
Στο πρώτο μέρος του άρθρου εξετάσαμε το φαινόμενο

της μετανάστευσης απ’ την ανθρωπιστική του πλευρά,

τονίζοντας ότι προέχει ο ανθρωπισμός.

Δεν πρέπει όμως επ’ ουδενί να παραβλέψουμε, παράλ-

ληλα και τις συνέπειες που προκαλεί το φαινόμενο, όχι

τόσο από οικονομικής, πολιτικής εγκληματολογικής και

λοιπών συνεπειών, όσο από πλευράς πολιτισμικής σύγ-

κρουσης και αλλοίωσης, καθώς και της υποκρυπτόμε-

νης μάλιστα, γεωπολιτικής

ανακατάταξης και εθνολογικής νόθευ-

σης.

Στο πρώτο μέρος αυτού του κειμένου

καταλήγαμε σε μια ιστορική αποσπα-

σματική αναφορά σε γνωστές, βίαιες

ως επί το πλείστον, μετακινήσεις πλη-

θυσμών από τους προϊστορικούς χρό-

νους, μέχρι τη νεότερη ιστορία, της

εποίκησης της Αμερικανικής Ηπείρου

και της Αυστραλίας βεβαίως, που παραλείψαμε ν’ ανα-

φερθούμε.

Από την υπόμνηση και μόνον, των ιστορικών αυτών γε-

γονότων βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι μετα-

κινήσεις - μεταναστεύσεις δυσανάλογα μεγάλων

πληθυσμών, διαφορετικών βαθμίδων και αντιλήψεων

πολιτισμών, συνεπιφέρει αναπόδραστα βίαιες συγ-

κρούσεις μεταξύ των ετερώνυμων πληθυσμών.

Δεν συμβαίνει το ίδιο όταν η μετανάστευση - μετοίκηση

αφορά ή μεμονωμένα άτομα ή μικρό αριθμό μετανα-

στών, σταδιακά και οργανωμένα από πλευράς της

χώρας υποδοχής. Τότε οι μετανάστες συνηθέστατα εν-

σωματώνονται στην κοινωνία υποδοχής, διατηρώντας

κάποια αβλαβή και εξασθενημένα, συνήθως, στοιχεία,

των παραδόσεών τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο

μάλιστα, να διοχετεύουν στοιχεία του πολιτισμού τους,

στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, αν αυτά είναι ελ-

κυστικά ή και υπερτερούν των εγχώριων αντίστοιχων.

Αυτό είναι ένα θετικό φαινόμενο πολιτισμικής εξέλιξης.

Να φέρω μερικά παραδείγματα, για να διαλύσω τα

νέφη τυχόν, δικαιολογημένων εξ’ άλλου, επιφυλάξεων,

και προς τις δύο κατευθύνσεις· και των αρνητικών και

των θετικών επιπτώσεων.

Εκτός από την ακραία περίπτωση της εξαφάνισης ή της

εκμηδένισης ουσιαστικά των ιθαγενών πληθυσμών και 
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

METANΑΣΤΕΥΣΗ
Οι συνέπειές της

Μέρος 2ο

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

Λειτουργούν τρία κέντρα
φιλοξενίας προσφύγων

στην Ανατ. Αττική

Προχωρεί η Στρατηγική
Μελέτη για τα απορρίμματα

Σελίδα 16

Eνα “εμπόδιο” στην 

παραλιακή λεωφόρο! 

Tο «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου»
υπερκέντρο με καταστήματα & καταλύματα

Σελίδες 6

Αλλη μια δημόσια

περιουσία 

ιδιωτικοποιείται με

εγκαταστάσεις 

μαμούθ, αγνοώντας

το Δήμο και τους 

κατοίκους, με 

μοναδικό κριτήριο 

το υπερκέρδος.

Δεν θα πληρώνουν

ούτε δημοτικά τέλη,

ούτε φόρους!

Σελίδα 6

Σελίδα 12

4 νέα προγράμμματα ΕΣΠΑ 
με τον E.Επιμελητήριο! 

Σελίδα 19

Φαλλικές εκδηλώσεις...
Σελίδα 13

Σβήνουμε όλοι τα φώτα
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/3, 

ΩΡΑ 8.30 έως 9.30μ.μ.
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

συνακόλουθα πολιτισμών, όπως στην περίπτωση των ερυ-

θροδέρμων, “Ινδιάνων” της Αμερικής που έτυχαν αναγνω-

ρισμένης γενοκτονίας, αρπαγής και εξανδραποδισμού,

από τους “ανωτέρου πολιτισμού” δυτικο-ευρωπαίους -

πράγμα που συνεχίζεται και στις μέρες μας με τους ιθα-

γενείς της Νότιας Αμερικής και ιδιαίτερα στη ζούγκλα του

Αμαζονίου - την ίδια τύχη και σκληρότερη επεφύλαξαν οι

εποικιστές - μετανάστες της Αυστραλίας στους αυτόχθο-

νες πληθυσμούς των Αβοριγίνων, που είχαν εγκατασταθεί

στην Αυστραλιανή Ήπειρο πριν από περίπου 50.000 χρό-

νια. Στην κυριολεξία αποδεκατίστηκαν.  Έφτασαν μάλιστα

στο σημείο οι “πολιτισμένοι”  μετανάστες με απόφαση της

Αυστραλιανής κυβέρνησης στις αρχές του περασμένου

αιώνα να προβούν στο μέτρο της αναγκαστικής, βίαιης

αφαίρεσης των μικρών παιδιών από τις οικογένειες των

Αβοριγίνων, με το αιτιολογικό της προστασίας των παι-

διών από τους πρωτόγονους γονείς τους!

Το μέτρο συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970!! Μέχρι

τότε ωστόσο, κυβερνητικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με

την εκκλησία απήγαγαν δια της βίας 100.000 παιδιά Αβο-

ριγίνων που τα έδωσαν για υιοθεσία. Πολλά από τα παιδιά

αυτά κακοποιήθηκαν, έπεσαν θύματα εμπορίας οργάνων

και κατέληξαν ν’ αποτελούν το 25% των τροφίμων των

φυλακών, ενώ ο συνολικός πληθυσμός των Αβοριγίνων

δεν ξεπερνά το 2,5% του συνολικού αυστραλιανού πλη-

θυσμού.

Να πάμε στο βίαιο εξισλαμισμό πληθυσμών και ιδίως παι-

διών της Μ. Ασίας κυρίως και των Βαλκανίων από τους

Οθωμανούς (γενίτσαροι). Οι Τούρκοι δεν υπήρξαν αυτόχ-

θονες. Ήσαν εισβολείς έποικοι, δηλαδή μετανάστες!

Και στα τρία παραδείγματα που αναφέραμε οι μετανάστες

ήταν εισβολείς. Και στις τρεις περιπτώσεις - όπως και σε

πάρα πολλές που παραλείπουμε - κύριος μοχλός υπήρξαν

τα όπλα - η βία - και η θρησκεία (χριστιανισμός - Ισλάμ).

Ν’ αναφέρουμε και δύο αντίστροφα παραδείγματα. Οι Έλ-

ληνες οι Ιταλοί και άλλοι λαοί που μετανάστευσαν, όχι ως

εισβολείς, αλλά νόμιμα ή λάθρα, μετέφεραν και την κουλ-

τούρα τους και εν μέρει τη διατηρούν. Τη μουσική, τα τρα-

γούδια, το χορό τους, ιδιαίτερα στα γλέντια (γάμους

κ.λπ.), όπως και την πίτσα οι Ιταλοί, που την επέβαλαν μά-

λιστα. Οι Έλληνες δεν κατάφεραν να επιβάλλουν τη μου-

σική και το χορό τους (θα το επιτύγχαναν ίσως αν

προέβαλαν το συρτάρκι (Ζορμπάς). Αντίθετα το πέτυχαν

2,5 εκατομμύρια Αφρικανοί σκλάβοι, που μεταφέρθηκαν

βίαια στην Αμερική κατά τον 16ο αιώνα κ.έ. 

Ένας μεγάλος σταθμός ήταν η Κούβα και η Ν. Αμερική κυ-

ρίως, καθώς και οι μετάπειτα Νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Αυτοί ήσαν “μετανάστες” που μεταφέρθηκαν βιαίως, αλυ-

σοδεμένοι από τους “πολιτισμένους” χριστιανούς Ευρω-

παίους έποικους. Τους μετέφεραν βιαίως και τους

εκχριστιάνισαν βιαίως. Οι Αφρικανοί λοιπόν συνέχισαν να

κάνουν θρησκευτικές τελετές της θρησκείας τους Σαντε-

ρία, χορεύοντας τους θρησκευτικούς τους χορούς πρό-

πλασμα της ρούμπας, του μάμπο και της σάλσα - σ’ έναν

συγκριτισμό1 της Σαντερία και του Καθολικισμού. Το πέ-

ρασαν “κάτω απ’ τη μύτη” των αφεντικών, ακόμη και στην

αθεϊκή Κούβα του Κάστρο! Είναι η δύναμη του χορού2 της

κουλτούρας που ελκύει με στοιχεία υπεροχής3. Αυτή είναι

η θετική πλευρά, όπως προείπαμε. Ανώδυνα και ελκυστικά

στοιχεία του πολιτισμού φέρνουν κοντά τους λαούς. Τους

ενσωματώνουν σε μια κοινή ισχυρή μίξη κι όχι στο κράμα

των διεθνών συμβάσεων.

Εθνολογική νόθευση και γεωπολιτικοί στόχοι

Στην τρέχουσα μεταναστευτική κρίση δεν εμπίμπτει κα-

νένα από τα παραπάνω ιστορικά παραδείγματα. Ούτε βίαιη

εισβολή έχουμε, ούτε όμως μετακίνηση ομώνυμων πλη-

θυσμών ή περιορισμένης κλίμακας εισροή μεταναστών.

Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πλημμυρίδας

ειρηνικής εισβολής εξαθλιωμένων και καταδιωγμένων αν-

θρώπων, από την κόλαση των πολέμων, με μια μεγάλη

αναλογία παιδιών και εφήβων. Εισβάλλουν χωρίς τη δική

τους υπαιτιότητα ή επιθυμία. Φοβισμένοι, αλαφιασμένοι,

εξαναγκασμένοι και εξαπατημένοι. Άρα ανεύθυνοι! Ποιά

όμως είναι τα αίτια αυτής της εκρηκτικής μεταναστευτι-

κής κρίσης; Ποιοι είναι υπέυθυνοι; Είναι ένα απλό “αστυ-

νομκό” πρόβλημα. Ποιός υπέθαλψε και εξέθρεψε τους

πολέμους στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφρανιστάν, στη Λιβύη

και τις συρράξεις στην Αφρική; Ποιοί επιδιώκουν και τι

έχουν να κερδίσουν αυτοί που προκάλεσαν όλο αυτό το

δράμα με άμεσα και παρεπόμενα θύματα;

Την απάντηση τη δίνει ο “προσφιλής” μου Γενικός Διευ-

θυντής του Συμβουλίου της Ε.Ε. σε θέματα εξωτερικής

πολιτικής και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων Ρόμπερτ

Κούπερ: «Η δημιουργία κρατών, ως στόχος της εξωτερι-
κής πολιτικής αποτελεί [...] μέρος της ημερήσιας διάτα-
ξης»4, ώστε με τον κατακερματισμό να ελέγχονται

ευχερέστερα, να υποδαυλίζονται διενέξεις και προστρι-

βές, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους (πολιτική του

“διαίρει και βασίλευε”).

Για να επιτευχθεί αυτό, όπως ο ίδιος γράφει, «...κύρια
μορφή σύγκρουσης είναι ο εμφύλιος πόλεμος και βασικές
αιτίες επέμβασης είναι οι εσωτερικές διαμάχες και τα αν-
θρωπιστικά θέματα».

Να λοιπόν που  “χωράει” η Γιουγκοσλαβία του ‘90, το Αφ-

γανιστάν από το δεκαετία του ‘80 και δώθε, η Λιβύη, η

Συρία και η περίφημη Αραβική Άνοιξη! Και βέβαια το προ-

σφυγικό που μας κατακλύζει εμάς περισσότερο και την

Ε.Ε. γενικότερα, που δεν θα τη γλυτώσει με τους φράχτες

που υψώνει. Με τους τρόπους αυτούς θέματα εσωτερικής

πολιτικής μετατρέπονται σε θέματα διεθνούς διαπραγμά-

τευσης και επέμβασης της επικυρίαρχης μεγάλης δύνα-

μης, των ΗΠΑ δηλ., της Γερμανίας και των κολαούζων

τους.

Εξ’ άλλου, ο ίδιος παραδέχεται πως «Η ουσία της παγκο-
σμιοποίησης είναι πως σταδιακά καταργείται ο διαχωρι-
σμός μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συμβάντων».
Ειδικότερα για τους μετανάστες - πρόσφυγες, λέει, ο

Ρόμπερτ Κούπερ «Κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, οι
ξένοι καταφθάνουν με βίαιο και απροκάλυπτο τρόπο· σε
περιόδους ειρήνης η άφιξή τους είναι λιγότερο δραματική
και η παρουσία τους όχι τόσο αδιάκριτη, αλλά τα αποτε-
λέσματα μπορεί να είναι το ίδιο μακρόπνοα»5. Την εθνο-

λογική νόθευση και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Ο Σερ Ρ. Κούπερ, δηλ. η Κομμισιόν της Ε.Ε., που υποστη-

ρίζει απερίφραστα την επικυριαρχία των ΗΠΑ, είναι από-

λυτα σαφής. 

Και μόνον μ’ αυτά τα λίγα που αναφέραμε, από εγκυρό-

τατη πηγή, νομίζω ότι δόθηκε σαφής απάντηση στα ερω-

τήματα που θέσαμε.

Κύριος υπαίτιος και αυτουργός ή συνεργός ή ηθικός αυ-

τουργός κατά περίπτωση είναι οι Η.Π.Α. συναυτουργοί κά-

ποιες χώρες της Ε.Ε. πρωτοστατούσας της Γερμανίας και

εργαλεία τους, η παγκοσμιοποίηση, η στρατιωτική και οι-

κονομική ισχύς, η οργανωμένη και καλά εξοπλισμένη δι-

πλωματία τους. Αναγκαίοι σύμμαχοι, οι “πρόθυμοι” και οι

ριψάσπιδες των επιμέρους χωρών, που αποτελούν την 5η

φάλαγγα του διεθνούς κεφαλαίου. Να προσθέσω και τους

αθέλητους “συμμάχους” - στυλοβάτες, οι βλάκες, οι αδιά-

φοροι, οι αμέτοχοι, οι “ξέγνοιαστοι”, που λέει ο Παλαμάς,

για να προσθέσει πως “τους πρέπει να ‘ναι δούλοι”.

Υπάρχει τρόπος;

Υπάρχει τρόπος αντίστασης σ’ αυτή την τερατώδη, δαιμό-

νια και άψογα οργανωμένη συνωμοσία; Ναι, και μας το δι-

δάσκει η ιστορία και η φιλοσοφία μας, που τεχνηέντως

υποβαθμίσαμε και εν πολλοίς αγνοούμε. 

Υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει θάρρος και θυσίες! Θάρρος

και αποφασιστικότητα! Θάρρος, σκληρή εργασία και αυ-

ταπάρνηση!

Θαρσείν χρη!

Για το τεχνοκρατικό μέρος της αντιμετώπισης του μετα-

ναστευτικού προβλήματος θα επανέλθω.

―――――
1. Συγκριτισμός: όρος που αποδίδει το συνδυασμό διαφορετικών θρησκευ-

τικών πίστεων.

2. Σήμερα, μετά την ανεξιθρησκεία που θεσμοθέτησε η Κούβα το 1992, έξι

στους 10 Κουβανούς πιστεύουν σε κάποια θρησκευτική θεότητα, ενώ η σαν-

τερία διατηρεί τη μεγαλύτερη ποσοστιαία εξάπλωση.

3. Για την παράγραφο αυτή μάς βοήθησε καθοριστικά με τις γνώσεις της, η

Ηλέκτρα Βενετσάνου, με παγκόσμια διάκριση στη σάλσα.

4. R. Cooper: (Ρόμπερτ Κούπερ) “Η Διάσπαση των Εθνών”, σελ. 162.

5. Ως άνω σελ. 164.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου στο Metro-
politan expo Σελ. 7

Στη Βουλιαγμένη η παρέλαση Σελ. 7

Μύτις και γυναίκες του μύθου και
της ιστορίας  γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Πυρίκαυστες κουβέντες”  και η
απάντηση των ΕΛΤΑ Αννα Μπουζιάνη Σελ. 9

ΟΗΕ: Θεσμός Διεθνούς Δικαίου ή
ένοχης σιωπής; Ηλ. Σταμπολιάδης Σελ. 9

Ίντερνετ από λάμπες Ηλ. Βενετσάνου Σελ. 10

Εξ Ετιμο-λογίας άρχεσθαι  και Ατιμολο-

γίας  παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Μια περίεργη ιστορία για τη φιλο-
ζωική Κορωπίου Σελ. 11

Διαβάστε ακόμη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρ-

κοπούλου Μεσογαίας, συνεδρίασε εκτά-

κτως την περασμένη Τετάρτη 16/3 με

μοναδικό θέμα την  επανασυζήτηση για

γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Με-

λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.Μ.Π.Ε.) για το ακίνητο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

Ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης απου-

σίαζε (λόγω ανειλημμένων υποχρεώ-

σεων), όπως ελέχθη στο Δ.Σ.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τε-

χνικών Υπηρεσιών  Καβασακάλης Γεώρ-

γιος, ο οποίος εξήγησε ότι το θέμα

επανέρχεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο

μετά τον Μάιο του 2015, με την ίδια ει-

σήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία, τις

απόψεις της οποία υιοθετεί και η Δημο-

τική Αρχή. Στη συνέχεια τόνισε τη δια-

φορά μεταξύ Σ.Μ.Π.Ε. και Μ.Π.Ε.

επισημαίνοντας τη διαφορά στον τρόπο

έγκρισής τους. Στην περίπτωση της

Σ.Μ.Π.Ε. η μόνη διαδικασία που προβλέ-

πεται είναι η δημοσίευσή της στη σελίδα

της Δημόσιας Διαβούλευσης. Δεν προ-

βλέπεται η γνωμοδότηση είτε από το Πε-

ριφερειακό, είτε από το Δημοτικό

Συμβούλιο. 

Επεσήμανε μάλιστα ότι ο Δήμος, τυχαία

πληροφορήθηκε και έπειτα αναζήτησε

τη σχετική δημοσίευση. Δηλώνοντας ότι

τα θέματα που θίγονται είναι σοβαρά

,έθεσε τον προβληματισμό του σχετικά

με τη συμβατότητα των προτεινόμενων

χρήσεων γης με τα σημερινά δεδομένα

και στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δη-

μοτικού Συμβουλίου την από 13-05-2015

Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών επί της Στρατηγικής Μελέ-

της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής

Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου

(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέν-

τρο Μαρκοπούλου», όπου σημειώνονται

τα υπέρ και τα κατά. Όπως:

Η συνολική αξιοποιήσιμη έκταση του Δη-

μοσίου έχει εμβαδόν 1.029.946,02 τ.μ.

Η πρόταση αντιμετωπίζει το ακίνητο ως

μία ενιαία περιοχή η οποία χωρίζεται σε

επιμέρους ζώνες

Οι όροι δόμησης της συγκεκριμένης

ζώνης που ορίζονται με το ΕΣΧΑΔΑ

έχουν σκοπό να δώσουν στο ακίνητο τη

δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω αθλη-

τικών χρήσεων χωρίς όμως να αλλοι-

ώσουν την μέχρι πρότινος ταυτότητά

του. Για τον λόγο αυτό διατηρείται ο

συντελεστής δόμησης σε 0,15 και αυξά-

νεται ο συντελεστής κάλυψης σε 0,15 με

σκοπό να θέσει εφικτή την υλοποίηση

του συντελεστή δόμησης. Με βάση τους

παραπάνω συντελεστές στο σύνολο της

Ζώνης Ι συνολικής έκτασης

305.514,05τ.μ. προκύπτει δυνατότητα

δόμησης και κάλυψης ίση με

45.827,11τ.μ.. Με δεδομένη την  ύπαρξη

υφιστάμενης δόμησης 24.775,28τ.μ. και

κάλυψης 28.632,10τ.μ., οι δυνατότητες

της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση

υπολογίζονται σε 21.051,83τ.μ. υπολει-

πόμενης δόμησης και 17.195,01τ.μ. υπο-

λειπόμενης κάλυψης. Οι δυνατότητες

της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση κρί-

νονται επαρκείς για την ανάπτυξη νέων

αθλητικών χρήσεων και βοηθητικών χρή-

σεων. Στη ζώνη αυτή καθορίζεται γενική

χρήση γης Θεματικό Πάρκο - Εμπορικό

Κέντρο - Αναψυχή (όπως προβλέπεται

στο άρθρου 11 παρ. Β σημείο 1 του

νόμου 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε

με τον Ν. 4092/12) καθ’ οικονομία και

επιτρέπεται:

α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα

παροχής υπηρεσιών

β) Κοινωνική πρόνοια

γ) Γραφεία

ε) Κατοικία

στ) Εκπαίδευση

ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις

η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

θ) Θρησκευτικοί χώροι

ι) Περίθαλψη

ια) Χώροι συνάθροισης κοινού

ιβ) Εστίαση

ιγ) Αναψυκτήρια

ιε) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα)

ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων

ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές

τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές

κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία

δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του

ακινήτου.

Όμως, οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντι-

κοί όροι της ΚΥΑ 109173/11.11.1999, δεν

μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς το

περιβάλλον της περιοχής, με αποτέλε-

σμα να δημιουργούνται σοβαρά περιβαλ-

λοντικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό

απαιτείται η κατάργηση, συμπλήρωση,

τροποποίηση ορισμένων περιβαλλοντι-

κών όρων καθώς και προσθήκη νέων.

Η προτεινόμενη αύξηση του συντελεστή

κάλυψης θα οδηγήσει σε αύξηση των

δομημένων επιφανειών και κατ’ επέ-

κταση σε μείωση της κατείσδυσης του

νερού άρα σε αύξηση της απορροής,

έτσι που τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα

θα γίνουν εντονότερα.

Οι θέσεις συγκέντρωσης των λιμναζόν-

των υδάτων εμπίπτουν στις λεκάνες

απορροής και πλημμύρας των ρεμάτων

Αγίου Γεωργίου και Μαλέξη και επειδή,

η διευθέτηση των ρεμάτων όμως δεν

έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, τα όμ-

βρια ύδατα τόσο του Ολυμπιακού Ιππι-

κού Κέντρου όσο και των γύρω

περιοχών δεν έχουν τελική δίοδο προς

τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, απαραί-

τητη προϋπόθεση πριν την εφαρμογή

του σχεδίου είναι η ολοκλήρωση και η

υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων

βασικών αντιπλημμυρικών έργων.

Δεν αναφέρεται μέσα στη μελέτη πως

θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων

τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής

όσο και κατά τη λειτουργία του

ΕΣΧΑΔΑ. Θα πρέπει να υπολογιστεί ή να

εκτιμηθεί ο όγκος των παραγόμενων

απορριμμάτων και να σχεδιαστεί η δια-

χείριση τους.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράτα-

ξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» Αδάμος Γε-

ώργιος επεσήμανε ότι αφού ο Δήμος

δεν είναι ο ελεγκτικός οργανισμός,

όσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό και

τη χρήση των υδάτων, ποιος παρακο-

λουθεί και ελέγχει; 

Ο επικεφαλής της παράταξης «Διέξο-

δος» Κωνσταντίνος Μεθενίτης ανέ-

φερε ότι ο βιολογικός ουσιαστικά δεν

λειτούργησε ποτέ! Τόνισε δε ότι δεν κα-

τάλαβε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στο

Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και του φαίνε-

ται περίεργο για έναν ιδιώτη να αγορά-

σει μια τόσο μεγάλη έκταση 

Επεσήμανε δε ότι το ΟΙΚ όταν αποκτή-

θηκε είχε κάποια χρήση να προάγει τον

αθλητισμό και τον πολιτισμό. Αυτό κα-

ταστρατηγείται, προϊδεάζοντας ότι ο

συγκεκριμένος χώρος παύει να έχει αρ-

χαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ θα μπο-

ρούσε να δημιουργηθεί κάτι πολύ

αξιόλογο, π.χ. αρχαιολογικού ενδιαφέ-

ροντος, καθιστώντας το Δήμο Μαρκο-

πούλου κέντρο πολιτισμού και

εξόρμησης από όλη την Αττική. Αντί-

θετα, με τον τρόπο που προτείνεται να

χρησιμοποιηθεί, με τη δημιουργία μιας

κλειστής πόλης με περιορισμένη πρό-

σβαση, η όλη διαχείριση φαίνεται να

φεύγει από τα χέρια του Δήμου.

Θεωρεί απαράδεκτο να πωλούνται τα

ακίνητα του δημοσίου, που θα μπορού-

σαν να προσφέρουν χρήματα, για ένα

κομμάτι ψωμί.        Συνέχεια στη σελ. 7

Υπερκέντρο το «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου» 

με εμπορικά καταστήματα και τουριστικά καταλύματα!
Επιφυλάξεις από το Δήμο Μαρκοπούλου
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«Ο ρόλος του διαφωτισμού

στην Ελληνική Επανάσταση»

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προ-

σκαλεί την Πέμπτη 24 Mαρτίου 2016  στην  εκδή-

λωσή του με θέμα: Ο ρόλος του διαφωτισμού
στην Ελληνική Επανάσταση.

Ομιλητής: Βρανάς Γκρέκας (Συγγραφέας – Λογο-

τέχνης - Ερευνητής)

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.

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την  βραβευμένη με Όσκαρ ταινία των συγ-

κλονιστικών ερμηνειών «ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» και η απολαυστική

ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ»,
Προβολές έως Τετάρτη 23 Μαρτίου
« ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» ROOM

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σενάριο: Emma Donoghue

Ηθοποιοί: Brie Larson, Joan Allen, William H. Macy

Βραβευμένη με Oscar® Α΄ Γυναικείου Ρόλου, για την ηθο-

ποιό Brie Larson.

Αυτή η ταινία  είναι βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα

της Έμα Ντόναχιου και αποτελεί ουσιαστικά μια ωδή, στη

δύναμη της αγάπης, η οποία δεν γνωρίζει όρια.

