
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΔΝΤ & Ε.Ε.

«Η Ελληνική οικονομία τώρα, βρίσκεται σε χειρότερη
ύφεση από τις ΗΠΑ, την δεκαετία του 1930»

Ντέσμοντ Λάχμαν1.

«Η Ελλάδα θυσιάστηκε, για το καλό της παγκόσμιας οι-
κονομίας» D.L.

«Τα στόματα ανοίγουν»! Εγκλωβισμένοι στην πρακτική

της θεωρίας των παιγνίων, ένοχοι και μη, σιγά-σιγά

αποκαλύπτονται και αποκαλύπτουν!

Αποκαλύπτουν τα πραγματικά «παιχνί-

δια» που έπαιξαν οι «Ευρωπαίοι» σε

βάρος της πατρίδας μας, της οικονο-

μίας μας, της αξιοπρέπειας των Ελλή-

νων και της εξαθλίωσης του λαού μας. 

Κι όταν λέω οι «Ευρωπαίοι» δεν

εννοώ τους λαούς. Οι λαοι ή αντι-

δρούν και κινητοποιούνται (όπως

τώρα στη Γαλλία), ή παραμυθιάζονται

όπως και εδώ.

Και το «παραμύθιασμα» γίνεται με

πολλούς τρόπους: Με ψέματα, με παραποίηση της

πραγματικότητας («έξυπνα» ψέματα), με αποπροσανα-

τολισμό, παραπλάνηση και απάτη, με φανατισμό ενάν-

τια σε φανταστικούς ή άκαιρους αντιπάλους, με

ποδόσφαιρα και ιδεολογικές ποδοσφαιροποίησης. Η

πιο χαρακτηριστική περίπτωση για το τελευταίο, είναι

η «δεξιά» και η «αριστερά» με τις αποχρώσεις τους.

Εγώ προσωπικά απεκδύομαι του χαρακτηρισμού «αρι-

στερός», και δηλώνω Έλληνας – Κοινωνιστής. 

Ένοχοι και μη, λοιπόν, αποκαλύπτονται και έδωσαν αρ-

κετά στοιχεία στην πετυχμένη και χρήσιμη εκπομπή,

της ΕΡΤ1, «Ειδικές Αποστολές», την Πέμπτη 5/52. Μί-

λησαν πρώην διεθυντικά στελέχη του Διεθνούς Νομι-

σματικού Ταμείου (ΔΝΤ), πρώην Υπουργοί και Διοικητές

της Τ.τ.Ε, οικονομολόγοι, καθηγητές, δημοσιογράφοι...

Όλα όσα είπαν με διπλωματική έκφραση ή απερίφρα-

στα και όσα παρουσίασε στη στήλη της η Άννα Μπου-

ζιάνη3, κατατείνουν σε εκείνα που φωνάζουμε, σε ώτα

μη ακουόντων, από το 2010, από τούτη ‘δω τη στήλη:

Το πρόβλημα το είχαν, σύμφωνα με «άκρως εμπιστευ-

τική» έκθεση της Κομμισιόν, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες

εν τω συνόλω τους (ιδιαίτερα οι Γερμανικές και Γαλλι-

κές) που κατείχαν στο ενεργητικό τους 18,6 τρισεκα-

τομμύρια ευρώ, τοξικά (credit risk) περιουσιακά

στοιχεία4. 
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Αυτήν την 17σέλιδη έκθεση της Κομμισιόν επεξεργά-

στηκε το ECOFIN (Υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε.), στις

10 Φεβρουαρίου του 2009 και κατέληξαν σε μεταγενέ-

στερες συνεδριάσεις τους, στην απόφαση να πληρώ-

σουν οι λαοί – με πρώτον τον Ελληνικό λαό – για να

γλυτώσουν οι τράπεζες, να μη διαλυθεί η ΟΝΕ και η Ε.Ε.

ακόμη, «με επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία». Και

διερωτώμαι, γιατί δεν καλούν οι βουλευτές όλων των

παρατάξεων, τον τότε Υπουργό Οικονομικών Παπαθα-

νασίου και τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καρα-

μανλή, να μας πουν, στη Βουλή, τι έλεγε αυτή η

«έκθεση» και τι αποφάσισαν στις επόμενες συναντήσεις

τους οι Υπουργοί; 
Γι’ αυτό και γι’ αυτά διέλυσαν οι «αριστεροί» του Τσίπρα,

την Επιτροπή Αλήθειας για το χρέος που είχε συστήσει η

Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Το είχε πει εξάλλου ο Μάριο Ντράγκι (Πρόεδρος της

ΕΚΤ)5 το 2012: «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, για να προ-
στατεύσουμε το ευρώ», όπως απεκάλυψε ο Μαρκ Βάι-

σμπροτ2 και ο εκτελεστικλος Διευθυντής του ΔΝΤ, Ντ.

Λάχμαν: «Η αναδιάρθρωση του χρέους (της Ελλάδας) δεν
θα ήταν εποικοδομητική για την υπόλοιπη Ευρώπη και την
παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα θυσιάστηκε για το καλό
της παγκόσμιας οικονομίας2».

Παραδέχθηκαν ακόμη ότι το πρόγραμμα «διάσωσης» της

Ελλάδας, όπως το βάφτισαν ψευδεπίγραφα, ήταν για τη

διάσωση του ευρώ, της ΟΝΕ και του τραπεζικού συστήμα-

τος και κάθε άλλο παρά για τη... διάσωση της Ελλάδας: Ο

Ντέσμοντ Λάχμαν λέει ότι φοβήθηκαν στο ΔΝΤ, το φαι-

νόμενο του ντόμινο στην παγκόσμια οικονομία, κι έτσι

αποφάσισαν να...  φοβίσουν την Ελλάδα για ν’ αποτελέσει

παράδειγμα προς αποφυγή και μίμησης ως προς τα μέτρα

λιτότητας και αρπαγής, βεβαίως, της ιδιωτικής και δημό-

σιας περιουσίας. 

Διατυπώνονται ακόμη, μάλλον σκόπημα, μερικές αντιφατι-

κές απόψεις, αλλά η διαπίστωση του Μαρκ Βάισμποτ6 είναι

αποκαλυπτική:

«Πιστεύω ότι η απόλυτη σχεδόν κινητήρια δύναμη στην Ευ-
ρώπη, είναι αυτή η συμφωνία της ελίτ, μεταξύ των Ευρω-
παϊκών αρχών, που περιλαμβάνουν την Κομισιόν, την ΕΚΤ
και κυρίως το ΔΝΤ και το Eurogroup των Υπουργών οικονο-
μίας. Στον πυρήνα της ομοφωνίας τους βρισκόταν η βού-
ληση ν’ αλλάξουν την Ευρώπη, την κοινωνία και την
οικονομία της. Με μικρότερο κράτος πρόνοιας, (σ.σ. Ώστε

ν’ ανοίξουν πολλές “αγορές”, - ασφαλιστικές εταιρείες, νο-

σοκομεία, φαρμακευτικό πάρτυ, Μ.Κ.Ο., security κ.λπ.) και

πιο άνιση κατανομή του εισοδήματος, ασθενέστερα συνδι-
κάτα, και κατά πολύ μικρότερες δαπάνες για την υγεία και
τις συντάξεις». Όπως είναι καταφανές επαληθεύεται.

Δεν αναφερόμαστε, βεβαίως, μόνο στο παρελθόν, αλλά και

στο παρόν 3ο μνημόνιο της «αριστεράς». Αυτής της «αρι-

στεράς» που «έτρεφε αυταπάτες», σύμφωνα με την πρό-

σφατη ομολογία του ανώριμου ανδρός που υποδύεται τον

πρωθυπουργό.

Αυταπάτες τρέφαμε εμείς που καλόπιστα πιστέψαμε πως

ένας «αριστερός», νέος άνθρωπος, «επαναστάτης», που η

Ευρωπαϊκή αριστερά τον είχε εκλέξει υποψήφιό της για το

ανώτατο ευρωπαϊκό αξίωμα, θα είχε τα κότσια να διαπραγ-

ματευτεί, να πιέσει και να πείσει – έστω εκβιαστικά – τα

σαΐνια της Goldman Sacks και των λοιπών ολετήρων των

λαών, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Απεδείχθη, δυστυ-

χώς, Γ.Α.Π. ο 3ος, μετά τον Σαμαρά. 

Κι όμως, να τι είπε ο Ντ. Λάχμαν για τον Γ.Α. Παπανδρέου

– που ισχύει, φυσικά, και για τους επίγονους: «Είμαι βέ-
βαιος ότι εκβιάστηκαν. (...) Ο Παπανδρέου θα μπορούσε να
είχε πει στην ΕΚΤ (στον Ντράγκι), «ξέρουμε ότι αν φύ-
γουμε μπορεί να καταστρέψουμε την Ελλάδα, αλλά σ’
αυτήν την περίπτωση θα καταστρέψουμε και σας. Καλά θα
κάνετε να το ξανασκεφθείτε, προτού μας επιβάλλετε τόσο
σκληρούς όρους»2 (εγώ θα τα ‘λεγα πιο διπλωματικά).

Αλλά, δεν είχανε τα κότσια, την ικανότητα· δεν ήσαν αντά-

ξιοι των Ελλήνων. Είναι, βλέπεις, «Ευρωπαίοι»! Μοιραίοι,

δειλοί και άβουλοι είναι. 

Μπαίνω στον πειρασμό να θυμίσω τι είχα γράψει το 2010

και επαναλάμβανα το 2011 («7η» 12 Μαρτίου 2011): «...Θα
το επετύγχανε εάν χρησιμοποιούσε την ακατάβλητη δύ-
ναμη του αδυνάτου. Εάν, ως σύγχρονος Σαμψών τους
έλεγε: Στηρίζετε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,
μετά μάλιστα τα σκληρά μέτρα που λάβαμε, ή είστε ιδεο-
λογικά και πολιτικά υποχείρια των διεθνών τοκογλύφων,
του μη παραγωγικού κεφαλαίου. Ε, λοιπόν, εάν συμβαίνει
το δεύτερο, «αποθανέτω η ψυχή μου μετά των αλλοφύ-
λων»! Καταγγέλω τις συνθήκες Μάαστριχτ και Λισσαβώ-

νας, καθώς και το ανυπόστατο Μνημόνιο που υπόγραψα

«με το πιστόλι στον κρόταφο».
- Δεν πληρώνω. Αναστέλλω δηλαδή την καταβολή των το-

κοχρεωλυσίων των επαχθών τοκογλυφικών δανείων».

Και προς ενίσχυση, τα ίδια λέει σήμερα και ο Μαρκ Βάι-

σμπροτ6. «Η Ελλάδα είχε μεγαλύτερη διαπραγματευτική
ισχύ. (...) έξοδος της Ελλάδας απ’ το ευρώ (τρόμαζε τους
Ευρωπαίους) γιατί αυτό θα έδειχνε ότι η Ευρωζώνη δεν
είναι παντοτινή. (...) Οι Έλληνες θα έπρεπε να είχαν πει,
«φεύγουμε, δεν θα καταστρέψετε εσείς την οικονομία
μας».

Το θέμα όμως δεν ήταν και δεν είναι μόνο οικονομικό· είναι

και πολιτικό. Να τι λέει το πλέον ίσως αρμόδιο πρόσωπο ο

Πίτερ Μπάκβις7: 

Η βασική ιδεολογία του ΔΝΤ είναι παρόμοια με της Ουά-

σιγκτον. Από τις δεκαετίες του 1980 – 1990, ότι για να πε-

ριοριστεί το κράτος ρυθμίζεις την οικονομία, ιδιωτικοποιείς,

απελευθερώνεις και όλα θα λυθούν! Δυστυχώς αποτελεί

ακόμη το πλαίσιο σκέψης.

Το “πλαίσιο σκέψης”4,  του νεοφιλελευθερισμού του Φρίν-

τμαν που ασπάστηκαν πρώτοι η Θάτσερ και Ρέιγκαν και

ακολουθούν, παρά τις καταστροφικές συνέπειες, οι ΗΠΑ

και η Ε.Ε.  

Αυτές οι ιδεολογικές εμμονές ακόμα κι αν έχεις άμεσο συμ-

φέρον είναι καταστροφικές, όταν “οι περισσότεροι οικονο-

μολόγοι συμφωνούν ότι εάν έχεις μία οικονομία αδύναμη

ή οικονομία σε ύφεση, και επιβάλλεις λιτότητα ή προχωρείς

σε δημοσιονομικές περικοπές, τότε θα σπρώξεις αυτή την

οικονομία, ακόμη βαθύτερα στην ύφεση”, όπως λέει και ο

Μαρκ Βάισμποντ και η πλειονότητα των οικονομολόγων.

Πρόκειται για βασικές αρχές της οικονομίας.

Βέβαια διαφωνεί ο “ημέτερος” Πάνος Τσακίλογλου, πρώην

σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών - μέλος της τρόι-

κας αρχικά και αργότερα μέλος του Συμβουλίου Ευρωγνω-

μόνων: “Δεν υπάρχουν πολλές μαγικές λύσεις”, λέει. “Για
να κλείσεις ένα τέτοιο έλλειμμα, αυξάνεις φόρους – κόβεις
δαπάνες”.  Γι’ αυτό πάμε κατά διαόλου! |Κι απάνω που ο γάι-

δαρος συνήθισε να μην τρώει …ψόφησε. Είναι γνωστό.

Τίποτα για Νews deal και για τον λόρδο J. Keynes, προφα-

νώς, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή του ή έχουν επισκια-

στεί από τις θεωρίες του Αυστριακού Χάγιεκ, μέντορα του

Φρίντμαν και ίνδαλμα της “σιδηράς κυρίας”!

Πάντως ακόμα και ο Προβόπουλος παραδέχεται ότι “κατα-

βλήθηκε υπερπροσπάθεια στον τομέα της φορολογίας”! Και

τι έγινε; Κλείσανε τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις που ση-

μαίνει 1,1 εκατομμύριο άνεργοι; Από πού θα βγουν λοιπόν

οι φόροι και τα ασφάλιστρα; Συνέχεια στη σελ. 3

Η αποκάλυψη των

ενόχων

O Mίκυ Μάους πάει στον πόλεμο Σελ. 6

Νέος Διοικητής στο Ασκληπιείο Νο-
σοκομείο Βούλας Σελ. 6

Νέο ωράριο στην Κοινωνική Υπηρε-
σία του Δήμου 3Β Σελ. 6

Περιπατητικός Πεζόδρομος στις
Αλυκές Αναβύσσου Σελ. 7

Ιούδας ο Ισκαριώτης  και Ιησούς ο Ναζωραίος

Μέρος Β, γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Ταξίδι στο “Άλφα του Κενταύρου” Φαί-

δρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

“Αυταπάτη” η Απάτη... Σελ. 9

Κριτήριο εύρεσης εργασίας η απόσταση

από το σπίτι  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Σχεδιασμός αντιπυρρικής περιόδου
στο Δήμο 3Β Σελ. 12

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ,  Παρρησαισµοῦ*
ἄρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Οι αθλητικοί χώροι λεηλατούνται κι εμείς

πληρώνουμε... Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει!

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, συνεδριάζει στην

9η συνεδρίαση, τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Μαΐου και ώρα 8μ.μ.

με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Λεπτομέρειες www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα
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Συνέχεια απότη σελ. 2

Από τα “αντικειμενικά κριτήρια”, αυξάνον-

τας τους φόρους και μειώνοντας τις δαπά-

νες για την παιδεία, την υγεία, τα δημόσια

έργα. Αυτά είναι τα “οικονομικά” για όσους

τα σπούδασαν μόνο στα πανεπιστήμια και

στα πανεπιστημιακά συγγράμματα της σχο-

λής του Σικάγο. Κάθε καθηγητής οικονομι-

κών και κάθε υπουργός οικονομικών θα

έπρεπε να είχε εργαστεί ένα χρόνο με

εξαρτημένη σχέση εργασίας και ένα χρόνο

ως επιτηδευματίας. ‘Εστω μία καφετέρια

ένα περίπτερο! Αυτή η “πρακτική του” θα

έπρεπε να ήταν προαπαιτούμενο. Τέτοιες

απόψεις, βέβαια, χαρακτηρίζονται “ιδεαλι-

στικές” από τους βολεμένους που τα βρί-

σκουν έτοιμα και έχουν και μερικά

εκατομμύρια στις τράπεζες και κάποιες

ακόμα καθηγητικές έδρες διαθέσιμες για

να στρώσουν την έδρα τους και να αυξή-

σουν το “κύρος τους”.

Αλλά, τι να κάνουμε; Και τα κανάλια και οι

απαίδευτοι συνήθως δημοσιογράφοι και

εμείς οι ψηφοφόροι τους θαυμάζουμε και

πειθώμεθα “ευπειθώς”!

Α, θαυμάζουμε, ορισμένοι πολλοί, και το

ευρώ! Ένας πίνακας που είχαμε δημοσιεύ-

σει στο προηγούμενο φύλλο είχε μία σύγ-

κριση τιμών και μισθών το 1999 επί

δραχμής και το 2015, με ευρώ. Τον μελέ-

τησα και τον επαλήθευσα. Ιδού τα συντε-

τμημένα αποτελέσματα:

Βασικός μισθός το 1999, 170.000 δραχμές

ή 500 ευρώ. Σήμερα 480€ ή 163.000 δρχ.

μείωση -4%.

Δέκα βασικά είδη, όπως βενζίνη, τσιγάρα,

νερό, γάλα, εισιτήρια και λοιπά σημείωσαν

μεσοσταθμικά αύξηση 267%. Δηλαδή η

αγοραστική δύναμη του βασικού μισθού

μειώθηκε κατά 36%, που σημαίνει ότι ο βα-

σικός μισθός των 170.000 δρχ. του 1999, το

2016 έχει γίνει 109.000 δραχμές.

Είδες η ΟΝΕ και το ευρώ; Μπορείς να συ-

νεχίζεις να το λατρεύεις! 

Εάν δεν είναι βίτσιο, είναι διανοητική παθο-

γένεια.

Αποτίναξε τις φοβίες  που σου ‘χουν περά-

σει-μπορεί σε σένα  όχι - κι ας αγωνιστούμε

για την πατρίδα μας και τον λαό μας. Ο κα-

θένας μας είναι ένας απ’ όλους. 

Όλοι μαζί είμαστε η ανυπέρβλητη δύναμη

της ιστορίας μας! Οφείλουμε να είμαστε

αντάξιοι.

“Αγωνίσου είναι το πρόσταγμα που αντηχεί
στα αυτιά όλων των αιώνων της ιστορίας”

Μαχάτμα Γκάντι

―――――――
1. Ντέσμοντ Λάχμαν: Οικονομολόγος, πρώην

εκτελεστικός Δ/ντής του Δ.Ν.Τ.

2. ΕΡΤ1, “Ειδικές Αποστολές”, με τον Φάνη Πα-

παθανασίου, 5/5/16.

3. “Εβδομη”, 7/5/16, σελ. 9, “Απ’ το καρφί στο πέ-

ταλο”.

4. το αυτό.

5. Μάριο Ντράγκι: Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και πρώην, μεταξύ

άλλων, Διευθύνων σύμβουλος της Goldman

Sachs! (‘Ολοι από κει έχουν περάσει).

6. Μαρκ Βάισμπολ: Οικονομολόγος και αρθρο-

γράφος της Financial Times στις Βρυξέλλες.

7. Πίτερ Μπάκβις: Δι/ντης Διεθνών Εργατικών

Συνδικάτων.

Η αποκάλυψη των ενόχων
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Πολιτιστική Ανοιξη 2016

στο Δήμο Παλλήνης 

Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής

έκφρασης  των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων,

ο Δήμος Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λει-

τουργούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολι-

τιστικά προγράμματα με την μορφή εργαστηρίων τέχνης

που αποτελούν σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώ-

μενα της πόλης και στα οποία συμμετέχει ένας αρκετά

μεγάλος αριθμός παιδιών, νέων και μεγάλων. 

Συγκεκριμένα:

Σάββατο 14/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

20.00 – Συναυλία Παιδικών Χορωδιών Δήμου Παλλήνης 

Παιδική χορωδία Δ.Ε. Γέρακα &  Δ. Ε. Παλλήνης 

Κυριακή 15 Τρίτη 17/5, ωρα 8μ.μ. – Πολιτιστικό Κέντρο

«Οινοποιείο Πέτρου»  

Θεατρική Παράσταση «ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ

ΟΡΘΙΑ» του Αλεχάντρο Κασόνα  σε σκηνοθεσία Νίκης

Ζαρμποζάνη. Ομάδα Ενηλίκων– Θεατρικά Εργαστήρια

Δ.Ε. Παλλήνης       

Παρασκευή 20/05 – Πολιτιστικό «Οινοποιείο Πέτρου»  

19.00 & 20.30 – Θεατρική Παράσταση «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ

ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ» του Ευγένιου Τριβιζά  σε σκηνοθεσία

ΧΑΝΝΑ ΜΑΥ, Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά Εργαστήρια

Δ.Ε. Παλλήνης 

Σάββατο 21/05  – Πολιτιστικό «Οινοποιείο Πέτρου»  

19.30 – Θεατρική Παράσταση “Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ” σε

σκηνοθεσία ΧΑΝΝΑ ΜΑΥ  Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά

Εργαστήρια Δ.Ε. Παλλήνης 

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις»   παρουσιάζει την ταινία κι-

νουμένων σχεδίων «ANGRY BIRDS» και

την επική περιπέτεια «CAPTAIN AMERICA:
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ», έως και την Τε-

τάρτη, 18 Μαΐου 2016.

«ANGRY BIRDS» (μεταγλωττισμένη), Προ-

βολή: 7 μ.μ.

Ο Red (το κόκκινο πουλί του παιχνιδιού),
αφού χαλάει σε καθημερινή βάση τη διά-
θεση και το κέφι των πάντων, εισάγεται
εσπευσμένα σε μια ειδική κλινική, ώστε να
καταφέρει να διαχειριστεί το οξύθυμο του
χαρακτήρα του.

«Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος» 

Προβολή: 9.15 μ.μ.
Μετά από ένα διεθνές επεισόδιο στη Νιγηρία,
όπου χρειάστηκε η καταλυτική επέμβαση των Εκ-
δικητών, ξεκίνησαν κάποιες πολιτικές διεργασίες,
ώστε να δημιουργηθεί ένα κυβερνητικό σώμα αρ-
μόδιο να εγκρίνει σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει
να επεμβαίνει το επίλεκτο σώμα των super
ηρώων. Η νέα αυτή γραφειοκρατική αντιμετώπιση
αδρανοποιεί, κατά κάποιο τρόπο, τους Εκδικητές,

καθώς αυτοί πρέπει να στρέψουν όλη την προ-
σοχή τους, για να αντιμετωπίσουν έναν νέο κα-
ταχθόνιο κακό που εμφανίζεται και απειλεί να
καταστρέψει τον κόσμο.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του

ενός, μόνο με 7 Ευρώ!
ΔΗΜΟΤ. ΚΙΝΗΜ/ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕ-

ΜΙΣ», DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,

Τηλ.: 22990 23924

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 2016

οργανώνουντις παρακάτω Ξεναγήσεις - δράσεις:

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ,

- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

- ΡΑΜΝΟΥΝΤΟΣ, ΒΡΑΝΑ, ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΡ-

ΝΑΒΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΟΙΝΟΗΣ ΜΑΡΑ-

ΘΩΝΑ

Τετ. 18 Μαΐου

• «Ανθρώπων έργα στην πεδιάδα του Μαραθώνα και

στην ευρύτερη περιοχή – Ιερά στο άκρον….»

