
Πολλά, σπουδαία, άβατα για τους τυχοδιώκτες,

άβολα για τους βολεμένους, δυσδιάκριτα στα

«βαθιά νερά» της σκέψης, για όσους «κολυμπάνε»

στα αβαθή, τα θέματα του παρόντος άρθρου.

Πάντως, με τα θρησκευτικά του Φίλη, ο αντιπερι-

σπασμός – αποπροσανατολισμός πέτυχε! Ευκαιρία

και για αντικομμουνιστικές κορόνες! 

Δύο κουβέντες, για να θυμηθούμε

τι είπανε οι πρωταγωνιστές σχε-

τικά με το μάθημα των θρησκευτι-

κών, προτού «τα βρούνε» στου

Μαξίμου.

Να θυμηθούμε λοιπόν:

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β:

(Κατά την έναρξη της Ιεράς Συνό-

δου της 5ης/10 τ.έ) στη σχετική

εισήγησή του, άφησε να εκδηλώ-

σει τον άκαιρο αντικομμουνισμό

του, δανειζόμενος, όπως είπε, τις σκέψεις του Μη-

τροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ:

«Τα κόμματα της Αριστεράς, είπε ο αρχιεπίσκοπος,

με τη γνωστή φιλοσοφικο-κοινωνική βιοκοσμοθεωρία
του κομμουνιστικού κοσμοειδώλου, όπως γνώρισε τον
χωρισμό αυτό (εννοεί προφανώς, εκκλησίας – κρά-
τους) ο καταρρεύσας υπαρκτός σοσιαλισμός στο ανα-
τολικό μπλοκ, που στην ουσία ήταν ο διωγμός της
θρησκευτικής πίστεως, ελαύνονται από αποτυχημένα
αθεϊστικά ιδεολογήματα και συναντώνται με τα υπό-
λοιπα κόμματα του νεοφιλελεύθερου χώρου κάτω από
τις ντιρεκτίβες της νέας εποχής και της νέας τάξεως.
Μιλούν για χωρισμό εκκλησίας και Κράτους, διάβαζε
Εθνους, επικαλούμενοι δήθεν προοδευτικά συνθήματα.
Οι αντιλήψεις, όμως, περί χωρισμού είναι του περα-
σμένου αιώνα που γεννήθηκαν κάτω από μισαλλόδοξο
αντιθρησκευτικό και αντικληρικαλιστικό λαϊκιστικό
πνεύμα που δεν συμβιβάζεται με τις σημερινές κοινω-

νικές, πολιτειακές και θρησκευτικές αντιλήψεις»1

Κι έτσι, η μπάλα δεν πήγε στις κερκίδες· έφυγε

εκτός γηπέδου! Ενώ οι παρατηρητές – θεατές

(Σόιμπλε κ.λπ. νεοταξίτες, νεοφιλελεύθεροι), 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Θρησκεία και Κοσμογονία

Θρησκεία και Κοινωνία

Ο Φίλης και ο Άρης

Μισό εισιτήριο στα
ΚΤΕΛ για μαθητές της

Ανατ. Αττικής
Σελίδα 7

Ανακυκλώστε τα παλιά σας
ρούχα στο Μαρκόπουλο

Σελίδα 7

Μικρά - Μικρά στα ΒΒΒ
Σελίδα 7

Τα Μεσόγεια στην Κατοχή, 

την Αντίσταση 

και την Τραγωδία
72η Επέτειος ολοκαυτώματος 

στο Κορωπί

Σελίδα 13

Κύπελλα για τον ΝΑΟΒ
στο “Cyklades Regata”

Σελίδα 22

Η επέκταση του Aθλητικού Κέντρου
Βούλας, ξανά στο προσκήνιο Σελίδα 6

Ετάφησαν στη γη που τους γέννησε οι πεσόντες του ΝΟΡΑΤΛΑΣ

Σελίδα 13

Σελίδα 17
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ξεσπούν σε χειροκροτήματα και ξεκαρδίζονται: «πάλι την πά-
τησαν οι Έλληνες και τρώγονται, ώστε να κάνουμε πιο άνετα
τη δουλειά μας».
Ο Τσίπρας με τον Φίλη έκαναν απλά αντιπερισπασμό, ώστε

να στραφεί αλλού η προσοχή του κόσμου και να μην πολυ-

συζητήσει τις φορολογίες, τις συντάξεις, το «ριζικό μας και

το κεφάλι το ξερό μας», αλλά τις ...φαντασιακές φοβίες, που

κυριεύουν τον ανώτατο κλήρο, από το «κομμουνιστικό κο-

σμοείδωλο», εδώ κι έναν αιώνα, περίπου.

Στο σημείο αυτό τους έχω τρεις μόνον απαντήσεις από πάρα

πολλές: 

1η. Ο Τσίπρας και ο Φίλης δεν εκφράζουν τα αριστερά κόμ-

ματα, γιατί αποδεδειγμένα είναι γιαλαντζί «αριστεροί». Κα-

νένας γνήσιος αριστερός δεν θα ‘σκυβε το κεφάλι.

2η. Απάντηση «αριστερή» για τη θρησκεία, την εκκλησία και

τους ιερείς έδωσε ένας γνήσιος και αδιαμφισβήτητος κομ-

μουνιστής – Έλληνας πατριώτης και ιδεολόγος αγωνιστής, ο

εμβληματικός Άρης Βελουχιώτης στον μνημειώδη λόγο του,

κατά την απελευθέρωση της Λαμίας το 1944. Ιδού αποσπα-

σματικά τα λόγια ενός, αρχικαπετάνιου κομμουνιστή: 

«Λένε ότι ο κομμουνισμός χαλνά τις εκκλησίες και γδέρνει
τους παπάδες». Τόσο χαζοί είναι λοιπόν οι κομμουνιστές να
χαλάσουν τις εκκλησίες, που δεν τους εμποδίζουν σε τίποτα;
Γιατί λοιπόν να κάψουμε τις εκκλησίες;
Θα γδάρουμε τους παπάδες; Μα γιατί; Εμείς βλέπουμε, ότι
χιλιάδες παπάδες βρίσκονται τώρα στην πρωτοπορία του κι-
νήματός μας και η συμβολή του κλήρου, που στάθηκε στο
πλευρό μας, υπήρξε ανεκτίμητη. Μήπως συμβαίνει το αντί-
θετο; Γιατί αυτοί που εμφανίζονται σαν προστάτες της εκ-
κλησίας, τις γκρεμίσανε μαζί με τους Γερμανούς και
γδέρνουνε παπάδες.
Ο κομμουνισμός, λένε, θα καταργήσει τη θρησκεία. Μα η θρη-

σκεία είναι ζήτημα συνείδησης. Πώς θα καταργηθεί λοιπόν;

Η κατάργηση της θρησκευτικής συνείδησης είναι πράμα αδύ-

νατο, έστω κι αν ακόμα οι κομμουνιστές θέλανε να την κα-

ταργήσουν. Η θρησκευτική συνείδηση δεν καταργείται με

απλές διαταγές. (...) Όπως δεν καταργείται έτσι και η πάλη

των τάξεων.

Το τί θα γίνει στο πολύ μακρινό μέλλον, το πώς θα σκέπτονται
οι άνθρωποι τότε, είναι άλλο πρόβλημα. Και κανένας πολιτι-
κός δε μπορεί να βγάλει νόμο για το τι θα πρέπει να γίνει
ύστερα από 200 ή 500 χρόνια. Ούτε λοιπόν κι εμείς θα βγά-
λουμε τέτοιο νόμο. Μας ενδιαφέρει το πώς θα προκόψει ο
λαός μας σήμερα κι όχι το τι φιλοσοφικές πεποιθήσεις θα
έχει ύστερα από 500 χρόνια.
Συνεπώς καταλαβαίνετε τώρα, ότι αυτοί που διαδίδουν αυτές
τις συκοφαντίες επιδιώκουν άλλους σκοπούς, προσπαθώντας
με το μέσο αυτό της συκοφαντίας να εξαπατήσουν το λαό
και να διαιωνίσουν την κυριαρχία τους πάνω του. Αν μάλιστα
εξετάσουμε βαθύτερα το πράγμα αυτό, θα δούμε ότι αυτοί
είναι άθρησκοι, γιατί σε αυτούς δεν υπάρχει ούτε ίχνος θρη-
σκευτικής συνείδησης κι ο μόνος που λατρεύουν είναι ο θεός
Μαμμωνάς, ο θεός του χρήματος...»
3η απάντηση: «Οι πραγματικοί επαναστάτες οι αληθινοί σο-
σιαλιστές είναι οι χριστιανοί», όπως είχε πει ο μακαριστός

Χριστόδουλος στους φοιτητές της θεολογικής Σχολής, ή ορ-

θότερα, «οι αληθινοί χριστιανοί είναι κομμουνιστές», όπως

του είχα αντιτείνει τεκμηριωμένα εγώ, για να πάρω την απάν-

τηση από το περιβάλλον του, ... «ότι δεν θα πάρω απάντηση,
γιατί, απλά, έχω δίκηο»!

Αποφεύγω στο παρόν να επαναλάβω όλη την επιχειρηματο-

λογία μου που την είχα αντλήσει από την Καινή Διαθήκη και

κυρίως από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο, αναλογιζόμενος

μόνον το σχόλιο του Ιησού, όταν ο πλούσιος νεανίας που

ήθελε να έχει ζωήν αιώνιον, αποχώρησε περίλυπος, όταν του

είπε ο Ιησούς να πουλήσει τα κτήματά του και να τα μοιράσει

στους φτωχούς. «ευκολότερο είναι να περάσει ένα Παλαμάρι
στο τρύπημα μιας βελόνας, παρά πλούσιος εις την βασιλείαν
του Θεού»2. Και κάνω ακόμη μίαν αναφορά καθαρώς «κομ-

μουνιστική» από τις «πράξεις των Αποστόλων» και των πρώ-

των πραγματικών χριστιανών: «Και δεν ισχυριζόταν κανείς
ότι κάτι από  τα υπάρχοντα είναι δικό του. Αλλά ήσαν σ’ αυ-
τούς άπαντα κοινά»3. 

«...μοίραζαν δε στον καθένα ότι χρειαζόταν»4. Απ’ τον κα-

θένα δηλαδή ό,τι μπορεί και στον καθένα ό,τι χρειάζεται. Κα-

θαρά κομμουνιστική αρχή. Όχι «σοσιαλιστική» που

ευαγγελίζεται ρεαλιστικότατα το ΚΚΕ (απ’ τον καθένα ότι

μπορεί και στον καθένα ανάλογα με την προσφορά του).

Το ιερατείο λοιπόν, αν θέλει να πείσει ότι είναι χριστιανικό

πρέπει να τα τηρεί αυτά και να τα διαδίδει! Από και και πέρα

γιατί θα πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται την ιουδαϊκή μυθο-

λογία που είναι και ρατσιστική («περιούσιος λαός») και ιμπε-

ριαλιστική και αντίθετη με την ισορροπία των

οικοσυστημάτων (αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυρι-
εύσατε την Γην)5. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν

αυτά, και ερευνώντας στην εφηβεία τους ίσως, ν’ αντικρίσουν

τον εκφυλισμό και τις ανωμαλίες «των πατέρων ημών», που

ευτυχώς δεν ήταν πρόγονοί μας.

Αλλά ούτε θρησκειολογία που λέει ο Φίλης πρέπει να διδά-

σκονται, για να καλύψει την πολυπολιτισμικότητά του και το

“μεταναστευτικό”  παρά μόνο στις μεγάλες τάξεις στα πλαί-

σια φιλοσοφικών, πολιτιστικών και κοινωνιολογικών μαθημά-

των, με αντικειμενικό και κριτικό πνεύμα.

Για να καλύψουμε δε τις οντολογικές, υπαρξιακές ανησυχίες,

να διδάσκονται τα παιδιά – τις διάφορες κοσμογονίες, που

εμπεριέχονται και στις θρησκείες.

Θρησκείες και κοινωνία

Όλες οι θρησκείες έχουν δύο σκέλη. α) το μεταφυσικό (κο-

σμογονία, φόβος και «ερμηνεία» θανάτου και ζωής, κυρίως

και άλλων, ανεξήγητων κατά την πρωτόγονο εποχή, φαινο-

μένων, αλλά και μετέπειτα) και β) το κοινωνικό. Τη διευθέ-

τηση της ειρηνικής συμβίωσης των κοινωνιών, τον περιορισμό

αντικοινωνικών συμπεριφορών και εγκληματικών φαινομέ-

νων, αλλά και τη διασφάλιση των συμφερόντων και της

ασφάλειας της άρχουσας τάξης, κυρίως δια του μεταφυσικού

φόβου, αλλά και της ελπίδας για μια μελλοντική κυρίως, με-

ταφυσική ανταμοιβή... μετά θάνατον. Άσε τους κακούς ν’

απολαμβάνουν εν ζωή και... θα το πληρώνουν αιωνίως «μετά

θάνατον».

Οι θρησκείες δεν τιθασεύουν πλέον την εγκληματικότητα. Σε

ορισμένες, φονταμενταλιστικές μάλιστα εκδοχές, καταφα-

νώς ενισχύουν την εγκληματική δράση στην πιο σκληρή και

βάρβαρη εκδοχή και όχι μόνον στην εποχή μας, από τη τζι-

χάντ. Όλες οι θρησκείες οφείλουν ν’ απολογηθούν κι όχι να

τα κρύβουν κάτω από το χαλί.

Η πίστη όμως των ανθρώπων είναι σεβαστή, αλλά όχι, βε-

βαίως, αποδεκτή σε σημείο μάλιστα υποχρεωτικής διαιώνι-

σης (διδασκαλία – κατήχηση θρησκευτικών).

Η σχετικότητα του θρησκεύματος

Η θρησκευτική πίστη είναι σχετική και... κληρονομική. Όλοι

εμείς, αν είχαμε γεννηθεί στη Σαουδική Αραβία ε.π., από Σα-

ουδάραβες γονείς θα ήμασταν Μουσουλμάνοι. Κι αν κάποιοι

Πακιστανοί είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα από Έλληνες θα

ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, στην Ιταλία καθολικοί κ.ο.κ. Αυτό

δεν σας λέει τίποτα;

Απ’ την άλλη, η θρησκεία παίζει κι ένα ρόλο συνεκτικό για

την εθνική υπόσταση μιας κοινωνίας. Είναι ισχυρό συστα-

τικό στοιχείο διαχωρισμού και συνοχής ενός έθνους. 

Με διάλογο λοιπόν κι ελεύθερη διατύπωση γνώμης θα βρεθεί

η χρυσή τομή ανεμπόδιστης έκφρασης της πίστης καθενός,

με σεβασμό στην πίστη του άλλου, αλλά σε καμμιά περί-

πτωση με νόμιμη ή ημινόμιμη βία, με λεκτικές αποδοκιμασίες,

αποκλεισμούς, χτυπήματα από του άμβωνος ή του πάλκου.

Βία όμως είναι και ο υποχρεωτικός προσηλυτισμός, όπως η

νηπιοβάπτιση, που την επέβαλε, ο Ιουστιανός. Βία και η υπο-

χρεωτική κατήχηση. Ανεμπόδιστη έκφραση της πίστης, δεν

είναι μόνο η συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξιθρησκεία,

αλλά και η κοινωνική ανοχή στη διαφορετική πίστη. Και

«πίστη» είναι και η «απιστία», δηλαδή ο ορθολογισμός. Η

υλιστική και φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου, της ύπαρξης

και των φαινομένων του.

Το κοράνι για παράδειγμα «ανέχεται» τον ιουδαϊσμό και τον

χριστιανισμό, αγνοεί τις άλλες θρησκείες και θεωρεί την απι-

στία και την «ειδωλολατρεία» χειρότερη απ’ το φόνο. «Σκο-
τώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρίσκετε... αλλά
μην επιτεθείτε ποτέ πρώτοι. Ο θεός μισεί τους επιτιθέμε-
νους»6, λέει. Μπεσμ Αλλάχ ελραχμάν ελραχίμ! (Εις το όνομα

του θεού, του πολυελαίου και φιλέσπλαχνου)

Αυτά τα ...αιρετικά για πρώτη δόση.

Αμήν

―――――――
1. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’: «Εισήγησις εις την ιεραρχίαν της

εκκλησίας της Ελλάδος (4-10-2016) σελ. 46.

2.  Κατά Ματθαίον, κεφ. ΙΘ’ 16-25

3. Πράξεις Αποστόλων, κεφ. Δ 33

4. Ομοίως κεφ. 36

5. Γένεσις (1, 28, 9, 1-2)

Επετειακές εκδηλώσεις στο κέντρο
της Αθήνας Σελ. 5, 23

Αξιολογήσεις Λόγου παιδιών στο
Δήμο 3Β Σελ. 7

Πλειστηριασμοί: Ακραία κοινωνική
πρόκληση... Σελ. 7

Κρήτες δύο αθλητές γ. κορναράκις Σελ. 8

Επιστήμη και ελληνική Μυθολογία Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Γυναικο-φιλίας άρχεσθαι και Μισο-γυ-

νίας παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Συμφωνία Αλήθειας” τα ψεύτικα τα
λόγια τα μεγάλα Νίκος Ιγγλέσης Σελ. 16 

Διαβάστε ακόμη

Τα Θρησκευτικά



Ο Δήμος Παλλήνης, στα πλαίσια της 14ης

Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών

Αιμοδοτών και σε συνεργασία με την Πα-

νελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελον-

τών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), υποδέχτηκε το

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου τη Φλόγα της Αγά-

πης. 

Η γιορτή του εθελοντισμού ξεκίνησε από το

Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης (πρώην Δη-

μαρχείο Παλλήνης), όπου ο Δήμαρχος Παλ-

λήνης Αθανάσιος  Ζούτσος, παρέλαβε τη

φλόγα της αγάπης, από το Δήμαρχο Ιλίου

Νίκο Ζενέτο υπό τους ήχους της Φιλαρμο-

νικής Ορχήστρας του Δήμου Παλλήνης.

Εκατέρωθεν οι δύο Δήμαρχοι απεύθυναν

σύντομους χαιρετισμούς, εξυμνώντας το

πανανθρώπινο έργο του εθελοντισμού και

δη της εθελοντικής αιμοδοσίας, που αποτε-

λεί το μόνο δώρο που χαρίζει ζωή και δεν

αγοράζεται. Ακλούθησε ο χαιρετισμός της

εκδήλωσης από την εκπρόσωπο της ΠΟΣΕΑ

Έλενα Λεοντή.

Πλήθος κόσμου, σχολεία, σύλλογοι, το 1o

Σύστημα Προσκόπων Παλλήνης συμμετεί-

χαν σε μια λιτή, αλλά ιδιαίτερου συμβολι-

σμού τελετή, κατά την οποία

πραγματοποιήθηκε η αφή της φλόγας και

όλοι μαζί απόλαυσαν τις χορωδίες Δ.Ε.

Παλλήνης & Δ.Ε. Γέρακα και παραδοσια-

κούς χορούς από τη Διασχολική Ομάδα.

Η φλόγα κατέληξε στο αθλητικό Κέντρο

Παλλήνης, με μια δυναμική λαμπαδηδρομία,

που σαν στόχο είχε την ευαισθητοποίηση

των πολιτών σχετικά με την Εθελοντική Αι-

μοδοσία.  

Τον συντονισμό  και την  οργάνωση της εκ-

δήλωσης είχε το τμήμα Δημόσιας Υγείας σε

συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση

του Δήμου Παλλήνης. 

Η “φλόγα της αγάπης” πέρασε από πολλούς

Δήμους, όπου “αγκαλιάστηκε” και ταξίδεψε

με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις.

Στις 27 Σεπτεμβρίου,  η φλόγα μεταλαμπα-

δεύτηκε στον Δήμο Αγ. Παρασκευής από

την αρμόδια  εντεταλμένη Δημοτική Σύμ-

βουλο Πόπη  Ζινέλη.

Και στο Δήμο Διονύσου

Η Φλόγα της Αγάπης πέρασε και από το

Δήμο Διονύσου, με τον Δήμαρχο Διονύσου

να ανάβει τον βωμό της Λαμπαδηδρομίας,

και οι εκατοντάδες Λαμπαδηδρόμοι τη με-

τέφεραν διαδοχικά σε Κρυονέρι Δροσιά,

Διόνυσο, Ροδόπολη, Σταμάτα, Άνοιξη και

Άγιο Στέφανο.

Σε κάθε Δημοτική Κοινότητα, ο πρόεδρος ή

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μίλησε για τη ση-

μασία της εθελοντικής αιμοδοσίας ενώ στη

συνέχεια πραγματοποιήθηκε βράβευση

όλων των Εθελοντών Αιμοδοτών της. Ταυ-

τόχρονα πραγματοποιήθηκαν ψυχαγωγικές

δραστηριότητες για παιδιά, όπως το Θέατρο

Σκιών με την παράσταση «Ο καραγκιόζης

Εθελοντής Αιμοδότης», δράσεις με face

painting και μπαλονοκατασκευές καθώς και

ζωγραφική με θέμα την εθελοντική αιμοδο-

σία.

Ταξιδεύει η 14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

O δήμαρχοι Παλλήνης Αθ. Ζούτσος (αριστερά)
παραλαμβάνει από το δήμαρχο Ιλίου, Ν. Ζενέτος
τη φλόγα της αγάπης.
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Αντιρατσιστικό Παιδικό 

Φεστιβάλ στο Πεδίο του Αρεως
Μια βόλτα στο Πεδίο του Αρεως, το Σάββατο 8 Οκτω-

βρίου, μαζί με τα παιδιά σας, θα σας ταξιδέψει στον

κόσμο σε όλο τον κόσμο στα πλαίσια του “Αντιρατσιστι-

κού Παιδικού Φεστιβάλ” , από τις 12 το μεσημέρι μέχρι

τις 9 το βράδυ. 

Πλούσιες εκδηλώσεις. Θεατρικά παιχνίδια, ζωγραφικές,

αφηγήσεις παραμυθιών, ομαδικές δράσεις όπως “Τα παι-
διά φυγεύουν ένα μεγάλο δέντρο”.
Οικολογικό εργαστήριο, Βιωματικά εργαστήρια και με-

γάλο παιδικό πάρτυ με κλόουν, ξυλοπόδαρους, μπαλόνια

κ.ά.

Ο λόγος που επιλέγουν την παιδική χαρά του Πεδίον

Άρεως όπως σημειώνει η συλλογικότητα “Το Κενό Δί-

κτυο”: «είναι ο πολυεθνικός χαρακτήρας της ευρύτερης
περιοχής. Μια μεγάλη παιδική γιορτή δεν θα μπορούσε
παρά να είναι πολυεθνική. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο
χωρίς σύνορα, χωρίς κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις,
χωρίς ρατσισμό. Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο που θα
χωράει μέσα του όλους τους διαφορετικούς κόσμους,
έναν τόπο που θα ζουν μαζί ευτυχισμένοι άνθρωποι από
όλους τους τόπους».
Οι εκδηλώσεις γίνονται στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ (πίσω από

τον δρόμο με τους ανδριάντες των ηρώων της Επανάστα-

σης)  στο Πεδίο του Άρεως

Οι “Φίλοι του Αρχαιολο-

γικού Μουσείου Μαρα-

θώνα”, οργανώνουν

ξενάγηση, στην «Ακρό-

πολη της Παλαιοντολο-

γίας» στο Πικέρμι, την

Κυριακή 09 Οκτωβρίου

2016 και ώρα 10:30.

Το Πικέρμι Αττικής είναι

παγκοσμίως γνωστό

στους επιστήμονες της

γεωλογίας λόγω των

απολιθωμένων ζώων

που αποτέλεσαν σταθμό

στην παλαιοντολογία

των σπονδυλωτών. 

Η ξενάγηση του Αντώνη

Λαζαρή, καθηγητή βιολό-

γου, περιλαμβάνει επί-

σκεψη στο χώρο των

ανασκαφών και στο Μου-

σείο (στην πρώην κοινό-

τητα Πικερμίου πίσω από

τον Άγιο Χριστόφορο).

Η μετάβαση στο χώρους

ξενάγησης, θα γίνει με

ίδια μέσα και θα ρυθμι-

στεί κατά την δήλωση

συμμετοχής ενός εκά-

στου. 

