
Το πλείστον των πολιτικών μας ταγών, αλλά

και των απλών πολιτών ευρίσκονται στην

τραγική κατάσταση της απώλειας στίγματος.

Αγνοούν πού βρίσκονται· πού βρισκόμαστε,

ως κράτος, ως έθνος, ως

λαός.
Ζουν τον αντικατοπτρισμό του πα-

ρελθόντος.

― Δεξιά - αριστερά,

― Φιλελεύθεροι - “Σοσιαλιστές”

― Κομμουνιστές - αντικομμουνι-

στές, 

― Ευρωπαϊστές, αντιευρωπαϊστές

(αυτό κι αν είναι!)

Τρίχες! τρίχες κατσαρές.

Συνειδοτοποιείτε τί σημαίνει απώλεια στίγματος;

Στην περίπτωση απώλειας του στίγματος πλοίου, -

της θέσης του, της πορείας του, της “διακυβέρνη-

σής” του-, μάλλον “ευτυχής” θα είναι η κατάληξη “να

πέσει στα βράχια”.

Το πλοίο ενδεχομένως να προσαράξει στα αβαθή και

οι επιβαίνοντες να γίνουν ναυαγοί.

Αν όμως το πλοίο πελαγοδρομεί ακυβέρνητο ή με τι-

μονιέρηδες άσχετους, ανίκανους και φοβισμένους, το

πλοίο θα θαλασσοδέρνεται, θα το χτυπούν οι καται-

γίδες και τα μπουρίνια, οι άνεμοι και τ’ άγρια κύματα!

Τότε; τότε αισθάνεσαι “ευτυχής” που στο κατάρτι σου

κυματίζει η “ευρωπαϊκή σημαία” και τα καράβια της

σπεύδουν να σε σώσουν - αν το ζητήσεις φυσικά -,

αλλά με τον περιορισμό να μη ζητήσεις τη βοήθεια

τρίτου (της Ρωσίας, ας πούμε) κι αφού συμφωνήσεις

τα “σώστρα”1 που είναι το μισό ή και όλο το καράβι!

Σ’ αντίθεση μάλιστα με το ναυτικό δίκαιο, που ισχύει

η ρήτρα “no cure - no pay” (χωρίς διάσωση, καμμιά

αμοιβή). Στους δανειστές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ οφεί-

λεις να πληρώσεις κι όταν σου καταστρέφουν την

οικονομία, με τα μέτρα που σου επιβάλλουν. Τέτοια

“αλληλεγγύη”!
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Απώλεια 

ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ,
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ,

TAYTOTΗΤΑΣ

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Δωρεάν μελέτες στο Δήμο 3Β
για αναπτυξιακά έργα

Οι “Κυβερνών-
τες” αρνούνται
την ελευθερία
του πολίτη.

Γ. Κοντογιώργης

Σελ. 18

Σκανδαλώδεις κρα-

τικές Επιχορηγή-

σεις Κομμάτων

Σελ. 27

Εάν φονευθώσιν όλοι οι
Έλληνες, ποίος θα πλη-
ρώνη το χαράτσι;

Χασάν Γαζή πασάς (Τζεζαϊρλής),

1713-1790, Τούρκος ναύαρχος & βεζύρης

Καρκινοβατεί το Σχέδιο
πόλης στο Κίτσι!!

Σελίδα 3
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αλλά αυτό δεν το έχουν συνειδητοποιήσει οι τιμονιέρη-

δες της “αριστερής” κυβέρνησης και η συμπλέουσα αν-

τιπολίτευση - μην το ξεχνάμε αυτό.   

Το ψήφισαν ομοθυμαδόν το 15Αύγουστο, αφού έγρα-

ψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τη λαϊκή

εντολή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, με σύμ-

πραξη των πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

της περιόδου εκείνης, με θαυμαστή εξαίρεση της

προέδρου, τότε της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπού-

λου, των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που διαφώνησαν

(ΛΑ.Ε), του ΚΚΕ και της Χ.Α.

Μ’ όλα ταύτα νομίζουν ή παριστάνουν πως πι-

στεύουν ότι βρισκόμαστε στην “κανονική” εποχή, που

το παίζαμε δεξιά - αριστερά, σοσιαλιστές και

(νεο)φιελεύθεροι, κάτι σαν “Ολυμπιακός - Παναθηναϊ-

κός”, με τους οπαδούς στις κερκίδες να “σκοτώνον-

ται” και τους ημέτερους να βολεύονται, χωρίς να

έχουν συνειδητοποιήσει σχεδόν άπαντες, πού βρί-

σκομαστε και πού πάμε.

Αυτό λέγεται απώλεια στίγματος και απώλεια προσα-

νατολισμού. Πάμε στη διαρκή απώλεια της εθνικής

μας κυριαρχίας, στην καταστροφή της πατρίδας μας,

- χειρότερη της μικρασιατικής- στην καταλήστευση

της κρατικής-εθνικής και ιδιωτικής περιουσίας μας,

στον εξανδραποδισμό των Ελλήνων, στην προσβολή

της ιστορίας μας, στον ευτελισμό της αξιοπρέπειάς

μας.

Ντροπή!

Ντροπή σε όλους μας· ακόμα και σε μας που διαφω-

νούμε μ’ αυτήν την καταστροφική ρότα, αφού δεν

μπορούμε “να τα βρούμε· και ν’ αντισταθούμε αποτε-

λεσματικά. Να πείσουμε και να συνεγείρουμε το λαό,

αλλά μένουμε προσκολλημένοι στις ιδεολογίες μας

(εντός και εκτός εισαγωγικών) και στις ιδεοληψίες

μας.

Παίζουμε παιχνίδια μικροσυμφερόντων και μεγαλο-

συμφερόντων, όταν η πατρίδα χάνεται· λεηλατείται!

Η Ελλάδα υφίσταται επίθεση ακόρεστων και αδίστα-

κτων αρπακτικών και ύπουλων και πανούργων απα-

τεώνων. Δεν το βλέπουμε; δεν το αισθανόμαστε και

παραμένουμε παθητικοί και αδιάφοροι αποδέκτες;

Πρέπει να θιγεί πιο χοντρά το εισόδημά μας, η σύν-

ταξή μας για ν’ αντιδράσουμε,  όπως τώρα με την

“επανάσταση της γραβάτας” και των μηχανοκίνητων

αγροτών;

Το “σύστημα” είναι πολυμήχανο και πολύτροπο. Χρη-

σιμοποιεί όταν “το καζάνι βράζει” ανακουφιστικές

βαλβίδες - σαν τις χύτρες ταχύτητος - θα βρει ίσως

τρόπους να καταστείλει - όχι πάντα δια της βίας - με

μικρές υποχωρήσεις και αναβολές, ή εκβιασμούς και

απειλές, ακόμα και εξαγορές τις κομματιασμένες τα-

ξικές αντιδράσεις.

Αυτές οι στιγμές είναι ιστορικές. Ναι, υπάρχει συνω-

μοσία, - ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε την - εναντίον

της πατρίδας μας. Σ’ αυτές τις ιστορικές στιγμές, πα-

ραμερίζουμε τις ιδεολογικές και ταξικές μας διαφο-

ρές και συστρατευόμαστε όλοι μας - καλά, πάντα

υπάρχουν εφιάλτες, κιοτήδες και ραγιάδες - συστρα-

τευόμαστε για τη σωτηρία της πατρίδας και του λαού

μας. Όπως το 1940-44! Όπως στο Αλβανικό μέτωπο

και στην Εθνική Αντίσταση, χωρίς τα λάθη που δια-

πράχθηκαν κι από τα οποία οφείλουμε να έχουμε δι-

δαχθεί. Όλοι οι Έλληνες μαζί. Άσχετα από

ιδεολογικές διαφορές, “ασχέτως παρελθόντων και
οραμάτων μέλλοντος” - όπως έγραφε η ιδρυτική δια-

κήρυξη του ΕΑΜ - (εντός εθνικών και δημοκρατικών

πλαισίων, βέβαια).

Αυτή είναι η ταυτότητά μας: Είμαστε Έλληνες και ως

Έλληνες είμαστε δημοκράτες και Άνθρωποι με Α κε-

φαλαίο.

Επιμύθιο: 1 Να σταματήσει το θέατρο του “αριστερού”

Τσίπρα και του “άκρως νεοφιλελεύθερου” ή “κεντρο-

δεξιού” Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς,

αγαπητοί αναγνώστες, αλλά εμένα μου δημιουργούν

το ολιγότερο αποτροπιασμό.

2) Να σταματήσει η δήθεν αντικειμενική(!) τηλεό-

ραση, κρατική και ιδιωτική, να παρουσιάζει τους

δήθεν αντίπαλους Συριζαίους και Νεοδημοκράτες.

Συνυπέγραψαν το 3ο μνημόνιο, ως γνήσιοι “ευρωπαϊ-

στές”, αυτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αν θέλουν αν-

τικειμενική αντιπαράθεση θέσεων, η μια θέση είναι η

ομοσπονδία2 ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - ΠΟΤΑΜΙ,

ΑΝ.ΕΛ. και η άλλη θέση είναι το ΚΚΕ, η ΛΑ.Ε., το

ΕΠΑΜ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. [αλήθεια τί θα γίνει με τη Χ.Α.;

να ξεκαθαρίσει τη θέση της και αυτή και η επίσημη

πολιτεία. Αν είναι φασιστικό ή εξωθεσμικό κόμμα ν’

απαγορευθεί· αν είναι εθνικιστικό - δημοκρατικό ν’ αν-

τιμετωπίζεται ισότιμα. Αντιπροσωπεύει 400 χιλιάδες

ψηφοφόρους(!)].

―――――――
1. σώστρα: “Επιθαλάσσια αρωγή”, με τυπική σύμβαση, (του αγγλι-

κόύ Loyd), που ορίζει τη συμφωνημένη αμοιβή ή κατά το ναυτικό

έθιμο, να σου “φάνε” το πλοίο.

2. Ομοσπονδία / Ομό-σπονδοι = έχουν κάνει από κοινού σπονδές -

όρκους και εν προκειμένω προς τους δανειστές του κουαρτέτο.

Εκδηλώσεις  των ΚΑΠΗ Μαρκοπού-
λου Σελ. 4

6ο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσο-
φίας στην Παλλήνη Σελ. 5

Μεγάλη κινητοποίηση των αγροτών
στα Μεσόγεια Σελ. 7

Αγιος Αντώνιος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Εκδηλώσεις για το εβραϊκό ολο-
καύτωμα (καρφί) Σελ. 9

Οδηγίες για τον ιό Zika Σελ. 10

Η Ελληνοπούλα με τα μεγάλα μάτια
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Συνεργατικά δίκτυα ανοιχτής καινο-
τομίας COINS Σελ. 12

Δημοτικός σύμβουλος ο Θωμάς
Πρόφης στο Κορωπί Σελ. 13

“Εκ Πυθ-αγορισμού, άρχεσθαι  & Ψευδο-

αγορισμού παύεσθαι Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Αποδοχές Γραμματέων και υπηρε-
σιακών παραγόντων Σελ. 16

Μειώσεις τελών ύδρευσης στη Λαυ-
ρεωτική Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Απώλεια στίγματος

Αναδάσωση  στο

Πευκωτό των 3Β

Αναδάσωση του «Πευκωτού» διοργανώνει την Κυριακή 7

Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο

ΣΚΑΙ, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού

(ΣΠΑΥ) και οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αναδάσωση θα πρέ-

πει να βρεθούν στο σημείο συνάντησης, στο τέρμα της

Οδού Κανελλοπούλου (στην μπάρα), στις 7 Φεβρουαρίου

στις 10.00 π.μ., όπου λεωφορεία του Δήμου θα τους μετα-

φέρουν στο σημείο της δεντροφύτευσης. 

Ειδικά οι μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών σχο-

λείων της πόλης, καλούνται να δηλώσουν ονομαστικά

συμμετοχή μέσω των σχολείων τους, προκειμένου να υιο-

θετήσουν κάποια δέντρα, να τα φυτεύσουν και στη συνέ-

χεια να συμβάλουν στη φροντίδα τους.

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει!

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, συνεδριάζει την

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 7μ.μ. με πρώτο

θέμα ημερήσιας διάταξης «Ενημέρωση επί των εξε-

λίξεων ιδιωτικοποίησης του Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης» και άλλα 14 θέματα.

Λεπτομέρειες στο

www.ebdomi.com προσεχή γεγονότα
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Πολλές φορές έχουμε δεχθεί παράπονα και

παραινέσεις από πολίτες που κατοικούν στο

Κίτσι, για εκείνη την “έρμη” ένταξη στο σχέ-

διο πόλης που περιμένουν δεκαετίες.

Για να ακριβολογήσουμε η διαδικασία πολε-

οδόμησης στο Κίτσι έχει ξεκινήσει από τον

Οκτώβριο του 2004 (αρ. φ. 899/8.10.04).

Εγινε το σχέδιο, παρουσιάστηκε στο Δημο-

τικό Συμβούλιο, έγιναν οι αναρτήσεις και οι

πρώτες ενστάσεις. Δεύτερη ανάρτηση, εν-

στάσεις και νέα απόφαση, τρίτη ανάρτηση

και νέα απόφαση.

Ετσι με την τρίτη ανάρτηση και εκδίκαση των

ενστάσεων (8.12.2012) ολοκληρώθηκε η δια-

δικασία.

Τη μελέτη έχει αναλάβει το μελετητικό γρα-

φείο του Εμμ. Λιανάκη Α.Ε. το οποίο έχει κι

αυτό ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχει

υποβάλλει το σχέδιο στο ΥΠΕΚΑ για υπο-

γραφή γεωλογικής μελέτης. Και εκεί ...κολ-

λήσαμε.

Και να σκεφθεί κανείς ότι μετά το ΥΠΕΚΑ θα

πρέπει να πάει στο Συμβούλιο της Επικρα-

τείας και μετά στον αρμόδιο Υπουργό για να

γίνει ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνή-

σεως).

Το Κίτσι δεν είναι πλέον το “χωριό” που ήταν

πριν δεκαπέντε χρόνια. Σιγά σιγά εξελίσσε-

ται σε αστική περιοχή με απαιτήσεις που δεν

υπάρχουν (δρόμοι, κοινόχρηστοι, χώροι

κ.λπ.).

Είναι αδήρητη ανάγκη να προχωρήσει το

σχέδιο και να ενταχθεί η περιοχή στο σχέδιο

για να σταματήσει αυτό το άναρχο οικιστικό

τοπίο.

Τα πράγματα όμως κατά πως δείχνουν δεν

είναι ευχάριστα. Κι αυτό γιατί από την ώρα

που πήγε ο φάκελος στο ΥΠΕΚΑ (σήμερα

Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δι-

κτύων) έχουν περάσει τρία χρόνια και ακόμα

βαλτώνει...

Κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του...

Με τον αντιδήμαρχο Νίκο Γιαννάκο που μι-

λήσαμε, μας είπε ότι το σχέδιο καθυστερεί

γιατί χρειάζεται οριοθέτηση του ρέματος.

Ομως η οριοθέτηση του ρέματος αφορά τη Β’

γειτονιά και όντως έχει πρόβλημα εκεί, γιατί

οι οριοθετήσεις ρεμάτων έχουν μακρύ

δρόμο... Πόσο μάλλον που αφορά δύο δή-

μους, αφού μπαίνει και στη Βάρη (Δήμος 3Β).

Η Α’ γειτονιά αφορά το “κέντρο” του Κιτσίου

και την περιοχή που χτίζεται το σχολείο.

Σήμερα στο Κίτσι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέ-

γερση ενός υπερσύγχρονου σχολικού συγ-

κροτήματος, που όμως για να το

προσεγγίσουν γονείς και μαθητές θα πρέπει

να ...κάνουν το σταυρό τους κάθε πρωί και

μεσημέρι, εφόσον η περιοχή βρίσκεται εκτός

σχεδίου και υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα

που κλείνουν την ορατότητα της κεντρικής

οδού Παπαγιαννοπούλου.

Ο Δήμος θα πρέπει να κινηθεί προς όλες τις

κατευθύνσεις, να πιέσει ασφυκτικά για να

επισπευθεί το σχέδιο και να πέσουν και τα

αυθαίρετα γιατί, μέχρι σήμερα ευτυχώς

έχουν συμβεί μόνο μικρά ατυχήματα...

Και θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα και

προς του αρμόδιους, Αντιπεριφερειάρχη

Πέτρο Φιλίππου και Περιφεριεάρχη Ρένα

Δούρου, το αρμόδιο Υπουργείο και προς τον

ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου που επιμένει στις

...διαπραγματεύσεις και δεν το ρίχνει, γιατί

σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, θα ανα-

λάβει ο καθένας τις ευθύνες του και θα είναι

πολύ βαριές...

Αννα Μπουζιάνη

Το Κίτσι θα περιμένει πολύ ακόμη την ένταξή του στο σχέδιο πόλης;...
Παρά το σύγχρονο σχολικό συγκρότημα που ετοιμάζεται, το Κίτσι βρίσκεται σε στασιμότητα πολεοδομικά

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή της

Ανατολικής Αττικής, στο διαγνωστικό κέντρο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑ-

ΓΝΩΣΗ στο Κορωπί, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα.

1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

3. ΥΠΕΡΗΧΩΝ & ΤRIPLEX ΣΩΜΑΤΟΣ

4. ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

5. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ

6. MAΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επίσης, κατόπιν προσυνενόησης, γίνονται και διακομιδές με ασθε-

νοφόρο.

Παρακαλείσθε να προσκομίσετε την παρούσα εξέταση σε επανέλεγχο.

Κ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ 10 & Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ.: 210 6020992 | Fax: 210 6020996 | emails: ps_diag@otenet.gr

Οποιος θέλει να δει ζωντανή ταινία ...τρόμου, δεν έχει παρά να πάει ένα μεσημέρι στο
Δημοτικό Σχολείο στο Κίτσι, την ώρα που πηγαίνουν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους
μέσα σ’ αυτό το στενάκι ούτε τεσσάρων μέτρων, διπλής κατεύθυνσης και τυφλής εξόδου
στην κεντρική οδό Παπαγιαννοπούλου...
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Σκύλος με Σπίτι
της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη

γράφει η Τζωρτζίνα Καλέργη

Μπορεί μια γάτα να γίνει φίλη με ένα σκύλο;
Πόσα μπορείς να καταφέρεις με μια δυνατή φιλία;
Είναι η αγάπη αρκετή για να αλλάξει τον κόσμο;

Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο.

Όλοι μαζί μπορούμε να φροντίσουμε τον συνάνθρωπό μας

ή τα ζώα που βρίσκονται γύρω από εμάς. Όλοι μαζί μπο-

ρούμε, αρκεί να το θέλουμε. Όλοι μαζί μπορούμε, με προ-

σπάθεια, υπομονή και πολλή δουλειά. Το αποτέλεσμα είναι

πάντοτε όμορφο και αξιοζήλευτο. Αυτό είναι το μήνυμα που

περνάει η συγκεκριμένη παράσταση που απευθύνεται κυ-

ρίως σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.

Ένας τεμπέλης σκύλος γίνεται φίλος με μια συμπονετική γάτα
που επιχειρεί να τον σώσει από την αυτοκαταστροφή του. Ζών-
τας σε μια υποβαθμισμένη περιοχή και με τη βοήθεια και των
άλλων ζώων θα καταφέρουν να κάνουν θαύματα και να αλλά-
ξουν τον τόπο τους, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο! Το συμβο-
λικό παραμύθι της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, ζωντανεύει
κάθε Σαββατοκύριακο στο Θέατρο Σταθμός στο Μεταξουργείο,
σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη. 
Μία παράσταση γεμάτη χιούμορ και ελπίδα για έναν κόσμο που
δεν χωράει φυλετικές και άλλες διακρίσεις. Μία παράσταση με
ηθοποιούς που φαίνεται ότι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν
τον καλύτερό τους εαυτό. Διπλό ρόλο στην παράσταση κατέχει
η ηθοποιός Στέλλα Γεωργουλέα, που ερμηνεύει τη σοφή κου-
κουβάγια καθώς και τον ρόλο του παπαγάλου που ξεχωρίζει για
την κινησιολογία του. Εντυπωσιακά και με έντονα χρώματα τα
κοστούμια της παράστασης αλλά και οι μάσκες της Δήμητρας
Καίσαρη.

Κάθε Σάββατο στις 3 μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 11.30

π.μ. στο Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Πλατεία

Καραϊσκάκη. Γενική είσοδος 10€.

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί στο

HOME-START HELLAS για στήριξη οικογενειών και στο

FAZOO για παροχή βοήθειας σε αδέσποτα ζώα.  

Η  «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ»  κόβει την Πρωτο-

χρονιάτικη πίτα της  την Κυριακή 31

Ιανουαρίου 2016 και ώρα: 19:00 στην

Αίθουσα του Συλλόγου. (Λ. Αθηνών –

Σουνίου 55, Κεντρική Πλατεία Κερα-

τέας)

Ο Σύλλογος, ευαισθητοποιημένος σε

κοινωνικά θέματα, δεν θα μπορούσε

να αγνοήσει την τεράστια ανθρωπι-

στική κρίση που στιγμάτισε τη χρονιά

που πέρασε και δεν είναι άλλη από το

προσφυγικό ζήτημα.

Για το λόγο αυτό αποφάσισε φέτος

συμβολικά να συνδυάσει την κοπή της

πίτας του με ανοιχτή συζήτηση με

θέμα: "EMEIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕ-
ΡΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ"

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

• Συζήτηση με τους: Γιώργο Γεωργιάδη

- δημοσιογράφο, Bakar Albakar - Σύριο

πρόσφυγα, εθελοντές διασώστες και

εκπρόσωπο των "Γιατρών Χωρίς Σύ-

νορα".

Συντονισμός: Άρης Χατζηγεωργίου

δημοσιογράφος

• Προβολή φωτογραφικού υλικού του

Σπύρου Τσακίρη.

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

• Μουσική και τραγούδια από τους: Αλ-

κιβιάδη, Οδυσσέα & Χάρη Κωνσταντό-

πουλο.

