
Στο προηγούμενο φύλλο της 7ης (27.8) είχαμε κα-

ταπιαστεί με την απροκάλυπτη και προκλητική πα-

ρέμβαση της Κομισιόν, της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ανώ-

τατου δηλαδή οργάνου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης, στο έργο της

συνταγματικά κατοχυρωμένης,

ανεξάρτητης πολιτειακής εξου-

σίας, τουτέστιν της ΔΙΚΑΙΟΣΥ-

ΝΗΣ και δη του ανώτατου

οργάνου της, του Αρείου Πάγου

(Αρ. Π.)

Η υπόθεση αφορούσε την από-

φαση του Ποινικού Τμήματος του Αρ.Π. που έκανε

δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει πέρυσι η αν-

τιεισαγγελέας τότε Ξένη Δημητρίου κατά του βου-

λεύματος του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με τον

πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

(ΕΛ.ΣΤΑΤ) Ανδρέα Γεωργίου, με συνέπεια να παρα-

πέμπεται και πάλι για κρίση στο Συμβούλιο Εφετών

για το κακούργημα της ψευδούς βεβαίωσης κι όχι

μόνο για απλό πλημμέλημα για παράβαση καθήκον-

τος. Η «ψευδής βεβαίωση»  αφορά τα στοιχεία που

έδωσε για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009,

παρά την άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου και

ιδιαίτερα της καθηγήτριας Οικονομετρίας Ζωής Γε-

ωργαντά.

Είχαμε πει πως θα επανερχόμαστε και τα γεγονότα

μάς υποχρεώνουν ευχάριστα, να επανέλθουμε

άμεσα, γιατί αισθανόμαστε δικαιωμένοι στην ξεκά-

θαρη θέση μας πως η Ε.Ε. και μάλιστα η Κομισιόν και

τα όργανα και οι κυβερνήσεις που ακολουθούν πιστά

τις οδηγίες της, αφού κατέλυσαν επισήμως πέρυσι τη

δημοκρατία – κοίτα σχετικές δηλώσεις των Γιουνκέρ

και Νταϊσεμπλουμ1 – πρόσφατα (24/8), με περίσσια

κυνική θρασύτητα ανέδειξαν την κατάργηση της διά-

κρισης των εξουσιών – θεμέλιο των σύγχρονων δη-

μοκρατικών πολιτευμάτων Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Οι “Θεσμοί”
σκύλιασαν!
οι Έλληνες “κοιμούνται”

ή “τρώγονται”

Η κυβέρνηση πρωταθλήτρια

στην ανακυβίστηση!

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

O Γολγοθάς επιχειρηματιών

στα 3Β, από τα πρόστιμα 

των πινακίδων, συνεχίζεται
Σελίδα 11

Oι Δήμοι στη διαχείριση
των απορριμμάτων, 
επιμένει η ΠΕΔΑ 

Σελίδα 7

Ο πύργος των Αέρηδων
Σελίδα 12

“Εφυγε” ο Ευάγγελος
Κακαβογιάννης 

Σελίδα 7

«Είστε υποχρεωμένοι
να κρατήσετε τους

πρόσφυγες»
Δ. Αβραμόπουλος 

Σελίδα 17

Ακατάσχετος λογαριασμός
για επιχειρήσεις

Σελίδα 19

Voucher 

στους

παιδικούς 

Σταθμούς για

επιλαχόντες
Σελίδα 7

Καταργούνται  Αστυνομικά
Τμήματα & Τμήματα Τροχαίας

Εννέα στην Ανατολική Αττική Σελίδα 6
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

– και την περιφρόνησή τους προς την ανθιστάμενη

ακόμη ελληνική δικαιοσύνη!

«ΑΝΑΜΕΙΞΗ στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ επιχειρεί η ΚΟΜΙΣΙΟΝ»,

ήταν ο μεσότιτλος του άρθρου1

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το ίδιο ευαίσθητη

τουλάχιστον, και δικαιολογημένα, περισσότερο από

εμάς, εξέδωσε την 30ή Αυγούστου σκληρή, λιτή και ξε-

κάθαρη ανακοίνωση (αρ. πρ. 307) με την οποία χαρακτη-

ρίζει τις δηλώσεις – απαιτήσεις της Κομισιόν σχετικά με

την εκκρεμούσα υπόθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ως «εξωθε-

σμική» και «ανεπίτρεπτη παρέμβαση». Η Ένωση Δικα-

στών επικαλείται όπως είναι φυσικό, τις ίδιες

ανεπίτρεπτες φράσεις, με τις οποίες αξίωνε παρέμβαση

της ελληνικής κυβέρνησης, στο έργο της δικαιοσύνης,

στις οποίες αναφερόμασταν κι εμείς.

H ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ και ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΣΤΑΤ

«Στην πολιτικο-οικονομική διελκυστίνδα των τελευταίων

ημερών σχετικά με εκκρεμή στη Δικαιοσύνη υπόθεση (ΕΛ-

ΣΤΑΤ), σειρά εξωθεσμικής παρέμβασης είχε και η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων απαίτησε, κατά

τρόπο ανεπίτρεπτο, “από τις ελληνικές αρχές να αντιμετω-
πίσουν ενεργά και δημόσια την εσφαλμένη εντύπωση” της

παραποίησης των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, αλλά

και “να προστατεύσουν την ΕΛΣΤΑΤ και το προσωπικό της
από παρόμοιους αβάσιμους ισχυρισμούς”. (οι υπογραμμί-

σεις, δικές μας).

Οι ως άνω τοποθετήσεις δεν θα επηρεάσουν, όπως είναι

φυσικό, τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που θα επιληφθούν

της προαναφερόμενης υπόθεσης, οι οποίοι με αμεροληψία

και νηφαλιότητα θα αποφασίσουν έχοντας ως μοναδικό

κριτήριο το Σύνταγμα, τους νόμους και προπαντός τη συ-

νείδησή τους.

Η επίκληση ωστόσο της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

και των Λειτουργών της από πολιτικούς-πολιτικά κόμματα

δεν μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση. Θα πρέπει επιτέ-

λους να γίνει αντιληπτό ότι οι αναίτιοι και πολλαπλοί

τραυματισμοί του κύρους της Δικαιοσύνης από αλλοδαπά

και ημεδαπά κέντρα εξουσίας οδηγούν με μαθηματική ακρί-

βεια στη συστηματική αμφισβήτησή της με ό,τι αυτό συνε-

πάγεται για ένα κράτος δικαίου.

Ακριβώς. Το ζητούμενο όμως είναι πόσο και πόσοι Δι-

καστικοί Λειτουργοί θα συνεχίσουν ν’ ανθίστανται πραγ-

ματικά, μέσα σ’ ένα κλίμα κι ένα σύστημα υποταγής και

ενδοτικότητας στους δανειστές – δυνάστες και στο λε-

γόμενο «ευρωπαϊκό ιδεώδες», που προφανώς, μόνον

χάριν ευφημισμού μπορεί να χαρακτηρίζεται ως τέτοιο.

Και επιπλέον, αν δεν σταθεί η Δικαιοσύνη στο ύψος που

απαιτούν οι περιστάσεις, τότε «αφεύκτως επέρχεται η
Νέμεσις», που είναι σκληρή, αδιακρίτως ανελέητη και
άμετρος!
Τώρα, γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ η Κομισιόν για την

ΕΛ.ΣΤΑΤ, τον Γεωργίου και τα δημοσιονομικά στοιχεία

που έχει δώσει την επίμαχη περίοδο και μετέπειτα;

Διότι, όπως ξεκάθαρα «ομολόγησε» η Επίτροπος απα-

σχόλησης, της Κομισιόν Μαριάνε Τίσεν «...έχουμε ενο-
χληθεί από δηλώσεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα
των δημοσιονομικών στοιχείων, στα οποία στηρίχτηκε
το πρόγραμμα σταθερότητας της Ελλάδας»1.

210 δισεκατομμύρια ΖΗΜΙΑ 

από τα στοιχεία Γεωργίου

Όπως δε δήλωσε η Ζ. Γεωργαντά στα «Επίκαιρα»2, «η
ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τον Ιανουάριο του
2011 μετά την ανακοίνωση των (διογκωμένων) στοι-
χείων από τον Γεωργίου, μέχρι τον Αύγουστο του 2014,
έχει αποτιμηθεί σε 210 δις ευρώ, όπως αποδεικνύεται
και από την πολυσέλιδη έκθεση αναίρεσης της Εισαγ-
γελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου» ...γιατί
υπάρχει κι άλλο κομμάτι της ζημίας, το οποίο δεν μπορεί
να αποτιμηθεί».

Η Ε.Ε. οφείλει να μας ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ!

Και συνεχίζει η Ζωη Γεωργαντά:

«Με την απόφαση του Αρείου Πάγου, βάσει και του άρ-
θρου 340 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ενωσης σε συνδυασμό με το 3o Πρωτόκολλο του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου, που αναφέρει ότι αν από δικαστή-
ριο κράτους-μέλους εκδοθεί απόφαση που δείχνει ότι
το κράτος υπέστη ζημία, έστω και εμμέσως, από όργανο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ΕΕ οφείλει να αποζημιώσει
το κράτος επιστρέφοντας τη ζημία».
Ν’ αφήσει λοιπόν ο πολιτικός κόσμος και κυρίως η κυ-
βέρνηση, αλλά και οι όποιοι ευρωλάγνοι κατά συμφέρον,
ιδεολογία(;) ή συναίσθημα(!), τα κομματικά και προσω-
πικά «παιχνίδια» ...αυτοσυντήρησης έστω, γιατί εδώ δια-
κυβεύεται όχι απλά το δημόσιο (κοινωνικό) συμφέρον,
αλλά η ίδια η ανεξάρτητη ύπαρξη της πατρίδας μας. Ας
το καταλάβουμε. Επιτέλους!!!
Ο Γιάννης Μιχελάκης, πρώην υπουργός της Νέας Δη-

μοκρατίας, σε άρθρο του στα «Επίκαιρα», καλεί την ηγε-
σία της Ν.Δ., «να πάρει επιτέλους θέση για τα “greek
statistics”».
«Η αποκάλυψη της απόφασης - βόμβα του Αρείου
Πάγου, για παραπομπή σε νέα κρίση στο Συμβούλιο

Εφετείου Αθηνών και για το κακούργημα της ψευδούς
βεβαίωσης του πρώην επικεφαλής της ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ανδρέα
Γεωργίου, για την τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος,
δημιουργεί νέα πολιτικά δεδομένα.
[...] Η τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009 από
την τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου κόστισε
και θα συνεχίσει να κοστίζει ακριβά στη χώρα μας. Η
γραμμή της κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν ότι η κυβέρ-
νηση Καραμανλή έκρυβε δαπάνες και έξοδα και έστελνε
ψευδή στοιχεία στο Eurostat. Έτσι δημιουργήθηκε ο
επώδυνος μύθος των “greek statistics” και άνοιξε ο δρό-
μος για τα Μνημόνια και την επιτροπεία από Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο και ευρωπαϊκούς θεσμούς.
[...] Είναι η παράταξη που χρεώθηκε το «φούσκωμα» του
ελλείμματος, έχασε την εξουσία και λοιδορήθηκε μέσα
από μια καλοστημένη επιχείρηση «λάσπης», λέει ο Γιάν-

νης Μιχελάκης και καλά λέει, αλλά τα λέει για την ...πα-

ράταξη. Εγώ τα λέω για την ΕΛΛΑΔΑ.

――――――

1. ΕΒΔΟΜΗ φ. 947/27.8.16, κύριο άρθρο, σελ.2

2. ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τευχ. 352/5 - 25/8/16, σελ. 5-25.

Ήμασταν ήδη στο τυπογραφείο όταν προέκυψαν νέες εξε-

λίξεις. Το ΔΝΤ παρεμβαίνει υπέρ της Κομισιόν (συνέταιροι

είναι), η κυβέρνηση Τσίπρα δια του αναπληρωτή Υπ. Οικο-

νομικών Γ. Χουλιαράκη κάνει νέα κωλοτούμπα, όπως απαι-

τούσε ο Κομισιόν (Ντομπρόβσκις - Μοσχοβισί-Τισέν)

“αντιμετωπίζοντας ενεργά και δημόσια”, πιο δημόσια, από

του βήματος της Βουλής, δεν γίνεται, τις δικαστικές εκθέ-

σεις και αποφάσεις, καθώς και τις δηλώσεις στελεχών της,

με τη ρητή δήλωση, “έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε ΕΛ-
ΣΤΑΤ και EUROSTAT”!!!

Tώρα;;;

Ανακατασκευάστηκε ο πεζόδρομος στο

Πόρτο Ράφτη Σελ. 6

Τώρα θα έχουμε μιντιακή ολιγαρχία,

αλλά με άδεια...  Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 8

Σαρακατσάνοι-1 γιάννης κορναράκις Σελ. 8

“Η στέγη του κόσμου” Φαίδρα Φραγκομανώλη

- Κοκκόλα Σελ. 9

Playmobil... καραγκούνες! Σελ. 10

Εξ’  Αριστοποιήσεως άρχεσθαι και...
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή

από το ΕΒΕΑ Σελ. 18

49o Bαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιο-
πλοΐας στην Παλ. Φώκαια Σελ. 22 

Διαβάστε ακόμη

Οι “Θεσμοί”
σκύλιασαν!

Συνεδριάζει η Κοινότητα Βάρης

Η Δημοτική Ενότητα Βάρης συνεδριάζει την Πέμπτη 15

Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8 μ.μ. με 3 θέματα:  

1. Γνωμοδότηση για το “Σχέδιο Κυκλοφορίας και Σήμαν-

σης” της μελέτης “Ανάπλαση πλατείας Βάρκιζας”

2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μα-

ζικής εστίασης πλήρους γεύματος του επί της Λ. Βάρης –

Κορωπίου αρ. 194 – 196, στη Βάρη.
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Ο Δήμος Λαυρεωτικής

οργανώνει και φέτος τη

“Γιορτή Μελιού 2016”

στην Κερατέα το διή-

μερο 3-4 ΣΕΠΤΕΜ-

ΒΡΙΟΥ στο 2ο Δημοτικό

Σχολείο Κερατέας.

Μέλινες γεύσεις και

μουσικές θα “τρέξουν”

όλο το διήμερο.

Θα τραγουδήσουν ο

Γιώργος Μαργαρίτης και

η Ραλλία Χρηστίδου,

ενώ την Κυριακή 4/9, θα

εμφανιστούν ο Χρ. Πα-

παδόπουλος (από “Τα

παιδιά από την Πάτρα”),

ο Γ. Σαρρής (πρ. Ζιγκ-

Ζαγκ) και η Φ. Μάτσου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Γιορτή Μελιού στην Κερατέα
Μουσική εκδήλωση αφιε-

ρωμένη στη ζωή και το

έργο του μεγάλου Έλ-

ληνα τραγουδιστή Γρη-

γόρη Μπιθικώτση,

διοργανώνει η Περιφέ-

ρεια Αττικής σε συνεργα-

σία με τον Πολιτιστικό

Σύλλογο «Φίλων Μεγά-

ρου Δουκίσσης Πλακεν-

τίας» και τη συνδρομή

του Δήμου Πεντέλης, το

Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου,

στις 20:30, στο Μέγαρο

Δουκίσσης Πλακεντίας

(Τέρμα Λόρδου Βύρωνος

– Πεντέλη).

Τη μουσική βραδιά με

τίτλο «Η Ελλάδα του Γρη-

γόρη», θα πλαισιώσουν

με τις φωνές τους ο γιος

του, Γρηγόρης Γρ. Μπιθι-

κώτσης, και το συγκρό-

τημα Apurimac.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

για το κοινό, το οποίο θα

«περιηγηθεί» σε ένα μου-

σικό ταξίδι με κορυφαία

τραγούδια της ελληνικής

δισκογραφίας.

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 

στο Δήμο Παλλήνης

Μουσικό αφιέρωμα 

στο Γρηγόρη Μπιθικώτση

Kαλοκαιρινός χορός

στην Παλαιά Φώκαια
Εκδήλωση με τίτλο «Καλοκαιρινός χορός» διοργανώνε-

ται από το Σύλλογο Νέα Φέριζα» στα γραφεία του το Σάβ-

βατο 3 ΔΣεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ.

Live Music Festival
Ο Αναγνωστικός Σύλλογος Βιβλιοθήκης Ολύμπου στο

Δήμο Σαρωνικού, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο Live

Music Festival, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ.

στο Παλαιό Σχολείο Ολύμπου στα Καλύβια.

Γιορτή Κρασιού
Τριήμερη εκδήλωση για τη γιορτή του κρασιού διοργανώ-

νει ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Oλυμπος” από Παρασκευή

9 έως Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου

(οδός Παναγή Μιχάλη) στο Λαγονήσι. Ώρα 8μ.μ.

Επέτειος Μνήμης Καταστροφής

της Σμύρνης
Επέτειο Μνήμης διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών

Αναβύσσου, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στις 8.30μ.μ.

στην πλατεία Μικρασιατών Αναβύσσου.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΤΖΙΑ

H “Eναλλακτική Δράση” οργανώνει εξόρμηση στη νήσο

Τζιά (Κέα), την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. 

Συνάντηση στο λιμάνι του Λαυρίου 8π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής, Γιώργ. Σούλτος  6906468807 

Μουσικά συνα-

παντήματα στον

Εθνικό Κήπο

Συνδυάστε τη βόλτα σας

με μουσικά συναπαντή-

ματα σε έναν από τους πιο

όμορφους κήπους της

πόλης, τον Εθνικό Κήπο!

Ο Οργανισμός Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας

του Δήμου Αθηναίων

«ντύνει» μουσικά,  τον

Εθνικό Κήπο, με μία σειρά

εμφανίσεων της Φιλαρμο-

νικής Ορχήστρας και της

Big Band του Δήμου.

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, ώρα:

19.00, Συναυλία της Big

Band του Δήμου

Σάββατο 17/9, ώρα: 11.00,

Μουσικός περίπατος της

Φιλαρμονικής Ορχήστρας

του Δήμου.

Παρασκευή 23/9, ώρα:

18.00, Συναυλία της Φι-

λαρμονικής Ορχήστρας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η Συνεργασία για το Περιβάλλον του Κο-

ρωπίου “Γνωρίζω και Φροντίζω τον Τόπο
μου” διοργανώνει την εκδήλωση «Το κυ-
νήγι στη Λαυρεωτική τον προηγούμενο
αιώνα και η συμβολή του στη ζωή των Με-
σογειτών», το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου,

ώρα 10:00 π.μ. στο ξωκλήσι της Αγίας

Βαρβάρας, στα όρια του Εθνικού Δρυμού

Σουνίου.

Πρόγραμμα της εκδήλωσης:

09:00 Αναχώρηση Λεωφορείου από Πλα-

τεία Ελευθερίας (έναντι Δημαρχείου)

10:00 Ομιλία με θέμα «Το κυνήγι στη Λαυ-

ρεωτική τον προηγούμενο αιώνα».
10:45 Παρουσίαση φωτογραφικού αρχείου

από την Λαυρεωτική του περασμένου

αιώνα. 11:30 Ομιλία με θέμα «Η μετανά-
στευση των πουλιών και η σημασία της
Λαυρεωτικής στο ταξίδι τους». 
12:30 Επίσκεψη στο ναό της Αγίας Τριά-

δας (2 χλμ. από την Αγία Βαρβάρα. 

13:30 Γεύμα στην Καμάριζα. 

15:00 Αναχώρηση κι επιστροφή στο Κορωπί. 

Για τη μετακίνηση των συμμετεχόντων θα

διατεθεί λεωφορείο του Δήμου Κρωπίας.

Η Χορωδία του

Δήμου Αθηναίων

στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο

Ο Οργανισμός Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νε-

ολαίας του Δήμου

Αθηναίων συνεχίζοντας

το Φεστιβάλ του στις γει-

τονιές της Αθήνας, πα-

ρουσιάζει τηΧορωδία του

Δήμου Αθηναίων στην

πρώτη της φθινοπωρινή

εμφάνιση με μία μοναδική

συναυλία, το Σάββατο 3

Σεπτεμβρίου στις  20.00

στον προαύλιο χώρο του

Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου.

Θα ερμηνεύσει δημοφιλή

χορωδιακά από την Όπερα

και την Οπερέτα και τρα-

γούδια της Έντεχνης Ελλη-

νικής Μουσικής.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Μουσική δι/νση: Στ/ Μπερής

Πιάνο: Κατερίνα Καραμπάτσα

Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο: 28ης Οκτωβρίου

44, Αθήνα (Πατησίων 44)

Πληροφορίες: 210 9243760

“Κυνήγι στη Λαυρεωτική τον περασμένο αιώνα και 

η συμβολή του στη ζωή των Μεσογείων” 
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Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι στο

Κορωπί συνεχίζεται
Εξαιρετικές εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο

Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό

Ελληνισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»

διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδι-

κής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ), για δεύτερη συ-

νεχή χρονιά στις 9, 10 & 11 Σεπτεμβρίου.

Το τριήμερο περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, προ-

βολές ντοκιμαντέρ, συναυλία, ομιλίες, θεατρικά &

μουσικά δρώμενα, καθώς και τη συμμετοχή συλλό-

γων που θα παρουσιάσουν χορούς  της Μ. Ασίας. Οι

εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη συναυλία του Γιώρ-

γου Νταλάρα, «Άσε με πάλι να σου πω». 

Μαζί του επί σκηνής είναι η Ασπασία Στρατηγού, μια

από τις ωραιότερες φωνές της γενιάς της, η οποία

ταξιδεύει με τον Γιώργο Νταλάρα σ’ όλες τις μεγάλες

σκηνές του κόσμου μαζί με μια ορχήστρα με εξαίρε-

τους σολίστες μουσικούς.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην

στην κεντρική πλατεία Βούλας (πλατεία ΙΜΙΩΝ),

έναντι του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων:

9/9 Ημέρα Μνήμης – Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες

Πατρίδες - Ώρα έναρξης 20.30
Θεατρικό δρώμενο από την εθελοντική θεατρική ομάδα του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με θέμα, «Στη νέα πα-
τρίδα…», σε κείμενα και σκηνοθεσία Μενέλαου Ντάφλου.

Έρευνα: Μενέλαος Ντάφλος και Στέφανος Χατζηστεφά-

νου.

Ομιλία, με θέμα: «Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προ-
σφύγων στην Ελλάδα. Επιτεύγματα και αντινομίες μιας
τραυματικής διαδικασίας». Από τον Σταύρο Ανεστίδη, Ιστο-

ρικό – Διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης, εκπρόσωπο του

Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

- Προβολή από το ιστορικό- οπτικοακουστικό αρχείο της

ΕΡΤ

- «Θυμάμαι…», αφήγηση καταγεγραμμένων μαρτυριών

και λογοτεχνικών αποσπασμάτων από το Γρηγόρη Βαλτινό

- «Smyrna», συναυλία - μουσικό αφιέρωμα στη Μικρά

Ασία, με σκοπούς και τραγούδια από τη Σμύρνη έως την

Καππαδοκία και την Κωνσταντινούπολη, με τη γυναικεία

ορχήστρα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Συμμετέχουν

με τα χορευτικά τους τμήματα, ο Λαογραφικός Όμιλος

Βάρης «Σεμέλη» και ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης.

10/9 «Άσε με πάλι να σου πω» - Ώρα: 21.00
Συναυλία με το Γιώργο Νταλάρα

Το 1972, μισό αιώνα μετά την τραγωδία της Μικρασιατικής

καταστροφής, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Μικρά Ασία», σε

μουσική του συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, σε στίχους Πυ-

θαγόρα και ερμηνεία Γιώργου Νταλάρα και Χάρις Αλεξίου. 

Μαζί του επί σκηνής είναι η Ασπασία Στρατηγού, μια από

τις ωραιότερες φωνές της γενιάς της και μια ορχήστρα με

εξαίρετους σολίστες μουσικούς.

11/9 Επιμνημόσυνη Δέηση – -Ιερός Ναός Αγίου
Ιωάννη Βούλας - Ώρα έναρξης: 12.00

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασιατικής κα-

ταστροφής, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητρο-

πολίτη Γλυφάδας κ. Παύλου και κατάθεση στεφάνου στο

«Μνημείο της Ιωνίας».

