
Η Οικονομία της Ελλάδος, σήμερα. Προβλήματα και Λύσεις

Ηλεκτρονική Μονάδα

Βάσης Παραγωγής
To νέο μέσο συναλλαγής

Η οικονομία της ΕΛΛΑΔΟΣ σήμερα είναι γνωστή

τοις πάσοι και δεν έχω σκοπό να κομίσω «γλαύκα ες
Αθήναις».

Απλώς περιγράφω, για την αρτιό-

τητα της εισηγήσεώς μου:

― ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προ-

ϊόν) το 2008, 354,6 $ USD. Το 2013,

242,2 USD (ANT) δηλαδή υπέστη

ΜΕΙΩΣΗ 112,4 δις – το 1/3 περίπου

– ή 31,70%.

― ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 1990: 31,1 δις

(71,7%), Το 2000, 141δις (104,4%).

2010, 329,5 (148,3%) και το 2014

349,3 δις ή 188,9% του ΑΕΠ. Δη-

λαδή την τελευταία 25ετία υπέρ εντεκαπλασιάστηκε

σε απόλυτους αριθμούς!

― Η ΑΝΕΡΓΙΑ Στην Ευρωζώνη είναι στο 11% στην

Ε.Ε. των 28, 9,5% στην ΕΛΛΑΔΑ 25,2% (2015),

στους δε νέους ξεπερνάει το 48%.

― ΛΟΥΚΕΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέχρι το 2013 είχαν

κλείσει 230.000 επιχειρήσεις (800.000 θέσεις εργα-

σίας) και άλλες ΕΛΛΕΙΜΑ με στον κύκλο εργασιών

άνω του 20% (ΓΣΕΒΕΕ).

που σημαίνει:

― ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ οικονομικής δραστηριότητας και

αγωνιώδης αγώνας επιβίωσης των περισσοτέρων,

εξ’ όσων ακόμη λειτουργούν. Υπάρχουν βέβαια και

επιχειρήσεις εντός και εκτός εισαγωγικών που

ακόμα και... ανθοφορούν.       Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ενα μεγάλο παρών από

τα 3Β στο Money Show
Σελίδα 13

Απορρίφθηκαν

οι ενστάσεις για το

Αθλητικό Κέντρο Βούλας
Σελίδα 7

Ενδιαφέρουσα
συνέντευξη με τον
Δημήτρη Καζάκη 

στο επόμενο φύλλο

Μαρκόπoυλο:“Η πόλη μου
όπως τη θέλω”  Σελίδα 3

Eάν δ' έχωμεν χρήμαθ',
έξομεν φίλους 

Mένανδρος, αρχαίος Έλληνας

συγγραφέας 342-291 

Η Βάρκιζα δεν θα “λουλουδίσει”
φέτος 

την 
Άνοιξη!

Σελίδα 6
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Είναι ειδικές περιπτώσεις εκτός θέματος που δεν αλ-

λοιώνουν τη γενική εικόνα. Εξ’ άλλου, πάντα υπήρχαν

τέτοιες περιπτώσεις· ακόμα και στην περίοδο της γερ-

μανικής στρατιωτικής κατοχής. Είναι οι εξαιρέσεις! Θε-

μιτές και αθέμιτες.

― 10, 30 ή 50 χιλιάδες αυτοκτονίες; Ασαφής και αλ-

ληλοσυγκρουόμενος αριθμός. Άλλα στοιχεία δίνει η

ΕΛΣΤΑΤ, άλλα η ΕΛ.ΑΣ. Είναι λίγες όμως οι 10 χιλιά-

δες; Ρωτάω.

― 300.000 χιλιάδες Έλληνες νεο-μετανάστες με πα-

νεπιστημιακά διπλώματα και μεταπτυχιακά (190.000) το

2015. Αποτελούν το 63% του συνόλου των μετανα-

στών. Το 50% των μεναταστών ήταν ΑΝΕΡΓΟΙ.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, εισροή μεταναστευ-

τικού ρεύματος – τσουνάμι- από την εγγύς και Μέση

Ανατολή και την Αφρική, ανθρώπων κατατρεγμένων,

εξαθλιωμένων με διαφορετική πολιτισμική υπόσταση

και θρησκεία – βασικό στοιχείο του πολιτισμού.

Αυτά τα βασικά στοιχεία που ανέφερα, τηλεγραφικά,

λίγο πολύ γνωστά, χωρίς να είναι όλα, συνθέτουν την

εικόνα της καταστροφής και της διάλυσης. Κι όποιος

ακόμα δεν την έχει αντιληφθεί γιατί “αυτός προσωπικά
αντέχει”, μοιάζει με τον υγιή ακόμα που περιφέρεται

εν μέσω πλήθους μολυσμένων.

Ωραία! Τι ωραία δηλαδή Κακά, ψυχρά κι ανάποδα.

Σκέτη καταστροφή. Ούτε σε πόλεμο...

Τί κάνουμε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την κα-

τάσταση; Θ’ αναφερθώ και πάλι τηλεγραφικά για την

κρίση, γιατί το θέμα μου είναι εξειδικευμένο και όχι γε-

νικό. Είναι το νέο Μέσον ανταλλαγής συναλλαγής και

αποταμίευσης – κεφαλαιοποίησης.

Αλλά για να φτάσουμε στο ειδικό θέμα μας, πρέπει

πάλι να αποτολμήσουμε μια γενική αναφορά στις δια-

ζευκτιτές προτάσεις εξόδου από την κρίση.

Η μια πλευρά που κυβερνά και διαχειρίζεται την κρίση,

μας υποδεικνύει και μας επιβάλλει σταδιακά, αυτό που

της υποδεικνύουν οι... «θεσμοί», δηλαδή οι ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ

και εκπρόσωποι των Σάιλοκ (των δανειστών).

Να είμαστε δηλαδή «καλά παιδιά», να κάνουμε ότι μας

υποδεικνύουν, γιατί κατέχουν την «τεχνογνωσία» -

το νόου χάου – να δίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι “εξε-

τάσεις” αξιλόγησης για να παίρνουμε τη “δόση” μας, με

την φρούδα ελπίδα κάποτε να απεξαρτηθούμε!

Θυμάστε την πρώτη φορά, στο 1ο μνημόνιο, το 2010,

τί μας είπαν; ότι σε ένα χρόνο, άντε το πολύ δύο, θα

βγαίναμε από την κρίση.Εχουν περάσει έξη χρόνια,

έχουν επιβληθεί ένα σωρό μέτρα, έχουν ψηφιστεί

πάνω από 500 νόμοι, έχουν βρεθεί στο δρόμο 1,5 εκα-

τομμ. άνθρωποι, το 1/3 των Ελλήνων ζει κάτω από το

όριο της φτώχειας ή στις παρυφές του, ενώ άλλο 1/3

ζει σε ανασφάλεια, με μειωμένο το επίπεδο διαβίωσης

και με συμπτώματα κατάθλιψης. Αυτό λέγεται στα-

διακή γενοκτονία και δεν υπερβάλλω. εθνική, κοινω-

νική και ανθρωπιστική κρίση.

Ξεπουλάμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της  πατρί-

δας μας, που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας με

τον ιδρώτα και το αίμα τους. Πουλάμε, το κυριότερο,

την αξιοπρέπειά μας, αντί πινακίου φακής, στους εταί-

ρους και ...φίλους μας! 

Παραβιάζουνε κατάφωρα το Σύνταγμα, τις παρακαταθή-

κες μας, τα δικαιώματα των απογόνων μας, την ιστορία

μας, το μέλλον της φυλής μας, χάριν μιας «ιδέας»: Της

«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»! Τί να πώ; και οι άλλες

ιδέες; Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η αξιο-

πρέπεια, το εθνικό καθήκον, το χρέος στους αιώνιους

ΠΡΙΝ και στους ΜΕΤΑ;... Ή δεν θα υπάρχει «μετά»;...

Δεν αναλύω άλλο τη μια πλευρά.  

Η άλλη πλευρά, η αντιμνημονιακή τί λέει;  

Τί λένε λοιπόν εκείνοι που επιμένουν να «αμαρτά-

νουν;» (Σε αντιδιαστολή με τη μνημονιακή πλευρά, που

ομολόγησε την “αμαρτία της” όταν παρίστανε την αν-

τιμνημονιακή! Θυμάστε το “ουδείς αναμάρτητος” του

Σαμαρά και την κωλοτούμπα του Τσίπρα που ζήλεψε τη

“γλύκα” της μεταμέλειας, που αισθάνθηκαν οι προγε-

νέστεροι αυτού;) Η άλλη πλευρά λέει ότι το χρέος είναι

μη βιώσιμο, επαχθές, και άδικο – το έχουμε πληρώσει

πέντε φορές, στους τοκογλύφους με επιτόκια 9, 11 και

17% (Κεφαλογιάννης: 1 δις του 1985, πληρώθηκε το

2010 56 δις). Ακόμη και σήμερα με τα μνημόνια που

μας «ελάφρυναν» τα επιτόκια – αρχικά το 2010  με

5,25%, αργότερα με 3 και κάτι τώρα με 1 και κάτι, όταν

η ΕΚΤ δανείζει τις τράπεζες με μηδενικό σχεδόν επι-

τόκιο και η Γερμανία δανείζεται από τις «αγορές» των

τσακαλιών με 0,75% έως αρνητικό επιτόκιο, ενώ εμείς,

λόγω «αξιολόγησης» των «οίκων», δανειζόμασταν με

7%. Αυτά λένε για το χρέος οι «Αντιμνημονιακοί».

Αυτά έλεγαν μέχρι πρόσφατα και οι κυβερνητικοί και η

συνυπεύθυνη πλέον, “αντιπολίτευση”, εξαπατώντας το

Λαό και περιφρονώντας την εκφρασμένη βούληση του

ελληνικού Λαού με το Δημοψήφισμα, της 5ης Ιουλίου.

Έκαναν Κοινωνικό πραξικόπημα την επομένη του Δη-

μοψηφίσματος. Κατήργησαν τη Δημοκρατία, χωρίς να

χρειαστούν τα τανκς, χωρίς καν τα ΜΑΤ. Με παραπλά-

νηση εκβιασμό και απάτη.

Λένε ακόμη οι αντιμνημονιακοί, να διεκδικήσουμε τις

γερμανικές οφειλές – 162 δις προ τόκων.

Λένε ακόμη πως για ν’ ανατάξουμε την οικονομία μας

και ν’ ανακτήσουμε πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώ-

ματα, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μιαν ανα-

πτυξιακή πολιτική – μιαν αναστάσιμη πορεία, ημέρες

που είναι, πρέπει να καταργηθούν άμεσα τα μνημόνια.

Να σπάσουμε τις αλυσίδες μας. Δεν υποδουλώνεται

μια χώρα, χωρίς να πέσει μια τουφεκιά, παρά μόνον αν

υπάρξουν “εφιάλτες” που θ’ ανοίξουν τις κερκόπορτες.

Κι αυτό έγινε. Μας πέρασαν τις αλυσίδες με απάτη.

Ξέρω τι λέω: Είναι ο σωστός όρος. Τις πέρασαν σιγά –

σιγά. Για δοκιμή, για λίγο κι όσο πάει, τις σφίγγουν κι

άλλο, κι άλλο. Και συνηθίσαμε, εξοικειωθήκαμε με το

δηλητήριο της σκλαβιάς, σε μικρές δόσεις, όπως ο Μυ-

θριδάτης. Πάθαμε ψυχο-κοινωνικό Μυθριδατισμό.

Αποδέσμευση λοιπόν από τις εκβιαστικές δεσμεύσεις

των Μνημονίων, λέει η άλλη πλευρά και συμφωνώ από-

λυτα.

«Μα”, θα πουν κάποιοι καλοπροαίρετοι και καλόπιστοι

συμπατριώτες μας, «έχουμε υπογράψει· έχουμε δε-
σμευτεί. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Είναι αρχή
του Διεθνούς Δικαίου. Pacta sunt servanta!

Ναι, βέβαια. Αλλά πρέπει να τηρούνται οι συμφωνίες

που έχουν καταρτισθεί ελευθέρως και αμφοτεροβα-

ρώς, όπως και στο Ιδ. Δίκαιο. Γι’ αυτό είναι ακυρώσιμες

αυτές οι συμφωνίες. Εξ’ άλλου υπάρχει μια υπερτέρα

αρχή του Δ.Δ.: salus populi suprema lex esto. (Η σωτη-

ρία των λαών – και της πατρίδας είναι υπέρτατος

νόμος).

«Ναι, αλλά θα μας βάλουν πιο σκληρά κάπιταλ κον-
τρόλς. Θα μας κλείσουν τη στρόφιγγα με τα ευρώ και
δεν θα ‘χουμε φάρμακα, πετρέλαιο, τίποτα».

Και έτσι μπαίνω στο κυρίως θέμα μου. Η άλλη

πλευρά, η Αντι-μνημονιακή λέει, «επιστροφή στο
εθνικό νόμισμα» και έχει δίκιο.

Συνέχεια στη σελ. 19

Τρεις νέες ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ
στα 3Β Σελ. 6

Ναι μεν άθεος, αλλά και απαίδευτος
Ηλία Σταμπολιάδη Σελ. 8

Είμαστε τόσο απαθείς ή ηλίθιοι; Ιωάννης

Φωκάς Σελ. 8

“Το νόημα της Ανάστασης” Φαίδρα Φραγ-

κομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Χορός: κάντε το πρώτο βήμα... Ηλέκτρα Βε-

νετσάνου Σελ. 10

Lets do It στους Δήμους Σελ. 12

Εκ Διαλεκτισμού, ρεαλισμού άρχεσθαι Πέ-

τρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Μπουζουκομάγαζο στη Βούλα Σελ. 16

Στην Α1 Γυναικών η Θέτις! Σελ. 23

Εις υγείαν των κορόιδων! Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης

Παραγωγής
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Με δεκάδες συμμετοχές, ολοκληρώθηκε ο Διαγωνι-

σμός Σχεδίου – Εικονογράφησης, που διοργάνωσε ο

Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»,

για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με τίτλο: «Η
Πόλη μου! Όπως τη θέλω και όπως τη φαντάζομαι!».
Η φαντασία, οι τεχνοτροπίες και τα μηνύματα κατέ-

πληξαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής του Δήμου,

δυσκολεύοντας σημαντικά την επιλογή των επικρα-

τέστερων έργων!

Νικητές αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι μαθητές:

Στέφανος Τσιαμούλης, από την Α' τάξη του 2ου Λυ-

κείου Μαρκοπούλου, στο Πόρτο Ράφτη.

Μαρκέλα Νικολάκη, από την Α' τάξη του 1ου Γυμνα-

σίου Μαρκοπούλου.

Μαρία Κουμπή, από τη Β' τάξη του 1ου Γυμνασίου

Μαρκοπούλου.

Μαρίνα Γουσέτη - Σώλου, από τη Γ' τάξη του 2ου Γυ-

μνασίου Μαρκοπούλου.

Στη Γιορτή λήξης του Προγράμματος «Αθλητισμός

και Πολιτισμός για Όλους», που θα πραγματοποιηθεί

στις 8 Ιουνίου 2016, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστή-

ριο Μαρκοπούλου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-

ρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), θα χορηγήσει στους

παραπάνω δημιουργούς, κάρτες ελεύθερης εισόδου,

στον Δημοτικό Κινηματογράφο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», για την κινηματογραφική περίοδο 2016 – 2017.

Τα επικρατέστερα αυτά έργα, θα μεταφερθούν σε με-

γάλες διαστάσεις, σε συγκεκριμένα πλαίσια, στο

Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σταδίου Μαρκο-

πούλου, σε χρόνο που θα οριστεί, έπειτα από συνεν-

νόηση με τους δημιουργούς και τους υπεύθυνους

καθηγητές τους.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου συγχαίρει τους μαθητές για

την επιτυχία τους και θέλει να ευχαριστήσει επίσης

όσους συμμετείχαν με καλή διάθεση και μεράκι στο

Διαγωνισμό!

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

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός στο Δήμο Μαρκοπούλου

Δεύτερο βραβείο η εικόνα της Μαρκέλας Νικολάκη
Τρίτο βραβείο η εικόνα της Μαρίας Κουμπή

Τέταρτο βραβείο η εικόνα της Μαρίνας Γουσέτη-ΣώλουΠρώτο βραβείο η εικόνα του Στέφανου Τσιαμούλη
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«Πλάτωνα, 

Απολογία Σωκράτη» 
στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μόνο για 8 παραστάσεις 

6 έως 15 Μαΐου 

H παράσταση, «Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη»,

στην αρχαία ελληνική γλώσσα (με υπέρτιτλους στα

νέα ελληνικά και στα αγγλικά) που καθήλωσε χιλιά-

δες θεατές, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την

Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και το Βιετνάμ

όπου αποθεώθηκε στην ιστορική Όπερα του Ανόι,

έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για 8 παρα-

στάσεις, από τις 6 έως τις 15/5/2016.

Η αυθεντική αυτή Αναπαράσταση της πιο συγκλονι-

στικής δίκης στην ιστορία του πολιτισμού, στην ίδια

ακριβώς γλώσσα που μιλούσε ο Σωκράτης και κατα-

γράφηκε με ακρίβεια από τον παρόντα νεαρό μα-

θητή του, Πλάτωνα, κάνουν την παρακολούθηση

της για τους θεατές- δικαστές, μια μοναδική βιωμα-

τική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν μέσα

στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της μέρας

της δίκης, όπου ο Σωκράτης και ο Μέλητος ενσαρ-

κώνονται μπροστά τους ζωντανά. 

Είναι η πρώτη φορά, που επιχειρείται και υλοποιεί-

ται, να εκφέρεται η αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι,

ώστε ν’ ακούγεται με έναν φυσικό, άμεσο και οικείο

τρόπο χωρίς χαρακτήρα πειραματισμού, αναδει-

κνύοντας την αδιάλειπτη ενότητα όλων των μορ-

φών της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα

μέχρι σήμερα.

Κάθε μεταφραστική απόπειρα όσο πιστή κι’ αν θέλει

να είναι, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον πρωτό-

τυπο λόγο ενός κειμένου, αφού εκ των πραγμάτων

παράγει μιαν εντελώς νέα δομή, που ενέχει έναν

διαφορετικό ήχο, παράγοντας μιαν άλλη μουσική

και ένα άλλο νόημα.

Τιμές Εισιτηρίων Γενική είσοδος: 10€

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 6 έως 15 Μαΐου

Hμέρες & ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη & Κυριακή 19.00

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο 21.00

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 4143 310- 210 4143 320

Πεζοπορία στη Λίμνη Δόξα στην ορεινή Κορινθία,

με τη «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

Δευτέρα - Τετάρτη  9-10-11 ΜΑΪΟΥ

Τριήμερη εκδρομή στη Σύρο

Τιμή συμμετοχής: 135 ευρώ 

περιλαμβάνει: 

• ακτοπλοικά εισητήρια, Πειραιά-

Σύρο και αντίστροφα

• διαμονή στο ξενοδοχείο Νησάκι με

πρωινό 

• ξεναγό

• μεταφορά λεωφορείου

Ώρα αναχώρησης: 05:45 π.μ. από

ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

06:00 π.μ. Από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Τετάρτη 4 Μαίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ

Τα μέλη των ομάδων, των παραδο-

σιακών χορών και της γυμναστικής

των ΚΑΠΗ, περπατούν στο δάσος

του Κουβαρά και κάνουν πικ-νικ με

χορό και τραγούδι

Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ. από το

ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

Ημερήσια εκδρομή στην Ορεινή

Φωκίδα – Μουσουνίτσα (Αθανάσιος

Διάκος)

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ. και

από τα δύο ΚΑΠΗ 

Εγγραφές: Παρασκευή 20 Μαίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ

Πρωινός περίπατος στον Εθνικό

Κήπο για καφέ και χαλάρωση

Ώρα αναχώρησης: 9:15 π.μ. από

ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

9:30 π.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Τιμή συμμετοχής: 5 ευρώ

Εγγραφές: Πέμπτη 26 Μαίου

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

-Ομάδα χειροτεχνίας: Τετάρτη

10:30 π.μ.-12:30 μ.μ.

-Ομάδα γυμναστικής: Δευτέρα – Τε-

τάρτη – Παρασκευή 09:00 π.μ. -

10:00 π.μ.

-Ομάδα προφορικής αφήγησης:

Τρίτη 11:30π.μ.-12:30 μ.μ.

-Ομάδα παραδοσιακών χορών:

Τρίτη 6:00 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

 ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

-Ομάδα γυμναστικής: Δευτέρα -Τε-

τάρτη - Παρασκευή

8 - 9, 9 -10, 10 -11 π.μ.

-Ομάδα παραδοσιακών χορών:

Πέμπτη 7:00μ.μ.-8:30 μ.μ.

-Ομάδα ψηφιδωτού-κατασκευής

κοσμήματος: Σάββατο 10:30 π.μ.-

12:00 μ.

-Ομάδα πλεξίματος: Δευτέρα

12:30μ.μ. – 1:30 μ.μ.

Την Κυριακή 8/5/16 το τμήμα Πεζοπο-

ρίας του Αθλητικού Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕ-

ΡΑΤΕΑΣ» διοργανώνει μονοήμερη

πεζοπορία στη λίμνη Δόξα, στην

ορεινή Κορινθία.

Πληροφορίες

Η τεχνητή λίμνη Δόξα αποτελεί την

αφετηρία της πεζοπορικής εξόρμησης.

Η μικρή πανέμορφη αυτή λίμνη που

δημιουργήθηκε το 1998 με την κατα-

σκευή ενός φράγματος που συγκρατεί

τα νερά του ορεινού ποταμού Δόξα,

βρίσκεται σε υψόμετρο 890 μέτρα, εν

μέσω μιας κατάφυτης από έλατα,

πεύκα και δρυς περιοχή. Περιμετρικά

της λίμνης υπάρχει ασφάλτινος δρό-

μος, ενώ πάνω σε μια στενή λωρίδα

γης που μπαίνει μέσα στη λίμνη είναι

χτισμένο το εκκλησάκι του Αγίου Φα-

νουρίου ή Παλαιομονάστηρο.

Θα ακολουθήσουν ένα μονοπάτι

ομαλό που μέρος του αποτελούσε

παλιό μουλαρόδρομο μέσα σε δάσος

μαύρης πεύκης και έλατου συναντών-

τας πηγές με πόσιμο νερό. 

Έπειτα από μια διαδρομή διάρκειας

μιας ώρας φθάνουν ως τη στάνη Γκογ-

κάκη σε υψομετρική διαφορά 300

μέτρα από την λίμνη Δόξα και από εκεί

θα συνεχίσουν προς το διάσελο του

κυνηγού όπου θα βρεθούν σε υψόμε-

τρο 1550 μέτρα.

Το μονοπάτι καταλήγει στο διάσελο

Κυνηγού, απ’ όπου περνά ο δρόμος

που ενώνει τη λίμνη Δόξας με το Πλα-

νητερό. Βρίσκεται πια σε υψόμετρο

1.550 μέτρα απολαμβάνοντας τη θέα

της λίμνης από ψηλά η οποία είναι μα-

γευτική. Το διάσελο του Κυνηγού χω-

ρίζει τη Ντουρντουβάνα από την

κορυφογραμμή του Χελμού.

• Ώρες πορείας περίπου 4,5

• Βαθμός δυσκολίας Β.

• Κόστος συμμετοχής 16 ευρώ.

