
Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει δύο αλληλο-

συγκρουόμενες όψεις: Την ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ πλευρά,

αλλά και την βραδυφλεγή όψη της πολιτισμικής σύγ-

κρουσης και αλλοίωσης, ως υποκρυπτόμενη μάλι-

στα, γεωπολιτική επιδίωξη.

Αυτές οι δύο πλευρές του μεταναστευτικού προβλή-

ματος – οι δύο όψεις του Ιανού – θα

εξεταστούν χωριστά, για ν’ αποπει-

ραθούμε τελικά να δώσουμε τη δική

μας εκδοχή, για τη σύνδεση των δύο

όψεων προς επίλυση του προβλήμα-

τος.

Η μετανάστευση, ασχέτως ιδιαίτε-

ρων χαρακτηριστικών και ανάλογων

ονομασιών και επιθετικών προσδιο-

ρισμών – Προσφυγικό, προσωρινή –

μόνιμη, νόμιμη – παράνομη κ.λπ. - έχει ένα κοινό χα-

ρακτηριστικό, την μετακίνηση πληθυσμών, νόμιμη –

επιδιωκόμενη, επιθυμητή ή συμπεφωνημένη και πα-

ράνομη βίαιη ή λαθραία.

Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

(UNHCR)1 με την ιδρυτική της διακήρυξη «διασφα-
λίζει σε κάθε άτομο το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο
και να βρει καταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προ-
οπτική του εθελοντικού επαναπατρισμού, της τοπι-
κής ένταξης στη χώρα ασύλου ή της μετεγκατάστα-

σης σε Τρίτη χώρα»2.

Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας ότι η UNHCR συστή-

θηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

το 1950 με έναυσμα τις μεταναστευτικές κινήσεις

πληθυσμών που είχαν αναγκαστικά επιβληθεί στη

διάρκεια του πολέμου, εξαιτίας των βιαιοτήτων των

συγκρούσεων και του καθεστώτος των κατεχόμενων

χωρών.

Δεν είναι επομένως προϊόν επιστημονικής ανάλυσης

και σκέψης του φαινομένου της μετανάστευσης και

των αποχρώσεών της, ούτε καλύπτει με την ιδρυτική

της διακήρυξη τη μετανάστευση αυτή καθ’ αυτή,

αλλά την προσφυγή – τους πρόσφυγες. 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

METANΑΣΤΕΥΣΗ
Μια τραγωδία

με δύο όψεις

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

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εύσημα και αντιθέσεις
στον απολογισμό του Δήμου

“Θα διωχθούν όσοι χορή-

γησαν θαλασοδάνεια;”
Νίκος Νικολόπουλος

Σελίδα 17

Τι προσέχουμε 
στα Σαρακοστιανά!

Σελίδα 18

Κέντρο διαχείρισης 
εφοδιασμού βοήθειας στην 
Περιφέρεια Αττικής Σελίδα 7

Προγράμματα Κοινωφελούς
εργασίας στους ΟΤΑ

Σελίδες 12,13

Καλή 

...Κάθαρση

Σελίδα 6

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση του Δήμου 3Β, την Τσικνοπέμπτη στην πλατεία της Βούλας. Ζωντανή μουσική, ορ-
χήστρα με χάλκινα, σκωπτικοί χοροί, δρώμενα, τραγούδι και άφθονο κρασί. Γέμισε η πλατεία τραγόμορφους και
...κουδουνάτους που αναβίωσαν παραδοσιακά κοζανίτικα έθιμα. Και του χρόνου!
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα άτομα δηλαδή που μετακινούνται προσφεύγοντας σε

άλλη χώρα, προκειμένου να ζητήσουν άσυλο, «λόγω δι-

καιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρη-

σκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων

κ.λπ.» καθώς και “ανθρώπους που έχουν τραπεί σε φυγή

λόγω πολέμου ή ένοπλης σύρραξης” (πρόσθετη διακήρυξη

1984).

Δεν τίθεται επομένως θέμα αμφισβήτησης, ούτε καν επι-

φύλαξης, για το καθήκον ΟΛΩΝ, υποστήριξης αυτών των

προσφύγων που προέρχονται από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφ-

γανιστάν ή άλλες εμπόλεμες ζώνες. Υποστήριξης και βοή-

θειας εκπηγάζουσας από ανθρωπιστικά αισθήματα και

υπαγορευόμενες από πνεύμα αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα ημών

των Ελλήνων που έχουν υποστεί την προσφυγιά με το ολο-

καύτωμα της Σμύρνης, της γενοκτονίας των Ποντίων, και

άλλων και την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1922, όπου

εισέρρευσαν 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά και πιο πρό-

σφατα το 1956, με τα γεγονότα της Σμύρνης και της Κων-

σταντινούπολης, όπου οι “σύμμαχοι” Τούρκοι ξερίζωσαν δια

παντός τον ελληνισμό από την Μ. Ασία, αφανίζοντας έναν

λαό κι έναν πολιτισμό 3.000 ετών. Ακόμη πιο πρόσφατη

είναι η μνήμη του Αττίλα 1 και 2, με την κατάληψη και κα-

τοχή του 36% της Κύπρου και τον ξεριζωμό μεγάλου μέ-

ρους του κυπριακού ελληνισμού. 

Δεν δικαιούμαστε να ξεχνάμε, ακόμη κι αν δεν τα έχουμε

ζήσει εμείς προσωπικά ή οι συγγενείς μας, ακόμη κι αν δεν

έχουμε διαβάσει ένα βιβλίο όπως “το Ν. 31328” του ακαδη-

μαϊκού Ηλία Βενέζη απ’ το Αϊβαλί. Εξ’ άλλου, τις γοερές

κραυγές αγωνίας των πνιγμένων αθώων παιδιών, αλλά και

των μανάδων τους, τις έχουμε ακούσει, με τα ακουστικά

όργανα της ευαίσθητης φαντασίας μας και τα έχουμε δει

με τα ίδια μας τα μάτια, ζωντανά στο “άψυχο” γυαλί της τη-

λεόρασης, αν δεν κάνουμε ζάπινγκ, για ν’ αποφύγουμε τις

“ενοχλητικές” εικόνες!

Σημείωση: Οφείλουμε να σημειώσουμε παρένθετα, για την

τηλεόραση ότι “το έχει παρακάνει”, με αποτέλεσμα ή την

αποστροφή (προς το δυσάρεστο) ή τον εθισμό!

Η παραίνεσή μου προς τα αισθήματα του μεγαλύτερου μέ-

ρους του ελληνικού λαού είναι περιττή, γιατί έχει δείξει

ήδη τη μεγαλοσύνη του και τον ανθρωπισμό του, παραβλέ-

ποντας προς ώρας και τη δυσπραγία του και τις παρεπόμε-

νες δυσάρεστες, πιθανόν, συνέπειες του όγκου του

πληθυσμού ανθρώπων εξαθλιωμένων, ταλαιπωρημένων,

καταδιωγμένων και με διαφορετική κουλτούρα. Προέχει ο

ανθρωπισμός!

Η παραίνεση αφορά περισσότερο τη συντεταγμένη πολι-

τεία και τις διάφορες συλλογικότητες.

Αφορά την Περιφέρεια (και το Υπουργείο)

Αφορά τους Δήμους

Επιβάλλεται ΑΜΕΣΑ να συσκεφθούν και να καταστρώσουν

σχέδιο από κοινού, ορθολογικής και συντονισμένης αντι-

μετώπισης του προβλήματος, των παρενεργειών, της ορ-

γανωμένης παροχής βοήθειας, ποου σημαίνει απόφαση,

σχέδιο, κοινή οργανωμένη δράση, γνωστοποίηση!

Ιστορικά η μετανάστευση – μετακίνηση

πληθυσμών
Αναφερθήαμε πιο πάνω στη δικιά μας προσφυγιά του 1922

και μετέπειτα προς τη μητέρα πατρίδα, όπως έγινε τότε,

χωρίς να παραβλέπουμε και την αποδημία πολλών μετανα-

στών προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αλλά είναι χρή-

σιμο, πράγματι να κάνουμε μια ενδεικτική ιστορική αναδρομή

στο φαινόμενο γενικά της μετανάστευσης - μετακίνησης

πληθυσμών για κάθε λόγο και με κάθε τρόπο.

Προϊστορικά ή Μυθολογικά:
― Εκεί, γύρω στα 1300 π.Χ. σύμφωνα με τη Βίβλο, έγινε η

ΕΞΟΔΟΣ των Εβραίων από την Αίγυπτο. Πληθυσμός που με-

τακινήθηκε περιπετειωδώς, 2.000.000 τουλάχιστον, αφού

600.000(!) ήταν μόνο οι μάχιμοι3.

― Την ίδια περίπου περίοδο, γύρω στα 1200 π.Χ., έχουμε την

καταστροφή της Τροίας. Ο Αινείας με τους Δάρδανους και

μερικούς Τρώες αντιστέκονται. Οι Αχαιοί τους δέχονται ως

“υπόσπονδους” και τους επιτρέπουν να φύγουν ειρηνικά.

Πήγαν στην Ιταλία και από τους απογόνους του δημιουργή-

θηκε η Ρώμη.

Ιστορική περίοδος
― Ατίλλας (434 - 453) – Ούνοι (Μογγολικής καταγωγής), με

700.000 στρατό, ιππείς φτάνουν μέχρι τη Μακεδονία ερημώ-

νοντας πάνω από 70 πόλεις.

Ο Θεοδόσιος ο Β’ πληρώνει ακριβά λύτρα και ο Αττίλας στρέ-

φεται κατά της Γερμανίας και την καταλαμβάνει. Μπαίνει και

στη Ρωσία και επιστρέφοντας, φθάνει μέχρι τη Γαλατία.

Έχτισε μια βραχύβια αυτοκρατορία που έφτανε από τη

Μαύρη θάλασσα μέχρι το Ρήνο. Έκανε “βόλτες” στα Βαλκά-

νια, στην Ιταλία και τη Γαλατία (“σπέρνοντας”, φυσικά Ουνά-

κια και Μογγολάκια και “θερίζοντας” κεφάλια).

― Ακολουθούν διάφορες φυλές Σλαύων. Από τις αρχές του

6ου μ.Χ. αιώνα, εξαπλώνονται και εγκαθίστανται στο μεγα-

λύτερο μέρος της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝοτιοΑνατολι-

κής Ευρώπης και φυσικά στα βαλκάνια και τη Δυτική Ελλάδα.

Σημερινός συνολικός πληθυσμός γύρω στα 350 εκατομμύρια,

και αποτελούν σήμερα τον κυρίως πληθυμσό σε 13 χώρες της

Ευρώπης. Ενδεικτικά, Ρώσοι, Ουκρανοί, Τσέχοι, Πωλονοί,

Σέρβοι, Βούλγαροι, Furom, Σλοβένοι, Σλοβάκοι κ.λπ.

― Mεγάλες υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών, πραγ-

ματοποιούσε για στρατηγικούς και οικονομικούς σκοπούς και

το Βυζάντιο. Άλλοτε κυριολεκτικά καταστροφικές και άλλοτε

επωφελείς. Για παράδειγμα διέσπειρε τους Αρμένιους για να

τους αποδυναμώσει επειδή ήταν ζόρικος λαός, με αποτέλε-

σμα ν’ αποδυναμωθεί η Αρμενία και να διευκολυνθεί η κάθο-

δος και η δράση των Σελτζούκων Τούρκων, στη Μικρά

Ασία. Φέρναμε σε άλλες περιπτώσεις και Τούρκους στρα-

τιώτες να ...φυλάνε τα σύνορα! Θετική μετακίνηση, με αρ-

νητικές όμως πλευρές ήταν η μετακίνηση Ελλήνων από

την Καλαβρία, για να εποικισθεί η Πάτρα που είχε ερημώ-

σει και η Λακωνία.

Πριν και μετά την Άλωση πραγματοποιούνται μεγάλες με-

τακινήσεις Ελλήνων προς την Ευρώπη, κυρίως.

― Θα ήταν παράλειψη ακόμα και για μια δειγματική στα-

χυολόγηση, να μην αναφερθούμε στις ομαδικές μετανα-

στεύσεις προς την Αμερική, για τέσσερις αιώνες, κυρίως

Ευρωπαίων: Ισπανών, Πορτογάλων, Άγγλων, Γάλλων, Γερ-

μανών, Ιρλανδών, Σουηδών, Ολλανδών αλλά και Ιταλών

και Ελλήνων τους δύο τελευταίους αιώνες. Αυτό σήμανε

την εξολόθρευση άνω των 100 εκατομμυρίων εγχώριου

πληθυσμού. Και βέβαια, την βίαιη μεταφορά 2,5 εκατομ-

μυρίων σκλάβων Αφρικανών!4

Λίγος συλλογισμός και ανάπαυλα μέχρι την προσεχή

εβδομάδα που θα μας απασχολήσουν οι συνέπειες της με-

τανάστευσης.

Τονίζουμε όμως ότι προέχει ο ανθρωπισμός!

―――――――

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (UNHCR = Uni-

ted Nations High Commissioner), ιδρύθηκε το 1950 με απόφαση της

Γ.Σ. του ΟΗΕ, για να παρέχει βοήθεια και προστασία στους Πρό-

σφυγες. Εχει έδρα την Γενεύη.

2. Βικιπαίδεια

3. Βίβλος «Έξοδος», 12, 37β, ‘Αριθμοί» 1:46

4. Βικιπαίδεια

Καρναβαλικές εκδηλώσεις Σελ. 3, 4, 5

Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις Σελ. 6

Ξενάγηση διαμαρτυρίας στη Βου-
λιαγμένη Σελ. 6

Η γυναίκα στη γραφή του Παπαδια-
μάντη γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Η Ευρωπαϊκή κρίση προκλήθηκε
επίτηδες” Αννα Μπουζιάνη Σελ. 9

Πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο, η ενέρ-

γεια του μέλλοντος Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

“H αρπαγή της Ελληνίδας Θεάς”  
Φαίδρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Εξ Αληθο-μυθίας άρχεσθαι  και Ψευδο-

μανίας  παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Οι αποφάσεις της ΕΕ εγκλωβίζουν
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Αναρτήσεις - Τροποποιήσεις

Σχεδίων Πόλης 

― «Πολεοδομικής Μελέτης Επεκτάσεων στην περιοχή

Λαθούριζας Δήμου Βάρης»

― «Πολεοδομικής Μελέτης Τροποποιήσεων στην πε-

ριοχή Λαθούριζας Δήμου Βάρης»

― Έγκριση όρων  Δόμησης και ορισμό περιγράμματος

στο Ο.Τ.Δ. 236 των Π.Ε. 1-4 περιοχής «Μυκηναϊκοί

Τάφοι – Γήπεδο» της Δ.Ε. Σπάτων 
Σελίδες 18, 19
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Η  αποκριάτικη παρέλαση που διοργάνωσε

το ΝΠΔΔ Σφηττός και ο Δήμος Κρωπίας με

τον τίτλο «Μουσούνες 2016», στην 4η χρο-

νιά διεξαγωγής της, την περασμένη Κυ-

ριακή 6 Μαρτίου, προσέφερε άλλη μια

ευκαιρία για μια αυθόρμητη έκφραση των

πολιτών και της νεολαίας, κόντρα στο δυ-

σάρεστο κοινωνικό κλίμα των τελευταίων

ετών, αλλά και της προσφυγικής κρίσης που

εξελίσσεται στην χώρα μας. 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο γλέντι που

ακολούθησε στο 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου με

την εντυπωσιακά άρτια, λαϊκή-παραδοσιακή

μπάντα του Γιώργου Γκίκα. Η απρόσμενη

επιδείνωση του καιρού με δυνατό κρύο

αέρα και  πυκνές νεφώσεις  δεν κατάφερε

να μειώσει το κέφι των πολιτών. 

Ηταν μια μεγάλη διοργάνωση με πολύ χα-

μηλό κόστος, με δεκάδες εθελοντές και δη-

μοτικούς υπαλλήλους στην πρώτη γραμμή. 

Στην αποκριάτικη παρέλαση συμμετείχαν

έντεκα πληρώματα από τους φορείς:

ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Α΄ και Β΄ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

ΚΑΠΗ Κορωπίου και Κιτσίκου

1ο, 2ο & 4ο  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ «ΧΟΡΟΡΑΜΑ»

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ «ARTE DE LA DANZA»

Η αποκριάτικη παρέλαση ξεκίνησε με το

Λύκειο Ελληνίδων, ακολούθησε η μπάντα

της Δημοτικής Φιλαρμονικής  με αρχιμαέ-

στρο τον Ηλία Σοφρώνη. Στη συνέχεια οι

Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου και μέλη του

ΚΑΠΗ Κορωπίου και Κιτσίου, με πολύ έν-

τονο το στοιχείο της σάτιρας και της πρό-

σκλησης για ενεργή συμμετοχή των θεατών

στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια το 1ο Δημοτικό σχολείο πρό-

βαλε το σύνθημα «ΧΑΛΑΡΟΙ», το 2ο Δημο-

τικό το μήνυμα «ΤΟ ΚΕΦΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ». Το

4ο Δημοτικό , με την «Μελωδία της Φασα-
ρίας», Το 2ο Γυμνάσιο, χωρίς συνθήματα,

με μικρό αλλά ζωηρό πλήρωμα και τέλος οι

δύο ιδιωτικές σχολές χορού που συμμετεί-

χαν, είχαν, όπως αναμενόταν, εντυπωσιακή

και πολυπρόσωπη παρουσία.  

Αμέσως μετά οι συμμετέχοντες μαζί με

πλήθος κόσμου κατευθύνθηκε στο 1ο Γυ-

μνάσιο Κορωπίου, στον προαύλιο χώρο του

Γυμναστηρίου και παρακολούθησε το

λαϊκό-παραδοσιακό συγκρότημα του Γιώρ-

γου Γκίκα. Ήταν ένα όμορφο «κλείσιμο»

των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου

Κρωπίας για το 2016. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Ν. Κιού-

σης σε δήλωσή του  έστειλε μήνυμα δημι-

ουργικής αντίστασης στην κοινωνία του

Κορωπίου.   

“Mουσούνες” και γλέντι στο Δήμο Κρωπίας

Μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου και “πλούσιο” το κέφι των συμμετεχόντων.
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“Από το Σκοτάδι στο Φως”

Οκτώ Αποσπάσματα Αρχαίων Τραγωδιών 

από τη Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα»

Η νέα δουλειά της Θεατρικής Ομάδας Κωφών

«Τρελά Χρώματα» παρουσιάζεται στο ειδικά διαμορ-

φωμένο Υπόγειο του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάν-

νης» για έξι μόνο παραστάσεις από τις 17 έως τις 27

Μαρτίου. Η παράσταση «Απο το Σκοτάδι στο Φως»

είναι μια συρραφή αποσπασμάτων από οκτώ αρχαίες

τραγωδίες, που ενώνονται με κεντρικό άξονα το

«Φως» και το «Σκοτάδι».

Οι τραγωδίες «Οιδίποδας Τύραννος» του Σοφοκλή,

«Επτά Επί Θήβας» του Αισχύλου, «Αντιγόνη» του

Σοφοκλή, «Μήδεια» του Ευριπίδη, «Αίας» του Σοφο-

κλή, «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, «Βάκχες» του Ευ-

ριπίδη και «Πέρσες» του Αισχύλου, όλες

πραγματεύονται τον τρόπο που οι βασικοί ήρωες

διαχειρίστηκαν την ελεύθερη βούληση που τους

αποδόθηκε από τους τους Θεούς. Για ποιο λόγο, οι

τραγικοί ήρωες δεν είναι σε θέση να «δουν» το

«Φως» και βρίσκονται να ζουν μέσα στο «Σκοτάδι»; 

Η Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα» απο-

τελείται από Κωφά-Βαρήκοα άτομα που αφουγκρά-

ζονται τις αισθήσεις του θεάτρου, ξεγλιστράνε από

εμπόδια επικοινωνίας και εξερευνούν τον εσωτερικό

τους κόσμο μέσα από την τέχνη. Με εργαλεία τους

τη γλώσσα του σώματος και τη νοηματική, οι τέσσε-

ρις κωφοί ηθοποιοί αλλά και οι δύο ακούοντες ηθο-

ποιοί που συμμετέχουν στην παράσταση «Από το

Σκοτάδι στο Φως», χαρίζουν στο κοινό μια ξεχωρι-

στή θεατρική εμπειρία που απολαμβάνουν και μοιρά-

ζονται από κοινού κωφοί και ακούοντες θεατές.

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Όλγα Δαλέκου, Σοφία

Ζάγκα, Έλλη Μερκούρη, Μαρία Ρίκκου, Χριστίνα Σι-

μιτζή και Μαρία Στεφανή, ενώ η διασκευή - σκηνο-

θεσία της παράστασης είναι της Έλλης Μερκούρη.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Καρναβάλι και Κούλουμα στη Γλυφάδα

“Νηρόν Ύδωρ”

Εγκαίνια εικαστικής έκθεσης με θέμα το "Νηρόν
Ύδωρ", της ζωγράφου Σοφίας Μπόμπολη, Τρίτη 22 /3

ώρα 8 μμ. με παράλληλη εσπερίδα της ιστορικού τέ-

χνης Μαρία Καρατζόγλου, η οποία θα αναφερθεί στην

σημασία του υγρού στοιχείου στην τέχνη και του χημι-

κού μηχανικού ΕΜΠ Κώστα Τάση ο οποίος θα επισημά-

νει την  σημασία του νερού στο πλανήτη και την

ανθρώπινη ζωή.

Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά 11πμ -9μμ. στην οδό

Σοφ. Βέμπο 19 Ανω Γλυφάδα. Επιπλέον και Σαββατο-

κύριακα με ραντεβού στο τηλέφωνο 6977691471.

"Το τέρας και εγώ"

Παρουσίαση του βιβλίου του Σταμάτη Μαλέλη, "Το
τέρας και εγώ" των εκδόσεων Μίνωας θα γίνει την Τε-

τάρτη 30/3, ώρα 8 μ.μ. Στο πάνελ θα συμμετέχουν η  αν-

τιπρόεδρος Μπέσσυ Αργυράκη, η ψυχολόγος Life Coach

Ιωάννα Μπερσιμά και η  ηθοποιός Δήμητρα Μπαλτούνα

με μέλη της θεατρικής ομάδας του Δήμου Γλυφάδας. 

Κεντρικός ομιλητής ο Σταμάτης Μαλέλης.

Έκθεση σύγχρονης 
αγιογραφίας & ζωγραφικής

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, θα φιλοξενήσει την Έκθεση σύγ-

χρονης αγιογραφίας και ζωγραφικής, της αναγνωρισμέ-

νης εικαστικού Τίνας Μάσχα, με τίτλο: «Στο Πέρασμα Των
Αιώνων», στον ιστορικό χώρο του 112ετούς νεοκλασικού

κτιρίου, του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου (Παπαβασι-

λείου 34, Μαρκόπουλο). Τα εγκαίνια θα γίνουν  το Σάβ-

βατο, 19 Μαρτίου 2016 και ώρα 7 μ.μ.

Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο, 19 Μαρτίου – Παρασκευή, 1

Απριλίου 2016.

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Την Κυριακή, 13 Μαρτίου, ο

Δήμος Γλυφάδας, το ΚΑΠΠΑ και η

Ένωση Συλλόγων Γονέων Γλυφά-

δας, διοργανώνει καρναβαλική πα-

ρέλαση μαθητών στην οδό

Γούναρη και αποκριάτικο πάρτυ

στην πλατεία Μακεδονίας, με

ζωντανή μουσική και το παραδο-

σιακό κάψιμο του Βασιλιά Καρνά-

βαλου.

Την πολύχρωμη πομπή, που θα ξε-

κινήσει από το ύψος της οδού Αν-

θέων, θα ανοίξει το τρενάκι του

Δήμου, γεμάτο πιερότους από τα

νηπιαγωγεία της Γλυφάδας. Θα

ακολουθήσουν μαθητές από τα

Δημοτικά, που θα παρουσιάσουν

με καρναβαλίστικη διάθεση διά-

φορα επαγγέλματα και από τα Γυ-

μνάσια και Λύκεια, που θα

παρουσιάσουν διάφορες ελληνι-

κές παροιμίες.

Η παρέλαση από 1.000 περίπου

μαθητές (32 ομάδες) θα αρχίσει

στις 12:30 μ.μ, από την οδό Γού-

ναρη (Ανθέων) θα συνεχίσει ευ-

θεία και θα καταλήξει στην

Πλατεία Μακεδονίας, μέσω της

οδού Ακροκορίνθου, όπου θα

πραγματοποιηθεί το μεγάλο απο-

κριάτικο πάρτυ με πολύ χορό και

μουσική, με τους: Τζούλη Μασίνο,

Μαυρίκιο Μαυρικίου, το συγκρό-

τημα "The M-Band" και τον Άγγελο

Αδριανό.

Την Καθαρά Δευτέρα, τα Κού-

λουμα θα γιορταστούν στη θέση

Πατητήρι στους πρόποδες του

Υμηττού, από τις 11 το πρωί.

Εκτός από το πέταγμα των χαρτα-

ετών και τα σαρακοστιανά εδέ-

σματα που θα προσφερθούν, θα

πραγματοποιηθεί ένα παραδο-

σιακό γλέντι με τους Χρήστο Πα-

παδόπουλο, Μιχάλη Κονιτόπουλο

και Μαριλένα.

Είσοδος ελεύθερη.

«Η Συνταγή της
Πωλέτ»

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλ-

λήνης σας προσκαλεί την Τε-

τάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα

21:00 στην προβολή της ταινίας

«Η Συνταγή της Πωλέτ»

Υπόθεση

Η γιαγιά Πωλέτ από τότε που έχασε
τον αγαπημένο της σύζυγο βρίσκεται
σε άρνηση και έχει χάσει κάθε ενδια-
φέρον για τη ζωή.  Όμως μία αναπάν-
τεχη "ανακάλυψη" θα της αλλάξει για
πάντα τη ζωή...

Γαλλική κωμωδία του 2012 που διαρ-

κεί 87 λεπτά.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩ-

ΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ
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Ο Δήμος Μαρκοπούλου, η

Κοινωφελής Δημοτική Επι-

χείρηση Μαρκοπούλου

(Κ.Δ.Ε.Μ.) και το Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος», σας προ-

σκαλούν την Κυριακή, 13

Μαρτίου 2016, να γιορτά-

σουμε όλοι μαζί τις Από-

κριες, στην Κεντρική

Πλατεία Μαρκοπούλου,

από τις 12:00 έως τις 3:00

το μεσημέρι, με πολύ

χορό, ξυλοπόδαρους κλό-

ουν, face painting, παιχνί-

δια και βέβαια,

Αποκριάτικη Παρέλαση!

Προσκαλούμε και «προκα-

λούμε», για μία ακόμη

χρονιά, όλη την εκπαιδευ-

τική κοινότητα, τους Συλ-

λόγους του Δήμου, αλλά

και την «παρέα» σας, να

μασκαρευτείτε και να συμ-

μετάσχετε στη μεγάλη

αυτή Αποκριάτικη Παρέ-

λαση, περνώντας λίγες

ώρες διασκέδασης και χα-

λάρωσης.