9, 10 και 11/9 Παράλληλη εκδήλωση
Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο « Σμύρνη Αγαπημένη Πόλη

– Πόλη Μαρτυρική». Η Σμύρνη πριν και μετά την κατα-

στροφή. Ένα φωτογραφικό οδοιπορικό, σε επιμέλεια, του

Στέφανου Χατζηστεφάνου. 

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί από τον Δήμαρχο την Παρασκευή

9 Σεπτεμβρίου στις 20.00 και θα λειτουργεί στην Πνευμα-

τική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2. 

Ώρες λειτουργίας 10 - 11 Σεπτεμβρίου, 10:00 - 14:00 και

18:00 – 21:00. 

«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας» 

Τριήμερο αφιέρωμα στις Aλησμόνητες Πατρίδες στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
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Έφυγε από τη ζωή 

ο αρχαιολόγος 

Ευάγγελος Κακαβογιάννης
Εργάστηκε με σεβασμό και υπευθυνότητα σε ανασκαφές

σε όλη σχεδόν την Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία, Κυ-

κλάδες, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα, Έδεσσα, Θεσσαλία, Ατ-

τική. Σημαντικότερη συνεισφορά του οι μελέτες του για

τα μεταλλεία του γενέθλιου τόπου του, του Λαυρίου,

αλλά και το λαμπρό παράδειγμα που υπήρξε για όλους

τους συναδέλφους του. 

Ο Ευάγγελος Κακαβογιάννης γεννήθηκε το 1938 στο

Λαύριο και αναδείχθηκε σε έναν διακεκριμένο αρχαι-

ολόγο με πλούσιο έργο στην αρχαιολογική του σκαπάνη.

Από το 2000 ως τη συνταξιοδότησή του διετέλεσε Διευ-

θυντής Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στο

Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο με το οποίο ταυτίστηκε

ιδιαίτερα ήταν η μελέτη των αρχαίων μεταλλείων και με-

ταλλουργικών εγκαταστάσεων της Λαυρεωτικής. Μελέ-

τησε τους τύπους των αρχαίων πλυντηρίων του

μεταλλεύματος και την αρχαία μεταλλευτική και μεταλ-

λουργική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτό ήταν και το

θέμα της διδακτορικής του διατριβής «Μέταλλα εργάσιμα
και συγκεχωρημένα», αφιερωμένο στη λειτουργία και την

κρατική οργάνωση των μεταλλείων του Λαυρίου κατά

τους κλασικούς χρόνους.

Σ’ αυτόν οφείλεται και η δημιουργία του Ορυκτολογικού

Μουσείου του Λαυρίου το 1986, από την Εταιρεία Μελε-

τών Λαυρεωτικής, που εθήτευσε ως πρώτος πρόεδρός

της. 

Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή του στη μελέτη και

ανάδειξη του Δήμου του Αρχαίου Μυρρινούντος, στη Με-

ρέντα Μαρκοπούλου, όπου η αρχαιολογική σκαπάνη ανέ-

δειξε μια από τις πτυχές της διαχρονικής ζωής στη γη των

Μεσογείων.   

Σ’ αυτή τη γη, σ’ αυτά τα χώματα που ο ίδιος “ζυμωνόταν”

ανοίγοντας παράθυρα της ιστορίας, στο Λαύριο, θα ενα-

ποτεθεί το σώμα του.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων σε ανακοίνωσή του,

αναφέρει μεταξύ άλλων: «...αγωνίστηκε μέσα από δύ-
σκολα και πολλές φορές δυσερμήνευτα για άλλους σκάμ-
ματα και ιδίως στους δύσκολους εργαστηριακούς
αρχαιολογικούς χώρους του Λαυρίου, γέννημα θρέμμα
και ο ίδιος του τόπου της εργατιάς των μεταλλωρύχων,
διδάσκοντας εμάς τους νεότερους αλλά και παλαιότε-
ρους συναδέλφους του μεθοδολογία ανασκαφής και με-
λέτης του υλικού, δηλαδή το Α και το Ω της
αρχαιολογίας».
Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Ευάγγελου

Κακαβογιάννη απέστειλε ο υπουργός Πολιτισμού και

Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Δημο-

τικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

ενημερώνουν, ότι για πρώτη φορά,

μετά από 12 χρόνια, πραγματοποιήθη-

καν εργασίες αποκατάστασης και συν-

τήρησης του ξύλινου Πεζόδρομου

Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη, οι

οποίες και ολοκληρώθηκαν στις αρχές

Αυγούστου 2016, εντός του προβλε-

πόμενου χρονοδιαγράμματος.

Ο Διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπού-

λου και διεξήχθη από επιτροπή της Τε-

χνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Από τον Διαγωνισμό προέκυψε ανάδο-

χος του έργου ο Ηλ. Γαλατάς, πολιτι-

κός μηχανικός Τ.Ε. – Ε.Δ.Ε., και

υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση με

αρ. πρωτ.: 257/4.4.2016 και τίτλο:

«Αποκατάσταση ξύλινου δαπέδου

στον Πεζόδρομο Αγίας Μαρίνας».

Το έργο, έχει τα παρακάτω χαρακτηρι-

στικά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Μήκος: 304

μ., Πλάτος: 3 μ., Επιφάνεια: 912 τ.μ.

Η έδραση του ξύλινου δαπέδου, γίνε-

ται πάνω σε 384 δοκάρια από σύνθετο

υλικό (6x0,04 εκ.)

Διαστάσεις δοκαριών: Μήκος: 3μ.,

Πλάτος: 0,16 μ., Ύψος: 0,24 μ.

Αφαιρέθηκε όλο το ξύλινο δάπεδο και

διαλέχτηκαν οι σανίδες που βρίσκον-

ταν σε καλή κατάσταση. Εγινε πέρα-

σμα στις σανίδες με ειδικό λάδι, αφού

προηγουμένως έγινε επεξεργασία.

Αφαιρέθηκαν και τα 3843 δοκάρια, εκ

των οποίων καταστράφηκαν όσα ήταν

φθαρμένα.

Έγινε επανατοποθέτηση όλων των

δοκών, αφού υπέστησαν όποια επε-

ξεργασία χρειαζόταν και τοποθετή-

θηκε το ξύλινο δάπεδο 450 τ.μ.

Επανατοποθετήθηκαν τα ξύλινα δά-

πεδα και ολοκληρώθηκε το έργο.

Για όλες τις παραπάνω εργασίες, τη-

ρήθηκαν συγκεκριμένες τεχνικές προ-

διαγραφές, υπό την επίβλεψη της Τε-

χνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Μαρκοπούλου.

Επίσης, προβλέπεται ετήσια συντή-

ρηση του έργου, από το Δημοτικό Λι-

μενικό Ταμείο Μαρκοπούλου.

Ο Δήμος κάνει έκκληση στους πολί-

τες, να συμβάλλουν στην διατήρηση

του έργου, καθώς ήδη έχουν σημει-

ωθεί κρούσματα δολιοφθοράς. 

«Όλοι μαζί, μπορούμε να διατηρήσουμε

τον Πεζόδρομο σε καλή κατάσταση και

να τον απολαμβάνουμε στην καθημερι-

νότητά μας»! επισημαίνει ο Δήμος.

Ανακατασκευάστηκε  ο ξύλινος Πεζόδρομος
Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη

O πεζόδρομος πριν την ανακατασκευή.

Πριν ένα χρόνο περίπου, γράφαμε για

την κατάργηση αστυνομικών τμημάτων.

Το θέμα επανέρχεται με  το σχέδιο

Προεδρικού Διατάγματος για την ανα-

διοργάνωση των περιφερειακών υπη-

ρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο βάζει

λουκέτο ή συμπτύσσει περίπου το 40%

των Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων

Ασφαλείας και Τμημάτων Τροχαίας σε

όλη την Ελλάδα, αφήνοντας πολλές

παραμεθόριες περιοχές, χωρίς ουσια-

στική ή τουλάχιστον ελλιπή και απομα-

κρυσμένη αστυνόμευση, σημειώνουν

συνδικαλιστές της Αστυνομίας.

Η σύμπτυξη γίνεται - καθώς λένε - για

εξοικονόμηση πόρων, ανεξάρτητα αν

αυτό στερεί από τον πολίτη την ασφά-

λειά του.

Το «νέο» σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-

ματος αναδιοργάνωσης του υπουργού

Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα

είναι σχεδόν το ίδιο με το προηγού-

μενο, του προκατόχου του, Νίκου Δέν-

δια, με πολύ μικρές αλλαγές.

Στην Αττική από τα 91 Τμήματα Ασφα-

λείας μένουν τα 71, ενώ από τα περί-

που 123 Αστυνομικά Τμήματα μένουν

87 και 11 Αστυνομικοί Σταθμοί, ενώ τα

Τμήματα Τροχαίας φθάνουν στα 15.

Συνολικά στην Ελλάδα θα λειτουργή-

σουν 575 Αστυνομικά Τμήματα, Τμή-

ματα Ασφαλείας, Τροχαίας και

Τουριστικής Αστυνομίας και 105 Αστυ-

νομικοί Σταθμοί. Το «κλείσιμο» και η

σύμπτυξη των αστυνομικών υπηρε-

σιών κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο

35%-40% των υπηρεσιών που λειτουρ-

γούσαν μέχρι σήμερα. Εντοπίζεται

επίσης πως ενώ καταργούνται κάποια

Αστυνομικά Τμήματα εμφανίζονται κά-

ποιοι Αστυνομικοί Σταθμοί.

Ο Γρηγόρης Γερακαράκος, πρόεδρος

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυ-

νομικών Υπαλλήλων, δηλώνει χαρα-

κτηριστικά: «Επαναφέρουν τον
αποτυχημένο θεσμό των πολυδύνα-
μων Αστυνομικών Τμημάτων. Είναι κο-
ροϊδία. Λένε ότι θα έχουν δύο
εποχούμενες περιπολίες το 24ωρο σε
παραμεθόριες περιοχές, χωρίς να
έχουν οχήματα. Τα Τμήματα Δίωξης
Ναρκωτικών μετατρέπονται σε γρα-
φεία μέσα στις υποδιευθύνσεις Ασφά-
λειας, με το εξειδικευμένο προσωπικό
να παροπλίζεται. Στη Θεσσαλονίκη
κλείνουν τρία Αστυνομικά Τμήματα και
μένει ένα, ενώ αντίστοιχες είναι οι πε-
ρικοπές στον Πειραιά».

Διαλύεται η δημόσια ασφάλεια

στην Περιφέρεια Αττικής. 

Καταργούνται εννέα

Αστυνομικά Τμήματα!!!

Ο Βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ.,

Βασ. Οικονόμου, με νέα Κοινοβουλευ-

τική παρέμβαση, επανέρχεται στο ζή-

τημα των Αστυνομικών Τμημάτων της

Περιφέρειας Αττικής, καθώς σύμφωνα

με το Προεδρικό Διάταγμα  εννιά εξ

αυτών καταργούνται. 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποφάσισε

την οριστική κατάργηση των Αστυνο-

μικών Τμημάτων Καπανδριτίου και Κα-

λάμου, αλλά και τη μείωση των

Αστυνομικών Τμημάτων στους Δή-

μους Παιανίας, Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης, Σαρωνικού, Παλλήνης,

Σπάτων – Αρτέμιδας και Μαραθώνα. 

Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες

Κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και

προτάσεις μας προς το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη, η Κυβέρνηση

αφήνει ξέφραγο αμπέλι την Περιφέ-

ρεια Αττικής στην παραβατικότητα και

την ανομία. 

Καταργούνται  Αστυνομικά Τμήματα
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Τη δυνατότητα να πάρουν voucher χιλιάδες παιδιά που έμει-

ναν εκτός παιδικών σταθμών δίνουν με απόφασή τους που

έληφθη κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ΚΕΔΕ, το

υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας (31.8). Ο αριθμός

τους θα εξαρτηθεί από το πόσα  παιδιά που έλαβαν το

voucher (από τα από τα 84.800) δεν θα βρουν δομές στην

περιοχή τους. Τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται στα

μέσα Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση της συνάντησης, ο

αριθμός των παιδιών που θα λάβουν το voucher δεν θα αυ-

ξηθεί αλλά, κατ’ εφαρμογή και της σχετικής ΚΥΑ, εφόσον

δεν βρεθεί θέση το voucher θα δοθεί στους επιλαχόντες.

Σημειωτέον ότι οι έγκυρες αιτήσεις φέτος ήταν 121.569 και

έμειναν εκτός παιδικών σταθμών 36.769 παιδιά!

Πάντως, όσοι είναι κάτοχοι voucher ακόμη κι αν δεν βρουν

θέση σήμερα θα συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα εγγρα-

φής σε παιδικό σταθμό εφόσον βρουν θέση εντός της τρέ-

χουσας σχολικής χρονιάς.

Δίμηνη παράταση στις συμβάσεις

Παράλληλα αποφασίστηκε στη συνάντηση αυτή, επειδή οι

Δήμοι δεν γνωρίζουν ακόμη τον ακριβή αριθμό των παιδιών

που θα φοιτήσουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς,

να δοθεί δίμηνη παράταση (έως τις 30/10/2016) στις συμ-

βάσεις των εργαζομένων σε αυτούς και μετά να αποφασι-

σθεί ο τελικός αριθμός όσων θα παραμείνουν ανάλογα με

τις ανάγκες που θα παρουσιασθούν.

Επίσης, αποφασίσθηκε να συσταθεί ειδική επιτροπή η οποία

μετά την 1η Οκτωβρίου, οπότε και θα οριστικοποιηθούν τα

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία κατανομής των ωφελούμε-

νων στις δομές, θα επανεξετάσει το νέο σύστημα προκει-

μένου να προχωρήσει σε αλλαγές που θα διασφαλίσουν

την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος τη νέα σχο-

λική χρονιά.

Άνοιξε η εφαρμογή του ερωτηματολογίου του ΕΕΤΑΑ για

την συμπλήρωση από τους ωφελούμενους του voucher των

παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2016 – 2017. 

Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν

οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Εναρμόνιση της Οι-

κογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2016 – 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς μετά την έκδοσή των αποτε-

λεσμάτων πρέπει να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης»

(voucher) για κάθε παιδί (μια για κάθε παιδί) από την ειδική

εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της ΕΕΤΑΑ (με την ει-

σαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ).

Να υπογράψουν τη σύμβαση με τον φορέα επιλογή τους.

Η σύμβαση υπογράφεται σε τρία αντίτυπα, ένα για την/τον

ωφελούμενο/νη, ένα για τον φορέα και ένα για την

Ε.Ε.Τ.Α.Α . Να υπογράψουν την εξουσιοδότηση προς την

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για να διενεργεί αυτή τις πληρωμές προς

τη Δομή για λογαριασμό της/του.

Να συμπληρώσουν τα στοιχεία του Ερωτηματολογίου Ει-

σόδου στη ειδική εφαρμογή «Ερωτηματολόγιο Εισόδου»

της ΕΕΤΑΑ (με την εισαγωγή ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) και να προ-

σκομίσουν στην δομή τη βεβαίωση που εκτυπώνεται από

την εφαρμογή. Σημειώνεται ότι αν δεν συμπληρωθούν τα

στοιχεία του ερωτηματολογίου εισόδου στην εδική εφαρ-

μογή της ΕΕΤΑΑ, η εγγραφή – τοποθέτηση δεν θεωρείται

έγκυρη για την ΕΕΤΑΑ και δεν θα ενεργοποιείται η «αξία

τοποθέτησης» (voucher).

Επιλογή παιδιών στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης και ο Οργανισμός Προσχολικής

Αγωγής  του Δήμου, ενημερώνουν για το χρονοδιά-

γραμμα και τη διαδικασία που θα τηρηθεί για την εγ-

γραφή των βρεφών και των νηπίων, κατά το σχολικό

έτος 2016-2017.

1.     Εγγραφή παιδιών μέσω ΕΣΠΑ

Μόλις οι ωφελούμενες μητέρες λάβουν το Voucher,

θα πρέπει να το προσκομίσουν μαζί με τις φωτοτυ-

πίες εμβολίων και την ατομική κάρτα υγείας του παι-

διού – συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον

παιδίατρο.

Στις εγγραφές θα προηγηθούν οι κάτοικοι του

Δήμου Παλλήνης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πάνε στο Δημοτικό Κα-

τάστημα Παλλήνης (πρώην Δημαρχείο), επί της

οδού Φειδιππίδου 25Α, Πλατεία Ελευθερίας στην

Παλλήνη, στον 1ο όροφο, από τις 24 Αυγούστου

2016 και ώρες 09:00 – 13:00.

Αν προκύψει αλλαγή ημερομηνίας από την ΕΕΤΑΑ,
θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.
2.     Εγγραφή παιδιών μέσω Δήμου. Αφού τοποθε-

τηθούν τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ, θα διαγραφούν από

τις καταστάσεις των αιτήσεων και θα ανακοινωθεί ο

πίνακας τοποθέτησης παιδιών μέσω Δήμου.

Η διαδικασία αυτή, θα έχει ολοκληρωθεί εντός του

πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου 2016.

Παρακαλούνται, όσοι οφείλουν βεβαιώσεις ενσή-

μων, να τις προσκομίσουν άμεσα στο Γραφείο 6 του

Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέ-

ρακας.  Επίσης, όσοι οφείλουν τροφεία, παρακα-

λούνται να τα καταβάλλουν για να κλείσει ο

φάκελος οφειλής τους.

Πληροφορίες, καλέστε στα τηλέφωνα: 2106604633

– 2106604726 – 2106604670, εργάσιμες ημέρες και

ώρες.

Αντικείμενο της συνεδρία-

σης του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ΠΕΔΑ

(Περιφερειακή Ενωση

Δήμων Αττικής), ήταν το

θέμα του ρόλου των δήμων

και της Περιφέρειας στη

διαχείριση των απορριμμά-

των της Αττικής, καθώς και

της διασφάλισης των απα-

ραίτητων χρηματοδοτικών

πόρων των σχετικών μεγά-

λων έργων από το ΕΣΠΑ.

Στην απόφασή του, το ΔΣ

της ΠΕΔΑ υπογραμμίζει την

ανάγκη ταχείας διασφάλι-

σης της χρηματοδότησης

των μεγάλων έργων και

ζητά τη δέσμευση των αρ-

μόδιων υπηρεσιών του

ΕΔΣΝΑ για ολοκλήρωση

της σχετικής διαδικασίας

εντός του Σεπτεμβρίου. Αν

και επισημαίνει ότι η σχε-

τική απόφαση της ΕΕ του

ΕΔΣΝΑ είναι «προβλημα-

τική στη διαδικασία», απο-

σκοπούσε, όπως τονίζει,

«στο να εξοικονομηθεί πο-
λύτιμος χρόνος για την έγ-
κριση των απαραίτητων
μελετών. Ελήφθη υπό την

πίεση της άμεσης αξιολό-
γησης κατά σειρά προτε-
ραιότητας των προτάσεων
που θα υποβληθούν για
χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ και στηρίζουμε επί
της ουσίας αυτήν την ανα-
γκαιότητα επίσπευσης».

Επίσης, καταγγέλλει τις «δι-
χαστικές λογικές και κινή-
σεις εντυπωσιασμού την
ώρα που δήμοι και Περιφέ-
ρεια διεκδικούν πόρους του
ΕΣΠΑ για τη διαχείριση των
απορριμμάτων, στο πλαίσιο
μίας δύσκολης και ανταγω-
νιστικής διαδικασίας». Κά-

νοντας ιδιαίτερη αναφορά

στη στάση της ΚΕΔΕ, τονί-

ζει ότι «είναι η πρώτη φορά
που η Κεντρική Ένωση το-
ποθετείται πριν την αρμόδια
ΠΕΔ σε πλήρη αντίθεση με
τη στάση μη ανάμιξης που
ακολούθησε σε θέματα δια-
χείρισης απορριμμάτων που
πρόσφατα απασχόλησαν
άλλες Περιφέρειες». 
Ακόμη, στην απόφαση επα-

ναλαμβάνεται η πάγια θέση

της ΠΕΔΑ, η Πρωτοβάθμια

Αυτοδιοίκηση της Αττικής

να αναλάβει εξολοκλήρου

την αρμοδιότητα της δια-

χείρισης των απορριμμά-

των, καθώς και τη στήριξή

της στο Περιφερειακό Σχέ-

διο Διαχείρισης των Απορ-

ριμμάτων «και στις βασικές
φιλικές προς το περιβάλλον
και ωφέλιμες για τους κα-
τοίκους της Αττικής κατευ-
θύνσεις του. 
Επίσης, ζητάμε την ενί-
σχυση του ΕΣΔΝΑ με προ-
σωπικό, ώστε να μη
δημιουργείται ανάγκη προ-
σφυγής σε βοήθεια από
ιδιώτες. Η αλλαγή του μον-
τέλου διαχείρισης των
απορριμμάτων, όπως επι-
τάσσει ο Εθνικός Σχεδια-
σμός (ΕΣΔΑ), αποτελεί
μεγάλη πρόκληση, στην
οποία οι 66 δήμοι της Αττι-
κής θα ανταποκριθούν με
σεβασμό στο δημόσιο συμ-
φέρον και με κατοχύρωση
του αποκεντρωμένου και
δημόσιου χαρακτήρα της
διαχείρισης».
www.dikaiologitika.gr

Voucher στους παιδικούς σταθμούς για επιλαχόντες

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”

Ευχαριστήρια Επιστολή

Ευχαριστούμε θερμά την κα Σοφία Νικολογιάννη, φαρμα-
κοποιό στην Παιανία, για την ευγενική και σημαντική προ-
σφορά του υγειονομικού υλικού που μας διέθεσε στο
Κέντρο Υγείας Κορωπίου, για την κάλυψη των άμεσων
αναγκών. Επαινούμε και συγχαίρουμε αυτή την χειρονομία.

Θερμές ευχαριστίες

Το προσωπικό & 

ο Διευθυντής του Κ.Υ. Κορωπίου

Πρωτεύοντα ρόλο οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής

στη διαχείριση των απορριμμάτων ζητάει η ΠΕΔΑ
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“Αντάμωμα” θερινό με τους 

Σαρακατσάνους 

στην ορεινή Κορινθία 

Α) Το ξεκίνημα 

«Μεθαύριο  έχομε αντάμωμα στην ορεινή

Κορινθία», μου είχε πεί ο Λιάκος. 

Ο   Λιάκος είναι  Σαρακατσάνος, κατά το

πατρογονικό δε  κτηνοτρόφος και κουμπά-

ρος μάλιστα  από τη μεριά της οικογένειας

της  συζύγου μου.  «Πάρε την γυναίκα
σου, δηλαδή την κουμπάρα,  και ακολούθα
με», μας είχε   προτείνει επίμονα. 

Και έτσι και έγινε. Κυριακή 31 Ιουλίου και

το οπελάκι άρχισε να ακολουθεί πίσω από

το αγροτικό του κουμπάρου που βαριανα-

στέναζε και σιγότρεχε ακανόνιστα.

Προορισμός  Ζήρια  και Σαραντάπηχο.

Ζήρια για τους πολλούς και τους ντόπιους

ορεινή Κορινθία,  προς  το  υψόμετρο  να

γράφει  1400 μέτρα. 

Το  βουνό  Ζήρια ή στο πιο επίσημο όνομα

όρος Κυλλήνη, στον γεωγραφικό χάρτη

καταγράφεται στην Πελοπόννησο, σαν το

πιο ψηλό μετά από τον Ταύγετο. Απλώνε-

ται ανατολικά του Χελμού (= Αροάνια),

ενώ στις νότιες  υπώρειές του, βρίσκεται

η λίμνη Στυμφαλία.  Νοτιοδυτικά  δεσπό-

ζει προς το υψηλό επίπεδο του κάμπου

του  Φενεού, όπου και παλιότερα έδινε το

παρόν της η ομώνυμη λίμνη. Ανατολικά

όμως σαν και να ημερεύει, καθώς χύνεται

ομαλότερα προς την  παραλιακή κορνίζα

του Κορινθιακού..  Και διοικητικά το βουνό

αυτό καταγράφεται να βρίσκεται  στα

όρια των Νομών  Αρκαδίας, Αργολίδας και

Κορινθίας.

Το όνομά του  οφείλεται στον Κυλλήνα,

γιό του Ελάτου, όπως πάλι  διαβάζομε

στον Παυσανία  και  στις Περιηγήσεις του

(8, 17). Κατά κάποια άλλη όμως εκδοχή,  η

ονομασία του οφείλεται στην νύμφη Κυλ-

λήνη, ή  και στην Κυλληνία, την μαία αυτή

που τον  ξεγέννησε.      