Απαραίτητος εξοπλισμός:

• Σακίδιο μεσαίου μεγέθους

• Άρβυλα ή μποτάκι 

• Άνετο μακρύ παντελόνι

• Επιπλέον μπλουζάκι μακρυμάνικο,

φανέλα και μια μικρή πετσέτα

• Ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια τα

οποία θα βρίσκονται στο πούλμαν σε

περίπτωση που χρειασθεί να αλλά-

ξουμε

• Νερό

• Σνακ (σάντουιτς – σοκολάτα –

φρούτο)

Αναλυτικές πληροφορίες για το τι πρέ-

πει να έχει μαζί του ένας πεζοπόρος

μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αρχηγοί Πεζοπορίας

• Παπασωτηρίου Λευτέρης

• Ρώμα Μαρία

Ώρα συγκέντρωσης την Κυριακή 8/5

στις 06:45 το πρωί στο Δημοτικό Παρ-

κινγκ Κερατέας (οδός Φειδίου & Κυ-

πρίων Αγωνιστών) και ώρα

αναχώρησης στις 07:00.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφο-

ρίες στο τηλ.: 2299068314 καθώς και

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συλ-

λόγου http://aonikikerateas.gr/, έως και

την Παρασκευή 6/5/2016

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                  30  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Μια τιμητική συναυλία για τον

Διονύση Σαββόπουλο διοργα-

νώνει ο Πολιτιστικός Οργανι-

σμός του Δήμου Νέας Σμύρνης

στην κεντρική πλατεία της

πόλης, την Κυριακή 8 Μαΐου

στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο

του εορτασμού της εργατικής

Πρωτομαγιάς.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης τιμά

τον μεγάλο τραγουδοποιό με

μια ανθολογία από αγαπημένα

τραγούδια του, που θα ακου-

στούν από τον ίδιο με τη συνο-

δεία μεγάλης συμφωνικής

ορχήστρας.

Τον Διονύση Σαββόπουλο συ-

νοδεύουν η Orchestra Mobile

υπό τη διεύθυνση του Θεόδω-

ρου Ορφανίδη και συμμετέ-

χουν οι χορωδίες του

Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου

τόσο η παιδική όσο και η μικτή

ενηλίκων.  

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Την Κυριακή λοιπόν, στις 8

Μαΐου καλωσορίζουμε το Μάιο

με τα πιο δημοφιλή τραγούδια

του μοναδικού Διονύση Σαββό-

πουλου σε μια ανοιξιάτικη μου-

σική γιορτή στη Νέα Σμύρνη.

Διήμερη εκδρομή 

Μεσολόγγι - Αρχαία Ήλιδα

Διήμερη εκδρομή οργανώνει ο Εξωραϊστικός - Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, το Σάββατο

28 και την Κυριακή 29 Μαΐου στο Αιτωλικό - Μεσ-

λόγγι - Ναύπακτος - Αρχαία Ηλιδα - Φράγμα Καρα-

μανλή - Κουρούτα Αμαλιάδας. Διαμονή στη

Ναύπακτο.

Αναχώρηση 7π.μ. από οδό Σωκράτους (φούρνος

Στεργίου) για Αιτωλικό με ενδιάμεση στάση.

11π.μ. άφιξη στο Αιτωλικό, όπου μπορούν να επισκε-

φθούν το λαογραφικό μουσείο καθώς και το μουσείο

χαρακτικής τέχνης (Βάσω Κατράκη). Ελεύθερος

χρόνος 2 ωρών.

13.00 Αναχώρηση για Μεσολόγγι, Επίσκεψη στον

Κήπο των Ηρώων, στο Μουσείο Ιστορίας και τέχνης

και στα τείχη και την πύλη της πόλης. 

Μετά το γεύμα αναχώρηση για Ναύπακτο όπου και

θα διανυκτερεύσουν. Επίσκεψη στο Βενετσιάνικο λι-

μάνι και το Κάστρο.

Κυριακή πρωί αναχώρηση για Αρχαία Ήλιδα (μουσείο

αρχαία, φράγμα Καραμανλή). Στη συνέχεια Αμα-

λιάδα και παραλία Κουρούτας. 

Τιμή κατά άτομο 55 ευρώ (δίκλινο). Περιλαμβάνει με-

ταφορά, μία διανυκτέρευση, πρωινό μπουφέ, ξεναγό

στην Αρχαία Ηλιδα.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ  ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ  8 ΜΑΪΟΥ

Για 32η φορά πραγματοποιείται φέτος η γιορτή του

πεζοπορικού περάσματος του εντυπωσιακού φαραγ-

γιού του Βουραϊκού από την “Εναλλακτική Δράση”

Ο Βουραϊκός ποταμός πηγάζει από τα βουνά των

Καλαβρύτων, τον Χελμό και τον Ερύμανθο και χύνε-

ται στα δυτικά του νόμου Αχαΐας, Η πεζοπορία  θα

γίνει στο φαράγγι, που αποτελεί μέρος του Εθνικού

Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού, και στη μαγική φύση

του αυτό κρύβει με πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα

νερά εντυπωσιακούς καταρράκτες, και πολλά  μυ-

θικά στοιχεία, ενώ παράλληλα διασχίζεται από το

διασημότερο ελληνικό τρένο, τον  Οδοντωτό, που

διανύει μια από τις ωραιότερες διαδρομές της Ευρώ-

πης.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ 

7πμ Αναχώρηση από Βούλα (παραλιακή-Συγγρού)

7.30πμ  Επιβίβαση στην Ομόνοια.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής                              

Γιώργος Σούλτος  6906468807     ή στο email

ena.drasi@gmail.com  

Όσοι συμμετέχουν στην εξόρμηση θα πρέπει να φο-

ρούν παπούτσια πεζοπορικά ή τουλάχιστον αθλητικά

και να έχουν μαζί τους σακκιδιάκι με νερό και ό τι

άλλο θεωρούν απαραίτητο 

Το “Αρχείο Πολέμου” προσκαλεί

στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα
καταφύγια της Αττικής» - Μια πε-
ριήγηση στη μυστική, υπόγεια Ατ-
τική,  του συγγραφέα

Κωνσταντίνου Κυρίμη το Σάβ-

βατο 7 Μαΐου 2016, ώρα 19:30.

Οπως σημειώνεται το «Αρχείο

Πολέμου», φέρνει κοντά ακόμη

μία πτυχή του Β΄ Παγκοσμίου Πο-

λέμου - ή μάλλον ακόμη μία πτυχή

κάθε πολέμου. Η διαφορά της σε

σχέση με προηγούμενες παρου-

σιάσεις έγκειται στο ότι πρόκειται

για μία πλευρά του πολέμου που

από την ίδια της τη φύση ήταν κα-

ταδικασμένη να παραμείνει αθέ-

ατη, κρυμμένη, ίσως αντι-ηρωική

και κατ’ εξοχήν υπόγεια: αναφε-

ρόμαστε στα καταφύγια, η ιστο-

ρία των οποίων φαίνεται πως αρ-

χίζει τη δεκαετία του ’30, όταν ο

Ιωάννης Μεταξάς, με ειδικό διά-

ταγμα, κατέστησε υποχρεωτική

την κατασκευή τους σε σπίτια, δη-

μόσια κτίρια αλλά και στο εσωτε-

ρικό λόφων στην Αθήνα,

συνεχίστηκε ωστόσο κατά τη

διάρκεια της κατοχής, αλλά και

μετά τη λήξη του πολέμου λόγω

της αντιπαράθεσης της Δύσης με

το πάλαι ποτέ Ανατολικό μπλοκ.

Σε αυτό το- μοναδικό στα χρονικά

του Αρχείου μας- οδοιπορικό θα

μας ξεναγήσει ο καθ’ ύλην αρμό-

διος κ. Κωνσταντίνος Κυρίμης,

συγγραφέας της μελέτης «Τα κα-

ταφύγια της Αττικής», που εκδό-

θηκε το 2015. Σκοπός της

διαδρομής αυτής δεν είναι μόνο η

γνωριμία με μία τελείως λησμονη-

μένη πλευρά του πολέμου, αλλά

η προσπάθεια ευαισθητοποίησης

του κόσμου, αρχής γενομένης

από τους φίλους του Αρχείου

μας, ως προς την αναγκαιότητα

διάσωσης αυτών των μοναδικών

μνημείων και τις δυνατότητες

αξιοποίησης τους σήμερα ή τις

προοπτικές μελλοντικής αξιοποί-

ησής τους.

Στη διάρκεια της παρουσίασης θα

προβληθούν φωτογραφίες και

σχεδιαγράμματα από το προσω-

πικό αρχείο του Κων/νου Κυρίμη.

Ο χώρος είναι περιορισμένος.

Καλόν θα είναι να δηλώσετε συμ-

μετοχή, τηλέφωνο 2108676390, ή

69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org 

«Τα καταφύγια της Αττικής» - Μια περιή-
γηση στη μυστική, υπόγεια Αττική

Συναυλία με τον Διονύση Σαββόπουλo

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 από τις 11 το πρωί έως

τις 6 το απόγευμα το Ωδείο Φίλιππος Νάκας ανοίγει

την πόρτα στη μουσική.

H ανοιχτή μέρα μουσικής είναι μια μοναδική ευκαι-

ρία ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης,

ελεύθερη για όλους, όποια κι αν είναι η ηλικία τους.

Παιδιά, εφήβους ή ενήλικες.
Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες

και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε δοκιμα-

στικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα.

Ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά (από 10 μηνών και

πάνω) έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη χαρά της

μουσικής, συμμετέχοντας σε δοκιμαστικά μαθήματα με

τα εξαιρετικά αποτελεσματικά συστήματα της Yamaha

που συνδυάζουν τη μάθηση με τη διασκέδαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν πε-

ρισσότερες από 30 συναυλίες και εργαστήρια για όλα

τα μουσικά είδη και να κερδίσουν: δωρεάν εγγραφή στο

Ωδείο, δωρεάν μουσικά όργανα και υποτροφίες φοίτη-

σης.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι στην Ανοιχτή ημέρα μουσικής

του Ωδείου Φίλιππος Νάκας είναι οι... Onirama!

Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα
Πληροφορίες – Δηλώσεις: τηλ.: 210 3634000

conservatory@nakas.gr

“Ανοιχτές Πόρτες στη Μουσική!”
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Τρεις νέες ράμπες

πρόσβασης ΑμεΑ

στη θάλασσα 

Seatrack στα 3Β
Ομόφωνα ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ατ-

τικής την εγκατάσταση, σε συνεργασία με το Δήμο

3Β, τριών ειδικών διαδρόμων, που οδηγούν σε ράμ-

πες με ειδικό κάθισμα, προκειμένου να διευκολυν-

θούν τα άτομα με κινητικές δυσκολίες να

απολαμβάνουν τη θάλασσα και το κολύμπι. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ήδη από το

καλοκαίρι του 2015, είχε εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύ-

στημα στην ελεύθερη παραλία δίπλα στο Δημαρχείο

και αφού διαπιστώθηκε η καλή λειτουργία του, σε συ-

νεργασία με την Περιφέρεια Αττικής αποφασίστηκε η

προμήθεια και τοποθέτηση τριών επιπλέον συστημά-

των στις παραλίες του Δήμου. 

Συγκεκριμένα, οι ράμπες θα τοποθετηθούν στην Ανα-

τολική Παραλία Βάρκιζας, στο Μεγάλο Καβούρι και

στην παραλία εντός του ΚΑΑΠΑΑ (πρώην ΠΙΚΠΑ) στη

Βούλα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του

προγράμματος «Ολιστικές παραλίες – Προσβάσιμος

Τουρισμός» και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία για την

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους

πολίτες, ενώ αναβαθμίζει ουσιαστικά την αναγκαία

υποδομή για την ανάπτυξη του τουρισμού.

Πρόσβαση ανασφάλιστων

στο ΕΣΥ με ΑΜΚΑ 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο θεσμικό

πλαίσιο που διέπει την έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλί-

στων, η διαδικασία έχει αλλάξει.

Έτσι, από 4 Απριλίου 2016 δεν υποβάλλονται αιτήσεις

στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων και δεν

εκδίδονται αποφάσεις έκδοσης ή ανανέωσης βιβλια-

ρίων. Όσες αιτήσεις είχαν υποβληθεί και εκκρεμούν θα

επανεξεταστούν με την  νέα διαδικασία από 1η Ιουνίου

2016.

Για το μεσοδιάστημα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δι-

καιούνται απευθείας πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ. με την χρήση

ΑΜΚΑ.

Τα  βιβλιάρια ανασφαλίστων και τα πιστοποιητικά κοινω-

νικής προστασίας που έχουν εκδοθεί, θα είναι σε ισχύ

έως τη λήξη τους.

Ματαιώθηκε η Γιορτή Λουλουδιών στη Βάρκιζα
Η καθιερωμένη, επί σειρά δεκαε-

τιών, Γιορτή Λουλουδιών στη Βάρ-

κιζα δεν πραγματοποιείται φέτος,

τουλάχιστον την εποχή των λου-

λουδιών· το Μάιο.

Μία έκθεση που έχει γίνει θεσμός

για την περιοχή και το Δήμο και

σηματοδοτούσε την Άνοιξη στην

παραλιακή ζώνη του Δήμου 3Β.

Ο λόγος είναι η διαφωνία του

Δήμου με τους φυτωριούχους ως

προς το χώρο της έκθεσης.

Παλιότερα η έκθεση γινόταν μέσα

στην πλαζ, αργότερα τους έβγα-

λαν απέξω από την πλαζ, πέρυσι η

έκθεση έγινε στην παραλία της

Βάρκιζας (στην κεντρική πλατεία)

και φέτος, όπως ανακοίνωσε ο

Δήμος θα τη μεταφέρει το Σεπτέμ-

βρη. Μια εποχή δύσκολη για λου-

λούδια και φυτά αφού μπαίνουμε

σιγά σιγά στο χειμώνα και οι κήποι

δεν ανανεώνονται όπως γίνεται

την Άνοιξη.

Το Σεπτέμβρη, όπως σημειώνει

στο δελτίο Τύπου ο Δήμος, η έκ-

θεση θα γίνει στην πλαζ της Βάρ-

κιζας.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Βάρης

δεν αποδέχθηκε την πρόταση των

φυτωριούχων να ξαναγίνει στην

παραλία της Βάρκιζας στο πλακό-

στρωτο «για λόγους ασφαλείας».

Το συμβούλιο εξέφρασε τις επιφυ-

λάξεις του για την αυξημένη κί-

νηση των οχημάτων στη Λεωφόρο

Ποσειδώνος, τη μη ύπαρξη επαρ-

κούς χώρους στάθμευσης καθώς

επίσης και τη φθορά που υφίστα-

ται το πλακόστρωτο.

Συγκεκριμένα σημειώνεται στο

δελτίο τύπου: «Η Δημοτική Αρχή
θεωρεί σημαντική την πραγματο-
ποίηση της ετήσιας έκθεσης λου-

λουδιών στη Βάρκιζα, αφού έχει
γίνει πλέον θεσμός, αλλά θεωρεί
σημαντικό αυτή να γίνεται υπό τις
κατάλληλες προϋποθέσεις και
συνθήκες για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της».

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με επι-

στολή του που απευθύνεται σε όλους τους φορείς

του Δήμου (Συλλόγους αθλητικούς, εξωραϊστικούς,

πολιτιστικούς και γονεών) ζητάει να καταθέσουν

τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπίσει όσον αφορά

την κυκλοφορία στην πόλη.

Σημειώνει στην επιστολή: «Στο πλαίσιο του έργου
«Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης – Βού-
λας - Βουλιαγμένης» που εκπονείται από τον Ανά-
δοχο ΝΑΜΑ – ΕΡΑΣΜΟΣ, θα θέλαμε να σας
ζητήσουμε να μας επισημάνετε συγκεκριμένα ζητή-
ματα-προβλήματα που έχετε καταγράψει και αφο-
ρούν στην κυκλοφοριακή λειτουργία (με έμφαση σε
ζητήματα οδικής ασφάλειας) σε περιοχές του Δήμου

μας που υπάγονται στις δράσεις σας. 

Στόχος του Δήμου είναι τα στοιχεία αυτά να λη-
φθούν υπόψη από τους Μελετητές στη διαδικασία
καταγραφής ζητημάτων και ιεραρχημένης αντιμετώ-
πισής τους στα πλαίσια της μελέτης.
Εξαιτίας των περιορισμών στο χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης της μελέτης, παρακαλούμε να μας στεί-
λετε απάντησή μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016.

Πληροφορίες, τηλ: 213-2020141, Fax: 213-2020159

σ.σ. Οι Δημότες έχουν πληρώσει πάρα πολλές

φορές κυκλοφοριακές μελέτες, μερικές ή ολικές, οι

οποίες άλλες έμειναν στα συρτάρια και άλλες εφαρ-

μόστηκαν. Αλλά και όπου εφαρμόστηκαν την επο-

μένη ημέρα, άρχιζε το ξήλωμα, γιατί κάποιος

κάτοικος που είχε “κολλητό” στον Δήμο, έβαζε

“πλάτη” για να μη μονοδρομηθεί, για παράδειγμα, ο

δρόμος του. Ετσι οι πινακίδες ξηλώνονταν και η “κυ-

κλοφορία” (ροή κίνησης) έπαυε να ισχύει.

Βέβαια βλέπουμε και άλλα “τρελά”, όπως ένας δρό-

μος να έχει απαγορευτικό να μπείς και από τη μια και

από την άλλη του είσοδο! πάλι για λόγους εξυπηρέ-

τησης και ησυχίας...

«Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου 

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης»
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Βανδαλισμοί και Καταστροφές

στον αρχαίο δρόμο 

στο Μεγάλο Καβούρι

Για την κατάσταση που επικρατεί στο Μεγάλο Κα-

βούρι, ρώτησε ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος

Πανάς, σημειώνοντας ότι από “αρχαιολογικό πάρκο
εξελίσσεται σε πάρκινγκ αυτοκινήτων. Εχω δεχτεί
πολλά τηλεφωνήματα, που οι κάτοικοι διαμαρτύρον-
ται γι’ αυτή την κατάσταση”.

«Ο άνθρωπος αυτός που έχει τις καντίνες προσπαθεί
να το καταστρέψει».
Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος απάντησε ότι το

θέμα του Μ. Καβουρίου είναι άσχημη πληγή. Όπως

σχεδιάστηκε η όλη κατασκευή   δεν μπορεί να θεω-

ρηθεί επιτυχής παρέμβαση. Τρεις φορές έχει ανακα-

τασκευαστεί από τις υπηρεσίες. Κόβουν τα λουκέτα,

σπάνε τις μπάρες πολλών δε μάλλον όταν κατεβαί-

νει ο κόσμος και βάζει και ψήνει κάτω από τα δέν-

τρα.

«Εχετε δίκηο κύριε Πανά, είναι πολύ δύσκολο να
προστατευθεί το Μ. Καβούρι» κατέληξε ο δήμαρχος

και δήλωσε ότι φέτος βάζει εργολάβο να το συντηρεί

«για να γλιτώσουμε από τους βανδαλισμούς». 

Ωστόσο εγκρίθηκε η παρέμβαση που γίνεται στο

χώρο από την αρχαιολογική υπηρεσία και το Σεπτέμ-

βρη θα ξεκινήσουν εργασίες.

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις κατοίκων

για το Αθλητικό Κέντρο Βούλας
Τη Δευτέρα 25 Απριλίου στη δημοτική

συνεδρίαση του Δήμου 3Β, το πρώτο

θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι

ενστάσεις που είχαν καταθέσει οι πε-

ρίοικοι του αθλητικού κέντρου, διαφω-

νώντας στη μελέτη που τους είχε

αποστείλει ο Δήμος, προκειμένου να

ενημερωθούν για τα έργα που έχει

αποφασίσει να κάνει, ως άμεσα ενδια-

φερόμενοι.

Οι ενστάσεις ήταν δύο ομάδων. Η μία

ομάδα Λιβιεράτου, Παπαθάνου κ.λπ.

είχε εκπρόσωπο δικηγόρο ο οποίος και

μίλησε επισημαίνοντας ότι «ο χαρα-
κτήρας της περιοχής είναι άλσος, ού-
δέποτε έχασε το χαρακτήρα του.
Σταθερή ομολογία του ΣτΕ, ότι οι
όποιες επεμβάσεις δεν μπορούν να
χειροτερεύουν τις συνθήκες των κα-
τοίκων». Ζήτησε δε να ματαιωθεί η

πρόταση του Δήμου και να έρθει μία

νέα πρόταση.

Από τη δεύτερη ομάδα ενστάσεων μί-

λησε η Μαρία Δρούτσα, τονίζοντας ότι

δεν θέλουν να γίνουν εγκαταστάσεις

στο χώρο και να αναζητηθεί νέος. «Να

πάτε να βρείτε άλλον χώρο», σημεί-

ωσε.

Υποχωρήσεις από το Δήμαρχο

Ο δήμαρχος εμφανίστηκε πιο μετριο-

παθής υποχωρώντας σε ορισμένα ση-

μεία: μειώνει τα τετραγωνικά μέτρα

δόμησης, μειώνει το ύψος, αλλάζει

την περίφραξη και παραδέχεται (εκ

των υστέρων) ότι υπάρχει φωτορύ-

πανση, δηλώνοντας ότι «υπάρχει ηχο-
φωτορύπανση και η μελέτη
περιλαμβάνει νέο φωτισμό με απομά-
κρυνση των πυλώνων που θα πάνε στη
Βουλιαγμένη, ενώ στη Βούλα θα ρυθ-

μιστούν έτσι που να μην ενοχλούν
τους κατοίκους».
Ο χώρος μετατρέπεται από κοινοφε-

λής σε κοινόχρηστο χώρο.

Προτείνεται ο ορισμός του συντελε-

στή δόμησης και κάλυψης από 0,2 που

προτάθηκε στην αρχή σε 0,15 και της

μείωσης του ύψους από τα 9,5 που

προτάθηκε στην αρχή σε 7,5 μέτρα.

“Υπερβολή το 2ο κλειστό”

Ο Σπ. Πανάς μίλησε για τα “παραπήγ-

ματα” του Πρωτέα και των ταξιτζήδων

που είχαν στηθεί, σε μια περιοχή αμι-

γούς κατοικίας και δεν πρέπει να το

ξεχνάμε αυτό. 

Είχαμε συζητήσει και ήταν τελείως

διαφορετικές οι επεμβάσεις που προ-

τείναμε. 

Θα έπρεπε να μείνει στο επίπεδο που

είναι σήμερα το Αθλητικό Κέντρο. Να

παραμείνουν οι εγκαταστάσεις ήπιες

όσο περισσότερο γίνεται. Το 2ο κλει-

στό είναι υπερβολή και έχουμε και

άλλο ένα δίπλα στο σχολείο.

Από την πίεση των Συλλόγων (αθλητι-

κών) πάμε να μπουκώσουμε την πε-

ριοχή. Ετσι είναι πιθανόν να μη

μπορέσουν να γίνουν αυτά που είναι

απολύτως αναγκαία.

Το ΓΠΣ της Βούλας έχει προβλέψει

αθλητικές εγκαταστάσεις στην οδό

Δερβενακίων και μπορεί να γίνει με

υπόσκαφη διαδικασία. Το σωστό είναι

ο αθλητισμός να μπορεί να γίνεται

μέσα στα σχολεία με μικρές εγκατα-

στάσεις.

“Θέλω νομιμότητα και συνύπαρξη”

Ο Δημ. Δαβάκης σημείωσε: «φτά-
νουμε στο 2016 να προσπαθούμε να

φτιάξουμε ένα υδροκεφαλικό, φαραω-
νικό αθλητικό κέντρο που αθλούνται
τρεις ομάδες! 
Εχουμε χωριστεί σε στρατόπεδα γιατί
όλη η διαδικασία ήταν κρυφή, πονηρή
και δόλια. Γιατί δεν καλέσατε ποτέ
τους συνδυασμούς να το συζητή-
σουμε; Θέλω νομιμότητα και συνύ-
παρξη αθλητών και κατοίκων. Για μένα
ο αθλητισμός είναι τα φυτώρια των
παιδιών της πόλης μας».

Ο Θ. Ματόπουλος βλέπει “κενό” όσον

αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις

της Δερβενακίων, γιατί «το ΓΠΣ κατέ-

πεσε το 1993, άρα δημιουργείται

κενό».

