτη και συγκεντρωτική ανάπτυξη του Κεφα-

λαίου, συνεχίζει: «εδώ, το σύστημα των νεωτεριστικών
κρατών καταρρέει, αλλά [...] έχοντας μεγαλύτερη τάξη
παρά αταξία (...) Η συνθήκη της Ρώμης (1957) αποτελεί μια
συνειδητή και επιτυχημένη προσπάθεια να πάμε πέρα από
το κράτος – έθνος»... στην υποχώρηση της κρατικής κυ-

ριαρχίας μέχρις... αηδίας: «Το μετανεωτεριστικό σύστημα
δεν στηρίζεται στην ισορροπία, ούτε δίνει έμφαση στην κυ-
ριαρχία ή στο διαχωρισμό μεταξύ εσωτερικών και εξωτερι-
κών θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί ένα άκρως
ανεπτυγμένο σύστημα, όπου το ένα κράτος-μέλος αναμι-
γνύεται στα εσωτερικά θέματα του άλλου ακόμη και όσον
αφορά τις μπίρες και τα λουκάνικα» και τον ΦΠΑ και το

ασφαλιστικό σύστημα και τις εισφορές και το ύψος των μι-

σθών και των συντάξεων; Έτσι που να διερωτάται κάθε εχέ-

φρων άνθρωπος, «καλά, ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο;»

Οι κυβερνήσεις που ψηφίζω, εγώ ο «κυρίαρχος λαός» ή ο...

Νταϊσελμπλουμ». Νομίζω η απάντηση είναι εύκολη αλλά

πολλοί από εμάς,  ε κ ε ί · κολλημένοι στον «έρωτά» μας,

στο σύνδρομο της Στοκχόλμης, να βράζουμε σιγά – σιγά

σαν βάτραχο, ώστε να μη μπορούμε ν’ αντιδράσουμε.

Φόβος και τρόμος για το GRexit, μη βγούμε από τη συνθήκη

Σένγκεν και ταξιδεύουμε με διαβατήρια... λες και πάμε κάθε

ημέρα... στις Βρυξέλλες!

Μας απειλούν μ’ εκείνα που θα ‘πρεπε να επιδιώκουμε με

κείνα που θα ‘πρεπε να τους απειλούμε!

Και πάρα πέρα ο Ser R.C., αφού αναφέρεται στον έλεγχο

των συμβατικών όπλων – που έχει και την καλή του, αλλά

και την κακή του πλευρά – (αλήθεια, ποιος ελέγχει τις ΗΠΑ,

τη Ρωσία, την Αγγλία, την Κίνα ή τη Γαλλία), συμπεραίνει

«έτσι το νόμιμο μονοπώλιο της βίας, το οποίο αποτελεί και
την πεμπτουσία του κρατισμού, αποτελεί αντικείμενο διε-
θνών περιορισμών με τη θέληση του κράτους!!!» Πρέπει

πάντως να παραδεχτούμε ότι ο ίδιος αυτός αναγνωρίζει ότι

αυτό αποτελεί παραλογισμό (σελ. 52-53).

Σ’ έναν μετανεωτεριστικό κόσμο, η κυριαρχία του κράτους

ΔΕΝ θεωρείται πλέον απόλυτη.

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη ΙΟΑΣΕ) θα εξελιχθεί, όπως προτίθεται, σ’ ένα σύ-
στημα που θα επιβλέπει σε διεθνές επίπεδο τη συμπερι-
φορά, στο εσωτερικό των κρατών.
Εκτός, βεβαίως, των ΗΠΑ και της Αγγλίας σε πρώτο στάδιο,

ή όσο συμβαδίζει με την υπερδύναμη και άλλων πρόσκαι-

ρων εξαιρέσεων.

Η βία απορρίπτεται ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών
(όπου και όταν «μας» συμφέρει, όμως). Σαν γενική και κα-

θολική αρχή μας βρίσκει σύμφωνους, βεβαίως. Η επιλεκτι-

κότητα κάνει τη διαφορά.

Κι ακόμα, «έχουμε ένα δίκτυο διεθνών θεσμών που διαρκώς
μεγαλώνει, υπερβαίνοντας τους παραδοσιακούς κανόνες
της διεθνούς διπλωματίας. (...) το νέο σύστημα ασφαλείας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία και το
φόβο, για τις τρομακτικές συνέπειές της».
Όσον αφορά το πλαίσιο επίλυσης των διαφορών μεταξύ

των κρατών «απαιτείται να συμβάλλουν από κοινού η νο-

μοθεσία (της Ε.Ε.), η διαπραγμάτευση (τη ζούμε οδυνηρό-

τατα) και η επιδιαιτησία (που προσπάθησαν, ευτυχώς

ανεπιτυχώς, να επιβάλουν στην Κύπρος με το σχέδιο Ανάν.

Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν πολλοί οι υποστηριχτές του, με-

ταξύ των οποίων  οι ΠΑΣΟκοι του Παπανδρέου – Σιμήτη, Ε.

Βενιζέλου και κατά πλειοψηφία η «κυβερνώσα» πλευρά της

«αριστεράς».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Ser R.C., «είναι το πιο εξελιγ-
μένο παράδειγμα του μετα-νεωτεριστικού κόσμου (...).
Είναι εντυπωσιακό ότι η νομισματική ένωση (η Ο.Ν.Ε.) πέ-
τυχε(;) ακριβώς όταν η νομισματική πολιτική πέρασε από
τα χέρια των πολιτικών, στα χέρια των τεχνοκρατών».
Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο ίδιος τεχνοκράτης· ότι προπα-

γανδίζεται προσφάτως ως αναγκαία η ανάθεση της διακυ-

βέρνησης – διαχείρισης σε κυβέρνηση τεχνοκρατών –

τραπεζιτών – θυμηθείτε την παράνομη συνειδητά κυβ.

Λουκά Παπαδήμου, την οποία ζητάει επιμόνως ο ανεκδιή-

γητος – αλλά αξιοθαύμαστος – Β. Λεβέντης! Δηλαδή να με-

ταθέσουμε τους πολιτικούς στη βρώμικη θέση της

νομοθετικής «νομιμοποίησης» των εντολών των «θεσμών»!

Από πού κι ως πού «θεσμοί;» Παραλλάσσουν κι αυτήν την

καθιερωμένη σημασία των λέξεων όπως έλεγε ο Θουκυδί-

δης προκειμένου να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους και

να πετύχουν τους σκοπούς τους: Την κάμψη της αντίδρα-

σης και την καθυπόταξη των λαών.

Κι επειδή πάντα υπάρχουν και αδιόρθωτοι ιδεολόγοι που

τους μετατρέπουμε ή τους ονομάζουμε κατά περίπτωση

«τρομοκράτες», γιατί ως γνωστόν το δικαίωμα άσκησης

βίας και των μέσων άσκησης το έχουν μόνον οι ΗΠΑ και κά-

ποια κράτη ελίτ. Έτσι, συνεχίζει ο Ser R.C. «Όσοι υποστη-
ρίζουν και βοηθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτές τις
επιδιώξεις τους θα κερδίσουν την προστασία τους. Όσοι
κατέχουν ή επιθυμούν να κατέχουν όπλα μαζικής κατα-
στροφής ή βοηθούν τους τρομοκράτες είναι εχθροί τους.
Αν δοθεί η ευκαιρία θα υποστούν αλλαγή καθεστώτος. Και
θα έχουν μια κυβέρνηση που δεν θα φιλοδοξεί να έχει όπλα
μαζικής καταστροφής ή που θα είναι φιλική απέναντι στις
Ηνωμένες Πολιτείες – κατά προτίμηση και τα δύο». Έτσι,
ανενδοίαστα!
Και συνεχίζει διαυγέστατος και ακάθεκτος ο Ευρωπαίος δι-

πλωμάτης: «Οι ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται στο έθνος

και στην ιστορία. Για τους Αμερικανούς η ιστορία είναι μια
ανοησία»!!!
Τέλος, ολοκληρώνει για την ώρα, με το Μετανεωτεριστικό

κράτος: «Αυτή η εξέλιξη των κρατικών δομών ακολουθείται
από μια κοινωνία που στέκεται με μεγαλύτερο σκεπτικισμό
απέναντι στην κρατική εξουσία, είναι λιγότερο εθνικιστική,
μια κοινωνία στην οποία αφθονούν οι πολλαπλές ταυτότη-
τες και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν θέσει ως κεντρικό
στόχο της ζωής τους την προσωπική εξέλιξη και την προ-
σωπική κατανάλωση»
Αυτή είναι η Ευρώπη που “χτίζεται” και τις οποίας τα θεμέ-

λια έχουν τεθεί ήδη. Να συνυπολογίσουμε βέβαια και τις

πρόσφατες εκδηλώσεις τους στο μεταναστευτικό και τις

ευθύνες τους στον πόλεμο της Συρίας και παλιότερα της τ.

Γιουγκοσλαβίας.

Οσοι έχουν εθιστεί στην υποτέλεια μπορούν να συνεχί-

ζουν ακόμη να τρέμουν μη τυχόν και “μας πετάξουνε

έξω”. (GRexit)

Όσοι ξέχασαν ή αδιαφορούν για την «ανοησία» της ιστο-

ρίας μας, την ανθρώπινη υπόσταση και την αξιοπρέπειά

μας, χάριν του «καταναλωτισμού» (που κι αυτόν προς το

παρόν μας τον αποστερούν) μπορούν να αλαλάζουν και να

συνωστίζονται και να διαγκωνίζονται στην υπεράσπιση

και στις θυσίες που απαιτεί η “μεγάλη ιδέα” της “ευρω-

παϊκής ολοκληρωσης”.

Το θέμα είναι τί θα κάνουμε εμείς οι άλλοι που είμαστε

αποφασισμένοι να φυλάξουμε τις Θερμοπύλες. Θα συνε-

χίζουμε να περιφερόμεθα ως μοναχικοί καβαλάρηδες των

κοινωνικών δικτύων και των “κινήσεων” ή θα συνειδητο-

ποιήσουμε ότι οφείλουμε να συνασπιστούμε;

Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς
ακαθάρτων στην Παλλήνη Σελ. 6

Οδηγίες για μακροχρόνια άνεργους
άνω των 50 ετών Σελ. 7

Οι περικοπές οδηγούν σε κοινωνική
αναταραχή Σελ. 8

Αγία Φιλοθέη γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ο Ρίχτερ και το 3ο Ράιχ επανέρχεται Σελ. 9

Ηλιακοί αυτοκινητόδρομοι στη Γαλ-
λία Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Η τελευταία χαρά”  Φαίδρα Φραγκομανώλη-

Κοκκόλα Σελ. 11

Εκ Διονυσιασμού άρχεσθαι & Κου-
λουμισμού παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής
υποστήριξης ρευματοπαθών Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη

Αυτή την Ευρώπη θέλουμε;

Συνεδριάζει τα 3Β 
Το Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β συνεδρίαζει  στην 4η/2016

Τακτική Συνεδρίαση, την 22η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα

και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 49

θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και

λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης (99/2012 Α.Δ.Σ.), όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Έγκριση Κανονιστικής για καθορισμό θέσεων στους δημοτικούς

κοινόχρηστους χώρους για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμ-

πορικής δραστηριότητας.

3. Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 24/2016 απόφασης Δ.Σ. που

αφορά “Καθορισμό τελών και διαδικασία χρέωσης μεταφοράς ογ-

κωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων κ.λπ”.

Ειδική Συνεδρίαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Την Πέμπτη 3-3-2016 και ώρα 15:30 το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής θα πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση, με

θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής

έτους 2015 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερει-

ακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και

Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η “Δημοτική Βούληση” Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 

ο επικεφαλής της, Δημοσθένης Δόγκας, 

σας προσκαλούν στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας 

της παράταξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016, και ώρα 18:00, 

στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Vive Mar

(Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα, δίπλα από το Δημαρχείο).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
(Πληροφορίες 210-8952454)

e-mail: info@dimotikivoulisi.gr

Σύσκεψη με τέσσερις Δήμους της Ανατολικής Αττικής

πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέ-

τρος Φιλίππου συνοδευόμενος από τεχνικό κλιμάκιο, προ-

κειμένου να συζητηθεί η πορεία των ήδη ενταγμένων προς

χρηματοδότηση έργων στο πρόγραμμα της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 

Στις Συζυτήσεις συμμετείχαν 

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερείαρχης Πέτρος

Φιλίππου, ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Τεχνικών

Έργων Π.Ε.Α.Α. Γιάννης Ασπρουλάκης, οι δήμαρχοι και εκ-

πρόσωποι των τεχικών υπηρεσιών των Δήμων.

Πρώτος δήμος που έγινε η σύσκεψη ήταν ο Δήμος Σαρωνι-

κού. Παρών ο Δήμαρχος,  Γιώργος Σωφρόνης, ο Αντιδή-

μαρχος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών,  Ηλίας

Μπουκοβάλας, η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου  Κατερίνα Φινέτη και ο υπάλληλος της Τ,Υ, του

Δήμου  Γιώργος Καραγιώργος. 

Πρόκειται για έργα του Δήμου Σαρωνικού, τα οποία έχουν

ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και

αγγίζουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ. 

Αφορούν σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία βρίσκονται

σε στάδιο ωριμότητας και κατά πλειοψηφία βρίσκονται σε

φάση σύνταξης και υπογραφής προγραμματικών συμβά-

σεων.

Στις 17/2 έγινε συνάντηση στο Δήμο Λαυρεωτικής, με τον

Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Αδάμη

και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας

Εγιναν προτάσεις από την πλευρά του δήμου για νέα έργα,

για τα οποία θα υποβληθούν άμεσα ώριμες μελέτες και σχε-

τικά αιτήματα χρηματοδότησης.

Επόμενος σταθμός το δημαρχείο Μαρκοπούλου, με τον

Δήμαρχο Σωτήρη Μεθενίτη, τους Αντιδημάρχους Μαρία

Κιμπιζή και Γιώργο Καβασακάλη, τον Πρόεδρο του Δημο-

τικού Συμβουλίου Χρήστο Δρίτσα και υπηρεσιακούς παρά-

γοντες του δήμου. 

Ο κύκλος των επαφών ολοκληρώθηκε με τον Δήμο Κρω-

πίας όπου είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Δημήτρη

Κιούση και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας με κύριο θέμα

την ενημέρωση για την πρόοδο του δικτύου αποχέτευσης

ακαθάρτων στο Κορωπί.

Σε όλες τις συναντήσεις συζητήθηκε λεπτομερώς το στάδιο

που βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης για κάθε έργο ξε-

χωριστά και προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα που

πρέπει να γίνουν μέχρι την τελική υλοποίηση τους. 

Σκοπός των συσκέψεων ήταν η επίλυση διαδικαστικών θε-

μάτων και η απεμπλοκή των διαδικασιών που προκαλούν

καθυστερήσεις στην υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων

έργων, αλλά και η συζήτηση της πιθανότητας ένταξης προς

χρηματοδότηση νέων έργων που αναμένεται να βελτιώ-

σουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής

των κατοίκων των τεσσάρων δήμων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής επισήμανε

στους εκπροσώπους των δήμων ότι μέσα από τη συνέχιση

της καλής συνεργασίας, θα μπορέσει να προχωρήσει ο προ-

γραμματισμός που έχει ήδη γίνει για την υλοποίηση σημαν-

τικών έργων υποδομής που θα συμβάλλουν ουσιαστικά

στην αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανατο-

λικής Αττικής. 

Συσκέψεις για τα ενταγμένα προς χρηματοδότηση έργα των Δήμων της Αν.Αττικής 
Συναντήσεις με Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχους
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Χορός με τους φορείς
O Φορέας Συλλόγων Περιοχής Αλυκού Κορωπίου,

οικισμών ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του. Η εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016 στην Αί-

θουσα Δεξιώσεων  «Η ΡΟΥΜΕΛΗ» στο 4 χιλ Λ. Βάρης –

Κορωπίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική

με ορχήστρα, τραγούδι, πλούσιο μενού  με πολύ καλό και

προσεγμένο φαγητό, απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά.

Ώρα προσέλευσης 8.30 μμ. Τιμή Πρόσκλησης 20€/ατομο

Και για τα παιδιά έως 12 ετών 7€

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ έως 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016              

ΤΗΛ : 6937617105  κος ΨΑΡΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΗΛ : 6976433876  κος  ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ : 6983475960  κος  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Εκδηλώσεις στο Τέχνης 

& Πολιτισμού

Το Σωματείο ΤΕΧΝΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οργανώνει

4 εξαιρετικές εκδηλώσεις στα γραφεία του (Σ.Βέμπο

19 - Ανω Γλυφάδα)  

"Η ΑΞΙΑ της προσωπικής ανάπτυξης και ο Πολιτι-
σμένος Ανθρωπος” θα είναι το θέμα που θα αναπ-

πτύξει η ψυχολόγος  - ψυχοθεραπεύτρια Μαίρη

Καρακασίδη την Τετάρτη 24/2, ώρα 8μ.μ. 

Πληρoφορίες: 215.555.0688 // 6981087117 //

6977691471

Διήμερη Εκδρομή
Σπάρτη Μονεμβάσια Σπήλαια Δυρού 

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης οργανώνει διήμερη

εκδρομή στη Σπάρτη Μονεμβάσια - Σπήλαια Δυρού- Γύ-

θειο, το διήμερο 9 και 10 Απριλίου.

Αναχώρηση από Βάρη Σάββατο 9 Απριλίου στις 7π.μ. με

ενδιάμεσες στάσεις. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο

“Μενελάϊον” στη Σπάρτη.

Κυριακή 10/4, επίσκεψη μουσείου ελιάς και στη συνέχεια

Σπήλαια Δυρού και μετά Γύθειο. 

Πληροφορίες Χρήστος Ριφιώτης 6944308718

Αεί Ταξιδεύειν 210 8975.304

«ΕΣΥ, ΕΓΩ ΚΑΙ 
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΜΑΣ»

Από τις αρχές Μαρτίου παρουσιάζεται στο Θέατρο της Ημέ-

ρας στους Αμπελοκήπους, το έργο του Ερίκ Βεστφάλ «Εσύ,
Εγώ και τα Σύννεφά μας». Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την

Παρασκευή 4 Μαρτίου και θα παίζεται κάθε Παρασκευή και

Σάββατο για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Στο πολυσυζητημένο ψυχολογικό θρίλερ του Ερίκ Βεστφάλ,

οι έννοιες της Αγάπης και του Μίσους συγκρούονται και

οδηγούν τους θεατές σε μια συναρπαστική δίνη με επίκεν-

τρο την ανθρώπινη ψυχή. Πού βρίσκονται άραγε τα όρια

ανάμεσα στην τρέλα των λογικών και τη λογική των τρελών;

Η Ερνεστίν και η Αντέλ, είναι δύο αδελφές ώριμης ηλικίας

που ζούν απομονωμένες στην Γαλλική επαρχία, κλεισμένες

σε ένα σπίτι γεμάτο αναμνήσεις. Μοναδικός τους επισκέ-

πτης και συμπαραστάτης ο Ζομπρόβιτς, παλιός φίλος του

πατέρα τους. Σε αυτό το αλλόκοτο περιβάλλον που ζούν, η

απρόσμενη εμφάνιση ενός πλασιέ οδηγεί σε μια σειρά κω-

μικοτραγικών επεισοδίων με εφιαλτική εξέλιξη. Οι τέσσερις

ήρωες του έργου αντιπροσωπεύουν τέσσερις τελείως δια-

φορετικούς κόσμους και η συνάντησή τους οδηγεί μοιραία

και αναπόφευκτα σε μετωπική σύγκρουση. 

Ο Γιώργος Γραμματικός σκηνοθετεί, επιμελείται τα σκηνικά

και τη μουσική επένδυση της παράστασης, και ενσαρκώνει

τον ρόλο του Ζομπρόβιτς, πλαισιωμένος από τους ηθοποι-

ούς Εύη Θεοδωρίδου, Θεόφιλο Βανδώρο και Βίκυ Ευαγγέ-

λου.

Tζωρτζίνα Καλέργη

To IN-EDIT Festival επιστρέφει

στην Αθήνα. Από 24 έως 28 Φε-

βρουαρίου, το μεγαλύτερο φεστι-

βάλ μουσικού ντοκιμαντέρ

παγκοσμίως, θα παρουσιάσει στο

κοινό της πρωτεύουσας τα πιο εν-

διαφέροντα μουσικά ντοκιμαντέρ

των τελευταίων χρόνων. 

Η κινηματογραφική αίθουσα

Άστορ, (Σταδίου 28, είσοδος από

τη στοά Κοραή), σε ένα κτίριο με

μακρά ιστορία, συνδεδεμένο άρ-

ρηκτα με την 7η τέχνη, καθώς το

σινεμά λειτουργεί από το 1947,

ενώ στο ίδιο σημείο στεγάζονταν

κινηματογραφικές αίθουσες ήδη

από το 1908!

Το IN-EDIT GREECE, φέρνει στην

Αθήνα, για δεύτερη χρονιά μερικά

από τα σημαντικότερα μουσικά

ντοκιμαντέρ των τελευταίων χρό-

νων, μερικά από τα οποία σε

πρώτη πανελλήνια προβολή. Το

πρόγραμμα συμπληρώνεται από

μία σειρά παράλληλων εκδηλώ-

σεων που συνθέτουν μία ολοκλη-

ρωμένη μουσική εμπειρία.  

Το IN-EDIT Festival, το 2016, έχον-

τας συμπληρώσει τα δεκατρία του

χρόνια,  ξεκίνησε το παγκόσμιο

ταξίδι του από τη Βαρκελώνη και

πριν ταξιδέψει για πρώτη φορά

στην Ιταλία και την Ολλανδία, επι-

στρέφει στην Αθήνα!

Θα παρουσιαστούν 11 ταινίες

- Amy Winehouse 28.2, 

- Backstreet Boys: Show ‘Em What

You’re Made Of 26.2

- Cobain: Montage of Heck 25.2 *

28.2

- Daft Punk Unchained 24.2

- Lemmy 27.2

- Mr. Dynamite: The Rise of James

Brown 27.2

- Paco de Lucía: La Búsqueda 27.2

- R.E.M. by MTV 25.2 & 26.2

- The Sacred Triangle: Bowie, Iggy

& Lou 1971-1973 , 26.2

- Theory of Obscurity: a film about

The Residents, 28.2

- They Will Have to Kill Us First:

Malian music in exile, 27 & 28.2

Άστορ, (Σταδίου 28, είσοδος από

τη στοά Κοραή)

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα
www.in-edit.gr/program?listType=alpha

IN-EDIT Festival μουσικού ντοκιμαντέρ

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις» εξασφάλισε

και παρουσιάζει την ταινία “φα-

βορί” των φετινών βραβείων

οσκαρ, «Η Επιστροφή» (The

Revenant), με προβολές από την

Πέμπτη 18, έως και την Τετάρτη

24 Φεβρουαρίου 2016, με τον εξαι-

ρετικό ηθοποιό Λεονάρντο ΝτιΚά-

πριο, σε μια ερμηνεία που κόβει

την ανάσα! 

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από

πραγματικά γεγονότα.
Αμερική, 1823. Σε μια αποστολή στην
άγρια φύση, ο έμπορος γούνας Χιου
Γκλας δέχεται επίθεση από μια αρκούδα
και τραυματίζεται σοβαρά. Οι σύντροφοί

του τον αφήνουν στην φροντίδα του
Τζον Φιτζέραλντ και αναχωρούν για να
στείλουν βοήθεια. Ο Φιτζέραλντ, όμως,
προδίδει τον Γκλας και τον αφήνει σαν
νεκρό. Προσπαθώντας να επιβιώσει, ο
Γκλας υπομένει αφάνταστες δυσκολίες
και με οδηγό του την δύναμη της θέλη-
σης και την αγάπη για την οικογένειά
του, ξεκινά μια ανελέητη προσπάθεια να
ζήσει και να βρει λύτρωση

Προβολές: 6.10 μ.μ. και 9.00 μ.μ.

Έχει ήδη βραβευτεί με 3 Χρυσές

Σφαίρες και 4 ΒΑFTA ("βρετανικά

Όσκαρ") και είναι υποψήφια για 12

Όσκαρ! 
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, μόνο με 7 ευρώ!

«Η Επιστροφή»
στο κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

“Άθυρμα” 
Ματίνας Καρελιώτη

H Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων και οι εκδόσεις

ΑΩ, παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή “Άθυρμα”

της Ματίνας Κ. Καρελιώτη, την Κυριακή 21 Φε-

βρουαρίου στις 6.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Δη-

μαρχιακού Μεγάλου του Δήμου Σαρωνικού στα

Καλύβια.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι

Marrie Pierr International Dance Teacher Association

Βασίλης Παπανικολάου, τεχνικός χορδιστής πιάνων

BSc Music Technology - Piano Technology

Γιώργος Ρούσκας ποιητής.
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Aποκριάτικος χορός στο
ΚΑΠΗ Κερατέας

O Δήμος Λαυρεωτικής και ο “Κέφαλος” οργανώ-

νουν αποκριάτικο χορό, την Κυριακή 28 Φεβρουα-

ρίου στις 8.30μ.μ.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει φαγητό και ποτά, ζων-

τανή μουσική και ατέλειωτο ξεφάντωμα.

