
Για ημέρες τα τηλεοπτικά κανάλια

και κόμματα της αντιπολίτευσης

πρωτοστατούσας της Ν.Δ. έχουν

αποδυθεί σ’ έναν αγώνα μέχρις

εσχάτων – με όλες τις εμφανείς

και αφανείς δυνάμεις που διαθέ-

τουν – ανατροπής της διαδικα-

σίας αδειοδότησης των

τηλεοπτικών σταθμών.

Είναι πολλά τα λεφτά και κυρίως

η μονοπώληση της ισχύος επηρεασμού της κοινής

γνώμης.

Στην όλη διελκυστίνδα ενέπλεξαν και την δικαιο-

σύνη, με περιπλοκές ήδη γνωστές.

Στο παρόν σημείωμα δεν κάνω ρεπορτάζ. Απλά,

εκτιμώ ότι στην περίπτωση που η ολομέλεια του

Συμβουλίου τους Επικρατείας (ΣτΕ) κρίνει το νόμο

για την αδειοδότηση των καναλιών, αντισυνταγμα-

τικό, η κυβέρνηση θα πειθαρχήσει ασφαλώς, στην

απόφαση, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Θα εφαρ-

μόσει τη νομιμότητα. (Παρ’ όλα όσα λέγονται από

απαίδευτους βολευτές, και μάλιστα από του βήμα-

τος της Βουλής).

Η κυβέρνηση δεν θα ξαναγυρίσει βέβαια «στο παλιό
καθεστώς ανομίας, στο status quo ander», όπως

είπε ο Υπουργός Ν. Παππάς (ΣΚΑΪ 19.10, Σία Κο-

σιώνη).

Γιατί η νομιμότητα δεν έχει μόνο μια όψη· αυτή που

συμφέρει στη διαπλοκή εμφανών και αφανών συμ-

φερόντων,                           Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα

ΜΜΕ και Κομμάτων

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η ΤΗΛΟΨΙΑ 
θα  καλύπτεται
από την ΕΡΤ

εκατομμύρια € 

χρωστάνε

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ &

ΠΑ.ΣΟ.Κ!!!

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

MAΡΚΟΠΟΥΛΟ &
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

αλλάζουν!
Σελίδα 3

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Περιφερειών & Πόλεων

στην Ε.Ε. Σελίδα 12

“Aγνάντι” και “Λασίθι” στο ...σφυρί; 
Μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής 3Β

Kαντίνες Καβουρίου: 

ο μεγάλος ασθενής!

Tεράστιες οικονομικές
απώλειες για το Δήμο 3Β

Σελίδα 7

190 επιστήμονες επισημαίνουν:
Καίρια πλήγμα κατά

της κλασικής 
παιδείας, η μείωση

των αρχαίων ελληνικών
σε Γυμνάσιο-Λύκειο

Σελίδα 16

Σελίδα 6

402

Δεν θα αποπληρωθούν ΠΟΤΕ!

Η φετεινή επέτειος του

έπους του 1940, ας γίνει

ορόσημο για τον αγώνα

κατά του φασισμού, που

έχει αρχίσει πάλι και θε-

ριεύει στις ευρωπαϊκές

χώρες.

Στις χώρες που σπέρ-

νουν ανεργία, πείνα,

φτώχεια, επαιτεία.

Η εθνική κυριαρχία είναι

το πρώτο καθήκον για

ένα λαό που θέλει να ζει

ελεύθερος.

Και σήμερα διαφαίνεται ότι αυτή ακριβώς την εθνική κυριαρχία θέλουν να καταργήσουν η παγκο-

σμιοποίηση και η Ε.Ε. 

Αντίσταση, είναι η μόνη λέξη που πρέπει να αντηχεί στ’ αυτιά μας από το πρωί ως το βράδυ...
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

με προθήκη τους καναλάρχες και τα (ορισμένα) κόμ-

ματα.

Η νομιμότητα έχει δύο όψεις: 

Οχι μόνο μια πιθανή δικαστική απόφαση του ΣτΕ,

αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα και τους νόμους, όπως

και το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.

Τα κανάλια και οι καναλάρχες, μ’ ένα χορό πολλών

δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ιδρύσεώς τους. Με

καθοδήγηση και εκμαυλισμό της κοινής γνώμης. Με

ανάδειξη κυβερνήσεων, πολιτικών κομμάτων, ατόμων

και πολιτικών και οικονομικών επιλογών, καθοριστι-

κών για την πορεία και την υπόσταση του Έθνους και

της Ελλάδος ως ανεξάρτητου κράτους, αλλά και του

λαού ως σύνολο και ως μεμονωμένων κοινωνικών μο-

νάδων.

Αναφέρω πρόχειρα και ενδεικτικά ορισμένους χαρα-

κτηριστικούς σταθμούς κατά τους οποίους τα «κανά-

λια» έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: 

• Το «βρώμικο 1989»

• Τα Ίμια

• Το Χρηματιστήριο (μέγα σκάνδαλο και απαρχή της

σημερινής μας εξάρτησης)

• Είσοδός μας στο ευρώ και απώλεια εθνικού μας νο-

μίσματος

• Σχέδιο Ανάν (Κύπρος)

• Εναλλαγές κυβερνήσεων

• Παρούσα κατάσταση μνημονίων υποτέλειας

• Τρομοκράτηση για την «ερωτική» προσκόλληση με-

γάλου μέρους του λαού στο ευρώ και στους δεινά-

στες – δανειστές.

• δημοψήφισμα του ΟΧΙ παρά την προπαγάνδιση από

τα «κανάλια» του ΝΑΙ και τελική υπερίσχυση de fac-

tum  τουναι, παρά την ξεκάθαρη εκφρασμένη θέληση

του λαού υπέρ του όχι (62%)

Τα ιδιωτικά κανάλια άρχισαν να λειτουργούν αυθαί-

ρετα από το 1989, χωρίς καμμία άδεια. Έκτοτε, από

το νόμο του Βενιζέλου το 1993 και δώθε, με πολλά

«κόλπα», λειτουργούν σε καθεστώς «προσωρινής
νομιμότητας», επί 23 χρόνια! Τόσο προσωρινά! Δη-

λαδή παράνομα, και εν πάσει περιπτώσει από το Δε-

κέμβρη του 2015, εντελώς παράνομα.

Και όχι μόνο λειτουργούν, αλλά πουλάνε την άδεια

σε νέους επιχειρηματίες, αποκερδαίνοντας εκατομ-

μύρια ευρώ!!

Έτσι φτάνουμε στην άλλη όψη της νομιμότητας. Να

κλείσουν άμεσα, όλα τα ιδιωτικά κανάλια, μέχρι να

δημιουργηθεί το βέλτιστο για το κοινωνικό σύνολο,

νομικό καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών

τηλεοπτικών σταθμών.

Οι ανάγκες της τηλοψίας μέχρι τότε θα καλύπτονται,

ασφαλώς βελτιωμένες, από τη δημόσια τηλεόραση.

Κλείνω λιγάκι τεχνοκρατικά:

Το Σύνταγμα (άρθρο 15) στην παράγραφο 2, που τρο-

ποποιήθηκε στην αναθεώρηση του 2001, λέει: «Η ρα-
διοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο
έλεγχο του κράτους...» και συμπληρώνει στη συνέ-

χεια με την τροποποίηση της αναθεώρησης του 2001:

«...Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώ-
σεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
εθνικού συμβουλίου ραδιοτηλεόρασης...» και επεξη-

γεί παρακάτω πως «Ο άμεσος έλεγχος του κράτους,
που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προ-
ηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική
και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδή-
σεων, ...εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προ-
γραμμάτων.... η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας...»
και πολλά άλλα ωραία, που δεν έχουν καμμιά σχέση,

με όσα ανατριχιαστικά, αηδιαστικά και χυδαία συνή-

θως ...απολαμβάνουμε, με ελάχιστες ασφαλώς εξαι-

ρέσεις.

Εκείνη η φράση, «Ο άμεσος έλεγχος του κράτους,
που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προ-
ηγούμενης άδειας» τί σας λέει;

Και μη μου πείτε ότι, «δεν είσαστε Συνταγματολόγοι»

γιατί θα βάλω τον πρύτανη των Συνταγματολόγων να

ανταπαντήσει. Ο Ν.Ν. Σαρίπολος λέει: «Το συνταγ-
ματικό δίκαιο δεν εφαρμόζεται αποκλειστικώς υπό

νομικών· εφαρμόζεται υφ’ ολοκλήρου λαού...»1

Αλλά πώς να εφαρμοσθεί από ολόκληρο το λαό, εάν

δεν είναι κατανοητό από το λαό. Και πως να είναι κα-

τανοητό – ξεκάθαρα, χωρίς αμφιβολίες – όταν έχει

τέτοια και τόσο ασύντακτη διατύπωση!

Να υπενθυμίσω ότι εισηγητής της πλειοψηφίας ήταν

ο Ευάγγελος Βενιζέλος «...που λαμβάνει τη μορφή
του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας». Είναι

διατύπωση αυτή και μάλιστα για άρθρο καταστατικού

χάρτη, μιας χώρας με τέλεια γλώσσα, χιλιάδων ετών,

κατά κοινή παγκόσμια ομολογία;

Εγώ θεωρώ ότι εννοεί πως «Ο άμεσος έλεγχος του
κράτους καταδεικνύεται ιδίως με την προηγούμενη
έκδοση άδειας λειτουργίας των Ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών» επί των οποίων ασκεί την εποπτεία του το

ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης). Και εν

πάσει περιπτώσει, όταν αυτό δεν υφίσταται, ΔΕΝ

παύει να λειτουργεί και το κράτος.

Να αποτολμήσω και μια πρόβλεψη. Το ΣτΕ θα βγάλει

άκυρο το νόμο, ως προς το σκέλος του αριθμού των

αδειών, γιατί ο αριθμός 4 διευκολύνει την ολιγοπω-

λιακή συνεννόηση, περιορίζει τον ανταγωνισμό και

τον πλουραλισμό απόψεων και πληροφόρησης. 

―――――――――
1. Ν.Ν. Σαρίπολος: «Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου»

1903, τομ. 1ος σελ. 26

H Αρχαιολογία “δικτυώνει” τα Μεσό-
γεια Σελ. 5

“memORIA” το μεγαλύτερο ναυάγιο
προβολή στο “Άρτεμις” Σελ. 6

Δημοκρατία ή φασισμός Γ. Κοντογιάννης Σελ. 8

“Δρακόσπιτα” γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Ταξίδια και γλώσσα έσπειραν τον πολιτι-

σμό στη Γη Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η κοπή των πεύκων στα 3Β Σελ. 12

Εκδρομή στη Μεσσηνία Σελ. 13

Εκ Δημώνακτος άρχεσθαι και Καζαντζάκη

παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Σε συνθήκες φτώχειας 38, εκατ. Ελλη-
νες Νίκος  Γεωργόπουλος Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η ΤΗΛΟΨΙΑ θα 

καλύπτεται από την ΕΡΤ

Nέα αστική γραμμή Σαρωνίδα - Ανάβυσσος 

Οι αστικές συγκοινωνίες επεκτείνουν το δρομολό-

γιο τους. Ήδη ανακοινώθηκε η λειτουργία της γραμ-

μής 123 Σαρωνίδα - Ανάυβοσσος. Mια περιοχή που

στερείται ιδιαίτερα μαζικού μέσου μεταφοράς.

Οι κάδοι απορριμμάτων 

στη Βάρκιζα ταξιδεύουν... 

Οι κάδοι απορριμμάτων από την οδό Ευριδίκης στη

Βάρκιζα, ακόμη δεν έχουν πάει στη θέση τους. 

Είναι η τρίτη εβδομάδα και οι κάτοικοι αναγκάζονται

να κάνουν ...ταξίδι για να βρουν κάδο.

Κύριε Αντιδήμαρχεεεε.

Η λαϊκή αγορά της Βούλας

χωρίς τουαλέτες!!!

Δεν είναι η πρώτη φορά που η λαϊκή αγορά της Βού-

λας δεν διαθέτει τουαλέτες για τους παραγωγούς

και εμπόρους με αποτέλεσμα στα παρτέρια και τα

πάρκα να μένει το αποτύπωμα...



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                               22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 3

Απολογισμό διετίας δημοσιοποίησε ο δή-

μαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Μεθενί-

της.

Εκλεισε δύο χρόνια από τη δεύτερη, νέα

πενταετή δημοτική θητεία του και έκανε

τον απολογισμό του.

Ενας απολογισμός που περιλαμβάνει ότι

έργο έχει προγραμματιστεί είτε έχει ολο-

κληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη στο

Δήμο και παρουσιάζεται πληθώρα έργων

και δράσεων γενικότερα (κοινωνική, πο-

λιτιστική, παιδεία κ.λπ.).

Επισημαίνοντας βέβαια δύο στοιχεία που

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία

του Δήμου, το οικονομικό, που η κρατική

επιχορήγηση μειώθηκε πάνω από 65% τα

τελευταία έξι χρόνια στους ΟΤΑ καθώς

και το προσωπικό στους Δήμους, που επί-

σης μειώθηκε δραματικά λόγω συνταξιο-

δοτήσεων απ’ τη μιά και απαγόρευσης

νέων προσλήψεων από την άλλη.

Ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, επιση-

μαίνει τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά

που έχουν πετύχει και αυτό είναι πολύ

θετικό και ελπιδοφόρο, γιατί σπάνια συ-

ναντάς δήμαρχο να σου λέει ότι π.χ. στην

καθαριότητα έχουμε σημαντικά κενά.

Αλλά ας δούμε τι σημειώνει ο δήμαρχος

μεταξύ άλλων:

...«δουλεύοντας με ελάχιστη κρατική επι-
χορήγηση και με ιδιαίτερα μειωμένο προ-
σωπικό, καταθέτοντας καθημερινά,
δώδεκα και πλέον ώρες, οργανωμένης
και προγραμματισμένης δουλειάς, οι συ-
νεργάτες μου και μαζί τους κι εγώ, κατα-
φέραμε:
― Να κάνουμε ένα τεράστιο άλμα, στην
υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υπο-
δομής της πόλης μας, την αποχέτευση!
Στον οικισμό του Μαρκόπουλοιυ, η απο-
χέτευση ολοκληρώθηκε κατά 70% και
ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε για την υλο-

ποίησή της στο Πόρτο Ράφτη, μέσω
ΕΣΠΑ, 28 εκατομμύρια ευρώ.
Ήδη μετά από διαγωνισμό, σε λίγες εβδο-
μάδες, αναδεικνύεται ο ανάδοχος, στο
πρώτο τμήμα αυτού του έργου στο Πόρτο
Ράφτη, αξίας 5 εκατομ. ευρώ.
― Θεωρούμαστε - δίκαια πιστεύουμε -
πρότυπο Δήμου στην περιοχή μας, στους
τομείς της Κοινωνικής πολιτικής, του Πο-
λιτισμού και του Αθλητισμού.

― Λειτουργούμε αξιοπρεπώς σε άλλους
τομείς, όπως π.χ. της Παιδείας
― Δεν έχουμε πετύχει και έχουμε αντι-
θέτως, καταγράψει αρνητικά αποτελέ-
σματα και σημαντικά κενά στην
καθαριότητα (ειδικά στο Πόρτο Ράφτη)
και στην κατάσταση των δρόμων».
Τα αρνητικά αποτελέσματα στην καθαριό-

τητα, όπως  επισημαίνει ο δήμαρχος,

οφείλονται «στην μεγάλη γραφειοκρα-

τική διαδικασία έγκρισης από το ελληνικό

δημόσιο αγοράς δύο νέων απορριμματο-

φόρων  που κράτησαν δύο περίπου χρό-

νια!!!

Οσο για τις ασφαλτοστρώσεις των δρό-

μων σημειώνει ότι, «αφού δεν έγιναν

όταν  “λεφτά υπήρχαν” και τώρα το ΕΣΠΑ

δίνει ελάχιστα για το οδικό δίκτυο, το δε

πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι

ανύπαρκτο, κάνουμε λίγες προσεκτικά

μελετημένες επιλογές ώστε και το τελευ-

ταίο ευρώ να πιάσει τόπο».

Τέλος ευχαρίστησε όλους τους συνεργά-

τες του γιατί όπως σημειώνει: «είναι κυ-
ρίως δικό τους έργο και οφείλεται σε
όλες και όλους, που είναι δίπλα μου και
αγωνίζονται καθημερινά δέκα και δώδεκα
ώρες, για να λύσουμε, όσο είναι δυνατόν,
τα προβλήματα της πόλης μας».

Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη αλλάζουν!
Πρόοδο σε όλους τους τομείς από τη Δημοτική Αρχή

Μια ματιά στα έργα

Το μεγαλύτερο έργο υποδομής του

Δήμου είναι η αποχέτευση. Ήδη εκταμι-

εύονται 28 εκατ. ευρώ για την αποχέ-

τευση στο Πόρτο Ράφτη και στα επόμενα

χρόνια θα αποκτήσει πλήρη αποχέτευση

σε όλη την ακτογραμμή μου. Από Αγιο

Σπυρίδωνα μέχρι Αυλάκι και σε βάθος 500

μέτρων.

Επίσης από τις 16 Ιανουαρίου 2017 και εν-

τεύθεν, η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευ-

σης καθίσταται υποχρεωτική για όλους

τους πολίτες στις περιοχές που ήδη υφί-

σταται το δίκτυο.

Ο Δήμος έχει βελτιώσει σημαντικά τα οι-

κονομικά του - παρά τις αντίξοες συνθή-

κες - αν λάβει κανείς υπόψη του ότι  η

παρούσα δημοτική αρχή παρέλαβε χρέος

18,5 εκατ. και σήμερα οφείλει 6 εκατ. €

Βελτιώθηκαν όλες οι αθλητικές εγκατα-

στάσεις και εκσυγχρονίστηκαν:

― Αντικαταστάθηκαν οι κερκίδες του

κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού

Σταδίου Μαρκοπούλου.

― Αντικαταστάθηκε η οροφή του κλει-

στού γυμναστηρίου.

― Αναβαθμίστηκε το Δημοτικό Στάδιο με

νέες κερκίδες και κλειστές αίθουσες

καθως και ο χλοοτάπητας του γηπέδου.

― Ανακαινίστηκε το θέατρο Σάρας, που

πραγματικά, έχει παρουσιάσει εξαιρετικές

θεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο.

Και μια και μιλάμε για πολιτισμό θα πρέπει

να πούμε ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου προ-

σφέρει - κάθε χρόνο - εξαιρετικά πλού-

σιες δράσεις πολιτισμού.

Η πρόσβαση στον αθλητισμό για όλα τα

παδιά είναι πραγματικότητα. Ο Δήμος με

το πρόγραμμα “Αθλητισμός και Πολιτι-

σμός για Όλους” έχει αναπτύξει τμήματα

σε πολλά αθλήματα, με εντυπωσιακή συμ-

μετοχή παιδιών.

Γενικά το νομικό πρόσωπο του Δήμου

“Βραυρώνιος” έχει δώσει δείγματα γρα-

φής σε όλους τους τομείς που διαχειρίζε-

ται και έχει πάρει άριστα!

Εν πολλοίς πιστεύουμε ότι αυτό οφείλε-

ται στον ...στυλοβάτη του, που είναι η αν-

τιδήμαρχος Μαρία Κιμπιζή και

συγχαίρουμε το δήμαρχο για την επιλογή

του αυτή.

Αλλά και στον κοινωνικό τομέα ο Δήμος

έχει πολύ μεγάλη πρόοδο 

― με το Κοινωνικό Παντοπωλείο που το

ενισχύει συνεχώς από τους πολίτες που

συμμετέχουν στις εκδηλώσεις με συμμε-

τοχή δωρεάν τρόφιμα

― με το Κοινωνικό Φροντιστήριο που βοη-

θήθηκαν πολλά παιδιά και πέτυχαν στα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή έμα-

θαν μια ξένη γλώσσα!

― με δωρεάν γνώση πληροφορικής

― με την αντισταθμιστική ανακλύκλωση

παλιών ρούχων και παπουτσιών

― με τα πλαστικά καπάκια που έχει απο-

κτήσει αναπηρικά αμαξίδια τα οποία δια-

θέτει σε πολίτες. 
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Έκθεση φωτογραφίας του

Γιάννη Σεφερλή  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εγκαινιάζει την έκθεση φωτογρα-

φίας του Γιάννη Σεφερλή, με τίτλο: «Ανατολική Αττική –
Ανακαλύψτε τη μαγεία της φύσης», το Σάββατο 29 Οκτω-

βρίου 2016 και ώρα 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του

Δήμου (οδ. Γ. Παπαβασιλείου 34).

Ο Μαρκοπουλιώτης Γιάννης Σεφερλής κάνοντας την

υπέρβαση, πέρα από την πανεπιστημιακή και επαγγελμα-

τική του παρακαταθήκη ως αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχα-

νικός και πολεοδόμος, καλεί να ανακαλύψουμε τη

μοναδικότητα της «αρχιτεκτονικής» της φύσης. Αφετηρία

γι’ αυτό το «ταξίδι», αποτελεί η «χρυσή ώρα» του πρωινού

και «καμβάς» του οι γραμμές του ορίζοντα...

Το Αρχείο Πολέμου, συμμετέχοντας

με τον τρόπο του στον εορτασμό της

28ης Οκτωβρίου, άλλαξε, μόνο για το

μήνα Οκτώβριο, το καθιερωμένο Σάβ-

βατο των εκδηλώσεών του.

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα

19:30, ο σκηνοθέτης Βασίλης Κοσμό-

πουλος θα  μοιραστεί σκέψεις και συμ-

περάσματα από το υπό εξέλιξη

ντοκιμαντέρ «Η Aπόκρυψη». Θέμα του

μια συγκλονιστική και μάλλον άγνω-

στη πλευρά της γερμανικής κατοχής

στην Αθήνα: η επιχείρηση προστασίας

και απόκρυψης των αρχαιοτήτων στην

Ελλάδα κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πό-

λεμο καθώς και η στάση των γερμανι-

κών δυνάμεων κατοχής απέναντι στην

πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης θα προ-

βληθούν αποσπάσματα από σπάνιο κι-

νηματογραφικό και φωτογραφικό

αρχειακό υλικό, Ανδρέας και Αναμ-

πέλλα Φρέρη.

Η Απόκρυψη παρουσιάζει την άγνωστη

επιχείρηση απόκρυψης των αρχαιοτή-

των της Ελλάδας κατά τον Β΄ παγκό-

σμιο πόλεμο, αποκαλύπτει την στάση

των δυνάμεων κατοχής απέναντι στους

πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας και

αναζητά το μίτο αυτής της συγκλονιστι-

κής ιστορίας στον λαβύρινθο της ήδη λε-

ηλατημένης Ευρώπης και στα θεμέλια

της ιδεολογίας του ναζισμού.

Η έρευνα για το σχέδιο ντοκιμαντέρ

«ΑΠΟΚΡΥΨΗ» ξεκίνησε το 2006

εστιάζοντας στη στάση των φορέων

που ασκούσαν την «πολιτιστική πολι-

τική του Γ΄ Ράιχ» στην Ελλάδα της

Κατοχής, όπως το Γερμανικό Αρχαι-

ολογικό Ινστιτούτο, η Γερμανική Υπη-

ρεσία Προστασίας της Τέχνης

(Kunstschutz), η Ahnenerbe, το Τμήμα

Προϊστορίας της Reichsbund fu ̈r
Deutsche Vorgeschichte, το Son-

derkommando Rosenberg του E.R.R.

καθώς και στη σχέση τους με την ελ-

ληνική αρχαιολογική υπηρεσία. Ακόμη,

στην ανάδειξη του διεθνούς πλαισίου

της συστηματικής λεηλασίας έργων

τέχνης που πραγματοποιήθηκε από το

καθεστώς της ναζιστικής Γερμανίας

(π.χ. τη δράση του “E.R.R.” και της

“Ahnenerbe” σε άλλες κατεχόμενες

χώρες) και του ιδεολογικού πλαισίου

του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού ως

προς την ιδιότυπη χρήση της ελληνι-

κής (και ρωμαϊκής) αρχαιότητας για

τους σκοπούς της προπαγάνδας τους

καθεστώτος.