Ο Δημ. Κιούκης τόνισε ότι οι «διαβου-

λεύσεις πρέπει να γίνονται πριν παρ-

θούν αποφάσεις, ώστε να μην έχουμε

ανθρώπους που αγωνίζονται για ποι-

οότητα ζωής και όμως να είναι απέ-

ναντι. 

Να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα αθλ.

κέντρα. Να βρούμε χώρους, να διεκδι-

κήσουμε χώρους!

Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία, αλλά

ειλικρινά δεν ξέρω τι ψηφίστηκε. 

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις επί του

πρώτου σχεδίου που τους είχε κοινο-

ποιήσει ο Δήμος;

Υπερψηφίστηκε η νέα πρόταση του

δημάρχου;

Ό,τι ψηφίστηκε, πήγε κατά πλειοψη-

φίαν γιατί οι σύμβουλοι Μ. Χόβρη, Θ.

Ματόπουλος δήλωσαν παρών, οι δε

Κοντονής, Μπελετσιώτης, Δαβάκης,

Κιούκης ψήφισαν όχι.

Το τί ψηφίστηκε τελικά μένει να το

δούμε όταν καθαρογραφεί η απόφαση.

Αννα Μπουζιάνη

Η μετακίνηση περιπτέρων συζητήθηκε στο Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου 3Β (25/4/16). Πολλά περίπτερα

έλαβαν ειδοποίηση ότι πρέπει να μετακινηθούν και να

προτείνουν νέες θέσεις, προκειμένου να γίνουν απο-

δεκτές ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι είναι υποχρεωμένοι να κά-

νουν τις μετακινήσεις, διότι η Τροχαία τα θεωρεί επι-

κίνδυνα, γιατί παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

Βέβαια τα περισσότερα περίπτερα είναι στη θέση

αυτή 30 και πλέον χρόνια και γι’ αυτό οι δικαιούχοι

που στην πλειοψηφία τους είναι ανάπηροι εξέφρασαν

την απορία τους.

Τα τοπικά συμβούλια υπερψήφισαν τις νέες θέσεις

που τους πρότειναν οι υπηρεσίες. Ο δήμαρχος βέβαια

είπε ότι έγινε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία,

κάτι που δεν έγινε. Κανείς δεν γνώριζε από τις γει-

τονιές που θα πάνε τα περίπτερα, αλλά ούτε και οι

Σύλλογοι.

Κάποια περίπτερα που βρίσκονται σε επικίνδυνα ση-

μεία, είναι δικαιολογημένο να επιβάλλεται η μετακί-

νηση, αλλά είναι και περίπτερα που δεν ενοχλούν

καθόλου (π.χ. πλατεία Ζησιμοπούλου) και όμως τα με-

τακινούν.

Οι νέες θέσεις, που προτείνονται είναι “κρυμένες”

μέσα σε μικρούς δρόμους, έτσι που οι δικαιούχοι ση-

μειώνουν ότι τους στέλνουν στην πείνα και στον θά-

νατο, γιατί δεν θα δουλέψουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση ο δικαιούχος περιπτέρου

της Βάρκιζας, ανάπηρος Κύπρου, που παρευρέθη και

μίλησε στο ακροατήριο.

Σε εποχές οικονομικού στραγγαλισμού θα πρέπει ο

Δήμος να τα δει με πιο ανεκτικό μάτι. Γιατί δεν φτάνει

που τα μετακινεί, τους ορίζει και προδιαγραφές εμ-

φάνισης, έτσι που θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι

στην τσέπη για να γίνουν ομοιόμορφα...

Η όλη διαδικασία πάντως είναι χρονοβόρα και θα κα-

θυστερήσει...

Μετακινήσεις Περιπτέρων στη Βούλα, Βάρη και Βάρκιζα
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Θέλοντας να εκμεταλλευτεί πολιτικά την επίσκεψη

του Πάπα στη Λέσβο  ο Πρωθυπουργός  Αλέξης Τσί-

πρας έδωσε συνέντευξη τύπου στον συντονιστή της

κυβερνητικής  προπαγάνδας της ΕΡΤ Πάνο Χαρίτο.

Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι το προσφυγικό

πρόβλημα δεν είναι ελληνικό ούτε μόνο ευρωπαϊκό

αλλά και καθολικό, θέλοντας μας να το εννοήσουμε

παγκόσμιο. Όμως αμέσως μετά πέταξε και την μπα-

ρούφα ότι η παρουσία του αρχηγού της Καθολικής

Εκκλησίας έρχεται να βοηθήσει στην επίλυση ενός

καθολικού γεγονότος.

Δεν κατάλαβε ό Έλληνας Πρωθυπουργός ότι δεν εκ-

προσωπεί μία ομάδα φιλαράκια  καταληψίες, αλλά

τον Ορθόδοξο Ελληνικό λαό. Ανέδειξε  τον Πάπα  σε

παγκόσμιο, όπως το εννόησε, αρχηγό της χριστιανο-

σύνης που επικουρούμενος  από τους άλλους δύο αρ-

χηγούς χριστιανικού επίσης  δόγματος, τον

Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αθη-

νών,  τον βοηθάει να λύσει το πρόβλημα της καυτής

πατάτας του προσφυγικού, που ο ίδιος ανήγαγε σε

ελληνικό με τη βοήθεια της κυρίας Τασίας Χριστοδου-

λοπούλου και της ιδεοληψίας του Σύριζα.

Βεβαίως ως προπέτασμα του Ισλάμ έβαλαν να υπο-

δεχθούν τον Πάπα μερικά απελπισμένα  Χριστιανό-

πουλα από τη Συρία που ευχαρίστως θα εδέχοντο

ελπίδα σωτηρίας από οποιονδήποτε. Δεν είπαν τί-

ποτε για  τους εμπόλεμους άνδρες που εγκατέλειψαν

την πατρίδα τους στα δολοφονικά χέρια των ISIS και

αναζητούν μία καλύτερη ζωή λιποτακτώντας σε ξένα

μέρη. Πολύ δε περισσότερο δεν έβγαλαν άχνα γι’ αυ-

τούς που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Συρία,

όπως έκαναν και στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στον Λί-

βανο, στην Παλαιστίνη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν,

στο Πακιστάν και όπου γης, αναγκάζοντας τους κα-

τοίκους να μεταναστεύουν.

Οι μόνοι κακοί είναι αυτοί που κλείνουν τα σύνορά

τους στον ανθρώπινο πόνο, όχι ότι δεν είναι,  δημι-

ουργώντας  άλλοθι σ’ αυτούς που μετά την προτροπή

του Πάπα θα δεχθούν αρκετούς πρόσφυγες, επιλέ-

γοντάς τους  με τα δικά τους κριτήρια, εξασφαλίζον-

τας φθηνά, χρήσιμα εργατικά χέρια, έχοντας αποσιω-

πήσει την τοπική αντίδραση των ντόπιων εξτρεμιστών

με το θρησκευτικό συναίσθημα του «αρχηγού» της

εκκλησίας.

Τώρα το ποίος είναι ο αρχηγός της Μίας Αγίας Καθο-

λικής και Αποστολικής Εκκλησίας  είναι άλλου παπά

ευαγγέλιο. Ο καθένας μπορεί να είναι άπιστος και αυ-

τοπροσδιοριζόμενος, προς ιδίαν αυτού απώλεια,

αλλά δεν έχει δικαίωμα να χώνει τη μύτη του εκεί που

δηλώνει ότι δεν ανήκει, αγνοώντας μάλλον παρά πα-

ραβλέποντας το Σχίσμα των Εκκλησιών από το οποίο

γεννήθηκε η σημερινή Ευρώπη αποκοπτομένη από

την Ορθοδοξία. Όπως φαίνεται ο Σύριζα είναι ξένος

ως προς τη διδασκαλία και  τους αγώνες του Αγίου

Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων αγωνιστών

της Ορθοδοξίας.

Ας ελπίσουμε ότι η στάση του Οικουμενικού Πα-

τριάρχη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών  αποτελεί τον

σταυρό που ανέλαβε να κουβαλήσει η Ορθόδοξη Εκ-

κλησία για την ανακούφιση των χιλιάδων θυμάτων

του πολέμου και των καπηλευτών του ανθρώπινου

πόνου δείχνοντας την ταπείνωση σαν μέσο προσέγ-

γισης του Θείου.

Ηλίας Σταμπολιάδης

Ναι μεν άθεος, αλλά και απαίδευτος;

Για άλλη μια φορά στα έδρανα της βουλής παίχτηκε

μία πράξη θεάτρου που θα τη ζήλευε ο ίδιος ο Αρι-

στοφάνης.

Μαζευτήκαν 300 προνομιούχοι να συζητήσουν τι; Τσί-

πρας και αντιπολίτευση τι ακριβώς ήθελαν να πουν

στους Έλληνες;

Ο ένας ρίχνει τα βάρη στον άλλον και οι πολίτες συ-

νεχίζουν να πληρώνουν το μάρμαρο.

Η χώρα διάγει τη μεγαλύτερη παρακμή των τελευ-

ταίων 50 ετών…

Και το σκηνικό του παραλογισμού συμπληρώθηκε

πριν λίγες ημέρες με την επίσκεψη του Πάπα στη

Λέσβο. Ο Ποντίφικας της παγκόσμιας επιρροής της

Δύσης μάς επισκέφθηκε μαζί με τον Πατριάρχη και

τον Αρχιεπίσκοπο, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Σκοπός να ανάγει τη μετανάστευση σε παγκόσμιο

θέμα και θέαμα. Αντί αυτού, κατά τη γνώμη μας, ο

Ποντίφικας θα έπρεπε να βρίσκεται στο ευρωκοινο-

βούλιο και να πιέζει για το άνοιγμα των συνόρων και

για την παύση των εχθροπραξιών στη Συρία και επο-

μένως για τη μαζική επιστροφή των προσφύγων στην

πατρίδα τους. Ο Ποντίφικας όμως ήρθε για λίγες λαμ-

περές φωτογραφίες και για δημιουργία ψευδών εν-

τυπώσεων.

Στην ενδοχώρα έχουμε μπει σε τελικό στάδιο, τώρα

αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα, οι πρόσφυγες

έχουν αρχίσει να απελπίζονται, δεν βρίσκουν τρόπο

να φτάσουν στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, τους

έχουν κοροϊδέψει, άρχισαν να εξεγείρονται, οι πρώ-

τες ασθένειες άρχισαν να εμφανίζονται και θα αυξη-

θούν ραγδαία με βάση τις προβλέψεις των ειδικών

που προειδοποιούν. Τα χειρότερα έρχονται όμως με

τους βιασμούς και τους ξυλοδαρμούς, τη στιγμή που

απειλείται και η εθνική ασφάλεια αλλά και οι εμπορι-

κές συναλλαγές μας καθώς έχουν αποκλειστεί τα σύ-

νορα μας και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι δεν έχει στην αυζέντα

του τα εθνικά συμφέροντα και την προστασία των συ-

νόρων μας και αυτό πια εχει γίνει κατανοητό στους

γείτονες μας. Οι αδύναμοι προπαγανδιστές Σκοπιανοί

έφτασαν να εισβάλουν στα σύνορα μας ενώ παράλ-

ληλα αυξάνεται, σχεδόν καθημερινά, η κινητικότητα

και οι εισβολές των τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο.

Αυτή τη φορά οι Τούρκοι επιδιώκουν το θερμό επει-

σόδιο και μια μοιρασιά του Αιγαίου με τη βοήθεια της

πονηρής Δύσης και των παγκόσμων κέντρων αποφά-

σεων. Οι Τούρκοι εκβιάζουν να πετύχουν θετική γι’

αυτούς λύση στο Αιγαίο, που θα ικανοποιεί δήθεν και

τους δύο, αλλά θα τους ευνοεί απόλυτα, με την

ανοχή και την παθητική στάση της κυβερνησης στα

εθνικά ζητήματα.

Στη τελευταία πράξη του πρώτου τετραμήνου στη

χώρα μας, μετά τις παραδοχές εκατέρωθεν των

σκανδάλων στη Βουλή και την συναποδοχή ενός διε-

φθαρμένου(;) συστήματος δικαιοσύνης, λίγο πριν την

αξιολόγηση της Τρόικας, τι βλέπουμε; Νέα σκληρά

μέτρα σκληρά εν όψει, νέα αύξηση του ΦΠΑ, ασφα-

λιστικό φέρετρο για όλους τους Έλληνες εργαζόμε-

νους, συνταξιοδοτικό που στέλνει στα συσσίτια τους

ταλαιπωρημένους συνταξιούχους.

Και από την άλλη, δεν αγγίζουν ούτε τρίχα από τους

μισθούς και τις συντάξεις των βουλευτών και των

υπουργών, προκλητικά και απροκάλυπτα, γιατί αυτοί

είναι που παλεύουν 6 χρόνια για να αποφύγουμε την

κρίση που εμείς οι πολίτες φέραμε!!! Ντροπή ! Μόνο

Ντροπή !

Και ενώ η αντιπολίτευση έχει συνεχώς την ευκαιρία

να σκοτώσει την επικίνδυνη κυβέρνηση, επιδεικτικά

δεν το πράττει.

Δεν γνωρίζω τι άλλο περιμένει ο λαός, που βλέπει να

χρωστά το κάθε του ευρώ πριν ακόμα πληρωθεί, δε

ξέρω τι άλλο περιμένουν οι άνεργοι και φτωχοί Έλ-

ληνες, δεν γνωρίζω τι σκέφτονται οι νέοι που ικανο-

ποιούνται με ενα 5ευρω στη τσέπη για ενα καφέ και

κανένα μέλλον. Δε γνωρίζω σε τι πιστεύουν οι κομ-

ματικοί στρατοί και στηρίζουν ακόμα τους αφέντες

τους.

Είναι άραγε ηλίθιοι οι Έλληνες και δεν ανοίγουν μάχη

με το κακό; Μήπως έχασαν το θάρρος που διακατείχε

αυτό το λαό ιστορικά, ο φόβος έχει πια ριζώσει τόσο

καλά ή μήπως αξίζουμε τελικά όλα όσα μάς συμβαί-

νουν;

I. Φωκάς

ithesis.gr

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΑΠΑΘΕΙΣ Ή ΗΛΙΘΙΟΙ;
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Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις!!

Η “τελευταία πράξη” του προχθεσινού Δημοτικού Συμβου-

λίου στα 3Β, πιστεύω ότι θα παιχτεί στα δικαστήρια, μετά

την απόφαση του Δ.Σ. να προχωρήσει στην αλλαγή του ρυ-

μοτομικού και να δημιουργείσει κλειστό στο Αθλητικό Κέν-

τρο Βούλας. Παρ’ ότι “νέρωσε” το κρασί του ο δήμαρχος,

σε σχέση με την “σκληρή” στάση, που είχε κρατήσει σε

προηγούμενες δηλώσεις.

Οταν χάσει την εμπιστοσύνη του ο πολίτης δεν πείθεται

και στις καλύτερες προθέσεις. Και οι Δήμοι κατηγορουνται

για πολλά...

Σύνταξη στα 70!!!  

H πρόταση του Γερμανού υπ. Οικονομικών Βόλφγκανγκ

Σόιμπλε για σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης

έπεσε στο τραπέζι με το αιτιολογικό ότι: «Πρέπει να προ-
σαρμοστούμε στις δημογραφικές εξελίξεις». Η πρόταση

άμεσα έγινε αποδεκτή από τη νεολαία των

Xριστιανοδημοκρατών.

Η πρόταση της νεολαίας (JU) από το κυβερνών κόμμα της

Άγκελα Μέρκελ δια του προέδρου της Πάουλ Τσιέμιακ ση-

μειώνει:  

«Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τη μείωση των συντά-
ξεων, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να
μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς στην τρίτη ηλικία, θα πρέπει
να συνδέσουμε το όριο συνταξιοδότησης με το προσδό-
κιμο ζωής» (εφημερίδα Rheinische Post). Ο ίδιος θεωρεί

ότι πρόκειται για μία ιδιαίτερα μετριοπαθή πρόταση: «Οι
γεννηθέντες το 1985, στους οποίους ανήκω και εγώ, θα
έβγαιναν στη σύνταξη σε ηλικία 67,5 ετών. Το όριο των 70
ετών θα καθιερωνόταν μόλις το έτος 2100», εξηγεί ο Τσιέ-

μιακ.

Σήμερα οι ασφαλισμένοι στον πυλώνα της υποχρεωτικής

ασφάλισης συνταξιοδοτούνται στα 65 έτη, εφόσον είναι

γεννημένοι πριν από το 1946. Για τις επόμενες γενιές το

όριο ηλικίας αυξάνεται σταδιακά και φτάνει τα 67 έτη για

όσους έχουν γεννηθεί το 1964, και για τους νεότερους φυ-

σικά. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Βόλφγ-

κανγκ Σόιμπλε προτείνει την αύξηση του ορίου ηλικίας και

την προσαρμογή του στη συνολική διάρκεια του εργασια-

κού βίου και στο προσδόκιμο ζωής. «Πρέπει να προσαρμο-

στούμε στις δημογραφικές εξελίξεις», υποστηρίζει.

Άλλωστε και ΟΟΣΑ έχει απευθύνει προειδοποίηση στη Γερ-

μανία ότι θα πρέπει να αυξήσει το όριο ηλικίας, γιατί σε

διαφορετική περίπτωση οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό

σύστημα θα εκτιναχθούν κατά 2,5 μονάδες του ΑΕΠ.

Αντιδράσεις από συνδικάτα και SPD

Οι προτάσεις του 73χρονου Σόιμπλε προκάλεσαν την

αντίδραση των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών

(SPD), αλλά και του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων

(DGB). «Απαιτείται ρεαλισμός σε αυτό το ζήτημα» προει-

δοποιεί η αντιπρόεδρος της Κ.Ο. των Σοσιαλδημοκρατών

Καρόλα Ράιμαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν μπορούν όλοι να

εργάζονται ακμαίοι μέχρι αυτήν την ηλικία. Από την

πλευρά της, 

Η Ανελί Μπούντενμπαχ, στέλεχος του DGB, δηλώνει:

«Πρέπει όλοι να ζουν αξιοπρεπώς. Αυτό σημαίνει καλύτε-
ρες συντάξεις για τους ηλικιωμένους, αλλά και αξιόπιστες
παροχές για τους νεότερους. Η αύξηση του ορίου ηλικίας
δεν ειναι τίποτε άλλο από μία έμμεση μείωση σύνταξης».
...«Η αύξηση του ορίου ηλικίας θα επιφέρει και ένα πρό-
σθετο πρόβλημα: Είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο αριθμός
εκείνων που υφίστανται μείωση, προκειμένου να περάσουν
σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. Και αυτό γιατί
απλούστατα δεν θα μπορούν όλοι να παραμείνουν υγιείς
και να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας με πλήρη συν-
ταξιοδοτική κάλυψη μέχρι τα 70».

http://www.euro2day.gr/

σ.σ. Στο εξής δεν θα υπάρχουν συνταξιούχοι που θα μπο-

ρούν να ολοκληρώνουν την 35ετία προκειμένου να συντα-

ξιοδοτηθούν, αφού η ανεργία έχει “ταβανώσει” και η μερική

απασχόληση επίσης. Ας μη μιλήσουμε καλύτερα για την

“μαύρη” εργασία!

Ήδη με το νόμο που ψηφίστηκε το Καλοκαίρι, πάρα πολλοί

συμπολίτες μας θα πρέπει να φτάσουν στο 67ο προκειμέ-

νου να καταθέσουν χαρτιά για σύνταξη και αν είναι τυχεροί

και την πάρουν μετά τα 67, γιατί μπορεί να αλλάξει εκ νέου

ο νόμος και να τους πάει στα 70!!!

To άκρον άωτον όμως είναι ότι όταν έφεραν στη Βουλή

προς ψήφιση το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, εξαίρεσαν τους

εαυτούς τους οι “βολευτές”!!! Ετσι για άλλη μια φορά η

ελληνική κοινωνία είδε να επιβεβαιώνεται η παγιωµένη

αντίληψη ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας µας, στην

τρανταχτή του πλειοψηφία,  είναι κατώτερο των περιστά-

σεων. Και ενώ στα τηλεπαράθυρα και στη Βουλή κάνουν

κοκκορομαχίες, εδώ τα βρίσκουν μια χαρά!!!

Και εμείς τα κορόιδα, κουνάμε ακόμη μπλέ, πορτοκαλιά και

κόκκινα σημαιάκια!!!..

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού

Λογοτεχνικό μαραθώνιο, συναυλία, συζητήσεις και θεα-

τρική παράσταση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της πρώτης

Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού

Πολιτισμού, που θα γιορταστεί στη Νάπολη της Ιταλίας.

Ο λογοτεχνικός μαραθώνιος θα ξεκινήσει πρωί και κατά

τη διάρκειά του τα παιδιά του Σχολείου Γλώσσας της Ελ-

ληνικής Κοινότητας Νάπολης, αλλά και μαθητές των κλα-

σικών λυκείων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα

αναγνώσουν επιλεγμένα αποσπάσματα της διαχρονικής

ελληνικής γραμματείας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του

συγκροτήματος Xenitia θα είναι αφιερωμένο στη μουσική

της ποίησης και στην ποίηση της μουσικής.

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τρα-

πέζης στην οποία θα προεδρεύσει ο αντιδήμαρχος Νάπολης

Νίνο Ντανιέλε με θέμα η κλασική παιδεία και η κρίση των κλα-

σικών λυκείων. Τη συζήτηση διοργανώνουν η Φιλελληνική Εται-

ρεία Ιταλίας και το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας της Μεγάλης

Ελλάδος.  Θα αναγνωστεί ψήφισμα για την αναγνώριση της

κλασικής παιδείας ως άυλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

θα κλείσει με το ανέβασμα στα αρχαία ελληνικά του

έργου"Απολογία του Σωκράτη" του Πλάτωνα από το Κρα-

τικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Δήμου

Αβδελιώτη με τους ηθοποιούς Βασίλη Καράμπουλα και Θα-

νάση Δισλή.
ellas2.wordpress.com

σ.σ. Αυτά συμβαίνουν στην ΙΤΑΛΙΑ! Μόνο στην Ελλάδα
“φτύνουν τα παιδιά της”...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Το νόημα της Ανάστασης, σύμφωνα με την Ορθόδοξη

Χριστιανική Θρησκεία, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της

εκκλησίας του Χριστού, από την αρχή της ίδρυσής της!

Το κήρυγμα των Αποστόλων παίρνει σάρκα και οστά,

δηλαδή ουσία και νόημα μόνον από την Ανάσταση του

Ιησού Χριστού. Το “Πιστεύω” που λέγεται και “Σύμβολο

της Πίστεως”, της Ορθοδοξίας, στηρίζεται στην Ανά-

σταση του Χριστού και στην προσδοκία, της κοινής Ανά-

στασης των πιστών, η οποία θα πραγματοποιηθεί, μετά

το τέλος της ιστορίας αυτού του κόσμου, στην ονομα-

ζόμενη “Δευτέρα Παρουσία”! (Οι επιστήμονες δίνουν

άλλα 4.500.00.000 χρόνια ζωής στον πλανήτη Γη, όσα

δηλαδή στον ήλιο και στο ηλιακό του σύστημα).

Η θρησκευτική αντίληψη αποδίδει το θάνατο του σώμα-

τος, στη διάλυσή του, ενώ την Ανάσταση, στην ανασύ-

στασή του και την επαναφορά του στη ζωή, όπως

ακριβώς γίνεται στο σπόρο που όταν θα βρεθεί μέσα

στο χώμα ενός χωραφιού, θα διαλυθεί και θα σαπίσει

για να μπορέσει στη συνέχεια να φυτρώσει και να βλα-

στήσει!

Ο θάνατος προέρχεται από την πτώση του ανθρώπου

στην αμαρτία, κατά τον ισχυρισμό της Ορθόδοξης Χρι-

στιανικής πίστης!