Ο Τζακ είναι πέντε χρονών και ζει στο δωμάτιο με τη μαμά
του. Δεν έχει βγει ποτέ του έξω. Το Δωμάτιο δεν έχει πα-
ράθυρα και η πόρτα είναι πάντα κλειδωμένη. Ανοίγει μόνο
με κωδικό και μόνο τις νύχτες, που ο γέρο-Νικ έρχεται για
να κοιμηθεί με τη μαμά του. Τότε ο Τζακ χώνεται στη φίλη

του, τη Ντουλάπα και μετράει τα «κρακ» του κρεβατιού. Ο
Τζακ και η μαμά του είναι φυλακισμένοι στο Δωμάτιο, αλλά
ο Τζακ το μαθαίνει, όταν πια γίνεται πέντε χρονών! Και
τότε πρέπει να μεταμορφωθεί σε «σούπερ-ήρωα»...
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

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

«Ο ΚΑΛΟΣΑΥΡΟΣ»
Προβολές: 5.30 μ.μ. έως Τετάρτη 23 Μαρτίου
Σκηνοθεσία: Peter Sohn  /  Σενάριο: Meg LeFauve

Τι θα συνέβαινε αν εκατομμύρια χρόνια πριν, ο αστεροει-
δής που άλλαξε για πάντα τη ζωή στη Γη, άλλαζε πορεία
και περνούσε ξυστά, επιτρέποντας στους τεράστιους δει-
νόσαυρους να συνεχίσουν τη ζωή τους; Αυτό είναι ένα
ερώτημα που μόνο η Pixar θα μπορούσε να απαντήσει,
πόσο μάλλον να το κάνει ταινία.  
Σε ένα κόσμο όπου οι δεινόσαυροι δεν έχουν αφανιστεί,
ένας νεαρός Απατόσαυρος με το όνομα Άρλο, γίνεται
φίλος με τον Σπόρο, ένα μικρό αγόρι των σπηλαίων. Μαζί
θα διασχίσουν έναν αφιλόξενο και μυστηριώδη κόσμο. Ο
Άρλο θα μάθει να αντιμετωπίζει τους φόβους του, καθώς
ανακαλύπτει όλα αυτά για τα οποία είναι ικανός.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ\ΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Τηλ.: 22990 23924

“To Δωμάτιο”

«Μικρά όμορφα πλάσματα»

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης σας προ-

σκαλεί την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα

21:00 στην προβολή της ταινίας «Μικρά όμορφα
πλάσματα» Short Term 12

Η Γκρέις είναι μια εικοσάχρονη προϊσταμένη σε ίδρυμα όπου
φιλοξενούνται παιδιά με ανάρμοστη κοινωνική συμπεριφορά.
Είναι παθιασμένη και σκληροτράχηλη, νοιάζεται πραγματικά
για τα παιδιά τα οποία φροντίζει και είναι τρελά ερωτευμένη
με μακροχρόνιο σύντροφο και συνεργάτη της, Μέισον. 

Το δύσκολο παρελθόν της Γκρέις προστιθέμενο στο εκπλη-
κτικό παρόν που ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά της, της
προκαλεί απίστευτη σύγχυση σε συνδυασμό με τον ερχομό
της Τζέιντεν...

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Η πολυδραστική ομάδα τέχνης Fabrica

Athens παρουσιάζει στη σκηνή του

Rabbit Hole, για 12 παραστάσεις,   ένα

από τα σημαντικότερα έργα του Ten-

nessee Williams, "Ξαφνικά Πέρσι το
Καλοκαίρι", 
Στην παράσταση συνδυάζονται πολλά

αντιθετικά στοιχεία, που απογειώνουν

τον χαρακτήρα του έργου, φτάνοντας

σε ένα πρωτότυπο και εξαιρετικά εν-

διαφέρον σκηνικό αποτέλεσμα.

Υποκριτικά, συναντιούνται δύο γενιές

ηθοποιών. Οι νέοι δημιουργοί της Fab-

rica Athens συμπράττουν με τη Μαρία

Αλιφέρη, που ερμηνεύει την Βάιολετ

Βέναμπλ.   

Για τη δημιουργία του σκηνικού συνέ-

πραξαν δύο καλλιτέχνες από διαφορε-

τικές τεχνοτροπίες. Για πρώτη φορά η

tatoo art αναλαμβάνει ρόλο στο ελλη-

νικό θέατρο, καθώς ο tattoo artist Tam

συμπράττει για τη δημιουργία του με

τη ζωγράφο Τάνια Κάκια, σε μία πρω-

τότυπη κατασκευή που πραγματοποί-

ησαν οι Αφοι Αλαχούζοι. 

Τη μουσική για την παράσταση έγραψε

η Ανδρομέδα Σφακιανού ενώ το τελικό

κομμάτι της παράστασης έγραψαν οι

ΕΠΛΚΤ ("Επίλεκτοι"), ένα από τα κυ-

ριότερα συγκροτήματα της under-

ground σκηνής. 

Οι ΕΠΛΚΤ δημιούργησαν και το trailer

της παράστασης, που βασίζεται σε

δικό τους κείμενο. Η μίξη του ήχου

έχει γίνει στο Groundzero Sound & De-

sign, από τα σημαντικότερα στούντιο

στην hip-hop κουλτούρα. 

Η σκηνοθεσία είναι της Φένιας Προβε-

λεγγίου και παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία

Αλιφέρη, Βασίλης Ζώης, Νατάσα

Κούμη, Στέφανος Λώλος, Φανή Μη-

τσοπούλου, Ανδρομέδα Σφακιανού,

Εβίτα Φιτσαντωνάκη.

Θέατρο RABBITHOLE

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο, Αθήνα

Τ.Κ. 104 35

Ημέρα & Ώρες παραστάσεων:

καθε Σαββατό και Κυριακή στις 21:15 

Διάρκεια παράστασης: 105’

Πληροφορίες – κρατήσεις: (+30)

6988032942

Link: official facebook page: 

www.facebook.com/suddenlylastsum-

mer2016/?fref=ts 

‘’First Date’’

Από 28 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15,

η Art and media zone & ο πολυχώρος Αθηναΐς παρουσιά-

ζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα… το musical του

Broadway, ‘’First Date’’, του Austin Winsberg

Βρισκόμαστε σ’ένα εστιατόριο όπου έχει κανονιστεί το τυφλό

ραντεβού ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές. Από τη μια ο

Άαρον, ο κλασικός τύπος του καλού παιδιού που τον έχει εγ-

καταλείψει η γυναίκα του και μετά από πολύ καιρό ο κολλητός

του τον πείθει να πάει σε τυφλό ραντεβού και από την άλλη η

Κάσι, το ανεξάρτητο κορίτσι που γοητεύεται από τα «κακά

αγόρια»...  Θα καταφέρει το ζευγάρι να μετατρέψει ένα κατα-

στροφικό τυφλό ραντεβού σε κάτι ξεχωριστό και μοναδικό που

μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα τους…!

Ημέρες παραστάσεων: Δευτέρα 21:15, Τρίτη 21:15

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Εισιτήρια: 15 € (κανονικό), 10 (φοιτητικό, ανέργων). Για

ομαδικά εισιτήρια  τηλ. του Θεάτρου.

Πολυχώρος Αθηναΐς (Γκάζι). Μετρό Κεραμεικός)

Διεύθυνση: Καστοριάς 34 |  Τηλέφωνο: 210 3480080

“O Αδέσποτος Κώστας”

Το Βιβλιοχαρτοπωλείο

ΠΡΟΦΗ και οι Εκδόσεις

Ψυχογιός παρουσιάζουν

το παιδικιό βιβλίο του

Μάκη Τσίτα “Ο Αδέσπο-
τος Κώστας”, το Σάβ-

βατο 19 Μαρτίου στις

6μ.μ. στο Tennis Club

(Ομιλος Αντισφαίρισης

Κορωπίου).

«Εφηβεία! Εκφοβισμός & βία»

Ομιλία με θέμα μια ιδιαίτερη πτυχή της ζωής των

εφήβων, της βίας, αλλά και τρόπους αντιμετώπισής

τους θα πραγματοποιήσει η ψυχολόγος του Τμήμα-

τος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας

Φύλων του Δήμου 3Β, Μάλεση Γεωργία την Τετάρτη

23 Μαρτίου στις 17:30 στο 1ο Γυμνάσιο Βάρης. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Ξαφνικά Πέρσι Το Καλοκαίρι



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

“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.

“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

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.

Η ΕΥΔΑΠ με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

διοργανώνει στο Ζάπ-

πειο,  την Τρίτη, 22 Μαρ-

τίου 2016, ανοιχτές

για το κοινό εορτα-

στικές εκδηλώσεις

αφιερωμένες στο

νερό με τη συμμε-

τοχή μικρών και με-

γάλων. 

Από το πρωί, οι μα-

θητές Δημοτικών

Σχολείων μέσα από βιω-

ματικά παιχνίδια και δρα-

στηριότητες, που

συνδυάζουν γνώση και

διασκέδαση, θα ταξιδέ-

ψουν στο μαγικό κόσμο

του νερού, αποκαλύ-

πτοντας τα μυστικά και

την ιστορία του.  Πειρά-

ματα, παιχνίδια γνώ-

σεων, προβολές και

άφθονες εκπλήξεις περι-

μένουν τους μικρούς

μας φίλους. 

Οι εκδηλώσεις θα κο-

ρυφωθούν το από-

γευμα με ανοιχτή για

το κοινό συναυλία

της διεθνούς φήμης

σοπράνο  Σόνιας Θε-

οδωρίδου και της Or-

chestra Mobile, με τη

συμμετοχή των χο-

ρωδιών CANTABILE και

CANTABILE JUNIOR του

Δημοτικού Ωδείου Ζω-

γράφου, υπό τη μουσική

διεύθυνση του Θεόδω-

ρου Ορφανίδη.

Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

στο Ζάππειο για μικρούς και μεγάλους
Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ», οργανώνει εκδήλωση

με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης,

την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 και ώρα

19:00, στην αίθουσά της (Λ. Αθηνών - Σου-

νίου 55, κεντρική πλατεία Κερατέας), με

θέμα: «Μαρτυρίες Αγάπης για τον Γιάννη
Ρίτσο» 

Η Πειραματική Σκηνή “ΘΕΣΠΙΣ” της ΧΡΥΣΗΣ

ΤΟΜΗΣ σε διδασκαλία του ηθοποιού και

σκηνοθέτη Κώστα Καστανά, πλαισιωμένη

με τη μουσική του Αλκιβιάδη Κωνσταντό-

πουλου, θα διαβάσει αποσπάσματα από την

ποιητική συλλογή "Μαρτυρίες" του Μεγά-

λου μας Ποιητή.

Η είσοδος είναι ελεύθερη 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ

Η “Εναλλακτική  Δράση” θα

πραγματοποιήσει ξενάγηση

την Κυριακή 27 Μαρτίου,

στον ειδυλλιακό χώρο,

όπου στην αρχαιότητα κυ-

λούσαν  τα νερά τους οι πο-

ταμοί, Ιλισός και  Ηριδανός.

Ανάμεσα στα δύο αυτά πο-

τάμια  που  πήρε το όνομά

του από το ιερό του Λυκείου

Απόλλωνα, ίδρυσε ο Αρι-

στοτέλης τη φιλοσοφική

σχολή του, το περίφημο Λύ-

κειο, το 335 π.Χ, όταν δια-

φοροποιημένος φιλοσοφικά

και ιδεολογικά από τον δά-

σκαλό του, αποχώρησε από

την Ακαδημία  του Πλά-

τωνα. 

Η  Περιπατητική Σχολή του

Αριστοτέλη αποτελεί  έναν

από τους σημαντικότερους

τόπους της ιστορίας του αν-

θρώπινου πνεύματος, και

όπως η Ακαδημία του Πλά-

τωνα ιδρύθηκε μέσα  σε

αθλητικό χώρο εκφράζον-

τας και αυτή το πνεύμα του

“Νους υγιής εν σώματι
υγιεί”. 
Ο αρχαιολογικός χώρος περι-

λαμβάνει την παλαίστρα, για

την προπόνηση των αθλητών

στην πάλη, στην πυγμαχία και

στο παγκράτιο - ένας συνδυα-

σμός πάλης και πυγμαχίας, η

οποία διαρθρώνεται γύρω από

μια αυλή με στοές, πίσω από τις

οποίες αναπτύσσονταν με συμ-

μετρία ορθογώνια δωμάτια. 

Η συνάντηση θα είναι στις

11 π.μ. στη διασταύρωση

Βασ. Σοφίας και Ρηγίλης

μπροστά στη  λέσχη αξιω-

ματικών. 

Δηλώσεις συμμετοχής Γ.

Σούλτος  6906468807  

email ena.drasi@gmail.com

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
Περπατώντας στα αχνάρια των αρχαίων φιλοσόφων

Εκδηλώσεις με τα ΚΑΠΗ των 3Β

Δελτίο Τύπου ελάβαμε από το Δήμο 3Β για τις προ-

γραμματισμένες εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ. Οι εκδηλώ-

σεις που γίνονται μέσα στο Μάρτιο, έχουν ήδη

κλείσει, γι’ αυτό και δεν τις αναφέρουμε, αφού οι

ημερομηνίες για εγγραφές συμμετοχής έχουν εκ-

πνεύσει! Θα έπρεπε να μας είχε σταλεί πολύ νωρί-

τερα.

Οσο για τις εκδηλώσεις του Απριλίου θα επανέλ-

θουμε αναλυτικά.

Μονοήμερη εκδρομή (δωρεάν), Σάββατο 2 Απριλίου

στη Νεμέα, Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου

Εγγραφές: 

Δευτέρα 28 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βάρης

Τρίτη 29 Μαρτίου - έναρξη 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βούλας

Τετάρτη 30 Μαρτίου - 9 π.μ. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης.
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Πεζοπορία στον Εθνικό
Δρυμό Σουνίου

Την Κυριακή 20/3/16 το τμήμα Πεζοπορίας του Αθλητικού

Ομίλου «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» σε συνεργασία με τον

«ΔΙΑΝΘΟ – Φορέας Εθελοντισμού», διοργανώνει και

σας προσκαλεί σε μια πεζοπορία – περιήγηση στον

Εθνικό Δρυμό της Σουνίου στην ενδοχώρα της Λαυρεω-

τικής.

Θα πραγματοποιήσουν την διαδρομή από το εκκλησάκι

της Αγίας Τριάδας στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου με

κατεύθυνση προς την Δυτική Σούριζα, σ΄ένα τόπο γε-

μάτο από μνήμες του χθες όσον αφορά την μεταλλευ-

τική δραστηριότητα των αρχαίων Αθηναίων, Μακεδόνων,

Ρωμαίων, Βυζαντινών, έως και τον 20ο αι. με την Γαλλική

και Ελληνική μεταλλευτική εταιρεία.

Η διαδρομή είναι μια πολύ εύκολη πεζοπορία βαθμού δυ-

σκολίας Α στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και αρ-

χάριοι. Θα δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν τον Εθνικό

Δρυμό του Σουνίου, ο οποίος είναι ένα μέρος με μεγάλο

γεωλογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και να περιηγη-

θούν στα αρχαία μεταλλουργικά εργαστήρια και μεταλ-

λευτικά έργα στην κοιλάδα της Σούριζας, εντός του

Εθνικού Δρυμού Σουνίου.

Απαραίτητος εξοπλισμός:

• Κλειστό παπούτσι

• Μακρύ παντελόνι

• Καπέλο

• Νερό

• Σνακ (σάντουιτς – σοκολάτα – φρούτο)

• Προαιρετικά να έχετε μαζί σας όσοι διαθέτετε ένα

φακό (χειρός ή κεφαλής)

Σημείο συνάντησης την Κυριακή 20/3 στις 08:45 το πρωί

στο Δημοτικό Παρκινγκ Κερατέας (οδός Φειδίου & Κυ-

πρίων Αγωνιστών) και μετάβαση με τα αυτοκίνητά μας

στο φυτώριο του Δίανθου στο Λαύριο (ακολουθεί χάρτης

της διαδρομής – να είμαστε Λαύριο έως στις 9:15).

Εκεί θα μας περιμένουν μέλη του Δίανθου για να αναχω-

ρήσουμε όλοι μαζί για το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.

• Ώρες πορείας περίπου 3 (επιστροφή περίπου στις

13:00)

• Βαθμός δυσκολίας Α.

• Ελεύθερη συμμετοχή (χωρίς κόστος)

Παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεσή σας για συμμε-

τοχή στο τηλ.: 2299068314 έτσι ώστε να γνωρίζουμε τον

αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail): aonikiker-

ateas@gmail.com 

http://www.aonikikerateas.gr

Με αφορμή το προσφυγικό

ζήτημα και την επιτακτική

ανάγκη των συνανθρώπων

μας για μια αξιοπρεπή δια-

βίωση, ιδιαίτερα μετά την

εγκατάστασή τους στην

Ανατολική Αττική, πάρα

πολλοί Δήμοι συγκεντρώ-

νουν τρόφιμα, φάρμακα και

είδη πρώτης ανάγκης για

τους πρόσφυγες που φιλο-

ξενούνται στην περιοχή

μας.  Τα είδη συγκεντρώ-

νονται στο χώρο της κατα-

σκήνωσης του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης και

στο Δήμο Παλλήνης για κά-

ποιους που δεν μπορούν να

φτάσουν στο Λαύριο.

Σαρωνικός, Λαυρεωτική,

Παλλήνη, Βάρη, Βούλα,

Βουλιαγμένη και άλλοι.

Τα είδη που προσφέρονται:

• Τρόφιμα: Δημητριακά, ζά-

χαρη, μπισκότα, κράκερς,

χυμούς, σταφίδες, ξηρούς

καρπούς, νερό σε συσκευα-

σία των 500gr (ατομικό) και

γάλα εβαπορέ.

• Βρεφικά είδη: Βρεφικό

γάλα (σκόνη), έτοιμες παιδι-

κές τροφές, κρέμες

(σκόνη), πάνες, μωρομάν-

τηλα, θερμούς και μάρσι-

πους αγκαλιάς (για

μεταφορά βρεφών).

• Είδη προσωπικής υγιει-

νής: σερβιέτες, χαρτομάν-

τιλα, οδοντόπαστες,

οδοντόβουρτσες, σακούλες

σκουπιδιών, απολυμαντικά,

πλαστικά πιάτα, πιρούνια,

κουτάλια και ποτήρια.

• Φάρμακα: παυσίπονα, αν-

τιφλεγμονώδη, αντιβιώσεις

και αντιβηχικά.

• Είδη ρουχισμού: Κουβέρ-

τες, πετσέτες, κάλτσες και

καπέλα.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη

διαχείριση της προσφυγικής κρίσης,

ήδη εδώ και λίγες ημέρες λειτουργούν

τρεις χώροι υποδοχής και προσωρινής

φιλοξενίας προσφύγων στην Ανατο-

λική Αττική στους οποίους φιλοξε-

νούνται 1.080 περίπου άτομα, μεταξύ

των οποίων και πολλά παιδιά. 

Πρόκειται για τις κατασκηνώσεις του

Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη (Ζούμ-

περι) όπου φιλοξενούνται αυτή τη

στιγμή 20 οικογένειες (100 άτομα), το

Στρατόπεδο της Μαλακάσας όπου

έχουν εγκατασταθεί 700 περίπου πρό-

σφυγες και στις κατασκηνώσεις του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη

Λαυρεωτική όπου φιλοξενούνται 280

Σύριοι πρόσφυγες. 

Την ευθύνη της λειτουργίας των χώρων

έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το

οποίο σε συνεργασία με την Περιφερει-

ακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, τις δη-

μοτικές αρχές και αλληλέγγυους

(εθελοντικές οργανώσεις, εθελοντικές

ομάδες κατοίκων) που δραστηριοποιούν-

ται στις τρεις περιοχές αλλά και την

Ανατολική Αττική γενικότερα, έχουν

αναλάβει την υποδοχή των προσφύγων

και τον συντονισμό της διαδικασίας εγ-

κατάστασης και διανομής τροφίμων και

ειδών πρώτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης

Λουκάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Πέ-

τρος Φιλίππου, από την πρώτη στιγμή

που έφτασαν οι πρόσφυγες ήταν εκεί

συντονίζοντας τη διαδικασία της εγκα-

τάστασης και της διανομής τροφίμων.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής δήλωσε

σχετικά: «Η  κατασκήνωση αυτή έχει

καλές συνθήκες διαβίωσης, δεδομέ-

νου ότι δεν υπάρχουν σκηνές, αλλά

μόνιμα σπιτάκια. Η δε αλληλεγγύη των

πολιτών αλλά και των όμορων δήμων

είναι συγκινητική και ταυτόχρονα απα-

ραίτητη, ώστε να διαχειριστούμε με

την απαραίτητη ευαισθησία και ανθρω-

πιά το μείζον αυτό θέμα.

Την ευθύνη για την καταγραφή και την

κάλυψη των βασικών αναγκών των

προσφύγων έχει το Πολεμικό Ναυτικό.

Εμείς ως ενεργή κοινωνία πολιτών, ως

Δημοτική Αρχή  θα κινητοποιηθούμε

προκειμένου η φιλοξενία να είναι αξιο-

πρεπής, όπως αρμόζει σε πρόσφυγες,

όπως αρμόζει σε συνανθρώπους».

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής

Αττικής απευθύνει κάλεσμα σε όλους

τους κατοίκους που επιθυμούν να προ-

σφέρουν, ώστε να εξασφαλιστεί μια

ανθρώπινη και αξιοπρεπής φιλοξενία

για τους πρόσφυγες στις τρεις αυτές

δομές μέχρι να καταστεί δυνατή η με-

τακίνησή τους στον προορισμό που

επιθυμούν,  ότι για τον σκοπό αυτό θα

συγκεντρώνονται τρόφιμα και άλλα

είδη πρώτης ανάγκης αλλά και φάρ-

μακα στις εγκαταστάσεις της Περιφε-

ρειακής Ενότητας στην Παλλήνη. 

Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες ανάγ-

κες εντοπίζονται σε σκεπάσματα (κου-

βέρτες, παπλώματα κ.α.) και νερό.

Σύντομα θα δημοσιευθεί επίσημη ανα-

λυτική κατάσταση με τις ακριβείς

ανάγκες και για τους τρεις χώρους

προσωρινής φιλοξενίας στην Ανατο-

λική Αττική. 

Τρία κέντρα προσωρινής φιλοξενίας 

προσφύγων στην Ανατολική Αττική
Νέα Μάκρη, Μαλακάσα και Λαυρεωτική

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

«Οχι στην Ευρώπη Φρούριο»

H E’ EΛΜΕ Ανατ. Αττικής και ο Σύλλογος Δασκά-

λων «Αλ. Δελμούζος» και το «Στέκι της Παλλήνης»

οργανώνουν  εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Οχι

στην Ευρώπη Φρούριο» με πολλούς ομιλητές.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 7

μ.μ. στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης (Λεωφ. Μαραθώνος)

O Δήμος Μαρκοπούλου

στέλνει βοήθεια στη Λέσβο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, διοργανώνει δράση Αλληλεγ-

γύης, αυτή την Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00

– 15:00, στην είσοδο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, εκ-

φράζοντας έτσι, την έμπρακτη συμπαράστασή του στον

Δήμο Λέσβου, για το δύσκολο έργο αντιμετώπισης της

ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει. 

Κατόπιν επικοινωνίας, με τους υπεύθυνους της Κοινωνι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, υποδείχθηκαν τα πα-

ρακάτω είδη, σύμφωνα με τις ελλείψεις της τρέχουσας

περιόδου:

• Ανδρικά ρούχα: φόρμες, παντελόνια, φούτερ, κάλτσες.

• Παπούτσια: αθλητικά ή μπότες.

• Τρόφιμα: ζυμαρικά, όσπρια, φρυγανιές, μπισκότα,

κρουασάν και παιδικές τροφές.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες από τους Δήμους 
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Στη Βουλιαγμένη η παρέλαση

της 25ης Μαρτίου

Η γιορτή της 25η Μαρτίου στο Δήμο 3Β θα γίνει

φέτος στη Βουλιαγμένη, αφού ο Δήμος έχει απο-

φασίσει οι παρελάσεις να μετακινούνται στις δημο-

τικές κοινότητες.

Η συγκέντρωση θα γίνει στο χώρο του μνημείου

στην πλατεία Νυμφών στις 10.30 κλαι η παρέλαση

θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί επί της Λεωφόρου

Αθηνάς. 

Στις 12.30 θα εμφανιστούν παραδοσιακοί χοροί

στην πλατεία της 24ης Ιουλίου (Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης).

“Το πυρπολικό, το μπουρλότο

της επανάστασης του 1821» 

Στις 6 το απόγευμα θα γίνει ομιλία στην αίθουσα

“Ιωνία” (δίπλα από το δημαρχείο στη Βούλα), με

θέμα: “Το πυρπολικό, το μπουρλότο της επανάσγ-
τασης του 1821» από τον Δρ Διεθνούς Ναυτιλίας

Αντώνη Σορώτο.

O Δήμος Μαρκοπούλου

στο Metropolitan Expo

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Μαρκοπούλου συμμετέ-

χει σε Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, στο

χώρο Metropolitan Expo, δίπλα στον Διεθνή Αερο-

λιμένα Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος», που θα

πραγματοποιηθεί από το Σάββατο, 19, έως και τη

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016, 

Η FOOD EXPO Greece είναι η μεγαλύτερη Διεθνής

Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική

Ευρώπη, εκτείνεται σε 35.000 τ.μ., με 900 εκθέτες,

όπου αναμένονται 40.000 Έλληνες και ξένοι επι-

σκέπτες.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Δημοτική Επιτροπή

Αγροτικής Ανάπτυξης, προσκαλούν τους παραγω-

γούς, επιχειρηματίες και κάθε ενδιαφερόμενο, να

δώσουν το παρόν στη διεθνή Έκθεση και να επισκε-

φθούν το Περίπτερο του Δήμου, στην Αίθουσα

(Hall) 4, Περίπτερο (Stand) A19, που αποτελεί μια

σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και προβολής, για

τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας.

Για δωρεάν προσκλήσεις, μπορείτε να απευθυν-

θείτε στον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του

Δήμου (2ος όροφος Δημαρχείου Μαρκοπούλου),

Δήμο Μπάτρη, τηλ. 22990 20104, μέχρι τη 1.00 μ.μ.

της Παρασκευής, 18 Μαρτίου 2016.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας Έκθεσης:

Σάββατο 19/3/: 10.00 π.μ. – 7.30 μ.μ.