Περιήγηση στο Ιερό της Νεμέσεως στον αρχαιολο-

γικό χώρο Ραμνούντος στη στεγασμένη αίθουσα του

Ιερού της Νεμέσεως. Ώρες 9:30-10:30

• «Ανθρώπων έργα στην πεδιάδα του Μαραθώνα»

Ξενάγηση στο Μουσείο του Μαραθώνα και τον αρ-

χαιολογικό χώρο του Βρανά. B

Πέμπ. 19 Μαΐου

• Ξενάγηση στον αρχαίο πύργο του Βαρνάβα

Ώρα 12:00

• Ξενάγηση στον μεσαιωνικό Πύργο της Οινόης Μα-

ραθώνα. Ώρα 13:00

Σάβ. 21 Μαΐου

• «Ανθρώπων έργα στην πεδιάδα του Μαραθώνα»

Ξενάγηση στο Μουσείο του Μαραθώνα και τον αρ-

χαιολογικό χώρο του Βρανά. Ώρες 11:00-12:30

Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

Τηλ. 22940 92875, 6976754182

Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων

«ANGRY BIRDS» και «CAPTAIN 
AMERICA: ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

H Eναλλακτική Δράση αξιοποιώντας την Παγκόσμια

Ημέρα των  Μουσείων,  οργανώνει  ξενάγηση στο Ναυ-

τικό Μουσείο της Ελλάδας την Τετάρτη 18 Μαΐου, που

βρίσκεται στον Πειραιά για να γνωρίσουν μια εξαιρετική

έκθεση  αντικειμένων που έχουν σχέση με την επίδοση

των Ελλήνων στη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρό-

νους μέχρι σήμερα. Στις 10 μεγάλες αίθουσες που έχουν

συνολική επιφάνεια περίπου 1850 τ.μ. παρουσιάζεται με

ανάγλυφο τρόπο η ναυτική πορεία του ελληνισμού μέσα

στους αιώνες. 

Η είσοδος στο Μουσείο την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη.

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου

Συνάντηση 10.30πμ μπροστά στο Ναυτικό Μουσείο, Ακτή

Θεμιστοκλέους-Φρεαττύδα

Πληροφορίες Ολυμπία Γεράρδη 6937450341  ή στο email

ena.drasi@gmail.com  

Το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζεται και

φέτος, μεταφέροντας το μήνυμα του

ΚΠΙΣΝ, σε 87 Δημοτικές και Δημόσιες Βι-

βλιοθήκες ανά την Ελλάδα, και 14 Δήμους

Βιωματικό εργαστήρι από την Εθνική

Λυρική Σκηνή στο Κορωπί

Ξενάγηση στην Αρχαία

Αγορά

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενά-

γηση, την Κυριακή 22 Μαΐου, στο χώρο

που άνθισε η άμεση δημοκρατία στην αρ-

χαιότητα, στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας.  

Συνάντηση στις 9.30 π.μ. στην πλατεία στο

σταθμό Μετρό Μοναστηράκι
Πληροφορίες Γιώργος Σούλτος  6906468807

email ena.drasi@gmail.com   Η ξενάγηση και

είναι δωρεάν

Συνάντηση 10.30 πμ στον ΗΣΑΠ στο Θησείο 
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“ξηγητάρια”

Οι Εκδόσεις Αρμός και ο Κώστας Ζουράρις παρουσιάζουν

τό φαιδροπόνημα “ξηγητάρια” τὸ Σάββατο 14 Μαΐου

2016, στὶς 8.30 μ.μ. στον Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασ-

σός», πλατεία Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Ἀθήνα.

Θα μιλήσουν:

Βασιλικὴ Τζότζολα, Δικηγόρος

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπι-

κοινωνίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πέτρος Ἰωαννίδης, Φιλόλογος, Καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαί-

δευσης

Χαιρετισμὸ θὰ απευθύνει ἡ Ὀλυμπιονίκης Βούλα Πα-

τουλίδου

Πέρας προσέλευσης: Ὥρα 8.15 μ.μ.

Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα, τηλ.: 210 3304196, 3830604,

e-mail: info@armosbooks.gr

Το «Αρχείο Πολέμου» σας προ-

σκαλεί στην παρουσίαση με θέμα

«Ο Μίκυ Μάους πάει στον πό-
λεμο: από τον Ουόλτ Ντίσνευ
στον Πολενάκη»
Το κινούμενο σχέδιο και ο ρόλος

του στην προπαγάνδα, διαφώτιση

και επιμόρφωση κατά τη διάρκεια

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει

προβολές Αμερικάνικων, Γερμανι-

κών, Ιταλικών, Ρωσικών και Ιαπω-

νικών ταινιών της εποχής,

σύντομης διάρκειας, καθώς και

μία έκπληξη από την Ελλάδα.

Σάββατο, 21 Μαϊου 2106,7:30 μ.μ.

Ομιλητής: Ανδρέας Φρέρης

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΑΙΝΙΑ»…
Η προπαγάνδα γενικά, και ειδικά αυτή που
εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου, αποτελεί ένα από τα πλέον «ακαν-
θώδη» κεφάλαια της μαζικής επικοινωνίας.
Η απλή προπαγάνδα είναι συνδεδεμένη με
την πολιτική, ειδικά στις ακραίες και ολο-
κληρωτικές της εκδοχές, και φυσικά με
τον πόλεμο. Οι Ναζί ήταν οι πρώτοι διδά-
ξαντες την χρήση του κινηματογράφου ως
εργαλείου προπαγάνδας (θυμίζουμε την
περίπτωση της Λένι Ρίφενσταλ) παρά το
ότι πιο πριν ο Σεργκέι Αϊζενστάιν είχε ήδη
βάλει το σπόρο του προπαγανδιστικού
φιλμ στη Σοβιετική Ένωση.

Ωστόσο, στην προπαγανδιστική χρήση του
κινουμένου σχεδίου πρωτοστάτησε το Χό-
λιγουντ και η Αμερική με επικεφαλής τον
Ουόλτ Ντίσνευ που υπέγραψε πάνω από
200 φιλμ για τις ανάγκες του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτε-
λείου Στρατού στις ΗΠΑ. Εκτός από τον
Ντίσνευ και άλλα στούντιο, παρήγαγαν
προπαγανδιστικά κινούμενα σχέδια.
Η παραγωγή αυτού του είδους ταινιών σε
άλλες εμπόλεμες χώρες δεν υπήρξε στον
ίδιο βαθμό συστηματική και ως εκ τούτου
σημαντική. Περιέργως ούτε οι Ναζί ούτε οι
Άγγλοι χρησιμοποίησαν για προπαγανδι-
στικούς σκοπούς το κινούμενο σχέδιο.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η τεχνο-
λογία που απαιτούσε δεν ήταν ακόμη προ-
σιτή, με αποτέλεσμα το κόστος
παραγωγής ενός φιλμ κινουμένων σχε-
δίων να είναι δυπρόσιτο. Αυτό δεν αποτε-
λούσε πρόβλημα για το Χόλιγουντ του

Ουόλτ Ντίσνευ, που είχε ήδη περάσει στο
στάδιο της «βιομηχανοποίησης» των κι-
νουμένων σχεδίων.

Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί σε

τρία είδη ταινιών 

1. Καθαρά προπαγανδιστικών

2. Αμιγώς πληροφοριακών

3. Ηθικοπλαστικών-πληροφοριακών.

Τα φιλμ δεν δείχνουν μόνο πού απο-

σκοπούσε η προπαγάνδα κάθε χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά ο τρό-

πος με τον οποίο παρουσίαζαν την

κοινωνία στην οποία απευθύνονταν. 

Aρχειο Πολέμου Μηθύμνης 36, Πλα-

τεία   αμερικής

Δηλώστε συμμετοχή Τηλ.

2108676390, κινητό 69-98088220,

Μάκα Ντοκχνάτζε 

email afreris@wararchivegr.org 

«Ο Μίκυ Μάους πάει στον πόλεμο: από τον

Ουόλτ Ντίσνεϋ στον Πολενάκη»

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. Διαμονή στη Ναύπακτο.
Αναχώρηση 7π.μ. από οδό Σωκράτους (φούρνος Στεργίου)

για Αιτωλικό με ενδιάμεση στάση.

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

φορά, μία διανυκτέρευση, πρωινό μπουφέ, ξεναγό στην

Αρχαία Ηλιδα.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

«Εμείς και τα παιδιά μας:
Επικοινωνία, σχέσεις, όρια

και αλήθεια»

Η επικοινωνία, οι σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα

παιδιά μας και τα όρια που πρέπει να τις διέπουν θα

αποτελέσουν το θέμα της ομιλίας, θα πραγματοποι-

ήσει τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016, στις 18:00 στο 2ο

Δημοτικό Σχολείο Βάρης η Ψυχολόγος του Δήμου

3Β, Γεωργία Μάλεση.

Την ομιλία θα πλαισιώσει το σχετικό με το θέμα θε-

ατρικό παραμύθι «Χωρίς αλάτι», που θα παρουσιά-

σουν μαθητές  του σχολείου.

“Η ψυχική υγεία του Παιδιού και

επίδραση της αγωγής”

Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Παιδικής

Αγωγής του Δήμου 3Β και η “Πολιτιστική Συντροφιά

Βούλας” οργανώνουν διάλεξη με θέμα: “Η ψυχική
υγεία του Παιδιού και επίδραση της αγωγής” με

ομιλητή τον Γεώργιο Αραβανή, παιδαγωγό, καθη-

γητή Παν/μίου, την Τετάρτη 18 Μαΐου, ώρα 7μ.μ.

στην αίθουσα “Ιωνία” παραπλεύρως του Δημαρ-

χείου στη Βούλα.

Πρωινός περίπατος και ΔΩΡΕΑΝ

καφεδάκι  στο κέντρο της Αθήνας!

Την Κυριακή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στις

10:30π.μ. στο άγαλμα της Μελίνας Μερκούρη (απέναντι

από τις στήλες του Ολυμπίου Διός) για να ξεκινήσουμε

τον καθιερωμένο –πια- ανοιξιάτικο περίπατό μας! 

Θα περπατήσουμε την Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μαθαί-

νοντας μερικές πληροφορίες για τα ιστορικά κτίρια

αυτού του δρόμου και θα καταλήξουμε λίγο πιο πάνω

στο Μερόπειο Ίδρυμα, όπου θα μας υποδεχθεί για να

πιούμε το πρωινό μας καφεδάκι με ζωντανή μουσική!

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άλκηστη Ζευγώλη - οργάνωση

ο Σύλλογος “Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα”.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν αλλά οι θέσεις είναι περιο-

ρισμένες. Καλέστε στο τηλ.ο: 213 2086698 ή στο

info@osteocare.gr  για να δεσμεύσει την θέση του!

Ημερήσια Εκδρομή στις

Αροάνιες Πηγές
Ο Εξωραιστικός σύλλογος Πανοράματος Βουλας οργα-

νώνει Ημερήσια εκδρομή, στις Αροάνιες Πηγές-Πρόποδες

Χελμού - Σπήλαια Λιμνών.

Αναχωρηση  Κυριακη 29/5, 8πμ, απο πλατεια Αλσους στον

Αγιο Νεκταριο. Τιμη συμμετοχης 16 Ε

Δηλωσεις συμμετοχης 

Κυριακος Αμπατζογλου 6937120050    6938209798

Ελένη Μουζάκη-Μπουρίτσα
Παρουσίαση και βράβευση του έργου της 

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη 19

Mαΐου 2016  στην  εκδήλωσή του με θέμα: Παρουσίαση και βράβευση
του συνολικού έργου της ποιήτριας Ελένης Μουζάκη-Μπουρίτσα.
Κριτική: Γιάννης Κορναράκης του Μάνθου

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

Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.
Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται καφές, τσάϊ ή αναψυκτικά.
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Nέος Διοικητής στο

Ασκληπιείο Νοσοκομείο

Βούλας

O Θεόδωρος Ρούπας είναι ο νέος Διοικητής του

Ασκληπιείου Νοσοκομείου Βούλας, με απόφαση

της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

O Θεόδωρος Ρούπας είναι  Διδάκτωρ του Οικονο-

μικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με αν-

τικείμενο τη διοικητική λειτουργία, την οργάνωση

και τη χρηματοοικονομική διαχείριση του ασφαλι-

στικού συστήματος στην Ελλάδα. 

Μεταπτυχιακές σπουδές στην οργάνωση και διοί-

κηση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων.  

Έχει διατελέσει αναπληρωτής διοικητής του Γενι-

κού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και προϊστάμε-

νος υποδιεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών στο

νοσοκομείο «Έλενας Βενιζέλου» και στο Οφθαλ-

μιατρείο Αθηνών. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 3Β

Η τακτική μηνιαία ανοιχτή συνέλευση πολιτών

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης τηε “Εναλλακτικής

Δράσης” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18

Μαϊου, 7μμ στο ανοιχτό θεατράκι, δίπλα στην

Πνευματική Εστία, κεντρική  πλατεία Βούλας, μπρο-

στά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη

Θέματα της συνέλευσης είναι:

-Οι πολιτικές εξελίξεις και ο ρόλος των πολιτών

μπροστά στα νέα δεδομένα.

-Η διεκδίκηση του της πρότασης για δημιουργία Αρ-

χαιολογικού και Περιβαλλοντικού Πάρκου στη χερ-

σόνησο της Βουλιαγμένης και άλλα.

Οι βάνδαλοι - βάρβαροι

ξαναχτύπησαν

στην Παλλήνη
Πρωτοφανές μένος επέδειξαν για

άλλη μια φορά άγνωστοι, τις ημέ-

ρες που τα σχολεία της πόλης της

Παλλήνης ήταν κλειστά, λόγω των

εορτών του Πάσχα, προκαλώντας

μεγάλες υλικές ζημιές, φθορές και

καταστροφές, αλλά και αφαιρών-

τας ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εξου-

δετερώνοντας ακόμα και τα

συστήματα ασφαλείας των σχολι-

κών συγκροτημάτων.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλ-

λήνης, προχώρησε αμέσως στην

καταγραφή των ζημιών προκειμέ-

νου να αποκατασταθούν, ενώ του

θέματος έχει επιληφθεί και η Ελ-

ληνική Αστυνομία.

Οι δολιοφθορείς «χτύπησαν»:  

― 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης (Παλ-

λήνη). Οι άγνωστοι αναρριχήθηκαν

στην ταράτσα του ισογείου και

αφού πρώτα επιδόθηκαν σε γκρά-

φιτι στους τοίχους του πρώτου

ορόφου, στη συνέχεια έσπασαν τα

τζάμια του κλιμακοστασίου.

― 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης (Κάν-

τζα). Οι άγνωστοι αφού αναρριχή-

θηκαν στον 1ο όροφο, παραβίασαν

τα παράθυρα και μπαίνοντας στον

εσωτερικό χώρο, αφαίρεσαν από

το αίθουσα του χημείου, αλλά και

από τρεις σχολικές αίθουσες, τέσ-

σερις προτζέκτορες.

― 1ο Λύκειο Παλλήνης (Παλ-

λήνη). Οι άγνωστοι έσπασαν τζά-

μια παραπλεύρως της κεντρικής

εισόδου του σχολικού συγκροτή-

ματος, ενώ κατάφεραν την κατα-

στροφή δύο ακόμα στον πρώτο

όροφο (πάνω από την είσοδο).

Με αφορμή τα παραπάνω γεγονότα

ο Δήμος Παλλήνης απευθύνει έκ-

κληση προκειμένου ο καθένας και

όλοι μαζί, να γίνουν φύλακες της

περιουσίας που ανήκει στους δημό-

τες και δη στα παιδιά, τόσο για τη

διαφύλαξη της ασφάλειας των παι-

διών, όσο και για την πραγματική οι-

κονομική ζημία, που ο Δήμος και η

κοινωνία καλείται να αποκαταστή-

σει κάθε φορά.

Να σημειωθεί ότι η κατασκευή και

η συντήρηση των σχολικών μονά-

δων, στοίχισαν χιλιάδες ευρώ από

τις τσέπες των φορολογουμένων.

Ο σεβασμός στη δημόσια περιου-

σία, υποδηλώνει σεβασμό σε μας

τους ίδιους.

Παρακαλούνται, τόσο  οι κάτοικοι

της περιοχής, όσο και οι τυχόν

διερχόμενοι περιμετρικά των σχο-

λικών μονάδων, να επικοινωνούν

με την Ελληνική Αστυνομία σε πε-

ρίπτωση που αντιληφθούν ύπο-

πτες κινήσεις κατά τις ώρες που τα

σχολεία δεν λειτουργούν.

Τηλ. επικοινωνίας με τα Αστυνο-

μικά Τμήματα: Γέρακα, Θεσ/νίκης

& Βοιωτίας, 210 6615900

Παλλήνης, Αθ.Διάκου & Ανδρού-

τσου, 210 6664810

Nέο ωράριο στο Χώρο 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

του Δήμου 3Β

Από Δευτέρα έως και Πέμπτη 7μ.μ. - 9 μ.μ. βρίσκε-

ται πλέον στη διάθεση των πολιτών, ο χώρος Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης, που είναι εγγεγραμμένοι

στο Μητρώο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,

επί της οδού Απόλλωνος 2 στη Βουλιαγμένη

(πρώην Λιμεναρχείο).

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται ρούχα,

παπούτσια, κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια και οικιακά

είδη που συγκεντρώνονται στον χώρο, στο πλαίσιο

συνεχιζόμενης δράσης μέσω της οποίας η Κοινω-

νική Υπηρεσία μεριμνά για την κάλυψη των αναγ-

κών των ευπαθών συμπολιτών μας.

Η προσφορά όσων επιθυμούν να διαθέσουν κάποια

από τα παραπάνω είδη στον χώρο Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης είναι πάντα ευπρόσδεκτη. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοι-

νωνείτε με τον υπεύθυνο κατά τις ημέρες και ώρες

λειτουργίας στο 210-8961444.
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«Το προσφυγικό
μεταναστευτικό ζήτημα 
και οι θέσεις του Κ.Κ.Ε.»

Οι Κομματικές Οργανώσεις Ελληνικού και Αργυ-

ρούπολης του Κ.Κ.Ε., πραγματοποιούν συγκέν-

τρωση την Τετάρτη 18 Μάη και ώρα 8 μ.μ., στην

πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό με θέμα:

«Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα και οι θέ-
σεις του Κ.Κ.Ε.»,
θα μιλήσει ο Νίκος Σοφιανός μέλος του Π.Γ. της

Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. 

Ασφαληστρική 

η μεταρρύθμιση 

και όχι ασφαλιστική

"Κακώς τη μεταρρύθμιση αυτή την αποκαλούμε
ασφαλιστική. Ασφαληστρική είναι, καθώς αποτελεί
μέρος της φορολογικής επιδρομής σε όλα τα στρώ-
ματα της ελληνικής κοινωνίας.  Μεγάλοι χαμένοι
βέβαια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομε-
σαίοι που θα δουν τις συντάξεις τους να πετσοκό-
βονται και τις εισφορές τους να απογειώνονται. 

Πρόκειται για τη χαρι-
στική βολή σε όσους
κατάφεραν μέχρι σή-
μερα να μείνουν όρ-
θιοι στα χρόνια της
κρίσης, αφού θα δουν
το μεγαλύτερο ποσο-
στό των όποιων εισο-

δημάτων τους να καταλήγει με τον ένα ή με τον
άλλο τρόπο στα κρατικά ταμεία. Ας το καταλάβουν
πια οι κυβερνώντες. Η ελληνική κοινωνία δεν αντέ-
χει άλλη φτωχοποίηση. 

Τέτοιου είδους πολιτικές δεν αποτελούν μέρος της
λύσης του προβλήματος, αλλά ταφόπλακα των χα-
μηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Και βέβαια δε
λύνει κανένα ασφαλιστικό, καθώς σε λίγα χρόνια
θα μιλάμε και πάλι για ανάγκη λήψης νέων μέτρων.
Χωρίς αναπτυξιακές πολιτικές δεν υπάρχει κανένα
μέλλον. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε;"

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Α.

Ένα ακόμα σημαντικό έργο για

τους κατοίκους του Δήμου Σαρω-

νικού ολοκληρώθηκε. 

Το πεζοδρόμιο, το οποίο κατα-

σκευάστηκε περιμετρικά των Αλυ-

κών, αποτελούσε μακροχρόνιο

αίτημα των κατοίκων, αλλά και των

επισκεπτών της περιοχής. Η Ανώ-

νυμη Δημοτική Μονομετοχική Κα-

τασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού

αξιολογώντας την ανάγκη των κα-

τοίκων, προχώρησε στην κατα-

σκευή του πεζοδρομίου, το οποίο

καλύπτει συνολικά 4 χιλιόμετρα

και ενώνει την παραλία με τις

Αλυκές και την περίφραξη επί της

Λεωφ. Καραμανλή, δημιουργών-

τας μια κλειστή διαδρομή. 

Η σημασία του έργου δεν έγκειται

στην οικονομική μόνο αξία, η

οποία βέβαια πολλαπλασιάζεται

αν λάβει υπόψη κανείς το γεγονός

ότι το μόνο εισόδημά της Εται-

ρείας προέρχεται από τα μισθώ-

ματα των καντινών και μέρος

αυτών είναι απαραίτητο για την

κάλυψη των λειτουργικών εξόδων.

Η Εταιρεία κατόρθωσε να εξοικο-

νομήσει τους απαραίτητους πό-

ρους προκειμένου να ικανοποιήσει

την επιθυμία των κατοίκων, αλλά

και να αναβαθμίσει ποιοτικά και αι-

σθητικά την περιοχή και τον Δήμο,

δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να

αθληθούν σε ένα πλούσιο σε ιστο-

ρία και περιβαλλοντική σημασία

περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Σωφρόνης

και ο Πρόεδρος Μανώλης Χαρίτος

τονίζουν την ιδιαιτερότητα της πα-

ρέμβασης αυτής, καθώς δίνεται η

δυνατότητα στους περιπατητές να

απολαμβάνουν την αγαπημένη

τους βόλτα με ασφάλεια, δίπλα

στη φύση, βελτιώνοντας την υγεία

και τη σωματική τους ευεξία.