Oι προσκλήσεις διατίθενται στο ΚΑΠΗ Κερατέας.

Χτίζω εμένα σωστά”

Την Κυριακή 21.2 και ώρα 11.00, η εκ-

παιδευτικός-διατροφολόγος Ειρήνη

Μαραζιώτη παρουσιάζει το “Χτίζω
εμένα σωστά”. Εκδόσεις Χριστάκης.

Η ηθοποιός Μαρία Ρήγα μαζί με τον

ήρωα του βιβλίου θα μάθουν στα παι-

διά την αξία της σωστής διατροφής και

θα φτιάξουν τη διατροφική αλυσίδα.

Θα διασκεδάσουν και θα παίξουν!

Στο χώρο του Tennis Club (Όμιλος Αν-

τισφαίρισης Κορωπίου) 1η πάροδος Νι-

κολού, Κορωπί.

“Τραπεζούντα, το δια-

μάντι της Ανατολής”
Την Κυριακή 21.02 και ώρα 4μ.μ. θα

γίνει παρουσίαση του βιβλίου “Τραπε-
ζούντα, το διαμάντι της Ανατολής”

του Θεόδωρου Δεύτου.

Εκδόσεις Ωκεανός.

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Βούλα Δια-

μαντίδου, διευθύντρια του 3ου Δημο-

τικού Σχολείου Κορωπίου, ενώ

αποσπάσματα θα διαβάσει η Γεωργία

Παυλίδου, φοιτήτρια.

Tην εκδήλωση οργανώνουν ο Σύλλο-

γος Ποντίων Κορωπίου “ο Εύξεινος

Πόντος” και του Βιβλιοχαρτοπωλείου

Πρόφη, στο χώρο του Πολιτιστικού

Κέντρου Αγ. Μαρίνας δήμου Κρωπίας,

Λ. Αγ. Μαρίνας 109.

«Σε ποιο τυχερό παιδί θα
πέσει το φλουρί; 

Σάββατο 27.2 και ώρα 12:00, το Βι-

βλιοχαρτοπωλείο Πρόφη καλωσορίζει

το νέο χρόνο και με χαρά προσκαλεί

όλους στην κοπή της Πρωτοχρονιάτι-

κης Πίτας  με τον πιο όμορφο και παρα-

δοσιακό τρόπο μοιράζοντας χαρά σε

όλα τα παιδιά και στους γονείς τους

εκείνη την ημέρα. Το Βιβλιο - χαρτοπω-

λείο Πρόφη θα προσφέρει στο παιδί που

θα βρει το φλουρί… και πολλά πολλά

δώρα στα υπόλοιπα παιδιά.

“Ταξίδι μέλιτος”
Κυριακή 28.2 και ώρα 6.00 παρουσιά-

ζεται το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη

“Ταξίδι μέλιτος”, Εκδόσεις Πατάκη

O πρόεδρος των Κρητών Μεσογείων

«Ψηλορείτης» Κώστας Κατσανεβάκης

και ο Γιώργος Πρόφης, της Αθλητικής

Προοπτικής Κορωπίου θα συνομιλή-

σουν με τον συγγραφέα και το κοινό

θα απευθύνει ερωτήσεις. 

Η εκδήλωση γίνεται στο Δημαρχείο

Κορωπίου (λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου

47, Κορωπί Αττικής).

Διήμερη εκδρομή

Λάρισα - Καρναβάλι Τυρνάβου

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βού-

λας, οργανώνει διήμερη εκδρομή στη Λάρισα - Καρναβάλι

Τυρνάβου - Μπουράνι Καθαρής Δευτέρας, την Κυριακή

13 και Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Αναχώρηση από την οδό Σωκράτους (φούρνος Στεργίου).

Διαμονή στο ξενοδοχείο Imperial 5*.

Τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο 75 ευρώ, σε μονόκλινο 110

ευρώ, σε τρίκλινο 65 ευρώ.

Περιλαμβάνει μεταφορά, διανυκτέρευση, πρωινό σε μπουφέ.

Κρατήσεις απαραιτήτως μέχρι 26 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη Γαβρι-

λάκη 6937730962

«Η επίδραση της πολιτικής στον πολιτισμό»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 25 Φεβρουα-

ρίου 2016  σε ομιλία με θέμα: «Η επίδραση της πολιτικής στον πολιτισμό».

Ομιλητής: Κώστας Βενετσάνος (Πολιτικός Επιστήμων – Δημοσιογράφος)

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται καφές,τσάϊ ή αναψυκτικά.

O Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας συνεχίζει το σημαντικό για τις ημέρες μας πολιτι-

στικό έργο του, kάθε Πέμπτη 7 μμ. με 9.30΄μμ., με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ομιλητές

με επίκαιρα θέματα, που αφορούν όλους μας, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλον. 

Στο δεύτερο μέρος κάθε συνάντησης προσφέρεται βήμα στους παρισταμένους μέλη ή προ-

σκεκλημένους για ανάγνωση ποιημάτων ή λογοτεχικών κειμένων δικών τους ή άλλων ποιητών

ή λογοτεχνών. Η αγκαλιά του Ομίλου είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ημέρα της ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΕΓΚΑΡΔΙΩΣ προσκαλείστε την Τρίτη 8 Μαρτίου και

ώραν 7.00 μ.μ στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βού-

λας (Αγ. Ιωάννου 2), για να εορτάσουμε την ΗΜΕΡΑ

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ σε μια βραδιά διδακτική και διασκεδα-

στική συγχρόνως. 

Θα πραγματοποιηθούν α) για την Ιστορία της Γυναίκας

ομιλία με θέμα: Mater dolorosa (Μητέρα Κλαίουσα), β)

Ανάλυση κειμένου και αγγειογραφίας με τίτλο: Πρόκνη
και Φιλομήλα στην κύλικα του Μουσείου του Λούβρου

(G 147) και γ) Διακωμώδηση με θέμα: «Καφενείον η
Ελλάς».
Όλοι οι ακροατές θα λάβουν ως δώρο ένα επιστημο-

νικό βιβλίο.

Οι Σύλλογοι: «Μεγάλη Ελλάδα- Magna Graecia»

«Παγκόσμια Αμφικτυονία Αποδήμων και Ελληνοφώνων»

Τηλέφωνα: Βούλα Λαμπροπούλου: 210-8952269

Ελευθερία Μουρίκη: 210-8995355

Από την 1η μέρα της Απο-

κριάς οι πρόγονοί μας άρχι-

ζαν τα γλέντια. Κάθε βράδυ

ντύνονταν μασκαράδες

(μουσούνες όπως το έλε-

γαν) και γύριζαν στους

δρόμους και τα σπίτια.

Πολλές φορές τρόμαζαν

τους ανθρώπους για να γε-

λάσουν. Επίσης σε συγγε-

νικά σπίτια γλεντούσαν και

χόρευαν.

Η κατασκευή της στολής

γινόταν από παλιά ρούχα

των παππούδων και των

γιαγιάδων, αλλά  χρησιμο-

ποιούσαν και σεντόνια,

χράμια και οικιακά σκεύη.

Στο πρόσωπο έβαζαν μου-

τζούρα ή αλεύρι για να μην

αναγνωρίζονται. Το θέμα

της μεταμφίεσης ήταν διά-

φοροι τύποι ανθρώπων ή

επαγγελματιών ή σατίριζαν

ένα επίκαιρο γεγονός.

Για να αναβιώσετε τις απο-

κριές, βάλτε την φαντασία

σας, μεταμφιεστείτε και

πάτε στο λαογραφικό μου-

σείο του Ελληνικού Κέν-

τρου Τέχνης και

Πολιτισμού (Αντωνίου Κιμ-

πιζή 5 Κορωπί), την Κυ-

ριακή 28 Φεβρουρίου στις

6.30μ.μ., όπου μαζί με το

Κέντρο Ελληνικής Τέχνης

'Αναβιώνουμε τις Απόκριες
στα Μεσόγεια'.

Ο λαογράφος Γιάννης

Πρόφης θα παρουσιάσει τα

έθιμα της Αποκριάς, θα

ακούσουμε αποκριάτικα

τραγούδια των Μεσογείων,

θα χορέψουν Αποκριάτι-

κους χορούς και όχι μόνο..

Θα βραβευτεί η καλύτερη

μεταμφίεση και το σημαντι-

κότερο θα δοκιμάσουν με-

σογείτικα παραδοσιακά

φαγητά, γλυκά και κρασί.

Δηλώστε συμμετοχή και

καταβάλετε 3 € για τα εδέ-

σματα, αλλιώς δεν μπο-

ρούμε να φάμε και να

πιούμε, οι καιροί είναι δύ-

σκολοι...

Τηλέφωνα 6973238236

Βαγγελιώ Ιερωνυμάκη

2106020026 -6974380541

Βάσω Κιούση

«ΤΣΙΡΙΑΔΑ -  Έπος γελοίον»

Tο Σάββατο 20  Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20:30 η

«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» φιλοξενεί στην Κερατέα την ομάδα

«Τσιριτσάντσουλες» με το έργο

“ΤΣΙΡΙΑΔΑ -  Έπος γελοίον”.
Εμπνευσμένοι από την παράδοση των τροβαδούρων, μέσα

από τραγούδια κι ιστορίες, οι Τσιριτσάντσουλες αφηγούν-

ται την ιστορία του γένους μας: των τρελών, των κωμικών,

των παλιάτσων, των γελωτοποιών.

Η παράσταση θα γίνει  στην αίθουσα του Συνδέσμου Λ.

Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας.

Είσοδος ελεύθερη - Ελεύθερη Συνεισφορά

Αναβιώνουμε τις Απόκριες στο Κορωπί

Εκδηλώσεις στο Κορωπί

«Το Θέατρο στην Ελλάδα
της κρίσης»

Η “Ανοιχτή Τέχνη”, καλεί σε μια βραδιά με τον Βα-

σίλη Παπαβασιλείου*, έναν από τους σημαντικότερους

σκηνοθέτες και ηθοποιούς,  το Σάββατο, 20 Φεβρουα-

ρίου 2016 στις 19:00, στον χώρο της, Φιλελλήνων

και Ναυάρχου Νικοδήμου 2, Σύνταγμα.
«Το θέατρο στην Ελλάδα της κρίσης» είναι το θέμα για

το οποίο θα συζητήσει με τον συγγραφέα και δημοσιο-

γράφο Μηνά Βιντιάδη.

Στην συζήτηση παρεμβαίνουν οι σπουδαστές και σπου-

δάστριες του Σεμιναρίου «Πολιτιστικό Ρεπορτάζ», που

διοργανώνει η «Ανοιχτή Τέχνη» και εισηγείται ο Μηνάς

Βιντιάδης. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Είσοδος: Ελεύθερη Απαραίτητη η κράτηση θέσεως στο

τηλέφωνο της Ανοιχτής Τέχνης:  210 32 27 188 (καθημε-

Ο
Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΝΕΑ

ΠΑΛΛΗΝΗ” θα κόψει την βασιλόπιτα το Σάββατο

27 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα του

Κ.Α.Π.Η. Παλλήνης (Λ. Πουλή, δίπλα στο Μουσικό Σχο-

λείο Παλλήνης). 
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Ενεργειακή αναβάθμιση
σε 5 δημοτικά κτήρια
του Δήμου Παλλήνης

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις ενεργειακής

αναβάθμισης, στα πέντε δημοτικά κτήρια του

Δήμου Παλλήνης, μέσω του προγράμματος «Εξοι-

κονομώ».

Πρόκειται για τα σχολεία: 1ο Δημοτικό Παλλήνης,

5ο Δημοτικό Παλλήνης, 3ο Δημοτικό Παλλήνης,

και 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, καθώς και το πρώην

Δημαρχείο  Παλλήνης. 

Οι εργασίες που έγιναν αφορούν: 

― προσθήκη θερμομόνωσης, 

― αντικατάσταση ανοιγμάτων με νέα διπλού υα-

λοπίνακα και πλαίσιο από αλουμίνιο

― αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης

― αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα οικονο-

μικής και ενεργειακής απόδοσης

O Δήμαρχος  Αθ. Ζούτσος δήλωσε σχετικά:

«Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής του
Δήμου μας, καταφέραμε να εντάξουμε ορισμένα
έργα στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας,
τα οποία αφορούσαν είτε δημοτικά, είτε σχολικά
κτήρια του Δήμου Παλλήνης.
Ετσι, ήδη τα ολοκληρώσαμε και τα παραδώσαμε

εξοικονομώντας ενέργεια και καθαρό περιβάλλον». 

Συνεχίζονται τα έργα αποχέτευσης και σύνδεσης

των ακινήτων με τους αγωγούς ακαθάρτων στις πε-

ριοχές του Δήμου Παλλήνης, στην Κοινότητα Γέ-

ρακα.

Στόχος του Δήμου είναι να ξεπερνιώνται οι όποιες

δυσκολίες παρουσιάζονται, προκειμένου να μη μεί-

νει κανένα σπίτι χωρίς αποχέτευση ακαθάρτων.

Στην οδό Οδυσσέα στο Γέρακα, ολοκληρώθηκαν οι

εργασίες αποχέτευσης, παρά τις δυσκολίες που

προέκυπταν από τον αγωγό ομβρίων υδάτων που

καταλαμβάνει όλο το πλάτος του οδοστρώματος και

σε όλο το μήκος του.

Μετά από επίμονες προσπάθειες για την αλλαγή της

αρχικής μελέτης και την έγκρισή της, πραγματοποι-

ήθηκαν όλες οι εργασίες αποχέτευσης, εκατέρωθεν

του δρόμου – πλησίον των πεζοδρομίων – ενώ πα-

ράλληλα τοποθετήθηκαν καινούργιοι αγωγοί ύδρευ-

σης, νέα πεζοδρόμια και σχάρες απορροής ομβρίων

υδάτων με πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος

σε όλο το μήκος και πλάτος του δρόμου (από την

οδό Πίνδου έως την οδό Ησιόδου).

Για το μείζον ζήτημα αποχέτευσης όλης της υπόλοι-

πης έκτασης του Δήμου Παλλήνης, (Ανθούσα, Παλ-

λήνη), το θέμα παραμένει ανοιχτό. Γίνονται

προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή, γιατί οι χρόνοι

πλέον είναι ασφυκτικοί μιας και έρχονται πρόστιμα...

για τις πόλεις που δεν έχουν δίκτυα αποχέτευσης

τα οποία το πιθανότερο είναι ότι θα μετακυλήσουν

στους δημότες

Συλλυπητήρια του Δημάρχου

Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, 

στην οικογένεια Πανά

Απεβίωσε (16 Φεβρουαρίου 2016), σε ηλικία 78 ετών η

μητέρα του κ. Σπυράγγελου Πανά, Παρθένα. Ο Δήμαρ-

χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Πανά και

του εξέφρασε εκ μέρους της οικογένειας του, αλλά και

όλου του Δήμου  τα συλλυπητήρια του, ενώ εξέδωσε και

την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα το θάνατο της Παρθένας
Πανά, μητέρας του π. Δημάρχου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης, Σπυράγγελου Πανά. Εκφράζω την προσω-
πική μου θλίψη στον ίδιο και στην οικογένεια του για την
απώλεια της προσφιλούς τους μητέρας καθώς και τα
θερμά μου συλλυπητήρια, συμπαραστεκόμενος στις δύ-
σκολες ώρες που βιώνουν».

Συλλυπητήρια 

στην οικογένεια Πανά

από την “Εβδόμη”

Τα βαθιά μας συλλυπητήρια προς τον τέως δή-
μαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης Σπυράγ-
γελο Πανά, για την απώλεια της μητέρας του,
Παρθένας, μετά από μακροχρόνια παραμονή στο
νοσοκομείο.

H οικογένεια της ΕΒδόμης

Συνδέσεις ακινήτων με αγωγούς 

ακαθάρτων στο Γέρακα

Από την υπηρεσία Ύδρευσης - Αποχέ-

τευσης Δήμου Παλλήνης, που σκοπό

έχει την μελέτη, κατασκευή, συντή-

ρηση, εκμετάλλευση, τη διοίκηση και

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρ-

δευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων &

ομβρίων υδάτων καθώς και των μονά-

δων επεξεργασίας λυμάτων και απο-

βλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς

της, ανακοινώθηκαν οι ώρες εξυπηρέ-

τησης κοινού, αλλά και τα τηλέφωνα

επικοινωνίας: 

(Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:00

έως 15:00):

Ύδρευση: 2106604622 - 2106604621  

Αποχέτευση: 2106604623, 2106604621 

Ύδρευση - Βλάβες: 210660421 –

2106604622 - 2132031609  

Έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις

: 2106604624  

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού

Δευτέρα – Πέμπτη από 8:00 έως 13:30

& Παρασκευή από 8:00 έως 13:00

Ημέρες & Ωρες 

εξυπηρέτησης

κοινού στο

Τμήμα Εσόδων

του Δήμου 

Παλλήνης

Από την Οικονομική Υπηρεσία

του Δήμου Παλλήνης ανακοι-

νώνεται ότι οι ώρες εξυπηρέ-

τησης κοινού, είναι:
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ από 08:00

έως 13:30 &

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 08:00 έως 13:00

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού για την

υπηρεσία Υδρευσης Δήμου Παλλήνης

Λόγω των εργασιών αποκατάστασης

που εκτελούνται στο Δημαρχείο Παλ-

λήνης (Ιθάκης 12, Γέρακας), μετά την

φωτιά 19/12/2015, οι υπηρεσίες που

έδρευαν στο δημοτικό κατάστημα,

λειτουργούν πλέον έναντι του Δημαρ-

χείου (Ιθάκης 23, Γέρακας), και είναι

οι ακόλουθες:

- Γραφείο Γραμματείας Δημάρχου,

τηλ.: 2106604664

- Πρωτόκολλο (ισόγειο),

- Οικονομική Υπηρεσία (ισόγειο),

τηλ.: 2106604722

- Γραφείο Προσωπικού (ισόγειο),

τηλ.: 2106604652

- Δημοτολόγιο (υπόγειο), 

τηλ.: 2106604617

- Ληξιαρχείο(υπόγειο), 

τηλ.: 2106604617

- Τεχνική υπηρεσία (υπόγειο), 

τηλ.: 2106604641, 723

- Ν.Π.Δ.Δ. (υπόγειο), 

τηλ.: 2106604682

Επίσης στο δημοτικό κατάστημα Παλ-

λήνης (Πλατεία Ελευθερίας, Παλ-

λήνη) (πρώην Δημαρχείο Παλλήνης),

μεταφέρθηκαν:

- Τμήμα αδειών καταστημάτων υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος, τηλ.:

2132031661

- ΤΑΠ, τηλ.: 2132031608

- Εσοδα, Ταμείο, τηλ.: 2132031602-3

- Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

(Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευ-

σης) Ύδρευση - Αποχέτευση, τηλ.:

2132031666    Ύδρευση Βλάβες,

τηλ.:  2106604624 -  2132031666 -

2132031609 (08:00 - 15:00 εργάσι-

μες ημέρες).   

Διευθύνσεις και τηλέφωνα των υπηρεσιών 

Δ.Ε. Γέρακα  Δήμου Παλλήνης
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Με αφορμή την ανάπλαση του χώρου του Κλει-

στού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σταδίου

Μαρκοπούλου, ο Δήμος Μαρκοπούλου και το

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος» προκηρύσσουν Διαγω-

νισμό Σχεδίου - Εικονογράφησης με τίτλο: «Η

Πόλη μου! Όπως τη θέλω και όπως τη φαντά-

ζομαι!», για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυ-

κείου του Δήμου, με στόχο τα τέσσερα (4)

καλύτερα σχέδια, να ζωγραφιστούν σε μεγάλες

διαστάσεις στους τοίχους του Κλειστού Γυμνα-

στηρίου.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι τα παιδιά να μά-

θουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, να

ενδιαφέρονται, να ασχολούνται και να οραματί-

ζονται για τον τόπο τους. Μέσα από τη διαδικα-

σία της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής

σε δράσεις αισθητικής αναβάθμισης του δημό-

σιου αστικού χώρου, αναδεικνύεται η συνεργα-

σία και η ομαδικότητα, καθώς και η καλλιέργεια

της υποκειμενικής έκφρασης του κάθε παιδιού

μέσω του σχεδίου.

Η διαδικασία προετοιμασίας του κάθε έργου,

για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, αποτελεί

ταυτόχρονα μια σπουδαία ευκαιρία, για να μά-

θουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι μεγαλύτε-

ροι, τα πολυποίκιλα ιστορικά, μορφολογικά,

περιβαλλοντικά σημεία ενδιαφέροντος, που

συγκεντρώνει ο τόπος μας εδώ και χιλιάδες

χρόνια, αφού ήδη από την αρχαιότητα, η ευρύ-

τερη περιοχή του Μαρκοπούλου, υπήρξε οικι-

σμός με αξιόλογη ιστορία και δραστηριότητα.

Τα μέσα της δημιουργίας των έργων, μπορούν

να είναι μολύβι, πενάκι, μαρκαδόροι, μαρκαδο-

ράκια, ξυλομπογιά, τέμπερες, νερομπογιές. Οι

διαστάσεις του φύλλου εργασίας μπορούν να

είναι έως μέγεθος Α3 (30 x 42 εκ.). Τα υδατο-

διαλυτά υλικά, είναι απαραίτητο να χρησιμοποι-

ηθούν σε χαρτί ακουαρέλας. 

Τα σχέδια μπορούν να είναι ρεαλιστικά, ρεαλι-

στικά με φανταστικά στοιχεία ή εξ’ ολοκλήρου

«φανταστικά».

Η ανάδειξη των τεσσάρων (4) καλύτερων σχε-

δίων θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο και η

Κ.Δ.Ε.Μ., θα χορηγήσει στους δημιουργούς

τους, κάρτα ελεύθερης εισόδου στο Δημοτικό

Κινηματογράφο Μαρκοπούλου «Άρτεμις», για

το 2016. Τα επικρατέστερα αυτά έργα, θα μετα-

φερθούν σε μεγάλες διαστάσεις, σε συγκεκρι-

μένο πλαίσιο, στο Κλειστό Γυμναστήριο του

Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου, σε χρόνο

που θα οριστεί, έπειτα από συνεννόηση με τους

δημιουργούς και τους υπεύθυνους καθηγητές.

Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές έως και τη

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να απευθύνονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

στα τηλ. 22990 20197 και 20179 ή στο Δημοτικό

Υποκατάστημα Πόρτο Ράφτη, στο τηλ. 22990

85095.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε,

η πρώτη συνάντηση της Εθελοντικής Φιλο-

ζωικής ομάδας του Δήμου Κρωπίας. Πολ-

λοί δημότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα

του Δήμου με πρωτοβουλία του δημοτικού

συμβούλου Κωνσταντίνου Κωνσταντάρα

την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016  στη Δη-

μοτική Βιβλιοθήκη. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης και ο δημ.

σ. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος παρουσία-

σαν λεπτομερώς το προτεινόμενο πλαίσιο

δράσεων της εθελοντικής ομάδας, ενώ

ακούστηκαν και συζητήθηκαν όλες οι ερω-

τήσεις και προτάσεις που έγιναν από τους

πολίτες που συμμετείχαν στην εκδήλωση

και θα συμμετέχουν στην νέα εθελοντική

ομάδα. 

Ο Δήμαρχος, αφού χαιρέτησε την πρωτο-

βουλία, τόνισε την ανάγκη «να αναπτυχθεί
περαιτέρω σε αριθμό η εθελοντική ομάδα
και να στηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια
που γίνεται για την περίθαλψη των αδέ-

σποτων ζώων. Επίσης, είναι σημαντικό ότι
θα γίνει συντονισμός όλων των φιλόζωων
του Δήμου καθώς και των συλλόγων ή
ΜΚΟ με έδρα το Κορωπί που αναπτύσσουν
δράση υπέρ των ζώων».

Ο Δ. Κωνσταντάρας ανέλυσε τους βασικούς

άξονες των πρώτων δράσεων της εθελον-

τικής ομάδας που είναι: α) η υποβοήθηση

του έργου της Δημοτικής Επιτροπής Αδέ-

σποτων στην παρακολούθηση της ομαλής

και σωστής λειτουργίας του προγράμματος

καταγραφής, εμβολιασμού και περίθαλψης

των αδέσποτων ζώων που υπάρχει ανάμεσα

στον Δήμο και στην Ελληνική Φιλοζωική

Εταιρία  β) δράσεις ενημέρωσης και καλ-

λιέργειας σωστής συνείδησης στους συμ-

πολίτες μας, ώστε να αποτραπούν στο

μέλλον φαινόμενα εγκατάλειψης δεσποζό-

μενων ζώων και κακοποίησης (π.χ.φόλας)

των αδέσποτων, γ) δράσεις προώθησης υιο-

θεσίας των αδέσποτων ζώων μέσω των so-

cial media (υπάρχει ήδη η σελίδα στο

facebook: Εθελοντές Φιλόζωοι Κορωπίου),

δ) δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία για

την σημασία του εθελοντισμού και της φι-

λοζωικής συνείδησης. 