Κυριακή 20/3:  10.00 π.μ. – 7.30 μ.μ.

Δευτέρα 21/3:  10.00 π.μ. – 7.00 μ.μ.

Συνέχεια από τη σελ. 3

Η Επικεφαλής της Δημοτικής Παρά-

ταξης «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ»  Θάλεια

Μπέη επεσήμανε πως: αυτό που
ουσιαστικά μας ζητείται σήμερα
είναι να συμφωνήσουμε, ούτως
ώστε από αύριο οι νέοι ιδιοκτήτες
να διαλαλούν ότι η κοινωνία του
Μαρκοπούλου παρείχε τη σύμφωνη
γνώμη». Ως παράταξη αρνείται να

συμμετέχει σ’ αυτήν την κάλυψη,

αφήνοντας το Μαρκόπουλο να φυ-

τοζωεί. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαί-

τερη σημασία στο νερό, στα

αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως να

γίνει τροποποίηση του αρ. 7 του

Ν.3342/2005, ώστε να διεκδικεί ο

Δήμος μας τα δημοτικά τέλη.

Αυξάνει το συντελεστή κάλυψης

από 0,10 σε 0,15 ώστε να επιτρέψει

την οικοδόμηση επιπλέον 21.051 τ.μ.

από την υφιστάμενη κατάσταση.

Αντίθετη στην επένδυση δήλωσε

και η Επιτροπή Αγώνα με το μέλος

της Τουλγαρίδη με επιστολή που

κατετέθη στο προεδρίο, στην οποίο

επισημαίνεται κυρίως ότι: «Προσθέ-
τει νέες “χρήσεις γης“ οι οποίες πε-
ριγράφονται γενικόλογα και
αφήνουν τη δυνατότητα να υλοποι-
ηθούν κάθε είδους επενδυτικά
σχέδια με πυρήνα Ξενοδοχεία 5
αστέρων, καταστήματα, γήπεδα

γκολφ και πολλά άλλα.
Καταλήγει δε ότι: ...Έχουν τεράστια
ευθύνη ο Δήμος Μαρκοπούλου και
η Περιφέρεια Αττικής ΑΝ ΕΓΚΡΙ-
ΝΟΥΝ ΤΗ ΣΜΠΕ καθώς αποδέχον-
ται, συγκαλύπτουν και προωθούν
τα κάθε είδους ιδιωτικά συμφέ-
ροντα και υλοποιούν τις απαιτήσεις
του Μνημονίου της ΕΕ και των θε-
σμών σε βάρος των κατοίκων του
Δήμου Μαρκοπούλου, των γύρων
δήμων και του περιβάλλοντος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού

άκουσε την εισήγηση του Αντιδη-

μάρχου Γεωργίου Καβασακάλη,

έλαβε υπόψη και την από 13-05-

2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τε-

χνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις

του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010

και τις διατυπωθείσες απόψεις των

μελών αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμ. Απoφ. 87/2016

H απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου είναι ένας προβληματισμός σε

κάθε μορφή ανάπτυξης και τα προ-

βλήματα που συμπαρασύρει. Ουσια-

στικά είναι Πυθιακή, γιατί δεν λέει

ούτε ναι  στην μελέτη ούτε όχι. 

Ή λέει ναι με προϋποθέσεις σοβαρές.

Επισημαίνει τις παθογένειες που θα

προκύψουν από το έργο και βέβαια

θέτει ως όρο απαράβατο ότι η μετα-

βίβαση αυτή του ακινήτου, δεν θα

συμπαρασύρει το χαρακτηρισμό ως

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ», με την

απαλλαγή καταβολής δημοτικών

φόρων και τελών του αρ. 7 του

Ν.3342/2005 «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που πε-

ριλαμβάνει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέν-

τρο υπάρχει ένα συγκρότημα

στάβλων αποτελούμενο από 5 ενό-

τητες, χωρητικότητας 280 αλόγων,

συνολικού εμβαδού 9.171τ.μ., όπου

θα πρέπει να γίνεται καθημερινή αλ-

λαγή στρωμνής.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία που

υπάρχει στα αρχεία του Δήμου Μαρ-

κοπούλου δεν επετράπη η εγκατά-

σταση μονάδας συγκέντρωσης της

στρωμνής δίπλα στο βιολογικό καθα-

ρισμό, διότι σύμφωνα με τα ανεμολο-

γικά στοιχεία του μετεωρολογικού

σταθμού Μαρκόπουλου επικρατούν

βόρειοι άνεμοι όλο το έτος. Θα πρέ-

πει είτε να χωροθετηθεί και να κατα-

σκευαστεί κατάλληλος χώρος για τη

συγκέντρωση της στρωμνής σε άλλη

θέση από αυτή που προβλεπόταν αρ-

χικά, είτε να συλλέγεται και μεταφέ-

ρεται από κατάλληλα αδειοδοτημένη

εταιρεία.

― Θα πρέπει στη ΜΠΕ, να αποσαφη-

νιστεί ποιος θα είναι ο αρμόδιος για

την λειτουργία, επίβλεψη, συντή-

ρηση και φύλαξη της μονάδας βιολο-

γικού καθαρισμού.

― Η επεξεργασία της παραγόμενης

από τον βιολογικό καθαρισμό, λά-

σπης  θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο

τρόπο, ώστε να είναι πλήρως σταθε-

ροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί

κατάλληλα, είτε σε λειτουργούντα

χώρο διάθεσης απορριμμάτων, είτε

στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους.

― Οι θέσεις συγκέντρωσης των λι-

μναζόντων υδάτων εμπίπτουν στις

λεκάνες απορροής και πλημμύρας

των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου και Μα-

λέξη. Επειδή όμως η διευθέτηση των

ρεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι

σήμερα, τα όμβρια ύδατα τόσο του

Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου όσο και

των γύρω περιοχών δεν έχουν τελική

δίοδο προς τη θάλασσα. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση

πριν την εφαρμογή του σχεδίου είναι

η ολοκλήρωση και η υλοποίηση των

ήδη προγραμματισμένων βασικών

αντιπλημμυρικών έργων.

― Στη ζώνη (Ι) ζώνη θεματικού πάρ-

κου - εμπορικού πάρκου - αναψυχής

επιτρεπτές χρήσεις είναι όπως περι-

γράφονται παραπάνω. Θα πρέπει

όμως να αποσαφηνιστεί στα πλαίσια

της ΜΠΕ, τι δυναμικότητας εγκατα-

στάσεις θα επιτρέπονται.

― Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία

αστικής συγκοινωνίας και η επέκταση

του προαστιακού σιδηροδρόμου.

― Οι προτεινόμενες χρήσεις που πε-

ριγράφονται στη μελέτη θα πρέπει

να συσχετιστούν με την μελέτη ανα-

θεώρησης του ΓΣΠ.

― Η εν γένει πρόθεση του Δήμου

είναι, η οποιαδήποτε επένδυση στο

Ολυμπιακό Ακίνητο να έχει χρήση

αντισταθμιστικών (θέσεις εργασίας,

παροχή χώρου για χρήση σχολικής

στέγης κλπ).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κων/νος Με-

θενίτης   και Θάλεια Μπέη καταψήφι-

σαν τη μελέτη. 

Υπερκέντρο το «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου» 

με εμπορικά καταστήματα και τουριστικά καταλύματα!
Επιφυλάξεις από το Δήμο Μαρκοπούλου

Η διαχείριση του νερού
και η σημασία της
στην αλυσίδα της 
λειτουργίας των 
ανθρωπογενών 

οικοσυστημάτων

Τα Διοικητικά Συμβούλια του ΠΑΚΟΕ,

ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ,

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΕΝ, με την ευκαιρία

της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, ορ-

γανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Η δια-
χείριση του νερού και η σημασία
της στην αλυσίδα της λειτουργίας
των ανθρωπογενών
οικοσυστημάτων» η οποία θα πραγ-

ματοποιηθεί την Τρίτη 22-03-2016

από τις 16:00-21:00 στο χώρο του

«Οδοιπορικού στην Παλιά Αθήνα»

Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης

στο Θησείο.
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Κατά την εποχή  της ακμής της Αθηναϊκής

Δημοκρατίας στην ανδροκρατούμενη κοι-

νωνία της, η γυναίκα βίωνε τον δικό της

αποκλεισμό. Ιδιαίτερα έντονα το φαινό-

μενο αυτό, έδειχνε την μεσαία και ολιγό-

τερο την  πιο πάνω τάξη του γυναικείου

φύλου.  

Φαίνεται  όμως, ότι στις  χαμηλότερες κοι-

νωνικές τάξεις, ο θηλυκός  πληθυσμός

λειτουργούσε σε μια αντίθετη από την πα-

ραπάνω συχνότητα, όπου  εδώ μια  χαλα-

ρότητα  και ανοχή στη δημόσια εμφάνιση,

φαινόταν να επικρατεί λόγω της ανάγκης

σε μια επιβίωση.

Από την άλλη μεριά  πάλι,  στην ίδια κοι-

νωνία, το  κατ΄ έθος “ξεπόρτισμα” και  η

προκλητική δημόσια παρουσία και προ-

βολή, ανήκε ως ίδιο και ξεχωριστό προνό-

μιο  των  εταιρών, ενίοτε δε  και  των

παλλακίδων ή και “κοινών  και επί χρήμασι

εκδιδομένων γυναικών”, αλλά και όλων

αυτών των  θηλυκών, των εν παντί τρόπω

υποκειμένων σε σαρκική συναλλαγή.   

Τουναντίον στη Σπάρτη, όπου και το δωρικό

στοιχείο είχε ριζώσει και επικρατούσε, τα

πράγματα έτρεχαν επάνω σε μια  άλλη

βάση. Η γυναίκα απόλυτα γυμνασμένη

ζούσε ελεύθερη και  απαλλαγμένη από

κάθε περιοριστικό ταμπού. Παράδειγμα  οι

νεαρές έφηβες της Σπάρτης,  οι οποίες ως

εν αφελεία κυκλοφορούσαν  ημίγυμνες, εξ

ού  και “φαινομηρίδες” τις ονόμαζαν. Στο

στίβο και στις αθλοπαιδιές, γράφεται μάλι-

στα, πως   αυτές “τα πέταγαν όλα έξω” και

όλα σε μια γυμνή παρουσία. Για την κοινω-

νία λοιπόν της   Σπάρτης, οι  τυχόν προκα-

ταλήψεις και αναστολές, ρίχνονταν στον

Καιάδα  σαν   Ιωνικές καταβολές.

Σε μια   πιο παλιά ακόμη εποχή, την ομη-

ρική εποχή, τα πράγματα φαίνεται ότι

είχαν μια άλλη μορφή.  Το γυναικείο φύλο

δέσποζε πρωτοσέλιδο σε θαυμασμό,  με

άλλο όμως νοηματικό περιεχόμενο από ότι

συμβαίνει  σήμερα. Κλυταιμνήστρα και

Ελένη, σε ετεροθαλή αδελφική  παρουσία,

βίωναν, η μία την προσωπική της  τραγικό-

τητα, η δε άλλη μια σχέση μοιραία και αμ-

φιλεγόμενη.   Η Ιφιγένεια προβάλλεται ως

η σκοπιμότητα της θυσίας, η Αντιγόνη

υμνείται για το σθένος  και τις αρχές της,

η Ηλέκτρα για  το άσβηστο μίσος εκδίκη-

σης,  Εκάβη και Ανδρομάχη για το υψηλό-

φρον ανάστημα, και το κατάντημά τους το

θλιβερό.  Η Κασσάνδρα, βιασμένη σωμα-

τικά και απόλυτα αισχρά από τον κατα-

κτητή, δείχνεται τραγική  στο αποτρόπαιο

σκηνικό της αιχμαλωσίας και οι νεαρές ιε-

ρέως κόρες, Χρησηΐδα και Βρησηΐδα, πιό-

νια  στο ανταλλακτικό παιχνίδι του

σκλαβώματος των κορμιών.  Και τελικά ή

Πηνελόπη έρχεται να χαριεντίζεται ανερυ-

θρίαστα  κάτω από το βλέμμα του ανήλι-

κου γυιού της,   με επίδοξους εραστές,  και

να κερδίζει, σκόπιμα και διαχρονικά για τη

μαθητιώσα νεολαία, το έπαθλο της “πιστής

συζύγου”.  

Στην  Ησιόδεια θεογονία, η αφήγηση δίνε-

ται  στο  βίο της Μήτιδας, η οποία μάχεται

και διεκδικεί τα πρωτεία του γυναικείου

φύλου της,  ανάμεσα στην ανδροκρατού-

μενη κοινότητα των θεών. 

Στη μυθολογική εξιστόρηση του Ησιόδου,

η Μήτις δίνει στη γυναικεία ύπαρξη, τον

πρώτο αγωνιστικό ρόλο με τη συμβολή

της στην αποκατάσταση της εξουσίας του

Δία επί των άλλων θεών. Του παρέχει ως

τρομερό όπλο τον κεραυνό, γίνεται δε  η

πρώτη του γυναίκα  ως ερωμένη,  μα και

του προμηθεύει ισχυρό εμετικό  φάρμακο,

για να το δώσει δολερά  και να το πιεί  σαν

φιλτρο τονωτικό ο πατέρας του  ο Κρόνος,

και να ‘’ξεράσει’’ τα δικά του παιδιά που κα-

τάπινε, και τα κρατούσε στο στομάχι του

φυλακισμένα  για να μην του πάρουν την

εξουσία.  Με τον έμετο,  αυτά, θεοί και

θεές όλα,  παιδιά του Κρονίδη   και αδέλ-

φια του Δία,  βγήκαν ζωντανά  και συμπα-

ραστάθηκαν στον Δία λίγο  αργότερα,  για

να νικήσει τους Τιτάνες.

Η Μήτις,  κατά τον μύθο  ήταν κόρη του

Ωκεανού και της Τηθύος, της Τιτανίδας

που δήλωνε τη βλάστηση της θάλασσας.

Αυτή  ήταν γνωστή για τη σοφία της και τη

σύνεση, αλλά και για την πανουργία και

δολιότητα της. Η Μήτις σαν ερωμένη

έμεινε έγκυος  από τον Δία. Ο Δίας όταν

το έμαθε, φοβήθηκε μήπως γεννήσει γυιό

και χάσει το θρόνο του. Γι΄αυτό  και την

κατάπιε ζωντανή. Αυτή   μέσα στην κοιλιά

του κυοφορούσα, δεν άντεξε και πέθανε,

ενώ αυτός πρόλαβε  εν τω μεταξύ  και

απομύζησε   τη δική της σοφία, σύνεση και

ευελιξία.  Αλλά  το έμβρυο, παρ΄όλα

ταύτα  επέζησε και  ζωντανό μεγάλωνε και

μάλιστα  επικίνδυνα, αλλά  τώρα μέσα στο

κεφάλι του.   Τόσο που σε κάποια στιγμή ο

Δίας  σε  απόγνωση, κάλεσε τον Ήφαιστο

για βοήθεια.  Αυτός με ένα τσεκούρι τού

το έβγαλε. Και  κατά τον μύθο τότε από το

κεφάλι Δία σε τρίτη  γέννα,  βγήκε   η Τρι-

τογενής θεά Αθηνά. Βγήκε μια  ολόκληρη

Αθηνά,  όμορφη και πάνοπλη με ασπίδα

όπως την ξέρομε, με κληρονομημένα τα

χαρακτηριστικά της σοφής, πανέξυπνης

πονηρής και πανούργας  γυναίκας.

Με  εφόδια τα προσόντα αυτά, η θεά

Αθηνά μπαίνει στην παλαίστρα της ανδρο-

κρατούμενης  κοινότητας των θεών και

διεκδικεί  μα και απαιτεί τα καταπατημένα

δικαιώματα του γυναικείου φύλου  της.

Ενας απλός μύθος που δείχνει όλη την κα-

ταπίεση της γυναίκας,  σε μια πορεία και

φθορά και  μάχη που συνεχίζεται ακόμα.

Στον αρχαίο μύθο, μια μάχη  αλληγορική,

για να παρθεί  η κοινωνία από τη βία του

άνδρα και την πατριαρχία και να επανέλθει

στη μητριαρχική  ευημερία  που γνώρισε η

Μινωική Κρήτη. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Βοηθήματα. 

1) Στ. Δεληκωστόπουλου: “Η Γυναίκα όταν χτιζό-
ταν ο πολιτισμός”, εκδ. Λιβάνη   

2) Ησίοδος: “Θεογονία”, εκδ. Ζήτρος 

3) G . Houtzaker: “Ελληνική Μυθολογία”, εκδ.  Κα-

ρακωτσόγλου   

4) J. P. Vernant: ‘’Ανάμεσα στον Μύθο και την Πο-
λιτική’’, εκδ. Σμίλη

5) H. Blanck: “Εισαγωγή στην Ιδιωτική ζωή των Αρ-
χαίων Ελλήνων και Ρωμαίων”, εκδ. ΜΙΕΤ  

6) Eva Cantarella: “Οι Γυναίκες της Αρχαίας Ελλά-

δας”, εκδ Παπαδήμα 

7) Εγκυκλ. “Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα”
8) Εγκυκλ. ‘’Ηλιος’’

Μήτις και γυναίκες του μύθου 

και της ιστορίας στην αρχαία Ελλάδα

Το κλείσιμο των συνόρων,
αποτελεί την επίσημη 
πολιτική της ΕΕ

Είναι γεγονός, ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε αδιέ-

ξοδο, λόγω δικών της κακών επιλογών, αυτό την

αναγκάζει, να καταφύγει σε απαράδεκτα παζάρια,

έτοιμη να ανταλλάξει το “προσφυγικό”, ή με διευ-

κολύνσεις στην αξιολόγηση ή, με κάποια πρόσθετη

οικονομική ενίσχυση. Αυτό είναι, ό,τι χειρότερο για

τον Ελληνικό Λαό. 

Ήδη το κλείσιμο των συνόρων, αποτελεί την επί-

σημη πολιτική της ΕΕ, αλλά και τα κυριαρχικά δι-

καιώματα της Χώρας μας, πάνε “περίπατο” μετά

την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, και την προ-

κλητική στάση της ΕΕ υπέρ της Τουρκίας. Μεγάλη

η ευθύνη της Κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων

πλην ΚΚΕ, που υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν

της σύσκεψης πολιτικών αρχηγών. Tραγικό πολι-

τικό λάθος, η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, διότι

το Προσφυγικό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα,

και η Τουρκία θα βρει πάτημα να αρχίσει πάλι να

“φωνάζει” για κυριαρχικά δικαιώματα βοηθούμενη

από τη ΝΑΤΟική  λύκο-συμμαχία, η οποία δεν ανα-

γνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο θεωρώντας το ενιαίο

επιχειρησιακό χώρο.

Όμως όλα αυτά (και τα χειρότερα που είναι μπρο-

στά μας) είναι αποτέλεσμα των επιλογών της Κυ-

βέρνησης, και των άλλων κομμάτων πλην ΚΚΕ που

διαφωνούν συμφωνώντας σε όλα, άρα, το “παρα-

μύθι” ότι, “έξω από την ΕΕ υπάρχει μόνο κατα-

στροφή” είναι “παραμύθι”. Δηλαδή πόσο ποιο

χειρότερα μπορούν να είναι τα πράγματα, από

αυτά που βιώνει η Χώρα μας σήμερα, ως μέλος της

ΕΕ;;      

ΜΕΣΑ ή ΕΞΩ από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ;;

Νίκος Γεωργόπουλος
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“Πυρίκαυστες” κουβέντες
από τον Κώστα Ζουράρι

Περί “Μακεδονίας”

Ο συνεργαζόμενος με τους ΑΝΕΛ βουλευτής Α' Θεσ-

σαλονίκης, προερχόμενος από το κόμμα “Πυρίκαυστος

Ελλάδα”, τόνισε σε συνέντευξή του στο radio1d.gr, ότι

ο Υπουργός Γιάννης Μουζάλας δεν χρειάζεται ούτε να

παραιτηθεί, αλλά ούτε καν να ζητήσει συγγνώμη για μια

γκάφα, για ένα γλωσσικό ολίσθημα, για μια ανοησία.

Η "γκάφα" του κ. Μουζάλα οφείλεται στην κόπωση αλλά

και στις συνεχείς επαφές του υπουργού με την Υπάτη

Αρμοστεία του ΟΗΕ και τους παράγοντες των Βρυξελ-

λών, οι οποίοι συστηματικά αποκαλούν "Μακεδονία" τα

Σκόπια. Το θέμα δεν είναι ο κ. Μπουζάλας που έκανε

ένα ολίσθημα. Την ελληνική θέση την αποδυναμώνει  η

ελεεινή πολιτική της Ελλάδας επί 25 χρόνια, που δεν

κατήγγειλε ποτέ την "Ενδιάμεση Συμφωνία" και δεν

υποχρέωσε τους Ευρωπαίους να αποκαλούν τα Σκόπια

με το προσωρινό επίσημο όνομα, δηλαδή "FYROM".

Όποιος παραχωρεί όνομα, εκχωρεί έδαφος.

σ.σ. Δεν μοιάζει να είναι “γλωσσικό ολίσθημα”  του

Μουζάλα. Γιατί όταν στη ρίμη του λόγου σου λές κάτι

που σου ξεφεύγει, αμέσως το διορθώνεις· κάτι που

δεν έκανε ο Υπουργός. Αλλά και ο δημοσιογράφος

το πέρασε “αβρόχοις ποσίν”. Τσίμας είναι αυτός!

Ευθύνες σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

Eυθύνες έχουν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και η Ελ-

λάδα για το προσφυγικό, έριξε ο Κ. Ζουράρις, αλλά πρέ-

πει να γίνει σωστά ο επιμερισμός των ευθυνών.

Κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για

την κακή κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και γε-

νικότερα σημειώνοντας:

Αν δείτε τη σύνθεση των στρατευμάτων, της 4ης Σταυ-

ροφορίας των ευρωπαϊκών κρατών, που καταλαμβά-

νουν τον Απρίλιο του 1204 την Κωνσταντινούπολη και

εξαφανίζουν τότε την πιο πολιτισμένη πόλη του πλα-

νήτη με το μεγαλύτερο πολιτισμό, τα μεγαλύτερα κει-

μήλια, τις βιβλιοθήκες. Ποιοί; το σημερινό ΝΑΤΟ! Αν

δείτε τη σύνθεση των στρατευμάτων, θα δείτε ότι ξεκί-

νησαν από τις Βρυξέλλες

Βλέπετε η ιστορία έχει αργούς ρυθμούς και εμμονές...

Κεμαλική συμμορία είναι το ΝΑΤΟ.
Συνέντευξη στο radio1d.gr, εκπομπή "Οι Απέναντι" 

Ανδρέας Σταματόπουλος και Σάκης Αποστολάκης

https://www.youtube.com/watch?v=ckzIJmkTKpA

Η απάντηση των ΕΛΤΑ
Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο μας παράπονο

Βουλιαγμενιωτών ότι έκλεισε το Γραφείο των ΕΛΤΑ

και δεν υπάρχει και κάποιο ταχυδρομικό κουτί για να

μην τρέχουν στη Βούλα.

Οπως μας ενημέρωσε αρμοδίως, όμως, ο Γ. Τσου-

ρουπάκης, υπάρχουν 4 ταχυδρομικά κουτιά στη Βου-

λιαγμένη. Συγκεκριμένα:

1. Ιάσονος και Ερμού

2. Πλατεία Αίγλης

3. Θησέως (δίπλα στο πάρκινγκ)

4. Αγ. Νικόλαος στο Divani

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Όταν ένας κοινά αποδεκτός θεσμός νομοθετεί για κανόνες

δικαίου είναι λογικά αυτονόητο ότι πρέπει να έχει και την

εξουσία να επιτηρεί και να επιβάλει την εφαρμογή τους.

Ένας τέτοιος κανόνας είναι και αυτός που επιβάλει την

αποδοχή των προσφύγων μίας εμπόλεμης χώρας όπου η

ζωή τους κινδυνεύει και ο κανόνας αυτός εμπίπτει στις αρ-

μοδιότητες του ΟΗΕ.

Η εμπειρία δείχνει ότι ο ΟΗΕ δεν έχει καμία δυνατότητα να

επιβάλει την τήρηση του κανόνα για την αποδοχή των προ-

σφύγων και η εφαρμογή του εναπόκειται στα διάφορα

κράτη. Η εκ μέρους τους αποδοχή των προσφύγων εξαρ-

τάται από την ανθρωπιστική τους προαίρεση, την δυνατό-

τητα διαχείρισης τους, την πολιτική κατάσταση εντός των

συνόρων του κάθε κράτους και  τις διεθνείς γεωστρατηγι-

κές του ισορροπίες.

Όμως, ακόμη και εάν  ο ΟΗΕ είχε την εξουσία και τη δύ-

ναμη, να απαιτήσει από τα διάφορα κράτη να αποδεχτούν

τους πρόσφυγες μιας εμπόλεμης χώρας που θέλουν να εγ-

κατασταθούν σε αυτά, το ερώτημα είναι εάν μία τέτοια

απαίτηση αποκαθιστά την διακαιοσύνη.

Καταρχήν οι διακινούμενοι δεν είναι όλοι πρόσφυγες, αλλά

και οικονομικοί μετανάστες μαζί με φανατικούς τρομοκρά-

τες εξτρεμιστικών, θρησκευτικών κυρίως δογμάτων. Για την

Ελλάδα το θέμα είναι σαφώς ελληνικό, επειδή όμως οι πρό-

σφυγες και οι κρυβόμενοι  μέσα σε αυτούς φαίνεται ότι θέ-

λουν να μετακινηθούν σε πλουσιότερες χώρες της

Ευρώπης το θέμα γίνεται ευρωπαϊκό. Το νέο ερώτημα που

προκύπτει είναι εάν το κριτήριο διακίνησης των μετανα-

στών πρέπει να είναι η δική τους επιλογή, την οποία τα

κράτη υποδοχής  τους είναι υποχρεωμένα να δεχθούν.

Αντί λοιπόν να ψάχνουμε να κατανείμουμε τους πρόσφυ-

γες στα ευρωπαϊκά κράτη μήπως θα ήταν δικαιότερο να κα-

τανεμηθούν και στις άλλες ηπείρους; Εδώ είναι ένα σημείο

αρμοδιότητας του ΟΗΕ. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσί-

ευσε η τούρκικη εφημερίδα Cumhuriyet (Δημοκρατία) το κό-

στος που είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν οι πρόσφυγες

στους δουλεμπόρους για την επικίνδυνη μετακίνηση τους

από στεριά και θάλασσα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό

του να μετακινηθούν νομίμως και ασφαλώς στις ΗΠΑ ή τη

Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα.