Η καλύτερη θεματολογία

θα επιλεγεί από 4μελή

επιτροπή (εκπρόσωπος

Δήμου, Διδασκόντων, Μα-

θητών και Πολιτιστικών

Συλλόγων) και θα έχει  ως

έπαθλο ατομική κάρτα

ελεύθερης εισόδου στην

Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο

Ράφτη, το καλοκαίρι 2016,

καθώς επίσης και ένα έργο

τέχνης από το τμήμα Ζω-

γραφικής του Ν.Π.Δ.Δ.

«Βραυρώνιος».

«O Θουκυδίδης ο πόλεμος

και η πολιτική»
του Θανάση Μπαντέ

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκα-

λεί την Πέμπτη 17 Mαρτίου 2016  στην παρουσίαση

του βιβλίου του Θανάση Μπαντέ με τίτλο:  «Ο Θου-
κυδίδκης, ο πόλεμος και η πολιτική».
Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ.

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ. Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη

9.30 μμ.

Η Συμμετοχή είναι 5 € ανα άτομο, προσφέρεται

καφές, τσάϊ ή αναψυκτικά.

O Αττικός Πνευματικός Όμιλος Γλυφάδας συνεχίζει το ση-

μαντικό για τις ημέρες μας πολιτιστικό έργο του, kάθε Πέμ-

πτη 7 μμ. με 9.30΄μμ., με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και

ομιλητές με επίκαιρα θέματα, που αφορούν όλους μας, σε

ένα ζεστό και φιλικό περιβάλον. 

Στο δεύτερο μέρος κάθε συνάντησης προσφέρεται βήμα

στους παρισταμένους μέλη ή προσκεκλημένους για ανά-

γνωση ποιημάτων ή λογοτεχικών κειμένων δικών τους ή

άλλων ποιητών ή λογοτεχνών. 

H πλατεία Μαρκοπούλου

ντύνεται αποκριάτικα

Λαυρεωτική

Με Μουσική & Παραδοσιακούς Χορούς,   Σαρακο-

στιανά Εδέσματα,   Κρασί και πολύ κέφι! ετοιμάζε-

ται να γιορτάσει τα Κούλουμα (Καθαρά Δευτέρα

14/3 στις 11.30 το πρωί), ο Δήμος Λαυρεωτικής και

στις δύο ενότητες.

ΚΕΡΑΤΕΑ:  ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΚΑΡΙΚΑ      

ΛΑΥΡΙΟ:   ΣΤΟ ΧΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Συμμετέχουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου.
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΗΓΕΣ ΠΟΖΑΡ-

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Πανοράματος Βούλας

οργανώνει 3ήμερη εκδρομή για τις 25-27 Μαρτίου

στην Κεντρική Μακεδονία.

Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο POSEIDON

PALAS στη Λεπτοκαρυά, με δύο διανυκτερεύσεις.

• 2 πλούσια πρωινά σε μπουφέ.  

• 2 δείπνα γευστικά σε μπούφε.   

• Αμοιβή ξεναγού στο Μουσείο της Βεργίνας. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Παρασκευή 25 Μαρτίου 7:30 από Πλα-

τεία Αγ. Νεκταρίου-Επιστροφή Κυριακή 27 Μαρτίου. 

Τιμή συμμετοχής: 130 ευρώ (κατά προσέγγιση σε δί-

κλινο, η τελική τιμή θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον

αριθμό των συμμετοχών)

Δηλώσεις συμμετοχής:  Kυρίακος Αμπατζόγλου 

69 37120050-6938209798

Κούλουμα αγάπης

στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης, ακολουθώντας τον παραδο-

σιακό εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, οργανώνει

γεύμα αγάπης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, με το

βλέμμα και τη σκέψη στραμμένο στους οικονομικά

αδύναμους συμπολίτες μας και τους πρόσφυγες.

Ο Δήμος Παλλήνης, αφουγκραζόμενος τη δυσχερή

συγκυρία για τη χώρα μας, τους ολοένα και περισσό-

τερους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες  αποφά-

σισε τα χρήματα που διέθετε κάθε χρόνο για τον

εορτασμό μιας μόνο ημέρας (της Καθαράς Δευτέ-

ρας), να τα διαθέσει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και

στους εκατοντάδες δικαιούχους του.

Έτσι, σε συνεργασία με τους Συλλόγους: «Κρητών»,

«Πηγή», «Εργάνη», αλλά και την αμέριστη βοήθεια

και σύμπραξη εθελοντών, συνδιοργανώνεται στο Δη-

μοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα, τη Δευτέρα 14 Μαρ-

τίου 2016, ένα γεύμα αγάπης, ανθρωπιάς και

αλληλεγγύης, για να απολαύσουν ΟΛΟΙ παραδοσια-

κές νηστήσιμες γεύσεις, να διασκεδάσουν ακούγον-

τας και χορεύοντας με παραδοσιακή μουσική, αλλά

και να προσφέρουν από το υστέρημά τους είδη πρώ-

της ανάγκης για τους χιλιάδες πρόσφυγες που βρί-

σκονται ξεριζωμένοι δίπλα μας,

Καλούμαστε ΟΛΟΙ να 
ανταπεξέλθουμε με αλληλεγγύη

στις απαιτήσεις όσων υποφέρουν.

Θα προσφερθούν: παραδοσιακή φασολάδα, μαγειρε-

μένη από τα μέλη του Συλλόγου «Κρητών», σπιτικός

χαλβάς παρασκευασμένος από τα μέλη του Συλλό-

γου Γυναικών «Εργάνη», λαγάνες από το Σύλλογο

«Πηγή», νηστίσιμα εδέσματα (ελιές, τουρσί, ταραμάς)

και άφθονο κρασί.

Επίσης, θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς τα δύο

χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Παλλήνης, μαζί

με όλους τους παρευρισκόμενους.

Καθαρά Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2016, ώρα 12:00

Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα (Γαργήττου και Μιλ-

τιάδου, Γέρακας)

Στο Δήμο Σαρωνικού

O Δήμος Σαρωνικού οργανώνει Κούλουμα την Καθαρή

Δευτέρα με παραδοσιακά σαρακοστιανά.

Μην ξεχάσετε τους χαρταετούς σας.

Το ραντεβού είναι την Καθαρά Δευτέρα, 14 Μαρτίου στις

11:00, στο Πέτρινο Αναβύσσου, στον Άγιο Νικόλαο στο

Λαγονήσι και στην κεντρική πλατεία του Κουβαρά.

λεπτομέρειες σελ. 3

Στα Σπάτα - Αρτέμιδα
Καρναβαλική παρέλαση στην κεντρική οδό των Σπατών με

χορό και τραγούδι. κοίτα σελ. 3

Καρναβαλική παρέλαση στην Αρτέμιδα (κεντρική λεω-

φόρο) την Κυριακή 13.3 στις 3 το μεσημέρι με παραδο-

σιακό γλέντι και κάψιμο του καρνάβαλου!

“Kρητικό θέατρο και λογο-
τεχνία στην Αναγέννηση”

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 7μ.μ., στο πρόγραμμα εκδη-

λώσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (Γενναδίου

8 και Ακαδημίας 7ος όρ. Αθήνα), θα μιλήσει ο γιατρός γιάν-

νης κορναράκης του μάνθου, αντιπρόεδρος του Αττικού

Πνευματικού Ομίλου Γλυφάδας και δοκιμιογράφος στην

ΕΒΔΟΜΗ, με θέμα: “Kρητικό θέατρο και λογοτεχνία στην
Αναγέννηση”.
Απαγγέλει, ο ποιητής Χαράλαμπος Βασιλάκης.

Συντονίζει ο γεν. έφορος του Δ.Σ. της ΕΕΛ. Γιώργος Μα-

ρινάκης ποιητής και μουσικοσυνθέτης.

Πληροφορίες 6944768180

Kούλουμα στο

Πανόραμα Βούλας
Το Εξωραϊστικό - Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανόραμα

Βουλας συνεχίζοντας την επιτυχημένη παράδοση

των τελευταίων ετών  διοργανώνει και φέτος στην

Πλατεια Αλσους Πανοραματος την εορτη της Καθα-

ράς Δευτέρας.

Στην εκδήλωση θα προσφερθεί η παραδοσιακή φα-

σολάδα και σαρακοστιανά, που είναι προσφορές του

Σωματείου και  δημοτών του Πανοράματος.

Το παραδοσιακό γαϊτανάκι και τα γαιδουράκια του

θα  χαρίσουν ξέγνοιστες ώρες σε όλους, μικρούς και

μεγάλους.

Καλη διασκεδαση, Καλο ξεφαντωμα, και μην ξεχά-

σετε τον αετό σας! 
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H Eπιτροπή εναντίον της εκποίησης

της χερσονήσου της Βουλιαγμένης,

οργανώνει ξενάγηση διαμαρτυρίας

στα μνημεία και το δάσος της Βου-

λιαγμένης, την Κυριακή 20 Μαρτίου

στις 10.30 π.μ

Η αρχαιολογική ξενάγηση θα γίνει

στα ιστορικά μνημεία της Βουλιαγμέ-

νης που πρόσφατα ανακηρύχθηκαν

από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-

βούλιο (ΚΑΣ) σε αυστηρά προστα-

τευόμενες περιοχές.       

Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από τις

Αλές (Αλυκές), από τις οποίες πήρε

το όνομά του ο Αρχαίος Δήμος  Αλών

Αιξωνίδων και ταυτόχρονα αποτελού-

σαν πολύ σημαντική πηγή εσόδων για

τον αρχαίο δήμο. Θα ξεναγηθούν επί-

σης στον αρχαίο δρόμο που πρό-

σφατα έφεραν στο φως οι ανασκαφές

στο δάσος στο Καβούρι, ο οποίος

ένωνε τις αλυκές με τον αρχαίο

δρόμο Αθηνών –Λαυρίου

Στη συνέχεια θα ξεναγηθούν στον

πύργο της ελληνιστικής περιόδου στο

λόφο πάνω από το ναό του Απόλ-

λωνα. Από εκεί θα κατέβουν στην

οικία του ιερέως, όπου διέμεναν οι ιε-

ρείς του αρχαίου ναού του Απόλλωνα

Ζωστήρα.

Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στο Ναό

του Απόλλωνα Ζωστήρα και την αρ-

χαία δεξαμενή, που βρίσκονται πολύ

κοντά στην παραλία του ξενοδοχείου

του  Αστέρα. 

Επειδή όλα τα ιστορικά μνημεία βρί-

σκονται μέσα στις  δασικές εκτάσεις

της Βουλιαγμένης και με την ευκαιρία

της παγκόσμιας Ημέρας των Δασών

(21 Μαρτίου) θα γίνει ταυτόχρονα και

περιβαλλοντική ξενάγηση για τη χλω-

ρίδα του δασικού οικοσυστήματος και

την ανάγκη προστασίας του και από

την επικείμενη εκποίηση και από κάθε

άλλο κίνδυνο

Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου 2

ώρες. Όσοι πάρουν μέρος στην ξενά-

γηση καλό είναι να φορούν αθλητικά

παπούτσια διότι θα περπατήσουν στο

λόφο στο δάσος.

Συνάντηση στις 10.30 το πρωϊ στο

σημείο που συναντώνται οι δρόμοι

Λητούς και Καβουρίου, στο Καβούρι

κοντά στον πυροσβεστικό σταθμό

που υπάρχει εκεί 

Πληροφορίες 6932432916 -

6934239530- 6977990887

ΨΑΞΕ, ΨΑΞΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ

Ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές

Β/βάθμιας Εκπαίδευσης από την ομάδα Λόγου

Παίγνιον και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ

Yποβολή ενδιαφέροντος 

μέχρι τις 15 Μαρτίου 2016!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις

– Παίζοντας με τη Δημοσιογραφική Πράξη» προσφέρεται

φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά, από την ομάδα Λόγου

Παίγνιον (http://bit.ly/logoupaignion) και το Μορφωτικό

Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ (http://www.esiea.gr/organizer/morfo-

tiko-idryma-esiea/).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτι-

κής παρέμβασης του Ιδρύματος, έχει εγκριθεί από το

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κι προσφέρε-

ται δωρεάν σε μαθητές Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στα δύο πρώτα έτη παρουσίασής του, το πρόγραμμα

έχουν παρακολουθήσει ήδη περισσότεροι από 1500 μα-

θητές από 38 σχολεία εντός κι εκτός Αττικής. Για φέτος

προγραμματίζονται 24 συναντήσεις, με πάνω από 1000

μαθητές της Αττικής αλλά και της επαρχίας. 

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Μεθοδολογικά, το πρόγραμμα στηρίζεται στη δυναμική

της ομάδας και στην ανάπτυξη του κινήτρου μάθησης

μέσα από το παιχνίδι. Σκοπός είναι οι μαθητές να αντι-

ληφθούν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες την υπο-

κειμενική διάσταση της δημοσιογραφικής πληροφορίας

και να αναπτύξουν αντανακλαστικά απέναντι  στην αβα-

σάνιστη, πολλές φορές, διασπορά ειδήσεων, ειδικά στο

διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απο-

κτήσουν μια δημιουργική και ηθική στάση σχετικά με τη 

δημοσιογραφία, αλλά και να αντιληφθούν πως η δημο-

σιογραφική πράξη μπορεί να επηρεάσει, ακόμα και να

διαμορφώσει την πραγματικότητα και τον κόσμο μας. 

Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του

προγράμματος εργάζεται μια διεπιστημονική ομάδα

στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι

και ψυχολόγοι. Από τις παρατηρήσεις της παραπάνω

ομάδας και από τη μελέτη των αξιολογήσεων των μαθη-

τών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατά

τη διάρκεια των δύο πρώτων κύκλων, φάνηκε πως οι μα-

θητές μπόρεσαν να δουν ως θετική και απαραίτητη τη δη-

μοσιογραφική πράξη. 

Oμάδα Λόγου Παίγνιον (http://bit.ly/logoupaignion)

Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ, Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη

«Λίλιαν Βουδούρη» στο Μέγαρο Μουσικής, Ίδρυμα Β &

Μ Θεοχαράκη, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Impact Hub

Athens  κ.ά.).

Χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους εκ-

παιδευτικούς:

Προσοχή! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας! Δηλώσετε

ενδιαφέρον μέχρι τις 15 Μαρτίου!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα  πραγματοποιηθεί

στο χώρο του Ιδρύματος (Ακαδημίας 20, Αθήνα).

Η περίοδος πραγματοποίησής του τοποθετείται από τις

15 Μαρτίου έως τις 8 Απριλίου 2016.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,5 ώρα και οι σχο-

λικές μονάδες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των ωρών

08:30 - 10:00 και 10:00 - 10:30 για την παρακολούθησή

του.

Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν από 20

έως 45 μαθητές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5241624 και 6973823425

(ομάδα Λόγου Παίγνιον)

Προγράμματα Κοινωφελούς

εργασίας στους ΟΤΑ

Ξενάγηση διαμαρτυρίας στα μνημεία και

το δάσος της Βουλιαγμένης

Τις βασικές κατευθύνσεις και τους

στόχους της νέας γενιάς προγραμμά-

των κοινωφελούς εργασίας στους Δή-

μους παρουσίασε η Αναπληρώτρια

Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνο-

πούλου,  στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,

Γιώργο Πατούλη.

Τα προγράμματα κοινωφελούς εργα-

σίας, είναι διάρκειας 8 μηνών και ξεκι-

νούν πιλοτικά αρχές Απριλίου, σε 17

της χώρας. Αφορούν 6.918 θέσεις και

σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί σε 32

ακόμη Δήμους, με στόχο να επεκταθεί

σε όλους τους Δημους της χωρας

σταδιακά.

Βασική προτεραιότητα της νέας κοι-

νωφελούς εργασίας είναι η απορρό-

φηση των μακροχρόνια ανέργων,

καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ένας

στους δύο αδυνατεί να επανενταχτεί

στην αγορά εργασίας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός τόνισε ότι

στόχος είναι ο άνεργος, ώστε να απο-

κτήσει εφόδια προκειμένου να  ενταχ-

θεί - μετά το πέρας του προγράμματος

- στην αγορά εργασίας. «Με αυτόν
τον τρόπο στη νέα γενιά προγραμμά-
των προκρίνονται έργα και υπηρεσίες
που συμβάλλουν στη βελτίωση της κα-
θημερινής ζωής των κατοίκων των
Δήμων με την βελτίωση των κοινωνι-
κών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς
και στην αναβάθμιση του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και στη στήριξη της τοπι-
κής αγοράς», επεσήμανε η αν.

Υπουργός.

Στο νέο σχεδιασμό της κοινωφελούς

εργασίας,  περιλαμβάνεται και το κρι-

τήριο της εντοπιότητας, κάτι που ζη-

τούσαν οι ΟΤΑ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι:

«Η ανεργία παραμένει μεγάλη πληγή
για τη χώρα μας και οφείλουμε όλοι
μαζί, κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, να συνεργαστούμε και να ανα-
λάβουμε συντεταγμένα πρωτοβουλίες
για να δώσουμε αποτελεσματικές λύ-
σεις στο πρόβλημα. Η ΚΕΔΕ θα συνε-
χίσει να είναι αρωγός και σύμμαχος
σε κάθε προσπάθεια που είναι σε αυτή
την κατεύθυνση».
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος

θα μπορούν να επιλέξουν:

Α) Πρόγραμμα κατάρτισης στη Τεχνο-

λογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας

(ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών

Β) Πρόγραμμα κατάρτισης στη Επιχει-

ρηματικότητα και Κοινωνική Οικονο-

μία, διάρκειας 120 ωρών.

Οι πρέπει μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρ-

τίου, να καταγράψουν τις υπηρεσίες

που επιθυμούν να συμπεριληφθούν

στο πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης υλοποιεί πιλοτικό καινοτόμο

πρόγραμμα σε δύο νηπιαγωγεία (2ο

Βάρης και 4ο Βούλας) με τοποθέ-

τηση αντιμικροβιακού χαλκού, όπου

σήμερα υπάρχουν μεταλλικές επι-

φάνειες.

Όλες οι επιφάνειες συχνής επαφής,

όπως βρύσες, πόμολα και άλλες με-

ταλλικές επιφάνειες, αντικαθίσταν-

ται από νέες, φτιαγμένες από

αντιμικροβιακό χαλκό, που έχει την

ιδιότητα να καταστρέφει διαρκώς,

ακόμα και τα πιο ανθεκτικά μικρό-

βια και σε συνδυασμό με την προ-

σωπική υγιεινή, περιορίζει τη μετά-

δοση των ιώσεων και λοιμώξεων σε

χώρους, όπου βρίσκονται πολλά

άτομα, όπως σχολεία, παιδικοί

σταθμοί, νηπιαγωγεία, ιατρεία, νο-

σοκομεία κ.α.

Οι μετρήσεις των μικροβίων στα

σχολεία πριν την τοποθέτηση των

νέων επιφανειών από αντιμικρο-

βιακό χαλκό και μετά, γίνονται

στα εργαστήρια της Βιοπαθολο-

γίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.  

Aντιμικροβιακός χαλκός 

σε 2 Νηπιαγωγεία 

του Δήμου 3Β
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Ιατρός εργασίας

στον ΕΔΣΝΑ 
Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, ξεπερνώντας γραφειοκρα-

τικές διαδικασίες, κάλυψε κενή θέση – επί σειρά

ετών - του γιατρού εργασίας,  

Στη συνέχεια, σε συνεργασία

μαζί του, συντάχθηκε μελέτη

με τις απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις στις οποίες πρέπει

να υποβληθούν οι εργαζόμε-

νοι. Με την απόφασή της αυτή

η Εκτελεστική Επιτροπή του

ΕΔΣΝΑ ανταποκρίθηκε σε ένα

πάγιο αίτημα των εργαζομένων σχετικά με την εξα-

σφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειάς τους. 

Η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων ξεκινά

άμεσα. 

Συνάντηση συλλογικοτήτων

για τις εκποιήσεις 

της δημόσιας γης

Οι εξελίξεις και στο μέτωπο της εκποίησης της δη-

μόσιας περιουσίας είναι ραγδαίες. Η κυβέρνηση και

το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκουν όσο γίνεται γρηγορότερα να

κλείσουν τις τρεις μεγάλες εκποιήσεις-φιλέτα  στο

παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού (Λιμάνι Πειραιά,

πρ. Αεροδρόμιο Ελληνικού - παραλία Αγίου Κοσμά

και χερσόνησο Βουλιαγμένης).

Στην πολιτική των εκποιήσεων αντιδρούν έντονα

φορείς και κινήσεις πολιτών  από όλο το παραλιακό

μέτωπο γιατί κατανοούν ότι εάν πραγματοποιηθούν,

θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό

περιβάλλον του Σαρωνικού, τα ιστορικά μνημεία και

τους αρχαιολογικούς χώρους,  όσο στην εθνική

αλλά και την τοπική οικονομία των παράκτιων

δήμων. 

Για τους  λόγους  αυτούς   είναι ανάγκη να συντονί-

σουν τους αγώνες προκειμένου να αποτρέψουν όχι

μόνο τις προαναφερόμενες εκποιήσεις, αλλά και

κάθε εκποίηση της δημόσιας περιουσίας 

Για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των αγώ-

νων καλούν σε ανοιχτή  συνάντηση τις  συλλογικό-

τητες που είναι αντίθετες με τις εκποιήσεις,

προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού ενωτικές

αγωνιστικές κινητοποιήσεις  

Η συνάντηση θα γίνει το Σάββατο 19 Μαρτίου στις

6 το απόγευμα στο χώρο του   ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α, στο πρ.

Δυτικό Αεροδρόμιο

*ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑ-

ΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

*ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ    ΕΛΛΗΝΙΚΟ

*ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡ-

ΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Επικοινωνία: 6937450241-6937131389-6979145366-

6977990887

Τέλος αποφασίστηκε η δημιουργία

«Κέντρου διαχείρισης, αποθήκευ-

σης και εφοδιασμού ειδών πρώτης

ανάγκης των σημείων διαμονής

προσφύγων», από την Περιφέρεια

Αττικής και τη Γενική Γραμματεία

Εμπορίου,  με την υπογραφή σχε-

τικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιου εί-

δους Κέντρο που θα παρέχει υπη-

ρεσίες τύπου logistics, για όλη τη

χωρική αρμοδιότητα της Περιφέ-

ρειας Αττικής, σε συνεργασία με

τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Κοινή επιδίωξη των δύο μερών

είναι η συντονισμένη συγκέν-

τρωση, ασφαλής αποθήκευση, η

σωστή καταγραφή και ο έγκαιρος

εφοδιασμός των σημείων όπου πα-

ραμένουν πρόσφυγες για το διά-

στημα που τα δύο μέρη

συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη.

Το Κέντρο διαχείρισης δημιουργεί-

ται άμεσα στον Ολυμπιακό Πόλο

Φαλήρου δίπλα στις εγκαταστά-

σεις του TAE KBON NTO, στο

χώρο που είναι γνωστός ως

«Εσπλανάδα», ιδιοκτησίας της

Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου -

ΕΤΑΔ ΑΕ.

Τo «Κέντρο διαχείρισης, αποθή-

κευσης και εφοδιασμού ειδών

πρώτης ανάγκης των σημείων δια-

μονής προσφύγων», δημοσιοποιεί

τη λίστα των τρεχουσών αναγκών

με τελευταία ενημέρωση τη Δευ-

τέρα, 07/03/2016.

Προσοχή: όχι ρούχα, όχι παπού-

τσια, όχι παιχνίδια.

Αναλυτικά, η λίστα αναγκών (η οποία

θα ανανεώνεται τακτικά):

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ SNACKS – ΟΧΙ

ΧΥΜΑ

ΜΠΙΣΚΟΤΑ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ – ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ – ΚΡΑΚΕΡΑΚΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ

ΦΡΟΥΤΑ

ΧΥΜΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΕ ΣΥΝ-

ΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ – ΟΧΙ ΕΒΑ-

ΠΟΡΕ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙΑ

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ

(ΤΟΝΟΣ, ΨΑΡΙΑ, ΦΑΣΟΛΙΑ, ΛΑΧΑ-

ΝΙΚΑ ΚΛΠ)

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΜΠΟΛΑΚΙΑ – ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ

ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΚΟΥΠΕΣ – ΚΟΥΒΑΔΕΣ – ΣΦΟΥΓΓΑ-

ΡΙΣΤΡΕΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΛΩΡΙΝΗ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ (ΜΙΚΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ (ΜΙ-

ΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ

ΣΚΗΝΕΣ

ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ ΟΧΙ ΠΑΠΟΥ-

ΤΣΙΑ ΟΧΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι, όσοι πολίτες

ενδιαφέρονται να συνδράμουν

τους πρόσφυγες με είδη πρώτης

ανάγκης και αναλαμβάνουν σχετι-

κές πρωτοβουλίες, προκειμένου

αυτές να είναι αποτελεσματικές,

παρακαλούνται να έρχονται κα-

ταρχήν σε επαφή με την Περιφέ-

ρεια Αττικής στο email

center@patt.gov.gr  και να ενημε-

ρώνονται από την ιστοσελίδα:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=18

182&Itemid=76

Κέντρο Διαχείρισης αποθήκευσης και εφοδιασμού 

ειδών πρώτης ανάγκης στην Περιφέρεια Αττικής
Στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της, ως Περιφέρεια Ατ-

τικής στο θέμα του προσφυγικού και στην ανάγκη να

προχωρήσουν άμεσα, σειρά συγκεκριμένων νομοθετι-

κών ρυθμίσεων, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσμα-

τικότερη αντιμετώπιση του ζητήματος, αναφέρθηκε η

Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου  στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο (10.3.16). Με πρόταση της Ρ. Δούρου (29.2.16)

έχει συσταθεί διαπαραταξιακή Επιτροπή από τους επι-

κεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, για την κα-

λύτερη διαχείριση του θέματος. 

Η Ρένα Δούρου υπογράμμισε ότι «για να μπορέσουμε
να προχωρήσουμε σε νέες παρεμβάσεις, νέες πρωτο-
βουλίες, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, είναι
υποχρεωτικό, ύστερα μάλιστα και από την έκτακτη συ-
νάντηση των επικεφαλής των παρατάξεων, και τη σχε-
τική συναντίληψη που επικράτησε σε συγκεκριμένα

θέματα, να προχωρήσουμε σε τρία ζητήματα». 
1ον, την μεταρρύθμιση – συμπλήρωση του νομοθετικού
πλαισίου μαζί με την παράλληλη μεταφορά των αντί-
στοιχων πόρων από την κεντρική κυβέρνηση προς τους
ΟΤΑ, 
2ον, την ανάγκη προσλήψεων στα κέντρα φιλοξενίας.
Και 3ον, τη σύσταση Διαπαραταξιακής επιτροπής».