Επιπρόσθετα ανακοινώθηκε από τον Δ.

Κωνσταντάρα πως στην επόμενη συνάν-

τηση, που θα γίνει σύντομα, θα συσταθεί

«Συντονιστική Επιτροπή Λειτουργίας της

Εθελοντικής ομάδας» από τους ίδιους τους

εθελοντές. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Κωνσταν-

τάρας Κωνσταντίνος δήλωσε: «Η πρωτο-

βουλία δημιουργίας της φιλοζωικής και οι-
κολογικής εθελοντικής ομάδας  είναι πρω-
τοποριακή για τον τόπο μας και δίνει βήμα
σε όλους τους φιλόζωους και μη, συμπολί-
τες μας. Το ζήτημα των αδέσποτων και η
καλλιέργεια συνείδησης εναντίων της εγ-
κατάλειψης και της κακοποίησης είναι η
πρώτη μεγάλη δράση της νέας αυτής εθε-
λοντικής ομάδας. Επίσης είναι πολύ ση-
μαντική η δυνατότητα που δίνεται στους
συμπολίτες μας για άσκηση πραγματικής
άμεσης Δημοκρατίας ως προς τον έλεγχο
του προγράμματος περίθαλψης, στείρωσης
και εμβολιασμού των αδέσποτων ζώων». 
Παρευρέθηκαν στην εκδήλωση,  η επικεφα-

λής της μείζονος αντιπολίτευσης Αθηνά

Κιούση και η δημοτική σύμβουλος της συμ-

πολίτευσης Δήμητρα Μιχαιρίνα. 

Ιδρύθηκε Φιλοζωική Εθελοντική Ομάδα στο Δήμο Κρωπίας 

«Η Πόλη μου! Όπως τη θέλω και
όπως τη φαντάζομαι!»

Διαγωνισμός Σχεδίου - Εικονογράφησης για τους μαθητές Γυμνασίου 

και Λυκείου του Δήμου Μαρκοπούλου 

Η διοίκηση του Οργανι-

σμού ζητάει από τους εγ-

γεγραμμένους στα

Μητρώα, ανέργους άνω

των 50 ετών, με χρονικό

διάστημα ανεργίας άνω

των 12 μηνών, να συμ-

πληρώσουν Βιογραφικό

Σημείωμα ή, όσοι ήδη

διαθέτουν, να επικαιρο-

ποιήσουν τα στοιχεία του

Βιογραφικού τους με

τους εξής τρόπους:

1. Μέσω της ιστοσελίδας

του (www.oaed.gr) - Ηλε-

κτρονικές Υπηρεσίες - Εί-

σοδος πιστοποιημένου

χρήστη- Βιογραφικό Ση-

μείωμα (προηγείται η

λήψη κλειδαρίθμου από

το ΚΠΑ της περιοχής

τους)

2. Με επίσκεψη στους

εργασιακούς συμβού-

λους του ΚΠΑ στο οποίο

ανήκουν, με την βοήθεια

των οποίων θα συμπλη-

ρώσουν τα στοιχεία του

βιογραφικού τους σημει-

ώματος.

Oι παραπάνω ενέργειες

είναι αναγκαίες καθώς ο

ΟΑΕΔ εγκαινιάζει τη

χρήση εργαλείων και με-

θόδων για τη σύζευξη ζή-

τησης και προσφοράς

εργασίας μέσω των Ηλε-

κτρονικών του Υπηρε-

σιών, προκειμένου να

προσδιορίσει τους ωφε-

λούμενους του προγράμ-

ματος "Επιχορήγησης

επιχειρήσεων για την

απασχόληση μακροχρό-

νια ανέργων ηλικίας άνω

των 50 ετών", του οποίου

επίκειται άμεσα η δημο-

σίευση της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο του παρα-

πάνω προγράμματος, για

πρώτη φορά, οι επιχειρή-

σεις - εργοδότες θα

έχουν τη δυνατότητα

επιλογής υποψηφίων,

είτε μέσω των Ηλεκτρο-

νικών Υπηρεσιών (πρό-

σβαση με τη χρήση

κλειδάριθμου σε στοιχεία

του βιογραφικού των

ανέργων που αφορούν

την ειδικότητα και τα

προσόντα της θέσης ερ-

γασίας), είτε μέσω των

εργασιακών συμβούλων

στα ΚΠΑ. Με αυτά τα ερ-

γαλεία και τις μεθόδους

σύζευξης ζήτησης και

προσφοράς εργασίας, ο

Οργανισμός φιλοδοξεί

να βελτιώσει την υλοποί-

ηση των προγραμμάτων

απασχόλησης και να αλ-

λάξει τον τρόπο προσέλ-

κυσης εργοδοτών και

ανέργων σε αυτά.

Oδηγίες προς Μακροχρόνια Άνεργους άνω των 50 ετων 
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«Αθηνών των κλινών κα πάλαι το βλά-

στημα»

Από το ομώνυμο απολυτίκιο 

Η αλήθεια είναι πως στη ζωή καίτοι θρη-

σκευτικά εγγεγραμμένος χριστιανός, ποτέ

μου δεν υπήρξα δογματικά τυπολάτρης. 

Ζηλεύω όμως και καμαρώνω αυτούς και

αυτές που αγωνίστηκαν ανιδιοτελώς για τη

θρησκεία με θυσιαστικές προσφορές, που

το δικό μου ασήμαντο δέμας ποτέ δεν θα

μπορούσε ακόμα και να διανοηθεί.

Έτσι κατά καιρούς με θαυμασμό έχω μιλή-

σει, για την πίστη, ακεραιότητα και τη θυσία

του λιθοβολιθέντα αγίου Στεφάνου, για

τους μεγάλους κοινωνικούς αγώνες των

όντως μεγάλων Πατέρων, Ιωάννου Χρυσο-

στόμου και Βασιλείου και για τον μεγάλο

μάρτυρα Ιωάννη Χρυσόστομο της Σμύρνης.

Πρόσφατα πάλι έγραψα για τον κορυφαίο

αναχωρητή άγιο Αντώνιο, που πάλεψε με

τον εαυτό του και αγωνίστηκε για το θρη-

σκευτικού μας «Πιστεύω». 

Τώρα τον Φεβρουάριο, όπως και κάθε 19η

του Φεβρουαρίου, η σκέψη ευλαβικά γυρί-

ζει στο έργο της αγίας Φιλοθέης της Αθη-

ναίας.

Η αγία Φιλοθέη και η ζωή της έχει για τον

Έλληνα πολλαπλή σημασία. Πρώτα, γιατί

ήταν Ελληνίδα και μάλιστα Αθηναία.

Δεύτερον, γιατί η χριστιανική της πίστη

έδωσε έμπρακτα μια συγκλονιστική κοινω-

νική υλοποίηση. Τρίτον, γιατί οι αρχές της

υπογραμμίστηκαν και σφραγίστηκαν με ένα

μαρτυρικό θάνατο, τον δικό της θάνατο. 

Από διαφορετικές πηγές φρόντισα να αντ-

λήσω τις πληροφορίες

μου. Πρωτίστως μαθαίνω

ότι ήταν γεννημένη στην

Αθήνα κατά το έτος 1522

με το όνομα Ρηγούλα ή

Ρεβούλα - Παρασκευή,

το γένος Μπενιζέλου.

Πατέρας της ήταν ο με-

γάλος γαιοκτήμονας Άγ-

γελος Μπενιζέλος και

μητέρα της η Σηρίγη, που

άκουγε στο βυζαντινό,

Παλαιολογίνα. Το πατρικό της σπίτι υπήρξε

εκεί όπου σήμερα το μέγαρο της αρχιεπι-

σκοπής Αθηνών, στην οδό Αγίας Φιλοθέης.

Από τον πατέρα της, και σε ηλικία μόλις 14

ετών πιέστηκε, για άγνωστο λόγο, να παν-

τρευτεί με τον πολύ μεγαλύτερο της Αν-

δρέα Χειλά. Η μικρή Ρηγούλα ποτέ δεν

συμβιβάστηκε με τον γάμο αυτό και ίσως

να βρήκε και κάποια ανακούφιση όταν ο

Χειλάς, στο τρίτο χρόνο του γάμου τους

αποδήμησε εις Κύριον. Η Ρηγούλα και τότε

πάλι πιέστηκε για ένα δεύτερο τώρα γάμο,

αλλά   πλέον καίτοι μόλις 17 ετών είχε αρ-

κετά ωριμάσει, μαζί δε και οι προσωπικές

της αντιστάσεις.

Μόλις 17 ετών πάμπλουτη περιζήτητη αλλά

και συνειδησιακά ώριμη όπως προείπα στις

επιλογές της και αποφάσεις της, κλείνεται

σε ένα μοναστήρι, και παίρνει το όνομα Φι-

λοθέη. Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο των

γονέων της ανοίγεται στα όνειρά της και

αφήνεται στα δικά της φτερά. Ανακαινίζει

και μεγαλώνει την εκκλησία του αγίου Αν-

δρέα που ήταν στο κήπο του πατρικού της

σπιτιού και μεταβάλλει τα πάντα σε ένα

καλά οργανωμένο κοινόβιο. Γίνεται ηγου-

μένη με κοντά της 150 μοναχές. Δίνει προ-

στασία σε μουσουλμάνες γυναίκες που

βαφτίζει χριστιανές. Αργότερα από την κα-

τακτημένη από τους Τούρκους Κύπρο, έρ-

χονται    και «Κύπριοι» να  συστεγαστούν

και να την υπηρετήσουν. 

Τέλος πάντων ολόκληρη η πατρική της πε-

ριουσία διοχετεύεται σε

μια θρησκευτική δράση,

που αναδιπλώνεται σε

Εθνική διαπαιδαγώγηση,

κοινωνικά οράματα, βιοτε-

χνικά εργαστήρια, νοσοκο-

μεία, ξενοδοχεία

ορφανοτροφεία. Αγράμμα-

τες μοναχές εντάσσονται

σε απλά  προγράμματα δι-

δασκαλίας, αλλά και σε εκ-

μάθηση της οικοκυρικής.

Στα ιδρύματα της  και στον «Παρθενώνα»

της, βρίσκουν καταφύγιο και προστασία

όλες οι κατατρεγμένες γυναίκες. Πληρώνει

μεγάλα ποσά μάλιστα για να καταφέρει με-

ρικές από αυτές να τις απελευθερώσει από

μουσουλμανικά χαρέμια που ήταν κλεισμέ-

νες και όλες τις παίρνει κάτω από την προ-

στασία της. Συγχρόνως απλώνεται και

ιδρύει παραρτήματα, στα Πατήσια και στο

Ψυχικό. Στο Ψυχικό ανοίγει ένα μεγάλο και

ονομαστό πηγάδι για να δροσίζονται οι πε-

ραστικοί στρατοκόποι και να ανασαίνει η

ψυχή τους. Και από το πηγάδι που το λέ-

γανε «ψυχικό»  παίρνει και η γύρω περιοχή

το όνομα της. Στην περιοχή της Καλογρέ-

ζας  χτίζει «Μονή». Τη «Μονή της Καλό-

γριας» και αρβανίτικα της  «Καλογρέζας»,

εξ’ ου και η ονομασία της περιοχής. Οι

Τούρκοι βλέπουν τη δράσης της που εξα-

πλώνεται και ανησυχούν. Αρχίζουν οι λεη-

λασίες και οι καταστροφές των ιδρυμάτων

και των Μονών. Στα οικονομικά της, τα

πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, καθώς τα

χρέη προς το τουρκικό κράτος αυξάνονται

και πολλαπλασιάζονται. Στις 21 Φεβρουα-

ρίου του 1583 ζητεί οικονομική βοήθεια

από την Βενετία. Η εκεί Γερουσία της στέλ-

νει 200 χρυσά νομίσματα για ενίσχυση.     

Φτάνομε στη νύχτα της 2ας προς 3η Οκτω-

βρίου του 1588. Στην εκκλησία του αγίου

Ανδρέα οι μοναχές προσεύχονται σε ολο-

νύχτια αγρυπνία. Οι πόρτες του ναού αιφ-

νίδια παραβιάζονται από Τουρκικό όχλο.

Αρπάζουν την Φιλοθέη. Την δένουν σε ένα

στήλο, σε μια κολώνα  όπου ακόμα διασώ-

ζεται. Την γυμνώνουν, την μαστιγώνουν και

την βασανίζουν. Μισοπεθαμένη την παρα-

τάνε στη πόρτα του ναού. Οι μοναχές την

«μαζεύουν»  και την πηγαίνουν στην Κρύ-

πτη της Καλογρέζας. Η υγεία της όμως

έχει ανεπανόρθωτα γονατίσει. Εκεί στις 19

Φεβρουαρίου του 1589 η Φιλοθέη υποκύ-

πτει στα τραύματα και τις κακουχίες της.

Ενταφιάζεται δεξιά από το ιερό και μέσα

στην εκκλησία του αγιόυ Ανδρέα. Αργό-

τερα η επίσημη Εκκλησία παίρνει το σκή-

νωμα και το φυλάσσει σε λάρνακα μέσα

στη Μητρόπολη των Αθηνών. Στην περιοχή

της Καλογρέζας όπου και άφησε το πνεύμα

της χτίστηκε ο ναός της Αγίας Φιλοθέης

και βρίσκεται σήμερα εκεί.

Πολλές φορές την γερόντισσα μάνα του πα-

τέρα μου καθισμένη στο παραπόρτι την έβρι-

σκα να δακρύζει. «Γιατί κλαις πάλι μωρέ

γιαγιά, της έλεγα»; Και η απλοϊκή χωριάτισα

θυμοσοφικά γέμιζε με δυο λέξεις ολάκαιρο

τον πόνο της χριστιανοσύνης. «Για τους χρι-
στιανούς παιδί μου, αυτούς θυμάμαι».

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ταπεινό μνημόσυνο για την 

Αγία Φιλοθέη την Αθηναία

Oι συνεχιζόμενες περικοπές θα οδηγήσουν σε κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα
Την ελάφρυνση του χρέους, «εφόσον η Ελλάδα συ-
νεχίσει να ασχολείται σοβαρά με τις μεταρρυθμί-
σεις», ζητεί ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας

Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, προειδοποιώντας για τον κίν-

δυνο οι συνεχιζόμενες περικοπές να οδηγήσουν σε

κοινωνική αναταραχή και να καταστήσουν τη χώρα

μη - κυβερνήσιμη.

Σε άρθρο του, το οποίο δημοσιεύεται στο Αθηναϊκό

Πρακτορίο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε τέσσερις μεγάλες ευρω-

παϊκές εφημερίδες (El Pais, Le Monde, La Republica,

Frankfurter Allgemeine Zeitung), ο επικεφαλής των

Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών απορρίπτει κατηγορη-

ματικά τις εισηγήσεις για κλείσιμο των συνόρων και

αποκλεισμό της Ελλάδας από την Σένγκεν, κάνοντας

λόγο για προτάσεις που «δηλητηριάζουν τον ευρω-
παϊκό διάλογο».

Χαρακτηρίζει δε «σχε-
δόν κυνικές» τις προει-

δοποιήσεις προς την

Ελλάδα για την καλύ-

τερη φύλαξη των συ-

νόρων, ενώ

υπενθυμίζει ότι τα πε-

ρισσότερα χρήματα

που έχουν δοθεί ως

βοήθεια στην Ελλάδα κατέληξαν στους διεθνείς δα-

νειστές και όχι στην ελληνική οικονομία.

Ο Z. Γκάμπριελ επιχειρεί να υπενθυμίσει στις χώρες

της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης την ιστο-

ρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τη θέση των

χωρών τους σε αυτή τη διαδικασία, ενώ περιγράφει

τα πλεονεκτήματα του «ευρωπαϊκού ονείρου» και τη

σημασία της εμβάθυνσης της συνοχής της Ένωσης,

της εξάλειψης των ανισοτήτων, αλλά και της από κοι-

νού δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγ-

κόσμιες προκλήσεις.

Αναφερόμενος ειδικά στην προσφυγική κρίση, διερω-

τάται πώς είναι δυνατόν να βρίσκονται τόσα δισεκα-

τομμύρια προκειμένου να σωθούν οι τράπεζες, αλλά

όχι για να σωθούν άνθρωποι και, απευθυνόμενος στη

χώρα του, προειδοποιεί ότι «όσο η Γερμανία αυτοπε-
ριορίζεται στις εκκλήσεις για αλληλεγγύη στην υπο-
δοχή των προσφύγων, αλλά δεν είναι διατεθειμένη
να επενδύσει περισσότερο στην ανάπτυξη και στις
θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, κανείς δεν θα έρθει
να μας βοηθήσει».

http://airetos.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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O Ρίχτερ και το 3ο Ράιχ

επανέρχονται...

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στις 23.15 το βράδυ στο

σταθμό ΣΚΑΙ εκπομπή του Παπαχελά, παρακολού-

θησα τη συνέντευξη ενός Γερμανού ιστορικού ονό-

ματι Ρίχτερ που έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο

“Η μάχη της Κρήτης”.

Οσο προχωρούσε η κουβέντα έβλεπες ότι τίποτα

δεν ήταν αθώο και τίποτα δεν έγινε τυχαία. 

Ο συγγραφέας έγραψε ένα βιβλίο που ξεσήκωσε

θύελλα αντιδράσεων από τους Κρητικούς, που

είδαν μέσα στις σελίδες του να γίνονται τρομο-

κράτες,  να γίνονται κτήνη και απάνθρωποι και ο

αγώνας τους «μη έντιμος, βρώμικος και κτηνώ-
δης», επειδή αμύνθηκαν τα πάτρια εδάφη και τις

εστίες τους,  οι ναζί αλεξιπτωτιστές ήταν «ιδεο-
λόγοι ιππότες» και η γερμανική πολιτεία πρέπει

να αναγνωρίσει στους ναζι στρατιωτες τον με-

γάλο αγώνα που έκαναν σκοτώνοντας χιλιάδες

αμάχους, αφού το διεθνές δίκαιο τους το επιτρέπει!!!

και πολλά άλλα, που ο Παπαχελάς απαθώς άκουγε...

Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά μετά την εκπομπή

που παρακολούθησα περιπλανήθηκα στο διαδίκτυο και

διάβασα κριτικές και σχόλια και από τις δύο πλευρές.

Και λέω ένα μπράβο στους Κρητικούς που αντιδρά-

σανε και αντιδρούν, γιατί η αμαύρωση της ιστορίας

μας δεν γίνεται τυχαία.

Ο συγγραφέας ενώ ισχυρίστηκε ότι κατέγραψε γε-

γονότα, έχει προβεί σε χαρακτηρισμούς απαράδε-

κτους από την πλευρά των Κρητικών. Επρεπε

δηλαδή, οι Κρητικοί να βάλουν τους Γερμανούς στα

σπίτια τους να τους κεράσουνε ρακί!

Σκοπιμότητα η συγγραφή του βιβλίου σκοπιμότητα

και η αναγόρευση του Ρίχτερ σε  Επίτιμο Διδάκτορα

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης από το Πανεπι-

στήμιο της Κρήτης. Κι ακόμη βράβευση από τον τότε

Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο!! Τίποτα

δεν είναι τυχαίο και ξέρουν να δουλεύουν καλά την

προπαγάνδα, οι βόρειοι, ταΐζοντας μας κουτόχορτο

δεκαετίες τώρα.

Το κλου της εκπομπής και της συνέντευξης βεβαίως

ξεκαθάρισε στο τέλος, που ρωτήθηκε ο Ρίχτερ για

τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας χρωστάνε οι

Γερμανοί.

“Πώς μπορείς να υπονομεύσεις κάτι που δεν υφί-
σταται. Ολες οι κυβερνήσεις μέχρι τον Τσίπρα ήξε-
ραν  ότι η υπόθεση είχε λήξει”, απάντησε και

ανέλυσε γιατί δεν μας χρωστάνε αλλά τους ...χρω-

στάμε! Ο Παπαχελάς και πάλι δεν απάντησε...

Οταν ήρθε ο Ρίχτερ στην Ελλάδα με την “επιθυμία”

να γράψει για τη μάχη της Κρήτης, του παρέσχαν

πλούσιες εξυπηρετήσεις(!) και από το στρατό και από

τους Κρητικούς.

Μπράβο στον Επίτιμο Α/ΓΕΕΘΑ -Στγο Μανούσο Πα-

ραγιουδάκη, που θιγμένος από όσα διάβασε στο βι-

βλίο, ζήτησε με επιστολή του πρός τον Ρίχτερ να του

επιστραφεί, ένα αναμνηστικό που του πρόσφερε

όταν ήταν στην Ελλάδα και τον φιλοξένησε και του

παρέσχε όποια βοήθεια.

Ο Ρίχτερ βέβαια δεν καταδέ-

χτηκε ούτε να απαντήσει

στην επιστολή, ούτε να επι-

στρέψει το αναμνηστικό,

αλλά ούτε και να παραβρεθεί

στο δικαστήριο! 

Το αναμνηστικό το πα-

ρέδωσε - μετά από αί-

τημα του Παραγιουδά-

κη - στον  Παπαχελά, για να το παραδώσει.

Δεν θα σχολιάσω την αγωγή που του έκαναν

και εκδικάστηκε και αθωώθηκε (10.2.16),

γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο.  Ελευθε-

ρία έκφρασης ναι, αλλά δεν έγραψε νου-

βέλα. Είναι ιστορικός και ένας ιστορικός

πρέπει να καταγράφει γεγονότα.

Το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης

των Γερμανικών Οφειλών, Αριστομένης Συγγε-

λάκης σημειώνει: «Μόνο τυχαίες δεν είναι οι μεθοδεύ-

σεις αυτές των Γερμανών και η προσπάθειά τους να

ξαναγράψουν την ιστορία. Στο βάθος, υπάρχει πάντα η

πρόθεσή τους να απαλλαγούν από το στίγμα για τα φο-

βερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διέπραξε

το Γ´ Ράιχ στην Ελλάδα, χωρίς έμπρακτη μεταμέλεια

και απόδοση των γερμανικών αποζημιώσεων και των

άλλων οφειλών προς τη χώρα μας».

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Για τις 40 ημέρες που συμπληρώνονται από την ημέρα που χάσαμε 

τον σύζυγο και πατέρα μας 

ΓΡΗΓΟΡΗ Δ. ΡΩΝΤΑ 

ενημερώνουμε τους αγαπημένους μας συγγενείς φίλους και συναδέλφους, 

ότι το μνημόσυνο θα τελεσθεί στον Ι. Ν. Αγίου Βασιλείου 

στο Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, 

το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:45΄π.μ.

Προ του μνημοσύνου θα γίνει δέηση υπέρ υγείας όλων 

που προσευχήθηκαν για την ψυχή του.

Μετά το τρισάγιο, θα προσφερθεί καφές στο "ΕΝ ΠΛΩ" στη Βουλιαγμένη.

Ευχαριστούμε
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Το κοντινότερο σε αποταμίευση που έχω κάνει τελευταία, είναι που πέφτουν κάτι ψιλά ανάμεσα στο κά-

θισμα του αυτοκινήτου και δεν μπορώ να τα πιάσω. 

4 Ισοδύναμα ψάχνετε; Εδώ:

- Μείωση βουλευτικής αποζημίωσης στα 1.500 ευρώ (μεικτά)

- Κατάργηση παροχής δωρεάν βουλευτικών αυτοκινήτων

- Κατάργηση βουλευτικής ατέλειας σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητά

- Κατάργηση όλων των άλλων βουλευτικών προνομίων

- Μείωση 50% των συντάξεων των ΠΡΩΗΝ βουλευτών, υπουργών, πρωθυπουργών, προέδρων Δημοκρατίας

- Μείωση αποδοχών Δημάρχων, Περιφερειαρχών και λοιπών “αρχόντων” στο 80% της βουλευτικής (1.200

ευρώ)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ: Περίπου 2,5 δισεκατομμύρια, μηνιαίως.... 

Αναπάντεχα και άδικα έφυγε από την ζωή ο νεαρός τρα-

γουδιστής Παντελής Παντελίδης το πρωινό της Πέμπτης

18 Φεβρουαρίου σε τροχαίο δυστύχημα επί της Λεωφό-

ρου Βουλιαγμένης στο ύψος της Ιασωνίδου στο Ελληνικό.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και δυο νεαρές κοπέλες οι

οποίες βρίσκονται εκτός κινδύνου τραυματισμένες στο

νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.

Οι αιτίες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμα γνωστές. Το

αμάξι βρέθηκε αναποδογυρισμένο στις μπάρες της νησί-

δας της Λ. Βουλιαγμένης και χρειάστηκε πυροσβεστικό

όχημα προκειμένου να απεγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Η σορός του άτυχου τραγουδιστή βρίσκεται στο Ασκλη-

πιείο Νοσοκομείο.