Όμως, ακόμη και εάν ο ΟΗΕ κατόρθωνε να το πετύχει πάλι

δεν θα είχε αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι που

ζουν σε μία εμπόλεμη ζώνη, στην προσπάθεια τους να σώ-

σουν τη ζωή τους, που για πολλούς γίνεται η αιτία να την

χάσουν, γιατί να είναι υποχρεωμένοι να φύγουν από τη

χώρα τους; γιατί πρέπει να εγκαταλείψουν τις περιουσίες

τους και τον τρόπο ζωής τους και να γίνουν ζητιάνοι της

ευσπλαχνίας άλλων λαών με άλλα ήθη και έθιμα, που δι-

καίως ή αδίκως τους εποφθαλμιούν;

Όλη η οργή και όλη η αγανάκτηση πρέπει να απευθύνεται

σε αυτούς που με την οπλική δύναμη και την απληστία τους

δημιουργούν τους πολέμους για την εξυπηρέτηση των σκο-

τεινών τους συμφερόντων. Αυτοί δημιουργούν και τους

πρόσφυγες σε χώρες που επιβάλουν συνθήκες πολέμου,

όπως στη Συρία, αυτοί δημιουργούν τους οικονομικούς με-

τανάστες σε χώρες που έχουν ήδη ρημάξει, Αφγανιστάν,

Πακιστάν, Λιβύη, Ιράκ κ.λπ. και κυρίως αυτοί είναι που δη-

μιουργούν τις τρομοκρατικές οργανώσεις Ταλιμπάν, Τζιχαν-

τιστές κλπ.

Μήπως οι λαοί και οι κυβερνήσεις όλων των χωρών δεν

γνωρίζουν τον ρόλο των ΗΠΑ για τα πετρέλαια, της Τουρ-

κίας για τους Κούρδους και της Σαουδικής Αραβίας για την

αμφισβήτηση της μοναρχίας της από τους Σιϊτες Μουσουλ-

μάνους; Αντί η παγκόσμια κοινότητα, η δική μας κυβέρνηση

και τα ΜΜΕ να θέσουν τους ενόχους ενώπιον των ευθυνών

τους, κατηγορούν τα Σκόπια για το κλείσιμο των συνόρων

και τους διάφορους μπατακτσήδες στην Τουρκία και την

Πλατεία Βικτωρίας που εκμεταλλεύονται την ανάγκη των

προσφύγων για να τους πουλήσουν ένα πλαστό διαβατήριο

ή μία λαστιχένια βάρκα.

Όλα δείχνουν την αδυναμία του ΟΗΕ να επιβάλει αυτό που

θεωρείται διεθνές δίκαιο αλλά και την υποκρισία των

χωρών της ΕΕ στην δήθεν προσπάθεια τους να λύσουν το

προσφυγικό πρόβλημα. Εάν ήθελαν να το λύσουν τότε

όλες οι χώρες που πράγματι ενδιαφέρονταν να δεχθούν

πρόσφυγες αντί να δέχονται εκβιασμούς από τον Erdoǧan

θα μπορούσαν να εξουσιοδοτήσουν τα προξενεία τους

στην Τουρκία να δίνουν βίζα εισόδου σε έναν ορισμένο

αριθμών προσφύγων σύμφωνα με μία ευρωπαϊκή ή καλύ-

τερα παγκόσμια κατανομή, επιλέγοντας μάλιστα αυτούς

που χρειάζονται.

Ας μην ξεχνάμε ότι με τέτοιες συνθήκες επιλογής έφυγαν

μετά τον πόλεμο οι Έλληνες μετανάστες για Γερμανία,

ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία και ακόμα φεύγουν οι νέοι επι-

στήμονες. Εάν εξασφαλιστεί η νόμιμη μεταφορά των προ-

σφύγων κατευθείαν από το τούρκικο έδαφος προς τις

χώρες προορισμού, τότε θα μπορέσουμε νόμιμα και με το

διεθνές δίκαιο να κλείσουμε τα θαλάσσια σύνορα μας, αν

και η δική μας Κυβέρνηση πιστεύει ότι δεν υπάρχουν θα-

λάσσια σύνορα.

Οργή προξενεί το δήθεν ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις ΜΚΟ

που οι ίδιες χρηματοδοτούν στην Ελλάδα για να περιθάλ-

ψουν δήθεν αυτούς που οι ίδιες οι ΗΠΑ ξεσπίτωσαν. Προ

καιρού είχε έλθει  στην Αθήνα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτε-

ρικών των ΗΠΑ να συγχαρεί τις ΜΚΟ και πρόσφατα η κυρία

Νούλαντ ενδιαφέρθηκε για τα κλειστά σύνορα των Σκοπίων

που μέσα στο σπίτι μας τα αποκαλεί “Μακεδονία”.

Διεθνές τελικά είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου και το κάθε

κράτος, εάν θέλει να επιβιώσει, πρέπει να φροντίζει για την

ασφάλεια των πολιτών του και την εδαφική του ακεραι-

ότητα, ισχυροποιώντας την αμυντική του ικανότητα και

ελισσόμενο προσεκτικά στο παιχνίδι των γεωστρατηγικών

ισορροπιών. Είναι μάλλον ουτοπική και ιδεοληπτική, αν όχι

υπαγορευμένη, η προσπάθεια της σημερινής Ελληνικής Κυ-

βέρνησης να προσπαθεί να αλλάξει την Ευρώπη για να

λύση το προσφυγικό πρόβλημα.

Με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί την Ελλάδα σε ισλαμοποί-

ηση, στην δημιουργία γκέτο μη πολιτιστικά αφομοιώσιμων

ανθρώπων και στην υποβάθμιση της αγοράς εργασίας λόγω

των φθηνών διαθέσιμων χειρών από τους εγκλωβισμένους

πρόσφυγες. Αυτοί για να επιβιώσουν ή θα πρέπει να κάνουν

πλιάτσικο ή να εργαστούν ακόμη και στη μαύρη αγορά ερ-

γασίας υπηρετώντας Έλληνες ή και αλλοδαπούς νταβατζή-

δες. Δεν αποκλείεται να στρατολογηθούν και από

υποκινούμενες τρομοκρατικές οργανώσεις για την επιβολή

ξένων συμφερόντων στη χώρα μας. Η πείνα είναι κακός

σύμβουλος, χρειάζονται γη και ύδωρ για να ζήσουν, αλλά

και να αναπτυχθούν. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο πληθυ-

σμός τους περιλαμβάνει περισσότερα παιδιά από ενήλικες,

που γεννούν ακόμη και από θρησκευτική πεποίθηση.

Πως θα μπορέσει αυτό το κράτος να συντηρήσει τόσους εγ-

κλωβισμένους  κατόπιν σχεδίου μετανάστες, όταν οι δικοί

του οι πολίτες είναι άλλοι άνεργοι, άλλοι άστεγοι, άλλοι

ζουν με πενιχρούς μισθούς και συντάξεις ενώ άλλοι  αυτο-

κτονούν από απελπισία, πράγμα που πλέον αποσιωπείται;

Ηλίας Σταμπολιάδης

ΟΗΕ: Θεσμός Διεθνούς Δικαίου ή Ένοχης Σιωπής;
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Πέντε λεπτά μετά την γέννησή σου, αποφασίζουν το

όνομα, την θρησκεία, την εθνικότητά σου κι εσύ ξο-

δεύεις όλη σου την ζωή, να υπερασπίζεσαι όλα όσα δεν

επέλεξες. 

4 Μέσα σε αίματα και λάσπες θα γεννηθεί ο καινούριος

κόσμος. Κι ούτε από σύνορα θα γνωρίζει ούτε από φρά-

χτες. Μ’ ένα κλάμα θα τα γκρεμίσει. Το πρώτο του. Δ. Γ.

4 Στην αρχαία Ελλάδα δεν είχαν κινητά για αναπάντη-

τες και γι’ αυτό έκαναν ρητορικές ερωτήσεις. 

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της

Οξφόρδης στη Βρετανία συνέκριναν

περίπου 700 άτομα που είχαν εκδη-

λώσει την επιθυμία να σταματήσουν

να καπνίζουν, με σκοπό να δουν

ποιος θα είχε την μεγαλύτερη επιτυ-

χία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, τα

οποία δημοσιεύτηκαν στο επιστημο-

νικό έντυπο Annals of Internal Medi-

cine, έδειξαν πως ο καλύτερος

τρόπος για να σταματήσει κανείς το

κάπνισμα, είναι να μην το κάνει σιγά-

σιγά, αλλά με τη μια.

Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ Νι-

κολά Λίντσον-Χόουλι και οι συνεργά-

τες της χώρισαν τους εθελοντές σε

δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα σταμά-

τησε το κάπνισμα απότομα σε μια

προκαθορισμένη ημερομηνία, ενώ η

δεύτερη μείωνε σταδιακά τον αριθμό

των τσιγάρων επί δύο εβδομάδες

έως την ίδια προκαθορισμένη ημερο-

μηνία διακοπής του καπνίσματος.

Και οι δύο ομάδες υποβάλλονταν σε

συμβουλευτική υποστήριξη, και πα-

ράλληλα μπορούσαν να χρησιμοποι-

ούν επιθέματα και τσίχλες νικοτίνης. 

Μετά την παρέλευση της ημερομη-

νίας διακοπής του καπνίσματος, οι

εθελοντές ετέθησαν υπό ιατρική πα-

ρακολούθηση για μήνες, ώστε να δια-

πιστωθεί κατά πόσο όντως είχαν

πάψει να καπνίζουν ή είχαν υποτρο-

πιάσει. 

Ένα μήνα μετά, το 49% (οι μισοί) από

όσους το είχαν κόψει απότομα, παρέ-

μεναν άκαπνοι, έναντι 39% μεταξύ

όσων το είχαν κόψει βαθμιαία. 

«Συνεπώς, όσοι το σταματούν από-
τομα, έχουν 25% μεγαλύτερη πιθα-
νότητα να απαλλαγούν από το
κάπνισμα» υπογραμμίζεται στα συμ-

περάσματα της μελέτης. 

Οι περισσότεροι ειδικοί συνιστούσαν

ανέκαθεν την απότομη διακοπή του

καπνίσματος, αλλά οι περισσότεροι

καπνιστές τείνουν να υιοθετούν την

πιο ήπια λύση.

Όπως είπε η  Δρ Λίντσον-Χόουλι

«πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν καν
να διανοηθούν ότι το κόβουν μιά κι
έξω ή ότι το κόβουν τελείως και δεν
καπνίζουν έστω λίγα τσιγάρα μέσα
στη μέρα. Γι' αυτούς είναι προτιμό-
τερο, από το να μην κάνουν τίποτε,
να το περιορίσουν έστω σε ένα
βαθμό. Αν όμως κανείς το έχει πάρει
απόφαση να το κόψει τελείως, τότε
θα είναι καλύτερα να πάρει τη γεν-
ναία απόφαση να το κόψει απότομα
και όχι βαθμιαία».

healthview.gr

Μέσω ηλεκτρονικής κάρτας θα ανιχνεύονται στο

άμεσο μέλλον τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα ή εκείνα

για τα οποία δεν έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας.

Αυτό το μέτρο εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών,

σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μελαχρινό, διευθυντή

του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομι-

κών.

Ο Π. Μελαχρινός εξήγησε ότι θα γίνεται προμήθεια

μιας έξυπνης κάρτας, θα μπαίνει σε κάποιο εμφανές

μέρος του αυτοκινήτου, θα εκπέμπεται κάποιο σήμα

και πολύ εύκολα θα φαίνεται εάν το αυτοκίνητο έχει

πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας, πληρωμένη ασφά-

λεια, αν έχει προμηθευτεί κάρτα καυσαερίων, ουσια-

στικά αν έχει κάποια υποχρέωση που δεν έχει

εκπληρώσει.

Ακόμη, διευκρίνισε ότι η προμήθεια των καρτών θα

είναι υποχρεωτική και δωρεάν και εκτίμησε ότι το

μέτρο μπορεί να υλοποιηθεί εντός του 2016.

Ηλεκτρονική κάρτα
και για τα αυτοκίνητα

To Li-Fi, το ασύρματο ίντερνετ μέσα από λάμπες LED σύν-

τομα θα μπει για τα καλά στη ζωή μας απειλώντας την πρω-

τοκαθεδρία του Wi-Fi.

Πρόσφατα η τεχνολογία Li-Fi (light fidelity) παρουσιάστηκε

για πρώτη φορά στο Mobile World Congress, τη μεγαλύτερη

έκθεση κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, που διοργανώνε-

ται 22-25 Φεβρουαρίου στη Βαρκελώνη.

Εκεί η γαλλική νεοφυής εταιρεία Oledcomm υποστήριξε ότι

το Li-Fi είναι 100 φορές ταχύτερο από το συμβατικό Wi-Fi

φτάνοντας το 1Gbps (Gigabit ανά δευτερόλεπτο).

Η τεχνολογία βασίζεται στο αδιόρατο ανθρώπινο μάτι τρε-

μόσβυμα των λαμπτήρων LED, το οποίο συμβαίνει χιλιάδες

φορές ανά δευτερόλεπτο. Η «κίνηση» αυτή παράγει μια συ-

χνότητα που μπορεί να γίνει αντιληπτή από ηλεκτρονικούς

υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Είναι, επίσης, ασύγ-

κριτα ταχύτερη σε σχέση με τα ραδιοκύματα που εκπέμ-

πουν οι συμβατικοί ρούτερ ασύρματου ίντερνετ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει και μειονεκτή-

ματα, με βασικότερο το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να

αναπτυχθεί σε εξωτερικούς χώρους λόγω των παρεμβολών

του ηλιακού φωτός στο σήμα.

Επιπλέον, το Li-Fi δεν μπορεί να διαπεράσει τοίχους, οπότε

σε πρώτη φάση αναμένεται να αξιοποιηθεί ως επικουρική

πηγή ίντερνετ στα υφιστάμενα δίκτυα Wi-Fi.

Πάντως αυτός ο περιορισμός το καθιστά ασφαλέστερη

πηγή διαδικτύου προς μεμονωμένους χρήστες σε χώρους

όπως σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

Αυτή τη στιγμή συστήματα Li-Fi είναι εγκατεστημένα σε

μουσεία και εμπορικά κέντρα της Γαλλίας, ενώ δοκιμές γί-

νονται στο Βέλγιο, την Εσθονία και την Ινδία.

econews

Μια κι έξω είναι ο καλύτερος τρόπος

Internet από λάμπες!
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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 . . . Φεγγαράκι μου λαμπρό...!

Το χρονικό διάστημα μιας πλήρους περιστροφής του

φεγγαριού, γύρω από τη γη μας, το ονομάζουμε “μήνα”.

Η λέξη αυτή προέρχεται από την Πελασγική* ονομασία

του φεγγαριού, «μήνη»! Το μισοφέγγαρο δηλαδή, το

φεγγαράκι το ονόμαζαν “μηνίσκο” όπως και σήμερα,

αλλά μηνίσκους λέμε και δύο μικρούς χόνδρους που βρί-

σκονται στο εσωτερικό της άρθρωσης του ανθρώπινου

γόνατος, γιατί μοιάζουν με μισοφέγγαρο!

Το μισοφέγγαρο λέγεται και ημισέληνος, γιατί η μήνη λέ-

γεται και σελήνη και στην αρχαία Ελλάδα συμβόλιζε τη

θεά Αφροδίτη! Από τη λέξη “μήνη” προέρχεται και η γυ-

ναικεία  “περίοδος” λόγω του μηνιαίου κύκλου που δια-

νύει... καθώς και “έμμηνος ρύση”. Εθεωρείτο δε από τους

πεφωτισμένους προγόνους μας “ιερό υγρό” αφού απ’

αυτό προέκυπτε η ανθρώπινη ζωή!

Αντίθεται με τους πανεπιστήμονες Έλληνες, άλλοι λαοί,

πολλές δεκάδες χιλιετίες αργότερα, από πλήρη άγνοια

θεωρούσαν το “ιερό υγρό” για “ακαθαρσία” και μέχρι σή-

μερα κατατάσσουν τις γυναίκες σε κατώτερο είδος, ως

“ακάθαρτες” και τους αφαιρούν, γι’ αυτό, πολλές δραστη-

ριότητες!

Παρατηρούμε ότι οι λέξεις της αρχαιότητας, επαλη-

θεύουν τη συνοχή και τη συνέχεια της “αρχιγένεθου”

αθάνατης ελληνικής γλώσσας, που γονιμοποίησε τον

παγκόσμιο προφορικό και γραπτό λόγο!

Οι Ελληνίδες κατείχαν εξέχουσα θέση στις κοινωνίες των

Πελασγών, Μινιών, Αργείων, Λακεδαιμόνων, Κυκλαδιτών,

Μινωιτών, Αττικοβοιωτών, Μακεδόνων, Μολοσσών, Ηλείων,

Θρακών, Ακαρνανών, Φρυγών, Κιλίκων, Φοινίκων, δηλαδή

των Ελλήνων του Αργείου Αγήνορα, όχι των νομάδων δού-

λων και βοσκών που κατοίκησαν χιλιετίες αργότερα την

ελληνική Φοινίκη και αυτοαποκαλέστηκαν Φοίνικες, όπως

σήμερα κάποιοι άλλοι που προέρχονται από κατάλοιπα

Σλάβων, αυτοαποκαλούνται “Μακεδόνες”, επειδή κατέλα-

βαν περιοχή της Ελληνικής Μακεδονικής γης και ισχυρί-

ζονται ότι είναι απόγονοι του Στρατηλάτη και

κοσμοκράτορα Μεγίστου Ελληνα Μακεδόνα Αλέξανδρου

(ο οποίος έζησε πριν 900 χρόνια) από τότε που προσκολ-

λήθηκαν στο Βυζαντινό κράτος σαν άρπαγες!

Οι αρχαίοι Έλληνες τις τιμημένες ιδιότητες της γυναίκας,

όπως κύηση, γαλουχία, μητρότητα, δηλαδή δύναμη ανα-

παραγωγής, με αγάπη και σεβασμό τις απέδωσαν στην

τροφοδότρα μάνα γη και με θεϊκά ονόματα, όπως Γάλα,

Ρέα, Κυβέλη, της πρόσφεραν για έμμηνο ρύση, το αίμα του

ταύρου, ο οποίος συμβόλιζε τη γυναίκα, για να μπορεί να

παράγει (γεννά) άφθονους καρπούς, όταν θα γονιμοποι-

ηθεί (καλλιεργηθεί) με το σιδερένιο υνί του αρότρου!

Έτσι προέκυψαν οι ταυροθυσίες, εκεί που κατοικούσαν

Έλληνες. Η θυσία εκατό ζώων αποτελούσε τις εκατόμ-

βες, ενώ στη Φρυγία η ταυροθυσία ονομαζόταν “ταυρο-

βόλιο” και στη Μινωική Κρήτη οι αγώνες γυμνασμένων

αθλητών και στολισμένου ταύρου ονομάζονταν “ταυρο-

καθάψια”!

Το κεφάλι του ταύρου συμβόλιζε τη γυναικεία μήτρα με

τις σάλπιγγες και τα εξαιρετικής τέχνης δοχεία με τη

μορφή της κεφαλής του ταύρου, για χρήση ιερών αρω-

μάτων, λέγονταν “ρυτά”!

Σήμερα οι ταυροθυσίες λέγονται “κουρμπάνια” και τε-

λούνται έξω από εκκλησίες, προς τιμήν κάποιου αγίου.

Η γυναίκα γιορτάζεται παγκοσμίως την 8η Μαρτίου και

το φεγγαράκι το λαμπρο βλέπει με μελαγχολία όσα δεν

διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία και με λύπη σκέπτεται

τ’ αρχαία μεγαλεία.

* Πελασγοί ήταν οι γηγενείς πρόγονοί μας, πριν την έλευση των

θεών, από τη σμίξη των οποίων δημιουργήθηκε το γένος μας! «έκ

πελασγῶν ἄρχεσθαι», όπως μας διδάσκει στα άρθρα του, ο

εκλεκτός καθηγητής φιλόλογος Πέτρος Ιωαννίδης.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ   

C. for Circus

«Με το ίδιο μέτρο»?

«Κάτι διαφορετικό»?

«Αν όλα είναι άγραφα κάτι θα βγει»
μας λέει ο Σαββόπουλος.
Εκείνο που πραγματικά διαφαίνεται
είναι η παρέα,  και η Θεσσαλονίκη έχει
παράδοση σ’ αυτό. Κατά τον Σαββό-
πουλο πάντα:  «Οι παρέες γράφουν
ιστορία»
Μια παρέα λοιπόν νέων παιδιών από
την Θεσσαλονίκη έφτιαξαν τα δικά
τους «κυκλώματα» και ψάχνουν την
«ουσιαστική επαφή με το θέατρο».
Με τα μάτια στραμμένα στην κοινή
τους αγάπη (το θέατρο) ψάχνουν: το
«ουσιαστικό» το «διαφορετικό» την

απόσταση των αντιθέτων (καλό –
κακό, όμορφο – άσχημο, νόμιμο – πα-
ράνομο, είναι – φαίνεσθε) και την αδυ-
ναμία της ανθρώπινης φύσης.
Αυτή είναι η δική μου γνωριμία με την
θεατρική ομάδα  C. For Circus. Τα μέλη
της ακολουθούν τη δική τους  φιλοσο-
φία για την προσέγγιση ενός έργου. 
Μπαίνοντας στην αίθουσα ξαφνιά-
στηκα. Περίμενα να δω ένα κλασσικό
Σαιξπηρικό έργο, με ατμόσφαιρα επο-
χής , σκηνικά, κοστούμια, μουσικές,
φωτισμούς, κλπ, και αντ’  αυτού είδα
σκάλες πάνω στη σκηνή, σκάλες όλων
των ειδών και μεγεθών. Οι  ηθοποιοί
που ήρθαν στη σκηνή ανέβηκαν στις
σκάλες, μας κοίταζαν και γελούσαν,
κοιτάζονταν μεταξύ τους και γελού-
σαν, σαν να ήξεραν κάτι που εμείς δεν
γνωρίζαμε. Ναι λοιπόν, εμείς δεν γνω-
ρίζαμε πως οι χοροί ξεκίνησαν, με τα
όργανα στα χέρια τους να παίζουν δυ-
νατά, και εκείνοι να κινούνται σαν να

ήταν σε τσίρκο. Σιγά - σιγά  μας παρό-
τρυναν να ταξιδέψουμε με την δική
μας φαντασία, ακούγοντας το λόγο
του Σαίξπηρ τόσο καθαρά, τόσο παρα-
μυθένια, έτσι που ο καθένας από μας
να μαγεύετε, όπως στην αφήγηση
ενός παραμυθιού, και να παίρνει το
μέρος του ενός ή του άλλου ήρωα.
Είμαστε συνεπαρμένοι από την απλό-
τητα, την λιτότητα των μέσων, και την
αμεσότητα της αφήγησης.  
Ήταν όλοι τους υπέροχοι, και με μια
ανατρεπτική ματιά, μας μετέφεραν
τους προβληματισμούς του έργου στο
σήμερα, και μας υπενθύμισαν την ανα-
μέτρηση του ανθρώπου, με την  διπλή
υπόσταση της φύσης του.
Καλή επικοινωνία στη πορεία σας .
Σας ευχαριστούμε για το θέαμα και το
ταξίδι που μας χαρίσατε.
«Με το ίδιο μέτρο λοιπόν»? 
Καλή επιτυχία!

Έφη Κανακουσάκη           

Πριν 2 μηνες περιπου πηγαμε στο κέντρο
αυτό μια σκυλιτσα ούτε ενός έτους. Την
παραδόσαμε υγιή και γερή, και ενώ δεν
μπορούσαμε να τη φιλοξενησουμε εκεινη
τη δεδομενη στιγμη, ενδιαφερθήκαμε
πραγματικα αρκετοί άνθρωποι και βρή-
καμε τελικά ανθρωπο να την υιοθετήσει.
Προχθες και ενώ ξεκινουσαμε να παμε
στο Κορωπι να κανονισουμε τα της υιοθε-
σίας, μας ειπαν ξαφνικα στο τηλέφωνο
ότι «το σκυλακι πεθανε χθες»!!!
Όταν αφήσαμε τη σκυλίτσα, την καταχω-
ρησαν στο δημο Aμαρουσιου σαν αδε-
σποτη, (ηταν εγκατελειμενη) όμως ειχαμε
αφησει τα στοιχεια μας και τηλεφωνα επι-
κοινωνιας, και τους δηλωσαμε ΞΕΚΑ-
ΘΑΡΑ ότι θα φροντισουμε να της βρουμε
υιοθεσια (με οσα προβλεπει ο νομος κ η
ηθική κυριως) και θα θελαμε να μας ενη-
μερωσουν π;oτε θα γινει η στείρωση,
ώστε να μη γινει επανένταξη (δηλαδη να
μην επιστρεψει στο δρομο) αλλα να της
βρουμε σπιτι.
Μέχρι να γίνει αυτό, παιρναμε συχνά τη-
λεφωνο και ενημερωνόμασταν, πιστευον-
τας ότι θα γινει συντομα η επεμβαση.
Στην αρχή η απαντηση ήταν «Μόλις της
τελειωσει η περίοδος θα στειρωθει"
Στη συνέχεια μάς ειπαν ότι η σκυλα εχει
ερλειχίωση. Είναι καλα, αλλα πρεπει να
ολοκληρωθει η θεραπεια πριν στειρωθει.
Από τότε, και κάθε φορα που τηλεφωνού-
σαμε να μαθουμε τι γινεται με το σκυλί, η
απάντηση ήταν η ίδια. Ότι είναι καλα,
απλως κανει ακομα θεραπεια για ερλει-
χιωση και δεν μπορεί ακόμα να γίνει στεί-
ρωση. Μάλιστα, την τελευταία φορα, η
κυρία της γραμματείας ενοχλήθηκε πολύ
που την απασχολουσα, και με αρκετη βια-
σύνη και αγένεια, μου απαντησε «Καλα
είναι το σκυλακι, μη ρωτατε συνεχεια,
δεν ξερουμε ποτε θα γίνει η στειρωση, θα
σας ενημερωσουμε εμεις».
Για ακομα μια φορα, όπως σε κάθε τηλε-
φωνημα, της θυμισα ότι περιμενουμε ενη-
μερωση για όταν ερθει η ωρα της
στειρωσης, για να την υιοθετησουμε.