Eνημερώστε για τη συμμετοχή σας,

τηλεφωνικά με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου ή

στο κινητό 69-98088220, η email

afreris@wararchivegr.org το αργότερο

μέχρι 24-10-2016 καθώς ο χωρος είναι

περιορισμένος.

“Απόκρυψη”: Η άγνωστη επιχείρηση απόκρυψης των 

αρχαιοτήτων της Ελλάδας κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο

Προβολές στο Κινηματοθέατρο

“Αρτεμις”

«Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ» - Α΄ προβολή

(The Accountant)

στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

έως και Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία : Γκάβιν Ο’ Κόνορ

Πρωταγωνιστούν : Μπεν Άφλεκ, Άνα Κέντρικ, Τζ. Κ. Σί-

μονς, Τζέφρι Τάμπορ, Τζον Μπέρνθαλ, Τζιν Λίθγκοου

Μετά το «Gone Girl», ρόλο για τον οποίο άναψε φωτιές

στο γυναικείο, αλλά και ανδρικό φύλο, και αφού φορέσει

τη στολή του Μπάτμαν, στο επερχόμενο «Batman v. Su-

perman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης», ο Μπεν Άφλεκ ετοιμά-

ζεται για τον επόμενο κινηματογραφικό του ρόλο, στην

ταινία του Γκάβιν Ο΄ Κόνορ, «Ο Λογιστής». Η ταινία είναι

βασισμένη σε σενάριο του Μπιλ Ντουμπουκέ («The

Judge»).

Ο Κρίστιαν Γουλφ (Άφλεκ), είναι ένας εξαιρετικός μαθη-
ματικός που τα πηγαίνει καλύτερα με τους αριθμούς παρά
με τους ανθρώπους. Διατηρώντας ως βιτρίνα ένα συνοι-
κιακό λογιστικό γραφείο, ο Κρίστιαν κρατάει τα βιβλία κά-
ποιων εξαιρετικά επικίνδυνων εγκληματικών
οργανώσεων. Την ίδια περίοδο που η Δίωξη Οικονομικού
Εγκλήματος, με επικεφαλής τον Ρέι Κινγκ (Τζ. Κ. Σίμονς),
αρχίζει να σφίγγει τον κλοιό, ο Κρίστιαν αναλαμβάνει τα
βιβλία ενός νομοταγούς πελάτη: μιας εταιρείας ρομποτι-
κής, της οποίας μια λογιστική υπάλληλος (Άννα Κέντρικ)
ανακάλυψε μια λογιστική απόκλιση εκατομμυρίων δολα-
ρίων. Όσο ο Κρίστιαν έρχεται πιο κοντά στην αλήθεια,
τόσο ο αριθμός των πτωμάτων αρχίζει να ανεβαίνει.

Γενική είσοδος 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, μόνο με 7€!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο 

Μια «γιορτή» κατά της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων

Στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2016 διοργανώνεται για δεύτερη

χρονιά το Φεστιβάλ "Break the Chain" στην Τεχνόπολη του

Δήµου Αθηναίων, με αφορµή την Πανευρωπαϊκή Ηµέρα

κατά της Εµπορίας Ανθρώπων. 

Το πολυθεµατικό Φεστιβάλ έχει στόχο την ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα που αφορούν στην

εµπορία και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (Αnti-

Τrafficking Campaign). Εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτο-

βουλίας του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της

Εµπορίας Ανθρώπων (Trafficking) του Υπουργείου Εξωτερι-

κών, Ηρακλή Μοσκώφ, σε συνδιοργάνωση µε την Τεχνό-

πολη του Δήµου Αθηναίων. 

Και τις δύο ημέρες, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Οκτωβρίου

12.00 – 22.00, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί ολοήμερες Εκ-

θέσεις. Έκθεση Φωτογραφίας ανεξάρτητων φωτογράφων

και Έκθεση Φωτογραφίας «Το γλυκόπικρο ταξίδι του πα-
γωτού» από την Fair Trade Hellas, Έκθεση της Ανώτατης

Σχολής Καλών Τεχνών, Εκθεση Ζωγραφικής ενός παιδιού

πρόσφυγα από την PRAKSIS, ‘Έκθεση Μασκών «Τα παιδιά
που πέρασαν τη θάλασσα και το παιχνίδι με τις μάσκες».

12:00-14:00: Ένα παιδί, ένας κόσμος  Workshop: "Μικροί
Μαέστροι” - Μουσικό εργαστήρι για παιδιά, Παλαιοί Φούρ-

νοι 

20:30-21:00:  Τέτη Νικολοπούλου, Χρύσα Καλλιάφα, Βαγ-
γέλη Αλεξόπουλου  Παράσταση σύγχρονου χορού: "Ήπει-
ρος μία" , Δεξαμενές Καθαρισμού

21:00-22:00:  Κάτια Γέρου Θέατρο/ performance: "Σας αρέ-
σει ο Μπραμς;" Παλαιοί Φούρνοι 

Δείτε όλο το πρόγραμμα:

http://www.breakthechain.gr/index.php/programma/

ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΚΑΙ ΟΙ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ»

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών

για τον Εορτασμό της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

1940, θα μιλήσει ο Ακαδημαϊκός Νικόλαος Ανδρουλάκης

με θέμα: «Το Νικηφόρο «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940
και οι «Κληρονομιές» των Ελλήνων».

Η Συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθη-

νών (Πανεπιστημίου 28), την Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

και ώρα 7μ.μ.

“ΙΠΠΑΡΧΙΑ” 

η ασυμβίβαστος πρωτοπόρος

Η “Πολιτιστική Εταιρεία Παλαίχθων” οργανώνει

διάλεξη με θέμα «Ιππαρχία, η ασυμβίβαστος πρω-
τοπόρος”, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου στις 7.30μ.μ.

στον χώρο της (Παλλάδος 24-26, Ψυρρή, Αθήνα).

Ομιλητής είναι ο Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φι-

λόλογος.

«Δεν μένουμε αμέτοχοι. Σπάμε την αλυσίδα της εκμετάλλευσης»
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

διοργανώνει την έκθεση φωτογραφίας «Η Αρ-

χαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια» στο Πα-

λαιό Εμφιαλωτήριο του Αγροτικού

Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κορωπίου

(Βασ. Κων/νου 31 Κορωπί), με παράλληλη πα-

ρουσίαση του αρχαίου πατητηριού που έχει

μεταφερθεί στον προαύλιο χώρο του Συνεται-

ρισμού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης και η παρου-

σίαση του πατητηριού θα πραγματοποι-

ηθούν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 και

ώρα 18:30.

Η έκθεση περιλαμβάνει ενδεικτικό φωτο-

γραφικό υλικό από τις πρόσφατες ανα-

σκαφές της ΕΦΑΑΝΑΤ που εκτελούνται

στο πλαίσιο του αρχαιολογικού υποέργου

«Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες». Η

διενέργεια 160 σωστικών ανασκαφών

(2013-2016) στα 120 χλμ. που εκτείνεται

το έργο ΕΣΠΑ «Συλλογή, Μεταφορά,

Επεξεργασία και Διάθεση Ακαθάρτων πε-

ριοχών Κορωπίου-Παιανίας», έφερε στο

φώς πλήθος αρχαιολογικών θέσεων και

ευρημάτων, τα οποία έρχονται να εμπλου-

τίσουν σημαντικά τις γνώσεις μας για την

πεδιάδα των Μεσογείων, μια περιοχή με

συνεχή κατοίκηση από την 6η χιλιετία

έως και τον 16ο αιώνα μ.Χ.

Το αρχαίο πατητήρι, που αποτελεί ένα

από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης και

εντοπίστηκε στην περιοχή ΝΑ του Αερο-

δρομίου, στο κέντρο της πεδιάδας των

Μεσογείων, μαρτυρεί την καλλιέργεια και

την παραγωγή κρασιού στην περιοχή ήδη

κατά τους αρχαίους χρόνους. Με την

απόσπαση και τη μεταφορά του στον

Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Κο-

ρωπίου επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση

της αρχαίας αμπελουργίας και οινοπαρα-

γωγής με το παρόν.

Διάρκεια έκθεσης: 22 Οκτωβρίου 2016 -

30 Ιουνίου 2017.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Σάββατο

8.00-15.00, Κυριακή 10.00-15.00

Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός

Κορωπίου (Βασ. Κων/νου 31, Κορωπί)

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

«Η Αρχαιολογία “δικτυώνει“ τα Μεσόγεια» 

«Παντέχνου πυρός σέλας – Λαμπερές ιστορίες φωτιάς»
Η πανελλαδική δράση «Περιβάλλον και

Πολιτισμός», που διοργανώνει η Γενική

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, έχει στόχο

την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστι-

κού πλούτου της χώρας και την ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών για την

προστασία του, και συνεχίζει για 2η

εβδομάδα εκδηλώσεις με τίτλο: “Παν-
τέχνου πυρός σέλας - Λαμπερές ιστο-
ρίες φωτιάς”.

Κυριακή 23 Οκτωβρίου (12:00-14:00)

Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα 

Θεματική ξενάγηση για ενήλικες και οι-

κογένειες. Θα πραγματοποιηθεί παρου-

σίαση των μοναδικών τελετουργικών

λύχνων μεγάλου μεγέθους αλλά και

των κοινότερων αναθηματικών λύχνων

από το ιερό των Αιγυπτίων θεών του

Μαραθώνα. Θα ακολουθήσει αφήγηση

μύθων σχετικών με τη φωτιά.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής: Φωτιάδη Καλλιόπη, τηλ.: 22940

55155 (Αρχ. Μουσείο Μαραθώνα), 697-

1994920 (για τις συμμετοχές σχολείων θα τη-

ρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας)

Διεύθυνση: Πλαταιών 114, Βρανάς,

Μαραθώνας.

Ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος αρ-

χαίων μεταλλουργικών εργαστηρίων

στην περιοχή Αρύ ΔΕ Κερατέας, Δήμου
Λαυρεωτικής

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 

Η κοιλάδα και οι κλιτύες των γύρω

υψωμάτων στο Αρύ Κερατέας είναι γε-

μάτες από ορατά κατάλοιπα των αρ-

χαίων μεταλλουργικών εργαστηρίων

και μεταλλευτικών έργων.  

Σημείο συνάντησης: Άγιος Παντελεή-

μων Αναβύσσου, ώρα 10:30 π.μ. (βλ.

χάρτη και συνημμένο αρχείο, όπου ση-

μειώνεται το σημείο συνάντησης και

εναλλακτικά η διαδρομή μέχρι την

αρχή της περιήγησης από την Κερατέα)

Απαιτούνται κλειστά παπούτσια, μακρύ

παντελόνι, αδιάβροχο και νερό.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καπετάνιος,

τηλ.: 2103216700, εσωτ. 148, 22920

22817 (Αρχ. Μουσείο Λαυρίου)

Η είσοδος στους χώρους που θα επι-

σκεφθούν, όσοι συμμετέχουν  θα είναι

ελεύθερη. Στους επισκέπτες θα διανε-

μηθεί ενημερωτικό υλικό.

Η Μάχη του 
Μολυβδοσκέπαστου

-  13 Ιανουαρίου 1941

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυ-

φάδας προσκαλεί την Πέμπτη 27

Οκτωβρίου 2016 στην εκδήλωσή του

με θέμα:  “Η Μάχη του Μολυβδοσκέ-
παστου - 13 Ιανουαρίου 1941“, στο ξε-

νοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” (Λεωφ. Ποσειδώνος

27, Γλυφάδα - Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ομιλητής είναι ο Ελευθέριος Γεωρ-

γίου, Συνταξιούχος της Ολυμπιακής

Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο,

προσφέρεται καφές, τσάϊ ή αναψυ-

κτικά.

1ο Athens 

Rum Festival
6 και 7 Νοεμβρίου 2016 χώρο

Ζάππειο Μέγαρο

Αν αγαπάτε το ρούμι, δεν έχετε παρά

να βρεθείτε στο Ζάππειο Μέγαρο, 6 &

7 Νοεμβρίου. 

Το 1ο Φεστιβάλ ρούμι Αθήνας διοργα-

νώνεται από το ρούμι μπαρ  Baba Au

Rum  και την εταιρεία Conf Expo Ltd,

με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση

παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό. 

Περιλαμβάνει έκθεση προϊόντων που

αφορούν στο ρούμι και σε παρελκό-

μενα ή συγγενικά προϊόντα. Συμμετέ-

χουν σχεδόν όλες οι εταιρείες από

ρούμι, που αντιπροσωπεύονται στην

Ελλάδα καθώς και κάποιες από το

εξωτερικό.   

Βέβαια δεν μπαίνεις τζάμπα. Θα πλη-

ρώσεις για να ...κεραστείς 18 €!
Πληροφορίες: BabaAuRum - Confexpo Ltd:

info@athensrumfestival.com, www.athen-

srumfestival.com

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου στους ΟΤΑ 

Με πανηγυρικό πρόγραμμα θα γιορταστεί και φέτος η 28η Οκτωβρίου 1940, σε

όλους τους Δήμους με παράλληλες εκδηλώσεις.

Δοξολογία, ομιλία για την ημέρα, καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις (περίπου

11η πρωινή.

Απονομές σε μαθητές και αθλητές στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει εκδήλωση με 

Απονομή Τιμητικών Διπλωμάτων και Επαίνων, στους μαθητές του 1ου και 2ου

Λυκείου Δήμου Μαρκόπουλου, που εισήχθησαν σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύματα, όπως επίσης για τρίτη συνεχή χρονιά και στους αθλητές

που κατέκτησαν χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, σε βαλκανικό, ευρωπαϊκό

ή παγκόσμιο επίπεδο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «ΑΡΤΕΜΙΣ».

“Τα μωρά τα φέρνει 

ο Πελαργός”

Η θεατρική ομάδα του Δήμου 3Β, πα-

ρουσιάζει την παράσταση “Τα μωρά τα

φέρνει ο Πελαργός”, την Πέμπτη 27

Οκτωβρίου, ώρα 8μ.μ. στην αίθουσα

“Ιωνία”. 
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Η απόφαση να δημοπρατηθούν τα δημοτικά ακίνητα

“Αγνάντι” και “Λασίθι”, συζητήθηκε και αποφασίστηκε

στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης 19/10.

Και οι δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα

παραπάνω ακίνητα είναι πολλών ετών, είναι μισθωμέ-

νες από Βουλιαγμενιώτες και έχουν δείξει πολύ καλό

“πρόσωπο”.

Ο Δήμαρχος, όμως, με το σκεπτικό ότι ο χώρος που

βρίσκονται τα καταστήματα είναι κοινόχρηστος προ-

χωρεί σε δημοπράτηση.

Εγινε μεγάλη συζήτηση για το αν ο χώρος είναι κοι-

νόχρηστος ή κοινοφελής. Γιατί αν είναι κοινόχρη-

στος απαγορεύεται εμπορική χρήση, άρα δεν

εμπίπτει στις κατηγορίες που μπορεί να ζητήσει πα-

ράταση ο μισθωτής. Αλλά, λέμε εμείς, αν είναι κοι-

νόχρηστος χώρος κακώς υφίστανται καταστήματα.

Κοινόχρηστο λέμε κάτι που είναι σε κοινή χρήση

στους πολίτες.

Αν είναι κοινοφελής, είναι εμπορική η μίσθωση και

μπορεί να δοθεί παράταση.

Ο δήμαρχος επικαλέστηκε τη νομική του υπηρεσία, η

οποία τον διαβεβαιώνει ότι ο χώρος είναι κοινόχρη-

στος και μπορεί να προχωρήσει σε δημοπράτηση. 

Βέβαια θέτει εν κατακλείδι και το αίτημα να βεβαι-

ώσει η Πολεοδομία για το τί είναι ο χώρος, κάτι που

δεν είχε προσκομίσει ο δήμαρχος ενώ είχε 4 νομικές

γνωμοδοτήσεις!

Το “Αγνάντι” είχε καταθέσει στο προεδρείο εξώδικο,

όπου επικαλείτο ότι ο χώρος είναι κοινοφελής και

έχει γίνει ξανά ανανέωσης της μίσθωσης. 

Το παιχνίδι είναι στημένο...

επικαλέστηκαν οι μειοψηφίες

Σύσσωμη η πτέρυγα των αντιπολιτεύσεων διαφώ-

νησε με την τακτική του δημάρχου, σημειώνοντας ότι

ο χώρος είναι κοινοφελής και όχι κοινόχρηστος, και

ζήτησε επίμονα βεβαίωση της Πολεοδομίας για το τι

τελικά είναι.

Σημείωσαν επίσης ότι αν ο χώρος είναι κοινόχρηστος

απαγορεύεται νομιμοποίηση αυθαιρέτου με το νόμο

4178, κάτι που όμως έχει γίνει και στα δύο ακίνητα.

«Τέσσερις γνωμοδοτήσεις των νομικών σας συμβού-
λων καταλήγουν ότι θέλουν γνωμοδότηση της Πο-
λεοδομίας», επεσήμανε ο Διον. Κοντονής.

«Γιατί τέσσερις γνωμοδοτήσεις για ένα τέτοιο θέμα
κύριε Δήμαρχε; Πότε έχει ξαναγίνει σε θέμα αυτό;
Και όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γνωμοδοτήσεις
α-λα-καρτ. Εχω την εντύπωση ότι πας να αλλάξεις
τον γεωγραφοεπιχειρηματικό χάρτη της Βουλιαγμέ-
νης», σημείωσε ο Δημήτρης Δαβάκης.

«Η αλλαγή του σκηνικού είναι πασιφανής, όπως το
περιέγραψε ο Δ. Δαβάκης. Εντός κοινοχρήστου
χώρου δεν επιτρέπεται η υπαγωγή νομιμοποίησης.
Είναι σαφές ότι αλλάζει ο επιχειρηματικός κόσμος.
Το βλέπω σαν μεθόδευση. Δεν υπάρχουν γνωμοδο-
τήσεις στο φάκελο», είπε ο Θάνος Ματόπουλος.

Ο Κώστας Πασακυριάκος τόνισε: «Μια ξεκάθαρη πο-
λιτική επιλογή. Οτι τις έκανε και η προηγούμενη·
είναι σαφές. Εχω την εντύπωση με αφορμή την
επένδυση στο Ελληνικό, στον Αστέρα, έχουμε αλ-
λαγή του χάρτη. Είναι σε εξέλιξη. Ετσι θα ξαναμοι-
ραστεί η πίτα και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.
Νομίζω ότι είναι βασικό χαρτί να υπάρχει η γνωμοδό-
τηση της Πολεοδομίας. Κάτι καίει εδώ. Πολλές

φορές, γνωρίζουμε, ότι μια νομική υπηρεσία παίρνει
γνωμοδοτήσεις βάσει της πολιτικής της διοίκησης!».

«Οι συγκεκριμένοι χώροι θεωρώ ότι είναι κοινοφε-
λείς και νομίζω ότι μπορούν να παραταθούν γιατί
είναι εμπορικές μισθώσεις. Και θα πρέπει να βλέ-
πουμε και άλλα στοιχεία εκτός από το να εισπράξει
ο Δήμος. Εχουμε κακά προηγούμενα από το παρελ-
θόν. 
Διανύουμε περίεργες εποχές. Παγιωμένη απιστία σε
επιχειρηματίες και θα πρέπει όταν έχουμε σωστούς
επαγγελματίες να τους φροντίζουμε» τόνισε ο Δη-

μήτρης Κιούκης.

σ.σ. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος έχει χάσει εκατομμύ-

ρια από κακούς μισθωτές. Δεν είναι το χρήμα ο θεός,

που επικαλέστηκε ο δήμαρχος πως “δεν θέλετε πε-
ρισσότερα λεφτά για το Δήμο”; Επειδή χάσαμε τις

αξίες μας ως πολίτες φτάσαμε στη σημερινή κατάν-

τια...

Εγώ είμαι ο Πολεοδομία...

Στην εμμονή των συμβούλων να γνωμοδοτήσει η Πο-

λεοδομία, ο Δήμαρχος δήλωσε ότι παίρνει την ευ-

θύνη, ότι θα είναι αυτή που πρέπει· ότι την έχει

προφορικά...

Σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες δεν

χρωστάνε και έχουν δείξει πολύ καλό επιχειρηματικό

πρόσωπο.

― η μίσθωση του ακινήτου προέκυψε από δημοπράτηση.

― δεν χρωστάνε, πληρώνουν κανονικά τα μισθώ-

ματά τους, 

― έχουν τουλάχιστον μία δεκαετία λειτουργία

Αυτά είναι τα τρία στοιχεία άλλωστε που ζητάει και

ο νόμος προκειμένου να γίνει παράταση μίσθωσης και

τα διαθέτουν όλα.

Δαβάκης, Ματόπουλος, Κοντονής ζήτησαν αναβολή

του θέματος, προκειμένου να προσκομίσει το προ-

εδρείο γνωμοδότηση της Πολεοδομίας, κάτι που δεν

έγινε δεκτό. Καταψηφίστηκε με 14 όχι στην αναβολή

και 10 ναί.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση (Κιούκης, Βαλάτας, Κοντο-

νής, Σίνα, Κασιδόκωστας Ν., Μπελετσιώτης, Δρόσος,

Δαβάκης, Ματόπουλος, Πασακυριάκος) καταψήφισαν

τη δημοπράτηση.

Η υπόθεση όπως δείχνουν τα πράγματα θα κριθεί στα

δικαστήρια, κάτι που επικαλέστηκε και ο δήμαρχος,

βγαίνοντας όλοι ζημιωμένοι. Και οι επιχειρηματίες και

ο δήμος και η κεντρική διοίκηση, που θα ασχοληθεί.

Αννα Μπουζιάνη

“Aγνάντι” και “Λασίθι” στο ...σφυρί; 

Μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής 3Β

καταγγέλει η αντιπολίτευση

"memORIA"
Το μεγαλύτερο ναυάγιο της Μεσογείου

στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο "Άρτεμις"

Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940,

ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), σε συνεργασία με το

Θέατρο «ΠΕΡΙΑΚΤΟΙ», συνδιοργανώνουν  την παρου-

σίαση του ντοκιμαντέρ «memORIA» του συντοπίτη Γιώρ-

γου Ιατρού, το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 8

μ.μ., στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Νικολάου και Κων/νου

Μεθενίτη”, στον 1ο όροφο του Δημοτικού Κινηματοθεά-

τρου Μαρκοπούλου «Άρτεμις» (οδ. Γιαννάκη 5, Μαρκό-

πουλο).

Στις 12 Φεβρουαρίου 1944, το ατμόπλοιο «Oria» βυθί-
στηκε έξω από το νησί του Πατρόκλου, κοντά στο Σούνιο,
παρασύροντας στο βυθό περίπου 4.000 Ιταλούς στρατιώ-
τες, αιχμαλώτους των Γερμανών, καταγράφοντας το μα-
κάβριο ρεκόρ του μεγαλύτερου ναυαγίου της Μεσογείου.
Στην παρουσίαση του ντοκιμαντέρ, που τιμήθηκε με το Α΄
Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κρήτης (Ιεράπετρα), το
κοινό θα έχει την ευκαιρία, 72 ολόκληρα χρόνια μετά, να
γνωρίσει το ιστορικό πλαίσιο και τις συνθήκες του τραγι-
κού συμβάντος, για να κατανοήσει το μέγεθος της απώ-
λειας από τους ίδιους τους επιζώντες μάρτυρες, όπως και
από τις συγκλονιστικές εικόνες των απογόνων των αγνο-
ουμένων, που προσέγγισαν την περιοχή του ναυαγίου, για
να αποτίσουν φόρο τιμής.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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To έκτο και έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης του

Δημοτικού Συμβουλίου 3Β, την Τετάρτη 19 Οκτω-

βρίου, αφορούσε τη «Λήψη απόφασης για τη σκοπι-
μότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου στον
παραλιακό χώρο του Μεγ. Καβουρίου Βουλιαγμένης
στη θέση Α και Β».
Το θέμα εισηγήθηκε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δή-

μαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, προκειμένου να

αποφασίσουν να δημοπρατήσουν δύο νέες καντίνες,

που θα ανεγερθούν πίσω από το παραλιακό μονοπάτι,

όπως είχε αποφασίσει,  η τότε Δημοτική Αρχή Βου-

λιαγμένης, κάνοντας μίαν ιστορική αναδρομή, για το

πώς ξεκίνησε η εγκατάσταση της Κοινοπραξίας στις

τρεις καντίνες.

Οι καντίνες αυτές υπήρχαν, αλλά επειδή είναι σε

άθλια κατάσταση, η τότε Δημοτική Αρχή Βουλιαγμέ-

νης αποφάσισε να τις μετακινήσει πάνω από το πα-

ραλιακό μονοπάτι και έτσι έγινε η δημοπρασία και η

σύμβαση με την Κοινοπραξία.

Οταν όμως άρχισαν να στήνουν τις νεές καντίνες, ρί-

χνοντας μπετά, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Βουλιαγ-

μένης προσέφυγε στα δικαστήρια γιατί έκρινε ότι η

περιοχή ήταν δασική.

Ετσι σταμάτησε η κατασκευή των νέων καντινών και

συμφώνησε ο Δήμος με τους  μισθωτές  να χρησιμο-

ποιούν τις παλιές καντίνες.

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος, ο Δήμος Βουλιαγμέ-

νης έβαλε πολύ μεγάλα ποσοστά 10% αύξησης το

χρόνο και έτσι δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ υψηλό

τίμημα, που σήμερα μπορεί να φθάνει τα 160.000

ευρώ το χρόνο για κάθε καντίνα. 

(σ.σ. από καταστηματάρχη της Βουλιαγμένης πάντως

που βρισκόταν στο δημοτικό συμβούλιο δεν ακού-

στηκε υψηλό το αντίτιμο για την περιοχή).

Συνεχίζει ο δήμαρχος: Δεν υπήρχε σύμβαση για τις

κάτω καντίνες. Ο Δήμος άλλαξε μια - δυο φορές τις

χρεώσεις που είχε από τέλος κατάληψης κοινοχρή-

στου σε μίσθωμα, ενώ δεν υπήρχε μισθωτική σύμ-

βαση. Υπήρχε μία ιδιόρυθμη διαχείριση λόγω της

κατάστασης και αυτό οδήγησε τις υπηρεσίες να πάνε

με το γράμμα του νόμου βεβαιώνοντας σειρά οφει-

λών που έφθασαν σε δυσθεώρητα ύψη, στα 2.200.000

ευρώ συν τις προσαυξήσεις.

Απο πλευράς του Δήμου υπήρξαν πολλές προσπά-

θειες διοικητικής αποβολής, από πλευράς της Κοινο-

πραξίας και προσφυγές στα δικαστήρια όπου ζητάνε

αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Η σύμβαση που υπεγράφη το 2004 μπορεί να υλοποι-

ηθεί, χωρίς νομικό κώλυμα, στις αρχές του 2016.

Έχουν γίνει αγωγές από την Κοινοπραξία και προ-

σφυγές από το Δήμο ( περίπου 45) και βρίσκονται στα

δικαστήρια με πρωτοβουλίες και των δύο πλευρών,

αλλά και κατασχέσεις ύψους περίπου 500.000 ευρώ. 

Προσπαθήσαμε - είπε ο δήμαρχος - να βρούμε συμβι-

βαστική λύση, σύννομη και συμφέρουσα, για πάνω

από ένα χρόνο με δεκάδες συναντήσεις, αλλά δεν

έγινε εφικτό.  Δεν έχουν πληρώσει από τον Αύγου-

στο του 2012 και ο δήμος δεν έχει εισπράξει από τις

εγκαταστάσεις, με την επιχειρηματολογία της Κοινο-

πραξίας  ότι έχουν δώσει περισσότερα από όσα πρέ-

πει και δεν σκοπεύουν να πληρώσουν έως ότου

αποφανθούν τα δικαστήρια.

Και συνεχίζει ο δήμαρχος: “Καταλήξαμε περίπου πριν
3 εβδομάδες να καταθέσει η Κοινοπραξία αίτημα συμ-
βιβαστικής επίλυσης διαφοράς, το οποίο ακολουθεί
ένα μεγάλο κομμάτι των ρυθμίσεων που είχαμε συ-
νεννοηθεί με τους επιχειρηματίες και φτάνει να προ-
τείνει κάποια ποσά που θα καταβληθούν εφάπαξ και
συγχρόνως μία διόρθωση των μελλοντικών καταβο-
λών, που για να είμαστε πραγματιστές έχουν φύγει
από τη σφαίρα του λογικού». 

Η πρόταση που κατέθεσε η Κοινοπραξία είναι.

― Να καταβάλει 135.000 € σε 3 ημέρες από τη συμφωνία

― Να καταβάλει άλλα 135.000 € σε 3 έως 5 δόσεις.

Σημειωτέον ότι η Κοινοπραξία ζητάει 12 εκατομμύρια €!

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατέθεσε εγγρά-

φως τις απόψεις της, σύμφωνα με τις οποίες θεωρεί

την πρόταση του μισθωτή, ως μη συμφέρουσα για το

Δήμο, αλλά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση την

απέρρριψε, αφού το καθαρό ποσό που οφείλει η Κοι-

νοπραξία είναι 2.200,000 ευρώ. 

Επίσης ζητάει να προχωρήσει η Κοινοπραξία στην

ανέγερση των νέων καντινών θέτοντας ως εγγύηση

προσκύρωση ακινήτου... 

Η Νομική Υπηρεσία εγείρει σειρά από νομοτυπικές

διαδικασίες, του τύπου ποιος νομιμοποιεί, ποιος πα-

ραιτείται και δηλώνει ότι η πρόταση της Κοινοπρα-

ξίας δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα του Δήμου.

Η Κοινοπραξία έστειλε εξώδικο στο Δήμο για να μην

πάρουν απόφαση στο παρόν δημοτικό συμβούλιο και

να παρευρεθούν για να καταθέσουν τις δικές τους

απόψεις.

Ισχυρίζεται δε στο εξώδικο ότι οι οφειλές της για τις

καντίνες ανέρχονται συνολικά στα 3.597,829 ευρώ.

σ.σ. παρευρέθη στη συνεδρίαση ο δικηγόρος της Κοι-

νοπραξίας.

«Μας βάζετε το εξευτελιστικό τίμημα των 135.000
ευρώ. Είναι εξευτελισμός», επεσήμανε ο αντιδήμαρ-

χος Παν. Σωτηρόπουλος. Ο μόνος από την πλειοψη-

φία που άρθρωσε λόγο!

Προφανώς ο δήμαρχος δεν είναι αυτός μόνον η Πο-

λεοδομία και η Νομική Υπηρεσία, όπως δήλωσε, αλλά

και η πλειοψηφία! Ενός ανδρός αρχή! Του έχει μείνει

φαίνεται από το αεροσκάφος κατά την προσγείωση.  

Οι σύμβουλοι της Μειοψηφίας εξέφρασαν την απορία

πώς θα πάρουν απόφαση χωρίς να έχει καταλήξει η

υπόθεση.

«Και ποιος θα ενδιαφερθεί να μισθώσει κάτι που δεν
ξέρει αύριο αν θα μπορέσει να το λειτουργήσει», εξέ-

φρασε την απορία του ο Θάνος Ματόπουλος.

«Το πουκάμισο που είναι άδειο και πρέπει να γεμίσει
ελπίζω να μην είναι έξτρα - έξτρα λαρζ, κύριε δή-
μαρχε», σημείωσε ο Κώστας Πασακυριάκος, ο

οποίος καταψήφισε δηλώνοντας ότι εμείς ως «“Λαϊκή
Συσπείρωση” δεν θέλουμε σε κανένα επιχειρηματικό
σχήμα να παραδίδεται δημοτική περιουσία».

Τέλος η πρόταση του δημάρχου για δημοπράτηση

των καντινών που θα ανεγερθούν, πέρασε μόνο με

τους συμβούλους της πλειοψηφίας...

σ.σ. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά η υπό-

θεση αυτή θα έχει πολύ μεγάλο μάκρος και ο Δήμος

θα χάνει συνεχώς χρήματα. Και μου γεννάται η απο-

ρία. Αφού δεν εισπράττει και αφού έχει πάρει το πρά-

σινο φως από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την

ανέγερση των νέων καντινών, γιατί αύριο κυριολε-

κτικά αύριο δεν γκρεμίζει τις παρούσες για να μην

αυξάνονται τα ελλείματα του Δήμου;

Αννα Μπουζιάνη

Καντίνες Καβουρίου, ο μεγάλος ασθενής

Με τεράστιες οικονομικές απώλειες για το Δήμο 3Β
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Στο τότε παιδικό μυαλό μου, ο Δράκος φάνταζε
σαν το υπερφυσικό το ξωτικό που έτρωγε παι-
διά, αλλά  και μεγάλους.
Λέγανε ακόμα  πως ο δράκος πολλές φορές
κρυμμένος   κοντά   σε κάποιο   πηγάδι ή  και
πηγή, δεν άφηνε το νερό να φτάνει στην πόλη. 
Στην Εύβοια μάλιστα ακούγεται από τους παλι-
ούς και μια περίεργη τόσο τρομαχτική όσο  και
ερωτική  ιστορία. 
Κάποτε ένας δράκος   φοβερός, αγάπησε μια

αρχοντοπούλα. Την παραφύλαγε στη βρύση και
την άρπαξε μαζί με το σταμνί της. Γρήγορα την
έφερε στο “δρακόσπιτo”  το μικρό εξοχικό του,
που κρατούσε στα Ρούκλια και εκεί μέσα την
έδεσε και την φυλάκισε.   
Ολόκληρη την ημέρα, την δύστυχη την κρατούσε
μοναχή και κλειδαμπαρωμένη. 
Το βράδυ  ο δράκος ερχόταν, κλεινόταν μαζί της
στο δρακόσπιτο εκείνο το εξοχικό,  που είπαμε
και ήταν μακρυά από το δρακόσπιτο το καλό και
μεγάλο που είχε στο βουνό της Όχης για την οι-
κογένειά του. 
Μαζί της καθώς πάλι λένε, αλλά και ποιός  όντως
να ξέρει, ολονυχτίς  μαζί της παιχνίδιζε! 
Αλλά και για το αν παιχνίδιζε και εκείνη, ποτέ
κάτι τέτοιο  δεν έχει ακουστεί  και μάρτυς μου ο
θεός.  Πριν δε να χαράξει η αυγή, εκείνος δη-
λαδή ο δράκος, την ξανάδενε, κλειδαμπάρωνε
πάλι την πόρτα, ανέβαινε στο άλογό του κα
έφευγε. Μόλις έφευγε ο δράκος, εκείνη δηλαδή
η αρχοντοπούλα, άρχιζε να ξεφωνίζει. Όλη τη
νύχτα όμως απορροφημένη δεν θέλω να  φαν-
ταστώ από τι, δεν ξεφώνιζε για βοήθεια.
Ξεφώνιζε όμως το πρωί και  μόλις έμενε μοναχή
της,  ίσως  δε από φόβο, αλλά εγώ  πιστεύω πως
περισσότερο  για να την ακούσει ο αδελφός  της
και να τρέξει κοντά της.

Ο αδελφός της αρχοντοπούλας που ήταν φυλα-
κισμένη από τον δράκο τον τρομερό, αλλά
οπωσδήποτε ερωτύλο και ερωτύλο  θα τον
έλεγα, γιατί αν δεν ήταν τέτοιος, γιατί δεν την
έτρωγε από την αρχή σαν δράκος που ήτανε.   Ο
αδελφός λοιπόν όταν   άκουσε τις γοερές φωνές
της  ταράχτηκε.
Και άρχισε να τρέχει κοντά της. Και έτρεξε πολ-
λές φορές.
Γιατί  μόλις έφτανε, ο δράκος είχε ήδη φύγει. 

Είχε φύγει πριν από το χάραμα και πάντα την
ίδια ώρα.  
Και όχι συμπτωματικά,   αφού πάντα τον ξυ-
πνούσε το ίδιο του  το άλογό.
Ο δράκος δηλαδή, κάθε βράδυ  έβαζε στο παχνί
του ζώου,  τόσο κριθάρι όσο χρειαζόταν για να
πεινάσει πολύ πριν  να ξημερώσει.
Το άλογο  μόλις έμενε χωρίς τροφή, διαμαρτυ-
ρόταν, και με  δυνατές φωνές ξυπνούσε τον
δράκο.
Έτσι όταν έφτανε το παλικάρι, ο αδελφός αυτός
που πολεμούσε για την χαμένη τιμή της αδελ-
φής του, εύρισκε τον δράκο φευγάτο, αλλά και
άφηνε την αδελφή πάντοτε φυλακισμένη.  Γιατί
σκοπός δεν ήταν να απελευθερωθεί η αδελφή,
αλλά όπως είπαμε προείχε η απωλεσθείσα τιμή
και αυτή θα ξεπλυνόταν μοναχά με το σκότωμα
του δράκου. 
Αυτό επαναλήφθηκε πολλάκις. Θά ‘λεγε μάλιστα
κανείς κακόγλωσσος ότι αφού  ολόκληρη τη
νύχτα η αρχοντοπούλα την περνούσε με τον
δράκο  εν σιγή  και συναινέσει και μόλις ο δρά-
κος έφευγε σαν να την έπιαναν οι τύψεις;

Η αρχοντοπούλα όμως που  σαν γυναίκα  δεν
ήταν κουτή, το καλοσκέφτηκε. Μια νύχτα λοιπόν,
που ο δράκος αποκαμωμένος ξεχάστηκε και
άφησε την πόρτα ξεκλείδωτη, η κοπελιά πήγε
στο παχνί του αλόγου και  του έβαλε πολύ πε-
ρισσότερο κριθάρι.  Τόσο που να ξημερώσει και
το άλογο να έχει αρκετό για να τρώγει  και να
μην πεινά, ώστε να  ξεφωνίζει και  να ξυπνά το
αφεντικό από τα χαράματα.  
Θα μου πείτε αφού η αρχοντοπούλα βρήκε την
πόρτα ξεκλείδωτη και τον δράκο κοιμισμένο,
γιατί δεν πήρε το δρόμο να φύγει. Αν το έκανε
όμως δεν θα σταματούσε εδώ το παραμύθι;
Άλλωστε όπως είπαμε και  κατά το παραδοσιακό
έθιμο για  να ξεπλυθεί η τιμή της,  έπρεπε πρώτα
να σκοτωθεί ο δράκος. 

‘Έτσι εκείνο το ιστορικό  ξημέρωμα το άλογο δεν
ξεφώνισε,  και ο δράκος δεν ξύπνησε. Και  τότε
ο αδελφός μαζί με το σκύλο του, τον πιάσανε
στον ύπνο.
Ο δράκος,  δράκος μεν  αλλά  και ποιός δεν

σκιάζεται  όταν τον ξυπνούν  οι απειλές του
αδελφού της κόρης της ατιμασθείσης  και συ-

νάμα ένας  ο σκύλος να τρίβει τα σουβλερά του
δόντια στη μούρη σου;
Καταφοβισμένος   λοιπόν τότε ο δράκος  ξεπε-

τάχτηκε και σαν χαμένος ανέβηκε στη στέγη για
να σωθεί.
Η στέγη παλαιά και λόγω καιρού  καταταλαιπω-
ρημένη και σαθρά  δεν άντεξε στο αναπάντεχο
βάρος, υποχώρησε και ο δράκος έπεσε και σκο-
τώθηκε. Σκοτώθηκε και δεν  ανασαίνει πια.
Και με αυτό το αίσιο τέλος  η τιμή της κόρης ξε-
πλύθηκε. 

Λένε και άλλες ιστορίες, αλλά εδώ το ζητούμενο
είναι οι δράκοι  και αυτοί δεν είναι άστεγοι  και
νομάδες περιπλανώμενοι, αλλά έχουν τα δικά
τους σπίτια, που τα λένε οι ντόπιοι  “δρακό-
σπιτα”,  που είναι χτισμένα στις βουνοκορφές.
Μοναχά  δε στην Εύβοια    μετρούν δώδεκα, ενώ
μαζί με τα άλλα  των άλλων περιοχών να αριθ-
μούν εικοσιπέντε. 
Είναι  ακόμη  όλα   χτισμένα  με τεράστιες πέ-

τρες, χωρίς κανένα θεμέλιο και στημένα κόντρα
στους αέρηδες επάνω   σε βουνοκορυφές απρό-
σιτες   και απομονωμένα  να δεσπόζουν επάνω
από τον κάμπο η τη θάλασσα.
Τα βλέπουν το βράδυ οι ντόπιοι οι γέροι στα
όνειρά τους, ξυπνούν και σταυροκοπιούνται.
Τους λένε οι πιο νέοι ότι όλα είναι ψέματα και οι
φόβοι τους υπερβολικοί  αφού  και πολλά από
αυτά τα κτίσματα έχουν κατά καιρούς  χρησιμο-
ποιηθεί και σαν στάνες, αλλά δεν τους ακούνε. 
Άσχετα όμως με τους μύθους και τις φανταστικά
πλασμένες λαϊκές ιστορίες, φαίνεται πως  τα
“δρακόσπιτα” έχουν μια ιδιαίτερη δομική τεχνική. 
Κατ΄ αρχήν είναι όλα χτισμένα σε βουνοκορυ-
φές, όπως ήδη έχει ειπωθεί,  με πλάκες πέτρινες
μεγάλες, διαστάσεων 4 μ. επι 2 μ επι 0,30 ή 0,20
μ.,  πιθανόν παρμένες απο κάποιο κοντινό λατο-
μείο.  Δεν υπάρχει γνώση ή και ένδειξη  με ποιό
τρόπο  μπορεί να μεταφέρθηκαν ή και να σύρθη-
καν. Ακόμη δεν γνωρίζομε το πώς έγινε η ανύ-
ψωσή τους για το χτίσιμο. 
Το κτίσμα συνήθως  δεν  φτάνει στο  ένα μέτρο
επάνω από το έδαφος, δεν έχει ιδιαίτερη θεμε-
λίωση, οι πλάκες είναι απλά ακουμπισμένες στον
σκληρό βράχο. Το κτίσμα είναι κατά βάση ορθο-
γώνιο και σπανιότερα στρογγυλευμένο.

Η τοιχοποιία είναι διπλή  και φαίνεται συνήθως
να δίνει ένα πάχος όχι μικρότερο του μέτρου  Το
κτίσμα δεν έχει περίσσια ανοίγματα.  Μοναχά
μια είσοδο  και μάλιστα στη μεγάλη πλευρά του
ορθογωνίου  κατ΄ αντίθεση προς τους ναούς που
βρίσκεται στην μικρότερη. Ακόμα ένα   άνοιγμα
στη στέγη για να φεύγει  ο καπνός προφανώς,
που σκεπάζεται όμως με μια άλλη κινητή πλάκα.  
Κατά την δόμηση  των τοίχων η μια πλάκα τοπο-
θετείται επάνω στην άλλη  χωρις να παρεμβάλ-
λεται συνδετικό υλικό συγκράτησης  ή και πηλός
όπως στα Κυκλώπεια τείχη, παρά μόνο σφηνοει-
δείς μικρές πέτρες για σταθερότητα ή και μικρή
κλίση ενώ  το υπερκείμενο βάρος δίνει μια πε-
ραιτέρω  στερεότητα και συγκράτηση.

Οι ογκόλιθοι- πλάκες  του εξωτερικού τοίχου
είναι λιγότερο λαξευμένοι από τους ογκόλιθους

του εσωτερικού. 
Οι εσωτερικοί λίθοι είναι  με ιδιαίτερη επιμέλεια
λαξευμένοι και λειασμένοι αφήνουν δε εσοχές
κατά διαφορετικά ύψη, σαν τετράγωνα η τρί-
γωνα ράφια για οποιαδήποτε.   
Οι ανώτερες πλάκες στο πάνω μέρος του τοίχου
αφήνονται  προοδευτικά να γλιστρούν στις υπο-
κείμενες προς τα μέσα  δίνοντας μαζί με τις αν-
τίστοιχες των άλλων τοίχων μια περιφερική
προεξοχή  που επιτρέπει και αφήνει στο κέντρο
ένα ορθογώνιο άνοιγμα, αυτό ακριβώς που όπως
πάνω, για τον καπνό αναφέρθηκε. 
Θα πρέπει να λεχθεί ότι αυτές οι πλάκες που
προορίζονται για την στέγη δέχονται από κάτω
τους μια σφήνα που τους δίνει μια αναγκαία κεν-
τρική κλίση.  
Ακόμη ότι στο όλο κτίσμα ο κάθε τοίχος έχει

πάντοτε πέντε πλάκες. Πράγμα που αποτελεί
ένα ιδιάζον γνώρισμα τεχνικής που παρατηρείται
σαν κανόνας σε όλα τα δρακόσπιτα. 
Η είσοδος προσανατολίζεται, όπως και αυτό ει-
πώθηκε, στο μεγαλύτερο πλάτος του ορθογω-
νίου. Χτίζεται με δυο ογκόλιθους σε παραλληλία
παραστάτες που τους καλύπτουν εν είδει στεγά-
στρου μεγάλες και ογκώδεις πλάκες    
Θα πρέπει ίσως να επισημανθεί ότι το κάθε δρα-
κόσπιτο, εκτός από τις γενικές του αρχές, που
συν τοις άλλες είναι η αποκλειστική  δόμηση από
ογκόλιθους χωρίς την παρεμβολή ετερογενούς
συνδετικού υλικού, παρουσιάζει και  κατά τό-
πους κάποιες δευτερεύουσες γνωριμίες, αλλά
αυτό είναι θέμα αποκλειστικό του ειδικού μελε-
τητή.
Εδώ στο σημερινό άρθρο η προσπάθεια έγινε

για  να δοθεί μια γενική εικόνα, μια κάποια προ-
σέγγιση επάνω σε ένα θέμα, που γνώρισα μετά
από την υπόδειξη  του  κυρίου  Ελευθερίου    Γε-
ωργίου, φίλου και μέλους του “Αττικού”, εξ ού
και πολλάς χάριτας του οφείλω. 
Φαίνεται   λοιπόν,  ότι εκεί στα “δρακόσπιτα”
κατά την παράδοση κατοικούσαν  οι Δράκοι. 
Μυθολογικά, ο δράκος ανάγει την καταγωγή του
στον προγονικό “Δράκοντα” μια ακαθόριστη αρ-
χαϊκή θεότητα που ειρωνικά  έπαιζε ανάμεσα
στον λατρευτικό χώρο και στο φαντασιωμένο
παραμύθι.  
Ο Δράκων σε αρχική θεώρηση, έδινε τη μορφή
του τρομερού εκείνου  οφιοειδούς τέρατος που
απαιτούσε τη λαϊκή λατρεία του. 
Αργότερα  σε εξέλιξη όπως άλλωστε ειπώθηκε,
ο Δράκων έγινε Δράκος, παίρνοντας  εξωτερικά
μια   παραπλανητική  ανθρώπινη μορφή,  κρατών-
τας όμως μέσα του το απαίσιο μιας σκληρής και
απάνθρωπη ψυχής.

Τα χρόνια περνούν, πέρασαν, οι καινούργιες θρη-
σκείες έσβησαν  τον δράκοντα σαν θεότητα, και
τον έκαναν δράκο, το αρχέγονο όμως θανατερό
στοιχείο δεν χάθηκε και σήμερα  εξακολουθεί να
φωλιάζει μεταλλαγμένο στην παραπλανητική
μορφή του δράκου ανθρώπου.
Φαίνεται τελικά πως κάτι ξέρουν οι σοφοί γέροι
από την Εύβοια, που όταν δουν στο όνειρό τους
δράκο, ή  και ξύπνιοι ακούσουν κάτι  να λένε γι΄
αυτόν,  δεν παύουν να σταυροκοπιούνται.

Ο Δράκος, το σπίτι  του  Δράκου

και  τα δρακόσπιτα στην Εύβοια 

γράφει ο γιάννης κορναράκις τoυ μάνθου

Δημοκρατία ή φασισμός;

Με βάση την πολιτική επιστήμη, προϋπόθεση Δημοκρατίας

είναι η θεσμοποίηση της Κοινωνίας.

Σήμερα όμως επειδή ακριβώς ΔΕΝ έχουμε Δημοκρατία, ο

όρος Κοινωνία ή κοινωνικός χρησιμοποιούνται και προ-

ωθούνται από τους πολιτικούς για να υποδηλώσουν ελε-

ημοσύνη προς τους πολίτες.

Π.χ. "κοινωνικό παντοπωλείο", "κοινωνικό ιατρείο". κ.ο.κ.

Απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί του δεν

υπηρετούν την Κοινωνία αλλά ένα σύστημα στον αντίποδα

της Δημοκρατίας, άρα φασιστικό.

Οι Έλληνες δεν ψηφίζουν, απλά επιλέγουν μεταξύ αυτών

που υποδεικνύει το σύστημα. Αυτό το σύστημα πρέπει να

ανατραπεί. 

Οι Έλληνες, δεν ψηφίζουν με την αληθινή έννοια της

ψήφου. 

Οι Έλληνες απλά καλούνται να νομιμοποιήσουν, δηλαδή

να επιλέξουν μεταξύ εκείνων των επιλογών που προτεί-

νουν οι μηχανισμοί του συστήματος.

Αυτό το σύστημα παράγει σκουπίδια, δεν παράγει φιλοδο-

ξία, άρα δεν παράγει προσωπικότητες· τις αποκλείει.

Το φωνάζω χρόνια τώρα ειδικά στους συναγωνιστές του

αγώνα για το μητροπολιτικό πάρκο στο Ελληνικό· τότε

κατά πλειοψηφία συμπαθούντες τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυ-

χώς .... "φωνή βοώντος"!

Τα παραπάνω δεν είναι παρά

συμπέρασμα κοινής - απλής λο-

γικής;

Συναγωνιστές, τι λέτε τώρα;

Μήπως είχα δίκιο;

Και ξέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά του φασισμού και

του φασίστα είναι η άρνηση των συμπερασμάτων απλής-

κοινής λογικής!

Γιώργος Κοντογιώργης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
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Δεν καταλάβατε!
Ξαναψηφίστε!!!

Στη συζήτηση, των ποσοστώσεων για την ΚΕ, ανα-

φερόταν εισηγητικά ότι παραμένει σε ισχύ η πρό-

βλεψη του καταστατικού, μόνο το 25% των μελών να

είναι έμμισθα κυβερνητικά στελέχη (υπουργοί, γενι-

κοί γραμματείς υπουργείων ή πρόεδροι οργανισμών).

Από αυτήν την ποσόστωση εξαιρούνται οι βουλευ-

τές, ως αιρετοί. Ωστόσο, όταν ήρθε η ώρα της σχε-

τικής ψηφοφορίας, το σώμα απέρριψε την

εισηγητική πρόταση και ψήφισε στο 25% να περι-

λαμβάνονται και οι βουλευτές.

Αυτό δεν άρεσε στον Τσίπρα και απευθυνόμενος

στους συνέδρους τους είπε ότι μάλλον δεν καταλά-

βατε, γι’ αυτό να ξαναγίνει ψηφοφορία!

Ετσι και έγινε και τελικά το αποτέλεσμα άλλαξε.

Τώρα, δύο τινά υπάρχουν. Ή οι σύνεδροι είναι όντως

ανίκανοι να καταλάβουν και επομένως πολύ περισ-

σότερο να κυβερνήσουν ή ο Τσίπρας είχε άλλα στο

μυαλό του...

Ο ...βολεμένος!
Ο διορισμένος διοικητής του ΟΑΕΕ, Δημήτρης Τσα-

κίρης, ιδιαίτερα προκλητικός, απαντώντας σε ασφα-

λισμένον ελεύθερο επαγγελματία, που έθεσε το

εύλογο ερώτημα: «δεν υπάρχει κίνητρο για εργασία
όταν ένας επιχειρηματίας καλείται να πληρώσει το
80% του εισοδήματος του σε φόρους και εισφορές»,

απάντησε: «όποιος δεν μπορεί και το θεωρεί πατριω-
τικό, ας πάρει την οικογένεια του και ας πάει στη
Βουλγαρία».
Η “συνομιλία” έγινε σε ημερίδα του Οργανισμού, στη

Φλώρινα. 

Βέβαια ο ...βολεμένος δεν έχει δουλέψει ελεύθερος

επαγγελματίας, για να καταλάβει τον βιοπαλαιστή

μικρό επαγγελματία.  Υποθέτω ότι είναι από τα παι-

διά της ...αφισοκόλησης...

Γι’ αυτό βουλιάζουμε!

Ο δικτάτορας Ερντογάν 
Ο φασισμός του Ερντογάν δεν έχει προηγούμενο.

Δεκάδες δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται καθημε-

ρινά, δεκάδες μέσα ενημέρωσης κλείνουν. Το κράτος

δικαίου είναι μόνο στη φαντασία! Τα ανθρώπινα δι-

καιώματα θεωρείται ...ανέκδοτο.

Κι όμως η Ε.Ε. την βάζει σιγά σιγά μέσα στους ...κόλ-

πους της.

Θα μου πείτε, είναι η Ε.Ε. δημοκρατική; 

Και είναι γεγονός ότι η Ε.Ε. ρέπει προς το φασισμό.

Ήδη χώρες της Ε.Ε. έχουν ακροδεξιές κυβερνήσεις

και τα ποσοστά ανεβαίνουν καθημερινά. 

Κάπως έτσι δεν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία;;;

“Θα χάνανε τις καταθέσεις
τους τα λαϊκά στρώματα”

Και μην ξανακατηγορήσει κανείς τον Αλέξη για κωλο-

τούμπα. Δεν φτάνει που μας έσωσε από τις Τράπεζες

και δεν χάσαμε τις καταθέσεις μας, τον κατηγορούμε κι

από πάνω.

Το τόνισε στο Συνέδριό τους: «η έξοδος της Ελλάδας
από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό
σχέδιο. ...θα σήμαινε και την απώλεια των καταθέσεων
των λαϊκών στρωμάτων στις τράπεζες, που δεν τις
είχαν βγάλει στο εξωτερικό». 
Γι’ αυτό θυσιάστηκε και συνεχίζει να θυσιάζεται...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αν ακολουθούσαμε τον Ηρακλή στα ταξίδια του θα γνωρί-

ζαμε σχεδόν όλο τον κόσμο, αφού ταξίδεψε σε πολλά μέρη

της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής, της Ασίας και της

...Αμερικής!

Ήταν ο σπουδαιότερος ήρωας των Ελλήνων, αναγνωρισμέ-

νος ως σωτήρας και λυτρωτής, για όσα τους πρόσφερε, σώ-

ζοντας και λυτρώνοντάς τους από ακραία καιρικά

φαινόμενα, αρρώστιες και εχθρούς!

Ήταν ημίθεος, γιατί ήταν γιος του Δία και έγινε αθάνατος,

μετά τον βασανιστικό του θάνατο και την ανάληψή του

“στους ουρανούς”!

Ταξίδεψε στον Καύκασο και ελευθεύρωσε τον Τιτάνα Προ-

μηθέα, από την τιμωρία που του είχε υποβάλλει ο Δίας,

επειδή έκλεψε από τους θεούς το φως της γνώσης και το

έδωσε στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι να το

δεχτούν και γι’ αυτό αλληλοκαταστρέφονται!

Ο Πλάτωνας στον “Τίμαιο” και “Κριτία”, αναφέρει για την εκ-

στρατεία του Ηρακλή εναντίον της Λιβύης (Β. Αφρική) και

της Ατλαντίδας, γύρω στα 9.560 π.Χ. με 400.000 στρατό για

να απαλλάξει τους Έλληνες από τις καταστροφικές επιδρο-

μές των Λιβύων, τους οποίους νίκησε και η Ατλαντίδα βυθί-

στηκε μέσα σε μια νύχτα!!

Έλαβε μέρος, με τους Μινύες Αργοναύτες, για να πάει στην

Κολχίδα με την Αργώ, για να εντοπίσει φλέβα χρυσού, ενώ

η κωδικοποιημένη έννοια της Μυθολογίας, αναφέρει ότι

πήγε για το χρυσόμαλλο δέρας, αλλά τελικά προτίμησε να

πάει στη Νέα Γη του Καναδά, να ιδρύσει αποικία και με τη

βοήθεια των τεχνοκρατών και πανεπιστημόνων Μινύων,

απογόνων των Πελασγών και προγόνων των Ελλήνων,

άνοιξε ορυχεία χαλκού και χρυσού, τα οποία συνέχιζαν να

εργάζονται μέχρι την πτώση του Μυκηναϊκού πολιτισμού!

Τα ανωτέρω αποδείχθηκαν αληθή με τη μέθοδο του ραδιε-

νεργού άνθρακα (C) 14 και με την επιστημονική γνώμη του

αξιότιμου κ. Ηλία Μαριολάκου επίτιμου καθηγητή Γεολογίας

και μέλους του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, κατά

τον οποίο ο Ηρακλής πήγε στις Ινδές, στην Αιθιοπία, στη

Γροιλανδία και στο τέλος στη Νέα Γη της Αμερικής, χιλιετίες

πριν την ...ανακαλύψει ο Χριστόφορος Κολόμβος!!

Στη Μεσοποταμία ίδρυσε ελληνική αποικία της οποία οι από-

γονοι ήταν οι Σουμέριοι, οι οποίοι ανέπτυξαν μεγάλο πολι-

τισμό και δακρίθηκαν στα Μαθηματικά και στην Αστρονομία,

γιατί είχαν ελληνικό DNA και ήταν ο μόνος Μονοθεϊστικός

λαός της περιοχής, που έψελνε τους Ορφικούς ύμνους στα

Ελληνικά! 

Ο Ηρακλής πέρασε από το Γιβραλτάρ και από τότε ονομά-

στηκε το πέρασμα “Ηράκλειες Στήλες” , ενώ έδωσε το

όνομά της γυναίκας του Πυρήνης στα Πυρηναία Όρη και

στη χερσόνησο έδωσε το όνομα του γιού του Ίβηρα και ονο-

μάστηκε Ιβηρική χερσόνησος.

Στην ελληνική Μυθολογία και γραμματεία, συναντάμε σε

διαφορετικά χρονικά διαστήματα, το όνομα του Ηρακλή και

σε άλλους σπουδαίους ήρωες! Τα ταξίδια του Ηρακλή είναι

τόσα πολλά, που είναι αδύνατον να τα αναφέρουμε σ’ ένα

μικρό κείμενο, γι’ αυτό “κάνουμε μνεία” μόνο στα μεγαλύ-

τερα!

Ένας άλλος σπουδαίος ταξιδιώτης ήταν ο Έλληνας θεός

Διόνυσος, ο γιος του Δία, που γεννήθηκε από τον μηρό του

Δία, εκεί που τοποθετήθηκε ως έμβρυο, όταν η μητέρα του

Σεμέλη πέθανε αιφνιδίως (σ.σ. η πρώτη εξωσωματική εγκυ-

μοσύνη!!). Η Σεμέλη ήταν κόρη του γιου τού Αγήνορα ιδρυτή

της Φοινίκης Κάδμου, ο οποίος ίδρυσε τη Θήβα και αδέλφός

της Ευρώπης της μάνας του Μίνωα! Βλέπουμε ότι θεοί - βα-

σιλείς - λαός όταν μια μεγάλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικογένεια!!!

Ο Διόνυσος πήγε στην Ιβηρική χερσόνησο στην περιοχή της

Εσπέριας - την οποία ανάμεσα Πανία από το όνομα του

στρατηγού και φίλου του Πάνα. Από την έκφραση “εις

Πανία” έμεινε το όνομα Ισπανία!

Αυτά τα γράφει ο πάντα σωστός ιστορικός Πλούταρχος στο

έργο του  “Περί Ίσιδος και Οσίριδος”.

Ο Διόνυσος μετέφερε πολιτιστικά ελληνικά στοιχεία στους

Ινδούς. Τους έμαθε την καλλιέργεια της αμπέλου και την

σανσκριτική γραφή, που

είναι μόνο για τους μυημέ-

νους και γι’ αυτό ο Ινδικός πολιτισμός έχει πολλά στοιχεία

από τον πάρα πολύ αρχαιότερο ελληνικό πολιτισμό!

Οι Ίωνες Φωκαείς το 576 π.Χ. ίδρυσαν στην Ιβηρική Χερσό-

νησο λαμπρές πόλεις, όπως το Εμπόριο, την Νεάπολη ή Νά-

πολη, στην οποία υπάρχει καλά σωζόμενο Ασκληπιείο με

ένα άγαλμα του Ασκληπιού ύψους 2 μ. φτιαγμένο στη Δήλο

από Πάριο και Πεντελικό μάρμαρο. Ελληνική πολη ήταν και

το Μεροσκόπειο, αλλά και η Μασσαλία και η Νίκαια στη Γαλ-

λία και η Ελαία στην Κάτω Ιταλία και η Αλαλία στην Κορσική

και άλλες πολλές.

Οι Έλληνες της κατεστραμένης πόλης Ελίκης, από τους

βάρβαρους κατακτητές Ρωμαίους, ζουν σήμερα στην Ισπα-

νία και ονομάζονται Πομηλαδόρες Γκριέκος, καθώς και οι

Ουασκόνοι, οι γνωστοί μας Βάσκοι, που υπερηφανεύονται

για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ καταγωγή τους και για την αγάπη τους

για τους ομόαιμους αδελφούς τους Έλληνες. Δύο Βάσκοι

ευρωβουλευτές, πρότειναν και ψήφισαν υπέρ της διεθνο-

ποίησης της ελληνικής γλώσσας σε αντίθεση με τους Έλ-

ληνες ευρωβουλευτές που ψήφισαν υπέρ της ...αγγλικής και

έγινε προς τον παρόν η αγγλική διεθνής γλώσσα!

Ο Βολταίρος είχε προτείνει στην Αικατερίνη της Ρωσίας, να

καθιερώσουν την ελληνική γλώσσα των “Θεών” να μιλιέται

παγκοσμίως και να ενώνει όλους τους λαούς. Την ίδια

γνώμη είχε και ο μεγάλος ποιητής Αγγελος Σικελιανός, ενώ

η Ελληνίδα φιλόλογος, συγγραφέας και ερευνήτρια Αννα

Τζιροπούλου - Ευσταθίου, έχει αποδείξει ότι το 80 - 90%

των λέξεων των ευρωπαϊκών γλωσσών, προέρχεται από

την αρχιγένεθλο ελληνική γλώσσα! 

Τα ταξίδια, οι αποικίες και η ελληνική γλώσσα, που είναι η

αρχαιότερη και η τελειότερη όλων, έσπειραν τον πολιτισμό.

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ταξίδια, αποικίες και γλώσσα ελληνική
έσπειραν τον πολιτισμό στη Γη!
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Το διαδίκτυο έχει γίνει πλέον καθημερινότητά μας. Αυτό είναι

γεγονός. Όχι όμως για ολόκληρο τον πλανήτη. Υπάρχουν

χώρες οι οποίες είναι αποκλεισμένες από το internet κι αυτό

συνήθως λόγω θρησκευτικών ή πολιτικών συνθηκών. 

Οι απανταχού πολιτικά αποκλεισμένες ομάδες, κυρίως εθνο-

τικές και θρησκευτικές, οι οποίες βρίσκονται στο περιθώριο σε

διάφορες χώρες, έχουν μικρότερη έως μηδενική πρόσβαση και

στο διαδίκτυο.

Αυτό διαπίστωσε μια νέα διεθνής επιστημονική έρευνα, η

οποία συνέταξε τον πρώτο «χάρτη» των ομάδων εκείνων που

μένουν πίσω στην παγκόσμια διαδικτυακή επανάσταση, εξαι-

τίας σκόπιμων διακρίσεων σε βάρος τους.

Παρά τη διαρκή επέκταση του Ίντερνετ παγκοσμίως και την

εξύμνησή του ως «απελευθερωτικής» τεχνολογίας - οι ερευ-

νητές επισημαίνουν ότι πολλές κυβερνήσεις, ακόμη και στις

“δημοκρατικές” χώρες, φροντίζουν συστηματικά -δια πράξεων

ή δια παραλείψεων- ώστε οι «ανεπιθύμητες» ομάδες να μην

μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο πλήρως.

Όταν μάλιστα η κυβέρνηση μιας χώρας είναι ο μόνος ή ο βα-

σικός πάροχος των υπηρεσιών διαδικτύου, κάτι που είναι

συχνό φαινόμενο στις αναπτυσσόμενες χώρες, τότε το έργο

της είναι ευκολότερο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Νιλς Βάϊντμαν του γερμανι-

κού Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας, έκαναν τη σχετική δη-

μοσίευση στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό «Science».

Στην έρευνα συμμετείχε ο Ξενοφών Δημητρόπουλος, από το

2014 επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολο-

γιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής του Ινστιτού-

του Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

(ΙΤΕ) στην Κρήτη, ειδικός σε θέματα μετρήσεων του Ίντερνετ.

Μελετώντας ένα δείγμα άνω των 19 εκατομμυρίων διευθύν-

σεων, έβγαλαν το συμπέρασμα ότι, αν και κατά τα τελευταία

χρόνια έχει γενικά βελτιωθεί η πρόσβαση των εθνοτικών ομά-

δων της Γης στο διαδίκτυο, κάποιοι (κυρίως στις ανεπτυγμένες

δημοκρατικές χώρες) τα έχουν καταφέρει πολύ καλύτερα από

άλλους (κυρίως στις αναπτυσσόμενες).

Οι πολιτικά απομνωμένες ομάδες, που αντιμετωπίζονται με εχ-

θρότητα από την κεντρική εξουσία, έχουν κατά μέσο όρο 30%

μικρότερη προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, σε σχέση με τους

υπόλοιπους συμπατριώτες τους στη χώρα τους.

Σε ακραίες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό μπορεί να περιορι-

σθεί μόλις στο 1%, με συνέπεια για ορισμένες ομάδες, που

βιώνουν την μεγαλύτερη περιθωριοποίηση, η κατάσταση να

είναι απελπιστική.

Ενδεικτικά, στο Νεπάλ μόνο το 1% έως 2% της εθνότητας των

Μαντέζι και των μουσουλμάνων έχουν πρόσβαση στο διαδί-

κτυο, στο Περού μόνο το 4% των ιθαγενών του Αμαζονίου,

στην Ινδία μόνο το 4% του μουσουλμάνων του Κασμίρ, στις

Φιλλιππίνες το 5% των Μόρο, στην Ινδονησία το 9% των Πα-

πούα, στο Πακιστάν το 12% των Παστούν, στη Σερβία το 13%

των Αλβανών κ.α.

Η μελέτη επισημαίνει ότι ακόμη και στις δημοκρατίες, αν ορι-

σμένες ομάδες του πληθυσμού είναι πολιτικά αποκλεισμένες,

τότε αντιμετωπίζουν ψηφιακές διακρίσεις ανάλογες με εκεί-

νες που υπάρχουν σε μη δημοκρατικές χώρες, καθώς κοινός

είναι ο στόχος να «φιμωθούν» οι ανεπιθύμητες φωνές.

Οι κυβερνήσεις και άλλες αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν στην

επικράτειά τους πού θα εγκατασταθούν ή θα επεκταθούν οι

υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο (οπτικές ίνες, δίκτυα,

υπολογιστές servers κ.α.) και πού όχι.

Έτσι, στη φτώχεια και στη γεωγραφική απομόνωση συχνά

έρχεται να προστεθεί ο τεχνολογικός αποκλεισμός λόγω των

πολιτικών σκοπιμοτήτων.
techit.gr

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Οι άνθρωποι λειτουργούν πλέον περισσότερο με τη μπα-

ταρία του κινητού παρά με το μυαλό...

4 Τα παιδιά γελάνε κατά μέσο όρο 400 φορές την ημέρα,

ένας ενήλικας 15 φορές την ημέρα. Κάπου χάσαμε περί-

που 385 χαμόγελα. Ας το ψάξουμε λίγο.

4 5 ευρώ το εισητήριο για Μύκονο... Λογικά δεν θα προσ-

γειώνεται το αεροπλάνο, αλλά θα σε πετάει από πάνω και

πέφτοντας θα φωνάζεις Μύκονοοοοος!

4 Όταν στον τσακωμό σου πει εκείνη: “μάλισταα” με λίγο

παρατεταμένο αα και ήρεμη φωνή, απλά παράτα ότι κάνεις

και φύγε μαρκιά. 

“Ελευθερία”, όπου, και όσο μας συμφέρει!

“Μάτι” από 

υπαλλήλους της Apple

Υπάλληλοι της Apple σύμφωνα με δη-

μοσιεύματα, κατηγορούνται ότι είχαν

δημιουργήσει ένα παράνομο κύκλωμα

όπου έπαιρναν φωτογραφίες από τις

συσκευές των πελατών και τις διαμοί-

ραζαν μεταξύ τους.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Courier-

Mail ανέφερε ότι οι υπάλληλοι στο κατά-

στημα του εμπορικού Carindale στο

Brisbane της Αυστραλίας, πήραν φωτο-

γραφίες από κινητά γυναικών που τα πή-

γαιναν για επισκευή, χωρίς φυσικά οι

ίδιες να το γνωρίζουν. Στη συνέχεια τις

μοιράζονταν με υπαλλήλους από άλλα

καταστήματα και μάλιστα τα «θύματα»

της απάτης βαθμολογούνταν από το 1

ως το 10.

Η Apple από την πλευρά της επιβεβαί-

ωσε ότι ένας αριθμός υπαλλήλων απο-

λύθηκε από το κατάστημα του

Carindale καθώς δεν «συμμορφώθηκε

με την πολιτική» της εταιρείας, όμως

αναφέρει πως οι πελάτες δεν ήταν θύ-

ματα της συμπεριφοράς αυτής. Υπάλ-

ληλος του καταστήματος φέρεται να

δήλωσε στην εφημερίδα ότι η απεχ-

θής αυτή πράξη είναι πολύ πιθανό να

έχει συμβεί σε κάποιο άλλο κατά-

στημα της Apple στο Σίδνεϊ.

Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα,

το θέμα ήρθε στην επιφάνεια όταν

ένας τεχνικός την ώρα που επι-

σκεύαζε ένα iPhone πιάστηκε να κοιτά

τις φωτογραφίες.

Η Apple αρχικά είχε δηλώσει πως

ερευνά το θέμα, αλλά επανήλθε με

νέα ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν

βρήκε καμία ένδειξη ότι οι πελάτες εμ-

πλέκονται στην διαρροή δεδομένων.

Πάντως κατά πως λέει η παροιμία “φύ-
λαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά”,
φροντίστε να να μην ανεβάζετε φωτο-

γραφίες από το πολύ δικό σας περι-

βάλλον...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Από τον εφημέριο της Κοιμήσεως

Θεοτόκου Γλυφάδας, π. Αντώνιο

Χρήστου, ελάβαμε επιστολή που

απαντά στην επιστολή της καθηγή-

τριας Βούλας Λαμπροπούλου, που

δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο

φύλλο (αρ. 954/15.10.16) με τίτλο:  Η
ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ;".
Η επιστολή είναι ιδιαίτερα μακροσκε-

λής, και ξεφεύγει από το θέμα γι’

αυτό και δεν είναι δυνατόν να δημο-

σιευθεί αυτούσια.

Δημοσιεύσουμε λοιπόν το κομμάτι

εκείνο που αφορά το θέμα:

"Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ;"

[...] Στη συνέχεια ως το τέλος του άρ-

θρου, η συγγραφέας της επιστολής,

αναφέρεται στο θέμα της βαπτίσεως,

πότε θεωρείται πνευματικά κανείς συγ-

γενής και στο θέμα της Ιεράς Παραδό-

σεως γενικότερα. Απορούμε πως μια

επιστήμονας του επιπέδου και της στα-

διοδρομίας της κ. Λαμπροπούλου πέ-

φτει σε τόσα μαζεμένα επιστημονικά

ατοπήματα. 

[...]     Στο θέμα της Βαπτίσεως, δεν την

αδικούμε, είναι διαδεδομένο και μέχρι

και πρότινος και ο γράφων υποστήριζε

και συμβούλευε περίπου τα ίδια:

Επειδή τα παιδιά που προέρχονται βα-

πτισμένα από τον ίδιο ανάδοχο θεω-

ρούνται πνευματικά αδέλφια, καλό

είναι να αποφεύγεται (όχι απαγορεύε-

ται όπως της είπαν της κ. Λαμπροπού-

λου) να βαπτίσει ο ανάδοχος παιδιά

αντίθετου φύλλου ή αν τελικά βαπτί-

σει, έχει υποχρέωση να κατηχήσει ανά-

λογα τα παιδιά και να τα

πληροφορήσει, ότι δεν μπορούν να

παντρευτούν και πρέπει να συμπεριφέ-

ρονται όπως  θα έπρατταν, αν ήταν

κατά σάρκα αδέλφια. Όμως τελικά

αυτό δεν ευσταθεί και το ανακαλύψαμε

τώρα, που το ερευνήσαμε περισσότερο

το θέμα, επειδή μας αφορούσε. Αν ανα-

τρέξει κανείς στο σύνδεσμο: 

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/c

ommitees/dogma/dogmatics-0001.htm

θα βρει το κείμενο της Συνοδικής Επι-

τροπής, επί των Δογματικών και Νομο-

κανονών Ζητημάτων της περιόδου

2011 - 2015. Εκεί μεταξύ άλλων ανα-

φέρεται για το πότε υπάρχει και πότε

όχι κώλυμα γάμου και γράφει χαρακτη-

ριστικά:  Ἕνεκα τοῦ Βαπτίσματος

(πνευματικὴ συγγένεια)  Κωλύεται ὁ
γάμος μεταξύ τοῦ (τῆς) ἀναδόχου

(νονοῦ) καὶ τοῦ (τῆς) βαπτισθέντος ἤ
τῶν γονέων του καὶ τἀνάπαλιν. Πνευ-

ματικοὶ ἀδελφοὶ δὲ λογίζονται,

ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κοινὸ
ἀνάδοχο, καὶ ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση

θρησκευτικοῦ γάμου στὶς περιπτώσεις

αὐτές. (ΝΓ΄ τῆς Πενθὲκτης).

[...] Εμείς λοιπόν, επειδή μας απασχό-

λησε το θέμα το ερευνήσαμε και φτά-

σαμε στην αλήθεια και γι αυτό πράξαμε

όπως πράξαμε, επιλέγοντας και εμπι-

στεύοντας την πνευματική καθοδή-

γηση της θυγατέρας μας, στον

ανάδοχό της που προηγουμένως είχε

βαπτίσει παιδί αντίθετου φύλλου και

γράφουμε το απαντητικό μας άρθρο,

προς οριοθετήσεως και πληροφορή-

σεως της αυθεντικής μας παραδόσεως.

Θα συμφωνήσουμε όμως σε κάτι: Στην

τελευταία σας φράση "Ας τα ισοπεδώ-

σουμε όλα..."! Πραγματικά αυτές τις

σαθρές παραδόσεις και προκαταλήψεις

ήρθε η ώρα με την κατήχηση και τον

επανευαγγελισμό μας, να απαλλαχ-

θούμε από αντιχριστιανικά και αντιεκ-

κλησιαστικά πράγματα, γιατί η

Εκκλησία μας ελευθερώνει από την

σκιά του Νόμου, χαρίζοντας μας ελευ-

θερία και αιώνια ζωή! 

π. Αντώνιος Χρήστου

Εφημέριος Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δικηγορικών Γλυφάδας 

και κάτοικος Βούλας

Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ;

Απάντηση στη Βούλα Λαμπροπούλου

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση

μεταξύ των Ελληνικού Δημοσίου και των μετόχων της

εταιρίας που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» για την παράταση της σύμβασης παραχώρη-

σης του αεροδρομίου. Η νέα σύμβαση να υπογραφεί μέχρι

τα τέλη του 2016.

Στη διαπραγμάτευση αυτή έχουν κληθεί να συμμετέχουν

και οι όμοροι δήμοι (Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σπάτα-Αρτέ-

μιδα, Παιανία, Ραφήνα-Πικέρμι). Στις συνεδριάσεις του Δη-

μοτικού Συμβουλίου τον τελευταίο μήνα στο Κορωπί

έχουμε ζητήσει επίμονα να γίνει σχετική συζήτηση και να

αποφασιστούν οι θέσεις του Δήμου μας στη διαπραγμά-

τευση που διεξάγεται. Προτείναμε μάλιστα κατ’ ελάχιστον

τα εξής αιτήματα:

1. Θέσπιση τέλους παραχώρησης τουλάχιστον 3,5 % επί

του κύκλου εργασιών της εταιρείας του αεροδρομίου. Πο-

σοστό τουλάχιστον 50% του τέλους αυτού να αποδίδεται

στους όμορους δήμους (Κορωπί, Μαρκόπουλο, Σπάτα-Αρ-

τέμιδα, Παιανία, Ραφήνα-Πικέρμι).

2. Παραχώρηση Καταστήματος – Εκθετηρίου στις ΑΦΙΞΕΙΣ

στους όμορους Δήμους

3. Σύμφωνο συνεργασίας με την εταιρεία του αεροδρομίου

για την ανάδειξη και αξιοποίηση των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ (Π.χ.

Αρχαιολογικοί Τόποι, Παλαιοχριστιανικές και Νεο-χριστια-

νικές Εκκλησίες, Οινικό – Συνεδριακό Κέντρο, πολιτιστική

παράδοση)   και των ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΏΝ Μονοπατιών (Π.χ. Επι-

σκέψιμα Οινοποεία, Δρόμοι Κρασιού, Επισκέψιμα Λιοτρί-

βια) των όμορων Δήμων.  

4. Κατασκευή Χώρου Συλλογής, Διαχωρισμού και Επεξερ-

γασίας των Απορριμμάτων στις εκτάσεις που είναι δεσμευ-

μένες από το αεροδρόμιο.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος κος Δημήτρης Κιούσης αρνήθηκε

επίμονα να γίνει συζήτηση. Προτιμά να προσέρχεται στη

διαπραγμάτευση απροετοίμαστος, χωρίς προτάσεις και

χωρίς την ισχύ που θα παρείχαν αιτήματα επικυρωμένα με

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η τακτική του είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της

πόλης μας και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τις προ-

θέσεις του. Τον καλούμε να σοβαρευτεί, να ενημερώσει

τους δημότες του Κορωπίου και να ζητήσει τις προτάσεις

και την υποστήριξή τους. Η χαμένη ευκαιρία της δεκαετίας

του ’90 όταν η κατασκευή του αεροδρομίου μας άφησε

πολλές επιβαρύνσεις και ελαχιστότατα αντισταθμιστικά

οφέλη δεν πρέπει σε επαναληφθεί.

Πρωτοβουλία Πολιτών Κορωπίου
protovouliapolitonkoropiou@gmail.com

“Εμφύλιος” στο Κορωπί!

Eμφύλιος έχει ξεσπάσει στο Κορωπί, για την “Μαρ-

τυρική πόλη” που δέχθηκε μεγάλο πλήγμα κατά την

αποχώρηση των Γερμανών.

Οι απόψεις για το ποιος έβαλε τη φωτιά και κατέ-

στρεψε περιουσίες, διίστανται.

Ετσι λοιπόν μετά την ημερίδα που εξελίχθηκε την

περασμένη εβδομάδα με ομιλητές και ιστορικά στοι-

χεία, εμφανίστηκε η “Ομάδα ιστορικής Ερευνας Κο-

ρωπίου”, η οποία διαφωνεί και ανακοινώνει:

ΟΜΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συμπατριώτες,

Αποτελούν πρόκληση για την συλλογική ιστορική

μνήμη του Κορωπίου, οι απόψεις που διατυπώθηκαν

σε πρόσφατη εκδήλωση (ημερίδα) στο Δημαρχείο

της πόλης, σε σχέση με τα γεγονότα που διαδραμα-

τίσθηκαν στον τόπο μας, στις 9-10-1944.

Προβλήθηκαν σ’ αυτή την ημερίδα και προβάλλον-

ται επιμόνως τα τελευταία χρόνια, πρωτοφανείς

απόψεις για την προέλευση, την εθνικότητα και τα

κίνητρα των φυσικών και ηθικών αυτουργών της κα-

ταστροφής της πόλης μας, εκείνη την αποφράδα

ημέρα.

Υποστηρίζεται η «άποψη» ότι οι Γερμανοί δεν έκα-

ψαν το Κορωπί, ούτε δολοφόνησαν αθώους πολίτες,

αλλά αυτό έγινε από «γερμανοντυμένους» ...Έλλη-

νες, κατά την διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρή-

σεων εναντίον του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ! Για την απόδειξη

τούτου, χρησιμοποιούνται αποσπασματικά «μαρτυ-

ρίες» και «στοιχεία», τα οποία δεν σχετίζονται και

ούτε συνδέονται με την πόλη μας.

Έτσι εξάγεται το συμπέρασμα, ότι το γεγονός της

καταστροφής του Κορωπίου, ήταν ένα από τα πολλά

παρόμοια περιστατικά του εμφυλίου πολέμου, που

είχε αρχίσει από τα μέσα του 1943 και συνεχίστηκε

με διάφορες μορφές μέχρι το 1949.

Επειδή θεωρούμε αυτές τις «απόψεις» αναληθείς

και ανιστόρητες, αποφασίσαμε να συγκροτήσουμε

Ομάδα Ιστορικής Έρευνας, για την εκπόνηση μιας

ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης μελέτης, προς

ανάδειξη και αποκατάσταση της αλήθειας. 

Υπάρχουν πολλά στοιχεία από επίσημες και αξιό-

πιστες πηγές, τα οποία θα αποτελέσουν την βάση

της παραπάνω μελέτης και καταρρίπτουν τέτοιες

«απόψεις», που απαλλάσσουν τους Γερμανούς από

τα εγκλήματά τους και προσβάλλουν τη μνήμη των

νεκρών μας. 

Κορωπί, 18 Οκτωβρίου 2016 

Η Ομάδα Ιστορικής Έρευνας

Τάκης Πρόφης, Γιώργος Κόλλιας, Γιώργος Ντούνης,

Θανάσης Πουλάκης, Νίκος Λάζαρης

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Κλείνουν τα Βιβλιοπωλεία!

Το βιβλίο ψυχοραγεί. Ενα ένα τα βιβλιοπωλεία βά-

ζουν λουκέτο. Το βιβλίο δέχεται έναν αόρατο πό-

λεμο και από τις κυβερνήσεις (με τα υποχρεωτικά

δελτία πώλησης, αντί παρακαταθήκης και με τη

διακίνησή του μέσα από το διαδίκυτο).

Ετσι τα βιβλιοπωλεία σιγά σιγά σβήνουν. Οι νέες

εκδόσεις δεν μπορούν να φτάσουν σ᾽αυτά, αφού

ο βιβλιοπώλης αδυνατεί να το αγοράσει και ο εκ-

δότης δεν μπορεί από το νόμο να το αφήσει παρα-

καταθήκη.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στα

βιβλιοπωλεία είναι το λουκέτο που έβαλε,  30 Σε-

πτεμβρίου,   το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, στο

κέντρο της Αθήνας (στην οδό Πανεπιστημίου),

μετά από 100 χρόνια στο χώρο του βιβλίου!
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, διορ-

γανώθηκε στις Βρυξέλλες από 10 έως 13 Οκτωβρίου, όπου

συμμετείχαν πολλοί δήμαρχοι και από την Ελλάδα αλλά και

άλλοι αιρετοί.

Η εκδήλωση, αυτή διεξάγεται σε ετήσια βάση και αποτελεί τη

σημαντικότερη ευρωπαϊκή συνάντηση των περιφερειών και

πόλεων. Διοργανώνεται από κοινού από την Επιτροπή των Πε-

ριφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει την ευκαι-

ρία στους εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών αρχών να

ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα

της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο της φετινής εκδήλωσης, η οποία είχε γενικό τίτλο

«Περιφέρειες και πόλεις για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλει-

σμούς ανάπτυξη» διοργανώθηκε σειρά ενημερωτικών ομιλιών,

εργαστηρίων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για θέ-

ματα όπως η προσέλκυση επενδύσεων, η προώθηση της και-

νοτομίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, η αντιμετώπιση

της προσφυγικής κρίσης, καθώς και η αξιοποίηση των ευρω-

παϊκών επενδυτικών και διαρθρωτικών ταμείων. 

Στην Ευρωπαϊκή αυτή εβδομάδα παραβρέθηκε και ο δήμαρχος

Σαρωνικού  Γιώργος Σωφρόνης, που συμμετείχε ως μέλος της

αντιπροσωπείας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής

(Π.Ε.Δ.Α.) 

Ο Γ. Σωφρόνης, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, συμμε-

τείχε σε πέντε εργαστήρια τα οποία εστίασαν σε θέματα κα-

ταπολέμησης της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο,

επιχειρηματικής ανάπτυξης, έξυπνης εξειδίκευσης και βιώσι-

μης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα.

Επίσης παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης

και Επικεφαλής  της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας

(ΕΝΑ) Νεκτάριος Καλαντζής, ο οποίος είχε επαφές με Έλλη-

νες Ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά

και Έλληνες Περιφερειάρχες και δημάρχους της χώρας. 

Από την καθηγήτρια Βούλα Λαμπρο-

πούλου ελάβαμε τις παρακάτω φωτο-

γραφίες και το κείμενο για έναν

θεόρατο πεύκο που έκοψαν συνεργεία

του Δήμου 3Β, στην οδό Ζεφύρου στον

Αη-Γιάννη, και μας θύμισε το ωραι-

ότατο ποίημα «Η κατάρα του πεύκου»,

με την αληγορική σημασία  για την

ωφέλεια του δέντρου, του Ζαχαρία Πα-

παντωνίου, που μιλάει για τον “Γιάννη
φονιά” που έκοψε τον πεύκο. 

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα

Ο πεύκος μίλαε στον αέρα
- τ' ακούς, τ' ακούς;-
και τραγουδούσε σα φλογέρα
στους μπιστικούς.

«Φρύγανο και κλαρί του πήρες
και τις δροσιές
Και το ρετσίνι του ποτάμι
απ΄ τις πληγές.

Σακάτης ήτανε κι ολόρθος,
ως τη χρονιά,
Που τον εγκρέμισες για ξύλα,
Γιάννη φονιά!» 

Αγαπητή Εβδόμη, ένα ωραιότατο και

θαλλερό μεγάλο πεύκο ήταν κομμένο

από κάποιο βάρβαρο χέρι στην οδόν

Ζεφύρου την προηγούμενη εβδομάδα,

πίσω από τον Άγιο Ιωάννη. 

Ο γερός σταθερός κορμός του κομμέ-

νος κατάλληλα για… τζάκι ή φούρνο.

Ακρίβυνε το πετρέλαιο βλέπεις και κά-

ποιος με τις ευλογίες τίνος(;) ή κανε-

νός, ο αθεόφοβος το ξάπλωσε νεκρό.

Πόνεσε η καρδιά μου από την θέα του

και τα κλαδιά του καταπράσινα κείτον-

ταν άψυχα σαν να μας μούντζωναν για

τη βεβήλωση.

Τι συμβαίνει στη Βούλα και κόβουν αλύ-

πητα τα δέντρα; Όποιος κόβει ένα δέν-

τρο, στο οποίο κατοικεί μια ψυχή, μια

νύμφη, μια αμαδρυάς, τον ίδιο χρόνο

πεθαίνει, γράφει ο Παπαδιαμάντης.

Καταγγέλλω το γεγονός  στον ίδιο τον

Δήμαρχο. Υπάρχει νόμος, αλλά γιατί

δεν εφαρμόζεται; Και οι κραυγές των

φιλόζωων για τους σκύλους και τις

γάτες, γιατί δεν ακούγονται για τα καη-

μένα τα δέντρα; Μήπως γιατί δεν μπο-

ρούν να τα βγάλουν βόλτα ή γιατί δεν

γαβγίζουν παραπονεμένα; Μέχρι εκεί

φθάνει η ευαισθησία τους και η αγάπη

για την πόλη μας; 

Βούλα Λαμπροπούλου

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Η κοπή των πεύκων στα 3Β παίρνει μορφή καταιγίδας...
«Γιάννη, γιατί έκοψες το δέντρο το σπλαχνικό που ‘ριχνε ίσκιο...

Αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων



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
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Εκδρομή στην Πυλο, Μεθώνη, Αγ. Θεοδώρα Βάστας

Αλλη μια εξόρμηση της “Ευρυάλης Βούλας” στέ-

φθηκε με επιτυχία και άφησε τις καλύτερες εντυπώ-

σεις.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” πραγ-

ματοποίησε εκδρομή στην Πύλο και στη Μεθώνη.

Η εκδρομή αυτή τα είχε όλα: φύση, ιστορία, πολιτι-

σμό και φυσικά διασκέδαση.

Η περιήγηση στο μυκηναϊκό ανάκτορο,  το παλάτι του

Νέστορα. Ένας μοναδικός αρχαιολογικός χώρος μι-

κρής σχετικά έκτασης αλλά τεράστιας σημασίας.  Εν-

τυπωσιακή και η θέα από το λόφο Εγκλιανού, όπου

βλέπει στον κόλπο Ναυαρίνο.

Τα ανάκτορα χτίστηκαν το 13ο αιώνα π.Χ. από το βα-

σιλιά Νέστορα ο οποίος μετέτρεψε την Πύλο στη

δεύτερη σημαντικότερη πόλη του μυκηναϊκού κό-

σμου ύστερα από τις Μυκήνες.

Το περιβάλλον τοπίο χαρακτηριζόταν ήρεμο κάτι το

οποίο συντέλεσε στη μη οχύρωση του, σε αντίθεση

με τις υπόλοιπες μυκηναϊκές πόλεις. 

Ο κόλπος του Ναυαρίνου είναι ένα από τα μεγαλύ-

τερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου.

Αγναντέψαμε τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και τον

όρμο της Βοϊδοκοιλιάς. 

Στην Πύλο, επισκεφθήκαμε το Νιόκαστρο, φρούριο

της πρώτης Τουρκοκρατίας (16ος αι.) και η νήσος

Σφακτηρία, απέναντι, μας χάρησε ειδυλλιακό ηλιοβα-

σίλεμα. 

Η παράκτια περιοχή εχει ενταχθεί στο ευρωπαικό δυ-

κτιο προστασίας της φύσης Natura 2000. 

Την Κυριακή επισκεφθήκαμε το κάστρο της Μεθώνης.

Απο τα σημαντικότερα οχυρωματικά κτίσματα στην Ελ-

λάδα κατα τον μεσαίωνα. Κτίστηκε απο τους Ενετούς

το 1209, είναι 700 μ. τείχη καθώς και το μικρό φρούριο

Μπρούτζι που ενώνεται με τεχνητή πέτρινη γέφυρα. 

Η διαδρομή για Αγ. Θεοδώρα Βάστας ηταν ανάμεσα

απο πυκνό δάσος και με υπέροχη θέα. Νερά αναβλύ-

ζουν από τα θεμέλια του μικρού πέτρινου ναού, ενώ

δεκαεπτά μεγάλα δέντρα ξεπηδούν απο την στέγη

του! Στην πραγματικότητα οι ρίζες των δέντρων περ-

νώντας μεσα απ’ τους τοίχους καταλήγουν στο έδα-

φος, ενω τα κλαδιά αναρριχώνται και βρίσκουν

διέξοδο απο την στέγη. Παραμένει ανεξήγητο απο

τους επιστήμονες το γεγονός ότι τόσα χρόνια βρί-

σκονται τα πλατάνια σ’ αυτή τη θέση μ’ αυτές τις συν-

θήκες. 

Το φαγοπότι που ακολούθησε στο πανέμορφο τοπίο,

συμπληρώθηκε απο γλέντι που στήσαμε στην τα-

βέρνα και ξεσηκώσαμε τον κόσμο. Θα μας θυμούνται

για πολύ καιρό!! 

Την οργάνωση είχε αναλάβει ο πρόεδρος του Συλλό-

γου Δημήτρης Ζησιμόπουλος και ήταν πράγματι

άψογη.

Ευχαριστούμε τον Αντώνη Ελματζόγλου για τις φω-

τογραφίες του.

Εφη Γαβριλάκη

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η - καθιερωμένη

πλέον - εκδρομή του Τμήματος ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος» Δήμου Μαρκοπούλου στην Αιδηψό,

το διάστημα 24 – 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Τα εξήντα μέλη που συμμετείχαν στην εκδρομή, είχαν

την ευκαιρία, με τη συνοδεία της υπεύθυνης Κοινωνικής

Λειτουργού του ΚΑΠΗ, Νάνσυ Μακρή, να «αποδρά-

σουν» για μια εβδομάδα από τη σκληρή καθημερινό-

τητα, στο φιλόξενο ξενοδοχείο «Αύρα – Spa Hotel»,

που τους παρείχε πρωινό, μεσημεριανό και ελαφρύ βρα-

δινό γεύμα, απολαμβάνοντας παράλληλα δωρεάν, τα ια-

ματικά λουτρά εντός των εγκαταστάσεων.

Η χαρά και η ξεγνοιασιά της εκδρομής «αποτυπώ-

θηκε» άλλωστε το τελευταίο βράδυ της παραμονής

τους, με το αυθόρμητο γλέντι που στήθηκε από

όλους τους συμμετέχοντες, με πολύ κέφι και χορό!

Εκδρομή στη Μεσσηνία με την “Ευρυάλη Βούλας”

Tα ΚΑΠΗ του Δήμου Μαρκοπούλου στην Αιδηψό
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«Ἐρωτήσαντος δέ τινος, τίς αὐτῷ ὅρος εὐδαιμονίας

εἶναι δοκεῖ, μόνον εὐδαίμονα ἔφη τὸν ἐλεύθερον· ἐκεί-

νου δὲ φήσαντος πολλοὺς ἐλευθέρους εἶναι, Ἀλλ’

ἐκεῖνον νομίζω τὸν μήτε ἐλπίζοντά τι μήτε δεδιότα· ὁ
δέ, Καὶ πῶς ἄν, ἔφη, τοῦτό τις δύναιτο; ἅπαντες γὰρ

ὡς τὸ πολὺ τούτοις δεδουλώμεθα. Καὶ μὴν εἰ κατανοή-

σεις τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα, εὕροις ἂν αὐτὰ οὔτε

ἐλπίδος οὔτε φόβου ἄξια, παυσομένων πάντως καὶ τῶν

ἀνιαρῶν καὶ τῶν ἡδέων.»
(Λουκιανός, Βίος Δημώνακτος, 20)

[= Όταν κάποιος ρώτησε (τον Δημώνακτα) ποιος είναι

κατά τη γνώμη του ο ορισμός της ευτυχίας, εκείνος

απάντησε ότι ευτυχισμένος είναι μόνο ο ελεύθερος·

όταν ο άλλος παρατήρησε πως υπάρχουν πολλοί ελεύ-

θεροι, απάντησε· «Εκείνον θεωρώ ελεύθερον, όποιον
δεν ελπίζει τίποτε και δεν φοβάται τίποτε». Και εκείνος

τον ρώτησε: «Και πώς μπορεί κανείς να το καταφέρει

αυτό; Γιατί όλοι ως επί το πλείστον είμαστε δούλοι σ’

αυτά τα πάθη (ελπίδα και φόβο)». Και όμως αν κατανοή-

σεις τ’ ανθρώπινα πράγματα, θα ανακαλύψεις πως αυτά

δεν είναι άξια ούτε ελπίδας ούτε φόβου, αφού και οι

πόνοι / τα δυσάρεστα και οι ηδονές / τα ευχάριστα θα

έχουν όλα,  οπωσδήποτε, το ίδιο τέλος].