Ο Ερμής  μυθολογικά φέρεται να είναι

καρπός  ερωτικός του Διά και της νύμφης

Κυλλήνης. Εξ ού    και  εδώ  κάποτε

υπήρχε, ο    ναός του Ερμή του Κυλληνίου.

Σε ανάμνηση μάλιστα τής  γέννησής του,

οργανώνονταν γιορτές,  όπου ένα από τα

σύμβολα του θεού,  και στην προκειμένη

περίπτωση   επιλεκτικά “ο εν στύσει φαλ-

λός” περιφερόταν εν πομπή και λιτανία

προς λατρεία.  Λατρευόταν σαν το κυρίως

όργανο της αναγέννησης της φύσης. (Ση-

μείωση  του αρθρογράφου: Η γυναίκα εθε-

ωρείτο μοναχά η αριστοτελική αποθήκη).

Επιβεβαιωτικά  γι’ αυτό το λατρευτικό

σύμβολο μάλιστα, έρχεται  και η ανεύρεση

ενός  τέτοιου μεγάλου  φαλλού  πελεκη-

μένου από πέτρα, εκεί κοντά, βαθειά κα-

ταχωμένου σε ένα άντρο. 

Κάθε πέτρα και κάθε δέντρο, κάθε βουνό

και κάθε χαράδρα μιά γραμμένη προγονική

ανάμνηση, μια ιστορία διαχρονικά ριζω-

μένη. Μια ιστορία που ζητεί τον δικό μας

σεβασμό. 

Πίσω τώρα στην πορεία μας 

Μερικοί επιλέγουν την ανάβαση από Δερ-

βένι. Εμείς, δηλαδή το αγροτικό του κουμ-

πάρου,  χωρίς να ρωτήσει επέλεξε τον

αμαξιτό από εθνική προς Ξυλόκαστρο και

προοδευτικά πήρε τη  στροφή προς τις

ορεινές πλαγιές της Ζήριας.  

Το τοπείο μαγευτικό, στροφές ανηφορι-

κές, αλλά και ανοικτές  χωρίς να κουρά-

ζουν  αμάξι, και οδηγό.  Βατές  και

χαραγμένες ανάμεσα σε χωμάτινους  μα-

λακούς όγκους, δίνουν  προς την    ελεύ-

θερη  μεριά  μια  οπτική γωνία  σε

πανόραμα ηδονικά ολοπράσινο.  

Ανάλογα δε και  πάντοτε του υψομετρικού

επιπέδου,  η βλάστηση να δίνει τη δική της

ξεχωριστή   απόλαυση. Ενίοτε και οσάκις

ο υδροφόρος ορίζοντας το επέτρεπε,

αυτή  η βλάστηση παρείχε χώρο ανάπτυ-

ξης  σε πλατάνια χαρακτηριστικής δρο-

σιάς.  

Στην όλη  διαδρομή, υποτυπώδη  χωριά και

λιγοστά μένανε πίσω μας, χωρίς μια ταμ-

πέλα ενδεικτική για εσωτερική οικοδομική

υποψία, χωρίς καμιά εκκλησιά που να υπο-

δηλώνει μια   κάποια έστω  και μικρή κοι-

νότητα.  

Αλλά και σε αντίλογο, πάλι εδώ και εκεί,

σπίτια   πολλά, σπίτια σε άσχετη ρυμοτο-

μική πρόβλεψη, άλλα  ταπεινά, μερικά δε

προκλητικά και εν κομπασμώ ορθωμένα.

Όμως όλα στημένα στο πουθενά  και στο

ερημικό και κατά το δοκούν εγκατεσπαρ-

μένα …  

Κάποιο από αυτά, νάτο οικοδομημένο

στην άκρη ενός γκρεμού που από  κάτω

του χάσκει μια χαράδρα.  Ο εξώστης του

ένα υπερβολικά  τεράστιο μπαλκόνι,  σε

πλήρη μετάλλαξη κάποιου καθιστικού, να

μετεωρείται υπεράνω της αβύσσου, πλήν

ατελώς και επικινδύνως υποστηριζόμενο,

από δοκάρια λοξά εμπηγμένα στα χωμά-

τινα τοιχώματα του γκρεμού.  

Το μάτι μας είχε κολλήσει επάνω του.

Ανατριχιάσαμε. «Αν έρθει κανένα κούνημα
από αυτά τα συνηθισμένα της Κορινθιακής
γης;» Και με τη γυναίκα μου αλληλοκοιτα-

χτήκαμε..   

Σε κάθε στροφή ή μάλλον σε κάποιες

στροφές, όπου το πλατάνι ανέδινε χώρο

ζωής με τη δροσερή σκιά του, και ο δρό-

μος γινόταν κάπως φαρδύτερος,   ξεπρό-

βαλλε στην πλατωσιά  μια ταβέρνα ή κάτι

σαν κέντρο ψησταριάς,   και  σαν ναός

λαϊκής αποτοξίνωσης. Ποιός όμως  άραγε

να έρχεται ως εδώ πάνω, στην ερημιά

αναρωτηθήκαμε. Κάποιος όμως θα πρέπει

νάρχεται, περαστικός ή εξ επί τούτου, για

να στέκεται  και ν΄ ανθίζει αυτό το

πράγμα.    

Φτάσαμε στα Τρίκαλα. Δεν έχω καταλάβει

ακόμη αν αυτά ήταν  τα  Άνω η τα Μέσα

που σημειώνει  ο χάρτης μου. Καμιά σχε-

τική πινακίδα  άλλωστε  δεν υπήρχε να

βοηθούσε.  Και εγώ  στο μείον μου, να

είμαι όπως πάντα  τόσο  απροσανατόλι-

στος, αλλά  και αγεωγράφητος.

Όταν λοιπόν φτάσαμε σ΄ αυτά  τα όποια

Τρίκαλα,  που όπως είπαμε δεν τα προσ-

διόριζε κάποια ταμπέλα, το τοπίο άρχισε

να γίνεται πιο πολιτισμένο, πιο αστικό και

σαν να λέμε κάπως  πιο ευρωπαϊκό  και

πιο ελκυστικό και δεκτικό για τουριστική

κατανάλωση.  Ομορφα ξενοδοχειακά κα-

ταλύματα καλοβαλμένα, μικρά ή και  μεγα-

λύτερα,  το ένα μετά το άλλο μετά και από

κάθε στροφή, αιφνίδια ξεφύτρωναν.  Κά-

ποια ακόμη καλοφροντισμένα μαγέρικα,

σε αναμίξη στο  λαϊκόμορφο και μπιστρο-

είδικο,  φροντισμένα  με κοσμοπολίτικο

αέρα,  για ελιτ και όχι μόνο. Κατά βάθος

και κατ΄ εξοχήν,  προφανώς προσφορά για

τους λάτρεις του χιονιού ή και των σχετι-

κών ολιγοήμερων γιορταστικών “εξιτη-

ρίων” για σπάσιμο μιας ρουτινιαρισμένης

καθημερινότητας ή και μυστικής   φυγής

από κάποια  μουχλιασμένη έγγαμο νομι-

μότητα.   

Τέλος πάντων φτάσαμε σε μια διχάλα του

αμαξιτού. Δεξιά μια οδοδεικτική ταμπέλα

έγραφε “προς Δερβένι”, ενώ αριστερά μάς

προσκαλούσε “προς το Σαραντάπηχο”.  

Αλλά για την συνέχεια,  υπομονή ως την

άλλη εβδομάδα. 
γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Σαρακατσάνοι ….Ζήρια 

«Ό,τι είναι νόμιμον είναι ηθικόν». Η ρήση είναι του πρώην

υπουργού Βουλγαράκη και την έχουν καταδικάσει παντοι-

οτρόπως όλοι οι ιησουίτες που – ταυτόχρονα – την έχουν

καταστήσει «οδηγό» των πολιτικών τους  πεπραγμένων.

Σημαιοφόροι, δε, του ιησουιτισμού, δεν είναι άλλοι από

εκείνους που κάθε φορά εναλλάσσονται στις καρέκλες

όσων παριστάνουν τους φορείς της «κάθαρσης».

Η σαπίλα που κυριάρχησε στον τόπο τα προηγούμενα 40

χρόνια είναι πανθομολογούμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σερφάρει

ακριβώς στην σαπίλα των προηγούμενων για να εμφανίσει

τις δικές του διευθετήσεις σαν «ρήξη» με το παρελθόν.

Όμως άλλο ρήξη που σημαίνει ανατροπή της σαπίλας και

άλλο διευθέτηση της σαπίλας που σημαίνει αναπαρα-

γωγή της. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αφαιρεί τον

άρτο όπως ακριβώς οι προηγούμενοι, γι’ αυτό το έχει ρίξει

στα «θεάματα». Την ώρα που εφαρμόζει Μνημόνια και κό-

φτες, την ώρα που ξεπουλάει από λιμάνια μέχρι αεροδρό-

μια κι από Ελληνικό μέχρι ΟΣΕ, μη έχοντας τι άλλο να

κάνει,  πουλάει «κάθαρση», απλή (δήθεν) αναλογική, συν-

ταγματική αναθεώρηση κοκ. Φυσικά στο τέλος του μήνα

τον ΕΝΦΙΑ του φτωχού δεν θα τον πληρώσει ούτε ο πα-

λιός, ούτε ο νέος καναλάρχης. 

Η δύναμη των ηλεκτρονικών ΜΜΕ είναι θηριώδης. Παρά-

δειγμα: Ένας Πρόεδρος που το 2000 ήρθε δεύτερος και

κέρδισε «πραξικοπηματικά» τις εκλογές στις ΗΠΑ, ο

Μπους, κατάφερε στις εκλογές του 2004, και με τη βοή-

θεια των ΜΜΕ, να υπερκεράσει τον αντίπαλό του κατά 3

εκατ. ψήφους και να επανεκλεγεί.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια δύναμη

σχετική, μια δύναμη που έχει όρια, μια δύναμη πολλές

φορές κτηνώδης που, όμως, δεν είναι ανυπέρβλητη.

Η δύναμη των ΜΜΕ είναι τεράστια. Αλλά δεν είναι ανί-

κητη.

Το ερώτημα «ποιος είναι πιο άθλιος, αυτός που δίνει την εν-

τολή ή αυτός που την εκτελεί», θα αφορά πάντα τον δημο-

σιογράφο που δεν ασκεί το ρόλο του με αξιοπρέπεια. εγραφε

ο Καμύ το 1939, όταν στο μανιφέστο του για τον «ελεύθερο

δημοσιογράφο» εξαιρούσε τη δημοσιογραφία που υπηρετεί

τη «σαθρή ανοησία», την «οργανωμένη νωθρότητα» και την

«επιθετική βλακεία». Αντίθετα, τα προηγούμενα, καταδει-

κνύουν ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός: Ότι στο πλαίσιο της συ-

στημικής λειτουργίας του Τύπου, που ορίζεται από το

ιδιοκτησιακό του καθεστώς, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος για

τους δημοσιογράφους να μετατραπούν, είτε ενσυνείδητα είτε

εξ αντικειμένου, σε μέρος του προβλήματος.

Προφανώς, όταν αναφερόμαστε, στην ευθύνη του δημο-

σιογράφου, δεν μιλάμε για εκείνη την ομάδα που συγκρο-

τεί το «ανφάντ γκατέ» αυτού που θα λέγαμε «συστημικά

ενσωματωμένη δημοσιογραφία». Διότι, πολύ απλά, δεν

τους θεωρούμε δημοσιογράφους, αλλά λακέδες. Πρόκει-

ται για μια ομάδα που ένα μέρος της χρησιμοποιεί τη δη-

μοσιογραφία ως πασαρέλα συμμετοχής της στο κλαμπ

των «VIPs». Ένα άλλο αποτελεί κρίκο της αλυσίδας του

θεάματος. Ένα τρίτο υπηρετεί δυο και τρεις «αφεντάδες»

ταυτόχρονα, όχι γιατί πρέπει να βγάζει το ψωμί της, αλλά

γιατί έτσι εξασφαλίζει το παντεσπάνι της.

Συνέχεια στη σελ. 16

Τώρα θα έχουμε μιντιακή ολιγαρχία, αλλά με άδεια…



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                           3  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Περί τηλεοπτικών αδειών!!! 

Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, είδαμε και ακούσαμε

τα πιο απίθανα σενάρια για τις τηλεοπτικές άδειες.

Να σημειώσουμε πρωτίστως ότι οι συχνότητες που εκ-

πέμπουν τα κανάλια είναι δημόσιο αγαθό, το οποίο εκ-

μεταλλεύτηκαν δεκαετίες ολόκληρες σε κολεγιά

βέβαια με τις διάφορες  κυβερνήσεις που πέρασαν.

Σήμερα, η παρούσα κυβέρνηση, “βάζει τάξη” υποτίθε-

ται, δίνοντας Μόνο 4 άδειες, γιατί η διαφημιστική πίτα

είναι μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ και δεν χωράει άλλη

επιχείρηση!!! μας είπαν οι συριζαίοι που ασχολούνται

με το αντικείμενο.

Αλήθεια έχετε δει άλλο επάγγελμα να παίρνει άδεια

βάσει της εμπορικής “πίτας” που υπάρχει στην αγορά;

Δηλαδή πόσο τζίρο θα κάνει ετησίως;;;

Είπαν ακόμη ότι “όποιος πληρώσει θα πάρει” από αυ-

τούς που έχουν εκφράσει την πρόθεση και συμμετέ-

χουν στο διαγωνισμό ασφαλώς.

Ασχολήθηκε κανείς εκ των διαπραγματευτών για τις

τηλεοπτικές άδειες, να δουν το “βίο και την πολιτεία”

αυτών που έχουν καταθέσει αιτήσεις συμμετοχής στο

διαγωνισμό; Κι αυτό γιατί όπως προείπαμε, οι συχνό-

τητες είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να το δια-

χειρίζεται ο κάθε τυχαίος.

Μόνο η “κονόμα” μας ενδιαφέρει και πέραν τούτου

ουδέν;; Πόση “αριστερή” ξεφτίλα ακόμη...

Έρχεται χαράτσι στο νερό!!!

Μετά τα χαράτσια για το σπίτι, στη ΔΕΗ και αλλού έρ-

χεται και το χαράτσι για το νερό που πίνουμε.

Με Kοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) η κυβέρνηση συριζα-

νέλ επιχειρεί να βάλει “περιβαλλοντικό τέλος” στο νερό.

Εχετε δει αλήθεια τί χαράτσι πληρώνουμε για το περι-

βάλλον μέσα από τη ΔΕΗ;

Γερνάει επικίνδυνα η Ευρώπη!

Ειδική Εκθεση για το εργατικό δυναμικό των χωρών της Ευ-

ρωζώνης,  κυκλοφόρησε το Δ.Ν.Τ.  (Διεθνές Νομισματικό

Ταμεί) προειδοποιώντας ότι η γήρανση του πληθυσμού φέρ-

νει μείωση της παραγωγικότητας τα επόμενα χρόνια!

Κι αυτό όχι γιατί πονάει που μειώνεται ο πληθυσμός της

Ευρώπης, αλλά μειώνονται τα εργατικά χέρια και οι

χώρες της ευρωζώνης έχουν μεγάλα δημόσια χρέη!!!

Η έκθεση αναφέρεται στις “αδύναμες” χώρες όπως η Ελ-

λάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι οποίες παρουσιάζουν

μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Βάσει λοιπόν των στοιχείων του ΔΝΤ:

- Το ποσοστό των συνταξιούχων (65 και άνω) αυξάνεται

με ρυθμό δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με το εργα-

τικό δυναμικό.

- η μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού αυξάνεται με

εκτίμηση να φθάσει στο 33% τα επόμενα είκοσι χρόνια

αντί 15-20% που είναι σήμερα.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Σε ύψος 4.900 μ. απλώνεται το μεγαλύτερο και το ψηλό-

τερο οροπέδιο της Γης, το οποίο μοιάζει σαν να προσπαθεί

να ενωθεί με τον ουράνιο θόλο, γι’ αυτό πήρε το όνομα

Θιβέτ, που σημαίνει ουρανός, αλλά οι γηγενείς κάτοικοί

του, το ονομάζουν “στέγη του κόσμου”!

Το Θιβέτ βρίσκεται στην Ασία, ανάμεσα στην Κίνα και την

Ινδία. Οι κάτοιοί του ανήκουν στην κίτρινη φυλή και έχουν

ασπαθεί το Βουδισμό, με ανώτατο πολιτικό και θρησκευ-

τικό ηγέτη τον λεγόμενο Δαλάι Λάμα, που έχει κληρονο-

μική διαδοχή και θεωρείται απόγονος του Βούδα. Σήμερα

ο Δαλάι Λάμα ζει εξόριστος από τη χώρα του, λόγω κινέ-

ζικης κατοχής και στις 15.6.2016 γιόρτασε τα 80στά του

γενέθλια. Είναι λάτρης του βουδιστικού διαλογισμού και

προσπαθεί με ειρηνικά μέσα, να αφυπνίσει την κοινή

γνώμη, ώστε να ξαναρθει η λευτεριά στη χώρα του και να

σταματήσει να είναι στρατιωτικό οχυρό της αχανούς Κίνας!

Τον 13 αι. το Θιβέτ γνώρισε τις θηριωδίες των αιμοσταγών

Μογγόλων του Τζέκινς Χαν και το 1904, οι Αγγλοι το με-

τέτρεψαν σε δικό τους προτεκτοράτο. Η Κίνα κατέλαβε το

Θιβέτ αμαχητί το 1949 και το 1956 ολοκλήρωσε την κατά-

ληψή του με το θάνατο 1.000.000 Θιβετιανών.

Τα πάμπολλα βουδιστικά μοναστήρια, που κατοικούνται

από άντρες κάθε ηλικίας, δηλαδή από μικρά παιδιά μέχρι

γέροντες, προσφέρουν στο Θιβέτ μια μυστηριακή μορφή,

ενώ κατευθύνουν τη σκέψη και τη ζωή των κατοίκων, οι

οποίοι ακολουθούν το διαλογισμό, τη λιτότητα, την πειθαρ-

χία, τη δική τους διατροφή και ιατρική, με τουλάχιστον δε-

καεπτά λεπτά την ημέρα “γέλιου” το οποίο θεωρούν το

μεγαλύτερο παράγοντα της μακροζωίας τους!

Τα ιερά βιβλία των  μοναστηριών αναφέρουν ότι οι γηγε-

νείς Θιβετιανοί προήλθαν από ένα θηλυκό “δράκο” που

ήρθε από άλλον πλανήτη και γονιμοποιήθηκε από έναν άν-

θρωπο χωρίς διανόηση· δηλαδή του Δία τη νόηση. Και από

τον νοήμονα άνθρωπο που προέκυψε και πολλαπλασιά-

στηκε δημιουργήθηκε το γένος τους.

Οι πρόγονοι των Ελλήνων, το δράκο τον παρομοιάζουν με

μεταφορικό μέσο, όπως παρουσιάζει ο ζωγράφος Δούρις

τον Ιάσωνα να βγαίνει από το στόμα δράκου με τη βοήθεια

της θεάς της σοφίας, Αθηνάς, όταν έφτασε στην Κολχίδα

(σήμερα ο πίνακας βρίσκεται στο Βατικανό) ή σαν φρουρό

και φύλακα, όπως ένας δράκος φύλαγε το χρυσόμαλλο

Δέρας.  

Από τους προγόνους των Ελλήνων πήραν οι λαοί της

Ασίας το φανταστικό τέρας, το λεγόμενο “δράκο”, τον

οποίο έχουν σαν σύμβολο καλοτυχίας!

Πριν 30 χρόνια, η Κίνα έστειλε μια ομάδα επιστημόνων υπό

την αιγίδα του Δρ Tsum Um Nui, για να μελετήσουν και να

βγάλουν συμπεράσματα από τις ανασκαφές σε έναν δαι-

δαλώδη σχηματισμό σπηλιών, σε μια απόκρυμνη πλαγιά

στο Θιβέτ. Οι επιστήμονες ανάμεσα στις σπηλιές βρήκαν

716 τάφους, που ο καθένας περιείχε έναν σκελετό μήκους

1 έως 1,30 μέτρων με χαρακτηριστικό το υπερμεγέθες κρα-

νίο του και ένα δίσκο με μια τρύπα στο κέντρο, που ήταν

κατασκευασμένος από άγνωστο υλικό και είχε χαραγμένα

κάτι σύμβολα που έμοιαζαν με γραφή και είχε κεφαλαία

γράμματα του σημερινού ελληνικού αλφαβήτου, με ευδιά-

κριτο το Δελφικό Ε!!! Η ομοιότητα των δίσκων με το δίσκο

της Φαιστού ήταν καταπληκτική!...

Το Δελφικό Ε, ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως από διάφορους

αναλυτές, αλλά τα ιερά βιβλία του Ησιόδου αναφέρουν ότι

το Ε ή Ε συμβολίζει τον τριπλό ήλιο του Σείριου, που ανή-

κει στον αστερισμό του ιερού Κυνός. Σ’ αυτόν που ορκιζό-

ταν ο Σωκράτης. Γι’ αυτό οι ναοί του Απόλλωνα, από την

κατασκευή τους, κοίταζαν τον Σείριο, από τον οποίο ανα-

φέρεται ότι καταγόταν ο Απόλλωνας, ο γεννημένος από

τη Λητώ, μαζί με τη δίδυμη αδελφή του, Άρτεμι στην ιερή

Δήλο!

Τα επιστημονικά συμπεράσματα του Κινέζου καθηγητή

απαγορεύτηκε να δημοσιευτούν και το μόνο που αναφέρ-

θηκε ήταν ότι οι τάφοι ανήκαν σε μια φυλή που ονομαζό-

ταν Ντζόπας ή Ντρόπας και χρονολογήθηκαν πριν 20.000

χρόνια!

Ο Καθηγητής χλευάστηκε και κατασυκοφαντήθηκε, ενώ

αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ιαπωνία, που πέθανε

μετά από δύο χρόνια. Οι δίσκοι σήμερα βρίσκονται κλειδω-

μένοι σ’ ένα δωμάτιο του Μουσείο στο Πεκίνο, το οποίο σε

ειδική αίθουσα φιλοξενεί

ευρήματα από το Μυκη-

ναϊκό νεκροταφείο της

Κίνας!!!

Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ο γνωστός αρχαιολόγος

Δρ. Έβανς έκανε ανασκαφές στη Μυσώρη της Ινδίας, μαζί

με έναν διακεκριμένο Πολωνό συνάδελφο, όταν βρήκε

έναν δίσκο, παρόμοιο με το δίσκο της Φαιστού! Ινδοί αρ-

χαιολόγοι του είπαν ότι ο δίσκος ανήκε στη φυλή Ντζόπας

του Θιβέτ.

Το 1947 ο Έβανς ανέβηκε στο Θιβέτ και ζήτησε από τον

12χρονο, τότε, Δαλάι Λάμα συνοδούς, για να βρει τη φυλή

των Ντζόπας, που είχε πληροφορίες ότι κατοικούσε κοντά

στις σπηλιές με τους 716 τάφους.

Βρήκαν ένα χωριό με εκατόν πενήντα περίπου άτομα κον-

τόσωμα και κίτρινου δέρματος, που δέχτηκαν ευγενικά τον

Έβανς και τον οδήγησαν στο βασιλικό ζεύγος τους. Οι συ-

νοδοί με έναν περίεργο τρόπο εγκατέλειψαν τον Έβανς, ο

οποίος έμεινε για πολύ χρόνο σ’ εκείνο το χωριό και αφού

έμαθε τη γλώσσα τους, μάζεψε πολλές πληροφορίες και

φωτογράφισε το βασιλικό ζευγάρι. 

Όταν ο Εβανς γύρισε στην Αγγλία ανακοίνωσε  τα επιστη-

μονικά του επιτεύγματα σχετικά με τη φυλή Ντζόπας, και

για τους προγόνους τους που είχαν έρθει πριν 20.000 χρό-

νια με διαστημόπλοιο από άλλον πλανήτη για να μελετή-

σουν τη Γη. Για δεύτερη φορά ήρθαν το 1014 μ.Χ. οπότε

αναγκάστηκαν να μείνουν στη Γη, γιατί καταστράφηκε το

μεταφορικό τους μέσο. Τότε απαγορεύτηκαν άλλες ανα-

κοινώσεις και ο ίδιος θεωρήθηκε από συναδέλφους του,

φαντασιομανής! Μετά το θάνατό του, βρέθηκαν στα έγ-

γραφά του φωγτογραφίες τωνΝτζόπας.