Καθώς για να πιασεις γραμμη στο συγκε-
κριμενο κεντρο επρεπε ο “Ερμης να μην
είναι αναδρομος”, και εχοντας μεινει ησυ-
χοι ότι είναι σε καλα χέρια, και μια και μας
“εκραξε” η κυρια της γραμματειας, δεν τη-
λεφωνησαμε για τις επομενες 2 βδομα-
δες, μεχρι προχθες, που ετοιμαζομασταν
να πάμε από κει να κανονισουμε τα της
υιοθεσίας με τον ανθρωπο που ειχε απο-
φασισει να την υιοθετησει τελικα.
Πηρα λοιπον τηλεφωνο να ενημερωσω
ότι ερχομαστε, και μου απαντησαν ότι το
σκυλι έχει πεθανει!
Στην ερώτηση γιατι δε μας ενημερωσαν,
ειπαν ότι έχουν ενημερωσει το δημο Αμα-
ρουσιου και είναι νομικα καλυμένοι.
Στην ερώτηση από τι πεθανε το σκυλί,
αφου ηταν υγιες όταν το αφήσαμε, (η ερ-
λειχιωση είναι μια όχι και τοσο σοβαρη
αρρωστια που θεραπευεται) η απάντηση
δεν ηταν ξεκαθαρη. Τη μια μας ειπε ότι
ηταν άρρωστη από την αρχη. Σε επομενο
τηλεφωνημα μάς ειπαν ότι ηταν καλα
στην αρχη, αλλά αρρώστησε στην πο-
ρεία. Στον έναν μας ειπαν ότι ειχε μόρβα.
Στον άλλο ότι δεν ξερανε ακριβως τι ειχε
και σταματησε να τρωει και αν θελουμε
να γινει νεκροψία. Τελικα τι εγινε;.
Στην ερωτηση γιατι τοσες φορες που μι-
λησαμε στο τηλεφωνο μας ελεγαν ότι
είναι καλα, η απαντηση ηταν ότι η γραμ-
ματεια δεν είναι σε θεση να γνωριζει και
επρεπε να μιλαμε με τον ίδιο το γιατρο.
Στην ερωτηση, γιατι τότε δεν μας συνε-
δεε η γραμματέας με το γιατρο παρά μας
καθησυχαζε ότι το σκυλι είναι καλα, και
ότι δεν μπορουμε εμεις να μυριζουμε τα
νυχια μας ότι η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗ-
ΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ-
ΔΟΣΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ(??) απαντηση
δεν πήραμε.
Στην ερώτηση, τοτε τι νοημα ειχε που δω-
σαμε τα στοιχεια μας και τους επισημα-
ναμε τόσες φορες ότι ενδιαφερομαστε
για το σκυλι και μας καθησυχαζαν ότι ναι
ενταξει, η απάντηση του γιατρου ηταν η
φοβερη προταση: «Γιατι το φερατε εδώ

τοτε, αφου το θελατε»!!
Με λιγα λογια λοιπον, το σκυλι πεθανε,
δεν ενημερωσαν κανεναν ενώ μας καθη-
συχαζαν ότι θα επικοινωνησουν μαζι μας.
(ο δημος δεν ειχε καμια καούρα, το σκυλι
εμεις το πηγαμε εκει, εμεις παιρναμε τη-
λεφωνο κάθε λιγο, και βρηκαμε και αν-
θρωπο να το παρει τελικα) και περα από
αυτό μας δούλευε και η «ΚΥΡΙΑ» της
γραμματειας κανονικότατα κάθε φορα
στο τηλεφωνο, ότι είναι καλα, και οτι θα
μας ενημερωσουν! Τωρα δηλωνουν, επι-
πλέον, ότι τελικα δεν βλεπουν πουθενα
τα στοιχεια μας!!
Με αλλα λόγια, δεν γνωριζουμε τι γινεται
εκει μεσα, αν το σκυλακι κόλλησε κατι
εκει, μαλλον δεν θελετε να το πειτε,
ακομα και ετσι αν είναι βεβαια δεν είναι
το θεμα μας αυτό. Μπορουμε ισως να το
καταλαβουμε ότι αυτά συμβαινουν σε ένα
καταφυγιο. Το θεμα μας ειναι η αδιαφορια
σας όταν σας ζηταει καποιος επιμονα να
υιοθετησει ένα από τα αμοιρα σκυλια σας,
και τελικα η κοροϊδία σας, ενώ εμεις πε-
ριμεναμε ενημέρωση τοσο καιρο! Όσο και
να ειστε νομικα καλυμενοι (όπως λετε
τουλαχιστον) ηθικα ειστε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ.
Δυστυχως στεναχωρηθηκαμε πολύ, γνω-
ριζαμε τη συγκεκριμενη σκυλα καιρο, ειχε
εγκαταλειφθει ήδη δυο φορες, και θε-
λαμε να τη βοηθησουμε επιτελους να ευ-
τυχισει, αλλα ενώ νομίζαμε ότι είναι
προσωρινα σε καλα χερια, η φιλοζωική
Κορωπιου μας εκανε την εκπληξη. Καλύ-
τερα να το σκεφτείτε διπλα πριν αφησετε
καποιο δυστυχο σκυλακι εκει…

υ.γ. r.i.p. ομορφουλα

σ.σ. Δημοσιεύουμε την επιστολή λόγω
δεοντολογίας. Επισημαίνουμε ότι η Φιλο-
ζωϊκή του Κορωπίου είναι ζήτημα αν έχει
δύο μήνες που δημιουργήθηκε. Είναι στα
πρώτα της βήματα και συνήθως αυτές οι
επιτροπές σχηματίζονται κυρίως από εθε-
λοντές. Θα διερευνήσουμε το θέμα γιατί
ο καθένας μας πρέπει να είναι υπεύθυνος
σε ότι αναλαμβάνει. 

Μια περίεργη ιστορία για τη Φιλοζωική Κορωπίου
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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο

Δημαρχείο Κορωπίου, μετά από πρόσκληση του Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, προκειμέ-

νου να συντονιστούν οι προσπάθειες για τη διαχείριση του

προσφυγικού ζητήματος και να αναζητηθούν τρόποι αντι-

μετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει. 

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνι-

κής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι

από τους 13 δήμους της Ανατολικής Αττικής, καθώς και Πε-

ριφερειακοί Σύμβουλοι της Ανατολικής Αττικής. 

Αρχικά, τον λόγο πήρε ο Υπουργός, ο οποίος ενημέρωσε

τους παριστάμενους για τις έως τώρα ενέργειες και τον

σχεδιασμό της κυβέρνησης, ενώ κάνοντας ειδική αναφορά

στην Ανατολική Αττική επεσήμανε ότι τα τρία κέντρα προ-

σωρινής φιλοξενίας σε Νέα Μάκρη, Μαλακάσα και Λαυρε-

ωτική οργανώθηκαν με πολύ γρήγορες διαδικασίες και ήδη

φιλοξενούν σημαντικό αριθμό προσφύγων (περίπου 1.500

άτομα). Παράλληλα, ζήτησε από τους δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής να προτείνουν – υποδείξουν διαθέσιμους χώ-

ρους (ακόμα και ιδιωτικούς) που θα μπορούσαν να

χρησιμοποιηθούν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. 

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των

δήμων αναφέρθηκαν στα προβλήματα που καλούνται να αν-

τιμετωπίσουν, τα οποία επικεντρώνονται στους τομείς α)

της πρόσληψης προσωπικού για απασχόληση στα τρία κέν-

τρα, 

β) της οικονομικής ενίσχυσης - χρηματοδότησης των δήμων

για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δομών που

λειτουργούν εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και 

γ) του εφοδιασμού των κέντρων φιλοξενίας των προσφύ-

γων με των απαραίτητο εξοπλισμό. 

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Π. Φιλίππου παρουσίασε τις μέχρι σήμερα προσπά-

θειες της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση του

προσφυγικού κυρίως στον τομέα της συγκέντρωσης ανθρω-

πιστικής βοήθειας. Όπως έχουμε γράψει η Περιφέρεια Ατ-

τικής υπέγραψε (4-3-2016) Σύμφωνο Συνεργασίας με τη

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

και προχώρησε στη δημιουργία «Κέντρου Διαχείρισης, απο-

θήκευσης και εφοδιασμού ειδών πρώτης ανάγκης των ση-

μείων διανομής των προσφύγων». 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η συντονισμένη συγ-

κέντρωση, η ασφαλής αποθήκευση, η σωστή καταγραφή

αλλά και ο έγκαιρος εφοδιασμός των σημείων όπου παρα-

μένουν πρόσφυγες. Το Κέντρο Διαχείρισης βρίσκεται στον

Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, δίπλα στις εγκαταστάσεις του

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στον χώρο «Εσπλανάδα». 

Ο Π. Φιλίππου ευχαρίστησε τους Δήμους της Ανατολικής

Αττικής και τις εθελοντικές ομάδες – οργανώσεις για την

άμεση κινητοποίησή τους και τη βοήθεια που έχουν ήδη

προσφέρει μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε δε ότι θα λειτουργεί

από Παρασκευή 18 Μαρτίου και καθημερινά (εκτός Σαββά-

του και Κυριακής) από τις 8 0π.μ. έως και τις 6 μ.μ., βοηθη-

τικός χώρος συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης

ανάγκης στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ενότητας

Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη (ισόγειο) για τους πολί-

τες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στην

«Εσπλανάδα» ή στα τρία κέντρα της Ανατολικής Αττικής. 

Συνεργασία Αντιπεριφέρειας Ανατ. Αττικής και δημάρχων για το προσφυγικό ζήτημα

Πρωί Παρασκευής 11-03-2016 και ώρα

07:30 ενώ βρισκόμουν στην καθιερω-

μένη μου διαδρομή για τη δουλειά στο

ύψος του Δέλτα Φαλήρου με κατεύ-

θυνση προς την Λεωφόρο Συγγρού δια-

πιστώνω μπροστά μου, στα 200 μέτρα,

ότι τα αυτοκίνητα αποφεύγουν την με-

σαία λωρίδα σαν να υπάρχει κάποιο

εμπόδιο που το παρακάμπτουν. Είναι

ώρα αιχμής, πολλά τα αυτοκίνητα και

δημιουργείται μποτιλιάρισμα.

Οταν φτάνω στο σημείο που υπήρχε το

“εμπόδιο” και πλησιάζω δεν πιστεύω

στα μάτια μου!  Ένας άνθρωπος πάνω

σε αναπηρικό καροτσάκι καταμεσής

του δρόμου και τα αυτοκίνητα τον προ-

σπερνούν σαν ένα εμπόδιο!  

Σταματάω με τα αλαρμ στη μεσαία λω-

ρίδα μπροστά στον αβοήθητο κύριο με

το αναπηρικό καροτσάκι, για να μην τον

χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο.

Βγαίνω από το  αυτοκίνητό μου, πη-

γαίνω προς το μέρος του και τον

ρωτάω τι του συμβαίνει και αν μπορώ

να τον βοηθήσω να πάει στην άκρη. Με

κοιτάζει και μου λέει ότι προσπαθώ να

σταματήσω ταξί εδώ και πολύ ώρα και

κανείς δεν σταματάει να με πάρει

επειδή το θεωρούν μεγάλη αγγαρεία,

να σηκώνουν τα άτομα από τα αναπη-

ρικά καροτσάκια και να τα βάζουν στο

κάθισμα του αυτοκινήτου τους και

έπειτα να μαζεύουν το καροτσάκι για

να το βάζουν μέσα στο πορτμπαγκαζ

και στη συνέχεια να το ξαναβγάζουν

καθώς και εμένα. Γι’ αυτό το λόγο αν-

τέδρασα έτσι και θα μείνω εδώ, ώσπου

κάποιο ταξί να με επιβιβάσει, μου είπε. 

Ήταν πολύ απελπισμένος με όλη αυτή

την καταστροφή που βιώνουμε χρόνο

με το χρόνο. Μ’ αυτό που χάνουμε από

γενιά σε γενιά· την αλλαηλεγγύη, την

ανθρωπιά μας, την δύναμη να προσφέ-

ρουμε, ως ενεργοί πολίτες.  Η ώρα πέρ-

ναγε και ανησυχούσα για την ασφάλεια

του κυρίου και για την δικιά μου την

στιγμή που έβλεπα τα αυτοκίνητα να

περνάνε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από

δεξιά και αριστερά μας. 

Για καλή μου τύχη ερχόταν ένα περιπο-

λικό το οποίο και σταμάτησα και σε συ-

νεργασία με τον αστυνομικό τον

πήγαμε στην άκρη του δρόμου και στη

συνέχεια ο αστυνομικός σταμάτησε

ένα ταξί και το πήρε.  

Αυτό το συμβάν μας “δίδαξε” ότι αν

χρησιμοποιείς αναπηρικό καροτσάκι θα

πρέπει να έχεις μαζί σου έναν αστυνο-

μικό για να μπορείς ζεις στην κοινωνία

που ζούμε σήμερα!!!

Θεόδωρος Σαλλιαρέλης

Ενα απροσδόκητο «εμπόδιο» στο δρόμο! Ολοι οι οδηγοί παρέκαμπταν τη μεσαία λωρίδα…
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Το πανάρχαιο έθιμο του "Μπουρανί", που

εξελίσσεται την Καθαρά Δευτέρα  στον

Τύρναβο, είχαν την τύχη να ζήσουν από

κοντά οι εκδρομείς του Συλλόγου “Ευ-

ρυάλη Βούλας”, που είχε προγραμματι-

στεί και υλοποιήθηκε το τριήμερο της

τελευταίας αποκριάς.

Ο “δύσκολος” καιρός με το κρύο και τις

βροχές, δεν έκαμψε τους καρναβαλιστές

αλλά και τους θεατές και ένα ξεφάντωμα

κεφιού, εξελίχθηκε όλο το τριήμερο.

Το "Μπουρανί" είναι η γιορτή του φαλλού,

συμβολίζει την αναπαραγωγή και την ευ-

τεκνία. Το έθιμο έρχεται μέσα  από την

αρχαία Ελλάδα, σπάει τα ταμπού και ανα-

βιώνει τη Διονυσιακή λατρεία (Αφροδίσια

και Θεσμοφόρια), αποθεώνοντας… τους

φαλλούς!

Οι άντρες κρατούν στα χέρια τους φαλ-

λούς, σαν σκήπτρα, φτιαγμένα από ξύλο

ή πηλό και περιφέρονται στους δρόμους

και τις πλατείες, κάνοντας λεκτικά πει-

ράγματα... 

Η αρχική σκέψη των εκδρομέων ήταν ότι

λόγω του κακού καιρού θα απολαύσουν

μόνο τις πολυτέλειες του ξενοδοχείου

Imperial κάνοντας Spa.

Τελικά όμως, ολοι παρακολούθησαν την

παρέλαση του Καρνάβαλου το απογευμα

στον Τυρναβο! 

Η μαζικη συμμετοχη του κοσμου ηταν εκ-

πληκτικη. Μας συνεπηρε η γιορτινη ατμο-

σφαιρα και βρεθηκαμε να χορευουμε κι

εμείς, με ...ομπρελλες! Το βραδυ γλεντη-

σαμε ολοι μαζι σε ταβερνα, οπου και το

ξενυχτησαμε.

Η Δευτερα δεν ξεκινησε "καθαρή" γιατι

το πρωινό ηταν ευρωπαϊκό... . Στον Τύρ-

ναβο ομως, που μας περιμενε το  Μπου-

ρανί και τα τσιπουρα, "καθαρισαμε"!    

Γνώριζα οτι το Μπουρανι είναι χορτό-

σουπα με σπανάκι, τσουκνίδες και μυρω-

δικα. Δεν γνώριζα ομως ότι η πρόσκληση

να ανακατέψεις το καζάνι είχε και απτικό

επεισόδιο... Σου πιάνουν τον  κω..! Τα βω-

μολοχικά διστοιχα κ η ελευθεριότητα της

επαρχιας παίρνουν άριστα.Τα κλαρινα και

τα βιολια μάς ξεσηκωσαν και βρεθηκαμε

να χορευουμε παρεα με αγνωστους και

ευτυχως χωρις ομπρελλες.

Ολη η πολη ενα μεγαλο γλεντι. Το σχημα

του φαλλού κυριαρχούσε σε όλα τα είδη,

σχήματα, χρώματα,  γλειφιτζούρια, ..,

ακομα και στις λαγάνες!  Μέχρι τις 5  το

απογευμα γλεντουσαμε, με σαρακοστια-

νους μεζεδες, τσιπουρο, χορο, τραγουδια

και πειραγματα. Κάποιες (ονόματα δεν

λέμε) το τσούξανε λιγάκι παραπανω και

μας ...μετέφεραν τραγούδια του Τυρνά-

βου στο πούλμαν! Αυτο που ζησαμε ηταν

ενα ξεφρενο λαϊκό πανηγύρι! Και του

χρονου.

Εφη Γαβριλάκη

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, που μας δόθηκε η ευκαιρία να

παρακολουθήσουμε, ήταν αυτή που διοργανώθηκε από

τους συλλόγους, Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia) και την

Παγκόσμια Αμφικτυονία, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Γλυ-

φάδας, γιατί, όπως είπαν οι ομιλήτριες, ο Δήμος ΒΒΒ αρ-

νήθηκε να τους παραχωρήσει έναν από τους χώρους

εκδηλώσεων. (Σ.Σ. Προφανώς, αν είχε υποπέσει στην αντί-

ληψη του Δημάρχου, νομίζουμε ως πιθανότερο, να είχε

θέσει την εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου).

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μεγάλη τραγωδό, Αννα

Συνοδινού, που “έφυγε” πρόσφατα: «ήταν σαν να έπεσε μια
δωρική κολόνα από τον Παρθενώνα, οι Ελληνες δεν κατά-
λαβαν ότι χάθηκε ένα μεγάλο εθνικό κεφάλαιο. Την υπερή-
φανη πολιτικό που “πέθανε στην ψάθα” και χάρισε τα
χρήματά της να κτισθεί το θέατρο του Λυκαβηττού», όπως

είπε η ομιλήτρια Βούλα Λαμπροπούλου.

Τιμητική αναφορά έγινε στην Ειρήνη Θηραίου από τη νήσο

Κίναρο, που ως άλλη κυρά της Ρω, ζει μόνη της σ’ ένα μικρό

νησί του Αιγαίου και υψώνει καθημερινά την Ελλήνική ση-

μαία, “φυλάσσοντας Θερμοπύλες”

Το πρόγραμμα ήταν ευχάριστο και ποικίλο. Οι ομιλίες πολ-

λών ειδών. Η Βούλα Λαμπροπούλου ομότιμος καθηγήτρια

του Παν/μίου Αθηνών έκανε ένα ...μάθημα του Μεταπτυχια-

κού Προγράμματος Γυναικείων Σπουδών, του τμήματος Φι-

λοσοφίας, Παιδαγωγικής, ψυχολογίας για να στηλιτεύσει

απ’ τη μιά την επικρατούσα συνήθεια να θέλουν οι θρη-

σκείες, η παράδοση και η κοινωνία να παρουσιάζουν την

μάννα, αιώνια πονεμένη και κλαίουσα. Απ’ την άλλη ανέ-

λυσε λεπτομερώς τον τραγικό μύθο της Πρόκνης και της

Φιλομήλας.

Η Ελευθερία Μουρίκη, οικονομολόγος, με βαθειές γνώσεις

φιλοσοφίας, ιστορίας και ψυχολογίας μίλησε για τις γυναι-

κείες προσωπικότητες: την Αντιγόνη του Σοφοκλή, τη

Μαρία Πολυδούρη, τη Σοφία Βέμπο, την κυρά Ειρήνη της

Κινάρου, την Πηνελόπη Δέλτα, την Αννα Συνοδινού και

ένας ατέλειωτος κατάλογος σπουδαίων γυναικών.

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με στοχευμένα τραγούδια και

διακωμωδήθηκε εύστοχα η πολιτική επικαιρότητα, με συνο-

δεία της κιθαρωδού Μίλυς.

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε ένα βιβλίο από την

Β. Λαμπροπούλου “Γυναίκες και Οικογένεια του Τρότσκι”.

Ακολούθησε πλούσιος μπουφές.

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η οικογένεια Δημοσθένη και

Ελένης Δόγκα, η Ελευθερία Μουρίκη, Θ. Μαρτίνος. Παρευ-

ρέθηκε η βουλευτής Γ. Μαρτίνου και οι δημοτικοί σύμβου-

λοι του δήμου 3Β Δημοσθένης Δόγκας και Δημήτρης

Δαβάκης.

Tί τιμάμε την ημέρα της Γυναίκας;

Διεθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών είναι, όπως

έχει καθιερωθεί η 8η Μαρτίου  και τιμάται κάθε χρόνο, το

μισό καταπιεσμένο και αδικημένο κομμάτι της ανθρωπότη-

τας, εξαιτίας στρεβλών πεποιθήσεων, θρησκευτικών αντι-

λήψεων και κεφαλαιοκρατικών συμφερόντων.

Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι ορίστηκε η ημερομηνία

αυτή απ’ τα ίδια τα γεγονότα. Ηταν 8 Μάρτη του 1857 όταν

εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποίησαν με-

γάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας, στη Νέα Υόρκη, για καλύτε-

ρες συνθήκες εργασίας.

Για πρώτη φορά γιορτάστηκε για να τιμηθεί η αγωνιστική

αυτή ημέρα το 1909, με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού

Κόμματος των ΗΠΑ (τότε υπήρχε) και δυο χρόνια αργό-

τερα, υιοθετήθηκε από τη σισιαλιστική Διεθνή. Μετά την

Οκτωβριανή επανάσταση του 1917, ο Λένιν, με προτροπή

της φεμινίστριας Κολοντάι, καθιέρωσε την 8η Μαρτίου ως

επίσημη αργία.

Με την αναζοπύρωση του φεμινιστικού κινήματος, τη δε-

καετία του 1960, καθιερώθηκε απ΄τον ΟΗΕ πλέον, το 1975,

ως Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, με στόχο την ανάδειξη

των δικαιωμάτων και των προβλημάτων των γυναικών. Είναι

αντιληπτό ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα, προς την

κατεύθυνση αυτή, αλλά έχει να διανυθεί πολύς δρόμος

ακόμη, για την ολοκλήρωση, ακόμα και στις εξελιγμένες

κοινωνίες, πόσο μάλλον στις υπό ανάπτυξη χώρες. Είναι

καταφανές ότι εκτρέπεται τεχνηέντως και αυτή η επιδίωξη

σε τυπική εορταστική εκδήλωση, με έκφραση θαυμασμού -

υποκρική συχνά - συμπάθειας και... αβροφροσύνης!

Κ. Βενετσάνος

Μια ξεχωριστή εκδήλωση της “Μεγάλης Ελλάδας” για την “Ημέρα της Γυναίκας”

H “Eυρυάλη” στις φαλλικές εκδηλώσεις του Τυρνάβου!
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Η Ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο, τον
γονιμοποιεί  και τον ενώνει.

«Το να ξέρει κανείς μόνο ένα πράγμα σημαίνει πως διαθέτει

το μυαλό ενός βαρβάρου»
(Ρόμπερτ Γκρέιβς, 1895 - 1985, Άγγλος μυθιστοριογράφος)

ΕΛΛΑΣ...
Όλα εδώ ξεκίνησαν και όλα εδώ θα καταλή-
ξουν!!! (Τζελαλεντίν Αλ Ρουμί)*

Σκοπός της ζωής του Μ. Αλεξάνδρου ήταν: «τήν Ἑλλάδα
σπεῖραι καί καταχέασθαι γένους παντός εὐδικίαν
καί εἰρήνην»
(Να διασπείρει την Ελλάδα παντού και να διαδώσει την ελλη-

νική δικαιοσύνη και ειρήνη σε ολόκληρο τον κόσμο).

Να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της οικου-

μένης και να οργανώσει ένα δίκτυο οικουμενικού πολιτισμού

με προεξάρχοντα τον ελληνικό. Θεωρείται ο νυμφαγωγός της

Ευρώπης με την Ασία. Αν είχε προσθέσει την Ευρώπη στην

Ασία θα συναγωνιζόταν τον ίδιο του τον εαυτό μια και δεν θα

υπήρχε αντίπαλος. 

Υπήρξε κορυφαία γονιμοποιός δύναμη στην ιστορία (Tarn).

Όλη η μετέπειτα πορεία της ιστορίας, η πολιτική και πολιτι-

στική ζωή των κατοπινών εποχών δεν μπορούν να κατανοη-

θούν ξέχωρα από τη δράση του Μ. Αλεξάνδρου (Ulrich

Wilcken).

Οι εβδομήντα Αλεξάνδρειες που ίδρυσε σε όλο τον κόσμο,

αποτελούν τον τρίτο ελληνικό αποικισμό (κατ᾽εμέ).

Ο Σωκράτης ο φιλαθήναιος και φιλενδημότατος όλων ο

οποίος άφησε την πόλη του μόνο τρεις φορές για να πολεμή-

σει για την πατρίδα του. Στην Ποτίδαια (432) στο Δήλιον (424)

και στην Αμφίπολη (422). Μάλιστα στη μάχη της Ποτίδαιας ο

Σωκράτης έσωσε τη ζωή του Αλκιβιάδη (Πλάτωνος Συμπόσιο

220e). Άφησε δε, άλλη μία φορά την πόλη για προσωπικούς

λόγους στην Κόρινθο...

Μας εκπλήσσει όταν υποστηρίζει, σύμφωνα με όσα μας πλη-

ροφορεί ο Πλούταρχος στο έργο του: «Περί φυγής» § 600,

πως δεν είναι Αθηναίος, ούτε Έλλην πολίτης, αλλά πολίτης

του κόσμου, (κοινώς ένας κοσμοπολίτης). Ποιος; ο Σωκράτης

ο οποίος δεν εγκατέλειψε την Αθήνα ποτέ, ούτε όταν απει-

λείτο η ζωή του με θάνατο· δέχτηκε να πάρει το κώνειο παρά

να την εγκαταλείψει.

σχόλιο: βλέπετε τότε, οι πραγματικοί φιλόσοφοι πολεμούσαν

πέρα από τα “γραφεία” τους και στα πεδία των μαχών και κιν-

δύνευαν να χάσουν τη ζωή τους. 

Στην εκπνοή των Απόκρεω, ας δούμε το ετυμολογικό λέξεων

που τη ρίζα τους έχουν στην ελληνική!!!