Η “ενοίκηση” του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου, απο-

τελεί την αληθινή ζωή, γιατί θα ενεργοποιηθεί “θεία

Χάρη” μέσα του. Ο χωρισμός Θεού και ανθρώπου, απο-

τελεί τον πνευματικό θάνατο, ο οποίος οδηγεί και στον

σωματικό θάνατο. 

Ο σωματικός όμως θάνατος, σαν γεγονός είναι “η ευερ-

γεσία και η οικονομία” του Θεού για να μη διαιωνισθεί

η αμαρτία! Γι’ αυτό οι πιστοί προσμένουν την μετά θά-

νατο, Ανάστασή τους· τότε που η άφθαρτος ψυχή τους,

θα ενωθεί μαζί με το Χριστό για να ζήσει αιώνια!

Ο Χριστός είναι το αμπέλι που δίνει ζωή στα κλήματα

(βέργες) και ότι μόνο μέσα από Αυτόν θα καρποφορήσει

ο χριστιανός, σύμφωνα με τα λόγια των Ευαγγελίων. Η

Αναστάσιμη χαρά, πραγματοποιείται μόνο μέσα στην

εκκλησία του Χριστού, με την ενότητα, την συμπό-

ρευση, τη συμμετοχή  στα Άγια Πάθη, στην συσταύ-

ρωση και δια μέσου της Θείας εξομολόγησης, της Θείας

Μετάνοιας και της Θείας Μετάληψης, αλλά και της συ-

νεχούς προσευχής, της νηστεία και του καθημερινού

αγώνα κατά των παθών, των αδικιών και των αμαρτιών,

θα δικαιούνται οι πιστοί τη συμμετοχή τους στη μέλ-

λουσα Ανάστασή τους.

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του χριστιανού,

αλλά η απλή παρουσία του σε εκκλησιαστικές εκδηλώ-

σεις και ιερές τελετές αποτελεί φαρισαϊσμό και επομέ-

νως αμαρτία! 

Η Ανάσταση του Χριστού δεν χρειάζεται ωραίες λαμπά-

δες, μοντέρνα ρούχα, άφθονα γλυκά, φαγητά, οινοπο-

σία, γλέντια και “γενοκτονία” των αμνοεριφίων, ούτε

μπαμ-μπουμ και στράκα-στρούκες, γιατί η Ανάσταση

του Χριστού χρειάζεται ιερότητα καθ’ όσον είναι: 

α) σημείο ενότητας του Χριστού με τους πιστούς

β) η ένταξη των πιστών στην εκκλησία

γ) η προϋπόθεση για την αιώνια Βασιλεία του Θεού και

δ) η αναγνώριση του Αναστάσιμου θαύματος, το οποίο

υπάρχει μόνο στη Χριστιανική θρησκεία!

Οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν πλήρη ετοιμότητα και

απόλυτη συμμετοχή στα εκκλησιαστικά δρώμενα, αλ-

λιώς να μην περιμένουν την «εκ νεκρών Ανάσταση»!!!

Εύχομαι «Καλή Ανάσταση» στα πλαίσια που ο καθένας
τη νιώθει!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Το νόημα της Ανάστασης
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Παγκόσμια ημέρα χορού

Κάντε το πρώτο βήμα...
Κάθε χρόνο, στις 29 Απριλίου, εορτάζεται η Παγκό-

σμια Ημέρα Χορού· καθιερώθηκε το 1982 από το Διε-

θνές  Συμβούλιο Χορού της UNESCO (CID), που είναι

ο επίσημος ανώτατος οργανισμός για όλες τις μορ-

φές χορού, σε όλες τις χώρες του κόσμου, με σκοπό

να στρέψει την προσοχή του κοινού προς την υπέ-

ροχη αυτή τέχνη! 

Σε όλο τον κόσμο, την ημέρα αυτή,  σχολές χορού,

χορευτικές ομάδες και άλλοι φορείς που έχουν αντι-

κείμενό τους το χορό, οργανώνουν εκδηλώσεις και

όλοι όσοι αγαπούν το χορό, γίνονται μια μεγάλη

παρέα! Ξεχνάμε πολιτικές, κομματικές, φυλετικές,

θρησκευτικές διακρίσεις και… μιλάμε με το σώμα…

χορεύουμε με την ψυχή! 

Ο χορός αποτελεί μια καθολική και πανανθρώπινη

γλώσσα, την γλώσσα του σώματος, μέσω της οποίας

εκφράζονται τα ανθρώπινα συναισθήματα και οι επι-

θυμίες. Πολλές φορές, ό,τι δεν μας “αφήνουν” οι κοι-

νωνικοί φραγμοί να πούμε με λόγια, το λέμε

χορεύοντας. 

Έτσι την ημέρα αυτή, γιορτάζουμε όλοι εμείς, όλοι

εσείς, που έχετε ανακαλύψει τον μαγικό αυτό κόσμο,

που χορεύουν τα πόδια σας κρυφά κάτω από το γρα-

φείο, που σιγοτραγουδάτε τον σκοπό της χορογρα-

φίας σας, που περιμένετε ανυπόμονα να φτάσει η

ώρα του μαθήματος ή του πάρτυ. Οι υπόλοιποι συνή-

θως, στην καλύτερη περίπτωση απλά δεν σας κατα-

λαβαίνουν.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, επιλέχθηκε μια

διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα του χορού

για να γράψει ένα μήνυμα. Το Μήνυμα Παγκόσμιας

Ημέρας Χορού για το 2016 από τον Lemi Ponifasio

είναι το παρακάτω. 

(προσευχή)

“άγγιξε τον κόσμο
την πηγή της θείας μας ύπαρξης
φωτίζοντας
τα πρόσωπα των προγόνων
για να δούμε τα παιδιά μας

πλεγμένοι πάνω, δίπλα, κάτω
ενωμένοι όλοι μέσα
από τη σάρκα και τα κόκκαλά μας,
και τη μνήμη

η Γη γυρίζει
άνθρωποι σε μαζικές μεταναστεύσεις
χελώνες μαζεύονται σε μια σιωπηλή προετοιμασία
η καρδιά είναι πληγωμένη

φτιάξτε χορό
μια κίνηση της αγάπης
μια κίνηση της δικαιοσύνης
το φως της αλήθειας”.

Εμένα θα μου επιτρέψετε να “κλείσω” με το δικό μου

μήνυμα:

Μ’ ένα βήμα προοδεύεις, ξεκινάς για νέους προορι-
σμούς, χορεύεις...

Με το κεφάλι ψηλά, ακριβώς όπως στήνονται οι χο-
ρεύτριες, βάζεις ψηλούς στόχους.

Με μια στροφή τ’ αλλάζεις όλα.

Γι’ αυτό πάντα να χορεύεις!

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Να την χορεύεις την ζωή. Είναι χωρίς χορογραφία, χρει-

άζεται να αυτοσχεδιάσεις...

4 Δυστυχώς ο μόνος τρόπος για να μάθεις αν μπορείς να

εμπιστευτείς κάποιον, είναι να τον εμπιστευτείς. 

4 Τελικά το καλύτερο φάρμακο κατά του πονοκέφαλου

είναι να απεργούν οι δημοσιογράφοι.

4 -Άκουσον μεν -Σ´ακούω μαν μου
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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 . . .

Η δέσμευση έγινε για χρέη προς την εφορία περίπου 4800 ευρώ

(μεταξύ των οποίων και ο αντισυνταγματικός ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα

με δήλωση του πρωθυπουργού και όλων των σημερινών κυβερ-

νητών).

Θυμόμουνα όμως ότι είχα κάνει τις ενέργειες για να καταστήσω

ακατάσχετο τον έναν από τους 2 λογαριασμούς μου και το είπα

στην υπάλληλο της τράπεζας.

"Δεν υπάρχει δηλωμένος ακατάσχετος κύριε. Μόνο σαν μισθο-

δοτικός είναι δηλωμένος ο ένας" μου είπε. 

Φυσικά επέμενα γιατί θυμόμουνα πολύ καλά, αλλά κι αυτή ήταν

απόλυτη. Όταν έμαθα αργότερα ότι δέσμευσαν και χρήματα απ

το συνταξιοδοτικό λογαριασμό της μητέρας μου (γιατί αναφέ-

ρονταν το όνομά μου σαν συνδικαιούχου), ζήτησα να δω τον

υπεύθυνο για εξηγήσεις, αλλά η αγανάκτηση της υπαλλήλου

ήταν εμφανής: "Υπάρχει νόμος κύριε! Δεν υπάρχει υπεύθυνος!".

Δέχτηκα τη μοίρα μου εκείνη τη μέρα, γιατί πίστεψα ότι δεν είχα

στοιχεία για να το αποδείξω. Ο καταπληκτικός λογιστής μου

όμως, το απόγευμα βρήκε στο TAXISnet και το Αποδεικτικό γνω-

στοποίησης/δήλωσης ακατάσχετου λογαριασμού και την επιβε-

βαίωση της τράπεζας ότι έκανε επιτυχώς τη μετατροπή του

λογαριασμού.

Την άλλη μέρα ζήτησα απ την υπάλληλο να μου δώσει γραπτή

βεβαίωση ότι οι λογαριασμοί μου δεν είναι ακατάσχετοι. ΑΡΝΗ-

ΘΗΚΕ.

Αρνιότανε πως γνώριζε ότι ο λογαριασμός ήταν ακατάσχετος,

ακόμη κι όταν της έδειξα το αποδεικτικό γνωστοποίησης/δήλω-

σης. "Αυτό είναι του TAXIS έλεγε. Η τράπεζα δεν γνωρίζει".

Όταν της έδειξα τη βεβαίωση της τράπεζας ότι ο λογαριασμός

μετατράπηκε επιτυχώς σε ακατάσχετο, άλλαξε το παραμύθι:

"Δεν σας είπα ποτέ κύριε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι ακα-

τάσχετος". Και μετά: "Θα κάνω τώρα γράμμα στη

νομική υπηρεσία. Προφανώς τα χρήματα θα σας επιστραφούν".

Η εισαγγελέας, που την επισκέφθηκα αμέσως μετά, με ενθάρ-

ρυνε: "Μπορείτε να τους κάνετε μήνυση. Αλλά αν τα χρήματα

σας επιστραφούν, η μήνυση θα καταπέσει".

― "Μα υπάρχει παράβαση νόμου".

― "Βεβαίως, μπορείτε να τους κάνετε μήνυση. Αλλά αν τα χρή-

ματα σας επιστραφούν, η μήνυση θα καταπέσει", με διαβεβαίωσε

για 2η φορά.

Τώρα αδέρφια ξέρετε!...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ν ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ. Κι αν κατά τύχη σας

πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, η μαγική φράση είναι: "Προφα-

νώς τα χρήματα θα επιστραφούν", και ...τσααααΑΑΑΚ!... είστε

ελεύθεροι. Οοοοούτε γάτα, ούτε ζημιά!

Χαίρε ελληνικό κράτος αμέτρητο. ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΟΥ σε χαιρετούν!

Ένας απ τους σκλάβους (που το μάτι του άρχισε να παίζει)

Γιώργος Παπανικολάου

Ήταν και κάτι στρέμματα
στη Δραπετσώνα…

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Τελικά, τι θα γίνει κ. Τσίπρα με τα 99 στρέμματα
των πρώην Λιπασμάτων;

Θα παραχωρηθούν στο Δήμο Δραπετσώνας – Κερα-

τσινίου όπως είχατε υποσχεθεί το Δεκέμβρη του

2015, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας στο χώρο,

συνοδευμένος, από τον Δήμαρχο Χρήστο Βρετάκο,

τον αντιπεριφερειάρχη Γ. Γαβρίλη, τους Υπουργούς

Π. Σκουρλέτη, Θ, Δρίτσα, Τ. Αλεξιάδη, το Δήμαρχο

Περάματος, Γιάννη Λαγουδάκη, βουλευτές, και κα-

τοίκους;

Ο Πειραιάς ξεπουλήθηκε. Μήπως αυτά τα στρέμ-

ματα, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα έπειτα

από δεκάδες χρόνια στους κατοίκους να δημιουρ-

γήσουν ένα πνεύμονα ζωής, μια ανάσα προς τη θά-

λασσα, προορίζονται για «επιδόρπιο» στο μεγάλο

φαγοπότι;

Γνωρίζουμε, όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, ποίοι

«αξιότιμοι» επιχειρηματίες έχουν εκδηλώσει ενδια-

φέρον γι΄ αυτό το «φιλέτο». Τα λέγαμε και στην πε-

ρίοδο των δημοτικών εκλογών και τις περίεργες

«συμμαχίες» στην Περιφέρεια του Πειραιά. Γνωρί-

ζουμε επίσης και τα σχέδια τους για την «αξιοποί-

ηση» της περιοχής.

Από τότε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έδωσε πολλά

δείγματα γραφής για το πως εννοεί τις υποσχέσεις

της. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν το ξεπού-

λημα του ΟΛΠ στην Cosco.

Αν πάλι, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναιρέσει την

υπόσχεσήτης, για την παραχώρηση των 99 στρεμ-

μάτων της Δραπετσώνας στο Δήμο και το λαό της

περιοχής, εξαιτίας έλλειψης χρημάτων για την

«αξιοποίηση» τους, έχουμε μια πρόταση:

Να διαθέσει τα 30 εκατομμύρια της Περιφέρειας Ατ-

τικής, που η κ. Δούρου και η κυβέρνηση σκοπεύουν

να δώσουν στους κ.κ. Μελισσανίδη και Αλαφούζο

για την κατασκευή γηπέδων των εταιρειών τους, για

την κατασκευή έργων που θα βοηθούσαν να γίνει ο

χώρος των πρώην Λιπασμάτων, μια πηγή ανάσας

και ζωής για τον Πειραιά και ολόκληρο το Λεκανο-

πέδιο.

Με μεγάλο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε

για τα εγκαίνια του 2ου Κέντρου «Αλληλεγ-

γύης» – μετά από αυτό της Θεσσαλονίκης

– της οργάνωσης “Solidarity Now – Αλλη-

λεγγύη Τώρα”, που σε συνεργασία με τον

Δήμο της Αθήνας αλλά και τέσσερις άλλες

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (τις “PRAK-

SIS”, “ΑΡΣΙΣ”, “Δίκτυο για τα Δικαιώματα

του Παιδιού” και “Μαζί για το Παιδί”), προ-

σφέρουν “υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνι-

κής στήριξης” (όπως αναφέρεται στην

σελίδα http://www.solidaritynow.org ).

Το ενδιαφέρον μας δεν αφορά στις υπηρε-

σίες που προσφέρουν, όσο στον άνθρωπο

που είναι πίσω από την οργάνωση Solidarity

Now, που δεν είναι άλλος από τον κ. Τζορτζ

Σόρος, τον γνωστό “διεθνή επενδυτή” ή κα-

λύτερα κερδοσκόπο. Ένα εξαιρετικό άρθρο

της εφημερίδας ΒΗΜΑ (από το 1998)

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=1022

66 εξηγεί πολύ καλά πως λειτουργεί ο κ.

Σόρος. Με λίγα λόγια ο συγκεκριμένος “φι-

λάνθρωπος” κύριος, έχει την δυνατότητα

να επιτίθεται – με χρηματοοικονομικά ερ-

γαλεία – σε ολόκληρα κράτη και είτε να

κερδοσκοπεί εις βάρος τους, είτε να ορίζει

τις πολιτικές επιλογές τους. Ένα από τα πιο

φανερά παραδείγματα αυτής του της δρά-

σης είναι η επίθεση που έκανε τον Σεπτέμ-

βριο του 1992 στην Βρετανία,

καταφέρνοντας μέσα σε λίγες μέρες να

βγάλει 1 δις λίρες κέρδος, εις βάρος φυ-

σικά του μέσου Βρετανού φορολογούμε-

νου, αναγκάζοντας την Βρετανία να

αποχωρίσει από τον “Ευρωπαϊκό Μηχανι-

σμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών” (ERM),

κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το παρα-

τσούκλι “ο άνθρωπος που ξετίναξε την τρά-

πεζα της Αγγλίας”.

Ο “φιλάνθρωπος” αυτός κύριος, έχει φτιά-

ξει πάρα πολλές φιλανθρωπικές οργανώ-

σεις, κυρίως στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Αφρική και

τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,

ενώ σε κάποιες οι οργανώσεις του έχουν

απαγορευτεί να λειτουργούν. Μια από

αυτές τις οργανώσεις, η “Open Society

Foundations”, είναι πίσω από την οργάνωση

Solidarity Now (όπως αναφέρει και η ίδια

στην ιστοσελίδα της). Εδώ μπορεί όποιος

θέλει να δει από ποιους απαρτίζεται η “συμ-

βουλευτική επιτροπή” http://www.solidari-

tynow.org/solidarity-now-gr/board-gr.html και

η “ομάδα”

http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-

gr/our-team-gr.html της οργάνωσης.

Εμείς θέτουμε δημοσίως κάποια απλά ερω-

τήματα.

Πως γίνεται ο κ. Σόρος από τη μία να είναι

μεγαλοκαρχαρίας επενδυτής που ρίχνει και

ανεβάζει τις οικονομίες ολόκληρων κρατών

και παράλληλα να είναι και φιλάνθρωπος;

Γίνεται από την μία να βυθίζεις κράτη και

από την άλλη να βοηθάς τους πολίτες τους;

Ή μήπως ο κ. Σόρος, παίρνει από κάποια

κράτη και δίνει σε κάποια άλλα, ως νέος

“Ρομπέν των δασών”;

Είναι δυνατόν να κάνουμε την αλληλεγγύη

επιχείρηση ή κολυμβήθρα του Σιλωάμ όπου

ο καθένας ξεπλένει αμαρτίες και βγαίνει

εξαγνισμένος, όσο και να είναι βαθιά βου-

τηγμένος στην διαφθορά;

Γιατί ο Δήμος Αθήνας συνεργάζεται με την

συγκεκριμένη οργάνωση; Γνωρίζει ο κος

Καμίνης πόσα κοινωνικά ιατρεία και φαρμα-

κεία λειτουργούν εντός των ορίων του

Δήμου της Αθήνας και εάν ναι γιατί δεν συ-

νεργάζεται μαζί τους αντί με τον κ. Σόρος;

Η βοήθεια προς τον άνθρωπο που υποφέ-

ρει, δεν μπορεί να γίνει πεδίο αντιπαράθε-

σης.  Από την άλλη όμως, νιώθουμε πως

μας αφορά όταν έννοιες όπως η αλληλεγ-

γύη όχι μόνον διαστρεβλώνονται αλλά και

χρησιμοποιούνται προς ίδιον όφελος.  Η

αλληλεγγύη, όπως την αντιλαμβανόμαστε

εμείς 3.5 χρόνια τώρα, έχει να κάνει αφε-

νός με την προσφορά στον δοκιμαζόμενο

από την κρίση πληθυσμό – κρίση που την

δημιούργησαν κύριοι όπως ο κ. Σόρος – και

αφετέρου με την ανάδειξη των λόγων της

εξαθλίωσης των συνανθρώπων μας.  Εάν

μέναμε μόνο στο κομμάτι της βοήθειας,

τότε θα κάναμε μισή δουλειά και θα συγκα-

λύπταμε την αλήθεια.

Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στον

δύσκολο αγώνα της αυτοοργάνωσης με τε-

λικό σκοπό την προσφορά, ταυτόχρονα με

την ανάδειξη των προβλημάτων της κοινω-

νικής κρίσης, η ανάγκη μιας πιο δίκαιης κοι-

νωνίας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Μιας κοινωνίας στην οποία θα ευημερούν

οι πολίτες και όχι οι αριθμοί.  Το έργο του

κινήματος αλληλεγγύης στην Ελλάδα, απο-

δεικνύει ότι αυτόν τον στόχο μπορούμε να

τον πετύχουμε χωρίς την βοήθεια «φιλάν-

θρωπων» κυρίων όπως ο κ. Σόρος, που

έχουν αλλότριους σκοπούς.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ

10:00-20:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-19:00) και

(ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-14:00)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: εντός της πρώην Αμερικανι-

κής βάσης (δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο,

200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)

Email mkiellinikou@gmail.com

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ:
Τζορτζ Σόρος – Όταν η λέξη αλληλεγγύη χάνει το νόημα της

ΠΑΡΑΝΟΜΑ δέσμευσαν / ΛΗΣΤΕΨΑΝ 

ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ λογαριασμό μου στην Αlfa Bank



12 ΣΕΛΙΔΑ - 30  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                   ΕΒΔΟΜΗ

Lets' Do It Greece 2016
Πολλές δράσεις από τους Δήμους

Το “Let’s Do It Greece” κινητοποίησε και φέτος - 5η

χρονιά - πολλούς Δήμους της Ελλάδας και μαζί με

φορείς και απλούς πολίτες εθελοντές, καθάρισαν

ολόκληρες περιοχές με πολύ καλά αποτελέσματα.

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο Δήμος Κρωπίας και το ΝΠΔΔ Σφηττός σε συνεργασία με

τοπικούς συλλόγους και φορείς διοργάνωσαν  μια κεντρική

δράση (παραλία Λουμπάρδας-λόφος Χαγιάτια) και  δύο το-

πικές στην επικράτεια του Δήμου, (παραλία Αγίας Μαρίνας

και Καρελλά). Είχαν  προηγηθεί, δράσεις καθαρισμού στον

Καρελλά τις προηγούμενες ημέρες από κοινή δράση Δήμου

(Διεύθυνση Περιβάλλοντος), συλλόγου Άνω Καρελλά και

Κατηχητικού Σχολείου I.N Aγίου Φανουρίου.

Την Κυριακή 17/4, συμμετείχαν, ομάδα μαθητών του 1ου Γυ-

μνασίου Κορωπίου, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Κορω-

πίου και ομάδα εθελοντών του ΝΠΔΔ Σφηττός και της

Συνεργασίας για το Περιβάλλον του Κορωπίου καθώς και

δημοτικοί σύμβουλοι. Ο λαογράφος-ιστοριοδίφης και ζω-

γράφος, μέλος της Συνεργασίας, Γιάννης Πρόφης μίλησε

για την ιστορία της περιοχής και για τα «Χαγιάτια». 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Κιούσης με τη συζυγό του Πόλυ

Ντούνη επισκέφτηκαν και χαιρέτησαν τη δράση. Στο δα-

σικό δρόμο προς παραλία Αγίας Μαρίνας, πάνω από τα

ιστορικά δημοτικά κτίρια «Χαγιάτια», απομακρύνθηκαν

μπάζα που βρίσκονταν εδώ και πολλά χρόνια στην περιοχή.

Την επιχείρηση συντόνισε,  ο αντιδήμαρχος πολιτικής προ-

στασίας Θοδωρής Γρίβας συνεπικουρούμενος από τους Δη-

μήτρη Ντούνη και Ιωάννη Κατιμερτζόγλου, μέλη της

Εθελοντικής Ομάδας Δήμου, τομέα δασοπροστασίας. 

Καθάρισαν την παραλία της Αγίας Μαρίνας, ο ΝΑΟ Κέκρωψ

και ο σύλλογο; Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχο-

λείου Αγίας Μαρίνας. 

Ο εξωραϊστικός και εκπολιτιστικός σύλλογος  Άνω Κα-

ρελλά «Η Αγία Παρασκευή» που έχει πρωτοστατήσει, στον

αγώνα για τη διάσωση του τοπικού δάσους του Γραμματι-

κού, συνεπής στο ραντεβού του έδωσε το παρών στη οδό

Χαλιδώνος και Προφήτη Ηλία ενώ η ομάδα της «Γαιδου-

ροχώρας» στο δάσος Γραμματικού.

————————————————— 

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου μαζί με τους εθελοντές, έδωσαν

δυναμικό παρών στο ετήσιο ραντεβού δράσης «Let’s Do it

Greece» για 5η χρονιά, καθαρίζοντας και ταυτόχρονα ομορ-

φαίνοντας της παραλία της Χαμολιάς!