«Πρόκειται για μια διαδρομή που

προτιμούν να περπατούν δεκάδες
συμπολίτες μας αλλά και επισκέ-
πτες, καθώς τα οφέλη ευνοούν
τόσο τη σωματική όσο και την
πνευματική υγεία τους. Βέβαια, σε
αρκετές περιπτώσεις υπήρχε σο-
βαρή πιθανότητα τραυματισμού
εξαιτίας του ελλιπούς φωτισμού,
αλλά με το νέο πεζοδρόμιο μπο-
ρούν πλέον όλοι να απολαμβά-

νουν την καθημερινή τους
συνήθεια χωρίς κανέναν κίνδυνο.
Συνεχίζουμε να προσφέρουμε
στους συμπολίτες μας με κάθε
τρόπο και σε κάθε τομέα» σημει-

ώνει ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, ανακοινώνει,

ότι μετά την προ μηνός συνάντησης,

κλιμακίου του Δήμου (Δημάρχου &

Προέδρου του Δ.Σ.), με τον  Πρόεδρο

και Αντιπρόεδρου του ΚΤΕΛ, αποφα-

σίστηκαν από κοινού, τα εξής:

• 50%, Γενική Έκπτωση σε όλα τα εισι-

τήρια, για όλους τους μαθητές και  τις

μαθήτριες, του Δήμου Μαρκοπούλου.

Ισχύει για όλες τις ώρες και ημέρες

του χρόνου και σε όλες τις διαδρομές

που πραγματοποιεί το ΚΤΕΛ: (ακόμα

και για Θεσσαλονίκη)! Σε σύντομο

χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθεί η

ημερομηνία έναρξης της έκπτωσης.

• Πιλοτική θεσμοθέτηση Συγκοινωνίας,

με Έκπτωση για όλους τους πολίτες,

εντός του Δήμου, κάθε Τρίτη και Πα-

ρασκευή. 

Το δρομολόγιο, θα ξεκινάει στις 9:30

το πρωί από το Αυλάκι στο Πόρτο

Ράφτη, με τελικό προορισμό την Κεν-

τρική Πλατεία Μαρκοπούλου, κάνο-

ντας ενδιάμεσα δύο στάσεις, στο

ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη και στον Αγ. Σπυ-

ρίδωνα.

Στη 1:00 μετά το μεσημέρι, θα πραγ-

ματοποιείται η αντίστοιχη επιστροφή,

από την Κεντρική Πλατεία Μαρκοπού-

λου.

Η ειδική τιμή του εισιτηρίου, θα είναι

η μισή από την προβλεπόμενη και

υπάρχουσα σήμερα, δηλαδή 0.9 ευρώ. 

Στόχος των προαναφερθέντων δρομο-

λογίων, είναι η εξυπηρέτηση των πο-

λιτών, προκειμένου να εκπληρώνουν

ευχερέστερα και με σχετική χρονική

άνεση τις υποχρεώσεις τους, σε Δη-

μόσιες υπηρεσίες, Τράπεζες, Κατα-

στήματα, κλπ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ανα-

κοινωθεί η ημερομηνία έναρξης και

αυτών των δρομολογίων.

• Τέλος, πραγματοποίηση όλων των

δρομολογίων που συνδέουν το Πόρτο

Ράφτη με τον Προαστιακό Σιδηρό-

δρομο στο Κορωπί, χωρίς μετεπιβί-

βαση στο Μαρκόπουλο, για την

αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας

ή καθυστέρησης!

Περιπατητικός Πεζόδρομος

Αλυκών Αναβύσσου

Πιλοτική Συγκοινωνία με Έκπτωση, για όλους

τους πολίτες, εντός Δήμου Μαρκοπούλου 
50% έκπτωση για όλους τους μαθητές του Δήμου
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«Η φιλοσοφία μεταφέρει  σε  αυτό που η θρη-

σκεία εκφράζει  ακόμα με τη μορφή του

μύθου. 

Με αυτή την αλλαγή  μορφής, η φιλοσοφία

δίνει συνεπέστερη και ορθότερη έκφραση στη

θρησκεία και επαληθεύει έτσι το περιεχόμενό

της». Hegel

Είναι προφανές ότι ο ιστορικός, από τις

όποιες θέσεις  που πρεσβεύει καταξιώνεται.

Όθεν ο  ιστορικός δεν λειτουργεί  απλά ως

πληροφοριοδότης  αλλά  είναι  ο επιστήμων,

και μάλιστα ο γνώστης επί αποδείξει.  

Εξ ού και προσπαθεί πρώτα να μάθει αλλά  και

ο ίδιος  να καταλάβει και μετά με τη γνωστική

του ωριμότητα, να πληροφορήσει και να ερμη-

νεύσει. 

Από την άλλη μεριά  ο απλός ή και ερασιτέ-

χνης μελετητής ή αλλιώτικα μη   επιστημονικά

ειδικός περί τα τοιαύτα, αρκείται στο να μετα-

φέρει την άποψη και τα πορίσματα των επι-

στημόνων και των όποιων δεδομένων, που

αυτοί εκ της σπουδής τους προβάλλουν. 

Αλλά η αλήθεια  είναι, πως η ύπαρξη παγιω-

μένων θέσεων ή αμφιβολιών, οδηγεί ενίοτε

στην παραμόρφωση της ιστορίας. 

Οπότε «Έκαστος την αυτού θυρών δίοδον

ζητεί», ως  αποφαίνεται  ο Σολομών στην πε-

ρισπούδαστη ’’Σοφία’’ του. 

Μ’ αυτά λοιπόν ως προμετωπίδα και κρατού-

μενο, προσέτι δε  με κάθε σεβασμό, θα προ-

χωρήσει το παρόν άρθρο.

Είναι αναμφισβήτητο,  ότι  η πίστη των

Εβραίων διευκόλυνε την γέννηση της νέας

θρησκείας, αυτής  του χριστιανισμού. 

Αφού,  όπως είναι γνωστό ο  χριστιανικός

μεσσιανισμός,   ως σύλληψη  και ως πράξη,

προτού κερδίσει την οικουμενικότητα και τη

διεθνή του απήχηση, στηρίχθηκε στον Μωϋσή

και στους Προφήτες. 

Ο  ιστορικός της Επτανήσου Ερμάνος Λούν-

τζης   (1806-1868) γράφει  πως «ένας Μεσ-

σίας  εκφραστής αποκαλυπτικών εξαγγελιών,

δεν θα είχε καμιά τύχη στην φιλοσοφούσα

Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια ή και στην Ρώμη.

Στην Ιερουσαλήμ όμως έγινε  εννοιολογικά

αποδεκτός, αφού  από πολλού  ήταν ο αναμε-

νόμενος παράκλητος».

Μ’ αυτή την προϋπόθεση  η Ιερουσαλήμ  υπο-

δέχτηκε τον Ιησού, ως τον αναμενόμενο

Μεσία και απελευθερωτή. 

Στο δρόμο όμως  και στην πορεία, ο καταπιε-

σμένος λαός φαίνεται ότι είδε μια άλλη εικόνα

του, που  δεν την πρόσμενε,  ίσως δε και να

μην την ήθελε.  Τότε σε απόλυτη μεταστροφή

από το ‘’Ωσανά και τα βάγια’’ ο όχλος έγειρε

προς το  «Σταύρωσον Σταύρωσον αυτόν». 

Για  την ιστορικότητα του Ιησού  σήμερα  σε

αυτό το άρθρο, δεν θα αναφερθούμε  στο

ιερό κείμενο των Ευαγγελίων.  Αυτό, και μά-

λιστα από αυτή τη θέση ως θέμα, έχει εξαντ-

ληθεί  κατά το πρόσφατο το παρελθόν. 

Η αναφορά τώρα θα αναλωθεί στις επίσημες

διοικητικές ενημερώσεις  που έκανε εγγρά-

φως  ο  Πόντιος  Πιλάτος στη Ρώμη. 

Πρώτα στις σχετικές  με την αρχική χρονικά

εμφάνιση του Ιησού στην Ρωμαϊκή Ιουδαία

και σε δεύτερο χρόνο   με τα καθέκαστα της

δίκης, της σταύρωσης και των συμβάντων που

ακολούθησαν.  

Επανερχόμενος στη βιβλιογραφία αξίζει  να

σημειωθεί,  ότι πρωτίστως εκεί  βαρύνουν οι

θεολογικές μελέτες. Το ερώτημα που ίσως

προκύπτει είναι, το αν ο θεολόγος μπορεί να

είναι ταυτόχρονα και ιστορικός.

Στον πρόλογο που αφιερώνει  ο ιστορικός Άρι-

στος Καμπάνης στο βιβλίο  “Ο Βίος του Ιησού”,

του Ερνέστου Ρενάν, αναφέρει πως το παρα-

πάνω ερώτημα είναι δύσκολο στην απάντηση

του, γιατί ο μεν  ιστορικός έχει ως βασική

φροντίδα την ανίχνευση της αλήθειας, ενώ ο

θεολόγος την υποταγή στο δόγμα του. 

«Ο ορθόδοξος θεολόγος μπορεί να συγκριθεί

με ένα πουλί  που ζεί μεσα στο κλουβί του,

όπου κάθε   κίνησή του είναι απαγορευμένη. 

Ο φιλελεύθερος θεολόγος πάλι, μοιάζει να

είναι ένα πουλί, που του έκοψαν μερικά από

τα  φτερά του.

Τον πιστεύετε σαν κύριο του εαυτού του  και

είναι πράγματι μέχρι της στιγμής που αποφα-

σίζει να πτερυγίσει.  Και τότε αυτό το πουλί

αντιλαμβάνεται,  πως δεν είναι εξ ολοκλήρου

ελεύθερο τέκνο του αέρος».

Με αυτή την αρχή και την a’ priori αποδοχή της

γνησιότητας των παρακάτω εγγράφων, ερχό-

μαστε στην πρώτη επιστολή με την οποία ο

Πόντιος Πιλάτος ενημερώνει τον Καίσαρα για

την παρουσία και δράση του Ιησού στην Ιου-

δαία.

«Στην Ιουδαία, γράφει, ο λαός τον αποκαλεί

προφήτη της αλήθειας. Οι  μαθητές του γυιό

του Θεού.

Εχει  μέτριο  το ανάστημα, είναι όμορφος,

μιλά με χάρη, διεισδυτικά και   και με ταπεινο-

φροσύνη. Το πρόσωπο του εμπνέει αγάπη

κλπ. κλπ.  Ανασταίνει νεκρούς, θεραπεύει   αρ-

ρώστους.  Είναι γεμάτος  από γνώση χωρίς να

έχει σπουδάσει ποτέ  Οι Εβραίοι τον φοβούν-

ται και τον μισούν.  Του καταλογίζουν  ότι αν-

τιστρατεύεται τον Μωσαϊκό Νόμο και την

εξουσία της Ρώμης. Να σας τον στείλω;

Υπογραφή: Ιερουσαλήμ Ινδικτίωνος, Νέα Σε-

λήνη, Πόντιος Πιλάτος,  Έπαρχος Ιουδαίας

Η  δεύτερη επιστολή, που φέρεται πάλι ως

επίσημη,  αφορά ένα έγγραφο -αναφορά του

Ποντίου Πιλάτου  προς τη Ρώμη, που βρέθηκε

όλως τυχαία μετά από ένα καταστροφικό σει-

σμό στην  L’ Aquilla  της Κάτω Ιταλίας  κοντά

στην   αρχαία  Amiterno, σε  τοποθεσία που

όπως διατείνονται  εκεί ήταν  το σπίτι  του  Πι-

λάτου.

Το 1381  και επί  Οικουμενικού Πατριάρχου Ιε-

ρεμίου,  φαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μετα-

φέρθηκε στην Κωσταντινούπολη, μόλις  δε το

1643 μερίμνη του Πατριάρχου  Διονυσίου με-

ταφράστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα. 

Στην αρχή του εγγράφου γίνεται μια μακριά

ανάλωση στη καταγραφή του χρόνου της απο-

στολής του, που δεν νομίζω να έχει πρακτικό

ενδιαφέρον η περαιτέρω λεπτομερής

επ΄αυτού ανάλυση διο και προχωρώ  σταχυο-

λογώντας επιλεκτικά.

«Εγώ  ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμών  δια της  βα-

σιλείας των Ρωμαίων επί του Πραιτωρίου της

Αρχιηγεμονίας,   κρίνω και κατακρίνω  και κα-

ταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν  τον Ιησού

λεγόμενον υπο του πλήθους Χριστόν,  και από

πατρίδος Γαλιλαίας  άνθρωπον στασιώτην

κατά του Νόμου του Μωσαϊκού και εναντίον

τού μεγαλοπρεπούς βασιλέως των Ρωμαίων

Τιβερίου Καίσαρος  και ορίζω και αποφαίνομαι

τον θάνατον  αυτού σταυρικόν,   μετά των

άλλων κατά το σύνηθες  των  καταδίκων επεί

συνήθροισεν αυτός πλήθος ανθρώπων  πλου-

σίων και πτωχών, ούκ έπαυσε  θορύβους εγεί-

ρων  ενοχλείν των Ιουδαίων,  ποιών εαυτόν

υιόν Θεού, και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απει-

λών φθοράν της Ιερουσαλήμ και του ιερού

Ναού, απαρνούμενος τον φόρον του Καίσα-

ρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαϊων θριαμ-

βευτής  και πλείστου όχλου ώσπερ Ρηξ

(βασιλιάς) εντός της Ιερουσαλήμ ως του Ιερού

Ναού...

Και διορίζομεν  τον ημέτερον πρώτον εκατόν-

ταρχον  Κουϊντον Κορνήλιον, περιάξαι  τούτον

παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμέ-

νον, μαστιζόμενον, και ενδεδυμένον πορφύ-

ραν, εστεφανωμένον ακανθίνω στεφάνω και

βαστάζοντα τον ίδιον αυτού σταυρόν επ΄

ώμου αυτού  ίνα εί παράδειγμα τοις άλλοις και

πάσι κακοποιοίς μεθ’  ού βούλομαι συνάγεσθαι

δυό ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι δια της

πύλης Γιαμπαρόλας  και νυν Αντωνιανής

αναχθήναι δε αυτόν  τον Χριστόν  παρρησία

επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβά-

ριον,  ούτινος σταυρωθέντος  μείναι το σώμα

αυτού εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάν-

των των κακούργων  και άνω σταυρού τίτλω

τεθήναι γεγγραμμένον τρισί γλώσσας; 

Ιησούς  Αλόν, ο Ιλής Ιοδάμ (εβραϊστί), Ιησούς

ο Ναζωραίος, Βασιλεύς  των Ιουδαίων (ελλη-

νιστί), Ιέζους Ναζώραιους, Ρεξ  Ιουδαιόρουμ

(ρωμαϊστί)  

Ορίζομεν ούν μηδένα των ηστινοσούν ταξεως

και ποιότητος τομήσαι απερισκέπτως  της τοι-

αύτης εμποδίσαι ,δίκην ως υπ’ εμού  ωρισμέ-

νην μετα πάσης σεμνότητος εις  ποινήν της

αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος κατά τα

ψηφίσματα και τους νόμους της των Ρωμαίων

βασιλείας».

Ακολουθούν οι υπογραφές των υπευθύ-

νων κρατικών λειτουργών. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα 
1) ‘’Η Ιστορικότητα του Ιησού’’  εκδ. ‘’Ιστορικά Ελευθεροτυ-
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2) Ερν. Ρενάν: ΄΄Ο Βίος του Ιησού΄΄εκδ. Βασιλείου 1926 

3) Ιώσηπος: ‘’Ιουδαϊκή Αρχαιολογία’’ βιβλ Α’Β’ εκδ Κάκτος 

4)  R. Ambelain;: ‘’Ιησούς΄΄ εκδ , Ν. Σταθμός

5) Ερ. Φρομ : ΄΄  Το Δόγμα του Ιησού ‘’ εκδ Μπουκουμάνη

6) Ερμ. Λούντζη : ‘’ Δύο δοκίμια για την ιστορία του Χρι-

στιανισμού’’  ‘’ εκδ Μουσείου  Μπενάκη  

7) Σ, Αγουρίδη: ‘’Δοκίμια στις ρίζες του Χριστιανισμού’’ εκδ
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8)  Ιστοσελίδα στο Πιλάτος

Ιούδας Ισκαριωτης και 

Ιησούς ο  Ναζωραίος
Μέρος δεύτερο

Να πάψουμε 

να είμαστε δούλοι!

Κάλεσμα σ’ όλους τους Έλληνες και πατριώτες.

Μας εκβιάζουν. Μας επιβάλλουν την πολιτική τους. Μας

επιβάλλουν μέτρα απάνθρωπα.

Πολλοί από μας ήδη δεν άντεξαν και αυτοκτόνησαν ή κα-

ταστράφηκαν οικονομικά και κοινωνικά. Άλλοι καταστρέ-

φονται κάθε μέρα. Όλο και πιο πολύ, όλο και πιο πολλοί.

Ποιός πιστεύει ότι θα γλιτώσει; Ποια ομάδα θα εξαιρεθεί;

Οι δικηγόροι; Οι μηχανικοί; Οι φαρμακοποιοί; Ή οι υπάλλη-

λοι (δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα);

Αυτή η καταστροφή δεν έχει τέλος,

ΑΝ ΔΕΝ ΒAΛΟΥΜΕ ΕΜΕIΣ EΝΑ ΤEΛΟΣ Σ ΑΥΤH.

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε.

Επιτέλους ας συζητήσουμε. Ανοιχτά και δημόσια.

Ας κάνουμε μια αρχή στις 15 Μάη, ημέρα παγκόσμιων κι-

νητοποιήσεων, με μια γενική συνέλευση στην κεντρική

πλατεία, όλων των κατοίκων, όλων των εργαζομένων,

όλων των πολιτικών χώρων που βλέπουν το αδιέξοδο και

την καταστροφή.

Εμείς που νοιώθουμε στην πλάτη μας και την ψυχή μας τις

συνέπειες των πολιτικών "σωτηρίας" που εφαρμόζονται

μέχρι σήμερα, είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας

και έχουμε κάθε δικαίωμα ν απαιτήσουμε και να επιβάλ-

λουμε μια άλλη πολιτική, μια διέξοδο απ την παγίδα των

εκβιαστών, τοκογλύφων και απατεώνων που μας έχουν

υποδουλώσει.

Μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Μπορούμε να συνεννοηθούμε.

Να βρούμε μια λύση.

Μόνο όποιος δεν παλεύει είναι καταδικασμένος.

Αυτό είναι ένα κάλεσμα σε όλους και θα επαναλαμβάνεται

μέχρι να βρούμε τις λύσεις ή μέχρι ότου η φωνή μας δεν θ

ακούγεται πια...

Γιώργος Παπανικολάου

Πρωτοβουλία Απελευθέρωσης.
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H “Αυταπάτη!” ήταν απάτη!

Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 και φώναζε σε

όλους τους τόνους, ότι τα μέτρα που δηλώνει ότι θα

εφαρμόσει αν εκλεγεί (κατάργηση ΕΝΦΙΑ, αύξηση μι-

σθών κ.ά)  είναι απολύτως κοστολογημένα!

Αφού ανέλαβε την εξουσία και έκατσε βαθιά στην καρέ-

κλα, εφαρμόζοντας όλα αυτά που ως αντιπολίτευση κα-

τήγγειλε, φέρνοντας άλλο ένα μνημόνιο στις πλάτες του

λαού, σήμερα ανερυθρίαστα μιλάει για “αυταπάτη!”. “Αυ-

ταπάτη” χαρακτηρίζει “τα κοστολογημένα”. Μόνο που

όταν κοστολογείς οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι.

Πόσα ψέματα ακόμη στις πλάτες του λαού και της

χώρας! Τελικά είναι αριβίστες και επικίνδυνοι!!!

Επιχαίρουν για τα νέα μέτρα: Θαυμάστε τι γράφει το

Reuters:

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις του ESM για την Ελλάδα,

σύμφωνα με το Reuters, αφού με έγγραφό του προβλέ-

πει λιτότητα διαρκείας για την ελληνική κοινωνία! 

«Μέχρι τις 24 Μαΐου, το Eurogroup θα αναλύσει τα στοι-

χεία, για μία ενδεχόμενη σειρά μέτρων που θα «ελαφρύ-

νουν» το ελληνικό χρέος. Οι τρόποι που εξετάζονται

είναι οι εξής:

-επιμήκυνση της μέσης περιόδου λήξης των δανείων

κατά πέντε έτη στα 37,5 χρόνια

-θέσπιση ανώτατου ορίου αποπληρωμής των δανείων

αυτών στο 1% του ΑΕΠ μέχρι το 2050!!

-θέσπιση πλαφόν στο ύψος του επιτοκίου που θα πληρώ-

νει η Ελλάδα για τα δάνεια του EFSF ίσο με 2% έως το

2050!! Τα 100 δις, δηλαδή, θα πληρωθούν 188,45 δις!!

-Το υπερβάλλον επιτόκιο θα καταβάλλεται σε ίσες δό-

σεις μετά το 2050!!!

Πόσες γενιές θα πληρώνουν τα εγκλήματα των πολιτι-
κών και εμείς θα καταδικάζουμε και τα εγγόνια μας;!!!

“H Ελλάδα είναι παρελθόν”!!

Η αμερικανική ιστοσελίδα Truthout.org, δημοσίευσε προ

ημερών συνέντευξη του καθηγητή Πωλ Γκραιγκ Ρόμ-

περτς* στον Μιχαήλ Νευραδάκη, όπου αναφέρεται στην

Ελλάδα και στις προσεχείς αμερικανικές εκλογές. 

Αξίζει να διαβάσετε τί είπε, όσον αφορά το ελληνικό πρό-

βλημα.

Μιχαήλ Νευραδάκης: ΄Εχετε γράψει ότι η Ελλάδα τελεί
υπό ξένη κατοχή. Εξηγείστε παρακαλώ γιατί πιστεύετε
ότι ισχύει αυτό;

Πωλ Γκραιγκ Ρόμπερτς: Η Ελλάδα λεηλατείται ως αποι-

κία των ιδιωτικών τραπεζών, όπως πράγματι είναι. Προ-

ηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις δωροδοκήθηκαν για

να χρεώσουν την Ελλάδα σε ιδιωτικές τράπεζες. Επί πα-

ραδείγματι, κάποιος έρχεται από την Γερμανία και λέει,

«να σας κάνουμε ένα ωραίο δάνειο ώστε να μπορέσετε
ν’ αγοράσετε γερμανικά υποβρύχια, και να μια σακούλα
λεφτά για να συμφωνήσετε.» Έτσι δημιουργήθηκε μέγα

μέρος του ελληνικού χρέους.

Μένοντας στην Ε.Ε και χρησιμοποιώντας το ευρώ δεν

υπάρχει η παραμικρή προοπτική ανόρθωσης για την Ελ-

λάδα.

Κανονικά, στο παρελθόν, όταν οι κυβερνήσεις είχαν υπερ-

βολικό χρέος που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, το

χρέος μειωνόταν στο ποσό που μπορούσε να εξυπηρετη-

θεί (σημ: με καταβολή τόκων και χρεολυσίων). Για παρά-

δειγμα, όταν στη δεκαετία του ’80 το Μεξικό δεν

μπορούσε να πληρώσει, το χρέος του μειώθηκε, και η

αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη με τα Ομόλογα Brady,

που ήταν ένας τρόπος απομείωσης του χρέους. 