Ο 32χρονος τραγουδιστής είχε γεννηθεί στην Αθήνα και με-

γάλωσε στη Νέα Ιωνία. Εργαζόταν ως υπαξιωματικός του πο-

λεμικού ναυτικού, αλλά αποφάσισε να παραιτηθεί για να γίνει

τραγουδιστής, αν και δεν είχε σχετικές σπουδές και ήταν αυ-

τοδίδακτος. Η πρώτη του δισκογραφική δουλειά ήταν ο δίσκος

με τίτλο «Αλκοολικές οι νύχτες» κυκλοφόρησε το 2012 και

έγινε διπλά πλατινένιος. Μεγάλη επιτυχία του είναι το τρα-

γούδι «Δεν ταιριάζετε σου λέω», ενώ στο δίσκο περιλαμβά-

νονται ακόμη τα τραγούδια «Συνοδεύομαι», «Πάμε στοίχημα

θα ξαναρθείς», «Παραμυθιάζομαι», «Λιώμα σε γκρεμό», τα

οποία γνώρισαν επιτυχία στο ραδιόφωνο. Ο ίδιος είχε δηλώ-

σει ότι τα τραγούδια του τα γράφει εμπνεόμενος από προσω-

πικά βιώματα ή από ιστορίες κοντινών του προσώπων. Είχε

μεγάλη αδυναμία στην μητέρα του για την οποία έχει γράψει

και ένα τραγούδι με το όνομά της «Αθηνά». Στις 31 Οκτωβρίου

2013 κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Ουράνιο

τόξο που του λείπανε 2 χρώματα». To 2013 βραβεύτηκε ως ο

καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης...

Σαν να έχει προβλέψει τον ίδιο του τον θάνατο, έγραψε

και τραγούδησε το τραγούδι με τίτλο: "Πίνω από ‘κει ψηλά
για σένα"...

"Την πόρτα έκλεισα σιγά
Τ’αμάξι έβαλα μπροστά
Και στην καρδιά μου είπα να χτυπά αθόρυβα
Γκάζι πατάω δυνατά
Ένα τσιγάρο και φωτιά
Μα να τ’ανάψω κοριτσάκι μου δεν πρόλαβα
Ξέχνα όσα είπα χτες το βράδυ
Σβήνω ό,τι είπες και για μένα
Λιώμα θα ‘ρχομαι μες στο σκοτάδι
Πίνω από ‘κει ψηλά για σένα"

Νεκρός
ο Παντελής Παντελίδης

Πριν από μερικά χρόνια η είδηση

για τους ηλιακούς αυτοκινητόδρο-

μους Solar Roadways που παρά-

γουν ενέργεια έκανε πάταγο στο

διαδίκτυο.

Mια φιλόδοξη και αρκετά επιτυχη-

μένη προσπάθεια εγκατάστασης

ηλιακών ποδηλατόδρομων υλοποι-

είται και στην Ολλανδία.

Αυτή τη φορά, η γαλλική κυβέρ-

νηση, η εταιρεία συγκοινωνιακών

υποδομών Colas και το Εθνικό Ινστι-

τούτο Ηλιακής Ενέργειας της Γαλ-

λίας (INES) σχεδιάζουν την

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε

χίλια χιλιόμετρα οδοστρώματος την

επόμενη πενταετία.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες

πρωτοβουλίες το σύστημα Wattway

δεν αντικαθιστά το ίδιο το οδό-

στρωμα ούτε την επιφάνειά του,

αλλά τοποθετείται πάνω από την

υπάρχουσα υποδομή.

Επίσης, είναι κατασκευσμένο από

στρώματα διαφορετικών υλικών

«που διασφαλίζουν την αντοχή και

την καλή πρόσφυση των ελαστι-

κών» και έχει πάχος μόλις επτά χι-

λιοστών, χαρακτηριστικό που το

διαφοροποιεί ριζικά από τα άλλα

σχέδια που μοιάζουν με φωτοβολ-

ταϊκά υαλότουβλα.

Την ηλιακή ενέργεια συλλέγει και

εκμεταλλεύεται μια λεπτή φωτο-

βολταϊκή μεμβράνη πολυκρυσταλ-

λικού πυριτίου.

Σύμφωνα με την εταιρία, το υλικό

είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αν-

τέχει στην κυκλοφορία των αυτοκι-

νήτων, ακόμα και στα βαρύτερα

φορτηγά και 20 τετραγωνικά μέτρα

πάνελ Wattway παράγουν αρκετή

ηλεκτρική ενέργεια για την ηλε-

κτροδότηση μιας μέσης κατοικίας

στη Γαλλία.

Ένα χιλιόμετρο φωτοβολταϊκού

δρόμου Wattway μπορεί να ηλε-

κτροδοτήσει το δημόσιο φωτισμό

σε μια κωμόπολη 5.000 κατοίκων.

«Εάν πετύχει, το πρόγραμμα θα πα-
ράσχει ηλεκτρική ενέργεια σε
πέντε εκατομμύρια ανθρώπους ή
περίπου το 8% του πληθυσμού της
Γαλλίας», δήλωσε η υπουργός Πε-

ριβάλλοντος της Γαλλίας, Σεγκολέν

Ρουαγιάλ.

Η Ρουαγιάλ πρότεινε το κόστος του

προγράμματος να καλυφθεί από μια

αύξηση στους φόρους κατανάλω-

σης βενζίνης και πετρελαίου, κάτι

το οποίο χαρακτήρισε «φυσικό» δε-

δομένης της πτώσης του κόστους

του πετρελαίου.
πηγή: econews

Ηλιακοί αυτοκινητόδρομοι 

μήκους 1.000 χιλιομέτρων στη Γαλλία
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . “H τελευταία χαρά!”

Ένας ανίκητος και δοξασμένος στρατός, που τον χαρα-

κτήριζε η πρoθυμία και η αφοσίωση προς τον Μεγάλο

στρατηλάτη και βασιλιά όλων των Ελλήνων, τον Μακε-

δόνα κοσμοκράτορα Αλέξανδρο, άρχισε να παρουσιάζει

σημεία κούρασης, μετά από 11 χρόνια συνεχών, σκλη-

ρών μαχών, καθώς και την επιθυμία της επιστροφής!

Ο Μ. Αλέξανδρος κατανόησε τους άντρες του και απο-

φάσισε να γυρίσει στα Σούσα και από κει στη Βαβυ-

λώνα, την οποία ήθελε να κάνει πρωτεύουσα του

αχανούς κράτους του και ίσως αυτή η επιθυμία του να

του κόστισε την ίδια τη ζωή του! Είχε υποτάξει τους

Πέρσες και είχε φθάσει στην Ινδία, νικώντας το βασιλιά

Πώρο και προγραμμάτιζε να καταλάβει όλη την Ινδία,

όταν αποφάσισε την επιστροφή του. Κατέβηκε από την

Εσχάτη Aλεξάνδρεια, που ήταν βόρεια του Ινδικού Καυ-

κάσου, πέρασε την Βάκτρα και στρατοπέδευσε στη Νί-

καια που είναι η σημερινή Καμπουλ. Εκεί απόκτησε

2000 πλοία, από τα οποία άλλα ήταν επιταγμένα και

άλλα τα κατασκεύασαν επιτόπου Έλληνες Θεσσαλοί και

Αιγαιοπελαγίτες, απόγονοι των Πελασγών, που ήταν οι

πρώτοι ταξιδιώτες των πελάγων!

Ο Μέγας Αλέξανδρος ηγήθηκε του μεγάλου στόλου,

έχοντας ναύαρχο τον επιστήθιο φίλο και συνεργάτη του

Νέαρχο, με την κρητική καταγωγή! Ο στόλος ταξίδεψε

μέσα στα νερά του ποταμού Υδάσπη, που ενώνεται με

τον Ινδό ποταμό και έφτασε στην πόλη Πάταλα, που

βρίκσεται στο Δέλτα του Ινδού ποταμού. Αυτό το πολύ

δύσκολο ταξίδι κράτησε 10 μήνες! Στα Πάταλα οι δρό-

μοι του στρατού και του στόλου χώρισαν. Ο Μέγας Αλέ-

ξανδρος κατεύθύνθηκε προς τα Σούσα με το στρατό με

τον Λεοννάτο και τον Ηφαιστίωνα, ο οποίος έμεινε σ’

όλη τη ζωή του πιστός φίλος και συνεργάτης του Μ.

Αλεξάνδρου, από τα παιδικά χρόνια τους, αφού ήταν

και συμμαθητές, σε αντίθεση με τον επίσης συμμαθητή

τους Κάσσανδρο, ο οποίος ήταν προδότης και οικογε-

νειοκτόνος του Μ. Αλεξάνδρου, με όνειρο ζωής του, να

αποκτήσει το θρόνο του ευεργέτη του Μέγα Αλέξαν-

δρου.

Ο Νέαρχος με το στόλο, βγαίνοντας από το Δέλτα του

Ινδού ποταμού, συνέχισε μια παραθαλάσσια πορεία μέχρι

την είσοδο του Περσικού κόλπου, διανύοντας 1.062 ναυ-

τικά μίλια. Στις εκβολές του ποταμού Πασιτίγρη υπήρχε

μια απ’ τις πολλές Αλεξάνδρειες και από εκεί τα Σούσα

ήταν κοντά. Ο Νέαρχος με τον υπαρχηγό του Αρχία και

έξι ναύτες, συνάντησε τον Μ. Αλέξανδρο στα Σούσα, ο

οποίος δεν αναγνώρισε κανέναν με τα μακριά μαλλιά και

γένια και τα κουρελιασμένα ρούχα από την πολύμηνη τα-

λαιπωρία τους. Όταν γνώρισε το Νέαρχο απ’ τη φωνή

του, τον ρώτησε πώς χάθηκε ο στόλος του!  

Ο Νέαρχος του είπε ότι όλος ο στόλος είναι σώος και ότι

η επιθυμία του για την κατάληψη της Ασίας και από τη

θάλασσα, είχε πραγματοποιηθεί!

Αφού αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν από χαρά οι δύο άν-

δρες, ο Μέγας Αλέξανδρος σήκωσε τα χέρια του και κοι-

τάζοντας τον ουρανό, βροντοφώναξε: «Ω Κρονίδη Ζευ!
η χαρά μου είναι μεγαλύτερη, που σώθηκε ο Νέαρχος με
το στόλο παρά που έγινα κύριος της Ασίας»!

Δύο χρόνια αργότερα, στις 11 Ιουνίου του 323 π.Χ.

(μήνας Ηλίου εκατομβαιώνας Β!), αόρατες δυνάμεις έκο-

ψαν το νήμα της ζωής του ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΑ

γιατί ήθελαν να καταστρέψουν τον ελληνισμό! 

Η χαρά που έδωσε ο Νέαρχος στον Μέγα Αλέξανδρο

ήταν, δυστυχώς, η “τελευταία χαρά”!!!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 έφυγε για

το μακρινό ταξίδι, σε ηλικία 82 ετών,

ο καλύτερος  –τολμώ να πω- και γνη-

σιότερος Ελληνόφωνος της Καλα-

βρίας, ο Agostino Seviglia από την

Bova Superiore.

Η απώλειά του σημαίνει ίσως και το

τέλος της Ελληνοφωνίας ή καλύτερα

της τελευταίας γενιάς που μιλούσαν

το Grecanico ιδίωμα της Καλαβρίας.

Δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω

την σπουδαιότητα και μοναδικότητα

του Agostino. Μια ψυχή, μια kardia,

ένα σπίτι πάντα ανοιχτό και πρόθυμο

να φιλοξενήσει, να βοηθήσει πάνω

από τις δυνάμεις του κάθε Έλληνα ή

ξένο που επισκεπτόταν τα μέρη

εκείνα για να μελετήσει ή να κατα-

γράψει ή να γνωρίσει ή έστω να πε-

ράσει ως τουρίστας τους τελευταίους

εναπομείναντες της Μεγάλης Ελλά-

δας.

Μιλούσε με καμάρι το Grecanico, δί-

δασκε αφιλοκερδώς την γλώσσα

αυτή, το θαυμάσιο αυτό Ελληνικό

ιδίωμα. Τώρα όσοι έχουν απομείνει

μιλούν τη Νέα Ελληνική γλώσσα. Ο

Agostino έγραφε ποιήματα, διηγόταν

ιστορίες, παραμύθια, παροιμίες, πα-

ραδόσεις κι έθιμα. Ξεναγούσε σε

μέρη με Ελληνικά τοπωνύμια, όσα

έχουν διασωθεί ανά τους αιώνες που

παρήλθαν.

Προσωπικά φιλοξενήθηκα απ’ αυτόν

και την μακαρίτισσα την Μαρία, τη γυ-

ναίκα του, μοιράστηκα το ψωμί του,

όταν έφθασα άγνωστη στη Bova ως

επίσημη απεσταλμένη της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης. Πήρα όσες πληροφο-

ρίες έπρεπε να μάθω για να αποδείξω

την Ελληνικότητα των ανθρώπων

αυτών και να συντάξω έκθεση που

υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-

μιο της Φλωρεντίας και έτσι αναγνω-

ρίστηκαν ως γλωσσική μειονότητα. Ο

Agostino χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς να

περιμένει ή να αποβλέπει σε κάτι,

χωρίς συμφέρον άνοιξε το σπίτι του

και την καρδιά του και μου παρείχε

κάθε βοήθεια.

Δεν γνώριζε κόπο, δεν σκεφτόταν

τον χρόνο, δεν υπήρχε αυτός και η οι-

κογένειά του. Υπήρχε μόνον ο πόθος

ο βαθύς, ο καϋμός και η λαχτάρα να

μην ξεχαστεί η γλώσσα. Να μην σβή-

σει το grecanico, τα έθιμα και η ελ-

ληνική παράδοση.

Απλός αγρότης, αλλά τόσο μεγάλος.

Φλεγόταν από κάθε τι το Ελληνικό,

υπερηφανευόταν, συγκλονιζόταν για

την mania glossa (= μεγάλη, λαμπρή

γλώσσα) και την grande cultura (= τον

σπουδαίο πολιτισμό), που έδωσε σε

όλες τις επιστήμες Ελληνικά ονό-

ματα. Θυμόταν όταν ήταν μικρός που

ντρέπονταν να μιλούν τα Ελληνικά,

που έτρωγαν ξύλο από τους δασκά-

λους και οι Ιταλοί το;yς έβριζαν γύ-

φτους, ληστές, καφόνι (κάφρους).

Καμάρωνε που σήμερα είχαν ανα-

γνωριστεί ως γλωσσική Ελληνική μει-

ονότητα και η μητέρα Ελλάδα τους

τιμούσε.

Agostino, φίλε μου σπουδαίε, αγνέ,

πιστέ, άδολε, θα έπρεπε η πατρίδα

Ελλάδα να κάνει την κηδεία σου δη-

μοσία δαπάνη, γιατί έχασε έναν

αγνότατο, φλογερότατο Ελληνο-

Ιταλό. Δεν πρόκειται να σε ξεχάσω

ποτέ. Σε ευχαριστώ μέσα από την

καρδιά μου για όσα μου πρόσφερες

αφιλοκερδώς. Ήσουν ένας τζέντλε-

μαν. 

Πού να ήξερες ότι εδώ στην Ελλάδα

δεν αγαπούν τόσο τον πολιτισμό, την

ιστορία, την παιδεία και τη θρησκεία

μας.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε...

Βούλα Λαμπροπούλου

Επίσημη απεσταλμένη του University

Europeo Institute

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΤΩΝ... ΓΙΓΑΝΤΩΝ

Εφυγε για το μεγάλο ταξίδι... ο Agostino Seviglia 

Επιστολή ελάβαμε από κατοίκους

γύρω από την πλατεία της Βού-

λας, που μιλούν για την κατά-

σταση της περιοχής με τα

διπλο-τριπλο-παρκαρισμένα οχή-

ματα.

Γράφουν:

«Αγαπητές κυρίες και κύριοι της

δημοτικής Αρχής 3Β

Εμείς οι Δημότες του Κέντρου

της Βούλας, όποιους από σας και

αν εκλέξαμε, αναγνωρίζουμε ότι

έγινε και γίνεται μια επιμελημένη

και διαρκής προσπάθεια βελτίω-

σης, εξωραϊσμού, του κέντρου

της πόλης. Να μην περιγράψουμε

τις βελτιώσεις - ομορφιές είναι

αρκετά σημαντικά.

Τα αναγνωρίζουμε· έχουμε μάτια-

κατανοούμε και βλέπουμε, κρίση

και κατανοούμε.

Ομως αγαπητοί άρχοντες όσα γί-

νονται τα καταπίνει, τα παραμορ-

φώνει, τα διαστρέφει το

κυκλοφοριακό στο οποίο δεν

έγινε καμμία παρέμβαση από επο-

χής Κασιδόκωστα.

Χάνεται λοιπόν το αποτέλεσμα

της προσπάθειας, όταν δεν είμαι

ελεύθερος να κινηθώ άνετα και με

ασφάλεια στην πόλη μου.

Να εμποδιζομαι να πάω σπίτι μου,

να μη μπορεί να εφοδιαστεί το κα-

τάστημά μου.

Σας παρακαλούμε λοιπόν να κινη-

θείτε γρήγορα (τα αυτοκίνητα αυξά-

νοται καθημερινά στο κέντρο μηδέν

(0) για το κέντρο της Βούλας.

Οι δημότες σας.

Πλησιάζουμε στην ώρα μηδέν για το κέντρο της Βούλας

Κραυγή αγωνίας για τους κατοίκους της “...πολης”
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Κ.Β.: Είπατε με το εθνικό νόμισμα. Το ερώτημα που προ-
κύπτει εδώ είναι διπλό. α) Πώς θα πείσουμε τον ελληνικό
λαό που έχει ένα είδος “έρωτα» με το ευρώ και β), τί γίνεται
με τις διεθνείς δεσμεύσεις και έναντι των συμφωνιών των
μνημονίων, των ειλημμένων υποχρεώσεων κ.λπ.

Έρωτας και μίσος

Π.Λ.: Κατ’ αρχάς ο “έρωτας» για τον οποίον μιλήσατε,

θεωρώ ότι μετατρέπεται σιγά σιγά σε απέχθεια προς το ευ-

ρωνόμισμα, ίσως και σε μίσος. Ολο και περισσότεροι, με

την εμπειρία τους πρώτα απ’ όλα, καταλαβαίνουν ότι με το

ευρώ η χώρα θυσιάζεται, ότι με το ευρώ δάνεια πήραμε και

δάνεια εξοφλούμε, χωρίς προοπτική. 

Και θυμάται ο ελληνικός λαός, έχει μνήμη, ότι με τη δραχμή

– έστω και υπό αυτές τις πολιτικές συνθήκες που δεν ήταν

οι καλύτερες πριν περάσουμε στο ευρώ – με δραχμή ο ελ-

ληνικός λαός έκανε περιουσίες και ανάπτυξη. Αυτά που

έχει, τα απέκτησε μέσα σε καθεστώς δραχμής και όχι ευρώ. 

(Σ.Σ. Να σημειώσουμε ότι το ευρώ, εκτός των άλλων δεινών
– λιτότηα, ξένος έλεγχος, κάπιταλ ψοντρόλ κ.λπ. – υπέστη
τα τελευταία χρόνια υποτίμηση 37,5% έναντι του δολαρίου)

Η είσοδος στο ευρώ συνδυάστηκε με ένα βραχνά, μια με-

γάλη θηλιά στο λαιμό και της χώρας και της εθνικής οικο-

νομίας και των νοικοκυριών. Επομένως νομίζω ότι

αλλάζουν τα πράγματα και παρ’ όλη την τρομοκρατία που

δέχεται ο ελληνικός λαός, αντιλαμβάνεται ότι χρειάζεται

μία άλλη επιλογή, μία άλλη λύση. Και προσεγγίζει σιγά

σιγά, και όλο πιο θετικά τη λύση του εθνικού νομίσματος.

Από κει και πέρα βεβαίως υπάρχει το θέμα του χρέους και

των δανειακών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα

γι’ αυτό το χρέους. Αυτές οι δανειακές συμβάσεις είναι κα-

τάπτυστες, νεοαποικιακές. Αίρουν την ασυλία (λόγω εθνι-

κής κυριαρχίας) σχεδόν του συνόλου της δημόσιας

περιουσίας της χώρας, από το πρώτο μνημόνιο και μας δε-

σμεύουν με το αγγλικό δίκαιο.

Ηταν έγκλημα αυτό που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και

απέναντι στις δανειακές συμβάσεις εφάρμοσε το αγγλικό

έναντι του ελληνικού δικαίου που ίσχυε μέχρι τότε και επέ-

τρεπε πάρα πολύ ευνοϊκές καταστάσεις για να αντιμετωπί-

σει το χρέος της η Ελλάδα.

Ηταν ένα μέγα έγκλημα για το οποίο θα έπρεπε βεβαίως

να υπάρξει και πολιτική και ποινική λογοδοσία γι’ αυτούς

που το συνυπέγραψαν και ελπίζουμε να υπάρξει· και εμείς

θα αγωνιστούμε για να υπάρξει.

Γιατί η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο ούτε μπανανία, η

Ελλάδα είναι και θα πρέπει να μείνει ένα κυρίαρχο ανε-

ξάρτητο κράτος. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποπληρώσει

αυτό το χρέος. Αυτό το χρέος δεν είναι μόνο επαχθές, πα-

ράνομο και επονείδιστο, όπως έχουν τεκμηριώσει επιστη-

μονικά οι αρμόδιοι επιστήμονες, δεν είναι μόνο αυτό. Το

χρέος είναι μη βιώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να

αποπληρωθεί από τον ελληνικό λαό εκτός και τον εξοντώ-

σουμε. Αλλά είναι λύση η εξόντωση του ελληνικού λαού;

Για ποιο πράγμα; Για να πληρωθεί ένα χρέος που πάλι δεν

μπορεί να πληρωθεί, αν εξοντώσεις τον λαό, γιατί ποιος θα

το πληρώσει.

Χρέος και γερμανικές οφειλές

Επομένως ένα κυρίαρχο κράτος, ένα κράτος που θέλει να

γίνει ανεξάρτητο και κυρίαρχο πρέπει να αποφασίσει τη

διακοπή πληρωμής του χρέους, τη μη αποπληρωμή του

χρέους. Κι αυτό δεν θα επισύρει συνέπειες απέναντί του

γιατί κανένα κυρίαρχο κράτος δεν εκπλειστηριάζεται, δεν

εκχωρεί τον εθνικό του πλούτο. Εχει δικαίωμα να το παλέ-

ψει. Και πολύ περισσότερο έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε

αυτό διότι δεν θα είναι για λόγους κάποιας ιδιοτελούς επι-

δίωξης της χώρας αλλά για λόγους επιβίωσης και δικαίου.

Θα έλεγα επίσης ότι προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο

μας θα πρέπει να διεκδικήσουμε κι εμείς αυτά που μας

οφείλουν. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να διεκδικήσουμε

έναντι αυτού του χρέους και σε αντιπαράθεση το χρέος το

γερμανικό κατοχικό δάνειο. Να αποπληρωθεί το χρέος του

κατοχικού δανείου από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Επομέ-

νως υπάρχει τρόπος να αντιπαλέψουμε την απεχθή αυτή

δουλεία του χρέους, να τα βγάλουμε πέρα και να ανοί-

ξουμε έναν θετικό δρόμο για τη χώρα, που άλλωστε είναι

και ο μόνος για να πετύχουμε, σταδιακά έστω, την ανόρ-

θωσή της  και την ανασυγκρότησή της. 

(Σ.Σ. Υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με δημοσιευμένες έγκυρες από-

ψεις, οι γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα – πολεμικές

αποζημιώσεις και κατοχικό δάνειο – υπερβαίνουν τα 162

δις εκατομ. Ευρώ, προ τόκων! Με 1% επιτόκιο ...παίρνουμε

και ρέστα).

Κ.Β.: Με βρίσκεται σύμφωνο, παρ’ όλο που θα έπρεπε – δη-
μοσιογραφικά - να έχουμε μία αντιπαράθεση, αλλά δεν
έχω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας· χωρίς εθνικό νόμισμα
δεν μπορεί να υπάρξει εθνική κυριαρχία. Θεωρώ ότι τα
λεφτά που χρωστάμε δεν τα χρωστάμε όχι γιατί είναι
επαχθή κ.λπ., αλλά τα έχουμε πληρώσει πολλές φορές.

Ανάγκη συγκρότησης εθνικού Μετώπου

Και έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα, παρ’ όλο που κι αυτό
έχει εν πολλοίς απαντηθεί, αλλά επειδή το θεωρώ κάτι ξε-
χωριστό.
Με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας και βρί-
σκεται υπό επιτροπεία (τυπικά και ουσιαστικά), έχω την αί-
σθηση ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπο κατοχή. Ίσως, επί
της ουσίας, χειρότερη μιας εμπόλεμης κατοχής.  Σκέπτε-
στε ν’ αναλάβει η ΛΑ.Ε. Πρωτοβουλία για τη συγκρότηση
ενός σύγχρονου Ε.Α.Μ.; Τη συγκρότηση – δηλαδή – ενός
Εθνικού Μετώπου Αντίστασης ενάντια στην οικονομική
υποδούλωση της πατρίδας μας και τον εξανδραποδισμό
του λαού της. (Χωρίς «αριστερές αγκυλώσεις», που σας
προσάπτουν μερικοί. Ας μη ξεχνάμε ότι η αριστερά θριάμ-
βευσε όποτε έδειξε το πατριωτικό της πρόσωπο).