Το μυστήριο της φυλής Dzopas και η σχέση τους με την

ελληνική γραφή και με το Δελφικό Ε, προς το παρόν βρί-

σκεται σαν εφτασφράγιστο μυστικό και ερμητικά κλει-

σμένο στη “στέγη του κόσμου”.

Υ.Γ. Εφτασφράγιστο μυστικό, ερμητικά κλειστό, ήταν ο

σμαράγδιος πίνακας του Ερμή, που παραδόθηκε στους αν-

θρωπους και ανέφερε την κοσμογονία! (την Ερμη-νεία, δη-

λαδή του Ερμή την έννοια για τον κόσμο. Ο Ερμής ήταν

τρισμέγιστος, δηλαδή τρεις φορές, αναστημένος και λό-

γιος, εκτός από τις πολλές άλλες ιδιότητές του!

“Η στέγη του κόσμου!”
Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Με τι μπορεί να ασχολείται ένας 19χρονος νέος; Με σπορ; Με

διασκέδαση; Με σπουδές; Με ...καφέδες; Ο συγκεκριμένος

19χρονος, Πέτρος Καμινιώτης, λόγω της προτώτυπης ασχο-

λίας του, συμπεριλήφθηκε πριν από μερικούς μήνες, στο διε-

θνές ανδρικό περιοδικό GQ το οποίο έβαλε το προφίλ του στο

ίνσταγκραμ πρώτο πρώτο στην κατηγορία Τέχνη, ανάμεσα στα

50 προφίλ από όλο τον κόσμο που πρέπει κανείς να ακολου-

θήσει. Για να καταλάβεις, δύο από τα υπόλοιπα 49 προφίλ είναι

κι εκείνα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και του Τζάστιν Μπίμπερ. Έλα

μωρέ, σιγά τα ωά.

Ο Πέτρος, μόλις πέρυσι τελείωσε το λύκειο και πέρασε στο

τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπι-

στήμιου Αθηνών. Ο Πέτρος, επίσης, είναι μέλος δύο χορευτι-

κών συλλόγων – ενός στην Πετρούπολη από τότε που ήταν

πέντε χρόνων και ενός στον Πειραιά από πέρυσι – και χορεύει

παραδοσιακούς χορούς, με στολές, με ταξίδια, με τα όλα του.

Αυτό που έκανε τον Πέτρο ξεχωριστό, είναι ότι

ντύνει τα Playmobil ...καραγκούνες, με σεγκούνια

και μαλάματα κι εφτά σειρές γιορντάνια, που έλεγε

κι η πανούργα Σύρμω.

Την ημέρα της συνεντευξης (πηγή: vice), τα έβγαζε

από τα κουτάκια τους πολύ προσεκτικά, ξέρεις τι

είναι να κάνεις νανοχειροτεχνία;

«Χρειάζονται τέσσερις με πέντε ημέρες για να

ολοκληρωθεί η κάθε φορεσιά», λέει και τονίζει το

«φορεσιά», διότι εγώ του τις λέω «στολές» και

τσαντίζεται για πλάκα, λες και ντύνει τίποτα αδελ-

φές νοσοκόμες στο 401. Αυτοσχέδια εργαλεία,

μαρκαδόροι και κάθε είδους χαρτιά και υλικά για

να ντυθούν τα playmobil παραδοσιακά.

«Χρησιμοποιώ ό,τι υλικό μπορείς να φανταστείς ή,

για να το πω πιο σωστά, σχεδόν τίποτα, ουσιαστικά

δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υλικά. Από χαρτοπε-

τσέτες φτιάχνω τα μαντίλια τους, από χαρτί και

χαρτονάκια τα ρούχα τους, μετά ζωγραφίζω τα πα-

πούτσια τους, παίρνω ψεύτικα λουλουδάκια, κόβω πούλιες για

τα κοσμήματά τους, τα κολλάω ένα ένα με τη μύτη του δια-

βήτη, δεν έχω καν ειδικά εργαλεία. Ό,τι υπάρχει στο σπίτι από

υλικά και εργαλεία. Αγοράζω κάποια, αλλά περισσότερο εφευ-

ρίσκω τρόπους για να φτιάξω μια φορεσιά. Κόβω τα πατρόν,

κοιτάζω να είναι σωστά τα ύψη και οι αναλογίες, τους τα κάνω

πρόβα και μετά τα κολλάω. Η ζωγραφική των φορεσιών με τα

μαρκαδοράκια έρχεται στο τέλος».

Ο Πέτρος, λοιπόν, που έχει γεννηθεί τον Ιούλιο του ’97, λέει

ότι το ενδιαφέρον του για τις στολές δεν έχει να κάνει με κά-

ποιο κόλλημά του με την ιστορία της μόδας π.χ., έχει να κάνει

καθαρά με την αγάπη του για τους παραδοσιακούς χορούς.

«Όταν χορεύεις σε ένα σύλλογο, συνήθως σου βάζουν και

φοράς μια «γενική» φορεσιά της ευρύτερης περιοχής του

χορού που χορεύεις. Μετά, αν θέλεις να ψαχτείς μόνος σου,

ανακαλύπτεις τη μαγεία που έχει η φορεσιά της κάθε περιο-

χής. Μου αρέσει η ιδέα ότι όλα είχαν τον λόγο τους, δεν ήταν

τυχαίο το άσπρο μαντίλι ή το μαύρο – αλλιώς φορούσαν τα

κοσμήματα οι παντρεμένες κι αλλιώς οι ανύπαντρες ας πούμε.

Δεν είναι όπως τώρα, που μπαίνεις σε ένα μαγαζί και αγορά-

ζεις την ίδια μπλούζα».

Τον ρωτάω εάν του αρέσει κάποια αντρική φορεσιά ιδιαίτερα

ή κάποιο αξεσουάρ, αν θα έβγαινε έξω τύπου «βάζω το τσα-

ρούχι μου και πάω για καφέ».

«Θα ντρεπόμουν να βγω έτσι έξω, πέρυσι όμως που δοκίμαζα

στο βεστιάριο κάποιες φορεσιές, όπως ήμουν με το τζιν, φό-

ρεσα από πάνω ένα γιλέκο από το Καβακλί της Ανατολικής

Ρωμυλίας. Αυτό ναι, θα το έβαζα για να βγω έξω».

Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά από την αγάπη σου για τις παρα-

δοσιακές φορεσιές μέχρι ο εγκέφαλός σου να συλλάβει την

ιδέα να ντύσει Σαρακατσάνες τα playmobil, το λογικό κενό

είναι εμφανές και θέλει εξήγηση. Γιατί, ας πούμε, δεν του ήρθε

να ντύσει Barbie, που και πιο εύκολο θα ήταν και πιο λογικό;

«Οι Barbie πάντα είχαν ρούχα, τα κορίτσια μπορούσαν να αγο-

ράσουν ξεχωριστά ό,τι ήθελαν για να τις ντύσουν, ενώ τα play-

mobil όπως τα αγόραζες έτσι θα έμεναν για όλη τους τη ζωή.

Μηδέν ρούχο. Άσε που και η τόσο μικρή κλίμακα στα playmobil

έχει τη μαγεία της. Τα playmobil, επίσης, ήταν το αγαπημένο

μου παιχνίδι. Ως παιδιά, προτιμούσαμε με την αδελφή μου να

κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο, ώστε το δεύτερο παιδικό υπνο-

δωμάτιο του σπιτιού να είναι αποκλειστικά για τα playmobil. Εί-

χαμε κάστρα, καράβια, νησιά, ένα σωρό κατασκευές. 

Τα καλοκαίρια, λοιπόν, στο εξοχικό, μπορούσα να κουβαλήσω

μόνο τις βασικές φιγούρες, δεν μπορούσα να πάρω μαζί μου

το άπαν σύμπαν, οπότε για να μη βαριέμαι τα έβαζα να κάνουν

άλλες δραστηριότητες, να ανοίξουν κι οι δικοί τους ορίζοντες.

Για παράδειγμα, τα έβαζα σε κύκλο για να χορεύουν και μια

μέρα είπα «δεν τους βάζω και κάνα μαντίλι;» Κάπως έτσι ξεκί-

νησαν όλα»… 

Πριν από δύο χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι πλέον πιο

«επαγγελματικά». Όσο περνάει ο καιρός, προσέχω ακόμα πε-

ρισσότερο τη λεπτομέρεια, μπορεί να χαλάσω μια στολή και

να την ξαναφτιάξω από την αρχή λόγω μιας ατέλειας που ούτε

εσύ ούτε κανείς άλλος δεν θα προσέξει. Διαβάζω και μελετώ

με προσοχή τα πάντα για τη φορεσιά που πρόκειται να

φτιάξω».

Επόμενη ερώτηση: ΟΚ, Πέτρο, εσένα σου αρέσουν και τρελαί-

νεσαι, εμένα μου αρέσουν και σε κάνω θέμα, αλλά σε ποιους

απευθύνεσαι; Ποιοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν να απο-

κτήσουν καραγκουνοplaymobil;

«Ιδιώτες που είτε θέλουν να έχουν ένα playmobil

με τη φορεσιά του τόπου καταγωγής τους είτε

ασχολούνται με τον χορό και θέλουν να έχουν

τις φορεσιές των περιοχών που τους αρέσουν.

Επίσης, χορευτικοί σύλλογοι και λαογραφικά

μουσεία. Πέρυσι ήρθε σε επαφή μαζί μου το Λύ-

κειο Ελληνίδων, τώρα ντύνω κάποια playmobil

για το Λαογραφικό Μουσείο του Γιώργη Μελίκη,

ο οποίος ετοιμάζει ένα πρότζεκτ με θέμα «Το

Παιδί στην Παράδοση».

Τον ρωτάω αν θα είχε χρόνο να δουλέψει για

την ίδια την Playmobil, να τους δίνει τέτοιες

ιδέες. «Γιατί όχι;» λέει. «Αλλά ως εκτέλεση πα-

ραγωγής δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό να

αποδοθεί τόση λεπτομέρεια με πλαστικά υλικά.

Πώς θα ήταν τα κεντήματα, τα μαντίλια, όλα

αυτά, σε πλαστικό; Θα έμοιαζαν, αλλά δεν θα

ήταν παραδοσιακές φορεσιές».

Λοιπόν, πάμε στο Καλλιμάρμαρο, στήνουμε ξανά κάποια play-

mobil, περνάνε τουρίστες από τις κερκίδες και κάθονται και τα

χαζεύουν με ανοιχτό το στόμα, οι πιο θαρραλέοι ρωτάνε αν

πωλούνται ή, τέλος πάντων, πού μπορούν να τα δουν, και ο

Πέτρος, με τη φυσική συστολή και ευγένειά του, τους λέει:

«Έχω μια σελίδα στο Facebook (PlaymoGreek)».

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Με κομμένη την ανάσα αναμένει το πανελλήνιο να μάθει

ποιοί θα αναλάβουν επίσημα την παραπληροφόρησή του...

4 Η μόνη λύση για να μη σας πρήζει η μάνα σας να παν-

τρευτείτε παιδιά, είναι να παντρευτείτε και να χωρίσετε.

Bonus: θα της λέτε, “στα ‘λεγα εγώ”.

4 Οι Ρώσοι ολυμπιονίκες πήραν μια μπεμβε από τον Πούτιν

και οι Έλληνες ολυμπιονίκες ένα υποβρύχιο βανίλια από

τον Προκόπη Παυλόπουλο...

4 Μέχρι στιγμής το 2016 το σκηνθοθετεί ο Ταραντίνο.

Playmobil ...καραγκούνες
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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 . . .

Mετά τη δημοσιοποίηση στην εφημερίδα “Εβδόμη” για το στο-

χευμένο αντιδημοκρατικό κυνηγητό που υφίσταμαι, σχετικά με

τις πινακίδες μου, κι αφού αναλυτικά είχα περιγράψει τις

λάθος μετρήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία (τη μια φορά

μετρούσαν την πινακίδα με μήκος 1,50 cm, την άλλη 1,15 cm,

την τρίτη ανακάλυπταν ότι δεν έχω βάλει επί της πινακίδας,

διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, και αριθμό αδείας και ερωτώ

(τούτο πού είναι γραμμένο στον κανονισμό περί πινακίδων;),

αποφάσισαν να βάλουν πρόστιμα για την ίδια πινακίδα διπλής

όψεως το 2008, το 2009 και το 2011. Ενώ η πινακίδα είχε άδεια

τοποθέτησης και πλήρωνα ετήσιο τέλος στο Δήμο Βούλας.

Ο υπεύθυνος επί των πινακίδων δημοτικός υπάλληλος κ. Κού-

τσικος, ο οποίος είχε την ευθύνη της επιβολής προστίμων, τα

οποία έφερνε στο δημοτικό συμβούλιο και οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι εψήφιζαν χωρίς να ελέγξουν, αν ήταν σωστά! 

Αναρωτιέμαι ποιος είναι υπεύθυνος για τις λανθασμένες επι-

βολές, προστίμων, όπως στην περίπτωσή μου. Η δημοτική

Αστυνομία με τις αποδεδειγμένες λάθος μετρήσεις (η πινα-

κίδα μου μετρήθηκε από τη δημοτική Αστυνομία το 2008 ότι

ήταν 1,50 cm. Πλήρωσα πρόστιμο το 2008 στο Δήμο Βούλας,

μετά από αίτηση διαμαρτυρίας μου, προς το Δήμο 3Β, ότι έχει

γίνει λάθος μέτρηση. Μετρήθηκε πάλι από τη Δημοτική Αστυ-

νομία και ευρέθη ότι ήταν 1,15 δηλαδή είχε γίνει λάθος μέ-

τρηση.

Εν τω μεταξύ αυξήθηκε το ετήσιο τέλος που πλήρωνα στο

Δήμο από 205,43 € σε 332,80 € διότι ήταν η πινακίδα 15 cm

μεγαλύτερη κατά τις δικές τους μετρήσεις (ενώ στην πραγ-

ματικότητα ήταν 1 μ. το φωτεινό πλαστικό και 15 cm το σιδε-

ρένιο πλαίσιο που το περιέβαλλε) δηλαδή ήταν 1 μ. όπως είχε

εκδοθεί η άδεια της πινακίδας στην αρχή που τοποθετήθηκε.

Παρ’ όλα αυτά καλοπροαίρετα πλήρωσα το 2009 ετήσιο τέλος

αυξημένο (από 205,43 € σε 332,80 €). Και μετά από λίγο

καιρό, μού έρχεται από το Δήμο, πρόστιμο για το 2009, που

αφορούσε την ίδια πινακίδα διπλής όψεως και συγχρόνως

μου εστάλη και άδεια τοποθέτησης αυτής, δηλαδή, ενώ είχα

πληρώσει ετήσιο αυξημένος τέλος στο Δήμο 3Β μου εστάλη

και πλήρωσα και πρόστιμο. 

Σε συνέχεια το 2011, έχω και άλλο πρόστιμο για την ίδια πι-

νακίδα διπλής όψεως, με την κατηγορία ότι δεν αναγραφόταν

επ’ αυτής η διεύθυνση, το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός

αδείας!! Δηλαδή, “τραγελαφικές καταστάσεις”. Μετά απ’ όλα

αυτά τίθεται το ερώτημα: ο κ. Κούτσικος ενεργούσε έτσι από

υπέρμετρο ζήλο, θέλοντας να δείξει ότι είναι καλός υπάλλη-

λος, προσκομίζοντας οικονομικά οφέλη προς το Δήμο, ή ακο-

λουθώντας άνωθεν εντολές; Καταστρατηγώντας κάθε αρχή

δικαίου και αδιαφορώντας ότι εκθέτει τον Δήμαρχο και το Δη-

μοτικό συμβούλιο, οι οποίοι μη γνωρίζοντας ότι τα στοιχεία

είναι καθ’ όλα ψευδή, εψήφιζαν την επιβολή προστίμων.

Όταν έγινε γνωστό ο Γλολγοθάς των δικών μου πινακίδων

έλαβα πολλά τηλεφωνήματα από επιχειρηματίες που είχαν

λάβει πρόστιμα για τις πινακίδες τους από το Δήμο, για παρό-

μοιες περιπτώσεις όπως τη δική μου.

Έκανα αίτηση την 7/6/2016 (αρ. πρ. 22716) προς το Δημοτικό

Συμβούλιο για την επανεξέταση των προστίμων που μου επι-

βλήθηκαν διότι είναι ψευδή τα στοιχεία μετρήσεων της Δημο-

τικής Αστυνομίας, και ανύπαρκτα τα επιχειρήματα, ότι πρέπει

να αναγράφεται επί της πινακίδας, διεύθυνση, όνομα και

αριθμό αδείας. Τούτο δεν υπάρχει, στον κανονισμό περί πινα-

κίδων, άλλωστε είχε δοθεί άδεια τοποθετώντας της πινακίδας

από το Δήμο 3Β.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν εκλεγεί για να

βοηθούν τους Δημότες και να αποφασίζουν για το δίκαιο αφού

το ελέγχουν.

Εμείς οι επαγγελματίες δεν θέλουμε χάρες, θέλουμε δίκαη,

ίση μεταχείριση και αλήθειες.

Δεν τιμά το Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, να

τους καταγγέλεις τα λάθη και τις αδικίες που έχουν επιτελε-

στεί από τη Δημοτική Αστυνομία και τους αρμόδιους για τις πι-

νακίδες δημοτικούς υπαλλήλους και αυτοί να αδιαφορούν, να

κωφεύουν, και να εξακολουθούν επί σειρά ετών, να επικυρώ-

νουν τα λάθος επιβληθέντα πρόστιμα, ούτε τους τιμά να κα-

ταστρατηγούν την οποιαδήποτε αρχή ίσης μεταχείρισης των

δημοτών, επιβάλλοντας επιλεκτικά διάφορα πρόστιμα για τις

πινακίδες, στοχοποιώντας συγκεκριμένους επαγγελματίες,

ενώ άλλους δεν τους ενοχλούν καθόλου π.χ. (πινακίδες στα

κάγκελα). Υπάρχει πρόστιμο για μια πινακίδα μου, που ήταν το

2010 στα κάγκελα του ιατρείου μου, και όταν με ειδοποιήσανε

άμεσα την απέσυρα. Ενώ από το 2010 ως και το 2016, υπήρχαν

πέντε πινακίδες, συναδέλφων στα κάγκελα του διπλανού κτι-

ρίου από το δικό μου και εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και

σήμερα. 

Τί συμβαίνει; Το 2010 ίσχυε ο κανονισμός περί απαγορεύσεως

των πινακίδων στα κάγκελα και μετά καταργήθηκε;

Εάν καταργήθηκε, ο νόμος ισχύει για όλους τους Δημότες και

οφείλετε να διαγράψετε το πρόστιμό μου.

Εάν δεν καταργήθηκε τότε υφίσταμαι άδικη, αντιδημοκρατική 

και προσωπική επίθεση από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμ-

βούλιο, διότι μόνο σε μένα έχετε επιβάλει το πρόστιμο για μια

πινακίδα 0,40Χ040 που την είχα τοποθετήσει για 2-3 μήνες το

2010 και μετά όταν ειδοποιήθηκα από εσάς, ότι δεν επιτρέπε-

ται την κατέβασα, ενώ δεν επιβάλατε πρόστιμο στις άλλες πι-

νακίδες που εξακολουθούν να υπάρχουν από το 2010 μέχρι

σήμετα.

Όταν ένας δημοτικός σύμβουλος (της αντιπολίτευσης) έκανε

επερώτηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τις πιανκίδες

μου, ο δήμαρχος απάντησε ότι γνωρίζω την κα Βαφειάδη, είναι

φίλη χρόνια, την εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να σβήσω τα πρό-

στιμα. 

Δηλαδή κε Δήμαρχε επειδή με εκτιμάτε με αδικείται κατά-

φορα; Διότι όλα τα πρόστιμα που μου έχετε επιβάλει εσείς και

οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι άδικα, άλλα στηριζόμενα σε

ψευδή στοιχεία και άλλα λόγω υπερβολικής εκτιμήσεως!!

Φαίνεται μόνο η δική μου πινακίδα χαλάει την αισθητική του

Δήμου μας και όχι οι πινακίδες των άλλων, τα κλεισμένα πε-

ζοδρόμια και η ελλειπής καθαριότητα της Βασ. Παύλου!

Ο σεβασμός μου προς το περιβάλλον και η προσπάθειά μου

για την καθαριότητα και την καλή αισθητική του Δήμου, απο-

δεικνύεται από την πορεία μου και τις πράξεις μου.

Το 1983 πρωτοκατοικήσαμε με την οικογένειά μου στο Δήμο

Βούλας στην περιοχή Εξοχή, όπου δρόμοι, αποχετευτικό δί-

κτυο και χώροι πρασίνου δεν υπήρχαν.

Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατά-

σταση, δημιουργήσαμε το Σύλλογο “Εξοχή Βούλας’. Υπήρξαμε

ο σύζυγός μου, εγώ και μερικοί κάτοικοι της περιοχής ιδρυτικά

μέλη του Συλλόγου.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Εξοχής, επί σειρά ετών δεντρο-

φυτεύσαμε με τη βοήθεια των κατοίκων της Εξοχής 5000 δεν-

δρύλια, τα φροντίσαμε, τα ποτίσαμε και σήμερα  όλοι

απολαμβάνουμε το πράσινο στη λεωφόρο Καλύμνου στην

πλατεία Αθηναΐδος-Καλύμνου, στα δημοτικά τρίγωνα. Με το

Σύλλογο συμβάλλαμε στο να φτιαχτεί αποχετευτικό δίκτυο και

δρόμοι και να διατηρήσει η περιοχή Εξοχή τον χαρακτηρισμό

(αμιγής κατοικία).

Μετά απ’ όλα αυτά φροντίζουμε και σεβόμαστε την περιοχή

μας που ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, και δεν

θα κάναμε κάτι που θα μείωνε την αιοσθητική της περιοχής μας

ή θα την υποβάθμιζε.

Πιστεύω ότι ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι θα επα-

νεξετάσουν τα πρόστιμα και θα με απαλλάξουν από την κατα-

βολή αυτών. 

Περιμένω ενημέρωση για το πότε θα συζητηθεί το θέμα στο

δημοτικό συμβούλιο για να είμαι εκεί, (έχω καταθέσει σχετική

αίτηση με αρ. πρ. 22716/7.6.2016) με όλα τα αποδεικτικά στοι-

χεία και με τους άλλους επιχειρηματίες που έχουν υποστεί την

ίδια άδικη επιβολή προστίμου με εμένα.

Διότι θα πρέπει επιτέλους να δοθεί δίκαιη λύση, να λάμψει η

αλήθεια, ή να σταματήσει ο ψυχολογικός πόλεμος που υφι-

στάμεθα, εμείς οι στοχευμένοι επαγγελματίες, που κάναμε το

εγκληματικό λάθος να τοποθετήσουμε πινακίδες για να γνω-

στοποιήσουμε την έναρξη του επαγγέλματός μας.

Την εποχή αυτή που οι οικονομικές πιέσεις που όλοι μας υφι-

στάμεθα είναι τεράστιες, και όλοι μας προσπαθούμε να επι-

βιώσουμε με μεγάλο καθημερινό αγώνα, και αγωνία για το

αύριο. Είναι άδικο να ζητούνται από το Δήμο 3Β τέτοια τερά-

στια ποσά επιβολής προστίμων από τους επαγγελματίες.

Καλλιόπη Βαφειάδου

Αεροψεκασμοί

Και ξαφνικά σίγησαν του καλοκαιριού οι “τροβαδούροι”! 

Αρνητικές οι επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον - και

για τον άνθρωπο - από τους αεροψεκασμούς.

Με τους πρόσφατους ψεκασμούς κάθε τύπου, με νέες

και ενισχυμένες χημικές ουσίες, θανατώθηκαν εκτός

από τα κουνούπια και όλα τα άλλα έντομα: τζιτζίκια,  μέ-

λισσες, κλπ,  ενώ έντονη είναι και η εξαφάνηση πουλιών.  

Στη περιοχή του δήμου ΒΒΒ οι επιπτώσεις ποικίλουν από

περιοχή σε περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι όλες  οι

περιοχές δεν "βομβαρδίστηκαν" με τα καρκινογόνα χη-

μικά με την ίδια "μανία" βλέπε πυκνότητα.