Η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου είναι υπερώ-
ριμο αίτημα και όπως προβλέπει το Σύνταγμα σε συν-
δυασμό με τη μεταφορά των ανάλογων πόρων. Μόνο
με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, μπορεί η Περιφέ-
ρεια Αττικής, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, να μεταφέρει τους μετανάστες, και να μη
στοιβάζονται αυτοί στον Πειραιά», τόνισε χαρακτηρι-

στικά η Περιφερειάρχης.
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Όταν διαβάζω το έργο ενός συγγραφέα,

αφενός  έχω την περιέργεια να γνωρίσω

όσο γίνεται καλύτερα την τεχνική της προ-

σωπικής γραφής του, αφ’ ετέρου δε να κα-

ταλάβω τη θέση που παίρνει ιδεολογικά,

στον ευρύτερο χώρο της κοινωνίας  που

ζούμε.  

Στον Παπαδιαμάντη,  κατ΄  αρχήν ο πνευ-

ματικός λόγος είναι θαρραλέος, έρχεται

δε  να υποταχθεί  δογματικά  στο κήρυγμα

ενός εθελούσιο πένητα του βίου. Ενός

βίου που απέχει πάσης παχυλής προσδο-

κίας  μιάς ζωής χυδαίας ή και απλά παχυ-

λής.

Συχνά πάλι βάζει στο στόχαστρο τη γυ-

ναίκα  και την απογυμνώνει και περιστρέ-

φοντάς την ως εν κατόπτρω, διεισδύει

στην κάθε εσωτερική της οπτική γωνία.

Και  δεν διστάζει να φέρει στην επιφάνεια,

εκείνη την απόγνωση που δονεί ασυγκρά-

τητα το “είναι” της, ένα “είναι”, που ζει

μέσα στις αντιφάσεις του. 

Στις αφηγήσεις  του  με τη δική του αν-

δρική φωνή δεξιώνεται και ενσωματώνεται

την εσωτερική απολογία της γυναίκας. Και

αυτή κατ΄ουσίαν είναι που προβάλλεται

δυναμικά προς γνώση και συμμόρφωση. 

Στο πρώτο του μυθιστόρημα, «η  Μετανά-
στις», δηλώνεται η εικόνα της γυναίκας -

θύμα. 

Μιας παιδούλας γυναίκας  που ακούει στο

όνομα  “Μαρίνα”, και η οποία,  ορφανή και

ξεσπιτωμένη ούσα, με αγάπη τον παν-

τρεύεται. Αυτός επαγγέλλεται τον ναυ-

τικό, και αυτή  κλεισμένη στο κοινό τους

σπίτι, “ως εν μοναστηρίω” πιστή  τον ανα-

πολεί και τον προσμένει. Το κακό έρχεται

από  μια επιστήθια φίλη που την φθονεί και

την διαβάλλει. Ο ναυτικός πείθεται  στις

συκοφαντίες ότι η γυναίκα του όσο αυτός

θαλασσοπνίγεται αυτή “το διασκεδάζει” σε

αλλότριους κήπους και την εγκαταλείπει.

Αυτή στην εγκατάλειψή της θλίβεται και

πεθαίνει. Και  όταν αυτός μετανοιώνει και

γυρίζει τη βρίσκει νεκρή.

Στη «Φόνισσα»,  η Φραγκογιαννού σε πρω-

ταγωνιστικό ρόλο, μας δίνει το πρόσωπο

μιάς  γυναίκας υποταγμένης  σε ένα κατ΄

επιταγήν και χωρίς τη θέλησή της γάμο. Το

ανδροκρατούμενο   οικογενειακό της  πε-

ριβάλλον, την καταδυναστεύει, την κατα-

πνίγει, αλλά αυτή  ολοένα πειθήνια

υποτάσσεται. Πλην όμως προοδευτικά

φουσκώνουν στο μυαλό της οι αδικίες που

της δίνει η ζωή της, τις γενικεύει  και  αρ-

χίζει να “ψηλοπετάει”,  δίνοντας στο χέρι

της δικαιώματα  ποινικού κριτή, εντεταγ-

μένου  για την αποκατάσταση του κάθε εκ

θεού σφάλματος.

Με το συμπέρασμα και την εμμονή, ότι  δη-

λαδή «τα θηλυκά φταίνε για όλα που συμ-
βαίνουν στην κοινωνία, και κακώς αυτά
έρχονται στη ζωή», που κυριαρχεί στο

αρωστημένο μυαλό της, αρχίζει τα φονικά

της.    Πρώτο το βρέφος, το θηλυκό της

κόρη της.  Ακολουθούν δε και άλλα. Τα

φονικά γίνονται καθημερινή είδηση στο

νησί.

Οι αρχές την υποπτεύονται,  παρεμβαί-

νουν, την καταδιώκουν και εκείνη στην

προσπάθειά της να διαφύγει, πνίγεται

χωρίς να το θέλει στη φουσκωμένη θά-

λασσα.

Στη «Γυνή πλέουσα»,  πάλι μια γυναίκα, η

Καραβοκυρού αντιπαλεύει βυθισμένη στην

ανδρική επικυριαρχία του σπιτιού της. Ο

περίγυρος κακέντρεχα της φορτώνει  μια

μοιχεία. Το μαθαίνει. Τρέμει. Δεν αντέχει.

Κάνει μια απόπειρα να πνιγεί στη θά-

λασσα. Μετανιώνει. Προέχει η οικογένειά

της, η συνοχή της το σπίτι της. Βρεγμένη

από τη θάλασσα γυρίζει σπίτι. Σκουπίζεται,

στεγνώνει. Και σαν να μην έχει συμβεί τί-

ποτα ξαπλώνει και αγκαλιάζει τον άντρα

της.  

Στο σαιξπηρικό  φονικό γαϊτανάκι, στην

τραγική αυτοκτονία της Μαρίνας στο  έργο

“η Μετανάστις”, έρχεται  κομμάτι συμπλη-

ρωματικό   “στη Φόνισσα”, η ως εκ θεού

ορμώμενη θανατική τιμωρία  της Φραγκο-

γιαννούς.

Σε τρίτο πλάνο “στη Γυνή πλέουσα” προ-

βάλλεται η ωριμότητα σκέψης της Καρα-

βοκυρούς, που βάζει μπροστά  τη

σκοπιμότητα του ιερού   σπιτιού και οικο-

γένειας, και φέρνει στο προσκήνιο τον

αναγκαίο  και εκ των πραγμάτων συμβιβα-

σμό. 

Αλλά ο Παπαδιαμάντης  δεν παύει και

προχωρεί και πάρα πέρα  στην απογύ-

μνωση της δυστυχίας της γυναίκας.

Έτσι στο διήγημα “Η Νοσταλγός” δηλώνε-

ται η αναγκαία “πυρρωνική αταραξία” του

συμβιβασμένου πάλι γάμου σε ένα ηλι-

κιακά  αταίριαστο και  έξω  από τη  θέληση

της κοπέλας, δέσιμο.

Η “Νοσταλγός”, που ακούει στο γλυκό

όνομα Λιαλιώ, είναι μια ορφανή, χωρίς

προίκα εικοσιπεντάχρονη. Την παν-

τρεύουν με το στανιό,  σκλαβώνεται  σε

γάμο  με ένα πολύ μεγαλύτερό της. Γνω-

ρίζει  όμως  στο αναμεταξύ ένα συνομή-

λικο  όμορφο νέο, που την συγκινεί  και

παραστρατεί. Ο άντρας της θιγμένος και

έν τινι τρόπω θλιμμένος γιατί την αγαπά,

τρέχει ξοπίσω και την κυνηγά με μια βάρκα

στη θάλασσα ή ποτάμι δεν θυμάμαι.  Η κο-

πέλα,  η Λιαλιώ, ζυγιάζει τα πλήν και τα

συν, συγκατανεύει και ο αναγνώστης

καθώς μεταφέρει τα ξένα αυτά γεγονότα

σε προσωπικά του βιώματα,  συναινεί και

αποδέχεται την  επιστροφή, της ασέμνως

και εν σαρκικώ βρασμώ παραστρατηθεί-

σης.  

Σε όλα τα παραπάνω, ο Παπαδιαμάντης

διοράται τις ρωγμές του εγγάμου βίου, και

τους κανόνες τους οποίους  καθορίζει μια

ανδροκρατούμενη κοινωνία,  ενίσταται δε

και κατανέμει  παπικά συγχωροχάρτια

συγχώρεσης. 

Στο διήγημα “Το Ιδιόκτητον” η γυναίκα δί-

νεται σε μια άλλη μορφή της. Η γυναίκα

εδώ είναι “η μαμά διευθύντρια του οίκου”
εκείνου  του ροζ που υπηρετεί ανακουφι-

στικά την ανδροκρατούμενη κοινωνία.

Ξέρει ότι οι παντρεμένες, όταν τη βλέπουν

τη δαχτυλοδείχνουν. Αυτή όμως όταν τις

συναντά, χαιρετά και χαμογελά. Χαμο-

γελά υπερηφάνως γιατί ξέρει. Πως αυτή

τουλάχιστον είναι επαγγελματίας και  με

αυτό βγάζει το ψωμί της. Δεν παίζει “με

αυτό”.  Δεν είναι ερασιτέχνης στο αρχαι-

ότερο επάγγελμα.  Δεν κοροϊδεύει κανέ-

ναν. 

Για τον Παπαδιαμάντη,  στην ανδροκρα-

τούμενη κοινωνία που ζούσε, τα πάντα

ήταν  μπερδεμένα. Δεν ήξερες ποιός ήταν

το θύμα και ποιός ο θύτης. Σήμερα τα

πράγματα αλλάξανε. Αλλάξανε γιατί σή-

μερα δεν ξέρεις ακόμη  ποιός είναι ο άν-

τρας και ποιά η γυναίκα. Ούτε στο

“φαίνεσθαι”, ούτε στο “είναι”. Και στην πο-

ρεία, η ενοχή για τον λιθοβολισμό, έγινε

αμφίσημη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου   

Η γυναίκα στη γραφή του Παπαδιαμάντη

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό

πρόβλημα είναι η απανθρωπιά

ενός συστήματος... 

Πηγαίνοντας  προχθές στην Αθήνα με το Τραμ, στη

στάση  “Ελληνικό”, μπήκαν Πρόσφυγες, κυρίως νέα

παιδιά. Αμέσως η ατμόσφαιρα άλλαξε, οι επιβάτες

έστρεψαν τα πρόσωπά τους αλλού, γιατί οι “άνθρω-

ποι”  δεν μύριζαν ευχάριστα, κάτι το εντελώς φυσιο-

λογικό,  κάτω από τις συνθήκες που ζούνε. 

Και σκέφτηκα· άραγε πόσοι από μας γνωρίζουν, ότι

έχουμε και εμείς σαν Χώρα μεγάλες ευθύνες γι’ αυτό

το μεγάλο πρόβλημα;;  Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθη-

καν από τους τόπους τους, παίρνοντας το δρόμο της

προσφυγιάς από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς

του ΝΑΤΟ της ΕΕ της Ρωσίας της Τουρκίας κ.λπ. κ.λπ.

Την ώρα λοιπόν που οι αποφάσεις της ΕΕ εγκλωβί-

ζουν μαζικά Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ελ-

λάδα, στη Βουλή οι υποκριτικές διακηρύξεις “περί

ευρωπαϊκής ιδέας και άλλες σαχλαμάρες” έδωσαν

και πήραν. 

Το προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα πρέπει

να το καταλάβουμε; είναι η απανθρωπιά ενός συστή-

ματος που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, κάθε μέρα

το αισθανόμαστε όλο  και περισσότερο στο πετσί

μας. Αυτή η σφαγή, αυτό το έγκλημα που γίνεται με

τα εκατομμύρια αθώα θύματα για την “γεωπολιτική

κυριαρχία”, τις ενεργειακές πηγές και τους δρόμους

μεταφοράς δεν έχουν καμία σχέση με τους Λαούς. 

Δυστυχώς η Ελληνική Κυβέρνηση, μας έχει μπλέξει

για τα καλά στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία.

Αποτέλεσμα αυτού είναι και η παρουσία της “νατοϊ-

κής” αρμάδας στο Αιγαίο, που είναι, ό,τι χειρότερο

για τη Χώρα μας και το Λαό της και τους Πρόσφυγες. 

Οι Λαοί της ΕΕ έχουν υποχρέωση να δημιουργήσουν

ένα ιδεολογικό μέτωπο κατά του σκοταδισμού, του

φασισμού, του ρατσισμού. Δεν είναι δυνατόν να μέ-

νουμε με σταυρωμένα χέρια αφήνοντας τις Κυβερνή-

σεις να μας χορεύουν στους δικούς τους ρυθμούς…    

Νίκος Γεωργόπουλος
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“Η Ευρωπαϊκή Οικονομική
κρίση προκλήθηκε επίτηδες”

Κορυφαίος Βρεταννός Τραπεζίτης (τέως) σε  βαρυ-

σήμαντο άρθρο του, με τον παραπάνω τίτλο, μιλάει

για την καταστροφική  οικονομική πολιτική της ΕΕ

(με ειδική αναφορά στην Ελλάδα) και την  κρίση η

οποία προκλήθηκε εσκεμμένα και πως επιβάλλεται η

διάλυση της Ευρωζώνης, για τη σωτηρία των ασθε-

νεστέρων μελών της.                                                                                      

Είναι ίδιον ανθρώπων που βρίσκονται σε υψηλά

πόστα όσο κατέχουν την καρέκλα να σιωπούν, ακόμη

και στα πιο καταστροφικά σχέδια του πλανήτη, ενώ

όταν αποσυρθούν γίνονται ...λαλίστατοι.

Ιδού τι γράφει ο Μέρβιν Κινγκ:

Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Μέρ-

βιν Κίνγκ, προειδοποίησε ότι μια άλλη πλευρά της

παγκόσμιας οικονομίας και συγκεκριμένα το χρημα-

τοπιστωτικό σύστημα, «οδεύει σίγουρα σε νέα
κρίση». Και παρά το γεγονός ότι προειδοποιήσεις

από τέως κεντρικούς τραπεζίτες, υπεύθυνους για το

σημερινό παγκόσμιο χάος, αντιμετωπίζονται με σαρ-

κασμό, αυτή η δήλωση του Κίνγκ, κατά την παρου-

σίαση του νέου βιβλίου του, προκάλεσε έκπληξη.

Όπως γράφει η Τέλεγκραφ, κατά τον τέως Διοικητή

της Τράπεζας της Αγγλίας, η ευρωπαϊκή οικονομική

κρίση «είναι το αποτέλεσμα των εσκεμμένων επιλο-

γών που έκαναν οι επιτελείς της Ευρωπαϊκής ΄Ενω-

σης».  Ο Μέρβιν Κίνγκ συνέχισε τη δριμεία επίθεσή

του κατά της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισμα-

τικής ένωσης, έχοντας επισημάνει ότι η βαλλόμενη

νομισματική ζώνη είναι ανάγκη να διαλυθεί, για να

ελευθερώσει τα πιο αδύνατα μέλη της από την αμεί-

λικτη λιτότητα και τα κορυφαία επίπεδα ανεργίας.

Ο Κίνγκ δήλωσε επίσης ότι ποτέ δεν φανταζόταν

πως μια οικονομική κατάρρευση στα βάθη της κρίσης

του 1930 θα επέστρεφε στη σημερινή Ευρώπη. Αλλά

η τύχη της Ελλάδος από το 2009, η οποία υπέστη μια

οικονομική σύνθλιψη χειρότερη της  αμερικανικής οι-

κονομικής κρίσης του 1930, ήταν ένα  τρομακτικό πα-

ράδειγμα αποτυχίας μιας οικονομικής πολιτικής -είπε

σ’ ένα ακροατήριο της Λόντον Σκουλ  οφ Οικονόμικς.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα είχαμε κάποτε, σε μια
ανεπτυγμένη χώρα, μια οικονομική κρίση βαθύτερη
από αυτή που γνωρίσαμε στις ΗΠΑ στη δεκαετία του
1930 και αυτό ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα».

Ο Λόρδος Κινγκ –που επί μια δεκαετία αγωνίσθηκε

κατά της χειρότερης κρίσης στην ιστορία της Τράπε-

ζας της Αγγλίας- τόνισε πως τα ασθενέστερα μέλη

της ΕΕ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να

επιστρέψουν στα εθνικά τους νομίσματα ως

«το μόνο τρόπο να χαράξουν μια πορεία προς την
οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση.»

Αλλά το μείζον ερώτημα για την ευρωπαϊκή οικονο-

μική κρίση υπήρξε πάντοτε το εάν ήταν αποτέλεσμα

σκέτης βλακείας και άστοχων οικονομικών αποφά-

σεων ή  στοχευμένου σχεδίου. Η απάντηση του

Κινγκ ήταν εκπληκτική: «Είναι τρομακτικό και συ-
νέβη σχεδόν σαν εσκεμμένη πολιτική ενέργεια, πού
το καθιστά ακόμη χειρότερο».
Ο λόγος της βαρύτητας αυτής της δήλωσης είναι

επειδή επιβεβαιώνει αυτό που η έκθεση του 2008 της

A.I.G. (American Insurance Group) είχε προβλέψει,

προτού εκδηλωθεί η ευρωπαϊκή κρίση,  για  να  θω-

ρακίσει την Ευρώπη.

Τι είχε πει τότε ο στρατηγικός σύμβουλος της Τρά-

πεζας A.I.G. Μπερνάρ Κόνολλυ, στην ρητορική ερώ-

τηση: «Τι θέλει η Ευρώπη».

Περιβαλλοντολογικά θέματα: Αύξηση των ελέγχων

στις χώρες μέλη. Προώθηση της ιδέας της παγκό-

σμιας κυβέρνησης.

Τρομοκρατία: Χρησιμοποίησή της ως πρόφασης για

την ενίσχυση του ελέγχου επί αστυνομικών και δικα-

στικών υποθέσεων. Επέκταση των μέτρων παρακο-

λούθησης των πολιτών.

Διεθνής νομισματο-πιστωτική κρίση: Πανευρωπαϊκός

ρυθμιστής, προώθηση της παγκόσμιας διακυβέρνη-

σης.

Ευρωπαϊκή Νομισματική ΄Ενωση: Δημιουργία μιας

κρίσεως για τον εξαναγκασμό στην εισαγωγή μιας

«Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυβέρνησης».

Η τραγωδία για την Ευρώπη είναι ότι όλα εξελίχθη-

καν  όπως περίμενε η μη εκλεγμένη κυβερνώσα ολι-

γαρχία της Ε.Ε. και ενώ θα πρέπει να  συγχαρούμε

τις Βρυξέλλες που κατόρθωσαν όχι μόνο να διατη-

ρήσουν, αλλά και να στερεώσουν την εξουσία τους,

κατάφεραν όμως να κυβερνούν τώρα σε μια παρακ-

μάζουσα και αναξιόχρεη ήπειρο, με μια ολόκληρη

γενεά στην ανεργία, με εκατομμύρια πρόσφυγες να

διαγκωνίζονται να μπουν μέσα, και με την «πνευμα-

τική» ενοποίηση της Ευρώπης  να έχει γυρίσει  πίσω,

σε επίπεδα που δεν είχαμε δει  για δεκαετίες.

Και ενώ προηγουμένως μπορούσαμε να νομίζουμε

πως όλα αυτά ήταν τυχαία συμβάντα, τώρα ξέρουμε

καλύτερα: ΄Ηταν προμελετημένα εξ υπαρχής.»
ithesis.gr

Επισήμανση:  Μιχαήλ Στυλιανού 

Μαρτιου 4, 2016

Το πρώτο Σούπερ Μάρκετ

ληγμένων προϊόντων

Γεγονός αποτελεί πλέον το πρώτο σούπερ μάρκετ

που πουλάει αποκλειστικά ληγμένα τρόφιμα.

Το κατάστημα ονομάζεται WeFood και άνοιξε στη

Δανία (καλομελέτα κι έρχεται...) δημιουργώντας μια

αγορά για τα ληγμένα τρόφιμα και τα αγαθά με

φθαρμένες συσκευασίες. Τα προϊόντα αυτά πωλούν-

ται σε χαμηλές τιμές, αντί να καταλήγουν στα σκου-

πίδια. Μάλιστα οι εμπνευστές του εκτιμούν ότι θα

αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες(!!)

Στο WeFood, οι τιμές βρίσκονται έως και 50% κάτω

από την τιμή λιανικής πώλησης. Σύμφωνα με την

ΜΚΟ DanChurch Aid, η οποία βρίσκεται πίσω από το

εγχείρημα. (Είδες οι ΜΚΟ;) «το WeFood είναι το

πρώτο σούπερ μάρκετ του είδους του στη Δανία, και

έχει στόχο όχι μόνο καταναλωτές χαμηλού εισοδή-

ματος, αλλά όποιον ανησυχεί για την ποσότητα των

αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε αυτή τη

χώρα». (πώς χρυσώνουμε το χάπι!)
Είδες πώς βαφτίζουμε το κρέας ...ψάρι.

Eίδες η Ε.Ε!!

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ ο μέσος Ευρωπαίος κα-

ταναλωτής πετάει στα σκουπίδια 123 κιλά τροφίμων

κάθε χρόνο, ποσότητα που αναλογεί στο 16% της

συνολικής τροφής που φθάνει στους καταναλωτές.

Από αυτό το φαγητό, σχεδόν το 80% ή 97 κιλά είναι

τροφή που θα μπορούσε ακόμη να καταναλωθεί.

Συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπολογί-

ζεται ότι 47 εκατομμύρια τόνοι τροφής πετιούνται

ετησίως, μια τεράστια σπατάλη πόρων, η οποία επι-

πλέον επιβαρύνει το περιβάλλον.

Αν και είναι δύσκολο να γίνει ακριβής υπολογισμός,

ο τυπικός καταναλωτής στην ΕΕ πετάει στα σκουπί-

δια από 45 έως 153 κιλά τροφίμων τον χρόνο.

Πάντως η Γαλλία από τις αρχές Φεβρουαρίου με νόμο

απαγορεύει στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα απούλητα

τρόφιμα, αλλά υποχρεούνται να τα δωρίζουν σε φιλαν-

θρωπικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων!

Στην Ελλάδα αν και δεν εφαρμόζεται από τα κατα-

στήματα τροφίμων, επιτρέπεται να πωλούν «προ-

ϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας» σε ειδικά

ράφια με ανάλογη ένδειξη. Τα προϊόντα περασμένης

διατηρησιμότητας είναι αυτά που φέρουν ημερομη-

νία ανάλωσης κατά προτίμηση και όχι ημερομηνία

λήξης.

Οι κάτοικοι της Βουλιαγμένης

ζητούν ταχυδρομικό κουτί

Το Ταχυδρομικό γραφείο που λειτουργούσε στη Βου-

λιαγμένη έχει καταργηθεί προ πολλού και οι κάτοικοι

της πόλης αναγκάζονται να μετακινηθούν στη Βούλα

για να εξυπηρετηθούν.

Ζητούν λοιπόν να μπει σε κεντρικό σημείο της πόλης

ένα ταχυδρομικό κουτί προκειμένου να τοποθετη-

θούν εκεί τα γράμματά τους, αντί να τρέχουν στη

Βούλα ή αλλού.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Σε μια τεχνητή λίμνη στα περί-

χωρα του Λονδίνου θα τεθεί σύν-

τομα σε λειτουργία το μεγαλύτερο

πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο της

Ευρώπης.

Χωρίς επίπτωση στο φυσικό τοπίο,

τα 23.000 πάνελ στον ταμιευτήρα

Κουήν Ελίζαμπεθ ΙΙ θα είναι ορατά

μόνο στους επιβάτες που θα τρι-

γυρνούν στο αεροδρόμιο Χήθροου

και από λίγα μόνο διαμερίσματα

σε γειτονικά οικόπεδα.

«Θα είναι το μεγαλύτερο φωτο-
βολταϊκό πάρκο του κόσμου για
ορισμένο χρονικό διάστημα,
καθώς υπάρχουν και άλλα που βρί-
σκονται υπό κατασκευή» αναφέρει

ο Άνγκες Μπέρρυ, διευθυντής

Ενέργειας της εταιρείας ύδρευσης

Thames Water που κατέχει τον τα-

μιευτήρα.

Το πάρκο προϋπολογισμού 7,7

εκατ. Ευρώ θα καλύπτει εξολοκλή-

ρου τις ενεργειακές ανάγκες των

τοπικών μονάδων καθαρισμού

υδάτων της εταιρείας για δεκαε-

τίες.

Οι μονάδες που θα επωφεληθούν

από το πλωτό φωτοβολταϊκό

πάρκο παρέχουν πόσιμο νερό σε

10 εκατομμύρια ανθρώπους που

κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή

του Λονδίνου και στη νοτιοανατο-

λική Αγγλία.

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθε-

τήθηκαν στο νερό ώστε να αξιο-

ποιηθεί περαιτέρω ο ταμιευτήρας

χωρίς να απαιτηθούν χερσαίες

επιφάνειες. Άλλωστε καλύπτουν

μόλις το 6% της επιφάνειάς του

και δεν έχουν επίπτωση στα το-

πικά οικοσυστήματα.

Παρόλα τα πλεονεκτήματα του

έργου, η ανάπτυξη αντίστοιχων

πάρκων σε υδάτινους ταμιευτήρες

στο μέλλον καθίσταται αμφίβολη

εξαιτίας των περικοπών στις επι-

δοτήσεις προς αιολικά και φωτο-

βολταϊκά πάρκα που αποφάσισε η

βρετανική κυβέρνηση.

Τα 23.000 και πλέον φωτοβολταϊκά

πάνελ θα έχουν ονομαστική ισχύ

6,3 Μεγαβάτ και η παραγωγή τους

θα αντιστοιχεί στην ενεργειακή κα-

τανάλωση 1.800 νοικοκυριών.

Υπενθυμίζεται ότι ένα αντίστοιχο

πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο κατα-

σκευάζεται στην περιοχή του Μάν-

τσεστερ.

Πλωτά φωτοβολταϊκά 

σε όλο τον κόσμο

Στη Μάλτα αναπτύσσουν πλωτά

φωτοβολταϊκά για πρώτη φορά σε

ανοιχτή θάλασσα.

Στη Σιγκαπούρη, τη δεύτερη πιο

πυκνοκατοικημένη χώρα στον

κόσμο, θα εγκαταστήσουν φωτο-

βολταϊκά σε έναν ταμιευτήρα υδά-

των.

Στο Ισραήλ λειτουργεί το σύστημα

της ισραηλινής εταιρείας Solaris

Synergy.

Στην Ιταλία στην επιφάνεια της λί-

μνης Κολινιόλα, σε ένα χωριό

κοντά στην Πίζα της Ιταλίας δοκι-

μάζουν περιστρεφόμενα πλωτά

φωτοβολταϊκά.

Το 2012, ο νορβηγικός νηογνώ-

μων DNV παρουσίασε το σύστημα

SUNdy.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν

τα φωτοβολταϊκά νησιά της No-

laris στην Ελβετία.