Για δηλώσεις συμμετο-

χής: Μαρία Παπαπαύλου

6945079690, 

vdelagram@gmail.com

Ξενάγηση στην «Ακρόπολη της

Παλαιοντολογίας» στο Πικέρμι

Η Αθήνα γιορτάζει την 71η επέτειο της απελευθέρω-

σής της από τα ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής, με

σειρά εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα σε διάφορα

σημεία της πόλης καθ΄ όλη τη διάρκεια του Οκτω-

βρίου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Πινακοθήκη του

Δήμου Αθηναίων – κτήριο Μεταξουργείου, θα φιλο-

ξενήσει από τις 6 έως και τις 31 Οκτωβρίου έκθεση

αρχειακού και φωτογραφικού υλικού με τίτλο «Αθήνα
1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος Κα-
τοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση», με ελεύθερη εί-

σοδο για το κοινό. 

Στους επισκέπτες θα μοιραστούν 6.500 DVD και CD

με υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, η οποία έχει την ευ-

θύνη των προβολών της έκθεσης και συμμετέχει σε

αυτήν με φωτογραφικό υλικό. Παράλληλα, θα λει-

τουργεί θεματική έκθεση βιβλίου υπό τη μέριμνα της

Ομοσπονδίας Εκδοτών Βιβλίου. 

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11.00 θα πραγματο-

ποιηθεί ιστορικός περίπατος με θέμα «Αναζητώντας
τα ίχνη της Κατοχής στην Αθήνα» με τον ιστορικό

Μενέλαο Χαραλαμπίδη.

Την ίδια ημέρα στις 20.00, τα Μουσικά Σύνολα της

ΕΡΤ και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων θα παρου-

σιάσουν για πρώτη φορά το έργο του Χρήστου Λε-

οντή «Φυλάττειν Θερμοπύλας» στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών.  

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην

κεντρική αίθουσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας η

πρώτη παρουσίαση των Γερμανικών Αρχείων Κατο-

χής από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.

Από τις 15 έως και τις 21 Οκτωβρίου η Ταινιοθήκη της

Ελλάδος θα φιλοξενήσει το θεματικό αφιέρωμα «Ει-
κόνες της Κατοχής και της Απελευθέρωσης» με προ-

βολές ταινιών, ντοκιμαντέρ για την εποχή.

H είσοδο είναι ελεύθερη για το κοινό. 

Στο πλαίσιο της δράσης, θα προβληθεί το Σάββατο 17

Οκτωβρίου για πρώτη φορά το ντοκιμαντέρ «Το
στάρι». Στην ιστοσελίδα www.freeathens44.org οι

χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν μέσα από έναν δια-

δραστικό χάρτη στις περιοχές της Αθήνας όπου έλα-

βαν χώρα τα σημαντικότερα γεγονότα της εποχής,

να βρουν ιστορικά στοιχεία και καταγραφές προφο-

ρικής Iστορίας, καθώς και να αντλήσουν λεπτομερείς

πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

12 Οκτωβρίου 1944 – Η Αθήνα ελεύθερη
Σειρά εκδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας

ΞΕΝΑΓHΣΗ  ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Η δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική, διότι μέχρι την

Παρασκευή 6/10 το μεσημέρι  πρέπει να δηλωθεί ο ακρι-

βής αριθμός ατόμων. Η συνάντηση θα είναι στην έξοδο

του σταθμού Μετρό Ακρόπολης στις 11 το πρωί 

Δηλώσεις συμμετοχής Γιώργος Σούλτος  6906468807  
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

Αγιασμός στο Σύνδεσμο

Ηπειρωτών “Ρόβας”
Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών “Ο Ρόβας”  οργανώνει και

προσκαλεί εκδήλωση με  αγιασμό στα νέα τους γρα-

φεία, στη Βούλα, Μικράς Ασίας 3 πίσω από την πλα-

τεία Βούλας, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 11.30

π.μ. Τηλ. 6942449544. 

Πιάνο Δαπέδου στο Πάρκο

Για παιδιά άνω των 6 ετών

Μέσα από μια σειρά μουσικοκινητικών παι-

χνιδιών, τα παιδιά εισάγονται βαθμιαία

στους ήχους, στα χρώματα και στον τρόπο

παιξίματος των πιάνων δαπέδου Dance

Chimes, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου ώρες 10

με 11 το πρωί και 12 με 1.

Το ελεύθερο και στοχευμένο παιχνίδι που

προσφέρουν τα τοποθετημένα εν σειρά

Dance Chimes, συμβάλλει στον συντονισμό

των σωματικών κινήσεων, στη λειτουργία

της δραστηριότητας και της χαλάρωσης,

στη διαχείριση του κέντρου βάρους του σώ-

ματος αλλά και στην αντίληψη της ταχύτη-

τας, του μουσικού μέτρου, του ρυθμού και

της δυναμικής. 

Αριθμός συμμετεχόντων ανά πρόγραμμα:

20 άτομα 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. Είσοδος ελεύθερη.

Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη συμμετοχή

τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Παίζω και μαθαίνω

Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρες 11 έως

12.30 θα εξελιχθεί μια σύγχρονη και δια-

σκεδαστική αναβίωση των κοινωνικών παι-

χνιδιών που ενθουσιάζουν ακόμα τα παιδιά!

Το κουτσό, η διελκυστίνδα, οι κρίκοι και οι

τσουβαλοδρομίες σε πιο μοντέρνες εκδο-

χές τους, οι οποίες, όμως, δεν αλλοιώνουν

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκαναν τα

αρχικά παιχνίδια να διαρκέσουν στον χρόνο

αποτελώντας μέρος του λαϊκού μας πολιτι-

σμού. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά που θα

διασκεδάσουν παίζοντας... Και οι μεγαλύ-

τεροι θα ανακαλέσουν μνήμες από την παι-

δική τους ηλικία, ίσως μάλιστα να

δελεαστούν να παίξουν οι ίδιοι, μετατρέ-

ποντας αυτή τη δραστηριότητα σε μια συ-

νάντηση πέρα από γενιές και μια αφορμή

ουσιαστικής παιδείας για τους μικρούς.

Είσοδος ελεύθερη

Jazz Διαχρονίες

Yiannis Kassetas Group
Παρασκευή / 14 Οκτωβρίου / 2016, 20.30

Ο γνωστός σαξοφωνίστας και συνθέτης πα-

ρουσιάζει κομμάτια από την τελευταία του δι-

σκογραφική δουλειά, η οποία πήρε

διθυραμβικές κριτικές στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό [βραβείο κοινού Jazz online awards

2014, ‘Frank Zappa influences’ (Jack Walrath)]. 

O ήχος της μπάντας βασίζεται στη σύγ-

χρονη jazz και jazz funk σκηνή της Νέας

Υόρκης, αλλά και στις επιρροές του σαξο-

φωνίστα από ταινίες φαντασίας, στα ταξί-

δια στη φύση, στην απεραντοσύνη της

θάλασσας και το χάος του διαστήματος. 

Στόχος του είναι η δημιουργία εικόνων

αλλά ακόμα και ιστοριών μέσα από τον ήχο. 

Ακριβώς επειδή το πρότζεκτ είναι καθαρά

θεματικό, οι μουσικοί που συμμετέχουν δεν

είναι μόνο βιρτουόζοι στα όργανά τους,

αλλά και βαθείς γνώστες της τζαζ σε όλες

τις μορφές της.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-

χος ΚΠΙΣΝ, Λ. Συγγρού 364 Καλλιθέα

Τ: 216 8091001/002/003

Εκδηλώσεις στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Μουσική, εικαστικές και φω-

τογραφικές εκθέσεις, street

art, θέατρο και βαριετέ, δρά-

σεις και παραστατικές τέ-

χνες δρόμου, διαλέξεις,

φιλοξενεί το 4ο μικρό Πα-

ρίσι των Αθηνών,

Το θέμα του φετινού φεστι-

βάλ  “To Mικρό Παρίσι των

Αθηνών” είναι: «Ομάδα και

Τέχνες»  (“l’esprit d’équipe et

les arts”).

Το Φεστιβάλ πραγματοποι-

είται  έως 16 Οκτωβρίου

2016,  στην ευρύτερη πε-

ριοχή του κέντρου, κάτω

από την πλατεία Ομονοίας,

γύρω από την πλατεία

Βάθης  και την πλατεία Κα-

ραϊσκάκη, μέχρι τον σταθμό

Λαρίσης, όπου οι περισσό-

τεροι δρόμοι έχουν γαλλικά

ονόματα.

Θα παρελάσουν πάνω από

500 καλλιτέχνες, δημιουρ-

γοί και άνθρωποι του πνεύ-

ματος από την Ελλάδα και

το εξωτερικό, σε περισσό-

τερα από 40 επιλεγμένα ση-

μεία (δρόμοι, πλατείες,

θέατρα, ωδεία, σχολεία,

γκαλερί, μουσικά μπιστρό,

ξενοδοχεία, πάρκα, νεο-

κλασσικά-ιστορικά κτίρια και

άλλοι εναλλακτικοί χώροι).

50 συναυλίες σε ανοιχτούς

και κλειστούς χώρους, έν-

τεκα θεατρικές παραστά-

σεις, 4 γκαλερί με ομαδικές

εκθέσεις εικαστικών δημι-

ουργών, 2 εκθέσεις φωτο-

γραφίας, παραστάσεις

τσίρκο, χοροθέατρο και θέ-

ατρο δρόμου, ανοιχτά

πάρτυ, πολιτιστικές παρεμ-

βάσεις και αξιοποιήσεις

ελεύθερων χώρων, 7 διαλέ-

ξεις ή στρογγυλά τραπέζια,

πολλές δράσεις και εκπαι-

δευτικά προγράμματα.

Πληροφορίες:  www.athen-

sartnetwork.gr

Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών

Μαθήματα με τη Χορωδία

Βουλιαγμένης
Η Χορωδία Βουλιαγμένης ξεκίνησε μαθήματα με δύο κα-

τηγορίες ηλικιών:

-Χορωδία / Ορχήστρα Νέων με την Stacy Koulouris κάθε

Παρασκευή στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης 18:30-20:00. 

-Χορωδία Ενηλίκων με τον Χαράλαμπο Μιχαηλίδη κάθε

Παρασκευή στο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης 20:00-21:30. 

Πληροφορίες στα: 6985848888, 6972890961, 6937328886

Εξόρμηση

στη Δίρφη

H “Εναλλακτική Δράση”

οργανώνει Φυσιολατρική

εξόρμηση στη Δίρφη με

πεζοπορία από τη Στενή

Ευβοίας μέχρι το καταφύ-

γιο, την ΚΥΡΙΑΚΗ  16

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

Αναχώρηση από Βούλα

8π.μ.

Πληροφορίες Γιώργος

Σούλτος  6906468807
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Ο εγωκεντρισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης, όπως έχει διαμορφωθεί με το νόμο “Καλλικράτη”,

γίνεται κάθε ημέρα και ποιο εμφανής. Ο Νόμος Καλλι-

κράτη δημιούργησε διάφορες δομές, υποτίθεται για πε-

ρισσότερη δημοκρατία, αλλά αυτό είναι απλά το

φαίνεσθαι. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο.

Δημιούργησε διάφορες Επιτροπές και όργανα τα οποία

είναι στον απόλυτο έλεγχο της εκάστοτε δημοτικής

πλειοψηφίας φιμώνοντας παράλληλα το δημότη, αφού

εκπροσωπείται μέσω των Επιτροπών (Επιτροπή Διαβού-

λευσης, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμπαραστάτης του

Δημότη)* (έκαναν και ...Ομοσπονδία!). 

Στις Επιτροπές πάντα η πλειοψηφούσα παράταξη έχει

τους περισσότερους συμβούλους, επομένως χειραγωγεί

και τις αποφάσεις, αφού οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν

αφωνία για ευνοήτους λόγους...

Τελικά, η υποβόσκουσα φασίζουσα νοοτροπία των ορ-

γάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάνει καλά τη δουλειά

της στήνοντας τα κάστρα σιγά σιγά. Ξεκίνησε από την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέρασε στην κεντρική διοίκηση με

τα μνημόνια και τώρα έφτασε στα μνημόσυνα με τους

πλειστηριασμούς των σπιτιών, τους μισθούς και τα συσ-

σίτια.

Αλλά ας επανέλθουμε στην Τ.Α. και συγκεκριμένα στο

Δήμο Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, που γελοιποίησε

και τη συνεδρίαση του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής στη δημοτική συνεδρίαση την περασμένη Τετάρτη

5/9/16 με μοναδικό θέμα την «1. Επικαιροποίηση της υπ.

αρ. 256/16-5-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

με την προσθήκη της σχετικής απόφασης της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής».

Και λέμε γελοιποίηση γιατί εκλήθη το Δημοτικό Συμβού-

λιο έξη ημέρες πριν να επικαιροποιήσει την προηγού-

μενη απόφασή του (256/16-5-2016) η οποία όμως

έπρεπε να είχε ψηφιστεί από την Επιτροπή Ποιότητα

Ζωής, που όμως δεν είχε συνεδριάσει!!

Δηλαδή ο Δήμαρχος και η πρόεδρος του Δ.Σ. είχαν στο

τσεπάκι τους την  θετική ψήφο της Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής (Ε.Π.Ζ.) χωρίς να έχει αποφασίσει.

Η Ε.Π.Ζ. συνεδρίασε την ίδια ημέρα που συνεδρίαζε και

το Δημοτικό Συμβούλιο (5/9) και έβγαλε ομόφωνη από-

φαση υπέρ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Ε.Π.Ζ. απαρτίζεται από 9 μέλη. Παρόντα στη συνε-

δρίαση ήταν τέσσερα όπως σημειώνεται στο πρακτικό

που έχει ανεβάσει ο Δήμος στο “Διαύγεια” (αρ.

πρ.39999/5.10.16, ΑΔΑ: 776ΜΩΨΖ-90Χ) και όπως επε-

σήμανε ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας Δημή-

τρης Δαβάκης. Αρα η συνεδρίαση είναι άκυρη αφού δεν

έχει απαρτία (το 50+1). Την ίδια επισήμανση έκανε και

ο Θ. Ματόπουλος.

Οταν το επεσήμανε ο Δ. Δαβάκης ακούστηκε από το

ακροατήριο ότι υπήρχε και ο προεδρεύων Νίκος Ζυγού-

ρης.

Ο Ν. Ζυγούρης όμως αναγράφεται απόντας στο πρα-

κτικό αφενός και αφετέρου ενώ παρίστατο στη συνε-

δρίαση απέφυγε να απαντήσει αν ήταν παρών ή απών.

Ακόμη έλειπαν πολλά στοιχεία από το φάκελλο, και

αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψε τον

επέστρεψε η Περιφέρεια. Ο άλλος ήταν γιατί δεν είχε

γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής!

Με τέτοιες αλχημείες επιβάλλουν τα δικά τους θέλω,

δυστυχώς, σε όλη τη δημόσια διοίκηση, η οποία έχει κα-

ταρρεύσει παντού, με κεντρική κατεύθυνση!

Η τροποποιημένη απόφαση του Δ.Σ.

Τι λέει όμως η υπ΄αριθμ. 256/2016 απόφαση του Δ.Σ. που επι-

κύρωσε η Ε.Π.Ζ., και που αφορά την τροποποίηση του ρυμο-

τομικού στο Αθλητικό Κέντρο Βούλας;

Θα θυμόμαστε την κατακραυγή των πολιτών της Βούλας

όταν η Δημοτική Αρχή τους έστειλε επιστολή, όπου τους

ενημέρωνε ότι το γήπεδο της Βούλας θα επεκταθεί πάνω

στα πεζοδρόμια επί της Λυκούργου και Περικλέους και ότι

θα ανεγερθεί κτίριο 10 μέτρων ύψους καθώς και άλλες

αθλητικές εγκαταστάσεις (υπ’ αρ. αποφ. Δ.Σ. 727/2015).

Στην απόφαση αυτή είχαν καταθέσει ενστάσεις περίοικοι. Οι

ενστάσεις συζητήθηκαν σε δημοτική συνεδρίαση και κάποιες

έγιναν δεκτές, κάποιες άλλες απορρίφθηκαν και έτσι προχώ-

ρησαν σε τροποποίηση του ρυμοτομικού με νέες διαστάσεις

όπως: 

«α. την μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών κατά μήκος των

οδών Περικλέους και Λυκούργου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται

η απόσταση των έξι (6,00) μέτρων από τις υφιστάμενες γραμ-

μές του γηπέδου ποδοσφαίρου για λόγους ασφαλείας. Η οδός

Περικλέους διαμορφώνεται με πλάτος δρόμου 15,50μ. και η

οδός Λυκούργου με πλάτος δρόμου 16,00μ. 

β. την μετατροπή μέρους του χώρου γηπέδου (κοινωφελούς

χώρου) σε κοινόχρηστο χώρο (στάθμευσης αυτοκινήτων και

πράσινο) διατηρώντας το ισοζύγιο 

γ. την δημιουργία τριών (3) δομούμενων χώρων για την κατα-

σκευή στεγάστρου στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, για την κα-

τασκευή στεγάστρου στις κερκίδες και για τις βοηθητικές

κτιριακές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκα-

ταστάσεων (χώροι γραφείων, αποδυτηρίων, υγιεινής, ιατρείου,

αποθηκών, κ.α.)

δ. την αύξηση των ειδικών όρων δόμησης του χώρου:

i) του συντελεστή δόμησης και κάλυψης σε 0,15 (από 0,10 που

ισχύει)

ii) του μέγιστου ύψους σε 7,50 μ. (από 4,00μ που ισχύει)

ε. Την μείωση των συντελεστών δόμησης στο ίδιο Οικοδομικό

Τετράγωνο για το μεν χώρο σχολείου (ΦΕΚ580Δ/93) από τον

ισχύοντα 0,80 (ΦΕΚ124Α/40) σε 0,55 (μείωση δομήσιμης επι-

φάνειας κατά 698,75τ.μ.) για τον δε χώρο αθλητικών εγκατα-

στάσεων (ΦΕΚ580Δ/93 και 1348Δ/1994) από τον ισχύοντα 0,70

σε 0,65 (μείωσης δομήσιμης επιφάνειας κατά 75,25 τ.μ.).

Με την ανωτέρω αλλαγή των συντελεστών δόμησης η συνο-

λική επιτρεπόμενη δόμηση του Οικοδομικού Τετραγώνου μει-

ώνεται κατά 79τ.μ. περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες όροι δόμησης της γύρω

περιοχής είναι σήμερα:

Για τον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων ο συντελεστής

δόμησης και κάλυψης είναι 0,7 και το μέγιστο ύψος 9,5 μ., ενώ

για τα γύρω Οικοδομικά Τετράγωνα και τον χώρο Σχολείου στο

ίδιο Οικοδομικό Τετράγωνο ο συντελεστής δόμησης είναι

μέχρι σήμερα 0,80, κάλυψης 33,3% και μέγιστο ύψος 14μ.

Η Ποιότητα Ζωής που ...αποφάσισε

Με τέσσερις παρόντες, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα

του πρακτικού η Ε.Π.Ζ. αποφάσισε ομόφωνα τα παραπάνω.

Ό,τι δηλαδή γράφει η απόφαση 256/16 του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. 

α) Εγκρίνει την υπ΄αρ.πρωτ. 39385/30-9-2016 εισήγηση της

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρ-

μογών, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 114783/15-

09-2016 έγγραφο Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού,

Περιφέρειας Αττικής

β) Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού στο

Αθλητικό Κέντρο Βούλας όπως αυτή διατυπώθηκε στην 10η

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης Μαΐου

2016 και πήρε αριθμό 256/201.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2016

Η ψηφοφορία

Για την ιστορία σημειώνουμε ότι πρόταση αναβολής στο

Δ.Σ. κατέθεσε ο Δ. Δαβάκης και ο Θ. Ματόπουλος, ενώ ο

Δ. Κοντονής ζήτησε να αποσυρθεί η απόφαση.

Η πρόταση αναβολής  καταψηφίστηκε από 19 συμβούλους

της πλειοψηφίας, επτά της μειοψηφίας και μία της Ηλέ-

κτρας Τσιριγώτη από την πλειοψηφία.

Απουσίαζαν οι επικεφαλής των παρατάξεων Σπύρος Πανάς,

Δημοσθένης Δόγκας και Κώστας Πασακυριάκος.

Την απόφαση καταψήφισαν οι Τσιριγώτη, Κιούκης, Κοντονής,

Κασιδόκωστας, Αργυρουδάκης, Δαβάκης, Ματόπουλος

Aννα Μπουζιάνη

* Συμπαραστάτης: Τρανό παράδειγμα της αποδοτικότητας και βοή-

θειας προς τον πολίτη, του Συμπαραστάτη, είναι η παρακάτω απάν-

τηση του Συμπαραστάτη της Περιφέρειας προς πολίτη που έχει

απευθυνθεί και ζητάει ...”συμπαράσταση”: 

Κύριε ...

...η υποχρέωση απάντησης 30 ημερών αφορά τον ίδιο σε σχέση με

την διαμεσολαβητική του παρέμβαση. Συνεπώς, η εν λόγω ενέρ-

γεια έχει πραγματοποιηθεί και η δική μας αρμοδιότητα έχει ασκηθεί

εμπρόθεσμα (του Συμπαραστάτη). Αυτό που αναμένετε δεν είναι

από τον Συμπαραστάτη, αλλά από την υπηρεσία προς την οποία

έχει σταλεί η διαμεσολάβηση.

Και εν ολίγοις καταλήγει η επιστολή να μη μας ενοχλείτε άλλο

γιατί θα εφαρμόσουμε το νόμο «του άρθρου 4 του Ν.2690/1999».

Άλλως η υπηρεσία «θα μπλοκάρει την διεύθυνση του ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου σας, ώστε να μην παρενοχλείτε άλλο το πληροφο-

ριακό σύστημα της Περιφέρειας Αττικής».

Αυτά για το σπουδαίο θεσμό του “Συμπαραστάτη” που δημιούργησε

και ομοσπονδία και τρέχουν όλοι να δώσουν εύσημα.

Η επέκταση του Aθλητικού Κέντρου Βούλας ξανά στο προσκήνιο
Με σαθρές και αίολες αποφάσεις επισπεύδει τις διαδικασίες η Δημοτική Αρχή

Η εικόνα είναι αποτύπωση του πρακτικού από το “Διαύγεια” του Δήμου.
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Συνεχίζεται για 2η χρονιά, το επι-

τυχημένο Πρόγραμμα Ανακύκλω-

σης Παλαιών Ρούχων, που

ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Δη-

μοτικής Αρχής Μαρκοπούλου, το

καλοκαίρι του 2015, καλώντας

όλους τους πολίτες να ανακυκλώ-

σουν ΠΑΛΑΙΑ ρούχα, ζευγάρια

παπούτσια, ζώνες, τσάντες, λευκά

είδη και κλινοσκεπάσματα στους

26 κόκκινους κάδους που έχουν

τοποθετηθεί στην πόλη!

Στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται

σε συνεργασία με την εταιρεία

«Recycom - B. Aράπης & Σια Ο.Ε.»

και συνδυάζεται η Ανακύκλωση με

την Κοινωνική Αλληλεγγύη, αφού

η εταιρεία περισυλλέγει από τους

κόκκινους κάδους, τα παλαιά εν-

δύματα που δεν μπορούν πια να

ξαναχρησιμοποιηθούν, τα ανακυ-

κλώνει, μετατρέποντάς τα σε χρή-

σιμα υλικά, όπως γέμιση

καθισμάτων αυτοκινήτων, σάκων

του μποξ, στουπιά κ.τ.λ. και προ-

σφέρει αντισταθμιστικά κάθε

μήνα, συσκευασμένα τρόφιμα μα-

κράς διαρκείας στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δήμου Μαρκο-

πούλου!

Διαχωρίστε από τα «σκουπίδια»

σας, τα άχρηστα πλέον ρούχα, πα-

πούτσια, λευκά είδη κ.τ.λ., μει-

ώνοντας τον όγκο απορριμμάτων

της πόλης, τα οποία επαναχρησι-

μοποιούνται για τη δημιουργία

άλλων χρήσιμων υλικών. 

Μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα μας

χρεώνουν ανάλογα με τον όγκο

των απορριμμάτων που πετάμε...

Παράλληλα για ρούχα, παπούτσια

κ.λπ. σε καλή κατάσταση, όπως

και τρόφιμα μακράς διαρκείας,

μπορείτε να τα παραδίδετε εργά-

σιμες ημέρες και ώρες, στο χώρο

του Κοινωνικού Παντοπωλείου

του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οι ειδικοί κόκκινοι κάδοι Ανακύ-

κλωσης ΠΑΛΑΙΩΝ ενδυμάτων,

είναι τοποθετημένοι σε πολλά ση-

μεία και στο Μαρκόπουλο στο

Πόρτο Ράφτη.

Αξιολογήσεις λόγου, και 

μαθησιακών δυσκολιών 

στο Δήμο 3Β

Δωρεάν ανιχνευτικές αξιολογήσεις λόγου – ομιλίας, συμπε-

ριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών διοργανώνει την Κυ-

ριακή 16 Οκτωβρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Αγ.

Ιωάννου 1 & Ζεφύρου 2, Κεντρική Πλ. Βούλας). 

Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιηθούν από επαγγελ-

ματίες δημότες, λογοθεραπευτές & ψυχολόγους για

παιδιά 3 - 11 χρονών. Δηλώσεις Συμμετοχής: Δευτέρα

-Παρασκευή 9.00-14.00 στο τηλέφωνο 210-8900036.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πλειστηριασμοί: Ακραία
κοινωνική πρόκληση τον

καιρό των μνημονίων

Ο Συνεταιρισμός Συν+πραξις Μεσογαίας, σε συνεργα-

σία με συλλογικότητες της περιοχής Μαρκόπουλου,

Πόρτο Ράφτη και την συλλογικότητα "Πλειστηριασμοί

στα Μεσόγεια - ΣΤΟΠ", καλούν σε ενημερωτική εκδή-

λωση με θέμα: Πλειστηριασμοί: Ακραία κοινωνική
πρόκληση τον καιρό των μνημονίων, την Κυριακή 9

Οκτωβρίου 2016, στις 11:00 το πρωί στον χώρο του

συνεταιρισμού Συν+πραξις Μεσογαίας (Λεωφ. Πόρτο

Ράφτη & Λεωφ. Γρέγου 1, στο Πόρτο Ράφτη).

Κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία της χώρας χάνονται

περιουσίες και κόποι μιας ζωής...

Μισό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ 
για μαθητές στην Ανατ. Αττική

Ανακυκλώστε τα παλιά σας ρούχα

Σύσκεψη με τον Πρόεδρο της ΚΤΕΛ Ν.

Αττικής Α.Ε. Γιώργο Παπαδομιχελάκη

και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρείας είχαν την Πέμπτη 6

Οκτωβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου και

εκπρόσωποι των δήμων Μαραθώνα,

Μαρκοπούλου και Σαρωνικού. 

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το

θέμα της μείωσης της τιμής των εισι-

τηρίων για τους μαθητές της Ανατολι-

κής Αττικής κατά 50% στα δρομολόγια

που εκτελεί το ΚΤΕΛ στην περιοχή.

Όπως είχε ήδη εξαγγελθεί από την

ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. σε προηγούμενη

συνάντηση τον περασμένο Μάιο, από

τη φετινή σχολική χρονιά θα ισχύσει

η μειωμένη (μισή) τιμή εισιτηρίου για

τις μετακινήσεις των μαθητών της

Ανατολικής Αττικής για όλες τις δια-

δρομές με τα λεωφορεία της εται-

ρείας. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι

διευθύνσεις των σχολείων σε συνερ-

γασία με τις δημοτικές αρχές θα εκδώ-

σουν ειδικό δελτίο μαθητικής

ταυτότητας για τους μαθητές, το

οποίο θα πρέπει να επιδεικνύουν όταν

επιβιβάζονται στα μέσα μεταφοράς

του ΚΤΕΛ.

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου, ση-

μείωσε ότι «η απόφαση της διοίκησης

της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. είναι ιδιαί-
τερα ανακουφιστική για πολλές οικο-
γένειες ώστε να καταφέρουν να
ανταπεξέλθουν στο κόστος της καθη-
μερινής μεταφοράς των παιδιών τους»
και επισήμανε ότι αυτή η θετική εξέ-

λιξη ήταν αποτέλεσμα διεργασιών με-

ταξύ των τοπικών αρχών της

Ανατολικής Αττικής, των Ενώσεων

Συλλόγων Γονέων Ανατολικής Αττικής

και της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρ-

χος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης, ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Μαρκοπούλου Χρήστος Δρί-

τσας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και

Παιδείας Δήμου Μαραθώνα Δήμητρα

Λαμπαρού, η Διευθύντρια του 1ου

ΓΕΛ Νέας Μάκρης Αναστασία Ευαγγε-

λίου – Ρίζου, ο Πρόεδρος της Ένωσης

Γονέων Δήμου Σαρωνικού Χάρης Κυ-

νηγαλάκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

Δήμου Μαραθώνα Ευάγγελος Κυπα-

ρίσσης και το μέλος του ΔΣ της Ένω-

σης Δημοσθένης Χαλκιάς. 

σ.σ. Βέβαια εδώ θα πρέπει να επιση-

μάνουμε ότι το δίκτυο διαδρομών των

ΚΤΕΛ σε ορισμένες περιοχές της

Ανατ. Αττικής είναι πάρα - πάρα πολύ

φτωχό, με πολύ μεγάλη διάρκεια ανα-

μονής και σε πολύ μακρινές αποστά-

σεις. Εκείνο που θα πρέπει οι Δήμοι να

φροντίσουν είναι να αποκτήσουν δη-

μοτική τοπική συγκοινωνία για να μπο-

ρούν να εξυπηρετούνται οι μαθητές.

Μικρά - Μικρά στα ΒΒΒ

Παράπονα δεχθήκαμε από την οδό Δωδεκαννήσου

πίσω από το Ασκληπιείο για ο Δήμος κατακρεούρ-

γησε κυριολεκτικά τους ευκαλύπτους με αποτέλε-

σμα αντί για πράσινο, οι κάτοικοι της οδού να

βλέπουν ένα κούτσουρο!

Ισως οι ευκάλυπτοι θα έπρεπε να προστατεύονται

και να μην κόβονται μέχρις τη βάση του κορμού

γιατί έχουν ιαματικές ιδιότητες και για το περιβάλ-

λον και για τον άνθρωπο.

Εξαφάνισαν τους κάδους από την οδό Ευριδίκης

στη Βάρκιζα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της οδού

να παραπονούνται και να ταλαιπωρούνται. Σε ερώ-

τηση του αρμόδιου αντιδήμαρχου Π. Σωτηρόπου-

λου γιατί απέσυραν τους κάδους, μας απάντησε:

«εμείς κορίτσι μου, βάζουμε κάδους δεν βγάζουμε.
Οι κάτοικοι που ενοχλούνται τους παίρνουν».
Οπως και να ‘χει οι κάδοι πρέπει να πάνε πάλι στη

θέση τους.

Αιτήσεις χορηγήσεως αδειών για ίδρυση επιχειρή-

σεων συζήτησε το κοινοτικό συμβούλιο Βούλας

σγτις  6.10.16. Τη χορήγηση ίδρυσης επιχείρησης

μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος και λιανικής

διάθεσης τροφίμων και ποτών, επί της οδού Παπά-

γου αρ. 31 (Ο.Τ.71), στη Βούλα την ανέβαλε για τε-

χνικούς λόγους.  Θα επανέλθει στο επόμενο.
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Ο θεσμός των Ολυμπιακών αγώνων ιστο-

ρικά φέρνει τη ρίζα του  στον Μινωικό

αθλητισμό. 

Κατά δε τη μυθική παράδοση και  όπως

σχετικά διαβάζομε στον Διόδωρο Σικε-

λιώτη,   στην αρχαία Ολυμπία, οι αθλητι-

κοί αγώνες το πρώτον  θεσπίστηκαν στην

από τον Κρήτα Κλύμενο σε ανάμνηση

ενός  αγώνα δρόμου που είχε γίνει στην

Ολυμπία  με τους  μυθικούς Ιδαίους Δα-

κτύλους και πιο συγκεκριμένα  ανάμεσα

στα μυθικά αδέλφια   Ηρακλή, Παιωναίο,

Επιμήδη, Κόρυβο και Ιδα.

Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι κατά τη μυθολογία και

τις λαϊκές δοξασίες ταυτίζονται με  οι

Κουρήτες και οι Κορύβαντες. Οι Κουρή-

τες από τον Ησίοδο αναφέρονται  ως

Φρύγες θεοί  και ο Στράβων διευκρινίζει

ότι είναι δαίμονες που από μοναχοί τους

ονομάστηκαν  θεοί.   Φιλοπαίγμονες και

χορευταράδες, αλλά και μουσικοί και αυ-

λητές. Πάλι κατά τον Στράβωνα  λέγεται

ότι είναι οι ντόπιοι  Κρητικοί, οι  παλιοί

Τελχίνες από  τότε μάλιστα που η Κρήτη

άκουγε στο όνομα “Τελχινία”. Οι Τελχίνες

περίεργα  όντα, άλλοτε θνητά και άλλοτε

υπερφυσικά, δυνατοί δουλευτές του

χαλκού και σιδήρου  και δάσκαλοι στους

θνητούς επάνω στην επεξεργασία του,

φαίνεται  κάποτε  να είχαν  μετακινηθεί

από την Κρήτη προς Κύπρο και Ρόδο.

Στη Ρόδο,  τους βρήκε  η Ρέα  όταν με

αγκαλιά τον Δία –βρέφος έτρεχε να το

κρύψει από τη μανία του Κρόνου. Τότε

και με τη βοήθεια των Τελχίνων, παλιών

Κρητικών με γνώση της κάθε γωνιάς και

κρυψώνας, μαζί τους καταφεύγει στο

νησί, κρύβει το βρέφος στο βαθύ άντρο

της Ίδης, στη φύλαξη και προστασία των

Τελχίνων.  Από τότε οι Τελχίνες φέρονται

ιστορικά ως  “Κουρήτες”,  και αυτό είναι

όνομα παρμένο σε συσχετισμό με  το ξυ-

ρισμένο  τους κεφάλι (Ιδέ  και το ομηρικό:

κείρω = κουρεύομαι,  κουρά,  εξ ού  και

το “κουράδια” = πρόβατα κουρεμένα).

Και οι Κουρήτες, χτυπώντας τα όπλα

τους επάνω στις ασπίδες τους,   με τον

θόρυβο  που έκαναν, και με το βαρύ τους

πάτημα,  σκέπαζαν  το κλάμα του μωρού.     

Αλλά και  κατά τον Σοφοκλή, αυτοί οι

“Ιδαίοι Δάκτυλοι” ή “Κουρήτες”, με όλη

την παραπάνω ιστορία τους,  θεωρούνται

να είναι οι πρώτοι κάτοικοι που γεννήθη-

καν στους πρόποδες της Ίδης, γι’ αυτό

τους λένε και Ιδαίους. Τεχνίτες που

ανακάλυψαν τον σίδηρο  όπως προανέ-

φερα και δίδαξαν την σκληρή του  κατερ-

γασία, στον άνθρωπο.  Αρχικά  οι Ιδαίοι

Δάκτυλοι ήταν πέντε  αρσενικοί με πέντε

αδελφές   και από τα πέντε δάκτυλα του

χεριού  ονοματίστηκαν και “Δάκτυλοι”

Ιδαίοι  από την Ίδη. Από αυτούς, όταν αρ-

γότερα έγιναν στον τον αριθμό εκατό

ιστορικά βγήκαν και οι πρώτοι  κάτοικοι

της Κρητής, που με τα “στιβάνια”  τους

βαριοπατούν στα κατσάβραχα  και στις

πλαγιές του νησιού, συμβολικά για να

σκεπάζουν το κλάμα του μωρού - Δία,

αφού κατά το ομηρικό “στείβω” ή και

“στίβω” έρχεται ως ερμηνεία το “καταπά-

τημα” και η βαριά πατημασιά, για να σκε-

πάζει   το κλάμα του μωρού Δία.

Και ύστερα σου λένε πως η αρχαία παρά-

δοση και η αρχαία Ελλάδα  ξέφτισε και

πέθανε.   

Καιρός όμως να  γυρίσω πίσω στο  κυ-

ρίως θέμα  και τον πρώτο χρονικά Μι-

νωικό  και μεγάλο  αθλητή τον

Ανδρόγεω. 

Ο Ανδρόγεως ήταν γυιός του βασιλιά

Μίνωα. Στο οικογενειακό του δέντρο,

μητέρα του καταγράφεται η Πασιφάη, η

κόρη του  θεού  Ήλιου. Αδέλφια του, αγό-

ρια τέσσερα και κορίτσια άλλα τέσσερα

και στα τελευταία ανάμεσα  η Αριάδνη. Η

Αριάδνη, η γνωστή σε όλους  μας  με τον

“μίτο” στον λαβύρινθο και τον Θησέα.

Ο Ανδρόγεως προικισμένος με δυνατό

κορμί κι αγάπη για  τον αθλητισμό γίνεται

σε όλα τα αγωνίσματα νικητής στην

Αθήνα. Στην Αθήνα, Βασιλιάς τότε ήταν

ο Αιγέας. Η νίκη αυτού του ξένου, που

έρχεται από την Κρήτη δεν  του  πολυα-

ρέσει. Άλλωστε δεν  τον συμπαθεί αφού

αυτός  με τις επαφές του στην Αθήνα,

έχει καταφέρει να συνάψει φιλικές σχέ-

σεις με τους πολιτικούς του αντιπάλους

τους Παλλαντίδες  από τη  σημερινή

Παλλήνη.  Ο Πάλλαντας ήταν ο αδελφός

του Αιγέα. Χρόνια τώρα καθώς πίστευε

πως ο Αιγέας ήταν  άτεκνος, εποφθαλμι-

ούσε το θρόνο του. 

Ο Αιγέας όταν εμπιστεύτηκε την ατεκνία

του και την επιθυμία του να αποκτήσει

παιδί στον σοφό παππού του  τον Πιτθέα

που ήταν και  βασιλιάς στην Τροιζήνα.

Και εκείνος  ο Πιτθέας  ο παππούς του,

έστησε πονηρά να κοιμηθεί με την κόρη

του Αίθρα  και να γεννήσει τον Θησέα.

Σοφός λοιπόν  οπωσδήποτε ο Πιτθέας,

αφού τακτοποίησε τα του οίκου  του,

άφησε  και σε εμάς το ρητό  «μηδέν
άγαν» και το πάνσοφο «μηδενί  δίκην δι-
κάσεις πριν αμφοίν μύθον ακούσεις».
Τελικά είτε με δόλο από  το χέρι του

Αιγέα, είτε έμμεσα από τις  φονικές

ενέργειες των πολιτικών του φίλων, ο

Ανδρόγεως μια μέρα  άγνωστο πως, βρέ-

θηκε νεκρός.  

Ο  Μίνωας  μόλις  το έμαθε  εξεμάνη. Με

τον στόλο του  τον ισχυρό, τον  ισχυρό-

τερο στα νερά της εποχής του, κατέ-

πλευσε και  πολιόρκησε  πανταχόθεν την

Αθήνα.  Η Αθήνα αυτήν την εποχή, υπέ-

φερε από μια επιδημία που είχε εξαπλω-

θεί και την  είχε γονατίσει οικονομικά και

δημογραφικά. Χειροτέρεψε δε  το κακό

όταν  με το χρόνο στένεψε  η πολιορκία.

Πείνα και θανατικό στην πόλη κυριάρ-

χησε.   Και η Αθήνα τότε  συνθηκολόγησε

και υπέγραψε κάθε χρόνο να στέλνει

ομήρους, επτά νέους και επτά νέες  στην

Κρήτη. Οι όμηροι δέσμιοι ρίχνονταν στον

λαβύρινθο, βορρά στον Μινώταυρο.

Αυτός μυθολογικά φερόταν να είναι  γέν-

νημα και γυιός της Πασιφάης που τη βά-

τεψε ο Ποσειδών ο τριαινοκράτης και

αδελφός του Δία. 

Εδώ  είναι αυτό που λένε από το θεό να

το βρεις. Μερικοί που θέλουν να απαλύ-

νουν την ιστορία λένε πως  αυτοί οι νέοι

δεν κατέληγαν τροφή για το μυθικό

τέρας, αλλά έμπαιναν σαν έπαθλο στην

κληρωτίδα για τους αγώνες τους αθλητι-

κούς που είχε οργανώσει στη μνήμη του

γυιού του, του Ανδρόγεω ο βασιλιάς

Μίνως. Έτσι λένε και λέγεται, αλλά ποιός

όντως ξέρει και γνωρίζει. 

Μη φεύγετε. Στην  επόμενη “Εβδόμη” μια

μεγάλη φυσιογνωμία του αρχαίου κρητι-

κού και ελληνικού  αθλητισμού, ο   Ολυμ-

πιονίκης  ή πιο σωστά ο  πολύ –

Ολυμπιονίκης,  Εργοτέλης.

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Διόρθωση για το εισαγωγικό μέρος της

περασμένης εβδομάδος:

Ο  αναγνώστης της στήλης  και φίλος κύ-

ριος Βεργόπουλος μού έκανε μια σωστή

διόρθωση. Κόρη του Οινομάου ήταν η Ιπ-

ποδάμεια και όχι η Αστυδάμεια όπως

εσφαλμένα ανέγραψα.  Η Αστυδάμεια

ήταν η κόρη του Πέλοπα η οποία  προς

τιμήν του πατέρα της έκανε αγώνες δρό-

μου παρθένων, τα “Ηραία”.  

Ευχαριστώ για την κατανόηση….    

Κρήτες - δύο - αθλητές

γράφει ο γιάννης κορναράκις τη μάνθου

“Η δικαιοσύνη σας 

είναι ψεύτικη 

σαν τη δημοκρατία σας”

Αξιολογώντας κανείς τα γεγονότα και τις δυσχερείς

καταστάσεις των τελευταίων χρόνων στην πατρίδα

μας καταλήγει σε ένα και μόνο συμπέρασμα ότι την

μεγαλύτερη ευθύνη για όλα αυτά την φέρει η … Ελ-

ληνική Δικαιοσύνη!!!

Ναι, το λέω και το πιστεύω γιατί αν δεν υπήρχε ο

εναγκαλισμός της με την εξουσία, την παραεξουσία

και τα εκάστοτε συμφέροντα όλα θα ήταν διαφορε-

τικά!

Το τελευταίο “απίστευτο” που ακούσαμε έχει να κάνει

με την ματαίωση πριν από λίγες ημέρες της συνε-

δρίασης του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) για να

αποφασίσει για την αντισυνταγματικότητα ή μη του

“Παπάδειου” νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες με την

αιτιολογία το "αρνητικό κλίμα" που έχει διαμορφωθεί

από δημόσιες τοποθετήσεις και εκδηλώσεις ως προς

την έκβαση της διασκέψεως της Ολομέλειας για το

θέμα αυτό.

Μάλιστα πριν από λίγες ώρες είχαμε την παραίτηση

δύο αντιπροέδρων του εν λόγω συμβουλίου συγκε-

κριμένα του κ. Ράμμου και της κ. Σακελλαροπούλου

οι οποίοι κατήγγειλαν την μεθόδευση αυτή του Προ-

έδρου και κάποιων μελών του συμβουλίου μιλώντας

ξεκάθαρα για Αρνησιδικία.

Δηλαδή με λίγα λόγια φτάσαμε στο σημείο, η απο-

νομή ή και η γνωμάτευση της δικαιοσύνης για μεί-

ζονα θέματα της κοινωνίας να εξαρτάται από

εξωγενείς παράγοντες επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά

αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή ότι

είναι αλλήθωρη, μη ανεξάρτητη και υποχείριο ανέν-

τιμων προσώπων και νοσηρών καταστάσεων!  

Κύριοι Δικαστές, μετά την μεταπολίτευση βιώσαμε το

“θάψιμο” πολλών υποθέσεων διαφθοράς πολιτικών

(και όχι μόνο) με αποτέλεσμα τον εξευτελισμό στα

μάτια του Ελληνικού λαού, του θεσμού και  του λει-

τουργήματος σας οπότε ευχή όλων μας είναι να ακο-

λουθήσετε το παράδειγμα των δύο αντιπροέδρων του

Συμβουλίου της Επικρατείας και να ορθώσετε επιτέ-

λους το ανάστημα σας απέναντι στους λιγοστούς

επίορκους συναδέλφους σας, αλλά και στα απολει-

φάδια του Πολιτικοοικονομικού και Κοινοβουλευτικού

“Χαμαιτυπείου” που μας κυβερνά!
Γιάννης Δ. Πρεβενιός

e-mail: prevejohn@yahoo.gr



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Μειώνεται με δραματικούς ρυθμούς ο πληθυσμός

της χώρας λόγω μείωσης των γεννήσεων και αύξη-

σης των θανάτων.  90.000 άτομα λιγότερα κατά τις

χρονιές της κρίσης, από 2011-2015.

Η χειρότερη χρονιά ήταν το 2015, όπου καταγράφη-

καν οι περισσότεροι θάνατοι με τις λιγότερες γεννή-

σεις. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά

τουλάχιστον 29.365 άτομα!

Σύμφωνα με στοιχεία από τα ληξιαρχεία της χώρας

το φαινόμενο συνεχίζεται και το 2016, ενώ η εκτί-

μηση είναι ότι από το 2011 εως σήμερα έχει χαθεί

μια μεγάλη ελληνική πόλη με πληθυσμό άνω των

120.000 κατοίκων. Την τριετία 2013-2015 οι θάνατοι

ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 68.000 άτομα, αριθ-

μός μεγαλύτερος από τον πληθυσμό των Τρικάλων

και των Ιωαννίνων.

Το πιο αρνητικό στοιχείο είναι η συνεχής επιδείνωση

των δεικτών. Το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 4.671

άτομα το 2011. Ο αριθμός αυξήθηκε στα 16.299

άτομα το 2012, στα 17.660 άτομα το 2013, στα

21.592 άτομα το 2014 και εκτοξεύτηκε στα 29.365

άτομα το 2015.

Τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία των δήμων, από τα

οποία αντλεί τα δεδομένα της η στατιστική αρχή δεί-

χνουν ότι και το 2016 είναι εξαιρετικά αρνητική χρο-

νιά και ίσως να είναι ακόμη χειρότερη, αφού οι

θάνατοι μέχρι σήμερα είναι κατά πολύ μεγαλύτερη

σε αριθμό από τις γεννήσεις.

Μόνο το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη έχουν κατά τι με-

γαλύτερο αριθμό γεννήσεων από θανάτους. Σε όλη

την υπόλοιπη Ελλάδα, οι γεννήσεις είναι λιγότερες

από τους θανάτους!

Και πώς να γεννήσει ένα νέο ζευγάρι σήμερα, που

δεν το φτάνουν ούτε ενός χρόνου μισθοί να πληρώ-

σει γιατρό και γέννα!

MAT ενάντια στα γηρατειά

Το πιο σύντομο ανέκδοτο στις μέρες μας ποιο είναι;

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη!!

Και το είδαμε αυτό σαφέστατα την Δευτέρα 3 Οκτω-

βρίου, όταν ανενδοίαστα, τρεις κλούβες με ματατζήδες

ράντισαν με χημικά τους συνταξιούχους που διαδήλω-

ναν για τις περικοπές των συντάξεων και απαιτούσαν

από τον πρωθυπουργό να γίνει επιτέλους η συνάντηση

με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, «μία συνάν-
τηση που μας χρωστάει εδώ και καιρό» έλεγαν τόνιζαν.

Προηγήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία δη-

μαρχείου και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο μεταξύ ο αν. υπουργός ζήτησε ...συγνώμη.

Είδατε, κλαίνε όταν υπογράφουν, ζητάνε συγνώμη

όταν ραντίζουν κατά πρόσωπο απόμαχους της ζωής με

χημικά. Δεν μπορείτε να πείτε· έχουν μία άλλη κουλ-

τούρα!!!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Στο Σύμπαν υπάρχουν ποσότητες ύλης, ασύλληπτες σε

μέγεθος, από τον  ανθρώπινο νου, οι οποίες παρουσιά-

ζουν μοναδικές ιδιότητες και το 1967 όταν τις μελέτησε

ο Τζον Γουίλερ, τις ονόμασε “μαύρες τρύπες” για δύο

λόγους!

1) Γιατί ρουφάνε και εξαφανίζουν ό,τι περάσει από

πάνω τους σαν  να το καταπίνει μια τρύπα και

2) Επειδή δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε το φως, από

αυτές τις συμπαντικές “ρουφήχτρες” και γι’ αυτό είναι

μαύρες!

Μια “μαύρη τρύπα” (Black hole), με τη βαρύτητα, που

προκαλεί η τεράστια μάζα της (m), δημιουργεί τέτοια

δύναμη (F), που δεν αφήνει τίποτα να της ξεφύγει! Βα-

ρύτητα (g), ονομάζεται η ιδιότητα των υλικών  σωμάτων,

κατά την οποία έλκουν και έλκονται και έτσι δημιουρ-

γείται η αιτία της ύπαρξης των αστρικών σωμάτων, των

κινήσεων των πλανητών και των δορυφόρων τους, των

παλιρροιών, των πλημμυρίδων κ.ά φυσικών και αστρι-

κών  φαινομένων. Η δύναμη της έλξης ονομάζεται

βάρος (w) και μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το 1

Νιούτον (Newton) και συμβολίζεται με το Ν.

Το πεδίο της βαρύτητας ονομάζεται βαρυτικό πεδίο και

στη “μαύρη τρύπα” είναι τόσο δυνατό, ώστε η ταχύτητα

διαφυγής ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός, η οποία

είναι η ταχύτητα της διάδοσης του φωτός στο κενό και

ισούται περίπου με 300.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.

Είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα στο κενό και συμβολίζεται

με το C. Διαδίδεται και διαμέσου άλλων υλικών π.χ. στο

γυαλί, στον αέρα κ.ά.

Ο πρώτος που έβαλε τις βάσεις, στη θεωρία της βαρύ-

τητας ήταν ο Αριστοτέλης τον 4ο αι.π.Χ και το 1687 ο

Άγγλος μαθηματικός Sir Isaac Newton διατύπωσε το

νόμο της βαρύτητας στο έργο του “Principia”.

O σχηματισμός της “μαύρης τρύπας” γίνεται από κάποιο

ετοιμοθάνατο αστέρα (ήλιο), του οποίου ο πυρήνας του,

όταν διογκωθεί 2,5 φορές, από την αρχική ηλιακή του

μάζα, δεν μπορεί να “παλέψει” με τη βαρύτητα, με απο-

τέλεσμα τα υλικά του να καταρρεύσουν και να συμπιε-

στούν τόσο πολύ, όσο το μέγεθος της Γης, να γίνει

μέγεθος ενός κερασιού!!!

Οι τεράστιες αναπτυσσόμενες δυνάμεις ενέργειας θα

δημιουργήσουν μια “μαύρη τρύπα”!

Η Γενική θεωρία της Σχετικότητας, αναφέρεται στη βα-

ρυτική δύναμη των καμπυλώσεων του χωροχρόνου, με

την παρουσία μάζας που καταρρέει σχηματίζοντας

μαύρη τρύπα!

Οι θεωρίες που δεν έχουν ακόμα αποδειχθεί, είναι οι

εναλλακτικές θεωρίες της Γενικής Θεωρίας της Σχετι-

κότητας και η θεωρία του κοσμικού πληθωρισμού, τις

οποίες ο 14χρονος αυτιστικός Jacob Barnett, με δείκτη

ευφυΐας 170, ο οποίος κάνει το master του στην αστρο-

φυσική και είναι ερευνητής της κβαντικής φυσικής και

υποψήφιος του βραβείου Νόμπελ, προσπαθεί να ανα-

τρέψει τη θεωρία του Αϊνστάιν και τη θεωρία της μεγά-

λης έκρηξης του Σύμπαντος.

Το κβάντο ή κβάντουμ, που σημαίνει “πόσο”, είναι μια

μονάδα ποσότητας χωρίς διαστάσεις, από κάτι υπαρ-

κτό. Π.χ. ένα κβάντο φωτός είναι ένα φωτόνιο, τα ηλε-

κτρικά κβάντα είναι τα “πακετάκια” του ηλεκτρικού

ρεύματος, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αποτελείται

από συνεχή ροή!

Απ’ το ρούφηγμα ενός

αστέρα από μια “μαύρη

τρύπα” σχηματίζεται ένα

υπέροχο ουράνιο τόξο,

αλλιώτικο από τα συνηθι-

σμένα!!

Αυτό το ουράνιο τόξο το δημιουργεί η τροχιά του

άστρου που εισέρχεται στην “παντοδυναμία” της μαύ-

ρης τρύπας και το μόνο που υπάρχει γύρω από το ση-

μείο απορρόφησης του άστρου, είναι ένα σύννεφο από

σκόνη και βρίσκεται σε απόσταση 0,5 έτους φωτός από

τη μαύρη τρύπα, της οποίας η μάζα υπολογίζεται γύρω

στις 770.000.000 μάζες ενός ήλιου!!!

Το έτος φωτίς (Iy) είναι μονάδα μέτρησης μήκους (όχι

χρόνου), και μετράμε τις αστρικές αποστάσεις, ενώ ισο-

δυναμεί με την απόσταση που θα κάνει ένα φωτόνιο στο

κενό, ταξιδεύοντας ένα χρόνο και ισούται με 9,5 τρισε-

κατομμύρια χιλιόμετρα· για πιο μεγάλες συμπαντικές

αποστάσεις χρησιμοπούμε το παρσέκ.

Ο Γαλαξίας της Ανδρομέδας που είναι ο πιο κοντινός

μας, απέχει 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη!!!

Ο μέγας φυσικός Στίβεν Χόκιν, που μεγαλουργεί από το

αναπηρικό αμαξίδιό του, ισχυρίζεται σε καινουργιες

επιστημονικές αναφορές του, ότι οι “μαύρες τρύπες”

είναι ...οι πύλες για άλλα σύμπαντα!!!

Εδώ μήπως συναντάμε την αποκωδικοποίηση του μύθου

του Κρόνου, ο οποίος απεικόνιζε τον χωροχρόνο, δη-

λαδή τις “μαύρες τρύπες” με την ακαταμάχητη ενέρ-

γεια, και κατάπινε τα παιδιά που γεννούσε η γυναίκα

του Ρέα, η οποία συμβόλιζε τη Ροή του και τη δυαδική

του υπόσταση και όταν αναγκάστηκε από το Δία, να τα

βγάλει από το στομάχι του, αυτά δεν είχαν χωνευτεί.

Δηλαδή δεν είχαν αφανιστεί, αλλά ήταν ζωντανά και

έγιναν Ολύμπιοι θεοί· δηλαδή καινούργια σύμπαντα!!!

Επιστήμη και ελληνική Μυθολογία Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Μια ελληνική πόλη 120.000
κατοίκων χάθηκε στα χρόνια

της κρίσης!!!



επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK

Αντί για password,

πληρωμές 

με ...selfies!

Η τεχνολογία τρέχει μα ταχύτητες ...φωτός πλέον.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ιδιαίτερα στην ηλεκτρο-

νική αγορά.

Μέχρι σήμερα έπρεπε να έχουμε μία κάρτα και έναν

τετραψήφιο αριθμό (password) για να πάρουμε χρή-

ματα ή να κάνουμε ψώνια.

Σε πολύ λίγο όμως, το password θα είναι παρελθόν,

αφού η selfi έχει μπει καλά στη ζωή μας, σήμερα

μόνο για φωτογράφηση, αύριο όμως και για ψώνια!

Ήδη η  mastercard ανακοίνωσε ότι η  Selfie Pay αρ-

χίζει να υποστηρίζεται σε Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία,

Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία,

Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία,

ενώ μέσα στο 2017 θα κάνει την εμφάνισή της και

στην Ελλάδα, αφού θα είναι διαθέσιμη παντού.

Mε την εφαρμογή Selfie Pay, ο χρήστης θα μπορεί

να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του είτε με το δακτυ-

λικό του αποτύπωμα, αν αυτό υποστηρίζεται από τη

συσκευή, είτε με μια φωτογραφία… selfie. Μ’ αυτόν

τον τρόπο οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα γίνουν

γρηγορότερες και πιο εξασφαλισμένες από τους

χάκερ, έως ότου οι χάκερς ανακαλύψουν κάτι άλλο.

Γιατί ο λαός μας λέει ότι “όπου υπάρχει κλειδί,

υπάρχει και αντικλείδι”.

Το πρώτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

που δίνει βήμα σε τυφλούς, κωφούς

και άτομα με κινητικά προβλήματα.

«Παράθυρο» στον κόσμο του Διαδι-

κτύου για τα άτομα με αναπηρία ανοί-

γει ο προγραμματιστής, Πέτρος

Καλούπης, με τη δημιουργία του πρώ-

του  μέσου κοινωνικής δικτύωσης, δί-

νοντας βήμα σε τυφλούς, κωφούς και

άτομα με κινητικά προβλήματα.

Πρόκειται για το πρώτο «facebook» για

ΑμεΑ, το disabled book.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό- Μακεδο-

νικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιδρυτής

του, Πέτρος Καλούπης «λειτουργεί
πάρα πολύ εύκολα όπως το Facebook,
μπαίνεις στη σελίδα, αποκτάς λογα-
ριασμό, κάνεις ένα προφίλ και έπειτα
μπορείς και ανεβάζεις φωτογραφίες,
βίντεο που σε ενδιαφέρουν, μπορείς
να μιλήσεις με μηνύματα με άλλους,
να κάνεις like, να ποστάρεις τις από-
ψεις, τα ενδιαφέροντά, τους προβλη-
ματισμούς σου».

Ο Π. Καλούπης διευκρινίζει ότι «η
πλατφόρμα αναγνωρίζει εάν ο χρή-
στης έχει κάποιου είδους αναπηρία
και του δίνει τη δυνατότητα να «διαβά-
σει» εάν είναι τυφλός, ή να κάνει οποι-

εσδήποτε κινήσεις θέλει εάν έχει κινη-
τικά προβλήματα.
Μπορεί να κουνήσει το «ποντίκι» δί-
νοντας εντολή, είτε με κίνηση του πο-
διού, είτε να ενεργοποιήσει την
κάμερά του υπολογιστή κουνώντας το
κεφάλι του».

Η ιδέα για τη δημιουργία της πλατφόρ-

μας ήρθε όταν «πριν περίπου από έξι
μήνες έλαβα ένα μήνυμα στο ηλεκτρο-
νικό μου ταχυδρομείο από έναν φίλο
με κινητικά προβλήματα και προβλή-
ματα όρασης, ο οποίος μου έλεγε μα-

κάρι να υπήρχε ένα facebook για
άτομα που έχουν προβλήματα, όπως
εμείς. Έτσι, επειδή κι εγώ αντιμετω-
πίζω κινητικά προβλήματα, δημιούρ-
γησα αυτή την πλατφόρμα από το
σπίτι μου, για να καλύψω μια ανάγκη
για επικοινωνία και εξωστρέφεια των
ανθρώπων με αναπηρία, που είμαστε
θα έλεγα αποκλεισμένοι και παραγκω-
νισμένοι».

Το disabled book μέχρι στιγμής μετρά

πάνω από 100.000 χρήστες κι εκτός

από τα ελληνικά είναι μεταφρασμένο

και σε άλλες γλώσσες, όπως αγγλικά,

γαλλικά και «τώρα βρίσκομαι σε διαδι-
κασία να ενσωματώσω τα ιταλικά και
τα ισπανικά. Είναι φτιαγμένο σε κορυ-
φαία τεχνολογία Facebook χωρίς τα

στοιχεία αυτά που το Facebook έχει
κατοχυρώσει» δηλώνει ο Π. Καλού-

πης.

Ο Πέτρος εξήγησε ακόμη ότι: «Η
πλατφόρμα δεν στοχεύει μόνο στους
ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά και
στον κόσμο χωρίς αναπηρίες, για να
τους δώσει την εμπειρία να έρθουν σε
επικοινωνία με όλα τα ΑμεΑ και να αλ-
ληλεπιδράσουν θετικά μεταξύ τους,
βλέποντας με αυτόν τον τρόπο, όλες
τις νέες τεχνολογίες που αφορούν
στην αναπηρία και την υγεία. Εύχομαι
να το αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και
μακάρι τα μέλη μας να φτάσουν μέχρι
και 3 εκατομμύρια.
Από την έρευνα που έχω κάνει πριν να
το ξεκινήσω μέσα από μηχανές αναζή-
τησης και μέσα από βάσεις δεδομένων
που έχω απευθυνθεί, οι μόνοι μου αν-
ταγωνιστές αυτή τη στιγμή είναι τα
υπάρχοντα social media και τα οποία
δεν έχουν τα βοηθήματα που έχω εγώ
τώρα.
Δίνει τη δυνατότητα να προβληθούν
δράσεις κι ενέργειες από επιχειρημα-
τίες στο χώρο της υγείας, της εκπαί-
δευσης, του τουρισμού, της εστίασης
ή της ψυχαγωγίας αλλά και σε μέλη
φορέων, σωματείων και συλλόγων που
απευθύνονται είτε σε άτομα με αναπη-
ρία είτε γενικότερα σε εμποδιζόμενα
άτομα».
Ο Έλληνας δημιουργός της πρωτοπο-

ριακής πλατφόρμας έχει ολοκληρώσει

το νέο plugin για μετατροπή ιστοσελί-

δων, ώστε να είναι προσβάσιμες από

κινητικά ανάπηρους κυρίως με δυσκο-

λίες στα άνω άκρα, τυφλούς και κω-

φούς, ένα νέο εργαλείο, δηλαδή που

προσαρμόζεται σε όλες τις ιστοσελί-

δες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί κοι-

νότητες με όσους ενδιαφέρονται να

βοηθήσουν και γενικά όποιον επιθυμεί

να υλοποιηθεί οποιαδήποτε ιδέα

αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση στην

πληροφορία, την αυτονομία και την

αγορά εργασίας γύρω από τα ΑΜΕΑ.

πηγή: http://techit.gr

Eλληνας δημιουργεί 

το πρώτο «facebook» 

για άτομα με αναπηρία

― Τρεις βδομάδες τώρα ποτίζω τρία κακτάκια και σή-

μερα ανακάλυψα ότι είναι πλαστικά. 

― Ποια κινέζικα! Η πιο δύσκολη γλώσσα είναι τα “ξε-

κάθαρα”. Ομιλείται από πολύ λίγους.

― Να μου το θυμηθείτε, αυτός ο τυφώνας ο Μαλά-

κας είναι ο πρώην της Κατρίνα.
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Κυρίες και Κύριοι

Είμαι μόνιμος κάτοικος Βούλας στην οδό Ακτής 7 πίσω από

την Β΄ πλαζ της Βούλας για 38 χρόνια και για τα προηγού-

μενα 15 χρόνια παραθέριζα στο ίδιο σημείο. Γνωρίζω την

περιοχή και τις μεταμορφώσεις της από την δεκαετία του

1950 όταν ο πατέρας μου αγόρασε το οικόπεδο που κα-

τοικώ.

Ο χώρος που σήμερα είναι πλαζ, πριν την δημιουργία της,

στο τέλος της δεκαετίας του 1960 ήταν αλίπεδο που πλημ-

μύριζε από τα νερά της θάλασσας όταν ανέβαινε η στάθμη

τους. Όταν κατέβαινε η στάθμη της θάλασσας άφηνε την

επιφάνεια άσπρη από το αλάτι.

Το αλίπεδο αυτό ήταν το χαμηλώτερο σημείο γης της γύρω

περιοχής και γι' αυτό αποδέκτης των νερών της βροχής και

ιδιαίτερα του ρέματος που ήταν κάποτε η λεωφόρος Βάρης.

Τα νερά της βροχής έφερναν και λάσπη που καθόταν στον

πυθμένα της θάλασσας μπροστά από το αλίπεδο. Η λάσπη

αυτή είναι ακόμη αισθητή όταν περπατάμε στα ρηχά και

είναι ένας από τους λόγους που η πλαζ  αυτή δεν έγινε

ποτέ δημοφιλής.

Μπροστά από την ακτογραμμή του αλιπέδου που εκτεινό-

ταν από το σημερινό Δημαρχείο ώς το παλιό ξενοδοχείο

"Καστέλο" υπήρχαν σειρές από βράχια που μόλις εξείχαν

από την επιφάνεια της θάλασσας. Όταν κατασκευάστηκε η

πλαζ και η οδός Ακτής που προηγούμενα δεν υπήρχε, οι

λουόμενοι είχαν προβλήματα με τα βράχια και μετά από κά-

ποιες χρονιές εγκιβώτησαν τα βράχια αυτά μέσα στις τσι-

μεντένιες προβλήτες. Η πρόταση να καταστραφούν οι

τσιμεντένιες προβλήτες είναι ανέφικτη, γιατί πέρα από το

κόστος της διάλυσης, τα βράχια που είναι

εγκλωβισμένα θα βγούν στην επιφάνεια και η πλαζ θα γίνει

πάλι επικίνδυνη.

Όταν επιχωματώθηκε το αλίπεδο και ανέβηκε η στάθμη του

εδάφους για την αποχέτευση των νερών της βροχής σκά-

φτηκε η περιμετρική τάφρος, που στην αρχή δεν ήταν συν-

δεδεμένη με τους υπονόμους των νερών της βροχής. Η

τάφρος έλυσε το προβλημα της αποχέτευσης των νερών

που μάζευε η επιφάνεια του χώρου του parking, αλλά η πε-

ριφεριακή περίφραξη εμπόδιζε τα νερά που κατέβαιναν από

την λεωφόρο Βάρης και τις γύρω περιοχές να φτάσουν στη

θάλασσα. Η δε λεωφόρος Βάρης δεν ήταν πλέον ρέμα, και

τα νερά πλημμύριζαν την διαστάυρωση με την λεωφόρο

Αλκυονιδών τότε, νύν Καραμανλή. Η δε οδός Ακτής γινό-

ταν ρέμα.

Μετά από πολλές πλημμύρες έγινε σύνδεση των υπονόμων

για τα νερά της βροχής με την περιφεριακή τάφρο, αλλά

ούτε αυτό έλυσε τα προβλήματα.

Μετά από πολλά χρόνια κάτω από την λεωφόρο Βάρης κατα-

σκευάστηκε μεγάλος αγωγός για τα νερά της βροχής και έτσι

βελτιώθηκε ικανοποιητικά η απορροή της βροχής. Όμως με

την πάροδο του χρόνου προέκυψαν άλλα προβλήματα.

Η έξοδος του μεγάλου αγωγού βρίσκεται στην άκρη της

πλαζ που συνορεύει με το παλιό ξενοδοχείο "Καστέλο",

έχει φραξει από την άμμο της θάλασσας και δεν αποχε-

τεύει τα νερά. Ο Δήμος που έχει την ευθύνη γι΄ αυτό δεν

κάνει τίποτα παρά τις έγγραφες καταγγελίες. Το φράξιμο

του μεγάλου αγωγού, έφερε άλλα προβλήματα. Φρεάτιο

νερών της βροχής πάνω στο πεζοδρόμιο της οδού Ακτής

ξεχειλίζει όλο το καλοκαίρι (χωρίς βροχές) από νερά που

βρωμούν έντονα.

Έγγραφες αλλά και προφορικές ειδοποιήσεις δεν μπορούν

να παρακινήσουν τον Δήμο να ασχοληθεί με το πρόβλημα

που πιθανό να φέρνει ένα άλλο πρόβλημα στην επιφάνεια.

Είναι πολύ πιθανό πολυκατοικίες που κατασκευάστηκαν

στην περιοχή να αποχετέυουν τα λύματά τους στους αγω-

γούς της βροχής.

Χωρίς να έχω αποδείξεις για το παραπάνω, έχει δημοσιο-

ποιηθεί ότι στο παρελθόν έχουν βρεθεί σε άλλους δήμους

τέτοιες παράνομες συνδέσεις, πιθανόν να ισχύει και στην

περιοχή μας.

Η πιθανότητα για τις παράνομες συνδέσεις είναι ίσχυρή,

μια και κάθε χρόνο η περιοχή της Β' πλαζ βρίσκεται να είναι

μολυσμένη, υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις σχετικά.

Ο περιμετρικός αγωγός, όσο η πλαζ ήταν του ΕΟΤ καθαρι-

ζόταν τακτικά. Στα τελευταία 20 χρόνια έχει καθαριστεί όχι

πάνω από μια φορά.

Επίσης υπάρχουν πολυκατοικίες στις οποίες κατασκευά-

στηκαν υπόγεια γκαράζ χαμηλότερα από τον υδροφόρο

ορίζοντα της θάλασσας.

Αντλούν το εισερχόμενο νερό της θάλασσας και με αγω-

γούς (παράνομους;) κάτω από την οδό Ακτής το ρίχνουν

στην περιμετρική τάφρο, ή έχουν συνδέσει την αποχέτευση

της θάλασσας του υπογείου τους με τον κοντινότερο

αγωγό της βροχής και έτσι τα νερά αυτά τροφοδοτούν μο-

νίμως την περιμετρική τάφρο.

Τα μη καθαριζόμενα σκουπίδια σαπίζουν μέσα στα νερά

αυτά και έτσι κάπως έχουμε εικόνα αθλιότητας.

Δυστυχώς η πλαζ αυτή έχει τα παραπάνω μειονεκτήματα

που σημαίνει ότι για να γίνει καθαρή και ελκυστική χρειάζε-

ται επενδύσεις που κανένας μέχρι χθες δεν ήταν διατεθει-

μένος να κάνει. Ο ιδιώτης επενδυτής προσπάθησε αντισυμ-

βατικά να την μετατρέψει σε νυκτερινό κέντρο. Όταν δεν

το κατάφερε την εγκατέλειψε.

Ο Δήμος έχει την βούληση να ξοδέψει για υποδομές; Ή θα

κάνει αυτό που μέχρι σήμερα έχουμε βιώσει; Δηλαδή επι-

φανειακές κοντόφθαλμες  λύσεις που θα μεταθέσουν τα

προβλήματα στις μελλοντικές δημοτικές αρχές. Για να βγά-

ζει τα έξοδά της αυτή η πλαζ χρειάζεται μελέτη μακράς

πνοής  που μέχρι σήμερα δεν είδαμε να πραγματοποιείται.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Τιμολέων Καββαδίας
Τα τηλέφωνά μου βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας

Υστερόγραφο: Το πόσο ο Δήμος (διαχρονικά) σέβεται τους

πολίτες του φαίνεται από το γεγονός ότι μέσα στο κτίριο του

Δημαρχείου στεγάζεται επιχείρηση εστιατόριου που ενοχλεί

τις νυχτερινές ώρες με δυνατή μουσική και έντονους θορύ-

βους από πυροτεχνήματα που εκτοξεύονται οπωσδήποτε

μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας. Ο Δήμος κάνει πραγματικό-

τητα αυτό που δεν κατάφερε ο ιδιώτης επενδυτής; Μήπως

μάλιστα επικαλούμενος αδυναμία να επενδύσει, βρίσκει πιο

εύκολο να νοικιάσει τον χώρο σε εστιατόριο σαν κι΄ αυτό που

έχει στο ισόγειο του Δημαρχείου;

Στο άρθρο σας στη σελίδα 13 γράφει επί λέξει ότι στη Β΄

πλαζ θα αναπτυχθούν 2 αναψυκτήρια, ένα εστιατόριο και

αθλητικές εγκαταστάσεις.

Προβλέπω (χωρίς να θέλω να είμαι μάντης κακών) ότι το

εστιατόριο θα εξελιχθεί σε νυχτερινό κέντρο που θα ακο-

λουθήσει το κοντινό του παράδειγμα.

Οι υπόλοιπες χρήσεις, με την αδυναμία να επενδυθούν χρή-

ματα σε μελέτες και δράσεις θα φυτοζωούν για να δικαιο-

λογούν τα αδικαιολόγιτα που πρόκειται να συμβούν.

Από την αναγνώστρια Εβίτα Ευαγγέλου ελάβαμε την πα-

ρακάτω επιστολή, όπου εκφράζει την αγωνία της, αν θα πα-

ραμείνει ανοιχτή και δωρεάν η παραλία στις πρώην

Νηριίδες.  Την ίδια αγωνία έχουμε και εμείς. Ελπίζουμε να

μη συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλωστε ο δήμαρχος δεσμεύεται για

ελεύθερες και δωρεάν παραλίες.

Εν αναμονή λοιπόν...

Aγαπητή κυρία Μπουζιάνη γεια σας, και καλό φθινόπωρο
Φέτος το καλοκαίρι είχα την ευκαιρία να κάνω διακοπές

σε ένα από τα ωραιότερα σημεία του Καβουρίου στην πα-
ραλία που βρισκόταν το κέντρο Νηρηίδες.

Το σημείο αποτελεί στέκι χειμερινών κολυμβητών.  Η πρό-

σβαση στην παραλία είναι πλέον ελεύθερη (πριν από 2 χρόνια

υπήρχε μπάρα με κόμιστρο 5 ευρώ!) χωρίς την υποχρέωση

πληρωμής χώρου στάθμευσης, ενώ το μικρό καφενείο έχει

κλείσει και παραμένουν οι ξαπλώστρες ως μικρή επιχείρηση,

σε ένα μέρος της παραλίας.  Το σημείο είναι εξαιρετικά ασφα-

λές για κολύμβηση, και για μικρά παιδιά.

Ακούγεται ότι έχει δοθεί ο χώρος σε κάποιον επιχειρημα-
τία, ο οποίος θα κλείσει και θα ιδιωτικοποιήσει μεγάλο
μέρος της παραλίας και ίσως και το χώρο της στάθμευ-
σης.
Αν έχετε κάποια επιπλέον πληροφορία, ενημερώστε μας.
Πρόκειται για μία από τις τελευταίες οάσεις που είναι προ-
σβάσιμες και ελεύθερες όχι μόνο για τους κατοίκους των
γύρω περιοχών αλλά και κατοίκων του κέντρου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  Εβίτα Ευαγγέλου
κάτοικος Βούλας

Αγωνία για ελεύθερες 

και δωρεάν παραλίες

Επισημάνσεις για τη Β’ πλαζ Βούλας,  ελάβαμε από τον αναγνώστη Τιμολέοντα Καββαδία, που φαίνεται να

γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματά της. Ο Τ. Καββαδίας απαντά και σε άρθρο του Δημοσθένη Δόγκα στην

ΕΒΔΟΜΗ σχετικά με την παραχώρηση των ακτών στο Δήμο και για το πώς πρέπει να αξιοποιηθούν (φύλλο

υπ. αρ. 952 / 1/10/2016).

Επισημάνσεις για τη Β’ πλαζ Βούλας

Αγαπητη Εβδομη

Σας στελνω μια φωτογραφια που βρισκεται στο  πρώτο

κτήριο του πανεπιστημίου του Λίβερπουλ κατασκευασθέν

το 1892 και το οποιο το διατηρούν σε άριστη κατάσταση.

Παράκληση αν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμημα

δημοσίων σχέσεων του προαναφερθέντος Πανεπιστημίου

και να τους εξηγήσετε οτι η επιγραφή που είναι με μεγά-

λους χαρακτήρες, ανήκει σε νεκρή (κατα τα λεγόμενα επι-

φανούς προσώπου) γλωσσα.
Σας ευχαριστω

Ιωαννης Τσοβολος
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Τα drones είναι τηλεκατευθυνόμενες

πτητικές συσκευές που μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν για οτιδήποτε, από επιτη-

ρήσεις και θανάσιμες επιθέσεις, μέχρι

επιχειρήσεις διάσωσης και επιστημονικές

έρευνες. Τα drones χρησιμοποιούνται σή-

μερα από στρατιωτικές δυνάμεις για ανα-

γνωριστικές επιχειρήσεις και επιθέσεις

με τηλεχειρισμό από απόσταση, από την

Αστυνομική ασφάλεια, από τη δημοσιο-

γραφία, αλλά και για ...πλάκα.

Ετσι, τα μικρά αυτά ιπτάμενα (drones)

έχουν δημιουργήσει μεγάλο “πονοκέ-

φαλο” και στην αεροπορία και στην αστυ-

νομία, για λόγους ασφαλείας. Γι᾽αυτό

προέκυψε η ανάγκη να μπουν κανόνες

προκειμένου να μην πετάει όπου θέλει

χωρίς κανέναν έλεγχο.

Δημοσιεύθηκε λοιπόν στο ΦΕΚ (ΦΕΚ

(3152/Β/30.9.2016) ο κανονισμός της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέ-

σεις για την εκτέλεση πτήσεων των Συ-

στημάτων μη Επανδρωμένων

Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστά ως

drones. 

Ο κανονισμός χωρίζει τα drones σε τρεις

κατηγορίες: την «ανοικτή» κατηγορία,

την «ειδική» κατηγορία και την «πιστο-

ποιημένη». Οι  ιδιοκτήτες ή οι χειριστές

των drones, που η πτήση τους αναπτύσ-

σεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50

μ.  θα πρέπει να εγγράφονται σε ειδικό

μητρώο που τηρείται από την Υπηρεσία

Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).  Η αίτηση

εγγραφής μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρο-

νικά με φόρμα εγγραφής που θα παρέχε-

ται στο ιστολόγιο της ΥΠΑ (www.ypa.gr).

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ακόμα και

στην πρώτη κατηγορία, στην περίπτωση

που η χρήση των drones δεν είναι ερασι-

τεχνική, ο χειριστής τους οφείλει να πα-

ρακολουθήσει ορισμένα μαθήματα

προκειμένου να λάβει μια σχετική πιστο-

ποίηση, ενώ τα μη επανδρωμένα αερο-

σκάφη που χρησιμοποιούνται για επαγ-

γελματικούς και εμπορικούς σκοπούς θα

πρέπει να ασφαλίζονται. 

Για την εμπορική εκμετάλλευση μη επαν-

δρωμένου αεροσκάφους οποιασδήποτε

κατηγορίας απαιτείται ειδική άδεια της

ΥΠΑ, η οποία έχει δωδεκάμηνη ισχύ και

ανανεώνεται ύστερα από επανέλεγχο

και πληρωμή νέου παραβόλου. Σύμφωνα

με τον κανονισμό, θα πρέπει να είναι δη-

λωμένα σε μητρώο της Υπηρεσίας Πολι-

τικής Αεροπορίας όλα τα μη

επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που

πετούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50

μέτρων από τον χειριστή τους ανεξαρτή-

τως από τους λόγους χρήσης τους, ενώ

ακόμη και τα ερασιτεχνικά θα πρέπει να

δηλώνονται μέσω μιας απλής δήλωσης

που θα συμπληρώνεται και θα αποστέλ-

λεται ηλεκτρονικά.

Σημαντικό είναι επίσης ότι για τα drones

θα απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη, σε

περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, σε

όποια κατηγορία και αν ανήκουν προκει-

μένου να μπορεί να καλύπτει ζημίες

έναντι τρίτων και ειδικότερα έναντι υλι-

κών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για

σωματικές βλάβες έως 1.000.000.

Κανόνες για τα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη ΣμηΕΑ, γνωστά ως drones

Στο πλαίσιο της συμβολικής και ουσιαστικής

προσπάθειας του προέδρου και των μελών

της Ε.Ε του ΣΠΑΥ για σύσφιξη των σχέσεων

των μελών -Δήμων συνεδρίασε το Δ.Σ του

ΣΠΑΥ στο Δημαρχείο Κρωπίας την, Τρίτη 4

Οκτωβρίου 2016, το απόγευμα. Ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης καλωσόρισε τον

πρόεδρο και Δήμαρχο Ηλιούπολης, Βασίλειο

Βαλασόπουλο, τον αντιπρόεδρο  Παναγιώτη

Αγγελόπουλο και όλα τα μέλη της Ε.Ε και του

Δ.Σ καθώς και τα στελέχη-εργαζομένους του

ΣΠΑΥ. Εξήρε την πρωτοβουλία αυτή και ανέ-

πτυξε εν συντομία την ιδιαιτερότητα της ανα-

τολικής πλευράς του Υμηττού και των Δήμων

που την απαρτίζουν, τις ανάγκες και τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν. Εξέφρασε την

μεγάλη ικανοποίησή του για την εξέλιξη της

αντιπυρικής περιόδου και την καθοριστική

συμβολή των ομάδων εθελοντικής δασοπυρο-

προστασίας του Υμηττού και της υποστήριξης

του Σ.Π.Α.Υ. τονίζοντας ότι: «Ειδικότερα για

το Κορωπί έχουμε πετύχει  με την  εθελοντική

ομάδα και την ομάδα πολιτικής προστασίας

του Δήμου άμεση επισήμανση φωτιάς από τα

3 πυροφυλάκεια και  3λεπτη κατά μέσο όρο

προσέγγιση της περιοχής που υπάρχει περι-

στατικό   και  πρώτη προσβολή φωτιάς στην

περίμετρο του  νότιου και κεντρικού Υμηττού

διοικητικών ορίων Δήμου Κρωπίας. Υπό τον

επιχειρησιακό  έλεγχο, συντονισμό και  την

άψογη συνεργασία  με το Πυροσβεστικό Σώμα

ευθύνης μας περιορίσαμε και φέτος τις απώ-

λειες του δασικού και αγροτικού πλούτου». 

Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ  ευχαρίστησε τόσο τον

Δήμαρχο Κρωπίας  όσο και το αντιδήμαρχο

Πολιτικής Προστασίας και Κοινωνικής Πολιτι-

κής και μέλος της Ε.Ε του ΣΠΑΥ Θοδωρή

Γρίβα για την φιλοξενία και την γενικότερη

στάση τους στις συνεδριάσεις και στη στήριξη

του έργου του ΣΠΑΥ.  Οπως ανακοίνωσε ο

πρόεδρος του ΣΠΑΥ, ο σύνδεσμος αποκτάει

την μόνιμη έδρα του σε ιδιόκτητο κτίριο-οικί-

σκο στην Ηλιούπολη που θα λύσει πολλά ζη-

τήματα ομαλής λειτουργίας του συνδέσμου.

Επίσης, έχει γίνει συζήτηση με το αρμόδιο

Υπουργείο για ένταξη και των Συνδέσμων στα

προγράμματα κοινωφελούς εργασίας προκει-

μένου να υποστηριχθεί η αποστολή του και η

στήριξη δράσεων στα μέλη του. Στη συνε-

δρίαση παρευρέθηκε  και εκπρόσωπος του

Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ο οποίος

ανακοίνωσε τη βούληση του Σώματος για την

υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας  με-

ταξύ τους.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΑΥ

ATTIKH

HP
6 114,50€

€
134€
139€

149,50€

HP
6 96,50€

99,50€
111€
115€

€

€931
€431
€
€05,4116

PH

ATTIKH

€
€511
€111
€05,99
€05,696

PH

€05,941
€931
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Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, παρουσία του

Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστα-

σιάδη, του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας της

Ελλάδας Πάνου Καμμένου και άλλων επι-

σήμων της Πολιτείας, της Εκκλησίας και

του Στρατού, πραγματοποιήθηκε, στον

Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στη Λευκωσία,

η επίσημη τελετή παράδοσης (4.10.16) των

16 Ελλαδιτών πεσόντων που επέβαιναν

στο αεροσκάφος της Ελληνικής Πολεμικής

Αεροπορίας ΝΟΡΑΤΛΑΣ ΝΙΚΗ 4 το οποίο

καταρρίφθηκε κατά λάθος από φίλια πυρά

τον Ιούλιο του 1974.

Παρόντες και συγγενείς των ηρωικά πεσόν-

των για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και

της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής

Δημοκρατίας καταδρομέων και μελών του

πληρώματος του ΝΟΡΑΤΛΑΣ, στους οποί-

ους ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απένειμε το

Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς. 

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της  τελετής,

ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης είπε με-

ταξύ άλλων: “σήμερα, με την παράδοση των
16 λειψάνων και αφού έχουμε πια διαμορφώ-
σει μία ορθολογική και επιστημονικά τεκμη-
ριωμένη διαδικασία διαπίστωσης της
ταυτότητας των νεκρών μας, κλίνουμε ευλα-
βικά το γόνυ στους ήρωες και παραδίδουμε
τα ιερά οστά τους στους οικείους τους”.

Στη συνέχεια, ο  Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Πάνος Καμμένος, ο Υφυπουργός Εξωτερι-

κών Γιάννης Αμανατίδης και ο Αρχηγός ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Βασίλειος Τελλίδης παρέ-

στησαν στην τελετή επίσημης παραλαβής

λειψάνων Ελλήνων αγωνιστών της Κύπρου

που επέβαιναν στο NORATLAS..

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμ-

μένος, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, με-

ταξύ άλλων:  

«...Πριν 42 χρόνια, τη νύκτα της 21ης προς

την 22η Ιουλίου, η Α’ Μοίρα Αλεξιπτωτιστών

πήρε την εντολή να ενισχύσει τον άνισο

αγώνα που έδιναν οι ελληνικές δυνάμεις

στη μεγαλόνησο.

Με ενθουσιασμό, σύμφωνα με τις μαρτυ-

ρίες, επιβιβάστηκαν οι θρυλικοί λοκατζήδες

στα ΝΟΡΑΤΛΑΣ, με πνεύμα αυταπάρνησης,

αλληλεγγύης, ανδρείας, για να διακηρύ-

ξουν ότι η ελευθερία δεν υπάρχει ως στα-

θερή κατάσταση και μόνιμα εξασφαλισμένο

αγαθό, αλλά «θέλει αρετή και τόλμη».

Στις 01:52, όπου και προσγειώνεται το

πρώτο μεταγωγικό «ΝΙΚΗ 2», αρχίζει η τρα-

γωδία της αποστολής και τα παλικάρια της

Α’ Μοίρας περνούν στο πάνθεον των

ηρώων.

Στο Ιερό χώμα της Κύπρου βρίσκονται θαμ-

μένα πολλά παιδιά της Ελλάδας, αλλά και

της Κύπρου, που πιστά στο κάλεσμα της πα-

τρίδας έπεσαν ηρωικά στους αγώνες του

Κυπριακού Ελληνισμού. Έπεσαν, αναλαμβά-

νοντας ο καθένας τους το βάρος της Ιστο-

ρίας. Που δεν δείλιασαν μπροστά στο

θάνατο, τιμώντας «τοις κείνων ρήμασι».

Η θυσία τους στο βωμό της ελευθερίας και

ανεξαρτησίας του κυπριακού λαού υπο-

γραμμίζει την κοινή πορεία του ελληνισμού,

αποτελεί υπόδειγμα της ενότητας και της

συστράτευσης και τονίζει για άλλη μια

φορά τη σημασία της κοινής μας προσπά-

θειας.

...Γεωγραφία και ιστορία έχουν τοποθετήσει

την Ελλάδα και την Κύπρο σε κρίσιμο γεω-

πολιτικό χώρο, ανάμεσα στην Ευρώπη, την

Ασία και την Αφρική. Σ’ ένα σταυροδρόμι

Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου και

σε μια θαλάσσια περιοχή, με τεράστια γεω-

πολιτική και γεωστρατηγική σημασία.

... Οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε την

κοινή μας στρατηγική και τις πολιτικές μας,

τόσο για την ασφάλειά μας, αλλά και για

την προώθηση των εθνικών μας ζητημάτων.

Σταθερός κοινός μας στόχος παραμένει ο

τερματισμός της τουρκικής κατοχής και η

επανένωση του νησιού, στο πλαίσιο μιας

αμοιβαίας αποδεκτής, δίκαιης, συνολικής

και μόνιμης λύσης του κυπριακού προβλή-

ματος.

Οι δώδεκα ήρωες είναι:

Ηλίας Άνθιμος, Σμήναρχος

Οι Ανθυπασπιστές καταδρομείς: Ευάγγελος

Τσάκωνας, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Στέ-

φανος Γιαννακός, Ηλίας Δαλαμάγκας,  Κο-

σμάς Γιαννακάκης,  Ανδρέας

Αναστασόπουλος, Αντώνιος Ζησιμόπου-

λος, Χρήστος Ληγδής, Αιμίλιος Μονιάς, Γε-

ώργιος Νάκος, Στυλιανός Πρινιανάκης,

Νικόλας Σκιαδαρέσης, Σωτήριος Τζούρας,

Χρήστος Χατζόπουλος, Βασίλειος Μανιά-

της.

Μοναδικός επιζών του  «ΝΙΚΗ 4», ο Κατα-

δρομέας Αθανάσιος Ζαφειρίου, που έφυγε

από τη ζωή πριν λίγους μήνες από τη ζωή.

Παραδόθηκαν τα λείψανα των 16 πεσόντων του ΝΟΡΑΤΛΑΣ από Κύπρο

Τα Μεσόγεια στην Κατοχή, 

την Αντίσταση και την Τραγωδία
Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Τα Μεσόγεια στην Κατοχή, την Αντίσταση και την

Τραγωδία επιχειρείται μετά από 72 χρόνια σιωπής. Και είναι η πρώτη φορά που πραγμα-

τοποιείται έναντι Μνημοσύνου των Μεσογειτών θυμάτων της Κατοχής, το Σάββατο 8

Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, το Κορωπί, δεν επελέγη τυχαία: Το Κορωπί είναι η μο-

ναδική πόλη των Μεσογείων που υπέστη μια μαζική Τραγωδία συμποσούμενη σε 47 νεκρούς

και 400 λεηλατημένα και πυρπολημένα καταστήματα και σπίτια, ανάμεσα στα οποία όλα τα

Συμβολαιογραφεία, το Υποθηκοφυλακείο και το Κοινοτικό κατάστημα.

Η περιοχή γνώρισε τη βαρβαρότητα των κατακτητών με τα μπλόκα, τις συλλήψεις, τους βα-

σανισμούς και τις εκτελέσεις. Αλλά και «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις, όπως αυτή που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Κορωπί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 1944, και στοίχησε ζωές αμάχων και

καταστροφή υποδομών.

Στη διάρκεια της Ημερίδας,  8 Οκτωβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χιακού Μεγάρου Κορωπίου (Βασ. Κων/νου 47), από τις 18.00 έως 22.00, οι συμμετέ-

χοντες ομιλητές θα επιχειρήσουν να ρίξουν φως σε όλες τις σκοτεινές και άγνωστες πτυχές

πολλών συμβάντων στη περιοχή.

72η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ 

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016  θα πραγ-

ματοποιηθούν οι καθιερωμένες εκδηλώ-

σεις μνήμης του Δήμου Κρωπίας για την

72η θλιβερή επέτειο του ολοκαυτώματος

της πόλης του Κορωπίου την περίοδο της

Γερμανικής Ναζιστικής Κατοχή.

Κυριακή 9 Οκτωβρίου: Ι. Ν. Αναλήψεως 

7π.μ.:  Όρθρος & Θεία Λειτουργία

10π.μ.:  Τέλεση Δοξολογίας στην Πλατεία

9ης Οκτωβρίου 1944 – Λεωφ. Β. Κων/νου.

11 π.μ.:  - Επιμνημόσυνη Δέηση σε  μνήμη

νεκρών- Προσκλητήριο νεκρών - Κατάθεση

Στεφάνου- Όρκος Μνήμης Δ.Σ. Κρωπίας-

Τήρηση ενός λεπτού σιγής- Ανάκρουση

Εθνικού Ύμνου. Συμμετέχει η Δημοτική Φι-

λαρμονική -ΝΠΔΔ Σφηττός
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«ἐρωτηθείς τί τῶν μαθημάτων ἀναγκαιότατον, “τό περι-
αιρεῖν”, ἔφη, “τό ἀποµανθάνειν”».

(Διογένης Λαέρτιος 3ος μ.Χ. “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 7, 1-2)

(= όταν ρωτήθηκε - ο Αντισθένης ο κυνικός - ποιο μάθημα

είναι το αναγκαιότατο, απάντησε: “εκείνο που θα μας εξα-

σφαλίζει από το να ξεμαθαίνουμε ό,τι μάθαμε”. (σ.σ.

στραβά, εσφαλμένα).

«Ἀνδρός καί Γυναικός ἡ αὐτή ἀρετή».
(Διογένης Λαέρτιος 3ος μ.Χ. “Βίοι Φιλοσόφων”, βιβλίο 6ο, 12, 8 &

Αντισθένης, 445-365/360, Fragment 72,2)

(= ο άντρας και η γυναίκα έχουν την ίδια αξία, είναι και οι

δύο ισότιμοι).

Τήν δ᾽ἀπαµειβόµενος προσέφη πολύµητις Ὀδυσ-
σεύς· «Ὦ γύναι, οὐκ ἄν τίς σε βροτῶν ἐπ᾽ἀπείρονα
γαῖαν νεικέοι· ἦ γάρ σευ κλέος οὐρανόν εὐρύν ἱκάνει,
ὥς τέ τεν ἦ βασιλῆος ἀµύµονος, ὅς τε θεουδής
ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι καί ἰφθίµοισιν ἀνάσσων
εὐδικίας ἀνέχῃσι».

(Όμηρος, Οδύσσεια, τ. 106-111)

(= και στην - Πηνελόπη - αποκρίθηκε ο πολυμήχανος

Οδυσσέας προσφωνώντας την· “κανείς, κυρά, σ’ όλη την

αχανή τη γη δε θα σου βρει ψεγάδι· αλήθεια φτάνει η

δόξα σου ως τα πλατιά ουράνια, σαν του άψογου του βα-

σιλιά που ‘χει λαούς κι ορίζει αντρειωμένους και πολλούς

με του θεού το φόβο, και όλο το δίκαιο σέβεται”).

σχόλιο: Αυτά τα θαυμάσια και τρυφερά λόγια απευθύνει

ο Οδυσσέας στη σύζυγό του, την εχέφρονα/σώφρονα Πη-

νελόπη εκθειάζοντάς την για τον αψεγάδιαστο χαρα-

κτήρα της και την πολιτική της σύνεση και ικανότητα να

κυβερνάει μια γυναίκα!! επί 20 χρόνια το παλάτι, όσο

αυτός έλειπε, σεβόμενη το δίκαιο, όταν φτάνει ως ξένος

επαίτης στο ανάκτορο, λίγο πριν γίνει η αναγνώρισή τους.

Κατά τους Μισέλληνες η γυναίκα ήταν έγκλειστη στο γυ-

ναικωνίτη!!!

Ο Όμηρος επαινέτης και θαυμαστής/λάτρης του ωραίου

φύλου, “τυφλός” για τους εθελοτυφλούντες, πώς μπό-

ρεσε εξάλλου να διακρίνει την ομορφιά - το κάλλος της

γυναίκας, αφού ήταν τυφλός, περιγράφει στα έπη του

εξυμνώντας την ομορφιά των γυναικών της Ελλάδος, ως

καλλιγύναικας (η έχουσα ωραίες / όμορφες κοπέλες)· στις

ραψωδίες Β 683 και Ι 447 της ΙΛΙΑΔΑΣ. 

«οἵ τ᾽εἶχον Φθίην ἠδ᾽Ἑλλάδα καλλιγύναικα»
(= και όσοι είχαν την Φθίαν και την Ελλάδα με τις όμορφες

γυναίκες)

«οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα».
(= σαν τότε που για πρώτη φορά άφησα την Ελλάδα με τις

όμορφες γυναίκες, λέει ο γέρων αρματηλάτης Φοίνικας).

«τοί δέ νεέσθων Ἄργος ἐς ἱππόβοτον καί Ἀχαιΐδα
καλλιγύναικα».

(Στην Ιλιάδα, ραψωδία Γ 75 και Γ 258) 

(= κι εκείνοι ας γυρίσουν στο αλογοτρόφο Άργος και στην

Αχαϊκή γη με τις όμορφες γυναίκες, ωριογυναικούσα).

Αλλά και στην Οδύσσεια, στη ραψωδία ν 412, η γλαυκώπις

(γαλανομμάτα) Αθηνά προστάζει τον Οδυσσέα να συναν-

τήσει τον Εύμαιο τον χοιροβοσκό ωσότου να πάει εκείνη

στη Σπάρτη την “καλότσουπρη”* με τις όμορφες γυναίκες,

να φωνάξει τον Τηλέμαχο να επιστρέψει στην Ιθάκη.

«ὄφρ᾽ἄν ἐγών ἔλθω Σπάρτην ἐς καλλιγύναικα»
(= μέχρι εγώ να πάω στη Σπάρτη

που έχει όμορφες γυναίκες).

σχόλιο: Και ασφαλώς θα πρέπει

να υπερηφανεύονται για το κάλ-

λος τους όσες κατάγονται από τη

Σπάρτη, φαινομηρίδες (μινιφο-

ρούσες) αλλά και από την Φθία

(Φθιώτιδα / Θεσσαλία), την

Αχαΐα, το Άργος και γενικότερα

απ’ όλη την Ελλάδα.

Παρέλειψε όμως ο Όμηρος να

εκθειάσει πέρα από τις φυσικές

ομορφιές της Ελληνίδας και τα

ψυχικά και πνευματικά της χαρί-

σματα με τον χαρακτηρισμό που

προτείνουμε εμείς “Πνευματογύ-

ναικα - Πνευματογυναικούσα”.

Η ελληνική γη που γεννά γυναί-

κες που διακρίνονται και για τις

πνευματικές τους αρετές.

Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί ο Όμηρος να ήταν “γυναικο-

μανής”, “λουζόμενος” το προσωνύμιο που έδωσε στον

Πάρη “γυναιμανές” (γυνή και μανία) [Ιλιάς Γ 39].