Π.Λ.: Εχετε απόλυτα δίκιο κύριε Βενετσάνο. Δεν είναι απλώς

υπό ιδιότυπη κατοχή η χώρα μας, είναι κάτω από σκληρό-

τατη, θα έλεγα, κατοχή. Και πολιτική και οικονομική. Κατοχή

δεν γίνεται μόνο με στρατεύματα. Η κατοχή δεν αναγνωρί-

ζεται μόνο όταν βλέπουμε γύρω μας τα εχθρικά τανκς. Υπάρ-

χουν και κατοχές που είναι χειρότερες από τις πολεμικές. Κι

αυτή ζούμε τώρα. Μια οικονομική και νομισματική κατοχή. Εί-

μαστε κάτω από τη μπότα ενός 4ου νομισματικού οικονομικού

ράιχ. Η Φρακφούρτη με το νόμισμα  και το Βερολίνο πολιτικά

καθορίζουν τις τύχες  της χώρας μας.

Η χώρα μας είναι χειρότερη αυτή τη στιγμή και από μια

αποικία. Και δεν έχει υπάρξει πιστεύω σύγχρονη χώρα, να

έχει δεχτεί αυτή την ταπείνωση και τον εξευτελισμό στην

εποχή μας. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα έχει χάσει τη

νομισματική της κυριαρχία. Πρωτοφανές αυτό. Και δεν την

έχουμε εκχωρήσει σε μία υπερεθνική ένωση, για να την

επηρεάζουμε  κι εμείς, έστω κατά τι. Εμείς, τη νομισματική

μας κυριαρχία που είναι η καρδιά, της νομισματικής της πο-

λιτικής και η καρδιά της εθνικής κυριαρχίας της πατρίδας

μας την έχουμε εκχωρήσει σε ένα τρίτο κράτος, που λέγε-

ται Γερμανία.

Ταυτόχρονα έχουμε πουλήσει τις Τράπεζές μας  σε ξένα

κερδοσκοπικά χέρια. Ποτέ και πουθενά και στη χειρότερη

αποικία δεν έχουν γίνει αυτά τα δύο εγκλήματα, που έχουν

γίνει σε βάρος της Ελλάδος.

Κι όχι μόνο αυτό. Σ’ αυτά τα ξένα χέρια έχουμε δώσει σχε-

δόν όλη την ιδιωτική περιουσία. Αναφέρομαι στα κόκκινα

δάνεια. Επιχειρηματικά δάνεια και στα δάνεια των νοικοκυ-

ριών. Εχουμε παραδώσει και εκχωρήσει επίσης όλο τον

εθνικό μας πλούτο σε ένα υπερταμείο (το ΤΑΙΠΕΔ), που το

διευθύνουν οι ξένοι, προς υποθήκευση και εκποίηση (ξε-

πούλημα). 

Δεν υπάρχει χώρα πουθενά στον κόσμο, να έχουν συμβεί

αυτά τα εγκλήματα από τους νεοαποικιοκράτες  που κυ-

ριαρχούν σε βάρος αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει τέτοιο

προηγούμενο.

(Σ.Σ. επιπλέον, δεν γνωρίζω να προβλέπεται στις Συνθήκες

της Ε.Ε. και ιδιαίτερα της Λισαβώνας, ότι κράτη – μέλη της

Ε.Ε. μπορεί να τελούν υπό επιτροπεία ή χρέους υποτέλεια).

Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε έναν αγώνα για να βγούμε απ’

αυτή τη δουλεία, έναν αγώνα που είναι προφανέστατα

εθνικός, είναι προφανέστατα και ταξικός γιατί υπάρχει απέ-

ναντί μας ένα εγχώριο πλουτοκρατικό κατεστημένο, το

οποίο, θα έλεγα, συνεργάζεται με τους νεοαποικιοκράτες

και οφελείται από αυτό. Επομένως ο αγώνας έχει εθνική

Ανάγκη συγκρότησης εθνικού Μετώπου
Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαφαζάνη στον Κώστα Βενετσάνο

Δημοσιεύουμε το 2ο μέρος της αποκλειστικής

συνέντευξης του προέδρου της Λαϊκής Ενότη-

τας Παναγιώτη Λαφαζάνη, που παραχώρησε

στον Κώστα Βενετσάνο.

l «Η χώρα μας είναι υπό ιδιότυπη, σκληρότατη
κατοχή. Εχουμε εκχωρήσει τον εθνικό μας
πλούτο προς υποθήκευση και εκποίηση.
l Η Ελλάδα δεν έχει δημοκρατία. Κοινοβουλευ-
τικό μανδύα έχει.
l Πρέπει ν’ αναπτυχθεί πρωτοβουλία απελευθε-
ρωτική, κοινωνική, δημοκρατική μ’ ένα σύγχρονο
ΕΑΜ για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Ελ-
λάδα όρθα», τονίζει μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος

της ΛΑ.Ε.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                         20  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

Οι εργαζόμενοι του Δήμου

Μαρκοπούλου εκδρομείς, 

μακριά από τη ρουτίνα 

Με μεγάλη επιτυχία, μοναδική προσέλευση και κόντρα στις

όποιες αντικειμενικές δυσκολίες (μπλόκα αγροτών, καιρού και οι-

κονομικής δυσχέρειας) πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

13/02/2016 η πρώτη (και μετά από πολλά χρόνια) εξόρμηση του

Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Μαρκοπούλου, η οποία και

άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες. 

«Πραγματική όαση αποτέλεσε η χθεσινή μονοήμερη εκδρομή
του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαρκοπούλου στην Αρά-
χωβα και τη Λιβαδειά, συνταξιδεύοντας με συναδέλφους σε
ένα ελεύθερο πλαίσιο εκτός δουλειάς και γνωρίζοντας μνη-
μεία ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, μέσα από πε-
ριοχές εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς και κοινωνικής
ανάπτυξης», περιγράφει γλαφυρά μεταξύ άλλων ένας εκδρο-
μέας.

Τη συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεών

τους, ενάντια στο προτεινόμενο από την κυβέρ-

νηση ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αποφάσισαν οι εκ-

πρόσωποι των Oμοσπονδιών και φορέων των

λογιστών-φοροτεχνικών, μετά από συνεδρίαση, η

οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οικονο-

μικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό τον πρόεδρό

του, Κωνσταντίνο Κόλλια.  

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν τα εξής:

• Δυναμικές παραστάσεις διαμαρτυρίας με αρχή

την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, στο Υπουργείο Οικο-

νομικών (στο κτήριο της Καραγιώργη Σερβίας 10)

και συνέχεια την Τρίτη, 1 Μαρτίου, στη Γενική

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

• Αποκλεισμός Εφοριών σε όλη τη χώρα, σε ημε-

ρομηνία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

• Επαναβεβαίωση της απόφασης για κυλιόμενη

αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

μόλις ανοίξει η εφαρμογή του TAXISNET.

Πάγιο αίτημα των οικονομο-

λόγων και λογιστών-φοροτε-

χνικών παραμένει η

απόσυρση του προσχεδίου

του Υπουργείου Εργασίας, η

συζήτησή του από μηδενική

βάση και μάλιστα με συγκε-

κριμένα και ποσοτικοποιημένα

στοιχεία από τον αρμόδιο

Υπουργό, ως απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για να ξαναρχίσει ο

διάλογος.

Σε κάθε περίπτωση, τονίζεται

για ακόμα μία φορά ότι πρό-

κειται για μια καθαρά φορο-

λογική κι όχι ασφαλιστική προσέγγιση στο

συνταξιοδοτικό πρόβλημα της χώρας, που θα

φέρει τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα από την

κυβέρνηση αποτελέσματα. 

Σε αποκλεισμό Εφοριών προχωρούν

οι Ομοσπονδίες λογιστών - φοροτεχνικών

και ταξική διάσταση· έχει και δημοκρατική διάσταση, γιατί

η Ελλάδα δεν έχει δημοκρατία. Κοινοβουλευτικό μανδύα

έχει. Στην ουσία έχουμε μία χούντα. Μία τροϊκανή χούντα

η οποία διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας μας. 

Επομένως είναι πάρα πολύ επίκαιρο, αυτό που είπατε, να

αναπτυχθεί πρωτοβουλία απελευθερωτική, κοινωνική και

δημοκρατική μ’ ένα σύγχρονο ΕΑΜ (χωρίς τα λάθη του πα-

ρελθόντος).

Γιατί δυστυχώς το παλιό ΕΑΜ, η παλιά μας αντίσταση προ-

δόθηκε με τις συμφωνίες του Λιβάνου και της Βάρκιζας. 

Τώρα χρειαζόμαστε ένα νέο σύγχρονο ΕΑΜ για να μπο-

ρέσουμε να σηκώσουμε την Ελλάδα όρθια να ανασάνει.

Γι’ αυτό και την παράταξή μας τη λέμε «Λαϊκή Ενότητα».

Λαϊκή ενότητα για τη δημοκρατία, λαϊκή ενότητα για την

εθνική ανεξαρτησία, για τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα δικά

μας οράματα, οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες κινούμα-

στε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα και-

νούργιο εθνικό δημοκρατικό δρόμο για τη χώρα μας. Να

σταματήσει η εθνική υποτέλεια. 

Ανεξάρτητη πολιτική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και

ανεξάρτητη πολυδιάστατη πολιτική διεθνών σχέσεων. 

Αυτά είναι τα οχήματα για να βγούμε από τη δύσκολη

φάση που έχουμε περιέλθει. Και εδώ που τα λέμε είμαστε

στο απολύτως οριακό σημείο. Ή θα κάνουμε μια προσπά-

θεια για να προσφέρουμε μια ανάσα στην Ελλάδα, ή θα κα-

ταστρέψουμε εντελώς τους δύο ημικατεστραμένους

πνεύμονές της.

Κ.Β.: Ετσι είναι. Και αφού σας ευχαριστήσουμε, πιστεύω
ότι θα μας δώσετε και στο μέλλον την ευκαιρία να τα ξα-
ναπούμε 
Π.Λ.: Βεβαίως, είναι ευχάριστη η συζήτηση μαζί σας 

Συνάντηση με τη Συντονιστική

Επιτροπή Αγροτών των Μεσο-

γείων είχε Παρασκευή πρωί ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής

Πέτρος Φιλίππου, στο πλαίσιο

συμβολικής κατάληψης που έκα-

ναν οι εκπρόσωποι των αγροτών

στα γραφεία της Περιφερειακής

Ενότητας στην Παλλήνη. 

Στη συζήτηση που έγινε η Επι-

τροπή ενημέρωσε τον Π. Φιλίπ-

που για τα προβλήματα και τις δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν οι

αγρότες. Εκείνος τους εξέφρασε

τη συμπαράστασή του στον

αγώνα τους και στα δίκαια αιτή-

ματά τους, τονίζοντας παράλ-

ληλα ότι θα πρέπει άμεσα να

ξεκινήσει ο διάλογος με κυβέρ-

νηση, όπου θα τεθούν επί τάπη-

τος όλα τα θέματα που

απασχολούν τον αγροτοκτηνο-

τροφικό κλάδο στο σύνολό του

αλλά και τα επιμέρους ζητήματα

που υπάρχουν στην Ανατολική

Αττική. Μέσα από το διάλογο θα

βρεθεί η λύση που θα συμβάλλει

στην αναβάθμιση – ανάπτυξη του

πρωτογενούς τομέα στην Περιφέ-

ρεια Αττικής, που είναι αναγκαία

όσο ποτέ άλλοτε ειδικά στην πε-

ρίοδο της οικονομικής κρίσης που

ο πρωτογενής τομέας μπορεί να

αποτελέσει τον βασικό παραγω-

γικό πυλώνα της εθνικής οικονο-

μίας. 

Αποφασίστηκε τέλος, να πραγμα-

τοποιηθεί το συντομότερο δυνα-

τόν νέα συνάντηση μεταξύ του

Αντιπεριφερειάρχη  και της Συν-

τονιστικής Επιτροπής Αγροτών

των Μεσογείων, ώστε να συζητη-

θούν λεπτομερώς και να αναδειχ-

θούν περαιτέρω τα προβλήματα

και οι δυσκολίες των αγροτών και

των κτηνοτρόφων της Αττικής. 

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών των Μεσογείων 

προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη 

της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττικής
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«Βίος ἀνεόρταστος μακρή ὁδός ἀπανδόκευτος»
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 230)

(= η ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει με μακρινό δρόμο, όπου δεν

υπάρχει ένα πανδοχείο να ξεκουραστείς, να πάρεις ανάσα)

«Ἀνοήμονες βιοῦσιν οὐ τερπόμενοι βιοτῇ»
(= Δημόκριτος 460-370, Fragment 200)

(= οι άμυαλοι ζουν χωρίς να απολαμβάνουν τις χαρές της

ζωής)

«Ἥδιστα τοῖς ἀνθρώποις ἑορταί καί εἰλαπιναί»
(Πλούταρχος, 45-120, “Περί δεισιδαιµονίας” 169d)

(= πολύ διασκεδάζουν τους ανθρώπους οι γιορτές και τα

συμπόσια)

«Καί µήν καί τῶν πόνων πλείστας ἀναπαύλας τῇ
γνώµῃ ἐπορισάµεθα, ἀγῶσι µέν τε καί θυσίαις διε-
τησίοις νοµίζοντες»

(= Θουκυδίδης, 460-395, Επιτάφιος βιβλ. Β’, 38)

(= και για το πνεύμα μας όμως φροντίσαμε να εξασφαλί-

σουμε πάρα πολλούς τρόπους ανάπαυσης από τους κόπους

με τη διοργάνωση αγώνων και την τέλεση θυσιών σ’ όλη τη

διάρκεια του χρόνου)

«Θεοί δέ οἰκτείραντες τό τῶν ἀνθρώπων ἐπίπονον
πεφυκός γένος, ἀναπαύλας τε αὐτοῖς τῶν πόνων
ἐτάξαντο τάς τῶν ἑορτῶν ἀµοιβάς τοῖς θεοῖς, καί
Μούσας Ἀπόλλωνά τε µουσηγέτην καί Διόνυσον συ-
νεορταστάς ἔδοσαν ἵν᾽ ἐπανορθοῦται τάς τε τροφάς
γενοµένας ἐν ταῖς ἑορταῖς µετά θεῶν»

(= Πλάτων, 427-347, “ΝΟΜΟΙ” βιβλ. Β’, 653)

(= και επειδή οι θεοί λυπήθηκαν το γένος των ανθρώπων,

που είναι καταδικασμένοι από τη φύση τους να κοπιάζουν

πολύ, όρισαν ως ξεκούραση/αναψυχή από τους κόπους, τις

γιορτές που εκτελούν προς τιμή των θεών, και έδωσαν ως συ-

νεορταστές τις Μούσες και τον ηγέτη των Μουσών Απόλλωνα

και τον Διόνυσο, για να τους δίνουν την ευκαιρία, με τη δική

τους συντροφιά να βελτιώνονται και να ηρεμούν.

σχόλιο: Ο Κύριος της Δόξης είχε προειδοποιήσει τους

πρωτόπλαστους πως «με κόπο και ιδρώτα του προσώπου
σας θα βγάζετε το ψωμί σας» (Γένεσις 3.19). Και όλα αυτά

γιατί προτίμησαν τον επιούσιον από τον επουράνιον άρτον.

Εκδιώχθηκαν από τον κήπο της Εδέμ, τον φυσικό παρά-

δεισο και εγκαταστάθηκαν στον τεχνητό παράδεισο ή στη

γήινη “κόλαση”. Σήμερα οι άνθρωποι, “οι υστερόπλαστοι”

,δεν κοπιάζουν ούτε ιδρώνουν καθόλου, γιατί πατούν μόνο

κουμπιά. Αυτό δεν το πρόβλεψε ο Θεός της Δόξης;

Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος
δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν·
ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας
σεῦε κατ᾽ ἠγάθεον Νυσήϊον· αἳ δ᾽ ἅμα πᾶσαι
θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο Λυκούργου 
θεινόμεναι βουπλῆγι· Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς
δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο κόλπῳ
δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοκλῇ.
Τῷ μὲν ἔπειτ᾽ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες,
καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς· οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν
ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν·  

(Όμηρος, Ιλιάδα Ζ’, στιχ. 130-140)

(γιατί ούτε και ο γιος του Δρύαντα, ο δυνατός Λυκούργος,

που μάλωνε με τους θεούς, έζησε πολύ. Αυτός κάποτε κυ-

νήγησε πάνω στο ιερό Νυσήιο τίς παραμάνες του Διόνυ-

σου, που είναι γεμάτος από θεία μανία. Εκείνες πέταξαν

όλες μαζί χάμω τους θύρσους τους, καθώς τις χτυπούσε με

το βούκεντρο ο αντροφόνος Λυκούργος. Ο Διόνυσος πάλι

φοβήθηκε και χώθηκε μέσα στης θάλασσας το κύμα, και η

Θέτιδα τον δέχτηκε στην αγκαλιά της φοβισμένο· γιατί τον

κρατούσε δυνατή τρεμούλα από τις φοβέρες εκείνου. Μ’

αυτόν όμως αγανάχτησαν οι θεοί που ζουν άκοπα, και ο

γιος του Κρόνου τον τύφλωσε· ούτε και που έζησε πολύ,

γιατί τον μίσησαν όλοι οι αθάνατοι θεοί.

σχόλιο: Η πρώτη και αρχαιότατη παράδοση για τον Διόνυσο

τη συναντάμε στον Όμηρο, όπου προβάλλεται η Θρακική

καταγωγή του, στην παιδική του ηλικία. Ο Λυκούργος <

λῦκος = φῶς + εἵργνυµι =εμποδίζω το φως, υιός του

Δρύαντος (= δρυμός, δάσος) είναι ο ήλιος που φυλακίζει

με τα νέφη του, ο βαρύς χειμώνας.

«πολύ πρότερον δέ νόμος βιωτικός ἐστιν οὗτος τό ἀκόλου-
θον τῇ φύσει πράττειν»
(Επίκτητος 55-130, Διατριβαί από τον Αρριανό, βιβλ. 1, κεφ. 25, §2)

(= πολύ πρωτύτερα νόμος αναγκαίος για τη ζωή είναι ο άν-

θρωπος να κάνει ό,τι η φύσει ορίζει)

Οι αρχαίοι πρόγονοί μας γνώριζαν πολύ καλά τη σημασία

και αξία που έχει  να ζει ο άνθρωπος σύμφωνα με τις επι-

ταγές της φύσης. Ας μην ξεχνάμε το πρόσταγμα των Στωι-

κών «ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν» ήτοι να ζούµε
σύµφωνα µε τη φύση, που ταυτιζόταν με το «κατ’ ἀρε-

τήν ζῆν».

Κι αυτό είναι η μία αιτία που τα ψυχιατρεία ήταν άγνωστα

στην αρχαία Ελλάδα.

Πέρα από την εκτόνωση της ψυχής σημαντικό ρόλο στην

ψυχική ισορροπία παίζει η ένταξή μας στο κοινωνικό σύ-

νολο και η αποδοχή της ένταξης των υπολοίπων με τις ατο-

μικές ιδιομορφίες του καθενός. Δηλαδή να λειτουργήσουμε

με το κοινωνικό εγώ μας.

Τώρα που απομακρυνθήκαμε / αποκοπήκαμε από τη φύση,

το φυσικό μας περιβάλλον, όλες οι επαφές μας είναι πλέον

“τεχνητές” μεσολαβεί κάποιος “μεσάζων” αρκούμαστε και

ικανοποιούμαστε με “υποκατάστατα” παντός είδους.

Σήμερα δεν αποδεχόμαστε την ένταξη του καθενός με τις

ιδιομορφίες του, γιατί πρώτα απ’ όλα είμαστε απροσάρμο-

στοι εμείς. Κάποιοι δεν θέλουν να λειτουργούμε με το κοι-

νωνικό εγώ μας / πρόσωπο, με τη δύναμη της ομάδας, για

να είμαστε εύκολα θύματα και θηράματα στα εξουσιαστικά

σχέδιά τους.

Αν βέβαια είναι δυνατόν να ενταχθούμε και να λειτουργή-

σουμε με το κοινωνικό εγώ μας και με ισορροπημένη ψυχή,

μέσα στην αφύσικη κοινωνία που μας έχουν εξαναγκάσει

να διαβιούμε.

Ο Μέγας Φυσικός Φιλόσοφος, Ηράκλειτος (535-475) διακή-

ρυττε: «εἰ μή γάρ Διονύσῳ πομπήν ἐποιοῦντο καί ὕμνεον
ἆσμα αἰδοίοισιν, ἀναιδέστατα εἴργαστ᾽ἄν» (Fragment 15).

Ήτοι (= όσοι δεν συμμετείχαν στις πομπές προς τιμήν του

Διονύσου και δεν εξυμνούσαν με τραγούδια τα γεννητικά

μόρια, ήταν ικανοί να πράξουν τα πιο αναιδή / αδιάντροπα.

Αυτό συμβαίνει γιατί ένα άτομο με καταπιεσμένη ψυχή, που

δεν την εκτονώνει, οδηγείται σ’ ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Οι Αρχαίοι πρόγονοί μας θέλοντας να προλάβουν την εκδή-

λωσή τους, που εκτός από την ατομική υγεία έβλαπταν το

κοινωνικό σύνολο, πλάι στις γιορτές εκτόνωσης είχαν θεσπί-

σει και εορτές “σωφρονισμού” όπως τα Αγριάνια (Αργος), τα

Αγρ(ι)ώνια (Βοιωτία). Επίσης ο Τραγικός Ποιητής Ευριπίδης

στην τελευταία του τραγωδία “Βάκχαι”, μας εξιστορεί πού

οδηγούσε η μη τέλεση των διονυσιακών εορτών. Το άσχημο

τέλος του βασιλιά της Θήβας Πενθέα, που τόλμησε να μην

τελεί τις βακχικές τελετές προς τιμήν του Διονύσου, κατα-

κρεουργήθηκε από την ίδια του τη μάνα Αγαύη, που τον πέ-

ρασε για λιοντάρι.

Την αξία των διονυσιακών εορτών για την ψυχική υγεία την

γνώριζαν πολύ καλά ακόμη και οι διώκτες του ελληνικού

πνεύματος. Γνώριζαν λοιπόν πολύ καλά την αξία των διο-

νυσιακών εκδηλώσεων, αλλά θέλησαν να “δολοφονήσουν”

τον Διόνυσο. Γιατί ήξεραν εξίσου καλά ότι μια υγιής ψυχή

ανήκει σ’ ελεύθερο άνθρωπο. Γι’ αυτό δεν μας θέλουν

ελεύθερους· θέλουν να γεννιόμαστε δούλοι «γεννάται ο
δούλος του Θεού» και να πεθαίνουμε δούλοι «ανάπαυσον
τον δούλον σου, Κύριε».

Οι Έλληνες και κυρίως οι Αθηναίοι ήταν πάρα πολύ φιλέ-

ορτοι. Να φανταστείτε ότι είχαν περίπου 80 εορτές ετη-

σίως, επί τρεις ημέρες η καθεμιά κατά μέσο όρο. Εόρταζαν

240 ημέρες το χρόνο. Κι απ’ αυτές οι 60 ήταν αποκλειστικά

αφιερωμένες στις γυναίκες, κι ας λένε οι ημιμαθείς ότι η

γυναίκα ήταν κλεισμένη στο “γυναικωνίτη”, που ήταν βυ-

ζαντινό δημιούργημα και δεν υπήρχε στην αρχαιότητα.

σχόλιο: αυτοί είναι αναχρονισμοί αισχίστου είδους

Οι Αρχέγονες, Αρχέτυπες Ρίζες / καταβολές του καρναβα-

λιού (απόκρεω) “χάνονται” στα βάθη των αιώνων, αλλά εν-

τοπίζονται και ανάγονται στα διονυσιακά αγροτικά

δρώμενα. Η πιο κεφάτη εορτή του χειμώνα που σκοπό έχει

να μας βγάζει από την καθημερινότητα, την πεζότητα, την

ανία / πλήξη και να μας χαρίζει ξεγνοιασιά, ανεμελιά και ξε-

φάντωμα που τόσο πολύ έχουμε όλοι ανάγκη. Να ανα-στη-

λώσουμε την ψυχολογική μας κατάσταση που η πολιτική

ηγεσία φροντίζει επιμελώς και ακαταπαύστως να μας κλο-

νίσει / υπονομεύσει απομυζώντας / ξεζουμίζοντας και την

τελευταία ικμάδα μας. Μας θυμίζει τα Ανθεστήρια, την τριή-

μερη εορτή (Πιθοίγια - Χόες - Χύτροι) προς τιμήν του Διο-

νύσου που γινόταν κατά τον 8ο αττικό μήνα Ανθεστηριώνα

(άνθος+τηρ+ιών), μέσα Φεβρουαρίου μέσα Μαρτίου. Αγρο-

τική εορτή και ποιμενική που αποσκοπούσε να συνδράμει

στην Ευφορία της Γης και στη Γονιμότητα των ανθρώπων

και των ζώων, ενώ συγχρόνως βοηθούσε και στην Κάθαρση

της πόλης.