65 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών και 220 περίπου κιλά

απορριμμάτων συλλέχθηκαν συνολικά, χάρη στην πολύ-

τιμη βοήθεια μικρών και μεγάλων.

Εθελοντές κάθε ηλικίας, από φορείς του Δήμου που αντα-

ποκρίθηκαν στην πρόσκληση, ένωσαν τις δυνάμεις τους και

αφιέρωσαν το κυριακάτικο πρωινό τους για έναν όμορφο

σκοπό για το Περιβάλλον μας!

Μέλη από την «Συντροφιά των Μεσογείων», από τον Χο-

ρευτικό-Λαογραφικό Όμιλο Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη

«Μυρρινούς», από τον Σύλλογο Κoρώνης και από το τμήμα

Ζωγραφικής του Προγράμματος «Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για όλους» του Δήμου, αλλά και απλοί πολίτες – εθε-

λοντές.

Αθλούμενοι από τον ΙΟΠΟΡ με τους συνοδούς τους και

άλλοι ιστιοπλόοι εθελοντές από όμορο Δήμο, πραγματο-

ποίησαν «απόβαση» και βοήθησαν και εκείνοι στον κοινό

μας σκοπό, χαρίζοντας μία πιο καλοκαιρινή και δροσερή

νότα στον Καθαρισμό μας.

Φέτος, έδωσαν το δικό τους «χρώμα», στην Δράση Καθα-

ρισμού, καθώς οι εθελοντές «ζωγράφοι» της μεγάλης πα-

ρέας, «μεταμόρφωσαν» μία σκάφη συλλογής ογκωδών

απορριμμάτων σε πραγματικό έργο Τέχνης, συνδυάζοντας

έτσι τον Εθελοντισμό με την Τέχνη.

Ο Δήμος, είχε φροντίσει να υπάρχει επάρκεια σε γάντια,

μπλε και μαύρες σακούλες, καθώς και μπογιές σε διάφορα

χρώματα, για το βάψιμο της σκάφης. Επίσης φρόντισε για

το απαραίτητο προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας, με

κατάλληλο εξοπλισμό και φορτηγά οχήματα.

—————————————————

ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ

Με σύνθημα «Γίνε συνένοχος στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, γίνε συμμέτοχος σε έναν όμορφο και καθαρό Δήμο
Σαρωνικού», μικροί και μεγάλοι κάτοικοι αφιέρωσαν τον

προσωπικό τους χρόνο, καθαρίζοντας μερικά από τα ομορ-

φότερα σημεία του Δήμου.  Παραλίες, σημεία φυσικής

ομορφιάς, εξωκλήσια αλλά και ο βυθός μπήκαν στο «στό-

χαστρο» καθαριότητας και ευπρεπισμού των εθελοντών

του Let’s Do It Greece και αναδείχθηκε το πιο καθαρό τους

πρόσωπο, σε όλο τον Δήμο Σαρωνικού. 

Στην κεντρική παραλία της Σαρωνίδας βρέθηκε και ο Δή-

μαρχος Γεώργιος Σωφρόνης, δείχνοντας έμπρακτα τη συμ-

παράσταση του Δήμου στη δράση. «Κάθε χρόνο

περισσότεροι συμπολίτες μας δηλώνουν εθελοντές, περισ-

σότεροι σύλλογοι και φορείς συμμετέχουν στο Let’s Do It

Greece. Οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου προσπα-

θούν να διατηρούν τον Δήμο μας καθαρό, παρά την υπο-

στελέχωσή τους. Η συνεισφορά όλων μας βέβαια σε αυτό

τον τομέα και η ευσυνείδητη συμπεριφορά μας, ο σεβασμός

για τον διπλανό και το περιβάλλον είναι ανεκτίμητη βοήθεια

στην διατήρηση ενός καθαρού Δήμου», σημειώνει ο δήμαρ-

χος, συγχαίροντας όλους όσους συμμετείχαν στη δράση. 

Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και

η Υπηρεσία Καθαριότητας συνέβαλαν στην άρτια υλοποί-

ηση της δράσης.

Ολες οι Δημοτικές Ενότητες παρέδωσαν μαθήματα εθελον-

τισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Η μαθητική κοινότητα έλαβε μέρος στην εβδομάδα εθελον-

τισμού, 11 έως 15 Απριλίου·  μαθητές, εκπαιδευτικοί και γο-

νείς δημιούργησαν ανθόκηπους, λαχανόκηπους, έβαψαν

τοίχους σχολείων, έμαθαν για την ανακύκλωση και συμμε-

τείχαν στις δράσεις καθαρισμού. 

—————————————————

ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ

Με σημαντική ανταπόκριση των εθελοντών πραγματοποι-

ήθηκαν οι δράσεις καθαρισμού και καλλωπισμού στον Δήμο

Διονύσου.

Η συμμετοχή του Δήμου περιελάμβανε τον καθαρισμό και

αισθητική αναβάθμιση του χώρου του παλαιού σταθμού του

τρένου και της περιοχής Αλούλα στη Δημοτική Ενότητα

Διονύσου, τον  ευπρεπισμό και καλλωπισμό  των στάσεων

λεωφορείων που εξυπηρετούν την αστική και δημοτική συγ-

κοινωνία στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας καθώς και το βά-

ψιμο πυροσβεστικών κρουνών από τους μικρούς εθελοντές

του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς. 

Με το σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», μικροί και

μεγάλοι εθελοντές συντονίστηκαν και πραγματοποίησαν

τις δράσεις με κέφι και ενθουσιασμό συμβάλλοντας σε ένα

καθαρότερο περιβάλλον και διαδίδοντας την αξία της εθε-

λοντικής προσφοράς.

Ο δήμαρχος Διονύσου Διονύσης Ζαμάνης ευχαρίστησε

θερμά τους φορείς και όλους όσοι συμμετείχαν στους κα-

θαρισμούς και ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους σε επόμε-

νες εθελοντικές δράσεις.
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Το τριήμερο Πολυσυνέδριο του Blue Money Show ολοκληρώθηκε στον Αστέρα της Βου-

λιαγμένης με μεγάλη παρουσία ενδιαφερομένων, αλλά και μεγάλη παρουσία ομιλητών

από το Δήμο 3Β που ήταν και συνδιοργανωτής.

Το Σάββατο 23/4 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Αττικού Πνευματικού Ομίλου με θέμα:

«Η Ελλάδα και η Οικονομία της σήμερα - Προβλήμα τα και λύσεις”, με εισηγητές τον

Κώστα Βενετσάνο, τον Δημοσθένη Δόγκα και τον Νίκο Φυλακτό.

Ο Κώστας Βενετσάνος (πολιτικός επιστήμων, δημοσιογράφος) ανέπτυξε το θέμα «Ούτε
ευρώ ούτε δραχμή. Νέο “νόμισμα” η Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης Παραγωγής», που με-

γάλο απόσπασμά του δημοσιεύουμε στο κύριο άρθρο του (πρώτη σελίδα μας). 

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας εστιάστηκε στην πρωτο-

γενή παραγωγή και ανάπτυξη με ένα ''διαφορετικό'' τρόπο. «Το πολυδιάστατο κέρδος της
μετακίνησης αγαθών με Μηδενικό Αποτύπωμα Άνθρακα... Και κυρίως με ιστιοφόρα»! 
Αυτο μαζί του φέρνει τα δάση με ναυπηγήσιμη ξυλεία, αναβίωση και πιστοποίηση των αρ-

χαίων - παραδοσιακών τρόπων ναυπήγησης (με τα μισά τουλάχιστον επαγγέλματα από

την οικοδομή) και τέλος σχολές παραδοσιακής ιστιοπλοΐας... 

Ένα ανοιχτό μουσείο της ελληνικής Ναυτικής και Ναυπηγικής Τέχνης, πιστοποιημένο που

πουλάει τεχνογνωσία τουλάχιστον 5000 ετών. 

Ο Νίκος Φυλακτός (συνθέτης σύγχρονης μουσικής) αφού αναφέρθηκε γενικότερα στη ζο-

φερή οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, μίλησε με οικονομική αλλά και μουσική

γλώσσα για την κρίση του πολιτισμού και των αξιών στις ημέρες μας.

Στην επίσημη υπογραφή του Πρωτόκολλου

Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και

την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών

Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNC-

CAS), με στόχο την ενίσχυση των κοινωνι-

κών δράσεων των Δήμων της Αττικής,

προχώρησαν αντιπροσωπείες των δύο φο-

ρέων στο Παρίσι.

Το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματο-

ποιηθεί η σύνταξη των σχετικών κειμένων

και η προέγκρισή τους από τους δύο φο-

ρείς, ενώ η επίσκεψη της ελληνικής αντι-

προσωπείας στη γαλλική πρωτεύουσα

συνδυάστηκε και με σειρά επισκέψεων σε

κοινωνικές δομές της νομαρχίας Val-d’Oise

και των δήμων Cergy και Domont.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν

ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Ν.Ιω-

νίας Ηρακλής Γκότσης, ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας,

Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης της

ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώρ-

γος Καπλάνης, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ

και Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στερ-

γίου-Καψάλης, καθώς και στελέχη της

ΠΕΔΑ και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των

Δήμων Χαλανδρίου και Αγίων Αναργύρων –

Καματερού.

Μεταξύ άλλων η ελληνική αντιπροσωπεία

συμμετείχε σε σύσκεψη στη νομαρχία Val-

d’Oise με την συμμετοχή του Νομάρχη Ar-

naud Bazin, επισκέφθηκε τις

ιατρικές/παιδαγωγικές δομές, το βρεφονη-

πιακό κέντρο προστασίας του παιδιού και

της μητρότητας και το κοινωνικό παντοπω-

λείο του δήμου Domont, καθώς και τον

Πόλο Απασχόλησης του δήμου Cergy, όπου

υπήρξε σχετική ενημέρωση για τον τρόπο

λειτουργίας όλων αυτών των κοινωνικών

δομών.

Η επίσημη υπογραφή του Πρωτόκολλου Συ-

νεργασίας, έγινε ανάμεσα στην Πρόεδρο

του UNCCAS Martinaux Joëlle και τον Πρό-

εδρο της ΠΕΔΑ Ηρακλή Γκότση, παρουσία

του Αθανάσιου Γκούμα, διευθυντή του Re-

gioeuropa και του Ιάσωνα Κασσελάκη, Έλ-

ληνα προξένου στο Παρίσι. Η διάρκεια του

Πρωτόκολλου Συνεργασίας είναι 4 χρόνια.

Στο επόμενο διάστημα αντιπροσωπεία της

UNCCAS θα επισκεφθεί την Ελλάδα και κοι-

νωνικές δομές δήμων της Αττικής. 

Πρωτόκολλο συνεργασίας με Γαλλία για ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων των Δήμων Αττικής 

Ενα μεγάλο παρών από τα 3Β στο Money Show
Την Κυριακή 24/4 είχε την τιμητική ο Δήμος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, με μια πλει-

άδα ομιλητών και θεμάτων με κύριο θέμα:

«Ανεργία: Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης στην καταπολέμησή της».

Οι ομιλητές παρουσίασαν τη δράση του

Δήμου στην κατεύθυνση της καταπολέμη-

σης της ανεργίας με πρώτο ομιλητή τον δή-

μαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο.

O Δήμαρχος, αναφέρθηκε στην ηθική υπο-

χρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης να κα-

ταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να μην

υπάρχει στην πόλη ούτε ένας άνεργος. Κά-

λεσε όλους τους φορείς, αλλά και τους πο-

λίτες του Δήμου να συνταχθούν στον

αγώνα και τόνισε, ότι για να αντιμετωπιστεί

αποτελεσματικά η ανεργία, πρέπει να δημι-

ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να υπάρ-

χουν σοβαρές υποδομές εκπαίδευσης και

κατάρτισης για τους ανέργους, και τέλος να

δημιουργηθεί γέφυρα σύνδεσης των ανέρ-

γων της πόλης με τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο Dr. Χάρης Λαμπρόπουλος (Οικονομολό-

γος, Διδάκτωρ London School of Economics

& Political Science) μίλησε με θέμα: «Νεο-

φυής και καινοτόμος επιχειρηματικότητα, ο

ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των

Επιμελητηρίων»,  σημειώνοντας τη συνερ-

γασία του Δήμου 3Β με το ΕΒΕΑ. 

Ο Χάρης Κυριακίδης (Γενικός Γραμματέας

του Δήμου) μίλησε για τις εκπαιδευτικές

δομές που προγραμματίζει ο Δήμος στους

κλάδους του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Ο Γιάννης Παλαμιδάς, (σύμβουλος  οργά-

νωσης και Διοίκησης Τεχνολογίας και Πλη-

ροφορικής), παρουσίασε μια πρώτη εικόνα

της Διαδικτυακής Πύλης Εύρεσης Εργασίας

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

μέσω της οποία οι άνεργοι δημότες θα μπο-

ρούν να αναρτούν τα στοιχεία τους και τα

βιογραφικά τους σημειώματα, προκειμένου

να τους αναζητούν οι επιχειρήσεις που κά-

νουν προσλήψεις.

Τελευταίος ομιλητής ο Νίκος Λεβετσοβίτης

(Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμε-

λητηρίου Αθηνών)  εξήγησε την προσέγ-

γιση των φορέων της αγοράς στο

πρόβλημα.
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«Κολακεία ὁμιλία ἡ πρός ἡδονήν ἄνευ τοῦ βελτίστου·
ἕξις ὁµιλητική πρός ἡδονήν ὑπερβάλλουσα τό µέ-
τριον».

(Πλάτων, 427-347, “Ορισμοί” 415e, 9)

(= η κολακεία, το καλόπιασμα, η γαλιφιά είναι ένας ευχά-

ριστος λόγος χωρίς όμως να ‘ναι καθόλου χρήσιμος και

ωφέλιμος· είναι μια συνήθεια κοινωνική ευπροσήγορη /

συμπεριφορική προς τέρψη που ξεπερνάει το ορθόν μέ-

τρον).

«Αἱ µέν οὖν Δηµοκρατίαι µάλιστα µεταβάλλουσι διά
τήν τῶν δηµαγωγῶν ἀσέλγειαν».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, βιβλίο Ε’, 5, 20, 1304b)

(= Οι δημοκρατίες λοιπόν μεταβάλλονται - καταλύονται /

ανατρέπονται κατεξοχήν εξαιτίας της αναισχυντίας, της

φαυλότητας, της αμετροέπειας των δημαγωγών).

«Διό καί ὁ κόλαξ παρ᾽ἀµφοτέροις ἔντιµος, παρά µέν
τοῖς δήµοις ὁ δηµαγωγός (ἔστι γάρ ὁ δηµαγωγός
τοῦ δήµου κόλαξ), παρά δέ τοῖς τυράννοις οἱ τα-
πεινῶς ὁµιλοῦντες, ὅπερ ἐστίν ἔργον κολακείας».

(Αριστοτέλης, 384-322, “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, βιβλίο Ε’, 9, 6, 1313b)

(= γι’ αυτό και ο κόλακας τιμάται και από τους δύο, ήτοι και

από τους δημοκρατικούς ο δημαγωγός - καθ’ όσον ο δημα-

γωγός είναι ο κόλακας του Δήμου/λαού - και από τους τυ-

ράννους οι υποτελώς / δουλοφρόνως φερόμενοι, γιατί και

η δουλοφροσύνη είναι έργο / αποτέλεσμα κολακείας.)

«ἡρωικῇ ἀληθείᾳ ἀρκούµενος».
(Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος, 121-180, “Τα εις εαυτόν”, βιβλίο 3,

κεφ. 12, 1, 6)

(= να σου είναι αρκετό να ζεις μέσα στον ηρωισμό που προ-

ϋποθέτει η κάθε αλήθεια).

σχόλιο: Μεστά λόγια νοήματος που σημαίνουν πως για

να πεις και να υποστηρίξεις την αλήθεια χρειάζεται να γί-

νεις ήρωας και πολλές φορές μάρτυρας. Τελικά “θέλει
αρετήν και τόλμην η ΑΛΗΘΕΙΑ”.
Ο Μάρκος Αυρήλιος έδινε συμβουλές στον εαυτό του,

τον εμψύχωνε με τη δύναμη της φιλοσοφίας, με σκοπό

να σταθεί συνεπής στις ιδέες που είχε ενστερνιστεί από

μικρός, να αντέξει τις δυσκολίες, να μην παρασυρθεί από

τον χείμαρρο των γεγονότων, να μην καταλήξει ένας συ-

νηθισμένος άνθρωπος της εξουσίας, αλλά να παραμείνει

αυτό που πραγματικά ήταν· ένας φιλόσοφος - αυτοκρά-

τορας· έγραφε για να κρατηθεί δυνατός. Δεν πίστευε

στην υστεροφημία. Όμως διαψεύστηκε. Δεκαεννέα αι-

ώνες πέρασαν περίπου από τότε, και τα “ΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ”
ζουν ακόμη, δυστυχώς όμως όχι για πολλούς Νεο-Ελλα-

δίτες οι οποίοι δεν συγκινούνται από μεγάλες φιλοσοφι-

κές ιδέες. Ο Ερνέστ Ρενάν, 1823-1892, Γάλλος

φιλόσοφος - ιστοριογράφος, χαρακτήρισε το έργο του

“αιώνιο ευαγγέλιο”. Αξίζει να διαβάσετε την προσευχή

του στην Ακρόπολη όταν το 1865 επισκέφθηκε την

Αθήνα. Στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα πως οι αξίες του ελ-

ληνισμού υπήρξαν και εξακολουθούν να είναι σημεία

αναφοράς και δικαίωσης του ανθρώπου.

Τί κρίμα, ένας ξένος να ‘χει τέτοιο θαυμασμό για την

Ακρόπολη και την ιερή της μυσταγωγία και  οι ντόπιοι Έλ-

ληνες κατά 70% να μην έχουν ανέβει στον ιερό βράχο

απαξιώνοντας τους αρχαιοελληνικούς χώρους και περι-

φρονώντας την ιστορία τους. Μάλιστα το Υπουργείο “Πο-

λιτισμού” γνωρίζοντας την “υπερβολική” αγάπη και τη

“μεγάλη” επισκεψιμότητα των Ελλήνων για τα αρχαία

μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και για να αυ-

ξήσει τα έσοδά του, διπλασίασε το εισιτήριο εισόδου

στην Ακρόπολη από 12€ σε 20€.

Στις μεγάλες επι-νοήσεις τωνΑρχαίων Ελλήνων προγό-

νων μας καταγράφονται α) ο ανθρωποκεντρικός πολιτι-

σμός και β) η αντίστοιχη φιλοσοφική και πολιτική σκέψη.

Ο εσωτερικός διχασμός (εμφύλιος - διχόνοια - έρις -

μήνις) ανάμεσα σε Βολεμένους - Ατομιστές και Αβόλευ-

τους - Ανθρωπιστές υφίσταται στην Ελλάδα ακόμη από

την πρώτη καταγραφή της ιστορίας της στα ομηρικά έπη.

Στην ελληνική ιστορία, αυτοί που έσωζαν πάντα την πα-

τρίδα τους στις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές ήταν “οι

Ανθρωπιστές”.

Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, αλλά αποτέλεσμα των Δράσεων

και των Αντιδράσεων που σε επίπεδο κοινωνικών συλλαμ-

βάνει και εξηγεί ο ιστορικός διαλεκτισμός, και θα μπρο-

ούσε αποτελεσματικώς να ερμηνεύσει αυτή, που πρώτος

τον συνέλαβε, ως κεντρική και κοινωνική υπόσταση: ο

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ.

Η ανιδιοτέλεια, ο κοινωνικός πατριωτισμός, η αξιοπρέ-

πεια και η πίστη του σε ανώτερα ιδανικά αποτελούσε το

ελληνικό “Υπερόπλο”.

Ο Θουκυδίδης εκφέρει κρίσεις επί των ιστορικών προσώ-

πων - πολιτικών/στρατιωτικών - της εποχής του: τον Θε-

μιστοκλή τον θεωρεί ως τον πλέον ευφυή, τον Περικλή

τον θεωρεί ως άριστο ρήτορα. Αρνητικές είναι οι κρίσες

του για τον Αλκιβιάδη και τον Κλέωνα. Αμφίρροπη για

τον Νικία.

Εμείς θα προβάλουμε και θα αναδείξουμε μια ισχυρή πο-

λιτικο-στρατιωτική προσωπικότητα, όχι τόσο ευρέως γνω-

στή και προβεβλημένη στο κοινό, που κατά τη γνώμη μας

πρέπει να αποτελεί το πρότυπο κάθε πολιτικού ηγέτη και

τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιτυχούς και αποτελεσματι-

κής πολιτικής πρακτικής: τον Ερμοκράτη του Έρμωνος

τον Συρακούσιο, τον οποίο θεωρούμε ως τον “Συρακού-

σιο Περικλή” και ως τον “σωφρονέστατο των πολιτικών”.

Διαχειρίστηκε τρεις κρίσεις και τις αντιμετώπισε επιτυ-

χώς. Έδωσε τη χαριστική βολή στα σχέδια των Αθηναίων

να καταλάβουν την Σικελία και να υποστούν τη μεγαλύ-

τερη πανωλεθρία που δεν συνήλθε ποτέ πια. Οι συμπα-

τριώτες του Συρακούσιοι τον καταδίκασαν σε εξορία

άδικα, αλλά αυτός επέστρεψε αυτόκλητος να σώσει την

πατρίδα του από τους Καρχηδονίους και δεν την πρό-

δωσε, όπως ο Αλκιβιάδης, αλλα επέδειξε χρηστόν ήθος

και απαράμιλλον πατριωτισμόν.

Αρνήθηκε να καταφύγει στη Σπάρτη και να διατηρήσει το

αξίωμα του στρατηγού. Πήγε στη Μ. Ασία, εξόπλισε

πέντε πλοία, επιβίβασε χίλιους άντρες με τη χορηγία του

Φαρνάβαζου, απέπλευσε στη Σικελία, αποβιβάστηκε στη

Μεσσήνη και προσπάθησε να καταλάβει τις Συρακούσες.

Αφού αποκρούστηκε, κατέφυγε στον Σελινούντα, που

είχε μεταβληθεί σε ερείπια από τους Καρχηδόνιους. Ανοι-

κοδόμησε αυτόν, προσκάλεσε εκεί όλους τους εξόρι-

στους από τις σικελικές πόλεις και οργάνωσε απ’ αυτούς

στρατό, με τον οποίο νίκησε επανειλημμένως τους Καρ-

χηδόνιους. Οι επιτυχίες του τον κατέστησαν πάλι δημο-

φιλή στις Συρακούσες, ιδίως όταν απέστειλε για ταφή τα

άταφα εναπομείναντα οστά των Συρακουσίων που σκο-

τώθηκαν στην Ιμέρα από τους Καρχηδόνιους και επέφε-

ραν την πτώση του αντίπαλου κόμματος (δημοκρατικού).

Το 407 με ένα μέρος του στρατού του, που έμεινε έξω

από τα τείχη της πόλης, εισήλθε στις Συρακούσες, οι συμ-

πολίτες του όμως αντί υποδοχής τού επιτέθηκαν και σκό-

τωσαν αυτόν και τους οπαδούς του. Την κόρη του

νυμφεύθηκε το 405 ο τύραννος των Συρακουσών Διονύ-

σιος ο πρεσβύτερος.

σχόλιο: Αυτή είναι πάντοτε η μοίρα των Μεγάλων και

Αξίων Πολιτικών Ηγετών να ωφελούν την πατρίδα τους,

αλλά αυτή αγνωμονούσα να τους φιλοδωρεί με το κώ-

νειον ή την εξορία, που την θεωρούσαν ως την πιο επο-

νείδιστη τιμωρία.

Ο Θουκυδίδης τολμάει να ανασύρει τα γεγονότα από την

“αχλύν” στο φως του ηλίου όχι για να τα θαυμάσουμε,

αλλά για να τα κατανοήσουμε με επιστημονικότητα και

ενάργεια.