α) Μάσκα = προσωπίδα, προσωπείο, μουτσούνα. Λατ. masca

= φάντασμα, μάγισσα > basca > βάσκω, βάσκειν = λέγειν, κα-

κολογείν, κατά Ησύχιο.

μασκέ = μεταμφιεσμένος, μασκαρεμένος // γαλλ. masque >

masque μασκαρεύω, μασκαράς, μασκαράτα, μασκαριλίκι, μά-

σκαρα.

β) Λαγάνα = είδος ψωμιού σχήματος επιπέδου και ελλειψοει-

δούς που παρασκευάζεται χωρίς προζύμι (άζυμος άρτος) και

τρώγεται την καθαρή Δευτέρα. Καθαρή γιατί γίνεται καθαρι-

σμός σκευών και σπιτιών βγαίνοντας από το χειμώνα και κά-

θαρση, προετοιμασία για την νηστεία. Δευτέρα γιατί οι

αρχαίοι τις ημέρες ονόμαζαν με τα ονόματα των πλανητών

(Αττικό ημερολόγιο). Η Δευτέρα ήταν αφιερωμένη στη Σελήνη

- Μήνη - moon και  (Monday, Mondtag).

Από το Λάγανον > λαγαίω = απολύω, αφήνω - χαλαρώνω<

λάγος = χαλαρός, μαλακός, λατιν. laxus - laxare. Ομόρριζα

λαγαρός, λάγνος, λαγών, λήγω. Ο Αριστοφάνης στις “Εκκλη-
σιάζουσες” στιχ. 843 αναφέρει «λάγανα πέττεται» = λαγάνες

ψήνονται. Και ο Αθήναιος στους “Δειπνοσοφιστές” του: Κα-

θαρή = Μέρα κάθαρσης.

γ) Στο Ρίο ντε Τζανέιρο (= ο ποταμός του Ιανουαρίου, ρέω,

ρους), την παγκόσμια πρωτεύουσα του Καρναβαλιού, ο Βασι-

λιάς Καρνάβαλος ονομάζεται “King Momo”. Είναι στην αρ-

χαιοελληνική ο θεός Μώμος, (από το μω = ζητώ) η προσωπο-

ποίηση της μομφής, κατάκρισης, χλεύης, σάτιρας και σαρκα-

σμού· ο γιος του Ύπνου και της Νύκτας. Λέγεται μάλιστα ότι

“έσκασε από το κακό του”, γιατί όσο κι αν έψαξε δεν κατά-

φερε να βρει καμμία ατέλεια στην Αφροδίτη. 

Τον Μώμο τον παρίσταναν να κρατά ένα ραβδί που η πάνω

άκρη του κατέληγε σε κεφάλι γυναίκας. Ο θεός Μώμος μεμ-

φόταν και τον Ήφαιστο, γιατί, όταν δημιούργησε τον άν-

θρωπο, δεν κατασκεύασε παράθυρα στο στήθος του, ώστε να

βλέπει ο κόσμος τί σκέπτεται κι αν λέει αλήθεια ή ψέματα. 

σχόλιο: Πόσο αληθινός και ειλικρινής θα ήταν ο κόσμος, αν εί-

χαμε ακούσει τη συμβουλή του Μώμου. Ας σημειώσουμε ότι

στα αγγλικά το mock = κοροϊδεύω, διακωμωδώ, mockery = δια-

κωμώδηση, παρωδία και στα γερμανικά mucken = εξευτελίζω,

υποκρίνομαι. Keinen Muck! κάνε μόκο, τσιμουδιά, σκασμός,

σιωπή**. Στα αρχαία ελληνικά μωκάομαι - μωκίζω -

μωμά(σ)ομαι - μωμεύω = χλευάζω, περιπαίζω, μέμφομαι, ψέγω,

περιγελώ. Πανάρχαιο Ποντικό έθιμο είναι και οι Μωμόγεροι ή

Μωμόεροι / Μωμογέρια = εσχατόγεροι - καρνάβαλοι (λαϊκό

δρώμενα της Κοζάνης).

δ) Κουρμπάνι: προέρχεται από την “τουρκική” λέξη kurban

που σημαίνει θύμα. Λέγεται το ζώο που θυσιάζεται καθώς και

η θυσιαστική λειτουργία στο σύνολό της. Συνηθίζεται σε αρ-

κετά χωριά της Δράμας, όπως και σε πολλά άλλα μέρη του

Βόρειου Ελλαδικού χώρου.

Κουρμπάν - μπαϊράμ (αραβιστί ιντ-ι-αντχά) = μουσουλμανική

εορτή της θυσίας των προβάτων. Σφάξιμο κριαριού μετά το

οποίο γινόταν η τελετή του χειροφιλήματος του Σουλτάνου

κατά την οποία οι μεγιστάνες προσκυνούσαν τους κροσσούς

(άκρον + σείω) χρυσοΰφαντης ταινίας του σουλτανικού θρό-

νου.

Οι καταβολές του εθίμου ανάγονται στην αρχαιότητα, όταν

οι Αρχαίοι Έλληνες θυσίαζαν ζώα στους θεούς για να τους

εξευμενίσουν και για να έχουν αίσιους οιωνούς.

Καθ’ ημάς η λέξη παράγεται από (τον κόρυμβον που σημαίνει

κορυφή, άκρη. Πλεξούδα τυλιγμένη στην κορυφή της κεφα-

λής και το ρήμα βάλλω, δηλαδή στολίζω το κεφάλι του προς

θυσία ζώου με στεφάνι από λουλούδια πηγαίνοντάς το για

σφαγή. Το έθιμο τελείται ακόμη και σήμερα στη Λέσβο.

ε) χαρτ-αετός: (από το αΐσσω = ορμώ) Στην  αρχαιότητα, 5ο

αιώνα  π.Χ., ο  μαθηματικός  και  αρχιμηχανικός  Αρχύτας

(440-360 π.Χ.), από  τον  Τάραντα  της  Νότιας  Ιταλίας, καλός

φίλος  του  Πλάτωνα  και  οπαδός  του  Πυθαγόρα, χρησιμο-

ποίησε  στην  αεροδυναμική  του  τον  χαρταετό  και  λέγεται

ότι  ήταν  ο  εφευρέτης  του. Ο  Αρχύτας  θεωρείται  ο  τελευ-

ταίος  αλλά  και  ο  σημαντικότερος  των  Πυθαγορείων. Κεί-

μενα  του  Αρχύτα  λένε  ότι  μελέτησε  και  ο  Γαλιλαίος.

Παλαιότερη αναφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί η απεικόνιση

σε ελληνικό αγγείο της κλασικής περιόδου μιας κόρης που

κρατά στα χέρια της λευκή σαΐτα δεμένη με νήμα, ένα είδος

αϊτού δηλαδή, και την οποία ετοιμάζεται να πετάξει. Λαμβά-

νοντας υπόψη ότι η χρήση του χαρτιού δεν ήταν ακόμη γνω-

στή, εικάζουμε ότι τα χρόνια εκείνα, τα όποια πειράματα ή

παιχνίδια με αϊτούς θα πρέπει να τα έκαναν με πανί.

Αυτά και άλλα πολλά έθιμα ήταν βαθιά ριζωμένα στα ήθη του

λαού κατά τη διάδοση του χριστιανισμού. Επειδή η εκκλησία

δεν μπόρεσε να τα ξεριζώσει “αναγκάστηκε” να τα υιοθετήσει

και να τα μετατρέψει σε χριστιανικές εορτές. 

――――――
* Ο Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί (1207-1273), Πέρσης ποιητής και δάσκαλος

θεολογίας και δικαίου από την σημερινή Κόνια (αρχαι. Ικόνιο). Αναφέ-

ρεται απλά ως Ρουμί, που σημαίνει Ρωμιός, ο προερχόμενος από τη

χώρα των Ρουμ, όπως ήταν γνωστή στους Σελτζούκους η Βυζαντινή

Μικρά Ασία (Ανατολία ή Ιωνία). Κύριο έργο του το “Μασνάβι” (το Κο-

ράνι στα περσικά). Συλλογή στίχων απόσταγμα της σοφίας των Σούφι,

(αρχαιο. των Σοφών).

** Γνωστός γλωσσοκτόνος λέει ότι παράγεται από το βενετσιάνικο

moka = φλυαρία

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος στο 2ο ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ  Ἐτυµο-λογίας  

ἄρχεσθαι
&

Ἀτιµο-λογίας, Ἀγνωστο-λογίας 
& Ἀβεβαιο-λογίας

παύεσθαι

Η
Ελλάς είναι σήμερα μια χώρα

άνευ συνόρων (ασύνορη, αμεθό-

ριος, ξέφραγο αμπέλι, μπάτε σκύ-

λοι αλέστε κι αλεστικά μη δώσετε. Και η

διακυβέρνηση της χώρας είναι αμετροε-

πής, άπειρη, ανυπολόγιστη, αμέτρητη,

ατελείωτη, αχανής.

Άνθρωποι που μασάνε τα λόγια τους

“κατά το δοκούν” και όχι “κατά το αλη-

θεύον” είναι όχι μόνο ανίκανοι και ακα-

τάλληλοι, αλλά και πολύ αδίστακτοι,

αμοραλιστές και επικίνδυνοι, διότι δεν

ορρωδούν προ ουδενός. Μπορούν να κά-

νουν τα πάντα για να διατηρήσουν τα

“κεκτημένα” τους προνόμια. Η Αξιοπρέ-

πεια - Ευσυνειδησία - Υπευθυνότητα - Ει-

λικρίνεια - Εντιμότητα είναι γι’ αυτούς

άγνωστες λέξεις. Χρησιμοποιούν μια δι-

πλωματική γλώσσα που τους επιτρέπει

να λένε τα πάντα και αν κάνουν γλωσ-

σικά ολισθήματα / ατοπήματα «εν τη

ρύμη του λόγου» ή “εκ κοπώσεως” ή “εκ

παραδρομής” να διορθώνουν τις γκάφες

τους με μια συγγνώμη. Ολισθαίνουν στο

βούρκο/λάσπη της αναξιοπρέπειάς τους

και διά της εις άτοπον απαγωγής πρέπει

ατύπως να στέλνονται στους τόπους

τους (σπίτια τους). Ο στωικός φιλόσοφος

Επίκτητος υποστήριζε πως αν αναλάβει

κάποιος μία θέση που ξεπερνά τις δυνά-

μεις του, αφενός θα ρεζιλευτεί και αφε-

τέρου θα παραλείψει να κάνει αυτά που

πρέπει.

Ο κ. Μουζάλας φωτογραφίζει όλη την κυ-

βέρνηση που φρονεί τα ίδια με αυτόν,

αφού δεν ζητάει την παραίτησή του. Γι’

αυτό πρέπει να παραιτηθεί σύσσωμη η

κυβέρνηση, γιατί συμπορεύεται με τους

πλαστογράφους της ιστορίας και της

υφαρπαγής του ιστορικού ονόματος της

Μακεδονίας, οι οποίοι αργότερα θα εγεί-

ρουν αλυτρωτικές βλέψεις και διεκδική-

σεις... 

“Όποιος παραχωρεί όμως όνομα, εκχω-

ρεί και έδαφος”. Δεν μας ενδιαφέρει αν

130/140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα

Σκόπια με το όνομα “Μακεδονία”. Εμείς

έχουμε το πρόβλημα με τη γείτονα χώρα,

εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο

τι λέμε και τι κάνουμε γιατί θα τα βρούμε

μπροστά μας.
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση
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Μεγάλης ανταπόκρισης έτυχε η εκπαιδευτική μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά με

τίτλο «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή», την οποία παρουσίασε η Ομάδα Κοπέρνικος

στην αίθουσα «Ιωνία» του 3Β. 

Η παράσταση «ανέβηκε» για δύο χρονιές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την παρακο-

λούθησαν 25.000 θεατές. Δημιουργοί της ο Άγγελος Αγγέλου και η Έμη Σίνη, βραβευμένοι

με το 1ο Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Παιδικού Θεατρικού Έργου. 

Ο Ελισσαίος Βλάχος και ο Προμηθέας Νεραττίνι-Δοκιμάκης επί σκηνής, με χιούμορ, χει-

μαρρώδη δράση, φαντασία και παιχνίδια «μάγεψαν» το ακροατήριο και ενθουσίασαν τους

παρευρισκόμενους. Το έργο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνέ-

πεια των πράξεών μας, αλλά και στις συνθήκες που επιτρέπουν στο ψέμα να ανθίσει, προσ-

δίδοντας ένα μοναδικό εκπαιδευτικό/διδακτικό χαρακτήρα για όσους το παρακολούθησαν.

Κεντρικός άξονας της πλοκής ήταν το ψέμα και μερικές από τις πτυχές του: η πλάνη, η

απόκρυψη, η υπερβολή και η παραποίηση. 

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και την παρακολούθησαν πολλά παιδιά των νηπιαγωγείων και

των δημοτικών σχολείων της περιοχής με τους γονείς τους. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ΟΑΠΠΑ του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, ο οποίος παραχώρησε την αίθουσα και με την ευγενική χορηγία της οικο-

γένειας Δημοσθένη Δόγκα.  

Tα παιδάκια έφτασαν σε απόσταση “αναπνοής” από τη σκηνή, μαγεμένα από την παρά-
σταση, όπως δείχνει και η φωτογραφία.

«Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή» στη Βούλα!
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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  

Η κράτηση θέσης είναι απαραίτητη.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα:

6943757711 - 6984614675 - 2299069850. 

Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν δοθεί μέχρι τις 25 Μαρτίου.

Ύστερα από γόνιμη συζήτηση, το Δι-

οικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Δια-

βαθμιστικού Συνδέσμου Νομού

Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ψήφισε (16.3.16),

με ευρύτατη πλειοψηφία, την από-

φαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,

σχετικά με τη δεύτερη αναθεώρηση

του Περιφερειακού Σχεδιασμού Δια-

χείρισης των Απορριμμάτων Αττικής,

στην κατεύθυνση της πλήρους ευθυ-

γράμμισής του με τον Εθνικό Σχεδια-

σμό. 

Το επικαιροποιημένο κείμενο έρχεται

για δεύτερη φορά προς συζήτηση και

έγκριση ενώπιον του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του ΕΔΣΝΑ (η πρώτη ήταν

στις 28 Αυγούστου 2015), ύστερα

από πρωτοβουλία της Περιφερειακής

Αρχής Αττικής, καθώς αυτό δεν προ-

βλέπεται από το νόμο, όπως σημεί-

ωσε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου

κατά την εισήγησή της: «Τη σημερινή

διαδικασία δεν την προβλέπει ο
νόμος. Την προβλέπει όμως η αρχή
της συλλογικότητας κι εκείνη της ευ-
ρείας διαβούλευσης και της συνέρ-
γειας των δύο βαθμών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».

Η Περιφερειάρχης παρατήρησε ότι η

διαφορά σε σχέση με το αρχικό κεί-

μενο έγκειται στο γεγονός ότι αυτό

είναι «σημαντικά εμπλουτισμένο γιατί
λαμβάνει υπόψη του τα Τοπικά Σχέδια
Διαχείρισης Απορριμμάτων, τις παρα-

τηρήσεις της πεντάμηνης δημόσιας
διαβούλευσης, τις παρατηρήσεις των
υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλ-
λοντος καθώς κι εκείνες των υπηρε-
σιών της Περιφέρειας». 
Κατόπιν, η εκπρόσωπος της Ομάδας

Εργασίας του ΕΔΣΝΑ, Γεωργία Αση-

μακοπούλου, αναφέρθηκε στην αξιο-

λόγηση των Τοπικών Σχεδίων

Διαχείρισης των Δήμων, ενώ το

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Σταύρος Ιατρού προχώρησε σε μια

συνοπτική παρουσίαση του ΠΕΣΔΑ,

υπογραμμίζοντας τον αποκεντρω-

μένο χαρακτήρα του, που εναρμονί-

ζεται πλήρως με τις «αρχές της
αντεστραμμένης πυραμίδας», δηλαδή

της μείωσης, της Διαλογής στην

Πηγή, της ανακύκλωσης, της επανά-

χρησης, της κομποστοποίησης. 

Και οι δύο απάντησαν αναλυτικά στις

ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη

του Δ.Σ., για όλες σχεδόν τις πτυχές

του Σχεδιασμού. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και οι

προτάσεις μελών του Δ.Σ., τα οποία

στη συντριπτική τους πλειοψηφία

τάχθηκαν υπέρ του κειμένου, προχω-

ρώντας σε ορισμένες παρατηρήσεις

βελτίωσής του. 

Τέλος, η  Περιφερειάρχης τόνισε ότι

ο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ βάζει

τέλος στο «πλήρως αποτυχημένο και
σε βάρος του δημοσίου συμφέρον-
τος, μοντέλο διαχείρισης σύμμεικτων
απορριμμάτων που επέβαλε την
ΟΕΔΑ της Δυτικής Αττικής ως εσαεί
κύριο υποδοχέα του 85% των παρα-
γομένων αποβλήτων». 
Περνάμε πλέον από τη διαχείριση
των απορριμμάτων, στη διαχείριση
των πόρων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με την υπερψήφιση αυτή, ανοίγει ο

δρόμος για την εκπόνηση Στρατηγι-

κής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-

πτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ ενόψει

της τελικής έγκρισής του από το Πε-

ριφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Συμβουλευτική Εφήβων 

στα Καλύβια

Από την Τετάρτη 6 Απριλίου ξεκινάει ένας νέος κύκλος συ-

ναντήσεων συμβουλευτικής ψυχολογίας για εφήβους. Θα

πραγματοποιείται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων κάθε

15 μέρες μέχρι τον Ιούνιο και θα έχει τη μορφή ομαδικών συ-

νεδριών συμβουλευτικής εφήβων, τις οποίες τις προσφέρει

ο συμβουλευτικός ψυχολόγος κ. Σωκράτης Καραμπατέας. 

Η συμμετοχή στις συνεδρίες είναι δωρεάν, απευθύνεται σε

εφήβους (14 – 18 ετών), δεν είναι υποχρεωτική η παρακο-

λούθηση όλων των συνεδριών, λόγω όμως περιορισμού των

θέσεων (μέχρι 12 άτομα) χρειάζεται προεγγραφή τις προ-

ηγούμενες μέρες. Η εγγραφή θα γίνεται αυστηρά μόνο από

τον κηδεμόνα στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυ-

βίων.

Χώρος διεξαγωγής: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων

Χρόνος διεξαγωγής: Τετάρτη 18:30 – 20:00 (κάθε 15 μέρες)

1η συνεδρία Τετάρτη 6 Απριλίου

Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης  11528
για λεσβίες, gay, αμφί, τρανς και...

Την επίσημη έναρξη λειτουργίας της πρώτης πανελλαδι-

κής εμβέλειας Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528 για

λεσβίες, gay, αμφί, τρανς άτομα, τις οικογένειές τους,

αλλά και για εκπαιδευτικούς, απηύθυνε η Περιφερειάρχης

Αττικής, Ρένα Δούρου. «Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
ενάντια στο ‘νόμο της σιωπής’ που ρίχνει τη σκιά του στο
σχολείο, στην οικογένεια, στο χώρο εργασίας», τόνισε η
Περιφερειάρχης, χαρακτηρίζοντας τη Γραμμή Ψυχολογι-
κής Στήριξης, “Γραμμή Ζωής”».
Η Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528, λειτουργεί καθη-

μερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 13.00 -

21.00, και υλοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος
για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων βάσει του Σεξουα-
λικού Προσανατολισμού της Ταυτότητας Φύλου: Πρόληψη
και Παρέμβαση». Φορείς υλοποίησης του προγράμματος

είναι η ΟΛΚΕ (Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα

Ελλάδος), και οι οργανώσεις «Θετική Φωνή», «Athens

Pride» και «Thessaloniki Pride». Οργανισμός υποστήριξης

και χρηματοδότησης του έργου είναι το «αλληλεγγύη-So-

lidarityNow». 

Ανοίγει ο δρόμος για την εκπόνηση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

της διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής

To Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στη συνεδρίασή του

(17.3.16), μετά την θετική εισήγηση των υπηρεσιών της,

απέσυρε το θέμα που είχε προς συζήτηση και αφορούσε

τη  Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων χρή-

σεων στο Golden Hall (Ολυμπιακό μουσείο, ενυδρείο, νέα

καταστήματα, παιδότοποι κλπ) με το σκεπτικό να ζητηθεί

και η άποψη του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμα-

ρουσίου.

Το θέμα εισηγήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης βορείου τομέα

Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος παρουσιάζοντας ταυτό-

χρονα οπτικό υλικό από την περιοχή είπε τα εξής:

Παρακολούθησα προσεκτικά την θετική εισήγηση της Με-

λέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις νέες χρήσεις

στο εμπορικό κέντρο Golden Hall από τον κ. Αναγνωστό-

πουλο. «Θα χρειαζόμουν ένα ολόκληρο Περιφερειακό

συμβούλιο για το ιστορικό αυτής της εγκατάστασης, αλλά

απόψε συζητάμε το συγκεκριμένο θέμα και όχι σε βάθος

δεκαπέντε ετών και όσα έχουν προηγηθεί».

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνίστανται κυρίως στον

κυκλοφοριακό φόρτο στην περιοχή του Αγίου Θωμά Αμα-

ρουσίου λόγω της πολύ πιθανής αύξησης της επισκεψιμό-

τητας του κέντρου.

Πρόκειται για ένα έργο, χωρίς να προηγηθεί κυκλοφο-

ριακή μελέτη καθώς ο δήμαρχος Γ. Πατούλης πρώτα συρ-

ρίκνωσε την οδό Αρτέμιδος και μετά θα κάνει την

κυκλοφοριακή μελέτη. Ως αποτέλεσμα και δεδομένου ότι

έχουν συμβεί ήδη μέχρι και τροχαία ατυχήματα, το θέμα

έχει φτάσει μετά από καταγγελίες των κατοίκων του Πα-

ραδείσου και του Πολυδρόσου Αμαρουσίου από την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση μέχρι και το Σώμα Επιθεωρητών

Δημόσιας διοίκησης..

Επί της ουσίας τώρα προτείνω στον εισηγητή στην θετική

γνωμοδότηση να συμπεριλάβει ως όρους την κυκλοφο-

ριακή μελέτη του Δήμου, προκειμένου να προστατευτεί η

ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την απόδοση αντισταθ-

μιστικών οφελών της ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου

στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Θωμά Αμαρου-

σίου μέσω του Δήμου.

Αλλά τα αντισταθμιστικά να είναι δεσμευτικά  ότι θα κα-

ταλήξουν στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο!

Απεσύρθη η γνωμοδότηση για το Golden

Hall από το Περιφερειακό Συμβούλιο
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Tούρκοι παρατηρητές

στα ελληνικά νησιά
καταγγέλει το ΕΠΑΜ Παλλήνης - Παιανίας

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι  «Τούρκοι

υπάλληλοι στα Ελληνικά νησιά θα συντονίζουν την επανεισ-

δοχή των μεταναστών στην Τουρκία».

Με την πράξη αυτή πραγματοποιείται το πρώτο ουσιαστικό βήμα

παράδοσης των Ελληνικών νησιών στην Τουρκία. Κατά την

πάγια Τουρκική πρακτική, κάθε Τούρκος παρατηρητής, θα συνο-

δεύεται από πολυμελές βοηθητικό προσωπικό  και θα ζητηθεί η

παραχώρηση γραφείου ή κτιρίου, όπου θα αναρτηθεί η ημισέ-

ληνος. Μετά θα ζητηθεί η προστασία του γραφείου ή κτιρίου

από τουρκική αστυνομία.  Και κάποια στιγμή, το κτίριο  ή θα ανα-

τιναχθεί, ή θα πυρποληθεί από πράκτορες της γείτονος  και  θα

κληθούν οι Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να καταλάβουν το νησί

για την προστασία του Τούρκικου προσωπικού.

...Το ΕΠΑΜ καταγγέλει απερίφραστα την προδοτική στάση του

κ. Τσίπρα και της συνοδείας του, οι οποίοι ανιστόρητοι  όντες,

αγνοούν με άτιμο τρόπο το αίμα που έχυσαν οι πρόγονοι μας

για την απελευθέρωση των  Ελληνικών νησιών. Αγνοεί ακόμα ο

κ. Τσίπρας την γενοκτονία των Ελλήνων της Σμύρνης,  με την

ιταμή δήλωση ότι τάχα «η Σμύρνη είναι μια πόλη σύμβολο του

κοσμοπολιτισμού και της αδελφοσύνης στο Αιγαίο».

Το ΕΠΑΜ αντίθετα προτείνει την εγκατάσταση παρατηρητών

του ΟΗΕ στα Τουρκικά παράλια για  να γίνονται εκεί οι διαδι-

κασίες ταυτοποίησης, ώστε να μην χρειάζεται επί ελληνικού

εδάφους ο συντονισμός της επανεισδοχής μεταναστών στην

Τουρκία.

Το ΕΠΑΜ καλεί τον Ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τους κατοίκους

των νησιών να διαδηλώσουν κατά της προδοτικής στάσης του

κ. Τσίπρα και να παρεμποδίσει με οιονδήποτε τρόπο την εγκα-

τάσταση Τούρκων παρατηρητων  στα νησιά της Ελλάδος.

«Η Κυβέρνηση αγνοεί τις
Ανεξάρτητες Αρχές»

Η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Νέας Δημο-

κρατίας, Βουλευτής Α’ Αθηνών, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο

Υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

Βουλευτής Σερρών, Κώστας Καραμανλής, κατέθεσαν στη

Βουλή ερώτηση σχετικά  με τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Για το θέμα αυτό, σημειώνουν οι δύο βουλευτές μεταξύ
άλλων: 

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα της στέγασης των προ-

σφύγων και των μεταναστών αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαί-

σθητο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Δυστυχώς, όμως, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων και σ’ αυτό το θέμα επέδειξαν κα-

θυστερημένα αντανακλαστικά και δαπάνησαν άπραγοι πο-

λύτιμο χρόνο!

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της καθυστερημένης προ-

μήθειας από την πλευρά του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. οικί-

σκων - containers, επιλέγοντας μια αδιαφανή διαδικασία, για

την οποία εκκρεμούν από την πλευρά του Υπουργείου πει-

στικές απαντήσεις. Τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης που

επέλεξε η Κυβέρνηση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) την έχει απορρίψει πλήρως.

Το Υπουργείο πρέπει, επιτέλους, να απαντήσει επισήμως.