Την ημέρα της εκδήλωσης  συγκεν-

τρώνουν τρόφιμα στην αίθουσα του

Συλλόγου, τα οποία  θα σταλούν με τη

συνδρομή του: "Δ.Υ.Π.ΛΑ - Δίκτυο

Υποστήριξης Προσφύγων Λαυρεωτι-

κής" σε κέντρα υποδοχής προσφύγων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

240 Χρόνια 

Ι. Καποδίστριας

Πολιτιστική εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί στις 11

Φεβρουαρίου και ώρα

18:00 στο Μέγαρο της Πα-

λαιάς Βουλής των Ελλή-

νων (Σταδίου) για τον

εορτασμό των 240 χρόνων

από τη γέννηση του Ι. Κα-

ποδίστρια. Του Έλληνα δι-

πλωμάτη που άλλαξε το

ρου της Ευρωπαϊκής Ιστο-

ρίας.

Ένα όραμα που ξεκίνησε

από τον νεαρό υποψ. Δρα

Πολιτιστικής Διπλωματίας

Πέτρο Δ. Καψάσκη στην

πρόταση του οποίου η 11η

Φεβρουαρίου, ημέρα γεν-

νήσεως του πρώτου κυ-

βερνήτη της χώρας Ι.

Καποδίστρια, προτείνεται

να καθιερωθεί πανελλη-

νίως ως επετειακή ημέρα

αφιερωμένη στους Έλλη-

νες Διπλωματικούς Υπαλ-

λήλους του Υπουργείου

Εξωτερικών. 

Την εκδήλωση πραγματο-

ποιεί η Unesco Τ.Λ.Ε.Ε. με

την υποστήριξη των Πρε-

σβειών Ρωσίας και Ελβε-

τίας, του Εθνικού &

Ιστορικού Μουσείου  και

πολλών άλλων οργανι-

σμών.

O Σύλλογος “Ανοιξη” 

κόβει βασιλόπιτα

Το Δ.Σ,. του εξωραϊστικού - πολιτιστικού Συλλόγου

“Ανοιξη” περιοχή Κιτσίου του Δήμου Κρωπίας, θα

κόψει την βασιλόπιτα στις 7/2/16 και ώρα 11 το

πρωί στο χώρο τον Πνευματικού - Πολιτιστικού

Κέντρου Κιτσίου. 

ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επίσκεψη στο σταθμό της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας στο Μαρκόπουλο θα πραγματο-

ποιήσουν τα μέλη του ΚΑΠΗ, για ενημέ-

ρωση σε θέματα πυροπροστασίας στις

10:00 π.μ. Η μεταφορά θα γίνει δωρεάν με

πούλμαν.

Ώρα αναχώρησης: 

09:15 π.μ.από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

:09:30 π.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕΒΡΑΟΥΑΡΙΟΥ          .

Θεατρική Παράσταση: ''Σμύρνη μου αγαπη-
μένη'' σε κείμενο – σκηνοθεσία Μιμής Ντε-

νίση στο ''ΘΕΑΤΡΟΝ'' του Κέντρου

Πολιτισμού ''Ελληνικός Κόσμος''. Μία αρ-

χόντισσα της Σμύρνης θυμάται και νοσταλ-

γεί τη ζωή της στην Μικρά Ασία.

Ερμηνεύουν: Μιμή Ντενίση, Κώστας Βου-

τσάς, Τάσος Χαλκιάς, και πολλοί άλλοι

ηθοποιοί.

Τιμή εισητηρίου : 16 ευρώ

Τιμή μεταφοράς :  4  ευρώ

Ώρα αναχ.: 18:15  από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

18:30 μ.μ. από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μονοήμερη εκδρομή Λαγκάδια – Λεβίδι –

Ι.Μ. Κερνίτσας

Τιμή μεταφοράς: 12 ευρώ

Ώρα αναχ.: 07:30  και απο τα δυο ΚΑΠΗ

Εγγραφές: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-

σείο Αθηνών

Τιμή εισόδου: 3 ευρώ (για όσους έχουν

κάρτα πολιτισμού η είσοδος είναι δωρεάν).

Τιμή μεταφοράς: 4 ευρώ

Τιμή ξεναγού : 2 ευρώ

Ώρα αναχ.: 09:15 από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

09:30  από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου

Εγγραφές: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

- Χειροτεχνίας: Τετάρτη 10:30-12:30 π.μ.

-Γυμναστικής: Τρίτη και Πέμπτη 10:45-11:30  

-Προφορική αφήγηση: Τρίτη 11:30-12:30 

-Παραδοσιακών χορών: 

ΚΑΠΗ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ

-Γυμναστικής: Τρίτη και Πέμπτη 8:00-8:45,

8:45-9:30, 9:30-10:15 π.μ.

-Παραδοσιακών χορών: Πέμπτη 18:30-

20:00 μ.μ.

-Ψηφιδωτού-κατασκευής κοσμήματος: Σάβ-

βατο 10:30 π.μ.-12:00 μ.μ. 

-Πλεξίματος: Δευτέρα 17:00 – 18:30 μ.μ. 

Η ομάδα θα λειτουργεί με την ευγενική πα-

ρουσία της Τσακανίκας Μαρίας. 

ΚΑΠΗ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ: 

Τηλ.: 22990 22579 & 22990 22665 

e-mail: kapi.mar@hotmail.com

ΚΑΠΗ  ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Τηλ.: 22990 75311

Εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου
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Οι σοφιστές και η σύγχρονη σκέψη

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 στην Ομιλία με

θέμα: Οι σοφιστές και η σύγχρονη σκέψη, στο Ξε-

νοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο.

«Κριτική 
της Πλατωνικής πολιτείας

από τον Αριστοτέλη»

O Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσού οργανώνει

διάλεξη με θέμα: «Κριτική της Πλατωνικής πολι-
τείας από τον Αριστοτέλη», την Πέμπτη 4/2/16 και

ώρα 19.00, στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

(Πλατεία Γ. Καρύτση 8, Αθήνα).

Το θέμα θα αναπτύξει ο Πρόεδρος του Συλλόγου

και καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών, Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης.

Είσοδος Ελεύθερη

Υπεύθυνος οργάνωσης:
ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου

ΓΕΛ ΒΟΥΛΑΣ, τηλ. 210 8951.627, 210 9646.028, φορητό:

6937781003, Τηλεομοιοτυπία: 210 9659892

e-mail: mail@2lyk-voulas.att.sch.gr

Ξενάγηση στο αρχαιολογικό

Μουσείο Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο της χώρας,  στις

65 αίθουσες του οποίου φυλάσσονται και εκτίθενται θη-

σαυροί από όλη την Ελλάδα. 

Θα συναντηθούν στις 10.30 το πρωί στις σκάλες του

Μουσείου, που βρίσκεται στην Πατησίων 44

Δηλώσεις Γιώργος Σούλτος  6906468807  

email ena.drasi@gmail.com 

Η Ενωση Κρητών 3Β

κόβει βασιλόπιτα

Η Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

προσκαλεί στην ετήσια κοπή της πίτας, που θα

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31-1-2016 και ώρα

11:30 π.μ., στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας

Βούλας (Αγ. Ιωάννου).

Ένωση Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

Βουλιαγμένης & Λευκάδος 10, Βούλα, 

τηλ.: 6945 371750   

«Σχολικός εκφοβισμός -
Ασφαλές Διαδίκτυο»

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το ΝΠΔΔ “ΚΕΦΑΛΟΣ”,  σε συ-

νεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

και το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Λαυρεωτικής,  πραγματοποιούν

την  Παρασκευή  5  Φεβρουα-

ρίου 2016 και ώρα 18:00  στην

αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου

Δημοτικού Σχολείου Κερα-

τέας,  (οδός Σπύρου Μύριλα

2) Ημερίδα ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης  με θέμα:

«Σχολικός Εκφοβισμός –
Ασφαλές Διαδίκτυο»
Βασικός ομιλητής της ημερί-

δας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα, είναι ο Γεώργιος Κορ-

μάς   (Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος των

ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ).

Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κρίση αξιών,

όπως η Ελληνική, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει

άραγε μια πρόταση για να προσπεράσουμε τις ξεπε-

ρασμένες συμπεριφορές που ανακυκλώνουν την δυ-

στυχία. 

Και όμως υπάρχει πρόταση και είναι συγκεκριμένη:

το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του

Αθηναίου φιλοσόφου Επίκουρου, που εκφράζει με

τον απλούστερο αλλά και αρτιότερο τρόπο την δια-

χρονική, θεωρητική και πρακτική, μέθοδο προσέγγι-

σης της ευδαιμονίας, ακόμη και σε δύσκολους

καιρούς.

Έτσι, για 6η συνεχή χρονιά ο Δήμος Παλλήνης και

οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών»

και «Κήπος Θεσσαλονίκης» καλούν σκεπτόμενους

πολίτες, που πρεσβεύουν ότι η σημερινή κρίση μπο-

ρεί να αντιμετωπιστεί από τον καθένα χωριστά αλλά

και συνεργατικά, να προσέλθουν με ελεύθερη είσοδο

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

(Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας),  το Σάββατο 6

και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, για να παρα-

κολουθήσουν ένα συνέδριο που αφορά την  φιλοσο-

φική επιστημονική και ανθρωπιστική σκέψη του

Επίκουρου. 

Το Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

αποτελεί  το μοναδικό φιλοσοφικό συνέδριο στην Ελ-

λάδα, που από το 2011 έχει καθιερωθεί ως ετήσιος

θεσμός από τον κόσμο και όχι από την κορυφή. Το

Συμπόσιο διοργανώνεται στον τόπο καταγωγής του

Αθηναίου φιλοσόφου Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο

Γαργηττού, που ταυτίζεται με τμήμα του σημερινού

Δήμου Παλλήνης. 

Στο φετινό Συμπόσιο θα αναδειχθεί η πρόταση της

Επικούρειας φιλοσοφίας για την κοινή ωφέλεια, την

συμφωνημένη δικαιοσύνη και την χαρά της ζωής,

που βιώνεται με ελεύθερη σκέψη, φρόνηση, αρετή

και φιλία, μέσα από σημαντικές ομιλίες, όπως του κα-

θηγητή Θεοδόση Τάσσιου, αλλά και μέσα από πρω-

τοποριακές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, όπως του

συνθέτη Δρ. Αθανάσιου Σίμογλου, που μελοποίησε

τον μεγάλο ποιητή Καβάφη.

Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ευκαιρία για μια βιω-

ματική προσέγγιση της Επικούρειας Φιλοσοφίας

μέσα από το 6ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας

Φιλοσοφίας, στις 6 και 7 Φεβρουαρίου στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

Γιατί στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τους εαυτούς

μας και τον κόσμο προς το καλύτερο.

Οι εργασίες του συμποσίου αρχίζουν το Σάββατο 6

Φεβρουαρίου στις 5.30 μ.μ. και θα αναπτυχθούν οι

παρακάτω ενότητες, με διάφορες ομιλίες σε κάθε

ενότητα: 

Ενότ. Α: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

Ενότ. Β: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΕOY

Ενότ. Γ: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ στον ΩΦΕΛΙΜΙΣΜΟ

Ενότ. Δ: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙOY

Την Κυριακή 7/2 αρχίζουν στις 10 το πρωί με τις πα-

ρακάτω ενότητες:

Εν. Ε: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Εν. Στ: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εν. Ζ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ της ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Περισσότερα: www.ebdomi.com, www. epicuros.gr

Επικοινωνία: Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα Δήμου Παλ-

λήνης, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Γέρακας, Τηλέ-

φωνο επικοινωνίας:  210-6619337

“Η έννοια του προσώπου
στο θεατρικό έργο”

Η “Ανοιχτή Τέχνη”, σεμινάρια-διαλέξεις-δράσεις για τις
τέχνες και τον πολιτισμό” προσκαλεί όλες και όλους που

ασχολούνται με το θέατρο σε μια σημαντική διάλεξη ενός

απ’ τους κορυφαίους Έλληνες δραματουργούς, του Βασίλη

Κατσικονούρη (Το Γάλα, Το μπουφάν της Χάρλεϋ, Καγ-

κουρώ κ.α)

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί: Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2016, Ώρα  18:30 στην “Ανοιχτή Τέχνη” (Φιλελλήνων &

Ναυάρχου Νικοδήμου 2, Σύνταγμα) με θέμα: “Η έννοια του
προσώπου στο θεατρικό έργο”. Μια ελαφρώς μεταφυσική

διαδικασία. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Είσοδος: Ελεύθερη

Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνείτε στο:  210 32 27 188 ή

δηλώστε συμμετοχή στην διεύθυνση: info@anoixtitexni.gr

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

6-2-2016: «Ραγίζει απόψε η καρδιά»: αφιέρωμα στον Νίκο

Παπάζογλου.

6o Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας στην Παλλήνη
«Η ανθρωπιστική φιλοσοφία που αρμόζει σε μια Ελλάδα που αλλάζει»

Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β

την Τρίτη 26/1 με σημαντικά θέματα για την εξέλιξη

του Δήμου.

O δημοτικός σύμβουλος Παρ. Δρόσος, έβαλε το θέμα

με τις ταμπέλες που αναρτούν οι επαγγελματίες για

να κοινοποιούν την επιχείρησή τους και που τους πη-

γαίνουν πρόστιμα και μάλιστα τσουχτερά: «Ταμπέλες
ανεβοκατεβαίνουν. Εχουμε γίνει γραφικοί με τις ταμ-
πέλες». 

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι η υπηρεσία πρώτα ενημερώ-

νει τον επαγγελματία και αν δεν προχωρήσει στο ξή-

λωμα, μετά και από δέυτερη ειδοποίηση, κόβει

πρόστιμο.

Σταθμός Συνεργείων του Δήμου

Επίσης ο Παρ. Δρόσος ζήτησε ενημέρωση για το οικόπεδο

δίπλα από το My Market που γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο μας, ότι υπάλληλοι του Δήμου μετρούσαν και επιβε-

βαιώνεται ότι πράγματι, οι μετρήσεις έγιναν προκειμένου

να δουν αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει σταθμός συνερ-

γείων του Δήμου.

Ο δήμαρχος απάντησε ότι πράγματι συζητούν για εγκατά-

σταση των συνεργείων του Δήμου εκεί, εφόσον εξασφαλί-

σουν τα τετραγωνικά που χρειάζονται. Υπάρχει ιδιοκτησία

1700μ. αλλά δεν επαρκεί. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο

γήπεδο 2.400 μ. που ανήκει στο ναό των Εισοδίων της Πα-

ναγίας στη Βάρη. Η περιοχή είναι γενικής κατοικίας και επι-

τρέπεται αυτή η χρήση και ίσως είναι ο μοναδικός στο

Δήμο. Αν τα βρουν με την εκκλησία και κάνουν ανταλλαγή

θα προχωρήσουν.

Οπως εξήγησε ο δήμαρχος γίνεται μελέτη Περιβαλλοντι-

κών Ορων να μεταφερθούν τα συνεργεία του Δήμου και

ένα “Πράσινο Σημείο” τύπου Γ. Θα είναι υπόσκαφα και δεν

θα ενοχλούν καθόλου την περιοχή.

Δωρεές για μελέτες

Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν έξι μελέτες για έξι αντίστοιχα

έργα που θα γίνουν στο Δήμο, οι οποίες παρέχονται δω-

ρεάν στο Δήμο.

Οπως αναφέρθηκε προϋπολογίζονται σε ύψος 800.000

ευρώ στο σύνολό τους και επειδή έχουν ακουστεί διάφορα

όσον αφορά τις δωρεές, άλλωστε το έχει πει και ο αρχέ-

γονος σοφός λαός μας, “φοβού τους Δαναούς και δώρα φέ-
ροντες”, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο θα τον

έχει ο Δήμος και οι μελέτες θα γίνουν υπό την επίβλεψη

της Τεχνικής Υπηρεσίας  βάσει του άρθρου 29 του Ν.

4014/11.  

Σημείωσε δε χαρακτηριστικά:

«Επειδή το θέμα έχει φτάσει
και έχει διερευνηθεί και από
τους Επιθεωρητές Δημόσιας
Διοίκησης (από καλοθελη-

τές...), δεν θέλω να προκατα-
βάλω το αποτέλεσμα, αλλά
αυτές οι πολιτικές που εξοι-
κονομούν πόρους καθότι
υπάρχουν επώνυμοι και έχον-
τες και χρήματα και διάθεση
να βοηθήσουν τη Δημοτική διαδικασία, δεν υπάρχει τίποτα
κρυφό.  Μάλιστα ήρθαν οι εισηγήσεις τριων μελετών από
τους εκπροσώπους των χορηγών-δωρητών και εγώ τις επέ-
στρεψα πίσω σημειώνοντας ότι αν επιθυμείτε να τις υπο-
γράψουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας δεν έχω κανένα
πρόβλημα, όμως για να αποφύγουμε την πολιτική σπέ-
κουλα θα επιθυμούσα να αναγράφεται και το όνομά σας. 
Ετσι μπορούν άπαντες να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που
δίνουν 400.000 ευρώ για τις μελέτες.
Οι μελέτες όπως εξήγησε ο δήμαρχος, έχουν τα στοιχεία

που ο Δήμος έχει ζητήσει, μετά από εισήγηση των τεχνικών

υπηρεσιών (τι επιθυμούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να μελε-

τηθεί, τεχνική περιγραφή κ.λπ.) και ότι οι μελετητές θα πρέ-

πει να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο. Στις μελέτες αυτές

προδιαγράφεται το μελετητικό αντικείμενο και ποιος θα

είναι ο επιβλέπων μηχανικός από το Δήμο. Αυτές οι προ-

διαγραφές διαβιβάστηκαν στους δωρητές οι οποίοι αντα-

ποκρίθηκαν στις προδιαγραφές του Δήμου.

Οι μελέτες και οι δωρητές

Η πρώτη μελέτη αφορά την ανάπλαση της Πλατείας Νυμ-

φών στη Βουλιαγμένη και δωρητής είναι ο Γ. Προκοπίου.

Οπως ελέχθη η κάθε μελέτη θα εγκρίνεται από Οικονομική

Επιτροπή για να κάνει αποδοχή, και πάντα με την εισήγηση

της Τεχνικής Υπηρεσίας, τόνισε ο Δήμαρχος.

― “Νέος Παιδικός Σταθμός Βούλας” (Ηρακλειδών και Αλε-

ξάνδρας) κοντά στην ήδη υπάρχοντα σταθμό, με χορηγό

τον Γ. Προκοπίου.

7. Νέο κτήριο Νηπιαγωγείου και Βρεφονηπιακού Σταθμού

Βουλιαγμένης, στο ήδη υπάρχον κληροδότημα το οποίο

όμως θα κατεδαφιστεί και θα ανεγερθεί νέο. Τη μελέτη

προσφέρει ο Θ. Μαρτίνος.

― Αθλητικές Εγκαταστάσεις και πολιτιστικός χώρος στο

Δίλοφο Βάρης στο Οικοδομικό Τετράγωνο 9. Τη χρηματο-

δότηση έχει αναλάβει ο Γ. Προκοπίου.

― Κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βου-

λιαγμένης, την οποία έχει αναλάβει η εταιρεία ΝΑΜΑ και

χρηματοδοτεί ο Θ. Μαρτίνος.

― “Ειδική μελέτη για την δασολογική αξιολόγηση αδόμη-

των οικοπέδων της Δ.Ε. Βουλιαγμένης”. εχει αναλάβει ο

Θ. Μαρτίνος.

Ο επικεφαλής της “Ριζοσπα-

στικής Κίνησης” Θάνος Μα-

τόπουλος έβαλε κάποιες

αμιφοβολίες στο τραπέζι για

τους δωρητές. Σημείωσε

πρωτίστως ότι «το σύνηθες
είναι τις μελέτες να αναλαμ-
βάνουν μηχανικοί του Δημο-
σίου και να περνάνε από
έγκριση» και στη συνέχεια

προβληματίστηκε ως προς

τους δωρητές: «Καλό είναι  να προσέχουμε και ποιοι κά-
νουν τις δωρεές. Ειδικά για τον κύριο Προκοπίου, που μας
έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, πιστεύω ότι δεν είναι
ένας άνθρωπος που έχει άδολα αισθήματα. Κοιτάζει την
προσωπική του προβολή αλλά και την οικονομική του ανά-
πτυξη.  Δεν ξέρω τί μπορεί να υποκρύπτει αυτό, με προβλη-
ματίζει πάρα πολύ και θα ήθελα να παρακολουθήσω τη
διαδικασία και πώς θα εξελιχθεί».
Ο  δήμαρχος δεσμεύθηκε, μετά από πρόταση του Θ. Ματό-

πουλου,  ότι τις μελέτες θα παραλάβει οριστικά το Δημο-

τικό Συμβούλιο. Θα ασκήσει τα καθήκοντα της Οικονομικής

Επιτροπής το Δ.Σ.

Οσον αφορά τα σχόλια του Ματόπουλου για τον Προκοπίου

τόνισε ότι εδώ πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, σημει-

ώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ φίλος του Προκοπίου ούτε

και θα γίνει. Ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος.

Οσο για τις καταγγελίες αυθαιρέτων του “Καστέλλο” ιδιο-

κτησίας του Προκοπίου, δήλωσε ότι ο φάκελος έχει διαβι-

βαστεί στον εισαγγελέα με δική του υπογραφή και όσον

αφορά το κτίσμα πήρε άδεια συνέχισης εργασιών, όσο για

τα εξωτερικά είναι σε παύση εργασιών.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημ. Κιούκης κατέθεσε την θετική

του ψήφο δηλώνοντας: «Η μυστικότητα που είχε περιβάλει
το θέμα, μας είχε πράγματι δημιουργήσει αμφιβολίες. Σή-
μερα μ’ αυτά που μας είπε ο δήμαρχος και προσωπικά γνω-
ρίζοντας τον τρόπο και την ποιότητα αυτών των ανθρώπων,
που όπως είπε και ο δήμαρχος βρίσκονται σε ένα άλλο επί-
πεδο, δεν έχω αμφιβολία ότι τα καλύτερα μελετητικά γρα-
φεία θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την πόλη μας».

