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Στο πρώτο μέρος του παρόντος, που είχε δημοσιευθεί το

περασμένο Σάββατο, αφού είχαμε αναφερθεί στους

αβάστακτους φόρους, που καλούμαστε να πληρώ-

σουμε μέχρι το Δεκέμβριο και αμέσως μετά τις

«εκλογές» της 20ης Σεπτεμβρίου, σ’ εφαρμογή των

δεσμεύσεων που ψήφισε η «μνημονιακή βεντάλια»

(ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ. – ΠΟΤΑΜΙ – ΠΑΣΟΚ και ΑΝ.ΕΛ.),

― Αφού θυμίσαμε, τι ψήφισε το 62% του Ελληνικού

λαού με το μεγαλειώδες ΟΧΙ του δη-

μοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου:

― ΟΧΙ στα μνημόνια

― ΟΧΙ στην λιτότητα

― ΟΧΙ στη φορομπηχτική πολιτική

― ΟΧΙ στο ξεπούλημα της δημόσιας

– κοινής περιουσίας 

― ΟΧΙ στην εθνική υποτέλεια που

περιέχονταν, με νομική διατύπωση,

στα ψηφοδέλτια.

ΌΧΙ, που ο Τσίπρας και οι λοιποί του ΣΥΡΙΖΑ το πρό-

δωσαν πραξικοπηματικά, αντισυνταγματικά (Συν-

ταγμα αρθ.44§2) και παράνομα (Νόμος 4023/11),

― Αφού υπογραμμίσαμε ότι η ψήφος μας στα μνη-

μονιακά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ. και λοιπές «ουρές»

σημαίνει ψήφος αποδοχής και του 3ου μνημονίου,

ψήφος παράδoσης της πατρίδας μας στους νεο-αποι-

κιοκράτες της Ευρωζώνης και στο 4ο Ράιχ της Γερ-

μανίας, κατέληγα:

Δεν μ’ ενδιαφέρει η όποια αριστερά, οι ψευτο-«σο-

σιαλισμοί» και οι απατηλές (νεο)»δημοκρατίες».

Μ’ ενδιαφέρει, με καίει η Ελλάδα και οι Έλλη-

νες!

Για να φτάσω στο «δια ταύτα»:

Τι κάνουμε λοιπόν;
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου

ΣΥΡΙΖΑ – Ν.Δ. – ΠΟΤΑΜΙ – ΠΑΣΟΚ και ΑΝ.ΕΛ.  
είναι αντίθετα με την εκφρασμένη βούληση του 62% του Λαού.

Η Λέσβος εκπέμπει SOS
Σελίδα 9
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Συνέχεια από τη σελ. 1

- Ν’ απαλλαγούμε, πρωτίστως από τα «κολλήματά»

μας. Τις εμμονές μας με τα κόμματά «μας» και την

«ερωτική» μας σχέση με το ευρώ. (Το έχω αναλύσει

επανειλημμένα στην πρόσφατη αρθρογραφία μου).

Χωρίς εθνικό νόμισμα ΔΕΝ υπάρχει εθνική πολιτική.

ΔΕΝ χαράσεται εθνική οικονομία. Σ’ αυτές τις εκλο-

γές δεν «παίζουμε» ποδοσφαιρικά. 

Σ’ αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε ΟΧΙ ή ναι στην πα-

ράδοση της πατρίδας, στους νεο- αποικιοκράτες το-

κογλύφους δανειστές. 

Ψηφίζοντας τα μνημονιακά κόμματα, ή «τρελά», ψη-

φίζουμε ΝΑΙ στη νέα Φραγκοκρατία. «Ναι» στην απώ-

λεια της εθνικής κυριαρχίας, αμαχητί!

Υπό καθεστώς κατοχής ΔΕΝ διαπραγματεύεσαι,

όπως ισχυρίζεται ο Τσίπρας και οι άλλοι. Είσαι υπο-

χείριο και παίγνιο του δυνάστη. Υπακούεις!!

Γίνομαι κουραστικός, γιατί τα λέγαμε και στις προ-

ηγούμενες εκλογές, αλλά προδόθηκαν οι ελπίδες

μου. Δεν χάνω την ελπίδα μου και επανέρχομαι.

Η μοναδική εθνική, πατριωτική και συμφέρουσα πολι-

τική που οφείλει να εφαρμόσει η Ελλάδα για να πα-

ραμείνει ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα, για να

μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά, για να δώσει

εργασία στους νέους και σ’ όσους επιθυμούν ν’ ανα-

πτυχθούν οικονομικά είναι: 

― ΕΞΟΔΟΣ από τον αποπνικτικό εναγκαλισμό της

ΟΝΕ 

― Καταγγελία ή αναστολή διατάξεων των Συνθηκών

της Λισσαβώνας, του Μάαστριχτ και του Δουβλίνου ΙΙ

― Καταγγελία και μονομερή κατάργηση των μνημο-

νίων και των δανειακών Συμβάσεων, ως καταχρηστι-

κών, επαχθών, ετεροβαρών, άδικων  και παράνομων. 

― Αναδιάρθρωση έως και 100% του δημοσίου χρέ-

ους (κούρεμα γουλί) ως επαχθούς, καταχρηστικού,

μη βιώσιμου, καταστροφικού για έναν ολόκληρο λαό,

ΑΔΙΚΟ και τοκογλυφικό. Τα όποια δάνεια έχουμε

λάβει διαχρονικά τα έχουμε αποπληρώσει στο πολ-

λαπλάσιο! Μόνο το χρονικό διάστημα 1993-2013

έχουμε καταβάλλει κοντά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ

(Στοιχεία του Εθνικού λογιστηρίου του Κράτους),

αλλά και με βάση την προκαταρκτική έκθεση – πόρι-

σμα της Επιτροπής για την αλήθεια του Χρέους της

Βουλής.

Εξ’ άλλου προέχει η σωτηρία των Λαών (Salus populi

suprema lex esto). Είναι ο υπέρτατος νόμος. Ανα-

γνωρισμένος με αποφάσεις των διεθνών δικαστη-

ρίων.  Οι γερμανικές οφειλές, προ τόκων ανέρχονται

στα 162 δις. Με 1% επιτόκιο ισοσκελίζουν το σύνολο

του Δημόσιου Χρέους. 

Όταν έχεις οικονομικές δυσκολίες, διευθετείς τις

υποχρεώσεις σου, διεκδικείς τις απαιτήσεις σου,

εξορθολογίζεις την οικονομία σου. ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΑΙ

για να αποπληρώσεις παλιότερα δάνεια και μάλιστα

τοκογλυφικά. 

«Το δανείζεσθαι, της μεγίστης αφροσύνης και μα-
λακίας εστί»  (Πλούταρχος) και όπως κάθε εχέφρων

κατανοεί. 

― Ταυτόχρονα, «στρώνεσαι στη δουλειά». Η εργα-

σία απελευθερώνει, που έλεγε κι ο Ένγκελς και αν-

τέγραφαν κακέκτυπα οι Ναζί. 

Πρώτιστα στην πρωτογενή σου παραγωγή και μάλι-

στα την αγροτική. Οι νέοι να μην προτιμούν τις «υπη-

ρεσίες», που δεν είναι βέβαια πάντα

«χρηματοοικονομικές», αλλά συχνότερα «σερβιτορι-

κές». Δεν είναι ντροπή, αλλά είναι προτιμότερη η

αγροτική παραγωγή. Σκληρότερη μεν, γλυκότερη δε.

Είναι δημιουργικό, είναι «ερωτικό» να δένεσαι και να

παλεύεις με την μάνα Γη. 

― Οργανώνεις ορθολογιστικά τη δημόσια διοίκηση.

Είναι ο μέγας ασθενής! Ενίοτε διεφθαρμένη, συχνά

αντιπαραγωγική, αναχρονιστική, ευθυνοφοβική, νω-

χελική έως και τροχοπεδική.

― Επιδιώκεις να δημιουργήσεις όχι απλά δικαιότερο,

αλλά δίκαιο κράτος, αρχίζοντας βέβαια από την «Δι-

καιοσύνη». Τη δικαιοσύνη, που είναι το θεμέλιο της

δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης.

Εάν η δικαιοσύνη δεν είναι εφοδιασμένη με δίκαιους

νόμους και δεν είναι η ίδια δίκαιη, κάποια στιγμή, ανα-

πόδραστα επέρχεται η ΝΕΜΕΣΙΣ. Και η Νέμεσις είναι

σκληρή και άμετρη. 

Αυτά τα βασικά πρέπει να κάνουμε και άλλα, βε-

βαίως.

Ποιός θα τα κάνει; Εμείς· εμείς όλοι, αλλάζοντας νο-

οτροπίες δεκαετιών, για να μην πω αιώνων. 

Δεν θα τα κάνουν, βέβαια, αυτοί που μας οδήγησαν

εκόντες- άκοντες, σ’ αυτήν την τραγική κατάσταση

της οικονομικής καταστροφής και της εθνικής υπο-

τέλειας. 

Ποιοί είναι “αυτοί”;
Μα είναι ηλίου φαεινότερον ότι είναι αυτοί και οι περί

αυτών που έφεραν και ψήφισαν ασμένως τα “μνημό-

νια” ως ενεργούμενα των νεο-αποικιοκρατών. Είναι ο

ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ,

οι ΑΝ.ΕΛ. και οι δορυφόροι τους. 

Εμείς οι ψηφοφόροι, τι κάνουμε;

Εάν είμαστε συνειδητοί και συνεπείς προς τον εαυ-

τόν μας και υπεύθυνοι πολίτες απέναντι στην πατρίδα

μας, την ιστορία μας, τα παιδιά μας, το κοινό συμφέ-

ρον μας, κ α τ α ψ η φ ί ζ ο υ μ ε αυτά τα κόμματα

της μνημονιακής βεντάλιας. 

“Μαύρο” στις μνημονιακές δυνάμεις. Εάν είμαστε

συνεπείς προς το ΟΧΙ που ψηφίσαμε στις 5 Ιουλίου,

ψηφίζουμε τα κόμματα που έμειναν πιστά σ’ αυτό το

“ΟΧΙ”. Ίσως με επιφύλαξη, μετά τις ανέλπιστες με-

ταλλάξεις των ανακυβιστιών, αλλά με συνέπεια και

ευθύνη στο δικό μας ΟΧΙ και ως επιβράβευση κι ελ-

πίδα στη δική τους συνέπεια. 

Κι αυτά τα κόμματα είναι κυρίως η ΛΑ.Ε. (Λαϊκή Ενό-

τητα) Λαφαζάνης – Ζωή Κωνσταντοπούλου – Μαν.

Γλέζος κλπ, είναι το Κ.Κ.Ε., η Ανταρσία, το ΕΠΑΜ

του Καζάκη, η Χρυσή Αυγή. 

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, πριν απ’

την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Εγώ, προσωπικά ψηφίζω ΛΑ.Ε. Η

ψήφος μου είναι φανερή, ρεαλιστική και υπεύθυνη.

Τί να κάνουμε: Καταψηφίζουμε

“Η Μικρά Ασία της καρδιάς
μας” εκδηλώσεις στα 3Β Σελ. 4

Μεταφορές μαθητών Σελ. 6

Επιμορφωτικός Βάρης - Τμήματα
χορού και άλλα Σελ. 7

Γιατί να ψηφίσω ΕΠΑΜ;
Δημήτρης Κυπριώτης Σελ. 8

Το Καστελλόριζο μέσα στην ιστο-
ρία Σελ. 11

Χαριστική βολή στο ασφαλι-
στικό το 3ο μνημόνιο Σελ. 21

Ευεργετικές ιδιότητες του λεμο-

νιού Σελ. 21

Δωρεάν τεστ μνήμης για τη νόσο
Αλτσχάιμερ Σελ. 21

Παραιτήθηκε ο Σταύρος Πλακαν-
τωνάκης Σελ. 21

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Κάτοικοι ευχαριστούν
για παρέμβασή μας

Οι περίοικοι της Ι. Μεταξά της Βούλας ευχαρι-

στούν την ΕΒΔΟΜΗ γιατί, μετά από την δική σας

παρέμβαση στους αρμοδίους του Δήμου, ξαναέφε-

ραν χθες μία χημική τουαλέττα στον χώρο της λαι-

κής αγοράς της Πέμπτης.  

Νάστε καλά!
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Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, εκδόθηκε μία ση-

μαντική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, που αφορά τον Υμηττό.

Με την απόφαση αυτή, υιοθετούνται πλήρως οι

απόψεις που διατύπωσε ενώπιόν του ο Δήμος

Κρωπίας με την νομική υποστήριξη του Δρ. Από-

στολου Παπακωνσταντίνου σχετικά με την υπό-

θεση «C-473/2014, Δήμος Κρωπίας κατά ΥΠΕΚΑ»

και κρίνεται ότι για την έκδοση του επίμαχου προ-

εδρικού διατάγματος προστασίας του Υμηττού θα

έπρεπε να προηγηθεί η εκτίμηση των περιβαλλον-

τικών επιπτώσεων σύμφωνα με τους ορισμούς της

Οδηγίας 2001/42.  

Οι ευθύνες της τότε ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ (2011) και

του πάλαι ποτέ κραταιού  Οργανισμού Ρυθμιστικού

Σχεδίου Αθηνών (ΟΡΣΑ), για την μη ορθή κατάρ-

τιση του επίμαχου Π.Δ. είναι  μεγάλες. 

Οπως σημειώνει ο Δήμος Κρωπίας, «αυτή η από-
φαση είναι μια πρώτη νίκη της Αυτοδιοίκησης Α΄
βαθμού, των πολιτών και συλλόγων που μάχονται
για την ουσιαστική προστασία του Υμηττού, την
περιβαλλοντική νομιμότητα και την προστασία της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας από τις αυθαίρετες κρατικές
αποφάσεις (αδικαιολόγητες δεσμεύσεις χιλιάδων
αγροτικών ιδιοκτησιών σε πεδινές μη δασικές εκτά-
σεις γύρω από τον Υμηττό). Αποφάσεις, που στο
όνομα της δήθεν προστασίας του Υμηττού,  τροφο-
δοτούν την ανομία, τα οικονομικά συμφέροντα
αδιαφανών ΜΚΟ  και θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή
ένταξη των δραστηριοτήτων των κατοίκων μιας πε-
ριοχής στο φυσικό περιβάλλον που στην προκει-
μένη περίπτωση είναι το δασικό-ορεινό
οικοσύστημα του μοναδικού πνεύμονα του κέντρου
των Αθηνών και των Μεσογείων,  του Υμηττού». 

Ο Δρ Απόστολος Παπακωνσταντίνου σε επιστολή

του προς τον Δήμαρχο Κρωπίας Δημήτριο Ν.

Κιούση επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Ανοίγει πλέον
ο δρόμος για την οριστική ακύρωση του προεδρι-
κού διατάγματος από το Σ.τ.Ε., το οποίο δεσμεύε-
ται απολύτως από την ανωτέρω κρίση του Δ.Ε.Ε.
Έτσι, το Π.Δ. που ταλαιπώρησε με τις πάμπολλες
υπερβολές του και τις αδικαιολόγητες δεσμεύσεις
χιλιάδων ιδιοκτησιών γύρω από τον Υμηττό οδη-
γείται στην ακύρωσή του. Με την ευκαιρία  παρα-
καλώ δεχθείτε κ. Δήμαρχε τα προσωπικά μου
συγχαρητήρια για τον αγώνα στον οποίο πρωτο-
στατήσατε στο θέμα αυτό. Είναι βέβαιο ότι χωρίς
τις πρωτοβουλίες σας δεν θα φτάναμε ποτέ στο
αποτέλεσμα αυτό».

Με τη σειρά του ο Δήμαρχος ευχαριστεί θερμά τον

έγκριτο νομικό υπερασπιστή των συμφερόντων του

Δήμου, Δρ.Απόστολο Παπακωνσταντίνου σημει-

ώνοντας: « κ. Δρ. Απ. Παπακωνσταντίνου σας συγ-
χαίρω για την ισχυρή νομική κάλυψη της υπόθεσης
και την αρτιότατη υπεράσπιση του Δήμου στο
Δ.Ε.Ε.  Να μου επιτρέψετε να θεωρήσω τις υπηρε-
σίες σας και ως υπηρεσίες υπέρ του συμφέροντος
και της αξιοπιστίας της χώρας μας, της προστα-
σίας του Υμηττού και των νόμιμων ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων των δημοτών μας».

Προς οριστική ακύρωση το Προεδρικό 

Διάταγμα Προστασίας του Υμηττού
Ο Δήμος Κρωπίας αισθάνεται δικαιωμένος
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Τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης για το Μικρασιατικό Ελ-

ληνισμό με τίτλο, «Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας»
διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και

ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου. 

Όλες οι εκδηλώσει θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία

ΙΜΙΩΝ (κεντρική πλατεία Βούλας) έναντι του Ι.Ν. Αγ.

Ιωάννη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου:

20.30 μ.μ.: Μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στη μνήμη της

Μικρασιατικής καταστροφής, με τον Κώστα Μακεδόνα

και τη Ζωή Παπαδοπούλου. Η συναυλία, σε μορφή μου-

σικής παράστασης, θα έχει τη σκηνοθετική σφραγίδα

του Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος θα είναι και ο αφηγητής

ενώ θα συμμετέχει η εθελοντική θεατρική ομάδα του

Δήμου Βούλας, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Μ.

Ντάφλου, η Παιδική Χορωδία Viva Voce του 3ου Δ.Σ.

Βούλας την οποία ο Κώστας Μακεδόνας εμπιστεύεται

για 2η φορά να τον συνοδεύσει στο μουσικό αυτό ταξίδι

της Σμύρνης και ο Λαογραφικός Όμιλος Βάρης «Σε-

μέλη».

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου: 11.00: Επιμνημόσυνη δέηση

για τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής, στον

Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη Βούλας. Θα ακολουθήσει κα-

τάθεση στεφάνου στο μνημείο της Ιωνίας στον περι-

βάλλοντα χώρο του Ναού.

20:00 μ.μ. Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή

του Λαογραφικού Ομίλου Βάρης «Σεμέλη» και της Ένω-

σης Μικρασιατών Γλυφάδας «Το Άργενον». Θα ακολου-

θήσουν κεράσματα από τη Μικρά Ασία.

21.00: Θεατρική παράσταση «Αγγέλα Παπάζογλου» από

τη θεατρική ομάδα «Μεταξουργείο», με την Άννα Βα-

γενά στον κεντρικό ρόλο.

Σε όλη την διάρκεια του τριημέρου θα λειτουργούν και

οι δύο εκθέσεις ενώ «Το Μικρασιάτικο Σπίτι στη

Βούλα» θα λειτουργήσει μέχρι  την Κυριακή 20 Σεπτεμ-

βρίου τις καθημερινές από τις 18.00 έως τις 21.00 και τα

Σαββατοκύριακα από τις 10.00 έως τις 22.00.

«Η Μικρά Ασία της Καρδιάς Μας» 
Τριήμερο αφιέρωμα στις αλησμόνητες Πατρίδες στη Βούλα Οι εκδηλώσεις του Δήμου

Κρωπίας με τίτλο “Σφήτ-

τεια” ολοκληρώνονται την

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου με

το 1ο Urban wave –graffiti

festival στο Δημοτικό Στά-

διο «Ολυμπιονίκη Γ.Σ Πα-

πασιδέρης» στις 11 το

πρωί, με μια σημαντική πα-

ρουσία κορυφαίων καλλιτε-

χνών graffiti.

Στις 6 το απόγευμα στον

ίδιο χώρο αρχίζει η ζων-

τανή μουσική συναυλία με

τους, ΑΝSER,  TINY

JACKAL και  EMOR. Την

εκδήλωση ανοίγουν οι BIC.

Κατά τη διάρκεια του Φε-

στιβάλ θα διεξάγονται αγώ-

νες επίδειξης BMX. 

Την Κυριακή ολοκληρώ-

νονται τα Σφήττεια 2015 με

την εκδήλωση της Βραδιάς

αποφοίτησης μαθητών των

Λυκείων του Κορωπίου και

της βράβευσης των επιτυ-

χόντων μαθητών στην  Τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση

(Θέατρο Πλ. Δεξαμενής,

20:30) 

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2015»  Εκδηλώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σάββατο 12/9/2015 ώρα 20.00 «5ο Συμπόσιο Αμπέλου

και Οίνου Δήμου Διονύσου» με τον οινολόγο Δ. Χα-

τζηνικολάου. Θέμα: «Πάμε σαν άλλοτε..» με τραγού-

δια, καντάδες, πάτημα σταφυλιών και δοκιμή κρασιών. 

Κυριακή 13/9/15 ώρα 20.30 Μουσική Νεανική Συναυ-

λία με τη Σαβέρια Μαριολά και το ΔΟΥΡΕΙΟ ΙΠΠΟ 

Δευτέρα 14/9/2015 ώρα 20.30 Μουσική Πολιτιστική

Εκδήλωση του Κέντρου Ελληνικής Μουσικής Κληρο-

νομιάς «ΛΥΡΑΥΛΟΣ». «3000 χρόνια Ελληνική Μου-

σική» με ήχους από 35 αρχαιοελληνικά και

παραδοσιακά όργανα. 

Τετάρτη 16/9/2015 ώρα 20.30 üΘεατρική Παράσταση

από τη Θεατρική Ομάδα Δήμου Διονύσου Λ. Πιραν-

τέλλο, «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε»

Πλούσιες εκδηλώσεις στο Δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου οργανώνει πλούσια πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις

για μικρούς και μεγάλους, συναυλίες και άλλα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται

στον Παλιό Σιδηροδρομικό σταθμό του Διονύσου.

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Καλο-

καιρινού Φεστιβάλ του Δήμου

Λαυρεωτικής με τίτλο “Θορικά”, με

πλούσιες εκδηλώσεις, θεατρικές

παραστάσεις και εκθέσεις.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ:

19:00  - ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ - ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ ΦΩΤΗ

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμπλή-

ρωση 50 χρόνων από το θάνατό του και σε

συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης

και Πολιτισμού  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 & ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕ-

ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙ-

ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΘΕΣΠΙΣ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ

“ΓΚΟΛΦΩ FOREVER” TOY ΝΤΙΝΟΥ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η μετατροπή του γνωστού δραματικού ει-

δυλλίου του Περεσιάδη σε ξεκαρδιστική

καταιγιστική κωμωδία από τον Σπυρόπουλο

κάνει τον θεατή μέτοχο των παθών των

ανεκδιήγητων ηρώων.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25  έως ΚΥΡΙΑΚΗ 27/9

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΘΕ-

ΣΠΙΣ” ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΡΑΒΕ…ΞΗ-

ΛΩΝΕ”  ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ
Μια σύγχρονη και δροσερή κωμωδία που

μας ταξιδεύει πίσω, στον παλιό, καλό ελ-

ληνικό κινηματογράφο, φέρνοντας στις

μνήμες μας αξέχαστους μεγάλους ηθοποι-

ούς και αλησμόνητες ατάκες!           

ΕΚΘΕΣΕΙΣ -ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι εκδηλώσεις γίνονται στο Λιμάνι -

Χώρος Χυτήριο

12 - 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ 20:00-22:00

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΙΡΙΣ”

ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ                           

ΩΡΕΣ 20:00-22:00

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΕΝ ΛΑΥΡΙΩ - ΩΡΕΣ 18:00-22:00
Οι καλλιτέχνες του Συλλόγου Εικαστικών

Μεσογαίας εμπνευσμένοι από  την ιστορία,

την φύση και την  ιδιαιτερότητα του χώρου

του Λαυρίου δημιούργησαν  μία  έκθεση με

έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας

και κεραμικών. 