Στην Ελλάδα..., με 300 από τις 365

ημέρες του χρόνου, ηλιόλουστες,

δεν επιτρέπουμε πλέον νέες

άδειες για φωτοβολταϊκά πάρκα...
econews

Πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει πλέον η χρήση κοινωνι-

κών δικτύων παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς από

την κούνια τους τα ελληνόπουλα κάνουν χρήση των social

media.  Αυτό προκύπτει από έρευνα της Μονάδας Εφηβικής

Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου

Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων, η οποία πραγματοποιήθηκε

το 2015  σε σχολεία της Αττικής με τη συμμετοχή 655 μα-

θητών της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, εκ των οποίων το

54,3%ήταν αγόρια.

Στοιχεία της έρευνας  παρουσίασε η Επιστημονική Υπεύ-

θυνος της Μονάδας, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-

Εφηβικής Ιατρικής, Άρτεμις Τσίτσικα σε διάλεξη του

Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου

Ελλάδος με θέμα  «Τεχνολογία και Συμπεριφορές Υψηλού

Κινδύνου -Εθισμός στο Διαδίκτυο» 

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα παιδιά που συμμετείχαν στην

έρευνα:

➢ Είχαν  την πρώτη τους επαφή  με το διαδίκτυο στην

ηλικία των  6,2 χρόνων

➢ Ένα στα δυο (51,2%) είναι μέλος τουλάχιστον μιας σε-

λίδας κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Facebook με ψευδή στοι-

χεία

➢ Χρησιμοποιούν 2 ώρες σε κανονική σχολική μέρα το

Facebook!

➢ Το 20% των παιδιών χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο

(smartphone ή παρόμοιο)

➢ Το 22% των παιδιών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κα-

θημερινά στο υπνοδωμάτιο

➢ Το 39% χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για

επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση!

➢ Το 8,5% χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για

μελέτη στο σπίτι. (Μόνο!)

➢ Το  52% των παιδιών ανέφεραν ότι γνωρίζουν περισ-

σότερα από τους γονείς τους σχετικά με την τεχνολογία. 

Με δεδομένη την ευαλωτότητα των ανηλίκων στην υπερ-

βολή, τον πειραματισμό και την έλλειψη διαδικασίας «φιλ-

τραρίσματος» των ερεθισμάτων, παιδιά και έφηβοι

χρειάζονται οδηγίες χρήσης και πλοήγησης στο καταπλη-

κτικό αυτό εργαλείο που λέγεται διαδίκτυο, προκειμένου

να μην υπάρξουν ακραίες συμπεριφορές (εθισμός), τονίζει

η Α. Τσίτσικα. 

Το πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο μπορεί να αντιμε-

τωπιστεί ολιστικά- σε οργανικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο,

αρκεί να εντοπιστεί έγκαιρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας σε

Κλινικό Δείγμα 500 Εφήβων (έρευνα 2011) που προσήλθαν

με αίτημα  τις συμπεριφορές εξάρτησης παρατηρήθηκε

βελτίωση σε 70% των παιδιών.

Οι γονείς που θέλουν να ενημερωθούν σχετικά με οποιοδή-

ποτε θέμα αφορά τη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά

τους, καθώς και τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι που χρει-

άζονται ενημέρωση ή πληροφορίες, μπορούν να απευθυν-

θούν στη Γραμμή Στήριξης «ΜΕ Υποστηρίζω»   80011

80015 χωρίς χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις.

Ιnternet, παιδιά 
και εθισμός
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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 αρπαγή της Ελληνίδας Θεάς!

O Ρωμαίος στρατηγός Μάμμιος, το 146 π.Χ., με με-

γάλη δυσκολία απέκρουσε τη σθεναρή αντίσταση της

Αχαϊκής Συμπολιτείας στη Λευκόπετρα της Κορίνθου

και όταν κέρδισε τη μάχη, εξ αιτίας της στρατιωτικής

του υπεροχής, υπέταξε και εκθεμελίωσε την Κόρινθο,

υποδουλώνοντας όλο τον ελληνισμό!

Για 2000 χρόνια περίπου ο ελληνισμός γνώρισε πολ-

λούς κατακτητές, που επιδίωκαν τον αφανισμό του και

τον σφετερισμό του πολιτισμού του!

Τη μεγαλύτερη σκληρότητα εξαπέλυσε ο αυτοκράτο-

ρας Θεοδόσιος το 393 μ.Χ. με διωγμούς, βασανι-

σμούς, εξορίες, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών,

εκτελέσεις, κλείσιμο των ελληνικών φιλοσοφικών

σχολών, κάψιμο των βιβλιοθηκών, γκρέμισμα ναών,

κατάργηση Μαντείων και Ολυμπιακών αγώνων! Ίσως

να μη γνώριζε το χρησμό του Δελφικού Μαντείου

προς τον Αρκάδα στρατηγό Φιλοποιμένα γύρω στα

200 μ.Χ. τότε που άρχιζε να ξαπλώνεται η ρωμαϊκή

λαίλαπα.

Σχετικά με την τύχη της Ελλάδας, ο χρησμός έλεγε:

«Ασκός κλυδωνιζόμενος μηδεπώποτε βυθιζόμενος»!
Οι κλοπές της Ελληνικού Πολιτισμού είναι ατελεί-

ωτες, όπως ατελείωτο είναι και το Ελληνικό Μεγα-

λείο!

Το 1820 διαδραματίστηκε στη σκλαβωμένη από τους

Οθωμανούς Ελλάδα, η κλοπή του αγάλματος της θεάς

Αφροδίτης στη Μήλο, από τους “φίλους” μας τους

Γάλλους, οι οποίοι μετά έναν αιώνα, το 1920, έδειξαν

την “φιλία” τους, κατά τη διάρκεια του Μικρασιατικού

πολέμου, τότε που έκαναν το παν για τον αφανισμό

των Ελλήνων της Μικρασιατικής χερσονήσου!!!

Με λίγους “παράδες” στους Οθωμανούς κατακτητές

μας, μετατράπηκε η λέξη “κλοπή” σε “αγορά”!

Οι Μήλιοι όμως δεν συμβιβάστηκαν με την κλοπή της

πολιτιστικής τους κληρονομιάς και αντιστάθηκαν, όπως

δεν συμβιβάστηκαν στη διάρκεια του Πελοποννησιακού

πολέμου, τότε που η Ελλάδα, χωρίς να το καταλάβει,

“έσκαβε τον λάκο της” με την υποκίνηση και την καθο-

δήγηση της Περσίας, και σφάχτηκαν όλοι τους από

αδελφικά χέρια Αθηναίων, την εποχή του Περικλή!

Το γαλλικό πλοίο με το άγαλμα της Ελληνίδας Θεάς,

“έβαλε πλώρη” για τον Πειραιά, ενώ στην αιματοβαμ-

μένη προκυμαία, οι Μήλιοι μάζευαν τους νεκρούς και

τους τραυματίες τους!

Στον Πειραιά, οι αγράμματοι, ρακένδυτοι και πεινα-

σμένοι Έλληνες, με μόνο όπλο τα ηρωικά στήθη τους,

χύμηξαν να πάρουν το άγαλμα της Αφροδίτης!

Το πλοίο έφυγε για τη Γαλλία, ενώ 200 νεκροί Πειραι-

ώτες, έμειναν αιώνιοι φρουροί στα ελληνικά ιδεώδη,

ποτίζοντας με το αθώο αίμα τους το δέντρο της Ελ-

ληνικής Δόξας και Τιμής!

Σήμερα κάποιοι “Έλληνες πολίτες”, εγγράμματοι, κα-

λοντυμένοι και καλοθρεμμένοι, ξεπουλάνε την πολι-

τιστική κληρονομιά μας, ίσως για να αυξήσουν τα

αργύρια της προδοσίας τους, ή για να ανεβάσουν τα

επίπεδα του Μιδισμού τους!!! Τί ντροπή!

Στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, “φιλοξενείται”

η Ελληνίδα Θεά Αφροδίτη, μέσα στη σκλαβιά της,

ακτινοβολώντας σ’ ολόκληρη την οικουμένη το αιώνιο

ελληνικό φως, προσδοκώντας στην απελευθέρωσή

της και στο ταξίδι του νόστου στα πάτρια εδάφη· στην

ηρωική Μήλο!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“οι εργαζόμενοι του Δήμου και οι ίδιοι οι δημότες οφείλουν να
διαφυλάξουν τη στοιχειώδη νομιμότητα στο Βόλο”

σημειώνει σε ανοιχτή επιστολή του ο Γ.Γ. του Υπ. Εσωτερικών Κώστας Πουλάκης

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ

Την Τσικνοπέμπτη σε ένα μικρό κομμάτι της πλατείας της

Βούλας, που έχει απομείνει από τα συνεχή σουβλατζίδικα

και τα λοιπά ευαγή... μαγαζιά (η πλατεία εξομοιώνεται

λίγο-λίγο με τον δρόμο της Βάρης) χαρήκαμε τα έθιμα των

Απόκρεω. 

Στο παρελθόν, σε πολλά μέρη του ελληνικού κόσμου, σε

κλειστούς χώρους, άνδρες με άνδρες και γυναίκες με γυ-

ναίκες διατηρούσαν κάποια έθιμα. Κάποτε οι άνθρωποι δεν

είχαν τη... μεσονύκτια τηλεόραση και τα ροζ τηλέφωνα.

Είχαν λοιπόν ανάγκη να ξεσκάσουν, να ξεδώσουν. Εν πάση

περιπτώσει, είχαν άλλες συνήθειες και άλλες ανάγκες.

Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι που διαβάσανε τα Λαογραφικά

Δρώμενα της Θράκης ή της Κοζάνης σκέφτηκαν να τα μο-

στράρουν στην πλατεία της Βούλας, με όλα τα παιδάκια

που τα κρατούσαν απ’ το χέρι οι μπαμπάδες και τους εφή-

βους, που καλό θα ήταν να διατηρήσουν την παιδικότητά

τους, κι όχι να χάσουν την αισθητική και τη διάθεσή τους

ακούγοντας βωμολοχίες απανωτές, γιατί έτσι κάποια κυρία

έκρινε πρέπον. Απορώ πώς έπεισε τον Δήμαρχο.

Δεν πάμε στην εκκλησία με μαγιό, ούτε στη θάλασσα με

τουαλέτα. Έχει το χώρο και τον τόπο η βωμολοχία για να

φυτρώσει η  γη χορτάρι και να καρπίσουν τα χωράφια.

Ούτε συμφώνησα ποτέ με την εξαίρετη κατά τ’ άλλα Δόμνα

Σαμίου, που στον πεζόδρομο της Πλάκας παραστούσε διο-

νυσιακά όργια μέσα στις οικογένειες με παιδάκια, ούτε

όταν παρουσιαζόταν στην τηλεόραση και άφηνε να ξεχυθεί

όλη η... λαογραφική της βωμολοχία, χωρίς φειδώ, χωρίς

αιδώ. Αυτά είναι για τα Σπουδαστήρια και την έρευνα ή για

κλειστούς χώρους με μεγάλους ανθρώπους και προχωρη-

μένη νύχτα.

Τότε και οι γιατροί να αρχίσουν να λένε όσα βλέπουν και

οι γνώστες των αρχαίων οργίων να τα παρουσιάσουν στο

Σύνταγμα και στις πλατείες.

Οι Απόκριες παντού έχουν κι άλλα, θαυμάσια έθιμα σκω-

πτικά και χαρούμενα, όπως τοπικούς χορούς και το Γαϊτα-

νάκι. Η μεταμφίεση ενός άνδρα σε γυναίκα και μίας

γυναίκας σε άνδρα, η χρήση μάσκας πρωτότυπης, περίερ-

γης, ωραίας ή τρομακτικής και τόσα άλλα είναι όμορφα,

συμβολικά και γεννούν γόνιμες σκέψεις. 

Κάποια άλλη ιδέα είναι ότι θα μπορούσαν ομάδες παιδιών

να αναλάμβαναν να φτιάξουν ένα άρμα με δρώμενο ιστο-

ρικό, πολιτικό, κοινωνικό, τέλος πάντων επίκαιρο. Βέβαια,

όλα αυτά χρειάζονται κόπο, προπαρασκευή, γνώση και με-

ράκι. Ποιός τα διαθέτει;

Κάποια κυρία, όμως, σήμερα μου αντέτεινε ότι δεν μπορεί

να νιώσει τις Απόκριες χωρίς να ακούσει την «Πιπεριά» ή

το δημοφιλές άσμα «Πώς το τρίβουν το πιπέρι;». Ποιός

έχει δίκιο; Τα πάντα τελικά είναι υποκειμενικά.

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανοιχτή επιστολή,  απηύθυνε ο Γ.Γ. του

Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α., Κώ-

στας Πουλάκης, απαντώντας σε δημο-

σιεύματα που αποδίδουν  αδυναμία ή

ολιγωρία στην κυβέρνηση και το Υπουρ-

γείο στην αποκατάσταση της νομιμότη-

τας στο Δήμο Βόλου, όπου ο Αχιλέας

Μπέος, παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί

σε αργία, επιμένει να εμφανίζεται ως

Δήμαρχος.

Στην επιστολή του, ο Κ. Πουλάκης ανα-

φέρει αναλυτικά τις πρωτοβουλίες που

ανέλαβε το ΥΠΕΣΔΑ, η κυβέρνηση και ο

ίδιος προσωπικά, για την τήρηση της νο-

μιμότητας, σημειώνοντας μεταξύ

άλλων:

« ...Μετά δε την έκδοση της διαπιστωτι-

κής πράξης της αργίας του κ. Μπέου

από την αποκλειστικά αρμόδια Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση, οι αρμόδιες υπηρε-

σίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με

το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και

υπό τη διαρκή εποπτεία και καθοδήγησή

μου, δίνουν τη «μάχη» στο Συμβούλιο

της Επικρατείας, όπου προσέφυγε ο κ.

Μπέος, με μοναδικό υπέρ του επιχεί-

ρημα τις τοποθετήσεις των βουλευτών

της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη συζή-

τηση του επίμαχου άρθρου για την αργία

των αιρετών στη Βουλή.

Την ίδια δε στιγμή που η κυβέρνηση και

το Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α.

έπαιρνε όλες τις απαιτούμενες πρωτο-

βουλίες προκειμένου να θωρακίσει θε-

σμικά το σύστημα και να διασφαλίσει,

ακριβώς, την εφαρμογή της νομιμότη-

τας και του Συντάγματος και όχι του

«νόμου του φόβου», ο κ. Μπέος βρήκε

απροσδόκητο υποστηρικτή στην ηγεσία

της ΚΕΔΕ. Ειδικότερα, η ΚΕΔΕ δια του

προέδρου της, κ. Πατούλη, ζητούσε μετ’

επιτάσεως την απόσυρση(!) του άρθρου

6 του νομοσχεδίου για το «παράλληλο

πρόγραμμα» (ήδη νόμος 4368/2016) που

προωθούσε το ΥΠΕΣΔΑ, με το οποίο αυ-

στηροποιούνταν το καθεστώς θέσης

των αιρετών σε αργία, επιβεβαιώνοντας

τη μηδενική ανοχή της παρούσας κυβέρ-

νησης στην ανομία.

Όσον αφορά την επιμονή του κ. Μπέου

να παριστάνει το Δήμαρχο και μετά τη

θέση του σε αργία, ερωτηθείς σχετικά

τόσο κατ’ ιδίαν όσο και δημοσίως (βλ.

ενδεικτικά τη συνέντευξή μου στην εφη-

μερίδα «Η Θεσσαλία» του Βόλου στις

10/1/2016), είχα κατ’ επανάληψη εκφρά-

σει την άποψη “ο Δήμαρχος της πόλης

είναι ένας, αυτός που πρόσφατα αποφά-

σισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε άλλη

συμπεριφορά – εκτός της γελοιοποί-

ησης του θεσμού και των φορέων του –

συνιστά παράνομη πράξη, ενίοτε και στα

όρια της νόσφισης εξουσίας. Τυπικά, η

ευθύνη για την τήρηση του νόμου ανήκει

στον ίδιο τον νέο Δήμαρχο και την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση. Ωστόσο, έχω τη

γνώμη ότι είναι πρωτίστως οι εργαζόμε-

νοι του Δήμου και οι ίδιοι οι δημότες που

οφείλουν να διαφυλάξουν τη στοιχει-

ώδη νομιμότητα”.

[...]

Τέλος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο

ΥΠΕΣΔΑ θεσμοθετήθηκε ήδη και θα αρ-

χίσει τη λειτουργία της τις αμέσως επό-

μενες ημέρες ειδική Επιτροπή, η οποία

θα αναθεωρήσει ολόκληρο το θεσμικό

πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, περιλαμβα-

νομένων και των διατάξεων που αφο-

ρούν την ενίσχυση της νομιμότητας στη

δράση των ΟΤΑ και των αιρετών αρχών

τους.

Όπως είναι προφανές από όλα τα παρα-

πάνω, οι υπόνοιες περί αδράνειας ή περί

αδυναμίας του Υπουργείου και της κυ-

βέρνησης να επιβάλλουν τη νομιμότητα

είναι παντελώς ανυπόστατες. Άλλωστε,

σε μια ευνομούμενη πολιτεία υπάρχουν

θεσμοί και διαδικασίες, από τις οποίες

δεν προκύπτουν μόνο δικαιώματα για τις

διάφορες δημόσιες εξουσίες και όργανα

(π.χ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ει-

σαγγελικές Αρχές κ.λπ.), αλλά και υπο-

χρεώσεις και ευθύνες για τους φορείς

τους, οι οποίες δεν μπορεί πάντοτε να

αποκρύβονται με τη γενική και βολική

μετακύλιση του βάρους στην κυβέρ-

νηση, ειδικά όταν αυτή έχει παράσχει

κάθε δυνατή πολιτική κάλυψη και στή-

ριξη για την πάταξη της διαπλοκής και

του οργανωμένου εγκλήματος σε όλα

τα επίπεδα».  
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Πραγματοποιήθηκε η προαναγγελθείσα ειδική συνε-

δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης (7.3.16), με μοναδικό θέμα τον

ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής

Αρχής για το έτος 2015 καθώς και η ετήσια έκθεση του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Πολλές οι απουσίες στα έδρανα των συμβούλων, αλλά

και ισχνότατη η παρουσία δημοτών στο ακροατήριο.

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε το

έργο της Δημοτικής Αρχής κατά το 2015, χωρίζοντας το

σε θεματικές ενότητες όπως:

-  Λειτουργία Δήμου – Οργάνωση Υπηρεσιών – Λειτουρ-

γία Δημοτικού Συμβουλίου

-  Περιβάλλον – Πράσινο – Καθαριότητα 

-  Υποδομές – Προγραμματισμός- Έργα

-  Παιδεία

-  Κοινωνική Μέριμνα

-  Πολιτισμός – Αθλητισμός

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην

προσπάθεια της προηγούμενης χρονιάς, ευχαριστώντας

το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ έκανε ιδιαί-

τερη αναφορά στους περισσότερους εργαζόμενους που

υπερέβησαν τα όρια του καθήκοντος προκειμένου να

υλοποιηθεί το πλούσιο έργο που παρουσιάστηκε. Συγ-

κεκριμένα, αναφέρθηκε στους εργαζόμενους, τους αν-

τιδημάρχους, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τα τρία

τοπικά συμβούλια, στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης

και στους ενεργούς δημότες.

Μετά την παρουσίαση του Δημάρχου το λόγο πήρε ο

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του

Δήμου  Σωτήρης Ελευθερίου, ο οποίος ανέλυσε στο Δη-

μοτικό Συμβούλιο το ρόλο του συμπαραστάτη και στη

συνέχεια αναφέρθηκε στα θέματα που έχουν θέσει οι

δημότες κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος, της μείζονος μειοψηφίας Πάρης Ευαγγελίου

καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης, Νεκτά-

ριος Καλαντζής.

Μεγάλο “βάρος” στην παρουσίασή του έδωσε ο δήμαρ-

χος στην καθημερινότητα του πολίτη μέσω ηλεκτρονι-

κής επικοινωνίας με το Δήμο με το σύστημα «novovile»

που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος και μπορεί ο κάθε δη-

μότης μέσω του κινητού του να στείλει άμεσα το πρό-

βλημα που θα συναντήσει στο δρόμο του.

Παρά το σύντομο της λειτουργίας του (περίπου 4 μήνες)

έχει ήδη στο ενεργητικό του 3.500 αναφορές  και έχουν

τακτοποιηθεί - όπως είπε ο δήμαρχος - περίπου οι 3.000

απ’ αυτές.

Παράλληλα λειτουργεί ο πενταψήφιος πενταψήφιος

αριθμός κλήσης 15888 για εξυπηρέτηση του πολίτη με

φωνητική κλήση για να αποφεύγονται οι αναμονές.

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Web tv του Δήμου,

όπου μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά τα δημοτικά

συμβούλια και σημαντικές δράσεις του.

«Δεν πιστεύουμε στην  παραδοσιακή, παλαιού τύπου,

μέθοδο, που γινόταν για πάρα πολλά χρόνια στο παρελ-

θόν, όχι μόνο εδώ αλλά και στην κεντρική πολιτική

σκηνή. Να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάδειξη των

παθογενειών του παρελθόντος, να επικαλεστούμε την

παραλαβή καμμένης γης και εν τέλει να χρησιμοποι-

ήσουμε αυτή την τακτική για να καλύψουμε τις δικές

μας αδυναμίες. 

Αν δεν μπορείς να λύσεις προβλήματα τα ρίχνεις όλα

στους προηγούμενους. Δεν πιστεύουμε λοιπόν στις πα-

λαιοκομματικές πολιτικές της αναδρομικής αντιπολίτευ-

σης. Πιστεύουμε στις πράξεις, στις δράσεις και στις

λύσεις των προβλημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό κάναμε μια σειρά πράγματα.

― Ολοκληρώσαμε την απογραφή έναρξης του νέου

Δήμου 

― Καταρτίσαμε και ψηφίσαμε τον ισολογισμό του 2011

και 2012 που εκκρεμούσαν και έρχεται ο ισολογισμός

του 2013 στο προσεχές συμβούλιο, ενώ συντάσσεται ο

ισολογισμός του 2014.  Ολοκληρώνοντας τους ισολογι-

σμούς θα μπορέσει ο Δήμος να πάρει χρηματοδοτήσεις

για μεγάλα έργα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει σήμερα

επειδή δεν έχει επικαιροποιημένους  ισολογισμούς.

― Καταγράφηκε σχεδόν στο σύνολό της η ακίνητη πε-

ριουσία του Δήμου.

― Ολοκληρώθηκε η διαχείριση νέων μισθωμάτων. Συν-

τάξαμε σχετικούς όρους έξη δημοπρασιών, οι οποίες

διεξήχθησαν και πλέον παρακολουθούμε τις συμβάσεις

που απορρέουν από αυτές.

― Προχωρήσαμε σε μειώσεις μισθωμάτων

― Υπήρχαν στο Δήμο εγκαταστάσεις που επί 25 χρόνια

λειτουργούσαν παράνομα ή παράτυπα. Αυτές είτε νομι-

μοποιήθηκαν είτε κατεδαφίστηκαν.

― Νομιμοποιούνται όλοι οι αθλητικοί χώροι.

― Βρίσκεται στη μέση η διαδικασία μεταγραφής των

σχολικών συγκροτημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Βάρης και Βούλας από τον ΟΣΚ στο Δήμο.

― Νομιμοποιήθηκαν για να κατεδαφιστούν έχοντας

όμως διαγραφεί τα υψηλά πρόστιμα, που ο ίδιος ο

Δήμος επέβαλε στον εαυτό του(;)  με την υπαγωγή στο

Νο 4178 οι τρεις καντίνες του Καβουρίου. Η μία ήδη κα-

τεδαφίστηκε και ελπίζουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι

να κατεδαφιστούν και οι υπόλοιπες δύο που αποτελούν

σήμερα ένα σημαντικό οπτικό ρύπο στην περιοχή και να

αντικατασταθούν με δύο καλαίσθητες.

Δύο καντίνες ακόμη Καντίνες στον Ορμο Ζώσκα και

Μαλτσινιώτη νομιμοποιήθηκαν βάσει του νόμου και

μέσα στον επόμενο μήνα θα δημοπρατηθούν καθώς επί-

σης το αναψυκτήριο του Πανοράματος και το αναψυ-

κτήριο (σουβλατζίδικο) που λειτουργούσε στην Κάτω

Βούλα. 

― Διεκπειραιώθηκαν με την επιβολή των νόμιμων προ-

στίμων οι παράνομες διαφημιστικές αφίσες.

― Αποτρέψαμε – σε πρώτη φάση – το περιβαλλοντικό

έγκλημα στη νήσο Υδρούσα, με τη στήριξη των υπηρε-

σιών του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά

τις παρεμβάσεις άνωθεν και τις αγωγές που υπέβαλαν

εναντίον μου.

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 είχε ύψος 6 εκατομμύ-

ρια ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 αφορούν νέα έργα και

μελέτες.

Επανασυστήθηκε η Δημοτική Αστυνομία και λειτουργεί

σε δύο τμήματα. Τμήμα κυκλοφορίας και τμήμα κατα-

στημάτων. 

― Δικτύωση και ανταλλαγή πληροφορίας με άλλους ορ-

γανισμούς. 

― Εγινε  ανάπλαση της πλατείας της Βούλας που βοή-

θησε τα καταστήματα να διπλασιάσουν τους τζίρους

τους.

― Δημιουργήθηκε δημοτικό φυτώριο με δύο μονάδες

παραγωγής για ανθόφυτα και αρωματικών – καλλωπι-

στικών φυτών. Η πρωτοβουλία αυτή μείωσε το κόστος

της προμήθειας ανθοκομικών κατά 85% και δημιουργεί-

ται ακόμη μία μονάδα θερμοκηπιακή. Τα άνθη και τα

φυτά κάλυψαν κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

― Θα γίνει επανάλειψη του διαγωνισμού για την εκβά-

θυνση του λιμανιού της Βάρκιζας, η οποία καθυστέρησε

λόγω των κάπιταλ κοντρόλς.

― Δημοπρατήθηκε η ανάπλαση των κοιμητηρίων και ήδη

άρχισαν οι εργασίες.

― Συντάχθηκε τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

που πήρε τα εύσημα.

― Μελετάται χώρος εντός ή εκτός του Δήμου, για δη-

μιουργία Σταθμού διαλογής και διαχείρισης και μετα-

φόρτωσης υπολειμμάτων αποβλήτων. Η μονάδα αυτή θα

είναι υπόσκαφη κλειστού τύπου και θα διαθέτει ειδικές

υποδομές ηχομόνωσης και φίλτρα και τον καθαρισμό

του αέρα, έτσι ώστε δεν θα παράγει ρύπους στην πε-

ριοχή.

― Προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο δράσης ένα πράσινο

σημείο περισυλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων

υλικών  και συνεργείου αυτοκινήτων, δράση που η με-

λέτη έχει ήδη ανατεθεί.