Των μελετών θα ακολουθήσουν οι υλοποιήσεις των έργων,

που σήμερα ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα εξευρεθούν τα

κονδύλια. Πιθανόν να υπάρξουν νέοι δωρητές ή ακόμα και

οι ίδιοι που θα επιχορηγήσουν και την υλοποίησή τους.

Αυτά προέκυψαν άλλωστε από τη συζήτηση του Δημάρχου

με τον Θ. Ματόπουλο όταν εξέφρασε τον προβληματισμό

του.

Αννα Μπουζιάνη

«Παιδική Κακοποίηση» 

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα: «Παι-
δική Κακοποίηση - παραμέληση: Αναγνώριση, αντιμε-
τώπιση και διαχείριση περιστατικών στη σχολική
κοινότητα» διοργανώνει το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου

Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου. Το

σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και θα πραγ-

ματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ψυχικής

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας

του Παιδιού από την Ψυχολόγο του Τμήματος Κοινωνι-

κής Πολιτικής του Δήμου, Πίκη Ανθούσα.

Οπως σημειώνει το δελτίο Τύπου, το σεμινάριο αυτό θα

αποτελέσει το πρώτο από μία σειρά σεμιναρίων και ομι-

λιών που θα αντιμετωπίζουν ζητήματα και ερωτήματα

που απασχολούν εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου κύκλου: 

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 και Παρασκευή, 26

Φεβρουαρίου 2016, Ώρες: 14.00 έως 17.00

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10/2/2016, στο email 

apiki@vvv.gov.gr αναφέροντας:

Αρμόδια Υπάλληλος Πίκη Ανθούσα τηλ. 2132019907   

Μελέτες από δωρητές για μεγάλα έργα στο Δήμο 3Β
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Η επίθεση στο Ασφαλιστικό
είναι αιτία πολέμου!

Να μην περάσει το νέο έγκλημα.

Να μη μας πιάσουν στον ύπνο. 

Από τη στάση μας και τη συμμετοχή μας στους αγώνες

θα εξαρτηθεί η έκβαση της μάχης.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει για ψήφιση η κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το επόμενο διάστημα, με τις ευλο-

γίες του ΣΕΒ και της ΕΕ, αποτελεί την ταφόπλακα των

ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, τη διάλυση του όποιου κοι-

νωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης έχει απομείνει.

Το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τους συνταξιού-

χους, αλλά αντίθετα και όλες τις επόμενες γενιές ερ-

γαζομένων και ανέργων. Αφορά το φάρμακο, το

γιατρό, το επίδομα ασθενείας, τις ιατρικές εξετάσεις,

τις παροχές Υγειάς και Πρόνοιας συνολικά.

Προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη λογική του διαίρει

και βασίλευε τη στιγμή που κυβέρνηση-εργοδότες-ΕΕ

ενιαία σχεδιάζουν την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δι-

καιώματα, στο δικαίωμα της Κοινωνικής Ασφάλισης,

με νέες μειώσεις στις συντάξεις, αύξηση των ορίων

ηλικίας μέχρι τα βαθιά γεράματα, με μείωση των κοι-

νωνικών παροχών στην Υγεία και την Πρόνοια!

Η φροντίδα για την Υγεία, την Πρόνοια, τις συντάξεις

είναι δικαίωμα του λαού, βασικό συστατικό της ανά-

πτυξης και της κοινωνικής προόδου. Καλούμε τους ερ-

γαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία σε διαρκή

επαγρύπνηση.

Να αγωνιστούμε για δημόσια, καθολική, υποχρεωτική

Κοινωνική Ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συ-

στήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα περιλαμβά-

νει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες

πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές

και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εκ-

φράζει ομόφωνα την αμέριστη συμπα-

ράσταση της, στον δίκαιο αγώνα

επιβίωσης που δίνουν οι Αγρότες.

Είναι γνωστό, ότι όλοι όσοι μελετούν

σοβαρά τις δυνατότητες ανάκαμψης

και εξόδου από την κρίση, συμφωνούν

και καταλήγουν ότι η πρωτογενής πα-

ραγωγή είναι ένας από τους δύο ή

τρείς πυλώνες, στους οποίους μπο-

ρούμε να βασιστούμε. Όμως, αντίθετα

με την κοινή λογική, επιβάλλεται μία

σειρά φορολογικών και ασφαλιστικών

μέτρων, που καθιστούν αυτόν τον πυ-

λώνα ανενεργό, ακυρώνουν τις δυνα-

τότητές του και καταδικάζουν τον

Αγροτικό κόσμο σε μαρασμό και πιθα-

νότατα σε αφανισμό.

Για ποια, λοιπόν, Αγροτική Ανάπτυξη

μπορούμε να μιλάμε και να εργαζόμα-

στε, όταν η πολιτεία φαίνεται να μην

κατανοεί τα αυτονόητα.

Είμαστε στο πλευρό των Αγροτών για

την ανατροπή των μέτρων και θα συμ-

μετάσχουμε σε όποιες κινητοποιήσεις

αποφασίσουν τα τοπικά συντονιστικά

τους όργανα.   

 Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

Νικολακόπουλος Τάσος

Τα Μέλη

Νικολακόπουλος Τάσος

Δρίτσας  Χρίστος

Μυλωνάς Σταμάτης

Νικολάου Κώστας

Νικολάου Παναγιώτης

Ορφανός   Δημήτριος

Στάθης     Λεωνίδας

Τσακίρης  Μιχάλης

Χασιώτης  Σταμάτης

"το νέο ασφαλιστικό ν/σχ
και οι επιπτώσεις του"

Μας λένε ξανά: “το σύστημα δεν είναι βιώσιμο”,

“φταίνε οι μεγάλες παροχές και οι μεγάλες συντά-

ξεις που έδιναν το ταμεία” - δηλαδή μια άλλη εκ-

δοχή του "μαζί τα φάγαμε"

Στο όνομα του «βιώσιμου» ασφαλιστικού, μας κά-

νουν το βίο-αβίωτο. Δεν λένε κουβέντα για τους

πραγματικούς ληστές των ταμείων μας: κράτος-

τράπεζες- εργοδότες.

Όμως στην καταιγίδα που τα σαρώνει όλα, πρέπει

να συναντηθούμε όλοι μαζί. 

Γι’ αυτό σας καλούμε στην εκδήλωση-συζήτηση  την

Κυριακή 31/1/16 στο Σινέ "Άρτεμις" στο Μαρκό-

πουλο, στις 11 π.μ. με θέμα:  "το νέο ασφαλιστικό
ν/σχ και οι επιπτώσεις του"
με ομιλητές τους: 

➢ Σταυρόπουλο Τάσο, Πρόεδρο Πανελ/νιας Ένω-

σης Συνταξ/χων  Εκπ/κών,  

➢ Κουρούκλη  Αντώνη,  Πρόεδρο Πανελ/νιας Ομο-

σπονδίας Προσωπικού στα Ασφαλιστικά ταμεία.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ   

Τη “σκυτάλη” των κινητοποιήσεων

πήραν οι αγρότες των Μεσογείων και

βγήκαν στους δρόμους την Τετάρτη

27 Ιανουαρίου κλείνοντας τον κόμβο

Παιανίας - Μαρκοπούλου.

Τα Μεσόγεια διαθέτουν μεγάλο δυ-

ναμικό από αγρότες, κτηνοτρόφους

κυρίως στους Δήμους Παιανίας, Σπά-

των, Κορωπίου, Μαρκοπούλου, Σαρω-

νικού (Καλυβίων και Κερατέας).

Οπως και οι αγρότες πανελλαδικά,

πλήττονται και οι αγρότες των Μεσο-

γείων γι’ αυτό παράταξαν πάνω από

250 τρακτέρ στη λεωφόρο και επί δύο

ημέρες δήλωσαν την αντίδρασή τους

στα μέτρα που προωθεί να ψηφίσει η

κυβέρνηση.

Οπως δήλωσε στον “αγρότυπο” ο τ.

πρόεδρος του Αμπελουργικού Συνε-

ταιρισμού Σπάτων, Αναστάσιος Φράγ-

κος, τα αιτήματά τους είναι:

― Ο πρώτος λόγος είναι το Ασφαλι-

στικό. Ανεβαίνουν στο πολλαπλάσιο

οι ασφαλιστικές μας εισφορές. Για

έναν αγρότη και την σύζυγό του που

απασχολείται και αυτή με τα αγρο-

τικά χρειάζονται 5.000 ευρώ τον

χρόνο. 

― Το δεύτερο είναι το φορολογικό

που αποφάσισαν φορολόγηση 26%,

από το πρώτο ευρώ. Αν υπολογί-

σουμε ένα καθαρό εισόδημα της

τάξης των 10.000 ευρώ και 26% φόρο

είναι 2.600, συν 5.000 που είπαμε ότι

χρειάζεσαι για να ασφαλιστείς πάμε

στις 7.600 ευρώ. Τα 2.400 ευρώ μέ-

νουν λοιπόν

σε μια οικογέ-

νεια για να

ζήσει. Συν την

προκαταβολή

φόρου που

ήταν 55%

φέτος και του

χρόνου θα

πάει στο 100%

αντιλαμβάνε-

στε την κατά-

σταση. 

― Το τρίτο

αφορά τον φόρο που μας έβαλαν στο

κρασί, τα 20 λεπτά. Αν βάλεις την

τιμή του κρασιού συν τα 20 λεπτά,

βάζουν ΦΠΑ σε όλο το ποσό δηλαδή

και στον φόρο ΦΠΑ, φόρο πάνω στον

φόρο.

Ειδικό αίτημα των αγροτών της πε-

ριοχής, στην οποία ως κυρία καλλιέρ-

γεια είναι το σταφύλι, οπου διατίθεται

για παραγωγή κρασιού είναι η από-

συρση και του ειδικού φόρου κατα-

νάλωσης που φτάνει τα 0,20 λεπτά

ανά λίτρο και το οποίο ήταν αντισταθ-

μιστικό μέτρο για την μη αύξηση του

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Ο εκπρόσωπος των αγροτών των Με-

σογείων Γιώργος Μιχάλης, χαρακτή-

ρισε τους αγρότες «εξιλαστήρια

θύματα» του φορολογικού συστήμα-

τος και όπως λένε, σε κάθε καινούρ-

γιο φορολογικό νομοσχέδιο

βρίσκονται συνεχώς στο μάτι του κυ-

κλώνα για φοροεισπρακτικούς σκο-

πούς.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-

σμού Κορωπίου, Σταμάτης Γεωργάκης

δήλωσε στον “agrotypo.gr”: «Εδώ

έχουμε τρεις βάρδιες ημερησίως,

τώρα είμαστε εδώ με τον κ. Κολαβα-

σίλη και άλλους εκπροσώπους συνε-

ταιρισμών. Έχουμε πει στην αστυνομία

ότι για οποιαδήποτε απόφαση κλεισί-

ματος του δρόμου θα ενημερώσουμε

εγκαίρως. Κάθε βράδυ στις οκτώ συνε-

δριάζουμε και παίρνουμε αποφάσεις

για την επόμενη ημέρα. Οι αποφάσεις

λαμβάνονται καθημερινά από τους εκ-

προσώπους του συντονιστικού μας».

To Συντονιστικό τους όργανο αποφά-

σισε να παραμείνουν στην ίδια θέση

για τις επόμενες ημέρες και θα συνε-

δριάζουν συχνά προκειμένου να απο-

φασίσουν για τις παραπέρα κινήσεις.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν οι

Αμπελουργικοί Συνεταιρισμοί Σπάτων

& Παιανίας, ο Αγροτικός Οινοποιητι-

κός Συν/σμός Κορωπίου, οι Αγροτικοί

Συν/σμοί Μαρκοπούλου, Κερατέας,

Σπάτων, Παιανίας, Καλυβίων – Σαρω-

νικού, ο Συν/σμός ΜΑΡΚΟ και η

Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα

Αττικής (ΕΝΟΑΑ).

Αννα Μπουζιάνη

Μεγάλη κινητοποίηση 

αγροτών και στα Μεσόγεια

“Αντίθετα με την κοινή λογική, επιβάλλεται μία σειρά 
φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων”

Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαρκοπούλου
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Ο  Αντώνιος μαζί με τον Αθανάσιο, αγωνι-

στές της Ορθοδοξίας και οι δύο, από την

Εκκλησία μας καταγράφονται σαν οι Άγιοι

του  πρώιμου αιγυπτιακού χριστιανισμού.      

Ο Αντώνιος γεννήθηκε γύρω το 251 στην

Κόμα της Μέμφιδος της Αιγύπτου. Για τον

βίο του,  τα όσα ξέρομε είναι σκόρπια και

ασαφή.

Σε κάθε βήμα, ένας θρύλος έρχεται και  θε-

ριεύει στο μύθο και στην παράδοση με τις

όσες λαϊκές εκτροπές μπορούν ανεύθυνα

να δοθούν. Η αλήθεια πάντως προσγειώνε-

ται σε όσα  από τη ζωή του  μπόρεσε  μετά

το θάνατό του να  συνάξει και να αποσώσει,

ο επίσκοπος Αλεξανδρείας, Αθανάσιος, ο

και μετέπειτα   Άγιος, στο «Βίος και πολι-
τεία  του οσίου πατρός ημών Αντωνίου».  
Η οικογένειά του Αντωνίου  ήταν εύπορη.

Οι γονείς του χριστιανοί.  Μεγάλωσε  στην

Αίγυπτο.  Ως γλώσσα μιλούσε την  κοπτική.

Στην Αίγυπτο  το πρώτο μέλημα κάθε νέου

και ιδίως ευπόρου ήταν η παιδεία και η μά-

θηση. Αυτά όμως για τον Αντώνιο ήταν έξω

από τις επιθυμίες του. Δεν μαθήτευσε ποτέ

σε σχολείο, ποτέ κάτι δεν σπούδασε.  Σύ-

χναζε στους ναούς και από εκεί μέσα,

μόνος του μελέτησε και έμαθε τα ιερά

γράμματα και καμάρωνε μάλιστα  που τα

ήξερε όλα απ΄έξω. 

Ήταν μόλις 18-20 χρονών, όταν έχασε τους

γονείς του. Έχοντας μπροστά του την εν-

τολή του Χριστού «Πώλησον τα υπάρχοντα
σου  και δος πτωχοίς», πούλησε ολόκληρη

την πατρική του περιουσία, την μοίρασε

στους φτωχούς, αφού κάτι το ελάχιστο

κράτησε για τη συντήρησή του.  Από την

παράδοση ακόμη  μαθαίνομε, πως σε συνέ-

χεια  εμπιστεύτηκε  την μικρότερη του

αδελφή να μεγαλώσει σε φιλικό του ‘’παρ-

θενώνα’’(;).  

Κατά τον ιστορικό Δημήτριο Κυρτάτα από

το πανεπιστήμιο της Κρήτης, φέρεται  να

έχει  εγκαταλείψει τα εγκόσμια,  και όλα τα

ωραία και αγαθά  του πολιτισμού, και  για

25 χρόνια να “ενταφιάζεται” διακονώντας

τον απόλυτο ασκητισμό. Αυτό  το “ενταφιά-

ζεται” από την παράδοση  ακούγεται να  κο-

ρυφώνεται  σε  ένα πραγματικό τάφο

νεκροταφείου, όπου μέσα και εν ζωή  αυτό-

βουλα χώθηκε. Εκεί για να συντηρηθεί κάθε

τόσο, ένας  φίλος,  τού έφερνε ξερό ψωμί

και νερό.

Στον τάφο μέσα λέγεται πως έμεινε 25 χρό-

νια όπου και: «βίωσε τον σωματικό πόνο
που προκαλούσε μόνος του στον εαυτό
του, χαρακτηρίζοντάς τον ως δαιμονική επί-
θεση. Από  τότε δε άρχισε να βυθίζεται
στους   εσωτερικούς   του   διαλογι-
σμούς, παλεύοντας με τους πειρασμούς της
ίδιας του της σάρκας στη μορφή συνομιλίας
με τους δαίμονες.  Κάποια στιγμή μάλιστα
πίστεψε, ότι τον επισκέφτηκε ο ίδιος Σατα-
νάς. Ο Αντώνιος   τότε είχε σπεύσει να τον
ρωτήσει,  γιατί ενοχλούσε τους μοναχούς.
Και  τότε ο Σατανάς αρνήθηκε την κατηγο-
ρία  και υποστήριξε πως  οι μοναχοί φταίνε
που  πέφτουν μόνοι τους σε ταραχή και
στον πειρασμό».
Κατά μια άλλη εκδοχή, από αυτά τα 25 χρό-

νια, μόνο τα πέντε χρόνια  έμεινε  στον

τάφο και  τα 20  της απομόνωσής του τα πέ-

ρασε ασκητεύοντας  σε ένα απομακρυ-

σμένο έρημο σπήλαιο. Εκεί πάλι, κάθε έξη

μήνες δεχόταν κάποιο φίλο του,  μόνο για

νερό και ξερό ψωμί.                     

Κοντά του όμως, όταν μαθεύτηκε η αγιο-

σύνη του, μαζεύονταν πλήθη κόσμου για να

ακούν τους λόγους του και να δέχονται τις

δια της πίστεως  και πειθούς θεραπείες του.

Πάντοτε όμως καίτοι απόμακρος, μέσα από

την ερημιά του, τον πονούσαν  τα πράγματα

της Ορθοδοξίας.    

Λέγεται ότι το 311 κατά τους διωγμούς του

Ρωμαίου Μαξιμίνου στην Αίγυπτο,  εγκατέ-

λειψε την σκήτη του, κατέβηκε στην Αλε-

ξάνδρεια και αγωνίστηκε μαζί με τους

άλλους χριστιανούς για την δογματική Ορ-

θοδοξία. Ζήλευε μάλιστα την ευτυχία των

Χριστιανών, όταν τους   εδίδετο  η ευκαιρία

του θυσιαστικού μαρτυρικού θανάτου.

Είχε συμπληρώσει τα εξήντα του χρόνια,

όταν ο αυτοκράτορας της Ρώμης, Κωνσταν-

τίνος ο Μέγας, με διάταγμα  απαγόρευσε

και σταμάτησε τους διωγμούς κατά των Χρι-

στιανών. Αλλά η  μεγάλη αυτή στιγμή της

χριστιανοσύνης  εκ των πραγμάτων φαίνε-

ται πως δεν μπόρεσε να του δώσει την χαρά

που μόνο στη μαρτυρική  θυσία επιθυμούσε

να βρεί. Έτσι   πάλι  κατά τον Κυρτάτα,  τον

παραπάνω ιστορικό συγγραφέα, αλλά και

κατά το οικείο λήμμα των  εγκυκλοπαιδικών

λεξικών  “Ηλιος” και “Πάπυρος Λαρούς

Μπριτάννικα”,  επιδόθηκε στον αργό θάνατο

δια του αυτο-βασανισμού, αντιμετωπίζον-

τας στωικά και πολεμώντας κάθε  μαρτύριο

σάρκας και ψυχής.  

Στη νέα του αυτή αναχώρηση από τα εγκό-

σμια αναγκαστικά κατέφυγε κοντά στην

Ερυθρά θάλασσα, στο όρος Καολξίμ, γιατί

η παλιά του σκήτη είχε καταληφθεί από άλ-

λους  ερημίτες.    

Αλλά και από αυτή την καινούργια απομό-

νωσή του δεν παύει να παρακολουθεί τα

συμβαίνοντα στην πάντοτε αγωνιζόμενη εκ-

κλησία. Ενοχλείται  με τις παρεκτροπές των

ιερέων και των μοναχών, με τον τρόπο

εκλογής των επισκόπων και ιδίως όταν αυτή

στηρίζεται σε συναλλαγή, ιδιοτελή συμφέ-

ροντα, και προβολή και επικράτηση των

εχόντων  του κατεστημένου  της Εκκλη-

σίας. 

Τη εποχή αυτή η Ορθοδοξία υποφέρει από

την αιρετική αντιπαλότητα του Αρείου.   Ο

Αντώνιος   σε ηλικία 90 ετών, εγκαταλείπει,

προσωρινά   την σκήτη του, και συμμετέχει

και αγωνίζεται υπέρ του  Ορθόδοξου θρη-

σκευτικού δόγματος και εναντίον  Αρειανι-

σμού, δίπλα στον μαθητή του Άγιο

Αθανάσιο. Μετά επανέρχεται για μια ακόμη

φορά  στη ερημική σκήτη του,  όπου και

μένει όπως πάντοτε  «ηρτυμένος τώ θείω
αλάτι και χαρίες» γράφει ο Άγιος  Αθανά-

σιος. «Ήτο δε οιονεί ιατρός  δοθείς παρά
του Θεού.  Διότι τις λυπημένος ήρχετο προς
αυτόν και δεν επέστρεφε χαίρων; Τις ήρ-
χετο θρηνών δια τους νεκρούς του και δεν
απέθετε το πένθος;  Τις ήρχετο βασανισμέ-
νος και δεν απέκτα γαλήνην;»
Το 355 στις 17 Ιανουαρίου,  στο βαθύτατο

γήρας των  105 ετών,   βιολογικά εγκατα-

λείπει  και αφήνει  τον μάταιο τούτο κόσμο.

Αφήνει δε  σαν περιουσία  μοναδική του,

δυο προβιές και ένα εφθαρμένο ρούχο

στους μαθητές του, στον επίσης  ασκητή

Σεραπίωνα  και στον Άγιο Αθανάσιο.  Ο Αν-

τώνιος ποτέ δεν είχε πλύνει το σώμα του,

το πρόσωπό του, τα πόδια του, ή και τα

ρούχα του.  Ετάφη,  κατά την επιθυμία του

ταπεινά, ως έζησε. Ετάφη  άγνωστος σε

άγνωστο μέρος.  Κοντά του όσο εν ζωή,

αλλά και μετά το θάνατό του, πολλοί υπήρ-

ξαν οι μιμητές των αρχών του. Μέγας αυτός

ο αναχωρητής, που  με την ασκητική του

ζωή δίδαξε τον συνεχή αγώνα για ένα  πρό-

τυπο της μοναχικής ζωής. Αναζήτησε  και

χάραξε καινούργιους δικούς του δρόμους

της χριστιανικής τελείωσης.  Έλεγε πως

«το ιδικό του βιβλίο είναι η φύσις των γεγο-
νότων». 
Τη μνήμη του θανάτου του, τη γράφει και

την τιμά κάθε χρόνο την 17η Ιανουαρίου  η

Εκκλησία μας. Γιορτάζει και υπερήφανα

τιμά τον βίο  του Αγίου Αντωνίου,  του κο-

ρυφαίου εμπνευστή  του αγνού ασκητισμού

της Ερήμου. 