Καλοκαιρινό Φεστιβάλ στη Λαυρεωτική
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Αποσπάσματα από δημοφιλείς

Ελληνικές ταινίες 
O Κινηματογράφος συναντά

το Θέατρο σε φόντο

Άσπρο- Μαύρο που θα γίνει

την Κυριακή 13 Σεπτεμ-

βρίου, ωρα 8.30 μ.μ.στο

ανοιχτό θέατρο του Πολιτι-

στικού Κέντρου «Οινοποι-

είο Πέτρου». Θα

παρουσιαστούν αποσπά-

σματα από δημοφιλείς ται-

νίες του ελληνικού

κινηματογράφου συνδυά-

ζοντας τις προβολές με τη

ζωντανή παράσταση. 

Στιγμιότυπα όπου εναλλάσ-

σεται το γέλιο με τη συγκί-

νηση με φόντο μια Ελλάδα

που ζει πια μόνο στην

μνήμη μας και στην οθόνη. 

Ήταν όλες αυτές οι ασπρό-

μαυρες, χειροποίητες ται-

νίες της Ελλάδας του ’50

και του ’60 που μας μεγά-

λωσαν, μας διασκέδασαν,

μας δίδαξαν και συνεχίζουν

να μας προκαλούν να τις

βλέπουμε ξανά και ξανά

χωρίς να τις βαριόμαστε… 

Ο  Προοδευτικός Εξωραϊ-

στικός Σύλλογος  Αγίας

Μαρίνας πραγματοποιεί

την Κυριακή 27 Σεπτεμ-

βρίου, μονοήμερη  εκ-

δρομή  στη:

Λίμνη “Δόξα”   Φενεού

Ορεινής  Κορινθίας

και  προσκυνηματική επί-

σκεψη στην εκεί Ιερά

Μονή του Αγίου Γεωργίου.              

Αναχώρηση: 08.00π.μ. από

τον ελεύθερο χώρο απέ-

ναντι από το Σούπερ Μάρ-

κετ “Γαλαξίας”, επί της

λεωφόρου Αγ. Μαρίνας –

Κορωπίου.

Επιστροφή: 19.30  στον

ίδιο χώρο.

Τιμή  εισιτηρίου 15  ευρώ.

Τηλέφωνα  συμμετοχής:  

6981808503(Πλατύ  Λέλα)

6944529779(Τζήμα Όλγα).

Φιλοθηραματικός, Κυνηγετικός 
Σύλλογος Κερατέας “Η ΑΡΤΕΜΙΣ” 

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στη γιορτή του Αγίου Ευσταθίου, το

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 20:30, στον Ιερό Ναό

Αγίου Ευσταθίου στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η πρόεδρος Ελένη Δόγκα και το Διοικητικό Συμβούλιο

Rockάρουμε

Το 2ο «Rock Festival» που οργανώ-

νεται από τον Αριστόδικο Ολύμπου

θα εξελιχθεί το Σάββατο 12 Σε-

πτεμβρίου στο παλιό σχολείο

Ολύμπου.

Ζωντανή μουσική για όλες τις ηλι-

κίες, από 4 εξαιρετικά συγκροτή-

ματα της περιοχής!

Συμμετέχουν: 

Aces

High on the Hill

Monkeys on Fire

Μουσική Αρμονία Σαρωνικού

Η εκδήλωση στηρίζει το κοινωνικό

Παντοπωλείο του Δικτύου Σαρωνι-

κού και προτείνει στους προσερχό-

μενους να κρατούν τυποποιημένα

προϊόντα.  

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να

επισκεφθούν και να γνωρίσουν το

πρώτο μονοθέσιο δημοτικό σχολείο

της περιοχής (που το έχτισαν οι

ίδιοι οι μαθητές με τη δασκάλα

τους)  και να δούν τις συλλογές

που φιλοξενούνται στους χώρους

του.

Εκδρομή 

στην Λίμνη

“Δόξα” Φενεού

Κορινθίας
Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρηση Μαρκοπού-

λου (Κ.Δ.Ε.Μ.) και το

Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»

διοργανώνουν για 4η συ-

νεχή χρονιά, την «Γιορτή

Σταφυλιού», την Κυ-

ριακή, 13 Σεπτεμβρίου

στις 7:00μ.μ. στην Κεν-

τρική Πλατεία Μαρκο-

πούλου, κλείνοντας έτσι

πανηγυρικά, τον κύκλο

των Καλοκαιρινών Πολι-

τιστικών Εκδηλώσεων

2015.

Ο Γιάννης Πιτσικάλης και

η  ορχήστρα του, στα

πλαίσια της Κυριακάτικης

Πεζοδρόμησης, θα δώ-

σουν μουσικό χρώμα

στην εκδήλωση, καθώς

θα τους απολαύσουμε σε

ένα πλούσιο λαϊκό πρό-

γραμμα.

Οι επισκέπτες θα μπο-

ρούν επίσης να θαυμά-

σουν τα χορευτικά

συγκροτήματα του Χο-

ρευτικού - Λαογραφικoύ

Ομίλου Μαρκοπούλου

και Πόρτο Ράφτη «Μυρ-

ρινούς» και του Λαογρα-

φικού – Πολιτιστικού

Ομίλου Μαρκοπούλου

και Πόρτο Ράφτη «Δή-

λιος Απόλλων»!

Με την ξενάγηση σε δύο βασι-

κές συλλογές του Μουσείου

(Κυκλαδικός Πολιτισμός και

Αρχαία Ελληνική Τέχνη) θα

έχουμε την ευκαιρία να γνωρί-

σουμε ένα ξεχωριστό πολιτι-

σμό, τον Κυκλαδικό και να

παρακολουθήσουμε τη μετά-

βαση από την Πρώιμη Εποχή

του Χαλκού, στη Γεωμετρική,

Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνι-

στική εποχή.  

Η ξενάγηση είναι δωρεάν, θα

γίνει από τον ιστορικό Μ.

Σταύρου, την Κυριακή 20-9.
Η συνάντηση θα γίνει στις

10.30πμ, Ρηγίλης & Βασιλίσ-

σης Σοφίας, μπροστά στη

Λέσχη Αξιωματικών 

Δηλώσεις συμμετοχής 

Σάντρα Χατζηαλεξίου

2102628484 & 6906468807

email ena.drasi@gmail.com

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γιορτή σταφυλιού 
στο Μαρκόπουλο
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Δωρεάν Mαθήματα χορού και 

μουσικοκινητικής αγωγής

στον Σφηττό Κορωπίου

Tο Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός του Δήμου Κρωπίας έχει ξεκι-

νήσει η διαδικασία αιτήσεων για συμμετοχή στο

τμήμα εκμάθησης ελληνικού χορού ενώ θα λει-

τουργήσει και τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής για

παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Τα μαθήματα απευθύ-

νονται σε μικρούς (παιδιά-εφήβους) και μεγάλους

και ξεκινούν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρες

14.30 έως 19.30 στο χώρο του ΚΑΠΗ (Ν.Ντούνη 4).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  για

εγγραφές και πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-662

2324 (εσωτ.144, 3ος Όρ.ς Δημαρχείο) καθώς και στο

6974-64 1000. Υπεύθυνος  διδασκαλίας Νίκος Λου-

κάς. 

Μαθήματα χορωδία 

στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής  το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

2015, στις 12:00 στο χώρο του Παλαιού Μηχανουργείου,

ξεκινούν τα μαθήματα της Παιδικής Χορωδίας του

Δήμου.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι φέτος θα λειτουργήσει και

δεύτερη Ορχήστρα Νέων, η οποία θα αφορά αποκλει-

στικά  παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. 

Πληροφορίες  μπορείτε να καλέσετε στα κάτωθι τηλέ-

φωνα: 22920 27774  και  6977005949

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Επιτροπή Στήριξης ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ στη Βάρη –

Βούλα – Βουλιαγμένη καλεί όλους τους πολίτες της

πόλης, στην κεντρική προεκλογική της εκδήλωση, που

θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, ώρα

7:30 μμ, στην κεντρική Πλατεία της ΒΟΥΛΑΣ (Εκλογικό

Περίπτερο ΛΑ.Ε., μπροστά στο εστιατόριο «ο Αντώνης»).

Ομιλητές θα είναι οι ΠΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ.

Θα χαιρετίσουν οι υποψήφιοι βουλευτές από τη ΒΒΒ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ και ΜΙΛΤΟΣ ΚΑ-

ΛΑΝΤΖΗΣ.
Επιτροπή Στήριξης ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Μεταφορές μαθητών από την Περιφέρεια

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με Πράξη Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου και με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), δίνει τη δυνατότητα στις Περιφέ-

ρειες να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς για τη μεταφορά μαθητών. Ο διαγωνισμός μπορεί

να γίνει κατά περίπτωση. Είτε σε προσωρινούς μειοδότες, είτε σε μεταφορείς που μετέ-

φεραν και την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ετσι πιστεύουμε ότι θα λυθεί το μεγάλο πρό-

βλημα της μεταφοράς μαθητών, που παρατηρείται το φαινόμενο να έχει φύγει η μισή

σχολική χρονιά και τα παιδιά πάνε στα σχολεία με τα πόδια...

Βρεφονηπιακός Σταθμός

στον Κουβαρά

Θεμελίωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κουβαρά

(Οδός Ομήρου στη Πέτα) θα γίνει στον Κουβαρά

την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. με

τελετή αγιασμού.

Ο Δήμος Παλλήνης ολοκληρώ-

νοντας την προσπάθεια και την πο-

λιτική εξασφάλισης ενός άνετου και

ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος,

αφού διαπιστώθηκαν και καταγρά-

φηκαν από τις Σχολικές Επιτροπές

σε συνεργασία και με τους Διευθυν-

τές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλες

οι επισκευαστικές ανάγκες των σχο-

λικών κτιρίων, συνεχίζει τις συντη-

ρήσεις  και επισκευές με ιδίους

πόρους.

Στις συντηρήσεις περιλαμβάνονται

εργασίες: συντήρησης και ανακαίνι-

σης αιθουσών διδασκαλίας, αποκα-

τάστασης των κοινόχρηστων χώρων

και των αιθουσών πολλαπλών χρή-

σεων, των γυμναστηρίων και των

αύλειων χώρων, επισκευές ή κατα-

σκευές (ανάλογα με τις ανάγκες)

των περιτοιχίσεων, των στεγών, των

υπόστεγων, των δαπέδων, των

ασφαλτικών, καθώς και ελαιοχρωμα-

τισμοί των εσωτερικών και εξωτερι-

κών επιφανειών, καθαρισμός

αποχετεύσεων, επισκευές των

υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγ-

καταστάσεων, αλλά και  της κεντρι-

κής θέρμανσης. 

Επίσης τοποθετήθηκαν αλεξικέ-

ραυνα στα κτιριακά συγκροτήματα

από όπου είχαν κλαπεί κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες.

Eγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στα

σχολεία: 

• 7ο Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχο-

λείο Παλλήνης (Λουτρό), τα οποία με-

ταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας σε

άλλα κτίρια, αφού ανακαινίσθηκαν και

επισκευάσθηκαν εξ αρχής. 

• Στα συστεγαζόμενα 2ο και 7ο Δη-

μοτικά Σχολεία  Γέρακα, όπου κατα-

σκευάσθηκαν εξ αρχής χώροι

υγιεινής για την κάλυψη των αναγ-

κών των μαθητών.

Ο Δήμος Σαρωνικού

Σε ευπρεπισμό των σχολικών κτι-

ρίων και καθαρισμό των προαύλιων

χώρων προχώρησε ο Δήμος Σαρωνι-

κού ενόψει της έναρξης της νέας

σχολικής περιόδου. 

Συνεργεία του Δήμου, αλλά και το

προσωπικό της Πολιτικής Προστα-

σίας εργάζεται τις τελευταίες εβδο-

μάδες για την προετοιμασία των

σχολικών μονάδων, οι οποίες θα

υποδεχτούν τους μαθητές για τη

νέα σχολική χρονιά.

Κλάδεμα επικίνδυνων κλαδιών, απο-

ψιλώσεις, καθαρισμοί προαύλιων

χώρων, πλύσιμο αυλών, βάψιμο κτι-

ρίων αλλά και όλες οι αναγκαίες

ηλεκτρολογικές και τεχνικές εργα-

σίες πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα

σχολεία του Δήμου. 

Ο Δήμος Σαρωνικού, παρά τις αντί-

ξοες οικονομικές συνθήκες, αξιοποι-

ώντας το ανθρώπινο δυναμικό και

από ιδίους πόρους μεριμνά για την

ασφάλεια των μαθητών και φροντί-

ζει η υποδοχή τους στις σχολικές αί-

θουσες να γίνει με τις καλύτερες

δυνατές συνθήκες. 

Επισκευές και συντηρήσεις Σχολείων 

εν όψει του  νέου σχολικού έτους
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Μεγάλης έκτασης επισκευές και συντηρήσεις πραγματο-

ποιήθηκαν σε όλα τα σχολεία της πόλης, όπως μας ενημε-

ρώνει ο Δήμος 3Β, από 

Από 25 Ιουνίου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, συνεργεία,

υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Προέδρου της Επι-

τροπής Παιδείας του Δήμου, Νίκου Βάση και της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εργά-

στηκαν πυρετωδώς για να ολοκληρώσουν την επισκευή και

συντήρηση των σχολικών μονάδων.

Η Δημοτική Αρχή ήδη από την περυσινή χρονιά, έδειξε ότι

είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες τα θέματα που

αφορούν στην παιδεία, και ειδικότερα η ασφάλεια, η λει-

τουργικότητα και τέλος η αισθητική των σχολικών κτιρίων.

Για το λόγο αυτό, δαπανήθηκε το ποσό των 550 000 € και

έχει προγραμματιστεί αντίστοιχο ποσό για το 2016.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι τα σχολεία της Δ.Ε. Βάρης είχαν

τα μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως σε θέματα που αφο-

ρούσαν την ασφάλεια των μαθητών και τη λειτουργικότητα

των σχολείων, το 70% του ποσού δαπανήθηκε στα σχολεία

της Βάρης και της Βάρκιζας.

Συγκεκριμένα:

- Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης έγιναν όλες οι απαραί-

τητες επισκευές στα στοιχεία του φέροντα οργανισμού

προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου σύμ-

φωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευ-

μένο γραφείο. Το συγκεκριμένο σχολείο είχε κριθεί

επικίνδυνο από 2003. Αντίστοιχες επισκευές έγιναν και στο

1ο Γυμνάσιο Βάρης καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο Βου-

λιαγμένης.

- Ανακατασκευάστηκαν οι τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό σχο-

λείο και στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης, όπου αντικαταστάθηκαν

τα είδη υγιεινής, οι πόρτες, τα πλακάκια, οι αγωγοί αποχέ-

τευσης, τα δάπεδα, η τοιχοποιία και τα κουφώματα.

- Βάφτηκαν εξωτερικά το 1ο Γυμνάσιο, το 1ο Δημοτικό και

το Λύκειο Βάρης

- Κατασκευάστηκαν σχάρες όμβριων στον αύλειο χώρο του

1ου Δημοτικού Σχολείου Βάρης.

-  Τοποθετήθηκαν κάγκελα σε επικίνδυνα σημεία πολλών

σχολείων.

- Βάφτηκε εσωτερικά το νηπιαγωγείο Διλόφου, το Δημο-

τικό Σχολείο Διλόφου, το 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας.

- Αντικαταστάθηκαν οι πόρτες στις αίθουσες του 3ου Δη-

μοτικού Σχολείου Βούλας.

- Επισκευάστηκε το αίθριο στο Λύκειο της Βουλιαγμένης

καθώς και ο λέβητας και ο καυστήρας.

- Επισκευάστηκε η κεραμοσκεπή στο Δημοτικό Σχολείο και

το Λύκειο της Βουλιαγμένης.

- Έγινε ανακατασκευή των παιδικών χαρών και τοποθετή-

θηκαν δάπεδα ασφαλείας και καινούργια παιχνίδια σε συ-

νολικά έξι νηπιαγωγεία της πόλης. Οι συγκεκριμένες

παιδικές χαρές είναι έτοιμες να λάβουν πιστοποίηση.

Τέλος, σε όλα τα σχολεία της πόλης, επισκευάστηκαν  και

αντικαταστάθηκαν, όπου υπήρχαν, σκουριασμένα και επι-

κίνδυνα συρματοπλέγματα, έγιναν επισκευές σε τουαλέ-

τες, αντικαταστάθηκαν σπασμένα πλακάκια, βρύσες,

φωτιστικά σώματα και τέλος όπου χρειάστηκε έγιναν μο-

νώσεις. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρολογικός και υδραυλι-

κός έλεγχος σε όλες τις εγκαταστάσεις. Η υπηρεσία

πρασίνου του Δήμου κλάδεψε τα δέντρα και πραγματοποί-

ησε αποψιλώσεις σε όλες τα σχολικά προαύλια. Η υπηρε-

σία καθαριότητας έπλυνε και καθάρισε όλες τις αυλές των

σχολείων και απομάκρυνε όλα να άχρηστα αντικείμενα και

τα μπάζα (συνολικά 15 φορτηγά).

Εγκαταστάθηκε το καλοκαίρι συνεργείο για να εκτελέσει

εργολαβία ύψους 650000€ σε τέσσερα σχολεία της πόλης

στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ». Το έργο δεν

μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω των επιβεβλημένων capital

controls με αποτέλεσμα τα προγραμματιστεί να γίνει κατά

τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του

Πάσχα. 

Επισκευές και συντηρήσεις Σχολείων του Δήμου 3Β

Tμήματα Επιμορφωτικού

Συλλόγου Βάρης

Από 01/10/2015 και για την περίοδο 2015-2016, θα

λειτουργούν στο Σύλλογο τα παρακάτω τμήματα:

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη κα Καρακώστα – τηλ. 6942-901643

Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων

ΓΙΟΓΚΑ Υπεύθυνη η κα Φωσκόλου Σοφία

τηλ. 6934-259442                                                                                                                       

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη η κα Θαλασσινού Ζωή

τηλ. 6945-974784                                                                                                                       

LATIN-ΛΑΪΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

Υπεύθυνη η κα Χαμαράτου Μέλπω

τηλ. 6950-430963                                                                                                                      

Παιδικό τμήμα & Τμήμα ενηλίκων

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ PILATES

Υπεύθυνη η κα Μπερμπατσέλη Μάγκυ

τηλ. 6972-621414                                                                                                                      

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τηλ. Επικοινωνίας: 6907-

767606. Συνάντηση κατόπιν συνεννόησης 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΛΕΞΙΜΟ (με βελόνες)

Υπεύθυνη κα Σουτόγλου Δήμητρα τηλ.6946-

602918                                    

ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ Υπεύθυνη κα Κοκολάκη Ελ. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6972-486175 &  6948-505748 

ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Υπεύθυνη κα Χρίστινα Λίνα

Τηλ. Επικοινωνίας:  6945-330566    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Υπεύθυνη κα Βασιλείου  Ζωη (Rake master)

Τηλ. Επικοινωνίας:  6981-001731

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ 

ΤΗΛ 6944-308718 // 6947-503368

"Όλοι μαζί γεμίζουμε τις τσάντες 
των παιδιων με χαμόγελα"

Ο Σύλλογος Πολυτεκνων Αν. Αττικής προκηρύσει την εκστρατείας

συλλογής σχολικών ειδών "Όλοι μαζί γεμίζουμε τις τσάντες των

παιδιων με χαμόγελα", για τα παιδιά απόρων οικογενειών. 

Η συλλογή σχολικών ειδών θα πραγματοποιηθεί  έως 15/9 για να

είναι δυνατή η παράδοση στα παιδιά που έχουν ανάγκη στις 17 Σε-

πτεμβρίου 2015. 

Η αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς είναι σημαντική για κάθε παιδί.

Βοηθήστε όλα τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο με αισιοδοξία και χα-

μόγελα. 

Μάθετε στα παιδιά σας την αξία και χαρά της εθελοντικής προσφοράς.

Ένας την τσάντα και το μολύβι ή την κασετίνα, ο άλλος τα σχο-

λικά ρούχα, ο τρίτος τετράδια και τέλος ο καθένας ότι μπορεί και

θέλει να προσφέρει ώστε όλες οι τσάντες να γεμίσουν, οι καρδιές

να ευφρανθούν και οι ψυχές να παρηγορηθούν. 

Ας φροντίσουμε όλοι να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς τα απαραί-

τητα για την καινούρια σχολική χρονιά.

Το σημείο συγκέντρωσης των σχολικών  ειδών για το Λαύριο θα

είναι το Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. 
Σύλλογος Πολυτεκνων Αν. Αττικής

ΣΥΡΙΖΑ Βάρης, 

Βούλας, Βουλιαγμένης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

σας προσκαλεί στην προεκλογική

του συγκέντρωση την Τρίτη 15 Σε-

πτεμβρίου, ώρα 8.00 μμ, στην κεν-

τρική πλατεία της Βούλας.  

ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ



8 ΣΕΛΙΔΑ - 12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 ΕΒΔΟΜΗ

Οι Συριζαίοι ψήφισαν ΝΑΙ 

στο δημοψήφισμα;;; 

Ακούγεται κάθε μέρα και πιο έντονα ότι άνθρωποι “εμπι-

στοσύνης” του ΣΥΡΙΖΑ, πήραν κατεύθυνση να ψηφίσουν

ΝΑΙ στο δημοψήφισμα!!!

Το άκουσα και μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ψή-

φισε λέει ΝΑΙ με πολύ πόνο, αλλά... τί να κάνει!!!

Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει για το πώς το πήγαινε

ο Τσίπρας να μας φέρει το 3ο Μνημόνιο, αλλά δεν θα το

είχε φέρει αυτός. Θα το είχε επιλέξει ο λαός!!!

Δεν του έκατσε όμως και έκανε την κωλοτούμπα...

Βουλευτές Ολιγάρχες

Κατά τα άλλα ξοδεύτηκαν 30 εκατομμύρια ευρώ για το δη-

μοψήφισμα, το οποίο πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρή-

στων και τώρα μας καλούν να επισημοποιήσουμε το 3ο

επαχθέστερο μνημόνιο με την ψήφο μας την επόμενη Κυ-

ριακή.

Γιατί;

Για να απολαμβάνουν των προνομίων τους της ασυλίας,

της παχυλής απολαυής, της διακριτικής μεταχείρισης στα

κάπιταλ κοντρόλς!!! και να παίρνουν εντολές πώς θα ξε-

πουλήσουν τη χώρα;

Γιατί αυτό κάνουν εδώ και πέντε χρόνια, ο ένας μετά τον

άλλον.

Και οι τελευταίοι, αλλά “πρώτη φορά αριστερά” στην κυ-

βέρνηση τί έκαναν;

― Το σκάνδαλο των υποβρυχίων το κουκούλωσαν.

― Τις τηλεοπτικές συχνότητες δεν τις άγγιξε

― Τα χρωστούμενα των τηλεοπτικών σταθμών τα έστειλε

στο μέλλον... και τί να πρωτοθυμηθείς.

― Μεγάλε Αλέξη, θα διαπραγματευθείς και τον ΕΝΦΙΑ και

θα μας τον ξανακαταργήσεις!

Γλυκό μου Καστελλόριζο

Στο Καστελλόριζο βρεθήκαμε την εβδομάδα που τρέχει με

αποστολή στην 1ο Ιστιοπλοϊκό Αγώνα Ακριτικών νησιών,

που οργάνωσε ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Μια πρωτοβουλία που βρήκε ανταποκριτές ναυταθλητικούς

ομίλους από όλη την Ελλάδα και γέμισε το Καστελλόριζο

παιδιά, σκάφη, ιστία. Συνολικά κατέβηκαν στο νησί εννια-

κόσιοι άνθρωποι που άφησαν την αύρα τους στο νησί και

θυμήθηκε άλλες εποχές που έσφυζε ζωή...