Αλλά τώρα που η λεηλασία έχει αποχαλινωθεί εντελώς,

ο κανόνας που ισχύει είναι ότι εάν μια κυβέρνηση δεν

μπορεί να πληρώσει, θα πρέπει να πληρώσει ο λαός και

ο τρόπος για να πληρώσει είναι να δεχθεί περικοπές στις

συντάξεις του, ανεργία, χαμηλότερο μισθό, περικοπές

στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και υποχρεούνται επίσης να

πουλήσουν τις εταιρείες υδάτων, τα λιμάνια τους, το

κρατικό λαχείο. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους τρα-

πεζίτες που δάνεισαν στις κυβερνήσεις τα χρήματα από

τα οποία δεν ωφελήθηκαν τόσο οι πολίτες όσο οι ξένοι

προμηθευτές που εισέπραξαν τα ποσά του δανείου.

Αυτή είναι η διαδικασία της λεηλασίας. Είναι ο τρόπος

που οι αποικιστές λεηλατούσαν τις αποικίες στην Αφρική

και στην Ασία και τώρα βλέπουμε τη Δύση να λεηλατεί

τον εαυτό της. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή οι λαοί

τα αποδέχονται. Ακόμη και όταν διαμαρτύρονται, δεν

προχωρούν αρκετά. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου ο

ελληνικός λαός ούτε καταλαβαίνει καν τι πρέπει να κάνει

για να είναι ανεξάρτητος… Δέχονται την δεσποτεία της

Ε Ε, που σημαίνει ότι δεν έχετε εθνική κυριαρχία. Όταν

είστε μέλος της Ε Ε και χρησιμοποιείτε το ευρώ δεν

έχετε οικονομική ελευθερία. [...]

Μ.Ν.:΄Εχει η Ελλάδα καμιά ελπίδα ανόρθωσης παραμέ-
νοντας στην Ευρωζώνη και την Ε Ε;

Π.Γκ.Ρ. Παραμένοντας στην Ε.Ε και χρησιμοποιώντας το

ευρώ, δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική ανόρθωσης

για την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έχει ήδη

παραδώσει τόσα πολλά που πιθανόν να μη μπορεί ποτέ

ν’ ανορθωθεί, ακόμη κι’ αν εγκαταλείψει την ΕΕ. Είχαν

την ευκαιρία να φύγουν και ώφειλαν να την αρπάξουν,

αλλά δεν το έπραξαν. ΄Ετσι, πιστεύω, τώρα η Ελλάδα

είναι παρελθόν. Είναι μια αποικία των τραπεζών της

Βόρειας Ευρώπης.
Μεταφραση: Μιχ. Στυλιανου ithesis.gr

* πρώην υφυπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Ρέιγκαν

«Η Ελλάδα χρειάζεται τους Σπαρτιάτες για να επικρα-
τήσει επί των δανειστών της και επί της Ε.Ε.» 

Paul Graig Roberts, Foreign Journal, January 30,2015

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

O δισεκατομμυριούχος Ρώσος επιχειρηματίας Γιούρι

Μίλνερ έχει ένα τολμηρό σχέδιο σχετικά με μία απο-

στολή με “μίνι” διαστημόπλοιο για ένα ταξίδι στο

«Άλφα του Κενταύρου»! 

Το αστρικό σύστημα με το ελληνικό όνομα «Άλφα

του Κενταύρου» απέχει από τη γη 40 τρισεκατομμύ-

ρια χιλιόμετρα.

Το σκεπτικό του Μίλνερ είναι να χρησιμοποιηθεί μία

μεγάλη συστοιχία από laser για να προωθηθούν χι-

λιάδες απειροελάχιστα, σε μέγεθος, διαστημόπλοια

στο αναφερόμενο αστρικό σύστημα!

Ο Γιούρι Μίλνερ του οποίου οι επιχειρήσεις ασχο-

λούνται στο χώρο του internet, συνεργάστηκε με τον

φημισμένο κοσμολόγο Στίβεν Χόκινγκ και τον διευ-

θύνοντα σύμβουλο του facebook Μαρκ Ζούκερμ-

περγκ και έβαλε ένα στοίχημα ύψους 100

εκατομμύρια δολάρια, ότι αυτή τη σκέψη και επιθυμία

του μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσα σε μία

γενιά! Ο Μίλνερ ανακοίνωσε πρόσφατα (12 4 2016)

τη δημιουργία ενός ερευνητικού προγράμματος με

το όνομα «Breakthrough Starshot»,το οποίο έχει

σκοπό να αποδείξει ότι είναι δυνατή η προώθηση δια-

στημοπλοίων σε νανοκλίματα στο ένα πέμπτο (1/5)

της ταχύτητας του φωτός!

Αυτό αντιστοιχεί σε 60 εκατομμ. μέτρα ανά δευτε-

ρόλεπτο ή σε 215 εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά ώρα.

Με αυτή την ταχύτητα το σκάφος θα έφτανε στο

κοντινότερο στη γη αστρικό σύστημα σε 20 χρόνια

και θα έφτανε χίλιες φορές γρηγορότερα από τα πιο

γρήγορα σημερινά διαστημόπλοια!! (Σύμφωνα πάντα

με την άποψη του Μίλνερ).

Το βάρος του σκάφους δεν θα ξεπερνά τα 20 γραμ-

μάρια! Το κύριο σώμα τού σκάφους θα περιέχει κά-

μερες, φωτονιακούς προωθητήρες και σύστημα

παροχής ενέργειας, αλλά και εξοπλισμό πλοήγησης

και επικοινωνίας, ενώ το μέγεθός του θα είναι όσο

μία πιστωτική κάρτα!!!

Το σκάφος θα προωθείται με laser από τη γη, τα

οποία θα χτυπούν ένα «ηλιακό πανί» ύψος μερικών

μέτρων και πάχους μερικών εκατοντάδων ατόμων!

Ο Μίλνερ είπε ότι η ιδέα του ηλιακού ιστίου δεν είναι

καινούργια και ότι το 1608 ο Γερμανός αστρονόμος

Γιόχαν Κέπλερ, έγραψε επιστολή στον Γαλιλαίο Γα-

λιλέι, ότι ένα ηλιακό ιστίο θα έπιανε ηλιακό φως,

όπως ένα πλοίο με πανιά και ιστία, το οποίο χρησι-

μοποιεί τον αέρα.

Υποστηρίζει ότι αν συνεργαστούν οι επιστήμονες με

το CERN, μόνο τότε μπορεί να υλοποιηθεί το πρό-

γραμμά του.

Το μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής, το CERN, ξό-

δεψε για την ανακάλυψη τoυ μποζονίου Χιγκς, περί-

που 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραπλήσιο θα

είναι και το ποσό για το Breakthrough Starshot.

πηγή: αμερικανική έκδοση της Huffington Post.

Ταξίδι στο «Άλφα του Κενταύρου» 



10 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΜΑΪΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΗ

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK

4 Με τόσες περικοπές στην υγεία, θα πηγαίνουμε στα νοσοκομεία να μας το κάνουν μάκια

να περάσει...

4 Το πρώτο μάθημα για να κερδίσω, λέγεται μαθαίνω να χάνω. 

4 Το πιο σωστό ζεϊμπέκικο χορεύεται όταν προσπαθείς να βγεις από την θάλασσα και

έχει πέτρες.

4 Βλέπω eurovision στο mute (σίγαση)! Μερικές τραγουδίστριες είναι πολύ καλές!

4 Όταν κάποιος σε αποκαλεί μαλάκα κατα 5% μπορεί να ειναι κολλητός, κατα 5% να σε

θεωρεί μαλάκα και κατα 90% δεν θυμάται το όνομα σου.

4 Χρόνια πολλά και στον Τσίπρα που είναι μανούλα στη διαπραγμάτευση.

4 Δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερη φωτογραφία για τη Γιορτή της Μητέρας στην Ελλάδα!!!

Αθήνα, Μάϊος 2016. Δουλειά οπουδήποτε

αλλά πάντα κοντά στον τόπο κατοικίας! 

Αυτή είναι, εν συντομία, η φαινομενικά

«παράδοξη» επιθυμία της νέας γενιάς, σε

σχέση με τις συνθήκες εργασίας σήμερα.

Σε έναν αυξανόμενα ψηφιακά διασυνδεδε-

μένο κόσμο, όπου οι περισσότεροι είναι

διαρκώς online, οι νέοι φαίνεται να μην εν-

διαφέρονται πλέον για εργασία που προ-

ϋποθέτει πολλά ταξίδια και μόνιμες

μετακινήσεις. 

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπερά-

σματα της πρόσφατης έρευνας Continental

Careers Survey. Παρόλο που οι νέοι θέ-

λουν να εργάζονται σε ένα διεθνές περι-

βάλλον, προτιμούν να το κάνουν εξ’

αποστάσεως και, με τη βοήθεια της τεχνο-

λογίας, από μια τοπικά σταθερή «εικονική

βάση».

Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα πως, η πρώτη

γενιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε με το

Internet και την κινητή επικοινωνία, προτιμά

μάλλον να ζει σε μια ασφαλή «φωλιά». 

Ένας στους 2 ερωτηθέντες θα προτιμούσε

να βρει εργασία στην περιοχή που κατοι-

κεί. Αυτή η τάση ενισχύεται με τα χρόνια.

Ίσως αιτία είναι η επιθυμία για εργασία σε

ένα «προστατευμένο» περιβάλλον, μακριά

από τις σοβαρές δυσκολίες που προκύ-

πτουν όταν ένας νέος μεταναστεύει σε

άλλη πόλη ή χώρα για να εργαστεί. 

Η έρευνα διεξήχθη σε χώρες της Κεντρι-

κής Ευρώπης και την Κίνα, από το Γερμα-

νικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων

Κοινωνικών Επιστημών (ifas), με τη συμμε-

τοχή 2.000 μεταπτυχιακών φοιτητών, στις

Οικονομικές και Φυσικές επιστήμες και στη

Μηχανική, αλλά και νέων που εργάζονται

στην εταιρεία Continental σε αυτές τις

χώρες.

Η έρευνα επιπλέον δείχνει την επιθυμία

για μια ισορροπημένη σχέση εργασίας –

ελεύθερου χρόνου και την ανάγκη για πε-

ρισσότερη ευελιξία, ώστε να επιτευχθεί ο

στόχος αυτός.  Τέλος, η απόφαση για τη

μετανάστευση ενός νέου σε άλλη χώρα

επηρεάζεται σημαντικά από την οικογέ-

νεια, αλλά και από παράγοντες, όπως μια

πιθανή ελλιπής επαγγελματική εξέλιξη. 

Η Γερμανία αποτελεί ξεκάθαρα έναν πολύ

δημοφιλή εργασιακό προορισμό, διότι οι

νέοι φαίνεται να έχουν πειστεί για την οι-

κονομική της σταθερότητα, αλλά και για

τον σταθερά υψηλό βαθμό ανταγωνιστικό-

τητας των εταιρειών της σε παγκόσμιο επί-

πεδο. Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων που

εισέρχεται στο Γερμανικό έδαφος αποτε-

λεί τεράστια ανθρωπιστική πρόκληση. Πα-

ρόλα αυτά, ανάμεσα στους πρόσφυγες

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ταλαντού-

χων νέων ανθρώπων. 

Mεγάλες εταιρείες, αναγνωρίζουν ότι μπο-

ρούν να βοηθήσουν ενεργά στην ενσωμά-

τωση αυτών των μετακινούμενων

πληθυσμών στην αγορά εργασίας, πάντα

με σεβασμό στις αντίστοιχες επίσημες και

συστηματικές εθνικές ή Ευρωπαϊκές πολι-

τικές για τους πρόσφυγες, τη  μετανά-

στευση και την εργασία. 

Καταλάβατε γιατί όλη αυτή η μετακίνηση

πληθυσμών; Φτηνά εργατικά χέρια είναι

ένας από τους λόγους. 

Μια κανονική ημέρα στον αυτοκινητόδρομο

Γρεβενών - Ιωαννίνων!!!

Συγχωρέστε μας... ξεχάσαμε να αφήσουμε
διόδους για τα ζώα...

Πρώτο κριτήριο 

για την εύρεση εργασίας, 

η απόσταση από το σπίτι!

Παρ’ όλες τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας και τη

χρήση καινοτόμων τεχνολογιών επικοινωνίας, οι νέοι θέ-

λουν να εργάζονται κοντά στον τόπο που κατοικούν!
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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 . . .

Πριν από μερικά χρόνια ο Δήμος

Βούλας έχτισε παρτέρια γύρω-

γύρω από την περίφραξη του

Ασκληπιείου, στην πλευρά της πα-

ραλιακής λεωφόρου.  Εφύτεψε

ακριβά φυτά, έφτιαξε σύστημα αυ-

τόματου ποτίσματος και σιγά-σιγά

καλλιτέρεψε  η εμφάνιση αυτής

της πρόσοψης της πόλης μας.  

Εδώ και  2-3 χρόνια τα παρτέρια

αυτά εγκαταλείφθηκαν, σχεδόν

όλα τα φυτά ξεράθηκαν -αν και οι

σωλήνες ύδρευσης υπάρχουν- και

τα παρτέρια μετατράπηκαν σε

σκουπιδότοπους, τόσο στην

πλευρά της παραλιακής λεωφό-

ρου, όσο και κατά μήκος της οδού

Ασκληπιού.  

Πού είναι η Υπηρεσία Καθαριότη-

τας του Δήμου μας;  Δεν είναι

ντροπή να είναι τόσο βρώμικη η εί-

σοδος του Δήμου μας; Δήμος

Βούλας δεν είναι μόνο η πλήρως

εμπορευματοποιημένη κεντρική

πλατεία μας.  

Ας ρίξει το βλέμμα του  και λίγο

πιο πέρα ο κ. Δήμαρχος!

Τίνα Τσιρακοπούλου 

Δημότης Βούλας

Άθλια η εικόνα της εισόδου στη Βούλα

Στις 21 και 22 Μαϊου θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Νομική σχολή της
Αθήνας ένα διήμερο αφιερωμένο
στην Άμεση Δημοκρατία και την
Αυτοδιαχείριση.

Με τις εργασίες του διήμερου  πι-
στεύω ότι θα γίνει φανερή η επιτα-
κτική  ανάγκη εφαρμογής της άμεσης
δημοκρατίας και της  αυτοδιαχείρι-
σης, προκειμένου να ξεπερασθούν τα
αδιέξοδα που βιώνει σήμερα η κοινω-
νία.  Γιατί όπως έχει επισημάνει στην
πρόταση πλαισίου αρχών  η ανοιχτή
επιτροπή για την προετοιμασία του
διήμερου “Οι απαράδεκτες συνθήκες
διαβίωσης για το μεγαλύτερο μέρος
της κοινωνίας, προήλθαν από το κυ-
ρίαρχο πολιτικό-οικονομικό σύστημα,
που αν και αποκαλείται δημοκρατικό,
εν τούτοις είναι ολιγαρχικό, αφού μία
πολιτική ελίτ νομοθετεί προς όφελος
των ολίγων ισχυρών, τραπεζών, επι-
χειρηματιών, κεφαλαιοκρατών και
ΜΜΕ. 

Αυτό το σύστημα έχει αποτύχει, αλλά
δεν έχει καταρρεύσει και είναι εμφα-
νής η ριζική αλλαγή του. Μία αλλαγή
που θα αγκαλιάσει όλους τους κοινω-
νικούς τομείς: οικονομική διαχείριση,

κοινωνικούς  και πολιτικούς θεσμούς,
αξιακό σύστημα και ιδεολογία. Τίθεται
λοιπόν σαφώς το ζήτημα ενός άλλου
δρόμου, του δρόμου  της αυτοδιαχεί-
ρισης και της άμεσης δημοκρατίας.”

Για την επιτυχία αυτού του στόχου
είναι αναγκαία η δημιουργία ενός
νέου κοινωνικού  κινήματος που θα
φέρει την αυτοδιαχείριση και την
άμεση δημοκρατία παντού: στους πο-
λιτικούς  θεσμούς, στα εργοστάσια
και τις επιχειρήσεις, στους δήμους,
στις γειτονιές, στα πανεπιστήμια, στα
νοσοκομεία, στα ΜΜΕ, γενικότερα σε
όλη την κοινωνία.  Ενός κινήματος
που θα καταστήσει σαφές ότι τον
πρωταρχικό και αποφασιστικό ρόλο
στη διαχείριση  των υποθέσεων της
κοινωνίας θα έχουν  πλέον οι  εργα-
ζόμενοι και γενικότερα οι πολίτες και
όχι οι επιχειρηματίες με τα κόμματα
και τις  διάφορες παραφυάδες τους. 

Γιατί οι εργαζόμενοι  είναι αυτοί που
παράγουν και τον υλικό, κοινωνικό,
πνευματικό  και πολιτιστικό πλούτο
και επομένως είναι οι μόνοι υπεύθυ-
νοι και κατάλληλοι να αποφασίσουν
οι ίδιοι για τη διαχείρισή του. Μόνο
με τον τρόπο αυτό μπορεί να αποκα-

τασταθεί η “φυσιολογική” λειτουργία
της κοινωνίας και να ανατραπεί η ση-
μερινή παραφροσύνη, δηλαδή άλλοι
να παράγουν τον πλούτο και άλλοι να
αποφασίζουν για τη διαχείρισή του.
Μία  κατάσταση που οδηγεί στα σημε-
ρινά δεινά και αδιέξοδα.  

Το κίνημα αυτό θα  είναι διακριτό και
ορατό  σε κάθε τομέα της κοινωνίας:
στους χώρους όπου οι πολίτες εργά-
ζονται, σπουδάζουν, αθλούνται και
ψυχαγωγούνται, όπως και στους κοι-
νωνικούς και πολιτικούς θεσμούς
(συνδικαλιστικές οργανώσεις, τοπική
αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση)
και   θα παράγει ένα νέο πολιτικό πο-
λιτισμό. 

Γιατί παντού θα είναι ορατή η καθορι-
στική δύναμη της ανοιχτής συνέλευ-
σης, παντού θα είναι ορατή η δύναμη
της γνώμης και της αποφασιστικής
συμμετοχής του κάθε πολίτη.  Και από
τις εργασίες του διήμερου θα φανεί
ότι δεν είναι μόνο αναγκαίο αλλά και
εφικτό. 

Μάκης Σταύρου
Μέλος της ανοιχτής  οργανωτικής

επιτροπής
stavroumakis@gmail.com

Η Κυβέρνηση Προωθεί 

διεύρυνση της επικίνδυνης

εμπλοκής του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο

Την παραμονή και επέκταση της δράσης του ΝΑΤΟ στο Αι-

γαίο προπαγανδίζουν, το ένα μετά το άλλο, τα στελέχη της

συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, επιβεβαιώνοντας τις τερά-

στιες ευθύνες της κυβέρνησης για την εμπλοκή του λαού και

της χώρας σε ολοένα και πιο επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς

σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο,

με αλλεπάλληλες παραβιάσεις, παραβάσεις και υπερπτήσεις

πάνω από ελληνικά νησιά, όχι απλά κλιμακώνεται απ’ όταν

κατέπλευσε εδώ η ΝΑΤΟϊκή αρμάδα SNMG2, τάχα προς δια-

χείριση του Προσφυγικού, αλλά επιπρόσθετα η Αγκυρα

βρήκε πάτημα να προβάλει τις αξιώσεις της στο Αιγαίο εντός

ΝΑΤΟικού πλαισίου με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Η δε λυ-

κοσυμμαχία τηρώντας τη γνωστή τακτική των «ίσων αποστά-

σεων» για «αντιδικίες» πάνω σε «διμερή θέματα», όπως τα

χαρακτηρίζει, ενισχύει στην πράξη την τουρκική επιθετικό-

τητα.

Συγκεκριμένα, στον απόηχο νεότερων πληροφοριών που θέ-

λουν τις ΗΠΑ να σχεδιάζουν παραμονή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο

για δεκαετίες μπροστά, ελέγχοντας το δίαυλο που διασχί-

ζουν τα ρωσικά πολεμικά πλοία προς Συρία, αλλά και μια

σειρά ενεργειακές οδούς, όπως και ανησυχιών που υπάρ-

χουν σε Ελληνες διπλωμάτες ότι παράγοντες, όπως η δράση

του ΝΑΤΟ και τα προβλήματα με την Τουρκία, μπορεί να οδη-

γήσουν σε «διεθνοποίηση» ενός τμήματος του Αιγαίου, με

προφανείς συνέπειες για την ελληνική κυριαρχία, ο αναπλη-

ρωτής υπουργός Αμυνας, Δ. Βίτσας, επέμενε χτες στην

ΕΡΤ1 ότι «το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτήν την
αποστολή, δηλαδή να διευρύνει την αποστολή και στο χώρο
του Νότιου Αιγαίου».
Θυμίζουμε ότι, ο υπουργός Αμυνας, Π. Καμμένος, μιλώντας

στην «Καθημερινή», προδιέγραφε επέκταση της ΝΑΤΟϊκής

επιχείρησης στο Αιγαίο, νότια της Κρήτης, επισήμως, προ-

κειμένου να αποφευχθεί άνοδος των προσφυγικών ρευμά-

των από τη Βόρεια Αφρική. «Η Ελλάδα έχει δώσει
διπλωματική άδεια για όλα τα χωρικά ύδατά της», επιβεβαί-

ωνε χαρακτηριστικά...

Παραπέρα, σχολιάζοντας ο Δ. Βίτσας τις τουρκικές προκλή-

σεις, ανέφερε: «Στο μόλις προηγούμενο χρονικό διάστημα

είχαμε από την πλευρά της Τουρκίας περισσότερες παραβιά-

σεις από ό,τι συνήθως. Τις αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία,

με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα, με το γνωστό τρόπο

και μέσω της διπλωματικής οδού. Αυτό που θέλουμε να επι-

σημάνουμε στα διεθνή φόρα αλλά και στους αρμόδιους είναι

ότι στο βαθμό που υπάρχουν τέτοιες παραβιάσεις, αυξάνεται

η πιθανότητα ατυχήματος. Αξιοποιούμε την παρουσία του
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και κινητοποιείται και το πολιτικό σκέλος
του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση

«προμοτάρει» την ανάδειξη του ΝΑΤΟ σε ρόλο «διαμεσολα-

βητή» στο Αιγαίο....
Nίκος Γεωργόπουλος

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΟΥ 
Οι προοπτικές που δημιουργεί το διήμερο 

για την άμεση δημοκρατία και την αυτοδιαχείριση
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Στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης συνεδρίασε για πρώτη φορά το Διοικη-

τικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας

και Ανάπτυξης Υμηττού, (ΣΠΑΥ) τη Δευ-

τέρα, 9 Μαΐου. Η τακτική συνεδρίαση του

Δ.Σ. του συνδέσμου πραγματοποιήθηκε στο

Δήμο 3Β, μετά από πρόταση του Δημάρχου

και μέλους του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ, Γρηγόρη

Κωνσταντέλλου να γίνονται οι συνεδριά-

σεις εκ περιτροπής προκειμένου να μπορέ-

σουν τα μέλη του Δ.Σ. να γνωρίσουν όλους

τους δήμους του συνδέσμου. Η πρόταση

υιοθετήθηκε από τη διοικούσα επιτροπή του

ΣΠΑΥ και η αρχή έγινε στην αίθουσα του

Δημοτικού Συμβουλίου 3Β.

Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος

καλωσόρισε τα μέλη του ΣΠΑΥ στο Δήμο

και χαιρέτησε την απόφαση της Διοικούσας

Επιτροπής να γίνονται τα συμβούλια εκ πε-

ριτροπής και τόνισε πως με τον τρόπο αυτό

θα είναι ποιο ενεργή η συμμετοχή στο

ΣΠΑΥ, από το σύνολο των μελών του.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του

ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ηλιούπολης, Βασίλης

Βαλασόπουλος, ο οποίος με τη σειρά του

ευχαρίστησε τον Δήμαρχο του Δήμου 3Β

για την φιλοξενία και τον συνεχάρη για την

μαχητικότητα  που τον διακρίνει καταφέρ-

νοντας να διοικήσει το Δήμο με επιτυχία. Ο

Β. Βαλασόπουλος καλωσόρισε και τους δη-

μάρχους που παρευρέθηκαν χωρίς να είναι

μέλη του Δ.Σ. και ενημέρωσε το σώμα, πως

η πρόταση να γίνει συζήτηση με τους εκ-

προσώπους των εθελοντικών ομάδων ήταν

του Δημάρχου 3Β.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση της ημε-

ρήσιας διάταξης με βασικό θέμα την προ-

ετοιμασία του δικτύου δασοπυρόσβεσης, εν

όψει της αντιπυρικής περιόδου 2016 και τον

καλύτερο συντονισμό των δήμων και των

εθελοντών, υπό της οδηγίες του Πυροσβε-

στικού Σώματος. 

Παρόντες στη συνεδρίαση, εκτός από τους

εκπροσώπους των δήμων, ήταν εκπρόσωποι

των εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης

Υμηττού, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώ-

ματος από τον Υποδιοικητή της Διοίκησης

Αθηνών, Πύραρχο Παλιούρα. Όλοι οι πα-

ρόντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν

απόψεις και αιτήματα για την καλύτερη λει-

τουργία του δικτύου και την καλύτερη συ-

νεργασία μεταξύ των δήμων, των

εθελοντών και του πυροσβεστικού σώματος

και όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν ότι

η συζήτηση ήταν μια καλή αρχή για την

αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των

πλευρών. 

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,

τόνισε τη σημασία της δημιουργίας αμφί-

δρομης σχέσης με τις εθελοντικές οργανώ-

σεις για να υπάρξει πληροφόρηση,

παρατήρηση και επιστροφή της ενημέρω-

σης, προκειμένου να αναβαθμιστεί το επί-

πεδο λειτουργίας του δικτύου εθελοντών

και του ΣΠΑΥ. 

Απευθυνόμενος προς τους εκπροσώπους

των εθελοντικών οργανώσεων, ζήτησε να

είναι πιο μαχητικοί απέναντι στο ΣΠΑΥ και

στους δήμους και να διεκδικήσουν όσα

χρειάζονται, για να μπορέσουν να επιτελέ-

σουν με αποτελεσματικότητα το έργο τους. 

Κλείνοντας την ομιλία του, αναγνώρισε

πως από τη στιγμή που έχει ήδη ξεκινήσει

η φετινή αντιπυρική περίοδος, λίγα είναι

αυτά που θα μπορέσουν να αλλάξουν

φέτος, αλλά ζήτησε από το σώμα να ξεκι-

νήσει ο σχεδιασμός για την καλύτερη οργά-

νωση της λειτουργίας του ΣΠΑΥ αμέσως

μόλις κλείσει η φετινή αντιπυρική περίοδος.

Η συζήτηση έκλεισε με την πεποίθηση

όλων, πως έγινε μια νέα αρχή στις σχέσεις

του ΣΠΑΥ με τις εθελοντικές ομάδες.

Eκτακτο πρόγραμμα διανομής τροφίμων

από το Δήμο Λαυρεωτικής

Υλοποιήθηκε το έκτακτο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, από το Δήμο Λαυρεωτικής

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, 10 Μαΐου στο Λαύριο και την Κερατέα. 

Τα προϊόντα, που διανεμήθηκαν χωρισμένα σε πακέτα, περιελάμβαναν νωπό κοτόπουλο,

φέτα, γάλα, λάδι μακαρόνια, ρύζι, κριθαράκι, ζάχαρη, αλεύρι, τοματοχυμό και φακές. Τα

πακέτα παρελήφθησαν  από τους ωφελούμενους στα δύο σημεία διανομής, ένα για την

κάθε Δημοτική Ενότητα, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και το ΑΜΚΑ τους. Συνολικά

παρελήφθησαν 836 πακέτα. 

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς δήλωσε ότι: «Επιλέγουμε σταθερά, δράσεις
πολιτικά υπεύθυνες και κοινωνικά ευαίσθητες. Μάς αφορά η ανθρωπιστική κρίση, γι’ αυτό
και διεκδικούμε διαρκώς προγράμματα, που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τις ευπαθείς
ομάδες του Δήμου μας και θα έχουν θετικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία.» 

Σχεδιασμός αντιπυρικής περιόδου από ΣΠΑΥ και εθελοντικές

ομάδες δασοπυρόσβεσης Υμηττού στο Δήμο 3Β

Οι περιβαλλοντικοί Σύνδεσμοι Αττικής - δι

αντιπροσώπων τους - συναντήθηκαν με τον

αρμόδιο Υπουργό, και του έθεσαν  υπόψιν

ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της κρίσιμης

ξηροθερμικής περιόδου με υπαρκτό τον κίν-

δυνο καταστροφών των τελευταίων δασι-

κών εκτάσεων (της Πάρνηθας, του Υμηττού,

της Πεντέλης, του Αιγάλεω και του Ποικί-

λου όρους) από το γεγονός ότι δεν έχουν

δρομολογηθεί οι ετήσιες ενέργειες πρόλη-

ψης δασικών πυρκαγιών.

Ο Υπουργός αναγνωρίζοντας τους κίνδυ-

νους για τα βουνά του Λεκανοπεδίου,

έδωσε εντολή για την άμεση εκταμίευση

των χρημάτων προκειμένου να υλοποι-

ήσουν οι Σύνδεσμοι τις δράσεις που εκτε-

λούν εδώ και 17 χρόνια. Η οριστική επίλυση

του θέματος θα γίνει με σχετική τροπολογία

που θα συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο του

Υπουργείου.

Στη συνάντηση, συμμετείχαν ο Υπουργός

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-

σης Π. Κουρουμπλής, ο Πρόεδρος του Πε-

ριβαλλοντικού Συνδέσμου Αθηνών Πει-

ραιώς (ΠΕΣΥΔΑΠ) Γρ. Γουρδομιχάλης, ο

Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και

Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ) Βλ. Σιώμος,

ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου

Λαυρεωτικής Στ. Ιατρού, ο Αντιπρόεδρος

του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης

Υμηττού (ΣΠΑΥ) Π. Αγγελόπουλος και η Αν-

τιπρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συν-

δέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Αφρ.

Μπιζά, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του

Υπουργείου.

Με κοινή δήλωσή τους όλοι οι εκπρόσωποι

των Συνδέσμων τόνισαν: «Ευχαριστούμε
θερμά τον Υπουργό κ. Κουρουμπλή για την
κατανόηση του προβλήματος, την άμεση
αντιμετώπισή του και την προώθηση της
επίλυσής του. Μια τέτοια προοπτική μάς
λύνει τα χέρια προκειμένου η Αυτοδιοίκηση
Α΄βαθμού να μπορεί να ασχοληθεί ουσια-
στικά με την πυρασφάλεια των πολύπαθων
βουνών της Αττικής». 

“Ξεμπλόκαρε” η χρηματοδότηση δράσεων

Συνδέσμων, από ΣΑΤΑ
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Συνάντηση με τους εργαζομένους της Υπηρεσίας Κα-

θαριότητας πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Σαρωνι-

κού Γεώργιος Σωφρόνης και ο Αντιδήμαρχος

Μιχάλης Αδάμης, την Τρίτη 10 Μαΐου 2016, κατά τη

διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αναλυτικά τόσο ερ-

γατικά θέματα, αλλά και θέματα αποτελεσματικότε-

ρου συντονισμού, εν όψει της θερινής περιόδου.

Ξεκινώντας τον διάλογο ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης

τόνισε το γεγονός, ότι η Δημοτική Αρχή αναγνωρίζει

την ιδιαίτερα απαιτητική φύση της δουλειάς της υπη-

ρεσίας καθαριότητας, τις πενιχρές αμοιβές των εργα-

ζομένων, αλλά πάνω απ’ όλα αναγνωρίζει τον κόπο

και τον μόχθο των εργαζομένων, οι οποίοι παρά τις

αντιξοότητες προσφέρουν τον καλύτερό τους εαυτό.

«Η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή και
είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να συζητήσουμε και να
βρούμε από κοινού λύσεις στα προβλήματα που σας
απασχολούν», δήλωσε προς τους εργαζόμενους ο

Δήμαρχος.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρόπους

καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών καθαριότητας

και αποκομιδής απορριμμάτων, ιδιαίτερα εξαιτίας και

της έναρξης της θερινής περιόδου και του πολλαπλα-

σιασμού των κατοίκων του Δήμου, μόνιμων και επι-

σκεπτών. Από την πλευρά του ο Δήμαρχος

συνέστησε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συνα-

δέλφων, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα

ολιγωρίας και κατά συνέπεια ταλαιπωρίας και εκνευ-

ρισμού των δημοτών. Στόχος είναι να προσφέρονται

οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και μπορεί να επι-

τευχθεί με τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων. Ο

Δήμος, όπως και πέρυσι, θα ενισχύσει την υπηρεσία

καθαριότητας στο δύσκολο έργο της αποκομιδής

απορριμμάτων και κλαδεμάτων, συνεργαζόμενος και

με ιδιώτες.  

Στη συνέχεια άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις τοπο-

θετήσεις και τα θέματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι,

συζήτησαν το ιδιαίτερα σοβαρό θέμα της αναγκαίας

ανανέωσης του ‘’γερασμένου’’ στόλου καθαριότητας

του Δήμου, με τον Δήμαρχο να συμμερίζεται απόλυτα

την άποψή τους και να προτίθεται να προβεί σε άμεση

επίλυση του προβλήματος.

Ο Δήμαρχος τόνισε για μια ακόμα φορά την πάγια

θέση του για ουσιαστική ενοποίηση του Δήμου Σα-

ρωνικού, η οποία αντίληψη οφείλει να καλλιεργηθεί

και από το έμψυχο προσωπικό του Δήμου, λέγοντας:

«ο Δήμος είναι ένας και ενιαίος, καιρός να σταματή-
σουμε τους διαχωρισμούς, διότι έχουμε ευθύνη απέ-

ναντι στους συνδημότες μας. Θα πρέπει να έχουμε
πάντα στο μυαλό μας ότι λειτουργούμε με γνώμονα
το κοινό συμφέρον, με συνεργασία, προκειμένου να
παρουσιάζουμε έναν καθαρό και αξιοπρεπή Δήμο για
τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και όλους
εμάς. Είμαι σίγουρος, ότι φέτος ο Δήμος Σαρωνικού
θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση».

Τα ζητήματα και τα προγράμματα

κοινωφελούς εργασίας και συμμε-

τοχής της Τ.Α. 1ου Βαθμού σε

αυτά, απασχόλησαν το Διευρυ-

μένο Διοικητικό Συμβούλιο της

Π.Ε.Δ.Α., το οποίο συνεδρίασε

11.5 παρουσία της Αναπληρώτριας

Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, Ράνιας Αντωνοπούλου, υπη-

ρεσιακών παραγόντων του

Υπουργείου και πολλών αιρετών

της Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. Ηρακλής

Γκότσης τόνισε στην εισαγωγική

του παρέμβαση: «συναντηθήκαμε

με την κυρία Αντωνοπούλου και

αποφασίσαμε να κάνουμε την ση-

μερινή συνάντηση, προκειμένου

να ενημερωθούμε πώς πρέπει να

οργανωθεί η όλη διαδικασία, για τα άτομα

θα οποία θα απασχοληθούν σ’ αυτήν κ.α.

Ήδη κάποιοι δήμοι έχουν ενταχθεί πιλοτικά

σ’ αυτό το πρόγραμμα και είμαστε ανοικτοί

στη συνεργασία με το Υπουργείο».

Από την πλευρά της η Αναπληρώτρια

Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανα-

λύοντας τα νέα προγράμματα κοινωφελούς

εργασίας, έκανε λόγο για αλλαγές που θα

γίνουν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως τα

έργα που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να

είναι καταγεγραμμένα ως διακριτές και με-

τρήσιμες παρεμβάσεις και να έχουν υπο-

στηρικτικό ρόλο για τους ανέργους.

Αναφερόμενη στις επιλέξιμες δράσεις ση-

μείωσε την συντήρηση - επισκευές δημοτι-

κών υποδομών, τα έργα περιβάλλοντος και

την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών

των δήμων. Σχετικά με τον τομέα της καθα-

ριότητας, τόνισε πως η συγκεκριμένη

δράση δεν είναι πλέον επιλέξιμη για τα νέα

προγράμματα  κοινωφε-

λούς εργασίας.

Σχετικά με την αρχική επι-

λογή των δήμων, όσον

αφορά τα κριτήρια που

έγινε,  σημείωσε πως

υπήρχαν 3 ενιαία και ορι-

ζόντια κριτήρια για όλους

τους δήμους και η επι-

λογή έγινε μέσα από ένα

στατιστικό πρόγραμμα,

ενώ διευκρίνισε ότι ο συ-

νολικός αριθμός των

δήμων που θα συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα, θα

είναι αντίστοιχος με

αυτόν του 2015.

Για την εκκίνηση του προ-

γράμματος τόνισε πως θα

ξεκινήσουν πρώτα οι 17 δήμοι, στη συνέ-

χεια θα ακολουθήσουν οι 34 και στην τρίτη

φάση θα ξεκινήσουν και οι υπόλοιποι δήμοι,

βάζοντας ως πιθανό σημείο έναρξης του

προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ακολούθησε σειρά ερωτήσεων από Αιρε-

τούς της Αττικής. 

Συντονισμός υπηρεσιών καθαριότητας  στο Δήμο Σαρωνικού

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στους ΟΤΑ
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ΧΟ. ἔστι δ᾽ἐν Φαναῖσι
πρός τῇ Κλεψύδρᾳ πανοῦργον
ἐγγλωττογαστόρων γένος,
οἵ θερίζουσίν τε καί σπείρουσι
καί τρυγῶσι ταῖς γλώτταισι
συκάζουσί τε·

(Αριστοφάνης, 445-386, «ΟΡΝΙΘΕΣ», στιχ. 1694-1699) 

(= υπάρχει στις Φανές κοντά στην πηγή Κλεψύδρα μια πονηρή

φάρα κάποιων που τους τρέφει η γλώσσα τους, θερίζουν και σπέρ-

νουν και τρυγούν με τις γλώσσες τους και μαζεύουν ώριμα σύκα).

«Ἡ δέ τῶν ρητόρων εἰσαγωγή κοπίδων ἐστίν ἀρχηγός».

(Ηράκλειτος, 544-484, fragment 81, 4) 

(= η ρητορική τέχνη είναι αρχηγός των φλυαριών - κοπίδων - κο-

πίδας εννοεί τας των λόγων τέχνας και κόπις - εως = απατεώνας,

αγύρτης, αναξιόπιστος, κατεργάρης).

«Καί ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόμπος τάδε μᾶλλον ἤ ἔργων

ἐστίν Ἀλήθεια».

(Θουκυδίδης, 460-399/6, Β΄, 41,2) 

(= και ότι - αυτά που λέω παραπάνω - δεν είναι τόσο κομπαστικά

/ αλαζονικά λόγια της παρούσης στιγμής, αλλά η αλήθεια των

πραγμάτων / η πραγματική· οι Λατίνοι την έλεγαν rem veri-

tatemque)

«οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδέ τάς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον

σκοπεῖν ἤ τάς δυνάμεις».

(Θουκυδίδης, 460-399/6, Α΄, 10,3) 

(= πρέπει λοιπόν να μην είμαστε δύσπιστοι και να εξετάζουμε/κρί-

νουμε περισσότερο την πραγματική δύναμη παρά την εξωτε-

ρική/επιφανειακή όψη μιας πολιτείας).

σχόλιο: Ο Θουκυδίδης στέκεται κατηγορηματικά και κριτικά απέ-

ναντι στην ιστοριογραφία, η οποία έχει ανάγκη να εξετάζει την

ουσία των πραγμάτων και να αποφεύγει τις λεπτομέρειες, να εμ-

βαθύνει και όχι να πλατειάζει.

Θα ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε αυτή την χαρισματική ηγετική

προσωπικότητα τον Ερμοκράτη του Έρμωνος, τον Συρακούσιο

μέσα από τα λεγόμενά του, αλλά και τους πολιτικούς και στρα-

τιωτικούς του ελιγμούς - χειρισμούς σε περιόδους κρίσιμων κα-

ταστάσεων καθώς και το πώς διαχειρίστηκε επιτυχώς,

αποτελεσματικώς αυτές. 

Ήρθε ο καιρός να αποκατασταθεί το κύρος του και να αναγνωρι-

στεί η αξία του και οι ηγετικές του ικανότητες σε πολιτικό και

στρατιωτικό επίπεδο. Η ιστορία τον αγνόησε και ίσως τον αδίκησε,

ήρθε η στιγμή να τον δικαιώσουμε και να την πείσουμε για το

λάθος της ή την παράλειψή της. 

Πρέσβεις απ’ όλες τις ελληνικές πόλεις της Σικελίας συγκεντρώ-

νονται στη Γέλα, για να αποκαταστήσουν την ειρήνη, αφού συν-

διαλλαγούν/ συμφιλιωθούν πρώτα μεταξύ τους. 

Η Καμάρινα, η μόνη δωρική πόλη της Σικελίας που τάχθηκε με

τους Λεοντίνους, ήταν αποικία των Συρακουσίων, αλλά διέκειτο

εχθρικώς προς την μητρόπολη και ήταν σύμμαχος των Αθηναίων

(Γ, 86, 2). Την Γέλα έχτισε ο Αντίφημος ο Ρόδιος και ο Έντιμος ο

Κρης. Η αποικία είχε δωρικούς νόμους και πήρε το όνομά της από

τον ποταμό Γέλα. Εδώ πέθανε και τάφηκε ο Μαραθωνομάχος τρα-

γικός ποιητής Αισχύλος (525/4 - 456/5).

1η ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ του ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΟΥ ΕΡΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 

ΒΙΒΛΙΟ Δ’, Κεφ. 59 

Περιεχόμενο Παραγράφου

Αν και αντιπροσωπεύω πόλη πάρα πολύ ισχυρή (Συρακούσες) και

ελάχιστα καταπονούμενη από τον πόλεμο, παρ’ όλα αυτά συμβου-

λεύω όλους τους Σικελιώτες να ειρηνεύσουν, γιατί στην παρούσα

κατάσταση είναι ό,τι το πιο ωφέλιμο και συμφέρον για εμάς. 

Λέξη/φράση - αρμός: Καταλλαγῆναι = Συνδιαλλαγῆναι, Συμβι-

βασθῆναι, Συμφιλιωθῆναι, εἰρηνεῦσαι.

Διαχρονικές αλήθειες - επίκαιρες ιδέες

“ξυμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν
δεινῶν, οἱ δὲ τοὺς κινδύνους ἐθέλουσιν ὑφίστασθαι πρὸ
τοῦ αὐτίκα τι ἐλασσοῦσθαι”.

Μετάφραση

Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ένας επιτίθεται, γιατί θεωρεί τα προσ-

δοκώμενα κέρδη μεγαλύτερα από τους κινδύνους και ο άλλος

είναι αποφασισμένος ν’ αντιμετωπίσει τους κινδύνους, μάλλον,

παρά ν’ ανεχτεί άμεση ζημία των συμφερόντων του έστω και πα-

ραμικρή. 

Κύρια σημεία / κλειδιά Δημηγορίας

1. Είναι δίκαιον να συμφιλιωθούν οι Σικελιώτες με τους ομοφύ-

λους τους και να αναλάβουν πόλεμο κατά των Αθηναίων. 

2. Είναι συμφέρον να μην επιτρέψουν να υποδουλωθεί η Σικελία

στους Αθηναίους. 

3. Είναι δυνατόν ότι, αν ομονοήσουν/ειρηνεύσουν μεταξύ τους,

εύκολα θα νικήσουν τους αντιπάλους τους. 

Κείμενο - Μετάφραση
«Οὔτε πόλεως ὢν ἐλαχίστης, ὦ Σικελιῶται, τοὺς λόγους

ποιήσομαι οὔτε πονουμένης μάλιστα τῷ πολέμῳ, ἐς κοινὸν

δὲ τὴν δοκοῦσάν μοι βελτίστην γνώμην εἶναι ἀποφαινόμε-

νος τῇ Σικελίᾳ πάσῃ. [2] καὶ περὶ μὲν τοῦ πολεμεῖν ὡς χα-

λεπὸν τί ἄν τις πᾶν τὸ ἐνὸν ἐκλέγων ἐν εἰδόσι

μακρηγοροίη; οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαθίᾳ ἀναγκάζεται αὐτὸ
δρᾶν, οὔτε φόβῳ, ἢν οἴηταί τι πλέον σχήσειν, ἀποτρέπε-

ται. ξυμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὰ κέρδη μείζω φαίνεσθαι τῶν

δεινῶν, οἱ δὲ τοὺς κινδύνους ἐθέλουσιν ὑφίστασθαι πρὸ
τοῦ αὐτίκα τι ἐλασσοῦσθαι: [3] αὐτὰ δὲ ταῦτα εἰ μὴ ἐν

καιρῷ τύχοιεν ἑκάτεροι πράσσοντες, αἱ παραινέσεις τῶν

ξυναλλαγῶν ὠφέλιμοι. [4] ὃ καὶ ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι πει-

θομένοις πλείστου ἂν ἄξιον γένοιτο:

Παίρνω το λόγο Σικελιώτες όχι γιατί αντιπροσωπεύω την

μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας, ούτε γιατί αυτή υποφέρει

περισσότερο από τον πόλεμο, αλλά για να προτείνω ενώ-

ποιον όλων σας την γνώμη που μου φαίνεται ότι είναι η κα-

λύτερη για ολόκληρη την Σικελία. Για τον πόλεμο, πόσο

βαρύ πλήγμα είναι, ποια η ανάγκη να το τονίζει κανείς σε

ανθρώπους που γνωρίζουν όλα όσα ενυπάρχουν σ’ αυτόν

και να μακρηγορεί; Κανένας δηλαδή δεν παρασύρεται από

άγνοια να κάνει τον πόλεμο, ούτε και τον αποτρέπει ο

φόβος, αν φαντάζεται, πως έχει κάτι παραπάνω να κερδί-

σει. Μάλλον συμβαίνει, ότι σε άλλους φαίνονται τα κέρδη

μεγαλύτερα από τους κινδύνους, άλλοι πάλι είναι αποφα-

σισμένοι να αναλαμβάνουν τους κινδύνους, παρά να υφί-

στανται άμεσες ζημιές. Αλλά αν και οι δύο δεν επιλέγουν

την κατάλληλη στιγμή να εκτελέσουν αυτά τα δύο, οι πα-

ραινέσεις για εξομάλυνση των διαφορών είναι ωφέλιμες.