Η ζωή του έδωσε τροφή σε λογοτέχνες και

ζωγράφους (Ντελακρουά) οι οποίοι ιδιαίτερα

εκμεταλλεύτηκαν  και πούλησαν, σκυλεύον-

τας τη μνήμη  του με  τους ‘’πειρασμούς του’’,

προβάλλοντας τη γυμνή σάρκα της γυναίκας

στους πίνακες τους,   χωρίς να μπορέσουν  να

εκτιμήσουν την αλληγορία και τη δύναμη του

εθελοντικού αναχωρητισμού.  

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Άγιος Αντώνιος, ο μεγάλος του

ασκητικού βίου

ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ: 1.500.000+1

Με τον Αρμενικό λαό έχω μακροχρόνιους, ιστορικούς

και προσωπικούς δεσμούς. Με εμπνέει ως άνθρωπο

ο συνεπής αγώνας που κάνει για την ιστορία του και

για την αναγνώριση της Γενοκτονίας. Γι’ αυτό και έχει

αποτελέσματα, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια.

Τα οποία είναι πολλά, αλλά επειδή έχει μαζί του την

αλήθεια και το δίκαιο, είναι νικηφόρος. Έχω δει

πολλά δείγματα της προσπάθειας αυτής, για το πως

δηλαδή ο αγώνας αναγνώρισης μπορεί να είναι δυ-

νατός πνευματικά και ηθικά. Να μπορεί δηλαδή να πα-

λέψει το σκοτάδι, τις δολοφονίες, το ψέμα, την

προπαγάνδα.

Ωστόσο, δύο γεγονότα, είναι αυτά που ξεχωρίζω τον

τελευταίο χρονικό διάστημα, που δείχνουν ότι ο Αρ-

μενικός λαός, έχει μεγάλη αίσθηση της ιστορικής

του πορείας και διαθέτει, κυρίως, αυτοσεβασμό.

Η αγιοποίηση των 1.500.000 θυμάτων της Γενοκτο-

νίας ήταν το πρώτο. Βρέθηκα, στην τελετή αυτή στο

Ερεβάν τον Απρίλιο του 2015 και πρέπει να γράψω

ότι ήταν από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της

ζωής μου.

Το δεύτερο ήταν η δο-

λοφονία του Χράντ

Ντίνκ, του Αρμένιου

αγωνιστή δημοσιογρά-

φου της εφημερίδας

Agos της Κωνσταντι-

νούπολης. Τώρα οι Αρ-

μένιοι έχουν 1.500.000

θύματα συν ένα. Τον

Χράντ. Οι φασίστες νόμιζαν ότι με τη δολοφονία του

τον Ιανουάριο του 2007, θα τελείωναν με αυτόν και

τον αγώνα του. Πέτυχαν βεβαίως ακριβώς το αντί-

θετο. Το μαρτυρούν οι διαδηλώσεις την ημέρα της

δολοφονίας του και την ημέρα μνήμης της Γενοκτο-

νίας,το μαρτυρούν οι αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έλεγε πως όταν ένας άνθρω-

πος δολοφονείται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για

την απελευθέρωση ενός έθνους, τότε συμβάλλει

στην Ανάσταση του έθνους του.

Και είναι βέβαιο ότι ο Χράντ Ντίνκ έχει συμβάλλει στο

ποθούμενο. Στη δικαίωση δηλαδή, την απελευθέρωση

και την Ανάσταση του Αρμενικού έθνους.

Θεοφάνης Μαλκίδης

ithesis.gr
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“Εκδηλώσεις για το εβραϊκό
ολοκαύτωμα”

με εντολή Φίλη

Αυτές τις ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε

μία ακόμη ιστορικά ανήκουστη ανακοίνωση: με ανα-

λυτική εγκύκλιό του κάλεσε τους δασκάλους, , 27 Ια-

νουαρίου 2016, να τιμήσουν επί δύο διδακτικές ώρες

την, καθιερωμένη από το 2004 στην Ελλάδα, «Ημέρα

Μνήμης των Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολο-

καυτώματος»

[:Προτεινόμενο θέμα είναι οι Έλληνες Δίκαιοι των

Εθνών, δηλαδή «οι χριστιανοί που διακινδυνεύοντας
την ίδια τους τη ζωή, έκρυψαν, φυγάδευσαν και έσω-
σαν από βέβαιο θάνατο, εκατοντάδες Έλληνες
Εβραίους στις πόλεις και τα χωριά της Πατρίδας
μας» όπως αναφέρει το κείμενο της πρόσκλησης από

την Περιφέρεια Αττικής και την Ισραηλιτική Κοινό-

τητα Αθηνών για τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου

των Ελλήνων Δικαίων των Εθνών στην Αθήνα. Σκο-
πός των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι η ενημέρωση των μαθητών για το
Ολοκαύτωμα …»].

Είναι δημοκρατικά και πολιτικά ορθόν, κύριε

υπουργέ, να ενημερωθούν υποχρεωτικά οι Έλληνες

μαθητές για το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα και να μην ενη-

μερωθούν αντίστοιχα για τη Γενοκτονία του Ποντια-

κού Ελληνισμού; 
Χαράς Λιαναντωνάκη www.pagoinia.gr

Δεν υπάρχει Ε.Ε. 
με Σένγκεν!!!

«Χωρίς το Σένγκεν, χωρίς την ελεύθερη μετακί-
νηση, το ευρώ δεν έχει νόημα»
...Αν η Ευρώπη αποτύχει στην αντιμετώπιση της προ-
σφυγικής κρίσης και οδηγηθεί στην επαναφορά συ-
νοριακών ελέγχων, το αποτέλεσμα θα είναι ο
θάνατος ολόκληρης της ενιαίας αγοράς, που απο-
τελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ευη-
μερίας.
...Τα εξωτερικά συνόρων της Ε.Ε. πρέπει να προστα-
τευθούν ώστε να αποτραπεί η επαναφορά ελέγχων
στο εσωτερικό της ενωμένης Ευρώπης. «Δεν δέχο-
μαι ότι ορισμένα κράτη-μέλη λένε: “Δεν δεχόμαστε
πρόσφυγες”», 

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της Κομισιόν, από συ-

νέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες 

Kαταλάβατε πού το πάνε οι ξύπνιοι βορειοευρωπαίοι;

Βγάζουν την Ελλάδα από τη Σένγκεν, κλείνουν τα

σύνορά τους, μένουν οι στρατιές των προσφύγων

μέσα στα Ελλάδα.

Για να “ανακουφίσουν” τους Ελληνες, μισθώνουν τα

σπίτια που αγόρασαν με τους πλειστηριασμούς για

ένα κομμάτι ψωμί, στους πρόσφυγες και παίρνουν

επιδότηση από την Ε.Ε. για το καλό που κάνουν...

Οι Έλληνες θα κοιμούνται στα παγκάκια...

Πηγαίνετε μία Τετάρτη σε ένα ειρηνοδικείο να δείτε

πόσα σπίτια χάνονται...

Η Ιταλία ορθώνει
ανάστημα!

«η σύγκρουση με την Κομισιόν δεν θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στα δημοσιονομικά της χώρας.
Η εποχή κατά την οποία οι Βρυξέλλες ελέγχανε την
Ιταλία με τηλεχειριστήριο τελείωσε.  Τελείωσε και η
περίοδος κατά την οποία η Ιταλία παρουσιαζόταν
στις Βρυξέλλες με το καπέλο του επαίτη στο χέρι»,

απάντησε μεταξύ άλλων  ο Πρωθυπουργός της Ιτα-

λίας, Ρέντσι, σε αναφορές του προέδρου της Κομι-

σιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Τόνισε δε ότι: «χρειάζεται μια οικονομική πολιτική η
οποία να νοιάζεται λίγο περισσότερο για όσους δεν
έχουν δουλειά και λίγο λιγότερο για την λιτότητα και
τους αυστηρούς κανόνες του προϋπολογισμού». 
Τ’ ακούς Τσίπρα;;;

Για ποια “συμπαράσταση”

Την Πέμπτη που μας πέρασε οι παραγωγοί που που-

λάνε στις λαϊκές αγορές είχαν απεργία, διαμαρτυρό-

μενοι για τα μέτρα που επιβάλλουν στους αγρότες,

αφού κι αυτοί ανήκουν στον αγροτικό κόσμο.

Πήγαμε στη Λαϊκή Βούλας χωρίς να το γνωρίζουμε.

Βρήκαμε πολλές κενές θέσεις από τους πάγκους των

παραγωγών.

Ηταν όμως εκεί οι έμποροι! Kαι μάλιστα φώναζαν να

ψωνίσει ο κόσμος διπλάσια γιατί την επόμενη εβδο-

μάδα δεν θα λειτουργήσει η λαϊκή;;  Τέτοια συμπα-

ράσταση!

Και ενώ οι έμποροι δούλευαν οι παραγωγοί μοίρασαν

τα προϊόντα τους στον Κολωνό!

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

“Καλό κατευόδιο”! ΓΡΗΓΟΡΗ!!!

Μ’ αυτό τον Ιωνικό χαιρετισμό θα τιμήσω τον Γρηγόρη

Ρώντα, τον συνεργάτης εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”, που

τον χαρακτήριζε το χαμόγελο, η ευγένεια και το πρω-

τότυπο συγγραφικό ταπεραμέντο του, μα δυστυχώς

έφυγε απ’ τη ζωή τόσο πρόωρα, άδικα και απροσδό-

κητα, αλλά πάντα μαχόμενος στις αγωνιστικές επάλ-

ξεις!

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του!

Με σεβασμό και συγκίνηση

Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα

Συνεργάτης της εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”

Στους οικείους του Γρηγόρη Ρώντα, που με

τον αιχμηρό του λόγο καυτηρίαζε τα κακώς

κείμενα. 

Θερμά συλλυπητήρια.
Δημήτρης Χατζησιδέρης

Πλήθος τηλεφωνημά-
των δεχθήκαμε για το
χαμό του Γρηγόρη
Ρώντα.

Ολοι είχαν τα καλύτερα
λόγια να πουν για την
αιχμηρή, γνήσια και
αληθινή πένα του.

Ολοι έστειλαν συλλυπη-
τήρια στους οικείους
του.
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Μας τρομάζει το ότι μια μέρα θα πεθάνουμε αντί να μας

τρομοκρατεί το ότι ζούμε κάθε μέρα σαν πεθαμένοι.

4 Χειροτερο απο μια γυναικα με περιοδο, ειναι μια γυναικα

με περιοδο που κανει διαιτα.

4 Ο έρωτας άξιζει μόνο αν συναντηθείτε στη μέση. Άμα

είναι να κάνεις όλη τη διαδρομή μόνος σου χέστο.. Άλλαξε

πορεία.

4 Τύψεις να νιώθετε γι’ αυτά που δεν κάνατε, όχι γι’ αυτά

που κάνατε..

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργα-

νισμός Υγείας και συγκαλεί επείγουσα διάσκεψη την 1η Φε-

βρουαρίου για τον ιό Zika που εξαπλώνεται "με εκρηκτικό

τρόπο" στην αμερικανική ήπειρο, όπου αναμένεται η εκδή-

λωση 3 έως 4 εκατομμυρίων κρουσμάτων εντός του έτους.

Καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από

τον ιό Zika αυξάνει συνεχώς, επηρεάζοντας και την ευρω-

παϊκή ήπειρο, το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε σχετική ταξιδιωτική

οδηγία προφύλαξης καθώς και ένα σύντομο ιστορικό για τα

συμπτώματα που προκαλεί.

Δεδομένου ότι, η επιδημία απο τον ιό Zika βρίσκεται σε εξέ-

λιξη από το 2014 στην τροπική ζώνη της Αφρικής, της Νο-

τιοανατολικής Ασίας και των νησιών του Ειρηνικού

Ωκεανού, αλλά προσφάτως και στην κεντρική και νότιο

Αμερική:

Οι ταξιδιώτες, που επισκέπτονται περιοχές με τρέχουσα

τοπική μετάδοση της λοίμωξης, συνιστάται να λαμβάνουν

συνεχή μέτρα αποφυγής των τσιμπημάτων από κουνούπια,

καθώς το κουνούπι, που μεταδίδει τη νόσο, τσιμπά κατά τη

διάρκεια ημέρας και νύχτας, σε εξωτερικούς και σε εσωτε-

ρικούς χώρους, καθώς και στις αστικές περιοχές.

Ιδιαιτέρως, όσον αφορά νήπια, ηλικιωμένους, εγκύους και

άτομα με σοβαρές χρόνιες νόσους ή ανοσοκαταστολή, συ-

νιστάται συνεκτίμηση του κινδύνου νόσησης και των συνι-

στώμενων μέτρων προφύλαξης πριν από το ταξίδι σε

ενδημικές περιοχές. Ιδιαίτερα στις εγκύους συνιστάται αυ-

ξημένη προστασία κατά των δηγμάτων από κουνούπια στις

ενδημικές περιοχές.

Ο ταξιδιώτης συνιστάται:

1. Να φορά φαρδιά ελαφρά ρούχα με μακριά μανίκια, μα-

κριά παντελόνια, ψηλές κάλτσες, και επιπλέον, σε εξωτε-

ρικούς χώρους, κλειστά παπούτσια και καπέλο.

2. Να χρησιμοποιεί στο ακάλυπτο δέρμα εντομοαπωθητικά,

όπως DEET (N-diethyl-m-toluamide) σε συγκέντρωση 30-50%. 

Για τον ψεκασμό των ρούχων του (όχι απευθείας στο δέρμα)

να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα σκευάσματα, όπως περμεθρίνη,

τετραμεθρίνη, αλλεθρίνη κ.α.

3. Να χρησιμοποιεί εντομοκτόνα σκευάσματα (σπρέι, φιδά-

κια, ταμπλέτες) στους χώρους που πρόκειται να καταλύσει.

4. Να χρησιμοποιεί κουνουπιέρα κατά τις ώρες του ύπνου.

Συστήνεται η κουνουπιέρα να ψεκάζεται με εντομοκτόνο.

Μετά την επιστροφή από περιοχή με κρούσματα από ιό, ο

ταξιδιώτης συνιστάται να παρακολουθεί την υγεία του για

12 ημέρες. Αν κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών παρου-

σιαστεί πυρετός, πονοκέφαλος, ερυθρότητα στα μάτια,

εξάνθημα, μυαλγίες και αρθραλγίες, συνιστάται ο ταξιδιώ-

της να αναζητήσει ιατρική βοήθεια και να ενημερώσει τον

ιατρό για το ταξιδιωτικό του ιστορικό.

Έχοντας ως δείγμα 1200 χρήστες

του διαδικτύου το Εργαστήριο

Ηλεκτρονικού Εμπορίου  και Επι-

χειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών διενήρ-

γησε έρευνα στην οποία αποτυπώ-

νονται οι προτιμήσεις των

Ελλήνων σχετικά με τα social

media.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

ετήσιας έρευνας του ELTRUN οι

Έλληνες χρήστες χρησιμοποιούν

το facebook για να παρακολου-

θούν τις κινήσεις των φίλων τους,

το Youtube για ψυχαγωγία και το

Twitter προκειμένου να ενημερω-

θούν για τις τελευταίες εξελίξεις.

H πλειοψηφία των Ελλήνων χρη-

στών (62%) χρησιμοποιεί το «έξυ-

πνο» τηλέφωνο για την σύνδεσή

τους με τα κοινωνικά δίκτυα, ενώ

δηλώνουν ότι συνδέονται καθημε-

ρινά στο facebook μέσω της σχετι-

κής εφαρμογής που έχουν

εγκαταστήσει στην φορητή τους

συσκευή.

Συντριπτική είναι η πλειοψηφία

των χρηστών που χρησιμοποιούν

το youtube για ψυχαγωγία με το

92% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί

για να ακούσει μουσική. Ταυτό-

χρονα, αρκετά υψηλό είναι το πο-

σοστό των χρηστών (67%) που

παρακάμπτουν τις διαφημίσεις

που παρουσιάζονται στην αρχή

των βίντεο.

Επίσης ένα άλλο μέσο κοινωνικής

δικτύωσης που φαίνεται να κερδί-

ζει το τελευταίο καιρό έδαφος

είναι το Twitter. Μάλιστα 1 στους 4

αναφέρει ότι χρήστες αναφέρει

ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις

μέσω των «τιτιβισμάτων».

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Μάρβιν Μίνσκι, πατέρας της

τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στη

δημιουργία «σκεπτόμενων» μηχανών. Το έργο του οδή-

γησε στην ανάπτυξη υπολογιστών που «κατανοούν» φω-

νητικές εντολές και νικούν στο σκάκι ακόμα και τους

καλύτερους παίκτες.

Η μεγαλύτερη συμβολή του Μίνσκι στον κλάδο των υπο-

λογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης ήταν η θεωρία που

είχε αναπτύξει, σύμφωνα με την οποία ούτε η νοημοσύνη

του ανθρώπου αλλά ούτε και ενός μηχανήματος αποτε-

λούν μια ενιαία διαδικασία. Αντ΄ αυτού, όπως ο ίδιος υπο-

στήριζε, η νοημοσύνη προκύπτει από την αλληλεπίδραση

πολλών διεργασιών σε μια «κοινωνία του νου».

«Ο Μάρβιν στην ουσία κατάλαβε ότι η σκέψη δεν είναι
ένα πράγμα, αλλά αποτελεί ένα δυσάρεστο χάος πολ-
λών χαζών πραγμάτων τα οποία συνεργάζονται, όπως
σε μια κοινωνία», δήλωσε ο Ντάνι Χιλς, πρώην μαθητής

του Μίνσκι.

Η διορατικότητα του Μίνσκι οδήγησε στην ανάπτυξη ευ-

φυών συστημάτων, ενώ κατασκεύασε τον πρώτο υπολο-

γιστή ο οποίος ήταν ικανός να «μάθει» μέσω συνδέσμων

οι οποίοι μιμούνταν τους ανθρώπινους νευρώνες.
στοιχεία από antenna.gr

Πώς χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα στην Ελλάδα

Έχασε ο επιστημονικός κόσμος
ενα απʼ τα “μυαλά του”

Οδηγίες προς τους ταξιδιώτες, 
για τον ιό Zika
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . Η Ελληνοπούλα με τα μεγάλα μάτια!

O Παυσανίας στα “Κορινθιακά”, αναφέρει ότι ο πρώτος βασιλιάς

του “Φορωνικού άστεως” ήταν ο Φορωνεύς, ο οποίος θεωρείται

ο πρώτος οργανωτής της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.

Τότε γράφτηκε το πρώτο Ελληνικό έπος, χιλιετίες παλαιότερα

από τα έπη του θείου Ομήρου, η περίφημη “φορωνίς”, που μας

πληροφορούν σχετικά με αυτήν διάφοροι ιστορικοί, γιατί δεν

σώθηκε.

Η γυναίκα του Φορωνέα, η Αργεία, έδωσε το όνομά της στο

Φορωνικό άστυ και από τότε ονομάστηκε ΑΡΓΟΣ!

Ο διάδοχος και μετέπειτα βασιλιάς, ο γιος του ο Ίναχος είχε

μια κόρη την Ιώ, που ήταν ιέρεια της Ήρας, αλλά και ερωμένη

του Δία! Ο Δίας τη μεταμόρφωσε σε αγελαδίτσα που βοσκούσε

αμέριμνη στη Νεμέα, για να μη την βρει η Ήρα. Η μεγάλη θεά

όμως τη βρήκε και της έστειλε μια αλογόμυγα για να την εκδι-

κηθεί. Η αλογόμυγα τσίμπαγε την Ιώ, κι εκείνη ξετρελαμένη

έτρεχε παντού για να απαλλαγεί από τα επώδυνα τσιμπήματα

της μύγας.

Μέχρι στο Βόσπορο έφτασε, που από τότε πήρε αυτό το όνομα

και σημαίνει το πέρασμα του βοδιού (βους+πόρος). Επειδή

όμως η Ιώ ήταν έγκυος πήγε στην αποικία των Πελασγών - Ελ-

λήνων που βρισκόταν υπτίως του Αιγαίου και γι’ αυτό ονομά-

στηκε από τους διασωθέντες (από τον κατακλυσμό του

Ωγύγου, 18.000 χρ. πριν) Πελασγούς-Ελληνες, ΑΙΓΥΠΤΟΣ και

ζήτησε βοήθεια από το βασιλιά της.

Εκεί γέννησε τον Έπαφο, ο οποίος παντρεύτηκε την Μέμφιδα

ή κατ’ άλλη εκδοχή τη Λιβύη και απέκτησαν δύο δίδυμα αγόρια·

τον Αγήνορα και τον Βήλο.

Ο μεν Βήλος βασίλεψε στην Αίγυπτο, τον οποίον θεοποίησαν

και τον μετωνόμασαν Βάαλ. Ο Βήλος απέκτησε δύο παιδία· τον

Αίγυπτο, που βασίλεψε στην Αίγυπτο και τον Δαναό, ο οποίος

γύρισε με τις 50 κόρες του στο βασίλειο της προγιαγιάς του

της Ιούς και έγινε βασιλιάς του ΑΡΓΟΥΣ. Από τότε οι Αργείοι

ονομάστηκαν Δαναοί.