Το γεγονός ότι τα κουνούπια αναπαράγονται με πολύ

γρηγορότερους ρυθμούς από ότι τα υπόλοιπα έντομα,

αυτό σημαίνει ότι αν θεωρηθούν οι διάφοροι ψεκασμοί

σαν λύση, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται κατά σύν-

τομα χρονικά διαστήματα.

Θα πρέπει δηλαδή να καταδικαστούμε να ζούμε μέσα σε

μια νεκρή φύση και με τον πέλεκυ των επιπτώσεων  στην

ανθρώπινη υγεία.  Πρόσφατα,  συμπτώματα ζαλάδων

αναφέρθηκαν από συνδημότες μας.

Πρότασή μου είναι να ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρε-

σίες  να μην επαναληφθούν οι ψεκασμοί και να μελετη-

θούν και εφαρμοστούν επιστημονικές μέθοδοι

αντιμετώπισης του προβλήματος. 

Όχι άλλα δηλητήρια στην ατμόσφαιρα

Στέλιος Γκίκας

σ.σ. Εχουμε γράψει πολλές φορές για την έλλειψη ψε-

κασμών για τα κουνούπια στο Δήμο 3Β ιδιαίτερα. Και

όταν λέμε για ψεκασμούς δεν μιλάμε για αεροψεκα-

σμούς. Οι Δήμοι πρέπει να ψεκάζουν φρεάτια και λιμνά-

ζοντα νερά και όχι από αέρος.

Στοχευμένα πρόστιμα επαγγελματιών για πινακίδες στο Δήμο 3Β
Επιστολή της οδοντιάτρου Καλλιόπης Βαφειάδου
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Άνοιξε για το κοινό, έπειτα από τις εργασίες συντή-

ρησης και αποκατάστασης, το Ωρολόγιο του Κυρρή-

στου -Πύργος των Ανέμων ή Πύργος των Αέρηδων –

στις παρυφές της Ρωμαϊκής Αγοράς στην Πλάκα της

Αθήνας. Εδώ και καιρό είχαν ήδη απομακρυνθεί τα

καλύμματα από τα μοναδικά ανάγλυφα στο εξωτε-

ρικό του οκταγωνικού πύργου, χαρίζοντας ξανά σε

Αθηναίους και επισκέπτες την ομορφιά των οκτώ ανέ-

μων που απεικονίζονται προσωποποιημένοι.

Οι εργασίες συντήρησης και

αποκατάστασης πραγματοποι-

ήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

και έγιναν εξειδικευμένες εργα-

σίες από το μόνιμο προσωπικό

συντήρησης της Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Αθηνών, στο εσωτε-

ρικό του μνημείου. Οι

δημοφιλείς «Αέρηδες» όπως

συνηθίζεται να αποκαλούνται

είναι κτίριο του τέλους του 1ου

αι. π.Χ. Η επίσημη ονομασία του

είναι Ωρολόγιον του Κυρρή-

στου και θεωρείται πως το ανή-

γειρε ο Ανδρόνικος ο

Κυρρήστης (ή Κύρρηστος), Έλ-

ληνας αστρονόμος από την

Κύρρο της Μακεδονίας (ή Μα-

κεδονικής Συρίας).

Το εντυπωσιακό μαρμάρινο κτί-

ριο βρίσκεται στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπο-

λης, στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, είναι

κατασκευασμένο από πεντελικό μάρμαρο και κάθε

πλευρά του έχει μήκος 3,20 μέτρα και συνολικό ύψος

12 μέτρα, δεν έχει κίονες, ενώ στις ισάριθμες μετό-

πες του φέρονται ανάγλυφοι οι οκτώ κύριοι άνεμοι,

από τους οποίους παίρνει τη λαϊκή ονομασία του.

Έχει δυο θύρες, μια προς βορρά και μια προς τη δύση

και η στέγη του είναι κωνική κεραμοσκεπής. Στη νότια

πλευρά φέρει ένα ημικυλινδρικό πρόσκτισμα μικρό-

τερου ύψους ενώ στη ΒΑ και ΒΔ πλευρά φέρει από

ένα πρόπυλο με δύο αντιτακτούς κίονες έκαστο.

Το μνημείο εντυπωσίασε περιηγητές και ιστορικούς

τόσο για την κατασκευή του όσο και για την επιστη-

μονική του χρήση. Το αποκαλούσαν Πύργο των Ανέ-

μων ή Ναό του Αιόλου, το έχουν περιγράψει με

πολλές λεπτομέρειες και το έχουν κατατάξει σε δυο

ρυθμούς. Το εξωτερικό του λόγω των κιόνων ανήκει

στον κορινθιακό ρυθμό ενώ το εσωτερικό του στο δω-

ρικό. Εκτός από μετεωρολογικός ήταν και ωρομετρι-

κός σταθμός και για τον υπολογισμό της ώρας σε

ανήλιες ημέρες υπήρχε μέσα στο κτίσμα ιδιαίτερη εγ-

κατάσταση υδραυλικού ρολογιού. Θεωρείται ότι ο κα-

τασκευαστής του μνημείου συνδύασε τις εφευρέσεις

προηγουμένων κατασκευαστών ρολογιού, όπως του

Αρχιμήδη, του Κτησίβιου και του Φίλωνα.

Οι ωραίοι φτερωτοί άνεμοι είναι το πιο εντυπωσιακό

χαρακτηριστικό των Αέρηδων. Πετούν ανάγλυφοι, με

χαραγμένο το όνομά τους σε καθεμιά από τις οκτώ

πλευρές του πύργου και ο καθένας φέρει ένα ιδιαί-

τερο σύμβολο. Είναι ο Βορρέας (βόρειος), ο Καικίας

(βορειοανατολικός), ο Απηλιώτης (ανατολικός), ο

Εύρος (νοτιοανατολικός), ο Νότος (νότιος), ο Λιψ

(Λίβας, νοτιοδυτικός), ο Ζέφυρος (δυτικός), και ο Σκί-

ρων (βορειοδυτικός).

Ένας ορειχάλκινος Τρίτωνας κοσμούσε ως ανεμοδεί-

χτης την κορυφή της στέγης δείχνοντας την κατεύ-

θυνση του ανέμου.

Η ιστορική του διαδρομή συνδέθηκε με τη χριστιανική

θρησκεία, καθώς στα πρωτοχριστιανικά χρόνια χρη-

σιμοποιήθηκε σαν καμπαναριό βυζαντινής εκκλησίας,

ενώ σε μια περιγραφή του περιηγητή Κυριακού Αγκω-

νίτη περιγράφεται ως ναός του Αιόλου. Στη συνέχεια

μετατράπηκε σε τεκέ (μουσουλμανικό μοναστήρι) και

δερβίσηδες από διάφορες περιοχές της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι

δερβίσηδες ήταν αυτοί που σύμφωνα με μια

εκδοχή έσωσαν το μνημείο από τις αρπακτι-

κές διαθέσεις Ευρωπαίων αρχαιολατρών.

Όταν το 1821 η Αθήνα καταλήφθηκε από

τους Έλληνες συμπεριελήφθη στις αρχαι-

ότητες και στους αρχαιολογικούς χώρους

της Αθήνας. Ανασκάφηκε πλήρως κατά τον

19ο αιώνα από την Ελληνική Αρχαιολογική

Εταιρεία. Έδωσε το όνομά του στη συνοικία

που αναπτύχθηκε γύρω του και είναι ακόμα

και σήμερα ένα από τα πιο γραφικά σημεία

της παλιάς Αθήνας.

Μια φθηνοπωρινή βόλτα στον πύργο των Αέ-

ρηδων, και βόλτα στην παλιά Πλάκα είναι μία

από τις ωραιότερες εξόδους!
http://www.elculture.gr

Ο Πύργος των Αέρηδων

ο πρώτος μετεωρολογικός σταθμός στον κόσμο

Φανταστική απεικόνιση των Αέρηδων, 
Λονδίνο, John Murray, 1882

Το υδραυλικό ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου
με την Ακρόπολη στο βάθος. Η μορφή με τα μακριά
μαλλιά που στέκεται μπροστά στην πόρτα του μνη-
μείου με γυρισμένη την πλάτη είναι ο Σεΐχ Μου-
σταφά, επικεφαλής των στροβιλιζόμενων
δερβίσηδων που χρησιμοποιούσαν το μνημείο ως
τεκέ. Απεικονίζεται επίσης κυρία της υψηλής κοινω-
νίας που κάνει περίπατο μαζί με τις κόρες και την
υπηρέτριά της.

Η Ρωμαϊκή Αγορά και το Υδραυλικό Ωρολόγιο του Ανδρονίκου Κυρρήστου (Πύργος των Αέρη-
δων) από τα νοτιοανατολικά, 1923



και παιδικά τμήματα
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«ἐρωτηθείς (Ἀριστοτέλης) τίνι διαφέρουσιν οἱ
πεπαιδευµένοι τῶν ἀπαιδεύτων ὅσῳ, εἶπεν, οἱ
ζῶντες τῶν τεθνεώτων».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ, Βίοι Φιλοσόφων, βιβλίο 5, 19, 6)

(= Όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης σε τί διαφέρουν οι

μορφωμένοι από τους αμόρφωτους, απάντησε: όσο δια-

φέρουν οι ζωντανοί από τους νεκρούς).

«ἐρωτηθείς (Ἀριστοτέλης) πῶς ἄν προκόπτοιεν οἱ
µαθηταί, ἔφη ἐάν τούς προέχοντας διώκοντες
τούς ὑστεροῦντας µή ἀναµένωσι».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ, Βίοι Φιλοσόφων, βιβλίο 5, 20, 7)

(= Όταν ρωτήθηκε ο Αριστοτέλης πώς θα προοδεύσουν,

αριστεύσουν οι μαθητές, απάντησε: αν κυνηγώντας

τους προπορευόμενους/πρώτους δεν περιμένουν τους

υστερούντας, τους καθυστερημένους).

«δῆλον γάρ ὅτι νοµίζεις ἀργύριον καί χρυσίον
οὐδέν βελτίους ποιεῖν τούς ἀνθρώπους, τάς δέ
τῶν σοφῶν ἀνδρῶν γνώµας ἀρετῇ πλουτίζειν
τούς κεκτηµένους».

(Ξενοφών, 430-355, Απομνημονεύματα, βιβλίο Δ, κεφ. 2, 9) 

(= γιατί είναι προφανές ότι θεωρείς πως τα αργυρά και

τα χρυσά νομίσματα, καθόλου δεν κάνουν καλύτερους

τους ανθρώπους, οι γνώμες όμως των σοφών ανδρών

πλουτίζουν με αρετή εκείνους που τις κατέχουν).

«Αν ένα άτομο δεν παίρνει την εκπαίδευση που επιθυ-
μεί από την κοινωνία, το άτομο αυτό αδικείται από την
κοινωνία».

«Αν δεν είχε υπάρξει ποτέ ο Ελληνικός Πολιτισμός,
δεν θα είχαμε αποκτήσει πλήρη συνείδηση, που θα πει
δεν θα είχαμε γίνει ολοκληρωμένοι άνθρωποι».

(Γουίσταν Χιου Ώντεν, 1907-1973, Άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας)

«Όλοι οι πολίτες του κόσμου είναι ολίγον Έλληνες -
Όλη η Δύση είναι Ελλάδα - Όλοι οι Δυτικοί είναι Έλ-
ληνες σε εξορία».

(Χόρχε Λούις Μπόρχες, 1899-1996, Αργεντινός ποιητής - συγγραφέας)

«Ο Οικουμενικός Άνθρωπος είναι η απάντηση στα παγ-
κόσμια προβλήματα»

(Ομιλία Κατερίνας Παναγοπούλου, Εθνική Πρέσβυς της Ελλά-

δος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Αρχαία Ολυμπία 28 έως

31 Αυγούστου 2016 με θέμα: “Η Αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρο-

νος Κόσμος - (Timeless Greece = αείχρονος Ελλάς)

σ.σ. Αξίζει να μελετήσετε την ομιλία της στο διαδίκτυο.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017!

Για μας τους Έλληνες, ο μήνας Σεπτέμβριος έχει χαρα-

κτηριστεί “Μαύρος”, γιατί μας θυμίζει τη σφαγή της Σμύρ-

νης (1922) και το πογκρόμ (= διωγμός) των Ρωμιών της

Πόλης στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955. Είναι ο μελανότε-

ρος μήνας του χρόνου.

Κάθε χρόνο από το 1926 πραγματοποιείται η Διεθνής Εκ-

θεση Θεσσαλονίκης. Ένας θεσμός που έχει ταυτιστεί με

την πολιτική και οικονομική ιστορία του τόπου. Η φετινή

81η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί από 10 - 18 Σεπτεμβρίου και

συμπίπτει με μια ξεχωριστή επέτειο αυτή των 90ών γενε-

θλίων της.

Οι εκάστοτε Πρωθυπουργοί εξαγγέλουν υποσχέσεις, με-

ταρρυθμίσεις και προγράμματα κυβερνητικής πολιτικής

που δεν πρόκειται να εφαρμόσουν ποτέ!

Αλλά είναι και ο μήνας της Παιδείας, αφού ανοίγουν τα

σχολεία μετά τις θερινές διακοπές και μαθητές και εκπαι-

δευτικοί επανέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας με την

ευχή τα προβλήματα να ‘ναι λιγότερα από πέρυσι. Δυστυ-

χώς όμως με ευχολόγια και παρακάλια δεν αλλάζει η χρο-

νίως νοσούσα κατάσταση της Παιδείας.

Μια έκφραση - συμβουλή που αποτέλεσε ιδανικό για τον

Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο (και όχι μόνο!) παρουσιάζεται δυο

φορές στην Ιλιάδα. Αυτή την τόσο σπουδαία φράση την

απευθύνει ο Πηλέας στο γιο του Αχιλλέα και ο Ιππόμαχος

στο γιο του Γλαύκο (Όμηρος, Ιλιάς, Λ 784 και Ζ 208). 

Από το «αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔµµεναι
ἄλλων» περάσαμε σήμερα δυστυχώς στο «αἰέν ἀχρη-
στεύειν καί ἰσόπεδον ἔµµεναι ἄλλων».

Αξίζει να μελετήσει κανείς τους στίχους, 144 έως 236 του

Ζ της Ιλιάδας. Σ’ αυτούς τους στίχους βρίσκονται αντιμέ-

τωποι ο Γλαύκος ο γιος του Ιππομάχου (Τρώας) και ο Διο-

μήδης ο γιος του Τυδέα (Αχαιός) και είναι έτοιμοι να

μονομαχήσουν (Αριστεία). Μέσα από το διάλογο αποδει-

κνύεται πως είναι πρώτα ξαδέλφια (ξεῖνοι πατρώιοι),
αμέσως σταματούν την αιματοχυσία, δίνουν τα χέρια και

ανταλλάσσουν τα όπλα τους ως δώρα.

Αυτά βέβαια τα τόσο αποκαλυπτικά δεν τα διδάσκουν στα

σχολεία, αλλά αποσιωπούν πως ο πόλεμος ο ΤΡΩΙΚΟΣ

ΗΤΑΝ ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ο πρώτος στον κόσμο.

Αυτό τεκμαίρεται και από τα λόγια του Νέστορα (Ιλιάς, Ι

63-64), που εκτοξεύει στον  Διομήδη για τις συνέπειες του

εμφυλίου πολέμου: «Ἀφρήτωρ, ἀθέµιστος, ἀνέστιός
ἐστιν ἐκεῖνος ὅς πολέµου ἔραται ἐπιδηµίου
ὀκρυόεντος», που σημαίνει «ούτε Οικογένεια, ούτε
Νόμο, ούτε Πατρίδα έχει αυτός που επιδιώκει τον φρικτό
εμφύλιο πόλεμο».

Στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας του Πλάτωνα (606 ε - 607α)

δίκαια ο Πλάτων χαρακτήρισε τον Όμηρο “ως παιδευτήν

της Ελλάδος”, «ὡς τήν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν οὗτος  ὁ
ποιητής».
Κατά κοινή διαπίστωση, ο Όμηρος απέβη ο κατ᾽εξοχήν

Παιδαγωγός, όχι μόνο της Ελληνικής Αρχαιότητας, αλλά

και ολόκληρου του Ελληνοκεντρικού Ευρωπαϊκού Πολι-

τισμού, γιατί απέδειξε με το περιεχόμενο των επών του,

ότι ο Αληθινός Πολιτισμός δεν μπορεί να οικοδομηθεί, αν

δεν στηρίζεται στον Ανθρωπισμόν και στην πεποίθηση

πως το Πνεύμα έχει τη δύναμη να αναδεικνύεται νικητής

έναντι των υλικών εμποδίων.

Εμείς, τέτοιες αντισυμβατικές αποκαλυπτικές ιδέες θα

σας φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας, που δεν τολ-

μούν οι άλλοι να αποκαλύψουν, αλλά συγκαλύπτουν.

Εμείς δεν θα γίνουμε συνένοχοί τους. Εμείς έννομο συμ-

φέρον έχουμε το συμφέρον της Πατρίδας και στόχο μας

να κυνηγάμε την αλήθεια με οποιοδήποτε κόστος και να

τη διαδίδουμε.

Αισιοδοξούμε ότι με μια άλλη Παιδεία Ανθρωποκεντρική,

Ουμανιστική, Κλασσική θα επέλθη μια Δεύτερη Νεοανα-

γέννηση, ένας Δεύτερος Νεοδιαφωτισμός και ένας Τέταρ-

τος Ανθρωπισμός. Έτσι θα λάμψει πάλι το Ελληνικό

Πνεύμα και το Φως του θα διαλύσει τα σκοτάδια της αμά-

θειας, τους ψεύδους και της απάτης και θα ξαναγίνουμε

αυτό που μας αξίζει ΕΛΛΗΝΕΣ, δηλαδή Φωτοδότες του

Πνεύματος.

Την Τετάρτη 24.8.16, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής

στις 450 σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης.  Παγκόσμια πρωτοτυπία!!! Φέτος για πρώτη φορά

στα χρονικά, υποψήφιος ΓΕΛ, και όχι επιμέρους ειδικής

κατηγορίας εισήχθη με τόσο χαμηλή βαθμολογία: 1560

μόρια (Μέσος Όρος βαθμολογίας 1,56!!!) στο τμήμα Μη-

χανολόγων - Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού

του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη). 

Η νέα σχολική χρονιά 2016 - 17 ξεκινάει με 21.000 εκπαι-

δευτικά κενά, που θα καλυφθούν από 21.000 προσλήψεις

αναπληρωτών, όπως ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας κ.

Φίλης.

Οι βάσεις ανέβηκαν σε τουριστικές, ιατρικές, παραϊατρι-

κές, πολυτεχνικές σχολές και βούλιαξαν σε παιδαγωγικές

και οικονομικές!

Σε 135 τμήματα οι υποψήφιοι εισήχθησαν με βαθμολογία

κάτω του 10! Τη χαμηλότερη βάση στα ΑΕΙ έχει το τμήμα

Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου με 5.941 μόρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του νεοϊδρυθέντος

τμήματος μουσουλμανικών σπουδών στο ΑΠΘ, που αν και

προσέφερε 30 θέσεις, αποτέλεσε προτίμηση 2.800 υπο-

ψηφίων!!

Οι περισσότεροι υποψήφιοι που δεν εισήχθησαν σε κά-

ποια σχολή προέρχονται από το Α’ επιστημονικό Πεδίο,

τον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτό εξηγείται

από το γεγονός ότι οι υποψήφιοι που επιλέγουν τις θεω-

ρητικές σχολές είναι πολύ περισσότεροι από τις προσφε-

ρόμενες θέσεις (κάμψη κλασσικών σπουδών).

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το Υπ. Παιδείας δίνει στη δημο-

σιότητα τα αναλυτικά στοιχεία για τις βάσεις και τα μόρια

εισαγωγής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ, ομολογώντας δημοσίως την πα-

ταγώδη αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος, που το

ίδιο σχεδιάζει και εκπονεί.

Εμείς θέλουμε μια Παιδεία Αρίστη και όχι αρεστή

Υγιή και όχι ασθενή

Αξιολογημένη και όχι αναξιολόγητη

μια Παιδεία υποχρεώσεων και όχι μόνο δικαιωμάτων

Μια ελεύθερη και όχι κατευθυνόμενη Παιδεία.

Kι όπως έλεγε ο Γίγαντας της σκέψης (κατά Μαρξ) Αρι-

στοτέλης, πριν 2400 χρόνια: Παιδεία, χωρίς παιδεία της
καρδιάς δεν είναι παιδεία.

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

* Εξισωτισμός = εξίσωση προς τα κάτω

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοποιήσεως, 
Βελτιστοποιήσεως

ἄρχεσθαι  &
Ὑπο-εξισωτισµοῦ*, 

Ἰσοπεδωτισµοῦ 
παύεσθαι

Το σύμβολο του Boston College της Μασσαχουσέτης...
Αφιερωμένο στους υπουργούς Παιδείας, Αρ. Μπαλτά και
Ν. Φίλη (ποινικοποίηση αριστείας). 
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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

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Προβληθείτε στις σελίδες μας

με μία συνδρομή της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων - κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821  christy1985.mus@hotmail.com
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ΕΝΦΙΑ = (Έ)λλη-

νες (Ν)οικάρηδες 

(Φ)τωχοποιημένοι

(Ι)κέτες (Α)χρείων

Όλοι λάβαμε το Αυγουστιάτικο ση-

μείωμα της εφορίας για τις 5 μηνι-

αίες χρεωστικές δόσεις του ετήσιου

“ενοικιοστασίου” του ίδιου μας .....

του σπιτιού!!!

Οι κυβερνώντες ενεργώντας ως φο-

ροεισπράκτορες των Γερμαναράδων

και των άλλων Ευρωπαίων νταβατζή-

δων ξεχνούν τις προεκλογικές δε-

σμεύσεις και υποσχέσεις για την

κατάργηση του επαίσχυντου και πα-

ράνομου Ε.Ν.Φ.Ι.Α.

Τώρα δίχως τσίπ(ρ)α ο κ. Πρωθυ-

πουργός κάνει την “πάπια” και δεν

μας λέει τίποτα περί αυτού και μας

πουλάει για αποπροσανατολισμό τη-

λεοπτικό σανό με την γελοία διαδι-

κασία της αδειοδότησης των

τεσσάρων καναλιών πανελλήνιας

εμβέλειας.

Το βέβαιο είναι ότι αν δεν τους ξε-

φορτωθούμε γρήγορα όλοι αυτοί οι

πολιτικοί “Αρλεκίνοι”  το μόνο που

μπορούν να κάνουν είναι στο εγγύς

μέλλον να προσπαθήσουν να μας ξε-

γελάσουν για άλλη μία φορά αλλά-

ζοντας το όνομα αυτού του

χαρατσιού όπως έκαναν με την

“Τρόικα” την οποία μετονόμασαν σε

“Θεσμούς” αλλά και το 3ο Μνημόνιο

σε  “Συμφωνία με τους Εταίρους”.

Χρέος όλων μας είναι να αντιστα-

θούμε στέλνοντας στην εφορία τα

παρακάτω link με την σημείωση ότι:

«Κύριοι! Λόγω της υπερβολικής υπερ-

φορολόγησης και φτωχοποίησης μας,

δηλώνουμε αδυναμία να ανταποκρι-

θούμε στην συγκεκριμένη απαίτηση

της υπηρεσίας σας καθώς ότι δεν

πρέπει να παρανομήσουμε εν γνώση

μας σύμφωνα με τις δηλώσεις του

ίδιου του Πρωθυπουργού ο οποίος

πολλάκις μας έλεγε ότι είναι ένας

φόρος παράλογος που πρέπει να κα-

ταργηθεί αλλά και του νυν Προέδρου

της Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλου ο

οποίος είχε δημόσια δηλώσει την αν-

τισυνταγματικότητα αυτού του Βενι-

ζέλειου εκτρώματος»!!!

Γιάννης Δ. Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του

Υπουργού Εργασίας σχετικά με

τις νέες ηλεκτρονικές υπηρε-

σίες του ΣΕΠΕ (ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕ-

ΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Οι εργοδότες μέχρι 30/9/2016

θα πρέπει να κάνουν την εγ-

γραφή τους στο

www.sepenet.gr ως νέοι χρή-

στες δηλώνοντας τα στοιχεία

που απαιτούνται, όπως ο ΑΦΜ

και αποκτούν προσωπικό λογα-

ριασμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της

Απόφασης στο σύστημα αυτό

θα υποβάλλονται:

Α) εκ μέρους των εργοδοτών

διάφορες αιτήσεις, όπως αναγ-

γελία εργατικού ατυχήματος,

για άδεια εργασίας κατά την

Κυριακή κ.ά.

Β) εκ μέρους των εργαζομένων

διάφορες αιτήσεις, όπως για

Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού

βυτιοφόρου,  παροχή πληροφο-

ριών σε θέματα που αφορούν

την εφαρμογή διατάξεων της

εργατικής νομοθεσίας κ.ά.

Όσον αφορά την διαδικασία

υποβολής οι εγγεγραμμένοι

χρήστες συμπληρώνουν τη

σχετική ηλεκτρονική φόρμα

μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Για κάθε καταχώρηση εκδίδεται

ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλή-

ρωσης της υποβολής.

Καταχώρηση εργοδοτών στο

www.sepenet.gr 

Συνέχεια από τη σελ. 8

Ας έρθουμε, τώρα, στο κυρίως θέμα μας: Τηλεοπτικές

άδειες! Για άλλους αποτέλεσε μπιγκ-μπραδερίστικο καραγκιο-

ζιλίκι. Γι’ άλλους τομή διαφάνειας. Για τους μεν, όπως είπαμε,

είναι αναπαλαίωση της παλιάς διαπλοκής. Για τους άλλους

επιτομή της νομιμότητας.

Επειδή, δε, κι αυτοί που κλείστηκαν στο κτίριο της Γενικής

Γραμματείας, και αυτοί που δεν πήγαν, και εκείνοι που τους

υπηρετούν με ή χωρίς δημοσιογραφική ταυτότητα, και αυτοί

που οργάνωσαν τον διαγωνισμό και αυτοί που τον καταγγέλ-

λουν, είναι σίγουρο ότι – όλοι τους – κάθε βράδυ πέφτουν για

ύπνο με μια αγωνία, πως θα ξυπνήσουν το πρωί για να ενημε-

ρώσουν τον λαό… «αντικειμενικά», «ολόπλευρά» κι «πλουρα-

λιστικά», γι’ αυτό θα το θέσουμε ευθέως:

ΠΡΩΤΟ: Για να εχεις ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι πρέπει να

έχεις στην κωλότσεπη μερικά – πολλά – εκατομμύρια. Να

έχεις φράγκα. Αυτό είναι το κριτήριο, το ύψιστο, το μέγιστο,

το «αριστερό» (!), που έθεσε ο κύριος Τσίπρας. 

Ας αφήσει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ την γελοία «αντιολιγαρχική» του

ρητορεία. Ολιγάρχες και μεγαλοκαπιταλιστές είχαν πριν τα τη-

λεοπτικά ΜΜΕ, ολιγάρχες και μεγαλοκαπιταλιστές θα τα

έχουν και τώρα. Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή θεωρεί τα δικά του

Μνημόνια «καλύτερα» από των άλλων μπορεί να θεωρεί και

τους ολιγάρχες της δικής του μιντιακής εποχής «καλύτερους»

από των προηγούμενων. Με γεια του με χαρά του, αλλά με

τον ξαναζεσταμένο Πασοκισμό των «νέων τζακιών» και με τον

«αριστερό σανό» των επικοινωνιακών του επιτελείων ας ταΐζει

την κυρία Τζάκρη και το λοιπό Πασοκιστάν που θρέφει στον

κόρφο του και όχι τον ελληνικό λαό.     

ΔΕΥΤΕΡΟ:  «Ναι, μα τώρα θα πληρώνουν», λένε οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ.

Το «νόμιμον και ηθικόν», που λέγαμε! Ρωτάμε: Κι επειδή θα

πληρώνουν (θα δούμε αν, πώς και πόσο), αυτό τι σημαίνει;

Αυτό αναιρεί ότι θέλουν τηλεοπτικά ΜΜΕ ώστε μέσω της μιν-

τιακής εξουσίας να προωθούν τις άλλες δουλειές τους; Αν, δη-

λαδή, ο Μαντέλης τα ‘πιανε – όπως γίνεται στο Αμέρικα –

φανερά από τη «Ζήμενς» κι είχε φορολογηθεί για τη «χορη-

γία», δεν θα υπήρχε θέμα; Τι πάει να πει «θα πληρώνουν»; Δη-

λαδή επειδή «θα πληρώνουν», θα είναι πιο «δημοκρατικά»

ευκολοχώνευτο όταν θα βαφτίζουν «αντικειμενικότητα» την

δική τους υποκειμενική και βαθύτατα στρατευμένη στο σύ-

στημα άποψη που συμβαδίζει με τα συμφέροντα τους και λει-

τουργεί μονίμως ως προπαγανδιστής της εκάστοτε

οικονομικοπολιτικής εξουσίας, που οι ίδιοι κατέχουν; Επειδή

«θα πληρώνουν» θα πάψουν πίσω ακριβώς από αυτές ακριβώς

τις μπαλαφάρες περί «αντικειμενικότητας» να υποδύονται τον

«ελεγκτή της εξουσίας» ενώ στην πραγματικότητα είναι όχι

μόνο βαστάζοι, αλλά και μέρος της εξουσίας; Επειδή «θα πλη-

ρώνουν» θα πάψει να ισχύει η μεγάλη αλήθεια που είχε παρα-

δεχτεί και ομολογήσει ο Σταύρος Ψυχάρης: «Δεν υπάρχουν
όμως εφημερίδες (σσ: και πολύ περισσότερο τηλεοπτικά δί-

κτυα, συμπληρώνουμε εμείς) που να εκδίδονται για να εκφρά-
ζουν απόψεις διαφορετικές από εκείνες του ιδιοκτήτη τους
ή να υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα». Η θέση αυτή διατυ-

πώθηκε νέτα-σκέτα στο «Βήμα της Κυριακής» (8/1/2012). Και

κάτι μας λέει πριν έτσι ισχύει και μετά τις… «γάτες Ιμαλαίων».

ΤΡΙΤΟ: Το τρίγωνο «οικονομική εξουσία – πολιτική εξουσία –

μιντιακή εξουσία» δεν καταργείται, λοιπόν. Φοράει νέα φορε-

σιά. Αλλά όσες φορές κι αν βάλλει τα ρούχα του αλλιώς ο Μα-

νωλιός, ο τόνος στην ενημέρωση – μιας και τόσος λόγος

γίνεται γι’ αυτήν – θα δίνεται  από αυτούς που ελέγχουν τον

Τύπο και κυρίαρχα από αυτούς που ελέγχουν τα τηλεοπτικά

ΜΜΕ. Και τα τηλεοπτικά ΜΜΕ – ανεξαρτήτως προσώπων, ομί-

λων, νέων ή παλιών «παικτών» – τα ελέγχει η οικονομική ολι-

γαρχία. Ισχύει παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα (σσ: κάτι που

το είχε «καταλάβει» πολύ καλά η κυβέρνηση Καραμανλή, όταν

«τόλμησε» να πάει στην ΕΕ το νομοσχέδιο για τον «βασικό

μέτοχο» και οι «αδέκαστοι» επίτροποι το έσκισαν πριν καν το

δουν). Όσο, επομένως, θα είναι οι εργολάβοι, οι τραπεζίτες,

οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και εν γένει οι κεφαλαιοκράτες

που θα ελέγχουν τα κανάλια της ενημέρωσης, η αμεροληψία

των πολλών δουλευτάδων του Τύπου ή των έντιμων εκδοτών,

δεν είναι  συνθήκη ικανή ώστε να εξασφαλίζεται μια ενημέ-

ρωση προσανατολισμένη στο πλευρό της κοινωνίας και της

αλήθειας, αλλά θα έχει πάντα για πυξίδα την «αλήθεια» εκεί-

νων που κατέχουν την στρόφιγγα της ενημέρωσης. Κι αυτοί

τυγχάνει να είναι οι ίδιοι που εμπλέκονται με χίλια νήματα με

το τραπεζικό σύστημα, είναι οι ίδιοι που νταραβαρίζονται με

εκείνους που τους δίνουν τις άδειες για να «πουλάνε ενημέ-

ρωση».  

Συνεπώς: Όταν το κουμάντο στο χώρο του Τύπου, και όχι

μόνο, διαμορφώνεται με τους όρους των Χίρστ και των Μέρν-

τοχ που περιέγραφε ο Όρσον Ουέλς στον «Πολίτη Κέιν», ήδη

από το 1941, τότε όσοι «Τερτσέτηδες» και «Πολυζωίδηδες»

κι αν υπάρχουν στο χώρο της δημοσιογραφίας (σσ: τέτοιοι

υπήρχαν και θα υπάρχουν σε όλες τις συνθήκες), ας μην υπάρ-

χουν αμφιβολίες: Θα κατισχύσει εκείνος που εκπροσωπεί την

ισχύ των μίντια και τη διαβρωτική φύση της εξουσίας.    

Που σημαίνει ότι: Αν τα συμφέροντα της οικονομικής και πο-

λιτικής ολιγαρχίας είναι με το Μνημόνιο, τότε όσο κι αν τρέξει

ο ρεπόρτερ για να καλύψει αντικειμενικά την απεργία, τη δια-

δήλωση, την κινητοποίηση ενάντια στο Μνημόνιο, εκείνο που

θα μεταδοθεί το βράδυ ως είδηση θα είναι «ζήτω το Μνημόνιο,

κάτω οι ταραξίες». Αν τα συμφέροντα της διεθνούς ελίτ εξυ-

πηρετούνται από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων,

την ώρα που ο λαός θα πληρώνει «αθανάτους», ταυτόχρονα

θα υφίσταται και την πλύση εγκεφάλου για το «εθνικό ολυμ-

πιακό ιδεώδες». Ας αγανακτεί η κοινωνία με τις τράπεζες όσο

θέλει. Αυτό που θα πλασαριστεί σαν «είδηση» θα είναι η

«ανάγκη να ανακεφαλαιοποιηθούν». Ας φωνάζει η κοινωνία

για τις αυξήσεις στα διόδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν

θυμηθείτε ένα ρεπορτάζ στο «Mega» στα 27 χρόνια που εκ-

πέμπει που να καταγγέλλει τις αυξήσεις στα διόδια, τρυπήστε

μου τη μύτη. Αν δείτε ρεπορτάζ στα κανάλια των εφοπλιστών

για τους φόρους που (δεν) πληρώνουν οι εφοπλιστές, ξανα-

τρυπήστε τη…

Πέρα και πάνω, λοιπόν, από τα φληναφήματα περί «κάθαρ-

σης» στα οποία επιδίδονται παλιοί και νέοι κυβερνητικοί χαλί-

φηδες, βρίσκονται εν ισχύ και οι τρεις πλευρές του τριγώνου:

«Οικονομική ελίτ – πολιτική εξουσία – μιντιακό κατεστημένο».

Η πρώτη, η οικονομική ελίτ, είναι αυτή που, αφενός, ελέγχει

σε μεγάλο βαθμό τα ΜΜΕ και βασικά την τηλεόραση (σσ: επι-

μένουμε στην τηλεόραση επειδή ακριβώς αποτελεί το σύγ-

χρονο «εικονοστάσι» σε κάθε σαλόνι). Αφετέρου βρίσκεται σε

σχέση απόλυτης συνάφειας με το καθεστωτικό πολιτικό σύ-

στημα ανεξαρτήτως κυβερνητικού ενοίκου.

Κάπου εδώ φτάνουμε στη ρίζα της υπόθεσης: Η ενημέρωση

είναι δημόσιο αγαθό. Αυτό το αγαθό δεν ανήκει στους κανα-

λάρχες. Ανήκει στο λαό, και σε αυτόν πρέπει να επιστρέφει.

Οι τηλεοπτικές συχνότητες είναι περιουσία του λαού, που έχει

παραχωρηθεί στους καναλάρχες, με την προϋπόθεση ότι θα

φροντίσουν στα ΜΜΕ που κατέχουν για «την αντικειμενική
και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων,
καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφά-
λιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλ-
λει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς
και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου…» (Σύνταγμα, άρθρο

15).

Όμως, οι διατάξεις του Συντάγματος, μαζί με τα ηχηρά περί

«ποιότητας», «πλουραλισμού», «αντικειμενικότητας» κλπ. δεν

είναι παρά ο «φερετζές. Όχι μόνο εδώ, παντού στον κόσμο,

όπως επιβεβαιώνεται από την «ενσωματωμένη δημοσιογρα-

φία» της εισβολής στο Ιρακ, τον «κορμοράνο» του Περσικού

και τους «ομαδικούς τάφους της Τιμισοάρα» μέχρι τα «χοντρά

βυζιά, χοντρά λεφτά» του Μπερλουσκόνι στην Ιταλία.   

Το ίδιο έργο παίζεται στην Ελλάδα καθημερινά και επί δεκαε-

τίες.

Νίκος Γεωργόπουλος

Τώρα θα έχουμε μιντιακή ολιγαρχία, αλλά με άδεια…
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Προβλήματα της παράτασης εμπάργκο

από τη ρωσική κυβέρνηση

Τα προβλήματα που προκαλούνται εξ αιτίας της απόφασης

της ρωσικής κυβέρνησης να παρατείνει το εμπάργκο στην

εισαγωγή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ-

έβαλε με ερώτησή του ο Κώστας Χρυσόγονος. Απευθυ-

νόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής

τόνισε πως οι εκατέρωθεν κυρώσεις αυξάνουν την ανησυ-

χία σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών επιλογών σε

οικονομικό επίπεδο. Ανέφερε δε πως οι περιορισμοί αυτοί

υπολογίζεται πως είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εμ-

πορικών συναλλαγών χωρίς ιδιαίτερο κέρδος σε πολιτικό

επίπεδο, με τους παραγωγούς, τους αγρότες και τους κτη-

νοτρόφους να δέχονται μεγάλο πλήγμα λόγω της μείωσης

των εξαγωγών. Παράλληλα κάλεσε την Επιτροπή να ανα-

λύσει τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη επιλέγει

τη στρατηγική των κυρώσεων αλλά και να παρουσιάσει

ένα πλάνο στήριξης των πολιτών που πλήττονται.

Ν. Χουντής: Τι θα γίνει με τους 55.000 πρόσφυγες που

εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα μετά τη Συμφωνία ΕΕ-

Τουρκίας και για τους οποίους υποτίθεται ότι υπήρχε

σχέδιο μετεγκατάστασης σε άλλη κράτη μέλη;

Δ. Αβραμόπουλος: Είστε υποχρεωμένοι να τους κρα-

τήσετε με βάση το Δουβλίνο εκτός λίγων που αποδε-

δειγμένα έχουν στενούς οικογενειακούς δεσμούς σε

άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τη χειρότερη δυνατή τροπή για την Ελλάδα παίρνει το

θέμα των 55.000 προσφύγων στην ελληνική επικράτεια,

αφού εγκλωβίζονται οριστικά και επίσημα στην Ελλάδα,

ενώ με αφορμή αυτούς, νεκρανασταίνεται το Δουβλίνο,

το οποίο υποχρεώνει τα κράτη πρώτης εισόδου να δέ-

χονται πίσω όλους τους αιτούντες άσυλο στη ΕΕ. Αυτό

προκύπτει από απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ.

Αβραμόπουλο στον ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότη-

τας Νίκο Χουντή. 

Ταυτόχρονα, με την απάντησή του αυτή, όχι μόνο μπαί-

νει τέρμα στις προσδοκίες για ουσιαστική αναθεώρηση

του Κανονισμού του Δουβλίνου αλλά φαίνεται ότι έχει

«ξεχαστεί» πλήρως και η ρητή υποχρέωση απορρόφη-

σης τουλάχιστον 160.000 προσφύγων από αλλα κράτη

μέλη της ΕΕ. Παράλληλα διαφαίνεται και μεθόδευση

ανατροπής της εξαίρεσης της Ελλάδας από την εφαρ-

μογή του Δουβλίνου, αφού με την απάντηση του Επι-

τρόπου, αγνοούνται πλήρως οι αποφάσεις του Ευρ.

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που

απαγορεύουν την επιστροφή στη χώρα μας αιτούντων

άσυλο που έχουν καταγραφεί εδώ, διότι δεν πληρούν-

ται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμενα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε κα-

ταθέσει ερώτηση προς την Επιτροπή ζητώντας να μάθει

τι θα γίνει με τους 55.000 εγκλωβισμένους πρόσφυγες

στην Ελλάδα και αν υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο στην

περίπτωση που η συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας δεν θα μπο-

ρούσε να εφαρμοστεί.

Ο Δ. Αβραμόπουλος στην απάντησή του αναφέρει ότι

«οι μετανάστες που είναι σήμερα στην Ελλάδα και ζη-
τούν άσυλο θα αντιμετωπιστούν, εκτός του πλαισίου
της εφαρμογής της συμφωνίας με την Τουρκία, στο
πλαίσιο του καθεστώτος μετεγκατάστασης και σύμ-

φωνα με τις διαδικασίες του Δουβλίνου, βάσει των
οποίων το κράτος μέλος πρώτης εισόδου δεν αναλαμ-
βάνει την ευθύνη για όλες τις περιπτώσεις, εφόσον
ισχύουν, εν προκειμένω, κριτήρια που άπτονται των οι-
κογενειακών δεσμών ή για άλλους, επιτακτικούς, λό-
γους.». 

Δηλαδή, για να ερμηνεύσουμε σωστά την «αβραμοπού-

λειο» απάντηση της Κομισιόν, η Ελλάδα θα πρέπει να

κρατήσει εδώ τους 55.000 αιτούντες άσυλο εκτός από

τους ελάχιστους εκείνους που όπως προβλέπει και το

Δουβλίνο έχουν αποδεδειγμένα στενούς οικογενει-

ακούς δεσμούς σε άλλες χώρες μέλη της ΕΕ.

Τί θα γίνει με τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα;

«Είστε υποχρεωμένοι να τους κρατήσετε»...
Ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής ερωτά και ο Δ. Αβραμόπουλος απαντά

Με αφορμή τα πρόσφατα κρούσματα

ελονοσίας και το καθεστώς προσωρι-

νής «καραντίνας», όσον αφορά την

αιμοδοσία σε 12 Δήμους της χώρας,

αναδεικνύονται οι ευθύνες της κυβέρ-

νησης για τη μη έγκαιρη και ολοκλη-

ρωμένη λήψη όλων των αναγκαίων

μέτρων πρόληψης, τα οποία μπορούν

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το

πρόβλημα -πριν αυτό δημιουργηθεί-

και να προφυλάξουν τον πληθυσμό

από το ενδεχόμενο προσβολής του

από τη νόσο.

Ο κίνδυνος για τη μετάδοση ελονο-

σίας συνδέεται απολύτως με την

ύπαρξη των ανωφελών κουνουπιών.

Από τη στιγμή που δεν πραγματοποι-

ούνται έγκαιρα οι αναγκαίοι ψεκασμοί,

η αναγκαία έρευνα και ταυτοποίηση

των κουνουπιών, που δε διατίθενται τα

αναγκαία κονδύλια και δε στελεχώ-

νονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

με το αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα

για να πραγματοποιηθούν, η αιτία πα-

ραμένει και το πρόβλημα αναπαράγε-

ται, με επιπτώσεις στην υγεία των

ανθρώπων ακόμα και για τη ζωή τους.

Το πρόβλημα της εμφάνισης κρουσμά-

των ελονοσίας αποτελεί χαρακτηρι-

στικό αποτέλεσμα της διαχρονικής

πολιτικής και των προηγούμενων κυ-

βερνήσεων, που υποβαθμίζει τα μέτρα

για την Δημόσια Υγεία και την πρό-

ληψη διότι οι δαπάνες γι’ αυτά αντιμε-

τωπίζονται ως «κόστος» που πρέπει

να μειώνεται στο πλαίσιο των γενικό-

τερων περικοπών, των αναθέσεων και

των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων σε

ιδιώτες. 

Σε μια σειρά περιοχές, όπως π.χ. στο

Δήμο Μαραθώνα, υπάρχουν μεγάλες

ελώδεις και βαλτώδεις εκτάσεις,

υδροβιότοποι, λιμνάζοντα ύδατα λόγω

των αγροτικών καλλιεργειών, που αν-

τικειμενικά ευνοούν τη δραστηριότητα

των κουνουπιών. Ιδιαίτερα, κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες, η κατάσταση γί-

νεται αφόρητη για τους κατοίκους

αυτών των περιοχών και οι κίνδυνοι

μεγαλώνουν, όχι μόνο για μετάδοση

ελονοσίας, αλλά κι άλλων ασθενειών

που σχετίζονται με το τσίμπημα των

κουνουπιών.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι, λόγω της μετα-

κίνησης πληθυσμών από τις χώρες,

που ενδημεί η ελονοσία ή και από αυ-

τούς που τις επισκέπτονται, δε θα

υπήρχαν εάν λαμβάνονταν όλα τα πα-

ραπάνω αναγκαία μέτρα των ψεκα-

σμών και όλων των άλλων μέτρων,

που υποδεικνύουν οι επιστήμονες και

που στο παρελθόν αποδείχτηκαν απο-

τελεσματικά.

Ερωτάται ο υπουργός αν:

- θα χρηματοδοτήσει και θα στελεχώ-

σει επαρκώς τις αρμόδιες κρατικές

υπηρεσίες, προκειμένου ν’ αντιμετω-

πιστεί έστω και τώρα το πρόβλημα της

μετάδοσης της ελονοσίας κι άλλων

ασθενειών από τα κουνούπια με τη

διενέργεια άμεσα των αναγκαίων ψε-

κασμών στις περιοχές. 

- θα πάρει όλα τα επιστημονικώς συνι-

στώμενα προληπτικά μέτρα για

έλεγχο όλων όσων εισέρχονται στη

χώρα και προέρχονται ή επισκέπτον-

ται κράτη που ενδημεί η ελονοσία. 

- θα εξοπλίσει τα κέντρα φιλοξενίας

προσφύγων και μεταναστών με την

αναγκαία υποδομή (κλιματιστικά,

σίτες) και να χορηγήσει όλα τα απα-

ραίτητα υλικά για μέτρα ατομικής προ-

στασίας.

Οι  Βουλευτές

Γκιόκας Γιάννης, Βαρδαλής Σάκης,

Λαμπρούλης Γιώργος, Καραθανασό-

πουλος Νίκος, Στεργίου Κώστας

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ» 
Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άγιος Στέφανος, 30/08/2016

Αριθ. Πρωτ: 23402
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορ.: Χαράλαμπος Μυλωνάς
Τηλ: 213 2030623- Fax : 2132030630
e-mail : milonas@dionysos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνι-
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη
προμηθευτή, για το σύνολο των

ειδών ή για το σύνολο των ειδών
κάθε ομάδας (Α έως και Θ) όπως
αυτά προσδιορίζονται με την
22/02016 μελέτη της Διεύθυνση Πε-
ριβάλλοντος. Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός ανέρχεται στα €250.000,00
συμπεριλαμβανομένου του αναλο-
γούντος ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών : 05/09/2016
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 26/09/2016 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου των ειδών ή για
το άθροισμα του συνόλου των ειδών

κάθε ομάδας (Α έως και Θ)για την
οποία θα υποβάλει προσφορά, σύμ-
φωνα με την προϋπολογισθείσα δα-
πάνη της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. με
λήξη ισχύος τουλάχιστον για έξι (6)
μήνες από την επομένη της καταλυ-
τικής ημερομηνίας υποβολής προ-
σφορών. Η εγγύηση πρέπει να
απευθύνεται στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέ-
της και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα
του Δήμου (www.dionysos.gr). 
Αρμόδιος υπάλληλος Χαράλαμπος Μυ-
λωνάς  (email:milonas@dionysos.gr,
τηλ. 2132030623). 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 
Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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Το ΕΒΕΑ προσφέρει στις επιχειρήσεις της

Αθήνας μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ανταγω-

νιστική λύση απομακρυσμένης ψηφιακής

υπογραφής. Ο ιδιοκτήτης του ψηφιακού πι-

στοποιητικού του ΕΒΕΑ δεν χρειάζεται να

έχει στην κατοχή του κάποια ειδική συ-

σκευή δημιουργίας υπογραφής, αλλά χρη-

σιμοποιεί μία άυλη διάταξη ασφάλειας η

οποία είναι βασισμένη σε πρότυπα (Public

Key Infrastructure – PKI) και επιτρέπει την

επικύρωση των εγγράφων από οποιονδή-

ποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε και η

οποία συνεργάζεται άψογα με όλες τις δη-

μοφιλείς μορφές εγγράφων και επιχειρημα-

τικών εφαρμογών.