― Τοποθετήθηκαν στις τρεις πόλεις του Δήμου (ένας σε

κάθε πόλη) υπόγειοι κάδοι με τηλεματική διαχείριση και

θα τοποθετηθούν σύντομα άλλοι τρεις.

― Εγινε επισκευή σε μεγάλο αριθμό μηχανημάτων του

Δήμου και εξασφαλίστηκαν μηχανοκίνητες σκούπες για

την καλύτερη καθαριότητα, με πλύσιμο κοινοχρήστων

χώρων πλατειών και πεζοδρομίων. (για τους κάδους

απορριμμάτων δεν ακούσαμε).

― Μεταφέρθηκαν όλα τα συνεργεία καθαριότητας του

Δήμου στη Βάρη και λειτουργούν τα συνεργεία επι-

σκευής οχημάτων του Δήμου τα οποία είχαν διαλυθεί.

4.700.000 ευρώ έργα έχουν ενταχθεί στην Περιφέρεια

για το Δήμο 3Β.

― Το ΓΠΣ της Βάρης έχει υπογραφεί από τρεις διαδο-

χικές κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή έχει υπογραφεί και

από την παρούσα κυβέρνηση τον κ. Τσιρώνη και εκκρε-

μεί η υπογραφή από τον κ. Σκουρλέτη και επιτέλους να

γίνει και η δημοσίευση για να ολοκληρωθεί. Ελπίζω να

προχωρήσει, γιατί φοβούμαι μην υπογραφεί από τον κ.

Σκουρλέτη και προκηρυχθούν εκλογές...

Εύσημα και αντιθέσεις από τις παρατάξεις 
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σ.σ.: Το ΓΠΣ Βάρης έχει ολοκληρωθεί από τη δημαρχία

του Παν. Καπετανέα και ακόμα σέρνεται δια τας υπογρα-

φάς!

― Το ρέμα του Κόρμπι, μπήκε σε προτεραιότητα στην

Περιφέρεια, 21 εκατ. ευρώ και ευελπιστεί ότι θα προκη-

ρυχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

σ.σ. Άμποτε, γιατί το ρέμα του Κόρμπι το συζητάμε από

τις πλημμύριες του 1993 και υποτίθεται ότι έχει ξεκινή-

σει η διαδικασία διευθέτησής του από την εποχή που

ήταν δήμαρχος ο αείμνηστος Κώστας Μπαγλατζής.

― Βρίσκεται σε ανάρτηση του υπόλοιπο σχέδιο της πρά-

ξης εφαρμογής της Λαθούριζας και προχωράει το υπό-

λοιπο του Ασυρμάτου. Εγιναν τον προηγούμενο χρόνο

δύο αναρτήσεις και βρίσκεται στο στάδιο της τελευταίας

ένστασης από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια. 

Εντάξεις στο σχέδιο πόλης, τρίγωνο στη

Λεωφ. Βάρης και το ακίνητο στην Προόδου

― Ανατέθηκε η μελέτη ένταξης στο σχέδιο πόλης δύο

σημείων της Βούλας. Το τρίγωνο στην παραλιακή με τη

Λεωφ. Βάρης και το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό

Προόδου δίπλα από τα σχολεία.

Αν η διευθέτηση του Λυκορέματος θα καθυστερήσει την

ένταξη στο σχέδιο πόλης την περιοχή στην Δερβενα-

κίων, Βουλιαγμένης και Προόδου, ρώτησε ο Θ. Ματό-

πουλος

«Το Λυκόρεμα μαζί με το ρέμα του Χερώματος και της

Μηλαδέζας αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της δημο-

πράτησης. Εμείς κάνουμε το σχέδιο πολεοδόμησης το

οποίο έρχεται το ένα και κουμπώνει με το άλλο. Δεν

μπορεί να προηγηθεί η μελέτη πολεοδόμησης γιατί δεν

θα προχωρήσει εάν δεν διευθετηθεί το Λυκόρεμα»,

απάντησε ο δήμαρχος. 

― Επεξεργάζεται η πιλοτική δημοτική συγκοινωνία στο

Δήμο και ευελπιστεί ότι μέχρι τον Μάιο θα μπορεί να ξε-

κινήσει.

― Συνεχίζεται η δικαστική διεκδίκηση των τετραγώνων

στην παραλία της Βούλας με την Μετοχική Εταιρεία

ΜΕΕΚΒ.

― Ο Δήμος εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Επιμε-

λητήριο Περιβάλλοντος σχετικά με τη δασολογική με-

λέτη αδόμητων τετραγώνων.

― Διατίθενται 400.000 ευρώ για επισκευές και συντη-

ρήσεις στις σχολικές μονάδες που θα γίνουν το προσε-

χές Καλοκαίρι.

― Πραγματοποιήθηκε προσεισμικός έλεγχος σε όλες

τις σχολικές μονάδες του Δήμου.

Η κοινωνική υπηρεσία έχει ένα σύνθετο ρόλο που

αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών θεμά-

των. Μετά από δωρεά συμπολίτισσας ενός κτηρίου ξε-

κίνησε η λειτουργία του κοινωνικού  ξενώνα υπερηλίκων

στη Βούλα και ήδη φιλοξενούνται εννέα άτομα.

Λειτουργεί κοινωνικό συσσίτιο και στις τρεις ενότητες.

― Λειτούργησε η Εστία αλληλεγγύης του Δήμο στο

πρώην Λιμεναρχείο Βουλιαγμένης, όπου συλλέγονται οι

προσφορές των κατοίκων και προωθούνται ανάλογα.

― Γίνεται περισυλλογή καπακιών με μεγάλη επιτυχία

αφού εστάλησαν 4 αποστολές για αντίστοιχα αναπηρικά

καρότσια.

― Επαναλειτούργησαν τα Πολιτιστικά και επιμορφωτικά

τμήματα του Δήμου.

Τελειώνοντας τον απολογισμό του ο δήμαρχος ευχαρί-

στησε τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού του

Δήμου, που συνεργάζεται άψογα καθώς και τις αντιπο-

λιτεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για το επίπεδο που

κρατήθηκε στο χρόνο που πέρασε.  

Ολοκληρώνοντας τον απολογισμό του ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος, ακολούθησε η έκθεση του Συμπαρα-

στάτη του Δημότη από τον Σωτήρη Ελευθερίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο περιφερειακός σύμβουλος

της μείζονος μειοψηφίας Πάρης Ευαγγελίου.

Από τις αντιπολιτεύσεις απουσίαζαν οι επικεφαλής της

μείζονος Σπ. Πανάς, ο Δημ. Δαβάκης (ο οποίος ήταν

στην αρχή), ο Δημοσθ. Δόγκας (βρισκόταν στο εξωτε-

ρικό) και ο Κ. Πασακυριάκος.

Ο επικεφαλής της ΡιΚιΠ Θάνος Ματόπουλος, εντυπω-

σιάστηκε από τον όγκο του έργου που παρουσίασε ο δή-

μαρχος. «Εντυπωσιακός σε όγκο παρουσίασης έργου ο

απολογισμός και τωρινού και μελλοντικού. Πιστεύουμε

ότι και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν παράταξη εμείς

η Ριζοσπαστική Κίνηση προσφέραμε με τις προτάσεις

μας και της στήριξης όπου θεωρήσαμε ότι επιλέχθηκε

σωστά να υλοποιηθεί», σημείωσε.

«Διαβάζοντας τους επιμέρους απολογισμούς των τμη-

μάτων», σημείωσε ο Θ. Ματόπουλος, «βλέπουμε ότι

πρωταγωνιστές όλου αυτού του έργου είναι τα στελέχη

του Δήμου και οι υπηρεσίες, οι οποίες παρ’ όλη την αν-

τίθετη γνώμη που πιθανόν υπάρχει στην κοινωνία δου-

λεύουν με πάρα πολύ εντατικούς ρυθμούς».

Ζήτησε ο Θ. Ματόπουλος:

Να ξεκινήσει άμεσα η ενημέρωση των πολιτών για τα

τοπικά σχέδια διαχείρισης.

Να ξεκινήσουν οι  ψεκασμοί για τα κουνούπια, αφού

υπάρχει και κονδύλι στον προϋπολογισμό.

Να στηριχτεί το τμήμα για τα αδέσποτα ζώα γιατί έχει

κάνει πολύ καλή δουλειά.

Να στηριχτεί το έργο της Πολιτικής Προστασίας, που

είναι οι φύλακες της πόλης. 

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Σίνα, τόνισε ότι «Εμείς θα

είμαστε δίπλα, είμαστε κοντά γιατί νομίζω ότι όλοι θέ-

λουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το Δήμο μας»

Επεσήμανε δε ότι, «Πολλά από αυτά τα έργα, τα είχαμε

ξεκινήσει εμείς. Δεν είναι πως δεν προσπαθήσαμε...

Το Καβούρι αν πάτε μια βόλτα θα δείτε ότι είναι σε άθλια

κατάσταση και δεν υπάρχει φωτισμός».

“Η Βάρη και η Βουλιαγμένη είναι χάλια”

Ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Κοντονής αντέτεινε

στα όσα είπε ο δήμαρχος σημειώνοντας:

«Κύριε Δήμαρχε μου δίνετε την αίσθηση ότι ζούμε σε

διαφορετικές πόλεις. Αυτά που λέτε νομίζουμε ότι

ζούμε στον παράδεισο. Ή δεν κυκλοφορείτε ή δεν ενη-

μερώνεστε. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου όπως τα

λέτε. Ρωτήστε τους δημότες.

Σας παρακαλώ να βγείτε στους δημότες και αν έχετε

ιδία άποψη. Ελάτε στη Βουλιαγμένη να δείτε το χάλι

της, πηγαίνετε στη Βάρη να δείτε το χάλι της.

Μπορούμε να πούμε ότι πολλοί από τους συνεργάτες

σας εργάζονται σκληρά για να παράγουν έργο, όμως

εσείς είστε ο αρχηγός. Και δεν έχετε δώσει καμμία ση-

μασία ούτε στη Βάρη ούτε στη Βουλιαγμένη. Εχετε τε-

λείως εγκαταλείψει και τα δύο αυτά μέρη. Εχετε θέσει

προτεραιότητα σε άλλα πράγματα που δεν νομίζω ότι

είναι βασικά.                                     Συνέχεια στη σελ. 16

Ο Δημοσθένης Δόγκας

στις Βρυξέλλες

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης

Δόγκας, γνωστοποίησε, με επιστολή του στην πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, την απουσία από τη συνεδρίαση, «λόγω έκτακτης

υποχρέωσης, ευρισκόμενος  στις Βρυξέλλες». 

«Η Δημοτική Βούληση επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί
στο σημαντικό θέμα του απολογισμού πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής σύντομα, με δικό της απολογισμό»,
σημειώνει στην επιστολή του.

για το έργο της Δημοτικής πλειοψηφίας στα 3Β
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«Ἀληθομυθέειν χρεών, οὐ πολυλογέειν»
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 225)

(= είναι αδήριτη ανάγκη, να λέμε την αλήθεια και όχι να

λέμε πολλά)

«Ἀληθομυθέειν χρεών, ὅ πολύ λώιον»
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 125)

(= καθήκον και υποχρέωση να λέμε την αλήθεια, που

είναι πολύ ανώτερη)

«Αληθόµυθον χρή εἶναι, οὐ πολυλόγον»
(Δημόκριτος, 460-370, Fragment 44)

(= πρέπει να είμαστε φιλαλήθεις και όχι φλύαροι, φα-

φλατάδες, ανόητοι)

Αποσπάσματα “εθνικιστικά, ρατσιστικά” για την Ελλάδα, από

το ενδεκάτομο έργο του Γουίλ Ντυράν (Αμερικανός ιστορι-

κοφιλόσοφος 1885-1981) «Η ιστορία του πολιτισμού»

«Το ΠΝΕΥΜΑ της Ελλάδος διεπότισε τόσον ολοσχερώς τον
σύγχρονον πολιτισμόν, ώστε όλα τα πεπολιτισμένα έθνη,

εις ό,τι αφορά στην δραστηριότητα του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ είναι
αποικίαι της Ελλάδος σήμερον». σελ. 675.

«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ κατάγονται κατά

μέγα μέρος από την θρησκείαν των Μυστηρίων της Ελλά-
δος... τα Ελευσίνια και τα Ορφικά ...από τα Ελληνικά δόγ-

ματα του Θείου Υιού (Ιάκχου), που αποθνήσκει διά την

ανθρωπότητα και ανίσταται εκ νεκρών, από τας Ελληνικάς
τελετουργίας των θρησκευτικών πομπών...» σελ. 679.

«Η απελευθέρωσις της Επιστήμης από την Θεολογίαν και η

ανεξάρτητος ανάπτυξις της επιστημονικής ερεύνης αποτε-
λεί  μέρος της τολμηρής περιπέτειας του Ελληνικού Πνεύ-
ματος». σελ. 680.

«Το ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ μας, προήλθε εξ Ελλάδος διά της Κύμης

και της Ρώμης. Η Γλώσσα μας βρίθει ελληνικών λέξεων. Η

επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μίαν διεθνή γλώσσαν διά των

Ελληνικών όρων. Η Γραμματική μας και η Ρητορική μας,

ακόμα και η Στίξις και η Διαίρεσις σε παραγράφους... είναι
Ελληνικαί Εφευρέσεις. Τα Λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελ-
ληνικά - το Λυρικόν, η Ωδή, το Ειδύλλιον, το Μυθιστόρημα,

η Πραγματεία, η Προσφώνησις, η Βιογραφία, η Ιστορία και

προπαντός το Δράμα. Και όλαι σχεδόν αυταί αι λέξεις είναι
Ελληνικαί» (Επίλογος του Β’ τόμου σελ. 680).

«Εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη της αγνοίας μας»

«Το πολιτικό σύστημα θριαμβεύει επειδή είναι μια ενωμένη

μειοψηφία που ενεργεί εναντίον μιας διαιρεμένης πλειοψη-
φίας».

Ως πολίτης Ενεργός, Εν(ευ)συνείδητος, Ανήσυχος (πνευμα-

τικά) και “Ψαγμένος”, όπως συνηθίζω να λέω στους μαθητές

μου να ‘ναι και όχι ψυγμένοι (ψύχω = ψυχραίνω, κρυώνω,

καταψύχω, κατεψυγμένοι) παραβρέθηκα σε δύο εκδηλώσεις,

αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (Απολ-

λωνία και Magna Graecia).

Τέτοιες Πνευματικές - πολιτιστικές δραστηριότητες κοσμούν

και ανεβάζουν το πνευματικό επίπεδο των Δημοτών γι’ αυτό

και θα ‘πρεπε να τελούνται πιο συχνά.

Προκαταβολικά συγχαίρω τους διοργανωτάς για την άψογη

και άρτια οργάνωσή τους. Θα μου επιτρέψουν όμως να δια-

τυπώσω κάποιες διαφωνίες σχετικά με τις εισηγήσεις των

ομιλητών.

Στην πρώτη εκδήλωση ομιλητής ήταν ο διακεκριμένος φιλό-

λογος, κριτικός θεάτρου και ποιητής Κώστας Γεωργουσό-

πουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «η προσωπικότητα της

γυναίκας στο ελληνικό θέατρο».

Στο τέλος της ομιλίας του, του υπέβαλα δύο ερωτήματα: 

1ον Ποια η θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα; και

2ον Υπάρχει διαφορά στην παρουσίαση των γυναικείων χα-

ρακτήρων τόσο από την τραγωδία όσο και από την κωμωδία;

Οι απαντήσεις του ασφαλώς δεν με ικανοποίησαν. Είπε πως

η γυναίκα ήταν κλεισμένη στο γυναικωνίτη και ήταν απο-

κλεισμένη από κάθε κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, πνευ-

ματική εκδήλωση. Μάλιστα ούτε καν εγγράφονταν στα

Μητρώα - καταλόγους των πολιτών.

(σχόλιο: ο γυναικωνίτης είναι εφεύρημα των χριστιανικών

χρόνων, η γυναίκα στην αρχαιότητα διέμενε στα υπερώ(ι)α

που ήταν και εργαστήρια οικοτεχνίας) 

Θα συμφωνήσω μαζί του στο ότι δεν συμμετείχε στα πολι-

τικά δρώμενα. Αλλά δεν μας εξήγησε το ΓΙΑΤΙ; 

Γιατί πολιτικά δικαιώματα είχαν μόνο όσοι μπορούσαν να

αγοράσουν τον εξοπλισμό τους «οι όπλα παρεχόμενοι».

Η ενασχόληση της γυναίκας με την πολιτική θα απαιτούσε

πολύ χρόνο και θα την αποσπούσε από άλλα υπεύθυνα και

σοβαρά καθήκοντα, όπως της ανατροφής των παιδιών, της

παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης/διαπαιδαγώγησης,

διαχείριση/διοίκηση του οίκου.

Ο μεγάλος σεβασμός των αντρών προς τις γυναίκες τους

δεν τους επέτρεπε να παρευρίσκονται στη Βουλή και στην

Εκκλησία του Δήμου, όπου υπήρχαν δεινές συγκρούσεις, έν-

τονοι διαξιφισμοί, απαξιωτικές φράσεις και απρεπείς χαρα-

κτηρισμοί.

Η Γυναίκα ήταν η Δέσποινα, η Βασίλισσα του οίκου της.

«Κυρία τῆς οἰκίας ἡ γυνή ἐστι παρ᾽ἡμῖν».
Ας μην ξεχνάμε ότι σε καμμία χώρα του κόσμου η Γυναίκα

δεν είχε πολιτικά δικαιώματα τα οποία απέκτησε μόλις στις

αρχές του 20ου αιώνα. Η πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια το 1896

ήταν η Αγγελική Παναγιωτάκη, όταν στην πεπολιτισμένη Μ.

Βρετανία, το 1890, διέγραψαν όλες τις Γυναίκες που θέλη-

σαν να λάβουν ανώτατη εκπαίδευση.

Στην εορτή των Απατουρίων ή Ομο-πατορίων < ὁμοῦ +

πατήρ, σύνοδο των φατριών, τον μήνα Πυανεψιώνα (Νοέμ-

βριο) κάθε έτος από τα μέλη κάθε φατρίας εγγράφονταν στη

Ληξιαρχική Γραμματεία και οι κούροι και οι κόρες και αντί-

γραφά τους επίσημα υπήρχαν στα κατά δήμους Γραμματεία

(Δημοτολόγια).

Δεκατέσσερις αποκλειστικές γυναικείες εορτές είχε η

Αθήνα, όπου δεν συμμετείχαν οι άνδρες, επί τρεις ημέρες η

κάθε μία  (Λήναια - Ανθεστήρια - Θεσμοφόρια - Αδώνια - Ηρι-

γόνεια - Αρρηφόρια - Αλώα - Κανηφόρια - Νυμφαία - Οσχο-

φόρια, Καλυπτήρια, Πλυντήρια, Σεμέλια, Βραυρώνεια).

Συμμετείχε ακόμα στις δημοτελείς (τελούμενες με έξοδα

του Δήμου) εθνικοθρησκευτικές εορτές.

Η Αθηναία αστή 80-100 ημέρες το χρόνο άφηνε το “γυναι-

κωνίτη”, έβγαινε έξω και γλεντούσε χωρίς να συυπολογι-

στούν οι έξοδοί της για ψώνια, ιδιωτικές επισκέψεις κ.λπ.

Όλα τα ιερατικά ανώτατα αξιώματα, Πυθίες, αρχιέρειες τα

τελούσαν γυναίκες.

Ως προς τις διαφορές των γυναικείων χαρακτήρων ας δια-

βάσετε τα έργα του Αριστοφάνη (Λυσιστράτη, Εκκλησιάζου-

σαι - Θεσμοφοριάζουσαι) και των τραγικών για να

καταλάβετε τη μεγάλη διαφορά, που δεν αντελήφθη ο δια-

κεκριμένος φιλόλογος.

Οι Μύθοι καταρρίπτονται μόνο από την ελεύθερη έρευνα
και προσεκτική μελέτη των αρχαίων πηγών.

Στη δεύτερη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Ξενοδοχείο

“Όασις” (8.3.16)  η βραδιά ήταν βέβαια πολύ διασκεδαστική,

αλλά όχι τόσο “διδακτική”.

Η ομιλήτρια Βούλα Λαμπροπούλου, μάς παρουσίασε τον

συμβολικό μύθο του Τηρέα - της Πρόκνης και της Φιλομήλας

(φίλος + μέλος = φιλόμουσος).

Το ακροατήριο ανατρίχιασε και φρικίασε όταν άκουσε πως η

Πρόκνη τεμάχισε το γιο της Ίτυ (= ιτιά) και τον παράθεσε

ως γεύμα στον άντρα της Τηρέα ή Έποπα (επ-οψάομαι =

τρώγω ως προσφάγιον) για να τον εκδικηθεί για το βιασμό

της αδελφής της Φιλομήλας και τη γλωσσοτομία της.

Θέλει μεγάλη προσοχή το πώς αποσυμβολίζουμε, αποκωδι-

κοποιούμε και απομαγεύουμε τους μύθους (= προφορικές

διηγήσεις και παραδόσεις παμπάλαιων γεγονότων) παράγε-

ται από το μυθέομαι = διηγούμαι προφορικώς πανάρχαια γε-

γονότα.

Διαφορετικά μεταδίδουμε στο ανυποψίαστο κοινό την εντύ-

πωση πως οι Αρχαίοι Έλληνες τελούσαν ανθρωποθυσίες και

ανθρωποφαγίες! Γινόμαστε ανεπίτρεπτα και άθελά μας

θύτες του πιο ανθρωπιστικού και ανθρωπο-κεντρικού πολι-

τισμού στον κόσμο. Τον πολιτισμό που είχε ως αναφαίρετο

δικαίωμα τη ζωή τού ανθρώπου και ως αξία και σκοπό, ποτέ

ως μέσο, τον άνθρωπο. Τον πολιτισμό τον ελληνικό που γο-

νιμοποίησε όλους τους άλλους. Τον άνθρωπο που παράγεται

από το ἅ-ὄπωπε-ἀ(ρ)θρῶν = αυτόν που όσα παρατηρεί / αν-

τιλαμβάνεται τα κάνει έννοιες  και τις αρθρώνει σε (έναρθρο)

λόγο και όχι άναρθρες κραυγές.

Kι ο Αγαμέμνων “θυσιάζει” το σπλάχνο του την Ιφι-γένεια,

ό,τι πολυτιμότατο έχει στη ζωή του, δηλ. την Ιθα-γένειά του

προκειμένου να ξεκινήσει η εκστρατεία του από την Αυλίδα,

αλλά αυτό (απώλεια Ιθαγένειας) δεν το επιτρέπουν οι σπλα-

χνικοί θεοί να γίνει, απλώς δοκίμασαν τα ανακλαστικά του.

Σήμερα επικρατεί σκόπιμα, πλήρης σύγχυση μεταξύ των εν-

νοιών, ιθα-γένεια (ιθύς+γένος = άμεση, ευθεία καταγωγή εξ

αίματος) εθνικότητα και υπηκοότητα.

σχόλιο: Η Διαστροφή της Αλήθειας ισοδυναμεί με Δια-
στροφή του Νού, της Καρδιάς, της Ψυχής και του Ήθους.

Η τραγική Φιλομήλα δεν θρηνεί που της έκοψαν τη γλώσσα,

δεν οδύρεται που θα μείνει βουβή είναι ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗ που

δεν θα ξαναμιλήσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!

«Γλῶσσαν ἐμήν ἐθέρισσε καί ἔσβεσεν Ἑλλάδα φωνήν» (Ελ-

ληνική Ανθολογία, βιβλίο 9, επίγραμμα 451)

Επειδή όλοι οι ήρωες “ἀπωρνιθώθησαν” (=έγιναν πουλιά)

ήθελαν οι πρόγονοί μας να ερευνήσουν πώς οι φωνές των

διαφορετικών πουλιών επιδρούν στη συναισθηματική μας

διάθεση.

Με τον Μύθον αυτό επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά πως

η Δημιουργία του Αλφαβήτου είναι Ελληνική και αρχιγένε-

θλος (όπερ ελέχθη από την ομιλήτρια).

Σήμερα, αφού ακρωτηριάσαμε τη γλώσσα μας, βάζουμε επι-

γραφές: “ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΠΩΣ ΜΙΛΑΤΕ!”, “ΕΚΦΡΑΖΕΣΤΕ
ΟΡΘΩΣ”!

Απατώνται όσοι νομίζουν πώς τα “Μεγάλα Ονόματα” εκστο-

μίζουν και Μεγάλες Αλήθειες. Αντίθετα έχουν και ίδια συμ-

φέροντα να τις αποκρύβουν για να διατηρούν τα κεκτημένα

τους προνόμια, ευεργετήματα, τιμές και αξιώματα.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἀληθο-κρατίας, 

Ἀληθο-γνωσίας, Ἀληθο-µανίας
Ἀληθο-µυθίας 

ἄρχεσθαι
&

Ἀλητο-κρατίας, Ἀληθο-φοβίας
Ψευδο-µανίας, Ἀπατο-κρατίας

παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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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

Με τη φαντασμαγορική καρναβαλική παρέλαση, την Κυριακή 6 Μαρτίου 2016, κορυφώθη-

καν  οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Σαρωνικού. Το 2ο Καρναβάλι Σαρωνικού κα-

τάφερε να εντυπωσιάσει το πλήθος κόσμου, κατοίκων και επισκεπτών που το επέλεξαν

για να διασκεδάσουν και να περάσουν μια ξεχωριστή Κυριακή Αποκριάς. 

Μια προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε δειλά την προηγούμενη χρονιά, καταφέρνει να κερδίζει

την υποστήριξη των κατοίκων, καθώς οι φετινές συμμετοχές καρναβαλιστριών και καρνα-

βαλιστών ήταν τουλάχιστον διπλάσιες. Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώρ-

γος Σωφρόνης, ανέφερε ότι το Καρναβάλι Σαρωνικού είναι το «μωρό του Δήμου, το οποίο
με την αγάπη και τη θαλπωρή όλων μεγαλώνει και κάθε χρόνο θα μας προσφέρει μεγαλύ-
τερες συγκινήσεις, χαρά και διασκέδαση. Μικροί και μεγάλοι συμμετέχοντες με το κέφι
και το χαμόγελο τους κατάφεραν να ομορφύνουν ακόμα περισσότερο την ηλιόλουστη
αυτή ημέρα, σκορπώντας χαρά και αισιοδοξία σε όλους μας». 

Η διοργάνωση και ο γενικός συντονισμός των εκδηλώσεων ανήκει στην Αντιδήμαρχο Πο-

λιτισμού Παπασταμέλου- Γκούμα Αικατερίνη σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κα-

λυβίων  Μάκη Κολαξή, οι οποίοι και έλαβαν τα θερμά συγχαρητήρια όλων. Οι

παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια άρτια διοργάνωση, χάρη

και στην εποικοδομητική συνεργασία του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ. Η ομάδα Πολιτικής Προ-

στασίας του Δήμου αλλά και η Αστυνομία φρόντισαν για την ασφάλεια όλων και την ομαλή

διεξαγωγή της παρέλασης. 

Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και Πάρτυ Λήξης στα Καλύβια 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ» 

ΣΤΗ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» KΕΡΑΤΕΑΣ

Σεμινάριο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ» θα διεξαχθεί στην αί-

θουσα του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55, κεντρική πλα-

τεία Κερατέας) και θα έχει διάρκεια 20 ώρες, οι οποίες θα

υλοποιηθούν σε τέσσερα πεντάωρα μαθήματα. Η έναρξη του

σεμιναρίου θα γίνει το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 ώρες 10:00-

15:00  και τα μαθήματα θα συνεχίσουν τo Σάββατο 9, 16 και

23 Απριλίου.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Τατιάνα Μίχαλου.

Στα μαθήματα τεχνικής βιβλιοδεσίας θα διδαχθεί η τέχνη δε-

σίματος ενός βιβλίου, με διαφόρους τρόπους που ποικίλλουν

ανάλογα με την προέλευση της τεχνικής και την αισθητική

παρουσία που θέλουμε να δώσουμε στην εμφάνιση της συρ-

ραφής των φύλλων που θα δεθούν.

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργούν ένα βιβλίο 60 σελίδων

από την αρχή έως το τέλος, το οποίο θα παραμείνει στην κα-

τοχή τους. Κάθε μάθημα θα είναι “make and take” - συνολικά

4 βιβλία ανά συμμετέχοντα.

Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν μία δη-

μιουργική απασχόληση, αφού θα μπορούν να δημιουργήσουν

από το μηδέν, προσωπικά ημερολόγια, λευκώματα, βιβλία

συνταγών, σημειωματάρια, ακόμα και βιβλία ευχών γάμου,

αλλά και σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν να δένουν τε-

χνικά φυλλάδια οδηγιών, έντυπα παρουσιάσεων, και κάθε

λογής τετράδια.

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6943757711 - 6984614675 - 2299069850. 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν δοθεί μέχρι τις 25 Μαρ-

τίου.

Συνέχεια από τη σελ. 13

Το ότι υπάρχει λάμπα σε μία κολόνα, αυτό θα έπρεπε να

είναι δεδομένο και όχι να το χειροκροτούμε».  

“Στην Κάτω Βούλα δεν έχει γίνει τίποτα”

«Πράγματι έχει γίνει έργο, αλλά δεν θα πρέπει – το ανα-

γνώρισε και ο δήμαρχος αυτό – να μην αναγνωρίζουμε

και το έργο της αντιπολίτευσης στο σύνολό της», επε-

σήμανε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτρης Κιούκης και

ευχαρίστησε τους δωρητές που με τη βοήθειά τους μπο-

ρούν να γίνουν πολλά έργα στο Δήμο καθώς και το προ-

σωπικό του Δήμου.

Σημείωσε ότι «μια σειρά έργα που ολοκληρώθηκαν αυτή

την περίοδο είχαν προγραμματιστεί από την προηγού-

μενη Δημοτική Αρχή και βέβαια η προηγούμενη Δημο-

τική Αρχή από τη σημερινή έχει μικρή απόσταση, δεν τη

χωρίζει άβυσσος. Υπάρχει ταύτιση απόψεων σε πολλά

θέματα και η μικρή διαφορά που σημειώθηκε στις εκλο-

γές δεν μας δίνει το δικαίωμα να αναλωνόμαστε σε αν-

τιπαραθέσεις μεταξύ μας.

Διαμαντοπούλειο “Γηροκομείο”

Προσωπικά, αν με ρώταγε ο δήμαρχος αν είμαι ευχαρι-

στημένος σαν κάτοικος της Κάτω Βούλας, θα του πω ότι

είμαι σφοδρά δυσαρεστημένος, γιατί στην περιοχή μου
δεν έχει γίνει τίποτα. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην

πλατεία της Βούλας και εγώ όπως και πολλοί συμπολίτες

μου γειτνιάζουμε σε ένα ακίνητο που έχει δοθεί στο δήμο

μας, αναφέρομαι στο Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο κύριε

Δήμαρχε για το οποίο δεν ξέρω τι προσπάθειες έχουν

γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή είναι μία εστία μόλυνσης. Είναι

μία άσχημη περιβαλλοντική εικόνα, ένας αποθηκευτικός

χώρος απέναντι σε ένα σχολικό συγκρότημα που δεν φω-

τίζεται επαρκώς της βραδινές ώρες.

Η περίμετρος του Ασκληπιείου Νοσοκομείου δεν θα
έλεγα ότι τιμά την πόλη μας. Μπορούμε να κάνουμε ση-

μαντικές παρεμβάσεις εκεί και με πολύ μικρό κόστος»,

ολοκλήρωσε ο Δημ. Κιούκης. 

Εις απάντηση του Δ. Κοντονή και Δ. Κιούκη, ο αρμόδιος

αντιδήμαρχος Παναγιώτης Σωτηρόπουλος είπε:

«Στην προσπάθειά μας, σαν Δήμος, να έχουμε καλύτερη

απεικόνιση για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, προμη-

θευθήκαμε μαγνητοφωνάκια τα οποία έχουμε δώσει σε

εργαζόμενους που κινούνται στην πόλη και καθημερινά

καταγράφουν τα προβλήματα που διαπιστώνουν. Και νο-

μίζω ότι έχει πιάσει τόπο αυτή η προσπάθεια».

Απαντώντας ο δήμαρχος στις “ενστάσεις” των συμβού-

λων σημείωσε:  

α) Αν αυτά που είπε ο κ. Κοντονής είχαν αλήθεια, σή-

μερα εδώ μέσα θα έπρεπε να είναι κατάμεστο και να μας

είχαν πάρει με τις πέτρες, λέγοντας ότι κύριοι δεν έχετε

κάνει τίποτα. 

σ.σ. έχει απόλυτο δίκηο. Η αδιαφορία έχει κόστος...

β) Για το Διαμαντοπούλειο Γηροκομείο, που είπε ο φίλος

μου ο Δημήτρης έχει απόλυτο δίκηο για το οποίο ρίξαμε

τόσες πολλές αυτοντουφεκιές διαχρονικά τα τελευταία
25 χρόνια, που σήμερα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να

λυθεί ούτε νομοθετικά. Γιατί πλέον υπάρχουν δικαστικές

αποφάσεις. Τί να κάνει πλέον η Δημοτική Αρχή; Να πάει

να ανατρέψει τις δικαστικές αποφάσεις. Και παρ’ όλα

αυτά θα ακούσετε και για το Γηροκομείο οσονούπω θε-

τική εξέλιξη. 

Αννα Μπουζιάνη

Μπορείτε να να παρακολουθήσετε όλη τη συνεδρίαση στα

https://youtu.be/il_pzAooqV4?list=PLD_Soz3cJB0_TyEZ9EaHu

CB---pP26Ryq μέρος 1

https://youtu.be/Xow5xWaERcs?list=PLD_Soz3cJB0_TyEZ9Ea

HuCB---pP26Ryq μέρος 2   

Απολογισμός Δημοτικής Αρχής των 3Β

Τους καθημερινούς ελέγχους σε εγκα-

ταστάσεις και εταιρίες που λειτουρ-

γούν παραρεμάτια στον Κηφισό

συνεχίζει η Περιφέρεια Αττικής.

Ειδικότερα η αρμόδια Γενική Διεύ-

θυνση Περιβάλλοντος της Περιφέ-

ρειας Αττικής καλεί με σχετικό της

έγγραϕο το Γενικό Ογκολογικό  Νο-

σοκομείο Κηϕισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυ-

ροι» να υποβάλει απαντήσεις και

σχόλια, καθώς έπειτα από αυτοψία

που διενεργήθηκε στον Κηφισό πο-

ταμό διαπιστώθηκαν παραβάσεις που

σχετίζονται με την τήρηση της περι-

βαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκρι-

μένα ότι:

Οι υπεύθυνοι των κλιμακίων της Περι-

φέρειας που διενήργησαν τον έλεγχο

διαπίστωσαν:

- Ότι από το νοσοκομείο εξέρχονται

αγωγοί μεγάλης διαμέτρου προς εγ-

καταστάσεις υποδομών εκτός του Νο-

σοκομείου, σε χωματόδρομο κοντά

στα πρανή του Κηφισού

- Εμφάνιση μικρού αριθμού νεκρών

ψαριών, σε παράπλευρο χωματόδρομο

στις όχθες του Κηφισού 

- ότι κατά το χρόνο ελέγχου το Νοσο-

κομείο λειτουργούσε χωρίς περιβαλ-

λοντική άδεια.

Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καρα-

μέρος δήλωσε σχετικά:

"Το εν λόγω νοσοκομείο είναι μία από
τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις
του ΕΣΥ στον βόρειο τομέα. Μάλιστα
η Περιφέρεια έχει σε εξέλιξη έργο
διάνοιξης του δρόμου από την Εθνική
οδό προς το νοσοκομείο για να διευ-
κολύνει την πρόσβαση, ενώ στις σκέ-
ψεις μας είναι και η υλικοτεχνική
ενίσχυση σε ιατρικά μηχανήματα απα-
ραίτητα για την καθημερινή μάχη που
δίνουν ιατροί, νοσηλευτικό και διοικη-
τικό προσωπικό.
Όμως η προστασία του περιβάλλοντος
και ιδιαίτερα των ρεμάτων, αποτελεί
μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να συμ-
ψηφιστεί.
Οι έλεγχοι παρά την υποστελέχωση
των διευθύνσεων της Περιφέρειας θα
ενταθούν και τα πρόστιμα θα είναι τα
ανώτατα που προβλέπει ο νόμος για
όσους ρυπαίνουν".

σ.σ. εσείς έχετε το πεπόνι, εσείς και

το μαχαίρι κύριοι της κεντρικής διοίκη-

σης. Δημόσιο Νοσοκομείο είναι, φρον-

τίστε να εξασφαλίσετε τη σωστή του

λειτουργία από όλες τις πλευρές.

Ρυπαίνουν περιβαλλοντικά οι “Αγιοι Ανάργυροι”
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Οι αποφάσεις της ΕΕ 

επιβραβεύουν τον εγκλωβισμό

χιλιάδων προσφύγων και

μεταναστών στην Ελλάδα

Στη συζήτηση για το προσφυγικό παρενέβη ο ευρωβου-

λευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην Ολομέλεια του

Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τονίζοντας ότι οι

αποφάσεις της ΕΕ οδηγούν σε μαζικό εγκλωβισμό προ-

σφύγων στην Ελλάδα και σε απελάσεις. Ανέφερε στην

ομιλία του μεταξύ άλλων: 

"Τόσο ο λεγόμενος "Οδικός Χάρτης" για τη Σένγκεν όσο

και η κοινή δήλωση της Συνόδου (7.3.16) επιβραβεύουν

τον εγκλωβισμό χιλιάδων απελπισμένων προσφύγων και

μεταναστών στην Ελλάδα, θεωρώντας τον ως αφετηρία

και δεδομένο. Επιβεβαιώνουν ότι τα κλειστά σύνορα κι οι

έλεγχοι, οι απελάσεις μέσα από τη διαλογή, δεν είναι πο-

λιτική μόνο της Αυστρίας ή των χωρών του "Visegrad",

αλλά ενιαία πολιτική της ΕΕ κλεισίματος της στρόφιγγας,

με την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης. 

Κόντρα και στη συνθήκη της Γενεύης, η ΕΕ όχι μόνο δεν

αναγνωρίζει ως πρόσφυγες τους Αφγανούς που είναι θύ-

ματα κι αυτοί των ιμπεριαλιστικών πολέμων, αλλά τώρα

ακόμα και τους Σύριους τους βγάζει... οικονομικούς μετα-

νάστες προς απέλαση στην Τουρκία. 

Όσο για τον Κανονισμό του Δουβλίνου, επανέρχεται ενι-

σχυμένος μαζί με νέους περιορισμούς στη χορήγηση ασύ-

λου σαν αυτούς που μόλις πέρασε η Γερμανία και

μεθοδεύουν κι άλλα κράτη, ενθαρρύνοντας τις φασιστικές

ορδές. Κι όλα αυτά με το ΝΑΤΟ χωροφύλακα στο Αιγαίο

με πρόσχημα το προσφυγικό, νομιμοποιώντας τις προ-

κλητικές αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της

Ελλάδας από την αστική τάξη της Τουρκίας.

Η αστική τάξη της Τουρκίας που συστηματικά αμφισβητεί

σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, που οξύνει την επιθε-

τικότητά της στη Συρία, απολαμβάνει τις ΕυρωΝΑΤΟϊκες

πλάτες, ανταλλάγματα, επιδοτήσεις κι εμπορικές συμφω-

νίες.

Το συμπέρασμα αβίαστο: Η Σένγκεν, το Δουβλίνο κι όλοι

οι μηχανισμοί καταστολής ενισχύονται και η ΕΕ και το

ΝΑΤΟ αποκαλύπτονται πλήρως ως αντίπαλοι των λαών και

ενώσεις συμφερόντων των μονοπωλίων. Γι' αυτό και η

λαϊκή πάλη πρέπει να βάλει αυτούς και το εκμεταλλευτικό

τους σύστημά στο στόχαστρο.". 

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες σημαίνει να μεταφερθούν

άμεσα στις χώρες τελικού προορισμού τους. Σημαίνει προ-

σωρινοί χώροι ανθρώπινης, αξιοπρεπούς φιλοξενίας. Αλ-

ληλεγγύη σημαίνει ένταση της πάλης ενάντια στην

πολιτική καταστολής της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων των

κρατών μελών, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και

στη μήτρα του, το καπιταλιστικό σύστημα.". 

Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Για μία ακόμη φορά ο Ανεξάρτητος

Βουλευτής και Πρόεδρος του Χριστια-

νοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Νίκος Νικολόπουλος, φέρνει με ερώ-

τηση του στην Βουλή το θέμα της τρο-

πολογίαw που είχε ψηφίσει η

Κυβέρνηση Σαμαρά  - Βενιζέλου, με

την οποία παρεχόταν ασυλία σε τρα-

πεζικά στελέχη  που χορηγούσαν ανε-

ξέλεγκτα δάνεια σε Κόμματα και σε

μεγαλοεπιχειρηματίας, δάνεια που

έγιναν δανεικά και αγύριστα.... 

Ο Νίκος Νικολόπουλος ρωτά τους αρ-

μόδιους υπουργούς αν πρόκειται αυτά

τα στελέχη να διωχθούν αυταπάγ-

γελτα και τι προτίθεται να κάνει  η Κυ-

βέρνηση με την συγκεκριμένη

τροπολογία.

Γράφει μεταξύ άλλων στην ερώτησή

του  (Αρ.Πρ.: 3761-7-3-2016) προς τον

Υπουργό Δικαιοσύνης:

Τις τελευταίες ημέρες, επιφανή στε-

λέχη της Αντιπολίτευσης γνωστά από

την «καλή και την ανάποδη» ζητούν

επιμόνως από τον Πρωθυπουργό,  «να
μην βάζει χέρι στη Δικαιοσύνη» ακόμα

και σε  γραπτή δήλωση,  όπως αυτή

του εκπροσώπου του κ. Κυριάκου Μη-

τσοτάκη  που χαρακτηριστικά γράφει:

«κάτω τα χέρια Τσίπρα».

Μάλιστα ο πρ. αντιπρόεδρος του κ. Α.

Σαμαρά, ο κ. Β. Βενιζέλος καταγγέλ-

λει ότι: «Η Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου δεν ασκεί σωστά τα καθήκοντα
της».
Όλοι μαζί εκείνοι που αυτοταξινομή-

θηκαν  και δήλωσαν ότι ανήκουν στην

«ίδια πλευρά του λόφου» επαναλαμ-

βάνουν τις τελευταίες μέρες ότι δήθεν

«ανησυχούν για την ανεξαρτησία της

Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Επειδή, είναι όλοι τους «γνωστοί και

μη εξαιρετέοι» και επειδή ξεπέρασαν

τα όρια, αυτοί οι ίδιοι που  ως υπουρ-

γοί, περνούσαν μεσάνυχτα τροπολο-

γίες, με τις οποίες αθώωναν τους

εαυτούς τους, αλλά και όπλιζαν τρα-

πεζικά στελέχη με το ακαταδίωκτο για

δάνεια που είχαν δώσει στα κόμματα

τους, στους χορηγούς τους, στους

νταβατζήδες, ακόμα και σε συγγενείς

τους…

Επειδή, η συγκεκριμένη τροπολογία

με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό

37 του υπουργείου Ανάπτυξης που

είχε κατατεθεί στις 4/4/2013 εψηφί-

σθη.

Επειδή, όπως μάλιστα έγραψαν στην
εισηγητική έκθεση «... η διάταξη κατα-
λαμβάνει και τα ήδη χορηγηθέντα ή
εκκρεμή δάνεια».
Επειδή η τροπολογία που είχε ανα-

δρομική ισχύ, εκτός από τα δάνεια των

κομμάτων αφορά και στα θαλασσοδά-

νεια που έχουν χορηγηθεί από τις τρά-

πεζες σε ιδρύματα όπως το Μέγαρο

Μουσικής αλλά και διάφορες ΜΚΟ.

Καλείστε να απαντήσετε:

• Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε αναλά-

βει νομοθετική πρωτοβουλία,  ώστε να

καταργηθούν όλες εκείνες οι παρο-

μοίου περιεχομένου ρυθμίσεις τροπο-

λογίες  όπως και η  με γενικό αριθμό

390 και ειδικό αριθμό 37 που απαλ-

λάσσουν τα τραπεζικά στελέχη, τα

οποία χορήγησαν τα θαλασσοδάνεια

στα κόμματα και...;

• Γιατί δεν εδόθησαν στην δημοσιό-

τητα τα ονόματα των τραπεζικών στε-

λεχών που παραπέμπονται σε δίκη;

• Ακόμη και στις περιπτώσεις των «θα-

λασσοδανείων» που εμπίπτουν στη

κατάπτυστη ασυλία της από

04/04/2013 τροπολογίας με γενικό

αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του

Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή προκύ-

πτει αβίαστα ότι δεν συντρέχει η προ-

ϋπόθεση υπ’ αριθ. (β) αυτής, αφού δεν

τηρήθηκαν σε καμία περίπτωση κατά

τη χορήγησή τους οι σχετικές κανονι-

στικές πράξεις του κου Διοικητή της

Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ), ούτε

οι αντίστοιχες της ΕΚΤ, γιατί μέχρι σή-

μερα δεν έχουν κινηθεί οι προβλεπό-

μενες ποινικές διαδικασίες από την

κυβέρνηση, τους αρμόδιους υπουρ-

γούς, την Τράπεζα της Ελλάδος και,

εν τέλει, αυτεπαγγέλτως, ως έχουν

καθήκον, από τους αρμόδιους Εισαγ-

γελείς, ιδιαίτερα δε από εκείνους που

σήμερα παριστούν ότι δήθεν κόπτον-

ται για την ανεξαρτησία της Ελληνικής

Δικαιοσύνης; 

• Και τέλος, επειδή η ανεξαρτησία της

Ελληνικής Δικαιοσύνης πρέπει να

ισχύει προς κάθε μεριά και κατεύ-

θυνση, ιδιαίτερα δε απέναντι στο τρα-

πεζικό σύστημα, θα δοθούν επίτέλους

στη δημοσιότητα από τον Υπουργό

Δικαιοσύνης, ναι ή όχι, τα ονόματα

των συγγενών και, ιδιαίτερα, των παι-

διών των Εισαγγελέων και των Δικα-

στών, που έχουν σχέσεις

εξηρτημένης εργασίας ή αντιμισθίας

με τις τράπεζες; 

«Θα διωχθούν αυτεπαγγέλτως οι χορηγήσαντες

τα θαλασσοδάνεια σε Κόμματα 

και μεγαλοεπιχειρηματίες;»
Ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου

Ματαίωση των 

ευρωπαϊκών αξιών
βλέπει η Ευρωβουλευτής

Ελίζα Βόζεμπεργκ

Τον κίνδυνο να ματαιωθούν ορι-

στικά στην πράξη οι ευρωπαϊκές

αξίες και η αλληλεγγύη μεταξύ

των κρατών μελών, εάν συνεχίσει

η Ε.Ε. να υποκύπτει στις πιέσεις

και στους εκβιασμούς της Τουρ-

κίας, τόνισε η Ευρωβουλευτής

της Ν.Δ. Ελίζα Βόζεμπεργκ στην

Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου, στο πλαίσιο συζήτη-

σης για την εφαρμογή της

ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πο-

λιτικής, παρουσία του Αντιπρο-

έδρου της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Φρανς Τίμερμαν και

του Έλληνα Επιτρόπου για θέ-

ματα Μετανάστευσης, Εσωτερι-

κών Υποθέσεων και Ιθαγένειας,

Δημήτρη Αβραμόπουλου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-
λιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό /
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟ-
ΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» με σφραγι-
σμένες προσφορές και  συμπλήρωση
του αριθμημένου και σφραγισμένου
τιμολογίου και με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύ-
νολο της προσφοράς επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με
α/α 25/2016 μελέτης της Δ/νσης Πε-
ριβάλλοντος & Πρασίνου, προϋπολο-
γισμού 49.993,90€  (συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:
118 διαφορετικά είδη προϊόντων
(40.645,45€ πλέον Φ.Π.Α.

9.348,45€ και 
Γενικό Σύνολο 49.993,90€)
Αφορά την προμήθεια υλικών αυτό-
ματου ποτίσματος, με σκοπό τη
συντήρηση και βελτιστοποίηση των
ήδη εγκατεστημένων αυτοματοποι-
ημένων δικτύων άρδευσης πρασί-
νου σε πάρκα, πλατείες και
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.
Οι εργασίες τοποθέτησης, σύνδε-
σης και δοκιμών των προς προμή-
θεια υλικών θα γίνει από τους
εργαζόμενους της υπηρεσίας Ανά-
πτυξης και Συντήρησης Πρασίνου
του Δήμου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό
213/2008 της Ευρωπαικής Επιτρο-
πής περί κοινού λεξιλογίου για τις
δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανω-
τέρω προμήθεια ταξινομείται με
αριθμητικούς κωδικούς CPV :
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης
και CPV : 31411000-0 Αλκαλικές
μπαταρίες.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 812,91 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ.
11389/93 απόφασης  Υπ. Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  25/2016 και τη με

αρ. Πρωτ. 8660/1-3-2016 (ΑΔΑ:
Ω482ΩΨΖ-ΞΚΨ) σχετική Διακή-
ρυξη.  
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προ-
σκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού,
δείγματα για όσα είδη αναφέρεται
ότι απαιτούνται (αναφέρονται ανα-
λυτικά στην υπ.αρ. 25/2016 τεχνική
μελέτη), συνοδευόμενα από Δελτίο
Αποστολής προς το Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την ΠΕΜΠΤΗ
24-3-2016 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο
χώρο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Τρίτη 15-3-2016 και ώρες
8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                          
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ψωνίζοντας και τρώγοντας τα σαρακοστιανά εδέσματα χρειάζε-

ται ιδιαίτερη προσοχή. H καλύτερη θεραπεία της τροφική δηλητη-

ρίασης είναι η πρόληψη. 

Για να μη μολύνουν τα βακτήρια από τα ωμά τρόφιμα το έτοιμα

για κατανάλωση ή μαγειρεμένα φαγητά στο ψυγείο πρέπει να

μπαίνουν ξεχωριστά. Αν δύο είδη τροφίμων συντηρούνται στο ίδιο

ψυγείο, τα ωμά τρόφιμα θα πρέπει πάντοτε να τοποθετούνται χα-

μηλότερα από τα έτοιμα για κατανάλωση ή μαγειρεμένα φαγητά.

Αυτό σημαίνει ότι τα ωμά τρόφιμα δεν θα στάξουν στο μαγειρε-

μένο φαγητό.

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής: 

1. Λαγάνα: Θέλει προσοχή γιατί συνήθως, λόγω μεγάλης ζήτησης

είναι άψητη, και μπορεί προκαλέσει διαταραχές στο στομάχι.

2. Ταραμάς: Προϊόν πλήρες συνθετικών χρωμάτων από διατηρη-

μένα αυγά ψαριών. Προσοχή στη δυσοσμία και στην ξινή γεύση.

Προτιμήστε τον τυποποιημένο. Αποφύγετε τον ταραμοπολτό στον

οποίο προστίθενται αμυλούχες ουσίες. Μην φάτε πολύ.

3. Χαλβάς: Κατασκευάζεται από ταχίνι ενώ ζάχαρη, σοκολάτα,

κακάο,  δίνουν διάφορες γευστικές εκδοχές. Είναι άριστος συν-

δυασμός πρωτεϊνών, υδατανθράκων και ακόρεστων λιπαρών, σε

αναλογίες ιδανικές για τη διατροφή μας. 

4. Ελιές: Εδώ οι μη τυποποιημένες δεν φαίνεται να έχουν πρό-

σθετο πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι απαγορεύεται η ανάμιξη διαφό-

ρων τύπων. Καλό πλύσιμο στις χύμα.

5. Τουρσιά: Όχι ό,τι καλύτερο για ευαίσθητα στομάχι -όπως σχε-

δόν όλα της Καθαρής Δευτέρας- είναι λαχανικά διατηρημένα σε

λάδι, ξύδι και άλμη. 

6. Χταπόδι: Προτιμήστε το χταπόδι από το μοσχοχτάποδο (ή με-

λιδόνα). Ξεχωρίζουν από τις βεντούζες. Η μελιδόνα έχει μια σειρά

βεντούζες σε κάθε πλοκάμι, ενώ το χταπόδι δύο. Τα φρέσκα χτα-

πόδια έχουν ωραίο, σκληρό, στιλπνό και υγρό δέρμα, γυαλιστερά

μάτια και η μυρωδιά τους είναι ευχάριστη.  

7. Καλαμαράκια: Κυκλοφορούν και "μαϊμούδες". Το αληθινό κα-

λαμάρι έχει χρώμα λευκό που ροδίζει, δεν έχει πλευρικά πτερύγια

ούτε κηλίδες. Τα πτερύγια πιάνουν τα 2/3 του σώματος, το οποίο

είναι κυλινδρικό. Τα θράψαλα έχουν χρώμα μπλε και μικρότερα

πτερύγια. Προτιμήστε κατεψυγμένα.

8. Οστρακοειδή: Μύδια, στρείδια, κυδώνια, αχινοί, αχιβάδες, κλπ.

Προσοχή στην αγορά, μέτρο στην κατανάλωση. Το όστρακο πρέ-

πει να είναι καλά κλεισμένο. Η μυρωδιά να είναι αυτή του ιωδίου

της θάλασσας. Ο ήχος πρέπει να είναι υπόκωφος, σημάδι ότι έχει

σάρκα και νερό.

