
Το τί τρομοκρατία εξαπολύθηκε από τα «γυάλινα»

ΜΜΕ (Μέσα Μαζικού Επηρεασμού) την τηλεόραση

δηλαδή, και ορισμένα πολύχρωμα έντυπα, μετά το

Βρετανικό δημοψήφισμα, δεν περι-

γράφεται.

Δεν χρειάζεται καν να περιγραφεί,

γιατί την υποστήκαμε όλοι μας. 

Φαντάζομαι, πράγματι, κάποιους από

τους τηλε-ορασόπληκτους να κου-

λουριάζονται φοβισμένοι στον κα-

ναπέ τους, κάποιους να τους έχει

πιάσει κατάθλιψη, άλλοι να προβλη-

ματίζονται συνοφρυωμένοι, άλλοι,

πάλι, «να το βάζουν στα πόδια» κλείνοντας την τηλε-

όραση, ή επιλέγοντας φαιδρά προγράμματα, και άλ-

λους οργισμένους να τους στέλνουν... στον αγύριστο!

Στην τρομοκρατική αυτή εκστρατεία λαμβάνουν μέρος

δυστυχώς, εκτός από τους κατευθυνόμενους δημο-

σιογράφους – λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας –

και σοβαροί ή σοβαροφανείς αναλυτές, καθηγητές και

φυσικά, πολιτικοί. Πολιτικοί, που αν έχουν κάποιες

γνώσεις ή και κριτική ικανότητα, βάζουν τη σκοπιμό-

τητα και τις πολιτικές τους επιλογές, πάνω από την

επιστήμη, τις γνώσεις, την όποια ικανότητα συσχέτι-

σης αιτίας και αποτελέσματος πάνω από τον ορθολο-

γισμό, πάνω από την επιστήμη, την ιστορία, την

ψυχολογία και, βέβαια, το δημοκρατικό ιδεώδες.

Ακουγα, την Τρίτη το βράδυ νομίζω, με μαζοχιστική

διάθεση,  ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεο-τηλεο-

πτικά «κανάλια», να εξαπολύει τις εκφοβιστικές προ-

βλέψεις διαφόρων, για τις συνέπειες του

δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου, στο Ηνωμένο

Βασίλειο (UK) της αιωνόβιας πηλοφόρου βασιλίσσης

Ελισάβετ της Β’. Επί 25 χρονομετρημένα λεπτά της

ώρας εκτόξευε βέλη φαρμακερά τραγικών προβλέ-

ψεων για... λιμούς, σεισμούς και... καταποντισμούς

της στερλίνας, της βρετανικής οικονομίας, τεκτονι-

κές κατακρημνίσεις της βρετανικής «Αυτοκρατο-

ρίας», με αποσκιρτήσεις της Σκωτίας που θα δει να

μειώνεται η κατανάλωση ουίσκι, της Β. Ιρλανδίας

που πιθανόν να θελήσει                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Ψεκασμοί στο Δήμο 3Β 
Σελίδα 6

Σφραγίστηκε το 
Must Club στη Βούλα 

Σελίδα 6

Ράμπα ΑμεΑ στην Ανάβυσσο
Σελίδα 7

Εξοβελίζονται τα περίπτερα

στα 3Β 
Σελίδα 9, 11

Σπουδές στα ΕΠΑ.Λ
Σελίδα 16

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Βετεράνων πινγκ-πονγκ 

Σελίδα 22

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

των MEDIA
H τρομοκρατική επίθεση

των Media είναι εικονική

δεν είναι πραγματική!

Καινοτόμες πολιτικές
στον τομέα διαχείρισης 

απορριμμάτων
Ημερίδα στο

Δήμο 3Β για

το «Τοπικο

Σχέδιο 

δράσης 

διαχείρισης»
Σελίδα 12

Πρωτάθλημα ιστιοσανίδας
στην Αγία Μαρίνα Σελίδα 7
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

να ενωθεί με τη Νότια «δημοκρατία της Ιρλανδίας», ίσως

και του Λονδίνου που υπερψήφισε το Bremain «πόλεμο»

με την Ισπανία, για το Γιβραλτάρ. (“Δυο γάιδαροι μαλώ-

νανε σε ξένον αχυρώνα”, αφού το Γιβραλτάρ είναι κατά

κάποιο ιστορικό τρόπο, δικό μας, αφού εκεί είναι στήλες

του Ηρακλέους – για να ικανοποιήσω και τους σοβινιστι-

κούς εθνικιστές μας).