Η δημιουργία εξ αποστάσεως ψηφιακών

υπογραφών λύνει το μεγάλο πρόβλημα που

προκαλεί η διαχείριση και η τεχνική υποστή-

ριξη των έξυπνων καρτών ή των USB to-

kens, απελευθερώνοντας το χρήστη από

τους τεχνολογικούς περιορισμούς της τερ-

ματικής συσκευής που χρησιμοποιεί. Επι-

τρέπει την εύκολη κλιμάκωση της

εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών,

ανεξάρτητα του αριθμού των χρηστών του

φορέα ή της γεωγραφικής τους θέσης. Η

κάθε επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει νέες

λύσεις όπως το Bring Your Own Device

(BYOD) ή το Choose Your Own Device

(CYOD), παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και

ευελιξία στη διεκπεραίωση των ηλεκτρονι-

κών εγγράφων.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής

υπογραφής νέας γενιάς;

Ο κάτοχος άυλης ψηφιακής υπογραφής

μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ένα ψη-

φιακό έγγραφο από κάθε τύπου συσκευή

(desktop, laptop, tablet, smartphone) και

χρειάζεται να έχει μόνο σύνδεση στο δια-

δίκτυο, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση

επιπλέον ειδικού λογισμικού (driver).  

Για το One Time Password (κωδικός μιας

χρήσης), ο κάτοχος δεν χρειάζεται να χρη-

σιμοποιήσει κάποιο usb stick, αλλά το σύ-

στημα αποστέλλει αυτόματα στο κινητό

του τηλέφωνο τον απαραίτητο κωδικό.  

Ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης κατα-

γράφει το πότε δημιουργείται κάθε ψηφιακή

υπογραφή και κατά συνέπεια υπάρχει η δυ-

νατότητα ενημέρωσης του κατόχου, κάθε

φορά που δημιουργείται μία απομακρυ-

σμένη υπογραφή, μέσω αναφοράς email ή

SMS.  

Το κόστος απόκτησης της άυλης ψηφιακής

υπογραφής είναι φθηνότερο κατά 30% πε-

ρίπου, από την κλασική ψηφιακή υπο-

γραφή.  

Ευκολία απόκτησης της ψηφιακής υπογρα-

φής με μια μόνο επίσκεψη στο οικείο Επι-

μελητήριο.

Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπο-

γραφής νέας γενιάς (ΨΥ)
- Πρώτο βήμα – Ηλεκτρονικές Υποβολές Αι-

τήσεων

Α) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο  site

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων –

Υπηρεσία Αρχής Εγγραφής ΥΠ.Α.Ε.

Β) ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη διαδι-

κτυακή πύλη “ΕΡΜΗΣ” Υποβολή αίτησης

στο tab “υποβολή αίτησης” και εγγραφή στη

διαδικτυακή πύλη “ΕΡΜΗΣ”

(www.ermis.gov.gr) - πατήστε εδώ για οδη-

γίες. Πέραν της υποβολής της αίτησής σας,

θα πρέπει υποχρεωτικά να τυπώσετε την

αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Σημαντικό: Για την είσοδό σας στον ΕΡΜΗ
θα χρειαστείτε τον προσωπικό σας κωδικό
TAXIS.

- Δεύτερο βήμα - έλεγχος ταμειακής ενη-

μερότητας. (Ο υπάλληλος του Επιμελητη-

ρίου, ενημερώνεται για την αίτηση του

ενδιαφερόμενου και ελέγχει αν είναι μέλος

του Επιμελητηρίου και ταμειακά ενήμερος.

Αν όλα είναι ΟΚ, το σύστημα αποστέλλει

αυτόματα στον ενδιαφερόμενο, μήνυμα με

την ταυτότητα πληρωμής, το κόστος από-

κτησης της ΨΥ και τον ενημερώνει ότι με

επόμενο μήνυμα θα ληθεί στο Επιμελητήριο

για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της

ΨΥ. Αν υπάρχουν ταμιακές εκκρεμότητες,

το σύστημα αποστέλλει αυτόματα σχετική

ενημέρωση προς διεκπεραίωση).  

- Τρίτο βήμα - ηλεκτρονική πληρωμή του

κόστους απόκτησης ΨΥ. (Με την ενημέ-

ρωση των πληρωμών από το διατραπεζικό

σύστημα ΔΙΑΣ, το σύστημα αποστέλλει αυ-

τόματα μήνυμα στον ενδιαφερόμενο, προ-

κειμένου να προσέλθει στο Επιμελητήριο

για την ταυτοποίηση και ενεργοποίηση της

ΨΥ.)  

- Τέταρτο βήμα - ταυτοποίηση & ενεργοποί-

ηση. (Με την επίσκεψη του ενδιαφερόμε-

νου στο Επιμελητήριο, ο αρμόδιος

υπάλληλος τον ταυτοποιεί με την ταυτό-

τητά του μέσα από το site “ΕΡΜΗΣ”, σαρώ-

νει και αποθηκεύει στην εφαρμογή την

υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

και τη φωτοτυπία της ταυτότητάς του.

Προσοχή!! η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να υπογράφεται με την παρουσία

σας στο Επιμελητήριο.    
Η ενεργοποίηση της ΨΥ μπορεί να γίνει με

δυο τρόπους: α) στο Επιμελητήριο με την

βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου από ει-

δική θέση εργασίας, β) στις εγκαταστάσεις

του ενδιαφερόμενου με ειδικές γραπτές

οδηγίες.  

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών

και της υπηρεσίας/άδειας χρήσης της

Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5

έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται

στο ποσό των 80 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Για την υποστήριξη των ενδιαφερομένων

επιχειρήσεων – μελών μας στην ενεργοποί-

ηση της Ψηφιακής Υπογραφής τους, το

ΕΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή

Γωνιά» (DIGITAL CORNER) στο Επιμελητή-

ριο, με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα

συνδράμει την κάθε επιχείρηση-μέλος,

στην απόκτηση και χρήση της άυλης ψηφια-

κής υπογραφής.

Για περαιτέρω πληροφορίες και ραντεβού

τηλεφωνήστε στην Ψηφιακή Γωνιά ΕΒΕΑ:

210 3382325 & 210 3382323 - email: co-

sign@acci.gr

ΑΔΑ: 7Σ94ΩΞΚ-ΘΝ6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 01-08-2016
Αρ. πρωτ.: 25139

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημό-

σιου Ανοιχτού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει
ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημό-
σιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για την
ανάθεση της προμήθειας με τίτλο
«προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παν-
τοπωλείου» για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Παλλήνης, των φορέων του Δήμου
ήτοι Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Προσχο-
λικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέρι-
μνας” Δήμου Παλλήνης, Κοινωφελής
Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Παλλήνης» και Ν.Π.Δ.Δ.
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης».
Το συνολικό κόστος της προμήθειας
σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπο-
λογισμό της, προϋπολογίζεται στο
ποσό των 158.484,65 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%. Αφορά την
προμήθεια που περιλαμβάνει 29.072
τεμάχια καθαριστικών, ειδών ευπρε-
πισμού και λοιπών ειδών παντοπω-
λείου    π.χ.  χλωρίνες,   σφουγγαρί-
στρες, χαρτικά, υγρό καθαριστικό
κάδων απορριμμάτων κ.λ.π. καθώς
και 10.054 κιλά σάκων απορριμμάτων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος με ημερομηνία ανάρτησης της
διακήρυξης την 02/09/2016, καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών την 27/09/2016 και ώρα
15:00 και ηλεκτρονική αποσφράγιση
των προσφορών την 03/10/2016 και
ώρα 11π.μ., μέσω των αρμόδιων πι-
στοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 0,5

τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού
της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ’ όσον ο
προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για
ποσό που θα καλύπτει το 0,5% της προ-
ϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α.
για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες
ειδών της μελέτης.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,
του ΚΗΜΔΗΣ, επίσης, στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου στη διεύθυνση
www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα
αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Di-
avgeia.gov.gr, στο Φ.Ε.Κ., στον εγχώ-
ριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης
της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτι-
κής διαδικασίας βαρύνει τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να τις αναζητούν
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με
αριθμό συστήματος 26988.

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΒΟΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
Fax : 213 20 30 630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Αγ. Στέφανος 01-09-2016
Αριθ. Πρωτ 23668

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, διακη-
ρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την «Παροχή υπηρεσιών για τον
Καθαρισμό Δημοτικών Κτιρίων

Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΥΡΩ (95.000,00 €) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
για το σύνολο του προϋπολογισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν.3463/06 (Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα) , 2286/95 και του ΠΔ
28/1980
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημό-
σιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης του συστήματος
www.promitheues.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheues.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
μέχρι την 07/10/2016 ημέρα Παρα-

σκευή και ώρα 15:00μ.μ. σε ηλεκτρο-
νικό φάκελο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα , ενώσεις προ-
μηθευτών συνεταιρισμο, κλπ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α.
ήτοι 1.532,26 €,
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ώρες και μέρες από το
γραφείο προμηθειών του Δήμου, αρ-
μόδιος υπάλληλος κα. Βορριά Μαρία
e-mail : vorria@dionysos.gr .Τεύχη της
διακήρυξης έχουν αναρτηθεί :
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/t
erm/60

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Απομακρυσμένη ψηφιακή υπογραφή από το Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
επιτρέπει την επικύρωση των εγγράφων από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε 



Στα γρανάζια των δανειστών

φαίνεται να έχουν κολλήσει

οι διατάξεις για τη δημιουρ-

γία ειδικού ακατάσχετου λο-

γαριασμού για τις

επιχειρήσεις, διάταξη η

οποία προωθείται στο πλαίσιο

του νομοσχεδίου για το πλα-

στικό χρήμα.

Η διάταξη, την οποία είχε

προετοιμάσει το επιτελείο

του αναπληρωτή υπουργού

Οικονομικών Τρύφωνα Αλε-

ξιάδη, προέβλεπε τη δημιουρ-

γία ενός ειδικού

ακατάσχετου τραπεζικού λο-

γαριασμού για όλους τους

επιτηδευματίες, όσον αφορά

τις παλαιές τους ληξιπρόθε-

σμες οφειλές.

Αυτό θα ήταν και το δέλεαρ

για τις επιχειρήσεις προκειμέ-

νου να συνδέσουν τα μηχα-

νάκια POS και τις εισπράξεις

τους με έναν τραπεζικό λο-

γαριασμό στον οποίο θα μπο-

ρούν να μπαίνουν μετρητά,

αλλά δεν θα μπορούν να

βγαίνουν. Από τον λογαρια-

σμό αυτό οι επαγγελματίες

θα μπορούν να κάνουν μόνο

ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ

εξετάζεται πως μπορεί αυτό-

ματα να καταβάλλονται οι

ασφαλιστικές εισφορές, ο

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

και ο ΦΠΑ.

Το σχέδιο Αλεξιάδη, προ-

έβλεπε ότι στον ειδικό αυτό

λογαριασμό δεν θα χωρού-

σαν κατασχέσεις για ληξι-

πρόθεσμες οφειλές του πα-

ρελθόντος. Θα ήταν σαν η

εφορία και τα ασφαλιστικά

ταμεία να τραβούσαν μια δια-

χωριστική γραμμή αναφορικά

με τις παλαιές οφειλές (ξε-

περνούν αθροιστικά τα 100

δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα

σε εφορία και ασφαλιστικά

ταμεία), αλλά θα εισέπρατταν

στην ώρα τους τις νέες οφει-

λές από ΦΠΑ και εισφορές.

Οι δανειστές θεωρούν τη

ρύθμιση χαριστική και σύμ-

φωνα με πληροφορίες, η δια-

πραγμάτευση εστιάζεται

στην καθιέρωση ενός ορίου

προστασίας του ακατάσχετου

λογαριασμού. Δεν θα προ-

στατεύεται δηλαδή στο σύ-

νολό του, αλλά σε ένα

ποσοστό π.χ. 60% ή 80%.

Μετά το κύμα αναγκαστικών

μέτρων είσπραξης το οποίο

μάλιστα έχει πολλαπλασια-

στεί το τελευταίο διάστημα,

εκατοντάδες χιλιάδες επιχει-

ρήσεις με οφειλές είτε στην

εφορία, είτε στα ασφαλιστικά

ταμεία είναι εκτεθειμένες

ανά πάσα χρονική στιγμή σε

κατασχέσεις.

Η παροχή προστασίας για τις

παλαιές τους ληξιπρόθεσμες

οφειλές, π.χ. έως τον Ιούλιο-

αποτελεί ισχυρό κίνητρο συμ-

μόρφωσης προς τις νέες

τους υποχρεώσεις.

Όσον αφορά τα παλαιά ληξι-

πρόθεσμα χρέη, στη συντρι-

πτική τους πλειοψηφία είναι

ανείσπρακτα (από τα 100 δισ.

ευρώ είναι ζήτημα αν κρίνον-

ται εισπράξιμα τα 20 δισ.

ευρώ) και παρότι προφανώς

δεν μπορούν να διαγραφούν,

κάποια στιγμή θα πρέπει να

βρεθεί ένας τρόπος να ξεχω-

ρίσει η ήρα από το σιτάρι και

τουλάχιστον να διαχωρι-

στούν αυτά τα οποία οφεί-

λονται από πεθαμένους.
Πηγή: www.euro2day.gr

Έως 600 εκατομμύρια € το χρόνο

η φοροδιαφυγή από το

λαθρεμπόριο καυσίμων!

Από 200 έως 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο

χάνει από ανείσπρακτους φόρους το ελληνικό Δη-

μόσιο λόγω του λαθρεμπορίου καυσίμων, «τη
στιγμή που το σύνολο των περικοπών στις επικου-
ρικές συντάξεις που μας ζητούσαν οι δανειστές
δεν ξεπερνούσαν τα 400 εκατ.», επισήμανε η υφυ-

πουργός Οικονομίας, αρμόδια για θέματα Βιομηχα-

νίας, Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στη Βουλή κατά

τη συζήτηση και ψήφιση της τροπολογίας που κα-

τέθεσε για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσί-

μων. 

Η τροπολογία προβλέπει αυστηρές ποινές έως

100.000 ευρώ για τις «πειραγμένες» αντλίες καυ-

σίμων. 

Υπουργείο και Φορείς 

συμφώνησαν για τον

ειδικό λογαριασμό 

Με συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών στον τρόπο λει-

τουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού,

μέσω του οποίου θα γίνονται οι συναλλαγές με κάρτες,

ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου

Οικονομικών, με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό

Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, και των εκπροσώπων

των φορέων της αγοράς. 

Στη σύσκεψη υπήρξε συμφωνία επί των αρχών του σχε-

δίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο στοχεύει

στην επέκταση των συναλλαγών με κάρτες (μέσω POS)

και τη δημιουργία ενός ακατάσχετου λογαριασμού, στον

οποίο θα εισέρχονται τα έσοδα του κάθε επαγγελματία

ή επιχείρησης από τις συναλλαγές μέσω POS, τα έσοδα

από τις συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, καθώς και ποσά

που θα καταθέτει ο υπόχρεος για την πληρωμή υποχρε-

ώσεων του.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΦΕΤ

ΣΤΟ ΕΒΕΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα υποχρεωτικής κα-

τάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων,

για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφί-

μων» αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ, (Επίπεδο 1). 

Τα Προγράμματα Επιπέδου 1 αφορούν εκπαίδευση

απλών χειριστών και έχουν ως στόχο την κατάρτιση του

υπάρχοντος και νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε

γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνε-

στε στο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του

Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, 4ος όροφος, τηλ.: 2103382356

και 2103626236, Fax: 2103626644, 

e-mail: training@acci.gr 

Προειδοποιήσεις

για την έναρξη της

κυνηγετικής 

περιόδου
Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής

περιόδου (ΦΕΚ 2536/Β’/17-08-2016), εφιστά την προσοχή

στους κυνηγούς να μη στοχεύουν τα θηράματά τους

όταν αυτά βρίσκονται πάνω ή πλησίον των ηλεκτροφό-

ρων δικτύων (αγωγοί, καλώδια, στύλοι, υποσταθμοί, μο-

νωτήρες κλπ) καθώς ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι

ατυχημάτων, τραυματισμών, πρόκλησης πυρκαγιάς, βλά-

βης στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης κλπ.

Υπενθυμίζουν ότι σε κάθε περίπτωση πρόκλησης ατυ-

χήματος από τα παραπάνω αίτια, οι υπεύθυνοι διώκονται

από το Νόμο.

Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ, πάντα με γνώμονα την ασφά-

λεια των πολιτών, συνιστά για την περίπτωση που κά-

ποιος πολίτης αντιληφθεί φθορά στο Δίκτυο

ηλεκτροδότησης (πτώση καλωδίων, αγωγών κλπ), η

οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί από τα παραπάνω

φαινόμενα ή από άλλα αίτια, να ενημερώσει άμεσα το

γραφείο βλαβών της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, να

αποτρέψει την παρέμβαση τρίτων, καθώς και να ενθαρ-

ρύνει την απομάκρυνση όλων των πολιτών από το σημείο

αυτό.

ZHΤOYN ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Iδιωτικό Σχολείο Νοτίων Προαστίων αναζητά καθη-

γητή Οικιακής Οικονομίας για συνεργασία.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας. 

Τ.Κ. 19400, Τ.Θ. 4935.

Παραδίδοντα Μαθήματα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Αναλαμβάνει

Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

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

Προωθείται η δημιουργία ειδικού ακατάσχετου 
λογαριασμού παλαιών χρεών για επιχειρήσεις
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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

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
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

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

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

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΠΥ Βαρη, Βουλα

ΚΤΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος - Εν-

δοσκόπος - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΟΠΥΥ,

Ποσειδώνος 11, Πεζόδρομος, Βούλα, 16673, 

Δρακόπουλος Δημήτριος Α., Χειρουργός Ουρολόγος - Αν-

δρολόγος - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ, Αναγυρούντος 45,

Βάρη, 16672

Ροπόκη Ευθυμία Κ., Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρούργος

Κεφαλής και Τραχήλου Παίδων - Ενηλίκων - Συμβεβλημέ-

νος με ΕΟΠΥΥ, Ηφαίστου 20, Βάρη, 16672,

Μπισμπιρούλα Άννα Π., Παθολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Πανός 52, Βάρη, 16672, 

Μαρσώνης Αντώνιος Α., Καρδιολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Νίκης 2Α & Βασ.Κωνσταντίνου, Βάρη, 16672 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορθοπεδικός Χειρουργός

Ενηλίκων & Παίδων - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Ανα-

γυρούντος 34, Βάρη, 16672, 
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. . . γ ια την υγειά μας

Έχετε σίγουρα ακούσει τη λέξη «αντιοξειδωτικά», όπως σί-

γουρα έχετε ακούσει επίσης το πόσο ευεργετικά είναι για

την υγεία μας και πόσο σημαντικό είναι να τα λαμβάνουμε

όσο το δυνατόν συχνότερα, για να αποτοξινώνουμε τον ορ-

γανισμό μας.

Τι σημαίνει οξείδωση του οργανισμού;

Αν και χημικά, μπορούν να δοθούν διάφοροι ορισμοί για την

οξείδωση, που συνήθως αφορά δράση ή ένωση του οξυγό-

νου, ας μείνουμε στον πιο απλό και κατανοητό:

― υπερβολική οξείδωση για τον οργανισμό μας σημαίνει

φθορά.

Όλα όσα παρατηρούμε καθώς περνάει η ηλικία, ρυτίδες, κη-

λίδες της επιδερμίδας μα και άλλα που συμβαίνουν εσωτε-

ρικά και δεν είναι ορατά, προέρχονται από την υπερβολική

οξείδωση του οργανισμού που φθείρεται σαν μέταλλο που

σκουριάζει. Οι ουσίες ή οι λόγοι που προκαλούν αυτή τη δια-

δικασία στον άνθρωπο είναι η αναπόφευκτη ακτινοβολία, το

κάπνισμα, τα πρόσθετα των τροφίμων, οι διάφορες τοξίνες,

που ευνοούν την ανάπτυξη ελευθέρων ριζών. Οι ελεύθερες

ρίζες είναι μόρια που έχουν χάσει ένα ηλεκτρόνιο.

Κατά τη διαδικασία της οξυγόνωσης στη διάρκεια της καύ-

σης των τροφών, τα μόρια του οξυγόνου χάνουν συνεχώς

ηλεκτρόνια δημιουργώντας όλο και περισσότερες ελεύθε-

ρες ρίζες οι οποίες προσβάλλουν το γενετικό μας υλικό, το

κύτταρο δεν μπορεί να  αντισταθεί και τελικά καταστρέφε-

ται.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι φυσικοί εχθροί των αντιοξειδωτι-

κών. Η λειτουργία των αντιοξειδωτικών είναι να καταστρέφει

τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες, εξουδετερώνοντας τη

βλάβη των ιστών και στην πράξη, την διαδικασία της γήραν-

σης ή την καθυστέρησή της. Τα αντιοξειδωτικά είναι συνηθι-

σμένο φαινόμενο στη φύση. 

Στην πραγματικότητα, τα αντιοξειδωτικά είναι άφθονα στις

πιο κοινές βιταμίνες, όπως στη ρετινόλη ή στη βιταμίνη Α,

στο ασκορβικό οξύ ή στη βιταμίνη C, στην τοκοφερόλη ή βι-

ταμίνη Ε και στο σελήνιο.

Επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης και μελέτες σε ζώα

έδειξαν κατά καιρούς μια προστατευτική δράση ως προς τα

συμπληρώματα αντιοξειδωτικών, οι κλινικές δοκιμές σε αν-

θρώπους δεν φαίνεται να δείχνουν καμιά επίδραση είτε χρη-

σιμοποιώντας συμπλήρωμα ενός μόνο αντιοξειδωτικού είτε

συνδυασμού τους.

Αντιοξειδωτικές βιταμίνες όπως οι A, C και E, αλλά και συ-

στατικά όπως το σελήνιο, η αργινίνη, τα φλαβονοειδή, το

συνένζυμο Q10, η ακετυλο-L-καρνιτίνη έχουν μελετηθεί ως

προς την αντιοξειδωτική-προστατευτική τους δράση.

Πρόσφατα, οι ερευνητές κατέληξαν πως η συμπληρωματική

χορήγηση β-καροτένιου, βιταμίνης Α και η βιταμίνης Ε αυ-

ξάνει τη θνησιμότητα, ενώ προτείνουν την περαιτέρω διε-

ρεύνηση της επίδρασης της βιταμίνης C και του σεληνίου.

H υπερκατανάλωση αντιοξειδωτικών πιθανόν μειώνει τη ρύθ-

μιση σημαντικών αντιοξειδωτικών που παράγονται από το ίδιο

μας το σώμα, υποβαθμίζει σημαντικά μέρη του ανοσοποιητι-

κού μας συστήματος ή ακόμη πιθανόν να αυξάνει τη μικρο-

βιακή καταστροφή ή τη φυσιολογική κυτταροπροστατευτική

ανταπόκριση στην καταστροφή ιστών.

Η συμπληρωματική χορήγηση αντιοξειδωτικών δε θα

έπρεπε να συστήνεται εφόσον δεν φαίνεται να υπάρχουν

ωφέλιμες δράσεις της συμπληρωματικής χορήγησης αν-

τιοξειδωτικών σε ασθένειες όπως τα καρδιαγγειακά, η

υπέρταση, ο καρκίνος και οι αλλεργίες και μάλιστα σε

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αυξάνουν τη θνησιμό-

τητα.

Η πεποίθηση ότι τα αντιοξειδωτικά έχουν ισχυρές αντι-

καρκινικές ιδιότητες, επειδή καταπολεμούν τα μόρια οξυ-

γόνου που είναι γνωστά ως ελεύθερες ρίζες, είναι ευρέως

διαδεδομένη.

Ο μοριακός βιολόγος και γενετιστής δρ Τζέιμς Γουάτσον, ο

οποίος το 1953 ανακάλυψε μαζί με τον Βρετανό επιστήμονα

Τζέιμς Κρικ τη δομή του γενετικού υλικού (DNA) και έλαβε

το Νόμπελ Ιατρικής του 1962, πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει

θεραπεία για πολλούς καρκίνους, εάν δεν επανεξετασθεί ο

ρόλος των αντιοξειδωτικών.