Παράλληλη αποστολή όμως ήταν και η ομάδα γιατρών που

δέχτηκε την πρόταση του δημάρχου και ήρθαν εθελοντές

στο Καστελλόριζο για να μιλήσουν με ασθενείς, να δώ-

σουν πρώτες βοήθειες και συμβουλές.

Εξαιρετική η δουλειά και πρέπει να δώσουμε συγχαρητή-

ρια σε όλους τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τους για-

τρούς, τη Δημοτική Αρχή του Καστελλορίζου, αλλά και

όλες τις δημόσιες αρχές του που υποστήριξαν αυτή τη

διοργάνωση.

Μαζί με την ομάδα γιατρών που έφυγε από Αθήνα (κοίτα

σελ. 13)  ένα μεγάλο εύγε ανήκει και στον γιατρό Γιάννη

Ράντο που κάνει το αγροτικό του στο Καστελλόριζο και σή-

κωσε όλο το βάρος της ενημέρωσης, της παροχής υλικών

και πολύ - πολύ δουλειάς.

Στη φωτογραφία ο αγροτικός γιατρός Γιάννης Ράντος με
τον εθελοντή ιδιώτη γιατρό ορθοπεδικό Παύλο Χρηστο-
γιώργο.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Η ημερομηνία των εθνικών εκλογών είναι πλέον πολύ

κοντά, αλλά είναι κοινή η διαπίστωση στον κόσμο και

άσχετα από τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα κόμμα,

ακόμα και από τα λεγόμενα και «μεγάλα», δεν μπορεί

να πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, αφού ο λαός,

στην μεγάλη του πλειοψηφία, τους έχει γυρίσει την

πλάτη. 

Από την άλλη πλευρά, το διεθνές αλλά  και το εσω-

τερικό πολιτικό - οικονομικό κατεστημένο, με την ισο-

πέδωση και την καταστροφή που έχει επιφέρει στην

πατρίδα μας με την εφαρμογή δανειακών συμβάσεων

και μνημονίων, δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να προ-

χωρήσει στην ανασύνταξη του διχαστικού δίπολου,

δεξιά – αριστερά, γιατί οι κύριοι εκφραστές του (ΝΔ

– ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και οι παραφυάδες τους ΔΗΜΑΡ-

ΛΑΟΣ-ΑΝΕΛ),  κατέρρευσαν στην κυριολεξία, αφού

προηγουμένως ΟΛΟΙ τους έγιναν θαμώνες  του μνη-

μονιακού στρατοπέδου.

Το ΚΚΕ σταθερά προσηλωμένο στην μοναξιά του και

μακριά από τις ΕΑΜικές Εθνικοαπελευθερωτικές πα-

ραδόσεις, έχει περιπέσει σε απαξία, από την «Ιώβεια»

απραξία του,  προσπαθώντας να ισοπεδώνει, σε κάθε

ευκαιρία που του δίνεται,  κάθε πολιτική δύναμη που

τάσσεται υπέρ του Εθνικού νομίσματος.

Αντιπαρερχόμενοι κάθε ειδική αναφορά προς την ΧΑ,

σημειώνουμε  με έμφαση τον εγκλωβισμό που συνε-

χίζει να επιχειρεί, έστω και με μειωμένο ρυθμό,  σε

γνήσιες πατριωτικές και  λαϊκές δυνάμεις.

Τέλος,  η απόσχιση  των δυνάμεων της ΛΑΕ από τον

ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προς στιγμή φάνηκε  ότι θα μπορούσε

να λειτουργήσει συσπειρωτικά, σαν  μία  ισχυρή αν-

τιμνημονιακή δύναμη με προοπτική εξουσίας, πολύ

γρήγορα έδειξε τα λαοφοβικά της σύνδρομα μέσα

από τις αριστερίστικες ιδεοληψίες που τη διακατέ-

χουν, χάνοντας έτσι αυτήν την εξαιρετική  ευκαιρία,

για τη δημιουργία ενός μεγάλου δημοκρατικού, πα-

τριωτικού μετώπου, τουλάχιστον προς το παρόν. 

Σε αυτό το  πολιτικό  περιβάλλον που έχει διαμορ-

φωθεί, το διακύβευμα των προσεχών  Εθνικών  εκλο-

γών,  δεν πρέπει αλλά και δεν μπορεί να είναι,  ούτε

η διχαστική αντιπαράθεση δεξιών- αριστερών,  ούτε

το λιγότερο κακό που θα μπορεί να προέλθει από μια

αναχωματική πολιτική δύναμη.

Η λύση πρέπει και οφείλει να είναι, η υποχρέωση για

αντίσταση όλων των εναπομεινάντων πατριωτικών,

κοινωνικών και δημοκρατικών δυνάμεων, απέναντι

στην καταστροφή που έρχεται με μαθηματική ακρί-

βεια καταπάνω όλων.

Το Ε.ΠΑ.Μ. από την αρχή της ίδρυσής του μέχρι και

σήμερα,  κινείται πάνω σε αυτήν τη λογική και πάνω

στις ράγες της ενότητας και της συνεργασίας όλων

των δυνάμεων που βρίσκονται  απέναντι σε λογικές

μνημονίων και κατοχικών πολιτικών, με κυρίαρχο

σκοπό την ανάκτηση της Εθνικής μας κυριαρχίας!

Επομένως, το τρίπτυχο:  Ανατροπή της κατοχής –

Εθνική κυριαρχία – Οικονομική ανασυγκρότηση, πι-

στεύουμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη λογική και πο-

λιτική  ακολουθία,  την οποία υπηρετεί πιστά το

Ε.ΠΑ.Μ. 

Ο λαός μας στις εκλογές αυτές, μπορεί να αποκρού-

σει την ορατή πλέον καταστροφή της πατρίδας μας,

αναγορεύοντας με τη ψήφο του τον κύριο εκφραστή

του παλλαϊκού αιτήματος για Εθνική Ανεξαρτησία-

Συμμετοχική Δημοκρατία, το ΕΠΑΜ , σε ρυθμιστή των

πολιτικών πραγμάτων στη χώρα μας.

Στην περίπτωση όμως, που ο λαός επιβάλει με τη

ψήφο του το ΕΠΑΜ σαν  ρυθμιστή των πολιτικών εξε-

λίξεων, τότε το Μέτωπο  θα απαιτήσει από την κυ-

βέρνηση, που θα έχει προκύψει στο όνομα της

καλλίτερης διαχείρισης του φονικού 3ου  μνημονίου

και της αποικιακής εξάρτησης, να προχωρήσει άμεσα

σε μέτρα οικονομικής ανακούφισης ολόκληρου του

πληθυσμού της Ελλάδας.

Αυτά τα οικονομικά μέτρα, για να γίνουν όμως εφι-

κτά, θα πρέπει να ενταχθούν  σε μια νέα λειτουργική

οικονομική πολιτική, που  θα πρέπει πριν απ΄όλα  να

λύσει  το θέμα της ρευστότητας. Με το άνοιγμα  του

ζητήματος  της ρευστότητας, αναγκαστικά αυτό θα

οδηγήσει τη χώρα μας στην έξοδό της  από την Ευ-

ρωζώνη και τη θέσπιση νέου  Εθνικού Νομίσματος.

Η άσκηση Εθνικής Κυριαρχίας αρχικά και υπό όρους

Λαϊκής Συμμετοχής και Κυριαρχίας,  είναι  δυνατό και

ανάλογα με τις συγκυρίες, να ξεκινήσει  μία Αναγεν-

νητική διαδικασία που την έχει απόλυτα ανάγκη η Πα-

τρίδα μας.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ Ε.ΠΑ.Μ.

Δημήτρης  Κυπριώτης

Υποψήφιος Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής



ΕΒΔΟΜΗ  12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 -  ΣΕΛΙΔΑ 9

Η κατάσταση στη Λέσβο και ειδικότερα στην πρωτεύουσα

του νησιού, στη Μυτιλήνη, μόνον ως τραγική και χαοτική

μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Τα διαπλεκόμενα ψευδο-κάναλα αποσιωπούν την αλή-

θεια, αναφερόμενα κυρίως στους «καημένους τους πρό-
σφυγες». Τους καημένους τους Μυτιληνιούς τους έχουν

εντελώς γραμμένους.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες λαθρομεταναστών στο νησί.

Οι Σύριοι πρόσφυγες πολέμου και οι άλλοι. Οι Σύριοι είναι

η πλειονότητα και είναι αρχοντάνθρωποι. Μορφωμένοι

και ευγενείς. Είναι μύθος ότι μεταφέρουν πολλά χρή-

ματα. Έχουν μαζί τους τα εντελώς απαραίτητα, μέχρι να

μπορέσουν να προωθηθούν σε χώρες της Κεντρικής και

Βόρειας Ευρώπης, όσοι τελικά το κατορθώσουν. Τα

πολλά χρήματα τα έχουν σε καταθέσεις σε τράπεζες της

Ευρώπης και των ΗΠΑ. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που η

Μέρκελ δήλωσε ότι θα δεχθεί μόνο Σύριους πρόσφυγες.

Ο δεύτερος λόγος είναι το ανεβασμένο μορφωτικό και

πολιτιστικό τους επίπεδο. Κάτι κατσαπλιάδες Αφγανούς

και Πακιστανούς, τους αφήνει για μας.

Οι Σύριοι δεν δημιουργούν επεισόδια και για να καταλά-

βετε για ποιάς ποιότητας ανθρώπους σας μιλώ, εάν εκεί

που κάθονται περάσει από μπροστά τους γυναίκα, κατε-

βάζουν τα μάτια μέχρι να απομακρυνθεί. Αρνήθηκαν ευ-

γενικά την επισιτιστική βοήθεια που τους πρόσφερε ο

Δήμος, εξηγώντας ότι πρέπει να τηρούν τις διαιτολογι-

κές  επιταγές της θρησκείας τους. Τρέφονται με όσα ψω-

νίζουν από τα σούπερ μάρκετ.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι «άλλοι» που προανέφερα.

Αφγανοί και Πακιστανοί. Η σάρα, η μάρα και το κακό συ-

ναπάντημα. Ακραίοι ισλαμιστές σε μεγάλο ποσοστό. Οι

ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχουν ράματα για τη

γούνα κάποιων σεσημασμένων τζιχαντιστών μεταξύ

τους, που εισέρχονται για πολλοστή φορά σε ελληνικό

έδαφος. Είναι όλοι άντρες, ηλικίας το πολύ μέχρι 30 ετών

και γερά ματσωμένοι. Σε πνιγμένους έχουν βρεθεί ποσά

που φτάνουν και ξεπερνούν τις 10.000 δολάρια. 

Το εκ πρώτης όψεως αξιοπερίεργο είναι ότι προέρχονται

από πάμφτωχες χώρες , αλλά είναι γνωστό –και στις μυ-

στικές μας υπηρεσίες- ότι χρηματοδοτούνται από την Σα-

ουδική Αραβία και τα Εμιράτα που σε βάθος χρόνου

απεργάζονται και οραματίζονται την ισλαμοποίηση της

Ευρώπης των …«απίστων». Αφγανοί και Πακιστανοί –κυ-

ρίως οι πρώτοι- έχουν δώσει τον καλύτερο εαυτό τους

στη Μυτιλήνη.

Έχουν μετετρέψει το κέντρο και το λιμάνι της πόλης σε

έναν απέραντο σκατότοπο. Στα κεντρικά σούπερ μάρκετ

οι κάτοικοι δεν πατούν το πόδι τους εξ αιτίας της αφό-

ρητης δυσοσμίας. Οι Αφγανοί επιδίδονται επιπλέον και

στο πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι να φτύνουν πάνω στα

οπωρολαχανικά. Δεν ευφηύραν αυτό το σπόρ. Το Κοράνι

επιτάσσει ως ιερό καθήκον των πιστών να λερώνουν την

τροφή και το νερό των απίστων.  Οι Μυτιληνιοί μέσω του

περιφερειακού βγαίνουν έξω από την πόλη προς άγραν

σούπερ μάρκετ. Το ίδιο κάνουν και για να βρουν τράπεζα

χωρίς 500 άτομα απ’ έξω, αφού οι κεντρικές τράπεζες της

Μυτιλήνης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους ντόπιους,

λειτουργώντας κυρίως ως ανταλλακτήρια συναλλάγμα-

τος. Πάρκα, πλατείες, προαύλια ναών και σχολείων

…ένας σκατότοπος. Ο Δήμος έχει σηκώσει τα χέρια

ψηλά, αφού το λιγοστό προσωπικό καθαριότητας αδυνα-

τεί παρά τις εξαντλητικές υπερωρίες να ανταποκριθεί

έστω στοιχειωδώς στις τριτοκοσμικές συνθήκες. Η Μυτι-

λήνη είναι μία ωρολογιακή υγειονομική βόμβα. Κάποιες

από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού είναι ήδη απα-

γορευτικές για κολύμπι, αφού καλύπτονται με ακαθαρ-

σίες και σκουπίδια.

Οι Αφγανο-πακιστανοί ασχημονούν ποικιλοτρόπως. Πει-

ράζουν τις γυναίκες των Σύριων και τις Ελληνίδες, κλέ-

βουν από σούπερ μάρκετ και άλλα μαγαζιά,

παραγγέλνουν τυρόπιτες και σουβλάκια και μετά την κο-

πανάνε χωρίς να πληρώσουν. Γυναίκα ασυνόδευτη δεν

κυκλοφορεί στην πόλη μετά τις 9 το βράδυ και γενικά οι

Μυτιληνιοί κλειδαμπαρώνονται νωρίς στα σπίτια τους.

Στις διαδρομές από τα παράλια ως την πόλη έχουν προ-

καλέσει εκτεταμένες φθορές και πλιάτσικο σε ξωκλήσια.

Σ’ ένα μάλιστα δεν δίστασαν να επιχρίσουν τις εικόνες

με τα περιττώματά τους.

Ο προηγούμενος λιμενάρχης Μυτιλήνης ήταν υπερδρα-

στήριος και αγωνιζόταν, με τα λιγοστά μέσα και το προ-

σωπικό που διέθετε, να ανακόψει τη δράση των Τούρκων

διακινητών. Αποτέλεσμα; Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Αν.Ελ τον

έστειλε στον Έβρο και τα πράγματα επανήλθαν στον φυ-

σιολογικό τους ρυθμό. Στον δρόμο για τη Μυτιλήνη Αφ-

γανο-πακιστανοί και Σύριοι ανεμίζουν κατοστοδόλαρα

προσπαθώντας να δελεάσουν διερχόμενους οδηγούς για

να τους μεταφέρουν στην πόλη. Το ΣΔΟΕ έχει ήδη προ-

ειδοποιήσει ότι όποιος Έλληνας συλληφθεί να μεταφέρει

με το αυτοκίνητό του μετανάστες θα πληρώνει πρόστιμο

10.000 ευρώ.

Οι Μυτιληνιοί βγαίνουν από τα σπίτια τους μόνο για τις

εντελώς επιτακτικές ανάγκες για εργασία και τροφοδο-

σία. Η αγορά της πόλης έχει πεθάνει.  Τα μαγαζιά ανοί-

γουν με περιορισμένο ωράριο ή και καθόλου. Τα

κρουαζιερόπλοια μόλις προσεγγίσουν στο λιμάνι της Μυ-

τιλήνης βλέπουν οι κυβερνήτες τον χαμό και φεύγουν

απέναντι για τα μικρασιατικά παράλια.

Οι προκλήσεις από πλευράς Αφγανών είναι καθημερινές.

Το λιγοστό προσωπικό του Λιμενικού και της Αστυνομίας

αδυνατεί να ελέγξει έστω στοιχειωδώς την κατάσταση,

αφού σε ουκ ολίγες περιπτώσεις αστυνομικοί και λιμενι-

κοί άρπαξαν τις ψιλές τους από τους Αφγανούς –μέχρι

και με σιδερολοστούς- με αποτέλεσμα να μεταφερθούν

με τραύματα στο Βοστάνειο. Σαν να μην έφτανε αυτό, κά-

ποιοι αστυνομικοί και λιμενικοί της Μυτιλήνης έχουν προ-

σβληθεί από φυματίωση.

Την πρώτη φορά που υποτίθεται ότι στάλθηκαν διμοιρίες

ΥΜΕΤ στην Μυτιλήνη παίχτηκε μαϊμουδιά. Απλώς μάζε-

ψαν αστυνομικούς απ’ όλα τα τμήματα του νησιού, τους

έντυσαν με στολές ΜΑΤ και ΥΜΕΤ για να τους τραβάνε

πλάνα τα κανάλια. Στην αστυνομική αργκό αυτές λέγον-

ται βλαχοδιμοιρίες. Την δεύτερη φορά, το περασμένο

Σάββατο, στάλθηκαν δύο αυθεντικές διμοιρίες ΜΑΤ στο

νησί, έριξαν ένα περιποιημένο βρωμόξυλο στους Αφγα-

νούς κι αναχώρησαν αυθημερόν για Πειραιά. Έτσι όμως

δεν αντιμετωπίζεται η κατάσταση και ο εφιάλτης των

ανευθυνοϋπεύθυνων ιθυνόντων μη τυχόν και υπάρξει νε-

κρός Αφγανός σε συμπλοκή με αστυνομικούς, είναι

εφιάλτης εκ του μακρόθεν και δεν έχει καμμία σχέση με

τον εφιάλτη που βιώνουν καθημερινά οι Μυτιληνιοί.

Είναι προβληματικό ακόμα και να κυκλοφορήσεις σε δρό-

μους στο κέντρο και στο λιμάνι της πόλης. Συχνά οι λα-

θρομετανάστες κάθονται σε όλο το πλάτος του

οδοστρώματος για να παρεμποδίζουν την διέλευση των

οχημάτων.

Προς τιμήν του, ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών

παραδέχθηκε ότι οι λαθρομετανάστες στη Μυτιλήνη

υπερβαίνουν ήδη τον πληθυσμό της πόλης, αφού ανέρ-

χονται στις 50.000, παρά τις μέχρι και 10.000 καθημερι-

νές αναχωρήσεις για Πειραιά. Και γιατί να μην στέλνει η

Τουρκία όλο και περισσότερους απέναντι; Αφενός κονο-

μάει κι αφετέρου δημιουργεί προβλήματα στους γκιαού-

ρηδες. 

Όλες οι ευρωπαϊκές πρεσβείες στην Αθήμα κουφάθηκαν

από το ανοιχτό προσκλητήριο Τσίπρα στα 4.000.000 που

περιμένουν απέναντι για να περάσουν στα νησιά μας, με

την απίθανη δήλωσή του ότι «δεν υπάρχουν θαλάσσια
σύνορα». Μάλιστα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας κα-

τήγγειλε την Ελλάδα ότι ναι μεν είναι δικαίωμά της αν

θέλει να δέχεται εκατομμύρια λαθρομετανάστες στο έδα-

φός της, αλλά δημιουργεί με την πολιτική των ανοιχτών

συνόρων πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη, αφήνοντας να

εννοηθεί ότι θα ζητήσει κυρώσεις σε βάρος της χώρας

μας.

Στην καραμελίτσα κάποιων πρακτορίστικων και παρασι-

τικά χρηματιζόμενων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην

Ελλάδα -και στη Μυτιλήνη- ότι δεν φερόμαστε καλά

στους «καημένους» τους μετανάστες, απαντούν οι ίδιοι

οι Αφγανοί στη Μυτιλήνη, γράφοντας στους τοίχους Ελ-
ληνες θα σας γα…..με. Πριν λίγες μέρες υπάλληλος στο

κεντρικό ΛΙΝΤΛ της Μυτιλήνης αντελήφθη Αφγανούς να

κλέβουν και συνεπλάκη μαζί τους. Αποτέλεσμα; Η τοπική

ΜΚΟ τον έστειλε στον εισαγγελέα.

Η ιδιαίτερη προτίμηση των Αφγανών στην εσκεμμένη

προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος των Μυτι-

ληνιών καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι απ’ όλη

την πόλη επέλεξαν ν’ απλώσουν την μπουγάδα τους στα

σχοινάκια με σημαιάκια έξω από τον ιερό ναό του Αγίου

Θεράποντος, τον μεγαλύτερο σε όλο το νησί. Στις δια-

μαρτυρίες του ιερέα απάντησαν με μούντζες και άλλους

προπηλακισμούς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμ-

βαση της Αστυνομίας για να τους απομακρύνει. Προκα-

λούν επιδιώκοντας την αντίδραση των κατοίκων και αυτό

λέει πολλά.

Ήδη ηλικιωμένοι Μυτιληνιοί μετακομίζουν σε συγγενείς

τους στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν είχατε

την εντύπωση ότι αυτό είναι κράτος, συγνώμη που θα σας

στενοχωρήσω αλλά πρόκειται για τελευταίας υποστάθ-

μης μπουρδέλο. 

H Λέσβος εκπέμπει SOS
Ερευνα: Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Η ναυτία αποτελεί συχνό φαινόμενο

και μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα.

Περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων

που νιώθουν ναυτία, έχουν σοβαρά

συμπτώματα και χρειάζονται κάποιου

είδους θεραπεία. Το πρόβλημα με τις

υπάρχουσες φαρμακευτικές θερα-

πείες (τα χάπια που παίρνει κανείς

πριν ταξιδέψει) είναι ότι προκαλούν

υπνηλία, πράγμα που σημαίνει ότι

είναι ακατάλληλες, όταν κανείς εργά-

ζεται στη θάλασσα, για παράδειγμα σε

σε ένα κρουαζερόπλοιο.

Η ναυτία μπορεί όμως, να αποτελεί

παρελθόν σε λίγα χρόνια με τη βοή-

θεια μιας συσκευής, που θα φοριέται

στο κεφάλι και θα στέλνει ήπιο ηλε-

κτρικό ρεύμα στο κρανίο, σύμφωνα με

Βρετανούς επιστήμονες.

Η συσκευή θα μπορούσε να μην είναι

αυτόνομη, αλλά να ενσωματωθεί σε

ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο και,

σε συνδυασμό με την αντίστοιχη

εφαρμογή (app), να παράγει ηλεκτρικό

ρεύμα μέσω των ακουστικών του τη-

λεφώνου, τα οποία θα λειτουργούν ως

ηλεκτρόδια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα

Καντίρ Αρσάντ του Τμήματος Ιατρικής

του Imperial College του Λονδίνου, δή-

λωσαν αισιόδοξοι ότι «σε πέντε έως

δέκα χρόνια οι άνθρωποι θα μπορούν

να πηγαίνουν στο φαρμακείο και να

αγοράζουν όχι χάπια αλλά μια συ-

σκευή κατά της ναυτίας».

Τα πειράματα που έγιναν έως τώρα με

εθελοντές, δείχνουν ότι αρκεί να φο-

ρέσει κανείς τη συσκευή για δέκα

λεπτά, προκειμένου να μειωθούν τα

δυσάρεστα συμπτώματα, χωρίς να

προκαλούνται υπνηλία ή άλλες εμφα-

νείς παρενέργειες.

Η βιολογική αιτία της ναυτίας παραμέ-

νει ένα μυστήριο. Ως υπεύθυνα θεω-

ρούνται συνήθως τα συγκρουόμενα

αισθητηριακά ερεθίσματα, που δέχε-

ται ο ανθρώπινος εγκέφαλος από τα

μάτια και από τα αυτιά, όταν το πλοίο

κουνάει. 