Μέγα τόλμημα, καθόσον ο μέγας Ιστορικός παρουσιάζει

τον τρόπο για το πώς καταλήγει στα συμπεράσματά του

με τα τόσο πενιχρά τότε μέσα, αλλά με την άμεμπτη με-

θοδολογία του, τόλμημα επιτευκτόν, μεθοδολογία που θα

ζήλευαν οι “σύγχρονοι ιστορικοί” με τα πλούσια τεχνολο-

γικά μέσα.

Με την δραματικότητα του λόγου του ο Θουκυδίδης συγ-

γράφει ένα έργο ισοδύναμο της τραγωδίας, για να κατα-

στήσει την ιστοριογραφία ό,τι θα έπρεπε να είναι σήμερα:

«Το Δράμα της Ιστορίας και των Ανθρώπων».

Δεῦτε (από το δεῦρω + ἴτε = εµπρός, εδώ προσέλ-
θετε, ελάτε) λάβετε ἱερό Φ.Ω.Σ. (= Φαεινή Ώθηση Σο-

φίας) εκ του ανεσπέρου φωτός της Αρχαίας Ελληνικής

Γραμματείας, διαχρονικό σύμβολο του Φωτισμού της Αν-

θρωπότητας και της εξόδου της από τον Σκοταδισμό.

ΛΑΜΠΡΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ήτοι Χαρμόσυνη, Δημιουργική Αφύπνιση, Έξοδο από την

παρακμή, την στασιμότητα και Απελευθέρωση από τα

δεσμά της άγνοιας, της ημιμάθειας, του ψεύδους και της

εικονικής πραγματικότητας (σπήλαιο του Πλάτωνα).

――――――
Βδελυ-κλέων: αυτός που βδελύσσεται, απεχθάνεται, σιχαίνεται

τον Κλέωνα, τον ονομαστότατο των δημαγωγών.

Φιλο-κλέων: πιστός οπαδός του Κλέωνα, πάσχει από δικομανία και

φιλοδικία. Οι δημαγωγοί προστάτευαν τους δικαστές. Ήταν υπο-

τακτικοί των κυβερνώντων, που τους εξαγόραζαν με χρήματα, τους

δωροδοκούσαν για να εξασφαλίσουν προσωπικά οφέλη. Και τα

δύο είναι πρόσωπα από την κωμωδία “ΣΦΗΚΕΣ” του Αριστοφάνη,

παίχτηκε το 422 (κωμωδία ράπισμα των κολάκων και των δημαγω-

γών, που κολακεύουν τον λαό παρέχοντας τροφή στις κακές τους

συνήθειες, για να αποκομίζουν οι ίδιοι οφέλη). Στο πρόσωπό του

χτυπιέται αλύπητα ο δημαγωγός Κλέων και καταδικάζονται όλοι οι

δημαγωγοί ως ανθρωπάρια, ανδρείκελα, πιόνια.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Διαλεκτισµοῦ, Ρεαλισµοῦ

Βδελυ-κλεωνισµοῦ*  
ἄρχεσθαι &

Προπαγανδισµοῦ, Ροµαντισµοῦ
Φιλο-κλεωνισµοῦ*

παύεσθαι

Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος, 121-180.
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«Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα» στη Βάρη

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Από τις μουσικές του κόσμου αλλά και από παραδοσιακά

κομμάτια στη συναυλία της Ζωής Τηγανούρια με τίτλο

«Αρώματα του Κόσμου & Βυζαντινά Μύρα», με βυζαντινό

άρωμα και παραδοσιακό χρώμα αντήχησε η Πλατεία Δήμα

στη Δ.Ε. Βάρης το βράδυ του Σαββάτου  23 Απριλίου.

Οι εκδηλώσεις που έγιναν στα πλαίσια των Πασχαλινών εκ-

δηλώσεων του Δήμου 3Β, έδωσαν το χρώμα των ημερών,

με γνωστές επιτυχίες της Ζ. Τηγανούρια, αλλά και παρα-

δοσιακά κομμάτια από τον Πόντο και τη Θράκη. Συμμετεί-

χαν η Βυζαντινή χορωδία «Μελίρρυτον», ο χοράρχης

Αχιλλέας Α. Χαλδαιάκης και οι ερμηνεύτριες Βασιλική Στε-

φάνου και Πελαγία Μυλωνά. 

Την παράσταση εμπλούτισε η παρουσία των δύο χορευτι-

κών συλλόγων «Αρίων» και του «Επιμορφωτικού Συλλόγου

Βάρης». Οι χορευτές πλημμύρισαν τη σκηνή και ξεσήκωσαν

τον κόσμο που στο τέλος της συναυλίας χόρεψε μαζί τους. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, χαιρέτησε την εκδήλωση και αναφέρθηκε

στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Βάρης και τη ση-

μασία της για τα δρώμενα του ενιαίου Δήμου.

Οι εκδηλώσεις είχαν αρχίσει από το πρωί της ίδιας ημέρας, με

τη Μαίρη Πόπινς που «προσγειώθηκε» στη Βάρη. Παράλληλα,

μικροί και μεγάλοι παρέα με τους επιμορφωτές δημιούργησαν

τις δικές του λαμπάδες στα εργαστήρια κατασκευής. 

Ακολούθησε «Το αγόρι με τα μπλε μαλλιά», μια απ τις

πλέον επιτυχημένες παραστάσεις της φετινής χρονιάς από

το Θέατρο Φούρνος, που  μίλησε στην καρδιά των παιδιών

για τη διαφορετικότητα, την τόλμη και τη φιλία και τα πα-

ρέσυρε σε μία περιπέτεια αγάπης και φαντασίας. Πρόκειται

για μία παράσταση σε κείμενο της Ελεάννας Σαντοριναίου

με την Ευγενία Μαραγκού, Ματίνα Δημητροπούλου και Δη-

μήτρη Ψύλλο.
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Ολοκληρώιθηκε η ημερίδα με τίτλο  «Ηχορύπανση:

Μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο μας» που διοργανώ-

θηκε από το Δίκτυο Ιστορικού Κέντρου με τον συντο-

νισμό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος

και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθη-

ναίων / Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεο-

λαίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής, (19/4)

στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, με

αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του θορύβου (τε-

λευταία Τετάρτη κάθε Απριλίου).   

Οι εισηγητές, επιστήμονες όλων των σχετικών ειδι-

κοτήτων (μηχανικοί, γιατροί, παιδαγωγοί από το Δη-

μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) από όλη την Ελλάδα με

ιδιαίτερη συμμετοχή από την Πάτρα και τον Πειραιά

και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, υπό τον συν-

τονισμό της Μ. Ευαγγελίδου εκ μέρους του Δικτύου,

συνέβαλαν στην ενημέρωση του κοινού για το ισχύον

θεσμικό πλαίσιο και την βέλτιστη δυνατή εφαρμογή

του, με βασικούς άξονες:

α) την εξέταση του προβλήματος και της (μη εφαρ-

μογής) της νομοθεσίας στην Ελλάδα και 

β) την επεξεργασία προτάσεων για την αντιμετώπιση

της ηχορύπανσης σε εθνικό επίπεδο.  

Το θέμα έχει αποκτήσει μεγάλη επικαιρότητα επειδή

αυτήν ακριβώς την περίοδο είναι ανοικτή η διαβού-

λευση για μια νέα υπουργική απόφαση του Υπουρ-

γείου Υγείας (http://www.opengov.gr/yyka/?p=1359), η

οποία στο άρθρο 14 αναφέρεται σε θέματα μουσικής

και θεσμοθετεί πλέον επισήμως την τοποθέτηση

ηχείων στον υπαίθριο χώρο για τα καταστήματα ανα-

ψυχής υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μια απολύτως

αρνητική  πρόταση, που θα δημιουργήσει τεράστια

προβλήματα στους κατοίκους όμορων καταστημάτων

ηχορύπανσης...

Bασικά θέματα που αναδείχθηκαν:
1. Ο θόρυβος (δηλαδή ο ήχος σε ένταση πέρα από

τα ανεκτά όρια) είναι «ρύπος» άρα η αντιμετώπισή

του απαιτεί και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, για

σεβασμό στον δημόσιο χώρο και στο «δικαίωμα στην

ησυχία», (εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα από

την UNESCO), αλλά και αυστηρή πολιτική ελέγχου

της παραβατικότητας, κάτι που στην ουσία δεν γίνε-

ται συστηματικά. 

2. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι ο θόρυβος βλάπτει σο-

βαρά την υγεία, και έχει μεγάλο οικονομικό κόστος

(μεγαλύτερο από τα ατυχήματα), συμπεριλαμβανομέ-

νης της πτώσης της αξίας των ακινήτων και ολόκλη-

ρων περιοχών. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας

αποτελεί  η προκαλούμενη διαταραχή στον ύπνο (πε-

ριβαλλοντική αϋπνία) .

3. Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

(ΚΥΕ) που αναπτύσσονται στις πόλεις δίνουν ζωντά-

νια και  ευκαιρίες άμεσης αναψυχής στις γειτονιές,

αλλά η «ειρηνική συνύπαρξη» με την κατοικία είναι

αναγκαία, εφόσον ο στόχος διατήρησης και επανα-

φοράς της στα κέντρα των πόλεων είναι μια πολιτική

κοινής αποδοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης

στην πόλη.

4. Η απλούστευση  της αδειοδότησης των επιχειρή-

σεων τροφίμων που προωθείται από το Υπουργείο

Βιομηχανίας, είναι σωστή στην φάση της παραγωγι-

κής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά

δεν πρέπει και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα ΚΥΕ,

τα οποία αφορούν τον αστικό χώρο και κυρίως την

Αυτοδιοίκηση.  

5. Τα ΚΥΕ με δυνατή μουσική θα πρέπει να κατατάσ-

σονται στα «κέντρα αναψυχής» (και όχι στα «λοιπά

καταστήματα»)  και να ακολουθούν το πλαίσιο χρή-

σεων γης  που προβλέπεται γι’ αυτά· δηλαδή να μη

χωροθετούνται σε περιοχές «Γενικής Κατοικίας».

Άρα η άδεια μουσικής στα ΚΥΕ εντός κατοικημένων

περιοχών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, όπως

εξ άλλου έχει νομολογηθεί από το ΝΣΚ.  

6. Η πολυνομία και η διάσπαση των αρμοδιοτήτων

είναι μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε άλλους τομείς

δημόσιων πολιτικών. Η πρότασή μας  για τα ΚΥΕ, βα-

σίζεται στον Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και

επικεντρώνεται στην ανάληψη της  ευθύνης αδειοδό-

τησης και αστυνόμευσης από τον Δήμο και τις Δημο-

τικές Κοινότητες, που είναι κοντά στον πολίτη, είναι

αιρετοί και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους

απέναντι στους δημότες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση των

δημοτικών υπηρεσιών, νομικής υποστήριξης και αστυ-

νόμευσης. 

7. Η χαλάρωση των μέτρων αστυνόμευσης  και επι-

βολής ποινών, δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις, όπως δυ-

στυχώς θεωρείται από μέρος της κοινής γνώμης και

αιρετών. Αντίθετα η γενικευμένη παραβατικότητα

είναι πληγή για την υγιή επιχειρηματικότητα.

8. Προτείνουμε να απλουστευτεί και καθιερωθεί η

ποινή αφαίρεσης της άδειας μουσικής και άδειας πα-

ράτασης ωραρίου, που γίνεται από τις Δημοτικές

Κοινότητας και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δια-

φοροποιούμενη από την ποινή κλεισίματος του κατα-

στήματος που απαιτεί σύνθετη διαδικασία και συχνά

μπλοκάρεται στα δικαστήρια λόγω απουσίας του

Δήμου. Αυτό πρέπει να προβλεφθεί ρητά στην νέα

κανονιστική πράξη του Δήμου Αθηναίων, η έκδοση

της οποίας έχει καθυστερήσει απαράδεκτα. 

9. Στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με τα ειδικά

ΠΔ/τα χρήσεων γης, έχει προβλεφθεί ρητά η πλήρης

απαγόρευση εξωτερικών μεγαφώνων και έχει συν-

δεθεί η ηχορύπανση με πολεοδομική  /περιβαλλον-

τική παράβαση, άρα μπορεί να επιληφθεί η

Πολεοδομική Υπηρεσία  για την αστυνόμευση και την

σφράγιση των καταστημάτων, σε περιπτώσεις παρα-

βάσεων χρήσεων γης.  

«Ηχορύπανση: Μια σύγχρονη Πληγή στον τόπο μας»

Το “αμαρτωλό” κτίριο που έχει στε-

γάζει επί δεκαετίες, όλους τους λαϊ-

κούς αηδούς της Αττικής και όχι

μόνο, και ευρίσκεται στο πιο νευ-

ραλγικό σημείο της περιοχής, μετά

από μετά από κάποια χρόνια “μαγι-

κής” σιωπής ανοίγει τις πύλες του.

Είναι το πρώην Ειρηνικός και άλλα

εκατό πρώην ονόματα σαν τους κα-

κοποιούς... που βρίσκεται στην πα-

ραλία της Βούλας, στην κεντρική

της είσοδο και έναντι του Γενικού

Νοσοκομείου Ασκληπιείο Βούλας!

Μάλιστα το περασμένο Σάββατο

αναρτήθηκε και μεγάλους “βεληνε-

κούς” ταμπέλα που αναγράφει τον

τραγουδιστή.

Τηλεφωνήματα δεχθήκαμε από κα-

τοίκους που πεζοπορούν στην παρα-

λία και μας κατήγγειλαν ότι

ετοιμάζεται το “μαγαζί” να ανοίξει

και μάλιστα έχει καταλάβει μεγάλο

κοινόχρηστο χώρο και τον έχει

κάνει αποθήκη! Θα πρέπει να το δει

ο δήμος 3Β.

Το θέμα έθεσε προ ημερησίας οι δη-

μοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Δαβά-

κης και Διον. Κοντονής, ρωτώντας

αν έχει δώσει άδεια η Πολεοδομία

για πινακίδα 5 μέτρων που αναρτή-

θηκε και αν πρόκεται να λειτουργή-

σει δίπλα από το νοσοκομείο ένα

τέτοιο κέντρο που θα ακούγεται

μέχρι το Πανόραμα της Βούλας!

Μάλιστα ο Δ. Κοντονής επεσήμανε

ότι όσον αφορά τις πινακίδες, ο

Δήμος κυνηγάει τους γιατρούς και

δικηγόρους με βαριά πρόστιμα για

πολύ μικρότερες διαστάσεις.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι επεσήμα-

ναν στους επιχειρηματίες «να μη

διανοηθούν να κάνουν μπουζουξί-

δικο στην περιοχή, αλλά αυτοί προ-

χώρησαν! Το Σάββατο (23/4)

αναρτήθηκε μία μεγάλη ταμπέλα με

το όνομα του τραγουδιστή Κιάμου

και παρενέβη άμεσα η Δημοτική

Αστυνομία. Θα κληθούν σε ακρόαση

όπως ο νόμος ορίζει και στο πρώτο

δημοτικό συμβούλιο θα έρθει προς

συζήτηση και θα πέσει βαρύτατο

πρόστιμο.

σ.σ. Καλά όλα αυτά που μας είπε ο

δήμαρχος. Αλλά το θέμα μας είναι

να πέσει ένα πρόστιμο ή να μη λει-

τουργήσει το μπουζουκομάγαζο;

Η περιοχή της Ευρυάλης (Κάτω

Βούλα) δεν θα μπορεί να κλείσει

μάτι όλη νύχτα; όσο για τους ασθε-

νείς στο Νοσοκομείο είναι ότι χειρό-

τερο!

Αννα Μπουζιάνη

Aνοίγει μπουζουξίδικο στην παραλία της Βούλας!

Για να μην έχουμε απορία στο τι “μαγαζί”
ανοίγει, η εικόνα τα λέει όλα. “Βουνό” τα
πιάτα!!!
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Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  δεν

μπορεί να χρησιμοποιείται 

για προπαγανδιστικούς σκοπούς»
Διαμαρτυρία των Ευρωβουλευτών της

ΝΔ στον Μάρτιν Σουλτς

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι Ευρωβουλευτές της Νέας

Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, Ελίζα Βόζεμπεργκ,

Γιώργος Κύρτσος και  Θεόδωρος Ζαγοράκης με επι-

στολή τους στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, Μάρτιν Σουλτς, διαμαρτύρονται έντονα και

εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την προβολή ται-

νίας στους χώρους του Κοινοβουλίου με θέμα τις «μη
αναγνωρισμένες μειονότητες» στην Ελλάδα και τίτλο

«The Macedonian».
Μία ταινία που αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυ-

σίδα των προκλητικών ενεργειών των Σκοπίων έναντι

της Ελλάδος καθώς κάνει λόγο για ύπαρξη δήθεν «μα-

κεδονικής μειονότητας» στην Ελλάδα και έρχεται να

αμφισβητήσει τη γνήσια και αυταπόδεικτη ελληνικό-

τητα της περιοχής. 

Η ένταξη μίας χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια προ-

ϋποθέτει Σεβασμό των Αρχών και των Αξιών της Ευ-

ρώπης. Όχι, ένταση ψευτοπροπαγάνδας.

Τα Σκόπια, δυστυχώς, συνεχίζουν να καλλιεργούν

αλυτρωτικές βλέψεις για την Ελληνική Μακεδονία και

επιβουλεύονται ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Καπηλεύονται την Ελληνική Ιστορία και οικειοποιούν-

ται Έλληνες Μακεδόνες Βασιλείς τον Φίλιππο και τον

Μεγάλο Αλέξανδρο αν και γνωρίζουν ότι εμφανίστη-

καν στην περιοχή 9 αιώνες αργότερα.

Και τέλος, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη διαφορά

του ονόματος σαν άλλοθι για τη μη ένταξή τους στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να αποκρύψουν

το τεράστιο έλλειμμα Δημοκρατίας που παρουσιάζουν.

Με τη νέα ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής για το

«κοινό σύστημα ασύλου» και τις αποφάσεις της ΕΕ

τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει και υλο-

ποιεί, επικυρώνεται ο εγκλωβισμός χιλιάδων προ-

σφύγων σε άθλιες συνθήκες και προωθούνται

περαιτέρω οι φυλακίσεις, οι απελάσεις, απόρριψη

των αιτήσεων ασύλου, επεσήμανε ο ευρωβουλευτής

του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στη σχετική συζήτηση

στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο

Στρασβούργο. 

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στην ομι-

λία του ανέφερε τα παρακάτω:

"Η ΕΕ μαζί με τους συμμάχους και τους ανταγωνι-

στές της όπως αιματοκυλά τη Συρία, ανάλογα μετα-

χειρίζεται και τους πρόσφυγες, θύματα των

βομβαρδισμών της.    

«Πρόληψη της δευτερογενούς μετακίνησης» βαπτί-

ζετε στις αποφάσεις σας τον εγκλωβισμό στις άθλιες

συνθήκες της Ειδομένης και του Πειραιά. ΕΕ και ελ-

ληνική κυβέρνηση με τις επικίνδυνες αποφάσεις σας

αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη για την κατά-

σταση που έχει δημιουργηθεί με την εμπλοκή ΜΚΟ

που εσείς «χρυσώνετε». 

Στη γλώσσα σας ως «ενεργή μεταναστευτική πολι-
τική» εννοείτε τη Σένγκεν και τον Κανονισμό του

Δουβλίνου που ενισχύονται, τις φυλακίσεις, τις απε-

λάσεις προσφύγων και μεταναστών. Με τη «φαστ

τρακ» απόρριψη της πλειοψηφίας των αιτήσεων ασύ-

λου, αποδέχεστε ελάχιστους, όσους έχουν τις προ-

διαγραφές που ζητούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για

τα κέρδη τους.

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ακέραια την ευθύνη για την άθλια κατάσταση στο προσφυγικό αναλαμβάνουν ΕΕ 

και ελληνική κυβέρνηση με τις επικίνδυνες αποφάσεις τους

Aνάγκη χρηματοδότησης

κρατών - μελών

για την αντιμετώπιση

του προσφυγικού

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή

Κώστα Χρυσόγονου 

Την ανάγκη υποστήριξης των

κρατών μελών της Ευρώπης με

στόχο την καλύτερη αντιμετώ-

πιση του προσφυγικού ζητήματος

ανέδειξε με ερώτησή του προς

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώ-

στας Χρυσόγονος. 

Ο Ευρωβουλευτής υπογράμμισε

τον θετικό αντίκτυπο που αναμέ-

νεται να έχει η απόφαση απελευ-

θέρωσης κονδυλίων προς Μη Κυ-

βερνητικές Οργανώσεις, τονίζον-

τας παράλληλα τον κίνδυνο

αδυναμίας των κρατών μελών να

συνεργαστούν και να υποστηρί-

ξουν το έργο των ΜΚΟ, αν δεν

δεχθούν ανάλογη υποστήριξη. 

Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή

να ξεκαθαρίσει τον σχεδιασμό

της ως προς το ζήτημα αυτό.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το παράρτημα

ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοι-

νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής» στεγάζεται

σε ενοικιαζόμενο κτίριο στη Γλυφάδα πληρώνοντας

ενοίκιο 10.000 € μηνιαίως. Το κτίριο έχει κριθεί ακα-

τάλληλο λόγω της παλαιότητάς του  και δεν έχει τις

απαραίτητες προδιαγραφές για να φιλοξενεί χρονίως

πάσχοντα άτομα.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 5 του Νόμου 4109/3,

προβλέπεται η υποχρεωτική μεταστέγαση των μο-

νάδων Κοινωνικής Φροντίδας οι οποίες  είναι εγκα-

τεστημένες σε ενοικιαζόμενα κτίρια, σε ιδιόκτητα.

Η προηγούμενη διοίκηση του 2015 του Κέντρο Κοι-

νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής είχε αποφα-

σίσει την μετεγκατάσταση του σε ιδιόκτητο κτίριο

στη Βούλα και συγκεκριμένα στο χώρο του πρώην

ΠΙΚΠΑ όπου και άρχισαν οι αναγκαίες επισκευές.

Εδώ και 15 μήνες δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες

μεταστέγασης και η μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί

παρά τον Νόμο σε ακατάλληλο κτίριο. 

Ερωτάστε: 

1. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεγκατά-

στασης σε ιδιόκτητο κτίριο;

2. Ποιους εξυπηρετεί η στέγαση της μονάδας στο

υπάρχoν ακατάλληλο χώρο στη Γλυφάδα; 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  

Βασίλης Οικονόμου, Μαρία Αντωνίου, Γιώργος Βα-

γιωνάς, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Γιόγιακας, Γερά-

σιμος Γιακουμάτος, Στέργιος Γιαννάκης, Χρήστος

Κέλλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Στύλιος

Γιατί δεν πάει στο ΠΙΚΠΑ Βούλας 
το παράρτημα ΑΜΕΑ Ανατ. Αθήνας;

Ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας
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Χωρίς αμφιβολία το πρόσωπο της εβδομά-

δας ήταν ο Yπουργός Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, κ. Κατρούγκαλος. Ο Υπουρ-

γός πρωτοτύπησε σε δύο θέματα.

Το πρώτο αφορούσε τους λογιστές και την

απεργία τους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για

την μη πληρωμή του 50% των οικογενει-

ακών επιδομάτων. Η απεργία τους παρεμ-

πόδισε την πρόθεση της κυβέρνησης να

προκαταβάλλεται όλο το ποσό της 1ης

δόσης! Στις συνεχείς ερωτήσεις της συ-

νέντευξης που έδωσε στο «Καλημέρα Ελ-

λάδα» σφύριζε αδιάφορα για την

καθυστέρηση του συστήματος που θα

έπρεπε να έχει ανοίξει περίπου δυόμισι

μήνες πριν και τις ευθύνες που έχει γι’

αυτό η κυβέρνηση. Θα θέλαμε να υπενθυ-

μίσουμε στον κ. Υπουργό ότι:

Α. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης κάθε

Υπουργού θα πρέπει να είναι τα προβλή-

ματα του κόσμου.