Η πιο διαδεδομένη λατρεία από τους αρχαίους θεούς ήταν

αυτή του Διονύσου. Τη διάδοση της λατρείας του μαρτυρεί

το πλήθος των μύθων και των εορτών του.  

Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης δέχεται (3) Διόνυσους. Ο Κικέρων

(5) και άλλοι (7). Το πλήθος των προσωνυμιών του ανέρχε-

ται σε 140 περίπου. Το πλήθος των ιερών και βωμών του

ανυπολόγιστο. Στην Αθήνα μόνο είχε 14 βωμούς σε ανά-

μνηση ότι 14 ήταν τα τεμάχια που διαμελίστηκε από τους 7

Τιτάνες και τις 7 Τιτανίδες ή 14 οι διαμελήσαντες αυτόν.

* Παν-ισμός: από τον Πάνα θεό, αρκαδικό τραγοπόδαρο, των δρυμών

και των ποιμένων. Το όνομά του παράγωγο από το ρήμα πάω = βόσκω

ή επειδή χάρηκαν πάντες οι ολύμπιοι θεοί με τη θέα του παράδοξου

βρέφους, όταν ο Ερμής τούς τον έφερε στον Όλυμπο.

Συνεχίζουμε τα των απόκρεω στο επόμενο

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Διονυσιασµοῦ

& Παν-ισµοῦ*
ἄρχεσθαι

&
Καρναβαλισµοῦ, 
Κουλουµ-ισµοῦ, 

Παγανισµοῦ
& Κανιβαλισµοῦ

παύεσθαι

Αρχαία και σύγχρονα διονυσιακά δρώμενα.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέ-

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το

1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών και την Ένωση Ελλήνων Φυσι-

κών, θέλοντας να μυήσει μέσω της διαδραστικής οδού τα

παιδιά στον κόσμο των φυσικών επιστημών, διοργάνωσε

την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016, μαθητική συνάντηση

με τίτλο «Το απάνθισμα των φυσικών επιστημών». 

Στη συνάντηση αυτή ανταποκρίθηκαν μαθητές από σχολεία

διαφόρων Δήμων, όπως του Δήμου   3Β (2ο, 4ο Δημοτικά

Βούλας, 1ο Γυμνάσιο Βούλας, 1ο & 2ο Γυμνάσιο Βάρης)

μαζί και ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το 2ο Δη-

μοτικό Κορωπίου και από ιδιωτικά τα σχολεία «Σταυράκη»,

«Ποριώτου», «Ιορδανάκειον», «Δελασάλ» και «Πασχάλης».

Η εκδήλωση, τελούσε υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής και πραγματοποι-

ήθηκε σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Θετικών

Επιστημών Ρούσσο Γιώργο και τη Σχολική Σύμβουλο Γενι-

κής Παιδαγωγικής Ευθύνης  Ιωαννίδου Σοφία. 

Η αυλαία της εκδήλωσης άνοιξε με την ομιλία του Χάρη

Βάρβογλη, Φυσικού, Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Συνήθεις παρανοήσεις
στη Φυσική και την Αστρονομία». 
Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι επιδείξεις πειραμάτων στα

οποία, μάλιστα, μπορούσαν να συμμετέχουν και τα παιδιά!

Οι μαθητές έγιναν έτσι, για λίγη ώρα, μικροί επιστήμονες

και κατανόησαν, βιωματικά πλέον, έννοιες που διδάσκονται

από τα σχολικά βιβλία.  Οι μικροί μαθητές παρακολουθού-

σαν μαγεμένοι τα πειράματα και είχαν μάλιστα την ευκαιρία

να πειραματιστούν και οι ίδιοι, εκτελώντας απλά πειράματα

και μαθαίνοντας, συγχρόνως, μέσω αυτών βασικές ιδιότη-

τες της ύλης.

Παράλληλα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου,

λειτούργησε χώρος επίδειξης με ρομποτικές κατασκευές

της Lego Education. Στο εργαστήριο STEM (Science, Tech-

nology, Engineering and Mathematics),  οι μαθητές ενημε-

ρώθηκαν για τον τρόπο κατασκευής ενός ρομπότ και τις

δυνατότητες που αυτό προσφέρει και αντιλήφθηκαν με τον

πλέον εύγλωττο τρόπο ότι η τεχνολογία συνιστά την απάν-

τηση σε πολλά σύγχρονα προβλήματα. Στόχος του εργα-

στηρίου αυτού ήταν να γίνει κατανοητό από τους μαθητές

πόσο σημαντική είναι η «συνεργασία» μεταξύ των Μαθη-

ματικών και των άλλων Θετικών Επιστημών με την Τεχνο-

λογία και τη Μηχανική, που αποτελούν για τον άνθρωπο τα

μέσα αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 

Γεμάτα εμπειρίες, εικόνες, αλλά και αναμνηστικά αποχώ-

ρησαν οι μαθητές.  

“Το απάνθισμα των φυσικών επιστημών” στο Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
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Eνα  εκατομμ. ευρώ τόκους πλήρωσε ο Δήμος Παλλήνης στην  Reds

Κατά τη συνάντηση εκπροσώπων του

Υπουργείου Εσωτερικών της Περιφέ-

ρειας Αττικής και του Δήμου Χαλαν-

δρίου, στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ατ-

τική 2014-2020» αποφασίστηκε η εκ-

πόνηση δύο «πιλοτικών»

Επιχειρησιακών Σχεδίων με περιοχές

εφαρμογής την Περιφερειακή Ενό-

τητα Βόρειου Τομέα Αθηνών και συγ-

κεκριμένα τον Δήμο

Χαλανδρίου και έναν ακόμη

Δήμο, που θα προταθεί από

την Περιφερειακή Ενότητα

της Δυτικής Αττικής.

Λαμβάνοντας υπόψη το εν-

διαφέρον που έχει εκδηλω-

θεί έως σήμερα για το

σχεδιασμό και υλοποίηση

προγραμμάτων για τους

Ρομά και τον βαθμό «ωριμό-

τητας» αυτού του ενδιαφέ-

ροντος, έγινε αποδεκτό να

δρομολογηθούν τα δυο εν

λόγω προγράμματα στην

Αττική, με κοινό τόπο για

τους συμμετέχοντες, ότι η

υλοποίηση των σχεδίων

δράσης για τους Ρομά, στο

πλαίσιο της νέας προγραμματικής πε-

ριόδου, πρέπει να διαρθρώνεται γύρω

από 4 βασικούς πυλώνες ενεργειών:

Στέγαση, Εκπαίδευση, Απασχόληση,

Υγεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης

εκπρόσωποι από την ΜΟΔ Α.Ε., την

ΕΥΣΕΚΤ & τον μελετητή εκπόνησης

της ΠΕΣΚΕ.

Στόχος της συνάντησης ήταν η διε-

ρεύνηση των προβλημάτων, των αρ-

μοδιοτήτων, των προοπτικών και των

δυνατοτήτων ολοκληρωμένων σχε-

δίων δράσης για τους Ρομά που περι-

λαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ

«Αττική 2014-2020».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καρα-

μέρος δήλωσε σχετικά: "Στεκόμαστε

εδώ και 18 μήνες στο πλευρό του

Δήμου Χαλανδρίου για το φλέγον ζή-

τημα του καταυλισμού των Ρομά στο

Νομισματοκοπείο.

Η διοίκηση του Δήμου αντιμετωπίζει

με σοβαρότητα και ρεαλισμό το θέμα.

Πολύ σημαντική ήταν και η πρωτοβου-

λία του υφυπουργού Εσωτερικών

Γιάννη Μπαλάφα για την επίλυση του

θέματος. Έτσι βρισκόμαστε αισίως

στου δρόμου τα μισά καθώς αξιοποι-

ούμε τα εργαλεία και της Περιφέρειας

Αττικής, στη συμφωνία των φορέων

για την εκπόνηση ενός πιλοτικού προ-

γράμματος με στόχο την οριστική

λύση στο ζήτημα της στέγασης των

Ρομά του Χαλανδρίου.

Διανομή Προϊόντων

«Χωρίς Μεσάζοντες»
O Δήμος Παλλήνης,  για 20η φορά, συνεχίζει να υλοποιεί

την πρωτοβουλία της Διανομής Προϊόντων «Χωρίς Με-

σάζοντες»!

Έτσι, μετά την δημοπράτηση προσφορών των παραγω-

γών αγροτικών προϊόντων, επιλέχθηκαν οι πιο συμφέρου-

σες προσφορές, με γνώμονα την ποιότητα και το χαμηλό

κόστος για τους καταναλωτές.

Κάντε τις παραγγελίες σας στην ιστοσελίδα που δημι-

ούργησε ειδικά ο Δήμος: www.marketpallinis.gr, ώστε

οι παραγωγοί να θέσουν υπόψη των καταναλωτών τα

προς διάθεση προϊόντα τους, αλλά και οι καταναλωτές

να επιλέξουν τα προϊόντα και να τα προμηθευτούν.

Οι παραγγελίες επίσης μπορούν να γίνουν και στα Δημο-

τικά Καταστήματα του Δήμου Παλλήνης, έως και την Τε-

τάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016.

Η Διανομή Προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες», θα γίνει το

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016, στην οδό Ιθάκης 12 στον

Γέρακα, μπροστά από το Δημαρχείο.

Πιλοτικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για τους Ρομά 

Χαλανδρίου από Περιφέρεια και τον Δήμο Χαλανδρίου

Έντονη παρέμβαση έκανε ο δημοτικός

σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης,

Νεκτάριος Καλαντζής, στη συνεδρίαση

του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης,

σχετικά με το θέμα της οφειλής του

δήμου προς την εταιρεία Reds για την

γνωστή υπόθεση του τριγώνου Καμπά

στην Κάντζα. 

Σε ερώτηση που έκανε ο Ν. Καλαντζής

προς το δήμαρχο ζήτησε να μάθει αν τε-

λικά τα χρήματα δόθηκαν στην εταιρεία

από το ταμείο του δήμου και πόσα, και αν

πλέον ο δήμος είναι ελλειμματικός στο

ταμείο του. Ο δήμαρχος Αθ. Ζούτσος,

απάντησε ότι πλέον τα χρήματα δόθηκαν

στην εταιρεία, με το ποσό να αγγίζει τα

πέντε εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ότι

το ταμείο του δήμου Παλλήνης είναι στο

όριο μη χρεοκοπημένο, μετά από αυτή

την δυσμενή εξέλιξη για την πόλη. 

Ο Νεκτάριος Καλαντζής μιλώντας για το

θέμα ανέφερε: «Πώς είναι δυνατόν, μετά
τις άστοχες ενέργειες του δημάρχου
Παλλήνης, να εκτινάχθηκε το ποσό οφει-

λής ένα εκατομμύριο περισσότερο,
(1.020.000 ευρώ) που αφορά τόκους και
δικαστικά έξοδα, ενώ θα μπορούσαμε να
το είχαμε αποφύγει; Το συν ένα εκατομ-
μύριο ευρώ, δε θα μπορούσαμε να το εί-
χαμε γλιτώσει ως δήμος και να πήγαινε
για άλλες ανάγκες, στα σχολεία της
πόλης για παράδειγμα, που είναι σε προ-
κάτ, που δεν έχουν ασφαλή δάπεδα στα
προαύλια, ούτε καν μονώσεις στα ταβά-
νια; Με ένα εκατομμύριο ευρώ, δεν θα
μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει ένα σύγ-
χρονο ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδα
για τους κατοίκους της πόλης ή δεν θα

μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα καλό
δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας στην
πόλης, απ΄  άκρη σ΄ άκρη; Πόσους αθλη-
τικούς συλλόγους με παιδιά, θα μπορού-
σαμε να είχαμε στηρίξει και πόσες
αθλητικές εγκαταστάσεις θα μπορούσαμε
να βελτιώσουμε, όπως το γήπεδο ποδο-
σφαίρου στο Γέρακα; Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα δεν διεκδικούμε για
αναπλάσεις στα ιστορικά κέντρα Γέρακα
και Παλλήνης και ούτε βούληση υπάρχει
για λύση του αποχετευτικού στην πόλη,
βλέποντας τα πράγματα πιο ρεαλιστικά
πλέον. Οι κινήσεις του δημάρχου όλο το
προηγούμενο διάστημα κόστισαν στους
δημότες 5.000.000 ευρώ από το ταμείο
του δήμου, πράγμα πρωτοφανές για έναν
ΟΤΑ, όπου πλέον τα χρήματα καλά καλά
δεν θα φθάνουν ούτε για την μισθοδοσία
του προσωπικού, σε ένα δήμο που θέλει
να λέγεται σύγχρονος, όταν ούτε το δη-
μαρχείο της πόλης δεν έχει ασφαλισμένο
για πυρκαγιά, με αποτέλεσμα σήμερα να
πληρώνουμε ζημιές εκατοντάδων χιλιά-

δων ευρώ που προέκυψαν από τη φωτιά
στο δημοτικό κατάστημα της πόλης.
Το χαμένο 1.000.000 ευρώ για την Αν-
θούσα, το Γέρακα και την Παλλήνη έχει
όνομα και επίθετο υπευθύνου, που δεν
είναι άλλος από τον σημερινό δήμαρχο
Παλλήνης, σε μια διοίκηση που οδηγεί
την πόλη πίσω, χωρίς όραμα και χωρίς κα-
νένα σχέδιο για την επόμενη μέρα στο
δήμο», κατέληξε ο Ν. Καλαντζής.

της σύνταξης: Επειδή μας αρέσει η αλή-

θεια και η ιστορία, θα πρέπει να θυμί-

σουμε ότι το χρέος προς την Reds δεν

είναι δημιούργημα του παρόντος δημάρ-

χου. Το ζήσαμε όταν ξεκίνησε από τη Δη-

μαρχία Κωνσταντά και μετέπειτα

Γκοτσόπουλου. Για να λέμε τα πράγματα

με το όνομά τους. Σε ποιο δικαστικό ση-

μείο το παρέλαβε ο νυν δήμαρχος και

πώς το διαχειρίστηκε είναι άλλο ζητού-

μενο.

Κάποιοι προηγούμενοι, πάντως, χαρίστη-

καν στην Reds...

Μόνιμοι έλεγχοι στα νομικά 

πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο, που κοινοποιείται στο

υπουργείο Εσωτερικών, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

(ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες να υπο-

βάλουν έως τις 29 Φεβρουαρίου τα οικονομικά στοιχεία

του Δ΄ τριμήνου του 2015 για όλα τα Νομικά Πρόσωπα

Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύουν.

Παράλληλα,  το ΥΠΕΣΔΑ κάνει γνωστό ότι από 1η Φε-

βρουαρίου θα αναρτά κάθε μήνα τη λίστα με τα ΝΠΙΔ των

ΟΤΑ, «που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ και που
έχουν ενσωματώσει τα οικονομικά τους στοιχεία στις βά-
σεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ». 
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Oι δυσλειτουργίες της Task Force
Ερώτηση του ευρωβουλευτή 

Κώστα Χρυσόγονου  

Τις ευθύνες που υπάρ-

χουν για την αναποτε-

λεσματική λειτουργία

της Task Force αναζή-

τησε με ερώτησή του

προς την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ο Κώστας

Χρυσόγονος. Με

αφορμή έκθεση του Ευ-

ρωπαϊκού Ελεγκτικού

Συνεδρίου στην οποία καταγράφηκαν αδυναμίες και έλ-

λειψη αποτελεσματικότητας της Ομάδας Δράσης για την

Ελλάδα, ο Ευρωβουλευτής κάλεσε την Επιτροπή να κι-

νήσει διαδικασία απόδοσης ευθυνών αλλά και να βελτιώ-

σει τα κακώς κείμενα στη νέα Υπηρεσία Στήριξης των

Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με αυτό τον τρόπο θα

μπορούσαν να αποφευχθούν επιλογές και στρατηγικές

που συμβάλλουν μονίμως στην περαιτέρω πτωχοποίηση

των Ελλήνων και δεν αποφέρουν κανενός είδους βελ-

τίωση της ελληνικής οικονομίας.

Σε δύσκολη θέση φαίνεται ότι βρίσκεται ο Πρόεδρος του

Ευρ. Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος ενώ εμ-

ποδίζει από το Νοέμβριο του 2015 την προώθηση στην Κο-

μισιόν ερώτησης του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκου

Χουντή για τη διαγραφή των δανείων της ΝΔ και του

ΠΑΣΟΚ- μετά την αντίδραση του Ν. Χουντή- δεν αναλαμ-

βάνει την πολιτική ευθύνη τελικής απόρριψής της. 

Όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Ε.Κ., μετά από νέα

όχληση του Έλληνα ευρωβουλευτή (τέσσερεις μήνες μετά

την κατάθεσή της) ο Πρόεδρος του ΕΚ «ακόμα εξετάζει το
παραδεκτό της ερώτησης»!!!!

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Χουντής, με ερώτησή του το Νο-

έμβριο καταδείκνυε, βάσει στοιχείων, ότι η Κομισιόν απέ-

κρυψε γεγονότα κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και

έκανε τα «στραβά μάτια» για τη διαγραφή του χρέους της

ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Οι υπηρεσίες όμως του Ευρωκοινοβου-

λίου, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο M. Σούλτς,

αιτήθηκαν την απόσυρση της επίμαχης ερώτησης με το αι-

τιολογικό ότι «ο ρόλος της Κομισιόν δεν είναι… η δημόσια
παροχή πληροφοριών για μεμονωμένα δάνεια από μια
τράπεζα, που έχει ανακεφαλαιωθεί με κρατική βοήθεια».

Επιπλέον, καλούσαν τον Ευρωβουλευτή να αποσύρει το

σχετικό ερώτημα καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα

υποβαλλόταν στον Προέδρο του Κοινοβουλίου για να απο-

φασίσει για το παραδεκτό η όχι του ερωτήματος.

Ο Ν. Χουντής, αρνήθηκε να αποσύρει την ερώτηση του κι

απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ε.Κ.,

M. Σουλτς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι : «Το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να “παίρνει επάνω

του” την ερμηνεία των Συνθηκών, ότι δήθεν οι Συνθήκες
απαγορεύουν την δημοσιοποίηση πληροφοριών για σκαν-
δαλώδη δάνεια κομμάτων, αλλά αντίθετα θα έπρεπε να
πρωτοστατεί και να ενθαρρύνει τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο. Θεωρώ κ. Πρόεδρε ότι, όχι μόνο δεν θα πρέπει να

αποσύρω το συγκεκριμένο ερώτημα που μου ζητάνε οι υπη-

ρεσίες σας, αλλά θα πρέπει να είναι ένα από τα κρίσιμα

ερωτήματα, που θα πρέπει να τεθούν και προφορικά στους

εκπροσώπους της Κομισιόν,

στη επικείμενη συνεδρίαση

της Οικονομικής και Νομι-

σματικής Επιτροπής

(ECON).» (d.t.16/12/2015).

Σχολιάζοντας ο Έλληνας

ευρωβουλευτής τόνισε:

«Είναι απαράδεκτο, σε μία

περίοδο αυστηρής λιτότη-

τας και τεράστιας οικονομικής κρίσης, όπου το κύριο θέμα

στην Ελλάδα είναι τα «κόκκινα δάνεια», και χιλιάδες οικο-

γένειες κινδυνεύουν να βρεθούν στους δρόμους λόγω αδυ-

ναμίας αποπληρωμής τους, να θεωρούνται «μεμονωμένα»

και «εμπιστευτικά» δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αξίας πε-

ρίπου 230 εκατομ. ευρώ (!!). Ο Πρόεδρος Σούλτς, τέσσε-

ρεις μήνες μετά την κατάθεση της ερώτησης, δεν έχει

ακόμα αποφανθεί για το παραδεκτό της, όπως ενημερώ-

θηκα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μετά και από νέο μου διά-

βημα. Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του ΕΚ παρά το φόρτο

εργασίας του, έχει αναλάβει και το ρόλο «προστάτη» ΝΔ

και ΠΑΣΟΚ».

σ.σ. Κατά τα άλλα ψάχνουν από τον πένητα να καταθέσει

και το αίμα του για να καλύψουν τις τρύπες που οι ίδιοι δη-

μιούργησαν και δημιουργούν.
Την επικίνδυνη απόφαση της εμ-

πλοκής του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο που

μεθόδευσε η ΕΕ με τη στήριξη της

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  - ΑΝΕΛ, κα-

ταγγέλλει η Ευρωκοινοβουλευτική

Ομάδα του ΚΚΕ σε ερώτησή της

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώ-

στας Παπαδάκης στην ερώτησή

του τονίζει τα παρακάτω:

"Την εμπλοκή του ΝΑΤΟ και τη διε-

ξαγωγή ναυτικής επιχείρησής του

στο Αιγαίο, με πρόσχημα τον

έλεγχο των προσφυγικών και με-

ταναστευτικών ροών, αποφάσισαν

οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στη

σύνοδό τους στις Βρυξέλλες,

έπειτα από σχετικό αίτημα της

Γερμανίας, της Ελλάδας και της

Τουρκίας, όπως δήλωσε ο Γενικός

Γραμματέας του.

Η ΕΕ - ταυτόχρονα με την προ-

ώθηση του επικίνδυνου σχεδίου

της για «Ευρωπαϊκή Συνοριοφυ-

λακή - Ακτοφυλακή»- μεθόδευσε

από κοινού με το ΝΑΤΟ την ανά-

θεση «φύλαξης» των ελληνοτουρ-

κικών συνόρων στο ΝΑΤΟ, ενώ

είναι γνωστό ότι το ΝΑΤΟ δεν

αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των

μελών του, προώθησε με στρατιω-

τικές επεμβάσεις αλλαγές συνό-

ρων σε πολλές περιοχές και

στηρίζει ανοιχτά, όπως κι η ΕΕ,

τις τουρκικές προκλήσεις και πα-

ραβιάσεις στο Αιγαίο και την

Κύπρο.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δή-

λωσε πρόσφατα ότι η Επιτροπή

χαιρετίζει όλες τις σχετικές συζη-

τήσεις «διαχείρισης των προσφυ-
γικών ροών και των εξωτερικών
συνόρων», αν και στην πράξη έχει

αποδειχθεί ότι οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κι

η Ε.Ε. προκάλεσαν τον πόλεμο

στη Συρία, στήριξαν κι εξέθρεψαν

το «ΙSIS» και ευθύνονται για την

τραγωδία των προσφύγων. 

Τα γεγονότα αυτά καταρρίπτουν

τον ισχυρισμό ότι η εμπλοκή του

ΝΑΤΟ αφορά μόνο τα τουρκικά σύ-

νορα και αποκαλύπτουν τις τερά-

στιες ευθύνες της

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η

οποία όχι μόνο συμφώνησε, αλλά

και πρότεινε την εμπλοκή του

ΝΑΤΟ, πιστή στο δόγμα του ευ-

ρωατλαντισμού.

Υπενθυμίζουμε δε ότι διακηρυγμέ-

νος στόχος ισχυρών ιμπεριαλιστι-

κών δυνάμεων  και της Τουρκίας

είναι η συνδιαχείριση του Αιγαίου

υπό ΕυρωΝΑΤΟϊκή ομπρέλα.

Ερωτάται η Επιτροπή: 

Πώς τοποθετείται στο θέμα της

συνδιαχείρισης στο Αιγαίο υπό Ευ-

ρωΝατοική ομπρέλα, στην εμ-

πλοκή του ΝΑΤΟ στα ελληνικά

σύνορα στο Αιγαίο που είναι παρά-

γοντας αμφισβήτησης των κυριαρ-

χικών δικαιωμάτων της Ελλάδας

και μεγάλων κινδύνων για το λαό

μας;"
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΟΥ ΚΚΕ

To ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των μελών του!
Ερώτηση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ  

για τη διεξαγωγή ναυτικής επιχείρησης στο Αιγαίο

Σε ρόλο «προστάτη», ο Σούλτς, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 

για τη διαγραφή των δανείων τους!