Εκτός από τα πλοία, ναυτία μπορεί να

επιφέρουν επίσης τα μακρινά ταξίδια

με αεροπλάνο ή λεωφορείο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ναυτία τέλος

«Όχι πάλι μπροστά στην τηλεόραση, ανοίξτε και κάνα βιβλίο», φωνάζουν συχνά οι γονείς

στα παιδιά και σύμφωνα με νέα βρετανική έρευνα, μάλλον έχουν δίκιο καθώς η τηλεό-

ραση επηρεάζει άμεσα τις επιδόσεις τους στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ με δημοσίευσή τους στο πε-

ριοδικό International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, αναφέρουν πως

για κάθε πρόσθετη ώρα που ένας έφηβος περνάει στο σπίτι του μπροστά σε μια οθόνη

(τηλεόρασης, υπολογιστή, παιχνιδοκονσόλας, κινητού), τόσο μειώνονται οι βαθμολογι-

κές επιδόσεις του στο σχολείο.

Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για 845 μαθητές 14 έως 16 ετών και διαπί-

στωσαν πως ένας έφηβος περνά κατά μέσο όρο τέσσερις ώρες περίπου μπροστά σε μια

οθόνη στον εξωσχολικό χρόνο του. Ακόμη και όταν ένας μαθητής διαβάζει πολύ τα μα-

θήματά του στο σπίτι, αν τον υπόλοιπο χρόνο είναι «κολλημένος» στο Ίντερνετ ή στην

τηλεόραση, πάλι έχει σχετικά χειρότερους βαθμούς σε σχέση με όσους μαθητές δεν αφιε-

ρώνουν τόσο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη.

Τέλος, τα παιδιά που παρακολουθούν πολλή τηλεόραση, είναι πιθανότερο μελλοντικά να

εκδηλώσουν αντικοινωνική συμπεριφορά.

Μη χρησιμοποιείτε λοιπόν σαν τρόπο απασχόλησης των παιδιών σας - και δικής σας ξε-

κούρασης - την τηλεόραση και γενικότερα τις ηλεκτρονικές συσκευές· τα αποχαυνώνουν.

Απασχολείστε τα με πιο δημιουργικά παιχνίδια ή ακόμα καλύτερα με τον αθλητισμό. 

Γιατί όμως οι άνθρωποι αγαπάνε τόσο πολύ την τηλεόραση; Σε άλλη  έρευνα που έγινε

απεκαλύφθη ότι το 50% των τηλεθεατών στην Ευρώπη, παρακολουθούν σειρές για να ξε-

φύγουν από την καθημερινότητα, αλλά κι αυτή η φυγή έρχεται με τα δικά της άγχη.

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι τηλεθεατές (46%) είναι τόσο συναισθηματικά δεμένοι με την

τηλεόραση που στεναχωριούνται όταν τελειώσει η αγαπημένη τους σειρά. Παραπάνω από

τους μισούς (51%) ξεκινούν μια νέα σειρά, με τον ένα στους έξι (16%) να παραδέχεται την

ανάγκη του, να καλύψει το κενό αμέσως με μια άλλη σειρά.

4 Κι εμείς τώρα πρέπει να επιλέξουμε απ’ αυτούς ποιόν θα ψηφίσουμε;;;

4 Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί απαντάνε όπως απαντάω εγώ στην κοπέλα μου όταν με ρωτάει αν πά-

χυνε...

4 Κανονικά η ΕΡΤ θα έπρεπε μετά από κάθε απάντηση να βάζει το ψεύτικο χειροκρότημα όπως στις

κωμωδίες. 

4 Έχουμε νοικοκυρέψει το σπίτι μας, είπε η Φώφη του ΠΑΣΟΚ, που χρωστάει καμιά εκατοστή εκα-

τομμύρια σε τράπεζες. 

4 Ο Τσίπρας θα ΞΑΝΑκαταργήσει τον ΕΝΦΙ!A Δεσμέυτηκε, τέλος! Μέγας είσαι Αλέξη και θαυμαστά

τα ψεύδη σου. 

4 Αλέξη βάλε γραβάτα, έτσι κι αλλιώς έγινες ίδιος με τους άλλους. 

4 Δεν κολλάει η γραβάτα στη λαιμαριά που προτίμησε ο Αλέξης!

Αποστάγματα του FACEBOOK

Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την τηλεόραση;

Σε βιτρίνα καταστήματος...
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Το Καστελόριζο στο διάβα της ιστορίας έχει πονέσει

πολύ, έχει προσφέρει πολλά και οι κάτοικοί του έχουν

αποδειχθεί ήρωες πολλάκις.

Το νησί κατακτήθηκε πολλές φορές, καταστράφηκε

άλλες τόσες, αλλά και αναγεννήθηκε άλλες τόσες.

Aπό την ανάπτυξη και τον πλούτο πέρασε στη φτώχεια

και στην συρρίκνωση. 

Το ακριτικό νησί Καστελλόριζο διάλεξε ο Δήμος Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης να αναπτύξει έναν ναυταθλη-

τικό αγώνα με τη συμμετοχή πολλών ακριτικών νησιών,

ο οποίος εξελίχθηκε την τρέχουσα εβδομάδα 7-9 Σε-

πτεμβρίου στο Καστελλόριζο με μεγάλη επιτυχία.

Αλλά πριν πάμε στον αγώνα, ας γνωρίσουμε λιγάκι το νησί.

Το Καστελόριζο κατοικήθηκε από την Νεολιθική Εποχή, όπως

μαρτυρούν τα Κυκλώπεια τείχη στο Κάστρο, χτισμένα και

εδώ από τους Πελασγούς. Κατά την Μυκηναϊκή εποχή είχε

μεγάλη άνθηση. Οι απόγονοι των κατοίκων του της δεύτερης

π.Χ. Χιλιετίας, υποτάχθηκαν ή διώχτηκαν από τους Δωριείς,

που ήταν οι πρώτοι που έφτιαξαν στο νησί αποικία. Ονόμασαν

το νησί Μεγίστη, είτε από τον αρχηγό τους Μέγιστο είτε γιατί

ήταν το μεγαλύτερο νησί από την συστάδα των μικρών νη-

σιών που αποτελούσαν το μικρό αρχιπέλαγος στην περιοχή.

Στη Μεγίστη λατρευόταν ο Απόλλων και ο Δίας ο Μεγιστεύς.

Η ονομασία Καστελόριζο (castelrosso) είναι Λατινική και ση-

μαίνει "κόκκινο κάστρο", λόγω του κόκκινου χρώματος του

βράχου πάνω στο οποίο ήταν χτισμένη η ακρόπολη του νη-

σιού.

Κατά τους Περσικούς πολέμους οι κάτοικοι του Καστελόρι-

ζου συνέβαλαν στην απόκρουση των Περσών μαχόμενοι στο

πλευρό των Αθηναίων. Οι Ρωμαίοι απέκτησαν τον έλεγχο του

νησιού το 79 π.Χ.

Εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης ήταν πάντα στο κέντρο

της προσοχής πολλών επίδοξων κατακτητών.

Κατά την Ελληνιστική περίοδο η Μεγίστη ελεγχόταν από

τους ισχυρούς Ροδίους αποτελώντας κομμάτι των κατακτή-

σεών τους στην ιστορική Καρία της Μ. Ασίας, από το 167 π.Χ.

Μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.Χ. Αυτό επιβεβαιώνεται από επι-

γραφές στο Κάστρο των Ιπποτών.

Τη Ροδιακή εξoυσία καταλύει ο τύραννος Ιδριεύς της Αλι-

καρνασσού και τη δική του οι στόλαρχοι του Μεγ. Αλεξάν-

δρου. Μετά το θάνατο του στρατηλάτη, όλα τα νησιά του

Αιγαίου περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Πτολεμαίου Λάγoυ

και κατόπιν καταλαμβάνονται από τους Ρωμαίους.

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Kαστελλόριζο απέκτησε κάποιο

είδoς αυτονομίας, που καταργήθηκε το 38 π.Χ. από τον Αυ-

τοκράτορα Βεσπασιανό. Μετά τη διαίρεση του Ρωμαϊκού

κράτους, περιήλθε στο Buζάντιο.

Οι Καστελλοριζιοί έχτισαν τους πρώτους χριστιανικούς

ναούς.

Το 1306, καταλαμβάνεται από τους Ιωαννίτες ιππότες της

Ρόδου (από το Μέγα Μάγιστρο Φουλκ ντε Βιλλαρέ).

Το 1440, καταλαμβάνεται από τον Αιγυπτιακό Στόλο με 18

γαλέρες και άλλα βοηθητικά πλοία. Ο στόλος του ερειπώνει

την πόλη και οι κάτοικοι σύρονται αιχμάλωτοι στην Ανατολή.

Το 1461, το κατέχουν οι Καταλανοί και, το 1470, περνά στο

βασιλιά της Νεάπολης. Το 1480, το νησί ερημώνει και πάλι

εξαιτίας του τουρκικού στόλου που το κατακτά. Τό 1498, το

ανακαταλαμβάνει ο βασιλιάς της Νεάπολης.

Το 1512, το καταλαμβάνουν οι Ισπανοί και, το 1523, ο σουλ-

τάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Από το 1570 μέχρι το

1659 γίνονται κυρίαρχοι οι Ενετοί και μετά από αυτούς οι

Τούρκοι.

Η ζωή, κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, γίνε-

ται μαρτύριο σε ολόκληρο το Αιγαίο και μέσα σ' αυτό εντάσ-

σεται το Καστελλόριζο, λόγω της ξεχωριστής του αξίας, της

γεωγραφικής του θέσης, αλλά και της φυσικής του διαμόρ-

φωσης, που το καθιστούν σημαντικό σταθμό για τα πολεμικά

γεγονότα και σταθμό για τη ναυσιπλοϊα σ' ένα σταυροδρόμι

Ανατολής και Δύσης.

Οι Καστελλοριζιοί κατόρθωσαν να αναπτύξουν εμπορικές και

οικονομικές σχέσεις με τα Μικρασιατικά παράλια, κατά τη

διάρκεια της τουρκικής κατοχής, με ένα είδος αυτονομίας και

με κυριότερη υποχρέωση να καταβάλλουν τον ετήσιο φόρο

"μαχτού".  'Ετσι παρουσιάσθηκε η ακμή της ναυτοσύνης και

της οικονομίας γενικότερα. Οι κάτοικοι του νησιού δημιούρ-

γησαν αποικίες στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Οι Καστελλοριζιοί επιδόθηκαν στο εμπόριο της ξυλείας, του

κάρβουνου, των χαλιών και άλλων ειδών, που αγόραζαν από

την Ανατολή και τα πουλούσαν στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη,

Κύπρο, στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στην Ιταλία έφτα-

ναν. Διέθεταν 500 περίπου μικρά και μεγάλα ιστιοφόρα, που

τους απέφεραν δεκάδες χιλιάδες λίρες από το εξαγωγικό εμ-

πόριο.

Οι κάτοικοι, 'Ελληνες στο σύνολο, Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

υπάγονταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπο-

λης, στη Μητρόπολη Πισιδίας (Μ. Ασία). Τη δικαστική εξουσία

και την τοπική αυτοδιοίκηση είχαν δημογέροντες και λαο-

πρόβλητα πρόσωπα.

Το 1821, οι Καστελλοριζιοί επαναστατούν προσφέροντας τα

πλοία τους για πυρπολικά, ενώ καταναυμαχούν τον τουρκικό

στόλο με νεότερα, κατορθώνοντας σημαντικές επιτυχίες και

αποκτώντας λάφυρα. Προηγουμένως οι άντρες φρόντισαν

και έστειλαν τα γυναικόπαιδα στην Κάρπαθο, την Κάσο και

την Αμοργό.

Παρά τους αγώνες και την αυτοθυσία τους δεν μπόρεσαν να

συμπεριληφθούν στα όρια του νεοσύστατου ελληνικού κρά-

τους. Το 1831, το νησί περιέρχεται ξανά στην τουρκική κυ-

ριαρχία. Ωστόσο, οι κάτοικοι κατόρθωσαν με σκληρή δουλειά

να φτάσoυν σε εξαιρετική ακμή.

Το 1904-5, με την επικείμενη στρατολόγηση νέων από την

Τουρκία, αρχίζει η μετανάστευση από το νησί, αλλά και η αν-

τίστροφη μέτρηση της ακμής του. Το 1913, με τη βοήθεια σώ-

ματος Κρητών, οι Καστελλοριζιοί επαναστατούν, διώχνουν

τους ελάχιστους Τούρκους και ζητούν ένωση με την Ελ-

λάδα. Μπροστά σε μια σειρά "δυσχερειών" που πρόβαλε η

τότε ελληνική κυβέρνηση για να μη γίνει η ενσωμάτωση, ναυ-

τική δύναμη Γάλλων, στα 1915, καταλαμβάνει το νησί και στη

συνέχεια, στα 1920, το... πουλά σχεδόν, μετά από συμφωνία,

στους Ιταλούς που ήδη κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα.

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής κατοχής, το νησί βάλλεται

συνεχώς από τα τουρκικά παράλια, με αποτέλεσμα να κα-

ταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά ο εμπορικός στόλος. Συνε-

χίζεται αυξανόμενη η μετανάστευση των κατοίκων προς την

Αυστραλία, Αίγυπτο, Αθήνα, Ρόδο και αλλού.

Η πληθυσμιακή απογύμνωση ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια

της Ιταλικής κατοχής. Το 1926, ισχυρός σεισμός μεγέθους 8

της κλίμακας Ρίχτερ κατέστρεψε πάρα πολλά σπίτια.

Το 1941, ξένοι κομμάντος αποβιβάζονται και απελευθερώ-

νουν το νησί, για να απασχολήσουν τους Γερμανούς και να

περάσει ο συμμαχικός στόλος στο Αιγαίο. Η... απελευθέρωση

κράτησε ελάχιστα 24ωρα. Επιστρέφουν οι Ιταλοί και, αφού

συλλαμβάνουν πατριώτες αντιστασιακούς, τους δικάζουν σε

Στρατοδικείο και τους κλείνουν στις υγρές φυλακές της Ιτα-

λίας.

Το 1943, οι Άγγλοι απελευθερώνουν το νησί. Τα γερμανικά

αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως το βομβαρδίζουν κατ' επα-

νάληψη. Οι κάτοικοι μεταφέρονται στα προσφυγικά στρα-

τόπεδα Νουζεϊράτ της Γάζας, στην Παλαιστίνη. Οι

στρατιωτικοί Άγγλοι λεηλατούν τα αρχοντόσπιτα και, αφού

τα πυρπολούν, πουλούν τις πολύτιμες οικοσκευές (νοικοκυ-

ριά) στα παζάρια της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Το 1945 οι Καστελλοριζιοί επιστρέφουν στην πατρίδα τους

σε τρεις αποστολές. Η τελευταία είχε σοβαρές απώλειες,

αφού άρπαξε πυρκαγιά το πλοίο στο οποίο επέβαιναν, με

αποτέλεσμα να πνιγούν 33 και να καούν αρκετοί. Τα ονόματα

των απωλεσθέντων ατόμων είναι γραμμένα σε ειδικό πίνακα,

που βρίσκεται στον καθεδρικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου

και Ελένης.

Κατά τη διάρκεια της σκλαβιάς, αλλά και της παρουσίας των

"συμμαχικών" στρατευμάτων, το νησί πολλές φορές βομ-

βαρδίστηκε, κάηκε, λεηλατήθηκε και γενικά καταστράφηκε

εντελώς.

Στις 7 Μαρτίου 1948, οι αγώνες για την πολυπόθητη ελευθε-

ρία ευοδώνονται και πραγματοποιείται η ένωση της Δωδεκα-

νήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, με επίσημες τελετές.

Το 1912 είχε 12.000 κατοίκους και σήμερα έχει μόνο 120!!!

Το Καστελλόριζο μέσα στην Ιστορία
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ηρωική φυσιογνωμία η κυρά της Ρώ που ύψωνε κάθε πρωί τη ση-
μαία στο μικρό νησάκι Ρω.`
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Ιστιοπλοϊκοί ακριτικοί αγώνες

Εναν αγώνα ναυταθλητικό εμπνεύστηκε ο Δήμος 3Β

στο ακριτικό νησί Καστελλόριζο με συμμετοχές όλων

των ναυταθλητικών ομίλων του Δήμου (NAOB, NOB,

NAOBB, NOKB), αλλά και από όλη την Ελλάδα.

Πράγματι το εγχείρημα ξεκίνησε την Κυριακή 6 Σε-

πτεμβρίου από το Λαύριο, όπου συναντήθηκαν αθλη-

τές, προπονητές, τεχνικοί, εκπρόσωποι Σωματείων

και φυσικά γονείς, αφού τα παιδιά που συμμετείχαν

είναι σε μικρές ηλικίες και αγωνίζονται στα μικρά

σκάφη. Ολοι οι συμμετέχοντες έφθαναν τους 900 και

οι περισσότεροι ξεκίνησαν από το Λαύριο. Συμμετεί-

χαν 27 αθλητικοί όμιλοι από διάφορα μέρη της Ελ-

λάδας.  

Η μεγάλη αυτή αποστολή λοιπόν, ταξίδεψε 19 ώρες

για να φθάσει στο Καστελλόριζο, με κρουαζιερό-

πλοιο που ήταν χορηγός της “εκστρατείας”. Οπως ξα-

ναγράψαμε το εγχείρημα ήταν μεγάλο και οι

δυσκολίες αρκετές, όμως σε γενικές γραμμές και καθ'

ομολογία των πολλών, πήγε πολύ καλά.

Δύσκολη η εκκίνηση γιατί δεν έγινε σταδιακά η επι-

βίβαση, και επιπλέον, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε

να περάσει από έναν – ομολογουμένως – ιδιαίτερα

εξονυχιστικό έλεγχο αποσκευών και ατόμων, μέχρι

φωτογράφηση ενός εκάστου και μετά να επιβιβαστεί.

Αυτό προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση· η ημέρα ήταν

πολύ ζεστή και στο λιμάνι του Λαυρίου δεν υπήρχε

ούτε νερό!

Εφτασε η στιγμή να μπούμε.    ...Δίμετρες Ουκρανές

με την ανάλογη στολή μάς υποδέχονταν καθώς και

ένα σύνολο εργαζομένων σε διάφορα πόστα, που

στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν Τούρκοι.

Η εικόνα των κοριτσιών ικανοποίησε κάποιους, ενώ

κάποιους άλλους τους ...πάγωσε η παρουσία των

Τούρκων... και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Οι αγώνες γίνονται με σκάφη  laser, bictechno και  op-

timist, που σημαίνει ότι μεταφέρονται τα σκάφη με

όλα τα εξαρτήματά τους (πανιά, ιστία κλπ.) τα φου-

σκωτά σκάφη, κάτι που έγινε  με το πλοίο Blue Star

Ferries από τους ομίλους της Αττικής.

Αγναντεύοντας το Kαστελλόριζο

Δευτέρα 7/9 προς το μεσημέρι φθάσαμε στο νησί. Η πρώτη

δυσκολία ήταν μπροστά μας. Το κρουαζιερόπλοιο λόγω με-

γέθους δεν μπόρεσε να δέσει στο λιμάνι και η έξοδος στο

Καστελλόριζο έπρεπε να γίνεται με λέμβους, κάτι που δεν

είχε προβλεφθεί. Αυτό δημιούργησε μία καθυστέρηση στην

έξοδό μας από το πλοίο  προς το λιμάνι του νησιού. Η κα-

θυστέρηση αυτή ακολούθησε και όλη την εξέλιξη της προ-

ετοιμασίας των αγώνων. 

Η πρώτη λέμβος κατέβηκε και οι πρώτοι που βγήκαν στο

νησί ήταν ο δήμαρχος των 3Β  Γρ. Κωνσταντέλλος με την

αντιπροσωπεία του Δήμου που τον συνόδευε και πολλοί

δημοσιογράφοι από  ημερήσια και τοπικά μέσα. Στην προ-

βλήτα μάς υποδέχθηκε αντιπροσωπεία από την Δημοτική

Αρχή του Καστελλόριζου (αναπληρωτής Δήμαρχου, Αντι-

δήμαρχος, πρόεδρος Δ.Σ. δημοτικοί σύμβουλοι).

Ακολούθησε μια στρατιά αθλητές που είχαν πολύ δουλειά

να κάνουν γιατί έπρεπε να συναρμολογήσουν τα σκάφη

που  ταξίδεψαν σε κοντέινερ. Η παραλία του νησιού γέμισε

πανιά και ιστία με τους μικρούς αθλητές να δουλεύουν

κάτω από τον πολύ καυτό ήλιο, με θέρμη και ενθουσιασμό.

Η ημέρα πολύ ζεστή και απόλυτη απουσία ανέμου, άπνοια.

Όπως μας είπαν  οι ντόπιοι, το νησί έχει ήπιο κλίμα όλο το

χρόνο και βέβαια ζέστη το καλοκαίρι.

Ο αργός ρυθμός της εξόδου στο νησί και η συναρμολόγηση

των σκαφών, έφερε μεγάλη καθυστέρηση. Το κυριότερο

όμως ήταν η άπνοια, η οποία απογοήτευσε αθλητές και

προπονητές, γιατί τελικά δεν αγωνίστηκαν την πρώτη

ημέρα λόγω της έλλειψης του αέρα.

Εγινε όμως η τελετή εκκίνησης των αγώνων με τους αθλη-

τές παραταγμένους, ανά όμιλο και με τα λάβαρά του ο κα-

θένας.

Μία ναυταθλητική ακριτική συνάντηση 
Πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

H πρώτη συνάντηση των Δημοτικών Αρχών.

Πώς ξεκίνησε...

Η ιδέα του εγχειρήματος, “έπεσε”, όπως είπε ο δήμαρ-

χος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος,  με το σκεπτικό αντί

να κάνουν μία εκδήλωση στο Δήμο με τους ναυταθλη-

τικούς συλλόγους του, να γίνει σε ένα ακριτικό  σημείο

της χώρας για να δώσουν και έναν κοινωνικό χαρα-

κτήρα. Έτσι επιλέχθηκε το Καστελλόριζο, με πολύ εν-

θουσιασμό και βρήκε ανταποκριτές χορηγούς που το

αγκάλιασαν, όπως το Aegean Paradise της εφοπλιστι-

κής οικογένειας Ρέστη που διέθεσε το κρουαζιερό-

πλοιο για 5 ημέρες και την ευχάριστη ανταπόκριση της

Δημοτικής Αρχής του νησιού.

Το εγχείρημα είναι τόσο μεγάλο, που ούτε οι εμπνευ-

στές και πρωτεργάτες είχαν φανταστεί.

Αρκεί να πούμε ότι συγκεντρώθηκαν 300 περίπου παι-

διά από όλη την Ελλάδα και ταξίδεψαν με όλο τους το

ναυτικό αθλητισμό στο Καστελλόριζο! 

Εργάστηκε μία τεράστια αντιπροσωπεία εθελοντών

διαφόρων επαγγελμάτων για να καταφέρει να στηθεί

το εγχείρημα και πέτυχε.

Το ταξίδι συνόδεψαν ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος,

ο οποίος θα λέγαμε ότι έδινε λύσεις σε  κάθε εμπόδιο

που βρισκόταν μπροστά και ήταν αρκετά, ο αντιπρό-

εδρος του ΟΑΠΠΑ Γιάννης Αγαλιώτης η πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Λυδία Αργυροπούλου οι αντι-

δήμαρχοι Παν. Σωτηρόπουλος και Διον. Γεωργουλό-

πουλος, oι δημ. σύμβουλοι Φιλ. Χατζηστέφανος, Δημ.

Δαβάκης, Μαρία Σίνα και μία ομάδα συνεργατών, που

έτρεχαν να καλύψουν κάθε κενό ή κάθε πρόβλημα που

εμφανιζόταν.