Δεν ελπίζω τίποτα,

Δεν φοβάμαι τίποτα,

Είμαι λεφτερος

(Επιτύμβιο επίγραμμα στον προμαχώνα Μαρτινένγκο,

πάνω στα ενετικά τείχη, που ο Ν. Καζαντζάκης φρόντισε

να χαραχτεί στον τάφο του και το οποίο εξέφραζε τη

μεταφυσική του αγωνία εν ζωή)

σχόλιο: Ποια είναι η αρχική πηγή του επιγράμματος; Για

μια ακόμη φορά αποδεικνύεται λοιπόν πως όλα τα είπαν

οι αρχαίοι μας πρόγονοι!

Εμείς το υποστηρίζουμε χωρίς καμμία εμπάθεια και μι-

σαλλοδοξία, αλλά με καθαρή συνείδηση και μεγάλη υπε-

ρηφάνεια και ενδελεχή ερευνητική προσπάθεια. Το

απόφθεγμα ανήκει στον Κύπριο φιλόσοφο Δημώνακτα

και παραδίδεται από τον Λουκιανό στον “Βίον Δημώνα-

κτος”, απ’ όπου και το δανείστηκε ο Καζαντζάκης.

Με μια παρατήρηση, τη φράση του κειμένου από τον

Λουκιανό “τον μήτε ελπίζοντα τι μήτε δεδιότα”, όλοι

την παραφράζουν κακοποιώντας την σε “όποιον δεν ελ-
πίζει τίποτε και δεν φοβάται τίποτε”, αντί του συντακτι-

κώς ορθού “όποιον δεν ελπίζει κάτι και δεν φοβάται
κάτι”. Οι αδόκιμες μεταφράσεις από αδόκιμους συγγρα-

φείς είναι σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας, λόγω της

ανεπαρκούς γνώσης των Αρχαίων Ελληνικών. Μάλιστα

μετά την υποβάθμιση του μαθήματος των Α.Ε. με τις συ-

ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις του ΥΠΕΘ. Το πρόβλημα

ολοένα θα εντείνεται και θα φτάσουμε στο σημείο,

όπως επί τουρκοκρατίας, να εισάγουμε μεταφράσεις

των Α.Ε. κειμένων κακοποιημένες ή πλαστογραφημέ-

νες από ξένους μεταφραστές και σχολιαστές.

Προφανώς ο Ν. Καζαντζάκης βαθύς γνώστης της αρχαι-

οελληνικής γραμματείας ήθελε να προσδώσει το δικό

του στίγμα, το φιλοσοφικό, μεταφράζοντας το τι σε

ουδέν.

«Ο Νίτσε με δίδαξε πως δεν πρέπει ποτέ να ‘χεις μια αν-

τίληψη για τη ζωή που να σου επιτρέπει ελπίδες και αν-

ταμοιβές. Είσαι ελεύθερος άνθρωπος, όχι μισθοφόρος.
Να παλεύεις χωρίς να καταδέχεσαι να ζητάς ανταμοιβή,

αυτό είναι η Αληθινή Ελευθερία».
(Ν. Καζαντζάκης, 1883-1957, “Ο Φρειδερίκος Νίτσε  εν τη φιλοσοφία

του Δικαίου και της πολιτείας, Ηράκλειο, 1909).

«Ξέρω τώρα· δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα,

λυτρώθηκα από το νου κι από την καρδιά, ανέβηκα πιο

πάνω, είμαι λεύτερος. Αυτό θέλω. Δεν θέλω τίποτα

άλλο. Ζητούσα Ελευτερία».
(Ν. Καζαντζάκης, 1883-1957, “Ασκητική”, Τρίτο Χρέος, σελ. 26)

«Ο μεν ελεύθερος λοιπόν ούτε ελπίζει ούτε φοβάται εις
ό,τι μέλει να πράξη»
(Ελληνική Νομαρχία, ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Ιδεολογικό μανι-

φέστο της Επανάστασης, Ανωνύμου του Έλληνος, 1806).

Τις μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε για τον βίο και

το έργο του “αρίστου των φιλοσόφων” του Δημώνα-

κτος μάς τις διέσωσε ο επιφανέστατος των Ελλήνων

Σοφιστών του 2ου μ.Χ., ο Λουκιανός από τα Σαμόσατα

της Συρίας 120 - 180, στο έργο του “Βίος Δημώνακτος”
μέσα σε 65 διδακτικά κεφάλαια. 

Μερικές από τις φανταστικές ιστορίες του Λουκιανού

ενέπνευσαν τον Φρανουσά Ραμπελαί (1494 - 1553) έναν

από τους πιο γνωστούς ανθρωπιστές της αναγεννησια-

κής περιόδου που μάχονταν για τις αξίες της κλασσικής

αρχαιότητας και απετέλεσαν το πρότυπο για τα ταξείδια

του Γκιούλιβερ, μυθιστόρημα φαντασίας του Ιρλανδού

συγγραφέα Τζόναθαν Σουίφτ (1667-1745).

Ο Δημώναξ ήταν το πιο κοφτερό μυαλό και ακτινοβόλο

πνεύμα της Κυπριακής Αρχαιότητας που η καυστικό-

τητα, το χιούμορ και η σοφία των αποφθεγμάτων του

παραμένουν ακόμη και σήμερα στο προσκήνιο της επι-

καιρότητας.

Ρήσεις του που έχουν καταχωριστεί στα μεγαλύτερα

Λεξικά του είδους παράλληλα με λόγους μεγάλων αν-

δρών όλων των εποχών χρησιμεύουν και λαμβάνονται

ακόμη και ως αποφθέγματα σήμερα και ως επιγραφές

σε πολλές προσωπικές ιστοσελίδες, έτσι η σοφία του

ταξιδεύει ηλεκτρονικά σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 

Εμείς θα προσπαθήσουμε να σας τον γνωρίσουμε και

έντυπα, διά της εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”.

Οι ελάχιστες πηγές πληροφοριών, αυξάνουν την έμ-

πνευση και δεν την περιορίζουν, τροφοδοτούν τη σκέψη,

οξύνουν την κρίση, βαθαίνουν τη γνώση και ενεργοποι-

ούν την ερευνητική διάθεση.

Ένας από τους πιο εμπνευσμένους φιλοσόφους ο Κύ-

πριος Δημώναξ, όχι και τόσο γνωστός στο ελληνικό

αναγνωστικό κοινό, διότι “κάποιοι γνωστοί και μη εξαι-

ρετέοι” θεώρησαν πως η Κύπρος είναι πολύ μακριά, για

να ασχοληθούμε μαζί της, την εγκατέλειψαν στην τουρ-

κική θηριωδία της εισβολής του σχεδίου του Αττίλα 1 και

2 στην Κύπρο συμβάλλοντας στην διχοτόμησή της,

αφού το 40% το κατέχουν τώρα οι Τούρκοι...

Αντίθετα ο Κίμων ο γιος του Μιλτιάδη, Αθηναίος πολιτι-

κός και στρατηγός διέσχισε το Αιγαίο, πήγε στη Σαλα-

μίνα της Κύπρου, γιατί από τότε, το 451, είχε διαβλέψει

την γεωπολιτική και γεωστρατηγική της θέση, την απε-

λευθέρωσε από τους Πέρσες και άφησε την τελευταία

πνοή σε μια πολιορκία στο Κίτιον της Κύπρου, σημερινή

Λάρνακα που ήταν περσική ναυτική βάση.

Ο Δημώναξ δεν περιορίστηκε μονάχα σε ένα φιλοσο-

φικό σύστημα αλλά συνένωσε πολλές φιλοσοφικές θε-

ωρίες στη δική του λεωφόρο της σκέψης την οποία

βάδισε ελεύθερα και έντιμα σ’ όλη του τη ζωή χωρίς να

εκδηλωθεί ποιο απ’ όλα τα συστήματα προτιμούσε. Πί-

στευε ότι, το να κάνει κανείς λάθη είναι ανθρώπινο ενώ

το να τα διορθώνει είναι χαρακτηριστικό του θεού ή

ενός άντρα ισοθέου.

Όλος ο λαός και οι άρχοντες των Αθηναίων τον θαύμα-

ζαν υπερβολικά και τον θεωρούσαν ως ένα ξεχωριστό

άνθρωπο.

Δεν θυσίασε ποτέ στην Αθηνά, την πολιούχο της Αθή-

νας, γιατί θεωρούσε πως δεν χρειαζόταν τις θυσίες του.

Δεν μυήθηκε ποτέ στα Ελευσίνια μυστήρια, γιατί, αν τα

μυστήρια ήταν αντίθετα με την ηθική δεν θα μπορούσε

ποτέ να τα κρύψει απ’ τους αμύητους, μα θα τα αποκά-

λυπτε για να τους αποτρέψει από τις εκστατικές τελετές

τους, αν ήταν πάλι καλά, θα τα αποκάλυπτε σ’ όλους

από φιλανθρωπία.

Ο Δημώναξ έζησε περίπου εκατό χρόνια, χωρίς αρρώ-

στιες και στενοχώριες. Χωρίς να γυρέψει τίποτα από κα-

νέναν. Χρήσιμος για τους φίλους και χωρίς να κάνει

ποτέ του κανέναν εχθρό του. Του είχαν μάλιστα τόση

αγάπη οι Αθηναίοι και όλοι οι Έλληνες ώστε σαν περ-

νούσε προσηκώνονταν οι άρχοντες και όλοι σώπαιναν. 

Οι Αθηναίοι τον έθαψαν με μεγαλοπρέπεια και με δημό-

σια δαπάνη και για πολύ καιρό τον πενθήσανε. Την κη-

δεία του τη συνόδεψαν όλοι και ξεχωριστά οι φιλόσοφοι

που οι ίδιοι σήκωσαν και μετέφεραν το λείψανό του ως

το μνήμα.

«ἐξεταζόντων τινῶν, εἰ ὁ κόσμος ἔμψυχος καί αὖθις εἰ
σφαιροειδής, Ὑμεῖς, ἔφη, περί μέν τοῦ κόσμου πολυ-

πραγμονεῖτε, περί δέ τῆς αὑτῶν ἀκοσμησίας οὐ φρον-
τίζετε;»

(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος µ.Χ., Ανθολόγιον βιβλίον 2, 1,11)
(= όταν κάποιοι εξέταζαν αν ο κόσμος είναι έμψυχος και

έπειτα αν είναι σφαιρικός, Εσείς, είπε, (ο Δημώναξ)

ασχολείστε με τη δημιουργία του κόσμου και δεν φρον-

τίζετε καθόλου για την απρέπεια/αχρειότητά σας;).

«Δημῶναξ ἐρωτηθείς, πότε /ἤρξατο φιλοσοφεῖν, ὅτε

καταγιγνώσκειν, ἔφη, ἐμαυτοῦ ἠρξάμην»
(Δημώναξ, Fragment 8, 1)

(= όταν ρωτήθηκε ο Δημώναξ, πότε άρχισε να φιλοσο-

φεί, απήντησε, όταν άρχισα να κατηγορώ / επικρίνω τον

εαυτόν μου, να κάνω αυτοκριτική).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Δηµώνακτος

ἄρχεσθαι
&

Καζαντζάκη
παύεσθαι

ΔΗΜΩΝΑΞ* Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

(2ος μ.Χ.)

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957)

“Ελπίς και Δέος”
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

ΠΑΡΑ 40 ΧΡΟΝΟΥΣ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑ και ΝΤΡΟΠΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ
Είναι το σύνθημα που έχουν γράψει πάνω σε κλειστό

περίπτερο της Βούλας. Έφτασε ο “κόμπος στο

χτένι”.  Δεν πάει άλλο. Ηρθε η ώρα της αντίστασης...

Κάτοικοι της Βουλιαγμένης μας ειδοποίησαν ότι

έχει στηθεί ένα “έκτρωμα” στην είσοδο της πλαζ
Βουλιαγμένης, που καμμία σχέση δεν έχει με το πε-
ριβάλλον. Είναι τελείως ξένο...

Πήγαμε λοιπόν και το είδαμε.

Δεν γνωρίζουμε ποιος είχε την έμπνευση να στήσει

ένα μαύρο πλαστικό κουτί και πάνω δύο πλαστικά

όντα(!). Αν τα κοιτάξεις από μπρος μοιάζουν με ...νε-

ροφίδες. Αν τα κοιτάξεις από πίσω θυμίζουν οπίσθια.

Ενα είναι πάντως, αλήθεια, ότι δεν ταιριάζει στο πε-

ριβάλλον της Βουλιαγμένης που αποτελείται από

πράσινο και ξύλο, ιδιαίτερα στο σημείο που μπήκε.

Eνα παρόμοιο έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία

της Βούλας. Ε, εντάξει η πλατεία είναι γενικώς

“αχταρμάς”. Εχει λίγο απ’ όλα.

Και αν μας τα χάρισαν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να

τα φορτώσουμε στο περιβάλλον.

Αν σας χαρίσουν ένα δώρο για να διακοσμήσετε το

σπίτι σας, και δεν ταιριάζει στην αισθητική σας θα το

τοποθετήσετε ή θα το ...χαρίσετε σε κάποιον άλλον.

Αννα Μπουζιάνη

Τα “καλλιτεχνήματα” του Δήμου 3Β
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Eλληνες του εξωτερικού, Πανεπιστημιακοί καθηγη-

τές και πνευματικοί άνθρωποι (International Hellenic

Association (USA) στέλνουν κραυγή αγωνίας για τη

μείωση των αρχαίων ελληνικών στα γυμνάσια της

χώρας.

«Η διαρκής υποβάθμιση της κλασικής παιδείας στη
δευτερονάθμιας εκπαίδευση οδηγεί μοιραία στον εν-
ταφιασμό της παιδείας στην ίδια τη γενέθλια χώρα
της» επισημαίνουν με επιστολή τους που απευθύ-

νουν προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρω-

θυπουργό της Ελλάδος, τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ

(του κόμματος της συγκυβέρνησης), τον Υπουργό

Παιδείας Νίκο Φίλη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Αρχηγό

της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους Αρχηγούς

όλων των  Πολιτικών Kομμάτων, την Ακαδημία Αθη-

νών, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας και

τα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας καθώς

και σε εκπροσώπους της πνευματικής ζωής της

χώρας.

Στο κείμενο ακολουθούν 192 υπογραφές με τα ονό-

ματα και την ιδιότητα του καθενός.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι υπογράφοντες Έλληνες Πανεπιστημιακοί Καθηγητές

και άλλοι πνευματικοί άνθρωποι με κατάπληξη, απογοή-

τευση και οδύνη παρακολουθούμε τη διαρκή υποβάθμιση

της κλασικής παιδείας στο γυμνάσιο και λύκειο της Ελ-

λάδας, την οποία συστηματικά και εμπρόθετα προωθεί το

Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την πρωτοφανή κατάργηση στα λύκεια της διδα-

σκαλίας του Επιταφίου που ο Θουκυδίδης αποδίδει στον

Περικλή, δηλαδή ενός κειμένου το οποίο προσφυώς έχει

χαρακτηριστεί «Ο διθύραμβος της δημοκρατίας», κατα-

φέρονται τώρα στο γυμνάσιο καίρια πλήγματα κατά της

κλασικής παιδείας:

1.    Με την αφαίρεση από κάθε τάξη μιας εβδομαδιαίας

ώρας διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών.

2.    Με την τοποθέτηση του μαθήματος εκτός των προ-

αγωγικών και των απολυτηρίων εξετάσεων στο γυμνά-

σιο – ένα μέτρο που καθιστά τα Αρχαία Ελληνικά στην

κυριολεξία «παρία» του ωρολογίου προγράμματος και

προοιωνίζεται τη μελλοντική τυπική, πλέον, κατάργησή

τους ως διδασκόμενου μαθήματος.

Είναι στ’ αλήθεια τραγικό να αναγνωρίζουν ομόφωνα οι

ξένοι την τεράστια συμβολή της κλασικής παιδείας στη

διαμόρφωση του πολιτισμού της Δύσης και την ίδια

στιγμή να μεθοδεύεται ο οριστικός ενταφιασμός της παι-

δείας αυτής στην ίδια τη γενέθλια χώρα της! Με κίνδυνο,

λοιπόν, να υποχρεωθούμε στην επανάληψη κοινοτοπικών,

αλλά αδιαφιλονίκητων αληθειών, ας μας επιτραπεί να επι-

σημάνουμε τα εξής.

― Στα αρχαία ελληνικά κείμενα διατυπώνονται κατά

τρόπο καίριο και σαφή τα μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα

και συλλαμβάνονται οι αξίες που κατοχυρώνουν την αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια. Όποιος «ζυμώνεται» με την αρ-

χαία γραμματεία, στην οποία παρακολουθούμε τη

σταδιακή επικράτηση και κυριαρχία του λόγου έναντι του

μύθου, τείνει να αντιμετωπίζει άφοβα την αλήθεια, συγ-

κινείται από τις εκφάνσεις του ωραίου, εθίζεται στην τή-

ρηση του μέτρου, ασκείται στην αυτογνωσία και τον

αυτοσεβασμό, μυείται στην απορία και την έρευνα και

ενστερνίζεται το ιδεώδες της ελευθερίας. Αν οι διανο-

ούμενοι και οι φιλόσοφοι σε διεθνές επίπεδο ξεκινούν

από την αρχαία γραμματεία και επιστρέφουν διαρκώς σ’

αυτήν για να ανανεώσουν τις πηγές της έμπνευσής τους,

αυτό συμβαίνει, γιατί η συγκεκριμένη γραμματεία αποτε-

λεί πρώτης τάξεως αγωγή σκέψης και ήθους. Αυτά όλα

βέβαια ισχύουν κατά μείζονα λόγο για τον Έλληνα μα-

θητή και σπουδαστή, του οποίου η εθνική συνείδηση και

η πολιτιστική ιδιοπροσωπία συνδέονται άρρηκτα με τη

ζωντανή και δημιουργική επικοινωνία  με το γραμματει-

ακό πλούτο του ελληνικού παρελθόντος και ειδικότερα

της Αρχαίας Ελλάδας.

Οι αρχαιοελληνικές, όμως, ιδέες και αξίες συνυφαίνονται

άμεσα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, μέσω της οποίας

έχουν συλληφθεί και διατυπωθεί. Η εξοικείωση του Έλ-

ληνα μαθητή με την αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πολ-

λαπλά ευεργετική, γιατί:

1. Συμβάλλει στη «μετά λόγου γνώσεως» εκμάθηση και

χρήση της Νέας Ελληνικής (Δημοτικής).

2. Προστατεύει από την εισβολή στη Νέα Ελληνική ξενό-

φερτων όρων και νεολογισμών.

3. Ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις κακοποίησης της μητρι-

κής γλώσσας.

4. Καταπολεμά την τάση για εκφραστική προχειρότητα

και γλωσσική ασυδοσία. Και το πιο σημαντικό,

5. Καθιστά δυνατή την εξοικείωση με τις παλαιότερες

μορφές της γλώσσας μας, ώστε να επιτευχθεί η επι-

κοινωνία με τη διαχρονική γραμματειακή παραγωγή

της Ελλάδας.

Με αυτά τα δεδομένα, απευθύνουμε έκκληση στην πολι-

τική και την πνευματική ηγεσία της χώρας να μεριμνήσει

για την ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση των κλασι-

κών σπουδών στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι το έδαφος στο οποίο ή

Νέα Ελληνική ριζώνει και ανθοφορεί και όχι ο αντίπαλος

της Νέας Ελληνικής. Καλούμε επομένως και τις Ελληνί-

δες και τους Έλληνες φιλολόγους να βάλουν με τον

εαυτό τους και με την παιδεία του τόπου ένα ιστορικό

στοίχημα: επιστρατεύοντας το πάθος, τον ενθουσιασμό,

την έμπνευση, την ευρηματικότητα, το ταλέντο και το με-

ράκι που διαθέτουν, να εισαγάγουν αλλαγές στην διδα-

σκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με σκοπό να εμπνεύσουν

στους μαθητές τους την αγάπη και το σεβασμό για το μά-

θημα, συμβάλλοντας έτσι στην παιδευτική ανάκαμψη και

την πολιτιστική αναγέννηση της χώρας.

Οφείλουμε, επί τέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι σε μια

χώρα με υπογεννητικότητα, οξύτατη οικονομική κρίση,

μαζική μετανάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό

και εισροή χιλιάδων  μεταναστών και προσφύγων, η με-

θοδευμένη αποκοπή των Ελλήνων μαθητών από την αρ-

χαία ελληνική γλώσσα είναι για την παιδεία του τόπου

ένα είδος πολιτιστικής γενοκτονίας, που μακροπρόθε-

σμα θέτει σε κίνδυνο την ίδια την εθνική επιβίωση του ελ-

ληνισμού. Αντίθετα, αν για την πολλαπλά χειμαζόμενη

Ελλάδα ο τουρισμός θεωρείται η «βαριά βιομηχανία» της,

η  ζωντανή σύνδεση των Ελλήνων μαθητών με την αρ-

χαία ελληνική γλώσσα, καθώς και με τον αξιακό και το

νοηματικό πλούτο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας,

αποτελεί την ιδανικότερη αμυντική θωράκιση του ελλη-

νισμού και μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για

πολιτιστική και εθνική αναγέννηση της χώρας.

Ας πάψουμε να πριονίζουμε εμείς οι ίδιοι το πολιτιστικό

κλαδί στο οποίο ακουμπάμε ως έθνος.

Οι καιροί δεν επιτρέπουν να «παίζομεν εν ου παικτοίς».

Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας εκπληρώ-

σει το χρέος του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΕΣ – ΙΩΔΕΣ

Αγαπητοί συνδημότες, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων

μας επί σειρά ετών για το κοινωνικό καλό παρατηρήσαμε

ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Δήμου Κορωπίου. 

Το θέμα των δασικών που δεν είναι δάση, αλλά οικισμοί

με όλες της δημόσιες παροχές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι κλπ. Το πρόβλημα διογκώθηκε

με το Κτηματολόγιο και σε αυτούς ακόμα που δεν είχαν

θέμα ξαφνικά να βρεθούν σε Δασικές περιοχές.

Από τις 5/3/2012 με αριθμό πρωτοκόλλου 4058/12 ζητή-

σαμε με αίτημά μας από το Δήμο να χαρακτηριστούν επι-

σήμως με απόφαση Δημ. Συμβουλίου οι οικισμοί. Μετά

από πολύ αγώνα και με συμπαραστάτες τον Αντ/ρχο Τε-

χνικής Υπηρεσίας τον κο ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΝΙΚΟ και τον Δή-

μαρχό μας φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από το Νόμο που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο

του 2016 (Ν. 4389/2016)  για τις ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗ-

ΤΕΣ, αποφασίστηκε ότι έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε

έναν εφιάλτη για χιλιάδες δημότες.

Με ειδική μελέτη από τεχνικούς – μηχανικούς, φτιάχτη-

καν οι ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΤΕΣ – ΙΩΔΕΣ, βάση του

Νόμου, το οποίο και εστάλη  στο Υπουργείο και σε όλες

τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτή η ενέργεια του Δήμου απο-

τελεί απόφαση ζωής για χιλιάδες κόσμου. Πιστεύουμε ότι

είναι η αρχή του τέλους για ένα σοβαρό πρόβλημα.

Πληροφορίες:   Στα γραφεία του Συλλόγου μας κάθε Κυ-

ριακή 10:30 – 11:30 και στο τηλέφωνο 697 643 3876

Ο  Πρόεδρος Ο  Γ.Γραμματέας 

Αντώνης Πουλάκης Ομηρος Θεοδόσης

Καίρια πλήγμα κατά της κλασικής παιδείας,

η μείωση των αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο
Όποιος «ζυμώνεται» με την αρχαία γραμματεία, τείνει να αντιμετωπίζει άφοβα την αλήθεια
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Την απόλυτη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας

μετά από έξι μνημονιακά χρόνια καταγράφουν δυο

έρευνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Μετά από τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντιλαϊ-

κούς νόμους και ρυθμίσεις, πάνω από το 1/3 της Ελ-

ληνικής κοινωνίας ζει σε συνθήκες φτώχειας ή

κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με

στοιχεία του 2015 που πα-

ρουσίασε η Eurostat πάνω

από ένας στους τρεις κατοί-

κους στην Ελλάδα και κατά

μέσο όρο ένας στους τέσσε-

ρις πολίτες της ΕΕ, βρίσκε-

ται αντιμέτωπος με την

απόλυτη φτώχεια.  