Νίκος Χουντής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συμπράττουν στην απόκρυψη των ευθυνών;
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943-21001
22943-21033, Fax: 22940 28063
Επικοινωνία :  Τζιβιτζής Σταύρος
Email: stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr 
ΑΡ. ΠΡΩΤ :  1184
Ραφήνα 17.2.2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(ΜΟΝΙΜΟ & ΕΠΟΧΙΑΚΟ)

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου 
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή,  όπως θα προκύψει
από τη χαμηλότερη τιμή με συμ-
πλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€)
προϋπολογιζόμενης δαπάνης
52.858,575 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.) 
Η προμήθεια αφορά τα έτη 2016 και
2017 και η συνολική δαπάνη για την
προμήθεια υπολογίζεται στο ποσό

των 46.777,50 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.13% 6.081,075 € ήτοι η συ-
νολική δαπάνη θα ανέλθει σε
52.858,575 €  και θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του έτους
2016 και 2017 συγκεκριμένα τον
κωδικό: 20.6063.02
Αναλυτικά ανά έτος : 
Έτος 2016 έως 31/12/2016 ενδει-
κτική δαπάνη  30.000,00 € (συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Έτος 2017 έως λήξη της σύμβασης
ενδεικτική δαπάνη  22.858,575 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο δημοτικό κατά-
στημα Ραφήνας, που βρίσκεται
στην οδό Αραφηνίδων  Αλών 12 και
ενώπιων της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού μέχρι και  την 29
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ και ώρα 10.15 π.μ. έως ώρα
10.30΄π.μ (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).Μετά τις 10.30
π.μ καμία προσφορά δεν θα γίνεται
δεκτή. 
Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά ή δι΄ άλλου
τρόπου μέχρι και της προηγουμέ-
νης του διαγωνισμού εργασίμου

ημέρας. Προσφορές που κατατέθη-
καν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δε-
κτές.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λά-
βουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που ασχολούν-
ται με την κατασκευή, εμπορία και
διάθεση των παραπάνω ειδών.
Η  εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε ποσοστό εγγυητική επιστολή
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχον-
τος για ποσό που θα καλύπτει το
2% του προϋπολογισμού άνευ του
Φ.Π.Α ήτοι (935,55€)
Η πλήρης Διακήρυξη αναρτάται στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου 
(www.rafina-pikermi.gr).
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιο-
λογητικά συμμετοχής και την παρα-
λαβή της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμό-
διοι υπάλληλοι: Τζιβιτζής Σταύρος,
Κάκαρης Ευάγγελος -  Τηλ.: 22943
21033-35,  
Email: stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΛ6-Σ0Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ 

αριθ. 2η/1-02-2016 Τακτικής 
συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κρωπίας
Αριθμ. Απόφασης 13/2016

ΘΕΜΑ
«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.
242/2012 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά στην έγ-
κριση πρότασης τροποποίησης εγ-
κεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου
Παραλίας Αγίου Δημητρίου στα ΟΤ
84-85 και ΚΧ82 και μερική τροπο-
ποίηση αυτής στα ΟΤ 84 και ΚΧ
82Β».
Στο Κορωπί σήμερα στις 1η του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, μετά από την
με αριθμ. Πρωτ. 1361/28-01-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσι-
εύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε
σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
κατά το οποίο προσήλθαν οι παρα-
κάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχαιρίνας Θεοφάνης, Πρόεδρος
2. Αδάμ Ελένη, Γραμματέας
3. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου,
Αντιπρόεδρος
4. Ντούνης Ανδρέας
5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ
6. Γρίβας Θεόδωρος
7. Κορωνιάς Αντώνιος
8. Γιαννάκος Νικόλαος
9. Πιέτρης Δημήτριος
10. Λέκκας Δημήτριος
11. Μάλλιου Αδαμαντία
12. Ντούνης Σταμάτιος
13. Θεοχάρη- Μπούτση Γεωργία (Γωγώ)
14. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος
15. Κιούσης Κωνσταντίνος
16. Μιχαιρίνα Δήμητρα
17. Δήμας Γεώργιος
18. Λειβαδίτου Αγγελική (Άγκη)
19. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική (Κική)
20. Δημοπούλου -Φραγκογιάννη
Μαργέττα
21. Κιούση Αθηνά
22. Κερασιώτης Διονύσιος
23. Πρόφης Θωμάς
24. Δήμα Βασιλική
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκίκας Γεώργιος του Νικολάου]
2. Πολίτης Παναγιώτης
3. Γκιόκα Αμαλία
4. Αθανάτου - Παπακωνσταντίνου Ελένη
5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος
6. Αθανασίου Στέλλα
7. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης
8. Βράχας Ανδρέας
(Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προ-
σκλήθηκαν)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Ρεμπάπης Ευάγγελος
(Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης)
Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκε-
ται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν.
Κιούσης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό-
μιμη απαρτία εφ’ όσον σε σύνολο
αριθμού Δημοτικών Συμβούλων 33
παρευρίσκονται οι 24 o Πρόεδρος κη-
ρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάτα-
ξης αποσύρεται.
Το 15ο θέμα συζητήθηκε πριν το
20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου κατά την εισήγηση του 2ου
θέματος θέτει υπόψη του Συμβου-
λίου την με αριθμό 9/2016 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την
απόφασή της αυτή ομόφωνα ειση-
γείται την επικαιροποίηση της υπ’
αριθμ. 242/2012 απόφασης Δ.Σ. και
την έγκριση της μερικής τροποποί-
ησης της αρχικής πρότασης, ώστε,
τηρουμένων όλων των νόμιμων δια-
δικασιών, να ολοκληρωθούν οι απα-
ραίτητες ενέργειες από μέρος του
Δήμου και να διαβιβαστεί στο αρμό-
διο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) για την
έκδοση σχετικής Διοικητικής Πρά-
ξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην με αριθμό πρωτ. 1129/2016 ει-
σήγηση των τεχνικών υπηρεσιών. η
οποία έχει όπως παρακάτω:
Με την υπ’ αριθμ. 242/2012 Από-
φαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-
θηκε η πρόταση τροποποίησης στα
ΟΤ 84-85 και ΚΧ 82 του Εγκεκριμέ-
νου Ρυμοτομικού Σχεδίου Παρα-
λίας Αγίου Δημητρίου. Με την εν
λόγω πρόταση τροποποίησης προ-
τάθηκε η αλλαγή χάραξης των ρυ-
μοτομικών και οικοδομικών
γραμμών στο εν λόγω ΟΤ, με προ-
σαρμογή τους στις οριστικά εγκε-
κριμένες γραμμές οριοθέτησης του
ρέματος Γαλάζιας Ακτής και παρα-
ρεμάτων αυτού, ώστε να είναι δυ-
νατή η ολοκλήρωση της Πράξης
Εφαρμογής και η κύρωση αυτής. Εν
συνεχεία, και αφού τηρήθηκαν οι
νόμιμες διαδικασίες τροποποίησης
ρυμοτομικών σχεδίων, ο πλήρης
φάκελος διαβιβάστηκε στο αρμόδιο
ΣΥΠΟΘΑ για έγκριση. Το ΣΥΠΟΘΑ
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρέμα
της Γαλάζιας Ακτής είναι ιδιαίτερου
φυσικού και περιβαλλοντικού εν-
διαφέροντος διαβίβασε την εν
λόγω πρόταση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ,
κρίνοντας ως αρμόδιο όργανο αυτό
για την έγκρισή της.
Επιπλέον μετά από συνάντηση που
έγινε με το αρμόδιο τμήμα του
ΥΠΑΠΕΝ κρίθηκε απαραίτητο να
γίνει μερική τροποποίηση της ανω-
τέρω πρότασης διότι όπως, πάγια,
κρίνεται από το Σ.τ.Ε. «… αναδιά-
ταξη των χώρων αυτών για τις
ανάγκες μείζονων πολεοδομικών
παρεμβάσεων είναι επιτρεπτή υπό
τον όρο ότι με την αναδιάταξη αυτή
δεν θα μειώνεται, κατ’ αρχήν, η
έκταση των κοινοχρήστων χώρων
και δεν θα εξουδετερώνεται οι κύ-
ριος προορισμός τους» (Απόφαση
Σ.τ.Ε. 3059/2009 κ.ά.).
Από τον έλεγχο όμως της πρότασης
τροποποίησης προέκυψαν τα εξής:
Οι προβλεπόμενοι από το Ε.Ρ.Σ. Κ.Χ
στις θέσεις που αυτό τροποποιείται
έχουν εμβαδόν επιφανείας
6.642,15τμ, και, μετά την αρχική
πρόταση τροποποίησης το εμβαδόν
τους ανέρχεται σε 6.380,82τμ, υπο-
λείπονται δηλαδή κατά εμβαδόν επι-
φανείας 260,43τμ των ήδη
εγκεκριμένων. Απαιτείται επομένως
ή αύξηση της επιφανείας των Κ.Χ.
κατά τουλάχιστον 260,43τμ
Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η
μείωση της επιφανείας του Ο.Τ. 84,
έτσι, που η τελική επιφάνεια των
Κ.Χ. μετά την τροποποίηση, όπως
φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας
1:500, να ανέρχεται σε 6.749τμ +
36τμ = 6758,98τμ>6.642,15τμ με
την τήρηση της διαδικασίας δημο-
σιότητας της παραπάνω τροποποί-
ησης με τις διατάξεις του
Ν.Δ/17-7-1923.
Στην παραπάνω επιφάνεια των Κ.Χ.
δεν προσμετράται η ζώνη που ανή-
κει στο οριοθετημένο τμήμα του ρέ-
ματος.(Πρ.Επ. ΣτΕ 2/1996).
Με βάση την κείμενη νομοθεσία
απαιτείται για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας να γίνουν οι απαιτού-
μενες δημοσιεύσεις –επιδόσεις,
σχεδιαγράμματα βάσει προδιαγρα-
φών, υποβολή τυχόν ενστάσεων
απ’ τους θιγόμενους, βεβαιώσεις
Δημάρχου και Τεχνική-Αιτιολογική
Έκθεση, τα οποία εν συνεχεία θα
διαβιβαστούν στο αρμόδιο ΚΕΣΥ-
ΠΟΘΑ και σε συνδυασμό με το φά-

κελο της αρχικής πρότασης τροπο-
ποίησης θα εγκριθούν και θα εκδο-
θεί σχετική Διοικητική Πράξη.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανω-
τέρω, λόγω της επικείμενης συζή-
τησης του θέματος από το
ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ότι έχουν παρέλθει 4
χρόνια από τη λήψη της αρχικής
Απόφασης Δ.Σ. και της αλλαγής
που απαιτείται ως αναφέρθηκε ανα-
λυτικά παραπάνω η λήψη σχετικής
απόφασης για την επικαιροποίηση
της υπ’ αριθμ. 242/2012 απόφασής
του και την έγκριση της μερικής
τροποποίησης της αρχικής πρότα-
σης, ώστε, τηρουμένων όλων των
νόμιμων διαδικασιών, να ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες ενέργειες από
μέρος Δήμου και να διαβιβαστεί
στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
για τη έκδοση σχετικής Διοικητικής
Πράξης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου εισηγείται την
επικαιροποίηση της με αριθμό
242/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και την μερική τροπο-
ποίηση της αρχικής πρότασης, σύμ-
φωνα με τα παρακάτω, και καλεί τα
μέλη του Συμβουλίου να αποφασί-
σουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού
έλαβε υπ’ όψη:
1. Την με αριθμό 242/2012 από-
φαση του Δ.Σ. Κορωπίου.
2. Την με αριθμό 9/2016 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3. Την σχετική πρόταση μερικής
τροποποίησης της αρχικής πρότα-
σης σύμφωνα με το τοπογραφικό
διάγραμμα.
4. Την σχετική τεχνική έκθεση.
5. Την με αριθμ. Πρωτ. 1129/2016
εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών.
6. Την εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ.
242/2012 απόφαση Δ.Σ. που αφορά
στην έγκριση πρότασης τροποποί-
ησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού
Σχεδίου Παραλίας Αγίου Δημητρίου
στα ΟΤ 84-85 και ΚΧ82 και εγκρίνει
την μερική τροποποίηση αυτής στα
ΟΤ 84 και ΚΧ 82Β σύμφωνα με το
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα
και την τεχνική έκθεση που αποτε-
λεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας, ώστε, τηρουμένων όλων των
νόμιμων διαδικασιών, να ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες ενέργειες από
μέρος Δήμου και να διαβιβαστεί
στο αρμόδιο όργανο (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
για τη έκδοση σχετικής Διοικητικής
Πράξης.
Oρίζει 15 ημέρες από την επίδοση
της παρούσας ή την τελευταία δη-
μοσίευσή της στον τύπο για την
υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις πε-
ραιτέρω ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Μιχαιρίνας Θεοφάνης
Η Γραμματέας Αδάμ Ελένη
Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος
του Κω/νου 

Tα Μέλη
Ντούνης Ανδρέας, Γρινιεζάκης Εμ-
μανουήλ, Γρίβας Θεόδωρος, Κορω-
νιάς Αντώνιος, Γιαννάκος Νικόλαος
Πιέτρης Δημήτριος, Λέκκας Δημή-
τριος, Μάλλιου Αδαμαντία, Ντού-
νης Σταμάτιος, Θεοχάρη-Μπουτση
Γεωργία, Κωνσταντάρας Κων/νος,
Κιούσης Κων/νος, Μιχαιρίνα Δήμη-
τρα, Δήμας Γεώργιος, Λειβαδίτου
Αγγελική, Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγ-
γελική Δημοπούλου-Φραγκογιάννη
Μαργέττα, Κιούση Αθηνά, Κερα-
σιώτης Διονύσιος, Πρόφης Θωμάς
Δήμα Βασιλική, Ρεμπάπης Ευάγγε-
λος

Ακριβές Αντίγραφο
3-02-2016

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

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.-Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr  /  http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:   16-2-2016
Aρ. Πρωτ.:    6222

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
προκηρύσσει  ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογι-
ζόμενης δαπάνης 180.000,00 € (με ΦΠΑ 23%) για την υπηρεσία ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ & ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ με
κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ είτε για το σύνολο είτε ανά ομάδα επί του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού και πιο συγκεκριμένα για 3 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ Α (61.950,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 23 %)
ΟΜΑΔΑ Β (60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.23 %)
ΟΜΑΔΑ Γ (24.325,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 23 %)

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας), του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 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 Τεχνική Μελέτη με α/α  11/2016 και την με αρ. Πρωτ.  6186/16-2-2016 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 15-3-2016 και ώρα
λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική
προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δη-
μοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, 18-2-2016 Παρασκευή 19-2-2016 Τρίτη 15-3-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ώρα 10:30
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  http://www.promitheus.gov.gr/www.promitheus.gov.gr) ακο-
λουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού: 20953
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές  προσφορές που αφορούν για όλες ή και για επιμέρους από τις 3 βα-
σικές ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των εργασιών τις κάθε ομάδας
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
ποσό 2.925,50 € ή για προσφορά ανά ομάδα:

Ομάδα Α   1.239,00€ Ομάδα Β   1.200,00€ Ομάδα Γ    486,50€

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου    “http://www.vvv.gov.gr" www.vvv.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Π ε ρ ι λ ή ψ ε ι ς =  Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς  -  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί ,  τ η λ .  2 1 0 6 0 3 0 6 5 5 ,  6 9 3 7 1 5 3 0 5 2 ,  p r e s s @ e b d o m i . c o m
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΥ-

ΚΟΥ “Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ”

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΥΚΟΥ  “Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ” ,

αισθάνονται την ανάγκη και την υποχρέωση να εκφρά-

σουν δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους τους φί-

λους για την παρουσία τους στην εκδήλωσή για την

κοπή της πίτας που έγινε στις 14/2/2016.

Η συμμετοχή και τα καλά σας λόγια, θα γίνουν δύναμη

και κουράγιο δικό μας, ώστε να συνεχίσουμε να δημι-

ουργούμε και να παλεύουμε για το καλό του τόπου μας

και των συμπολιτών μας.

Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε :

Τον κ. Δήμαρχο: Κιούση Δημήτριο, τον Αντιδ. Γιαννάκο Νίκο,

Κορωνιά Αντώνη, πρόεδρο κοινωφελούς Μανώλη Γκρινιεζάκη

,την επικεφαλής αντιπολίτευσης Αθηνά Κιούση, τον Δημ. Σύμβ.

Διονύση Κερασιώτη, τον πρόεδρο του συλλόγου   Αγ. Γεωρ-

γίου Ψαρρά Δημήτρη, τον πρόεδρο του συλλόγου  Αγ. Μαρί-

νας Κουντούρη Κώστα, τους εκπρόσωπους του Συλ. Γον. και

Κηδ. Δημ. Σχ. Αγ. Μαρίνας Σπανού Μαρία και Εύη Γεωργά, και

τον εκπρόσωπο ΑΜΕΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ Γιώργο Νικολό-

πουλο.

ΕΒΔΟΜΗ
210 6030655

6939153052

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

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

ΑΔΑ: 7Σ1ΡΩ16-0ΥΨ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943-21001, 22943-
21033, Fax: 22940 28063
Επικοινωνία :  Τζιβιτζής Σταύρος
Email: stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr 
ΑΡ. ΠΡΩΤ :   1209
Ραφήνα 17/2/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟ-
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕ-
ΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙ-
ΚΕΡΜΙΟΥ ΜΕ Δ.Τ. «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑ-
ΒΟΥΝΙΔΗΣ» ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2 (ΕΙΔΩΝ ΜΑ-
ΝΑΒΙΚΗΣ) ΚΑΙ 4 (ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟ-
ΠΟΙΕΙΟΥ).
Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου
προκηρύσσει πρόχειρο επαναλη-
πτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-
τερη τιμή,  όπως θα προκύψει από
τη χαμηλότερη τιμή ή τη μεγαλύ-

τερη έκπτωση στη  μέση τιμή λιανι-
κής πώλησης, του Δελτίου Πιστο-
ποίησης Τιμών της Περιφέρειας
Αττικής (κατά περίπτωση)  συνολι-
κής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
για τις κατηγορίες 2 & 4 ποσού
14.923,75€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.) 
Η  προμήθεια αφορά τις  παρακάτω
κατηγορίες τροφίμων: 2ηΚΑΤΗΓΟ-
ΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ, 4η ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ : ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ.
Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο δημοτικό κατά-
στημα Ραφήνας, που βρίσκεται
στην οδό Αραφηνίδων  Αλών 12 και
ενώπιων της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού μέχρι και  την
Δευτέρα  29η Φεβρουαρίου 2016
και ώρα 12:30. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλ-
λονται με οποιονδήποτε τρόπο, με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε
περίπτωση αποστολής των φακέ-
λων μέσω ταχυδρομείου ή υπηρε-
σιών courier, θα περιέρχονται στο
δήμο μέχρι την προηγούμενη εργά-
σιμη ημέρα από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λά-
βουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά
και νομικά πρόσωπα που ασχολούν-

ται με την κατασκευή, εμπορία και
διάθεση των παραπάνω ειδών.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της συνολι-
κής προϋπολογισθείσης δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση που η προσφορά του
διαγωνιζόμενου, θα αφορά μέρος
των υπό προμήθεια ειδών ( μία ή
περισσότερες ομάδες του προϋπο-
λογισμού ), η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ορίζεται σε ποσοστό
2% επί του αντίστοιχου αθροίσμα-
τος του προϋπολογισμού των προ-
σφερόμενων ομάδων.
Η πλήρης Διακήρυξη αναρτάται στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
(www.rafina-pikermi.gr).
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή
της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τζιβιτζής
Σταύρος, Κάκαρης Ευάγγελος -  Τηλ.:
22943 21033-35,  
Email: stzivitzis@0164.syzefxis.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ

24 Φεβρουαρίου, 18.30, Τε-

χνόπολης Δήμου Αθηναίων

Για 5η συνεχή χρονιά διοργα-

νώνεται στην Ελλάδα το Get

In The Ring, ο κορυφαίος

διαγωνισμός για startups με

επίκεντρο τη δικτύωση, τις

επιχειρήσεις και τις επενδύ-

σεις. Πρόκειται για μια διεθνή

μάχη επενδύσεων που δίνει

την ευκαιρία σε startups να

διαγωνιστούν στην αρένα

του παγκόσμιου Ring, παρου-

σιάζοντας την επιχειρηματική

τους ιδέα και διεκδικώντας

χρηματοδότηση.

Ο Περιφερειακός τελικός του

Get In the Ring θα διεξαχθεί

στις 24 Φεβρουαρίου 2016

και ώρα 18.30 στην Τεχνό-

πολη Δήμου Αθηναίων (Αε-

ροφυλάκιο 1) με την

συμμετοχή των καλύτερων

startups της Νότιας Ευρώπης

(Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κό-

σοβο κ.α), τα οποία θα ταξι-

δέψουν στην Αθήνα για να

διεκδικήσουν τη θέση τους

στο Διεθνή τελικό που θα

πραγματοποιηθεί κατά τη

διάρκεια του Παγκόσμιου Συ-

νεδρίου Επιχειρηματικότητας

2016 στην Κολομβία.

Η μεγαλύτερη μάχη των startups 

παγκοσμίως επιστρέφει στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καραολή & Δημητρίου 38α  
Παιανία 07-01-2016
Ταχ. Κωδ. : 19002                                                                                 

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης υπαλλήλων  Δήμου
Παιανίας έτους 2016.

Α Π Ο Φ Α Σ Η    14
Ο  Δήμαρχος Παιανίας,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του
Ν.2503/1997 «Διοίκηση,οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και
176 του Ν.3584/2007.
4. Την υπ’αριθ.72/2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Παι-
ανίας, με θέμα συμπλήρωση της αρ.
72/2012 προηγούμενης απόφασης
του ιδίου, περί καθιέρωσης 24ωρης
λειτουργίας όλες τις ημέρες της
εβδομάδας και τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες των Υπηρεσιών Καθα-
ριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και
΄Υδρευσης του Δήμου μας,  η
οποία εγκρίθηκε με την αριθ.
31422/26100/2013 απόφαση του Γ.
Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1627/τ.Β΄/1-7-2013).
5. Την αριθ.πρωτ.:19135/30-12-
2015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α’)
7. Την  αριθ. πρωτ.: 2/2015/ΔΕΠ/5-
1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου

Οικονομικών Γεν. Γραμμ. Δημ/κης
Πολ.Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους.
8. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμέ-
νων των Υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με τις οποίες, για να αν-
τιμετωπισθούν έκτακτες ή επείγου-
σες υπηρεσιακές ανάγκες για το
έτος 2016, απαιτείται πρόσθετη και
υπερωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού.
9. Την μείωση του προσωπικού του
Δήμου λόγω συνταξιοδοτήσεων
καθώς και την αδυναμία πρόσλη-
ψης προσωπικού λόγω αναστολής
των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.

Αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε υπερωριακή, νυχτε-
ρινή και εργασία Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών, μέσα στα όρια που
προβλέπουν οι διατάξεις του
Ν.4354/2015  για το υπηρετούν μό-
νιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του
Δήμου Παιανίας έτους 2016 ως εξής:
1. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΕΠ
Α. Για  σαράντα πέντε (45) μονί-
μους υπαλλήλους στον Κ.Α.10-
6012.001  με τίτλο «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία μονίμων
υπαλλήλων Οικονομικής & Διοικητι-
κής Υπηρεσίας» έχει προϋπολογι-
στεί πίστωση 42.400,00 €.
2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α. Για τριάντα δύο  (32) μονίμους
υπαλλήλους στον Κ.Α.20-6012.001
με τίτλο «Αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων
Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλε-
κτροφωτισμού» έχει προϋπολογι-
στεί πίστωση 59.800,00. €
3.  ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α.  Για  δέκα τέσσερις (14)  μονί-
μους υπαλλήλους στον Κ.Α. 25-
6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλ-
λήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης &
Αποχέτευσης» έχει προϋπολογι-

στεί πίστωση  21.600,00 €.
4. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. Για έξι (6) μονίμους υπαλλήλους
στον Κ.Α.35-6012.001 με τίτλο «Απο-
ζημίωση για  υπερωριακή εργασία μο-
νίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας
Πρασίνου» έχει προϋπολογιστεί πί-
στωση 5.600,00€.
5. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Α.  Για δυο (2) μονίμους υπαλλή-
λους στον Κ.Α.45-6012.001 με
τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία μονίμων υπαλλήλων Υπη-
ρεσίας Νεκροταφείου» έχει προ-
ϋπολογιστεί πίστωση 2.000,00 €.
6. ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Α. Για δεκατέσσερις (14) μονίμους
υπαλλήλους στον Κ.Α.30-6012.001
με τίτλο «Αποζημίωση για υπερω-
ριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων
Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» έχει
προϋπολογιστεί πίστωση 12.600,00€.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΚΕΠ
Α.  Για  δέκα (10) υπαλλήλους

Ι.Δ.Α.Χ. στον Κ.Α.10-6022.001 με
τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου Οικονομικής & Διοικητικής Υπη-
ρεσίας»  έχει προϋπολογιστεί
πίστωση 9.228,00 €
2. ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α.Για  δεκαεπτά (17) υπαλλήλους
Ι.Δ.Α.Χ. στον Κ.Α.20-6022.001 με
τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή
εργασία υπαλλήλων αορίστου χρό-
νου Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού »  έχει προϋπο-
λογιστεί πίστωση 15.040,00 €
Η απόφαση αυτή ως πλήρες κείμενο
έχει  αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοι-
νώσεων του Δημοτικού Καταστήμα-
τος , στο Εθνικό Τυπογραφείο και
στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων  Ν. Στάμου

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   1-02-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθμ. Πρωτ.  1544/2016  

Απόφασης Δημάρχου

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απο-
γευματινή απασχόληση στην πρα-
κτικογράφο  του  Δημοτικού
Συμβουλίου    Πετιμεζά Ιωάννα του
Αντωνίου για το α΄εξάμηνο του
2016 έως και 30/06/2016, η οποία
δεν θα υπερβαίνει τις 120ώρες το
εξάμηνο, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση, για την
κάλυψη της ανάγκης τήρησης πρα-
κτικών κατά τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ στο  στο ΚΟΡΩΠΙ
Συμβεβλημένοι στο ΕΟΠΥΥ

Σπουρλής Νικόλαος Ε.