Μετά από χιλιετίες όταν η Αύγυπτος δεν επικοινωνούσε με την

Ελλάδα, αφού η Μέση Γη, μετατράπηκε από τον κατακλυσμό

του Δευκαλίωνα σε Μεσόγειο θάλασσα οι Πελασγοί-Αιγύπτιοι

παντρεύονταν μαύρες γυναίκες και δημιουργήθηκε το Αιγυ-

πτιακό γένος. 

Ο Αγήνορας παντρεύτηκε την Τηλέφασσα (= αυτή που φαίνεται

από μακριά) και απέκτησαν τέσσερα αγόρια, τον Φοίνικα, τον Κί-

λικα το ιδρυτή της Κιλικίας, τον Θάσο τον ιδρυτή της Θάσου και

τον Κάδμο τον ιδρυτή της Θήβας και πατέρα της Σεμέλης της μη-

τέρας του Διονύσου, τον οποίο κυοφόρησε στο μηρό του ο Δίας,

μετά τον ξαφνικό θάνατο της Σεμέλης!

Απέκτησαν και μια πανέμορφη κόρη με μεγάλα μάτια γι’ αυτό την

ονόμασαν Ευρύωπο και την φώναζαν Ευρώπη. Ο Αγήνορας πήγε

στην περιοχή της Κολπίτιδας και ίδρυσε αποικία, στην οποία

έδωσε το όνομα του γιου του και μετέπειτα βασιλιά, τον Φοίνικα

και την ονόμασε Φοινίκη (αυτή που έχει το χρώμα του ήλιου, χρυ-

σοκόκκινο).

Ο Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη και αφού μεταμορφώθηκε σε

λευκό ταύρο, πήγε την Ευρώπη στη Γόρτυνα της Κρήτης. Εκεί

έζησαν μαζί τρία χρόνια και απέκτησαν τέσσερις γιους: τον

Μίνωα τον οποίον ο βασιλιάς της Κρήτης Αστερίωνας που ήταν

εγγονός του Δώρου, του γιου του Δευκαλίωνα, τον υιοθέτησε

και του έδωσε το θρόνο του και έγινε ο μέγας θαλασοκράτορας,

δημιουργώντας τον μοναδικό Μινωικό πολιτισμό. Οι άλλοι τρεις

γιοι ήταν ο Ροδάμανθυς, ο Σαρπηδόνας ο ιδρυτής της Μιλήτου

και ο Δώδωνας ο ιδρυτή της Δωδώνης. Η Ευρώπη έζησε ως βα-

σιλομήτωρ και όταν πέθανε την ονόμασαν Ελλωτία και την θεο-

ποίησαν, γιορτάζοντας προς τιμήν της τα Ελλώτεια, με λιτανεία

των οστών της με μύρτους. Η λατρεία της Ευρώπης διαδόθηκε

σ’ όλη την Ελλάδα!

Αυτή η Ελληνίδα βασιλοπούλα, η γυναίκα του Δία, η μητέρα του

βασιλιά Μίνωα, η αδελφή του Έλληνα Φοίνικα, η πρώτη εξα-

δέλφη του Δαναού και τέλος η θεά Ευρώπη χάρισε το όνομά της

στην ήπειρο Ευρώπη. Τί μεγίστη ΤΙΜΗ!

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Βοσκοτόπια

Ηταν ευχάριστη έκπληξη, που ο

Δήμος Κρωπίας απάντησε στο

δημοσίευμά μου στην εφημε-

ρίδα ΕΒΔΟΜΗ της 2.1.16, διότι

δεν μας έχει συνηθίσει να

απαντά σ’ επιστολές αναγνω-

στών. Γράφει μεταξύ άλλων:

«...αυτό είναι γνωστό στον κ.
Χατζησιδέρη και είναι άξιο απο-
ρίας γιατί εγείρει ένα τέτοιο
θέμα...»

Εάν γνωρίζατε κύριοι του Δήμου

ότι σύμβουλοι και υπάλληλοι,

οσάκις διαχρονικά ρωτούσα για

το τί καθεστώς ισχύει για τη

βοσκή των προβάτων, μου απαν-

τούσαν με αοριστολογίες και με-

ρικοί δήλωναν άγνοια. Αυτός

ήταν και ο λόγος που “ήγειρα”

ένα τέτοιο θέμα, να μάθω επιτέ-

λους την αλήθεια.

Επικαλείστε παρ’ όλα αυτά ότι οι

βοσκοί χρησιμοποιούν μόνον

ιδιωτικές ή μισθωμένες εκτά-

σεις. Όλος ο κάμπος που βό-

σκουν τα πρόβατα και

“αλωνίζουν” ό,τι βρίσκουν μπρο-

στά τους: αμπέλια, ελαιόδεντρα

κ.λπ. είναι ιδιόκτητος ή μισθωμέ-

νος; Και καταλήγετε· “Ο Δήμος
μας δεν έχει αρμοδιότητα αγρο-
νομίας ή δασονομίας”. Αυτό βε-

βαίως και το γνωρίζω αλλά θα

πρέπει, νομίζω, ο Δήμος να

στρέψει το ενδιαφέρον του και

προς τον πρωτογενή τομέα που

ανήκουν οι άνθρωποι  του μόχ-

θου όπως είναι οι βοσκοί και οι

καλλιεργητές της.

Και μερικές καθαρές κουβέντες.

Το οποιοδήποτε δημοσίευμά μου

αναφορικά με το Δήμο δεν έχει

ως κίνητρο την αντιπαράθεση,

αλλά να συμβάλλω στην πρόοδο

του τόπου που γεννήθηκα και ζω

και θα σας παρακαλέσω να συγ-

χωρήσετε το ...ελάττωμά μου να

λέω την αλήθεια.
Δημήτρης Χατζησιδέρης

Αξιότιμε Κύριε Γεώργιε Μπόμπολα,

Αξιότιμε Κύριε Επιχειρηματία,

Καταρχήν επιτρέψτε μου να σας ανα-

φέρω και να σας εκφράσω το πόσο

πολύ σας "Συμπαθώ".

Τελικά είστε το ίνδαλμα μου. Σας θαυ-

μάζω "τρελά", όπως θα έλεγε και ο Δή-

μαρχος Μαραθώνα, κύριος Ηλίας

Ψηνάκης.

Ομολογώ,  ό,τι για πολλές ακόμα δε-

καετίες η αυτοκρατορία σας θα Ζει και

θα Βασιλεύει στο Ελληνικό γίγνεσθαι.

Ειλικρινά,  "Γελάω" με τους Πολιτικούς

ΜΑΣ που κατά διαστήματα σήκωναν

το ΛΑΒΑΡΟ  της επανάστασης και

ΜΑΣ  έλεγαν ό,τι θα τα βάλουν ΚΑΙ

μαζί  ΣΑΣ, αλλά και με άλλα  ΜΕΓΑΛΟ

- Συμφέροντα του τόπου ΜΑΣ.  Εξαπα-

τώντας έτσι τον Ελληνικό ΛΑΟ και

κλέβοντας, ότι περισσότερο πολυτιμό-

τερο, δημοκρατικότερο και δυνατό-

τερο από τον Πολίτη,  την ψήφο ΤΟΥ.

Τελικά πόσο  Μικροί, Ανόητοι και Φελ-

λοί ΕΙΝΑΙ οι Πολιτικοί ΜΑΣ?? Έτσι

ΔΕΝ είναι??

Θαυμάζω την αυτοκρατορία ΣΑΣ και

τους Μηχανισμούς ΣΑΣ που σε χρόνο

dt καταφέρνετε ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και

τους κρατάτε όμηρους. Τους έχετε

ΟΛΟΥΣ φακελωμένους, τους Πολιτι-

κούς ΜΑΣ, και τους τυλίγεται ΟΛΟΥΣ

σε μια κόλλα χαρτί σε χρόνο dt.  Είστε

και εσείς ένας από τους ρυθμιστές της

Πολιτικής ζωής αυτού του τόπου. Ανε-

βάζετε και κατεβάζετε Κυβερνήσεις. 

Όπως και να έχουν τα πράγματα

πάντα το ΔΙΚΟ ΣΑΣ γίνεται,  Long

Term, καταφέρνετε και βγαίνετε πάντα

κερδισμένος.

Well Done, κύριε Γεώργιε Μπόμπολα.

Μέχρι να βρεθεί ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ που θα

έρθει στο Γραφείο σας ή που θα πάτε

ΕΣΕΙΣ στο γραφείο του αναγκάζοντας

σας να υπογράψετε συμφωνίες που

μέχρι σήμερα έβλαπταν  τους εργαζό-

μενους και την υγεία των Πολιτών και

κατά  των συμφερόντων ΣΑΣ. Μέχρι

να φτάσουμε στο σημείο που και μόνο

στο άκουσμα ενός Πολιτικού οι Επιχει-

ρηματίες θα τρέχουν σαν "κατσαρί-

δες".

Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που

την εικόνα αυτή θα την δούμε παρου-

σία Δημοσιογράφων και Καναλιών.

Μέχρι που  στη μεγαλο -απληστία των

Επιχειρηματιών αυτού του τόπου θα

δώστε ΕΝΑ ΟΡΙΟ.

Μέχρι που ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ θα λέει στον

επιχειρηματία ΕΛΑ να υπογράψεις

εδώ και αρκετά ήπιες το αίμα χιλιάδων

εργαζομένων.

Έως, τότε θα σας εκτιμάμε και θα σας

θαυμάζουμε !!!

Μέχρι σήμερα Καταφέρνετε και Κρα-

τάτε τους Πολιτικούς, όμηρους και γί-

νεται πάντα το δικό σας.

Ένα χρόνο “Πρώτη Φορά Αριστερά”.

Δεν ξέρω ΑΝ η Ελπίδα ήρθε. Ξέρω ότι

η Κοροϊδία εδραιώθηκε ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ!!

Ακούσατε τα χίλια μύρια και από αυτή

την ΑΡΙΣΤΕΡΗ Κυβέρνηση αλλά στα-

θήκατε στο ύψος των περιστάσεων

ΣΑΣ . Στην αρχή "Φοβήθηκα" και τους

"πίστεψα" ό,τι πρόκειται να σας βά-

λουν στο σωστό δρόμο. Σήμερα που

μιλάμε ΔΕΝ ξέρω τη στην Ευχή κατά-

φεραν να σας κάνουν. Ξέρω ό, τι κατά-

φεραν να σας "συμπαθήσω" ακόμα

περισσότερο.

Κάπου - κάπου προσπαθώ να δώσω

απαντήσεις στο ερώτημα ποιος Κυβερ-

νάει αυτό τον τόπο.

Πιστεύω "ακράδαντα" 'ό,τι εσείς είστε

ένας από αυτούς. Σας ζητώ συγνώμη

που άργησα να το καταλάβω. Έχω χα-

μηλό IQ και δεν με βοηθάει.

Με Εκτίμηση,

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΓΚΙΚΑΣ

ΥΓ - Ζητώ συγνώμη αν αναγκάσαμε

ΜΙΑ  ΑΠΟ την εταιρεία ΣΑΣ να πληρώ-

σει ένα μικρό πρόστιμο με το ΧΥΤΑ

Γραμματικού. Αν το πλήρωσε ποτέ!!

Μην ανησυχείτε, έπεσε μαγείρεμα και

κουκούλωμα και μειώθηκε αισθητά και

εξαφάνισαν και τα ΡΕΜΑΤΑ που παίρ-

νανε ΜΕΣΑ από το ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Εύχομαι σύντομα να βγάλετε πολλά

περισσότερα με την λειτουργία του

ΧΥΤΑ με μια από τις εταιρίες ΣΑΣ. Άλ-

λωστε το αξίζετε, και σας το οφεί-

λουμε. Σας πληρώσαμε να μας το

φτιάξετε, θα σας πληρώνουμε για να το

λειτουργείτε.

Αξιότιμε κύριε Μπόμπολα

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ

σας καταθέτω τη συνδρομή του 2016  και επί τη ευκαιρία, σας
συγχαίρω για την ΕΒΔΟΜΗ. Είναι ενδιαφέρουσα, αξιόλογη, προ-
σεγμένη και διαβάζεται ευχαρίστως ακόμα και αν δεν συμφωνεί
κάποιος σε όλα. Είναι μια άλλη άποψη, θέση και γνώμη, που προ-
βληματίζει και οδηγεί σε άλλες σκέψεις, κρίσεις.
Καλή συνέχεια, κουράγιο και επιτυχία.

Με τιμή

Αγγ. Μπουζοπούλου

σημείωση σύνταξης: Ευχαριστούμε από καρδιάς για τα καλά σας λόγια.
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Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των συνεργατικών δι-

κτύων ανοικτής καινοτομίας COINs, μεταξύ των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων με το πολυσυνέδριο που

διοργάνωσε το Eπαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

(ΕΕΑ) από τις 8 ως τις 10 Ιανουαρίου 2016, στο

HILTON της Αθήνας.

Το πολυσυνέδριο γνώρισε μια απροσδόκητα μεγάλη

επιτυχία! Πάνω από 4.000 επαγγελματίες και μικρο-

μεσαίοι επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις 25 και

πλέον εκδηλώσεις κλάδων, συνεργατικών δικτύων

ανοικτής καινοτομίας και επιχειρήσεων. Έγινε παρου-

σίαση του πρακτικού έργου εφαρμογής των 7 συνερ-

γατικών δικτύων που σχηματίστηκαν

υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα.

Για την επίτευξη αυτού του τεράστιου έργου, απο-

φασιστική ήταν η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής

και ειδικά της Περιφερειάρχη Ρένας Δούρου. Η Πε-

ριφερειάρχης από την πρώτη επαφή που είχε το ΕΕΑ

αγκάλιασε την πρόταση και κινήθηκε αποφασιστικά

ώστε να επιλυθούν σειρά πολιτικών και διαδικαστικών

προβλημάτων για να γίνει δυνατή η υλοποίηση.  

Σημαντική συμβολή επίσης στην υλοποίηση του

έργου είχε και ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος σε όλη

τη διάρκεια υλοποίησης ήταν παρών.

Κατά την τελική φάση των εκδηλώσεων για τα

COINs, παρουσιάστηκαν όλα τα σύγχρονα προβλή-

ματα των επιχειρήσεων, αλλά και οι εναλλακτικές λύ-

σεις μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης.

Αναδείχτηκε ως κομβικό σημείο η κατανόηση και ανά-

πτυξη των συνεργατικών δικτύων ανοικτής καινοτο-

μίας COINs, μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήματα της ευέλικτης εξει-

δίκευσης και συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρή-

σεων, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση

των οριζόντων επιχειρηματικότητας και της γνώσης

των πεδίων της αγοράς καθώς και η δυνατότητα ει-

σαγωγής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στην

επιχειρηματική δράση.

Αξιολόγηση

Το έργο «COINs» καταχωρείται στη χώρα μας ως

«καλή πρακτική»,  για την επιχειρηματική ανάπτυξη

και την δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών.

― Δημιούργησε νέες αξίες στον χώρο των επιχειρή-

σεων.

― Αναπτύχθηκαν καινοτομίες & νέες ικανότητες στις

Μικρές επιχειρήσεις, μεταφέρθηκε τεχνογνωσία και

υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα.

―  Υπήρξε μοναδικός συνδυασμός τριών πυλώνων:

-Ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών σε παραδοσιακούς

κλάδους της οικονομίας

-Ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε επαγγελματίες

και επιχειρηματίες

-Ενίσχυση-χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων έξι Συνεργατικών Σχημάτων

― Οι  προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποι-

ήθηκαν ήταν στοχευμένες, στηρίχτηκαν σε ευρήματα

αντίστοιχων μελετών αλλά και στη διερεύνηση των

αναγκών των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν συμμε-

τοχή στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων.

― Η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων, ο

προσδιορισμός των κλάδων των επιχειρήσεων στους

οποίους πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις και ο

προσδιορισμός των κατάλληλων εργαλείων που αξιο-

ποιήθηκαν στις παρεμβάσεις έγινε βάσει των βέλτι-

στων πρακτικών.

― Τα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων που

συμμετείχαν στις παρεμβάσεις καθώς και για τη δια-

μόρφωση των συνεργατικών σχηματισμών (cluster)

που αναδείχθηκαν μέσα από διαγωνιστική διαδικασία,

ήταν συγκεκριμένα και επέτρεψαν την αμερόληπτη

επιλογή επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων.

― Εξειδικεύτηκαν τα Σχέδια Δράσης Επιμόρφωσης

Επιχειρήσεων και Δημιουργίας Συνεργατικών Σχημα-

τισμών τα οποία περιελάμβαναν:

–Την περιγραφή -εξειδίκευση του περιεχομένου των

παρεμβάσεων,

–τον τρόπο υλοποίησης παρεμβάσεων, τα αναλυτικά

βήματα για την υλοποίηση παρεμβάσεων,

–το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης παρεμβά-

σεων,

–τις οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στις παρεμ-

βάσεις (επιχειρήσεις, facilitators, project managers, ex-

perts, στελέχη του ΕΕΑ, κλπ.).

–τα Εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την

υλοποίηση παρεμβάσεων (π.χ. καινοτόμα εργαλεία e

mentoring για τα οποία παρατηρείται ενδιαφέρον σε

παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και εργαλείο

διαγνωστικής ανάλυσης κάθε επιχείρησης βαστισμένο

σε ειδικό ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης)

― Οι 8 προτεινόμενοι θεματικοί τομείς παρέμβασης,

ήταν προϊόν ωρίμανσης και καλύπτουν το κριτήριο

της ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής της

Πράξης γιατί προέκυψαν στη βάση:

α) των ευρημάτων μελέτης που προηγήθηκε και

β) της διερεύνησης των αναγκών των επιχειρήσεων

που αιτήθηκαν συμμετοχή στο Έργο στη βάση ειδικού

ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε από το ΕΕΑ

Συνοπτικά  οι καλές   πρακτικές που προέκυψαν και

θα  αποτελέσουν εργαλεία για το μέλλον είναι οι

εξής:

Στην οργάνωση αποτελεσματικής δικτύωσης επιχει-

ρήσεων 

- δομημένη επιλογή επιχειρήσεων βάσει στόχων και

κριτηρίων

- διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας ομαδικών

συναντήσεων

- ανάπτυξης ικανοτήτων και ωρίμανσης δικτύωσης,

- έντυπα και υποδείγματα αξιολόγησης περιεχομένου

συναντήσεων, αξιολόγησης εισηγητών, facilitators,

project managers

- έντυπα και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συναν-

τήσεων δικτύωσης

Στην δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών:

- καλές πρακτικές,

- σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την επι-

λογή και ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών

Στις υποδομές διαρκούς διάγνωσης αναγκών και

υποστήριξης των επιχειρήσεων:

πλατφόρμα e-learning για σύγχρονη και ασύγχρονη

εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζομέ-

νων (e-learning.eea.gr/) 

― Αυτο-διάγνωση και αυτο-βελτίωση επιχειρήσεων:

-εργαλείο αυτό-διάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγη-

σης με άλλες επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα

― Οδηγός διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των

επιχειρήσεων

― Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρήσεων, «Συνδεθείτε»

http://b-point.eea.gr/

Συνεργατικά δίκτυα ανοικτής καινοτομίας COINs
Ενα πολυσυνέδριο του ΕΕA
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Προσφορές του Ροταριανου

Ομίλου Κορωπίου
Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του προσέ-

φερε στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου αναλώσιμα υλικά προς κάλυψη αναγκών του

Κέντρου Υγείας. Η επίσημη παράδοση έγινε παρουσία μελών του Ροταριανού Ομί-

λου και Γιατρών του Κέντρου Υγείας.

Επίσης  ο Ρ.Ο. Κορωπι προσέφερε είδη διατροφής σε οικογένειες που έχουν

ανάγκη στο Κορωπί

καθώς και ήδη κα-

θαριότητας και υγι-

εινής στο Κοινωνικό

Παντοπωλείο Μαρ-

κόπουλου.

Τέλος, προσσφέρ-

θηκαν από τον Ρ.Ο.

Κορωπί ρούχα και

βιβλία για το μπα-

ζάρ της Εταιρείας

Προστασίας Σπαστι-

κών “Πόρτα Ανοι-

χτή”

Ο Θωμάς Πρόφης ορκίστηκε

δημοτικός σύμβουλος  Κορωπίου
Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Μαρούσα Μάκαρη, της “Πρω-

τοβουλίας Πολιτών Κορωπίου” παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασίας.

Την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Θωμάς Πρόφης, ενεργός

πολίτης του Δήμου και πολλές φορές στο παρελθόν δημοτικός σύμβουλος.

Ετσι, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιούσης

όρκισε το νέο δημοτικό σύμβουλο  Θωμά Πρόφη.

Ο Θωμάς Πρόφης είναι ταξίαρχος ε.α., συγγραφέας και με καυτή δημοσιογραφική πένα.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών

“Απολλωνία” πραγματοποίησε την πα-

ραδοσιακή εκδήλωση με το κόψιμο της

πρωτοχρονιάτικης πίτας την περα-

σμένη Κυριακή 24/1 στο ξενοδοχείο Di-

vani στο Καβούρι.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη από μέλη και

φίλους και η δημοτική Αρχή παρούσα.

Επί παντός επιστητού η πρόεδρος της

“Απολλωνίας” Μαριάννα Μαυραγάνη,

αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, ευρίσκοντο σε μια αέναη

κίνηση μέσα στην αίθουσα για να είναι

όλα κατά πώς πρέπει.

Την εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος, η

οποία στη συνέχεια παρουσίασε τις κυ-

ρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που

κι αυτές απηύθυναν τις ευχές τους.

Ακολούθησε το χορευτικό του Συλλό-

γου, που χόρεψε παραδοσιακούς χο-

ρούς, με ζωντανή μουσική χωρίς μικρό-

φωνα και την εκλεκτή φωνή της Στέλ-

λας Καρύδα.

Η έκπληξη της εκδήλωσης ήταν το χο-

ρευτικό ζευγάρι “Ηλέκτρα - Θοδωρής”

που χόρεψαν σάλσα και ξεσήκωσαν

τους θαμώνες.