Β. Απεργούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί

και όχι οι «οικονομοτεχνικοί».

Γ. Την ευθύνη για την καθυστέρηση στο να

ανοίξει η εφαρμογή για την υποβολή των

φορολογικών δηλώσεων και τη συμπλή-

ρωση του Α21 την έχει αποκλειστικά η κυ-

βέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών.

Δ. Οι λογιστές, κε Υπουργέ, εν αντιθέσει

με εσάς, είναι υπεύθυνοι και αυτή την

υπευθυνότητα την έχουν δείξει όλα αυτά

τα χρόνια. Μακάρι και εσείς να δείχνατε

ελάχιστο μέρος της υπευθυνότητας αυτής.

Το δεύτερο θέμα που μας κίνησε το ενδια-

φέρον είναι το Άρθρο 39 του ασφαλιστικού

νομοσχεδίου. Πριν περίπου δύο μήνες σε

μια τηλεοπτική εκπομπή είχα πει, ότι ο

κ.Υπουργός στη δευτέρα δημοτικού, όταν

μαθαίναμε τις πράξεις πρόσθεση, αφαί-

ρεση κ.λπ. πρέπει να έκανε κοπάνα (εκτός

αν απεργούσε). Θα θέλαμε να υπενθυμί-

σουμε τα εξής:

Πηλίκο: Στα μαθηματικά, είναι το αποτέλε-

σμα της αριθμητικής πράξης της διαίρεσης.

Γινόμενο: Το αποτέλεσμα του πολλαπλα-

σιασμού δύο ή περισσότερων παραγόντων.

Αναφέρουμε μόνο αυτά, γιατί τα υπόλοιπα

αφορούν μεγαλύτερες τάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 39, Παρ.2 ισχύει ότι:

«Τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί
του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό κα-
θορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο
αποτέλεσμα, από την ασκούμενη δραστη-
ριότητά τους κατά το προηγούμενο οικο-
νομικό έτος. Ως ετήσιο εισόδημα των
προσώπων που είναι μέλη προσωπικών
εταιρειών νοείται, για την εφαρμογή του
παρόντος, το πηλίκο της διαίρεσης του συ-
νολικού μερίσματος της εταιρίας δια του
ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους
σε αυτή.»

ΑΔΑ: Ψ4ΜΕΩΛ6-ΨΥΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014". (ΤΥ/13/2016)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 800.000,00 €
ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Αρ. Πρωτ.: 6458/25-4-16

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλο-
γής αναδόχου με σφραγισμένες
προσφορές για την εκτέλεση του
έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014»
Ο συνολικός προϋπολογισμός Με-
λέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρ-
χεται σε 800.000,00 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 537.672,40 ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολά-
βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 96.781,03 ευρώ..  
Απρόβλεπτα 95.168,01 ευρώ
Αναθεώρηση 378,56 ευρώ

Απολογιστικά 59.322,03 ευρώ
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 10.677,97 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 0,00 ευρώ
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 17η
του μηνός Μαΐου έτους 2016 ημέρα
Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής
των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προ-
σφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημε-
ρομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή
email πέντε (5) τουλάχιστον εργά-
σιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομη-
νία, σε όσους έλαβαν τεύχη του
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με
τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτη-
σης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέ-
ρας διεξαγωγής του διαγωνισμού,
ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 12 Μαΐου
2016. Στη δημοπρασία γίνονται δε-

κτές για υποβολή προσφοράς εργο-
ληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή
εταιρικές, εγγεγραμμένες στα
ΜΕΕΠ 2η τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (για αγωγούς υπό
πίεση).
4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής
του όλου έργου καθορίζεται ο χρό-
νος των δώδεκα (12) μηνών.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή
στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού,
ήτοι 15.786,44 ευρώ, πρέπει ν’
απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ
και να βεβαιώνεται με την προσκό-
μιση ισόποσου γραμματίου του Τα-
μείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο
που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται
να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 9
μηνών και 30
ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη,  27-4-2016  
Αριθ. Πρωτ.:  1765

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Oργανισμός Αθλητισμού-Πολι-
τισμού και Παιδικής Αγωγής του
Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγω-
νισμό για την ανάθεση της παροχή
υπηρεσίας «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙ-
ΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ» με
προϋπολογισμό 44.280 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους από την
οδό   Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγ-
μένη, Πληροφορίες κα Χ.Χριστο-
πούλου τηλ.: 2132020776, FAX
επικοινωνίας 213 20 20 779, μέχρι
την Δευτέρα 09-05-2016 και ώρα
09:00 – 14:00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης έχει αναρ-
τηθεί στο διαδίκτυο στο site του
δήμου www.vvv.gov.gr  όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να  παραλάβουν από την
υπηρεσία την διακήρυξη την από-
φαση, την τεχνική μελέτη καθώς
και  το σφραγισμένο έντυπο – οικο-
νομική προσφορά που θα συμπλη-
ρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,

συμμετέχοντες, υποχρεούνται να
πληρώσουν πέντε ευρώ (5€) στο
ταμείο του Ο,Α.Π.Π.Α.
Η διακήρυξη  του πρόχειρου διαγω-
νισμού για την παροχή υπηρεσίας/
ενοικίαση εξοπλισμού  ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης για τις πολιτι-
στικές και αθλητικές εκδηλώσεις
του Οργανισμού Αθλητισμού Πολι-
τισμού & Παιδικής Αγωγής, του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης, οικονομικού έτους  2016, εγ-
κρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Αθλητι-
σμού, Πολιτιστικού & Παιδικής
Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.) με την
υπ.αριθμ.απόφ. 38/20156 και αναρ-
τήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:
Ψ4Η2ΟΚ0Κ-ΠΚΡ και με
ΑΔΑΜ:16REQ004311840 2016-04-27 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις
10-5-2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα
10.00 π.μ., και το σύστημα υποβο-
λής οικονομικών προσφορών είναι
με την χαμηλότερη τιμή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρό-
σωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Β) Ενώσεις προμηθευτών που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
Π.Δ. 28/1980
Γ) Συνεταιρισμοί
Εφόσον έχουν παραλάβει από την
αρμόδια υπηρεσία εκτός των
άλλων στοιχείων   και το σφραγι-
σμένο και αριθμημένο έντυπο της
οικονομικής προσφοράς όπως ανα-
φέρεται και στο άρθρο29 της  δια-
κήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-

τικής επιστολής.
Α) Κάθε προσφορά συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι:
720€ 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, που ορίζεται στο
αρθ. 15 του Π.Δ. 28/1980
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς
την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω
εγγύηση απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Β) Ο προμηθευτής στον οποίο θα
γίνει η κατακύρωση της  προμήθειας,
υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή της σύμβασης
εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό
ίσο με το 5% της συνολικής συμβατι-
κής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Επειδή η εγγύηση αυτή θα αποτε-
λέσει και στη συνέχεια εγγύηση
καλής λειτουργίας, θα πρέπει ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής
να είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγα-
λύτερος από το συμβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας ή δια-
τήρησης.Το περιεχόμενο της εγ-
γύησης διαμορφώνεται κατά τον
τρόπο που ορίζει Π.Δ. 28/1980
6. Το αποτέλεσμα της  της προμή-
θειας γίνεται με απόφαση του Προ-
έδρου του ΟΑΠΠΑ, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιο-
λόγησης των προσφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Π.Π.Α.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί: 

«Όχι άλλα ληγμένα»

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
Βούλα:  27-4-2016  /  Aρ. Πρωτ.: 17053

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –ΒΟΥΛΑΣ –ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2016»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 85.000,00 € για συνολικά 119 οχήματα του Δήμου
Bάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης θα ασφαλιστούν για  αστική ευθύνη & σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110
Α’) & την 1η/2011 πράξη του ΙV τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ασφάλιση θα γίνει για ένα έτος & για Bonus
Malus 10,   με κριτήριο κατακύρωσης τη τη χαμηλότερη τιμή.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Κ.Α. Εξόδων 2015
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
665188200 -6 69.105,69 €  15.894,31 € 85.000,00 € Κ.Α:10-6253.002 ποσό 
Υπηρεσίες 5.000,00€,  15-6253.002 ποσό 
Ασφαλιστικών 5.000,00€, 
Γραφείων 20-6253.004 ποσό 55.000,00 €, 

30-6253.003 ποσό 10.000 €,
35-6253.003 ποσό 10.000,00 € 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΣΥΝΟΛΟ 69.105,69 €  15.894,31 € 85.000,00 €

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας), 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  43/2016 και την με αρ. Πρωτ.  16942/26-4-2016 (ΑΔΑ: 7ΜΩΩΩΨΖ-ΡΜΚ) σχετική Δια-
κήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά, την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρο-
νικών 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 της δημοσίευση 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 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 4-5-2016 Παρασκευή 6-5-2016 Τετάρτη  1-6-2016
www.promitheus.gov.gr, ώρα 10:30
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι
ποσό 1.700,00€
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 δη-
μοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ  (Αριθμός Συστήματος : 23529)
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.:
2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ENOIKIAZETAI ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ, ενοικιάζεται τριαρι 65 τμ. δυο

κρεβατοκάμαρες, καθιστικό και κουζίνα μαζί,

με κήπο, σε δυόροφη οικία ανεξάρτητη με δική

του είσοδο· ήσυχο μέρος, A/C θέρμανση, αυλή.

380 ευρω τηλ. 6974096857 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ.    

Συνέχεια από τη σελ. 2

Χωρίς εθνικό νόμισμα ΔΕΝ υπάρχει εθνική κυριαρχία.

Εκτός... εκτός και θέλουμε να γίνουμε επαρχία της Ευρώ-

πης.

Αυτής μάλιστα της Ευρώπης! Λέω λοιπόν ΕΝΤΟΣ της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης, χωρίς όμως δεσμεύσεις εθνικής κυ-

ριαρχίας & ΕΚΤΟΣ της ευρωζώνης – της ΟΝΕ – αμέσως!

Και με το νόμισμα τί θα γίνει; Θα ξαναγυρίσουμε στη

δραχμή; Δεν με στενοχωρεί η δραχμή ή ο φοίνικας, ή η

Μνα, ή όπως κι αν λέγεται. Μια χαρά αναπτυχθήκαμε με

τη δραχμή και τις υποτιμήσεις της. Μήπως όμως, δεν υπο-

τιμήθηκε και το ευρώ; Πριν λίγα χρόνια, η ισοτιμία δολα-

ρίου προς ευρώ ήταν 1 προς 1,6 $. Σήμερα είναι 1 προς 1

περίπου. Αυτό σημαίνει υποτίμηση του ευρώ κατά 37,5

εκατοστά (σεντς).

Εγώ λοιπόν, πάω ένα βήμα πιο πέρα με πολλαπλά οφέλη

και λέω: Ούτε ευρώ, ούτε δραχμή. Ηλεκτρονική Μονάδα

Βάσης παραγωγής.

Με την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΣΗΣ (ΗΜοΒα) κα-

ταργείται το “μαύρο χρήμα” - Οι κλοπές και ληστείες - Οι

μίζες - η τοκογλυφία - η έλλειψη ρευστότητας κλπ.

κλπ. Θα πω αμέσως πως:

Η ΗΜοΒα ως  ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (κι ακόμα καλύτερα ως

διεθνές)

Προτού αναλύσω την ανατρεπτική αξία της Η.Μο.Βα,

οφείλω να αναφερθώ σε βασικές έννοιες.

Τί είναι χρήμα:

“Πάντων χρημάτων μέτρον έστιν Ανθρωπος” 

Τη γνωστή αυτή φράση του Πρωταγόρα να την κρατή-

σουμε με το διπλό της νόημα: Πως όλων των πραγμάτων

(αγαθών, αποφάσεων, ενεργειών) ρυθμιστής είναι ο Αν-

θρωπος, αλλά κι εκείνων που έχουμε συνηθίσει να λέμε

“χρήματα”, δηλαδή τα τραπεζογραμμάτια.

Ακριβέστερα, για την οικονομική επιστήμη “χρήμα, υπό

την ευρεία έννοια, είναι (κάθε) μέσον ανταλλαγών αγα-

θών και υπηρεσιών, μέτρον αξιών και όργανο αποταμιεύ-
σεως”1. Το επίσημο χρήμα που του δόθηκε νόμιμος

χαρακτήρας από τα κράτη ή από νομισματική ένωση κρα-

τών, λέγεται Νόμισμα. Η ίδια η μετατροπή των εθνικών

νομισμάτων και η αντικατάστασή τους από το ευρώ είναι

έκφραση βούλησης ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει λοι-

πόν, το είδος ή το όνομα του νομίσματος, αλλά τα χρή-

ματα - τα πράγματα, τα αγαθά, οι υπηρεσίες - άρα η

παραγωγή! Και θα παραλείψω το ιστορικό χάριν συντμή-

σεως.

(Ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, νόμισμα - χαρτονόμι-

σμα - πλαστικό χρήμα - ηλεκτρονικό ενδιάμεσο).

Το σύστημα των ανταλλαγών κράτησε μερικές χιλιάδες

χρόνια, μέχρι να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα με-

ταλλικά νομίσματα. Από το 10.000 π.Χ. μέχρι το 800 π.Χ.

περίπου. Ε, μετά από 3000 χρόνια, με την εξέλιξη που έχει

η νέα τεχνολογία, η ηλεκτρονική, με τα teraτα αποθηκευ-

τικού χώρου και άμεσης πρακτικά επικοινωνίας, δεν είναι

νοητό να χρησιμοποιούμε ακόμη νόμισμα, χαρτονόμισμα

ή πλαστικό χρήμα ελεγχόμενα και επιβαρυνόμενα άπαντα

από τις τράπεζες.

Με την Η.Μο.Βα. δεν αναφέρομαι στο Ηλεκτρονικό χρήμα

και στη λειτουργία των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού χρήμα-

τος του Ν. 4021/11 και στην οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναφέρομαι σε επαναστατική και πλήρως εκσυγχρονι-

σμένη μορφή ανταλλακτικού μέσου και αποταμίευσης του

υπερβάλλοντος προϊόντος, χωρίς να μπω σε τεχνοκρατι-

κές λεπτομέρειες, που “δεν τις πάω” και κουράζουν τον

μη ειδικό.

Η “κεντρική τράπεζα” διαχείρισης της Η.Μο.Βα. ΔΕΝ είναι

τράπεζα κερδοσκοπική. Είναι Ηλεκτρονική Τράπεζα Χρη-

ματικών Δεδομένων διακίνησης, αποταμίευσης και ανταλ-

λαγής “χρημάτων” (αγαθών και υπηρεσιών) με αναγωγή

στη μέση παραγωγή και των τριών συντελεστών της πα-

ραγωγής δηλαδή: Εργασία - Κεφάλαιο - Γαία.

Απλά και κατανοητά: Ο καθένας, αντί για πορτοφόλι, έχει

στην τσέπη του το κινητό του τηλέφωνο, μ’ έναν αριθμό,

ένα pin. Οταν “αμοίβεται” για οποιαδήποτε μισθωτή εργα-

σία, σύνταξη, παροχή υπηρεσιών, , πώληση αγαθών κ.λπ.

μέσω του κινητού του ή άλλου ανάλογου μέσου, περνάει

στην Ηλεκτρονική Τράπεζα Χρηματικών δεδομένων

(ΗΤΧ) και πιστώνεται ο προσωπικός του λογαριασμός.

Προϋπόθεση: ΔΕΝ υπάρχει άλλο χρήμα. Η Η.Μο.Βα. ΔΕΝ

είναι παράλληλο «χρήμα». Ούτε ευρώ ούτε δραχμή, ούτε

δολάριο, ρούβλι, γιεν ή γουάν. Οπως αντιλαμβάνεστε με

τον τρόπο αυτό ΔΕΝ υπάρχει μαύρη εργασία, παραεμπό-

ριο, συναλλαγή κάτω απ’ το τραπέζι ή “φακελάκι”. Δεν

υπάρχει “λάδωμα” ή μίζα! Δεν υπάρχει δυνατότητα φορο-

αποφυγής και φοροδιαφυγής ή μη καταβολής του φόρου.

ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα να σου πουλήσουν τη μαύρη

σου ή άσπρη σου “δόση” (ναρκωτικά), γιατί θα πιαστεί και

το “βαποράκι” και ο ενδιάμεσος έμπορος και θα φτωχύνει

ο “βαρώνος”.

ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα τοκογλυφίας. Όλοι αυτοί και οι

τοποτηρητές τους θα αντιδράσουν βεβαίως. Εδώ είναι ο

ρόλος της πολιτικής των πολιτικών και των πολιτών.

ΥΠΑΡΧΕΙ όμως η δυνατότητα άτοκης πίστωσης από την

ΗΤΧ πάνω στη βάση κίνησης του λογαριασμού σου, αυτο-

μάτως.

Οταν κάποιος πληρώνει γίνεται η αντίστοιχη χρέωση σε

πίστωση αυτού που “εισπράττει”.

Κατανοητό; Δεν υπάρχει ηλεκτρολόγος, οδοντίατρος,

εφοριακός, κ.λπ. που να εισπράξει “μαύρο” χρήμα.

Δεν υπάρχει κλοπή χρήματος, γιατί... δεν υπάρχει χρήμα

με τη γνωστή μορφή (υλική).

ΔΕΝ υπάρχουν ΦΕΣΙΑ.

Το κράτος ΔΕΝ χάνει δραχμή από φοροδιαφυγή και άρα

οφείλει να μειώσει τους φόρους δραστικά και γίνεται αν-

ταγωνιστικό για προσέλκυση πραγματικών επενδύσεων.

Η παραοικονομία, η μαύρη αγορά τώρα υπολογίζεται σε

άνω των 40 - 45 δις € ετησίως.2

Δεν μπορεί κανένας να “πληρώσει” λογιστικά ποσά χωρίς

αντίστοιχη εκταμίευση. Δεν μπορεί κανένας εργοδότης

να φέρεται ότι πληρώνει μισθό 1000 ευρώ, ενώ δίνει στην

πραγματικότητα 600.

Βέβαια το σύστημα είναι καλό να εφαρμοστεί διεθνώς και

κάποτε, ούτως ή άλλως, θα γίνει. Αλλά μπορεί να εφαρ-

μοστεί και σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα άμεσα και στην

παρούσα φάση που η νεοφιλελεύθερη γερμανική Ευρώπη

θέλει να μας στριμώξει με έλλειψη ρευστού. Το Ηλε-

κτρονικό χρήμα είναι σαν τις πιστωτικές κάρτες!

Απλά, πληρώνει και το δημόσιο με “πιστωτική κάρτα”

Ηλεκτρονικά! Με ημιεφαρμογή, βέβαια, του συστήμα-

τος αρχικά και σταδιακά πλήρως.

――――――

1. Ελλ. Κέντρο Πραγωγικότητος: “ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Οικονομοτεχνικών

Ορων (εκδ. 1965, σελ. 155).

2. Naftemporiki.gr, Οικονομία και ΑΓορές, 2015.

ΑΔΑ: 7Ρ5ΞΩΛ6-ΟΚ8 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 25-04-2016
Αρ. Πρωτ.: 6402
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο  : 210 6625682 
FAX :  210 6624963
e-mail: tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι θα γίνει πρόχειρος
διαγωνισμός για την «Προμήθεια
πινακίδων σήμανσης» όπως ανα-
φέρονται στην ΤΥ/18/2016 μελέτη.
Τα προϊόντα που ζητούνται είναι τα
αναφερόμενα στον ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της
μελέτης που αποτελούν αναπόσπα-
στο τμήμα των Όρων Διακήρυξης. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο των ειδών. Κάθε άλλη προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν
γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε
γίνονται δεκτές.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την Δευτέρα 09 Μαΐου 2016
και ώρα 10:00 έως και 10:30, στο
σημείο που αναφέρεται στην προ-
μετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την Δευτέρα 09 Μαΐου
2016 ώρα 10:30, στο σημείο που
αναφέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 48.780,49€
πλέον ΦΠΑ 23% δηλ. 60.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώ-
ματος προαίρεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 23 των Όρων Διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή προσφοράς.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ. Χρ. Μπέκα & Β.Παύλου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕ-
ΜΙΔΟΣ, προκηρύσσει Δημοπρασία
μειοδοτική, φανερή και προφορική
για τη μίσθωση ακινήτου, το οποίο
θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος εγκα-
τάστασης για την λειτουργία του
2ου Γενικού λυκείου Αρτέμιδος,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός
είκοσι (20) ηµερών από τη δημοσί-
ευση της διακήρυξης. (από
21/4/2016  ημερομηνία δημοσίευ-
σης της απόφασης διακήρυξης
στην ιστοσελίδα του Δήμου και
στην διαύγεια    με
Α.Δ.Α.6ΘΖΦΩ1Χ-ΩΧΡ) 
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται
στη νότια πλευρά του πολεοδομι-
κού ιστού της πόλης και συγκεκρι-
μένα από την οδό της 25ης
Μαρτίου (3η στάση Βραυρώνας)
και νότια, να  έχει έκταση 400 τ.μ.
και άνω, η συνολική επιφάνεια, η
οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αύ-

λειος  χώρος, θα πρέπει να είναι
περίπου 1500 τ.μ. να μην καλύπτε-
ται από καλλιέργειες και να έχει
κλίση μέχρι 6%. Δεν είναι απαραί-
τητο το ακίνητο να προέρχεται από
μία και μόνη ιδιοκτησία. Στην περί-
πτωση, όμως αυτή θα πρέπει οι
ιδιοκτησίες να είναι όμορες.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία
του Δήµου, προκειμένου αυτή να
τις αποστείλει στην Επιτροπή Κα-
ταλληλότητας (παρ. του άρθρου 18
τον Ν.3467/2006. Η επιτροπή συν-
τάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα
(10) ηµερών από της λήψεως των
προσφορών στην αρμόδια δημο-
τική υπηρεσία, στη διεύθυνση που
αναφέρεται παρακάτω, και παραδί-
δονται στη συνέχεια στην αρμόδια
επιτροπή. Οι λόγοι αποκλεισμού
ακινήτου τινός αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης
βρίσκονται στο Γραφείο (γραμμα-
τεία) του Δημάρχου,  του Δήμου,
των οποίων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τη-
λέφωνα 213-2007364.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δημήτριος Σπ. Μάρκου

Ηλεκτρονική Μονάδα Βάσης

H.Μο.Βα
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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

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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
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. . . γ ια την υγειά μας

Τι είναι η μηνιγγίτιδα; Ολα όσα θα θέλετε να ξέρετε 

Η μηνιγγίτιδα είναι μια φλεγμονή που εντοπίζεται στις

μήνιγγες (δηλ. στις μεμβράνες που περιβάλλουν τον εγ-

κέφαλο) καθώς και το υγρό που βρίσκεται μεταξύ αυτών

και που καλείται εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Όλες οι ηλικιακές ομάδες μπορούν να προσβληθούν από

τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, με τα βρέφη, νήπια, έφη-

βους και νεαρούς ενήλικες να αποτελούν τους πιο ευά-

λωτους πληθυσμούς.

Πέντε είναι οι κύριες οροομάδες (Α,Β,C,W-135,Y)  του

βακτήριου Neisseria Meningitidis ή μηνιγγιτιδόκοκκος

που προκαλεί τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο. Η εξέλιξη της

νόσου είναι ταχύτατη και μπορεί να επιφέρει το θάνατο

σε διάστημα 24 – 48 ωρών από την εκδήλωση των πρώ-

των συμπτωμάτων, τα οποία συχνά μοιάζουν με αυτά

της γρίπης, όπως ο πυρετός, ο έμετος και η κεφαλαλ-

γία.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), περίπου 1 στα 10 άτομα που

προσβάλλονται καταλήγει παρά τη θεραπεία. Επιπλέον,

1 στα 5 άτομα που επιβιώνουν εμφανίζει σοβαρές μόνι-

μες αναπηρίες, όπως εγκεφαλική βλάβη, επιληπτικούς

σπασμούς, απώλεια της ακοής και μαθησιακές δυσκο-

λίες, ενώ είναι δυνατό να υποστεί μέχρι και ακρωτηρια-

σμό άκρων.