Με την Απόφαση του Συμβουλίου
της ΕΕ- Τουρκίας:
Έχουν ήδη κλείσει με την υπο-
γραφή και της ελληνικής κυβέρνη-
σης οριστικά τα χερσαία σύνορα
της Ελλάδας. 

Η Τουρκία δεσμεύτηκε για άλλη
μία φορά, ότι θα σεβαστεί την ελ-
ληνοτουρκική συμφωνία επανεισ-
δοχής την οποία ποτέ δεν
εφάρμοσε από το 2003!! Στη συμ-
φωνία δεν προβλέπεται κανένας
μηχανισμός που να την υποχρεώ-
νει να το κάνει.

Η δέσμευση για επαναλειτουργία
του Κανονισμού του Δουβλίνου,
σημαίνει ότι θα ξαναρχίσουν να
επιστρέφονται στην Ελλάδα από
όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, όσοι
καταγράφηκαν εδώ και δεν κατέ-
θεσαν αίτημα ασύλου στη χώρα
μας. 
Ξαναζεσταίνουν τη συμφωνία του
προηγούμενου Σεπτέμβρη ότι θα
δεχτούν τα κράτη μέλη 160.000
πρόσφυγες, ενώ έκτοτε έχουν
μπει στην Ελλάδα 696.000 επι-
πλέον.
Η όποια συμφωνία που θα προκύ-
ψει πρέπει να σέβεται το διεθνές
και το κοινοτικό δίκαιο. 

Η υποκρισία είναι τεράστια:
Πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία
σεβόμενη και τις αρχές του διε-
θνούς και κοινοτικού δικαίου όταν
χρησιμοποιεί ακόμη και ορολογία
που παραπέμπει σε προϊόντα και
όχι ανθρώπους όπως οι αναφορές
σε ευρείας και μεγάλης κλίμακας
επιστροφές(large scale, fast track,
rapid, massive); 
Ποια θα είναι η αντιμετώπιση των
υπόλοιπων αιτούντων άσυλο
εκτός των Σύριων; η Ελλάδα και η
ΕΕ θα επιστρέφει ανθρώπους στη
Σομαλία και την Ερυθραία για να
τους εξοντώσουν; Ήδη το ποσο-
στό των Αφγανών που φτάνουν
στην Ελλάδα είναι 24% και των
Ιρακινών 15%.  
Ανακοίνωση της Ύπατης Αρμο-

στείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες, χαρακτηρίζει το κείμενο της
Απόφασης της πρόσφατης Συνό-
δου, προβληματικό καθώς δεν γί-
νεται πουθενά αναφορά σε
δικλείδες ασφαλείας που προβλέ-
πεται από το προσφυγικό δίκαιο. 
Αποτέλεσμα θα είναι ή η Ελλάδα
να βρίσκεται συνεχώς υπόλογη, ή
η συμφωνία να μην εφαρμοστεί εκ
μέρους της Τουρκίας ή οι άνθρω-
ποι αυτοί να μπλοκαριστούν μονί-

μως στην Ελλάδα παρά τη θέλησή
τους.
Είναι χαρακτηριστικό τέλος ότι η

Σύνοδος Κορυφής «ξέχασε»
ακόμα και να αναφέρει ότι θα
ασχοληθεί η Ευρώπη έστω μελ-
λοντικά με τους ανήλικους πρό-
σφυγες συνοδευόμενους ή μη, οι
οποίοι συχνά πέφτουν θύματα εκ-
μετάλλευσης και εμπορίας. 

Τα παραπάνω καθιστούν πασιφανές
ότι το κείμενο του πρόσφατου Συμ-
βουλίου της ΕΕ και της Τουρκίας το
οποίο υπέγραψε και η ελληνική κυ-
βέρνηση, ουσιαστικά μετατρέπει
την προσφυγική κρίση σε ελληνικό
πρόβλημα. Πρόκειται για έγκλημα
σε βάρος των προσφύγων και της
Ελλάδας, σημειώνει μεταξύ άλλων
ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής.

Έγκλημα σε βάρος της Ελλάδας και των προσφύγων 

η Απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 7ης Μαρτίου
Γκρίζα και Μελανά σημεία των αποφάσεων ΕΕ με Τουρκία 

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό

Εξωτερικών ο Ανεξάρτητος Βουλευ-

τής και πρόεδρος του Χριστιανοδημο-

κρατικού Κόμματος Νίκος

Νικολόπουλος, ζητεί να του δοθεί

απάντηση για τον ρόλο του ΝΑΤΟ

στην περιοχή του Αιγαίου, με αφορμή

την εμπλοκή του στρατιωτικού αυτού

Οργανισμού στη φύλαξη των ελληνο-

τουρκικών συνόρων, που ήταν σε

γνώση και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη

της ελληνικής Κυβέρνησης.

Ο Ν. Νικολόπουλος θεωρεί ότι το

ΝΑΤΟ θα λειτουργήσει ως «ομ-

πρέλα» στους ελέγχους στο Αιγαίο,

προκειμένου να μην υπάρχουν δι-

μερή προβλήματα μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας. Αυτό φαίνεται και από

τις ανεπίσημες διαρροές και δηλώ-

σεις που γίνονται από κυβερνητικές

πηγές και οι οποίες εμφανίζονται να

λένε πως η εμπλοκή του ΝΑΤΟ ήταν

σε κατεύθυνση που και η ελληνική

πλευρά επιθυμούσε. 

Προφανώς, πρόκειται για μία προ-

σπάθεια καθησυχασμού των ευρω-

παϊκών κρατών, που ζητούν να

σηκωθούν νέα σύνορα και προτεί-

νουν τον αποκλεισμό της Ελλάδας

από τη Συνθήκη Σένγκεν…

Επειδή η Ελλάδα, τονίζει ο Ν. Νικο-

λόπουλος, αποδεχόμενη τις νατοϊ-

κές δυνάμεις ως συνοριοφύλακες,

ουσιαστικά εμφανίζεται σαν να πα-

ραδέχεται ότι δεν έχει τη δυνατό-

τητα να φυλάξει τα σύνορά της και

αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα, μια

τεράστια υποχώρηση, ερωτάται ο κ.

Υπουργός, γιατί να μην κάνουμε

μόνοι μας εξ αρχής αυτό που κα-

λούνται να κάνουν οι Αμερικάνοι

(ΔΝΤ, ΝΑΤΟ), αλλά αυτό να γίνεται

πάντοτε με την μεσολάβηση άλλων;

«Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο»
Eρώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου



18 ΣΕΛΙΔΑ - 19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

Περιλήψεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί, τηλ. 2106030655, 6937153052, press@ebdomi.com

ΑΔΑ: 7Υ9ΠΩΞΚ-Σ78
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 09-03-2016
Αρ. πρωτ.: 7836

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημό-
σιου Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλε-
κτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διε-
θνής Διαγωνισμός για την ανάθεση
της προμήθειας με τίτλο «ΣΙΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-
ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017»
προϋπολογιζόμενης δαπάνης
410.512,50 €, συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 23% και αφορά την προ-

μήθεια 133.500 γευμάτων.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος με ημερομηνία ανάρ-
τησης της διακήρυξης την
18/03/2016, καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών την
10/05/2016 και ώρα 15:00 και ηλε-
κτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών την 16/05/2016 και ώρα
11π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστο-
ποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαιτείται εγγυητική επιστολή
ύψους χιλίων εξακοσίων εξήντα
οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λε-
πτών (1.668,75 €).
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ-
ΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ
περίληψή της θα αναρτηθεί στον
ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην
εφημερίδα της Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ.,
στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού κατα-
στήματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας βαρύνει
τον ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τις ανα-
ζητούν στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr με αριθμό
συστήματος 21462.

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ                      
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι 15/3/2016
Αρ. Πρωτ.: 7683

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκη-
ρύσσει Διεθνή Ανοικτό διαγωνισμό,
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό-
τερη τιμή .
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 14.876,63€ (Α.Μ. 9/2016).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χα-
λανδρίου – Αγ. Γεωργίου 30 & Αρι-
στείδου-Χαλάνδρι Αττικής, ενώπιον
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγω-
νισμού, την 4/5/2016 ημέρα Τε-
τάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως
10:30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης
των προσφορών).
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλουν
προσφορές για το σύνολο της προ-
μήθειας. Για τη συμμετοχή στο δια-
γωνισμό υποβάλλεται μαζί με την

προσφορά εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογι-
σθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :
245,25€.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνι-
σμού θα παρέχεται ελεύθερη και
πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του Δήμου www.ha-
landri.gr. Τέλος η Περίληψη της
διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις
εξής εφημερίδες : ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ, ΕΒΔΟΜΗ, ΑΥΓΗ, ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ.  
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023842-844).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΔΑ: ΨΒ2ΦΩΞΚ-ΩΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημόσιος
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας
με τίτλο «Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και
αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου
προς τους οφειλέτες
του, αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του
Δήμου, αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφο-
ρών (courier)» προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης
93.957,24 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και
αφορά τις παρακάτω υπηρεσίες αναλυτικά:
ΟΜΑΔΑ Α. Παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και
αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου προς
τους οφειλέτες του, με ετήσια πρόβλεψη την αποστολή
80.000 φακέλων, ενδεικτικού προϋπολογισμού:
61.008,00 € συμπερ. ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑΔΑ Β. Αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας
του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 30.750,00 €
συμπερ. ΦΠΑ 23%.
ΟΜΑΔΑ Γ. Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμετα-
φορών (courier), ενδεικτικού προϋπολογισμού: 2.199,24
€ συμπερ. ΦΠΑ 23%.
Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή επί του καθαρού ποσού και στο σύ-
νολο όλων των υπηρεσιών για την εκτέλεση της υπη-
ρεσίας της ομάδας Α. Το κριτήριο κατακύρωσης για τις

ομάδες Β και Γ είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
στο σύνολο των υπηρεσιών ανά ομάδα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης την 17/03/2016, καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
07/04/2016 και ώρα 15:00 και ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών την 12/04/2016 και ώρα 11π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα ορ-
γάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή ύψους ως εξής:
――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
――――――――――――――――――――――――

Α 49.600,00 € 992,00 €
Β 25.000,00 € 500,00 €
Γ 1.788,00 € ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

――――――――――――――――――――――――
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστο-
σελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ πε-
ρίληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στο Φ.Ε.Κ., στον εγχώριο τύπο
και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης
και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας βαρύνει τον ανά-
δοχο.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να τις αναζητούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗ-
ΔΗΣ www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος 21678.

Ο Δήμαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών

Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ) έχει ως στόχο τον εκ-

δημοκρατισμό της παραγωγής ενέργειας

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Δηλαδή τα ελληνικά νοικοκυριά να μην

είναι μόνο καταναλωτές αλλά και παραγω-

γοί Ηλεκτρικής ενέργειας. Η διασπορά πα-

ραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας από

φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και άλλες τεχνολο-

γίες,  σε μικρού  μεγέθους εγκαταστάσεις

σε επίπεδο οικίας,  προσδίδει τεχνικά-οικο-

νομικά οφέλη στο ενεργειακό σύστημα της

χώρας, αλλά και πολλά περιβαλλοντικά

οφέλη.

Η πλούσια ηλιοφάνεια ή ο άνεμος του

τόπου μας θα πρέπει να ωφελήσει πρώτιστα

τους Έλληνες πολίτες με μικρές εγκατα-

στάσεις στα σπίτια τους και όχι ο φυσικός

αυτός πλούτος να εκμεταλλεύεται τελικά

μόνο από μεγάλου ή πολύ μεγάλου μεγέ-

θους εταιρείες με μεγάλες εγκαταστάσεις

όπου επιπλέον αλλοιώνουν το φυσικό και

πολιτιστικό τοπίο της χώρας. Δυστυχώς, το

τελευταίο προωθεί το υπό μελέτη Σχέδιο

Διαβούλευσης της κυβέρνησης για ένα νέο

σχήμα ενίσχυσης στις ΑΠΕ.

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ κατέθεσε λεπτομερώς τις από-

ψεις του και στην περίληψη των θέσεων

του, τις οποίες υπέβαλλε στις 14/3/2016

στο ΥΠΑΠΕΝ, επισημαίνει:

Η τήρηση της Συνταγματικότητας και ο σε-

βασμός Αρχών Δικαίου, θα  πρέπει να θεω-

ρούνται αυτονόητες Αξίες και

Απαραβίαστες. Σε έναν Ειδικό Λογαριασμό

για τις ΑΠΕ, όπου η κακοδιαχείριση του

οδήγησε σε παθογένεια και αυτή με τη

σειρά της στην παραβίαση των συμβάσεων

42.000 νοικοκυριών με Φ/Β Στέγης, η πολι-

τεία πρόκειται να τον επιβαρύνει με επι-

πλέον εγκατάσταση 2200-2700 ΜW. Δη-

λαδή ισχύς όση και 220.000-270.000 μικρά

οικιακά Φ/Β των 10KW!!! Οι Αδικίες/Αστο-

χίες/Λάθη του «παρελθόντος» πρέπει

πρώτα να διορθώνονται και μετά να εξετά-

ζεται η υλοποίηση νέων σχεδίων. Αν επανα-

λαμβάνονται τα ίδια «λάθη» τότε δεν είναι

θέμα «αστοχίας» αλλά σκοπιμότητας ή και

επικίνδυνης άγνοιας/ανεπάρκειας. Το υπό

Διαβούλευση Σχέδιο αποδεικνύει ότι επα-

ναλαμβάνονται τα ίδια λάθη-αδικίες:

1)   Το κείμενο της διαβούλευσης δείχνει ότι

την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει καμία

αποκατάσταση αδικιών που έγιναν από το

Νόμο 4254, αντίθετα σε ένα ανασφαλές πε-

ριβάλλον προτείνει νέα έργα ΑΠΕ. Καθώς

το ΑΕΠ βυθίζεται ή δεν αυξάνεται όπως

αναμένεται, το κόστος υποστήριξης των

ΑΠΕ θα είναι δυσβάσταχτο για την Οικονο-

μία και για το ενεργειακό σύστημα της

Χώρας.

2)   Το κείμενο της διαβούλευσης δείχνει ότι

η σημερινή κυβέρνηση δεν διαφυλάττει το

φιλολαϊκό Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες νοι-

κοκυριών και «τσουβαλιάζει» τα μικρά Φ/Β

Στέγης μαζί με τις μεγαλοεπιχειρήσεις

ΑΠΕ. Δεν δίνεται κανένα κίνητρο για τα Φ/Β

Στέγης, αφού οι τιμές είναι ανάλογες με

αυτές των μεγάλων εγκαταστάσεων ΑΠΕ.

Αποδεικνύεται ότι προωθούνται τα συμφέ-

ροντα μεγαλοκεφαλαιούχων στο χώρο των

ΑΠΕ σε βάρος των μικρών και των κατανα-

λωτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ»
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
Τ.Κ. 190 09 – ΡΑΦΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2294075555
e-mail:p_child@otenet.gr
Ραφήνα  17 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ. : 250

Περίληψη διακήρυξης δημοπρα-
σίας για την μίσθωση ακινήτου από
το νομικό πρόσωπο για την στέ-
γαση του ΚΑΠΗ Πικερμίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 194 του Ν. 3463/06 ( ΦΕΚ 114
τ.Α΄) και τους όρους της διακήρυ-
ξης, όπως καθορίστηκαν με την υπ’
αριθμ. 17/2016 απόφαση του Δ.Σ
του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Μέριμνας
και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Ραφήνας – Πικερμίου, σε συνδυα-
σμό με τις σχετικές διατάξεις του
Π.Δ 270/81, προκηρύσσει δημοπρα-
σία μειοδοτική, φανερή και προφο-
ρική  για τη μίσθωση ακινήτου που
θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση
του ΚΑΠΗ Πικερμίου. Το ακίνητο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 120
έως 180 τ.μ. και να βρίσκεται εντός
των διοικητικών ορίων της Δημοτι-
κής Ενότητας Πικερμίου  του

Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και
κατά προτίμηση σε κεντρικό σημείο
της πόλης.
1. Η μειοδοτική δημοπρασία θα διε-
ξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον με έγγραφη προσφορά υπο-
βάλλοντας τα απαιτούμενα εκ της
διακηρύξεως δικαιολογητικά. Οι
προσφορές ενδιαφέροντος απο-
στέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία,
στη διεύθυνση που αναφέρεται πα-
ρακάτω, και παραδίδονται στη συ-
νέχεια στην αρμόδια επιτροπή του
άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με
επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της κα-
ταλληλότητας των προσφερομέ-
νων ακινήτων και περί του αν ταύτα
πληρούν τους όρους της οικείας
διακηρύξεως, συντασσομένης σχε-
τικής εκθέσεως, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως των προ-
σφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακι-
νήτου τινός αιτιολογούνται
επαρκώς στην έκθεση. 
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει
προφορική και φανερή μειοδοσία
ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγω-
γής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία
που θα καθορισθεί από τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ, μετά τη λήψη της εκ-
θέσεως καταλληλότητας των
προσφερόμενων ακινήτων από την
αρμόδια επιτροπή εκτίμησης καταλ-
ληλότητας, στην έδρα του νομικού
προσώπου σε δημόσια συνεδρίαση

και ανάμεσα σε εκείνους που έλα-
βαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και των οποίων
τα κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα από
την επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ
270/81 και έλαβαν σχετική πρό-
σκληση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που
είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων κτι-
ρίων για τον ανωτέρω σκοπό να λά-
βουν γνώση των όρων της
διακήρυξης παραλαμβάνοντας το
σχετικό αντίγραφο αυτής από την
Διεύθυνση του N.Π.Δ.Δ Κοινωνικής
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής
Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, και να
υποβάλλουν έγγραφες προσφορές
ενδιαφέροντος συνοδευόμενες
από τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά,  σε διάστημα είκοσι (20) ημε-
ρολογιακών ημερών από τη
δημοσίευση της παρούσας, ήτοι
από 19-03-2016 έως 7-04-2016,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 8, Ρα-
φήνα -19009 
Τηλέφωνο: 2294075555,  FAX.:
2294079726
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγεί-
ται ή αποστέλλεται στους ενδιαφε-
ρόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύ-
θυνση μέχρι την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΧΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ διαμαρτύρεται για τα αντιλαϊκά σχέδια της κυβέρνησης στο χώρο των ΑΠΕ
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

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

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της

ΔΗΜΗΤΡΑΣ το γένος ΠΡΟΦΗ, που γεννήθηκε στο

Μαρκόπουλο Αττικής και κατοικεί στο Μαρκόπουλο

και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΜΠΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της

ΦΩΤΕΙΝΗΣ το γένος ΚΟΛΙΟΒΑΣΙΛΗ, που γεννή-

θηκε στο Μαρκόπουλο Αττικής και κατοικεί στο

Μαρκόπουλο  θα έρθουν σε γάμο που θα γίνει στο

Δημαρχείο Μαρκοπούλου.

Το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαί-

σιο των  προσπαθειών που καταβάλλει για την ενη-

μέρωση των επιχειρήσεων – μελών του, διοργανώνει

Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα:

Παρουσίαση  των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του

ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

― "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης"

― "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

― "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων

επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους

στις νέες αγορές"

― "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποι-

οτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών"

Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα  21 Μαρτίου

2016 και ώρα 5:30 μ.μ. στο «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ»

αίθουσα ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46,

Αθήνα 115 28   Tηλ : 21 0728 1000,     Fax : 0030 210

7281111,    

e-mail : events.athens@hilton.com

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Στόχος των τεσσάρων νέων  προγραμμάτων  είναι τα

πολλαπλασιαστικά οφέλη που αυτά θα δημιουργή-

σουν στην πραγματική οικονομία: νέες θέσεις εργα-

σίας, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων

πρακτικών, στήριξη νέων παραγωγικών δομών και

επιχειρήσεων. 

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

ΦΟΡΕΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΛΥΚΟY ΚΡΩΠΙΑΣ

ΟΙΚΙΣΜΩΝ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ

– ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Φορέας Συλλόγων Περιοχής Αλυκού Κορωπίου,

οικισμών ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ

ευχαριστεί θερμά τα μέλη, τους συντοπίτες αλλά και

τους φίλους των συλλόγων που τίμησαν με την παρουσία

τους την χοροεσπερίδα που διοργανώθηκε το Σάββατο 5

Μαρτίου 2016 με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Κοντά μας από την Δημοτική αρχή παρευρέθηκαν ο Δή-

μαρχος Κορωπίου κος Κιούσης Δημήτριος, οι αντιδήμαρ-

χοι κύριοι Ντούνης Ανδρέας, Γρίβας Θεόδωρος, ο

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κος  Γρι-

νιεζάκης Μανώλης, και το μέλος κος Κάραλης Γεώργιος.

Από την μείζονα  αντιπολίτευση η επικεφαλής του συν-

δυασμού κα Κιούση Αθηνά και οι δημοτικοί σύμβουλοι κύ-

ριοι  Κερασιώτης Δ , Τσιμπικτσιόγλου Π, Γεωργέλης Ε.

Από την ελάσσονα αντιπολίτευση  ο εκπρόσωπος του

συνδυασμού κος Βράχας Ανδρέας. Από την πολιτειακή

αρχή παρευρέθηκε ο πρώην Υπουργός  της Ν.Δ  κος Βλά-

χος  Γεώργιος και από το ΛΑ.Ο.Σ  ο πρώην υποψήφιος

Βουλευτής  κος Ζερβουδάκης Θεοδόσης .  Τέλος μαζί

μας ακόμα ήταν ο διευθυντής Ασφαλείας κος Τσαγκαρά-

κης Γεώργιος και ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Εφετών

κος Παπαδόπουλος Διονύσης.

Την Πέμπτη 17 Μαρτίου θα πραγμα-

τοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση

στο Δήμο Ν. Ιωνίας, στο πλαίσιο της

ενημερωτικής δράσης της Περιφέ-

ρειας Αττικής στον τομέα της Πολι-

τικής Προστασίας που απευθύνεται

σε εργαζομένους Δήμων, με θέμα

«Εθελοντισμός Πολιτικής Προστα-

σίας» έχουν ξεκινήσει ενημερωτικές

συναντήσεις στους Δήμους της Ατ-

τικής.

Ηδη έχουν πραγματοποιηθεί συναν-

τήσεις στους Δήμους Ν. Ιωνίας,

Αχαρνών και Σπάτων-Αρτέμιδος,

ενώ αναμένεται να υλοποιηθούν αν-

τίστοιχες και σε άλλους Δήμους που

έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέ-

ρον.

Η δράση, η οποία πραγματοποιείται

από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολι-

τικής Προστασίας της Περιφέρειας

σε συνεργασία με τα αρμόδια τμή-

ματα Πολιτικής Προστασίας των

Δήμων, έχει στόχο να ενημερωθούν

οι εμπλεκόμενοι σε καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης υπάλληλοι των

Δήμων σχετικά με το ρόλο του Εθε-

λοντισμού στην Πολιτική Προστα-

σία, να ενισχυθεί η δεξιότητα

επικοινωνίας αλλά και η διάθεσή

τους να κινητοποιηθούν για την επί-

τευξη της καλύτερης συνεργασίας

και του συντονισμού των ενεργειών

μεταξύ των υπηρεσιών και των εθε-

λοντικών ομάδων. 

«Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής

Παρουσίαση τεσσάρων νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ



20 ΣΕΛΙΔΑ - 19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

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 πιτυόκαμπη ή κάμπια των πεύκων αποτελεί ένα από τα

πλέον κοινά αλλά και βλαβερά είδη στη χώρα μας. Πρόκει-

ται για την κάμπια που στο τέλος του βιολογικού της κύ-

κλου μεταμορφώνεται στη νυχτοπεταλούδα με το

επιστημονικό όνομα Thaumatopoea pityocampa και η οποία

τρέφεται με πευκοβελόνες. 

Η ικανότητα της κάμπιας των πεύκων να προκαλεί παθολο-

γικές δερματικές αντιδράσεις είναι γνωστή από την αρχαι-

ότητα και η πρώτη επίσημη αναφορά γίνεται από τον

Reaumur το 1736. Οι κάμπιες διαθέτουν έναν εξαιρετικό

αμυντικό μηχανισμό. Όταν νιώσουν ότι απειλούνται (πχ

όταν κάποιος τις ακουμπήσει), εκτοξεύουν στον αέρα μι-

κροσκοπικά τριχίδια, τα οποία περιέχουν τοξίνη, που προ-

καλεί στον άνθρωπο αλλά και σε ζώα δερματικά

συμπτώματα.

Η  κάμπια  των  πεύκων  ή  πιτυοκάμπη  ή  κάμπια λιτα-

νεύουσα  είναι  ένας  από  τους  σημαντικότερους εχθρούς

του  πεύκου.  Είναι  νυκτόβιο  λεπιδόπτερο της οικογένειας

Thaumetopoeidae.  Το  προνυμφικό  στάδιο του  εντόμου

καταναλώνει  μεγάλο  μέρος  της φυλλικής  επιφάνειας  με

αποτέλεσμα  να  περιορίζει σημαντικά  την  ανάπτυξη  των

νεαρών  δένδρων, ενώ υψηλές προσβολές για συνεχόμενα

έτη μπορεί να οδηγήσει και στην ξήρανση  νεαρών αλλά και

μεγάλων σε ηλικία πεύκων. Η παρουσία του εντόμου είναι

αισθητή στο 1/3 των  πευκοδασών,  αλλά  ζημιώνονται  κυ-

ρίως ζώνες  όπου  τα  δένδρα  υποσιτίζονται,  το  πευκοδά-

σος δεν  “αναγεννιέται” (συνήθως  τεχνικά  πευκοδάση  ή

αστικά  άλση)  ενώ  απουσιάζουν και οι φυσικοί εχθροί της

κάμπιας.   Είναι δυνατό το έντομο αυτό να προσβάλει με-

γάλες εκτάσεις πευκοδάσους σε ημιορεινές και πεδινές πε-

ριοχές, και αν δεν καταπολεμηθεί έγκαιρα το πρόβλημα

ενδέχεται να πάρει διαστάσεις. 

Σε κατοικημένες περιοχές και σε μέρη που συχνάζει κό-

σμος, η κάμπια προκαλεί δερματολογικά προβλήματα στον

άνθρωπο. Συγκεκριμένα προκαλεί φαγούρα στο δέρμα και

εξάνθηματα, γι' αυτό λέγεται και κνηθοκάμπη. 