Η Ηλέκτρα και ο Θοδωρής είναι παγκό-

σμιοι πρωταθλητές στην σάλσα. Ηρθαν

τέταρτοι στον κόσμο,   στον παγκόσμιο

διαγωνισμό χορών λάτιν, που έγινε το

Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Η “Απολλωνία” γιόρταζε και τα γενέ-

θλια των πέντε χρόνων της. Αν και σε

“παιδική” ηλικία, έχει στο ενεργητικό

της ένα πολύ πλούσιο και υψηλού επι-

πέδου εκδηλώσεις.

Διαθέτει πολλά τμήματα που συναν-

τιώνται συχνά και είναι ιδιαίτερα δρα-

στήρια (εικαστικά, λογοτεχνικά κ.λπ.).

Η “Απολλωνία” γιόρτασε τον ερχομό του νέου έτους και τα γενέθλιά της 
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«Ἔστιν γάρ Ἁρµονία πολυµιγέων ἕνωσις καί δίχα
φρονεόντων συµφρόνησις»

«ΕΚΑΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ» (= ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥ ΟΙ
ΑΜΥΗΤΟΙ, προµετωπίδα που υπήρχε στη Σχολή του) 

«Ὦ νέοι ἀλλά σέβεσθε µεθ᾽ἡσυχίας τάδε πάντα»
(= Νέοι, να σέβεστε µε ησυχία-σιωπή, όλα µου τούτα
τα λόγια)

«ΑΚΟΥΕ, ΟΡΑ, ΣΙΓΑ» (= Πυθαγορική προσταγή στους
µαθητές του)

«Ἐν τῷ βίῳ οἱ µέν ἀνδραποδώδεις, φύονται δόξης
καί πλεονεξίας θηραταί, οἱ δέ φιλόσοφοι τῆς
ἀληθείας»
(= Στη ζωή οι µεν δουλοπρεπείς στρέφονται - κυνη-
γάνε τη δόξα και τα κέρδη, ενώ οι φιλόσοφοι επιζη-
τούν την αλήθεια µε την έρευνα και τη µελέτη τους)
Διογένης Λαέρτιος, 3ος αι. µ.Χ., «Βίοι φιλοσόφων», βιβλίο
Η, 1, Βίος Πυθαγόρου)

Το σημερινό μου άρθρο οφείλεται στο άρθρο της Ηλέκτρας

Βενετσάνου, της περασμένης εβδομάδας (23.1.16) με

τίτλο: «Βρέθηκε ο πλανήτης Αντι-Γη», η οποία με εξηλέ-

κτρισε να ασχοληθώ με μια γνωστή - άγνωστη προσωπι-

κότητα των Μαθηματικών του σύγχρονου ελληνισμού, τον

αείμνηστο Νεοπυθαγόρειο Ιπποκράτη Δάκογλου, ο οποίος

απεδήμησεν την 4/1/2016, κληροδοτώντας μας ένα τερά-

στιο και μοναδικό έργο παγκόσμιας και συμπαντικής ακτι-

νοβολίας. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ο Κρέοντας στο διάλογό του με τον

μάντη Τειρεσία, στίχοι 1033 - 1039 ομολογεί ότι οι πρόγο-

νοί μας έκαναν εμπόριο και έφερναν από τις Σάρδεις, το

Ήλεκτρον και από τις Ινδίες το Χρυσό χιλιάδες χρόνια πριν

το ανακαλύψει ο Θαλής το 600 π.Χ.

Κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τἀπὸ Σάρδεων
ἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν
χρυσόν·

αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για ξεροκέφαλους και άξε-

στους ανθρώπους· αγνοούν τα διδακτικά λόγια του  Σοφο-

κλή ότι: «τό μανθάνειν δ’ ἥδιστον εὖ λέγοντος» (= το να

μαθαίνεις από κάποιον που μιλάει ορθά είναι το πιο ευχά-

ριστο πράγμα).

Τον Ιπποκράτη Δάκογλου είχα γνωρίσει και είχα την τιμή

να μου προσφέρει ένα από τα 20.000 CD (σύμπακτους δί-

σκους), με τη “μουσική αρμονία των ουρανίων σφαιρών”,
που τους μοίραζε δωρεάν.

Ήταν ο άνθρωπος που “έσπασε” τον κωδικό του Πυθα-

γόρα για τη δημιουργία του σύμπαντος και για την μου-

σική αρμονία των ουρανίων σφαιρών (πλανητών). Ήταν

μυημένος Νεοπυθαγόρειος, αφού ένα μήνα πριν είχε προ-

βλέψει το θάνατό του και περίμενε να τον συναντήσει με

απόλυτη ηρεμία, αταραξία και αοχλησία. Πίστευε, όπως και

ο Πυθαγόρας, πως το φυσικό μας σώμα το πετάμε στα

σκουπίδια για ανακύκλωση, ενώ το αιθερικό μας σώμα,

ήτοι η ψυχή, είναι αθάνατη και μετενσαρκώνεται / μετεν-

σωματώνεται πολλές φορές.

Η ψυχή επανέρχεται στη ζωή και ανάλογα του βαθμού τε-

λειότητάς της εγκλείεται σε σώματα ζώων, γυναικών ή αν-

δρών μέχρις ότου επιστρέψει στον αιθέρα από όπου ήρθε

στη γη.

Ο ΑΙΘΗΡ είναι υπαρκτός. Μάλιστα ο Ι. Δάκογλου τον είχε

ανακαλύψει και επισημάνει σε 3.600 περίπου αναφορές

στα αρχαία ελληνικά κείμενα.

Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος λείπουν από το νεκρό του

σώμα, αν το ζυγίσουμε, 21 γραμμάρια.

Ο ΑΙΘΗΡ ετυμολογείται από τον ίδιο τον Αριστοτέλη στο

έργο του «Περί κόσμου», από το «ἀεί θεῖν κυκλοφο-
ρικῶς», ήτοι είναι μια αέναος, διηνεκής κίνηση / τροχιά κυ-

κλοτερής· αεικίνητη κυκλοφορία.

Ο Πυθαγόρας είχε 5 μετενσαρκώσεις, ο Παλαμήδης 6.

Ο Πυθαγόρας αναφέρει την ύπαρξη δομών που ο ίδιος

ονομάζει «σφαιρικούς μηνίσκους», οι οποίοι ενώνουν και

δίνουν πρόσβαση στα όντα από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Ο Ι. Δάκογλου τους παρομοίασε με τις μελανές οπές της

σύγχρονης φυσικής. Απέδειξε τον εμπειρικό νόμο του

Μπόντε, που δίνει τις αναλογίες των αποστάσεων, μεταξύ

των τροχιών των πλανητών γύρω από τον ήλιο, βάσει των

πυθαγόρειων ακολουθιών που στηρίζονται στον αριθμό Φ

(χρυσή τομή 1,618...)

Ακόμα, όπως προκύπτει από το σχέδιο της μουσικής αρμο-

νίας των ουρανίων σφαιρών (συμπάντων), που ήταν αναρ-

τημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής του

Πυθαγόρα, για να τον βλέπουν όλοι οι μαθητές του, στο

σημείο ένωσης δύο από αυτά τα εμπεριέχοντα σύμπαντα

εμφανίζεται μια γεωμετρική δομή μεταξύ άλλων που ονο-

μάστηκε από τον Πυθαγόρα, “ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ”.

Κατά τον Αριστοτέλη “Μετά τα Φυσικά Α5”, οι Πυθαγόρειοι

έβλεπαν πολλά γεγονότα στον κόσμο να μοιάζουν στους

αριθμούς, τους λόγους και τις αναλογίες τους και γενικώς

τα “πάθη τους”. Κατέληξαν λοιπόν ότι τα στοιχεία των

αριθμών είναι και στοιχεία των όντων και ότι ο ουρανός

ολόκληρος, δηλαδή ο κόσμος, είναι αρμονία και αριθμός.

Στοιχεία του αριθμού θεωρούσαν το περιττό, που αντιστοι-

χούσε στο πεπερασμένο και το άρτιο που αντιστοιχούσε

στο άπειρο.

«Πάντα τά ὄντα ποιοῦσιν ἀριθμούς καί ἐξ ἀριθμῶν»
(Αριστοτέλης, 384-322, “Περί Ουρανού”, Γ᾽)

(= όλα τα όντα αντιπροσωπεύουν αριθμούς και προέρχον-

ται από αριθμούς).

Ο Πυθαγόρας θεωρούσε ως πρώτη αρχή του κόσμου τη

“Μονάδα” από την οποία απορρέει “η αόριστος δυάς”·  απ’

αυτές παράγονται οι αριθμοί· από τους αριθμούς τα ση-

μεία· από τα σημεία οι γραμμές· από τις γραμμές τα επί-

πεδα σχήματα· από τα επίπεδα γίνονται τα στερεά

σχήματα και τέλος τα αισθητά· ό,τι υποπίπτει στις αισθή-

σεις μας.

Στο έργο του “Περί φύσιος”, ο Φιλόλαος ο Κροτωνιάτης

διακηρύσσει ότι «όσα είναι δυνατόν να γνωστούν έχουν
αριθμόν· διότι τίποτε δεν είναι δυνατόν να νοηθεί ούτε να
γνωστεί χωρίς αυτόν».
«καί πάντα γάρ τά γιγνωσκόμενα ἀριθμόν ἔχοντι· οὐ γάρ
οἷόν τε οὐδέν οὔτε νοηθῆµεν οὔτε γνωσθῆµεν ἄνευ
τούτου».

Αυτό σημαίνει ότι προϋπόθεση για την κατανόηση ενός

πράγματος είναι η δυνατότητα διατύπωσής του σε αριθμη-

τική γλώσσα· γιατί, για να γνωρίσουμε επακριβώς, απαιτεί-

ται η διερεύνηση των ιδιοτήτων του μέσω των ιδιοτήτων

των αριθμών. 

Αρα, ό,τι δεν μπορεί να διατυπωθεί σε μαθηματική γλώσσα

είναι σαν να μην υπάρχει!

Αντίθετα, η γνώση μας για τα διάφορα πράγματα και την

ουσία τους, την οποία αποκομίζουμε μέσω της μελέτης

(των λόγων) των αριθμών τους, είναι αληθής και ακριβής,

αφού κατά τον Φιλόλαο «η φύσις του αριθμού δεν επιδέ-

χεται κανένα ψεύδος».

Η αναφορά του στη «δύναμη της φύσεως του αριθμού σε

όλα τα έργα και τα λόγια των ανθρώπων, σε όλες τις τε-

χνικές δημιουργίες και τη μουσική»  τονίζει και επιβεβαι-

ώνει τη σπουδαιότητα της ευρέσεως των αριθμών και της

συμβολής τους στην εξέλιξη του πολιτισμού. Είναι μια από

τις μεγάλες προσφορές του Προμηθέως - Χρόνου Ευερ-

γέτου στο ανθρώπινο γένος «και μήν ἀριθμόν, ἔξοχον σο-
φισμάτων, ἐξηῦρον αὐτοῖς». 

(= “Προμηθεύς Δεσμώτης” στιχ. 459-460 του Αισχύλου)

Η άποψη του Φιλολάου ότι «η φύση στον κόσμο έχει αρ-
μοστεί από άπειρα και πεπερασμένα» σημαίνει ότι αυτή

αποτελεί Σύνθεση των Αντιθέτων. «ἁ φύσις ἐν τῷ κόσμῳ
ἁρμόχθη ἐξ ἀπείρων τε καί περαινόντων».

Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό, από την αναφορά του Αρι-

στοτέλη στις 10 αρχές «κατά συστοιχίαν», οι οποίες απο-

δίδονταν στους Πυθαγόρειους: 

πέρας και άπειρον, περιττόν και άρτιον, εν και πλήθος, δε-
ξιόν και αριστερόν, άρρεν κα θήλυ, ηρεμούν και κινούμε-
νον, ευθύ και καμπύλον, φως και σκότος, αγαθόν και κακόν
και τετράγωνον και ετερόμηκες.

Η συνύπαρξη των αντιθέτων δημιουργεί την κοσμική αρ-

μονία, που κατά τον Φιλόλαο είναι «πολυμιγέων ένωσις καί
δίχα φρονεόντων συμφρόνησις».
Επομένως η αρμονία είναι αναγκαία για να συγκλείνει τα

«ανόμοια, ετερόφυλα και μη ισοταγή» στον κόσμο.

Πρόκειται λοιπόν για μια δυαστική αντίληψη περί του κό-

σμου, με διαχρονικές επιπτώσεις στις φιλοσοφικές και θε-

ολογικές μας αντιλήψεις.

Ο Πυθαγόρας δίδασκε ότι η Μονάς είναι ο θεός και το Αγα-

θόν, και αντιστοιχεί στο ποιητικό αίτιο και το ειδικό, το

οποίο είναι ο ΝΟΥΣ· ενώ η Αόριστος Δυάς είναι ο Δαίμων

και το Κακόν, και αντιστοιχεί στο παθητικό και το υλικό

αίτιο, το οποίο είναι ο ορατός κόσμος. 

Θεωρούσε ακόμη ότι ο κόσμος είναι γεννητός “κατ’ επί-

νοιαν (= κατά σχέδιον) και όχι κατά χρόνον.

――――――
* εκφώνηση ψεύτικου λόγου σε δημόσια συγκέντρωση, δημαγωγι-

κός, ξύλινος, λόγος «πολιτικός».

** πλήρης σύγχυση και αταξία

*** Εκμηδένιση, ταπείνωση, εξευτελισμός.

Πέτρος Ιωαννίδης
καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Πυθ-αγορισµοῦ, 

Ὀρφισµοῦ & 
Πραγµατισµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Ψευδο-αγορισµοῦ*,
Ὀρυµαγδοῦ** & 
Οὐδενισµοῦ***

παύεσθαι
O γράφων Πέτρος Ιωαννίδης με τον αείμνηστο πολιτικό μηχανικό
του ΕΜΠ, Ιπποκράτη Δάκογλου
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρω-

σης του κοινού πραγματοποίησε η “Πρω-

τοβουλία Πολιτών ΒΒΒ”, την Παρασκευή

29 Ιανουαρίου, μπροστά στην Alpha Bank

της Βούλας, ενάντια στις κατασχέσεις

και στους πλειστηριασμούς.

Οι διερχόμενοι έδειξαν πρωτοφανές εν-

διαφέρον ζητώντας πληροφορίες και κα-

ταθέτοντας το δικό τους πρόβλημα.

Υπήρξαν και οι αντίθετες, ελάχιστες πε-

ριπτώσεις “εχόντων”, προς το παρόν!

«Εμείς που πληρώνουμε, είμαστε μαλά-

κες»; 

Όχι· απλά έχετε ακόμη! Ως πότε; 

Μια βόλτα στo ειρηνοδικείo του Κορω-

πίου, κάθε Τετάρτη, που γίνονται οι πλει-

στηριασμοί, μπορείτε να δείτε τη δυστυ-

χία σε όλο της το μεγαλείο!

Το έντυπο που μοίραζαν οι διοργανωτές

υπενθύμιζε στους ενδιαφερόμενους ότι

«οι πλειστηριασμοί άρχισαν» και διευκρί-

νιζε: «τη στιγμή που οι μισθοί, οι συντά-

ξεις, τα εισοδήματα πετσοκόβονται, η

ανεργία καλπάζει, οι φόροι και οι άλλες

επιβαρύνσεις αυξάνουν... τα κοράκια κα-

ραδοκούν!

«Μην περιμένεις μοιρολατρικά τη σειρά

σου. Ενωσε την φωνή σου μαζί μας»! 

Tηλ. 6944 539542, 

email:polites3b@gmail.com)

Πλειστηριασμοί: Τα κοράκια καραδοκούν. Οι πολίτες αντιδρούν! 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., έχοντας

απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση της δύσκολης οι-

κονομικής συγκυρίας την οποία βιώνουν όλοι οι πο-

λίτες και επιθυμώντας να εξαντλήσει τις δυνατότητες

για την ελάφρυνσή τους, συνε-

δρίασε την Πέμπτη 21 Ιανουα-

ρίου, με την παρουσία του

Δημάρχου Λαυρεωτικής κ.

Λουκά Δημητρίου, προκειμέ-

νου να αποφασίσει την Τιμολο-

γιακή της Πολιτική για το 2016. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έχει τη νομική, αλλά κυρίως την

ηθική υποχρέωση να εξισώσει τα τιμολόγια για όλους

τους δημότες της Λαυρεωτικής. Και αυτό η παρούσα

διοίκηση αποφάσισε να το κάνει όχι με αύξηση στις

υπηρεσίες της μίας περιοχής, ώστε να φτάσουν στη

τιμή της άλλης, ούτε καν με εύρεση του μέσου όρου

των τιμών. Αποφάσισε να το κάνει με μείωση, ώστε

όλοι να χρεώνονται με τη χαμηλότερη δυνατή τιμή.

Για το 2016 αποφάσισε τις εξής μειώσεις:

Η σύνδεση όλων των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευ-

σης ήρθε στην τιμή που κοστολογείται στο Λαύριο,

φέρνοντας μεγάλη μείωση στη Δ.Ε. Κερατέας. 

Η τιμή για το Τέλος Σύνδεσης Ύδρευσης ΟΛΩΝ

των Ακινήτων ΟΛΩΝ των Δημοτικών Ενοτήτων

του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής ορίστηκε

στα 495 € πλέον Φ.Π.Α. (από 609 € που ισχύει

για εντός σχεδίου και 1.000 € συν το κόστος των

υλικών που ισχύει για εκτός σχεδίου στην Δ.Ε.

Κερατέας).

Η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευ-

σης αποφασίστηκε να γίνει με σταθερή χαμηλή τιμή

ανά τετραγωνικό οικίας.  Όχι με τα 5,5 € πλέον ΦΠΑ

ανά τετραγωνικό που ισχύει στο Λαύριο μέχρι σή-

μερα. Όχι με τα 102,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τα υλικά

και έξοδα σύνδεσης στους δημότες και η τοποθέτηση

των φρεατίων σε κοινόχρηστους χώρους από ιδιώ-

τες. Η τιμή για το Τέλος Σύνδεσης Αποχέτευσης των

Ακινήτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλ-

λικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής ορίστηκε στα 3€/m2

πλέον Φ.Π.Α. 23%.

Έτσι μειώνεται το Τέλος Σύνδεσης με την απο-

χέτευσης στο Λαύριο και ακολουθείται ενιαία τι-

μολογιακή πολιτική.

Oι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

μπορούν πλέον να διακανονίζονται σε όλη τη

διάρκεια του έτους. Με ελάχιστο ποσό 40 € και

έως 40 δόσεις. Με την δυνατότητα όμως να εξε-

τάζονται με γνώμονα κοινωνικά κριτήρια, την

εφαρμογή ευνοϊκότερης ρύθμισης. Σε ευπαθείς

κοινωνικές ομάδες, ανέργους κλπ. οι οποίοι θα

υπάρχει η δυνατότητα να ορίζεται μικρότερο

ποσό από τα 40 €.

Στους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς επίσης θα επι-

βάλλεται Τόκος Υπερημερίας 4% ετήσιο, στο

οποίο θα επιβάλλεται χαρτόσημο 3,6%, όπως

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 3)

του Κ.Τ.Χαρτοσήμου (Πολ. 1099/2004). Αυτό

είναι μια επιπλέον οικονομική ελάφρυνση στου

δημότες, μιας και ο Δήμος χρεώνει πολύ υψηλό-

τερες προσαυξήσεις και επιβάλλει και πρόστιμο.

Να μη χρεώνεται κόστος επανασύνδεσης σε περί-

πτωση διακοπής της υδροδότησης ακινήτου σε

όλη τη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Για το 2016 αποφάσισε προσωρινά να ισχύσουν για

τα τέλη χρήσης ύδρευσης και αποχέτευσης τα τιμο-

λόγια που ισχύουν έως και σήμερα στις Δημοτικές

Ενότητες. 

Η πιο πάνω απόφαση έχει προταθεί στο Δημοτικό

Συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη της έγκρισης

της Τιμολογιακής Πολιτικής και θα συζητηθεί την

Τρίτη 26 Ιανουαρίου.

Εκτιμούμε ότι θα αγκαλιαστεί απ’ όλους η προσπά-

θειά μας για δίκαιη και κοινωνική τιμολόγηση των

υπηρεσιών μας.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. πιστεύει ότι η ανάπτυξη στην περιοχή

μας πρέπει να έρθει από την κατάρτιση μελετών και

τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και όχι με δυσβά-

σταχτα τέλη προς τους δημότες της Λαυρεωτικής.

Με αυτόν τον τρόπο θα καταρτίσει το συντομότερο

δυνατό και τα ενιαία τιμολόγια για τα τέλη χρήσης

και αποχέτευσης. 

Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.: ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ
Κοινή τιμολογιακή πολιτική για όλους. Για το 2016 αποφασίστηκαν οι παρακάτω μειώσεις

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουρ-

γού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη για το νέο μι-

σθολόγιο στο Δημόσιο, το οποίο παρουσιάζουμε εν

πολλοίς παρακάτω,  οι νέοι μισθοί των στελεχών του

κρατικού μηχανισμού δεν έχουν καμμία απολύτως

σχέση με τα μισθολόγια στον ιδιωτικό τομέα. Είναι

εκατοντάδες ευρώ μεγαλύτερες και προκλητικές σε

μία εποχή που η ανεργία κοντεύει να φτάσει τα δύο

εκατομμύρια και η πείνα έχει αρχίσει να κλείνει σπί-

τια...

Εχουμε και λέμε:

– Ο νέος βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουρ-

γείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 €. Αθροιζόμενες

με το προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης 1.400

€, οι αποδοχές του ανέρχονται στα 4.631 € μηνι-

αίως.

-Των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και οι Ει-

δικών Γραμματέων Υπουργείων ορίζεται στα 2.800

€. Αθροιζόμενες με το επίδομα θέσης ευθύνης άλλα

1.150 € και φτάνουν τα 3.950 € μηνιαίως.

-Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου

και 2ου βαθμού λαμβάνουν  βασικό μισθό  1.960 €

και 1.820 € αντίστοιχα.