Αν τώρα κι εμείς πεισθούμε σε αυτό, τότε μπορεί να προ-

κύψει κάτι πολύτιμο. 

ΒΙΒΛΙΟ Δ’, Κεφ. 60

Περιεχόμενο Παραγράφου

Κι όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι το συνέδριο δε, θα γίνει

για τα συμφέροντα της καθεμιάς πόλεως, αλλά για την σω-

τηρία ολόκληρης της Σικελίας που απειλείται από την φι-

λαρχία των Αθηναίων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται κάθε

ευκαιρία για να επέμβουν και αναμένουν να εξαντληθούμε,

για να μας υποτάξουν. 

Λέξη/φράση - αρμός: εἰ σωφρονοῦμεν (αν είμαστε λογικοί σώφρο-

νες)

Διαχρονικές αλήθειες - επίκαιρες ιδέες

“καὶ ὀνόματι ἐννόμῳ ξυμμαχίας τὸ φύσει πολέμιον

εὐπρεπῶς ἐς τὸ ξυμφέρον καθίστανται”.

Μετάφραση
Και με το νόμιμο πρόσχημα της συμμαχίας επιδιώκουν με ευπρεπή

πρόφαση να διαμορφώσουν - διευθετήσουν την κατάσταση προς

το δικό τους συμφέρον. 

Κείμενο - Μετάφραση
Τὰ γὰρ ἴδια ἕκαστοι εὖ βουλευόμενοι δὴ θέσθαι τό τε

πρῶτον ἐπολεμήσαμεν καὶ νῦν πρὸς ἀλλήλους δι' ἀντιλο-

γιῶν πειρώμεθα καταλλαγῆναι καί, ἢν ἄρα μὴ προχωρήσῃ
ἴσον ἑκάστῳ ἔχοντι ἀπελθεῖν, πάλιν πολεμήσομεν.

‘Καίτοι γνῶναι χρὴ ὅτι οὐ περὶ τῶν ἰδίων μόνον, εἰ σωφρο-

νοῦμεν, ἡ ξύνοδος ἔσται, ἀλλ' εἰ ἐπιβουλευομένην τὴν

πᾶσαν Σικελίαν, ὡς ἐγὼ κρίνω, ὑπ' Ἀθηναίων δυνησόμεθα

ἔτι διασῶσαι: καὶ διαλλακτὰς πολὺ τῶν ἐμῶν λόγων ἀναγ-

καιοτέρους περὶ τῶνδε Ἀθηναίους νομίσαι, οἳ δύναμιν

ἔχοντες μεγίστην τῶν Ἑλλήνων τάς τε ἁμαρτίας ἡμῶν τη-

ροῦσιν ὀλίγαις ναυσὶ παρόντες, καὶ ὀνόματι ἐννόμῳ ξυμ-

μαχίας τὸ φύσει πολέμιον εὐπρεπῶς ἐς τὸ ξυμφέρον

καθίστανται. [2] πόλεμον γὰρ αἱρομένων ἡμῶν καὶ ἐπαγο-

μένων αὐτούς, ἄνδρας οἳ καὶ τοῖς μὴ ἐπικαλουμένοις

αὐτοὶ ἐπιστρατεύουσι, κακῶς τε ἡμᾶς αὐτοὺς ποιούντων

τέλεσι τοῖς οἰκείοις, καὶ τῆς ἀρχῆς ἅμα προκοπτόντων

ἐκείνοις, εἰκός, ὅταν γνῶσιν ἡμᾶς τετρυχωμένους, καὶ
πλέονί ποτε στόλῳ ἐλθόντας αὐτοὺς τάδε πάντα πειράσα-

σθαι ὑπὸ σφᾶς ποιεῖσθαι.

––––––––––––––

Εγγλωττογάστωρ-ορος ή γλωσσογάστωρ: είναι συνώνυμος της

φλυαρίας και σημαίνει αυτόν που τρέφεται με τη γλώσσα του, δη-

λαδή τα λόγια του. Πέραν της αυταρέσκειας παρέχει και υλικά

οφέλη χωρίς κόστος.

Φενακισμός = απάτη, εξαπάτηση, ξεγέλασμα, εμπαιγμός,

κοροϊδία. 

Δημαίτητος = ο υπό του λαού/δήμου αιτούμενος και φιλού-

μενος. ο απολαμβάνων της ευνοίας/αγάπης του λαού, λαοφι-

λής, δημοφιλής, φιλόδημος. 

Δημεχθής= ο υπό του λαού/δήμου μισούμενος/απεχθανόμενος. 

Δημοσώστης= ο σωτήρας/λυτρωτής του λαού.

Δημοφθορεύς= ο καταστροφέας, ο αφανιστής του λαού.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ,  

Παρρησιασµοῦ  
ἄρχεσθαι &

Ἐγγλωττο-γαστορισµοῦ*, 
Φενακισµοῦ*

παύεσθαι

Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος
Συρακόσιος (Δ´58-64)
Δηµαίτητος*  ἤ Δηµεχθής*

Δηµο-σώστης* ἤ Δηµο-φθορεύς*
Ἐθνο-σωτήρας ἤ Ἐθνο-ολετήρας
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

«Ασκήσεις επί… Χάρτου»

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, υπενθυμίζει ότι η Ομαδική Έκ-

θεση με τίτλο: «Ασκήσεις επί… Χάρτου», του Η’ Εργα-

στηρίου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

(Α.Σ.Κ.Τ.), συνεχίζεται στον εκθεσιακό χώρο του ιστο-

ρικού κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μαρκοπούλου

και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα, 30 Μαΐου.

Ήδη, από την ημέρα των εγκαινίων της Έκθεσης,

(8/4/2016), έχουν επισκεφθεί τον εκθεσιακό χώρο εκα-

τοντάδες πολίτες, θαυμάζοντας τα εξαιρετικά έργα των

έξι συμμετεχόντων φοιτητών του Η' Εργαστηρίου Ζω-

γραφικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας,

στα πλαίσια μιας έκθεσης πηγαίας δημιουργικότητας,

με θέμα Χάρτες, της περιοχής του Μαρκοπούλου. Μίας

έκθεσης όπου συνδιαλέγονται η προσωπική εικαστική

έρευνα, με τα σημεία του Τόπου και της Εποχής - το

γκρεμισμένο κτίριο «Βοκτάς», ο Ιππόδρομος, το ηχοτο-

πίο του Λατομείου - με κοινό παρονομαστή το ρόλο του

χάρτη, στην ιστορία του Πολιτισμού και στην Ιστορία

της Τέχνης. 

Τα έργα παρουσιάζουν ιδιαίτερη  ποικιλία μέσων και τε-

χνικών (κολλάζ από ευτελή υλικά, σχέδια, βίντεο, δρά-

σεις, φωτογραφίες, κατασκευές), δείχνοντας την

ελευθερία και τον πειραματισμό των νέων δημιουργών.

Την έκθεση πλαισιώνουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

προσαρμοσμένα για τους μαθητές των Σχολείων Α’βάθ-

μιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπού-

λου. Τα παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων, έχουν την

ευκαιρία να γίνουν και αυτά ερευνητές και δημιουργοί.

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 5.30  – 8.30 μ.μ. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Η ψήφιση του ασφαλιστικού - συν-

ταξιοδοτικού και φορολογικού νο-

μοσχεδίου, σύμφωνα με τον

πρόεδρο της Εθνικής Συνομο-

σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-

ματικότητας Βασίλη Κορκίδη, θα

έχει αρνητικά αποτελέσματα για

την οικονομία.

Σημειώνει μεταξύ άλλων o B. Κορ-

κίδης: «Οι τρέχουσες και οι επι-
πλέον υποχρεώσεις δεν θα
μπορούν να πληρωθούν ούτε από
τους συνεπείς φορολογούμενους,
ούτε από τις υγιείς επιχειρήσεις κι
αυτό, χωρίς να γνωρίζουμε εάν
τελικά θα κλείσει άμεσα ή με δό-
σεις η απόλυτη προτεραιότητα και
εκκρεμότητα της αξιολόγησης.
...Κρίμα για την ελληνική οικονο-
μία, που από τους κοινωνικούς
εταίρους δεν εισακουστήκαμε
ούτε τον Ιανουάριο, ούτε τώρα.
Κρίμα που άλλη μια ευκαιρία για
πραγματικές μεταρρυθμίσεις στη
χώρα, πήγε χαμένη. Κρίμα που
πίσω από το κακό ασφαλιστικό,
κρύβεται ένα χειρότερο φορολο-
γικό. Κρίμα που ένας ακόμα εξον-
τωτικός νόμος και μάλιστα με
μπαράζ τροπολογιών, ψηφίστηκε
σε βάρος της μεσαίας τάξης και

των μικρομεσαίων της αγοράς.
Κρίμα που τα αναγκαία δημοσιο-
νομικά μέτρα κατέληξαν σε μία
ακόμα αχρείαστη φοροεπιδρομή.
Σύμφωνα με το νέο νόμο, έμποροι
και ελεύθεροι επαγγελματίες κα-
λούμαστε να καταβάλλουμε άνω

του 65% των εσόδων μας σε κάθε
είδους υπερβολικές φορολογικές
και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις
και μάλιστα για ποσά, που δεν θα
υπάρχουν στην αγορά, δεν θα
έχουν εισπραχθεί από τις επιχει-
ρήσεις και που ουσιαστικά θα εκ-
μηδενίσουν το καθαρό μας
εισόδημα... Με την απειλή λοιπόν
να μην κλείσει η αξιολόγηση και
με την αγωνία των προληπτικών
μέτρων, η ψήφιση του νόμου, μπο-
ρεί να λυτρώνει προσωρινά την

Κυβέρνηση, αλλά φοβάμαι πως τα
αρνητικά αποτελέσματα, σύντομα
θα την αγχώσουν ξανά, αφού οι
τρέχουσες και οι επιπλέον υπο-
χρεώσεις δεν θα μπορούν να πλη-
ρωθούν ούτε από τους συνεπείς
φορολογούμενους, ούτε από τις
υγιείς επιχειρήσεις. Ο νόμος, που

ψηφίστηκε από τη κυβερνητική

πλειοψηφία στη Βουλή, επιβάλλει

ένα διπλό λογαριασμό, με πρό-

σθετα φορολογικά μέτρα και νέες

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, χωρίς

μάλιστα να γνωρίζουμε εάν τελικά

επαρκεί για να κλείσει άμεσα ή με

δόσεις, η απόλυτη προτεραιότητα

και εκκρεμότητα της αξιολόγησης».

Η Ελληνική Συνομοσπονδίσ Εμπο-

ρίου & Επιχειρηματικότητας

(ΕΣΕΕ), επισημαίνει ότι «τα πολι-
τικά λάθη δεν διορθώνονται με οι-
κονομικά λάθη. Οι Έλληνες
έμποροι δεν θα κάνουμε το χατίρι
κανενός να παραδοθούμε σε ένα
ακόμα αντισυνταγματικό νόμο.
Δεν θα κλείσουμε τα μαγαζιά μας,
δεν θα γίνουμε επιχειρηματικοί
μετανάστες, αλλά θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε τα εναντίων μας
μέτρα, με "αντίμετρα" για την επι-
βίωση μας...».

Aνάκληση «κεμπάπ»

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση

Αττικής, στo πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμμα-

τος Επισήμου Ελέγχου Μικροβιολογικών Κριτηρίων

Ασφάλειας Τροφίμων και σε συνεργασία με τα Ερ-

γαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων του ΕΦΕΤ,

διαπίστωσε την ύπαρξη μη ασφαλούς τροφίμου στο

οποίο ανιχνεύθηκε το παθο-

γόνο βακτήριο Salmonella

spp.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για

το προϊόν με την εμπορική

ονομασία «EVIA FARM κεμ-

πάπ πολίτικο ελληνικής επε-

ξεργασίας», συσκευασμένο,

με ημερομηνία παραγωγής:

23.11.2015, αριθμό παρτίδας

Lot No: 327 και ημερομηνία

λήξης: 22.11.2016. 

Η εταιρεία παραγωγής είναι η«EVIA FARM

Α.Β.Ε.Ε.», Οξύλιθος Κύμης, Εύβοια. Ο ΕΦΕΤ απαί-

τησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνό-

λου της εν λόγω παρτίδας από την εσωτερική

αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγ-

χοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί

το ανωτέρω προϊόν  να μην το καταναλώσουν.

«Οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούμαστε να

καταβάλλουμε άνω του 65% των εσόδων μας» 
Tα πολιτικά λάθη δεν διορθώνονται με οικονομικά λάθη

Καταβολή Προνιακών

Επιδομάτων 

στο Δήμο Παλλήνης

Τη Δευτερα 16 Μαΐου 2016, ξεκινάει η καταβολη

των προνοιακων επιδοματων στο Δήμο Παλλήνης,

από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου.

Είναι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του

δεύτερου διμήνου 2016, Μαρτίου-Απριλίου.

Εγγραφές στους 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

στο Δήμο Παλλήνης

Η υποβολή των αιτήσεων για τους Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς του Δήμου Παλλήνης για το σχολικό

έτος 2016-2017, αρχίζει από τη Δευτέρα 23 Μαΐου

2016 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 17

Ιουνίου 2016.

Η υποβολή τους θα γίνεται στο Δημοτικό κατά-

στημα Παλλήνης (πρώην Δημαρχείο), Πλατεία

Ελευθερίας, Παλλήνη, 1ος όροφος.

Ώρες εξυπηρέτησης γονέων, από τις 09:30 έως τις

13:00.

Πληροφορίες: 210 6604726 – 210 6667931

(www.pallini.gr)

1. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων

(Ισχύς για εισοδήματα από 1.1.2016) 

Τροποποιείται η κλίμακα Φορολογίας εισοδήματος του άρ-

θρου 15 του Κ.Φ.Ε.  (4172/2013) 

Η νέα κλίμακα ισχύει πλέον για: 

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

δ) Αγρότες

2. Έκπτωση φόρου (ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2016) 

Με την τροποποίηση του άρθρου 16 εισάγεται πλέον δια-

φορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέετε με τον αριθμό

των τέκνων. 

Η έκπτωση φόρου ισχύει πλέον για: 

α) Μισθωτούς       β) Συνταξιούχους          γ) Αγρότες

Σημείωση: Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική

δραστηριότητα

Αναλυτικά ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του

άρθρου 15 μειώνεται  κατά το ποσό των 1.900 € για το φο-

ρολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα  τέκνα,  όπως  αυτά  ορί-

ζονται  στο άρθρο  11,  όταν  το  φορολογητέο εισόδημα

από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το

ποσό των 20.000 €. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε

1.950 € για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

σε 2.000 € για δύο εξαρτώμενα τέκνα και σε 2.100 € για 3

εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι

μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορί-

ζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για  φορολογητέο  εισόδημα  από  μισθωτές  υπηρεσίες  και

συντάξεις  το  οποίο  υπερβαίνει  το  ποσό  των  20.000 €,

το  ποσό  μείωνεται κατά  10 €  ανά  1.000  €  του  φορο-

λογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

http://www.eea.gr

Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο

εισοδήματος Συντελεστής κλιμακίου Εισοδήμ. Φόρου

(ευρώ) % (ευρώ)          (ευρώ) (ευρώ)

―――――――――――――――――――――――――――

20000 22% 4400 20000 4400

10000 29% 2900 30000 7300

10000 37% 3700 40000 11000

Υπερβάλλον 45%

Οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος 

με το νέο ασφαλιστικό
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Eμπόριο παραποιημένων

προϊόντων
Ερώτηση του Ευρωβουλευτή

Κώστα Χρυσόγονου 

Το ζήτημα της αύξησης της κυκλοφορίας παραποιημέ-

νων προϊόντων ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή ο Κώστας Χρυσόγονος. Ο

Ευρωβουλευτής στάθηκε σε στοιχεία που προκύπτουν

από έκθεση του ΟΟΣΑ, βάσει των οποίων τα κράτη

μέλη της ΕΕ εισάγουν προϊόντα αξίας άνω των 100 δις

ευρώ και ζήτησε τη θέση της Επιτροπής ως προς τις

ενέργειες που προτίθεται να κάνει για να περιορίσει το

φαινόμενο αυτό. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να

συνεργαστεί με χώρες όπως η Κίνα όπου παράγεται

μεγάλο ποσοστό των παραποιημένων προϊόντων, αλλά

και να σχεδιάσει πολιτικές καταπολέμησης του ηλε-

κτρονικού παραεμπορίου.

Περικοπές δαπανών, 

εις βάρος του λαού για

"δωρεάν ενισχύσεις" στους

επιχειρηματικούς ομίλους

Στη συζήτηση για τη λεγόμενη "πολιτική συνοχής" και

την κατανομή κονδυλίων, παρενέβη ο ευρωβουλευτής

του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης, επισημαίνοντας ότι τα

χρήματα που περικόπτονται από τις ανάγκες του λαού

δίνονται ως "δωρεάν ενισχύσεις" στους επιχειρηματι-

κούς ομίλους για να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ στην ομιλία

του ανέφερε τα παρακάτω: 

"Οι εκθέσεις και η σημερινή συζήτηση για τη λεγόμενη

"πολιτική συνοχής" της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδει-

κνύουν ότι ενισχύονται οι μηχανισμοί απευθείας  και

μάλιστα συνδυασμένης χρηματοδότησης των επιχει-

ρηματικών ομίλων και σε τοπικό επίπεδο. Με το μαν-

δύα της "καταπολέμησης της γραφειοκρατίας" και της

"τοπικής ανάπτυξης" τα κονδύλια που πετσοκόβονται

άγρια σήμερα σε βάρος και των πιο στοιχειωδών λαϊ-

κών αναγκών, δίνονται με συνοπτικές διαδικασίες βορά

στους επιχειρηματικούς ομίλους, με τη μορφή δωρεάν

χρήματος σε νέα πεδία κερδοφορίας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι για τις ορεινές περιοχές που οι

πληθυσμοί τους υποφέρουν από δραματικές ελλείψεις δη-

μόσιων υποδομών υγείας, πρόνοιας κλπ, το Ευρωκοινοβού-

λιο, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της προτείνουν τα κονδύλια

των ταμείων συνοχής να κατευθύνονται σε έργα "ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας", προσφέροντας μεγάλα και γρή-

γορα κέρδη στους ομίλους του κλάδου. 

Τέτοια είναι η ΕΕ κι η καπιταλιστική ανάπτυξη που δια-

φημίζετε στους λαούς, οικοδομημένη πάνω στα ερεί-

πια των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη

φτώχεια και την εξαθλίωση. 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ορθή και αναγκαία χαρακτήρισε τη

νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για την επιβολή εισφοράς

αλληλεγγύης στα κράτη μέλη που

δεν δέχονται πρόσφυγες στο πλαί-

σιο των προγραμμάτων μετεγκατά-

στασης, η Ευρωβουλευτής της Νέας

Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ -

Βρυωνίδη, κατά τη διάρκεια παρέμ-

βασής της στην Ολομέλεια του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο

Στρασβούργο στη συζήτηση για τις

μεταρρυθμίσεις του Κοινού Ευρω-

παϊκού Συστήματος Ασύλου, παρου-

σία του Αντιπροέδρου της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Φρανς Τί-

μερμανς και του Έλληνα Επιτρόπου

για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτε-

ρικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας,

Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Μία εβδομάδα μετά την ανακοί-

νωση της Επιτροπής για την επικεί-

μενη αναθεώρηση του

παρωχημένου πλέον συστήματος

του Δουβλίνου, προκειμένου να δη-

μιουργηθεί ένας νέος ευρωπαϊκός

μηχανισμός ισότιμης αντιμετώπισης

των συνεπειών της προσφυγικής

κρίσης, η Ε. Βόζεμπεργκ επέκρινε

για ακόμη μία φορά τα κράτη μέλη,

που αρνούνται τη δίκαιη κατανομή

προσφύγων σε όλη την Ε.Ε. 

Ερώτηση προς την Κομισιόν για

τον αριθμό των ιδιωτικοποιήσεων

που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της

κυβέρνησης και των θεσμών κατέ-

θεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊ-

κής Ενότητας Νίκος Χουντής.

Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή

του, αναφέρει ότι σύμφωνα με το

προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ (Σεπτέμβριος 2015), «το ελ-
ληνικό δημόσιο υποχρεούται να
προχωρήσει σε εννέα ιδιωτικοποι-
ήσεις εντός της επόμενης τριε-
τίας» και ότι το ίδιο επιβεβαίωσε

πρόσφατα ο αρμόδιος Υπουργός

Υποδομών, δηλώνοντας ότι «οι 9
ιδιωτικοποιήσεις είναι τμήμα της
συμφωνίας που έχουμε (με τους
θεσμούς)».

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, συνεχί-

ζοντας την ερώτησή του, αντιπαρα-

θέτει δηλώσεις Ευρωπαίων

αξιωματούχων ότι η ελληνική κυ-

βέρνηση έχει δεσμευτεί για 23 ιδιω-

τικοποιήσεις εντός τριετίας, αλλά

και επισημαίνει τις τελευταίες πλη-

ροφορίες που επιμένουν ότι  οι θε-

σμοί απαιτούν πλέον οι ιδιωτικο-

ποιήσεις να ανέλθουν σε 27.

Ταυτόχρονα στην ερώτηση σημει-

ώνει την ύπαρξη δημοσιευμάτων

που αποκαλύπτουν ότι τα 2 παραρ-

τήματα του 3ου μνημονίου, τα

οποία δεν είχαν κατατεθεί στη

Βουλή κατά την διάρκεια της ψη-

φοφορίας, περιέχουν πρόσθετες

δεσμεύσεις για ιδιωτικοποιήσεις,

πέραν των εννέα που δηλώνει η

κυβέρνηση.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χουντής

καλεί την Κομισιόν να ξεκαθαρίσει

το ζήτημα, απαντώντας στο πόσες

είναι πραγματικά και ποιες συγκε-

κριμένα οι ιδιωτικοποιήσεις στις

οποίες έχει δεσμευτεί η ελληνική

κυβέρνηση.

«Ο πρωθυπουργός
είναι πολιτικά υπεύθυνος

για τη δολοφονική 

επίθεση των ΜΑΤ»

Δήλωση του ευρωβουλευτή της Λαϊ-

κής Ενότητας, Νίκου Χουντή, για τη

δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στους

διαδηλωτές, κατά την ειρηνική δια-

μαρτυρία έξω από τη Βουλή όταν

ψηφιζόταν το ληστρικό Νομοσχέδιο.

Όχι μόνο αντιγράφουν όλα αυτά

που μέχρι “χθες” κατηγορούσαν

αλλά γίνανε πιο τραμπούκοι!!!