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος

Βασιλίσσης Όλγας 18, Κορωπί, 19400

Παπαδόπουλος Νικόλαος Χ.

Καρδιολόγος 

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 208, Κορωπί, 19400 

Βουλγαράκης Μιχαήλ Κ.

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος  

Δήμα Σ. 2 & Κύπρου, Κορωπί, 19400 

Πικούνης Βασίλειος Ν.

Ενδοκρινολόγος  

Σουρλαντζή Ερμή 11, Κορωπί, 19400 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η δραστική μείωση στην καθημερινή

πρόσληψη ζάχαρης περιορίζει τον

κίνδυνο της παχυσαρκίας και εξα-

σφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα

ζωής, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Με βάση τις κατευθύνσεις που έχει

δημοσιοποιήσει και ο Π.Ο.Υ., θα πρέ-

πει να περιορίσουμε την κατανά-

λωση ζάχαρης στο 10% των

συνολικών θερμίδων που προσλαμ-

βάνουμε καθημερινά.

Μείωση της κατανάλωσης της τάξης

του 5% βοηθά στην πρόληψη των

χρόνιων νοσημάτων που συνδέονται

με την κακή διατροφή, όπως ο διαβή-

της.

Για τη ζάχαρη γνωρίζουμε πόσο κα-

ταστροφική είναι για τα δόντια, αφού

συμβάλλει στη δημιουργία της τερη-

δόνας, όμως η μεγάλη κατανάλωση

ζάχαρης οδηγεί στην εκδήλωση του

λανθάνοντος ή του έκδηλου διαβήτη.

Ο λανθάνων και πολύ περισσότερο ο

έκδηλος σακχαρώδης διαβήτης οδη-

γούν σε παχυσαρκία. Ομοίως και η

υπερκατανάλωση ζάχαρης, που πε-

ριέχεται στα γλυκά, στους χυμούς

και στα ηδύποτα, οδηγεί κατευθείαν

σε παχυσαρκία λόγω πρόσληψης αυ-

ξημένων θερμίδων.

Μελέτη έδειξε πως όχι μόνον συσχε-

τιζόταν με τον κίνδυνο διαβήτη η δια-

θεσιμότητα της ζάχαρης, αλλά όσο

περισσότερο καιρό ήταν εκτεθειμέ-

νος ο πληθυσμός στην πρόσθετη ζά-

χαρη, τόσο υψηλότερα ήταν τα

ποσοστά του διαβήτη. Σύμφωνα με

άλλες μελέτες, η κατανάλωση πολ-

λών αναψυκτικών και φρουτοποτών

με ζάχαρη μπορεί να αυξάνει τον κίν-

δυνο αναπτύξεως υπέρτασης, με την

πίεση να αυξάνεται κατ’ αναλογία με

τα κουτάκια που πίνει κανείς την

ημέρα.

Αμερικανοί ερευνητές προειδοποι-

ούν πως τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης

στη διατροφή μπορούν να προκαλέ-

σουν θανατηφόρες νόσους, ακριβώς

όπως συμβαίνει με τα λίπη που αυξά-

νουν τη χοληστερόλη και θέτουν τον

οργανισμό σε κίνδυνο καρδιαγγει-

ακής νόσου. Πρέπει να σημειωθεί ότι

οι περισσότεροι αγνοούν την ποσό-

τητα της ζάχαρης που καταναλώ-

νουν καθημερινά μέσω των

τροφίμων. Σύμφωνα με μελέτες,

αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εται-

ρείες τροφίμων έχουν προσθέσει ζά-

χαρη στα προϊόντα για να τα κάνουν

πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Περιορίστε τη ζάχαρη για καλύτερη ποιότητα ζωής 210 8237302

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για

τα ρευματικά νοσήματα, που είναι μία από τις πολλές

δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού

Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α), λειτουργεί από το 2007 καθημερινά

από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 16.00.  

Απευθύνεται σε περίπου 2.500.000 συνανθρώπους μας

που πάσχουν από κάποια πάθηση του μυοσκελετικού συ-

στήματος, τις οικογένειες, και τους φίλους/φροντιστές

τους. 

Η Γραμμή δεχόμενη αιτήματα που απαντώνται άμεσα ή

κατόπιν ραντεβού από ειδικά εκπαιδευμένο ψυχολόγο,

παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο υπηρεσιών, ο οποίος

είναι άμεσος, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με δυνατό-

τητα πρόσβασης σε άτομα, που δυσκολεύονται να μετα-

κινηθούν λόγω σωματικής αδυναμίας, έλλειψης χρόνου

ή απομακρυσμένου τόπου διαμονής, αλλά και σε αυτούς

που δυσκολεύονται να συναντηθούν με τον επαγγελμα-

τία ψυχικής υγείας. 

Η υπηρεσία έχει συμπεριληφθεί στον Πι ́νακα Τηλεφω-

νικών Γραμμών Στήριξης για Θέματα Υγείας & Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης που εξέδωσε η Δ/νση

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, προ-

κειμεν́ου να αξιοποιηθεί απο ́ τους επαγγελματιές υγειάς

που εργάζονται στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ.Δ.Υ, έτσι

ώστε να ενισχυθει ́ το ε ́ργο τους στο πεδι ́ο της προ ́λη-

ψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών. 

Ο χαρακτήρας της γραμμής είναι κυρίως υποστηρικτι-

κός και συμβουλευτικός σε θέματα που άπτονται της ψυ-

χικής υγείας ατόμων που πάσχουν από χρόνια ρευματικά

νοσήματα. Εκδηλώσεις άγχους και κατάθλιψης, δυσκο-

λίες στη διαχείριση του νοσήματος (τήρηση του θερα-

πευτικού σχήματος, επικοινωνία με τους επαγγελματίες

υγείας, προσαρμογή του τρόπου ζωής, διαχείριση του

πόνου) αλλά και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις

(οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές) είναι τα συ-

χνότερα ζητήματα που κινητοποιούν τα άτομα να χρησι-

μοποιήσουν τη γραμμή υποστήριξης.  

Σε αυτό τo πλαίσιο, η Γραμμή στοχεύει αφενός στην

πρόληψη διαταραχών της ψυχικής υγείας και αφετέρου

στην διάγνωση τους και την κατάλληλη παραπομπή του

ατόμου σε φορείς που μπορούν να προσφέρουν μια εξα-

τομικευμένη φροντίδα. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α είναι:

- Τμήμα Ενημέρωσης & Υποστήριξης: 210 8237302,

helpline@arthritis.org.gr

- Γραμματεία: 2108847268, info@arthritis.org.gr

Ιατρική υποστήριξη στα ΚΑΠΗ 

του Δήμου 3Β

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια της δημόσιας υγείας οργα-

νώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις: 

Η Εθελόντρια Παθολόγος Παπαμιχαήλ Αγγελική θα βρίσκεται την Πέμπτη

25 Φεβρουαρίου στο ΚΑΠΗ  9.30 - 11.30 

Η Εθελόντρια Διαιτολόγος Μουγκρίδου Μαρίνα, θα δέχεται κάθε Δευτέρα

11 έως 2 το μεσημέρι στο ιατρείο της,  τα μέλη του ΚΑΠΗ Βούλας και Βου-

λιαγμένης. 

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερνούν σε συχνότητα τη μία

φορά το μήνα, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 210 9839350.

Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προ-

κόπη Παυλόπουλου θα τεθούν οι πρωτοβουλίες του

Πανελλήνιου Συνδέσμου Νεφροπαθών που αποσκο-

πούν στη διάδοση της ιδέας της δωρεάς ιστών και

οργάνων σώματος.

Την διαβεβαίωση αυτή παρέσχε ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Συνδέ-

σμου που του διατυπώθηκε κατά την ανακήρυξή του

από το Δ.Σ. ως επίτιμου μέλους του για την διαρκή

και αμέριστη στήριξή του στην ιδέα της δωρεάς

ιστών και οργάνων σώματος στη συνάντηση που

έγινε σήμερα 15/02/2016 στο Προεδρικό Μέγαρο.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του ΕΟΜ

Ανδρέας Καραμπίνης, ενώ από τον Πανελλήνιο Σύν-

δεσμο Νεφροπαθών παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος

Γιώργος Καστρινάκης, ο Αντιπρόεδρος Ξενοφών

Λύρος και ο Γεν. Γραμμ. Γρηγόρης Λεοντόπουλος.

Ακολούθησε συζήτηση σε εγκάρδιο κλίμα όπου οι εκ-

πρόσωποι του Συλλόγου αναφέρθηκαν στο πρό-

γραμμα δράσεων που προγραμματίζονται να

πραγματοποιηθούν σε πανελλήνια κλίμακα και αντάλ-

λαξαν απόψεις με τον Πρόεδρο σχετικά με τις πρω-

τοβουλίες που θα αναληφθούν για το σκοπό αυτό.

Υπό την αιγίδα του Προέδρου η διάδοση της ιδέας

της δωρεάς ιστών και οργάνων σώματος
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Με τη συμμετοχή 63 αθλητών και

αθλητριών ολοκληρώθηκε το 10 Ατο-

μικό Πρωτάθλημα Βετεράνων Αττικής,

που ταυτόχρονα έχει και χαρακτήρα

προκριματικών για το 7ο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις 11

και 12 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη...

Στην κατηγορία 40-49 Πρωταθλητής

Αττικής αναδείχτηκε ο Σταύρος Ρά-

πτης που στον τελικό επικράτησε του

Γιώργου Πετρόχειλου με 3-2. Αξίζει να

σημειωθεί πως ο Πετρόχειλος προκρί-

θηκε ως 1ος από τον όμιλο ως ευνοη-

μένος από την τριπλή ισοβαθμία και

έχοντας καλύτερη διαφορά πόντων

και στη συνέχεια απέκλεισε διαδοχικά

τους Κυριακόπουλο, Τερψίδη και Φά-

καρο με σκορ 3-2. Την 3η θέση κατέ-

λαβαν οι Γιάννης Φάκαρος και Τάσος

Δασκαλόπουλος.

Ο Γιώργος Καρύτσας ήταν ο μεγάλος

νικητής της κατηγορίας 50-59 νικών-

τας στον τελικό τον Κώστα Χολή 3-2.

Ο Χολής αν και προηγήθηκε με 10-8

στο κόντρα σετ έχασε τελικά με 14-

12. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν

οι Μανώλης Δεβετζής και Γιώργος

Ασλάν.

Στην κατηγορία 60+ που προέκυψε

από τη συγχώνευση των 60-64 και

65+, η συμμετοχή του Αλέκου Δέση

προσέδωσε άλλο χρώμα. Ο Δέσης

ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βά-

θρου επικρατώντας του μόνιμου πρω-

ταθλητή Άγγελου Μακρή με 3-1. Το

καρέ των νικητών συμπλήρωσαν οι

Σιψάς και Πλακαντωνάκης κατακτώντας

αμφότεροι το χάλκινο μετάλλιο.

Η Τζένη Πετράκη στην κατηγορία των

γυναικών αναδείχτηκε πρωταθλήτρια

Αττικής νικώντας την Ιωάννα Μαραγκού

με 3-2. Την 3η θέση κατέλαβαν οι Ρένα

Φυλακούρη και Βάκη Σταθά που αν και

ανεξάρτητη φέτος δοκίμασε τις δυνά-

μεις της απέναντι στις βετεράνισσες.

Την πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα από την κατηγορία 40-49

παίρνουν όσοι προκρίθηκαν στο κυ-

ρίως ταμπλό, από την κατηγορία 50-59

οι 12 προκριθέντες από τους ομίλους

και οι 4 νικητές των αγώνων κατάτα-

ξης, καθώς και όλοι οι συμμετέχοντες

και συμμετέχουσες των κατηγοριών

60-64, 65+ και γυναικών.

H φωτογραφία είναι του Ηρακλή Γερογιάννη

1o Ατομικό Πρωτάθλημα επιτραπέζιας 

αντισφαίρισης Βετεράνων Αττικής 

Εσωτερικό τουρνουά ποδο-

σφαίρου δημοτικών σχο-

λείων οργανώνει, Μάρτιο

και Απρίλιο, με θέμα “τη

φιλία” ο Αρης Βούλας.

Πρόκειται για μία πρωτο-

βουλία που στόχο έχει την

ενθάρρυνση των σχέσεων

των παιδιών μεταξύ τους,

να γνωριστούν καλύτερα

και να γνωρίσουν το άθλημα

του ποδοσφαίρου μέσα από

την καθοδήγηση των ειδι-

κών και προπονητών του

Αρη.

Οι αγώνες θα γίνουν μεταξύ

των τεσσάρων δημοτικών

σχολείων της Βούλας και

κάθε ομάδα σχολείου θα

έχει καθοριστεί από τον γυ-

μναστή του σχολείου.

Οι μαθητές θα μεταβούν

στο γήπεδο συνοδεία γο-

νέων συνοδών και εκεί θα

τους παραλάβει ο προπονη-

τής του Άρη και οι αγώνες

θα είναι διάρκειας δύο ημι-

χρόνων.

Ο Αρης θα φροντίσει για

την παρουσία νοσοκόμου

πρώτων βοηθειών, διαιτη-

τών, διακριτικών εμφανί-

σεων και εξοπλισμού

αγώνα.

Την τελευταία Κυριακή θα

γίνουν απονομές με μετάλ-

λια σε όλα τα παιδιά και κύ-

πελλο στη νικήτρια ομάδα.

Θα ακολουθήσει αγώνας

επίδειξης μεταξύ της ομά-

δας τζούνιορ του Αρη και

επίλεκτων μαθητών από

όλα τα σχολεία.  

Οι αγώνες ξεκινούν στις 28

Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. με

το 1ο και 4ο Δημοτικό.

Υπεύθυνοι του  τουρνουά

είναι ο Αλ. Μπολοβίνος

6944311958 και ο Αγγ. Μα-

κρής 6937 232369

Οι αγώνες θα γίνουν στο

δημοτικό στάδιο Βούλας

στις παρακάτω ημερομη-

νίες:

28.2-ώρα 6 & 7μ.μ.  

6.3-ώρα 6 & 7 μ.μ.  

20.3-ώρα 6 & 7 μ.μ.

3.4-ώρα 13.30 & 14.30 και

απονομές

Εσωτερικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 

Δημοτικών Σχολείων Βούλας “Για τη Φιλία”

Ο Αρης Βούλας ευχαριστεί ιδιαίτερα τους διευθυντές των τεσσάρων δημοτικών σχολείων για την

καλή συνεργασία. Η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση του Αρη, που τίμησε τους διευθυντές.

Ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό 

η Θέτις Βούλας με 3-0 

Οι αθλήτριες της Θέτιδας έδειξαν σε ένα ματς γιορτή να

το ευχαριστιούνται και να αποδίδουν κατά διαστήματα

πολύ καλό βόλεϊ. Πλέον η “Θέτις” αφήνει πίσω της τον

θεσμό του Κυπέλλου με ένα ιστορικό, μέχρι το επόμενο,

πλσάρισμα, καθώς ήταν η πρώτη συμμετοχή και η πρώτη

φορά στην φάση των "8" και κοιτά το ματς πρωταθλήματος

με το Αιγάλεω εκτός έδρας την Κυριακή (21/2).

Τα σετ: 19-25, 07-25, 18-25

Διαιτητές: Ζώης - Ράντσιου

Θέτις Βούλας (Σωτηρόπουλος) Μελετιάδη 1 (1 μπλοκ), Φραγκιαδάκη

5 (5/35 επ., 22% υπ. - 22% άριστες), Τουρνάκη 7 (7/29 επ., 47% υπ. -

34% άριστες), Χριστοδούλου 6 (4/17 επ., 2 άσοι), Φωτεινού 1 (0/4 επ.,

1 άσο), Λεωνίδου 4 (1/1 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Κερασιώτη -λ (43% υπ.

- 14% άριστες) / Καράμπαλη -λ, Ζήση Π. 1 (1/1 επ.), Αναγνώστου, Γα-

λανού, Ζήση Χρ., Αλεξανδροπούλου.

Ολυμπιακός (Κοβάτσεβιτς) Γιώτα 17 (7/11 επ., 4 άσοι, 6 μπλοκ), Κων/νου

14 (12/30 επ., 1 άσο, 1 μπλοκ, 43% υπ. - 24% άριστες), Μαλασάι 11

(10/22 επ., 1 άσο, 44% υπ. - 33% άριστες), Λαμπρούση 6 (5/10 επ., 1

μπλοκ), Χριστοδούλου 6 (2/2 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 6

(2/10 επ., 1 άσο, 3 μπλοκ), Κονόμι -λ (88% υπ. - 50% άριστες).
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NAUTICAL CLUB KATIKON VOULIAGMENIS

Βουλιαγμένη 14.2.2016

Αρ. Πρωτ. 3057

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της 05.02.2016 καλούνται τα μέλη

του Ν.Ο.Κ.Β. στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα

29.2.2016 και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του Ομίλου μας. Σε

περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναλη-

φθεί την Κυριακή 06.0.3.2016 και ώρα 12.00 π.μ. με τα ίδια θέματα

ημερησίας διατάξεως και στον ίδιο χώρο.

Θέματα: 

1. Απολογισμός έτους 2015

2. Ανάγνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής

3. Προϋπολογισμός έτους 2016

4. Έγκριση Απολογισμού 2015, Προϋπολογισμός 2016 και απαλ-

λαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Φιλικά
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Α. Δημητρακόπουλος α/α Ειδικ. Γραμματέας

Ε. Τερζόπουλος

Πριν λίγες μέρες, η Χώρα μας, έπειτα

από πρόσκληση της Ελληνικής Ολυμ-

πιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), φιλοξένησε,

τον νέο Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμ-

πιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Γερμανό,

Τόμας Μπαχ, με την ευκαιρία της βρά-

βευσης των καλύτερων αθλητών και

αθλητριών, για τις Διεθνείς, επιτυχίες

τους τη χρονιά που έφυγε καθώς και

τους προπονητές τους.

Στη γιορτή, παραβρέθηκαν, ο Υφυ-

πουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντο-

νής, (πριν λίγο, μάλιστα, είχαν

ανακοινωθεί και οι επιχορηγήσεις «ψί-

χουλα» προς τις Αθλητικές Ομοσπον-

δίες) καθώς επίσης, εκπρόσωποι των

Ομοσπονδιών και βέβαια οι Χορηγοί.

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομα

τους, αυτοί, οι τελευταίοι, ήταν οι κυ-

ρίως καλεσμένοι. Για να δούνε και

τους «κόπους τους», αφού η Κυβέρ-

νηση έχει δηλώσει αδυναμία για τη

χρηματοδότηση της προετοιμασίας

των αθλητών μας για το Ρίο.

Την ίδια ώρα, βεβαίως, χαρίζει 30 εκα-

τομμύρια ευρώ, λεφτά των Ελλήνων

φορολογουμένων, στους ιδιοκτήτες

των ανωνύμων εταιρειών, της ΠΑΕ

ΑΕΚ και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για

την κατασκευή των γηπέδων τους.

Τι σημασία έχει, αν οι συντάξεις κό-

βονται κατά 35%, ή 50%…

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπια-

κής Επιτροπής (ΕΟΕ) κ. Καπράλος,

στην προσφώνηση του, δεν αναφέρ-

θηκε καθόλου στα «ψίχουλα» της κρα-

τικής επιχορήγησης προς τον

Αθλητισμό. Αντιθέτως, είπε τα καλύ-

τερα προς τους χορηγούς, οι οποίοι

πίσω από τις σπουδαίες επιτυχίες των

αθλητών μας, με το αζημίωτο, έκαναν

τη δουλειά τους.

Και βέβαια, «τσιμουδιά» για τα χιλιά-

δες παιδιά σε όλη τη χώρα, που δεν

έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και

να γυμναστούν, γιατί οι γονείς δεν

έχουν να πληρώσουν…

Σχετικά τώρα με τον υψηλό επισκέπτη

κ. Τόμας Μπαχ, Πρόεδρο της ΔΟΕ, η

οποία ΔΟΕ, το 1984 άνοιξε συνειδητά

τις πόρτες της και μπήκαν μέσα οι πο-

λυεθνικές ως μαινόμενοι ταύροι, μετα-

τρέποντας τα Ολυμπιακά Αθλήματα σε

επικερδείς επιχειρήσεις και εστίες δια-

φθοράς.

Μάθαμε, λοιπόν από το ρεπορτάζ, ότι

ο κ. Μπαχ επισκέφθηκε καταυλισμούς

προσφύγων, συνομίλησε με παιδιά, και

δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει κάποια

από αυτά, μετά από δύο μήνες, που θα

γίνει η γιορτή της Ολυμπιακής Φλόγας

για το Ρίο.

Όλα καλά και άγια μέχρι εδώ, αλλά τι

γίνεται με τα παιδάκια που εξακολου-

θούν και πνίγονται στο Αιγαίο και τα

άλλα που τα δολοφονούν οι βόμβες

των συμμάχων, ή τα εκατομμύρια που

χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα ανά

τον κόσμο από πείνα, και δυστυχία;

Εννοείται ότι η Διεθνής Ολυμπιακή

Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από

εκπροσώπους όλων των χωρών μελών

της, τους λεγόμενους «αθανάτους»,

είναι ένας οργανισμός που προάγει,

μέσω του αθλητισμού, τα «ολυμπιακά»

ιδεώδη και κυρίως την Ειρήνη σ΄ όλον

τον κόσμο…

Στην πραγματικότητα, η ΔΟΕ έχει εξε-

λιχθεί σε ένα όργανο εξυπηρέτησης

των πολυεθνικών επιχειρήσεων και

των στρατηγικών επιδιώξεων του ιμ-

περιαλισμού. Τα όσα έχουν αποκαλυ-

φθεί τα τελευταία χρόνια για το βίο και

την πολιτεία των «αθανάτων» επιβε-

βαιώνουν το παραπάνω συμπέρασμα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η φιέστα, με τη

συμμετοχή του κ. Μπαχ, λειτούργησε

ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για αυ-

τούς που έχουν μετατρέψει τον αθλη-

τισμό σε εμπόριο και τους αθλητές σε

σύγχρονους «μονομάχους».

Τους αθλητές, που αντιμετωπίζονται

ως αναλώσιμη πρώτη ύλη για την πα-

ραγωγή των υπερκερδών για τους

«ιδιοκτήτες» τους. Τους αθλητές που

υποχρεώνονται να ζήσουν στο σκο-

τεινό κόσμο της παραγωγής των υψη-

λών επιδόσεων και των ρεκόρ, που

σακατεύονται και πεθαίνουν από τα

φάρμακα και τις μεθόδους των εργα-

στηρίων παραγωγής «υπεραθλη-

τών»…

Και κάτι ακόμα, που πρέπει να το

έχουμε καθαρό, τα λεφτά τα βγάζουν

3,4,5,6, άντε 10 χιλιάδες αθλητές σε

όλο τον κόσμο, τους υπόλοιπους που

είναι εκατομμύρια, τους τρώει το

μαύρο σκοτάδι.

* Ο Νίκος Γεωργόπουλος έχει κατακτήσει

στο σπριντ 28 εθνικούς τίτλους, περισσό-

τερους από οποιονδήποτε άλλον Έλληνα

αθλητή Στίβου, σε οποιοδήποτε αγώνισμα.

Αυτό όχι μόνο γιατί μετείχε σε 2 ατομικά

και ένα ομαδικό, αλλά ακόμη διότι έμεινε

στην κορυφή των δρόμων ταχύτητας μια

δεκαπενταετία.

Η βιτρίνα της ΔΟΕ και η «κολυμβήθρα του Σιλωάμ»

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ*

Η Επιτραπέζια Αντισφαίριση

στη Γαλλία
Και αθλήτριες του Αρη Βούλας

Η Ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση θα εκπροσωπήσει με 7

αθλήτριες στο τουρνουά της World Junior Circuit της διεθνούς

ομοσπονδίας (I.T.T.F.). Διεξάγεται στο ΜΕΤΖ της Γαλλίας από

17/2 έως 21 Φεβρουαρίου και εκεί φτάνουν οι νεάνιδες ΕΛΕΝΗ

ΣΟΦΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ του Τελαμώνα Σαλαμίνας  και

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ  του  Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι κορασίδες  ΦΟΙΒΗ ΠΕΧΛΙ-

ΒΑΝΙΔΗ,  ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ και  ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ  του

Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 και  ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

του ΓΑΟ Πειραιά .Τις αθλήτριες θα καθοδηγήσουν οι προ-

πονητές ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  του  Γ.Σ. ΑΡΗ ΒΟΥ-

ΛΑΣ και ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ του Τελαμώνα Σαλαμίνας.

Οι αγώνες περιλαμβάνουν τα αγωνίσματα του απλού, του

διπλού και του ομαδικού σε νέους, νεανίδες, παίδες και κο-

ρασίδες. Συμμετέχουν 239 αθλητές και αθλήτριες (132

αγόρια και 107 κορίτσια ) από 27 χώρες.