90% των περιπτώσεων η μηνιγγίτιδα τύπου Β

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η οροομάδα τύπου Β (MenB)

ευθύνεται για το 90% των περιστατικών της μηνιγγιτιδοκοκ-

κικής νόσου στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη.

Πρόκειται για νόσο με σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία

του πληθυσμού που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην

απώλεια της ζωής.

Οι μηνιγγίτιδες διακρίνονται σε οξείες, χρόνιες και κεραυ-

νοβόλες. Τα αίτια που προκαλούν τις μηνιγγίτιδες είναι

πολλά, όμως συνηθέστερα οφείλονται σε ιούς ή βακτήρια.

Οι ιογενείς μηνιγγίτιδες παρουσιάζονται συνήθως κατά τους

χειμερινούς μήνες, με τη γενικότερη έξαρση των ιώσεων,

και συνήθως έχουν καλή πρόγνωση.

Ιογενής μηνιγγίτιδα
Οπως σημειώνει το Υπουργείο Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ), τα κρού-

σματα ιογενούς μηνιγγίτιδας σημειώνονται ως επί το πλεί-

στον από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο. 

Η κλινική εικόνα ποικίλλει ανάλογα με το παθογόνο αίτιο. Πολ-

λές φορές προηγούνται της μηνιγγίτιδας μη ειδικά συμπτώ-

ματα. Η νόσος χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη πυρετού

που συνοδεύεται από σημεία και συμπτώματα μηνιγγικής συμ-

μετοχής. Η έναρξη των συμπτωμάτων μπορεί να συμβεί λίγες

ώρες ως λίγες ημέρες μετά την έκθεση στον ιό και συνήθως

εντός 3-6 ημερών. Εξάνθημα συχνά προηγείται ή συνοδεύει

τα συμπτώματα από το ΚΝΣ σε λοίμωξη από εντεροϊούς, VZV,

ιλαρά, και περιστασιακά από ιό του Δυτικού Νείλου.

Σε λοίμωξη από εντεροϊούς η έναρξη της νόσου είναι συνή-

θως αιφνίδια. Πυρετός εμφανίζεται σε 76% -100% των ασθε-

νών και μπορεί να είναι διφασικός: στην αρχή παρουσιάζεται

με μη ειδικά συμπτώματα (εμέτους, ανορεξία, διάρροια,

βήχα, συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό και μυαλ-

γίες), εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται με την έναρξη των

μηνιγγικών συμπτωμάτων. Περισσότεροι από τους μισούς

ασθενείς παρουσιάζουν αυχενική δυσκαμψία. Οι ενήλικες

παρουσιάζουν σχεδόν πάντα κεφαλαλγία ενώ η φωτοφοβία

είναι συχνή στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Ορισμένοι

εντεροϊοί συνοδεύονται από έκθυση εξανθήματος που είναι

κηλιδοβλατιδώδες χωρίς κνησμό προσβάλλει το πρόσωπο,

τον κορμό και τα άκρα (συμπεριλαμβανομένων των παλαμών

και πελμάτων) και εμφανίζεται με την έναρξη του πυρετού

και παραμένει για 4-10 ημέρες. Αν η μηνιγγίτιδα συνοδεύε-

ται από εξάνθημα χειρών, ποδιών και στόματος (hand, foot

and mouth disease) ή μόνο στοματικής κοιλότητας (herpang-

ina) ενισχύεται η διάγνωση της λοίμωξης από ιό Coxsackie

A ενώ αν συνοδεύεται από περικαρδίτιδα ή πλευρίτιδα είναι

πιθανή η λοίμωξη από ιό Coxsackie Β (5,8). Ορισμένοι εντε-

ροιοί συνοδεύονται από πετεχειώδες εξάνθημα που μοιάζει

με αυτό της μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας.  

Σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας από ερπητοϊό 2 συνυπάρχουν

ερπητικές βλάβες στα γεννητικά όργανα (85%) που προ-

ηγούνται της εκδήλωσης της μηνιγγίτιδας

Βακτηριακές μηνιγγίτιδες

Οι βακτηριακές μηνιγγίτιδες προκαλούν τη μεγαλύτερη ανη-

συχία και συνήθως έχουν πολύ πιο σοβαρή πρόγνωση. Ο Αι-

μόφιλος της γρίπης, ο Μηνιγγιτιδόκοκκος και ο

Πνευμονιόκοκκος είναι τα τρία μικρόβια που ευθύνονται συ-

νήθως για τις βακτηριακές μηνιγγίτιδες.

Ο Αιμόφιλος της γρίπης προκαλεί συχνότερα μηνιγγίτιδα σε

βρέφη και παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών. Ο Μηνιγγι-

τιδόκοκκος προκαλεί μηνιγγίτιδα σε μεγαλύτερα παιδιά και

σε ενήλικες και μπορεί να προκαλέσει μικρο-επιδημίες. Και

τα τρία μικρόβια φιλοξενούνται συχνά στο ρινοφάρυγγα

υγιών ατόμων χωρίς να προκαλούν προβλήματα.

Η μετάδοση της μηνιγγίτιδας γίνεται με τα σταγονίδια που

εκπέμπουν οι υγιείς φορείς αυτών των μικροβίων. Τα μικρό-

βια από το ρινοφάρυγγα που βρίσκονται, μπαίνουν στο αίμα

και από εκεί κυκλοφορούν μέχρι τους μήνιγγες. Σπανιότερα

η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκληθεί από άλλες λοιμώξεις (π.χ.

από ωτίτιδες).

Οι κλινικές εκδηλώσεις που προκαλούν οι μηνιγγίτιδες ποι-

κίλλουν ανάλογα με την ηλικία, τη γενικότερη κατάσταση

του ατόμου και το είδος του μικροβίου. Στα βρέφη η συμπτω-

ματολογία είναι ασαφής και η διάγνωση πολύ δύσκολη.

Η μηνιγγίτιδα δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί στα πρώιμα

στάδια, και τα συμπτώματα της μπορεί να είναι παρόμοια με

εκείνα της κοινής γρίπης.  Στα μεγαλύτερα παιδιά και τους

ενήλικες τα κύρια συμπτώματα που προειδοποιούν για μη-

νιγγίτιδα είναι ο αιφνίδιος υψηλός πυρετός, η ευερεθιστι-

κότητα,  ο εμετός, η κεφαλαλγία, η δυσκαμψία του αυχένα,

η ευαισθησία στο φως, η υπνηλία, ο μυϊκός πόνος και ο

πόνος στα πόδια. Σπανιότερα, ο ασθενής μπορεί να παρου-

σιάσει και δερματικό εξάνθημα, κάτι που συνήθως υποδηλώ-

νει βαριά νόσο.

Αν η νόσος δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα τότε ο ασθενής μπο-

ρεί να πέσει ακόμα και σε κώμα. Η θεραπεία της μηνιγγίτιδας

πρέπει να γίνεται πάντοτε στο νοσοκομείο με τη χορήγηση

των κατάλληλων αντιβιοτικών. Όσο νωρίτερα αρχίσει η θε-

ραπεία τόσο καλύτερη είναι και η έκβαση της νόσου.

Κυριότερα συμπτώματα της βακτηριδιακής μηνιγγίτιδας  

Στις 4 πρώτες ώρες:

• πυρετός • λήθαργος • πόνος στα μάτια

• άρνηση λήψης τροφής

• μη φυσιολογικό χρώμα του δέρματος

21-15 ώρες μετά τα πρώτα συμπτώματα:

• εξάνθημα • φωτοφοβία • αυχενική δυσκαμψία

15-24 ώρες μετά τα πρώτα συμπτώματα:

• μη αίσθηση του χώρου • σηπτικό σοκ

Στατιστικά Στοιχεία

Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον

κόσμο πεθαίνουν από μηνιγγίτιδα, ή πάσχουν από αναπηρίες

που προκαλούνται από τη μηνιγγίτιδα.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η οποία είναι η πιο σοβαρή και

κοινή μορφή, προκαλεί περίπου 170.000 θανάτους παγκο-

σμίως κάθε χρόνο.

Οι επιζώντες της μηνιγγίτιδας βλέπουν τη ζωή τους να αλ-

λάζει ως αποτέλεσμα των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της

ασθένειας, οι οποίες μπορεί να είναι κώφωση, εγκεφαλικές

βλάβες, κλπ. Ενώ  η ασθένεια μπορεί να επηρεάσει άτομα

όλων των ηλικιών, τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν

αυξημένο κίνδυνο.

Πολλοί άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά ση-

μάδια, ούτε γνωρίζουν ότι πολλοί τύποι της μηνιγγίτιδας

προλαμβάνονται με εμβολιασμό. Για τον μηνιγγιτιδόκοκκο

της ομάδας Β που προκαλεί και τα πιο πολλά κρούσματα

στην Ελλάδα δεν υπάρχει εμβόλιο.

Τα περισσότερα κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου εμ-

φανίζονται σε βρέφη και παιδιά έως 4 ετών και ακολουθεί η

ηλικιακή ομάδα 15 – 19 ετών.

Τα περισσότερα κρούσματα μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου ση-

μειώνονται κατά τους χειμερινούς μήνες και στην αρχή της

άνοιξης. 

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr
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Οι αγωνιστικές επιτυχίες του Συλλόγου Κουνγκ Φου "Η Τρι-

πλη Αρμονια" της Βουλας συνεχιζονται και αυξανονται.

Τους τέσσερεις πρώτους μήνες του 2016 ο Σύλλογος συ-

μετείχε σε δυο σημαντικές αγωνιστικές διοργανώσεις, βγά-

ζοντας τη Βουλα "ασπροπροσωπη" στον χωρο του Σαολιν

Κουνγκ Φου και του Ται Τσι Τσουαν.

Αρχικά έξι αθλητές Σαολίν Κουνγκ Φου της "Τριπλης Αρμο-

νιας" συμετειχαν στο 2ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα που

διοργάνωσε η Ελληνικη Ομοσπονδια Γουσου Κουνγκ Φου

στις 20-21/2 στο Κλειστό Στάδιο Βαρέων Αθλημάτων

(Παλης) στα Ανω Λιόσια, κερδιζοντας συνολικα 5 μεταλλια

(3 χρυσα, 2 αργυρα) και 2 τιμητικες διακρισεις- και μόλις

δυο μήνες αργότερα δέκα επιλεγμένοι μαθητές του Συλλό-

γου της Βούλας (εφτα του Σαολίν Κουνγκ Φου και τρεις του

Τάι Τσι Τσουάν) συμετείχαν στο 17ο Πανελληνιο Πρωτά-

θλημα Γούσου Κουνγκ Φου, στις 16-17/4 στο ιδιο σταδιο,

κατακτώντας αυτή τη φορα 13 συνολικα μεταλλια (3 χρυσα,

7 αργυρα και 3 χαλκινα) και αλλες 2 τιμητικες διακρισεις.

Οι συμετεχοντες αθλητες

― Στο Σαολιν Κουνγκ Φου: Μελετακος Θεοδωρος, Μιχαη-

λιδης Κωσταντινος, Γρηγοριου Κατερινα, Γκαζας Νικολαος,

Τσουρης Αναστασιος, Ηλιας Δανιηλ, Δεληβασιλης Ιασων. 

― Στο Ται Τσι Τσουαν:  Καζαγκραντε Τιτσιανα, Λολοσιδη

Ανα-Μαρια, Κουκη Ειρηνη. 

Οι τρεις αθλητριες του Ται Τσι Τσουαν κατεκτησαν αντι-

στοιχα χρυσο, αργυρο και χαλκινο μεταλλιο, σαρωνοντας

τις τρεις πρωτες θεσεις της κατηγοριας Παραδοσιακου Ται

Τσι Γυναικων, ενω η πρωτη -η Καζαγραντε Τιτσιανα, που

ηταν και περισυ πρωταθλητρια Ται Τσι Τσουαν αλλα και

χρυση Βαλκανιονικης το 2015- κατεκτησε επισης ενα αρ-

γυρο μεταλλιο στην κατηγορια Παραδοσιακων Οπλων του

Ται Τσι Τσουαν.

Ο συλλογος συγχαιρει ολουςιτους αθλητες και στους εκ-

παιδευτες τους και τους ευχεται καλες διακοπες και καλη

ξεκουραση, γιατι μετα τις Πασχαλινες διακοπες η εντατικη

εκπαιδευση συνεχιζεται.... 

ΝΕΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ  "ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ"
Σαολίν Κουνγκ Φου και Τάι Τσι Τσουάν

Ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Τραμπολίνο Συλλό-

γων που πραγματοποιήθηκε 23-24

Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστή-

ριο Λαυρίου καθώς και το Σχολικό

Πρωτάθλημα Λυκείων όλων των

κατηγοριών.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν πε-

ρισσότεροι από 200 αθλητές και

αθλήτριες στο τραμπολίνο, στο

διπλό μίνι τραμπ και στον ακροβα-

τικό διάδρομο. Οι προσπάθειες

των αθλητών χειροκροτήθηκαν και

επιβραβευθήκαν από τους θεατές

που παραβρεθήκαν στο Κλειστό

Γυμναστήριο Λαυρίου.

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. και η εκπρόσω-

πος της ομοσπονδίας, υπεύθυνη

για τα παραπάνω αθλήματα, Ελένη

Κρανίτη ευχαρίστησε το Δήμο

Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. «Θο-

ρικός» για την παραχώρηση του

κλειστού γυμναστηρίου καθώς και

το Δήμαρχο Δημήτρη Λουκά, που

παρευρέθη στους αγώνες. 

Τις απονομές στους αθλητές που

διακριθήκαν έκανε ο Δήμαρχος.

Συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρ-

χοι  Τσίκλος Παναγιώτης, Αδάμης

Γιάννης και ο Πρόεδρος του

Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Μακρυωνίτης

Αντώνης.

Πανελλήνιοι Αγώνες Τραμπολίνο στο Λαύριο
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Βήμα- βήμα το έγκλημα ολοκληρώ-

νεται. Όπως μάθαμε υπεγράφη και η

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων για το Γήπεδο της Ποδοσφαι-

ρικής Ανώνυμης Εταιρείας ΑΕΚ.

Προχωράει λοιπόν το έργο της κατα-

σκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, προς

ικανοποίηση του κ. Μελισσανίδη και

με λεφτά των φορολογουμένων πο-

λιτών, δηλαδή των ανέργων, των

συνταξιούχων, των κατεστραμμένων

επαγγελματιών, όλων των αναξιοπα-

θούντων. Εις υγείαν των κορόιδων

λοιπόν!

Η απόφαση υπεγράφη από τον

υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Πάνο Σκουρλέτη και μ΄ αυτήν

ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των

έργων. Βεβαίως είχε προηγηθεί η

απόφαση της Περιφέρειας να διατε-

θούν 20 εκατομμύρια ευρώ για το

γήπεδο της ΑΕΚ, μιας από τις χιλιά-

δες ανώνυμες εταιρείες που λει-

τουργούν στη χώρα.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν, μήπως ήρθε

η ώρα να χρηματοδοτήσουμε αναλό-

γως ένα εργοστάσιο για την ΚΟΚΑ-

ΚΟΛΑ, ένα διυλιστήριο για τον κ.

Βαρδινογιάννη, ένα τάνκερ για τον

κ. Αλαφούζο…

Με αφορμή τις αποφάσεις της Περι-

φέρειας και του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας,

θυμηθήκαμε ένα διάλογο, που έγινε

στις 15 Ιανουαρίου 2015, δέκα μέρες

πριν τις εκλογές, μεταξύ του τότε δι-

ευθυντή της «Αυγής», Νίκου Φίλη,

και του Νίκου Σοφιανού, μέλους του

Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ,

στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικο-

λάου:

Ν. Σοφιανός: Αφήστε τις απειλές

μετά από τόσες κωλοτούμπες

Ν. Φίλης: Καμία απειλή.

Ν. Σοφιανός: Κάνατε προηγουμένως

στην κουβέντα “σημαία” τον Μελισ-

σανίδη, αλλά 20.000.000 η περιφέ-

ρεια του τα έδωσε.

Ν. Φίλης: Ρίξτε την μπάλα έξω…

Ν. Σοφιανός: Ποια μπάλα έξω; Σας

καταγγείλαμε στο περιφερειακό

συμβούλιο.

Ν. Φίλης: Ούτε φράγκο! Ούτε

φράγκο τσακιστό…

Ν. Σοφιανός: Ούτε φράγκο τσακιστό;

Ν. Φίλης: Κανένα.

Ν. Σοφιανός: Πες το ανοιχτά ότι δεν

θα πάρει φράγκο…

Ν. Φίλης: Γι’ αυτό οι μαφιόζοι στη

Νέα Φιλαδέλφεια επιτέθηκαν στη

δημοτική αρχή; Θα απαντήσω εκεί

που θέλω εγώ!!!

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Εις υγείαν των κορόιδων...
Υπεγράφη και η περιβαλλοντική μελέτη 

για το γήπεδο του κ. Μελισσανίδη

Στην Α1 Γυναικών 

η Θέτις Βούλας

Την άνοδο στην Α1 για πρώτη φορά στην ιστορία της

πέτυχε η γυναικεία ομάδα του συλλόγου ΑΣΘΕ

Θέτις Βούλας, καθώς επικράτησε με 3-1 σετ και του

Ηλυσιακού στο F4 που διεξάγεται στο ΔΑΚ Τρικά-

λων και εξασφάλισε και μαθηματικά την συμμετοχή

της στην Α1 την ερχόμενη σεζόν.

Η επιτυχία αυτή της γυναικείας ομάδας “Θέτις” αφιε-

ρώθηκε, όπως δόθηκε ως υπόσχεση, στον Χρήστο Πα-

παθανασίου, τον προπονητή τους, που έφυγε  νωρίς

και θα είναι “κοντά” σε κάθε βήμα του συλλόγου.

Ο Κώστας Σωτηρόπουλος ανέλαβε να συνεχίσει το

έργο του Χρήστου Παπαθανασίου και δούλεψε με

όλες τις αθλήτριες που κατέθεσαν την ψυχή τους,

ώστε η ομάδα να πετύχει τον στόχο της.
ΑΟ Ηλυσιακός - Α.Σ.ΠΕ. Θέτις Βούλας 1-3 (15-25, 25-23,

17-25, 14-25)
ΑΣΠ Θέτις (Σωτηρόπουλος Κ.) Μελετιάδη Ο. Καράμπαλη X. Φραγ-

κιαδάκη Ε. Κερασιώτη Μ. Ζήση Χ. Βρέλλου Μ. Τουρνάκη Ζ. Ζήση

Π. Χριστοδούλου Χ. Αλεξανδροπούλου Ν. Φωτεινού Α. Αναγνώ-

στου Ε. Γαλανού Α. Λεωνίδου.

ΑΟ Ηλυσιακός (Λιώσης Κ.) Σωτηρίου Μ. Λιαρούτσου Μ. Τσέλιου

Θ. Θύμο Α. Μπακογιάννη Π. Κωνσταντίνου Γ. Πασχάλη Ε. Χαμπη-

λομάτη Α. Δημαρά Ε. Χανδρή Ι. Δασκαλοπούλου Β. Ράγκου Α. Χα-

ρίση Α. Βακαλοπούλου Μ.

Παναθηναϊκό Στάδιο. Καλλιμάρμαρο. 4/5/6/6/1955… Πανελλήνιοι Αγώνες Αν-

δρών. Eίναι, ο τερματισμός του τελικού δρόμου των 100μ. Εκείνες τις δύσκολες

εποχές δεν υπήρχε “Φώτο Φίνις” με αποτέλεσμα πολλές φορές τα αποτελέσματα

της άφιξης, αλλά και της χρονομέτρησης να μην είναι έγκυρα 100%, πχ… ο συγ-

κεκριμένος τερματισμός, τον πρώτο νικητή τον χρονομετρούσαν 3 χρονόμετρα,

άρα υπάρχει μια εγκυρότητα, οι Πετράκης και Τσολάκης. Κατ’ αρχήν δεν γνωρί-

ζουμε ποιος είναι ο δεύτερος· στην τύχη είπαν αυτός είναι ο δεύτερος και αυτός

είναι ο τρίτος, καθώς επίσης εάν ο πρώτος (Γεωργόπουλος) έχει κάνει 11, τότε

οι Πετράκης Τσολάκης έχουν κάνει 11.1, στον τέταρτο Τσαλαμανιό έδωσαν 11.3

και δίνουν στο Νικολάκη επίσης 11.3 ενώ είναι πίσω από τον Τσαλαμανιό 2μ. και

δίνουν στον έκτο Δαλιάνο της (ΑΕΚ) 11.5, ενώ είναι δίπλα στον Νικολάκη. 

Αυτά τα φαινόμενα, ήταν αρκετά συχνά εκείνα τα πέτρινα χρόνια· σήμερα βέβαια

η τεχνολογία έχει δώσει λύσεις, αλλά  δυστυχώς δεν έχει μπει στην υπηρεσία

του, αντιθέτως ο αθλητισμός έχει μπει στην υπηρεσία της τεχνολογίας με  τις

πολυεθνικές να έχουν τον πρώτο λόγω με στόχο το χρήμα…. Σήμερα, πχ. έγινε

η υποτιθέμενη γιορτή της Ολυμπιακής Φλόγας, όλοι αυτοί που είχανε μαζευτεί

εκεί οι αυτοαποκαλούμενοι επίσημοι, ήτανε εκπρόσωποι μεγάλων Εταιρειών·

είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει αυτό το Παγκόσμιο Οικονομικό Χάος, είναι οι

αυτοί που ευθύνονται για τους πρόσφυγες και τα χιλιάδες παιδάκια που συνεχώς

πνίγονται για τα συμφέροντά τους, και έχουν το θράσος να μας μιλάνε για τον

“καλό αγώνα” την “Ολυμπιακή ιδέα”  όταν, από το πρωί μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα

τρέχουμε  για να βάλουμε  ένα πιάτο φαί στο τραπέζι μας και αν το βάλουμε.

Αυτοί λοιπόν που κολυμπάνε μέσα στο αίμα των Λαών, μας μιλάνε για “φύκια και

μεταξωτές κορδέλες”· ο κ. Μπάχ… Πρόεδρος της ΔΟΕ, τι έκανε για τα χιλιάδες

Παιδάκια που δολοφονούνται κάθε μέρα;; Καλά, για τον δικό μας Πρόεδρο της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που έκλεισε το Καλλιμάρμαρο και δεν μπορούν

τα σωματεία και οι αθλητές της περιοχής να μπουν να γυμναστούν τι να πει κα-

νείς…… ΝΤΡΟΠΗ: Ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα, αν δεν τα πω σε σας σε ποιόν

να τα πω;;……   

Πανελλήνιοι Αγώνες 1955 - Παναθηναϊκό Στάδιο!



Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
ο εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια
του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ, 
συμμετοχικά.
Δίνεται έτσι η ευκαιρία γνωστοποίησης και προβολής
της πνευματικής δημιουργίας του τόπου αυτού, 
με την πανάρχαιη πλούσια “βλάστηση” του πνεύματος, 
των έργων του και των δημιουργών τους.

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα
(μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά 
ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 
2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας 
(ενδεικτικά, επί ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).
Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, 
προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες.
Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
Η δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον 
εκδότη (Σκαραβαίος), μέχρι τέλους Ιουλίου, ώστε η έκδοση να έχει 
ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.
Με εκτίμηση.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ:

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης