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα,

το 2015 βρισκόταν αντιμέ-

τωπο με τον κίνδυνο της

φτώχειας ή του κοινωνικού

αποκλεισμού το 35,7% του

πληθυσμού (3,8 εκατ. άν-

θρωποι), έναντι 28,1% το

2008!

Στην ΕΕ, το αντίστοιχο πο-

σοστό επανήλθε το 2015

στα επίπεδα του 2008, στο 23,7% που αντιστοιχεί συ-

νολικά σε 118,8 εκατ. άνθρωποι!

Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρωπος βρίσκεται

σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρα-

κάτω συνθήκες:

Α) Έχει εισοδήματα μικρότερα του 60% του μέσου

εθνικού εισοδήματος.

Β) Στερείται βασικά καταναλωτικά αγαθά ή αδυνατεί

να ανταπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υπο-

χρεώσεις.

Γ) Ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της

ανεργίας (δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος

της δεν έχει «κανονική δουλειά»).

Σε ότι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, σε συνθήκες

φτώχειας βρίσκεται το 21,4% του πληθυσμού, σε

συνθήκες ένδοιας το 22,2%, ενώ ζει σε οικογένεια

αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας το 16,8%

του πληθυσμού. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην

ΕΕ είναι 17,3%, 8,1% και 10,5%.

Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, είναι μόνο Βουλ-

γαρία (41,3%) και Ρουμανία (37,3). Στον αντίποδα βρί-

σκονται η Τσεχία (14%), η Σουηδία (16%), η Ολλανδία

και η Φινλανδία (16,8%), η Δανία και η Γαλλία

(17,7%).

Περικοπές και στα βασικά…

Τα συγκλονιστικά ευρήματα της Eurostat αποτυπώ-

νονται στην καθημερινότητα των νοικοκυριών της

χώρας σε άλλη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λια-

νεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σύμφωνα με αυτή τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν πλέον

κόψει τις δαπάνες και σε βασικά είδη διατροφής!

Συνολικά η μηνιαία δαπάνη των νοικοκυρών, σύμ-

φωνα με την έρευνα, σε ήδη παντοπωλείου έχει μει-

ωθεί την επταετία 2009-2015 κατά 16,3% ενώ

συγκεκριμένα η δαπάνη σε τρόφιμα κατά 12,5%!

Το 2009 το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε μηνιαία σε

είδη παντοπωλείου 444 ευρώ ενώ το 2015 δαπάνησε

371 ευρώ, δηλαδή 73 ευρώ λιγότερο. Και όλα αυτά

όταν τα τελευταία χρόνια ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί κατά

πέντε μονάδες από το 19% στο 24% και όταν έχουν

προστεθεί μια σειρά από έμμεσους φόρους στο προ-

ϊόντα.

Συνολικά οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δια-

τροφή μειώθηκαν κατά 23,4% την πενταετία 2009-

2015. Επίσης οι καταναλωτές, προκειμένου να

καλύψουν τη βασικές ανάγκες σε φαγητό στρέφον-

ται σε φθηνότερες επιλογές εναλλακτικών προϊόν-

των (π.χ. κοτόπουλο αντί για μοσχάρι), σε μικρότερες

συσκευασίες και αξιοποίηση προϊόντων ιδιωτικής ετι-

κέτας. Με άλλα λόγια μεγάλο τμήμα της ελληνικής

κοινωνίας στερείται πλέον βασικών ειδών διατροφής

η επιλέγει να βγάλει από το διατροφολόγιο του, συγ-

κεκριμένες τροφές!

Όπως σημειώνουν μάλιστα στελέχη κοινωνικών φο-

ρέων, αν δεν υπήρχαν τα εκατοντάδες συσσίτια ανά

την ελληνική επικράτεια που συντηρούν δεκάδες χι-

λιάδες οικογένειες η κατάσταση θα ήταν ακόμα δρα-

ματικότερη.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου απέρριψε την υπο-

χρεωτική σήμανση τροφίμων που

προέρχονται από ζώα που έχουν

τραφεί με γενετικά τροποποιημέ-

νες τροφές!

Αν και η σχετική τροπολογία κέρ-

δισε την πλειοψηφία των ψήφων

του Ευρωκοινοβουλίου, λόγω της

καταψήφισης από την πλειοψηφία

των συντηρητικών, δεν συγκέν-

τρωσε την ενισχυμένη πλειοψη-

φία που απαιτείτο για την έγκρισή

της.

Η ίδια πλειοψηφία απέρριψε τρο-

πολογία για την διεξαγωγή ανε-

ξάρτητων μελετών για την

επίπτωση των μεταλλαγμένων

και άλλων “νέων τροφών” στην

ανθρώπινη υγεία.

Ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσέ-

νης μετά το τέλος της ψηφοφο-

ρίας δήλωσε:

Σήμερα είναι μία εξαιρετικά δυσά-

ρεστη ημέρα για το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Καταψηφίστηκε το

δικαίωμα των Ευρωπαίων πολι-

τών να γνωρίζουμε αν τα ζωικά

προϊόντα που καταναλώνουμε

προέρχονται από ζώα που έχουν

τραφεί με γενετικά τροποποιημέ-

νες τροφές. Κ

αταψηφίστηκε επίσης η αυτο-

νόητη υποχρέωση της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής να διεξάγει

ανεξάρτητες μελέτες για τις επι-

πτώσεις των μεταλλαγμένων και

άλλων “νέων τροφίμων” στην αν-

θρώπινη υγεία.

Oι Ευρωπαίοι δεν θα γνωρίζουν ποια 

μεταλλαγμένα προϊόντα τρώνε!!
To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε την υποχρεωτική σήμανση τροφίμων!!!

H Monsanto στη Bayer

Αν και δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί η εξαγορά του αμερι-

κανικής πολυεθνικής Monsanto από την Bayer με στόχο

τη δημιουργία ενός κολοσσού στον κλάδο των φυτοφαρ-

μάκων, των σπόρων και των γενετικά τροποποιημένων

καλλιεργειών (GMO) θέτουν σε συναγερμό την γερμα-

νική κοινή γνώμη. Η εξαγορά πάντως θα γίνει.

Ο φαρμακευτικός όμιλος έχει βάλει στο τραπέζι την πρό-

ταση των 62 δις δολάρια (55 δις ευρώ), το μεγαλύτερο

ποσό που έχει διαθέσει ποτέ γερμανική εταιρεία για την

εξαγορά ξένης, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της

για την ευόδωση του εγχειρήματος.

Σε συνθήκες φτώχειας 3,8 εκατ. Έλληνες 
Κόβουν βασικά είδη διατροφής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 2294321001  
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : 22943 21028

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΣΤΟ O.T. 107Α ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟ-
ΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες να προσέλθουν στο Δημαρ-

χείο Ραφήνας Πικερμίου, Αραφανί-
δων Αλών 12, Ραφήνα, τις εργάσι-
μες ημέρες από τις 9.00 έως τις
13.00, εντός δεκαπέντε (15) ημερο-
λογιακών ημερών από την τελευ-
ταία δημοσίευση της παρούσης
πρόσκλησης, προκειμένου να λά-
βουν γνώση της υπ. Αρ. υπ’ αρ.
245/2016 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορά  την τροπο-
ποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.
107A στον οικισμό Καλλιτεχνούπο-
λης της Δ.Ε. Ραφήνας του Δήμου
Ραφήνας-Πικερμίου για αλλαγή
χρήσης γης και καθορισμό όρων
δόμησης για την χωροθέτηση και
κατασκευή σχολικής μονάδας. 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ47 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ. 2106628405, ΦΑΞ 210
6624.649
Πληροφορίες: κ. Μανωλάς

Η Δ/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Κρωπίας προκηρύσσει δημό-
σιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου
Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Σχολείου

στο Κίτσι. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
στο γραφείο του Διευθυντή του
Σχολείου στις 18 Νοεμβρίου ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14,00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο του Σχολείου και της
Σχολικής Επιτροπής τηλ. 210
6628.405 απ’ όπου μπορούν να πα-
ραλάβουν και τη διακήρυξη του δια-
γωνισμού, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Κορωπί 17.10.2016
Η πρόεδρος

Δήμητρα Μιχαιρίνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Κερατέας, αποφασί-
στηκε η σύναψη σύμβασης με
σύμβουλο με αντικείμενο υπηρε-
σιών   την  σύνταξη – υποβολή –
παρακολούθηση φακέλου στο «
Μέτρο 4.2.1 του Π.Α.Α του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».   
Για το λογο αυτό ο  Α.Σ. Κερατέας
καλεί  κάθε  υποψήφιο ανάδοχο  να
καταθέσει στα γραφεία του Α.Σ Κε-
ρατέας ,στη διεύθυνση Κεντρική
Πλατεία Κερατέας μέχρι την Δευ-
τέρα 31/10/2016 από ώρα  19:00 μ.μ
έως 21:00 μ.μ, ενιαίο φάκελο προ-
σφοράς, όπου θα αναγράφονται ευ-
κρινώς η λέξη προσφορά με
κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της
Υπηρεσίας, ο τίτλος της παρούσας
πρόσκλησης και τα στοιχεία του
Υποψήφιου Ανάδοχου.
Δεκτές γίνονται και προσφορές που
θα κατατεθούν μέσω:  ΕΛΤΑ, εται-
ρείας ταχυμεταφορών ή αντιπροσώ-
που νομίμως εξουσιοδοτημένου με

συμβολαιογραφική πράξη.
Η προσφορά θα πρέπει να πρωτο-
κολληθεί από τον Α.Σ Κερατέας
μέχρι την Δευτέρα 31/10/2016 και
ώρα 21.00 μμ.

Επί ποινή αποκλεισμού ο φάκελος
προσφοράς θα περιέχει:
• Έγγραφα που θα αποδεικνύουν
εμπειρία σε κατάθεση τεχνοοικονο-
μικών μελετών και υλοποίηση
έργων συνεταιρισμών άνω των
5.000.000 ευρώ στο μέτρο 123Α
του προηγουμένου Π.Α.Α.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986με την
οποία θα δηλώνεται ότι :
Α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή
στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. 
Β) αποδέχεται πλήρως τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης .
Γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμ-
φωνα με τους όρους της παρούσας
των οποίων έλαβε γνώση.
Δ) η παρούσα προσφορά καλύπτει
πλήρως το σύνολο των αντικειμέ-
νων που περιλαμβάνει η πρό-
σκληση .
Ε) σε περίπτωση ανάθεσης του
έργου και για την υπογραφή της
σύμβασης δεσμεύεται επί ποινή

αποκλεισμού να προσκομίσει :
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμε-
λητηρίου 
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενη-
μερότητας 
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής
Ενημερότητας

Οικονομική Προσφορά
Θα αναφέρονται σε έγγραφο με
τίτλο Οικονομική Προσφορά ολογρά-
φως οι υπηρεσίες που θα παρέχονται
και θα αναγράφεται αριθμητικώς και
ολογράφως σε ευρώ το ποσό της πα-
ροχής χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ θα ανα-
γράφεται ξεχωριστά.
Οι υπηρεσίες που θα αναφέρονται
σε κατ’ αποκοπή τιμής που θα ανα-
λάβει ο Σύμβουλος είναι:
• Μελέτες Περιβαλλοντικές 
• Τοπογραφικές Μελέτες 
• Προσχέδια οικοδομικής αδείας 
• Οικονομοτεχνική Μελέτη 
Σε περίπτωση ανάδειξης Συμβού-
λου θα υπογραφούν και τα αντί-
στοιχα ξεχωριστά συμφωνητικά με
τον Κύριο του έργου για κάθε μια
προσφερόμενη υπηρεσία.                                                                                                     
Κερατέα 18/10/2016

Ο Πρόεδρος 
Δημήτριος Λεβαντής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κερατέα 10/10/16
Αρ.Πρ. 16704

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ)
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΤΣΟΝΙΜΑ -
ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ της Δημοτικής
Ενότητας Κερατέας του Δήμου
Λαυρεωτικής να λάβουν γνώση
της πολεοδομικής μελέτης, όπως
αναρτήθηκε βάσει της υπ’ αριθ.
163/2016 απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου.
Η ανάρτηση των διαγραμμάτων
της Πολεοδομικής Μελέτης θα
γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κε-
ρατέας (Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου
37, Κερατέα). Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν
παρατηρήσεις ή ενστάσεις τους σε
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την τελευταία δημοσίευση της
παρούσας.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Λουκάς Δημήτριος

Επιδοτήσεις για

νέους αγρότες
Δόθηκε στη δημοσιότητα (www.agrotikianaptixi.gr) η προ-

κήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-

πτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και

40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση

και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλ-

λεύσεις.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ.

ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι

γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επι-

χειρηματικό σχέδιο.

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως

22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας

/ εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμε-

νοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι

των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νη-

σιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η από-

φαση με τις λεπτομέρειες για το Μέτρο 6.1 Εγκατάσταση

Νέων Γεωργών, η οποία αποτελεί προπομπό της προκήρυ-

ξης για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με

την απόφαση, ο κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος, για να

πάρει το πριμ πρώτης εγκατάστασης 17.000-22.000 ευρώ,

ανάλογα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα πρέπει να υπο-

βάλει επιχειρηματικό σχέδιο.

Καινούργιο χαράτσι έρχεται με την

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

από 1.1.2017, οι οποίες μπορεί και να

διπλασιαστούν. Το μέτρο θα επιβαρύ-

νει για τους ελεύθερους επαγγελμα-

τίες, τους αγρότες και τους

αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες.

Στην πενιχρή ασφαλιστική κάλυψη -

χιλιάδες ανασφάλιστοι - στην εργα-

σιακή μανιέρα... θα οδηγήσει με μαθη-

ματική ακρίβεια σε ακόμη “φτωχότερη”

συμμετοχή ασφαλισμένων στο σύ-

στημα, κυρίως από την εργοδοσία.

Συγκεκριμένα, από 1-1-2017 ο νόμος

Κατρούγκαλου προβλέπει την επιβολή

του διπλού ασφαλιστικού χαρατσιού

26,9% επί του εισοδήματος των επαγ-

γελματιών, νυν ασφαλισμένων σε

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ (20% για κύρια σύν-

ταξη και 6,9% για ΕΟΠΥΥ) και του δι-

πλού χαρατσιού 20,9% για τους

αγρότες ασφαλισμένους στον ΟΓΑ

(14% για κύρια σύνταξη και 6,9% για

ΕΟΠΥΥ).

Για τον υπολογισμό των εισφορών θα

λαμβάνεται υπόψη ως κατώτατο εισό-

δημα το ποσό των 4.923,07 ευρώ ενώ

ανώτατο εισόδημα πάνω από το οποίο

δεν μπορούν να υπάρξουν επιβαρύν-

σεις είναι τα 70.329,6 ευρώ. Η ανώ-

τατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη

θα είναι 1.172 ευρώ τον μήνα!!!

Μεγαλύτερη συρρίκνωση στις ασφαλιστικές εισφορές

φέρνει το νέο σύστημα υπολογισμού τους

Η  συλλογικότητα «Αλληλεγγύη Γαλλία Ελλάδα για την

υγεία» Παρισιού μαζί με 25 άλλες συλλογικότητες αλλη-

λεγγύης με τον ελληνικό λαό, που εδρεύουν στην Γαλλία,

αποφάσισαν να οργανώσουν ένα καραβάνι αλληλεγγύης

τον Οκτώβριο του 2016.

Το καραβάνι θα ξεκινήσει απο τη Lyon στις 15 Οκτωβρίου

με κατεύθυνση την Ελλάδα. Ο σκοπός του καραβανιού είναι

η μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού απο τη Γαλλία

στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα καραβάνι αλληλεγγύης το

οποίο πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εθελοντών και

μεταφέρει υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί απο όλες αυτές

τις συλλογικότητες και προέρχεται απο Γάλλους πολίτες,

που θέλησαν να συμμετέχουν σε αυτό το αυτοδιαχειριζό-

μενο δίκτυο κινητοποίησης και να δείξουν την αλληλεγγύη

τους έμπρακτα μέσα απο τη συμμετοχή τους.

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, ανταπο-

κρινόμενο στο κάλεσμα του καραβανιού και στις σχέσεις

αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια

με την συλλογικότητα  «Αλληλεγγύη Γαλλία Ελλάδα για
την υγεία», θα οργανώσει εκδήλωση για την υποδοχή του

καραβανιού το Σάββατο 22/10 στις 6μμ στο Πολιτιστικό

Κέντρο του Ελληνικού, δίπλα από το ιατρείο.

Στην εκδήλωση  καλούnόλα τα αυτοοργανωμένα κοινωνικά

ιατρεία, άλλες αυτοοργανωμένες συλλογικότητες αλλη-

λέγγυας συνεργασίας καθώς και όποιους πολίτες θέλουν

να πάρουν μέρος

Τα φάρμακα και το ιατρικό υλικό, που θα προσκομίσει το

καραβάνι, προορίζονται και θα διατεθούν στα κοινωνικά ια-

τρεία.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2 ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ)

Ευχαριστήριο

Κατόπιν της αξιέπαινης πρωτοβουλίας της Διευθύντριας

του Κέντρου Υγείας του Δήμου Σαρωνικού Κας Ευανθίας

Κρανιά, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Λυ-

κείου μας με σκοπό την ετήσια ιατρική εξέταση των μα-

θητών μας για την έκδοση αθλ. δελτίου υγείας μαθητή.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται το αυτονόητο, δηλαδή

δεν πάνε 120 παιδιά στο Κ.Υγείας, αλλά έρχεται κλιμάκιο

στο χώρο του σχολείου μας.

Έτσι δεν χάνονται άσκοπα ώρες διδασκαλίας και δεν επι-

βαρύνεται ο Δήμος για την μεταφορά μαθητών και συνο-

δών, όπως γινόταν μέχρι τώρα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας οφείλει να ευχαριστήσει την

Κα Κρανιά και τους συνεργάτες της και ελπίζουμε η πρω-

τοβουλία της να συνεχιστεί και στο μέλλον.

ΤΟ Δ.Σ.

«Αλληλεγγύη Γαλλία Ελλάδα για την υγεία»



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

ΖΗΤEITAI ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια έως 35 ετών, κάτοικος

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας για

6ήμερη απασχόληση.

Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης τηλ. 2108962416,

ώρες επικοινωνίας ΔΕ-ΠΑ 10:00-16:00.

ΑΓΓΕΛΙΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑ 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.

Για Συγχαρητήρια, Γάμους, 

Κηδείες, Ευχαριστήρια, Συλλυπητήρια

Επικοινωνήστε

στην ΕΒΔΟΜΗ
210 6030.655, 210 8959.004

press@ebdomi.com
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ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ  & ΛΕΩΦΟΡΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ - ΣΟΥΝΙΟΥ

Ετήσια Γενική  Συνέλευση  και εκλογές

για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και Εξελεγκτικής  Επιτροπής

Το  απερχόμενο Δ.Σ  του Προοδευτικού  Εξωραϊστικού

Συλλόγου Αγίας Μαρίνας  ανακοινώνει  στα μέλη του  ότι:

Την Κυριακή  6 Νοεμβρίου 2016  στις  11.00,  θα πραγμα-

τοποιηθεί η  Ετήσια  Απολογιστική Γενική  Συνέλευση

του Συλλόγου, και εν συνεχεία  στον ίδιο χώρο  έως στις

18.00,  θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του

νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής

Επιτροπής.

Η  Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές, θα διεξαχθούν στο

Πολιτιστικό Κέντρο  του Δήμου Κρωπίας, στη λεωφόρο

Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου 109, στην Αγία Μαρίνα.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου,

που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Οι υποψήφιοι   πρέπει να υποβάλλουν τις  δηλώσεις τους

στο Δ.Σ  μέχρι την Τετάρτη  2 -11-2016, στο γραφείο του

συλλόγου, επί της  συμβολής  της Λεωφόρου Αγίας Μα-

ρίνας – Κορωπίου με την  Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Για το σκοπό αυτό το γραφείο θα είναι ανοικτό κάθε Τε-

τάρτη  από 17.00 - 19.00΄΄ και κάθε Κυριακή από 11.00-

13.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας:  6983475960

Το απερχόμενο  Δ. Σ. , απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ

στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου, για τη συμμε-

τοχή τους  στις δράσεις και εκδηλώσεις του  όλα αυτά τα

χρόνια,  με την παρότρυνση, να στηρίξουν  και αυτή την

κορυφαία εκδήλωση , με την αθρόα συμμετοχή  τους στην

Γ.Σ. και την εκλογική διαδικασία.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο.

Αγαπάμε το Τόπο μας  συμμετέχουμε στα Κοινά.

Eυχαριστίες

Εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς

την Συμβολαιογράφο Κορωπίου Χρυσή Τσιρο-

γιάννη, μέσ’ από τα βάθη της καρδιάς μας, για την

ευαισθησία της στον συνάνθρωπο.

Η οικογένεια Μ. Παντζαρίδη

Η εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ συγχαίρει τη συμβολαι-

ογράφο για την ευαισθησία της. Επιβεβαιώνει ότι

υπάρχουν ακόμη Άνθρωποι!

Το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύ-

κλωσης Συσκευασιών “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-

ΚΛΩΣΗ” διοργανώνει “Μεγάλες Γιορτές

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” σε όλη την Ελλάδα,

υπό την Αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου

Αθηνών & Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, σε συνερ-

γασία με το Υπουργείο Παιδείας και την “Αποστολή”.

Ο στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της δυναμι-

κής και της σημασίας της ανακύκλωσης, ώστε ακόμα

περισσότεροι δημότες και μαθητές να γνωρίσουν το

Σύστημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και να

συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που όλοι κερδίζουν.

Οι μαθητές πάνω από 1.500 σχολικών τμημάτων και

οι οικογένειές τους θα ανακυκλώσουν μεταλλικές,

πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες, έως

10.12.2016 στους εξής Δήμους: Αθηναίων, Πειραιά,

Ιωαννιτών, Ρόδου, Τήνου, Ύδρας, Κηφισιάς, Αγίας

Παρασκευής, Καλλιθέας, Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη

Ρέντη, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου, Αιγάλεω,

Παπάγου-Χολαργού, Αγίων Αναργύρων-Καματερού,

Ζωγράφου και Ιλίου.

Σε κάθε Δήμο, τα σχολικά τμήματα που θα επιστρέ-

ψουν τις περισσότερες συσκευασίες, θα κερδίσουν

(για όλους τους μαθητές): Tablet, Action Camera &

MP3 player. Επίσης, το 1ο σχολικό τμήμα, πανελλα-

δικά, που θα ανακυκλώσει τις περισσότερες συσκευα-

σίες θα κερδίσει επιπλέον ένα ταξίδι 4 ημερών στην

Αράχωβα.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό, το τμήμα Β1 του

10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, που συγκέντρωσε τις πε-

ρισσότερες (184.985) συσκευασίες πανελλαδικά,

κέρδισε ένα ταξίδι 5 ημερών στην Ρόδο.

O Κωνσταντίνος Καμπέρης, Διευθυντής του σχο-

λείου, δήλωσε: «Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί ση-
μαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το
μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής,
αλλά αντίθετα υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινω-
νίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης. Να ευχαριστήσουμε το Εθνικό
Συλλογικό Σύστημα “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗ” που δίνει κίνητρα στους μαθητές να ασχο-
ληθούν με την ανακύκλωση, αλλά και την δυνατότητα
να γνωρίσουν οι μαθητές την άλλη Ελλάδα και να
αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.»
Επισκεφθείτε τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτι-

κής Ανακύκλωσης σε Δήμους όλης της χώρας, για να

ανακυκλώσεμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να μάθετε για την ανακύ-

κλωση και να παίξουμε, γιατί το περιβάλλον είναι

υπόθεση όλων μας.

… γιατί τα παιδιά και το περιβάλλον είναι το μέλλον

του κόσμου !