«Χθες, μέσα στη Βουλή, ο πρωθυ-
πουργός Τσίπρας χαρακτήρισε τον
αγώνα κατά των μνημονιακών πολι-
τικών ως αυταπάτη.
Έξω από τη Βουλή, τα ΜΑΤ, με τη δο-

λοφονική επίθεση απέναντι σε αυτούς

που έχουν αυτές τις “αυταπάτες”, έκα-

ναν την υπόλοιπη δουλειά».

Πόσες ιδιωτικοποιήσεις έχετε συμφωνήσει;;

9 λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, 23 οι Ευρωπαίοι!!!
Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Nίκου Χουντή

Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης στα

κράτη μέλη που δεν δέχονται πρόσφυγες

Ζητάει η ευρωβουλευτής Ελ. Βόζεμπεργκ

Ενισχύεται ο αντιδραστικός

κανονισμός του Δουβλίνου κι

ο εγκλωβισμός προσφύγων

και μεταναστών στην Ελλάδα

Ο εγκλωβισμός προσφύγων και μετα-

ναστών στη "χώρα πρώτης υποδο-

χής" ενισχύεται από την ανακοίνωση

της Επιτροπής για το νέο κανονισμό

του Δουβλίνου και το λεγόμενο

"Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου",

τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

Κώστας Παπαδάκης στη σχετική συ-

ζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοι-

νοβουλίου στο Στρασβούργο. 

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του

ΚΚΕ στην ομιλία του ανέφερε τα πα-

ρακάτω :

"Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής συ-

νιστούν ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση

του αντιδραστικού κανονισμού του

Δουβλίνου. Για το άσυλο υπερισχύει

η ευθύνη της "χώρας πρώτης υποδο-

χής" όπως είναι η Ελλάδα και σε

αυτή πλέον και με τη βούλα θα εγ-

κλωβίζονται πρόσφυγες και μετανά-

στες. 

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αρ. Πρωτ.: 143975/11-05-2016
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει
Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλε-
κτρονικό Διαγωνισμό ανάδειξης
αναδόχων για την προμήθεια “Ηλε-
κτρολογικού Υλικού” ετών 2016-
2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθη-
ναίων για το χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της Σύμβασης έως
την 31-12-2017. Κριτήριο κατακύ-
ρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για
το σύνολο των ποσοτήτων των άρ-
θρων έκαστης ομάδας ή για το σύ-
νολο των άρθρων όλων των
ομάδων. Συνολικός προϋπολογι-
σμός: 3.999.986,82 € συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α 23%.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 16.05.2016 και ώρα
08:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών: 22.06.2016 και ώρα
13:00
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
(άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.
4281/2014) στο Διαγωνισμό, ορίζε-
ται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από

την Υπηρεσία δαπάνης, για έκαστη
ομάδα ή για όλες τις ομάδες που
επιθυμούν να συμμετάσχουν οι εν-
διαφερόμενοι, χωρίς Φ.Π.Α.
Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης
ορίζεται το χρονικό διάστημα από
την υπογραφή της έως την
31/12/2017. Ο συμβατικός χρόνος
παράδοσης των ειδών ορίζεται
εντός ενενήντα (90) ημερολογια-
κών ημερών με τμηματικές παραδό-
σεις από την υπογραφή της
Σύμβασης, οι οποίες θα προσδιορί-
ζονται από την καθ’ ύλην αρμόδια
Υπηρεσία (Δ/νση Ηλεκτρολογικού).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί
προμηθευτές των ζητουμένων υλι-
κών υπό τις προϋποθέσεις που τί-
θενται στην Διακήρυξη.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό,
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-
ρείς (Προμηθευτές), απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χο-
ρηγούμενη από πιστοποιημένη
Αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλε-
κτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ -
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολου-
θώντας την αντίστοιχη διαδικασία
εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούν-
ται να υποβάλλουν τα ζητούμενα
κατά περίπτωση δείγματα, όπως
αυτά αναφέρονται στο άρθρο 21
της Διακήρυξης, εντός τριών (3) ερ-
γάσιμων ημερών από την ηλεκτρο-
νική υποβολή της προσφοράς.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν
τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.

3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 3801/2009).
Πληροφορίες για την παραπάνω
Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προ-
μηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δη-
μοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου
9, 1ος όροφος, τηλ. 2105223142
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα
Πάλλη Καλλιόπη, e-mail:
k.palli@athens.gr.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση του Δήμου Αθηναίων
www.cityofathens.gr.,ενώ περίληψη
της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια
στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/, στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και
στον εγχώριο τύπο.
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
13.05.2016.
Η ΕΛΜΑ όπως δημοσιεύσει την πα-
ρούσα περίληψη διακήρυξης την
13.05.2016 σε: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 13.05.2016 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ 13.05.2016 
Φ.Ε.Κ. 13.05.2016
Ο Δήμος σε: ΑΜΑΡΥΣΙΑ 13.05.2016
ΕΒΔΟΜΗ 14.05.2016 ΕΒΕΑ, ΕΒΕΘ,
ΕΒΕΠ
και στο portal του Δήμου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.g - www.vvv.gov.gr
Βούλα:  9-5-2016
Aρ. Πρωτ.:  17881

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολο-
γισμού , σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 30/2016 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»,
προϋπολογισμού 39.999,99€ και πιο συγκεκριμένα στον πλήρη καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδά-
των στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όλοι οι καθαρισμοί θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας, όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση. Τα προς καθαρισμό φρεάτια υδροσυλλογής είναι
φρεάτια με εσχάρες αλλά και φρεάτια με πλευρικό άνοιγμα (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ). Όλες οι εργασίες καθαρισμού
των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον πιο πρόσφορο, εκάστοτε τρόπο, και χωρίς να επέλθει ουδεμία
φθορά η βλάβη στα φρεάτια και τους αγωγούς. Σε ενάντια περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης
των φθορών και βλαβών ανήκει στον Ανάδοχο. Στο αντικείμενο της εργασίας, συμπεριλαμβάνεται και ο καθαρισμός
αγωγών κλειστής διατομής από φερτές ύλες. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις οδούς που φαί-
νονται στον πίνακα ανά Δημοτική Ενότητα που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ.αρ. 30/2016 μελέτης της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
CPV1: 90641000-2
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α Είδος Εργασιών Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη (Ευρώ)

Μέτρησης Μονάδας
(Ευρώ) Μερική Ολική

Δαπάνη Δαπάνη
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 

με πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 
Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος. ΤΕΜ 70,00 41,20 2.884,00

2. Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με 
πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 
Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα ΤΕΜ 120,00 20,60 2.472,00

3. Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου 
τύπου Α ενός ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγμα) ΤΕΜ 430 25,80 11.094,00

4. Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Α με εσχάρα Για κάθε επιπλέον άνοιγμα 
φρεατίου τύπου Α ΤΕΜ 1.300 10,30 13.390,00

5. Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, 
ωοειδών & κυκλικών αγωγών κλειστής διατομής Μ3 80,00 33,50 2.680,00

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 32.520,00

ΣΤΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 0,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 32.520,32

Φ.Π.Α. 23 % : 7.479,67
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   39.999,99

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  30/2016 και την με αρ. Πρωτ.  16943/26-4-2016 (ΑΔΑ : ΩΙΔΥΩΨΖ-5Η6) σχετική Διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη  26-05-2016 με
ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία
λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη

απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περί-
πτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ,
ήτοι ποσό 650,41€. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 16-5-2016 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 2294321000 –
2294321033
Fax: 22940 23481
Επικοιν. : Τζιβιτζής Σταύρος 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.: 3580
Ραφήνα 4/5/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαμηλότερη τιμή, με συμ-
πλήρωση τιμολογίου σε ευρώ (€), με
αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟ-
ΦΗΣ ΖΩΩΝ με Αρ. Μελέτης 07/2016
προϋπολογισθείσης αξίας 19.988,00
πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι  συνολικής
αξίας  24.585,24 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένου του  Φ.Π.Α. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου υπάρ-
χει δε εξασφαλισμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους
2016 με Κ.Α 15.6699.02 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτι-
κής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου επί της οδού
Αραφηνίδων Αλών 12 ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής στις 19/5/2016
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10.30΄π.μ
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών). Οι προσφορές θα υπο-
βληθούν με συμπλήρωση
τιμολογίου στο έντυπο της υπηρε-
σίας και θα κατατεθούν στο πρωτό-
κολλο του Δήμου Ραφήνας -
Πικερμίου (Αραφηνίδων Αλών 12,
Ραφήνα). Μετά τις 10.30΄π.μ καμία
προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

Επίσης δύναται οι προσφορές να
σταλούν ταχυδρομικά ή δι΄ άλλου
τρόπου μέχρι και της προηγουμέ-
νης του διαγωνισμού εργασίμου
ημέρας. Προσφορές που κατατέθη-
καν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δε-
κτές.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει
το 2% άνευ του Φ.Π.Α ήτοι
(399,76€) του αντίστοιχου προϋπο-
λογισμού των υπό προμήθεια ειδών
σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανο-
νισμού προμηθειών.
Η παραλαβή των υπό προμήθεια
ειδών θα γίνει εντός του έτους 2016
σε  χρονικά διαφορετικές περιόδους,
τις οποίες θα ορίσει η οικεία επι-
τροπή, όπου θα παραλειφθούν οι πο-
σότητες των υλικών που
περιγράφονται στην μελέτη σύμφωνα
με τις ανάγκες του Δήμου. 
Ο χρόνος  παράδοσης των υπό προ-
μήθεια υλικών αρχίζει σε 20 ημέρες
από την υπογραφή της σύμβασης.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφο-
ρών θα είναι η Ελληνική.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας, θα γί-
νουν σύμφωνα με τις παρακάτω
διατάξεις με όποια τροποποίηση
αυτές ισχύουν σήμερα:
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
• Το Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων». 
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προ-
μήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
• Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η
παράγραφο του 20ου άρθρου. 
• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα  Καλλικράτης». 
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικη-
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ-
γεια» και άλλες διατάξεις». 
• Το Π. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-
6-2003) «Προσαρμογή της ελληνι-
κής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την κα-
ταπολέμηση των καθυστερήσεων
στις εμπορικές συναλλαγές».
Οι σχετικές εγκύκλιοι που δεν έρ-
χονται σε αντίθεση με τις παρα-
πάνω διατάξεις.  
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν
οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από το Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου και συγκε-
κριμένα από τον κ. Κάκαρη Ευάγ-
γελο ή τον κ. Τζιβιτζή Σταύρο   στα
Tηλ. 2294321033-35  & Φαξ.
2294023481.
Η πλήρης Διακήρυξη του πρόχειρου
διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον πί-
νακα ανακοινώσεων του Δημαρ-
χείου Ραφήνας-Πικερμίου, στον
διαδικτυακό τόπο του Δήμου
(http://www.rafina-pikermi.gr) και στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ. (http://www.eprocure-
ment.gov.gr) την Παρασκευή
13/5/2016 ημέρα πρώτης δημοσίευ-
σης σε εφημερίδες.
Ραφήνα 4 / 5 /2016

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Πιστικίδης

ΑΔΑ: 662ΨΩΞΚ-8ΘΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 11-05-2016
Αρ. πρωτ.: 15145

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημό-
σιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνι-
σμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσ-
σει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός
Δημόσιος Ανοιχτός Διεθνής Διαγω-
νισμός για την ανάθεση της προμή-
θειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών
κρεοπωλείου για τις ανάγκες του
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής
Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας
Δήμου Παλλήνης» συνολικής προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.121.43
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13% και αφορά την προμήθεια

2.440,00 κιλών μοσχαρίσιου κιμά
και 3.500 κιλών κοτόπουλου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος με ημερομηνία ανάρτη-
σης της διακήρυξης την 13/05/2016,
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 24/06/2016 και ώρα
15:00 και ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών την
30/06/2016 και ώρα 11π.μ., μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της Αναθέτου-
σας Αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετά-
σχουν στον διαγωνισμό οφείλουν
να προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής που θα αναλογεί
σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%)
επί του προϋπολογισμού της μελέ-
της, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 586,22 ευρώ.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην
εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ.,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας βαρύνει τον
ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τις ανα-
ζητούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr με αριθμό
συστήματος 23585.

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

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

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

Μικρή χρονική αναβολή

στην εφαρμογή ρυθμίσεων

που προβλέπουν κατάρ-

γηση του Αγγελιοσήμου,

ανακοίνωσε το μεσημέρι

της Κυριακής 8 Μαΐου στη

Βουλή ο υπουργός Εργα-

σίας Γεώργιος Κατρούγκα-

λος. Ως προς το Αγγελιό-

σημο – η κατάργηση του

οποίου προβλεπόταν άμεσα

με την ψήφιση του νομο-

σχεδίου, χωρίς να προβλέ-

πεται κάλυψη του «κενού»

που δημιουργείται- ο Γ. Κα-

τρούγκαλος είπε πως θα

ισχύσει από την 1 η Αυγού-

στου, με στόχο την αντικα-

τάστασή του ως πόρου για

τον ΕΔΟΕΑΠ.

Barcode σε εφημερίδες &

περιοδικά

Με δυο ακόμη μεταμεσονύ-

χτιες τροπολογίες στο

ασφαλιστικό νομοσχέδιο η

κυβέρνηση προχωρά στο

μέτρο τοποθέτησης barcode

στον Έντυπο Τύπο για τον

έλεγχο των κυκλοφοριών

και την καλύτερη κατανομή

της διαφημιστικής δαπάνης,

ενώ ορίζει πως πρέπει οι

επιχειρήσεις του χώρου να

υποβάλλουν στοιχεία για το

κόστος των «προσφορών»

που συνοδεύουν τα έντυπα

τους.

Αναλυτικότερα, οι τροπολο-

γίες αφορούν τις εφημερί-

δες και τα περιοδικά

έντυπα, όπου «καθιερώνε-

ται για όλα τα έντυπα, ει-

δική σήμανση γραμμικού

κώδικα ή εικονοστοιχείο

(Barcode–Pixel) που πρέπει

να φέρουν σε ευδιάκριτο

εξωτερικό σημείο».

Όπως είχε αναφέρει παλαι-

ότερα σε συνέντευξή του ο

πρωθυπουργός, η ρύθμιση

κρίθηκε αναγκαία προκειμέ-

νου να αποφεύγονται φαι-

νόμενα αλλοίωσης (προς τα

πάνω) των πραγματικών

αριθμών πώλησης φύλλων.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με

την διάταξη θα πληρώσουν

πρόστιμο από 1.000 εως

10.000 ευρώ.

Επιπλέον, «οι εκδότριες επι-

χειρήσεις ημερήσιου και πε-

ριοδικού Τύπου

υποχρεούνται να υποβάλ-

λουν στοιχεία κόστους των

αγαθών που περιλαμβάνον-

ται στις εκδόσεις τους ως

«προσφορές».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟ-
ΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ
2016 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕ-
ΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Αρ. Μελ. 04/2016
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14886/9-05-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
378.406,53 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσ-
σει ανοιχτό  διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου: «ΠΛΑΚΟ-
ΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟ-
ΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με προϋπο-
λογισμό 378.406,53 ευρώ (με
Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από την ακό-
λουθη  κατηγορία εργασιών :
• κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προ-
ϋπολογισμό 307.647,58 € (εργα-
σίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15% και αναθεώρηση),
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν το έντυπο οικονομι-
κής προσφοράς, από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης
(Δευτέρα-Παρασκευή κατά τις
ώρες 8:00-14:00), μέχρι και την
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.652,
FAX επικοινωνίας: 210.66.04.643,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω-
νία: Δήμητρα Μπίθα & Βασιλική Αλ-

τανοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12
Γέρακας), στα γραφεία Τεχνικών
Υπηρεσιών, την 7η Ιουνίου 2016
ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παρα-
λαβής των προσφορών τις 10.00
π.μ. και το σύστημα υποβολής προ-
σφοράς που περιλαμβάνει «το σύ-
στημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά ομάδες» του άρ-
θρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγ-
γεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που κα-
λύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου 
• τάξεις 1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ κατά τα
λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της διακήρυξης.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυη-
τικής επιστολής ύψους 6.152,95
ΕΥΡΩ, η οποία θα ισχύει το λιγό-
τερο για διάστημα εννιά (9) μηνών
και 30 ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννιά (9) μήνες από την ημε-
ρομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του
Ν. 3669/2008.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από
πόρους του Δήμου Παλλήνης για
τα έτη 2016-2017. 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 2294321000 –
2294321033
Fax: 22940 23481
Επικοιν. : Τζιβιτζής Σταύρος 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.: 3581
Ραφήνα 4/5/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡ-
ΜΙΟΥ, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με σφραγι-
σμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
με συμπλήρωση τιμολογίου σε
ευρώ (€), με αντικείμενο την ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ με
Αρ. Μελέτης 28/2016 προϋπολογι-
σθείσης αξίας 42.128,24€ συμπερι-
λαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου υπάρχει
δε εξασφαλισμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του έτους 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ρα-
φήνας - Πικερμίου επί της οδού
Αραφηνίδων Αλών 12 ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής στις 19/5/2016
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.30΄μ.μ
(ώρα λήξης παράδοσης των προ-
σφορών). Οι προσφορές θα υπο-
βληθούν με συμπλήρωση
τιμολογίου στο έντυπο της υπηρε-
σίας όπως αυτό αναφέρεται στην
υπ΄αριθμ. 28/2016 μελέτη της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και θα
κατατεθούν στο πρωτόκολλο του
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Αρα-

φηνίδων Αλών 12, Ραφήνα). Μετά
τις 12.30΄μ.μ καμία προσφορά δεν
θα γίνεται δεκτή. Επίσης δύναται οι
προσφορές να σταλούν ταχυδρο-
μικά ή δι΄ άλλου τρόπου μέχρι και
της προηγουμένης του διαγωνι-
σμού εργασίμου ημέρας. Προσφο-
ρές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα
δεν γίνονται δεκτές.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής υπέρ του συμμε-
τέχοντος για ποσό που θα καλύπτει
το 2% άνευ του Φ.Π.Α ήτοι
(686,00€) του αντίστοιχου προϋπο-
λογισμού των υπό προμήθεια ειδών
σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανο-
νισμού προμηθειών.
Ο χρόνος  παράδοσης των υπό προ-
μήθεια υλικών αρχίζει σε δέκα
πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και θα ολοκληρωθεί
σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέ-
ρες από την υπογραφή της.
Η γλώσσα σύνταξης των προσφο-
ρών θα είναι η Ελληνική.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
εκτέλεση της προμήθειας, θα γί-
νουν σύμφωνα με τις παρακάτω
διατάξεις με όποια τροποποίηση
αυτές ισχύουν σήμερα:
• Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 
• Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
• Το Ν. 3463/8-6-2006 (ΦΕΚ 114 Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων». 
• Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προ-
μήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
• Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η
παράγραφο του 20ου άρθρου. 
• Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
• Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικη-
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ-
γεια» και άλλες διατάξεις». 
• Το Π. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α’/5-
6-2003) «Προσαρμογή της ελληνι-
κής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την κα-
ταπολέμηση των καθυστερήσεων
στις εμπορικές συναλλαγές».
Οι σχετικές εγκύκλιοι που δεν έρ-
χονται σε αντίθεση με τις παρα-
πάνω διατάξεις.  
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι
ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες από το Γραφείο Προμη-
θειών του Δήμου και συγκεκριμένα
από τον κ. Κάκαρη Ευάγγελο ή τον κ.
Τζιβιτζή Σταύρο   στα Tηλ.
2294321033-35  & Φαξ. 22940-23481
Η πλήρης Διακήρυξη του πρόχειρου
διαγωνισμού, θα αναρτηθεί στον πί-
νακα ανακοινώσεων του Δημαρ-
χείου Ραφήνας-Πικερμίου, στον
διαδικτυακό τόπο του Δήμου
(http://www.rafina-pikermi.gr) και στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ. (http://www.eprocure-
ment.gov.gr) την Παρασκευή
13/5/2016 ημέρα πρώτης δημοσίευ-
σης σε εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος
Βασίλειος Πιστικίδης 

Κατάργηση του Αγγελιοσήμου από τον Αύγουστο

Barcode σε εφημερίδες & περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                          
Ζεφύρου 2,  Τ.Κ.  16673  ΒΟΥΛΑ                                               
Τηλ; 213 2019918
Fax:  210 8950421
Βούλα, 09/05/2016
Αρ. Πρωτ. 137

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για την εκμίσθωση του σχολικού
κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχο-
λείου Βάρης)
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου
του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Βάρης
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-

φεία της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη
Βούλα, οδός Ζεφύρου 2, στις 21
Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
13:00           
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν
τις αιτήσεις τους στο γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής μέχρι και την
21η Ιουνίου 2016 και ώρα 12:30
Τους όρους της διακήρυξης θα πα-
ραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι
τις εργάσιμες ημέρες από το Γρα-
φείο της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ζε-
φύρου 2, Βούλα (τηλ. 213-
2019918) 10:00 – 14:00, καθώς και
από το γραφείο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου  Βάρης  (τηλ. 210-
8971502) μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ
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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

O Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος δεν γνωρίζει σύνορα

Τι είναι ο Λύκος

Υπάρχουν δύο κοινές μορφές λύκου: ο δισκοειδής και ο συ-

στηματικός. Ο δισκοειδής λύκος είναι μια ασθένεια του

δέρματος, που συχνά είναι χρόνιος και οδηγεί στην δημι-

ουργία ουλών. Μπορεί να περιορίζετε στο δέρμα και να μην

συνδέεται με παθήσεις άλλων συστημάτων του οργανι-

σμού. Σε άλλες περιπτώσεις ο δισκοειδής λύκος μπορεί να

αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της συστηματικής

μορφής του λύκου. 

Τι προκαλεί τον Λύκο

Δεν γνωρίζουμε τα αίτια που προκαλούν τον λύκο. Οι για-

τροί και οι επιστήμονες συμφωνούν ότι είναι μια αυτοάνο-

σος πάθηση. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι η φυσική

άμυνα του οργανισμού σας εναντίον της πάθησης. Έτσι

λοιπόν, αυτοάνοση ασθένεια είναι αυτή η οποία εναντίων

των ιστών του ίδιου του οργανισμού σας. Κάτω από φυσιο-

λογικές συνθήκες, αναπτύσσονται προστατευτικές ουσίες

(αντισώματα) που κυκλοφορούν στο αίμα σας για να κατα-

πολεμήσουν π.χ. τα βακτηρίδια που εισέβαλαν στον οργα-

νισμό σας. Στο λύκο μπορεί να σχηματίζονται αντισώματα

ακόμη και χωρίς την παρουσία ξένων ουσιών όπως τα βα-

κτηρίδια. Αυτά τα αντισώματα ονομάζονται αυτοαντισώ-

ματα, επειδή επιτίθενται στους ιστούς του ίδιου του

οργανισμού. Αυτό με την σειρά του προκαλεί φλεγμονή και

βλάβη στους ιστούς του ίδιου του οργανισμού και μπορεί

να καταλήξει στα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν τα

άτομα με λύκο. Τι προκαλεί την αλυσίδα των γεγονότων

που οδηγεί σε αυτή την ανώμαλη αντίδραση είναι άγνω-

στο.