-Οι μετακλητοί υπάλληλοι των  γραφείων των μελών

της Κυβέρνησης και των υφυπουργών (Διευθυντές

πολιτικών γραφείων, μελών της Κυβέρνησης, Υφυ-

πουργών)  λαμβάνουν 2.154 €.

-Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του

Πρωθυπουργού, της Κυβέρνησης, της Γ. Γραμμα-

τείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνη-

σης, (υφυπουργών, Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών

και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Αποκεν-

τρωμένων Διοικήσεων), λαμβάνουν από 2.063 €

(Π.Ε.)  έως  1.697 € (οι Τ.Ε.).

-Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του

Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών

μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενι-

κών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοι-

κήσεων, κυμαίνονται από  1.578 € (Δ.Ε.) έως 1.918

€ (Π.Ε.)

-Oι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδι-

κών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουρ-

γού, της Γ. Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γ.

Γραμματείας Συντονισμού, ο βασικός μισθός τους

ορίζεται στο ποσό των 1.960 € μηνιαίως, ενώ παράλ-

ληλα δικαιούνται και επίδομα θέσης ευθύνης άλλα

600 €.

- Των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και

επιστημονικών συνεργατών των αιρετών των Περι-

φερειών της Χώρας λαμβάνουν  -ανάλογα με την κα-

τηγορία- 1.623 € έως 1.682 €.

Αποδοχές Γραμματέων και υπηρεσιακών παραγόντων 
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Ποια είναι τα σχέδια της Ε.Ε. 

για την προσφυγική κρίση 
Ερώτηση του ευρωβουλευτή 

Κώστα Χρυσόγονου

Τη διευκρίνιση των σχεδίων της Ευρώπης για την αντιμε-

τώπιση της προσφυγικής κρίσης ζήτησε ο Κώστας Χρυσό-

γονος με ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο

Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στα αναποτελεσματικά μέτρα

που μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί καθώς και στην αδυναμία

πίεσης προς την Τουρκία ως προς την εφαρμογή όσων

έχουν συμφωνηθεί. Παράλληλα, στάθηκε στην προοπτική

που αναπαράγεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης και περι-

λαμβάνει  κλείσιμο των συνόρων ΠΓΔΜ-Ελλάδας με παράλ-

ληλη κατασκευή κέντρου μαζικής κράτησης προσφύγων

στην Ελλάδα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

α) Είναι ενήμερη για την ύπαρξη ενός τέτοιου σχεδίου;

β) Θεωρεί ότι η συγκέντρωση προσφύγων σε κέντρα κρά-

τησης αποτελεί ρεαλιστική λύση στο πρόβλημα;

γ) Ποιά είναι η θέση της ως προς τα σενάρια κλεισίματος των

συνόρων και αποκλεισμού της Ελλάδας από τη ζώνη Σένγκεν;

4.520.600 ευρώ κατανέμονται σε

κόμματα και συνασπισμούς κομμά-

των ως πρώτη δόση κρατικής οικο-

νομικής ενίσχυσης για το 2016. Η

κατανομή αφορά στα κόμματα που

εξέλεξαν βουλευτές στις βουλευτι-

κές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015

και στις ευρωεκλογές του Μαΐου

2014, καθώς και αυτά που στις πα-

ραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις

συγκέντρωσαν τουλάχιστον 1,5%

των ψήφων της επικράτειας. 

Εξ’ αυτών, τα 3.767.167 ευρώ απο-

τελούν την τακτική χρηματοδότηση

και τα υπόλοιπα 753.433 ευρώ είναι

η οικονομική ενίσχυση για ερευνητι-

κούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, με απόφαση που υπέ-

γραψε ο υπουργός Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πανα-

γιώτης Κουρουμπλής, κατανέμονται

τα ποσά ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ 1.483.455,39

NEA ΔHMOKPATIA 1.198.916, 55

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 383.487,29*

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ 299.742, 63

ΚΚΕ 327.992

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 271.575,72

ΑΝ.ΕΛ.  - Εθν. Πατριωτική Δημοκρα-

τική Συμμαχία 199.332,05

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 189.455,96

Από τις Ευρωεκλογές

ΕΛΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

(ΠΑΣΟΚ - Συμφωνία για τη Νέα Ελ-

λάδα - Δυναμική Ελλάδα - Μεταρ-

ρυθμιστική Αριστερά - Νέοι

Μεταρρυθμιστές - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012 -

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Β΄) 56.729,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΟ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΜΕ-

ΤΩΠΟ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ

ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΥΡΙΚΑΥΣΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗ-

ΝΕΣ- ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

56.729,10

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 26.591, 76

ΛΑΟΣ 26.591,76

* η χρηματοδότηση της Χρυσής

Αυγής έχει ανασταλεί λόγω της έν-

δικης εξέλιξης. Αν απαλλαγεί το

ποσό που της αναλογεί  θα αποδοθεί

άτοκο.

Τί γίνεται 

με τα δάνεια 

των κομμάτων;;

Θα ήθελα να γνωρίζω τί έγιναν τα

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που

χρωστάνε τα κόμματα από δάνεια

στις Τράπεζες.

Αυτά τα “ξεχάσανε” οι κυβερνώντας,

αλλά ο λαός που πεινάει και χάνει

τα σπίτια του για μερικά χιλιάρικα

δεν τα ξεχνάει.

Βέβαια η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενι-

ζέλου φρόντισε να «κουκουλώσει»

με νόμο τα δάνειά τους (Ν.Δ.,

ΠΑΣΟΚ) εξασφαλίζοντας προκλη-

τική «ασυλία» έναντι οποιονδήποτε

ευθυνών και να θέσουν στο αρχείο

τη σχετική δικογραφία. 

Διαβάστε τι αποκάλυψε ο αναπλη-

ρωτής υπουργός  Δικαιοσύνης Δη-

μήτρης Παπαγγελόπουλος

απαντώντας σε σχετική ερώτηση

του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου

Καραγιαννίδη. «Η αρχειοθέτηση της

υπόθεσης οφείλεται στη διάταξη

του άρθρου 78 του ν. 4146/2013, η

οποία στην ουσία παρέχει ασυλία

στους προέδρους, στα μέλη διοικη-

τικών συμβουλίων και στα τραπεζικά

στελέχη για μια κατηγορία δα-

νείων». Και συμπληρώνει: «πρέπει

να σημειωθεί ότι υπήρχε και άλλη δι-

κογραφία, η οποία αφορούσε τα δά-

νεια της ΑΤΕ προς τα πολιτικά

κόμματα, η οποία όμως και αυτή τέ-

θηκε στο αρχείο, σύμφωνα με την

προαναφερθείσα διάταξη. Και κατά

την άποψη μου, η προαναφερθείσα

διάταξη γι’ αυτό ψηφίστηκε».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, στην

εφημερίδα «Real News» ο αν.

Υπουργός Δικαιοσύνης. αρμόδιος

για την αντιμετώπιση της διαφθο-

ράς, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη διά-

ταξη είναι αντισυνταγματική,

ωστόσο η κατάργησή της δεν μπορεί

να έχει αναδρομική ισχύ.

«Η κατάργηση της διάταξης από

μόνη της δεν επιτρέπει την τιμωρία

των υπαιτίων» συμπλήρωσε.

«Είναι αυτονόητο ότι τα Τραπεζικά

Ιδρύματα θα προχωρήσουν στην εί-

σπραξη των δανείων που έχουν χο-

ρηγήσει, καθώς διαφορετικά μπορεί

να κατηγορηθούν για κακουργημα-

τικό αδίκημα», σημείωσε επίσης.

Κρατική οικονομική ενίσχυση των κομμάτων

Ένα μήνα σχεδόν μετά το κλείσιμο της συζήτησης σε ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο για τον επαναπροσδιορισμό της Συνθή-

κης Σένγκεν, με ενδεχόμενη ''έξωση'' της Ελλάδας,

παρατηρούμε το τελευταίο διήμερο να ανακυκλώνονται

νέα δημοσιεύματα περί ''de facto'' αποβολής ή απομόνωσης

της χώρας από τη Ζώνη Σένγκεν. Τούτο θα συνίσταται στην

εφαρμογή ενός σχεδίου παροχής άμεσης βοήθειας από

την Ένωση στην ΠΓΔΜ για την εισαγωγή αυστηρών ελέγ-

χων στα σύνορά της με την Ελλάδα, με σκοπό την αναχαί-

τιση της ανεξέλεγκτης μεταναστευτικής ροής προς την

υπόλοιπη Ευρώπη μέσω των ελληνοσκοπιανών συνόρων

και τον εγκλωβισμό χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων

στο ελληνικό έδαφος.  Δεδομένου ότι η Τουρκία δεν έχει

σημειώσει καμία πρόοδο στην τήρηση των δεσμεύσεων

που ανέλαβε για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,

ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Προτίθεται να θέσει τέρμα επίσημα σε αυτού του είδους

τα δημοσιεύματα, που διαταράσσουν την ευρωπαϊκή αλλη-

λεγγύη και υπονομεύουν το κεκτημένο της Σένγκεν;

2. Θεωρεί ότι ο επαπειλούμενος  εγκλωβισμός εκατοντά-

δων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα θα αποτελούσε τη

λύση που επί μακρόν η Ε.Ε. αναζητά για τη διαχείριση της

μεταναστευτικής κρίσης; Κατά πόσο είναι δυνατή μία τέ-

τοια εξέλιξη και εάν ναι, θεωρεί ότι θα συμβάλει στην οι-

κοδόμηση της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής

πολιτικής;

3. Πότε προτίθεται να ασκήσει ουσιαστικές πιέσεις στην

Τουρκία για την τήρηση των συμφωνηθέντων;

Απειλή εγκλωβισμού 

προσφύγων στην Ελλάδα
Ερώτηση της ευρωβουλευτού 

Ελίζας Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη
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….Δεν έχουμε ενδείξεις ότι «αυτοί»,

που κρατούν τις τύχες μας στα χέρια

τους, θέλουν να δώσουν ένα μικρό

δείγμα γραφής, ότι έχουν κι ένα πολύ

μικρό ενδιαφέρον για την Χώρα!…

Ακούγαμε σε επίπεδο ρητορικής, μύ-

δρους να εκτοξεύονται εναντίων αυτών

που μετείχαν ή συζητούσαν για το Ντα-

βός. Ήταν τα όργανα του διεθνούς Κα-

πιταλισμού, είχαν υποδεκάμετρο που

μετρούσαν τον πατριωτισμό τους, ήταν

πουλημένοι, …ε…είχαν πολλά!…Εκεί

δεν είναι ο … Πρωθυπουργός σήμερα,

ή απατώμαι;;;………

Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση, αυτοί οι

οποίοι διαμορφώνουν τις τύχες της

Χώρας, να μετέχουν παντού...Να μετέ-

χουν για να υπερασπιστούν τα συμφέ-

ροντα της Χώρας και συγχρόνως για

να πληροφορούνται και να ξέρουν τι

γίνεται στον κόσμο. Όταν πολιτεύον-

ται και διαχειρίζονται τις τύχες ενός

ολόκληρου Λαού, πρέπει να τους γνω-

ρίσουν…Είναι διαφορετικό όμως να

είσαι πουλημένος και διαφορετικό να

γνωρίζεις τον αντίπαλο!…

Λοιπόν, τι συνέβη εδώ…, όπως επιβε-

βαιώθηκε και από τη συνέντευξη του

τότε υπουργού οικονομικών, μας πή-

γανε ξυπόλυτους στ΄ αγκάθια χωρίς να

γνωρίζουν καν(!), ποιος ήταν ο αντίπα-

λος, …όχι μόνο ήταν άοπλοι, αλλά δεν

γνώριζαν ούτε ποιος ήταν ο αντίπα-

λος!…Τι όπλα είχε, πως ήταν οργανω-

μένος, τι σκοπούς είχε…………

Γιατί αυτή η Πολιτική Τάξη, διακομμα-

τικά θα έλεγα, έχει μια αντίληψη καφε-

νείου για την Πολιτική!… Διότι δεν έχει

λόγους να μετράει και να μελετάει πως

διαμορφώνονται τα συμφέροντα της

Χώρας… Όπως ξέρετε υπάρχει ένας

διαχρονικός θεσμός στον οποίο προ-

στρέχουν για να τον λειτουργήσουν,

όλοι όσοι έχουν ανέβει στην εξουσία.

Είναι ο ΚΑΦΕΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ!… 

Συγκεντρώνονται το πρωί και κάποιες

άλλες ώρες την ημέρα, για να συζητή-

σουν τι θα κάνουν την ίδια μέρα ή την

επομένη…Δ εν έχουν δεδομένα στα

χέρια τους, έχουν απόλυτη άγνοια και

βέβαια, αναπαράγουν αυτό που έκα-

ναν και στην αντιπολίτευση… Δηλαδή

μερικές δεκαετίες καταδολίευσης και

ανάπτυξης μηχανισμών και τρόπων χει-

ραγώγησης ή υποκλοπής της ψήφου

της κοινωνίας, χωρίς υπευθυνότητα,

χωρίς γνώση και χωρίς πρόθεση να την

υπερασπιστούν αυτή την ψήφο. Κι αν

θέλετε να πάμε και στην άλλη πλευρά,

μπορείτε να δείτε πως έχει αντιμετωπι-

στεί αυτές τις μέρες, η υπόθεση των

διορισμών.

Απ΄τη μια μεριά μας λέει ο Πρωθυ-

πουργός, πηγαίνοντας μάλιστα στην

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης την

οποίαν παρακαλώ(!!!), φρόντισαν να

ανασυγκροτήσουν από τη Διοίκηση

μέχρι την Κεντρική Επιτροπή Εξετά-

σεων, με γνώμονα την απόλυτα κομμα-

τική ιδιοποίηση και έλεγχο, επήγε

λοιπόν εκεί, για να μας πει ότι θα απο-

κομματοποιήσει την Δημόσια Διοίκηση.

Και συγχρόνως βγαίνει ο υπεύθυνος

της νεολαίας για να μας διδάξει τον

τρόπο που αντιλαμβάνονται αυτήν

την…αποκομματικοποίηση…Δηλαδή,

ότι τόσα χρόνια κολλάγανε ένσημα στο

κόμμα, άρα έχουν ιδιοκτησιακό δι-

καίωμα στο Κράτος………………. Η

ουσία είναι ότι μας λένε πως αφού κολ-

λάνε ένσημα στο κόμμα, και μάλιστα

μέσα απ΄το απεχθές εκείνο περιβάλ-

λον των παρατάξεων των Πανεπιστη-

μίων, ότι πιο βρόμικο έχει δημιουργήσει

αυτή η κομματοκρατία στην Ελλάδα, …

να δυσπιστείτε όταν στο βιογραφικό

τους βλέπετε να έχουν αναπτύξει κομ-

ματική δράση στα Πανεπιστήμια(!)…

.Είναι η πλέον απεχθής πλευρά της

κομματοκρατίας!…Εκεί οικοδομείται

και διαμορφώνεται και εκεί αναπτύσσε-

ται όλος αυτός ο ΒΟΘΡΟΣ που στη συ-

νέχεια γίνεται πολιτικό προσωπικό του

Κράτους!…

…Αλλά ακούσαμε κι απ’ την άλλη

μεριά, την επισήμανση του ίδιου του

Υπουργού, που είναι εντεταλμένος για

την ανασυγκρότηση, ξέρετε, του Κρά-

τους. Όποιος ξέρει τον κύριο Βερνα-

δάκη, μπορεί να είναι βέβαιος για το

που θα πάει η Δημόσια Διοίκηση… Άλ-

λωστε το εξήγγειλε…. Δεν έχει τίποτε

να πει για την αλλαγή της δομής και

της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκη-

σης. Δεν έχει και την κατεύθυνση σκέ-

ψης και τη γνώση φυσικά να πάει και

πιο πέρα, (παράσιτο πανεπιστημιακό κι

αυτός, όλα τα παράσιτα από το πανεπι-

στήμιο περνάνε πριν βγουν στην Πολι-

τική), υπάρχει η πλευρά των

παρατάξεων που γίνονται τα στελέχη

και αναδεικνύονται και οι ηγέτες, και

υπάρχουν στη συνέχεια και εκείνοι οι

οποίοι αγκυροβολούν μέσα στο Πανε-

πιστήμιο, δημοσιεύουν άρθρα στην

«Αυγή» ή κάπου αλλού εν πάση περι-

πτώση σε κομματικά έντυπα,…περνάνε

και μερικά αρθρίδια πάλι μέσα από κομ-

ματικές δικτυώσεις,…και εμφανίζονται

ως επιστήμονες!…

Εν προκειμένω, περί αυτού πρόκειται.

….

* Γ. Κοντογιώργης είναι Ομ. καθηγητής στο Πάν-

τειο Πανεπιστήμιο. Το κείμενο είναι από την εκ-

πομπή «Ακροβάτες του ονείρου» στο

“sportnews 901.gr ” της Λάρισας 

Ithesis.gr

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /   Τμήμα Προμηθειών

Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ. - Ασημακόπουλος Α., Τηλ: 213-2020131, 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr,   www.vvv.gov.gr
Βούλα:  26-1-2016  /  Aρ. Πρωτ.:  2912

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ» που αφορά στην προ-
μήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση έως 100 απόρων κατοίκων και αστέγων του Δήμου Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης σε ημερήσια βάση και για χρονικό διάστημα 263 ημερών. Τα ανωτέρω θα εκτελεστούν σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.
118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρό-
γραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  2/2016 και την με αρ. Πρωτ. 2812/25-1-2016 σχετική Διακήρυξη,
τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει από τις οικονομικές προσφορές των υπο-
ψηφίων αναδόχων που θα πρέπει είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο πα-
ράρτημα της διακήρυξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
Οι συγκεκριμένες ποσότητες  είναι οι εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔ. CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ
ΑΡΙ. ΓΕΥΜΑΤΩΝ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING) 39222000-4  26.300 89.420,00€ 20.566,6 € 109.986,60

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 109.986,60 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) και
επιμερίζεται ως εξής:
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α Κ.Α. ΠΟΣΟ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 15-6481.010 109.986,60€

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  ηλεκτρονικά στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 16-2-
2016 και με ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανο-
νική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, Τετάρτη 27-1-2016 Δευτέρα Δευτέρα 22-2-2016
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 1-2-2016 ώρα 10:30

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για κατάθεση προσφορών: 20303

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπο-
γραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεωτικά θα καταθέσουν προσφορά για  το σύνολο της ζητούμενης  πο-
σότητας.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 1.788,40 € 
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα
του Δήμου  www.vvv.gov.gr και στον κόμβο του ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχονται  από το   Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και  ώρες από  8.30-15.00, και στο τηλέφωνο  2132019955   κ. Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΟΙ «ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ» ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ουσία είναι ότι μας λένε πως αφού κολλάνε ένσημα στο κόμμα....

του Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ*
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

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

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

28 τόνους μεταχειρισμένων ρούχων και παπουτσιών, συγ-

κέντρωσαν μοι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης για το 2015.

Το 2015 αποτέλεσε τον 3ο  χρόνο λειτουργίας αυτής της

υπηρεσίας και έφερε το Δήμο Παλλήνης στη 4η θέση πα-

νελλαδικά. Η ποσότητα είναι υπερδιπλάσια σε σχέση με το

2014 που ήταν 11 τόνοι και υπερτριπλάσια ποσότητα σε

σχέση με τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας, το

2013 που ήταν 8 τόνοι.

Αυτό δείχνει ότι στην Παλλήνη έχει αναπτυχθεί ένα υγιές

δικτύο ανακύκλωσης ενδυμάτων - υποδημάτων απέναντι

σε ένα κοινό με  συνείδηση συνυπευθυνότητας. Κάτι που

αποτελεί προϋπόθεση της βιώσιμης διαχείρισης όλων των

πρώτων και επεξεργασμένων βιομηχανικά υλών, υπό το

πρίσμα της αλληλεγγύης, της φροντίδας προς τον άν-

θρωπο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφο-

ρίας.

Τα ρούχα και παπούτσια μπαίνουν σε 15 κάδους χρώματος

μπορντό, που έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή

και των τριών Δημοτικών Ενοτήτων (Παλλήνη, Γέρακας, Αν-

θούσα), που σημαίνει ότι ο πολίτης μετακινεί με το όχημά

του ότι θέλει να ρίξει στον κάδο, επομένως ακόμη μεγαλύ-

τερη συνειδητότητα.

Οι ωφέλειας αυτής της ανακύκλωσης είναι πολλαπλές και

μεγάλες.

Αποτέλεσμα αυτής της καλής συγκομιδής ήταν ότι εξασφα-

λίστηκαν ποσότητες τροφίμων, ειδών υγιεινής  και ρουχι-

σμού-υπόδησης  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Παλλήνης, όπως και παιχνίδια για τα παιδιά των δι-

καιούχων οικογενειών, αλλά και δωρεές για το Κοινωνικό

Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης.

ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟ-

ΔΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΟΡΝΤΩ ΚΑΔΟΙ): 

• ανακτώνται είδη που είτε από συνήθεια, είτε από ανάγκη

κατέληγαν μέχρι σήμερα στα σκουπίδια και στις χωματερές

και επανατίθενται για κυκλοφορία με ένα σύγχρονο τρόπο 

• μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στις

χωματερές εξοικονομώντας πόρους και ενέργεια 

• καλλιεργείται σωστή νοοτροπία σχετικά με τα ζητήματα

ανακύκλωσης 

• με τη σωστή διαχείριση καταλήγει στα σκουπίδια μόνο το

2% ενώ το υπόλοιπο προωθείται στις αγορές μεταχειρισμέ-

νων ειδών εξασφαλίζοντας φθηνά ή δωρεάν είδη ρουχι-

σμού σε μη προνομιούχες ομάδες πληθυσμού 

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑ-

ΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

• Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία,

παιδικά) 

• Λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια κλπ) 

• Τσάντες   • Ζώνες 

ΤΙ ΔΕΝ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝ-

ΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

• Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα 

• Χαλιά και αποκόμματα υφασμάτων 

• Αζευγάρωτα παπούτσια 

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΕΙΝΑΙ: 

1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΜΙΑΟΥΛΗ 28, ΓΕΡΑΚΑΣ

2) ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΓΕΡΑΚΑΣ

3) ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ

4) ΠΑΡΚΟ ΚΑΝΤΖΑΣ, ΚΑΝΤΖΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ

5) ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΘΟΥΣΑ

6) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

7) Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, CARREFOUR - ΓΕΡΑΚΑΣ

8) ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ

9) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ 

10) ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

11) ΟΔΟΣ ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΤΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

12) ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 19 (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ), ΓΕΡΑΚΑΣ

13) ΟΔΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - (3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

14) ΟΔΟΣ ΑΝΑΦΗΣ & ΚΙΜΩΛΟΥ), 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ

15) ΟΔΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑ, ΜΠΑ-

ΛΑΝΑ, ΓΕΡΑΚΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Πολιτών Βούλας καλεί τα μέλη και

τους φίλους της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση,

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:30, στην Πνευ-

ματική Εστία Βούλας (πάρκο Εθνικής Αντίστασης), με την

εξής Ημερήσια Διάταξη:

1. Απολογισμός έτους 2015

2. Προτεινόμενες δράσεις 2016

3. Ενημέρωση πάνω σε τοπικά θέματα

- Παιδεία

- Συνταγματική Αναθεώρηση και διαρθρωτικές μεταρρυθ-

μίσεις

5. Άλλα θέματα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης                 Δημήτρης Μακρυνικόλας

Τέταρτος πανελλαδικά, σε ανακύκλωση, 

ενδυμάτων ο Δήμος Παλλήνης
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Η παχυσαρκία των παιδιών κάτω των πέντε ετών έχει

φθάσει σε επίπεδα που προκαλούν συναγερμό και με-

τατρέπεται σε έναν "εφιάλτη με εκρηκτικές διαστάσεις"

στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Αφρική, όπου

το ποσοστό τους έχει διπλασιαστεί από το 1990, προει-

δοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σε

έκθεσή του, στην οποία τονίζει πως ο αριθμός των πα-

χύσαρκων παιδιών ανέρχεται ήδη σε τουλάχιστον 41

εκατομμύρια σε διεθνές επίπεδο.

Σε έκθεση της Επιτροπής για τον Τερματισμό της Παιδι-

κής Παχυσαρκίας (ECHO) που έχει συστήσει ο ΠΟΥ,

υπογραμμίζεται ότι επί χρόνια, το φαινόμενο δεν θεω-

ρείτο μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας και επίσης ότι

θεωρείτο από ορισμένους πως σχετιζόταν κατά κύριο

λόγο με τον τρόπο ζωής και με το πώς οι οικογένειες

αντιμετωπίζουν τη διατροφή των παιδιών τους.

Όμως η έρευνα που διεξήχθη για μια περίοδο δύο ετών

σε πάνω από 100 χώρες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι

οι πολιτικές δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο πρέπει

να βρεθούν στην πρώτη γραμμή για να ανασχεθεί η επι-

δημία αυτή.

"Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα; Ότι δεν φταίνε τα παι-
διά", είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Πίτερ

Γκλάκμαν, συμπρόεδρος της Επιτροπής.

Βιολογικοί παράγοντες, η ανεπαρκής πρόσβαση σε μια

ισορροπημένη διατροφή, η μείωση της σωματικής δρα-

στηριότητας στα σχολεία και η έλλειψη κανονιστικών

ρυθμίσεων στο εμπόριο διατροφικών προϊόντων που

συμβάλλουν στην παιδική παχυσαρκία είναι ανάμεσα

στις κύριες αιτίες που συντείνουν στην επιδείνωση της

επιδημίας, για την οποία χρειάζεται μια παγκόσμια, συν-

τονισμένη αντίδραση, σημειώνεται στην έρευνα.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο αριθμός των παχύσαρκων ή

υπέρβαρων παιδιών αυξήθηκε κατά 10 εκατομμύρια παγ-

κοσμίως από το 1990, από τα 31 στα 41 εκατομμύρια το

2014, και πλέον υπάρχουν περισσότερα παχύσαρκα και

υπέρβαρα παιδιά στις χώρες με χαμηλά και μεσαία ει-

σοδήματα, από ό,τι στις χώρες με υψηλά εισοδήματα.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο αριθμός των παχύσαρ-

κων παιδιών υπερδιπλασιάστηκε, φθάνοντας τα 15,5

εκατομμύρια το 2014 από 7,5 εκατομμύρια το 1990, εξαι-

τίας της παγκοσμιοποίησης και της αστικοποίησης, υπο-

γραμμίζεται στην έκθεση του ΠΟΥ.

Ιδιαίτερα στην Αφρική ο αριθμός των παχύσαρκων ή

υπέρβαρων παιδιών σχεδόν διπλασιάστηκε, από τα 5,4

εκατομμύρια στα 10,3 το ίδιο διάστημα.

Η  Σάνια Νίσταρ, συμπρόεδρος της ECHO σημειώνει: "Το
υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής κάθε παιδιού, καθώς αντιμετωπίζει ένα

ευρύ φάσμα εμποδίων, σωματικών ψυχολογικών και για
την υγεία του.
Γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία έχει αντίκτυπο και στις εκ-
παιδευτικές επιδόσεις των παιδιών και αυτό –σε συν-
δυασμό με την πιθανότητα τα παιδιά να παραμείνουν
παχύσαρκα και στην ενηλικίωση τους– έχει μεγάλες συ-
νέπειες για την κατάσταση της υγείας και την οικονο-
μική κατάσταση των ίδιων των παιδιών, των οικογενειών
τους, αλλά και του συνόλου των κοινωνιών στις οποίες
ζουν”.

Η διαφημιστική προώθηση ανθυγιεινών τροφίμων και

αναψυκτικών ήταν ο κύριος παράγοντας για την αύξηση

στους αριθμούς των παχύσαρκων και υπέρβαρων παι-

διών, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, σημείωσε ο

ΠΟΥ.

Σχεδόν τα μισά από τα παχύσαρκα και υπέρβαρα παιδιά

κάτω από την ηλικία των πέντε ετών ζουν στην Ασία και

το 25% στην Αφρική.

Όπως αναφέρεται στη έκθεση η Λιβύη, η Αίγυπτος, το

Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία και η Μποτσουάνα έχουν

το υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρων παιδιών στην

Αφρική.

Τα παιδιά που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε μια ισορ-

ροπημένη διατροφή τα πρώτα χρόνια της ζωής τους αν-

τιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να γίνουν

παχύσαρκα, όταν η ποσότητα τροφής που καταναλώ-

νουν και τα επίπεδα δραστηριότητας τους αλλάζουν, ση-

μειώνει ο ΠΟΥ.

Παράλληλα, παιδιά μεταναστών αλλά και αυτοχθόνων

πληθυσμών αντιμετωπίζουν επίσης υψηλό κίνδυνο πα-

χυσαρκίας εξαιτίας των απότομων πολιτισμικών αλλα-

γών και της περιορισμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες

υγείας.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η επιδημία παχυσαρκίας μπο-

ρεί να προκαλέσει ανατροπές στις δαπάνες στον τοµέα

της υγείας σε όλο τον κόσμο και κάλεσε τις κυβερνήσεις

να αντιμετωπίσουν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις

για την υγεία.

Ανάμεσα σε άλλες συστάσεις του, ο οργανισμός προ-

τρέπει τις κυβερνήσεις να προωθούν την υγιεινή δια-

τροφή, τη σωματική άσκηση και ένα υγιές σχολικό

περιβάλλον.

Πρόβλημα με εκρηκτικές διαστάσεις η παιδική παχυσαρκία

O καφές δεν επηρεάζει τους παλμούς της καρδιάς...

Η κατανάλωση καφέ, τσαγιού ή σοκολάτας δεν φαίνεται να επηρεάζει τους παλμούς της καρδιάς ή να επη-

ρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία της καρδιάς, επισημαίνουν ερευνητές από την Καλιφόρνια.

Μέχρι στιγμής ήταν ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη πως τα ροφήματα

που περιέχουν καφεΐνη προκαλούν ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό

που μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια ή άλλες επικίν-

δυνες παθήσεις της καρδιάς.

Ωστόσο, «οι συστάσεις αυτές για περιορισμό της τακτικής κα-
τανάλωσης καφεινούχων προϊόντων χρειάζεται να επανε-
ξεταστούν», τονίζει ο επικεφαλής της μελέτης και

καρδιολόγος Δρ. Gregory Marcus.

Στο πλαίσιο μελέτης ο Δρ. Marcus και οι συνεργάτες του,

εξέτασαν 1.388 εθελοντές με μέσο όρο ηλικίας 72 ετών και

διαπίστωσαν πως το 61% των συμμετεχόντων που κατανά-

λωνε περισσότερα από ένα καφεϊνούχα προϊόντα την ημέρα

δεν είχαν επιπλέον καρδιακούς παλμούς σε σχέση με τους υπό-

λοιπους.

«Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήσαμε πως η κατανάλωση καφεΐνης
δεν σχετίζεται με αυξημένη εκτοπία ή αρρυθμία της καρδιάς», αναφέρουν οι ερευνητές.

Όπως επισημαίνει η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό American Heart Association, παρόλο που ο καφές

έχει συνδεθεί με κίνδυνο για διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις, τα πάντα είναι θέμα μέτρου. Έτσι και η

κατανάλωση καφέ πρέπει να γίνεται να μέτρο.
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Ο Πρωτέας Βούλας έκοψε την πα-

ραδοσιακή  Πρωτοχρονιάτικη πίτα,

την Κυριακή 24/1 στο Κλειστό

Γ.Γεννηματάς παρουσία όλων των

αθλητικών τμημάτων, μελών και

φίλων του.

Ευχές έδωσαν από μικροφώνου ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος και ο Πρόεδρος του

Πρωτέα Χρήστος Βασιλειάδης,

ενώ το κόψιμο της πίτας ανέλαβε

η Αντιπρόεδρος του συλλόγου

Βάσω Πετρίδου δίνοντας σε κάθε

τμήμα το δικό του κομμάτι.

Το φλουρί έπεσε στο τμήμα των

Παμπαίδων 4.

Το Κέντρο Φυσιοθεραπείας Κ.Πα-

πάζογλου προσέφερε, ένα δώρο

το οποίο κέρδισε το γυναικείο

τμήμα του Πρωτέα.

Το XTERRA Greece Championship 2016 για πρώτη φορά στη Βουλιαγμένη

Το φλουρί έπεσε στο τμήμα των Παμπαίδων 4.

Βασιλόπιτα έκοψε ο Πρωτέας Bούλας

Μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις

στην Λίμνη Πλαστήρα, το XTERRA, η κο-

ρυφαία διεθνής διοργάνωση off road

τριάθλου σε συνεργασία με το Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προσκαλεί

ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες

όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων, να

«ζήσουν περισσότερα», στις 7 Μαΐου,

στην Βουλιαγμένη, στο 4ο XTERRA

Greece Championship 2016.

Το XTERRA Greece Championship, απο-

τελεί μέρος του Ευρωπαϊκού και Παγκο-

σμίου Πρωταθλήματος XTERRA, που

διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Χαβάη

και θα πραγματοποιηθεί για 4η συνεχό-

μενη χρονιά στη χώρα μας, από την

XTERRA Greece, αυτή τη φορά σε συ-

νεργασία με τον Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης μέσω του Οργανισμού

Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) του Δήμου.

Ο Ελληνικός αγώνας που έχει αφήσει τις

καλύτερες εντυπώσεις σε αθλητές και

θεατές από όλο τον κόσμο, μετά από 3

επιτυχημένες χρονιές στη Λίμνη Πλα-

στήρα, έρχεται στην Αττική, με σκοπό να

δώσει την δυνατότητα συμμετοχής σε

ακόμα περισσότερους αθλητές από την

Ελλάδα και το εξωτερικό που θέλουν να

ζήσουν την εμπειρία μιας κορυφαίας

αθλητικής διοργάνωσης, με τη σφραγίδα

της XTERRA.

Οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να

αγωνιστούν σε 2 διαφορετικές αποστά-

σεις:

- την επίσημη, Full Distance: 1500m κο-

λύμβηση, 30km mountain bike, 10km

ορεινό τρέξιμο.

- την Sprint Distance: 750m κολύμβηση,

15km mountain bike, 5km ορεινό τρέξιμο. 

Και στις δυο αποστάσεις μπορούν να

συμμετέχουν ομάδες σκυταλοδρομίας,

αποτελούμενες από 2 ή 3 αθλητές ή

αθλήτριες.

Στον αγώνα αναμένονται να λάβουν

μέρος επαγγελματίες και ερασιτέχνες

αθλητές από 25 χώρες και πλέον χώρες.

Ανάμεσά τους θα βρίσκονται κορυφαίοι

Εθνικοί και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, οι

οποίοι θα διεκδικήσουν χρηματικά έπα-

θλα 15.000 δολαρίων και τη δυνατότητα

πρόκρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

XTERRA, που πραγματοποιείται κάθε

τέλος Οκτωβρίου στο Maui της Χαβάης.

Η XTERRA, με έδρα την Χαβάη Αμερι-

κής, που φέτος γιόρτασε τα 20 χρόνια

παρουσίας στο χώρο, αποτελεί σήμερα

το κορυφαίο brand στα multisport events,

με διοργανώσεις σε 35 χώρες και συνο-

λικά περισσότερους από 40 χιλιάδες

συμμετέχοντες, από κάθε γωνιά του

πλανήτη.
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Επιτυχίες στις Ακαδημίες

του Αρη Βούλας

Τα μηνύματα για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 ήταν

από νωρίς ευοίωνα. Η στελέχωση των Ακαδημιών από παι-

διά όλων των ηλικιών, αν και μεσούσης της κορύφωσης της

πολύπλευρης κρίσης που πλήττει την Πατρίδα μας, κυμάν-

θηκε σε πραγματικά εντυπωσιακά επίπεδα, προφανώς και

ως αποτέλεσμα της επίδειξης ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

από τους διοικούντες τον Άρη για το ευαίσθητο αυτό

τμήμα των δραστηριοτήτων του. Όμως, κατά γενική ομο-

λογία, η πορεία των αγωνιστικών τμημάτων Εφήβων και

Τζούνιορ στα Πρωταθλήματα Ποδοσφαίρου που διοργανώ-

νονται από την Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α και στα οποία συμμετέχουν υπό

τις οδηγίες του  Γιώργου Καβάση, έχει υπερβεί κάθε

προσδοκία. 

Συγκεκριμένα, το τμήμα Εφήβων προηγείται στην σχετική

βαθμολογία, έχοντας συγκεντρώσει 27 βαθμούς παρουσιά-

ζοντας ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό θέαμα, ενώ αυτό των

Τζούνιορ, έχει «σπάσει» κάθε ρεκόρ αφού παραμένει αήτ-

τητο με τέρματα 55 υπέρ έναντι 2 κατά και φυσικά προ-

ηγείται στην ανεπίσημη βαθμολογία. 

Μόλις δε στις 20-1-2016, πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώ-

νας των παιδιών αυτών με την αντίστοιχη της επίσημης

Ακαδημίας του Παναθηναϊκού (ηλικίες 2005-2006) στο Δη-

μοτικό Αθλητικό Κέντρο της Βούλας και ύστερα από την

αξιομνημόνευτη πρωτοβουλία του  Δ. Κλη (υπεύθυνου

στην ομάδα του «τριφυλλιού» των ηλικιών αυτών και πα-

λαιού ποδοσφαιριστή της ομάδας του) και του  Γιώργου

Φαμέλη η αγάπη του οποίου (και της οικογένειάς του) παι-

διόθεν παραμένει γνωστή για τον Άρη Βούλας, αφού άλ-

λωστε εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα! 

Το Δ.Σ του ΑΡΗ τους ευχαριστεί ιδιαιτέρως και από τη

θέση αυτή. 

Για την ιστορία, το τελικό αποτέλεσμα ήταν 0-4 για την

πολύ ισχυρή ομάδα της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού,

πλην όμως οι μικροί ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ απέσπασαν

τα ευμενέστερα σχόλια για την όλη αγωνιστική προσπά-

θεια τους. 

φίλαθλος

Ο Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ  προσκαλεί την

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα

17.30μμ, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας του, στο καφέ Flou Da Bar στη πλα-

τεία της Άνοιξης.

Στην εκδήλωση:

• θα βραβευθούν οι αθλήτριες του Συλλό-

γου που κλήθηκαν στα Κλιμάκια της Εθνι-

κής Ελλάδας, 

• Θα βραβευθούν οι αθλητές που αρίστευ-

σαν στις μαθητικές τους επιδόσεις.

• Θα τιμηθεί ο μεγάλος χορηγός της ομάδας

κ. Αθανάσιος Μαρτίνος και οι  βασικοί χορη-

γοί του Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ, BIC VIOLEX

A.E, όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, ABC KINITRON

HYALOURON, εκπαιδευτικός οργανισμός EU-

ROSUCCESS, παιδικός σταθμός ΔΡΟΣΟΣΤΑ-

ΛΙΔΕΣ και οι μελισοπαραγωγοί ΜΕΛΙΜΑ 

• Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση-ομιλία

της ψυχολόγου Σίλειας Δημουλή με θέμα

«ο γονιός ως φίλαθλος-προπονητής εξέ-

δρας»

• Θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά

με πλούσια δώρα. Μέρος των εσόδων θα

διατεθούν για την αγορά οικιακού εξοπλι-

σμού για τις ανάγκες 4μελούς οικογένειας

στην Άνοιξη.

Είσοδος ελεύθερη.

Την πρόκριση στην φάση των

«16» του Κυπέλλου Ελλάδος

πήρε η γυναικεία ομάδα της

Θέτιδας Βούλας, καθώς επι-

κράτησε εκτός έδρας με 3-

1σετ του ΓΣ Πετρούπολης.

Έτσι η Θέτιδα θα αντιμετωπί-

σει εντός έδρας την ερχόμενη

Τετάρτη (3/2) τον Πορφύρα ο

οποίος αγωνίζεται στην Α1.

ΓΣ Πετρούπολης - Α.Σ.ΠΕ.

Θέτις Βούλας 1-3

Τα σετ: 22-25, 25-18, 19-25,

20-25

Δόξασε και τίμησε την πόλη

της Ραφήνας, για ακόμα μια

φορά αθλήτρια της πάλης

από τον Παλαιστικό Ραφή-

νας Πικερμίου, Μαργαρίτα

Σταματίου, που συγκαταλέ-

γεται  πλέον στην "ελίτ" της

ελευθέρας πάλης γυναικών

στη χώρα μας!

Η Μαργαρίτα, μετά από

προπόνηση μιας χρονιάς,

κατάφερε να ανέβει στο

δεύτερο σκαλί στην κατη-

γορία των 63 κιλών στην

πάλη γυναικών και κρέμασε

στο λαιμό της το ασημένιο

μετάλλιο στην σημαντικό-

τερη διοργάνωση της χρο-

νιάς: το Πανελλήνιο

πρωτάθλημα την πρόκριση -

το προηγούμενο σκαλί πριν

τα Ολυμπιακά Τουρνουά και

το Ρίο!

Προπονητής της ο Βασίλης

Κολλάρος, που έχει υπό την

εποπτεία του και τη γυναι-

κεία ομάδα του Παλαιστι-

κού Ραφήνας.

Η Μαργαρίτα Σταματίου

κέρδισε επάξια τη θέση της

στην Ελληνική Εθνική

ομάδα ελευθέρας γυναι-

κείας Πάλης και απέκτησε

το δικαίωμα να ονειρεύεται

μεγαλύτερες διακρίσεις για

τη Ραφήνα, καθώς και δι-

καιωματικά να επιθυμεί να

βελτιωθούν οι συνθήκες και

οι υποδομές της προπόνη-

σής της αλλά και των συνα-

θλητών της.

Σε αυτό το πανελλήνιο

πρωτάθλημα και η δίδυμη

αδερφή της Μαργαρίτας, η

Σταματία Σταματίου κατά-

φερε να πλασαριστεί στην

πρώτη οχτάδα σε όλη την

Ελλάδα κατακτώντας την

7η θέση.

Πανελληνιονίκης πάλης η Μαργαρίτα Σταματίου
Από τον Παλαιστικό Ραφήνας Πικερμίου

Α.Ο Άνοιξης Χάντμπολ  κόβει την

Πρωτοχρονιάτικη Πίτα με βραβεύσεις
Προκρίθηκε στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδος  η Θέτις

Αναγυρούς

Βάρης

Πρωτάθλημα

Εφήβων  

Μπάσκετ  

Το Εφηβικό του Αναγυ-

ρούντα Βάρης στον τελευ-

ταίο αγώνα 26/1/2016

επιβλήθηκε και της ομάδος

της Ελευθερίας Μοσχάτου

εκτός έδρας με 56-53 και

παρέμεινε στην 2η θέση

του βαθμολογικού πίνακα,

κάνοντας ένα ακόμη βήμα

για την άνοδό του στην Α'

Κατηγορία Εφήβων της

ΕΣΚΑΝΑ. 

Προπονητής ο Σταμάτης

Βρεττός

Η ομάδα: Παϊδούσης Α.,

Μπαλντούκας Κ.  9 , Φλώ-

ρος Γ. , Παπαθέος Κ. 4,

Μαστροδήμος Ι. , Κόντης

Στ., Ιορδανίδης Θ. 6, Βαρ-

βαρίγος Ι. 21 (3), Δρίτσας

Η. 16 (1), Ζησιμάτος Α, Μα-

κρυπίδης Ζ .

Κόβει βασιλόπιτα

Ο Παλαιστικός Ραφήνας Πικερμίου καλεί στην κοπή της

Βασιλόπιτας την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου στο Cafe Bar Di-

angelo στις 6 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο, όπου θα

βραβευθούν όλοι οι μεταλλιούχοι και οι διακριθέντες για

το έτος 2015! 