9. Μαλακόστρακα: Γαρίδες, καραβίδες, καβούρια, αστακοί. Τα πιο

ευαίσθητα από τα θαλασσινά. Αν δεν ξέρετε, προτιμήστε τα κα-

τεψυγμένα. Τα φρέσκα διακρίνονται από ζωηράδα σε μάτια και

χρώμα και είναι σφικτά. Αν "πρασινίζουν", μυρίζουν ή παρουσιά-

ζουν χαλάρωση, μακριά.

10. Αλκοόλ: Μείνετε σε ένα τύπο ποτού· αν θέλετε να αλλάξετε,

ανεβείτε σε πιο δυνατό. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι κα-

λύτερο να πάτε από κρασί ή μπύρα στο ούζο αλλά όχι το αντίθετο.  

Κατεψυγμένα: Τα κατεψυγμένα πρέπει να συντηρούνται, στο ση-

μείο πώλησης, σε καταψύκτη στους –18o C, να πωλούνται συ-

σκευασμένα και με υγειονομικό σήμα, δηλαδή τη σφραγίδα της

επιχείρησης, η οποία είναι μικρή και ελλειψοειδής. Στη σφραγίδα,

της επιχείρησης παραγωγής αναφέρεται ο Κωδικός Αριθμός της

επιχείρησης, πχ.EL 30.A.60. EU. Επιπλέον, στην συσκευασία, πρέ-

πει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις, που προ-

βλέπονται, από την Νομοθεσία, (ονομασία πώλησης, καθαρό

βάρος, χρονολογία ανάλωσης, εμπορική επωνυμία και η διεύ-

θυνση του κατασκευαστή ή συσκευαστή, ο τόπος παραγωγής ή

προέλευσης).

Συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης

Αν ξαφνικά μετά τα νηστίσιμα εδέσματα αισθανθείτε λίγο...πε-

ρίεργα, είναι πιθανόν να έχετε πάθει τροφική δηλητηρίαση, συμ-

πτώματα της οποίας είναι: • πόνος στην κοιλιά, • επίμονος

πονοκέφαλος, • διάρροια, • ναυτία και εμετούς, • ζάλη.

Σε περίπτωση που οι εμετοί επιμένουν, καλέστε γιατρό

Όταν ο ασθενής κάνει εμετό, φροντίστε ώστε το κεφάλι του να

είναι χαμηλότερα από το στήθος του για να μην πνιγεί. 

Ξενοφών Τσούκαλης, Μ.D., medlabnews.gr

Ειδική Γραμμή Επικοινωνίας 11717, για καταγγελία οποιασδήποτε

παράβασης της νομοθεσίας υποπέσει στην αντίληψή σας.  

Τι προσέχουμε στα Σαρακοστιανά. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση δηλητηρίασης;

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,   http://www.vvv.gov.gr ,  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  9-3-2016   /   Aρ. Πρωτ.:  9918

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό / πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» με σφραγισμένες προσφορές και  συμ-
πλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 23/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπολογι-
σμού 30.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά:

cpv: 1964000-4
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΕ ΚΙΛΑ ΜΟΝΑΔΟΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. Σακούλες πλαστικές χρώματος πορτοκαλί   με επωνυμία 

του Δήμου, διαστάσεων 110 Χ 80 7714 κιλά 2,10 16.197,30 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――            
2. Σακούλες πλαστικές χρώματος πρασίνου  με επωνυμία   

του Δήμου, διαστάσεων 110 Χ 80 3300 κιλά 2,10 6.930,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   
3. Σακούλες πλαστικές χρώματος πορτοκαλί με επωνυμία 

του Δήμου, διαστάσεων  100 Χ 70 600 κιλά 2,10 1.260,00 €
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 487,80€
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερικών «Ενιαίος

Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική Μελέτη με α/α  23/2016 και τη με αρ. Πρωτ.
8662/1-3-2016 (ΑΔΑ 7ΛΥ4ΩΨΖ-ΟΑ7) σχετική Διακήρυξη.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα και τα είδη της μελέτης

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-3-
2016 και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία πα-
ραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Έκτος των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την υπ.αρ. 8662/1-3-2016 Διακήρυξη οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή
αποκλεισμού έχουν την υποχρέωση μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, σε συ-
νεννόηση με το τμήμα προμηθειών, να προσκομίσουν στο χώρο του Δημαρχείου ΔΕ Βούλας, δείγμα (το αντίγραφο
του Δελτίου Αποστολής  του δείγματος θα κατατεθεί μαζί με τον φάκελο της προσφοράς) από κάθε τύπο πλαστικού
σάκου (5 δείγματα ανά τύπο σάκου) που προσφέρουν. 
Τα δείγματα, για όσα είδη προβλέπεται τυπωμένη σήμανση, θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου, σύμφωνα με
όσα ορίζονται της τεχνικής έκθεσης του μελέτης υπ.αρ. 23/2016. 
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνισμός
θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος
5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Τρίτη 15/3/2016 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132020131,
2132019955.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού προς πληροφόρηση και μόνο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου στην διεύθυνση:  HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"http://www.vvv.gov.gr 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

Προσκλήσεις

Περιλήψεις

Διαγωνισμοί

Αποφάσεις

ΕΒΔΟΜΗ
τηλέφωνο

210 6030655

6939153052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Λεωφ.Βασ.Κωνσταντίνου 25
Τ. Κ.: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Μ. Σταματελάτου,
Κ.Κεχαϊδου
Τηλ: 2132030482, 2132030411
Fax: 2132030439
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βάρη: 4.3.2016
Aρ. Πρωτ.: 1015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την
υπ΄αριθμ. 78/2016 Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
έγκριση της «Πολεοδομικής Μελέ-
της Επεκτάσεων στην περιοχή Λα-
θούριζας Δήμου Βάρης» καθώς και
η ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση θα
λάβει χώρα στο κοινοτικό κατά-
στημα της Βάρης (Βασ. Κωνσταντί-
νου 25) από 14 Μαρτίου εώς 1
Απριλίου. Καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση
και να εκφράσουν τυχόν αντιρρή-
σεις εντός 15 ημερών από την δη-
μοσίευση της παρούσης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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Ένταξη επενδυτικών σχεδίων χωρίς την υποχρέωση ιδίας

συμμετοχής, φοροαπαλλαγές σε βάθος 15ετίας, 12ετές

σταθερό φορολογικό καθεστώς για επενδύσεις άνω των

20 εκατ. ευρώ και ειδική επενδυτική μέριμνα για τα 9 νησιά

που έχουν πιεστεί από το προσφυγικό, προβλέπει μεταξύ

των άλλων ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Αυτά ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιω-

τικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας Λόης Λαμ-

πριανίδης, σε ημερίδα με θέμα «Αναγκαιότητα
επανεκκίνησης της Ελληνικής Οικονομίας: Ο ρόλος του
Αναπτυξιακού Νόμου» που διοργάνωσε το Οικονομικό Επι-

μελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ).

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, μέσω του οποίου σε βάθος

τετραετίας αναμένεται να «πέσουν» στην ελληνική οικο-

νομία για τη στήριξη των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν

σε αυτόν έως 4,8 δισ. ευρώ -έχει σταλεί στους θεσμούς-

δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί παράλληλα με το συνο-

λικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας που θα κατατεθεί

στους θεσμούς για έγκριση έως τα τέλη του μήνα, αν και

υπάρχουν πιέσεις από τους δανειστές να κατατεθεί προς

ψήφιση στη Βουλή μετά την εκπόνηση του Αναπτυξιακού

Σχεδίου.

Επίσης εταιρείες με ζημιογόνες χρήσεις δεν θα αποκλεί-

ονται από την ένταξη στον νέο Αναπτυξιακό νόμο, αν και

με βάση τις τελευταίες μελέτες που υπάρχουν το 60% των

ελληνικών επιχειρήσεων είναι κερδοφόρες. Σε ό,τι αφορά

στο σκέλος των φοροαπαλλαγών, αυτές θα εκτείνονται σε

βάθος 15ετίας, θα αφορούν σε έκπτωση στον φόρο εισο-

δήματος, θα σχηματίζεται και ειδικό αποθεματικό, ενώ δεν

θα είναι υποχρεωτική η ιδία συμμετοχή, η οποία όπως ει-

πώθηκε θα μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω τραπεζικού δα-

νεισμού, είτε θα μπορεί ο επιχειρηματίας να

χρησιμοποιήσει και αφορολόγητα αποθεματικά.

Παράλληλα τίθεται πλαφόν στο ύψος της ενίσχυσης που

μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο είναι: έως

5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, έως 10 εκατ. ευρώ

ανά επιχείρηση και έως 15 εκατ. ευρώ για όμιλο, ενώ οι

δύο κλάδοι στους οποίους θα εστιάσει θα είναι: το Software

Engineering made in Greece προκειμένου να αναδειχθεί η

Ελλάδα σε πόλο προσέλκυσης επενδύσεων ΤΠΕ και η

αγροδιατροφική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι τον τουρι-

σμό.

Ποια είναι τα 8 καθεστώτα ενίσχυσης
1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού: Αφορά μηχανο-

λογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα και θα δίνονται

μόνο φοροαπαλλαγές.

2. Γενική Επιχειρηματικότητα: Περιλαμβάνει φοροαπαλλα-

γές, leasing και επιχορήγηση μισθολογικού κόστους. Σε ό,τι

αφορά στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία

της ειδικής ενίσχυσης -δηλαδή επιχειρήσεις που δραστη-

ριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, περιοχές με μείωση

πληθυσμού πάνω από 30%, παραμεθόριες και νησιωτικές-

, θα μπορούν να λαμβάνουν και επιχορήγηση έως 70% του

ποσοστού ενίσχυσης που δικαιούνται.

3. Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ: Προβλέπεται επιχορήγηση στο

70%, 100% φοροαπαλλαγές, leasing και κάλυψη μισθολο-

γικού κόστους. Όσες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγο-

ρία της ειδικής ενίσχυσης, θα μπορούν να λάβουν και

επιχορήγηση έως 100%.

4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜμΕ: Για μη-

χανήματα-εγκαταστάσεις η επιχορήγηση φθάνει 70%, προ-

βλέπονται φοροαπαλλαγές, ενώ ενισχύεται το leasing και

το μισθολογικό κόστος.  

5 Συνέργειες και δικτυώσεις clusters: Για τη δημιουργία

κοινών υποδομών θα μπορούν να λάβουν το 100% της επι-

χορήγησης, φοροαπαλλαγές, leasing και κάλυψη μισθολο-

γικού κόστους.

6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμ-

μετοχών: Προβλέπονται χρηματοδοτικά εργαλεία για κε-

φαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια, εγγυήσεις δανείων κ.α.

7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια - Αλυσίδες

αξίας: Θα γίνει προκήρυξη προκειμένου ομάδα επιχειρή-

σεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια στην οποία βρί-

σκονται ή κάποιο Πανεπιστήμιο να καταθέτουν πρόταση 

8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας (πάνω από 20 εκατ. €):  
Πηγή www.euro2day.gr

Αναπτυξιακός: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν 4,8 δις €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υπ. Δομ.
Δημ. Χρ. Μπέκα & Βας. Πάυλου   
Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ.190 04     
Τηλ.:2132007326
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Ανδρώνης Χριστόφορος
Σπάτα:     3-3-2016
Αριθ. Πρωτ.:  6467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:  Έγκριση όρων  Δόμησης
και ορισμό περιγράμματος στο
Ο.Τ.Δ. 236 των Π.Ε. 1-4 περιοχής
«Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο» της
Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων -
Αρτέμιδος  σύμφωνα με την υπ. αρ.
5/2016 του Δ.Σ.
Με την 5/2016 απόφαση του το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμι-
δος  εγκρίνει την υπ. αρ. 052/2015
απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με
τους όρους δόμησης και τον ορισμό
περιγράμματος στο Ο.Τ.Δ. 236 των
Π.Ε. 1-4 περιοχής «Μυκηναϊκοί
Τάφοι – Γήπεδο», της Δημοτικής
Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπά-

των Αρτέμιδος και συγκεκριμένα:
Α. Ορίζει περίγραμμα στο Ο.Τ.
Δ.236 των Π.Ε. 1-4 της περιοχής
«Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο», της
Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως
εμφαίνεται στο τοπογραφικό διά-
γραμμα και
Β. Εγκρίνει τους παρακάτω όρους
δόμησης ως εξής:           
-ΣΔ: Τμήμα του οικοπέδου
0  έως 500 τ.μ. 0,80
500 τ.μ. έως  2000 τ.μ. 0,60
-Κmax = 50% 
-Hmax = 9,00μ+2,00 ΕΠΙΒΑΛΛΟ-
ΜΕΝΗ  ΣΤΕΓΗ
-Ισχύς     Ν.Ο.Κ.
-Έγκριση Αεροπορίας για Ηmax >
10,00 m
-Έγκριση Αρχαιολογίας»  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
προσέλθουν στην Υπηρεσία μας
προκειμένου να λάβουν γνώση της
πρότασης τροποποίησης  και να
υποβάλουν τυχόν ενστάσεις  σε
(15) ημέρες από την τελευταία δη-
μοσίευση της παρούσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                    
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ταχ.Δ/νση: Λητούς 20 Τ.Κ.: 16671 Βουλιαγμένη                                                            
e-mail:xenonasvouliagmenis@gmail.com 
Τηλέφωνο: 210 8962618-19
FAX: 210 8962618  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

& ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

- Ο ως άνω προϋπολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ.7/2015 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με ΑΔΑ 6ΥΓΙΟΡ3Ν-362 και την
υπ' αριθμ. 659/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με ΑΔΑ ΩΛ0ΜΩΨΖ-Υ6Λ και επικυρώθηκε
με την υπ αριθμ. πρωτ. 3075/1191/20-1-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Αττικής.
- Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.159 του
Ν.3463/2006 και της παρ. 6 του άρθρ. 266 του Ν.3852/2010.

Μεγάλα πρόστιμα 

στα ανασφάλιστα οχήματα

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα βρίσκουν τα ανασφάλιστα οχή-

μαστα στο δρόμο, με τον οποίο η Διεύθυνση Ηλεκτρονι-

κής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ορίζεται ως η αρμόδια

υπηρεσία. 

Οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές γι’ αυτό προσέ-

χετε μην κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο όχημα, γιατί

πέραν του προστίμου, είστε επικίνδυνος.

Παρ.  4 του άρθρου 5 και των ποινικών κυρώσεων του άρ-

θρου 12 του Π.Δ. 237/1986, από τις Αστυνομικές Αρχές.

Οι Φορολογικές δηλώσεις

ξεκινούν Μάρτιο

Όπως προκύπτει από δηλώσεις του αναπληρωτή υπουρ-

γού ΟικονομικώνΤρύφωνα Αλεξιάδη, η διαδικασία υπο-

βολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, αναμένεται

να ξεκινήσει από τα μέσα Μαρτίου και να ολοκληρωθεί

στα μέσα Μαϊου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται

επίσης στα τέλη Μαϊου.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου

εισοδήματος, σημείωσε (στον Ant1) ότι η πρόταση του

υπουργείου αφορά επτά μηνιαίες δόσεις, χρονοδιά-

γραμμα το οποίο έχει προταθεί στους δανειστές και για

το οποίο αναμένεται η απάντησή τους.

Διεκδίκησε μία θέση 

εργασίας στην αγορά

3 Ημέρες - 5 Εισηγήσεις - 4 Θεματικές

Δωρεάν σεμινάρια:
Χρήση Microsoft Office - Βιογραφικό - Συνέντευξη 

Εργασία - Ταλέντα & Δυνατά Σημεία.

Γνωρίζουμε τις διαφορές μας.

Προετοιμαζόμαστε για το Αύριο

28, 29 & 30 Μαρτίου 2016

Επισκοπεία Ιεράς Μητρόπολης & Λαυρεωτικής (Ηρώων

Πολυτεχνείου & Κακαβά, Λαύριο)

Εγγραφές: www.mellon-accelerator.eu

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 25
Τ. Κ.: 166 72, Βάρη
Πληροφορίες: Μ. Σταματελάτου,
Κ.Κεχαϊδου
Τηλ: 2132030482, 2132030411
Fax: 2132030439
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr
Βάρη: 4.3.2016
Aρ. Πρωτ.: 1014

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης ανακοινώνει ότι με την
υπ΄αριθμ. 77/2016 Απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
έγκριση της «Πολεοδομικής Μελέ-
της Τροποποιήσεων στην περιοχή
Λαθούριζας Δήμου Βάρης» καθώς
και η ανάρτηση αυτής. Η ανάρτηση
θα λάβει χώρα στο κοινοτικό κατά-
στημα της Βάρης (Βασ. Κωνσταντί-
νου 25) από 14 Μαρτίου εώς 1
Απριλίου. Καλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση
και να εκφράσουν τυχόν αντιρρή-
σεις εντός 15 ημερών από την δη-
μοσίευση της παρούσης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Συμβεβλημένοι στο ΕΟΠΥΥ

Νικητόπουλος Κων/νος

Ορθοπεδικός

Λεωφ. Μαραθώνος 62, Παλλήνη

Χριστοδουλάκης Δημήτριος

Αγγειοχειρουργός 

Υγείας & Δερβενακίων 30 Παλλήνη 

Μεταξάκης Εμμανουήλ

Μαιευτήρ - Γυναικολόγος  

Κύπρου 2 Παλλήνη,  

Παλαιολόγος Θεόφιλος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος 

Βυζαντίου 16 Παλλήνη 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η εβδομάδα 11-17 Μαρτίου 2012 έχει ορισθεί ως Παγ-

κόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος.  

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων που

έχουν χάσει όλη ή ένα μεγάλο μέρος από την όρασή

τους, όλοι οι φορείς που έχουν σαν αντικείμενο την

συγκεκριμένη ασθένεια, συνεργάζονται στενά ώστε να

βελτιστοποιήσουν την έρευνα και την φροντίδα των

ασθενών με γλαύκωμα. 

Τι είναι το Γλαύκωμα;

Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών ασθενειών

που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

στο σημείο όπου εκείνο αφήνει το μάτι για να μεταφέ-

ρει τις οπτικές πληροφορίες στον εγκέφαλο. Αν μείνει

χωρίς θεραπεία, το γλαύκωμα προχωρεί προοδευτικά

(χωρίς προειδοποίηση ή άλλα εμφανή συμπτώματα

στον ασθενή) χειροτερεύοντας την οπτική βλάβη και

μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην τύφλωση. Αυτή η

βλάβη, μόλις λάβει χώρα, είναι μη αναστρέψιμη και

αυτό έχει οδηγήσει στο να έχει περιγραφεί το γλαύ-

κωμα ως: «σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης» ή «ύπουλος
κλέφτης της όρασης». 
Το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη πιο κοινή αιτία τύ-

φλωσης στον κόσμο. Υπολογίζεται ότι 4,5 εκατομμύ-

ρια άνθρωποι ανά την υφήλιο είναι τυφλοί λόγω

γλαυκώματος και ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει τα

11,2 εκατομμύρια ως το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι

λόγω της σιωπηλής προόδου της ασθένειας -τουλάχι-

στον στα πρώτα της στάδια- ως και το 50% των ασθε-

νών, στις ανεπτυγμένες χώρες, δεν γνωρίζουν ότι

έχουν γλαύκωμα. Αυτός ο αριθμός μπορεί να ανέλθει

ως και στο 90 % στις υπανάπτυκτες περιοχές του κό-

σμου. 

Υπάρχουν αρκετές μορφές γλαυκώματος. 

Μερικές από αυτές εμφανίζονται ως επιπλοκές άλλων

οφθαλμικών παθήσεων (δευτερογενές γλαύκωμα),

αλλά στην πλειοψηφία τους είναι πρωτογενείς, δη-

λαδή εμφανίζονται χωρίς τα αίτια να είναι γνωστά. Πα-

λαιότερα ήταν αποδεκτό ότι η αιτία των περισσότερων

ή και όλων των μορφών γλαυκώματος ήταν η υψηλή

ενδοφθάλμια πίεση (γνωστή ως οφθαλμική υπέρταση).

Σήμερα έχει πλέον αποδειχθεί ότι ακόμα και άτομα

που δεν έχουν φυσιολογική ενδοφθάλμια πίεση μπορεί

να έχουν γλαύκωμα. Παρόλα αυτά η ενδοφθάλμια

πίεση θεωρείται σήμερα σαν παράγων υψηλού κινδύ-

νου για το γλαύκωμα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το γλαύκωμα εμφανί-

ζεται μετά το 40 έτος της ηλικίας και η συχνότητα εμ-

φάνισής του αυξάνει με την ηλικία. Δεν έχει ακόμα

αποδειχθεί διαφορά στην συχνότητα εμφάνισης γλαυ-

κώματος στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό.

Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία

γλαυκώματος είναι:

Η ενδοφθάλμια πίεση. Στατιστικές αναφέρουν ότι το

10% των ατόμων με Οφθαλμική Υπέρταση παρουσιά-

ζουν γλαύκωμα σε περίοδο 5 ετών. Ο κίνδυνος να εμ-

φανισθούν γλαυκωματικές αλλοιώσεις στα άτομα με

υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι 2,6-3% όταν η πίεση

είναι 21-25 mmHg, 12-26% όταν είναι 26-30 mmHg και

42% όταν είναι μεγαλύτερη από 30 mmHg. Αυτό το

ποσοστό μπορεί να μειωθεί στο 1% εάν γίνονται συ-

χνές οφθαλμολογικές εξετάσεις, λόγω βελτιωμένων

τεχνικών στην πρόγνωση γλαυκωματικών καταστά-

σεων. Παρόλο όμως τον αυξημένο κίνδυνο από την

Οφθαλμική Υπέρταση, υπάρχουν άτομα τα οποία πα-

ρότι έχουν σχετικά υψηλή πίεση δεν παρουσιάζουν

ποτέ γλαύκωμα και άτομα με φυσιολογική πίεση τα

οποία έχουν γλαυκωματικές αλλοιώσεις.

Η ηλικία. Όπως η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνει με την

ηλικία το ίδιο ισχύει και για τον κίνδυνο εμφάνισης

γλαυκώματος. Ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 40 ετών,

άτομα με υπέρταση και οικογενειακό ιστορικό πρέπει

να εξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από

οφθαλμίατρο.

Οικογενειακό ιστορικό. Άτομα που έχουν συγγενείς α’

βαθμού με γλαύκωμα έχουν 10-30% πιθανότητες να

αναπτύξουν την ασθένεια.

Μυωπία και διαβήτης επίσης ενοχοποιούνται αν και

δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να το αποδει-

κνύουν.

Οι πιο συχνές μορφές γλαυκώματος των ενηλίκων

είναι το πρωτογενές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας -που

συναντάμε συχνά στους Καυκάσιους και Αφρικανούς-

και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας που συναντάμε συ-

χνότερα στους Ασιάτες. 

Περίπου το 50% των ατόμων που παρουσιάζουν γλαύ-

κωμα δεν το αντιλαμβάνονται παρά μόνο σε προχω-

ρημένο στάδιο και πολλοί από αυτούς θα χάσουν σε

μεγάλο βαθμό την όρασή τους. Δυστυχώς η απώλεια

όρασης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αναστρέ-

ψιμη.

Ένας λόγος που η ασθένεια δεν γίνεται άμεσα αντιλη-

πτή είναι κα το ότι η οφθαλμική υπέρταση, βασική αιτία

της εμφάνισης γλαυκώματος δεν παρουσιάζει σχεδόν

ποτέ συμπτώματα. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά

σημαντικές οι επισκέψεις στον οφθαλμίατρο ώστε να

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο βλάβης στο οπτικό νεύρο.

Οι εξετάσεις αυτές είναι απαραίτητες και υποχρεωτι-

κές για τα άτομα υψηλού κινδύνου όπως οι ηλικιωμέ-

νοι και τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό

γλαυκώματος. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τον

οφθαλμίατρο, εκτός από το ιστορικό τους και για άλλα

συμπτώματα όπως πόνο στα μάτια, πονοκεφάλους,

εάν παίρνουν φάρμακα, εάν έχουν υποβληθεί σε επέμ-

βαση στα μάτια, έχουν τραυματισθεί ή έχουν περάσει

κάποια οφθαλμική ασθένεια, εάν έχουν κάποια καρ-

διακή πάθηση, διαβήτη, υπέρταση ή υποφέρουν από

ημικρανίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία για το γλαύκωμα

και η απώλεια όρασης δεν είναι αναστρέψιμη. Φαρμα-

κευτική αγωγή ή χειρουργική επέμβαση (με την κλασ-

σική τεχνική ή με laser) μπορεί να αναχαιτίσει την

πορεία της νόσου και να επιβραδύνει την απώλεια της

όρασης. Η πρόληψη όμως είναι ο πιο σίγουρος τρόπος

για να περιορίσουμε την μείωση της οπτικής οξύτητας

και να προλάβουμε την εξέλιξη προς την τύφλωση. 

Ο οφθαλμίατρος μπορεί να διαγνώσει το γλαύκωμα

στο αρχικό στάδιο κα να σας συμβουλεύσει τον πιο

κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης.

Δυστυχώς τα αποτελέσματά όλων των χειρουργικών

μεθόδων, εκτός της φωτοπηξίας, μπορεί να μην διαρ-

κέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρειασθεί

επανάληψη.

health.in.gr

Γλαύκωμα: σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης!
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Α1 Γυναικών: 

ΠΑΟΚ - Πρωτέας Βούλας

(12/3, 14:00) 

Εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ στο Παλα-

τάκι το Σάββατο (12/3, 14:00), κλείνει

τις υποχρεώσεις της η ομάδα γυναι-

κών του Πρωτέα Βούλας για την κανο-

νική διάρκεια του πρωταθλήματος της

Α1 και με νίκη στο ντέρμπι κατακτά

την 3η θέση.