Ο Δημώναξ, Κύπριος φιλόσοφος, του 2ου αιώνα (70 -

170) διακήρυττε πως: «είναι ανθρώπινο να κάνουμε
λάθος, αλλά η πράξη του θεϊκού ανθρώπου είναι να μετα-
τρέπει το λανθασμένον *(λάθος) σε ορθόν».
σχόλιο: Αν θέλετε λοιπόν να ανεβείτε ένα σκαλοπάτι από

τη γήινη υπόστασή σας αναθεωρήστε τις εσφαλμένες

γνώσεις και απόψεις σας και διαδώστε τις ορθές.

Όλες οι Φιλοσοφικές Σχολές τιμούσαν τη γυναίκα γι’ αυτό

και φοιτούσαν σ’ αυτές πάρα πολλές και μορφώνονταν.

Κορωνίδα των κυνικών διδαγμάτων στη σχολή του Αντι-

σθένους αποτελούσε η ισοτιμία ανδρών και γυναικών.

Η Μήδεια του Ευριπίδη διακηρύττει: «η φύση μας ως γυ-

ναίκες θα αποκτήσει φήμη και δόξα· να, έρχεται η ώρα του

μεγαλείου του φύλου μας».

Στις Βάκχες του Ευριπίδη οι Μαινάδες, μανιασμένες γυ-

ναίκες κατακρεουργούν τον Πενθέα, βασιλιά των Θηβών.

Η πράξη τους θεωρείται θανάσιμο πλήγμα/προσβολή στην

ανδροκρατούμενη κοινωνία.

Οι Λυρικοί ποιητές στα έργα τους διακατέχονται από φι-

λογυναικοερωτισμό.

Οι Τραγικοί ποιητές εκθειάζουν την γυναικεία παρουσία.

Μόνο στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή απουσιάζει η Γυναίκα.

Στα μισά διασωθέντα δραματικά έργα, η Γυναίκα είναι το

κύριο πρόσωπο ή διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο. Ανεβαίνει

σε βάθρα πολύ ψηλότερα απ’ εκείνα που μπορούν ακόμη

και οι άνδρες, Ιφιγένεια, Άλκηστις, Ηλέκτρα, Αντιγόνη,

Ανδρομάχη, Πολυξένη, Μακαρία, κόρη του Ηρακλέους,

αποτελούν υψηλά πρότυπα όχι μόνο των γυναικών αλλά

ολάκερης της ανθρωπότητας. Συνθέτουν την πολυπρό-

σωπη πινακοθήκη των νεαρών ηρωίδων που κατενίκησαν

το δέος του θανάτου και την φιλοψυχίαν για να υπηρετή-

σουν υψηλότερους γενικούς σκοπούς / ιδανικά ή την συ-

ζυγική αγάπη. Προτίμησαν τον ένδοξο θάνατο, που

επιφέρει αιωνία δόξα παρά την επαίσχυντη σωτηρία που

επιφέρει άτιμη επιβίωση.

Σ’ ένα από τα fragmenta του (854) ο Ευριπίδης αναφέρει:
«τό µέν σφαγῆναι δεινόν, εὔκλειαν δ᾽ἔχει· τό µή θα-
νεῖν δέ δειλόν, ἡδονή δ᾽ἔνι».
(= το να θυσιαστείς/φονευθείς είναι φοβερό πράγμα, πα-

ρέχει όμως ευδοξία, υστεροφημία· το να μη σκοτωθείς

είναι δειλία, αλλά παρέχει ευχαρίστηση/ ηδονή).

Οι κωμικοί ποιητές με κύριο εκπρόσωπο τον Αριστοφάνη,

ο οποίος με την τριλογία του υμνολογεί τη χειραφέτηση

της γυναίκας. 

α) Λυσιστράτη (Λυσι-στράτη = Λύσις του στρατού / του

πολέμου). Οι γυναίκες τερματίζουν τον Πελοποννησιακό

πόλεμο.

β) Θεσμοφοριάζουσαι (θεσμο-

φοριάζουσαι = θεσμούς φέ-

ρουν). 

Οι γυναίκες καταλαμβάνουν

πραξικοπηματικά την πολιτική

εξουσία και θεσπίζουν την κοι-

νοκτημοσύνη ακόμα και των συ-

ζύγων. Εορτάζουν τα

θεσμοφόρια (ιερά), εορτή προς

τιμήν της Θεσμοφόρου Δήμη-

τρας.

γ) Εκκλησιάζουσαι (Οι γυναίκες

συγκροτούν σώμα Εκκλησίας /

Συνέλευσης, συνεδριάζουν δη-

μοσίως, συλλαμβάνουν και δικά-

ζουν τον Ευριπίδη με την άδικη

κατηγορία του μισογυνισμού.

Γυναίκες διακρίθηκαν και στα

“Ηραία”, που ήταν Ολυμπιακοί

Αγώνες μόνο για γυναίκες, όπως η Κυνίσκα, η Ευρυλεω-

νίδα (Σπαρτιάτισσες), η Βελιστίχη (Μακεδόνισσα) νική-

τριες στις αρματοδρομίες. Άγνωστες εντελώς στο

ελληνικό αν-αγνωστικό κοινό!
(Παυσανίας, 2ος μ.Χ. αι. “Ελλάδος Περιήγησις” Γ, 8, 1/ Γ 17, 6 &

Ε 8,11).

Κοινωνικά και Αστικά δικαιώματα 

των γυναικών στην αρχαιότητα

― Συμμετείχαν στις τριήμερες θυσιαστικές και εορταστι-

κές εκδηλώσεις ενηλικίωσης των παιδιών τους (18 έτη)

και την εγγραφή τους στα κατά δήμους μητρώα και όχι

πατρώα, γιατί μόνο η γυναίκα γνωρίζει τίνος είναι το παιδί.

― Συμμετείχαν σε όλες τις δημοτελείς εορτές και πανη-

γύρεις (Παναθήναια κ.λπ.)

― Συμπαρακολουθούσαν με τους Αθηναίους και ξένους τις

“διδασκαλίες”, παραστάσεις δραματικών έργων στα θέατρα.

― Εμυούντο στα Ελευσίνια Μυστήρια.

― Αναδεικνύονταν σε όλα τα ιερατικά αξιώματα που θε-

ωρούνται δημόσια.

― Ανεγείροντο προτομές και εικόνες τους σε δημόσιους

χώρους και οδούς (Παυσανίας “Αττικά” Β,4).

― Ετιμώντο και εν ζωή ευρισκόμενες (Πλάτων “Νόμοι”,

802)

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

* τσούπρα = κύπρα = προσωνύμιο της Αφροδίτης, Κύπρις

= όμορφη.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γυναικο-φιλίας
Γυναικο -αφοβίας 

ἄρχεσθαι
&

Μισο-γυνίας
Γυναικο-φοβίας

παύεσθαι



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

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

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

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 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hotmail.com
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Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,  Κυριάκος Μητσοτάκης

θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Μετά τους Γιώργο Παπαν-

δρέου, Λουκά Παπαδήμο, Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσί-

πρα, ο κ. Μητσοτάκης φιλοδοξεί να γίνει ο πέμπτος

μνημονιακός πρωθυπουργός της χώρας και να συνεχίσει το

«θεάρεστο»  έργο όλων των προηγούμενων. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ γνωρίζει πολύ καλά ότι για να πετύχει

το στόχο του πρέπει να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό

ένα διαφορετικό πρόγραμμα απ’ αυτό που υλοποίησαν οι

προκάτοχοί του. Αλλιώς γιατί να τον προτιμήσουν οι πολί-

τες; Ο κ. Μητσοτάκης ψήφισε το δεύτερο και τρίτο Μνημό-

νιο και επί δυόμισι χρόνια εφάρμοζε την πολιτική της

κυβέρνησης Σαμαρά, αλλά τώρα έχει κάποιες «φαεινές

ιδέες», χρήσιμες όμως προκειμένου να διαδεχθεί τον

Αλέξη Τσίπρα.

Έτσι, ο πρόεδρος της ΝΔ,  πήγε στη Διεθνή Έκθεση Θεσ-

σαλονίκης και εξήγγειλε μια «Συμφωνία Αλήθειας» μεταξύ

του ίδιου και του λαού. Μπορεί, προσώρας, η συμφωνία

αυτή να υπογράφεται μόνο από το ένα των συμβαλλόμε-

νων μερών, αλλά ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του έχουν

ένα νέο αφήγημα να παραμυθιάζουν τους ιθαγενείς, που-

λώντας  «χάντρες και καθρεφτάκια» έναντι ψήφων. 

Περιστολή των δαπανών του Δημοσίου και μείωση κάποιων

φορολογικών συντελεστών είναι το «τυράκι» που δίνει

στους πολίτες ο κ. Μητσοτάκης, ελπίζοντας ότι αυτοί δε θα

αντιληφθούν τη «φάκα». Ελπίζει ότι θα τον ψηφίσουν και

θα παραμείνουν στη «φάκα» των Μνημονίων, των αξιολο-

γήσεων, των προαπαιτούμενων,  στη «φάκα» της Ευρωζώ-

νης και του αέναου χρέους.

Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός δύο ετών (20% τον

πρώτο χρόνο και 10% το δεύτερο)  εξήγγειλε ο πρόεδρος

της ΝΔ. Το μέτρο αυτό θα μειώσει τα έσοδα του Δημοσίου

κατά περίπου 855 εκατ. ευρώ. Επίσης εξήγγειλε ότι ο φο-

ρολογικός συντελεστής στα επιχειρηματικά κέρδη θα μει-

ωθεί από το 29% στο 20% εντός δύο ετών (στο 24% τον

πρώτο χρόνο και στο 20% το δεύτερο). Το μέτρο αυτό επί-

σης θα μειώσει τα έσοδα κατά περίπου 262 εκατ. Μαζί με

κάποιες ακόμη περικοπές φόρων (ΦΠΑ στα αγροτικά εφό-

δια από το 24 % στο 13%, κατάργηση του ειδικού φόρου

κατανάλωσης στο κρασί κ.ά.) η απώλεια εσόδων θα ανέλθει

σε 1,9 δις ευρώ. 

Επειδή όμως είμαστε εντός της Ευρωζώνης, επειδή δεν

έχουμε εθνικό νόμισμα και το κράτος έχει απωλέσει τη δυ-

νατότητα αύξησης της νομισματικής κυκλοφορίας, επειδή

τα ελλείμματα απαγορεύονται «δια ροπάλου» από τους

δανειστές, ο κ. Μητσοτάκης, κατόπιν ενδελεχούς  μελέτης,

ανακάλυψε τη δυνατότητα περεταίρω μείωσης των εδώ και

έξι χρόνια συρρικνούμενων  δημοσίων δαπανών κατά 1,5

δις. ευρώ τον πρώτο χρόνο και κατά 2 δις στη συνέχεια. 

Η εξοικονόμηση δαπανών κατά τον πρόεδρο της ΝΔ θα

προέλθει:

1.  Από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών του Δημο-

σίου κατά 200 εκατ. ή κατά 12%. Σημειώνουμε  ότι οι κατα-

ναλωτικές δαπάνες, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του

2016, θα ανέλθουν σε 1,7 δις. και είναι μειωμένες κατά 287

εκατ. έναντι του 2015 και κατά 143 εκατ. έναντι του 2014,

που ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός. Στις δαπάνες αυτές

περιλαμβάνονται ενοίκια, ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνα, με-

τακινήσεις προσωπικού, προμήθειες κλπ., όλων των υπουρ-

γείων. Μια ακόμη μείωση των καταναλωτικών δαπανών

είναι βέβαιο ότι  θα οδηγήσει πολλές δημόσιες υπηρεσίες

να «λειτουργούν» χωρίς ρεύμα και τηλεφωνικές συνδέσεις,

ενώ οι υπάλληλοι θα φέρνουν χαρτί και στιλό από το σπίτι

τους.

2.  Από τη «βελτίωση», όπως αποκαλεί ο κ. Μητσοτάκης τη

συρρίκνωση, των αποτελεσμάτων των Νομικών Προσώπων

της Γενικής Κυβέρνησης και των ΔΕΚΟ  κατά 400 εκατ.

ευρώ. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό

του 2016, τα Νομικά Πρόσωπα επιχορηγούνται με 612 εκατ.

ευρώ και οι ΔΕΚΟ με 307 εκατ., σύνολο 919 εκατ. ευρώ. Η

μείωση της χρηματοδότησης κατά 44% (400 εκατ.) θα οδη-

γήσει στο κλείσιμο ή την υπολειτουργία μεγάλου αριθμού

Νομικών Προσώπων, πολλά από τα οποία ασκούν κοινωνική

πολιτική, ενώ οι ΔΕΚΟ και ιδιαίτερα οι συγκοινωνιακοί φο-

ρείς θα πρέπει να αυξήσουν τα τιμολόγιά τους (εισιτήρια

στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.). 

3. Από την αναστολή προβλεπόμενων αυξήσεων στους δη-

μοσίους υπαλλήλους κατά 150 εκατ. ευρώ. Επειδή όμως

αυξήσεις στους μισθούς δε δίνονται από το 2010,  το μέτρο

αφορά σε μισθολογικές ωριμάνσεις (βαθμολογικές, χρόνου

υπηρεσίας κλπ.) και θα προκαλέσει περεταίρω απαξίωση

του Δημοσίου. Αντίθετα όταν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα

Υγείας υπολειτουργούν λόγω 31.000 κενών θέσεων (1 νο-

σηλευτής για 40 ασθενείς) και όταν 200 Μονάδες Εντατι-

κής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι κλειστές λόγω έλλειψης

ειδικευμένων στελεχών, επιβάλλεται η πρόσληψη προσω-

πικού, που απαιτεί αύξηση δαπανών, αλλά κάτι τέτοιο δεν

προβλέπεται στη «Συμφωνία Αλήθειας». 

4.  Από τον «εξορθολογισμό» της κρατικής επιχορήγησης

στα «ευγενή ταμεία» κατά 140 εκατ. Να σημειώσουμε ότι

«ευγενή ταμεία» δεν υπάρχουν πια και η επιχορήγηση που

δίνεται - σε κάποια από αυτά - οφείλεται στο ότι το κράτος

έχει οικειοποιηθεί τις ασφαλιστικές εισφορές παρελθόντων

ετών, εργοδότη και εργαζομένων, όπως π.χ. στο ταμείο

προσωπικού της ΔΕΗ. Ο «εξορθολογισμός» αυτός θα προ-

καλέσει νέα μείωση συντάξεων.

5.  Από τη μείωση, κατά 140 εκατ. ευρώ, των δαπανών για

τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Η μείωση των

τόκων  σημαίνει μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού

από τις εγχώριες τράπεζες και αύξηση του δανεισμού από

τον ESM  και το ΔΝΤ, άρα μεγέθυνση του χρέους προς

τους δανειστές. 

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε μερικά ακόμη, αμφιβόλου απο-

τελέσματος, μέτρα μείωσης δαπανών (ισοδύναμα), προκει-

μένου να επιτύχει τον ισοσκελι-

σμό της απώλειας εσόδων. Όλο

αυτό το «μεγαλεπίβολο» σχέ-

διο, για τη σωτηρία της Ελλά-

δας, δεν προέκυψε μόνο από

τους οικονομικούς «ογκόλιθους» του επιτελείου της ΝΔ,

αλλά και από δημόσια διαβούλευση, στις αρχές του καλο-

καιριού, στην οποία συμμετείχαν περίπου 25.000 οπαδοί

του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Η «Συμφωνία Αλήθειας» είναι μια επικοινωνιακή φούσκα

του προέδρου της ΝΔ για να δώσει την εντύπωση ότι δια-

φέρει σε κάτι από την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση

του Αλέξη Τσίπρα. Στην πράξη καμιά ουσιαστική διαφορο-

ποίηση δεν μπορεί να υπάρξει, αφού και οι δυο δε θέλουν

να αμφισβητήσουν το πλαίσιο της Ευρωζώνης και τα Μνη-

μόνια που αυτή επιβάλλει στην ελληνική οικονομία και κοι-

νωνία.

Ο πρόεδρος της ΝΔ  κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι «μας

κάνει όλους φτωχότερους, ηττημένους, λιγότερο ελεύθε-

ρους». Αυτά έγιναν τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες που

κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, ενώ

τα δυόμισι  χρόνια που κυβερνούσε η ΝΔ τρώγαμε με

χρυσά κουτάλια. Οι Έλληνες δεν είναι λωτοφάγοι, κ. Μη-

τσοτάκη, όσο κι’ αν κάποιοι θέλουν να τους κάνουν, με την

αιχμή του δόρατος τα Μαζικά Μέσα, όχι Ενημέρωσης αλλά,

Προπαγάνδας. 

Οι δανειστές, κατά τον πρόεδρο της ΝΔ που θέλει, όπως

δήλωσε, να ξεχάσουμε το παρελθόν,  δεν έχουν καμιά ευ-

θύνη, το ίδιο και οι λάθος πολλαπλασιαστές του πρώτου

Μνημονίου, το ίδιο και το PSI που έγινε με δυο χρόνια κα-

θυστέρηση, για να ξεφορτωθούν τα ελληνικά ομόλογα οι

γαλλο-γερμανικές τράπεζες. Οι επικυρίαρχοι δανειστές

έχουν σ’ όλα δίκιο κατά τον κ. Μητσοτάκη και απαιτούνται

κι’ άλλες ακόμη  «μεταρρυθμίσεις», έπειτα από έξι χρόνια

«μεταρρυθμίσεων», μέχρις ότου εξοντωθεί τελείως ο ελ-

ληνικός λαός.  

Δε γνωρίζουμε ποιες είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες του

προέδρου της ΝΔ, αλλά γνωρίζουμε ότι οι επικυρίαρχοι δα-

νειστές θέλουν να έχουν έτοιμη την εναλλακτική λύση

όταν πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπό το βάρος των μνημο-

νιακών αδιεξόδων και τη διάψευση των  ελπίδων που είχε

καλλιεργήσει. Μια εναλλακτική λύση που δεν θα αμφισβη-

τεί τα Μνημόνια, την Ευρωζώνη και το χρέος και δεν θα

διεκδικήσει τις γερμανικές οφειλές του Β’ Παγκοσμίου Πο-

λέμου, αλλά θα πουλάει φρούδες ελπίδες στους εξαθλιω-

μένους πολίτες για οικονομική ανάκαμψη, που όλο έρχεται

αλλά ποτέ δεν θα φτάνει.  

Η «Συμφωνία Αλήθειας» είναι άλλη μια απόπειρα να επη-

ρεαστεί η ψυχολογία των πολιτών, να εμπεδωθεί η αντί-

ληψη ότι τίποτα καλύτερο δεν είναι εφικτό και έτσι να

συνεχιστούν αδιατάραχτα ο ολοκληρωτικός έλεγχος και η

λαφυραγώγηση της ελληνικής αποικίας από το  Δ΄ Ράϊχ. 

―――――――
* Ο Νίκος Ιγγλέσης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Η

επανάσταση του Grexit – Το Σχέδιο» των εκδόσεων Α.Α. Λιβάνη.

http://greekattack.wordpress.com 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 23-9-2016. 

«Συμφωνία Aλήθειας» τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 
Του Νίκου Ιγγλέση*
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Τότε και τώρα...

Ταυτότητες 

και Ομοιότητες!

Φέτος συμπληρώθηκαν εβδομήντα πέντε χρόνια, από

την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου

(Ε.Α.Μ.) την 28η Σεπτεμβρίου 1941, για την αποτί-

ναξη του ναζιστικού και φασιστικού ζυγού των Γερ-

μαν-Ιταλών και των φίλων τους Βουλγάρων, κατά τη

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και για την κοι-

νωνική απελευθέρωση του λαού μας, για αληθινή

λαϊκή κυριαρχία.

Θα ήταν μια ιστορική επέτειος, “απλά”, από τις κορυ-

φαίες της ένδοξης ιστορίας μας, αν δεν αποκτούσε

επίκαιρη σημασία, με την υφιστάμενη παρούσα υπο-

τέλεια της πατρίδας μας, σε υποτιθέμενους φίλους,

συμμάχους και εταίρους!

Η ιδιοποιός διαφορά τού σήμερα από το τότε είναι ότι

τότε η κατοχή ήταν ξεκάθαρη, ακάλυπτη, στρατιωτική

- με όπλα και τανκς - ενώ τώρα είναι ύπουλη, κεκα-

λυμένη με “νομιμότητα”, συμφωνίες και “θεσμούς” και

δεν είναι στρατιωτική κατοχή, αλλά οικονομική. Τότε

έχανες το σπίτι σου για πέντε τενεκέδες λάδι (προ-

κειμένου να ζήσεις), ενώ σήμερα το χάνεις σε πλει-

στηριασμό για 600 ευρώ που σου ζητάει από

υπεροφρολόγηση και “τσάκισμα” μισθών και συντά-

ξεων η κυβέρνηση ή η τράπεζα ή ο Δήμος!

Τότε, ο Λαός, πολιτικά κόμματα, στρατιωτικοί και

στρατός αντιστάθηκαν ηρωικά και παραδειγματικά.

Σήμερα, το ολιγότερο τα ‘χουν χαμένα! Προδότες

υπήρχαν και τότε και τώρα.

Το Ε.Α.Μ. που γεννήθηκε τότε, αρχικά από τέσσερα

κόμματα [ΚΚΕ - Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας - Ε.Λ.Δ.

(Τσιριμώκος - Σβώλος) και Α.Κ.Ε. (Αγροτικό κόμμα)]

συσπείρωσε στις τάξεις του τη μεγάλη πλειονότητα

του ελληνικού Λαού των πόλεων και της υπαίθρου.

Των ορεινών περιοχών και της νησιωτικής Ελλάδας.

Το ΕΑΜ αντιστάθηκε στους κατακτητές, οργάνωσε

την “εθνική Αλληλεγγύη”, τη φροντίδα για τα ασθε-

νικά παιδιά, ενημέρωνε και εμψύχωνε το λαό, οργά-

νωσε τη νεολαία και το ένοπλο τμήμα του, τον

Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικό Λαϊκό Απελευεθερωτικό Στρατό)

και το ΕΛΑΝ, το ναυτικό. Συνεργάστηκε με τους συμ-

μάχους και βοήθησε πολλαπλά στον αγώνα κατά του

άξονα, με απασχόληση και απόσπαση από το μέτωπο

στρατιωτικού δυναμικού, με δολιοφθορές και συγ-

κρούσεις και με επιστέγασμα την ανατίναξη της γέ-

φυρας του Γοργοπόταμου (Αρης Βελουχιώτης) σε

συνεργασία με Άγγλους αξιωματικούς και με ένοπλα

τμήματα του ΕΔΕΣ (Ναπ. Ζέρβας).

Το Ε.Α.Μ. πέτυχε το σκοπό του γιατί προέταξε την

ενότητα για την απελευθέρωση, απ’ την κορυφή

μέχρι τη βάση και την λαϊκή κυριαρχία και την κοινω-

νική απελευθέρωση, μετά το διώξιμο του κατακτητή.

Το πολέμησαν οι συνεργάτες των Γερμανών, οι προ-

δότες, οι ριψάσπιδες, οι συμφεροντολόγοι, οι πρά-

κτορες ξένων δυνάμεων, οι “κολλημένοι” οι μεμψίμοι-

ροι, οι δειλοί, που ακόμα και σήμερα τολμούν να κα-

τηγορήσουν τον ...Μεταξά για την υψηλότερη

υπηρεσία που πρόσφερε στην πατρίδα, εκφράζοντας

το λαϊκό αίσθημα και φρόνημα, με το άμεσο, χωρίς

συζήτηση, ιστορικό ΟΧΙ στο τελεσίγραφο του ευφάν-

ταστου Μουσολίνι.

Κι όποιος, απ’ τη δικιά μου μπάντα, την αριστερή, το

αρνείται μεμψιμοιρεί και δείχνει μικρότητα που δεν

ταιριάζει σε αριστερούς. Ο Μεταξάς, στις 3 μέσα στα

άγρια μεσάνυχτα δεν δίστασε να κρατήσει την αξιο-

πρέπεια του λαού μας με τέσσερις λέξεις: “Λοιπόν,
αυτό είναι πόλεμος”. Κι ούτε το ‘κανε “για την τιμή

των όπλων”, να ρίξουμε τρεις τουφεκιές και να κά-

νουμε πίσω. Η προετοιμασία του στρατού και το

οχυρό Ρούπελ το αποδεικνύουν. Βέβαια αυτά δεν θα

ήταν τίποτα χωρίς τον ηρωισμό και την ψυχή του ελ-

ληνικού Λαού. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα με τη συ-

νέχιση του αγώνα, μετά τη συνθηκολόγηση του

Τσολάκογλου, με τον αγώνα της Κρήτης, με τον Μα-

νώλη Γλέζο στην Ακρόπολη, με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ

και όλες τις γνήσιες αντιστασιακές οργανώσεις. Το

απέδειξαν από την πρώτη στιγμή περίτρανα ο Γεν.

Γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης από

τη φυλακή, με μήνυμά του προς το Λαό. Λέει στις

31/10/1940 μεταξύ άλλων:

«Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλαίβουμε για τη λευτε-
ριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα
είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος
που θέλει να ζήσει πρέπει να παλαίβει, αψηφώντας
τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας
διεξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερω-
τικό, ενάντια στο φασισμό του Μουσολίνι.
...Στον πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση
Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δόσουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις, δίχως επιφύλαξη».

Μα κι απ’ την Ακροναυπλία, οι δεσμότες πολιτικοί

κρατούμενοι διεκδικούν την τιμή να υπερασπιστούν

την πατρίδα μας ενάντια στο φασισμό. Με υπόμνημά

τους την επόμενη κιόλας ημέρα της κήρυξης του πο-

λέμου λένε μεταξύ άλλων, αφού κάνουν και κάποιες

εύλογες υποδείξεις: «...εμείς οι κομμουνιστές, ξε-
χνώντας το παρελθόν, παίρνουμε τη θέση μας στην
πρώτη γραμμή του πυρός κάτω από τις διαταγές σας,
για τη συντριβή των φασιστών επιδρομένων...»

Όμως, το μάθημα του ΕΑΜ, που σαν μεθαύριο, 10

Οκτώβρη 1941, απηύθυνε Διάγγελμα στον ελληνικό

Λαό καλώντας τον σε εθνική κινητοποίηση, με την ευ-

καιρία της πρώτης επετείου της 28ης Οκτωβρίου,

πρέπει να γίνει οδηγός και ιστορική εντολή στη ση-

μερινή Ελλάδα. Στο Λαό και στα κόμματα που αντι-

στέκονται. ΕΝΟΤΗΤΑ κι ΑΓΩΝΑΣ σ’ ένα Εθνικό

Μέτωπο Αντίστασης. Σ’ ένα νέο ΕΑΜ.

Χωρίς πατερναλισμούς, χωρίς μικρότητες, χωρίς μεμ-

ψιμοιρίες, ιδεοληψίες και διχόνοια. Ενωμένες ΟΛΕΣ

οι υγιείς δυνάμεις για την πατρίδα και το Λαό μας.

Ενάντια στον ύπουλο εχθρό και το διεθνές χρηματο-

πιστωτικό κεφάλαιο.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ

Υστερόγραφο: Περιμένω πρωτίστως από το Κ.Κ.Ε.

αλλά και κάθε κόμμα ή οργάνωση ν’ αναλάβει παρό-

μοια πρωτοβουλία για να παλέψω σαν απλός στρα-

τιώτης στις γραμμές του.

Τι έλεγε η Ιδρυτική
Διακήρυξη του ΕΑΜ

(απόσπασμα)

1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπο-
γραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απε-
λευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).

Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν
άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς
του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την
επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.

Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδή-
ποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι
αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανα-
συγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλά-
δος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού
Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι
αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που πε-
ριλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:
α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον

σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλή-
ρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως
του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κα-
τακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η
προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν εθνοσυνέλευ-
σιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή
κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς
του.

γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δι-
καιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή
περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.
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4ο Τακτικό Συνέδριο της

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Τα-

κτικό Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

(ΕΝΠΕ) στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων, επί των οδών Αναστάσεως 2 και

Τσιγάντε (Παπάγου-Χολαργός).

Κεντρικό θέμα του συνεδρίου, όπως αποφάσισε το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ μετά από εισήγηση της

Εκτελεστικής Επιτροπής, είναι: «Αναθεώρηση θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από την Περιφε-
ρειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρ-
νηση».
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για:

-Θέματα προσωπικού και εποπτείας ΟΤΑ και σχέση Περι-

φέρειας και Κρατικής Διοίκησης

-Συγκρότηση και λειτουργία Περιφερειών

-Οικονομικά θέματα των Περιφερειών

- Θέματα πόρων και αναπτυξιακής προοπτικής των Περι-

φερειών.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 9.30 το

πρωί και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν στις 7 το

απόγευμα.

Οι σύνεδροι ανέρχονται σε 293 και είναι:

-Οι 13 Περιφερειάρχες,

-Οι 58 άμεσα εκλεγέντες Αντιπεριφερειάρχες,

-Οι Αντιπεριφερειάρχες που έχουν οριστεί με απόφαση

του Περιφερειάρχη, δηλαδή 6 ανά Περιφέρεια και σε σύ-

νολο 78

-και οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων, ανά-

λογα με τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας .

Μας δίνουν “εύσημα” για

το ξεπούλημα της χώρας μας

Το διεθνές συνδρομητικό περιοδικό «The European» (εκ-

δόσεις Chase Publishing Ltd. με έδρα το Λονδίνο), διορ-

γανώνει και απονέμει διεθνή οικονομικά βραβεία. Ετσι

λοιπόν στα μέσα του Σεπτέμβρη μάθαμε ότι  βράβευσε

το ΤΑΪΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Δημοσίου) με το βραβείο που αφορά στην προσέλκυση

άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ειδικότερα για το 2016 στην κατηγορία «FDI Program –

Foreign Direct Investment Program» νικητής αναδείχθηκε

το ΤΑΙΠΕΔ. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικός φορέας /

εταιρεία κερδίζει αυτό το βραβείο, και μάλιστα ένας δη-

μόσιος φορέας, που αφορά βεβαίως την προσέλκυση

ξένων, άμεσων επενδύσεων, όπως αναφέρεται και σε

σχετική ανακοίνωση του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές το ΤΑΙΠΕΔ

δεν κατάθεσε κάποια εισήγηση (αυτό κι αν ήταν) αλλά

έγινε ...αυθόρμητα.

Οι νικητές προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφο-

ρία αποκλειστικά μεταξύ των συνδρομητών / αναγνω-

στών του περιοδικού. Οι συμμετέχοντες στην online

διαδικασία είναι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και

Οικονομικοί Διευθυντές οργανισμών, τραπεζών, ιδρυμά-

των, επενδυτικών κεφαλαίων κοκ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το βραβείο ήταν:

―  Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικής Οικονομίας

―  Εθνική Καμπάνια Προώθησης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

―  Ευκαιρίες Απασχόλησης

― Αξιοπιστία Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

― Δημιουργία Εθνικής Αξίας

― Εταιρική Διακυβέρνηση.

Ένα τεράστιο έγκλημα διαπράττεται την

περίοδο αυτή, σε βάρος των 4,5 εκατομ-

μυρίων κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής,

από την Περιφερειακή Αρχή της κας Δού-

ρου.

Χωρίς μπούσουλα και πυξίδα, κατασπα-

ταλά τα αποθεματικά της Περιφέρειας,

προϊόν της ορθολογικής διαχείρισης της

προηγούμενης Διοίκησης, σε έργα και ερ-

γάκια.

Έτσι οι μοναδικοί ίσως, εναπομείναντες

υπερπολύτιμοι πόροι για όλη την Δημόσια

Διοίκηση, χάνονται στο βωμό προσωπικών

«παιχνιδιών» αλλά και ανεπάρκειας της

Περιφερειακής Αρχής Χωρίς ιεράρχηση

και αξιολόγηση, χωρίς ένα στοιχειώδη

πλάνο αναγκών και προτεραιοτήτων, υπο-

γράφονται προγραμματικές συμβάσεις με

τους Δήμους. Για έργα και εργάκια που

από την πλευρά τους, ορθώς οι Δήμοι ζη-

τούν την χρηματοδότησή τους, αφού ο οι-

κονομικός στραγγαλισμός τους δεν έχει

προηγούμενο.

Όμως είναι προφανές, ότι τα διατιθέμενα

κονδύλια ούτε ανεξάντλητα είναι, ούτε

φτάνουν για όλα.

Έτσι είναι αναπόφευκτο ότι κάποια έργα,

με την υπερδέσμευση που γίνεται, θα μεί-

νουν ξεκρέμαστα και άλλα θα παραπε-

φθούν στις καλένδες.

Ενώ έργα απολύτως αναγκαία για την βιώ-

σιμη Ανάπτυξη της Αττικής και την ποι-

ότητα ζωής των πολιτών της θα λείψουν

δραματικά.

«Έγκλημα» εάν αναλογισθεί κανείς τις τε-

ράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο Λε-

κανοπέδιο Αττικής σε επίπεδο βασικών

υποδομών.

Αντί λοιπόν, να υπάρχει μια λεπτομερής

καταγραφή των αναγκών, και ένας στοι-

χειώδης σχεδιασμός για το σύνολο των

Δήμων, σε συνεργασία με τους ίδιους τους

Δήμους. 

Αντί να βοηθηθούν οι Δήμοι, να στηθούν

τα περιβόητα τοπικά σημεία διαχείρισης

απορριμάτων αλλά κυρίως η ίδια η Περιφέ-

ρεια τα δικά της σημεία ώστε να τελει-

ώσει το αίσχος των χωματερών. 

Αντί να ολοκληρωθούν οι βιολογικοί καθα-

ρισμοί  και τα δίκτυα ώστε να τελειώσει το

αίσχος των βόθρων 

Αντί να ωριμάσουν έργα και μελέτες και

να καλυφθούν άμεσα, μεσοπρόθεσμα και

μακροπρόθεσμα το σύνολο των προβλη-

μάτων αυτών

Αντί να ιεραρχηθούν οι ανάγκες σε Αθλη-

τικές πολιτιστικές και κυρίως Κοινωνικές

Υποδομές, για το σύνολο της Περιφέρειας

και να στηριχθούν οι Υπηρεσίες των

Δήμων ώστε να έλθουν ώριμες προτάσεις,

που θα καλύπτουν συμπληρωματικά με

τους όμορους Δήμους, τις ελλείψεις. Με

στόχο κάθε Δημότης ανεξάρτητα σε ποιο

Δήμο ανήκει να έχει την δυνατότητα της

εγγύτητας στις εγκαταστάσεις

Αντί να προχωράει η Περιφέρεια σε σχε-

διασμό, ωρίμανση και υλοποίηση μεγάλων

διαδημοτικών έργων (π.χ. οδικών έργων)

που θα ανακουφίσουν τους ταλαίπωρους

κατοίκους της Αττικής στις μετακινήσεις

Αντί να αξιοποιηθούν οι ίδιοι πόροι της Πε-

ριφέρειας για ωρίμαση μελετών που θα

καταστήσουν δυνατή την ένταξη μεγάλων

έργων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αντί να εκπονηθούν προγράμματα στήρι-

ξης κοινωνικών ομάδων, στήριξης επιχει-

ρήσεων που θα συμβάλλουν στην

κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση

της ανεργίας. 

«Όποιος πρόλαβε, τον (την) ………»

Υ.Γ. 1 Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η δέ-

σμευση του ΜΙΣΟΥ σχεδόν του ΑΠΟΘΕ-

ΜΑΤΙΚΟΥ  της Περιφέρειας, για

χρηματοδότηση του μεγάλου έργου της

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ του ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ!!

Έργου υπερπολύτιμου και αναγκαίου, που

όμως, ΠΡΟΦΑΝΩΣ δεν μπορεί να αντέξει

το «ελντοράντο» που κληρονόμησε η κα

Δούρου 

Υ.Γ. 2 Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι η

κα Δούρου κατηγορούσε προεκλογικά τον

κ. Σγουρό, για «νταραβέρια» με τους Δη-

μάρχους, όταν σήμερα, χωρίς οιαδήποτε

αντικειμενικά κριτήρια «μοιράζει» έργα και

υποσχέσεις, σε ένα ανεπανάληπτο κρε-

σέντο δημοσίων σχέσεων της ίδιας και

των συνεργατών της Αντιπεριφερειαρχών. 

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΝΕ-

ΠΑΡΚΕΙΑ ή ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΟΥΡΟΥ είναι το ίδιο βλαπτική για το

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

Παύλος Καμάρας
Περιφερειακός Σύμβουλος

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ή ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΙΑ της κας ΔΟΥΡΟΥ

Κατασπαταλώνται τα αποθεματικά της Περιφέρειας

Τη στήριξη των δομών αστέγων με την
επιχορήγηση της λειτουργίας τους για
τρία χρόνια, με την παροχή στέγης,
αλλά και βασικών αγαθών και υποστη-
ρικτικών υπηρεσιών, δρομολόγησε η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δού-
ρου. 
Συγκεκριμένα, υπέγραψε την Πρό-
σκληση, προϋπολογισμού 4.900.000
ευρώ, για την υποβολή προτάσεων
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Αττική» 2014 - 2020, που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Ωφελούμενοι της προκηρυσσόμενης
πράξης είναι οι άστεγοι, και έχει ως
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής τους, την ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής και την πρόληψη φαινο-
μένων περιθωριοποίησης και
κοινωνικού αποκλεισμού. Αποτελεί δε
μέρος της Εθνικής Στρατηγικής για
την Κοινωνική Ένταξη για τη διασφά-
λιση της πρόσβασης σε κατάλληλη
στέγη.
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδό-

τηση «Ανοικτών Κέντρων Ημέρας
Αστέγων» (ΑΚΗΑ) και «Υπνωτηρίων»,
για τρία χρόνια, σε 10 αστικές περιο-
χές / Δήμους της Περιφέρειας Αττικής
που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση «φτώχειας», βάσει των
στοιχείων της Περιφερειακής Στρατη-
γικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ),
και ειδικότερα: Αθηναίων, Καλλιθέας,
Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Ασπροπύρ-
γου, Ζωγράφου, Πειραιά, Νίκαιας -
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Καισαριανής και
Μοσχάτου - Ταύρου.
Τα «Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέ-
γων» είναι ανοικτές δομές άμεσης
πρόσβασης για την αντιμετώπιση των
βασικών αναγκών των αστέγων, ενώ
τα «Υπνωτήρια» αποτελούν δομές
άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν
μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και
καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές
ανάγκες όσων διαβιούν στον δρόμο.
Δυνητικοί Δικαιούχοι της Πρόσκλησης
στις προαναφερθείσες περιοχές είναι
οι οικείοι ΟΤΑ Α’ βαθμού και διαδημο-
τικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δη-

μοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου (ΝΠΔΔ) παροχής υπηρεσιών κοι-
νωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με
ανάλογη τροποποίηση του καταστατι-
κού τους. Ακολούθως, δυνητικοί Δι-
καιούχοι είναι Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’)
ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’)
με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπο-
γράψει συμφωνητικό συνεργασίας με
τον Δήμο στον οποίο ενδιαφέρονται
να υποβάλουν σχετική πρόταση χρη-
ματοδότησης.
H περίοδος υποβολής προτάσεων
είναι  έως τις 21.12.2016.

σ.σ. Αφού τους παίρνουμε το “κερα-
μίδι” που τους στεγάζει τους παρέ-
χουμε “υπνωτήρια” και την ημέρα
διακονιά στο δρόμο... Αυτά ευαγγελί-
ζεται η Ε.Ε.

Ενίσχυση των  δομών αστέγων 
με επιχορηγήσεις από Περιφέρεια



Παραδίδονται

Μαθηματικά
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.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΓΑΛΛΙΚΑ
Παραδίδονται Ιδιαίτερα

Μαθήματα 

σε παιδιά και ενήλικες

από έμπειρο καθηγητή.

Τιμές λογικές

τηλ. 6948428254

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

Οι υπέροχες γάτες και σκύλοι της Ζωοφιλικής Ένω-

σης Ηλιούπολης που σας περιμένουν στις ημέρες

υιοθεσίας Equilibrio στην Πολυέκθεση Κατοικίδια Εν

Δράσει που θα πραγματοποιηθεί από τις 14-16 Οκτω-

βρίου 2016 στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo

στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Πανέμορφα πρώην αδέσποτα που ψάχνουν την παν-

τοτινή τους οικογένεια δεν βλέπουν την ώρα να τα

γνωρίσετε από κοντά!

Σας περιμένουν στα περίπτερα της Ζωοφιλικής Ένω-

σης Ηλιούπολης από Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 12

το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ και Σαββατοκύριακο

15 & 16 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το

βράδυ.

Και η Felina Association Greece συμμετέχει στην

3πλή έκθεση μορφολογίας γάτας στην  Πολυέκθεση

Κατοικίδια Εν Δράσει, 14-16 Οκτωβρίου 2016 στο

Metropolitan Expo 

Τι κάνει Μιαου Μιαου στα Σπάτα  

και Γαβ Γαβ στο Metropolitan Expo?

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής

υποστήριξης  210 82 37 302

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) έχει ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 210 82 37

302, σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις αρ-

θρώσεις τους. 
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Μαθήματα ζωγραφικής,

ισπανικών και 

σεμινάρια ιστορίας

Στη Βούλα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 6-9μμ ξεκινούν τα σε-

μινάρια ιστορίας, στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης,

Βασ. Παύλου 88, πλατεία Βούλας.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και τις ειση-

γήσεις παρουσιάζει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου 

Τα μαθήματα ζωγραφικής θα γίνονται στη Βούλα, ξεκίνη-

σαν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου σε δύο γκρουπ 3.30-5.30μμ

και 6-8μμ και θα γίνονται στα γραφεία της Εναλλακτικής

Δράσης, Βασ. Παύλου 88, πλατεία Βούλας

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι ελεύθερη και θα διδά-

σκει ο ζωγράφος Στράτος Ασλανίδης  

Τα μαθήματα Ισπανικών θα γίνονται στη Βούλα, ξεκινούν

την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 6.30-7.30μμ στα γραφεία της

Εναλλακτικής Δράσης, Βασ.Παύλου 88, πλατεία Βούλας

Η συμμετοχή στα μαθήματα είναι ελεύθερη και θα διδά-

σκει η Βίβιαν Φαραμπολίνι, απόφοιτη της Παιδαγωγικής

Ακαδημίας του Μπουένος Άιρες 

Οι προβολές ταινιών

Οι  προβολές  θα ξεκινήσουν με την ιστορία του κινημα-

τογράφου, θα γίνονται κάθε δεύτερη Κυριακή στα γρα-

φεία της Εναλλακτικής Δράσης, με ελεύθερη συμμετοχή  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινω-

νείτε με τη Δανάη Μπογιαρζή, γραμματέα της Εναλλα-

κτικής Δράσης, στο τηλέφωνο 6932432916

ΓΕΜΗ: «ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ» ΝΕΩΝ

ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ

ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ

«Καταιγίδα» νέων λουκέτων στο εννεάμηνο του 2016 κα-

ταγράφουν τα στοιχεία που προέρχονται από τη βάση δε-

δομένων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Ειδικότερα, τα στοιχεία του Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016

ως προς την ίδρυση και τη διακοπή της λειτουργίας των

επιχειρήσεων είναι συγκριτικά κατά πολύ χειρότερα από

τα αντίστοιχα του ίδιου διαστήματος του 2015, ενώ ως

προς το σύνολο (9μηνο/2016), οι διαγραφές ξεπερνούν τις

εγγραφές (21.654 εγγραφές - 24.330 διαγραφές).

«Αλλαγή του Καλλικράτη –

Νέο Μοντέλο Οργάνωσης

και Διοίκησης του Κράτους»

Ειδικό Συνέδριο οργανώνει η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελ-

λάδος, με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο

Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»για τις 17 & 18

Οκτωβρίου 2016 στο Βόλο.

Βούλα  5 / 10 / 2016

Αριθμ. Πρωτοκ. : 053 / 2016 

ΚΑΛΕΣΜΑ στη  10η ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγματοποι-

ήσει την 10η ανοιχτή γενική συνέλευση, την  ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩ-

ΒΡΙΟΥ  και ώρα 10:30 πμ, στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, ΒΟΥΛΑ).

Τα προτεινόμενα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Απολογισμός - ενημέρωση για σημαντικά θέματα του Δήμου

Β.Β.Β. και  τις  δρασεις  της ΡΙ.ΚΙ.Π από  την    προηγούμενη  ΓΣ

μέχρι σήμερα.

2. Απολογισμός  οικονομικών – ταμειακές κινήσεις & υπόλοιπο

ταμείου - συνδρομές.

3. Ενημέρωση για τρέχοντα και σε εξέλιξη σημαντικά θέματα

του Δήμου Β.Β.Β. (π.χ. παραλιακό – διαχείριση απορριμμάτων –

κοινωνικές δομές Δήμου)

4.  Ενημέρωση για την νέα αυτοδιοικητική νομοθεσία. 

5. Πρόταση για ενεργοποίηση και συμμετοχή των μελών της

ΡΙ.ΚΙ.Π. στις τακτικές ανάγκες δουλειάς του αυτοδιοικητικού

έργου για  στήριξη των εκλεγμένων και του συντονιστικού.  

6.  Στόχοι και προοπτικές ΡΙ.ΚΙ.Π.  για το 2ο μισό της τρέχουσας

αυτοδιοικητικής περιόδου.

Το  Συντονιστικό  της   ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, στά πλαίσια τῆς Ποι-

μαντικῆς της δραστηριότητας, ὀργανώνει τή λειτουργία

τμημάτων διδασκαλίας παραδοσιακῶν Ἑλληνικῶν

χορῶν, γιά παιδιά καί ἐνήλικες.

Τά μαθήματα θά παραδίδονται στό Πνευματικό

Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Γλυφάδας καί ἡ
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

Δωρεάν μαστογραφικές

εξετάσεις στον Δήμο 

Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια

Ημέρα Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνου του

Μαστού, που εορτάζεται στις 25 Οκτωβρίου και κατόπιν

της ένταξής του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών

Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), προσφέρει

δωρεάν μαστογραφίες σε άπορες και ανασφάλιστες γυ-

ναίκες, καθώς η πρόληψη, αποτελεί τον καλύτερο σύμ-

μαχο στην Υγεία.

Η οικονομική κρίση και η ανεργία που μαστίζουν την κοι-

νωνία μας, καθιστούν δύσκολο έως αδύνατο για μία με-

γάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού, να έχει

δυνατότητα πρόσβασης στην πρόληψη.

O Σύλλογος Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Αγ.

Ανάργυροι»,  παρέχει κάθε Πέμπτη και Παρασκευή (ώρα

προσέλευσης 09:00, στο Κέντρο Μαστού, Τιρύνθου 2,

Άνω Πατήσια) τον ειδικό ψηφιακό μαστογράφo του, για

την εξέταση των ανασφάλιστων γυναικών των Δήμων-

μελών του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, έχοντας ως απόλυτη προτεραι-

ότητα την Υγεία των πολιτών, «έκλεισε» τον ψηφιακό μα-

στογράφο του Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι», την

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016.

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, αφορά

ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες ηλικίας 40 έως 69

ετών, οι οποίες δεν έχουν ιστορικό καρκίνου του μαστού

και δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία τους τελευταί-

ους 12 μήνες. 

Πληροφορίες: Βασιλική Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός,

Τηλ. 22990 20174, Μαρία Κιμπιζή, Αντιδήμαρχος Κοινω-

νικής Πρόνοιας, τηλ. 697 7786089.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                              8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ έλεγε: «Δεν πρέπει να προσποιού-
μαστε ότι φιλοσοφούμε, αλλά να φιλοσοφούμε
πραγματικά. Γιατί δεν έχουμε ανάγκη να φαινόμαστε
υγιείς, αλλά να είμαστε στ’ αλήθεια υγιείς».

Όταν μιλάω για φιλοσοφία, εννοώ την έφεση για

γνώση, για απόκτηση πνευματικότητας που βοηθάει

τον άνθρωπο στην αντιμετώπιση των ορμέμφυτων

παθών του και στην αντιμετώπιση των βασάνων της

ζωής.

Οι πνευματικά καλλιεργημένοι άνθρωποι είναι αυ-

τόνομοι, ελεύθεροι από κάθε είδος συμβιβασμού και

κα τα πίεσης.

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ υποστήριζε ότι η «γνώση και η
σοφία είναι το σπουδαιότερο απ’ όλα τα ανθρώπινα
πράγματα».

Οι απαίδευτοι στις πραγματικότητες της ζωής δι-

δάσκονται από τις συμφορές που τους συμβαίνουν.