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (Σ.Ε.Λ) δεν γνωρίζει

σύνορα. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας, το οποίο

προσβάλλει ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, του φύλου

και της ηλικίας. Αυτό είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας κατά του Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου, η οποία

εορτάζεται στις 10 Μαΐου κάθε χρόνο.

Ο Σ.Ε.Λ. επισημαίνει η Αθανασία Παππά, Πρόεδρος της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) προ-

σβάλλει άνδρες και γυναίκες, με τις ηλικίες υψηλού

κινδύνου να είναι 15-45 ετών και τη συχνότητα στις γυναί-

κες να είναι εννεαπλάσια απ’ ότι στους άνδρες.

O Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (Σ.Ε.Λ) ή «Λύκος»

όπως κοινώς αποκαλείται, είναι μία χρόνια αυτοάνοση

νόσος, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου υπε-

ρενεργοποιείται. Παράγονται αντισώματα και μπορεί να

προσβάλει οποιοδήποτε όργανο του σώματος, π.χ. αρθρώ-

σεις, νεφρούς, καρδιά, πνεύμονες, με οποιονδήποτε τρόπο

και οποιαδήποτε στιγμή, συχνά δε με απρόβλεπτες συνέ-

πειες που μπορεί να αλλάξουν ριζικά τη ζωή του νοσούντα.

Ο «Λύκος» τονίζει η Aθ. Παππά, δεν είναι κληρονομική

ούτε μεταδοτική νόσος, ενώ για την αντιμετώπισή του ση-

μείο κλειδί είναι η έγκαιρη διάγνωση η οποία γίνεται κυρίως

από το ρευματολόγο.

Κόπωση, αίσθημα κακουχίας, δερματικά εξανθήματα, π.χ.

η «πεταλούδα», δηλαδή το εξάνθημα στα μάγουλα και τη

μύτη, απώλεια μαλλιών, αλλά και πιο ανησυχητικά, όπως η

πλευρίτιδα, η νεφρική νόσος, η φλεγμονή του εγκεφάλου,

θρομβώσεις σε φλέβες ή αρτηρίες είναι μερικά από τα βα-

σικά συμπτώματα της νόσου.

Η αντιμετώπιση της νόσου χρήζει πολλές φορές γιατρών

διαφόρων ειδικοτήτων (νεφρολόγο, αιματολόγο, πνευμο-

νολόγο κ.λπ.), ενώ η θεραπεία εξαρτάται από το όργανο

που πάσχει και εξατομικεύεται. Βασίζεται δε στη χρήση

ποικίλων φαρμάκων (κορτικοστεροειδών, ανθελονοσιακών,

ανοσοκατασταλτικών και αντιπηκτικών). Τελευταία εγκρί-

θηκε και ένα νέο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο μετριά-

ζει τις εξάρσεις της ασθένειας και τη φλεγμονή των μυών

και σε μικρότερο βαθμό μπορεί να αποτρέψει τις οργανικές

βλάβες. Το FDA εκτιμά ότι το φάρμακο θα βοηθήσει μόλις

1 στους 11 νοσούντες στους οποίους χορηγείται. Επι-

πλέον, η αποτελεσματικότητά του είναι αμφίβολη στους νο-

σούντες της μαύρης φυλής, οι οποίοι πλήττονται από ΣΕΛ

σε δυσανάλογα υψηλά ποσοστά.

Περισσότερες πληροφορίες :

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α www.arthritis.org.gr τηλ. :210 8237 302

www.thalia.gr τηλ. : 22410 31290
Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α.) είναι ένας

κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός αναγνωρισμένος από το

κράτος. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα. Μέλη της ΕΛ. Ε. ΑΝ. Α. είναι

κυρίως άτομα που νοσούν από Ρευματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, Ρευ-

ματολόγοι και ιατροί που ενδιαφέρονται για τις ρευματικές παθήσεις

και άτομα που ενδιαφέρονται να συμπαρασταθούν σε αυτούς που πά-

σχουν ρευματικά αυτοάνοσα νοσήματα. Όλα τα μέλη εργάζονται εθε-

λοντικά.

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα εκπροσωπεί την Ελλάδα

ως οργάνωση κοινωνικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή οργάνωση

EULAR (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Aντιρευματικού Αγώνα), PARE (Ευρω-

παϊκό Σύλλογο Νοσούντων από ρευματικά νοσήματα) στο Διοικητικό

Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει, κατόπιν εκλογής, μέλος της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. 

Σημειώνεται ότι η ΕΛΕΑΝΑ είναι επίσημο μέλος του Ευρωπαϊ-

κού Οργανισμού κατά του Σ.Ε.Λ. (LUPUS EUROPE)

Στα πλαίσια της συνεχούς φροντίδας της υγείας των

μελών των ΚΑΠΗ με σκοπό την πρόληψη, την ενη-

μέρωση, την αγωγή υγείας, και την έγκαιρη διά-

γνωση ασθενειών, σας ενημερώνουμε ότι για τον

μήνα Απρίλιο το πρόγραμμα Εθελοντών Γιατρών στα

ΚΑΠΗ θα είναι το εξής:

H Εθελόντρια Παθολόγος Αγγελική Παπαμιχαήλ:

Πέμπτη 12 Μαΐου 10 π.μ. - 11:30 π.μ θα βρίσκεται

στο ΚΑΠΗ Βάρης

Πέμπτη 19 Μαΐου 10 π.μ. - 11:30 π.μ  στο ΚΑΠΗ

Βουλιαγμένης

Πέμπτη 26 Μαΐου 10 π.μ. - 11:30 π.μ στο ΚΑΠΗ

Βούλας

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι Κος Νικό-

λαος Σουλιώτης ή κα Ευσταθία Σορολή θα επισκέ-

πτονται: 

Κάθε Δευτέρα και ώρα 8.30-10 π.μ στο ΚΑΠΗ

Βάρης.

Κάθε Τρίτη και ώρα 8.30-10 π.μ στο ΚΑΠΗ Βούλας.

Κάθε Τετάρτη και ώρα 8.30 -10 π.μ στο ΚΑΠΗ Βου-

λιαγμένης

Oι Εθελοντές Ιατροί - Γεώργιος Φλεβαράκης – Ορ-

θοπεδικός Χειρουργός και η Ντόγκα Αναστασία –

Φυσίατρος θα επισκεφθούν: 

Την Παρασκευή 13 Μαΐου και ώρα 9.00 – 11.00 π.μ

το ΚΑΠΗ Βάρης.

Την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 9.00 – 11.00 π.μ

το ΚΑΠΗ Βούλας. 

Η Εθελόντρια Διαιτολόγος Μαρίνα Μουγκρίδου θα

βρίσκεται στο ΚΑΠΗ Βάρης την Παρασκευή 20

Μαΐου από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ.

Οι συναντήσεις θα γίνονται μόνο κατόπιν Ραντεβού

στο τηλέφωνο : 210-9839350

Τα μέλη των ΚΑΠΗ Βούλας και Βουλιαγμένης μπο-

ρούν να επισκέπτονται τη διαιτολόγο, στο ιατρείο

της κάθε Δευτέρα από τις 11:00 π.μ έως τις 2:00 μμ

μόνο κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο210-9839350.

Οι επισκέψεις είναι δωρεάν εφόσον δεν ξεπερ-

νούν σε συχνότητα τη μία φορά το μήνα.

Τέλος, θα γίνονται δωρεάν ιατρικές επισκέ-

ψεις στο Ιατρικό Κέντρο, Διγενή 12, Βούλα
(τηλ. 210-8951194) κάθε Δευτέρα από τις 4:00 μμ

έως τις 6:00 μμ από τις εξής ειδικότητες:

Ιάσονας Πετρουτσάς - Ορθοπεδικός

Λεωνίδας Πιλιλίτσης - Πνευμονολόγος

Ελένη Γκρεκίδου Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός

Πρόγραμμα δημόσιας υγείας στο Δήμο 3Β
Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στο Ιατρικό Κέντρο, Διγενή 12, Βούλα
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Απόλυτη κυριαρχία για την ομάδα των Νέων Γυναι-

κών του ΝΟΒ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 5-8

Μαΐου 2016, αφού  τα κορίτσια επικράτησαν στον με-

γάλο τελικό της αντίστοιχης ομάδας του Ολυμπιακού

με σκόρ 7-6.

Με την καθοδήγηση της Αλεξίας Καμμένου και με

βοηθό την Κική Λιόση, οι αθλήτριες μετά απο επίπο-

νες προπονήσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς κα-

τάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα και να σηκώσουν

την κούπα στο κολυμβητήριο του Λαιμού!

Σύνθεση ομάδας

Ξενάκη Ελενα, Χυδηριώτη Ιωάννα, Ντάσιου Μαρία

Ζοφώλη Νιόβη, Πρωτοπαππά Ελισάβετ, Σελετοπού-

λου Μαριαλένα, Μαυρωτά Ιφιγένεια, Μαυρωτά Αμα-

λία, Ζοφώλη Βικτώρια, Βαρελίδη Ζωή, Αντωνιάδη

Έλενα, Μαστρόκαλου Μαριάννα, Κοκκινάκη Ηλιάννα

Ιωαννίδη Άρτεμις, Σταυρίδου Ελπίδα, Κοτσιώνη Μα-

ρίνα, Ζερουνιάν Μαρία Χριστίνα, Μανιάτη Δήμητρα,

Κουλουμπή Χριστιάννα, Νικολοπούλου Ευαγγελία,

Μαρινοπούλου Χριστίνα, Αθανασίου Έρσα

Πρωταθλήτριες Ελλάδας οι γυναίκες του ΝΟΒ

Τα δύο πρώτα φαβορί, για την κα-

τάκτηση του Πανελλήνιου ομαδι-

κού πρωταθλήματος κορασίδων, ο

ΑΡΗΣ 2006 και τα ΧΑΝΙΑ έφτασαν

πράγματι στον τελικό.

Επαναλήφθηκε, το ίδιο σκηνικό με

πέρυσι διότι και τότε ο ΑΡΗΣ 2006

κατέβαλλε το Σωματείο της Κρήτης

με 3-1, όπως έγινε και φέτος.

Η ομάδα του ΑΡΗ ήταν ανώτερη

και δεν απειλήθηκε πραγματικά.

O ΑΡΗΣ με προπονητή τον Κων-

σταντίνο Κωστόπουλο είχε στη

σύνθεσή του την ΕΛΛΗ ΦΙΣΕΡ,

την ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ, την

ΦΟΙΒΗ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ και τη ΧΡΙ-

ΣΤΙΝΑ ΚΑΜΠΟΡΟΥΔΗ.

Η ομάδα του ΑΡΗ κυριάρχησε αρ-

χικά στο πρώτο γκρουπ καταβάλ-

λοντας την ομάδα ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΤΡΩΝ με 3-1 και την Χ.Α.Ν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΦΑΡΟ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με 3-0.

Στα ημιτελικά συνάντησε τον ΒΥ-

ΡΩΝΑ που τον νίκησε με 3-1 ενώ

με το ίδιο σκορ κέρδισε και στον

τελικό την ομάδα των ΧΑΝΙΩΝ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο πα-

νελλήνιος τίτλος έρχεται για 4η

συνεχόμενη χρονιά στη Βούλα

δεδομένου ότι το πρωτάθλημα του

2012-2013 το είχε κατακτήσει ο

Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Το τριήμερο 6-7-8 Μαΐου έκλεισε

εντυπωσιακά για την επιτραπέζια

αντισφαίριση Βούλας. Η ΕΛΛΗ

ΦΙΣΕΡ κατέλαβε την 1η θέση στα

ατομικά, η ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΑ-

ΤΟΥ την 2η, η ΦΟΙΒΗ ΠΕΧΛΙΒΑ-

ΝΙΔΗ την 3η και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΜΠΟΡΟΥΔΗ την 6η.

Το δίδυμο ΦΙΣΕΡ-ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ

κατέκτησαν το Πανελλήνιο Πρω-

τάθλημα Κορασίδων. 

ΤΡΙΤΟΣ ΣΕΡΙ ΤΙΤΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ 2006

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

Αθλητική Άνοιξη στο

Δήμο Παλλήνης

Η Αθλητική Άνοιξη 2016, πραγματοποιείται μεταξύ 9

Μαΐου και 13 Ιουλίου στα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου

Παλλήνης.

Το πρόγραμμα αποτελείται

από μια σειρά Δημοτικών

και Διαδημοτικών αγώνων

με την συμμετοχή μαθη-

τών Δημοτικών και Γυμνα-

σίων του Δήμου καθώς και

των Αθλητικών τμημάτων

του Δήμου.   

Παράλληλα πραγματοποι-

ούνται οι τελικές εκδηλώ-

σεις και οι βραβεύσεις των

Αθλητικών προγραμμάτων

του Δήμου Παλλήνης.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ & Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Λήξη 14 Μαΐου 016, ώρα έναρξης  17:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ & ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALLDAYΒΟΛΕΪ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/05/2016  ώρα έναρξης 09:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALLDAYΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/05/2016 ώρα έναρξης 09:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ
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Από τη στιγμή που ένα έργο κατα-

σκευάζεται με δικά μας χρήματα, θε-

ωρείται Δημόσιο. Συνεπώς, την

ευθύνη της φύλαξης και της συντήρη-

σής του έχει το κράτος, είτε μέσω

ενός δημόσιου οργανισμού, είτε μέσω

της Αυτοδιοίκησης. Γιατί το λέω αυτό;

Πριν κάποια χρόνια η Γενική Γραμμα-

τεία Αθλητισμού, έτσι γιατί της «γού-

σταρε», εντελώς απρογραμμάτιστα,

κατασκεύασε ένα κλειστό Γυμναστή-

ριο στην Παιανία, για τις ανάγκες του

ΣΕΓΑΣ και της Ομοσπονδίας Βόλεϊ.

Το έργο χρησιμοποιήθηκε κάποιες

λίγες φορές, χωρίς να έχει ολοκλη-

ρωθεί και βέβαια χωρίς να έχει γίνει

παράδοση. Στη συνέχεια το Γυμνα-

στήριο εγκαταλείφθηκε στην τύχη

του. Έτσι όπως το ακούτε…

Το αποτέλεσμα ήταν να λεηλατηθεί.

Δεν έμεινε τίποτα μέσα, εκτός από

τους 4 τοίχους, γιατί δεν μπορούσαν

να τους σηκώσουν κι αυτούς. 

Μάλιστα, σήμερα, όπως με πρόσφατο

ρεπορτάζ ανέδειξε η “Εβδόμη” έχει

μετατραπεί σε απέραντη χωματερή!!

Τώρα έχει ξεκινήσει πάλι η κουβέντα

μεταξύ του ΣΕΓΑΣ και του Υπουρ-

γείου Αθλητισμού για το κλειστό της

Παιανίας. Για να έχουν οι αθλητές (με

το δίκιο τους) έναν δικό τους κλειστό

χώρο. Αυτό πάει να πει, ότι πάλι

εμείς, οι εξαθλιωμένοι και πεινασμέ-

νοι, θα πληρώσουμε για την ανακατα-

σκευή του Γυμναστηρίου, χωρίς να

πληρώσουν τίποτα αυτοί που το άφη-

σαν να καταστραφεί. Και κάτι ακόμα.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)

του οποίου οι εργασίες ξεκίνησαν στα

μέσα της δεκαετίας του ‘70 και παρα-

δόθηκε το 1985 για το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, έγινε

κυρίως για να εξυπηρετεί τις ανάγκες

του κλασσικού αθλητισμού, αλλά και

άλλων αθλημάτων. Σήμερα έχει γίνει,

με τις ευλογίες όλων και του ΣΕΓΑΣ,

«κατάληψη» από την ΚΑΕ Ολυμπια-

κός, μία επιχείρηση, μη αθλητική,

αφού δεν παράγει αθλητισμό.

Η «αριστερή» κυβέρνηση διστάζει να

επέμβει, ενώ ο ΣΕΓΑΣ περιορίζεται

στο να στέλνει προσωπικά «ραβασά-

κια» στον πρωθυπουργό, ζητώντας

βοήθεια. Αντί να μπει μπροστά, και με

το κύρος που έχει ως Ομοσπονδία να

δημιουργήσει, μαζί με τις άλλες Ομο-

σπονδίες, ένα διεκδικητικό κίνημα για

τις πολλές ανάγκες που έχει ο Αθλη-

τισμός. Δυστυχώς, οι συμβιβασμοί

δεν οδηγούν πουθενά...

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οι αθλητικοί χώροι λεηλατούνται

και εμείς…. πληρώνουμε

Τέννις Festival στο Κορωπί

Αγώνες Τέννις και

Παιδική Λογοτεχνία

Ο Ομιλος Αντισφαίρισης Κορωπίου οργανώνει διή-

μερο με αγώνες τέννις για παιδιά, αλλά και παράλλη-

λες εκδηλώσεις με παιδική Λογοτεχνία

Σάββατο 14/5, από τις ώρα 10.00 το πρωί αγώνες Τέν-

νις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων.

9μ.μ. Αγωνες Επιδειξης Προπονητών τέννις

ώρα 12.00 “Χτύπα ξύλο”, συζήτηση με τη συγγραφέα

Κατερίνα Σέρβη. 

ώρα 13.00 “Το άτυχο δάκτυλο”, τα παθήματα του δά-

τυλου που είναι ¨”άτυχο”.

ώρα 17.00 Εικαστικό παιχνίδι για παιδιά

ώρα 18.00 Οι περιπέτειες των μυθικών ηρώων

Κυριακή 15/5

Από τις ώρα 10.30 το πρωί αγώνες Τέννις Δημοτικών

Σχολείων (τάξεις Δ, Ε’  & ΣΤ.

ώρα 11.30 Η θεατρολόγος Α. Παπαφίγγου διηγείται

όνειρα...

ώρα 12.30 “Ο Ζόλος και ο θησαυρός του νησιού”, ένα

ταξίδι στην περιπέτεια...

ώρα 16.00 -18.00 Εικαστικές κατασκευές για μεγαλύ-

τερα για παιδιά

Απονομές διπλωμάτων στους αθλητές. Εκπλήξεις κα ι

πολλά δώρα!

Τennis Club: 1η πάροδος Κοσμά Νικολάου, Κορωπί, 

κιν. 6977080795

Οι καθιερωμένες αθλητικές

εκδηλώσεις «ΠΑΠΑΣΙΔΕ-

ΡΕΙΑ», που διεξάγονται στο

Κορωπί στη μνήμη του Κορω-

πιώτη Ολυμπιονίκη αθλητή

στίβου, δωρητή και ευεργέτη

του Δήμου, Γεωργίου Σαράντη

Παπασιδέρη, θα πραγματοποι-

ηθούν την Παρασκευή 20

Μαΐου 2016 στο δημοτικό

στάδιο του Ολυμπιονίκη «Γ.Σ.

Παπασιδέρης» στις 4 το από-

γευμα. 

Το πρόγραμμα των αθλητικών

εκδηλώσεων «ΠΑΠΑΣΙΔΕ-

ΡΕΙΑ 2016» περιλαμβάνει τα

αγωνίσματα δρόμου (50μ,

60μ, 80μ,100μ., 150μ, 200μ,

400μ, 500μ, 1000μ, 4Χ100μ),

άλμα σε μήκος, vortex,

σφαίρα καθώς και 60μ για

ΑμεΑ. Στους αγώνες συμμε-

τέχουν μαθητές των δημοτι-

κών σχολείων και

γυμνασίων-λυκείων Κορω-

πίου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από τα

σχολεία για τις ομάδες μαθη-

τών έως και 17 Μαΐου 2016. 

Πληροφορίες: Μαρκαριάν Κά-

ρολος, Τηλ: 210-6026272

εσωτ. 163, Fax: 2106624963,

κιν. 6976746745 Email: karo-

los.markarian@yahoo.gr

Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός

Αγώνας Παλαιμάχων

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

γανώνουν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ» και «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-

ΣΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.», που θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 16 Μαϊου 2016 και ώρα 6 μ.μ. στο γήπεδο ποδο-

σφαίρου του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου.

Σκοπός της αθλητικής εκδήλωσης, είναι η συγκέντρωση

τροφίμων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνι-

κού Παντοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου, που συνεχίζει

να στηρίζει πολίτες, οι οποίοι έχουν πληγεί από την οικονο-

μική κρίση.

Αντίστοιχος φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας, είχε

διοργανωθεί και πέρυσι τον Ιούνιο, με μεγάλη προσφορά

τροφίμων, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Η συνεχιζόμενη

πρωτοβουλία Αλληλεγγύης, για 2η συνεχή χρονιά, του Συν-

δέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Μαρκοπούλου, και τη

θερμή ανταπόκριση του Συνδέσμου Παλαιμάχων Ποδοσφαι-

ριστών του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., θέτει πλέον στέρεες τις βά-

σεις, για τη λειτουργία ενός ακόμη θεσμού Προσφοράς και

Ελπίδας στην πόλη.

Ο Δήμαρχος συγχαίρει και τις δύο Ομάδες για την αξιέπαινη

πρωτοβουλία τους, που δηλώνει την έμπρακτη ευαισθησία

τους, και καλεί τους δημότες και τους φίλους του ποδοσφαί-

ρου, να συμβάλλουν με την παρουσία τους και την προ-

σφορά σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, στην ανάδειξη της

ομαδικότητας και της Αλληλεγγύης, εντός και εκτός του

αγωνιστικού χώρου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΕΙΑ 2016 

στο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
20 ΜΑΪΟΥ 2016,  16:00, ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

«Γ.Σ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ»

4o Σχολικό Πρωτάθλημα
Πετοσφαίρισης 

και Ποδοσφαίρου, 
στον Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥ-

ΡΩΝΙΟΣ» συνδιοργανώνουν το 4ο Σχολικό

Πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Στα-

δίου, για μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημο-

τικού.

Εχοντας την εμπειρία τριών επιτυχημένων

διοργανώσεων Σχολικών Πρωταθλημάτων, κα-

λούn και φέτος  τους μαθητές και μαθήτριες

των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, να συμ-

μετάσχουν στην αθλητική διοργάνωση, έχον-

τας πάντα υπόψη, ότι στον κόσμο του

Αθλητισμού, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημέ-

νοι. 

Πετοσφαίριση:

Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου

Σάββατο, 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 17:30

Ποδόσφαιρο:

Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου

Σάββατο, 4 Ιουνίου, ώρα έναρξης 17:30

Μετά το τέλος των αγώνων, θα απονεμηθούν

αναμνηστικές πλακέτες στα σχολεία και διπλώ-

ματα στους μαθητές



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος ”Ευρυάλη Βούλας”

και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ

παρουσιάζουν το νέο  βιβλίο της Βουλιώτισας, συγγραφέως 

Ιφιγένειας Αμοργιανού 

ΕΡΩΤΑΣ και ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

την Κυριακή 22 Μαΐου, ώρα 11 π.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μουσική επένδυση από την Χριστίνα Γκουντέλια