Σάββατο 12 Μαρτίου

Π. Γιαννακόπουλος 16.00 Άρης Πε-

τρούπολης-Παναθηναϊκός Χρηστίδης

Ηλ-Γαρίνη (Παλάτος)

ΠΑΟΚ 14.00 ΠΑΟΚ-Πρωτέας Β. Γερα-

κίνης-Πιτσίλκας Β (Παπαγεωργίου)

ΔΑΚ Λευκάδας 14.00 Νίκη Λευκάδας-

Κρόνος Αγ. Δημητρίου Κρεσταινίτης-

Τσακαλογιάννης (Κανελλόπουλος)

ΔΑΚ Γλυφάδας 14.00 Τερψιθέα-Ολυμ-

πιακός Μηλαπίδης-Ορφανός Ι (Σταύρου)

Κω 14.00 Ιπποκράτης-Αθηναϊκός

Μπούκας - Πλιάκας

Βαθμολογία (μετά από 17 αγωνιστικές):

1. Ολυμπιακός 34 (17-0)

2. Παναθηναϊκός 30 (13-4)

3. Πρωτέας Βούλας 27 (10-7)

4. ΠΑΟΚ 27 (10-7)

5. Αθηναϊκός 26 (9-8)

6. Νίκη Λευκάδας 25 (8-9)

7. Τερψιθέα 24 (7-10)

8. Κρόνος Αγ. Δημητρίου 23 (6-11)

9. Ιπποκράτης Κω 22 (5-12)

10. Άρης Πετρούπολης 15 (0-16)*

ΑΝΔΡΕΣ

Με επίσημη ανακοίνωση από την ΕΟΚ,

η αναμέτρηση των ανδρών του ΠΡΩ-

ΤΕΑ Βούλας μας με τον Τρίτωνα για

την 20η αγωνιστική που ήταν να διε-

ξαχθεί την Κυριακή (6/3, 17:00) θα

πραγματοποιηθεί για τη διατήρηση της

σειράς των αγώνων της βαθμολογικής

σημασίας στις 16/3/2016 και ώρας

17.30 στο ΚΓ Βούλας «Γ. Γεννηματάς»

Ο 39ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας 20 χλμ. πραγματο-

ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 6 Μαρτίου στην

παραλιακή διαδρομή με εκατοντάδες δρομείς να ζουν ξε-

χωριστές στιγμές σε μία όμορφη, ηλιόλουστη μέρα.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας με τη συνεργασία

της All abaout Running, που είχε την επιμέλεια της διορ-

γάνωσης και την Asics, που ήταν για μία ακόμα φορά ο με-

γάλος χορηγός του αγώνα, προχώρησαν σε μία ακόμα

επιτυχημένη διοργάνωση μία… στροφή πριν από τα 40 χρό-

νια του ιστορικού αγώνα.

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 4 Μαρτίου στο δρομικό κα-

τάστημα Runner store στο Golden Hall που ήταν και φέτος

χορηγός της διοργάνωσης.  

Την Κυριακή ο ήλιος έκανε από νωρίς εμφανείς τις προθέ-

σεις του ζεσταίνοντας την εγκατάσταση του Αγίου Κοσμά

όπου είχε στηθεί και φέτος το σκηνικό του αγώνα. Οι δρο-

μείς των 20 χλμ. αλλά και τα πρώτα μέλη των ομάδων της

σκυταλοδρομίας λίγο πριν τις 10 είχαν πάρει τη θέση τους

πίσω από την αψίδα της εκκίνησης που αυτή τη φορά δό-

θηκε από τη σύζυγο του Ηλία Αποστολακόπουλου, στον

οποίο ήταν αφιερωμένος ο φετινός αγώνας. 

Πολύ γρήγορα η παραλιακή λεωφόρος γέμισε με  περισσό-

τερους από 1.000 δρομείς που κατευθύνονταν προς το Κα-

βούρι τρέχοντας δίπλα στη θάλασσα.   

Λίγα λεπτά αργότερα, 200 περίπου παιδιά ζούσαν τις δικές

τους δρομικές, δυνατές στιγμές συμμετέχοντας στον

αγώνα των 2χλμ. εντός των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγ.

Κοσμά και τερματίζοντας στο στάδιο.

Νικητής ο Χρήστος Μπουντούλης

Λίγο μετά τις 11:00 ο πρώτος δρομέας έκανε την εμφάνισή

του στο Κεντρικό Στάδιο του στίβου. Ήταν ο 20χρονος Χρή-

στος Μπουντούλης ο οποίος ήταν και ο νικητής  με τελικό

χρόνο 1:08:38. Ακολούθησαν ο Κώστας Δρόσος σε 1:10:19

και ο Γιώργος Μενής σε 1:11:24. Λίγο αργότερα τερμάτισε

και η πρώτη γυναίκα, η αειθαλής Χάιντι Διακομοπούλου σε

1:23:26 με τις Άννα Βεσυροπούλου και Ελίνα Μακρίδη να

συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα σε 1:28:31 και 1:32:52 αν-

τίστοιχα.

Οι τερματισμοί συνεχίζονταν για αρκετή ώρα ακόμα με το

κλίμα στο Στάδιο να είναι πιο ζεστό από ποτέ, όχι μόνο

λόγω θερμοκρασίας, αλλά και της ανταπόκρισης του κό-

σμου που βρισκόταν εκεί  για να χειροκροτήσει τις προσπά-

θειες των δρομέων.

Ξεχωριστές στιγμές, αποτέλεσαν τόσο οι τερματισμοί των

Παρολυμπιονικών στον μαραθώνιο Σέργιου Σιούτη και

Νίκου Τσατσακλά, όσο και της Ολυμπιονίκης Αθανασίας

Τσουμελέκα και της κατόχου του πανελλήνιου ρεκόρ στον

Μαραθώνιο Μαρίας Πολύζου που ηγήθηκε της πολυπληθέ-

στερης ομάδας στον αγώνα Marathon Team Greece by

Maria Polyzou.

Οι τερματισμοί κορυφώθηκαν με αυτόν του 85χρονου Στέ-

λιου Πρασσά, ο οποίος δίκαια απέσπασε το θερμότερο χει-

ροκρότημα.

Στα «Τρεχαντήρια» το χρυσό στη σκυταλοδρομία

Στον αγώνα πήραν επίσης μέρος 33 ομάδες σκυταλοδρο-

μίας με τα «Τρεχαντήρια»:  τον Γρηγόρη Βουτσινά και τον

Χρύσανθο Ακριτίδη να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση.

Όλοι όσοι τερμάτισαν πήραν το δικό τους πακέτο… αποκα-

τάστασης, με άφθονο φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, αθλη-

τικό ποτό POWERADE και μπανάνες DOLE ώστε να

αναπληρώσουν άμεσα τη χαμένη ενέργεια.

Συνολικά τερμάτισαν περισσότεροι από 930 δρομείς στα

20χλμ., 33 ομάδες σκυταλοδρομίας αλλά και 160 παιδιά.

Ο αγώνας αυτός είχε ιδιαίτερη αξία για τον διοργανωτή

σύλλογο, καθώς τίμησε έτσι τον Ηλία Αποστολακόπουλο,

έναν Άνθρωπο που υπήρξε για περισσότερα από 30 χρόνια

ο Μεγάλος Φίλος του Συλλόγου προσφέροντας πολύτιμο

έργο από τις διάφορες θέσεις που κατέλαβε, είτε ως Πρό-

εδρος ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως Φίλος

του Συλλόγου.  

39ος Αγώνας δρόμου Υγείας

Η πρώτη τριάδα: Χρήστος Μπουντούλης, Κώστας Δρόσος,
Γιώργος Μενής

Νίκες και ήττες του Πρωτέα Βούλας
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο 5-6

Μαρτίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας η προκριματική

φάση του Πανελληννίου πρωταθλήματος Παίδων-Κορα-

σίδων  στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση.

Οι αθλήτριες του Α.Ο.ΑΡΗΣ 2006, Φίσερ Έλλη, Γερασι-

μάτου Ιωάννα, Πεχλιβανίδη Φοίβη και  Καμπορούδη Χρι-

στίνα, πέρασαν στην τελική φάση του πρωταθλήματος η

οποία πρόκειται να διεξαχθεί στις αρχές Μαΐου.

Η ομάδα των κορασίδων είναι το πρώτο φαβορί για την

κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα ίδια αυτά κορίτσια

με την προσθήκη της νεάνιδας Ισαμπάλογλου Ιφιγένειας

είναι επίσης το πρώτο φαβορί και για την κατάκτηση του

Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και στις Νεάνιδες.

Μαθήματα πινγκ-πονγκ 

για ΑμεΑ

O Α.Ο. Αρης 2006, σε συνεργασία με το Δήμο Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης και τον Οργανισμό Αθλητισμού, πολι-

τισμού και παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), διοργανώνει

μαθήματα εκμάθησης επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-

πονγκ) για ΑμεΑ, τα οποία θα αρχίσουν το Σάββατο 19

Μαρτίου (12.00 έως 14.00) και θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη

διάρκεια του έτους, βάσει εβδομαδιαίου προγράμματος.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλ. 6932627835

Βαλκανικό Κύπελλο 

Χιονοδρομίας
Αργυρό και χάλκινο για την Μ. Τσακίρη

Η Μαρία Τσακίρη εντυπωσίασε στο Βαλκανικό Κύπελλο

Δρόμων Αντοχής που πραγματοποιήθηκε στη Ράβνα

Γκόρα της Κροατίας, κατακτώντας το αργυρό και το χάλ-

κινο μετάλλιο στα αγωνίσματα των 5 και 10 χλμ. ελεύ-

θερης τεχνικής αντίστοιχα. Η Δραμινή πρωταθλήτρια

εκτός από τα μετάλλια που κέρδισε, με χρόνο 30:25,6 και

132,06 βαθμούς FIS στα 10 χλμ. έκανε ατομικό ρεκόρ

συγκομιδής βαθμών.

Στην κατηγορία αντρών ο Απόστολος Αγγέλης τερμά-

τισε στην 5η θέση στο αγώνισμα των 10 χλμ. ελεύθερης

τεχνικής με χρόνο 25:40,2 και 115,60 β. FIS, που αποτε-

λεί μια από τις καλύτερες του φετινές επιδόσεις στους

Δρόμους Αντοχής.

Σημαντική ήταν επίσης η επίδοση στην κατηγορία εφή-

βων (U18) για τον Παναγιώτη Παπάση, ο οποίος με

χρόνο 27:52,1 και 190,15 β. FIS στα 10 χλμ. τερμάτισε

στην 6η θέση.

Οι αγώνες πρόσφεραν θέαμα, παρά τις αντιξοότητες

λόγω έλλειψης χιονιού. Συμμετείχαν 100 περίπου αθλη-

τές και αθλήτριες από 10 βαλκανικές χώρες.

Πολλά τα ερωτήματα που προκαλεί ο

δεύτερος θάνατος, μέσα σε 15 μέρες,

υψηλόβαθμου στελέχους του ρωσικού

οργανισμού αντιντόπινγκ (RUSADA),

λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη τε-

ράστιου σκανδάλου ντόπινγκ στη

χώρα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον εκτε-

λεστικό διευθυντή του οργανισμού, Νι-

κίτα Κομάιεφ, ο θάνατος του οποίου

αποδίδεται σε καρδιακή προσβολή.

Υπενθυμίζεται, ότι στις 3 Φλεβάρη ένα

άλλο πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος

του RUSADA, ο Βιάτσεσλαβ Σίνιοφ,

επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτρο-

πής, πέθανε χωρίς να γίνει γνωστή η

αιτία θανάτου. Υπενθυμίζεται, ακόμα,

ότι το Νοέμβρη του 2015 η Παγκόσμια

Συνομοσπονδία Στίβου (IAAF) επέβαλε

προσωρινή αναστολή, χωρίς χρονικά

όρια, στη Ρωσική Ομοσπονδία για το

σκάνδαλο ντόπινγκ, στο οποίο αποκα-

λύφθηκε ότι εκτός των αθλητών, ήταν

μπλεγμένος και ο RUSADA. Κατηγο-

ρήθηκαν επίσης, για συμμετοχή στο

κύκλωμα, υψηλόβαθμα στελέχη της

ρωσικής κυβέρνησης, στελέχη της

IAAF, μέχρι και οι μυστικές υπηρεσίες

της Ρωσίας.

Ειδήσεις, όπως οι παραπάνω, τείνουν

να γίνουν καθημερινή ρουτίνα και μαζί

με αυτές, τείνει να γίνει το ντόπινγκ

συνώνυμο του αθλητισμού και συγκε-

κριμένα του εμπορευματοποιημένου-

επαγγελματικού αθλητισμού. Εξάλλου

η μεγάλη έξαρση αυτού του νοσηρού

θανατηφόρου φαινομένου, εμφανί-

στηκε και εξελίχθηκε απ΄ τη στιγμή

που ο αθλητισμός πέρασε στα χέρια

των πάσης φύσεως μονοπωλίων για

να γίνει μια από τις αποδοτικότερες

πηγές αύξησης των κερδών τους.

Σήμερα, ένας αθλητής με κίνητρο το

χρήμα και τη δόξα, σε οποιοδήποτε

σπορ, όσο ταλέντο και αν έχει, θα σκε-

φθεί να κάνει τη γνωριμία του με τις

(δήθεν) απαγορευμένες ουσίες…

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

5 Μαρτιου 2016, 18:29  

Πάμε καλά, αφού δεν έχουμε…
νεκρούς!

Θα το πούμε χωρίς περιστροφές. Η

διακοπή του κυπέλλου, ακόμη και η

διακοπή του πρωταθλήματος, όχι μόνο

δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα,

αλλά αντιθέτως θα οξύνουν τα προ-

βλήματα του επαγγελματικού ποδο-

σφαίρου. Αφήστε που έχουμε την υπο-

ψία ότι μόλις κατακάτσει ο κουρνια-

χτός από τα τελευταία γεγονότα, θα

αποσυρθούν και οι σχετικές κυβερνη-

τικές αποφάσεις. Εξάλλου, το έργο

τόχουμε ξαναδεί και όχι μόνο μια

φορά. Θα επιβληθούν κάποιες «ποι-

νές», θα ανακοινωθούν κάποια πρό-

στιμα και μετά, επιστροφή στα

καθιερωμένα…

Οι εκτιμήσεις μας δεν στηρίζονται

μόνο στην εμπειρία, αλλά και στη δή-

λωση του υφυπουργού Αθλητισμού,

Σταύρου Κοντονή, ο οποίος στη διάρ-

κεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης*

είπε: «Θέλω να πω ότι η φετινή χρονιά
σε σχέση με την περσινή ήταν πολύ
καλύτερη. Στην περσινή σεζόν είχαμε
μέχρι και νεκρό…»!

Για τον υφυπουργό Αθλητισμού και

επομένως για την κυβέρνηση, τεκμή-

ριο της βελτίωσης της κατάστασης στο

ποδόσφαιρο είναι ότι δεν έχουμε

(ακόμα;) νεκρούς…!

Τι άλλο να πούμε;

*  H συνέντευξη του Στ. Κοντονή μετα-

δόθηκε από το κανάλι IONIAN στις 4

Μαρτίου 2016.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ντόπινγκ και θάνατοι κατά… σύμπτωση

Στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού έτους

και πιο συγκεκριμένα στις 26-27 Μαρ-

τίου, η αρχαία Ολυμπία ετοιμάζεται να

υποδεχτεί δρομείς από όλο τον κόσμο

στον 2ο Μαραθώνιο Ολυμπίας. 

Ο 2ος Μαραθώνιος Ολυμπίας, αποτε-

λεί έναν από τους σημαντικότερους

αγώνες του εαρινού προγράμματος

συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της

ελληνικής αλλά και παγκόσμιας δρο-

μικής κοινότητας, λίγες μόλις εβδομά-

δες πριν από το κορυφαίο γεγονός

της αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Ένας αγώνας που αναδεικνύει τη σύν-

δεση που έχουν οι Ολυμπιακοί Αγώ-

νες και ο Μαραθώνιος, δίνοντας την

δυνατότητα σε όλους να συμμετά-

σχουν σε αυτή την γιορτή του αθλητι-

σμού και του Ολυμπισμού και να

ζήσουν τις δικές τους στιγμές δόξας

στην κοιτίδα του Ολυμπισμού.

Πρόγραμμα της διοργάνωσης 

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είναι

πλήρες όχι μόνο στο αγωνιστικό του

κομμάτι (με τον Μαραθώνιο, τον Ημι-

μαραθώνιο, τον αγώνα 12 χλμ. και

τους αγώνες 2 χλμ. για όλους) αλλά

και στο κομμάτι του πολιτισμού αφού

οι διοργανωτές προετοιμάζουν πλή-

θος εκδηλώσεων τόσο στην τελετή

έναρξης που θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 25 Μαρτίου αλλά και στις

υπόλοιπες μέρες των αγώνων.

Με τον τρόπο αυτό, ο Μαραθώνιος

Ολυμπίας φιλοδοξεί να αποτελέσει

ένα σημαντικό γεγονός όχι μόνο στον

τομέα του αθλητισμού αλλά και του

πολιτισμού, αποτελώντας τον θεματο-

φύλακα της ιστορικής και πολιτισμικής

μας κληρονομιάς και ένα μέσο για τη

διάδοση των αξιών του Ολυμπισμού

και του Μαραθώνιου σε όλο τον

κόσμο.

Αφιερωμένος στον 

Χαρίλαο Βασιλάκο

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον

Χαρίλαο Βασιλάκο, τον δρομέα που

τερμάτισε πρώτος στον 1ο μαραθώνιο

στην ιστορία του αθλήματος και ήταν

2ος στου πρώτους σύγχρονους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες

Για Εγγραφές και περισσότερες πλη-

ροφορίες, ανάλυση διαδρομών και

τρόπους επικοινωνίας επισκεφθείτε

την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα

www.olympiamarathon.gr 

2ος Μαραθώνιος Ολυμπίας



― Κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ - Διαγραφή του

χρέους. 
Ο λαός ανέδειξε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, γιατί

του υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει το μνημόνιο. Δυστυ-

χώς ...πέρασε το Ρουβίκωνα και ψήφισε μαζί με τα

παλιά, αστικά κόμματα το τρίτο καταστροφικό μνημόνιο,

που φέρνει ακρωτηριασμό των συντάξεων, μεγαλύτερη

λιτότητα, φορολεηλασία, πλειστηριασμούς πρώτης κα-

τοικίας, εκποίηση του κοινωνικού πλούτου. [...] 

Επιβάλλεται διαγραφή του παράνομου, επονείδιστου και

επαχθούς χρέους. [...] Και αποφασιστική διεκδίκηση από

τη Γερμανία του αναγκαστικού κατοχικού δανείου  και

των πολεμικών επανορθώσεων.

― Σταθερή, αξιοπρεπής δουλειά για όλους

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται “να μπει η χώρα σε

τροχιά ανάπτυξης, με ένα νέο οικονομικό - κοινωνικό

πρότυπο [...] με γενναία αύξηση των δημοσίων επενδύ-

σεων.

Με παραγωγικές επενδύσεις των εθνικοποιημένων,

στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων. Με στήριξη των

μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων

― Να παράγουμε αλλιώς, προς όφελος των εργαζομέ-

νων διαφυλλάσσοντας την οικολογική ισορροπία.

Μπορούμε αλλιώς! Η Ελλάδα δεν είναι “ψωροκώσταινα”!

Διαθέτει μια νέα, μορφωμένη γενιά. Έχει ορυκτό

πλούτο, παραδοσιακές και ανανέωσιμες πηγές ενέρ-

γειας, καλό κλίμα, εύφορη γη, τεχνογνωσία σε σημαντι-

κούς βιομηχανικούς κλάδους, μνημεία της φύσης και του

πολιτισμού.

Με στροφή στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή βιο-

μηχανικών και αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Με την υποκατάσταση εισαγωγών από την εγχώρια πα-

ραγωγή, τη στήριξη της λαϊκής κατανάλωσης, προς

όφελος των Ελλήνων παραγωγών ...μπορούμε να εξα-

σφαλίσουμε στους εργαζόμενους μια αξιοπρεπή ζωή.

― Να μοιραστούμε τον πλούτο, όχι τη φτώχεια!

Να πληρώσουν για την κρίση αυτοί που μπορούν κι αυτοί

που φταίνε. Η αναδιανομή του πλούτου προς όφελος

εκείνων που παράγουν, δεν είναι μόνο πράξη κοινωνικής

δικαιοσύνης. Είναι και όρος οικονομικής ανάκαμψης.

Δεσμευόμαστε για:

• άμεσο τερματισμό των μειώσεων και τη στήριξη μισθών

και συντάξεων.

• άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 € 

• ασφαλιστικό σύστημα δημόσιο, κοινωνικό, καθολικό.

• Δίκαιο, απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα

• Ατομικό αφορολόγητο 12.500 ευρώ, για όλες τις κατη-

γορίες εισοδημάτων

• Μονοψήφιο ΦΠΑ, τουλάχιστον σε όλα τα είδη λαϊκής

κατανάλωσης.

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

• Άρση των εξοντωτικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε

αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

― Να πάρουμε στα χέρια μας από τους τραπεζίτες τον

έλεγχο της οικονομίας

Το τρίγωνο, τράπζες - μέσα ενημέρωσης - πολιτικό προ-

σωπικό συνθέτουν τη μαύρη τρύπα της διαπλοκής.

Μετά την κρίση του 2008, στην Ελλάα και διεθνώς οι Κυ-

βερνήσεις θυσίασαν τους εργαζόμενους για να σώσουν

τους τραπεζίτες.

Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση στοίχισε στους φορολογού-

μενους 40 δισεκατομμύρια και στα ασφαλιστικά ταμεία,

άλλα 2 δισεκατομμύρια.

Εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των συστημικών τρα-

πεζών και επανίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας και του

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Η πρώτη κατοικία θα προστατευθεί πλήρως και απο-

λύτως.

― Να υπερασπιστούμε τα δημόσια αγαθά από το τσου-

νάμι των ιδιωτικοποιήσεων.

Στις πιο σημαντικές περιπτώσεις, δεν πρόκεται καν για

ιδιωτικοποίηση, αλλά για μεταβίβαση (ξεπούλημα) δημο-

σίων επιχειρήσεων σε ξένες, κρατικές επιχειρήσεις (δη-

λαδή απο-εθνικοποίηση).

«Το ΤΑΙΠΕΔ και το νέο Ταμείο ιδιωτικοποιήσεων θα κα-

ταργηθούν αμέσως. Οι ιδιωτικοποιήσεις θα ακυρωθούν

και οι στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις θα περάσουν

στο δημόσιο.

― ΕΛΛΑΔΑ ανεξάρτητη και κυρίαρχη

Οι μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ έφεραν τον πόλεμο και

το εθνικιστικό μίσος στα Βαλκάνια. (Διάλυση Γιουγκοσ-

λαβίας). Πυροδότησαν έναν νέο ψυχρό πόλεμο με τη

Ρωσία, στην Ουκρανία. Διέλυσαν το Ιράκ, τη Λιβύη και

τη Συρία [...] 

Η ΛΑ.Ε. αγωνίζεται για την έξοδο της Ελλάδας, από την

πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ [...]

Ο Ελληνικός στρατός θα υπερασπίζεται την εδαφική ακε-

ραιότητα της χώρας και δεν θα συμμετάσχει εφεξής σε

καμμιά ιμπεριαλιστική επέμβαση [...]

Εθνική ανεξαρτησία δεν σημαίνει απομόνωση. Το αντί-

θετο. Μια κυρίαρχη Ελλάδα θα μπορέσει να αναπτύξει

ισότιμες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με όλο τον κόσμο.

Θα ακυρώσουμε, όμως, συμφωνίες ολέθριες για την ερ-

γασία και το περιβάλλον, όπως η διαβόητη ΤΤΙΡ, που

βάζει τις πολυεθνικές πάνω από τα εθνικά κράτη.

Στην προγραμματική διακήρυξη η ΛΑ.Ε. υπόσχεται μια 

― Λαϊκή μεταπολίτευση και καλεί σ’ ένα μεγάλο

Μέτωπο Ανατροπής

Δεν υπάρχει λύτρωση χωρίς προσπάθεια για σύγ-

κρουση. Οταν φτάσαμε με την πραξικοπηματική μετα-

τροπή του ΟΧΙ, στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, στο

ΝΑΙ της συνθηκολόγησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝ.ΕΛ., το “πρώτη φορά Αριστερά” έγινε “τρίτη φορά

μνημόνιο”, γιατί δεν υπήρξε η τόλμη για σύγκρουση. Δεν

υπάρχει λύτρωση όμως χωρίς προσπάθεια και σύγ-

κρουση.

Για τη Λαϊκή ενότητα η κυβέρνηση δεν είναι αυτοσκο-

πός· είναι μέσον. Αλλωστε το απέδειξαν ιδρυτικά της

στελέχη όταν εγκατέλειψαν θέσεις εξουσίας για να μην

προδώσουν τις αρχές τους.

Αγωνιζόμαστε για ένα ευρύτατο μέτωπο όλων των ανυ-

πόκτακτων δημοκρατικών, αντιιμπεριαλιστικών, πα-

τριωτικών, αντιμνημονιακών δυνάμεων, πρώτα απ’ όλα

στο κοινωνικό, αλλά και στο πολιτικό πεδίο, με τη συμ-

μετοχή όλων των φορέων, ρευμάτων και συλλογικοτή-

των, που υπάρχουν σήμερα ή θα δημιουργηθούν αύριο.

Διακηρυγμένες θέσεις και προτάσεις
Δεν υπάρχει διέξοδος μέσα στην Ευρωζώνη

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ΑΝΑΤΡΟΠΗ της εγκατεστημένης μνημονιακής τάξης, για τη σωτηρία του Λαού και της Πα-

τρίδας.

Καμμιά ήττα δεν είναι τελεσίδικη (τονίζει η διακήρυξη, εισαγωγικά και ακολουθούν αποσπασματικά σε ανα-

διάταξη τα κύρια σημεία της).

Ο Ελληνικός λαός έχει περάσει πολύ δυσκολότερες δοκιμασίες, αλλά κατάφερε να σταθεί και πάλι στα πόδια

του, να διεκδικήσει ξανά ένα μέλλον ελευθερίας και δικαιοσύνης. 

Μας εμπνέουν το απελευθερωτικό, δημοκρατικό όραμα του Ρήγα Φεραίου, η λαϊκή εποποιΐα του ΕΑΜ και

της Εθνικής Αντίστασης, ο αντιδικτατορικός αγώνας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Η ιστορία μας παρακινεί ν’ αποτινάξουμε, στη δική μας εποχή, το δικό μας ζυγό. Το ζυγό των μνημονίων και

του χρέους, που συνθλίβει τα κοινωνικά δικαιώματα των πολλών και μετατρέπει την ελληνική κοινωνία σε οι-

ονεί προτεκτοράτο της Ε.Ε. πειραματικό εργαστήριο ενός αχαλίνωτου νεοφιλελευθερισμού.

Γι’ αυτήν τη μεγάλη ανατροπή - όχι σε κάποιο μακρινό, ειδυλλιακό μέλλον, αλλά στο σκληρό παρόν - αγωνί-

ζεται η Λαϊκή Ενότητα.

Για την επίτευση αυτού του σκοπού διακηρύσσει τα εξής κεφαλαιώδη σημεία:

Για να πραγματοποιηθούν και να εφαρμοστούν όλα όσα παρακάτω δηλώνουμε και δεσμευόμαστε είναι ανα-

πόδραστα αναγκαία,

η Απόδραση από τη νομισματική φυλακή του ευρώ
[...] Δεν υπάρχει δρόμος διεξόδου μέσα στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη δεν είναι “το κοινό μας σπίτι”. Είναι η

πλήρης άρνηση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι η θεσμοποίηση της δικτατορίας του χρη-

ματοπιστωτικού κεφαλαίου. [...] Οι κυρίαρχοι της Ευρωζώνης δεν είναι “σύμμαχοι” και “εταίροι”, αλλά οικο-

νομικοί τρομοκράτες και πολιτικοί γκανγκστερς.

Η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα (...) είναι προϋπόθεση για ν’ απελευθερωθούμε από το βραχνά του χρέους

και των μνημονίων[...]