Χαρακτηριστικό της προνύμφης είναι και οι δερματικές αν-

τιδράσεις που προκαλεί σε  όποιον τις πλησιάσει εκτο-

ξεύοντας στον αέρα τρίχες με τοξίνες που  ερεθίζουν

δέρμα, μάτια και αναπνευστικό σύστημα

Τα τριχίδια της κάμπιας αποτελούν την   “άμυνα” του εντό-

μου προς τα πουλιά, διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ

φυτικού και ζωικού βασιλείου.

Η επαφή ακόμη και μόνο με σημεία από τα οποία πέρασε η

κάμπια (π.χ. τον κορμό ενός δέντρου) και άφησε τα τριχίδιά

της, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Επίσης, τα τριχίδια

της κάμπιας μεταφέρονται με τον αέρα και μπορεί να πε-

ράσουν μέσα από τις ίνες των ρούχων, οπότε τα σημάδια

στο δέρμα δεν περιορίζονται όπως συνήθως στα εκτεθει-

μένα σημεία, αλλά μπορούν να είναι γενικευμένα σε όλο

το σώμα.

Τα συμπτώματα προκαλούνται από μηχανικούς και χημι-

κούς παράγοντες και σπανιότερα από αλλεργικό μηχανι-

σμό, με τα κνιδωτικά τριχίδια και τα δηλητηριώδη κεντριά

τους. Ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο δρουν βασίζεται

στην ιδιαίτερη μορφολογία των κνιδωτικών τριχιδίων τους,

τα οποία μοιάζουν με καμάκι και διεισδύουν εύκολα στην

επιδερμίδα του ‘εχθρού’ απελευθερώνοντας τις τοξικές ου-

σίες οι οποίες προκαλούν αντίδραση υπερευαισθησίας είτε

άμεσα –την κνίδωση εξ’ επαφής-, είτε μετά από κάποιες

ώρες – την δερματίτιδα εξ’ επαφής-, ενώ σπάνια μπορεί να

προκαλέσουν τη σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση.

Δεν μιλάμε για αλλεργία στις κάμπιες αν και το κυριότερο

και συχνότερο σύμπτωμα μετά από την επαφή με αυτές

είναι ερυθρότητα, κνιδωτικό εξάνθημα και έντονη φαγούρα.

Οι δερματικές εκδηλώσεις εξελίσσονται σε 3-4 ημέρες και

μπορεί να αφήσουν καφέ χρώμα κατά την αποδρομή τους,

που αργεί να υποχωρήσει (μέχρι και 1-2 εβδομάδες). Κά-

ποιες φορές η κάμπια μπορεί να αφήσει το «αποτύπωμα»

της πορείας της στο δέρμα.

Σε περίπτωση τριψίματος

των ματιών με χέρια που

έχουν ακουμπήσει κάμ-

πιες μπορεί να εμφανισθεί

ερυθρότητα στα μάτια και

πρήξιμο στα βλέφαρα. Αν

δεν αντιμετωπισθεί σύν-

τομα με καλό πλύσιμο,

μπορεί να προκληθεί

τραυματισμός από την έντονη φαγούρα και δακρύρροια, πε-

ρίπτωση κατά την οποία εκτίμηση από οφθαλμίατρο είναι

χρήσιμη. Εξαιρετικά σπάνια, κυρίως σε άτομα με άσθμα ή

άλλα αναπνευστικά προβλήματα, η εισπνοή των τριχιδίων

της κάμπιας μπορεί να προκαλέσει ρινίτιδα, κρίση βήχα και

δύσπνοια – ελάχιστα είναι αυτού του είδους τα περιστατικά

που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Η διάγνωση δεν

είναι δύσκολη καθώς το ιστορικό και η παρουσία εξανθήμα-

τος κυρίως σε εκτεθειμένα μέρη βοηθάει  προς τη σωστή

κατεύθυνση. Η χρήση κολλητικής ταινίας στους πομφούς

και ο έλεγχος με μικροσκόπιο αναδεικνύει την παρουσία

τριχιδίων σε περιπτώσεις που δε μπορούν να διαγνωσθούν

με βεβαιότητα.

Τα κύρια συμπτώματα είναι η εμφάνιση βλατίδων, ερυθήμα-

τος ή και φυσαλίδων με τάση να συρρέουν κατά τόπους,

ενώ η πιο συχνή εντόπιση είναι ο κορμός , τα άκρα και ο

τράχηλος. Εκτός από δερματικά συμπτώματα, μπορεί να

παρουσιαστεί ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα και σπάνια εκπνευστι-

κός συριγμός. Η αντιμετώπιση είναι κυρίως συμπτωματική,

ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα πρόληψης και

αποφυγής, κυρίως, της επαφής.

Ποια είναι η θεραπεία της δερματίτιδας

από κάμπιες;

Απομάκρυνση των τριχών με μία μη αιχμηρή λεπίδα ή

απαλή απομάκρυνση με σελοτέιπ. 

Πλένουμε με τρεχούμενο νερό την περιοχή επαφής.

Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα και κάνουμε χρήση τοπικών

κορτικοστεροειδών (κορτιζονούχων αλοιφών) για την μεί-

ωση της φλεγμονής. Τοπικά μπορεί να προσφέρουν ανα-

κούφιση και κρέμες που περιέχουν μενθόλη ή φαινόλη. 

Η χρήση αντιισταμινικών φαίνεται ότι έχει μικρό αποτέλε-

σμα, κυρίως στη μείωση της φαγούρας.

Τι πρέπει να προσέχετε
Το κοινό δεν πρέπει να αγγίζει τις φωλιές ή τις κάμπιες και

να αποφεύγει να κάθεται κάτω ή κοντά στα προσβεβλημένα

πεύκα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν τα πιο πάνω

δερματολογικά προβλήματα. Σε περίπτωση που κάποιος

έχει επηρεατεί σοβαρά από την πτυοκάμπη, πρέπει να απο-

ταθεί άμεσα για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Προληπτικά μέτρα για τις κάμπιες των πεύκων

• Ενημερώνουμε τα παιδιά να μην αγγίζουν τις κάμπιες ή

τις φωλιές τους και να αποφεύγουν τα προσβεβλημένα

πεύκα ειδικά τον πρώτο μήνα της Άνοιξης.

• Σε υποψία τοπικής επιδημίας (πολλά κρούσματα), θα πρέ-

πει να αποφεύγουμε να απλώνουμε τα ρούχα σε εξωτερι-

κούς χώρους

• Εάν το παιδί παρουσιάσει συμπτώματα μετά το παιχνίδι

του σε περιοχή με πεύκα, απομακρύνουμε τα ρούχα από

πάνω του και τα πλένουμε, ενώ κάνουμε μπάνιο στο παιδί

με σαπούνι για την απομάκρυνση των τριχιδίων. Τα ρούχα

του παιχνιδιού αν δεν πλυθούν παραμένουν έξω από το

υπνοδωμάτιο του παιδιού.

• Φοράμε κατάλληλο ρουχισμό με μακρυμάνικα ρούχα και

χρησιμοποιούμε  γάντια και γυαλιά εάν πρόκειται να ασχο-

ληθούμε με την κηπουρική.

• Κόβουμε στις αρχές του χειμώνα τα κλαδιά που φέρουν

φωλιά και τα καίμε πριν την έξοδο της  κάμπιας 

• Συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν τα συμπτώματα είναι

επίμονα

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος, 

Αλέξανδροw Γιατζίδηw, M.D., 

medlabgr.blogspot.com

Δερματίτιδα από κάμπιες, με φαγούρα και κοκκινίλες!

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δήμο 3Β

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει η Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, την

Παρασκευή 1η Απριλίου 2016 από τις 10:00 έως τις 13:00.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ιωνία»,

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (παραπλεύρως δημαρ-

χείου) και είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες που επι-

θυμούν να συμμετέχουν και να εγγραφούν στους

εθελοντές αιμοδότες του Δήμου.

Πληροφορίες: 2132019904 & 213201990
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 15ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Ju-jitsu 2016 όλων των κατηγοριών στο  ΟΛΥΜ-

ΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ.  Tο Α μέρος των αγώνων

αφορούσε ηλικιακές κατηγορίες -18, -21 και +21, ενώ στο

Β μέρος αγώνων αφορούσε τις ηλικιακές κατηγορίες - 12

και - 15 ετών. 

Στο πρωτάθλημα  έλαβαν μέρος και 70 αθλητές από τον

σύλλογο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ.

Η ομάδα του Λεύκαρου σημείωσε  τεράστια επιτυχία αφού

κατέκτησε: 14 ΧΡΥΣΑ,   13 ΑΡΓΥΡΑ,   12 ΧΑΛΚΙΝΑ και κα-

τέλαβε στην συνολική κατάταξη την 2η θέση στο fighting

system και την 2η θέση στο duo system πανελλαδικά. 

Αναλυτικότερα οι αθλητές του Λεύκαρου κατέλαβαν τις

εξής θέσεις  στην κατηγορία κιλών και ηλικίας τους:

FIGHTING SYSTEM

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Μάππας Δημήτρης, Παπασταύρου Δη-

μήτρης, Μπούρτζος Νικόλαος, Καστάνης Γιώργος, Πίκη

Βέτη, Μάλλη Αθηνά, Σαγγιώτης Χρήστος, Ζύγουρας Χρή-

στος, Τζανικιάν Αρά, Σιώρη Αθηνά, 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ:  Καλπακίδου Νίκη, Ζαντιώτης Στέφα-

νος, Μυλωνάς Αγγελος,  Πατίκα Παυλίνα, Καραχάλια Χρι-

στίνα, Παναγιωταράκος Δημήτρης, 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Μαυρόγιαννης Ευστράτιος, Μαρτα-

λάς Ωρίωνας, Αδαμάκης Νίκος,  Σουρέτη Γεωργία – Ιλιάδα,

Καλλιπέτη Κατερίνα, 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Ζαντιώτης Θανάσης – Καραχάλια Μα-

ρίνα, Αδαμάκης Νίκος – Παπασταύρου Δημήτρης, Σουρέτης

Ερμής – Σουρέτη Ιλιάδα, Λαιτσα Γιουλη – Παπαδιού Κατερ. 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Καραχάλια Μαρίνα – Καραχάλια Χρι-

στίνα, Παπασταύρου Δημήτρης – Καραχάλια Χριστίνα, Ζαν-

τιώτης Θανάσης – Πίκης Ηλίας,  Σιώρη Αθηνά – Τζανικιάν

Αρά, Χαλκιάδης Θανάσης – Κομνηνός Λάζαρος 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Γιαννακουδάκης Λουκάς – Ζαντιώ-

της Στέφανος, Μάππας Δημήτρης – Μυλωνάς Αγγελος,

Αδαμάκης Νίκος – Πίκη Βέτη, Ιωάννου Χριστίνα – Φωτοπού-

λου Ντεμίλια, Κρομμύδα Χαρά – Πίκη Βετη, Μάλλη Αθηνά

– Αντωνιάδη Χριστίνα 

ΝΕ WAZA

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Καλυβάς Νίκος, Παναγιωταράκος Δημ. 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ: Μήτσης Γεώργιος 

                                                                                  
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των αθλητών Αποστολό-

πουλο Νικόλαο, Πατικά Αναστασία, Αλιφραγκή Δημήτρη, Πετρα-

κόπουλο Χρήστο,  Γιώτη Ισμήνη, Χούμη Κωνσταντίνο, Ντάκουλα

Γιάννη, Μαθιουδάκη Μύρωνα, Ζαχαράκη Αιμίλιου, Καλπακίδη

Πάρη, Κρομμύδα Βάλια, Λάλουση Νικόλα, Μυλωνά Κωνσταντί-

νου,  Ντουσάκη Γιώργου, Μαυρόγιαννη Γιώργου, Καψοκόλη

Γιάννη, Κυρίδη Αλέξανδρου, Μουστάκα Ζωή, Μουστάκα Άρη,

Μουστάκα Ειρητίνας, Ουάντεν Οσάμα, Γκινοσάτη Ερμή, Πουλου-

πάτη Δημήτρη, Δανίλη Ολγα, Ουάντεν Μοχάμεντ, Ουάντεν Φω-

τεινή, Καρυώτη Κων/νου, Σερπάνου Θεοδόση, Τσουλφά Αννα,

Τσεμπερούλη Ανδρέα και Φιλιππου, Κατσιμπόκη Γιώργου, Σολι-

δάκη Νίκου, Σειρήνογλου Ανέστη και Νικόλαου που κατέκτησαν

θέσεις 4 ως 9 στην κατηγορία τους. 

Οι αθλητές -21 ετων ύστερα από τις θέσεις που κατέκτησαν

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κλήθηκαν να λάβουν μέρος

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu -21 ετών γίνεται 18-

19-20 Μαρτίου 2016 στην Μαδρίτη Ισπανίας. 

Οι υπόλοιποι αθλητές που κατέκτησαν ως και τρίτη θέση

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος στο Βαλκα-

νικό για τις ηλικιες -12 και -15 και ανω και στο Παγκόσμιο -

15 αντίστοιχα στην Κύπρο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι

αθλητές -18 ετών που κατέλαβαν ως και τη δεύτερη θέση

στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος στο Παγ-

κόσμιο -18 που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία. 

Πανελλήνιες επιτυχίες  Ju-jitsu του Α.Σ. Λεύκαρου

Την ήττα με 61-51 γνώρισαν από τον

ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη οι γυναίκες

του Πρωτέα Βούλας για την τελευταία

αγωνιστική της κανονικής περιόδου

του πρωταθλήματος της Α1, με αποτέ-

λεσμα να τερματίσει στην 5η θέση και

να αγωνιστεί πλέον με μειονέκτημα

έδρας στα προημιτελικά των πλέϊ οφ

απέναντι στον Αθηναϊκό, ενώ παράλ-

ληλα βρίσκεται με 2-0 πίσω στις νίκες.

Η προημιτελική σειρά κρίνεται στις 3

νίκες.

Διαιτητές: Γερακίνης-Πιτσίλκας
ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ (Μαλαρινός) (9/9β,

17/41δ, 6/24τρ, 43ρ., 17ασ., 9κλ., 2ταπ.,

13λ.): Κυρατζή 3(1), Τελίδου (2/7τρ., 6ρ.,

7ασ.), Ρέντμοντ 10(5/11δ., 4ρ., 4ασ.),

Σπανίδου 9 (2/2β., 2/7δ., 1/3τρ., 7ρ.),

Σταυρίδου 17(7/7β., 2/5δ., 2/7τρ.,

8φ.υπ., 8ρ.), Κατωπόδη 4 (5ρ.), Ταρπάγ-

κου, Κλέμονς 12 (6/9δ., 5ρ., 1.111 τέν-

τεξ), Διαμαντίδου, Κοντογεώργου.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ Μ(Κτιστά-

κης)(10/13β., 16/42δ., 3/15τρ., 34ρ.,

13ασ., 7κλ., 3ταπ., 15λ.): Ρούταν

17(2/2β., 3/9δ., 3/5τρ., 3ασ.), Κωστάκη 4,

Κίτσιου, Σπυριδοπούλου 4, Μπότση,

Ράτζα 13 (7/9β., 3/7δ., 7φ.υπ.), Νικολο-

πούλου 2(5ασ.), Ράντολφ 9(1/2β., 4/7δ.,

7ρ.), Χατζηγιακουμή 2, Δανδουλάκη.  

Αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Β. 61-51

Τερψιθέα-Ολυμπιακός 40-73

Ιπποκράτης-Αθηναϊκός 50-57

Νίκη Λευκάδας-Κρόνος 64-71

Άρης Πετρούπολης-Παναθηναϊκός 35-92

Nίκη της αντρικής ομάδας

Νίκη ανόδου στην Β΄Εθνική με 59-53

επί του Τρίτωνα σημείωσαν οι Άνδρες

του Πρωτέα Βούλας για την 20η αγωνι-

στική της Γ΄Εθνικής, μπροστά σε ένα

κατάμεστο Κλειστό της Βούλας, με τον

κόσμο να βρίσκεται στο πλευρό της

ομάδας από το πρώτο δευτερόλεπτο.

Με τη νίκη αυτή ο Πρωτέας ξέφυγε

δύο βαθμούς από τους διώκτες του

μόλις έξι αγωνιστικές πριν το τέλος.

Λαχειοφόρος αγορά
Λαχειοφόρο αγορά οργανώνει ο Πρω-

τέα για να ενισχυθεί η προσπάθεια

ανακατασκευής των εγκαταστάσεών

του. Μεγάλη κλήρωση ενός Ι.Χ. Peu-

geot 208, που θα γίνει τη Μεγάλη

Τρίτη (26/4).

Λαχνούς θα βρείτε στη Γραμματεία

του Πρωτέα:

Δευτέρα – Παρασκευή 17:30-20:30

Σάββατο – Κυριακή 09:00-13:00

Τηλέφωνο: 210-8953823

Κρίνεται η προημιτελική σειρά  του Πρωτέα
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Αγώνας Βετεράνων 

Αρης Βούλας - Πανιώνιος

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016, στο Δημοτικό Γή-

πεδο Βούλας και ώρα 16:00, θα διεξαχθεί φιλικός

αγώνας ανάμεσα στους Βετεράνους Ποδοσφαιρι-

στές του Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ και στου Παλαίμα-

χους Ποδοσφαιριστές του Ιστορικού ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ.

Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι τρόφιμα και είδη

πρώτης ανάγκης, για τη στήριξη και βοήθεια των

άπορων οικογενειών του Δήμου Βάρης- Βούλας-

Βουλιαγμένης.

Μπάσκετ για τη «Σχεδία»

Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στις 18:00 στο Κλειστό Γυ-

μναστήριο Νέας Σμύρνης (Αρτάκης), οι αθλήτριες του

γυναικείου μπάσκετ (Α1 & Α2) και οι αθλητικοί συντάκτες

ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση του μονα-

δικού Ελληνικού περιοδικού δρόμου: Παίζουν μπάσκετ

για την «Σχεδία».

Ο αγώναςτελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Αντί εισιτηρίου

όποιος επιθυμεί να προσφέρει, μπορεί να αγοράσει το

περιοδικό δρόμου «Σχεδία» από τους πωλητές που θα

βρίσκονται στην είσοδο ή να προσφέρει τρόφιμα και

φαρμακευτικό υλικό για την «Σχεδία» και το κοινωνικό

παντοπωλείο του Δήμου Νέας Σμύρνης που θα συγκεν-

τρώνονται στην είσοδο του Κλειστού.

Μπάντμιντον στον 

Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ξεκίνησε προ-

πονήσεις για το άθλημα του Badminton (αντιπτέριση) από

το Σάββατο 12 Μαρτίου και ώρα 12 π.μ. στο κλειστό γυ-

μναστήριο του Γυμνασίου Κερατέας.

Εγγραφές αθλητών και αθλητριών θα πραγματοποιούνται

κάθε εβδομάδα στην ακαδημία του Ομίλου για παιδιά Δη-

μοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ηλικίας από 6 ετών έως

18 ετών.

Πληροφορίες στο τηλ. 698 239 2039, στο mail aonikiker-

ateas@gmail.com και στο κλειστό γυμναστήριο του Γυ-

μνασίου Κερατέας τις ώρες και μέρες των προπονήσεων:

Τετάρτη 16.00-17.00 μμ,  Σάββατο 12.00-13.30 μ.μ

Υπεύθυνη προπονήτρια θα είναι η Ευθυμία Ρουσιά.

Πανελλήνδια διάκριση του

Αρη Βούλας στο πινγκ-πονγκ

Με τη συμμετοχή 198 αθλητών και αθλητριών, πραγμα-

τοποιήθηκε το αναπτυξιακό πρωτάθλημα μικρών ηλικιών

στο πινγκ-πονγκ, (12-13/3) στη Σίνδο.

Το διοργάνωση η Τοπική Επιτροπή βορείου Ελλάδος της

Ομοσπονδίας και συμμετείχαν αθλητές από διάφορες πε-

ριοχές της Ελλάδας.

Ο αθλητής του Γ.Σ. Αρης Βούλας, Νίκος Γενεράλης, απο-

δίδοντας εξαιρετικά, κατάφερε να κατακτήσει την 4η

θέση στους εφήβους, ανάμεσα στους 25 αθλητές της

ίδιας ηλικιακής κατηγορίας.

Η άνοδος του αθλητή στ φετεινή χρονιά είναι πολύ ση-

μαντική για τον Αρης Βούλας.

Εκτός έδρας ήττα με 3-2 σετ από τα

Βριλήσσια γνώρισαν οι γυναίκες του

ΑΣΠΕ “Θέτις” για την 16η αγωνι-

στική ημέρα της Α2. Η “Θέτις” έχει

ακόμη δύο αγώνες να δώσει με Ηλυ-

σιακό εκτός έδρας (19/3) και ΖΑΟΝ

εντός (9/4), πριν δώσει την μάχη της

στην πρώτη φάση των πλέϊ οφ ανό-

δου στην Α1.

Άξιο αναφοράς μια ακόμη συμμε-

τοχή από τις Νεάνιδες του συλλό-

γου στην εφετινή ομάδα γυναικών,

αυτή της Μαίρης Βρέλλου η οποία

τα πήγε εξαιρετικά στην πρώτη

της εμφάνιση με την γυναικεία

ομάδα στο πρωτάθλημα της Α2.

ΦΟ Βριλησσίων - ΑΣΠ Θέτις 3-2

(29-27, 20-25, 15-25, 25-21, 16-14)

ΦΟ Βριλησσίων (Ατσιδαύτης): Πα-

παστεργίου, Παπουτσάκη, Γκό-

τζη,Μαβιλίδη, Κωνσταντέλλου,

Μικρουδάκη, Μπουζουνιεράκη (λ)

/ Γκότση, Τσαρακλή, Κάβουρα,

Στάθη.

Α.Σ.ΠΕ.Θέτις Βούλας (Σωτηρόπου-

λος): Μελετιάδη, Κερασιώτη(λ),

Φραγκιαδάκη, Καράμπαλη (λ), Φω-

τεινού, Χριστοδούλου, Βρέλλου,

Λεωνίδου, Τουρνάκη, Αλεξανδρο-

πούλου, Αναγνώστου, Γαλανού,

Ζήση Χρ., Ζήση Π.

Το 1980 έκανε την εμφάνιση του

στη χώρα μας ο επαγγελματικός

αθλητισμός, ο οποίος με τη βοήθεια

των εκάστοτε κυβερνήσεων στηρί-

χτηκε και εξακολουθεί να στηρίζε-

ται, στη ράχη του ελληνικού λαού.

Όλη η υλικοτεχνική υποδομή που

χρησιμοποιεί (στάδια, γήπεδα, γυ-

μναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.)

χρηματοδοτήθηκε και εξακολουθεί

να χρηματοδοτείται από τον εξα-

θλιωμένο λαό, χωρίς όμως

ο ίδιος να έχει δικαίωμα

πρόσβασης σε αυτά.

Σε χιλιάδες παιδιά, σε όλη

τη χώρα, απαγορεύεται το

παιχνίδι και η άθληση, γιατί

η οικογένεια δεν έχει να

πληρώσει είσοδο στην

αθλητική εγκατάσταση, την

οποία, σημειωτέον, με δικά

της λεφτά κατασκεύασε.

Τρελά πράγματα και όμως

αληθινά.

Παραδείγματος χάριν, το Στάδιο Ει-

ρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), το οποίο

μας κόστισε εκατομμύρια και, όμως,

είναι υπό την σχεδόν κατοχή της

ΚΑΕ Ολυμπιακός, μιας οικονομικής

επιχείρησης, η οποία δεν έχει καμία

σχέση με τον αθλητισμό, ενώ θα

έπρεπε να είναι στη διάθεση των

Αθλητικών Ομοσπονδιών, με βάση

τους χώρους που διαθέτει (στίβος,

γυμναστική, μπάσκετ, βόλεϊ, ξιφα-

σκία κλπ) καθώς επίσης και των

σχολείων της περιοχής. Θα μπο-

ρούσε λοιπόν σήμερα το (ΣΕΦ) να

είναι μια αθλητική κυψέλη.

Και όμως τα ίδια, ίσως και χειρό-

τερα, ζήσαμε και με το Στάδιο Κα-

ραϊσκάκη. Όλοι θυμόμαστε τα

εκατομμύρια που μας κόστισαν τα

έργα που έγιναν για το Ευρωπαϊκό

Πρωτάθλημα Στίβου του 1969, και

όλοι είχαμε ελπίσει ότι επιτέλους,

τα δεκάδες σωματεία και οι εκατον-

τάδες αθλητές θα γυμνάζονται με

ανθρώπινες συνθήκες, στο μονα-

δικό Στάδιο που είχε η μισή Αττική

και ο Πειραιάς.

Και όμως όλοι αυτοί που κυβερνάνε

αυτή τη Χώρα δεκαετίες, με δική

μας ευθύνη, «χάρισαν» στην ΠΑΕ

Ολυμπιακός το Στάδιο, πετώντας

έξω σχολεία, σωματεία, και εκατον-

τάδες αθλητές, διαλύοντας στην

ουσία, τον αθλητισμό σε Αθήνα και

Πειραιά.

Τώρα θα μου πείτε, εδώ έχουν ξε-

πουλήσει όλη τη χώρα, το

Καραϊσκάκη μας μάρανε;

Και όμως, είναι μεγάλο έγ-

κλημα να «χαρίζεις» δημό-

σια αθλητική περιουσία σε

ιδιώτη, αφήνοντας χιλιάδες

παιδιά στο δρόμο. Και μετά,

έχουν το θράσος να μιλάνε

για βία, ναρκωτικά, πορ-

νεία, κ.λπ, όταν οι ίδιοι δη-

μιουργούν τις

προϋποθέσεις…

Πολύ φοβάμαι, ότι τα ίδια

θα συμβούν και με το

πρώην γήπεδο της ΑΕΚ, με το

οποίο η κυβέρνηση θέλει να «πρικί-

σει» το Μελισανίδη με 20 εκατομ-

μύρια ευρώ- δικά μας λεφτά- για

την κατασκευή.

Κάτι όμως, θα πρέπει να γίνει. Ως

πότε θα μας βιάζουν; Κάποια στιγμή

δεν θα πρέπει, επιτέλους να πατή-

σουμε γερά στα δύο μας πόδια; Τι

στο διάβολο, μεγαλώνουμε παιδιά

και εγγόνια, τι θα μάθουν από εμάς

για τη ζωή και την αξιοπρέπεια;

Ηττήθηκε η ΑΣΠΕ Θέτις εκτός έδρας

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Προίκα» στους επιχειρηματίες του αθλητισμού