Συμμετείχε και η Περιφέρεια Αττικής με τον αντιπερι-

φερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου και τον περι-

φερειακό σύμβουλο Θ. Αγγελόπουλο.

Μεγάλη η συγκίνηση αγναντεύοντας το Kαστελλόριζο
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Στην εκδήλωση μίλησαν ο αντιδήμαρχος του νησιού Μιχ.

Αχλαδιώτης, ο δήμαρχος του Δήμου 3Β Γρ. Κωνστατέλλος

και ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Τεχνικός διευθυντής των αγώνων ο Πέτρος Πρίφτης, που

πιστεύω ότι δέχθηκε τη μεγαλύτερη πίεση... αλλά άμα έχεις

μεράκι τα ξεχνάς...

Το βράδυ της Δευτέρας στο κατάστρωμα του κρουαζιερό-

πλοιου, απολαύσαμε  συναυλία με ζωντανή ορχήστρα και

ευχάριστα τραγούδια. 

Την Τρίτη 8/9, από τις 8 το πρωί άρχισαν να μπαινοβγαίνουν

οι λέμβοι μεταφέροντας πρωτίστως αθλητές. Οι οργανω-

τές βλέποντας την καθυστέρηση της εξόδου έφτιαξαν πρό-

γραμμα αναχωρήσεων και έτσι ομαλοποιήθηκε η δυσκολία

της πρώτης ημέρας. Πάλι πήγε ο χρόνος προς τα πίσω,

γιατί ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των αθλητών και δύ-

σκολος ο συγχρονισμός. Ξεκίνησε ο αγώνας, βγήκαν και οι

τρεις κατηγορίες σκαφών στη θάλασσα (optimist, laser &

bictechno. Ολοκλήρωσαν την πρώτη διαδρομή.

Η απόσταση από το Καστελλόριζο είναι τόσο μικρή, που

βλέπεις λεπτομέρειες απέναντι στα παράλια των αλησμό-

νητων πατρίδων... που σήμερα ανήκουν στην Τουρκία.

Περίπου μεσοπέλαγα άρχισε να φυσάει βοριαδάκι που ολο-

ένα και φούσκωνε. Τα laser που είναι μεγαλύτερα σκάφη

και τον ήθελαν αυτό τον αέρα δεν τα πρόλαβε, γιατί είχαν

ήδη τερματίσει.

Τα optimist που ήταν και τα περισσότερα άρχισε να τα πα-

ρασύρει ο αέρας προς την Τουρκία. Ετσι συντονίστηκαν

όλα τα φουσκωτά, έδεσαν πίσω τους τα optimist και τα

έφερναν λίγα λίγα μέσα στο λιμάνι του Καστελλόριζου με

τους λιλιπούτειους αθλητές να βγάζουν το νερό που έμ-

παινε στο σκαφάκι με το κουβαδάκι...

Ετσι δεν ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδρομές του αγώνα,

αλλά πιστεύω ότι οι μικροί αθλητές πήραν μία πολύ ωραία

εμπειρία. Κι ύστερα όπως λέει και ο ποιητής μας σημασία

έχει το ταξίδι! Επέστρεψαν κατάκοποι στο κρουαζιερό-

πλοιο, αλλά έχοντας να διηγούνται πολλές ιστορίες...

Στο κρουαζιερόπλοιο το βράδυ μας περίμενε σόου με μπα-

λέτα (με εκείνες τις ...δίμετρες) και μουσικό γλέντι με τον

τραγουδιστή Καραφώτη και τους συνεργάτες του. Οπως

αντιλαμβάνεστε πολλοί  τα απόλαυσαν ιδιαιτέρως.

Τετάρτη  9/6, είναι η ημέρα που πρέπει να αναχωρήσουμε.

Πολλές αντιπροσωπείες έχουν κλείσει εισιτήρια για επι-

στροφή με ανταπόκριση. Επρεπε να βρίσκονται στην Αθήνα

και στον Πειραιά νωρίς το απόγευμα. Ετσι αποφασίστηκε η

αναχώρηση να γίνει λίγο νωρίτερα από την αρχική ώρα.

Δεν έγιναν αγώνες γιατί μόνο για να αποσυναρμολογηθούν

τα σκάφη χρειάζονταν πολλές ώρες. Ετσι οι αθλητές από

τις 8.30 το πρωί βγήκαν με τις λέμβους στο λιμάνι για την

προετοιμασία της αναχώρησης. Οι υπόλοιποι γνώρισαν κα-

λύτερα το νησί.

Το μεσημέρι έγινε τελετή στο Δημαρχείο Καστελλορίζου

με ανταλλαγή δώρων των δύο δημοτικών Αρχών (3Β και

Καστελλόριζου).

Ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε ιδιαίτερα

όλες τις αρχές του νησιού για την μεγάλη βοήθεια που προ-

σέφεραν και την ετοιμότητα στην κάθε ανάγκη του αγώνα.

Και παρευρίσκοντο όλες οι αρχές στο Δημαρχείο (από το

στρατό, το Λιμεναρχείο, την Αστυνομία).

Τετάρτη απόγευμα έχει αρχίσει το ταξίδι της επιστροφής,

με μουσική και χορό στο πλοίο. Το βράδυ έγινε η απονομή

της συμμετοχής και της νίκης των αθλητών με πολλές επι-

τυχίες των Ομίλων του Δήμου 3Β.

Οι απονομές στις σελίδες 22 & 23

Μία άλλη διάσταση είχε το εγχείρημα του Δήμου 3Β στο

ακριτικό νησί Καστελλόριζο καθώς μία μικρή πόλη (900 επι-

βάτες) πήγε στο Καστελλόριζο και ενίσχυσε οικονομικά και

κοινωνικά το νησί.

Ενα πολύ ωραίο ταξίδι, λοιπόν, με “μια γλυκιά γεύση στο

στόμα” όπως είπε και ο δήμαρχος, με πολλαπλά οφέλη.

Μία πολύ σπουδαία κίνηση ήταν αυτή της ομάδας εθελον-

τών γιατρών που πλαισίωσαν το ταξίδι και βρέθηκαν μαζί

μας στο Καστελλόριζο για να εξετάσουν ανθρώπους που

το είχαν ανάγκη.

Η κίνηση προετοιμάστηκε σωστά, οι κάτοικοι ήταν ήδη ενη-

μερωμένοι και είχαν φτιάξει κατάλογο αναγκών. Επικεφα-

λής της αποστολής ήταν ο δημοτικός σύμβουλος και

χειρουργός γιατρός Νίκος Ψαλλίδας. Η ομάδα αποτελείτο

από την γιατρό αναισθησιολόγο του Ασκληπιείου Ευαγγε-

λία Γαβριά τη νοσηλεύτρια επίσης του Ασκληπιείου Ισμήνη

Σκούρτη, τον ορθοπεδικό γιατρό ιδιώτη Παύλο Χρηστο-

γιώργο, τον γυναικολόγο Βουλιώτη γιατρό Αγαμέμνονα

Δρακοντοειδή, 

Ετσι Τρίτη και Τετάρτη οι γιατροί εξέτασαν αρκετά περι-

στατικά καθώς και έκτακτα που προέκυψαν στους μικρούς

αθλητές. 

Ο δήμαρχος των 3Β τους βράβευσε για την εθελοντική

τους δράση.

Με απώλειες επέστρεφαν δεμένα τα όπτιμιστ...

Και γιατροί εθελοντές στο Καστελλόριζο!

Κύπελλο Καστελλόριζο” 



14 ΣΕΛΙΔΑ - 12  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΒΔΟΜΗ

“Παιδεία ἐν Δεσμοῖς”

“Παιδεία ἐν Κενῷ”

“Παιδεία δίχως Αὔριον”

Η κρισιμότητα της Παιδείας και 

η Παιδεία των Κρίσεων

O μέτριος δάσκαλος, μιλάει.

Ο καλός δάσκαλος, εξηγεί,

Ο εξαιρετικός δάσκαλος, δείχνει.

Ο Μεγάλος Δάσκαλος, Εμ-πνέει. 
(William Arthur Ward 1921-1994, Αμερικανός συγγραφέας)

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί σ’ όλα τα σχο-

λεία της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης ο καθιερωμένος

εναρκτήριος, ετήσιος αγιασμός και ύστερα θα διανεμηθούν

τα διδακτικά βιβλία στους μαθητές σύμφωνα με εγκύκλιο του

Υπουργείου Παιδείας με θέμα τον προγραμματισμό του εκ-

παιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια, για

το σχολικό έτος 2015 - 2016.

Ο αγιασμός μπορεί να είναι μια τελετουργική πράξη αγιασμού

και καθαρμού των αμαρτιών, δια τούτο “δεόμεθα του Θεού”

για να γίνει το αγιασμένο ύδωρ, ιαματικό ψυχών τε και σω-

μάτων και αποτρεπτικό πάσης αντικειμένης δύναμης (απο-

τροπαϊκον και εξαγνιστικόν), αλλά οι εκλεκτοί συνάδελφοι

εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επαναπαύονται μόνο σ’ αυτή·

χρειάζεται και η γνώση του αντικειμένου και η εκάστοτε, ανά-

λογα με τις περιστάσεις παιδαγωγική μέθοδος. 

Δυστυχώς όμως μερικοί  “αλαφροΐσκιωτοι” συνάδελφοι είναι

πεπεισμένοι ότι ο Θεός θα μάθει γράμματα στα παιδιά και αμε-

λούν τα άλλα δυο πεδία· το γνωστικό και το μεθοδολογικό

(παιδαγωγικό). 

Οι πρόγονοί μας είχαν μια σπουδαία παροιμία “σύν Ἀθηνᾷ και

χεῖρα κίνει”, δεν πρέπει να εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες

μας στο Θεό· πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να δραστηριοπούμαστε.

Ο Θεός δεν είναι κακός. Ο Θεός είναι χρήσιμος για τα παιδιά,

αλλά δεν φτάνει μόνο. Χρειάζονται και τα δύο πεδία που προ-

αναφέραμε.

«Οὐδείς θεός δύσνους ἀνθρώποις” διακήρυττε ο Πλάτων στο

“Θεαίτητο” 151 d.

Παιδεία ο μέγας Ασθενής

“Τα κενά” ο μέγας Άγνωστος Χ

Δεν θυμάμαι, χωρίς να έχω πάθει ακόμη αμνησία, σχολική

χρονιά τα τελευταία 41 μετά-πολιτευτικά χρόνια που να μην

άρχιζε με προβλήματα, δυσκολίες, κενά και ελλείψεις. Εφέ-

τος ξεκινάει η σχολική χρονιά με 20.000 ή 25.000 ελλείψεις

εκπαιδευτικών και με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση εν όψει των

εκλογών της 20.9.2015.

Η παιδεία μας είναι αιχμάλωτος (όμηρος) πολιτικών σκοπιμο-

τήτων και συντεχνιακών συμφερόντων, όπως ο Προμηθέας

Δεσμώτης του Αισχύου, αλυσοδεμένος στον Καύκασο και οι

Δεσμώτες στην αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα (514α

- 519 c, Z’ βιβλίο, Πολιτεία). Ζουν στο σκοτάδι της αμάθειας,

άγνοιας και απαιδευσίας και θεωρούν πως οι σκιές (εικονική

πραγματικότητα) που βλέπουν είναι τα πραγματικά όντα, τα

αληθώς/όντως όντα, οι ΙΔΕΕΣ οι πραγματικές, οι αληθινές.

Είναι δεμένοι και ακινητοποιημένοι τόσο σωματικά όσο και

πνευματικά «ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει ἐκ παίδων
ὄντας ἐν δεσµοῖς καί τά σκέλη καί τους αὐχένας...» φο-

βούνται να αντιμετωπίσουν το άγνωστο. Δεν αντιδρούν και

ενώ τα χέρια τους είναι ελεύθερα, δεν τολμούν να σπάσουν

τις αλυσίδες τους. Βολεμένοι στην αιχμαλωσία (ομηρεία)

τους!

Ο Διαφωτιστής Ζαν Ζαν Ρουσσώ (1712-1778) έλεγε πως ο άν-

θρωπος γεννήθηκε ελεύθερος κι όμως σ’ ολόκληρη τη γη είναι

αλυσοδεμένος.

Ο θεϊκός Πλάτων διακήρυττε «τήν παιδείαν τοῖς ἀνθρώποις

δεύτερον ἥλιον εἶναι».
Σύμφωνα με τον αλληγορικό πλατωνικό μύθο, οι άνθρωποι

ζούμε σαν φυλακισμένοι μέσα στις ψευδαισθήσεις και τις αυ-

ταπάτες μας και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια,

γιατί μας εμποδίζουν τα δεσμά των αισθήσεων, αλλά και τα

δεσμά των εξουσιαστών που χειραγωγούν τις αισθήσεις μας

ώστε να αντιλαμβανόμαστε μόνο την πραγματικότητα, όπως

την καθορίζουν εκείνοι. Ενώ θα έπρεπε να εμπιστευόμαστε

μόνο το νού μας, την κρίση μας.

Κάποτε κάποιοι δεσμώτες καταφέρνουν ν’ απαλλαγούν απ’

την επιρροή των αισθήσεων και των δογμάτων και να γνωρί-

σουν την αλήθεια βασιζόμενοι στις αποδείξεις που τους πα-

ρέχει μόνο ο ορθός λόγος και η καθαρή σκέψη. Οι άνθρωποι

αυτοί είναι οι Φιλόσοφοι, οι “παντελείς” φύλακες, οι πεπαι-

δευμένοι, οι μορφωμένοι, που η παιδεία τούς δείχνει τον

τρόπο, πώς ξεγλιστρώντας μέσα από τα διάφορα δογματικά,

κομματικά δίχτυα, να ξεφύγουν από τη μοίρα των δεσμωτών

του σπηλαίου. Ο Ηράκλειτος (544-484) υποστήριζε πως ένας

και κοινός είναι ο κόσμος για τους ξυπνητούς. Οι κοιμισμένοι

ζουν ο καθένας στον δικό του κόσμο, «τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα

και κοινόν κόσμον εἶναι, τῶν δέ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς
ἴδιον άποστρέφεσθαι» (Ηράκλειτος, Fragment 89)

Το ρόλο των “φιλοσόφων” σήμερα επωμίζονται οι συνάδελ-

φοι Λειτουργοί (= από το λήιτον + έργον = δημόσιον

έργον/υπηρεσία) και οι Δάσκαλοι (= οι διδόντες την δάδαν

την καλήν, γνώσιν, το φως, την παιδεία από το ρήμα δάω =

μαθαίνω, διδάσκω, εξ’ ου και δαυλός, αδαής.

Είναι οι ευσυνείδητοι, πραγματικοί παιδαγωγοί/λειτουργοί και

όχι εκ-παιδευτικοί (= εκτός/ έξω παιδευτικής διαδικασίας).

Εξάλλου τα ζώα εκ-παιδεύονται, γυμνάζονται, οι άνθρωποι

παιδεύονται, ρήμα που έχει άμεση σχέση με το παιδί, το

παίζω και το παίγνιον. Είναι ο σωκρατικός τρόπος διδασκα-

λίας προς τους μαθητές του “παίζειν τε καί σπουδάζειν”
παίζω και μαθαίνω.

«Ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ Δάσκαλος καί ὁ Δάσκαλος ἦν πρός τόν µα-
θητήν και µαθητής ἦν ὁ Δάσκαλος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ
πρός τον µαθητήν. Πάντα δι᾽αὐτοῦ ἐγένετο καί χωρίς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν». Προσπαθώντας να ταυ-

τίσω τον μαθητή με το δάσκαλο επιχείρησα την τολμηρή με-

ταφορά του κατά Ιωάννην ευαγγελίου 1, 1-18.

Αφιερωμένο στο Δάσκαλο

Σμίλεψε πάλι, Δάσκαλε, ψυχές!

Κι ό,τι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!

Χτίσ’ το παλάτι, Δάσκαλε σοφέ!

Κι αν λίγη δύναμη μέσ’ το κορμί σου μένει,

μην κουραστείς. Είν’ η ψυχή σου ατσαλωμένη.

Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθειά,

ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει.

Σκάψε βαθειά. Τί κι αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί

Τα βάρη που κρατάς σαν ‘Ατλαντας στην πλάτη

Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το Παλάτι!

Κωστής Παλαμάς

«Οὐ γάρ ὡς ἀγγεῖον ὁ Νοῦς ἀποπληρώσεως ἀλλ᾽ὑπεκκαύ-

ματος μόνον ὥσπερ ὕλη δεῖται, ὁρμήν ἐμποιοῦντος εὑρετι-

κήν καί ὄρεξιν ἐπί τήν ἀλήθειαν»

(Πλούταρχος, “Περί τοῦ ἀκούειν”, 48)

Το μυαλό του παιδιού δεν είναι δοχείο που πρέπει να γεμίσει.

Είναι σαν ένα δεμάτι ξύλα, που χρειάζεται ένα προσάναμμα

μόνο για ν’ ανάψει η φλόγα της αναζήτησης και η λαχτάρα

για την Αλήθεια.

Η τύχη των εθνών εξαρτάται από την εκπαίδευση των νέων.

Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη

γνώση. Είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι πε-

ρισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτά-

νεις στην κατανόηση. 

Ο Πλούταρχος (45-120) στο σπουδαίο έργο του “Περί παίδων

αγωγής” υποστήριζε: «Πηγή γάρ καί ρίζα καλοκἀγαθίας τό νο-

μίμου τυχεῖν παιδείας» (= πηγή, αρχή, αφετηρία κάθε ανθρώ-

πινης τελειότητας είναι το να πετύχεις την κατάλληλη

μόρφωση).

«Ὅπου γάρ διδάσκαλοί εἰσιν ἀναίσχυντοι
ἐνταῦθ᾽ἀνάγκη καί µαθητάς ἀναιδεστάτους εἶναι»
(= ο δάσκαλος αποτελεί πρότυπο/ παράδειγμα για το μαθητή).

Ο πραγματικός Δάσκαλος:

Ζει για να διδάσκει και δε διδάσκει για να ζει.
Ζει με τις ιδέες του και όχι από τις ιδέες του.

Εύχομαι στους μαθητές/τριες δημιουργική και παραγωγική

νέα σχολική χρονιά. Τους προτείνω να επιλέγουν τον ανηφο-

ρικό - δύσκολο δρόμο της Αρετής, αυτόν του Ηρακλή και να

γίνουν εραστές της μείζονος προσπαθείας και πολέμιοι της

ελάσσονος, γιατί ο θεϊκός Πλάτων έλεγε «χαλεπά τα καλά»
(= τα δύσκολα είναι τα πιο όμορφα στη ζωή). Αγαθά κόποις

κτώνται και ουχί κόλποις!

Εύχομαι στους/στις συναδέλφους / λειτουργούς να οπλιστούν

με Αγάπη, Δύναμη και Υπομονή τόσο ονική (= επιμενίδεια)

όσο και ονήσιμη (=ωφέλιμη, χρήσιμη, ευεργετική).

Ευπλοείτε τη νέα σχολική χρονιά

Πέτρος Ιωαννίδης
φιλόλογος καθηγητής 2ου ΓΕΛ Βούλας 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
“Ἐκ Παιδείας  ἄρχεσθαι”

3 Ξένες γλώσσες

3 Κέντρο μελέτης

3 Φιλολογικά μαθήματα

3 Σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης

3 Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3 Πνευματικά παιχνίδια

3 Online μαθήματα

1. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,

ΙΣΠΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ, ΑΡΑ-

ΒΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

2. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τμήματα μελέτης για μαθητές Γυμνασίου –

Λυκείου. Στόχος μας είναι ο μαθητής να

επιστρέψει στο σπίτι του διαβασμένος,

έτοιμος για την επόμενη μέρα, κεφάτος για

τις απογευματινές του δραστηριότητες και

τη βραδινή του ξεκούραση. 

3. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΑ - ΓΛΩΣΣΑ – ΕΚΘΕΣΗ – ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

4. ΕΚΜΑΘΗΣΗ Η/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

5. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: σε άνεργους, σε πολύτε-

κνους, σε αδέλφια. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα

213 0369742, 6936710121, 6945389309

www.akadimiaglosson.gr

Πολυμαθησιακό κέντρο
Λ. Βουλιαγμένης 22, Βούλα

213 0369742, 213 0369744
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Πτυχιούχος τμήματος

μουσικών Σπουδών

Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

διδάσκει

πιάνο - αρμόνιο

όλων των επιπέδων

κλασσικό & τζαζ

Θεωρία 

Solfeze - Dictee

Αρμονία - Αντίστιξη

κιν. 6973 063821
christy1985.mus@hot-

mail.com

Χρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

Προτιμήστε υπηρεσίες και ψώνια από την πόλη σας. Θα βρείτε φιλική και άμεση εξυ-
πηρέτηση. Ακόμη κι αν κοστίζει κάτι τις παραπάνω, αναλογιστείτε την ταλαιπωρία
της κίνησης και την κατανάλωση της βενζίνης.
Προτιμήστε ελληνικά προϊόντα, γιατί έτσι το χρήμα ανακυκλώνεται ανάμεσά μας.

Ο Δήμος Σαρωνικού φιλοξενεί τη διεθνή διοργάνωση

Legion Run. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015, οι φίλοι

της περιπέτειας, των extreme sports, του αθλητισμού

δίνουν ραντεβού στην Ανάβυσσο.

Μετά από δυο επιτυχημένες περιοδείες στη Νότια και

Κεντρική Ευρώπη το 2014 και 2015, το γνωστό πλέον

Legion Run επιστρέφει στην Ελλάδα και όπως δηλώ-

νουν οι διοργανωτές θα είναι “Μεγαλύτερο, Καλύτερο

και σίγουρα Διαφορετικό”. 

Η διάθεση των διοργανωτών να προσφέρουν μια δια-

φορετική εμπειρία για όσους θα λάβουν μέρος φέτος

είναι εμφανής από το γεγονός ότι η διοργάνωση γίνε-

ται σε νέα τοποθεσία, και συγκεκριμένα στις Αλυκές

Ανάβυσσου με τη στήριξη του Δήμου Σαρωνικού.    

Το Legion Run είναι μια διαδρομή πέντε χιλιόμετρων

με ευφάνταστα εμπόδια, η οποία απευθύνεται και προ-

σφέρει μια ανεπανάληπτη πρόκληση σε άτομα από όλα

τα επίπεδα φυσικής κατάστασης και σωματικής ικανό-

τητας, λόγω του μη-ανταγωνιστικού της χαρακτήρα. Τα

εμπόδια είναι τοποθετημένα και κατασκευασμένα με

τρόπο που δοκιμάζει τόσο το σώμα όσο και το μυαλό.  

Θα περάσετε από εμπόδια με φωτία, λάσπη και συρμα-

τόπλεγμα. Κάθε μέρος της διαδρομής θα σπρώξει τα

σωματικά και νοητικά σας όρια και πιθανώς να χρει-

αστείτε βοήθεια από άλλους.

Θα τρέξετε, θα πηδήξετε, θα συρθείτε, θα λασπώθειτε

και θα διασκεδάσετε απίστευτα! Πάνω απ' όλα, θα σας

δωθεί η ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα φίλους και

συνεργάτες και να περάσετε αξέχαστες στιγμές μαζί. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής, οι συμμετέχον-

τες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν την επιτυχία

τους μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους με

μουσική, φαγητό, μπύρα και διασκεδαστικά παιχνίδια

και διαγωνισμούς. 

Ο μοναδικός συνδυασμός από σωματικές και πνευμα-

τικές προκλήσεις, αναπόφευκτης ομαδικής συνεργα-

σίας κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μαζί με τη

ζωντανή μουσική, τα διασκεδαστικά παιχνίδια, το φα-

γητό και το γλέντι, είναι αποδεδειγμένα μια συνταγή

επιτυχίας σε όσες χώρες έχει πάει το Legion Run και οι

διοργανωτές στοχεύουν να προσφέρουν την ίδια εμ-

πειρία, αλλά με καλύτερο και αναβαθμισμένο τρόπο

στις 13 Σεπτεμβρίου 2015 στις Αλυκές Αναβύσσου.

Περισσότερα στο http://www.legionrun.gr 

«Το Legion Run στην Ανάβυσσο»
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21 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ 

Σπάτων –Αρτέμιδος 

αποχώρησαν και συμμετέ-

χουν στη Λαϊκή Ενότητα

Μετά το μεγαλειώδες και περήφανο “ΟΧΙ” του Ελ-

ληνικού λαού στις 5 του Ιούλη, το οποίο επε-

τεύχθη  κάτω από πρωτοφανώς αντίξοες

συνθήκες, οι πολιτικές εξελίξεις υπήρξαν καταιγι-

στικές.

Δυστυχώς η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αγνοών-

τας επιδεικτικά το Κόμμα, τα Όργανα και τα μέλη

του, πέρασε στην αντίπερα όχθη και σε αγαστή

συνεργασία με τα μνημονιακά κόμματα του παλιού

κατεστημένου, συνομολόγησε την καταστροφή

της πατρίδας και του λαού μας με την ψήφιση του

3ου Μνημονίου, που  συνιστά απροκάλυπτο πολι-

τικό πραξικόπημα, συνταγματική εκτροπή και βια-

σμό κάθε έννοιας λαϊκής κυριαρχίας.

Οι υπογράφοντες, ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που υπο-

σχέθηκε στο λαό την ανακούφισή του από τις πο-

λιτικές των μνημονίων και της λιτότητας,

δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον

αγώνα σε αυτή την κατεύθυνση που ατυχώς εγ-

κατέλειψε η ηγεσία του Κόμματος, αποχωρώντας

από μέλη του και συγκροτώντας μία επιτροπή στή-

ριξης της “Λαϊκής Ενότητας” στις περιοχές Σπά-

των – Αρτέμιδος για τις επερχόμενες εκλογές του

Σεπτέμβρη.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε ώστε το

“ΟΧΙ” του λαού μας στις νεοαποικιακές πολιτικές

της υποτέλειας να βρει πολιτική έκφραση και

στέγη.

Καλούμε τους συντρόφους που παραμένουν στον

ΣΥΡΙΖΑ να αναλογιστούν τις ευθύνες της ηγεσίας

και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα συναντηθούμε

στους αγώνες ενάντια στη μνημονιακή λαίλαπα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα.

1)  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ

2)  ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

3)  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

4)  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

5)  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

6)  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

7)  ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

8)  ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ

9)  ΚΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΗ

10) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

11) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

12) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

13) ΜΠΡΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

14) ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

15) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

16) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

17) ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

18) ΤΑΒΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

19) ΤΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣ

20) ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

21) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δεν πρόλαβε καλά-καλά να στεγνώ-

σει το μελάνι από τις υπογραφές του

3ου μνημονίου και, όπως ενημερωθή-

καμε από δημοσίευμα της Εφημερί-

δας των Συντακτών (5/9), το ΤΑΪΠΕΔ

καλεί πίσω άρον-άρον, στο τέλος Σε-

πτεμβρίου    τον  Όμιλο Jermyn Street

Real Estate, αραβικών και τουρκικών

συμφερόντων, τον οποίο διαχειρίζε-

ται η εταιρεία AGC να συνεχίσει την

διαδικασία εξαγοράς της χερσονή-

σου της Βουλιαγμένης, συνολικής

έκτασης 500 στρεμμάτων, για πραγ-

ματοποίηση της επένδυσης. Αξίζει να

σημειωθεί ότι  ο ανωτέρω όμιλος είχε

αποχωρήσει από την επένδυση μετά

από την απόρριψη από το  Ε’ Τμήμα

του ΣτΕ με την  28/2015 απόφασή

του της επένδυσης, απόρριψη που

στηρίζεται στο νομικό καθεστώς προ-

στασίας των αρχαίων μνημείων και

του  δασικού χαρακτήρα που ισχύει

για την περιοχή. Όπως μάλιστα φαί-

νεται από το δημοσίευμα το ΤΑΪΠΕΔ

αναζητά τρόπους παράκαμψης της

απόφασης του ΣτΕ

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

που απέρριψε το ΣτΕ προέβλεπε τη

δημιουργία ενός πολυτελούς resort

που θα αποτελούσε διεθνή πόλο

έλξης για κροίσους και θα περιλάμ-

βανε ελικοδρόμια, μαρίνα για τον ελ-

λιμενισμό πολυτελών σκαφών,

γήπεδα γκολφ και τένις,  100 πολυ-

τελείς καμπάνες και αυτοτελείς μο-

νοκατοικίες, επτάστερα ξενοδοχεία,

συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, κα-

φετέριες, εμπορικά καταστήματα και

άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστη-

ρίου πήραν την απόφαση της απόρ-

ριψης του σχεδίου, αφού  ανάμεσα

στα άλλα ερμήνευσαν το άρθρο 24

του Συντάγματος για την προστασία

του φυσικού και πολιτιστικού περι-

βάλλοντος. 

Εκτός όμως από την προαναφερό-

μενη απόφαση του ΣτΕ, το Νοέμβριο

του 2013, το Κεντρικό Αρχαιολογικό

Συμβούλιο (ΚΑΣ) χαρακτήρισε ως

αρχαιολογικό χώρο τη Χερσόνησο

της Βουλιαγμένης, και τα υπάρχοντα

γνωστά αρχαιολογικά μνημεία (Ναός

Απόλλωνα Ζωστήρα,  Ιερατική Οικία,

Αρχαία Δεξαμενή, καθώς οι δύο κυ-

κλικοί πύργοι των κλασικών χρόνων)

και τα ενέταξε σε ζώνες απόλυτης

προστασίας (Ζώνη Α). μετά από σχε-

τική εισήγηση της Διεύθυνσης Προ-

ϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων και της αρμόδιας ΚΣΤ΄

Εφορίας. 

Οκτώ μήνες αργότερα, στις 31 Ιου-

λίου 2014, ένας άλλος επίσημος θε-

σμικός φορέας και μάλιστα διεθνής,

η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(ΟΚΕ) επιβεβαιώνει με τον πιο κατη-

γορηματικό τρόπο το δασικό χαρα-

κτήρα της χερσονήσου. Μάλιστα ο

Πρόεδρος της ΟΚΕ Βασίλης

Αναστασόπουλος, με υπόμνημά του

προς την Εισαγγελία, κατονομάζει το

προηγούμενο, πενταμελές

Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και

τους απερχόμενους Περιφερειάρχη

Αττικής, Ιωάννη Σγουρό και τον

Πρόεδρο του Περιφερειακού

Συμβουλίου, Κων/νο Καράμπελα,

σαν υπαίτιους για την εκποίηση των

τριακοσίων ογδόντα (380), περίπου,

στρεμμάτων, Δημόσιου Δάσους, μαζί

με τον Αστέρα, στον Όμιλο Jermyn

Street. 

Οι συλλογικότητες και οι πολίτες

από το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, αλλά και από άλλες πε-

ριοχές που για χρόνια αγωνιζόμαστε

εναντίον της εκποίησης του δημό-

σιου πλούτου της χώρας μας  και εν

προκειμένω για την αποτροπή της

εκποίησης των μνημείων και του δά-

σους της Βουλιαγμένης νιώσαμε δι-

καιωμένοι, όταν μετά από την

απόφαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας ο  Όμιλος Jermyn Street δή-

λωσε ότι αποχωρεί από την

επένδυση. Και πιστέψαμε ότι η πρό-

σφατη πολιτική αλλαγή θα συνέβαλε

στην οριστική σωτηρία των αρχαίων

μνημείων και του δασικού οικοσυ-

στήματος της Βουλιαγμένης. 

Όμως με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι

η σημερινή διοίκηση του ΤΑΪΠΕΔ,

επιχειρεί εσπευσμένα την πραγματο-

ποίηση της παράνομης επένδυσης

προτού καν σχηματισθεί η  νέα  κυ-

βέρνηση.   Εμείς σε κάθε περίπτωση

δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από

αυτά, για τα οποία τόσα χρόνια αγω-

νιστήκαμε. 

Στηρίζουμε την απόφαση του ΣτΕ,

γιατί  γνωρίζουμε ότι αν πραγματο-

ποιηθούν όσα προβλέπονται στο

σχέδιο, που απορρίφθηκε, (επτά-

στερα ξενοδοχεία, συνεδριακά κέν-

τρα, εστιατόρια, καφετέριες, εμπο-

ρικά καταστήματα, 100 πολυτελείς

καμπάνες και αυτοτελείς μονοκατοι-

κίες, ελικοδρόμια, μαρίνα για τον ελ-

λιμενισμό πολυτελών θαλαμηγών,

γήπεδα γκολφ και  τένις και άλλες

τουριστικές εγκαταστάσεις), το

δάσος θα καταστραφεί,  τα μνημεία

της ιστορίας  θα απαξιωθούν και η

πρόσβαση θα είναι απαγορευμένη

στους πολίτες.   

Για τους λόγους αυτούς συνεχί-

ζουμε να διεκδικούμε: 

-Να ακυρωθεί κάθε η διαδικασία εκ-

ποίησης της χερσονήσου της Βου-

λιαγμένης, διότι  συνιστά

περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, οικονο-

μικό, κοινωνικό  και νομικό σκάν-

δαλο.                                  

Να απεμπλακεί η χερσόνησος της

Βουλιαγμένης από το ΤΑΪΠΕΔ.

-Να  καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί

είναι γνωστός ο ρόλος του στην εκ-

ποίηση της δημόσιας περιουσίας της

πατρίδας μας.  

-Να κηρυχθεί ολόκληρη η χερσόνη-

σος περιβαλλοντικό και αρχαιολο-

γικό πάρκο που θα προσφέρει ήπια

αναψυχή στους κατοίκους του λεκα-

νοπεδίου, σε αρμονική συνύπαρξη με

τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις,

Για να συντονίσουμε τον αγώνα μας

εναντίον της καταστροφής του δά-

σους των ακτών και των αρχαιολο-

γικών μνημείων της χερσονήσου της

Βουλιαγμένης καλούμε τις συλλογι-

κότητες και σε ανοιχτή συγκέν-

τρωση την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

6.30μμ στο ανοιχτό θέατρο δίπλα

στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Αγίου Ιωάννου 2.  

Οι συλλογικότητες που μέχρι τώρα συμμε-

τέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή 

- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

- ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΘΕΑ” ΒΟΥΛΑΣ

- ΕΞΩΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΒΟΥΛΑΣ

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΒΟΥΛΑΣ 

- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΥΘΟΥ 

- ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟY

Επικοινωνία 6934239530, 6932432916,

6972200434, 6977990887

ΑΠΟ ΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
Δάση, παραλίες και αρχαιολογικοί χώροι παραχωρούνται από το ΤΑΪΠΕΔ

σε όμιλο ξένων συμφερόντων παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ

Συνάντηση φορέων και πολιτών την Τρίτη 15/9
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«Χαριστική βολή» στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώ-

ματα εργαζομένων και συνταξιούχων χαρακτηρίζει η ΑΔΕΔΥ «τα

μέτρα που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά και τις δε-

σμεύσεις που συμφώνησε με τους δανειστές και ανέλαβε να προ-

ωθήσει από τον Οκτώβριο».

Αναλυτικά, τονίζεται:

Χαριστική βολή στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

εργαζομένων και συνταξιούχων αλλά και στο ίδιο το σύστημα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, αποτελούν τα μέτρα που ήδη ψήφισε η Κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και οι δεσμεύσεις που συμφώνησε

με τους δανειστές και ανέλαβε να προωθήσει από τον Οκτώβριο.

Με το νέο μνημόνιο η ελληνική Κυβέρνηση δεν αρκείται στην απο-

δοχή και υλοποίηση των αντιασφαλιστικών νόμων του 2010 και

του 2012 που ψήφισαν οι προηγούμενες μνημονιακές Κυβερνή-

σεις, που σφάγιασαν τα δικαιώματα των εργαζομένων και συντα-

ξιούχων και άλλαξαν τον χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης,

αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να προωθήσει και νέα μέτρα

που οδηγούν σε παραπέρα μειώσεις των κύριων και των επικου-

ρικών συντάξεων, στην αύξηση των χρόνων εργασίας και των

ορίων ηλικίας, στη διάλυση και στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνι-

κής ασφάλισης.

Βασικοί στόχοι του νέου Μνημονίου για την Κοινωνική Ασφάλιση

που υλοποιούνται με τα μέτρα που προωθούνται, είναι μείωση των

δαπανών κατά 0,25% του ΑΕΠ το 2015 και το 1% του ΑΕΠ (1,8 δις

ευρώ) για το 2016, η επαναφορά της ρήτρας μηδενικού ελλείμ-

ματος για τις επικουρικές συντάξεις, η επιβάρυνση των συνταξι-

ούχων για τα ελλείμματα στο χώρο της Υγείας και η βίαιη

ενοποίηση των Ταμείων με στόχο την ισοπέδωση των παροχών.

Η Κυβέρνηση, βέβαια, για προφανείς λόγους, προσπαθεί να απο-

προσανατολίσει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους για

το περιεχόμενο των επιλογών της και υποστηρίζει ότι με τη νέα

συμφωνία δεν υπάρχουν μειώσεις στα εισοδήματα των συνταξι-

ούχων. Η αλήθεια, όμως, είναι δραματική.

Με τα μέτρα που ήδη ψηφίστηκαν ή θα ψηφι-

στούν:
―  Μειώθηκαν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις πάνω από

2% και 6%, αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των κρατήσεων

στην υγειονομική περίθαλψη, στην κύρια σύνταξη και την κα-

θιέρωση κρατήσεων και στις επικουρικές συντάξεις. Οι μει-

ώσεις στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερες αφού οι

κρατήσεις υπολογίζονται στα αρχικά ποσά των συντάξεων.

―  Επαναφέρθηκε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επι-

κουρικές συντάξεις και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιου-

λίου 2015. Η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει άμεσα σε νέες

μειώσεις, αφού τα επικουρικά ταμεία εξαιτίας και των μνημο-

νιακών πολιτικών παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα τα οποία

και θα αυξηθούν.

―  Νέες μειώσεις και μάλιστα μεγαλύτερες θα υπάρξουν και στα

μερίσματα που χορηγεί το ΜΤΠΥ εξαιτίας των μεγάλων ελ-

λειμμάτων που παρουσιάζει.

―  Μειώνονται οι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού που θα δια-

τεθούν για τις κύριες συντάξεις κατά 0,25% το 2015 και 1%

του ΑΕΠ το 2016 και μάλιστα σε μια περίοδο που αυξάνεται ο

αριθμός των συνταξιούχων.

―  Επαναφέρεται και υλοποιείται όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσιο

του 2010 και του 2012 με κατάργηση των όποιων παρεμβά-

σεων έγιναν από τη σημερινή Κυβέρνηση.

―  Αυξάνονται και πάλι δραματικά τα χρόνια υπηρεσίας και τα

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για πολλές κατηγορίες ασφα-

λισμένων και καταργούνται κεκτημένα δικαιώματα.

― Καταργείται η χορήγηση της βασικής σύνταξης για τους νέους

συνταξιούχους που αποχωρούν από την υπηρεσία μετά την

1η Ιουλίου 2015 μέχρι που να γίνουν 67 χρονών.

― Αυξάνεται η ποινή και οι μειώσεις για πρόωρες συνταξιοδοτή-

σεις από το 6% στο 16% για κάθε χρόνο πρόωρης συνταξιο-

δότησης.

― Τροποποιείται και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου

2015, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης με στόχο νέες μει-

ώσεις στις συντάξεις.

― Παγώνουν οι κατώτερες συντάξεις στα σημερινά επίπεδα μέχρι

το 2021 και καταργείται το μη ανταποδοτικό τμήμα των κα-

τώτερων συντάξεων μέχρι οι συνταξιούχοι να συμπληρώσουν

το 67ο έτος της ηλικίας τους.

― Ενοποιούνται υποχρεωτικά όλα τα επικουρικά ταμεία στο Ενι-

αίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

― Προωθούνται ισοδύναμα μέτρα για τις οικονομικές επιπτώσεις

που θα υπάρξουν από την υλοποίηση των αποφάσεων των δι-

καστηρίων για τις μειώσεις των συντάξεων που και πάλι θα

βαρύνουν μισθωτούς και συνταξιούχους.

― Προβλέπονται νέες θεσμικές παρεμβάσεις για το ασφαλιστικό

και μάλιστα στην κατεύθυνση μεγαλύτερης σύνδεσης εισφο-

ρών – παροχών με στόχο τη μετατροπή του συστήματος σε

πλήρες κεφαλαιοποιητικό.

― Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ.

Τα παραπάνω μέτρα και δεσμεύσεις δίνουν τη χαριστική βολή στα

δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων και διαλύουν

την κοινωνική ασφάλιση προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστι-

κών εταιρειών.

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι πρέπει να εντείνουμε τον

αγώνα μας ενάντια στη νέα λεηλασία των ασφαλιστικών δικαιω-

μάτων μας.

ΑΔΕΔΥ

ΑΔΕΔΥ: Χαριστική βολή στο ασφαλιστικό το 3ο μνημόνιο 

Οι μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα συνέβαλαν σημαντικά

στον οικονομικό ακρωτηριασμό της Ελλάδας. Οι αγορές οπλικών

συστημάτων τις τελευταίες δεκαετίες συνοδεύονταν πάντα από

την άσκοπη σπατάλη χρήματος, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε

τεράστια “αμυντικά κενά”. Πληρώσαμε δις ευρώ και εξοπλισμέ-

νοι σωστά δεν είμαστε.

Μεσάζοντες υπουργοί, στρατιωτικοί και γενικά η εγχώρια ολι-

γαρχία έκανε ό,τι μπορούσε για να βγάλει κέρδος εις βάρος της

πατρίδας μας, αγοράζοντας πολλές φορές ελλατωματικά οπλικά

συστήματα, αφήνοντας ταυτόχρονα »γυμνή» από οποιαδήποτε

ομπρέλα προστασίας την εθνική κυριαρχία της χώρας μας.

Οι πολιτικοί προϊστάμενοι και οι στρατιωτικοί σε θέσεις ευθύνης

προτιμούσαν να μην κάνουν τίποτα. Οι «άνθρωποι των εξοπλι-

σμών» επιδόθηκαν σ΄ έναν πόλεμο με στόχο μοναδικό πώς θα κα-

ταστρέψουν οποιαδήποτε συμφωνία από την οποία δεν είχαν

κέρδος!

Οι μεσάζοντες έκαναν και κάνουν την »βρώμικη» δουλειά. Πρό-

κειται για »έμπορους όπλων» στην πραγματικότητα οι οποίοι είναι

νομότυποι εκπρόσωποι μεγάλων ξένων εταιρειών τις οποίες εκ-

προσωπούν στην ελληνική αγορά. Αυτοί είναι που μοιράζουν ή σε

κάθε περίπτωση εισηγούνται στην προμηθεύτρια εταιρεία τη μίζα

προκειμένου να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα των πελατών τους.

Τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το koutipandoras.gr επανήλθε

με διάφορα δημοσιεύματα στον Τύπο η αποκάλυψη, σύμφωνα με

την οποία τον Φεβρουάριο του 2015 ο υπουργός Δικαιοσύνης δια-

βίβασε στη Βουλή δικογραφία με το ερώτημα της διερεύνησης

των ποινικών ευθυνών για 4 διατελέσαντες υπουργούς Άμυνας,

μεταξύ αυτών και του νυν προέδρου της ΝΔ Ευάγγ. Μεϊμαράκη,

που ελέγχεται για την υπόθεση υποβρυχίων, για τα οποία παρότι

δεν είχαν καν παραδοθεί, αντί να πάρει νομικά μέτρα ως όφειλε

σαν υπουργός, έδωσε 105 εκατομμύρια σε Γερμανούς και ΕΝΑΕ.

Η δικογραφία βασίστηκε σε έρευνα του αναθεωρητή Γ (στρατιω-

τικός εισαγγελέας) Δημήτρη Ζαφειρόπουλου

Σύμφωνα με τη δικογραφία το 2002, μεταξύ του ελληνικού Δημο-

σίου και των ΕΝΑΕ και της γερμανικής εταιρίας HDW, που κατα-

σκεύαζε τα υποβρύχια, συμφωνήθηκε ο εκσυγχρονισμός τριών

υποβρυχίων. Το ποσό που συμφωνήθηκε ήταν 821.792.170 ευρώ

και τη σύμβαση υπέγραψε, ως υπουργός Άμυνας, ο Γιάννος Πα-

παντωνίου. Τα τρία υποβρύχια έπρεπε να παραδοθούν ως το 2012

(το πρώτο Νοέμβριο 2007,το δεύτερο Αύγουστο 2010 και το τρίτο

Νοέμβριο 2012).

Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι πως η δικογραφία για τη διε-

ρεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών εις βάρος τεσσάρων πρώην

υπουργών Εθνικής Αμυνας για προμήθειες οπλικών συστημάτων,

βρίσκεται »θαμμένη» εδώ και έξι μήνες στα συρτάρια της Βουλής.

Η επίμαχη δικογραφία (ΑΒΜ ΕΔ 2015/18), βάσει της οποίας η

Βουλή καλούνταν να εξετάσει τυχόν αξιόποινες πράξεις των Ακη

Τσοχατζόπουλου, Γιάννου Παπαντωνίου, Βαγγέλη Μεϊμαράκη και

Ευάγγελου Βενιζέλου αφορά κατά κύριο λόγο εξοπλιστικά προ-

γράμματα από τη Γερμανία που ζημίωσαν τη χώρα ή υπάρχουν εν-

δείξεις ότι ήταν επιζήμια για το Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, αφορά τα μεταφορικά ελικόπτερα NH-90 και τα επι-

θετικά Apache, τα άρματα μάχης Leopard 2HEL, τα γερμανικά

υποβρύχια τύπου 214 και τον εκσυγχρονισμό των υποβρυχίων

τύπου 209, τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών τύπου «S», την

προμήθεια των ΤΠΚ και των «Zubr», την αγορά των μαχητικών αε-

ροσκαφών F-16 και Mirage 2000-5 και των συστημάτων αυτοπρο-

στασίας τους, τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-27J και την προμήθεια

των διοπτρών νυχτερινής σκόπευσης.

Η Δικαιοσύνη έκανε και κάνει πολλές ενέργειες για να αποκα-

λυφθεί το εν λόγω σκάνδαλο. Συγκεκριμένα:

-Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στέλνει

με την ένδειξη ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων

Διαφθοράς όλο το φάκελο που περιλαμβάνει το πόρισμα και 12

επιπλέον φακέλους με μαρτυρικές καταθέσεις.

-Στις 30 Ιανουαρίου η κυρία Παπανδρέου, Εισαγγελέας Διαφθο-

ράς επιστρέφει τη δικογραφία στον Άρειο Πάγο συμφωνώντας να

εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τους νόμους και το Σύν-

ταγμα διαδικασίες και να διαβιβαστεί ο φάκελος στη Βουλή.

-Στις 3 Φεβρουαρίου η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάζει τη

δικογραφία στη Βουλή και στις 9 Φεβρουαρίου αποστέλλεται και

η σχετική εντολή από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Πα-

ρασκευόπουλο.