Την υπέρτατη ευτυχία μπορεί κανείς να την βιώσει

μόνον όταν έχει πνευματικότητα, όταν φιλοσοφεί και

διέπεται από ψυχική ηρεμία. Αν δεν έχεις τη στοιχει-

ώδη παιδεία και σύνεση, η ευτυχία σε εξάπτει και η

δυστυχία σε μαραζώνει. Η φιλοσοφική αντιμετώπιση

των προσωπικών σου βιωμάτων, σε κρατάει σε ψυχι-

κή ισορροπία και ηρεμία. 

Η απόλυτη ευτυχία επιτυγχάνεται μόνο μέσα

από την ψυχική αταραξία. Δεν χρειάζεται να έχεις

σπουδές και πτυχία για να αρχίσεις να αντιμετωπίζεις

τη ζωή μέσα από μία φιλοσοφημένη θέαση.

Όλοι μας έχουμε γνωρίσει απλούς αγράμματους

ανθρώπους, που με στωικότητα και θαυμαστή

φιλοσοφική αντίδραση αντιμετωπίζουν τα βάσανα και

τις αντιξοότητες που τους συμβαίνουν.

Έναν φιλοσοφημένο αγράμματο αγρότη δεν θα

τον ρίξει κάτω μια θεομηνία που κατέστρεψε το χω-

ράφι του. Θα βάλει πείσμα και εργατικότητα και θα

επιβιώσει.

Σε αντίθεση, θα ’χετε γνωρίσει σπουδαγμένους

αν θρώπους που μία δυσκολία, όπως παραδείγματος

χάριν η απόλυση από την εργασία τους, τους ρίχνει

σε κατάθλιψη, γιατί πέρα των εξειδικευμένων γνώ-

σεων τους, ποτέ δεν είχαν φιλοσοφήσει τη ζωή.

Πρέπει όλα τα πράγματα που μας συμβαίνουν,

να τα αντιμετωπίζουμε φιλοσοφικά, να έχουμε αν-

τοχή στις ματαιώσεις και στις δυστυχίες και σύνεση

και  ήρεμη αντίδραση στις ευτυχίες της ζωής.

Η φιλοσοφική επεξεργασία των βιωμάτων μας

είναι ο μοναδικός δρόμος για την ευτυχία.

«Η ευτυχία σου εξαρτάται από το ποιόν των συλ-
λογισμών σου».                           ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ

Συνταγή ευτυχίας:  Άρχισε να φιλοσοφείς
του γιατρού Μιχάλη Γύρα 

«Μύθοι & Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»

Ενημερωτική Εκδήλωση για τους Δημότες με θέμα:

«Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»
πραγματοποιείται στο Δήμο Σαρωνικού, την Τετάρτη, 12

Οκτωβρίου 2016, ώρα 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δήμου

Σαρωνικού, Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια.

Η εκδήλωση υλοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Δήμου

Σαρωνικού, στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης για

την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών & των Εμβολίων που

διοργανώνουν από κοινού το Ελληνικό Διαδημοτικό Δί-

κτυο Υγιών Πόλεων, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, η

Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και ο Ιατρικός Σύλ-

λογος Αθηνών, υπό την Αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Στόχος της Εκστρατείας Ενημέρωσης είναι να γίνει κατα-

νοητό από όλους τους Δημότες:

• Πώς μπορούν και οι ίδιοι να συμβάλλουν στη μείωση της

άσκοπης χρήσης αντιβιοτικών, μαθαίνοντας πότε πραγμα-

τικά χρειάζεται να πάρουν αντιβιοτικό και πότε όχι,

• Ποιες είναι οι συνέπειες από την άσκοπη χρήση τους

• Πώς προλαμβάνονται οι λοιμώξεις μέσω των εμβολια-

σμών στους ενήλικες ώστε να μη νοσήσουν και να μη

χρειαστεί τελικά να πάρουν αντιβιοτικό.

Το θέμα θα αναπτύξει ο Καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέ-

λης, Συντονιστής Δ/ντής Ε' Παθολογικής Κλινικής και Μο-

νάδας Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Πρόεδρος

της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το 92% του παγκόσμιου πληθυσμού

ζει σε περιοχές όπου ο αέρας είναι

μολυσμένος, με αποτέλεσμα να χά-

νονται 3 εκατομμύρια ζωές ετησίως,

σύμφωνα με νέα έκθεση του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Στην

Ελλάδα ο αριθμός αυτός ανέρχεται

στους 2500 ετησίως, εκτιμούν οι ειδι-

κοί του Οργανισμού.

Σχεδόν το 90% των θανάτων που σχε-

τίζονται με την ατμοσφαιρική ρύ-

πανση, συμβαίνουν - παγκοσμίως - σε

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

χώρες.

Το 94% αυτών οφείλονται σε μη μετα-

δοτικές ασθένειες- κυρίως σε καρδιο-

πάθειες, εγκεφαλικό επεισόδιο,

χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσο

και καρκίνο των πνευμόνων. Η ατμο-

σφαιρική ρύπανση αυξάνει επίσης τον

κίνδυνο για οξείες αναπνευστικές λοι-

μώξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

του Π.Ο.Υ. το 36% των θανάτων από

καρκίνο του πνεύμονα, το 35% των θα-

νάτων από ΧΑΠ, το 34% των θανάτων

από εγκεφαλικό επεισόδιο και το 27%

των θανάτων από καρδιαγγειακές πα-

θήσεις οφείλονται στην ρύπανση. 

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση, η οποία
συνεχίζει να αυξάνεται με ανησυχη-
τικό ρυθμό και επηρεάζει τις οικονο-
μίες και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων, είναι ένα κρίσιμο θέμα για
τη δημόσια υγεία, που απαιτεί επεί-
γουσα αντιμετώπιση», επεσήμανε η.

Maria Neira, επικεφαλής του Τμήμα-

τος Δημοσίας Υγείας & Περιβάλλον-

τος του ΠΟΥ.

Τα ασφαλή όρια

Τα PM περιλαμβάνουν επικίνδυνες το-

ξίνες, όπως θειικό άλας, νιτρικά άλατα

και αιθάλη, τα οποία  είναι ικανά να δι-

εισδύουν βαθιά στο καρδιαγγειακό

σύστημα εκθέτοντας την υγεία σε σο-

βαρούς κινδύνους.

Για να θεωρείται ο αέρας ασφαλής σε

μία περιοχή, ο ετήσιος μέσος όρος

των συγκεντρώσεων των μικροσκοπι-

κών αιωρούμενων σωματιδίων (PM)

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20

μg/m3, σύμφωνα με τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες του ΠΟΥ. Το όριο αυτό

αφορά όλα τα PM διαμέτρου 10 μι-

κρονίων (PM10) και κάτω. Ειδικότερα,

για τα PM10 είναι 20 μg/m3 ενώ για τα

PM2,5 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10

μg/m3.

Όπως έδειξαν μετρήσεις σε δέκα περιο-

χές της χώρας (Αγία Παρασκευή, Μα-

ρούσι, Λυκόβρυση, Πειραιάς, Αθήνα,

Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος,

Πάτρα) η μέση ετήσια συγκέντρωση των

ΡΜ10 στην Ελλάδα είναι 34 μg/m3.

Η μικρότερη μέση ετήσια συγκέν-

τρωση PM10 (26 μg/m3) καταγράφηκε

στη Σίνδο και η μεγαλύτερη (42

μg/m3) στη Λυκόβρυση. Αντίστοιχα, η

μικρότερη μέση ετήσια συγκέντρωση

PM2,5 (8 μg/m3) καταγράφηκε στη

Θεσσαλονίκη και η μεγαλύτερη (16

μg/m3) στη Λυκόβρυση.

«Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένας

σιωπηρός δολοφόνος γιατί παρότι δεν

την βλέπουμε πάντοτε, αποτελεί αιτία

ορισμένων πολύ συνηθισμένων ασθε-

νειών» επισημαίνουν οι ειδικοί του ΠΟΥ

στην έκθεσή τους, η οποία βασίστηκε σε

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από

3.000 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

stogiatro.gr

2.500 Ελληνες πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας

του μολυσμένου αέρα!

Η
Συνταγή ευτυχίας είναι μέρος από το υπό έκ-

δοση βιβλίο του γιατρού Μιχάλη Γύρα με τίτ-

λος “Συνταγές ευτυχίας”, από τις Εκδόσεις

Σκαραβαίος.



22 ΣΕΛΙΔΑ -  8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου η τελετή

απονομής των αγώνων Ανοικτής Θάλασσας 2016 του

ΝΟΤΚ με δεξίωση και συναυλία από τους “Φίλοι για Πάντα”

στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Τις βραβεύσεις των νικη-

τών των αγώνων 33ος “ΠΟΡΟΣ”, 22ος Διεθνής Ιστιοπλοϊ-

κός αγώνας “CYCLADES, REGATTA”, 33ος “ΚΟΡΦΟΣ”

τίμησαν με την παρουσία τους ο Προέδρος της Ελληνικής

Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ο εντεταλμένος

σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για τον τουρισμό Θε-

όδωρος Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος του ΑΓΕΕΘΑ, του

Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος, εκπρόσω-

ποι της ΕΙΟ και της ΕΑΘ/ΕΙΟ, προέδροι και μέλη των ΔΣ

ναυτικών ομίλων.

Οι αγώνες ανοικτής θάλασσας του Ναυταθλητικού Ομίλου

Τζιτζιφιών Καλλιθέας έγιναν στο πλαίσιο του επίσημου

αγωνιστικού προγράμματος της ΕΙΟ, υπό την Αιγίδα του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την υποστήριξη του

Λιμενικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού και της

ΑΕΔΙΚ.

Συνδιοργανωτής στον “ΚΟΡΦΟΣ 2016” ήταν ο Δήμος Κο-

ρινθίων και συνδιοργανωτής- αθλοθέτης στο “Cyclades Re-

gatta 2016” ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α/Θ 2016
22ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός αγώνας “CYCLADES REGATTA”

33ος “ΠΟΡΟΣ” & 33ος “ΚΟΡΦΟΣ”

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΚΑΦΩΝ OPTIMIST ΣΤΟΝ ΝΑΟΒ
Γέμισε από τα πανιά 92 σκαφών ο όρμος της Βού-

λας το Σαββατοκύριακο 1-2/10/2016, όπου εξελίχ-

θηκε διασυλλογικός αγώνας με σκάφη Optimist, που

οργάνωσε ο Ν.Α.Ο.Βούλας

Ο άνεμος ήταν χαμηλής κυρίως έντασης και τις δύο

ημέρες, γεγονός που δυσκόλεψε λίγο παραπάνω

την προσπάθεια των 92 ιστιοπλόων. Ωστόσο, η επι-

τροπή του αγώνα κατάφερε να πραγματοποιήσει 4

ιστιοδρομίες αφήνοντας ευχαριστημένους όλους

τους συμμετέχοντες. 

Αγωνιστικά ο Ν.Α.Ο.Β. κατέλαβε την 1η θέση στα κο-

ρίτσια με την Ναταλία Καλπάκα, την 1η στις κορασίδες

με την Μαρίνα Λαμπράκη, την 2η θέση στα αγόρια με

τον Πάτροκλο Μανδηλάρη και την 2η στην κατηγορία

των παίδων με τον Ευάγγελο Κουκούδη. 

Για την ομάδα της Βούλας, αυτός ήταν ο πρώτος

αγώνας της νέας περιόδου όπου παρουσιάστηκε πολύ καλά προετοιμασμένη, δείχνοντας ότι και φέτος θα

πρωταγωνιστήσει αγωνιστικά, όπως άλλωστε μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

Δράσεις στο ΓΣ  Γλυφάδας

– Στίβος 

Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητι-

σμού, το Σχολείο Κωφών παιδιών επισκέφθηκε τον Γυμνα-

στικό Σύλλογο Γλυφάδας. Οι μαθητές του σχολείου

προπονήθηκαν με τους πρωταθλητές/τριες του συλλόγου. 

Σε Αγώνα  Δρόμου 

Special Olympics Hellas Run 

Οι αθλητές-τριες του τμήματος ΑμεΑ του συλλόγου συμμε-

τείχαν την 1η Οκτωβρίου 2016 στον αγώνα δρόμου Special

Olympics Hellas Run 1 χλμ., στο νέο Πάρκο του Ιδρύματος

“Σταύρος Νιάρχος”. Οι αθλητές αγωνίστηκαν συνοδευόμε-

νοι από τους συναθλητές τους, πρωταθλητές-τριες του ΓΣ

Γλυφάδας.

Η πρόεδρος του Sailability Hellas Κική Σέρφα-Βεντούρη βραβεύει
το σκάφος AFROESSA και τον Κωνσταντίνο
Γκρέτσο του ΝΑΟΒ με το πλήρωμα του για την 1η νίκη overall ORC
CLUB και CLUB 1 και 1η νίκη ORC CLUB στην ιστιοδρομία Σίφνος-
Κύθνος στον αγώνα 22ος Διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας “CY-
CLADES REGATTA” 2016.
Aνάμεσα στο πλήρωμα διακρίνονται και οι συνεργάτες της ΕΒΔΟ-
ΜΗΣ Κώστας Βενετσάνος και Χριστίνα Γκουντέλια.

Το σκάφος ATHINA και ο Παναγιώτης Αλυσσανδράτος ΝΑΟΒ με
το πλήρωμα του βραβεύεται για την 3η Νίκη
ORC CLUB 2 στον 22ο Διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνας “CYCLADES
REGATTA” 2016.

Ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-
τροπής βραβεύει το σκάφος ERYTOS II και τους Κώστα Μάνθο -
Σταύρο Τσάβαλο του ΝΟΠΦ με το πλήρωμα τους για την 1η Νίκη
Overall ΟRC i και ΟRC i 1 στον αγώνα 33ος Διεθνής ιστιοπλοϊκός
αγώνας “ΠΟΡΟΣ” 2016.
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Επίθεση κατά της Ευρωλίγκας, την

οποία κατηγόρησε πως έχει επιδοθεί

σε ένα επικοινωνιακό μπαράζ, στηρι-

ζόμενο όμως σε ψέματα, κρύβοντας

τον πραγματικό της ρόλο, εξαπέ-

λυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Γ.

Βασιλακόπουλος, στην πρόσφατη

συνεδρίαση της επιτροπής διακυβέρ-

νησης της FIBA. Ο πρόεδρος της

ΕΟΚ, που ήταν ο κεντρικός εισηγη-

τής, κατέθεσε και την πρότασή του

για τη στάση που πρέπει να ακολου-

θήσει η FIBA απέναντι στην ECA

(Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωλίγ-

κας) και την τακτική που πρέπει να

ακολουθήσει στη συνεχιζόμενη δια-

μάχη. Οπως σημείωσε, μεταξύ

άλλων, «οι υπεύθυνοι της Ευρωλίγ-
κας παρουσιάζουν ως πρόθεση ελευ-
θερίας, να δοθεί το δικαίωμα σε
ομάδες - εταιρείες να αποφασίζουν
και να πράττουν εκτός της διεθνώς
αναγνωρισμένης αθλητικής ιεραρ-
χίας και παρακάμπτοντας όλους
τους φορείς, όπως τις Ομοσπονδίες
αλλά ακόμα και τη ΔΟΕ».
Επίσης, χαρακτήρισε υπονόμευση

των εθνικών πρωταθλημάτων και

των Εθνικών ομάδων την τακτική της

Ευρωλίγκας για σύναψη δεκαετών

συμβολαίων με τις ομάδες, που,

όπως είπε, «δημιουργεί ένα «κλειστό
κλαμπ μονοπωλιακού τύπου που έρ-
χεται σε πλήρη αντίθεση με την έν-
νοια της ανάπτυξης του αθλήματος».

Παράλληλα, αμφισβήτησε και την

προπαγάνδα - όπως τη χαρακτήρισε

- της Ευρωλίγκα ότι συνδράμει την

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ

όταν, όπως τόνισε, «είναι εμφανές
ότι οι ομάδες δίνουν το 80% του
χρόνου συμμετοχής σε Αμερικανούς
παίκτες, αρκετές φορές χαμηλής
ποιότητας, την ώρα που οι καλύτεροι
Ευρωπαίοι παίκτες φεύγουν για το
ΝΒΑ».

Απ' την άλλη, για τον Γ. Βασιλακό-

πουλο η μέχρι τώρα στάση της FIBA

στην αντιμετώπιση του θέματος χρή-

ζει διόρθωσης, προτείνοντας μεταξύ

άλλων τη δημιουργία μιας ομάδας

που θα καταστήσει σαφή στην κοινή

γνώμη το ρόλο της Παγκόσμιας Συ-

νομοσπονδίας, αλλά και τον καθορι-

σμό της στάσης της FIBA έναντι

όλων των συμμετεχόντων στο

άθλημα, φορέων αλλά και προσώ-

πων.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

FIBA

Επίθεση Γ. Βασιλακόπουλου

στην Ευρωλίγκα

Τα νέα του Α.Ο. Βάρης

“Αναγυρούς”
Το Γυναικείο Μάσκετ ου Α.Ο. Βάρης “Ο Αναγυρούς”

για πρώτη φορά πέρασε στο final-four Κυπέλλου το

οποίο θα διεξαχθεί τον 2ο μήνα του 2017 και θα

αγωνιστούν με τις Νεανίδες του Πρωτέα Βούλας. Η

ομάδα αγωνίστηκε στους παρακάτω αγώνες.

Κυριακή 25/9/16: Αναγυρούς - Μάνδρα 51-44

Κυριακή 2/10/16 Προοδευτική - Αναγυρούς 57-62

Προπονήτρια είναι η Μαργαρίτα Κωτσάκη.

Παίκτριες: Αντύπα Μαριλένα, Αδαμάκου Σοφία, Γκα-

βαλέκα Δήμητρα, Δημέλη Ειρήνη, Δημοπούλου Κα-

τερίνα, Καραμέτου Στεφανία, Καραμέτου Χριστίνα,

Κριλή Πένυ, Λιώση Κική, Μέξη Ελένη, Νάκου Δήμη-

τρα, Παπαδημητρίου Θάνια και Φειδά Ανθια.

Η ομάδα των Κορασίδων στον αγώνα του πρωτα-

θλήματος που διεξήχθη το Σάββατο 1η Οκτωβρίου

με την ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε με 31-28.

Στην 5η θέση του πίνακα 

ο ΑΟ Βουλιαγμένης
Νίκη 1-0 και τρεις πολύτιμους βαθμούς απέσπασαν

οι ποδοσφαιριστές του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγ-

μένης στην 4η Αγωνιστική του πρωταθλήματος Β’

κατηγορίας της ΕΠΣΑΝΑ, απέναντι στην ομάδα

Πρωτεύς Παλαιάς Φώκαιας.

Οι αθλητές του Καπίρη σκόραραν στο Α’ ημίχρονο

και κράτησαν την εστία τους απόρθητη ως το 90′.
Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΑΟΒ σκαρφαλώνει στην

5η θέση του πίνακα βαθμολογίας, έχοντας συγκεν-

τρώσει 9 βαθμούς, από 3 νίκες και μία ήττα.

Η ήττα σημειώθηκε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστι-

κής, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, όπου η

ομάδα του ΑΟΒ αγωνίστηκε εκτός έδρας εναντίον

της Άνοιξης και έφερε σκορ 3-1.

Στην επόμενη 5η αγωνιστική, το Σάββατο 8 Οκτω-

βρίου 2106, η ομάδα αντιμετωπίζει στο γήπεδο της

Αναβύσσου την ομάδα του Σαρωνικού.

Σε σίριαλ έχουν μετατραπεί οι ερχόμενες εκλογές για νέα

διοίκηση στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αφού μετά την

πρώτη αναβολή την 1η Οκτώβρη που ήταν η αρχική ημε-

ρομηνία, «στον αέρα» βρίσκεται και η δεύτερη προγραμ-

ματισμένη ημερομηνία στις 27 Οκτώβρη. Αιτία η διπλή

προσφυγή που κατατέθηκε (5/10) στο Διαιτητικό Δικαστή-

ριο της ΕΠΟ, για την ακύρωση των προγραμματισμένων

εκλογών στην Ομοσπονδία και ορισμό προσωρινής διοί-

κησης. Τη μια κατέθεσαν στελέχη της αντιπολίτευσης και

την άλλη βετεράνοι ποδοσφαιριστές, πρώην και νυν πα-

ράγοντες και άλλα πρόσωπα του αθλητισμού, με επικεφα-

λής τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΑΕ και πρώην πρόεδρο

της ΠΑΕ Αιγάλεω, Βίκτωρα Μητρόπουλο. Και οι δυο πλευ-

ρές στο σκεπτικό τους υποστηρίζουν ότι η θητεία της δι-

οίκησης Τζαννόπουλου (αντικατέστησε τη διοίκηση

Γκιρτζίκη) έληξε κανονικά χτες (5/10), που συμπληρώθη-

καν τέσσερα χρόνια απ' τις εκλογές της 6ης Οκτώβρη του

2012. 

Επίσης, η πλευρά Μητρόπουλου, παράλληλα με το αίτημα

της ακύρωσης των εκλογών, θέτει και αίτημα αλλαγής του

τρόπου της εκλογικής διαδικασίας, αφού, όπως υποστη-

ρίζεται, με τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτές δεν προβλέπε-

ται να γίνουν όπως ορίζει ο νόμος (ένας εκλέκτορας ανά

δέκα Σωματεία), αλλά όπως προβλέπει το καταστατικό

της ΕΠΟ (τρεις εκλέκτορες ανά μία Ένωση). Οι προσφυ-

γές αναμένεται να εκδικαστούν στις αρχές της επόμενης

βδομάδας.

Για το θέμα της προσωρινής διοίκησης, από τη μεριά της

η ΕΠΟ υποστηρίζει ότι η θητεία του νυν ΔΣ λήγει στο

τέλος του Οκτώβρη και μέχρι τότε πρέπει να γίνουν οι

εκλογές.

Nίκος Γεωργόπουλος

ΕΠΟ: Και πάλι «στον αέρα» οι εκλογές

Εντοπίστηκε εργαστήριο

αναβολικών στην Παιανία

Εργαστήριο παρασκευής, συσκευασίας, επεξεργα-

σίας και τυποποίησης απαγορευμένων αναβολικών

ουσιών εντόπισαν στην Παιανία αστυνομικοί του το-

πικού Τμήματος Ασφαλείας, στο πλαίσιο ερευνών

τους σε επαγγελματικό χώρο - σιδηρουργείο 37χρο-

νου συλληφθέντος για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατασχέθηκαν έξι νάιλον συσκευασίες με λευκή σκόνη

άγνωστης χημικής σύστασης συνολικού βάρους 6.047

γραμμαρίων, κουτί με λευκή σκόνη άγνωστης χημικής

σύστασης βάρους 240 γραμμαρίων, κουτί με καφέ

σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 998 γραμ-

μαρίων, 384 κενά γυάλινα φιαλίδια, πλήθος συσκευα-

σιών που περιείχαν κενές κάψουλες ζελατίνης,

διάφορα σύνεργα συσκευασίας και αποθήκευσης ου-

σιών, καθώς και μεταλλικός αναδευτήρας και μεταλλι-

κός συσκευαστής κάψουλας.

Εκδηλώσεις στο Κεντρο Πολιτισμού

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

• Δραστηριότητες για παιδιά: Αθλητικές, ψυ-

χοκινητικές και μουσικοκινητές δραστηριότητες, αλλά

και καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια έρχον-

ται να «μυήσουν» τους μικρούς επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ

στον ευεργετικό κόσμο του αθλητισμού, στη φιλανα-

γνωσία και το ανοιχτό πνεύμα της δημιουργικότητας.

• Αθλητισμός και Ευεξία: Οι χώροι του Πάρκου

Σταύρος Νιάρχος μετατρέπονται σε χώρους άσκησης

και προπονήσεων με την yoga, το mat pilates, την αε-

ρόβια άσκηση, και το Rowtahlon (δίαθλο με κωπηλασία

στο Κανάλι και αγώνα δρόμου 5 χλμ.) να έχουν πρω-

ταγωνιστικό ρόλο. 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΚΠΙΣΝ

Τ: 216 8091001/002/003

E-mail: info@snfcc.org
Το θερινό ωράριο λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ, ισχύει έως τις

31 Οκτωβρίου, είναι από τις 06:00 έως τα μεσάνυχτα. Το

χειμερινό ωράριο θα είναι από τις 06:00 έως τις 20:00. 



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

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

Η βασική συμμετοχή, για την αντιμετώπιση των δαπανών έκδοσης, προβολής κ.λπ., ορίζεται στα 100 ευρώ 
για τις 4 σελίδες. Για κάθε επιπλέον φύλλο (2 σελίδες), η συμμετοχή είναι 40 ευρώ.
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