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε τη γραμμή

ανακύκλωσης: 801 11 67890

Μεγάλες Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

για τους μαθητές σε Δήμους όλης της χώρας
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

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

Προληπτικός σωματομετρι-

κός & οδοντιατρικός 

έλεγχος σε σχολεια του

Δήμου Παλλήνης

Συνεχίζεται και κατά την εφετινή σχολική χρονιά ο προ-

ληπτικός σωματομετρικός και οδοντιατρικός έλεγχος στα

Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλή-

νης, μέχρι και τον Ιούνιο του 2017.   Η αρχή έγινε 20

Οκτωβρίου 2016.

Τα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο του ρόλου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα

υγείας και ειδικά, στην πρόληψη της ασθένειας και την

προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.   Οργανώνεται και

εκτελείται από το τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της

Δημόσιας Υγείας Δήμου Παλλήνης, σε συνεργασία και

με εθελοντές ιατρούς.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι εθελοντική, κατόπιν της

έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων.

Η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται διαδοχικά σε

όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου, σύμφωνα με πρό-

γραμμα που έχει καταρτίσει σε συνεργασία με τους εθε-

λοντές Ιατρούς και τους Διευθυντές των Σχολικών

μονάδων. Μαθητές και γονείς ενημερώνονται εγγράφως

για τις ημερομηνίες εφαρμογής του προγράμματος.

Την ομάδα διεξαγωγής του προληπτικού ελέγχου στελε-

χώνουν ο εθελοντής ορθοπεδικός Κων/νος Νικητόπου-

λος, η οδοντίατρος του Τμήματος Υγείας του Δήμου

Παλλήνης Ανθή Παπαθανασίου, η Προϊσταμένη του Τμή-

ματος Υγείας & νοσηλεύτρια, Βασιλική Θώμου και η επι-

σκέπτρια υγείας Φωτεινή Γκίκα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο τμήμα

(Φειδιππίδου 25Α) Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης) πρώην

Δημαρχείο, στα τηλέφωνα 2132031604-5 και στα Δημοτικά

Ιατρεία Υψηλάντου 3, στο τηλέφωνο 210-6668888.         
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. . . γ ια την υγειά μας

Κάθε γυναίκα που έχει μπει σε εμμηνόπαυση γνωρίζει για

τις εξάψεις, τους νυχτερινούς ιδρώτες, αλλά  και το ξηρό

δέρμα: 

Πώς όμως προκύπτει αυτό;

Το πρόβλημα οφείλεται στις ορμόνες και συγκεκριμένα

στα οιστρογόνα. Φαίνεται ότι οι ίδιες ορμόνες που προ-

καλούν τις αλλαγές στο σώμα μας κατά την εμμηνό-

παυση είναι υπεύθυνες και για την ξηρότητα του

δέρματος.

Τι ακριβώς συμβαίνει;

Κάπου ανάμεσα στα 40 και τα 58, όλες οι γυναίκες μπαί-

νουν στην εμμηνόπαυση. Αυτό έρχεται όταν οι ωοθήκες

παύουν να απελευθερώνουν ωάρια, η έμμηνος ρύση στα-

ματά και η παραγωγή των οιστρογόνων ξεκινά να μειώνε-

ται.

Τα οιστρογόνα είναι πολύ ισχυρές ορμόνες. Διεγείρουν

την ωρίμανση του γυναικείου σώματος κατά την εφηβεία

και προστατεύουν τα οστά. Μία ακόμα δράση τους αφορά

την διέγερση του σχηματισμού κολλαγόνου και προστα-

τευτικών ελαίων στο δέρμα.

Αυτός είναι ο λόγος που καθώς η εμμηνόπαυση πλησιάζει

και η παραγωγή οιστρογόνων μειώνεται, είναι σύνηθες

το δέρμα να γίνεται ξηρό, λιγότερο ελαστικό και να δημι-

ουργεί αίσθηση «τραβήγματος» και φαγούρας. Η μείωση

των οιστρογόνων επίσης μειώνει την ικανότητα του ορ-

γανισμού να συγκρατεί την απαραίτητη υγρασία.

Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται αρχικά στη «Ζώνη

Τ» του προσώπου και στους αγκώνες, αλλά επεκτείνονται

σε όλο το σώμα, με ξηρότητα στο υπόλοιπο πρόσωπο, το

στήθος, την πλάτη, τα γεννητικά όργανα, ακόμα και τα

νύχια.

Οι αλλαγές αυτές ξεκινούν ήδη από τα πρώτα στάδια της

εμμηνόπαυσης και είναι μόνιμες αν δεν αντιμετωπιστούν.

Αντιμετώπιση της ξηροδερμίας στην εμμηνόπαυση

1. Προσθέστε τα «έξυπνα» λιπαρά στη διατροφή σας: τα

απαραίτητα λιπαρά οξέα – όπως είναι τα ωμέγα-3 που

μπορούμε να βρούμε στον σολωμό, στα καρύδια και σε

άλλες τροφές – βοηθούν στην παραγωγή προστατευτι-

κών ελαίων από το δέρμα που ευνοούν την συγκράτηση

της υγρασίας.

2. Μην ξεχνάτε το αντηλιακό σας: διατηρήστε το δέρμα

σας υγιές και νεανικό χρησιμοποιώντας όλο το χρόνο αν-

τηλιακό με SPF 15 ή υψηλότερο. Το ξηρό δέρμα, οι ρυτί-

δες, οι πανάδες αλλά και ο καρκίνος του δέρματος μπορεί

να προκύψουν από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο και

την ανεπαρκή προστασία. Σημειωτέον ότι οι υπεριώδεις

ακτίνες διαπερνούν τα σύννεφα, την ομίχλη και το χιόνι·

έτσι η χρήση αντηλιακού είναι αναγκαία και τον χειμώνα!

3. Ξεχάστε τα ζεματιστά ντους: μπορεί ένα καυτό ντους

να είναι εξαιρετικά απολαυστικό, αλλά είναι επιζήμιο για

το δέρμα καθώς προκαλεί ξηρότητα με την απομάκρυνση

των προστατευτικών ελαίων, ενώ ευνοεί και την ανά-

πτυξη ευρυαγγειών.

4. Χρησιμοποιείτε φιλικά προς το δέρμα σαπούνια: τα σα-

πούνια που περιέχουν άρωμα ή αντιβακτηριδιακά συστα-

τικά μπορούν να απομακρύνουν τα προστατευτικά έλαια

του δέρματος αφήνοντάς το ξηρό και αφυδατωμένο.

5. Μην παραλείπεται την ενυδάτωση: αμέσως μετά το

ντους εφαρμόστε την αγαπημένη σας ενυδατική κρέμα

για να συγκρατήσει την υγρασία στο δέρμα σας. Θυμη-

θείτε να ενυδατώνετε τον οργανισμό σας εσωτερικά, πί-

νοντας αρκετό νερό.

Για έξτρα αποτελεσματική φροντίδα του δέρματός σας,

επιλέξτε προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος

που είναι σχεδιασμένα ειδικά για εμμηνοπαυσιακές ηλι-

κίες.

Προϊόντα με εκχυλίσματα φυτών όπως για παράδειγμα

άγριο γιαμ, είναι πλούσια σε φυτικές ορμόνες που βοη-

θούν στην αποκατάσταση της ισορροπίας των ορμονών

στο δέρμα.  

Η γυμναστική είναι σημαντική κατά την εμμηνόπαυση για

την προστασία της καρδιάς και των οστών, ενώ ωφελεί

και το δέρμα. Αυξάνοντας την ποσότητα των θρεπτικών

συστατικών και του οξυγόνου που φτάνει στο δέρμα, η

άσκηση, όπως και τα οιστρογόνα, μπορεί να αυξήσει το

κολλαγόνο προσφέροντας πιο ελαστικό δέρμα!

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή μοριακή βιολόγος, 

Θάλεια Γούτου κοσμητολόγος, 

medlabnews.gr

Ξηροδερμία και εμμηνόπαυση. Αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος

“Αντιμετώπιση 

Παιδικού Τραύματος”
Η “Χρυσή ώρα”

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό την

μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αν-

τιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την αναβάθμιση

της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας. 

Όταν ένα παιδί τραυματίζεται σοβαρά τις περισσότερες

φορές υπάρχει εσωτερική αιμορραγία. Ο γονέας ή ο δάσκα-

λος δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό. Προτεραιότητα λοιπόν

είναι να μεταφερθεί το τραυματισμένο παιδί, όσο το δυνα-

τόν γρηγορότερα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να μην χάσει την μάχη

με τη ζωή.

Επειδή η κατάσταση του σοβαρά τραυματισμένου παιδιού

μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα, ο χρόνος που μεσο-

λαβεί μεταξύ τραυματισμού και της έναρξης θεραπείας

πρέπει να διατηρηθεί στο ελάχιστο. Με την συσσώρευση

της εμπειρίας, αυτός ο λανθάνων χρόνος ο οποίος έχει

υπολογισθεί ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 λεπτά, ονο-

μάζεται ‘’Golden Hour’’ (‘’Χρυσή ώρα’’). Μετά τη μία αυτή

ώρα το ποσοστό επιβίωσης μειώνεται δραματικά. 

Βραβεύθηκε το Σωματείο 

Το Σωματείο ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’ διακρίθηκε

στο θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards 2016 ως

η ΜΚΟ της Χρονιάς, παραλαμβάνοντας για δεύτερη χρονιά το

Gold βραβείο στην κατηγορία Υγεία και Πρόληψη.

Τα τελευταία έξι χρόνια το Σωματείο έχει καταφέρει να δη-

μιουργήσει 12 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, να ανα-

βαθμίσει 11 Παιδιατρικές Κλινικές ,να εξοπλίσει 2

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας καθώς και να προσφέρει

377 μηχανήματα στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.

Στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση ιατρικού και

νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση παιδικού

τραύματος’’, το Σωματείο έχει χρηματοδοτήσει ένα μέρος

της συμμετοχής 1.220 γιατρών. Η εκπαίδευση επικεντρώ-

νεται στην εκτίμηση, στην ανάνηψη και στην σταθεροποί-

ηση της κατάστασης του παιδιού που κινδυνεύει.

Για να μην συμβαίνουν όμως ατυχήματα ο καλύτερος και

αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η ενημέρωση για την

Πρόληψη. Είναι αποδεδειγμένο, ότι η σωστή και συστημα-

τική πρόληψη μπορεί να μειώσει  τον αριθμό και τη σοβα-

ρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και 50%. Στα

πλαίσια αυτού του σκοπού πραγματοποιούνται παρουσιά-

σεις  σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχο-

λείου, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς τους.

Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις έχουν παρακολουθήσει

39.457 μαθητές και 3.040 εκπαιδευτικοί και γονείς.

Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από το έργο

του Σωματείου πάνω από 300.000 παιδιά.

ΤΗΛ.: 210-6741 933 Fax: 210-6743 950

e-mail: info@pedtrauma.gr,  www.pedtrauma.gr
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Μία νέα σελίδα στην ελληνική ιστιοπλοΐα έγραψε ο «1ος Ιστιο-

πλοϊκός Μαραθώνιος». Η ιδέα της «Sailing Marathon» (Νίκος

Αλευρομύτης, Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, Μάκης Ωρολογάς), για

έναν αγώνα που θα ένωνε σε μία κοινή εκκίνηση όλες τις κατη-

γορίες και τις γενιές της ιστιοπλοΐας υλοποιήθηκε με τη βοήθεια

του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς και η θαλάσσια περιοχή του

Μικρολίμανου γέμισε από πανιά

προσφέροντας μαγευτικές εικό-

νες.   

Στον «1ο Ιστιοπλοϊκό Μαραθώ-

νιο» πήραν μέρος περισσότεροι

από 300 αθλητές και αθλήτριες,

στην πλειοψηφία τους από Ομί-

λους της Αττικής. Στις εγκαταστά-

σεις, όμως, του ΙΟΠ βρέθηκαν και

ιστιοπλόοι από την Θεσσαλονίκη,

την Πάτρα, το Αλεποχώρι και την

Κρήτη.  

Το δικό τους «στίγμα» άφησαν

στον αγώνα κορυφαίοι αθλητές

της ιστιοπλοΐας και όχι μόνο.

Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές κό-

σμου και Ευρώπης βρέθηκαν στην

ίδια γραμμή εκκίνησης με τη νέα

γενιά του αθλήματος, η οποία

είχε την ευκαιρία να δει από

κοντά τα ινδάλματά της, αλλά και

να τα αντιμετωπίσει.  

Η επιτυχημένη διοργάνωση, οι ικανότητες των Ελλήνων ιστιο-

πλόων και οι ιδανικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα που προσφέρει

η Ελλάδα έδειξαν ότι στο όνειρο, για την ανάδειξη του αθλήμα-

τος μέσα από έναν τέτοιο αγώνα, δεν υπάρχουν όρια. «Όπως

και στους μαραθώνιους της στεριάς έτσι και στον δικό μας ση-

μασία δεν έχει μόνο η νίκη αλλά και η συμμετοχή και η προσπά-

θεια. Καταφέραμε να φέρουμε όλες τις γενιές σε μία εκκίνηση

και τα χαμογελαστά πρόσωπα που είδαμε μετά την ολοκλήρωση

του αγώνα έδειξαν ότι πετύχαμε τον στόχο μας. Ζήσαμε μονα-

δικές στιγμές συγκίνησης και περάσαμε μηνύματα αθλητικής και

κοινωνικής παιδείας σε όλους τους συνανθρώπους μας, ενι-

σχύοντας δράσεις σε επιλεγμένους φορείς και κοινωνικές

δομές», τόνισαν οι εμπνευστές της ιδέας.

Ο «Ιστιοπλοϊκός Μαραθώνιος» ανοίγει

πανιά για το μέλλον 
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Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλη-

νική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

(ΕΠΟ), με το διορισμό «Επιτροπής

Εξομάλυνσης» από την Παγκόσμια

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA),

που θα οδηγήσει την ΕΠΟ σε εκλο-

γές, συνιστούν ομολογία συνενο-

χής, όλων αυτών που πήραν μέρος

στο διαρκές έγκλημα σε βάρος του

ελληνικού ποδοσφαίρου.

Δράστες λοιπόν αυτού του εγκλήμα-

τος είναι το κράτος, τα αφεντικά των

ομάδων, αλλά και οι διοικητικές

αρχές, ελληνικές και διεθνείς.

Η απόφαση της FIFA να διορίσει

προσωρινή διοίκηση, η οποία θα ανα-

λάβει να «ξεκαθαρίσει» την κατά-

σταση, αποδεικνύει (από μια πλευρά)

το μέγεθος του προβλήματος, της

μετατροπής δηλαδή του ποδοσφαί-

ρου σε πεδίο εγκληματικής δραστη-

ριότητας πάσης φύσεως.

Κανείς από τους παράγοντες που

προαναφέραμε (κράτος, «αφεντικά»,

ανώτερες και ανώτατες αρχές) δεν

είναι αθώος.

Ούτε η FIFA είναι αθώα, αφού γνώ-

ριζε εδώ και χρόνια ότι το ελληνικό

ποδόσφαιρο έχει μετατραπεί σε ένα

τεράστιο θερμοκήπιο, μέσα στο

οποίο ανθούσαν όλα τα «άνθη του

κακού», από τα στημένα παιχνίδια

και τις οικονομικές ατασθαλίες των

διοικούντων, μέχρι τη σύσταση συμ-

μοριών, τους εκβιασμούς, τις μαφιό-

ζικες πρακτικές, ως τις δολοφονικές

συγκρούσεις των οπαδικών στρατών.

Και ενώ γνώριζε, όχι μόνο δεν έκανε

τίποτα για να αντιμετωπίσει την κα-

τάσταση, αντιθέτως, συνέπραττε

υποστηρίζοντας το δήθεν «αυτοδιοί-

κητο», παρέχοντας άσυλο στους εγ-

χώριους τοποτηρητές της.

Σ΄ αυτό το συνενοχικό σύστημα, που

λυμαίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο

επί δεκαετίες, το κράτος έπαιξε και

παίζει το ρόλο του ρυθμιστή, αφού η

εκάστοτε κυβέρνηση (και η σημε-

ρινή) αντιμετωπίζει το όλο θέμα, ως

θέμα συσχετισμού δυνάμεων, επι-

διώκοντας να φέρει στα πράγματα

τους «δικούς της» ανθρώπους.

Από την εποχή του Θανάση Μέρ-

μηγκα (προέδρου της ΕΠΟ από το

1954 ως το 1968, τότε που δημιουρ-

γήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ομοσπον-

δία Ποδοσφαίρου (UEFA)), θυμάμαι

τις φαγωμάρες που υπήρχαν. Τότε,

τρωγόντουσαν κυρίως για τη διαιτη-

σία… Τα πράγματα, όμως, άλλαξαν

άρδην από το 1979, όταν το ποδό-

σφαιρο χωρίς καμιά θεσμική, αλλά

και υλικοτεχνική, υποδομή, έγινε

επαγγελματικό. Η μετατροπή του

δημοφιλέστερου αθλητικού παιχνι-

διού σε εμπόρευμα, πολλά υποσχό-

μενο σ΄αυτούς που θα το

εκμεταλλεύονταν, σε συνδυασμό με

τη δεδηλωμένη πρόθεση των κυβερ-

νήσεων να ψαρέψουν στα «θολά

νερά» της νέας πραγματικότητας,

είναι η ρίζα του κακού.

Φυσικά, μέσα σ΄ όλα αυτά, κανείς

(εκ των αρμοδίων) δεν είχε και δεν

έχει διάθεση να ασχοληθεί με αυτό

το δύσμοιρο ποδόσφαιρο, τη

«μπάλα», που τόσο αγαπήσαμε και

συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το ποδό-

σφαιρο δεν ήταν γι΄αυτούς παρά το

όχημα για την εξυπηρέτηση των οι-

κονομικών και πολιτικών τους συμ-

φερόντων.

Σ΄ αυτή λοιπόν, την πανέμορφη

χώρα, που τα παιδιά μας στα περισ-

σότερα σχολεία της Αθήνας δεν

έχουν ούτε αυλή για διάλειμμα,

έχουμε «επαγγελματικό ποδό-

σφαιρο»…

Έχουμε Μαρινάκη (με κλεμμένο γή-

πεδο, το «Καραϊσκάκη», απ’ όπου

πετάχτηκαν δεκάδες αθλητικά σω-

ματεία και χιλιάδες αθλητές),

έχουμε Μελισσανίδη (που περιμένει

από την Περιφερειάρχη, κ. Δούρου,

20 εκατομ. ευρώ- χρήματα που κό-

βονται από τους ανέργους, τους

συνταξιούχους, τα 2 εκατομμύρια

που τρώνε στα συσσίτια- για να κτί-

σει ιδιωτικό Γήπεδο, που θα το λέει

ΑΕΚ), έχουμε Αλαφούζο (που και

αυτός περιμένει 10 εκατομ. ευρώ,

δικά μας λεφτά, για τη δική του ιδιω-

τική επιχείρηση που λέγεται ΠΑΕ –

ΠΑΟ) κλπ…

Ρε παιδιά, πότε θα σοβαρευτούμε;

Ως πότε θα περιμένουμε, οι ένοχοι

να λύσουν το πρόβλημα που οι ίδιοι

δημιούργησαν; Πότε θα πάρουμε

απόφαση να απαλλαγούμε από

αυτόν τον υπόκοσμο, από αυτή την

οργανωμένη Μαφία, που μας ρου-

φάει το αίμα; Πότε θα σοβαρευ-

τούμε, να πάρει ο διάβολος;

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σκοτώνοντας το

ποδόσφαιρο

Κύπελλο Βουλιαγμένης

“Medal Race”

22-23 Οκτωβρίου 2016

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης διοργανώνει δια-

συλλογικό αγώνα για σκάφη τύπου OPTIMIST στις

22 κα 23 Οκτωβρίου 2016. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές και οι αθλή-

τριες οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου της ΕΙΟ με ετή-

σια ιατρική γνωμάτευση. Η υπεύθυνη δήλωση

συμμετοχής, τα δελτία, οι ασφάλειες των αθλητικών

και συνοδευτικών σκαφών καθώς και η ταυτότητα

προπονητή θα πρέπει να σταλούν με email έως την

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στο nov@nov.gr .

3.2  Κόστος συμμετοχής ανά αθλητή €10,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με

τη γραμματεία του ΝΟΒ, τηλέφωνα: 2108962142,

2108962416, fax: 2108964022, ώρες λειτουργίας

γραμματείας 9:00 – 17:00. 

FOOTBALL LEAGUE

Κλασικά... αναβολή

Οπως αναμενόταν μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημε-

ρών, για μια ακόμη φορά οι ελπίδες για έναρξη του πρω-

ταθλήματος της Football League το ερχόμενο διήμερο 22 -

23 Οκτώβρη αποδείχθηκαν φρούδες αφού στο χτεσινό ΔΣ

αποφασίστηκε νέα αναβολή. Εκτός απροόπτου η σέντρα

θα πάει στις 30 Οκτώβρη, περίπου ενάμιση μήνα από την

προγραμματισμένη αρχικά ημερομηνία. Αιτία για τις ανα-

βολές είναι τα ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν, με κυριό-

τερο το ότι μέχρι τώρα δεν έχουν βρεθεί τηλεοπτική στέγη

για το πρωτάθλημα και βασικός χορηγός. Μάλιστα, η όλη

κατάσταση έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των μελών

της Λίγκας, με 11 ΠΑΕ να ζητούν, χτες, την παραίτηση του

προεδρείου. Αυτές ήταν οι: Καλλιθέα, Απόλλων, Αγροτικός

Αστέρας, Λαμία, Αιγινιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Τρί-

καλα, Αχαρναϊκός, Πανσερραϊκός, ΑΟ Χανιά, Αρης. Κάτι

τέτοιο έπραξε ο α' αντιπρόεδρος, Αντώνης Ρέλλας, όχι

όμως και ο πρόεδρος, Στέλιος Σφακιανάκης, και ο β' αντι-

πρόεδρος, Αρης Λυχναράς, διότι τα 3/4 που απαιτούνταν

για την πρόταση μομφής δεν συμπληρώνονταν. Από το

χτεσινό ΔΣ απουσίαζαν οι ΠΑΕ Πανθρακικός, Καλλονή,

Σπάρτη, ενώ ο Πανελευσινιακός, που είχε παρουσία, δεν

είχε δικαίωμα ψήφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερ-

χόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί εκ νέου ΔΣ με θέμα

τις αλλαγές στο προεδρείο (ίσως αντικατασταθεί από επι-

τροπή) και το τρέξιμο των ζητημάτων που παραμένουν

ανοιχτά.

Nίκος Γεωργόπουλος

Εκδηλώσεις στο Κεντρο Πολιτισμού

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

• Bόλτα με ποδήλατο: Μια μοναδική βόλτα με πο-

δήλατο και τελικό προορισμό το πρώτο οργανω-

μένο πικ νικ στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού

Στ. Νιάρχος, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, ώρα 4μ.μ.

Εκκίνηση από την είσοδο του ποδηλατόδρομου της

Αθήνας κάτω από τη Γέφυρα Πουλόπουλου στο Θη-

σείο και κατάληξη στο Στ. Νιάρχος. Η διαδρομή είναι

εύκολη και ασφαλής. Ακολουθεί τον ποδηλατόδρομο

και θα συνοδεύεστε από τους συνεργάτες του ΜBike.

Εκεί μπορείτε να αφήσετε το ποδήλατό σας με ασφά-

λεια και να απολαύσετε το φαγητό που έχετε πάρει

μαζί σας μετά μουσικής. 

• Παίζω και μαθαίνω: Μια σύγχρονη και διασκεδα-

στική αναβίωση των κοινωνικών παιχνιδιών που εν-

θουσιάζουν τα παιδιά: Κουτσό, διελκυστίνδα,

κρίκοι, τσουβαλοδρομίες και άλλα σε πιο μοντέρνες

εκδοχές, που δεν αλλοιώνουν τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά τους.

Το Σάββατο 22 και το Σάββατο 29 Οκτωβρίου ώρες

11 - 12.30. 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ

Τ: 216 8091001/002/003

E-mail: info@snfcc.org

Μια ξενάγηση στο χώρο είναι η καλύτερη έξοδος!

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).

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