Έκτοτε, η τύχη της δικογραφίας, ενός από τα μεγαλύτερα σκάν-

δαλα -με καταγγελίες για 4 υπουργούς Εθνικής Άμυνας, τους κυ-

ρίους Τσοχατζόπουλο, Παπαντωνίου, Βενιζέλο και Μεϊμαράκη –

αγνοείται. 

Ο ελληνικός λαός επιθυμεί να διελευκανθεί κάθε σκοτεινή πτυχή

από το σκάνδαλο των υποβρυχίων.

Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όμως τίθενται πολύ

σοβαρά ερωτήματα που ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως κάποια κέντρα θέλουν να εμ-

πλέξουν και την πρώην ΠτΒ στην όλη υπόθεση, όμως το όλο εγ-

χείρημα πέφτει στο κενό, καθώς η κ. Κωνσταντοπούλου έχει

αποδείξει πως είναι μία »καθαρή πολιτικός, η οποία έχει συγ-

κρουστεί αρκετές φορές με τα συμφέροντα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι έπαιζαν

με τη δημόσια περιουσία, ποιοι πλούτισαν από τις μίζες, ποιοι

ζημίωσαν τα δημόσια ταμεία.

Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που γνώριζαν και έκαναν

τα… στραβά μάτια. Οι ευθύνες να αποδοθούν όσο ψηλά κι αν

φτάνουν για όλες τις σκοτεινές υποθέσεις.

Περισσότερα: http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalyp-

seis/story/620682/poios-ethapse-oristika-to-skandalo-ton-

ypovryxion

ithesisgr

«ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ» ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ;
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 10/09/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  558

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή για την εκτέλεση της
εργασίας «Υλοποίηση  Χειμερινής
Αθλητικής  απασχόλησης», με κρι-
τήριο κατακύρωσης την ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για το
σύνολο της παροχής υπηρεσιών,
προϋπολογισμού 73.557,32 Ευρώ
με το Φ.Π.Α(23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
17η  του μηνός Σεπτεμβρίου 2015
ημέρα Πέμπτη  και με ώρα έναρξης
παραλαβής των προσφορών την
12:00π.μ και ώρα λήξης την
12:30π.μ, στα γραφεία της Κοινω-
φελούς Επιχείρησης Αθλητισμού-
Πολιτισμού- Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, οδός Κλειτάρχου & Αρι-
στείδου, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το
2% επί της προϋπολογισθείσης δα-
πάνης, δηλαδή  1.471,15€  και κα-
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων ή με
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ-
νης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχε-
τικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης. Πληροφορίες: κ.Κάρλα Σάν-
τος  τηλ: 210.6619937.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στα  Τηλ: 210.6619937, και
ώρες 9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Παιανία 10.9.2015
Αριθ. Πρωτ. 155
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑ-
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 1ου
& 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παι-
ανίας  προκηρύσσει  δημόσιο
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ πλειοδοτικό δια-
γωνισμό με σφραγισμένες προσφο-
ρές για την εκμίσθωση κυλικείου
του 1ου & 2ου Γυμνασίου Παιανίας
Δήμου Παιανίας.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, την 2η  του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., δη-
μόσια, ενώπιον της αρμόδιας επι-
τροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδον-
ται στους ενδιαφερόμενους ως εκ-
πρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνε-
ται δια εκπροσώπου τους είτε

ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή Courier). 
Σε  περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Σχο-
λικής Μονάδας μέχρι την
25.9.2015. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στα Γραφεία Διεύθυνσης των σχο-
λείων, στα τηλέφωνα 210 6642788
& 210 6028830 απ’ όπου μπορούν
να παραλάβουν και τη διακήρυξη
του διαγωνισμού, κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες.
10.09.2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΣΤΑΜΟΥ Ν. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι  10/9/2015
Αρ. Πρωτ. 25636

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει: Πρόχειρο μειοδοτικό επα-
ναληπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό-

τερη τιμή  επί των τιμών του τιμο-
λογίου της μελέτης σε Ευρώ για
την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ συνολικής προϋπο-
λογισθείσης  αξίας  65.823,99€
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 23/9/2015 ημέρα Τε-
τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγω-
νισμό δεν απαιτείται.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της πα-
ρούσης  βαρύνουν τον ανάδοχο .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθευτούν τεύχη της διακήρυ-
ξης  και τη μελέτη από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου ( Αγ. Γεωρ-
γίου 30 & Αριστείδου –3ος όροφος-
τηλ. 2132023842-4) καθώς και από
την ιστοσελίδα του Δήμου
«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερω-
τήσεων οι απαντήσεις της υπηρε-
σίας θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   3-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθ.  213/2015 Απόφασης

του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Κρωπίας με θέμα ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης της οδού
Δάβαρη  για την εκτέλεση εργα-
σιών του έργου «Συλλογή, μετα-
φορά, επεξεργασία και διάθεση
ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – 
Παιανίας» για διάστημα τριών
μηνών.’
Στο Κορωπί στις 3 Σεπτεμβρίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει   τις  προτεινόμενες  κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού
Δάβαρη για την εκτέλεση εργασιών
του έργου «Συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και διάθεση ακαθάρ-
των περιοχών Κορωπίου – Παι-
ανίας» για διάστημα τριών μηνών
όπως αναφέρονται στην με αριθμό
64/2015 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής,  και στην  με
αριθμό πρωτ. 16373/2015 εισήγηση
των τεχνικών υπηρεσιών, και   περι-
γράφονται  στην τεχνική  έκθεση
και τα συνημμένα σχέδια, υπό την
προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης
των εμπλεκομένων αρμοδίων Υπη-
ρεσιών & Οργανισμών.

Σύμφωνα με την τεχνική περι-
γραφή, η κυκλοφοριακή μελέτη
προβλέπει ολικό  αποκλεισμό της
οδού  Δάβαρη  από την διασταύ-
ρωσή της με τον κόμβο του προ-
αστιακού σταθμού Κορωπίου μέχρι
την διασταύρωσή της με τον κυ-
κλικό κόμβο που συμβάλλουν οι
οδοί Δάβαρη και Αττικής.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση  προς  τον Προαστιακό
σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται
δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή
Κορωπίου, αριστερά στην Λεωφόρο
Κορωπίου – Αεροδρομίου, αριστερά
στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου, αρι-
στερά στον κόμβο του προαστιακού
σταθμού Κορωπίου και με δεξιά
εκτροπή  θα επανέρχονται στην
οδό Δάβαρη.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται  από τον σταθμό Προαστια-
κού Κορωπίου με κατεύθυνση προς
την οδό Αττικής, θα εκτρέπεται αρι-
στερά στον κόμβο του προαστιακού
σταθμού Κορωπίου  και με δεξιά
εκτροπή στη Λεωφόρο Μαρκοπού-
λου, δεξιά  στη Λεωφόρο  Κορω-
πίου – Αεροδρομίου, δεξιά στην
Παλαιά Περιφερειακή  Κορωπίου
και διαμέσου του κυκλικού κόμβου
θα εισέρχονται στην οδό Αττικής.

Για την ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών θα τοποθετηθεί η προ-
βλεπόμενη σήμανση για την ομαλή

κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται
καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις
7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι ερ-
γασίες εκσκαφών και τοποθέτησης
αγωγών θα διαρκέσουν τρείς
μήνες από την ημέρα έκδοσης της
σχετικής άδειας.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
➢ Η απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου θα διαβιβασθεί στις  αρμό-
διες Υπηρεσίες ( Δ9, Τροχαία
Αττικής, Περιφέρεια Αττικής ,
ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ) προκειμένου να εγ-
κριθούν οι  προτεινόμενες εναλλα-
κτικές διαδρομές.
➢ Η με αριθμό 213/2015  απόφαση
του Δ.Σ. κατά το πλήρες κείμενό
της μαζί με τα σχετικά σχέδια των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  βρί-
σκονται  αναρτημένα στο Δημοτικό
κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47).  

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                  
ΚΟΡΩΠΙ,   3-09-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  αριθ.  214/2015 Απόφασης

του Δημοτικού Συμβουλίου  του
Δήμου Κρωπίας με θέμα ‘Έγκριση
παράτασης προσωρινών κυκλοφο-
ριακών  ρυθμίσεων για την εκτέ-
λεση του έργου «Συλλογή,
μεταφορά, επεξεργασία και διά-
θεση ακαθάρτων περιοχών  Κορω-
πίου – Παιανίας» στην οδό
Αττικής.’
Στο Κορωπί στις 3 Σεπτεμβρίου του
έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των  προ-
σωρινών κυκλοφοριακών ρυθμί-
σεων για την εκτέλεση του έργου
«Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία
και διάθεση ακαθάρτων περιοχών
Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Ατ-
τικής όπως αυτές περιγράφονται
στην με αριθμό 65/2015 απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
στην με αριθμό 16288/2015 εισή-
γηση των Τεχνικών Υπηρεσιών,
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη, προβλέπεται αποκλεισμός
της οδού Αττικής, στο ρεύμα κα-
τεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα,
από την διασταύρωσή της με την
οδό Νάξου μέχρι την διασταύρωσή
της με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου. Η
κατάληψη καθώς και η κυκλοφο-
ριακή μελέτη θα πραγματοποιηθεί
σε τρεις (3) διαφορετικές φάσεις.
Κάθε φάση θα εκκινεί εφόσον
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της
προηγούμενης.
• Φάση 1η
Προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Παιανία-Αθήνα, από την
διασταύρωσή της με την οδό
Ύδρας μέχρι την διασταύρωσή της
με την οδό Αντ. Κιούση σε μήκος
530,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-

θυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Ύδρας,
αριστερά στην οδό Αντ. Κιούση και
με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην οδό Αττικής. 
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. 
• Φάση 2η
Προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Παιανία-Αθήνα, από την
διασταύρωσή της με την οδό Αγίας
Παρασκευής μέχρι την διασταύ-
ρωσή της με την οδό Νάξου σε
μήκος 490,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κι-
νούνται στην οδό Αττικής με κατεύ-
θυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα
εκτρέπεται αριστερά στην οδό
Αγίας Παρασκευής, δεξιά στην Λε-
ωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και
μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου θα
κατευθύνονται προς Παιανία-
Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλει-
σμός της κυκλοφοριακής λωρίδας
της οδού Νάξου που κατευθύνεται
προς την Λεωφόρο Βασιλέως Κων-
σταντίνου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των ερ-
γασιών θα τοποθετηθεί η προβλε-
πόμενη σήμανση για την ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων όπως
αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα
σχέδια. 
• Φάση 3η
Προβλέπεται αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Παιανία-Αθήνα, από την
διασταύρωσή της με την οδό
Κων.Ι.Λάμπρου μέχρι την διασταύ-
ρωσή της με την οδό Ύδρας σε
μήκος 180,00μ.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση
προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται
στην διασταύρωση της οδού Αττικής
με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου με αρι-
στερή και δεξιά κίνηση στην λωρίδα
κατεύθυνσης της οδού Αττικής με

κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο και
κατόπιν στην διασταύρωση της οδού
Αττικής με την οδό Ύδρας με δεξιά
και αριστερή κίνηση θα επανέρχεται
στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού
Αττικής με κατεύθυνση προς Παι-
ανία-Αθήνα. Επισημαίνεται ο απο-
κλεισμός της οδού Αττικής, στο
ρεύμα κατεύθυνσης προς Μαρκό-
πουλο, από την διασταύρωσή της με
την οδό Ασκληπιού μέχρι την δια-
σταύρωσή της με την οδό Ύδρας σε
μήκος 50,00μ. και ο αποκλεισμός της
οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυν-
σης προς Μαρκόπουλο, από την δια-
σταύρωσή της με την οδό Σπύρου
Δάβαρη μέχρι την διασταύρωσή της
με την οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε μήκος
60,00μ. Σημειώνεται επίσης η μονο-
δρόμηση  της οδού Ασκληπιού με κα-
τεύθυνση προς Μαρκόπουλο.
Οι εργασίες θα εκτελούνται καθη-
μερινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30
π.μ. έως τις 19:30 μ.μ. Για την
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα
τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σή-
μανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανί-
ζεται στα συνημμένα σχέδια. Η πα-
ράταση αφορά χρονικό διάστημα
δύο μηνών από την ημέρα έκδοσης
της σχετικής άδειας.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανο-
νιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79
και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο
αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση
της απόφασης κατά το πλήρες κεί-
μενό της στο δημοτικό κατάστημα
του δήμου, σύμφωνα με την διαδι-
κασία που προβλέπεται από το
άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε
μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα.
➢ Η με αριθμό 214/2015  απόφαση
του Δ.Σ. κατά το πλήρες κείμενό
της μαζί με τα σχετικά σχέδια των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  βρί-
σκονται  αναρτημένα στο Δημοτικό
κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47).  

Ο Δήμαρχος 
Δημήτριος Ν. Κιούσης

O Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και το Υπουργείο

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γεν. Γραμματεία

Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς) συνεχίζουν επιτυχώς τη

λειτουργία του Kέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του

Δήμου  στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μπο-

ρούν να δημιουργηθούν τμήματα για μια σειρά προγραμ-

μάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τα

ηλεκτρονικά, τουριστικά, πολιτιστικά, υγεία και πολλά

πολλά άλλα.

α προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολου-

θήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και

μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμή-

ματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η

υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες και εγγραφές: από 14 Σεπτεμβρίου έως 2

Οκτωβρίου

Ώρες: 09:00 – 13:00, Ζεφύρου 2 , Βούλα.

Τηλ. :2132019915    email: kdvm143@gmail.com

Επιμορφωτικά Προγράμματα στο Δήμο 3Β
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Διαβάστε μας και
στο Διαδίκτυο

www.ebdomi.com

Γίνετε
συνδρομητής

Zητείστε μας
και στα περίπτερα

ΕΒΔΟΜΗ

Zητάει εργασία για μικροδουλειές - μικροεξυ-

πηρετήσεις. Οδηγεί και διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο

Τηλ. 210 9656.854

Κυρία  Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη μικρών παι-

διών ή φροντίδα ηλικιωμένων στις πέριοχές Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας. 

Τηλ. 6938653701.

Ηλικιωμένη κυρία από τη Βάρη,  ζητάει κυρία για

φροντίδα καθημερινά από 8.30 μέχρι 1.30 και 5.30

έως 8.30 το απόγευμα. Τηλ. 6938884492.

ΖΗΤΑΕΙ,  εργασία κυρία από Μολδαβία, 50 ετών, νόμιμη

με άδεια παραμονής και συστάσεις. Αναλαμβάνει καθαρι-

σμό οικιών, γραφείων και φύλαξη παιδιών - ηλικιωμένων.

Μίσθωση με την ώρα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Παρέ-

χονται συστάσεις. Τηλ. 6945 084432

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Kαθηγήτρια Αγγλικής, έμπειρη, με μετεκπαίδευση

στο Λονδίνο παραδίδει μαθήματα Αγγλικής σε αρ-

χάριους και προχωρημένους. 

First Certificate, Proficiency, Michigan, Cambridge.

Tηλ. 6977639813

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ  κ α ι  ά λ λ α

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΗΣ του Ισίδωρου και της Γρη-

γορίας το γένος  Μπούτση, που γεννήθηκε στην

Αθήνα και κατοικεί στη Βουλιαγμένη και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ  του Αρτεμίου και της Δήμητρας, το

γένος Κιουσοπούλου,  που  γεννήθηκε  στην Αθήνα και

κατοικεί στη Βουλιαγμένη, πρόκειται να παντρευτούν

στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

ΓΑΜΟΙ

Επιμελητής εκδόσεων – κειμενογράφος

Α ν α λ α μ β ά ν ε ι :

- Ορθογραφικές διορθώσεις τυπογραφικών δοκιμίων

- Γλωσσική επιμέλεια

- Σύνταξη διαφημιστικών κειμένων

- Πρωτότυπα κείμενα γιά εκτύπωση σε είδη δώρων, ακρο-

στοιχίδες με κύρια ονόματα, λογοπαίγνια κ.λπ. τυπωμένα

σε μπλουζάκια και κούπες. Τηλ. 6983193536

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  

για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 

ΔΕΝ την διαφεντεύουν

συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται

και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: 

Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

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

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12
19009 ΡΑΦΗΝΑ
Πληροφ. Τηλέφ. 2294321042  Στέρ-
γιος Φάτσης
FAX: 2294023481
Ραφήνα 11 / 09 /2015
Αρ. Πρωτ : 11670

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου διακη-
ρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδο-
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με το σύστημα της προ-
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ-
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του N. 3669/08, για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση
του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΩ-
ΦΟΡΟΥ ΑΧΑΙΩΝ» Προϋπολογισμού
Δαπάνης 792.120,00 € (με ΦΠΑ 23%)

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου
είναι: 270 μέρες
Το έργο χρηματοδοτείται από:
ΣΑΕΠ085 με πίστωση για το 2015
391.995,07€
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί:
― Ημεδαπές επιχειρήσεις εγγε-
γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως 1 και
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
― Αλλοδαπές επιχειρήσεις που
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσο-
τικά) με το δημοπρατούμενο
Η Δημοπρασία θα γίνει την
06/10/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφο-
ρών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΡΑ-
ΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  της  Περιφέ-
ρειας Αττικής Αραφηνίδων Αλών
12, ΤΚ19009 Ραφήνα, με ανοικτή
διαδικασία[άρθρο 3.α του Ν
3669/08] και σύστημα υποβολής

προσφορών με επί μέρους ποσο-
στά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του
Ν3669/08.
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία 12.880,00€ και θα απευθύ-
νεται προς ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ -
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ της Περιφέρειας Αττι-
κής, Αραφηνίδων Αλών 12,
ΤΚ19009 Ραφήνα. Περισσότερες
πληροφορίες δίδονται στα γραφεία
του ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
του Νομού Αττικής κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκον-
ται στην παραπάνω διεύθυνση και
στα τηλέφωνα 2294321042 και στο
fax: 2294023481.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Οικονομική Επι-
τροπή του Δήμου ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙ-
ΚΕΡΜΊΟΥ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλης Πιστικίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13267/8-9-2015

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Προϋπ.: 319.435,85 ευρώ (με ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Ατ-
τικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δη-
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές (με το
σύστημα της προσφοράς επί μέ-
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τι-
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό-
τητας των επιμέρους ποσοστών έκ-
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85
καθώς και τις διατάξεις του
Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου
13 του Ν.2338/95 το οποίο τροπο-
ποιεί και συμπληρώνει το
Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον
Ν.2229/94, ως επίσης και των Δ/των
και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν σε εκτέλεση του
Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά
την ημερομηνία δημοπρατήσεως
του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και
85/95 για την ανάδειξη αναδόχου
για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το έργο θα δημοπρατηθεί για το σύ-
νολο του προϋπολογισμού της με-

λέτης ήτοι για ποσό 319.435,85€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Δημοπρασία θα γίνει την
29/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προ-
σφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ.
19002.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
επιτροπή διαγωνισμού. Στο διαγω-
νισμό δικαιούνται να συμμετά-
σχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις:
1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 
Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνάι για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή ένωση και έχουν
κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους κατα-
λόγους αυτούς και σε τάξη και κα-
τηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
Γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω

β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ-
νων εργοληπτών, εφόσον αποδει-
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων, των παραπάνω περι-
πτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2 γ.
Περ.ββ) του ν.4281/2014 (Κοινο-
πραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι-
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινο-
πρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι
μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας. 
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των δια-
φόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου υπό τους όρους της
παρ.3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι-
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό
της κατηγορίας για την οποία αυτή
συμμετέχει και δεν είναι απαραί-
τητο να αναγράφεται, στην περί-
πτωση δεν που αναγράφει
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχεί-
ρησης και της κοινοπραξίας. Κατη-
γορία εργασιών με ποσοστό κάτω
του 10% του προϋπολογισμού του
έργου (χωρίς αναθεώρηση και
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δη-
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπο-
λογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμε-
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων
σε διαγωνισμούς για την κατα-
σκευή Δημοσίων Έργων. 
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημο-
πρασία ανέρχεται σε 5.194.08 ευρώ
και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής. 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνισμούς και τα τεύχη δημοπρά-
τησης που αναφέρονται στο άρθρο
5 (παρ.2) με στοιχεία 2,4,5,6,7 και
8, διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Παι-
ανίας, Πληροφορίες: κ. Καλαντζή
Βασιλική 2132030749 και κ. Καββα-
δία Χρήστο – Ανδρέα 2132030718.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους από την
αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό
επόμενης εργάσιμης ημέρας από
την υποβολή της αίτησης χορήγη-
σης. Για την παραλαβή των τευχών,
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 20 ευρώ, εκτός αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια. Συγχρόνως παρέχεται η
διάθεση των τευχών, στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση
www.paiania.gov.gr σε ηλεκτρονική
μορφή, ενώ στην ίδια μορφή διατί-
θενται και από τα γραφεία της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Παιανίας σε εξωτερική μονάδα
αποθήκευσης που θα προσκομίσουν
οι ενδιαφερόμενοι. 

Ο Δήμαρχος
Σπυρίδων Ν. Στάμου
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Master στην Κλινική Ψυχολογία

Ψυχώσεις - νευρώσεις
Αγχος, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές διαταραχές κ.α. 

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 6977 078241 

www.petridoulemoniapsychologist.com

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

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

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

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

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

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 18 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοάνοσα
συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 18.00-22.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 - 14:00

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 18 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας  

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 - 6983501081 
e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Βασ. Παύλου 98 Βούλα (ισόγειο)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο χυμός του λεμονιού περιέχει μεγάλη ποσότητα από Βι-

ταμίνες και κυρίως βιταμίνη C. Παλιότερα τον χυμό του λε-

μονιού τον χρησιμοποιούσαν σαν αντισκορβουτικό.

Πέρα από την βιταμίνη C περιέχει σε βιταμίνες Β1, Β2, Β3,

Β6, το λεμόνι αποτελεί μια μικρή διατροφική έκπληξη,

πλούσια σε πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αρκεί να αναφέ-

ρουμε, πως κάθε λεμόνι πέρα από τις σημαντικές βιταμίνες,

που περιέχει, είναι πλούσιο και σε πρωτεΐνες, υδατάνθρα-

κες, κάλιο, και ανόργανα άλατα όπως το ασβέστιο, φώ-

σφορο, μαγνήσιο, πυρίτιο, καθώς και σε μεταλλικά άλατα.

Ο χυμός του, αποτελεί μια πραγματικά ευχάριστη έκπληξη

για τον οργανισμό, καθώς πέρα από την απαραίτητη νοστι-

μιά, που χαρίζει σε ορισμένα «αδιάφορα» φαγητά, κυρίως

θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι σε μια σειρά ασθενειών

και λοιμώξεων.

Τα οφέλη του λεμονιού

Ο χυμός λεμονιού είναι γνωστός για τις διαιτητικές του

ιδιότητες και αποτελεί ένα ισχυρό αποτοξινωτικό που ανα-

ζωογονεί την ίδια στιγμή το πεπτικό σύστημα. Διαλύει και

απομακρύνει γράσο.

Για την αντιμετώπιση του εκζέματος, χρησιμοποιούμε

μείγμα από τον χυμό ενός ώριμου λεμονιού με παρθένο

ελαιόλαδο και μετά κάνουμε επάλειψη στην πληγείσα επι-

φάνεια, πολλές φορές την ημέρα. Τα αποτελέσματα είναι

άμεσα.