Ωστόσο ο δρ Γουάτσον υποστηρίζει ότι οι ελεύθερες ρίζες

οξυγόνου μπορεί να είναι το κλειδί για την πρόληψη και την

θεραπεία του καρκίνου, και ότι ο περιορισμός τους στο σώμα

μπορεί να είναι επιζήμιος.

Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, γράφει σε άρθρο του, όχι

μόνον διατηρούν υπό έλεγχο τα άρρωστα κύτταρα, αλλά

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα πολ-

λών αντικαρκινικών φαρμάκων και της ακτινοθεραπείας, που

διεγείρουν την παραγωγή τους για να σκοτώσουν τα καρκι-

νικά κύτταρα.

Εάν, συνεπώς, οι ασθενείς με καρκίνο παίρνουν αντιοξειδω-

τικά, μπορεί να υπονομεύουν άθελά τους τη θεραπεία τους

- κι αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο πρέπει απα-

ραιτήτως να ενημερώνουν τον ογκολόγο τους για οποιοδή-

ποτε συμπλήρωμα, βότανο ή φάρμακο παίρνουν εν όσω

κάνουν θεραπεία για τον καρκίνο τους.

Όπως γράφει ο 85χρονος νομπελίστας, τα αντιοξειδωτικά

«μπορεί να έχουν προκαλέσει περισσότερους καρκίνους απ’

όσους έχουν προλάβει.

»Από τότε που ασχολούμαι με την θεραπεία του καρκίνου,

άνθρωποι με καθ’ όλα καλές προσθέσεις καταναλώνουν αν-

τιοξειδωτικά διατροφικά συμπληρώματα ως προληπτικά του

καρκίνου, αν όχι ως αληθινές θεραπείες.

»Υπό το φως όμως πρόσφατων στοιχείων που υποδηλώνουν

ισχυρά ότι μεγάλο μέρος του ανιάτου πολλών τελικού στα-

δίου καρκίνων μπορεί να εγείρεται από την ύπαρξη υπερβο-

λικά πολλών αντιοξειδωτικών σε αυτούς, ήρθε η ώρα να

αναρωτηθούμε σοβαρά εάν η χρήση αντιοξειδωτικών είναι

πιθανότερο να προκαλεί παρά να προλαμβάνει τον καρκίνο».

Ο δρ Γουάτσον υποστηρίζει ότι μεγάλος αριθμός μελετών

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αντιοξειδωτικά, όπως

οι βιταμίνες Α, C και Ε και το ιχνοστοιχείο σελήνιο, δεν

έχουν «καμία εμφανή αποτελεσματικότητα» στην πρόληψη

του καρκίνου του στομάχου ή στην παράταση της ζωής.

Αντ’ αυτού, φαίνεται να βραχύνουν ελαφρά τη ζωή όσων τα

καταναλώνουν και η βιταμίνη Ε ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως

επικίνδυνη.

Υπερκατανάλωση φρούτων

Ένα μήλο την ημέρα μπορεί, κατά κοινή ομολογία, τον για-

τρό να κάνει πέρα, αλλά όταν αυτό το ένα γίνει πολλά και

αυτά τα πολλά αρχίσουν να συνοδεύονται κι από πλήθος

άλλων φρούτων (μπανάνες, φράουλες, κεράσια κ.ά.), τότε

ο γιατρός επανέρχεται απειλητικά στο προσκήνιο. Απαραί-

τητα συστατικά μιας υγιεινής διατροφής (καθώς είναι πλού-

σια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και λοιπά

αντιοξειδωτικά), τα φαινομενικά αθώα φρούτα και οι φυσικοί

χυμοί όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν

να προκαλέσουν προβλήματα όπως παχυσαρκία, οδοντική

σήψη και υψηλή αρτηριακή πίεση. Προβλήματα μπορούν να

προκαλέσουν τα φρούτα (κατά κύριο λόγο τα αποξηραμένα

και οι χυμοί) και στα δόντια. Πιο συγκεκριμένα, τα όξινα

εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, γκρέιπφρουτ, μανταρί-

νια κ.ά.) φέρονται να μαλακώνουν το σμάλτο των δοντιών.

Επιπλέον, καλό θα ήταν οι όξινοι χυμοί να πίνονται με καλα-

μάκι και στο πλαίσιο κάποιου γεύματος (το οποίο να περιέχει

γάλα ή τυρί), ενώ με φειδώ θα πρέπει να καταναλώνονται

και αποξηραμένα φρούτα όπως οι σταφίδες, τα οποία έχουν

την τάση να κολλάνε στα δόντια για πολλές ώρες.  

Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία πρέπει να προσλαμβάνον-

ται μέσα από μία υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Τελικά, εκείνο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, μάλ-

λον δεν είναι άλλο από το αρχαιοελληνικό «παν μέτρον

άριστον».

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή

μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

Tα αντιοξειδωτικά ασπίδα στον οργανισμό
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Γ.Σ. Αρης Βούλας 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δυνάμει του Καταστατικού του Σωματείου, καλούνται τα μέλη του

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ» σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυ-

ριακή και ώρα 19:00 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (στο Δημοτικό

Αθλητικό Κέντρο Βούλας) επί της συμβολής των οδών Περικλέους

και Βενιζέλου στη Βούλα Αττικής, για την συζήτηση και λήψη από-

φασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.-Καθορισμός ύψους ετήσιας τακτικής συνδρομής.

2.-Καθορισμός ύψους έκτακτης συνδρομής και επιμερισμός

αυτής.

3.-Επικύρωση προτεινομένου εσωτερικού κανονισμού ακαδημίας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση

θα επαναληφθεί την επομένη ημέρα 5η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα

της εβδομάδας Δευτέρα, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα

αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Ιστιοπλοΐας

Ο Δήμος Σαρωνικού και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπον-

δία διοργανώνουν το 49ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιο-

πλοΐας, στην Παλαιά Φώκαια του Δήμου Σαρωνικού από τις

2 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Αναμένεται να συμμε-

τέχουν 200 Αθλητές από 6 χώρες. Αναλυτικότερα, θα συμ-

μετέχουν αποστολές

από την Ελλάδα, την

Τουρκία, το Μαυρο-

βούνιο, τη Σερβία, την

Βουλγαρία και την

Ρουμανία. Συνολικά θα

διεξαχθούν 12 ιστιο-

δρομίες.   

«Η διεξαγωγή του 49ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Δήμο

μας, δίνει τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν και να πα-

ρακολουθήσουν από κοντά το συναρπαστικό  άθλημα της ιστιο-

πλοΐας. Ταυτόχρονα δίνει μια σημαντική ευκαιρία προβολής της

περιοχής μας. Ο Δήμος μας, με σχεδόν 21 χλμ ακτογραμμής,

προσφέρει στον επισκέπτη την δυνατότητα να απολαύσει τη θά-

λασσα  και όσα αυτή προσφέρει: Κολύμπι, θαλάσσια σπορ, ιστιο-

πλοΐα και καταδύσεις. Μαζί με την  Ελληνική Ιστιοπλοϊκή

Ομοσπονδία προσκαλούμε πολίτες και Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης να απολαύσουν και να προβάλουν το 49ο Βαλκανικό Πρω-

τάθλημα Ιστιοπλοΐας», δήλωσε ο δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης.

Ευχές στον Παραολυμπιονίκη 

Αριστείδη Μακροδημήτρη

Ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης, Αριστείδης Μακρο-

δημήτρης, παιδί της Φώκαιας, θα αγωνιστεί με τα χρώματα

της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,

που θα διεξαχθούν από τις 7 έως τις 18 Σεπτεμβρίου. 

Ετσι, στις 26 Αυγούστου τον υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο

Σαρωνικού, ο  Δήμαρχος, παρουσία του Προέδρου της Δη-

μοτικής Κοινότητας της Π. Φώκαιας Α. Παπουτσή, δίνοντάς

του τις καλύτερες ευχές να τον συνοδεύουν.

Ο Δήμαρχος, Γιώργος Σωφρόνης,  δήλωσε: «Είμαστε υπε-
ρήφανοι που ένας δικός μας αθλητής συμμετέχει για μια
ακόμη χρονιά στη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διορ-
γάνωση. Το παραολυμπιακό κίνημα είναι, σήμερα περισσό-
τερο από ποτέ, πηγή έμπνευσης για όλους μας. Γιατί
σημαίνει προσπάθεια, ψυχική δύναμη, αφοσίωση, επιμονή
και μαχητικότητα. Είναι αξίες που θαυμάζουμε, αξίες που
θα θέλαμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας, μέσα από
το σπουδαίο παράδειγμα αθλητών, όπως ο Αριστείδης Μα-
κροδημήτρης. Είμαστε μαζί του και ελπίζουμε να επιστρέ-
ψει για μια ακόμη φορά στην Ελλάδα με το στεφάνι του
νικητή». 

Ο στίβος του Γ.Σ. Γλυφάδας

στο Καρπενήσι

Με βροχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση, των

αθλητών και αθλητριών στο ανοικτό και κλειστό αθλητικό

κέντρο του Δήμου Καρπενησίου.  

Οι αθλητές και αθλήτριες του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυ-

φάδας, είναι στό Καρπενήσι  γιά  προετοιμασία. Η εξαή-

μερη  παραμονή απο 25-31/8/2016 περιλαμβάνει, πρωινή

και  απογευματινή  προπόνηση στίς αθλητικές εγκαταστά-

σεις του Καρπενησίου, μπάνιο σε πισίνα μετά την πρωϊνη

προπόνηση και επίσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας τής

Προυσιώτισσας. 

Ξεκινούν Γυμναστική

οι γυναίκες των 3Β

Οι Γυναίκες της Βούλας οργανώνονται και ξεκινούν

τη γυμναστική τους για τη νέα “αθλητική χρονιά”

στις 5 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες 210 89 91 154

Οι γυναίκες γυμνάζονται μέσα από τον Γυμναστικό

Σύλλογο Άρη Βούλας.

«Ελάτε όλες για να πάρουμε πάλι τη ...φόρμα μας»,

σημειώνει η πρόεδρος της ομάδας Φιλίτσα Κοτσοβού.

Ξεκίνησε τη νέα

χρονιά η “Θέτις” 
Οι εγγραφές στις ακαδημίες της  ΑΣΠΕ  “Θέτις”

Βούλας, καθώς και οι προπονήσεις των τμημάτων

ξεκίνησαν από την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη. Μπο-

ρείτε καθημερινά να επικοινωνείτε με την γραμμα-

τεία του συλλόγου  ή να στα γραφεία τους για την

εγγραφή σας, ενώ για το πρόγραμμα των προπο-

νήσεων  επκοινωνείτε με την γραμματεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8994484

Λυκούργου & Ξενοφώντος, Βούλα

Ώρες εγγραφών: 

16:30-20:30 (Δευτέρα - Παρασκευή)

10:00-15:00 (Σάββατο - Κυριακή)
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Οι κοινωνικές αντιθέσεις δημιουργούν

μια πραγματικότητα που αποκαλύπτει

τι συμβαίνει πίσω από την «βιτρίνα»

των Ολυμπιακών αγώνων στην Βραζι-

λία. Δείχνει με τον πιο συγκλονιστικό

τρόπο, την σκληρή πραγματικότητα

που βιώνει ένας λαός λίγα χιλιόμετρα

μακριά από τους φανταχτερούς αθλη-

τικούς χώρους.

Και όμως αυτός ο λαός φαίνεται πως

θα πληρώσει τον λογαριασμό της

διοργάνωσης όπου σύμφωνα με τον

οίκο Moody’s έφτασε στο τεράστιο

ποσό των 4.9 δις ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα που

ξοδεύεται αυτός ο πακτωλός δημο-

σίου χρήματος, η κυβέρνηση της Βρα-

ζιλίας είχε αφήσει απλήρωτους

χιλιάδες υπαλλήλους, ενώ αύξησε την

κρατική καταστολή και την βία ενάντια

στις μαζικές και μαχητικές διαδηλώ-

σεις που ξέσπασαν στη χώρα των εκα-

τομμυρίων φτωχών.

Στην χώρα δηλαδή, που σύμφωνα με

στοιχεία της Στατιστική Υπηρεσίας πε-

ρίπου 11.400.000 άνθρωποι ζουν σε

φαβέλες. Στη χώρα που το 12% των

κατοίκων δεν γνωρίζουν γραφή και

ανάγνωση, ενώ το 71% των μαθητών,

10 με 18 ετών, έχουν μείνει πίσω στο

σχολείο.

Στη Βραζιλία λοιπόν, παρά τα μεγάλα

και εκτενή ρεπορτάζ για την υποτιθέ-

μενη ιδέα των Ολυμπιακών αγώνων,

δεν μπορεί να κρυφτεί η δυστυχία, η

φτώχεια, η εγκληματικότητα και η

πορνεία που δοκιμάζουν την χώρα της

Λατινικής Αμερικής.

Εξώσεις δια των όπλων

Το σχέδιο για την διεξαγωγή της φιέ-

στας, φαίνεται πως οργανώθηκε

πολλά χρόνια πριν, ενώ το βάρος της

«επιτυχίας», είναι προφανές πως το

σήκωσε ο φτωχός πληθυσμός, ακόμα

και με το ίδιο του το σπίτι.

Όπως είχε καταγγελθεί παλαιότερα

από διάφορες οργανώσεις κατά την

διάρκεια της διεξαγωγής του Μουν-

τιάλ αλλά και για την προετοιμασία

των Ολυμπιακών αγώνων στην Βραζι-

λία, οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές

που απαιτούνταν, οδήγησαν στην

αναγκαστική απαλλοτρίωση μεγάλων

περιοχών, που με χαρά το είδαν σαν

ευκαιρία κερδοσκοπίας οι κατασκευα-

στικές εταιρίες.

Η αστυνομία με στρατιωτικές μεθό-

δους οδήγησε σε εξώσεις και κατεδα-

φίσεις μεγάλων περιοχών στις

φτωχότερες συνοικίες των Βραζιλιά-

νικων πόλεων, με αποτέλεσμα να

υπάρχουν δεκάδες νεκροί.

Σύμφωνα με την οργάνωση (The Na-

tional Coalition of Local Committees for

a People’s World Cup and Olympics),

περισσότεροι από 170.000 πολίτες

υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα

σπίτια τους, στις περισσότερες των

περιπτώσεων με την απειλή όπλων.

Πορνεία στη «γιορτή του αθλητισμού»

Πρόσφατα, ήρθε και η είδηση που με-

ταδόθηκε πριν λίγες μέρες από το αυ-

στραλιανού portal, news.com.au, όπου

αναφέρει μεταξύ άλλων πως «Σε μια

στροφή σε έναν από τους μεγαλύτε-

ρους αυτοκινητόδρομους της Βραζι-

λίας, μόλις 50 λεπτά με το αυτοκίνητο

από το Ολυμπιακό χωριό του Ρίο ντε

Τζανέιρο, κορίτσια από την ηλικία των

εννέα χρόνων, πωλούν το σώμα τους

στους οδηγούς φορτηγών για 1,6 δο-

λάρια».

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κομμά-

τια ενός πάζλ που στοιχειοθετεί το

σκοτεινό τοπίο που περιβάλλει την

υποτιθέμενη «γιορτή του αθλητι-

σμού».

Αξίζει μόνο να σημειωθεί πως περίπου

500.000 παιδιά υπολογίζεται ότι πέ-

φτουν κάθε χρόνο θύματα του λεγό-

μενου «σεξουαλικού τουρισμού» στη

Βραζιλία που τείνει να γίνει η χώρα με

το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που

υφίστανται καταστάσεις σεξουαλικής

εκμετάλλευσης, στον κόσμο.

«Σε μια χώρα σαν τη Βραζιλία, όπου ο

«σεξουαλικός τουρισμός» ενδημεί, οι

Ολυμπιακοί αγώνες, όπως συνέβη και

με το Μουντιάλ, εντείνουν τα φαινό-

μενα σεξουαλικής εκμετάλλευσης».

Αυτό συμβαίνει γιατί οι μεγάλες αθλη-

τικές διοργανώσεις φέρνουν πολλούς

τουρίστες, αθλητές, δημοσιογράφους,

εργαζόμενους και συγχρόνως γιγαν-

τώνουν το καθεστώς της πορνείας και

ευνοούν τη διακίνηση ανθρώπων, ανα-

φέρει σε ανακοίνωση της η Συμμαχία

κατά της Διακίνησης Γυναικών και Κο-

ριτσιών στη Λατινική Αμερική και την

Καραϊβική (CATWLAC).

Με άλλα λόγια, όταν ο αθλητισμός

δεν είναι πλέον αθλητισμός αλλά μια

μεγάλη φιέστα από την οποία κερδί-

ζουν δισεκατομμύρια δολάρια οι πο-

λυεθνικές, οι χορηγοί και η μαφία

πάνω στο νεκρό σώμα μιας χώρας,

τότε ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι » δεν

είναι τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι

της γενικευμένης  υποκρισίας…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

AYTH EINAI

H ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...

Ξεκινούν τα τμήματα άθλησης

στον ΑΟΒ 
Δυναμικά ξεκινά η αγωνιστική χρονιά για τον Αθλητικό

Όμιλο Βουλιαγμένης. Τα τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ,

τένις, στίβου και βόλεϊ ξεκινούν και φέτος με έμπειρους

προπονητές.

Για κάθε πληροφορία, καλέστε τη Γραμματεία του Ομίλου

που λειτουργεί καθημερινά από 6 ως 9 μ.μ. στο Δημοτικό

Στάδιο Βουλιαγμένης (Αγίου Γεωργίου 2, Βουλιαγμένη).

Σε έναν από τους πιο όμορφους αθλητικούς χώρους της

Αττικής, στο μοναδικό Καβούρι, με συνδρομές που είναι

προσιτές σε όλους και πάνω από όλα με αγάπη για τον

αθλητισμό, τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΟΒ δίνουν σε

εκατοντάδες νέους αθλητές και αθλήτριες τις μοναδικές

συγκινήσεις των σπορ.

Όλα τα τμήματα του ΑΟΒ συμμετέχουν σε αγωνιστικά

τουρνουά και πρωταθλήματα. Κατά τη διάρκεια των προ-

πονήσεων παρίσταται ιατρός και φυσικοθεραπευτής ενώ

οι εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν εξοπλισμένο ια-

τρείο.

Παράλληλα με τις προπονήσεις, στον Όμιλο διοργανώ-

νονται τακτικά ενημερωτικές εκδηλώσεις και ομιλίες από

πιστοποιημένους επαγγελματίες, όπως διατροφολόγοι,

αθλητικοί ψυχολόγοι και εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών.

Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης συνεργάζεται άριστα

με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και τον Οργα-

νισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

(ΟΑΠΠΑ).

Ποδόσφαιρο:  διαθέτει προπονητικά και αγωνιστικά τμή-

ματα για όλες τις ηλικίες. Οι προπονήσεις γίνονται στις

μοναδικές γηπεδικές εγκαταστάσεις του Καβουρίου που

έχουν φυσικό χλοοτάπητα από διπλωματούχους προπο-

νητές και γυμναστές.

Μπάσκετ:  έχει δυναμική παρουσία σε όλες τις ηλικίες:

Ακαδημίες, μίνι, παμπαίδες, παίδες, έφηβοι και άνδρες.

Τένις: συνδυάζει μοναδικά άσκηση, διασκέδαση και δυνα-

τές αθλητικές συγκινήσεις διδάσκεται υπό ιδανικές συν-

θήκες στις εγκαταστάσεις του ΑΟΒ. Λειτουργούν

τμήματα μίνι, παιδικό, εφηβικό, αγωνιστικό και ενηλίκων.

Στίβος: Ο στίβος του ΑΟΒ έχει φέρει πολλές και σημαν-

τικές διακρίσεις και μετάλλια σε πανελλήνιες διοργανώ-

σεις. Εκτός από τα τμήματα μίνι, παιδικό, εφηβικό και

αγωνιστικό οι προπονητές του Ομίλου κάνουν προετοιμα-

σία για τις σχολές φυσικής αγωγής.

Βόλεϊ:  μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές, θα συμμετά-

σχει από φέτος στα πρωταθλήματα της Ανατολικής Αττι-

κής για παγκορασίδες και κορασίδες. Επίσης, θα

λειτουργήσουν τμήματα μίνι, ανδρών και ενηλίκων.

Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης

Αγίου Γεωργίου 16671 Καβούρι, 210 89 62 947

Σε ανακατανομή αρμοδιοτήτων στο Δ.Σ. του ΑΟΒ

Ο Κων/νος Μπέττας λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών

υποχρεώσεων, που τον κρατούν συχνά στο εξωτερικό, ζή-

τησε να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ετσι το Διοικητικό Συμβούλιο έχε πλέον ως εξής:

Πρόεδρος: Σίνα Χόβρη Μαρία

Αντιπρόεδρος: Γραμματικάκη Ζαχαρούλα

Γενικός Γραμματέας: Χρυσούλη Φωτεινή

Ταμίας: Μουλινού Ιωάννα

Γενικός Αρχηγός: Σίνας Νικόλαος

Μέλος: Μπέττας Κωνσταντίνος

Μέλος: Νικολούδη Αναστασία

Μέλος: Στρατάκος Γεώργιος

Μέλος: Νικολακάκης Σπύρος

Εκκίνηση για τον

Αμεινία
Ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ, για άλλη μια χρονιά,

ανακοινώνει την έναρξη της νέας

αθλητικής περιόδου 2016 – 2017, τη-

ρώντας τις παραδόσεις του σωμα-

τείου.

Στις δύο δεκαετίες που ο ΑΜΕΙΝΙΑΣ

λειτουργεί αδιάλειπτα και φθάνοντας

στις υψηλότερες θέσεις της πανελλή-

νιας κατάταξης, έχει ως βασικό του

στόχο: τη μέσω της άσκησης «αγωγή

της ψυχής» και στην κοινωνικοποίηση

των νεαρών αθλητών, ενώ ταυτό-

χρονα επιδιώκεται για όλους τους

ασκούμενους η διασκέδαση και η ευ-

χαρίστησή τους, με την όσο το δυνα-

τόν μεγαλύτερη συμμετοχή στα

προγράμματα άσκησης, αλλά και τη

μάθηση και βελτίωση της εκτέλεσης

αθλητικών δεξιοτήτων με σκοπό τη

μεγιστοποίηση της απόδοσης και της

προσπάθειας αθλητών και αθλητριών.

Η έμπειρη και εξειδικευμένη προπο-

νητική ομάδα του ΑΜΕΙΝΙΑ, με αρχι-

προπονητή τον Δημήτρη Δαμασκηνό,

φιλοδοξεί για μια ακόμη χρονιά να

υποδεχθεί όσα παιδιά επιθυμούν να

μάθουν τα μυστικά του Στίβου, να δια-

σκεδάζουν καθημερινά, επιτυγχάνον-

τας τον έλεγχο τυχών αρνητικών και

την ανάπτυξη θετικών συναισθημά-

των, με συνεχώς ελκυστικές, διαδρα-

στικές και χαρούμενες αθλητικές δρά-

σεις, για κάθε αθλητή ξεχωριστά αλλά

συγχρόνως και ομαδικά.

Επίσης, με την έναρξη της νέας αθλη-

τικής χρονιάς, ξεκινά με υπευθυνό-

τητα για μια ακόμη χρονιά, ένα

πλήρες πρόγραμμα προετοιμασίας

υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτι-

κές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, τις

σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας

(Αστυνομία – Πυροσβεστική) και γενι-

κότερα για όποια σχολή έχει αθλητι-

κές εξετάσεις.

Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 5

Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημε-

ρινά στα γραφεία του σωματείου στο

στάδιο Παλλήνης (Λ. Μαραθώνος και

Λ. Ανθούσης). 



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

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα.
Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με 
φωτογραφία) και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.
Ο ποιητής - συγγραφέας που θα συμμετάσχει, θα δικαιούται 2 αντίτυπα της ανθολογίας δωρεάν.
Για κάθε επιπλέον αντίτυπο θα καταβάλει το ήμισυ της ονομαστικής αξίας (ενδεικτικά, επί 
ονομαστικής τιμής 10€, θα καταβάλλει 5€).

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται 
στα 100 ευρώ για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
H δήλωση συμμετοχής και τα κείμενα πρέπει να κατατεθούν στον εκδότη (Σκαραβαίος), 
το συντομότερο ώστε η έκδοση να ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Ανθολόγηση
Αττικής Ποίησης

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 153 052 

e-mail: press@ebdomi.com