Έχει δοκιμαστεί επίσης, με καλά αποτελέσματα, σε ψω-

ριασικές πλάκες περιορίζοντας την έκταση της βλάβης

αλλά και τον κνησμό.

Μειώνει τη χοληστερίνη, καθαρίζει τα αιμοφόρα αγγεία και

τονώνει το ενδοκρινικό σύστημα.

Είναι ένα φυσικό αντισηπτικό που παρεμποδίζει την ανά-

πτυξη των βακτηρίων.

Το λεμόνι είναι ένα θαυματουργό προϊόν το οποίο κατα-

στρέφει τα καρκινογόνα κύτταρα. Λένε ότι είναι 10.000

φορές ισχυρότερο από τη χημειοθεραπεία. Μεγάλες φαρ-

μακευτικές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και προ-

σπαθούν να παράγουν μια συνθετική ουσία που να τους

επιτρέπει να την χρησιμοποιήσουν σε φαρμακευτικά σκευά-

σματα.

Ένα ζεστό ρόφημα με χυμό λεμονιού και μέλι είναι μια πολύ

αποτελεσματική θεραπεία κατά των κρυολογημάτων, γρί-

πης, πονόλαιμου και άσθματος.

Πίνοντας ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί για

ένα μήνα μπορεί να αλλάξει ριζικά η υγεία μας και να μας

χαρίσει ενέργεια. Η συνταγή είναι πολύ απλή-ένα φλιτζάνι

ζεστό (όχι καυτό) νερό και το χυμό από μισό λεμόνι.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν πίνουμε χυμό από λεμόνι;

• ΔΕΝ θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας για τουλά-

χιστον μια ώρα μετά την κατανάλωση του νερού με λεμόνι,

και θα πρέπει να τα βουρτσίζετε απαλά με μια μαλακή βούρ-

τσα. Θα πρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας πρώτα, και

μετά να πίνετε λεμόνι νερό.

• Για να βοηθήσετε τα δόντια σας ακόμα περισσότερο, μπο-

ρείτε να πιείτε το νερό λεμόνι με καλαμάκι για να παρα-

κάμψετε τα δόντια σας και να αραιώστε το λεμόνι με νερό

περισσότερο από το συνηθισμένο. 

• Επίσης, αφού πιείτε το νερό με λεμόνι θα πρέπει να ξε-

πλύνετε το στόμα σας με άφθονο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν χρησιμοποιείτε χυμό από λεμόνι στο δέρμα σας (καθα-

ρίζει την επιδερμίδα, αφαιρεί μαύρα στίγματα)  βεβαιωθείτε

ότι δεν θα βγείτε καθόλου στον ήλιο κατά τη διάρκεια

αυτής της θεραπείας. Το οξύ κάνει το δέρμα υπερευαίσθητο

στο φως του ήλιου, και η έκθεσή του σε αυτόν μπορεί να 

προκαλέσει δυσάρεστα εγκαύματα, φουσκάλες, ή καφέ κη-

λίδες. 
της Αγγελικής Μήλιου, βιολόγου, medlabnews.gr

Οι ευεργετικές ιδιότητες του λεμονιού

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: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

Έλενα Ρηγοπούλου

Elena Rigopoulou

Λεωφ. Ποσειδώνος & Πλατεία Νυμφών 5

Βουλιαγμένη
Posidonos Ave. & Nimfon Sqr. 5

Vouliagmeni

Τηλ.-Tel.: 210 8962 347 - 210 8962 341

Fax: 210 9671 432

E-mail: elrig@otenet.gr

Φαρμακείο

Pharmacy

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας

Νόσου Αλτσχάιμερ (21/9) η Εταιρεία

νόσου Αλτσχάιμερ Αθηνών, σε συ-

νεργασία με το Κέντρο Ημέρας IASIS

και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμέ-

νων Άκτιος και με τη συμβολή των

Δήμων Περιστερίου, Αγ. Βαρβάρας,

Αμαρουσίου, Ηλιούπολης και Αθη-

ναίων διοργανώνει τις παρακάτω εκ-

δηλώσεις με δωρεάν τεστ μνήμης. 

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ενη-

μερωθούν για τους παράγοντες κιν-

δύνου και τις στρατηγικές πρόληψης

της άνοιας.

Τα δωρεάν τεστ μνήμης θα πραγμα-

τοποιούν ειδικευμένοι επιστήμονες

σε άτομα άνω των 60 ετών, από τις 9

το πρωί έως τις 2 το απόγευμα και

από την Tετάρτη 16 έως και Παρα-

σκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 στα πα-

ρακάτω σημεία σε όλη την Αθήνα:

4 Αμπελοκήποι: Πανόρμου & Βα-

θέως 25, 2ος όροφος, Κέντρο Ημέ-

ρας Alzheimer

4 Παγκράτι: Μ. Μουσούρου 89,

Μετς, Κέντρο Ημέρας Alzheimer 

4 Μαρούσι: Ζήνωνος Ελεάτου 8,

πίσω από το ΙΑΣΩ, Κέντρο Ημέρας

Alzheimer 

4 Ηλιούπολη: Αγ. Κωνσταντίνου 7,

Πολυδύναμο ΚΑΠΗ, Κέντρο Ημέρας

Alzheimer 

4 Αγ. Παρασκευή: Ηπείρου 17,

ΜΦΗ Άκτιος

4 Αγ. Βαρβάρα: Καλαντζάκου 7, Α

ΚΑΠΗ

4 N. Ιωνία: Πατριάρχου Ιωακείμ 4,

Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας

4 Περιστέρι: Αχαϊάς 4 & Απολλω-

νίας, Α’ ΚΑΠΗ Ανθούπολης

4 Κολωνός:, Αίμωνος 9, Λέσχη Φι-

λίας Κολοκυνθούς 

4 Γλυφάδα: Κριμαίας 73, Αγ. Τρύ-

φωνας, Κέντρο Ημέρας IASIS

4 Βάρη: Λ. Βάρης 156, ΜΦΗ Άκτιος

Οδηγός

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής,

τηλ. 9011 40 41 51

Η νόσος Αλτσχάιμερ μπορεί να αντι-

μετωπιστεί. Ενημερωθείτε!

Τι πρέπει να προσέχουμε πίνοντας χυμό λεμονιού 

Δωρεάν τεστ μνήμης για την νόσο Αλτσχάιμερ
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Συνεχίζοντας το ταξίδι στο Καστελλόριζο,

με τους ναυταθλητικούς Συλλόγους, 27 τον

αριθμό να συμμετέχουν από όλη την Ελ-

λάδα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, σε

δύσκολες συνθήκες και μετακίνησης, αλλά

και ότι συνόδευαν  μικρά παιδιά με μεγάλη

ευθύνη, οι πρόεδροι, οι προπονητές, οι τε-

χνικοί παράγοντες των ομίλων.

Τα πανιά και τα σκάφη γέμισαν την παραλία

του Καστελλόριζου και οι φωνές και τα

γέλια των παιδιών αντηλαλούσαν στα βρά-

χια του για τρεις μέρες. 

Ο “στόλος” στήθηκε αλλά ο άνεμος δεν είχε

καιρό για φύσημα... Ετσι την πρώτη ημέρα

των αγώνων είχε άπνοια, ενώ τη δεύτερη

μετά την πρώτη διαδρομή, που επίσης είχε

μια ανάσα αέρα, ζωήρεψε και σήκωσε μπο-

φόρ με αποτέλεσμα να μη μπορέσει να ολο-

κληρωθεί η επόμενη διαδρομή.

Τον συντονισμό και την τεχνική στήριξη του

αθλητικού εγχειρήματος είχε ο Πέτρος Πρί-

φτης και η κόρη του Ολγα Πρίφτη, που ήταν

συνεχώς στο πόδι και βέβαια πάνω από

όλους ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος που

βρισκόταν επί παντός επιστητού.

Oι Ομιλοι που συμμετείχαν

1. ΟΣΦ ΠΕΙΡΑΩΣ

2. Ι.Ο. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3. Ν.Ο.ΕΛΛΑΔΟΣ

4. ΝΟΕΦ

5. ΣΕΑΝΑΤΚ

6. ΝΟ ΑΛΙΜΟΥ

7. ΝΑ.Ο.ΒΟΥΛΑΣ

8. Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

9. Ν.Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

10. ΝΑ.Ο.ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ

11. ΝΑΟ ΚΕΚΡΩΨ

12. Ν.Ο ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

13. Ι.Ο. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

14. Ν.Ο. ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ

15. Ν.Ο. ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

16. Ι.Ο ΠΑΤΡΩΝ

17. ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

18. Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ

19. Ν.Ο. ΜΗΛΟΥ

20. Ν.Ο. ΠΑΡΟΥ

21. Ν.Ο. ΑΝΔΡΟΥ

22. Ν.Ο ΧΑΝΙΩΝ

23. Ν.Ο. ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

24. Ι.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25. Ν.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ

26. Ν.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

27. ΝΟ ΕΘ.

1ος Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ακριτικών Νησιών

«Κύπελλο Καστελλόριζο 2015»

Κατηγορία Optimist
Παίδων (2000 - 2001)

1ος Μάνος Αιμίλιος ΣΕΑΝΑΤΚ

2ος Μπούμπης Βασίλης ΝΟΒ

3ος Παπαδόπουλος Περικλής ΝΟΒ

Κορασίδων (2000 - 2001)

1η Μαρίνου Χρύσα ΝΟΒ

2η Μπαξεβάνη Βαρβάρα ΝΟΒ

3η Χίλιου Ανδριάνα ΙΟΠΟΡ

Παμπαίδων Α (2002-2003)

1ος Κοζωνάκης Νίκος ΝΟΧΑ

2ος Γιασεμίδης Γιώργος ΝΟΛΑ

3ος Τσουβαλάς Ανδρέας ΝΑΟΒ

Πανκορασίδων Α (2002 - 2003)

1η Μάγιου Ζωή ΙΟ Ηρακλείου

2η Κοκκινάκη Αθανασία ΝΟΒ

3η Μπούμπη Μαρία ΝΟΒ

Παμπαίδων Β (2004-2005)

1ος Καραγιαννίδης Γιώργος

2ος Γιαννούλης Λάμπης ΝΟΕλ

3ος Δημητριάδης Ανδρέας ΝΟΒ

Πανκορασίδων Β (2004-2005)

1η Βαρθολομαίου Δήμητρα ΝΟΚΒ

2η Γώγου Μεταξία ΝΟΕλ

3η Βλαχάκη Βάσω ΝΟΓαζίου Κρήτης

Junior αγόρια (μετά το 2006)

1ος Καβατζής Θωμάς ΝΟΓαζίου

2ος Μιχαλόπουλος Σίμος ΙΟΠ

3ος Στυλίδης Θεόφιλος ΝΟΕλ

Junior Κορίτσια (μετά το 2006)

1η Παγώνη Μαρία ΝΑΟΒΒ

2η Καλακώνα Μαρία-Ελένη ΝΟΠάρου

3η Παπανικήτα Αμαλία ΝΟΚΒ

Μικρότερος αθλητής αναδείχθηκαν ο Χα-

ράλαμπος Τσούμος που ντράπηκε να εμ-

φανιστεί στο βήμα και η Αμαλία

Παπανικήτα.

Κατηγορία Laser
Αγόρια under 18

1ος Κατσίνης Αλέξανδρος ΝΟΚΒ

2ος Κυρπόγλου Παντελής ΝΟΒ

3ος Κουλικούρδης Φίλιππος ΝΟΒ

Κορίτσια under 18

1η Αθηναίου Στέλλα ΝΟΚΒ

2η Παπανικήτα Αγγελική ΝΟΚΒ

3η Σακελλαρίου Αντωνία ΝΟ Σύρου

Αγόρια under 16

1ος Παπαδημητρίου Δημήτρης ΝΟΒ

2ος Μπαρουξής Δαμιανός ΟΣΦΠ

3ος Γαβρίας Ευάγγελος ΝΟΚΒ

Κορίτσια under 16

1η Νικολάου Αννα ΝΟΚΒ

2η Παπαδοπούλου Μυρτώ ΙΟΠ

3η Μπράιλα Βασιλική ΝΟΕΦ

Kατηγορία BicTechno

Αγόρια under 13

1ος Καρβουνιάρης Ιωάννης ΙΟΠΟΡ

2ος Μούζουλας Αντώνης ΝΟΒ

3ος Ζαγοριανός Δημήτρης ΝΑΟΒΒ

Αγόρια under 15

1ος Σιλιτζόγλου Νικόλας ΝΟΑΒΒ

2ος Κόγιας Χάρης ΝΑΟΒΒ

3ος Τσορτανίδης Πέτρος ΝΟΑ

Κορίτσια under 15

1η Μουρίκη Αμαλία ΝΟΒ

2η Λύτρα Ελένη ΝΟΒ

3η Ανδρωνη Μυρτώ ΝΟΚΒ

Αγόρια under 17

1ος Αστράπελος Κων/νος ΝΟΑΒΒ

2ος Μανιαδάκης Μάνος ΝΟΒ

3ος Αγγελετόπουλος Χάρης ΝΟΒ

Κορίτσια under 17

1η Δίβαρη Κατερίνα ΝΑΟΒΒ 

2η Καραντινού Αλίκη ΝΟΒ

3η Κουργιτάκη Μιχαέλα ΝΟΒ

Αποτελέσματα αγώνων κατά κατηγορία
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Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com

Έναρξη εγγραφών στον

Α.Ο ‘Άνοιξης Χάντμπολ

Το τμήμα Χάντμπολ του Α.Ο. Άνοιξης θα πραγματοποι-

ήσει τη Τετάρτη 2/9 στις 16.00 στο κλειστό γυμναστήριο

Άνοιξης, την πρώτη συνάντηση-προπόνηση μεταξύ παι-

διών όλων των ηλικιών στο πλαίσιο της έναρξης της προ-

ετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016.

Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Ανάπτυξης της ΟΧΕ,

πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος Κώστας Κότσιρας, θα είναι

για 3η χρονιά στο τιμόνι της ομάδας χάντμπολ η οποία

θα αγωνίζεται φέτος στα πρωταθλήματα της ΕΣΧΑ με 5

ομάδες.

Η ομάδα θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα στις κατηγο-

ρίες παμπαίδες Α΄ (γεν. 2002-2003), παγκορασίδες Α΄

(γεν. 2002-2003), παμπαίδες Β΄ (γεν. 2004-2005), παγκο-

ρασίδες Β΄ (γεν. 2004-2005)  και Μίνι  αγόρια και κορί-

τσια (γεν. 2006 και άνω). 

Για πληροφορίες και εγγραφές 6944935144, 6944866067

(Μάριος Λουκάτος , Υπεύθυνος Ανάπτυξης Χάντμπολ,

Α.Ο.Α)

Επικοινωνία Α.Ο. Άνοιξης Χάντμπολ

Τηλέφωνο:  6944935144, 6944866067  

Email:  mariosloukatos@gmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΝΙΚΗ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

O Αθλητικός Όμιλος «NIKH KΕΡΑΤΕΑΣ» ξεκίνησε τις εγ-

γραφές  για τα ομαδικά τμήματα υποδομής:

• Καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) κοριτσιών ηλικίας από 7

ετών

• Ρυθμικής γυμναστικής για ηλικίες από 4 ετών

καθώς και τμήματος πεζοπορίας.

Τα τμήματα αυτά μέσα από τον αθλητισμό θα επενδύουν

στην ευγενή άμιλλα και τον υγιή ανταγωνισμό με στόχο

την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των

νέων οι οποίοι θα γίνουν αύριο αφ’ ενός καλοί αθλητές

αλλά και αφ’ ετέρου σωστοί άνθρωποι. Άνθρωποι που θα

έχουν αναπτύξει και σωματικές αλλά και πνευματικές

αρετές.

Οι εγγραφές ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου στο κλειστό

γυμναστήριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας κα-

θημερινά από 5μ.μ. έως 8μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα από

10:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

Το δ.σ. του Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, με την πεποίθηση ότι

ο πλουραλισμός και η πολυφωνία σε κάθε επίπεδο της

κοινωνικής ζωής είναι πλούτος για την κοινωνία μας,

νιώθει την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους

υπεύθυνους φορείς του Δήμου Λαυρεωτικής για την ευ-

γενική υποστήριξή τους στο ξεκίνημα λειτουργίας του

αθλητικού.

Επικοινωνία στο τηλ. 69 55 060 365 ή στο 

email aonikikerateas@gmail.com

Τμήμα Βετεράνων

ποδοσφαιριστών

στον Αρη Βούλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αρη Βούλας, αποφά-

σισε στη συνεδρίαση  της 31.08.2015, την ίδρυση

τμήματος Βετεράνων ποδοσφαιριστών που έχουν

αγωνιστεί με τον ΑΡΗ και έχουν γράψει την ιστο-

ρία του Συλλόγου από το 1952 και μετά.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-

βατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ στο γήπεδο

και τους καλούμε όλους να «ξεκρεμάσουν» τα πα-

πούτσια τους και να είναι έτοιμοι για νέες φάσεις.

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος

του Αρη Βούλας

Σταύρος Πλακαντωνάκης

Ο αειθαλής πρόεδρος του Αρη

Βούλας Σταύρος Πλακαντω-

νάκης, ο αιώνιος φίλαθλος πα-

ραιτήθηκε από την θέση του

Προέδρου του Σωματείου του

Αρη Βούλας, για προσωπικούς

λόγους.

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σε-

πτεμβρίου ο καθιερωμένος Αγιασμός στον αθλητικό

Σύλλογο “Θέτις”  στο Κλειστό Γυμναστήριο Γ.Γεννη-

ματάς της Βούλας. 

Παραβρέθηκαν το γυναικείο τμήμα και τμήματα των

ακαδημιών, η πρώην Πρόεδρος και ιδρύτρια του συλ-

λόγου Μαρία Σαλλιαρέλη, το ιδρυτικό μέλος Κώστας

Κερασιώτης, η "ψυχή" και μέλος του Δ.Σ. του συλλό-

γου με χρέη γραμματέα Δήμητρα Τσουβάλα και ο

έφορος του γυναικείου τμήματος Νίκος Κορωνέλ-

λος. 

3ο ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΟΥΛΑΣ
“Ελα κι εσύ στη μεγάλη παρέα”

Ο προσκοπισμός είναι εθελοντική, παιδαγωγική, μη

κερδοσκοπική κίνηση, η οποία συμβάλει στη διαπαι-

δαγώγηση των νέων. 

Διέπεται από αρχές, πίστη στο Θεό, καθήκον στην

πατρίδα, τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. Επι-

διώκει μέσα από το παιχνίδι την ψυχική, πνευματική

και ηθική ανάπτυξη των νέων. 

Προσφέρει μοναδικές εμπειρίες μέσα από τη ζωή

στη φύση, το παιχνίδι και την έρευνα. Έχει εκατομ-

μύρια μέλη σε πάνω από 153 χώρες παγκοσμίως.

ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ (Ελα να μάθουμε παίζοντας!)

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Ελα να ζήσεις, έλα να μάθεις!

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ Ανιχνεύοντας τη ζωή!

Έλα να μάθουμε παίζοντας ! Έλα να ζήσεις, έλα να

μάθεις ! Ανιχνεύοντας τη ζωή !

Ελάτε να γνωριστούμε: Στη συμβολή των οδών Νη-

ρέως και Διός (στο γήπεδο μπάσκετ του Πάρκου

Ηρώων) στην Βούλα κάθε Σάββατο 15:00 – 18:00.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

στο 6976626726 ή μέσω 

e-mail: voulascouts@gmail.com

ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!

ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/09/2012 & ΩΡΑ 16:00

Αγιασμός στην ΑΣ.ΠΕ. Θέτις Βούλας 
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ΣΥΡΙΖΑ
1. Μπαλτάς Αριστείδης

2. Αθανασίου Αθανάσιος 

3. Σκουρολιάκος Παναγιώτης 

4. Πάντζας Γεώργιος

5. Δέδες Ιωάννης

6. Καραλή Αικατερίνη

7. Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη)

8. Στεργίου Ιωάννα

9. Καραγκούνης Σταύρος

10. Γκοτσόπουλος Θεόδωρος

11. Καλογράνης Κωνσταντίνος

12. Μαραγκάκη Αγγελική

13. Δελαγραμμάτικα Ελισάβετ

14. Πέππας Νικόλαος

15. Παππά Παναγιώτα

16. Δέδες Κώστας

17. Ντελάκη Ευαγγελία

18. Μιχαήλ Σπύρος

19. Ροδάκης Παναγιώτης

NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΒΟΡΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (ΜΑΚΗΣ)

2. ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

3. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

5. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

8. ΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΚΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)

11. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ

12. ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

13. ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ

16. ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17. ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

18. ΤΖΙΛΑΒΗ -ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 

19. ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
1. ΜΑΥΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

4. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6. ΚΑΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ 

8. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

9. ΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΛΙΛΑ 

11. ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ 

12. ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

13. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

14. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

15. ΦΩΚΑΣ ΔΑΝΙΗΛ 

16. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

17. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

18. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 

19 ΑΠΕΡΓΗ ΕΛΣΑ 

KKE
ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΣΥΡΙΓΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΟΠΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΔΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΜΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΥΛΗ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΡΟΥΛΑ 

ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΓΗΣ 

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
1. Κατσικης Κωνσταντινος 

2. Κιουσης Δημητριος

3. Αντωναρος Λουκας 

4. Σαββιδης Σπυριδων  

5. Γεωργοπουλος Κωνσταντινος 

6. Βαμβακούση Αικατερίνη

7. Κλειδέρης Φίλιππος

8. Ορφανιδου Αιμιλια  

9. Συρπα Ελευθερία

10. Αλεξακης Γεωργιος

11. Ηλιαδης Μαρκος  

12. Πουλάκη Κάτια

13. Ζαφείρης Νικόλαος

14. Ανδρέου Σταύρος

15. Παπαράπτης Λουκάς

16. Βασιλειαδου Μαρια

17. Μπεγκλή Θωμαή

18. Χατζηνάσου-Παπαδοπούλου Εφη

19. Καφύρας Γεώργιος

ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΜΠΑΛΑΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΣΕΡΕΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΣΟΚ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΙΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 

ΠΑΜΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΕΤΗ

ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ 

ΤΣΟΥΛΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΑΜ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΜΑΡΕΛΛΑΣ ΟΘΩΝ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Κασιδιάρης Ηλίας 

Γερμενή - Χρήστου Ευγενία

Αλεξανδράκης  Κωνσταντίνος

Μπούρας Ιωάννης   

Κωνσταντινίδης Ιωάννης

Τσολιάκου Ιουλία   

Βοργιάς Σωτήρης  

Κελεπούρης Παναγιώτης   

Δήμου Δήμητρα   

Κατάτση Μαρία   

Μουλάς Χρήστος  

Κατοίκου Αλεξάνδρα  

Ρεμπάπης Λάμπρος 

Υποψήφιοι κομμάτων στην Περιφέρεια 

Αττικής για τις εκλογές της 20ής/9/2015
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1  ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2  ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

3  ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

4  ΚΩΝΣΤΑ  ΕΛΕΝΗ

5  ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΝΟΣ

6  ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΚΕΣ)

7  ΣΟΦΟΣ  ΝΙΚΟΣ

8  ΟΜΗΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

9  ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

10  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

11  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

12  ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΑ

13  ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ.

14  ΚΑΡΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ

15  ΓΚΙΑΤΑ  ΒΑΪΑ

16  ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

17  ΚΥΡΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

18  ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

19  ΦΥΚΟΥΡΑ  ΖΕΛΑ

Τα ψηφοδέλτια πιθανόν να τροποποιηθούν. Την Παρασκευή που τα αντλήσαμε από τα κόμματα είχαν αυτή την εικόνα.