Κι άλλα, κι άλλα τραγικά και τραγελαφικά, αφού επικα-

λέστηκαν ακόμη και... ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Η Γι-

ουνάιτεντ μάτζεστερ θα χάσει παίκτες και τέτοια.

Ας σοβαρευτούμε:

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 5η οικονομία στον κόσμο

και θα συνεχίσει να έχει οικονομικές – εμπορικές συναλ-

λαγές και με την Ε.Ε. και τις χώρες της κοινοπολιτείας,

όπως και μ’ άλλες χώρες, που πιθανότατα θ’ αναπτύξει

τις εμπορικές και άλλες σχέσεις.

Το πραγματικά ωραίο κι ευχάριστο είναι ότι όλες αυτές

οι άμεσες, τρομερές και απαίσιες προβλέψεις διαψεύστη-

καν, εν τοις πράγμασι! Και οι απώτερες θα έχουν την ίδια

ευνοϊκή τύχη. Να είστε βέβαιοι!

Ακούστε λοιπόν, από τα ίδια τα χείλη των κινδυνολόγων

τα ...ευχάριστα!

«Μεγάλα κέρδη στις αγορές, το Λονδίνο διέγραψε τις
απώλειες μετά το Brexit.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ανέκτησε όλες τις απώ-
λειες των πρώτων δύο μετά – Brexit  ημερών και έκλεισε
με σημαντικά κέρδη 3,58%, ενώ όλα τα ευρωπαϊκά χρη-
ματιστήρια ολοκλήρωσαν τις σημερινές συναλλαγές με
άνοδο (...). Το θετικό κλίμα επηρέασε και την Αθήνα».
(skai.gr, Πέμπτη 30/6, 12.01). 

Η άνοδος παρατηρήθηκε για δεύτερη συνεχή ημέρα.

Αλλά και στη Ν. Υόρκη, άνοδο κατέγραψαν και ο δείκτης

Dow Jones με 1,37% και ο nasdaq με 1,63%!

Το ευνοϊκό κλίμα άρχισε να καταγράφεται ήδη από την

Τρίτη.

Η στερλίνα σε άνοδο

Ανοδο κατέγραψε και η στερλίνα (το εθνικό νόμισμα της

Αγγλίας, που δεν έκανε τη βλακεία να εγκλωβιστεί στη

φάκα της Γερμανίας, αντικαθιστώντας τη λίρα της με τη

«σταθερότητα» του σκληρού ευρω-ενωσιακού νομίσμα-

τος).

Σε άνοδο βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα και η

τιμή της στερλίνας, που την «έβλεπαν» να καταποντίζε-

ται, μετά τη δημοψήφισμα. Έτσι, η στερλίνα χθες (30/6)

έκλεισε στις 0,83346 ενώ την επομένη του δημοψηφίσμα-

τος ήταν στις 0,813. Αυτή τη στιγμή (Παρασκευή, 1/7 ώρα

10.11) είναι στις 0,83380 και ανεβαίνει!

Καλύτερα όμως να δούμε το βρετανικό νόμισμα πιο μα-

κροσκοπικά: Η διαφορά των τελευταίων επτά ημερών

είναι θετική με 1,75%, ενώ του περασμένου μηνός επίσης

θετική με 7,71%. Η διαφορά στο έτος ανέρχεται στο

+17% περίπου (16,93) (πηγή naftemporiki.gr).

Σταχυολόγηση τρομοκρατίας

Αξίζει τον κόπο μια δειγματολογική σταχυολόγηση της

«καταστροφής», για να γελάσουμε: 

«Οι συνέπειες του Brexit για την Ελλάδα – Ερχονται ανα-
ταράξεις σε εξαγωγές, επιχειρήσεις και τουρισμό.
Ενα ντόμινο εξελίξεων σε πολιτικό και οικονομικά επίπεδο
αναμένεται να συμβούν μετά την ιστορική απόφαση των
Βρετανών να εγκαταλείψουν την Ε.Ε.
«”Χτύπημα” στις εξαγωγές. Πιο ακριβά τα ελληνικά προ-
ϊόντα. 
Το πρώτο χτύπημα για την ελληνική οικονομία θα είναι στον
τομέα των εξαγωγών», εξαιτίας της αναμενόμενης και

προσδοκώμενης υποτίμησης της αγγλικής λίρας έναντι

ευρώ και δολαρίου.

Δεν μας λένε όμως ότι οι εισαγωγές είναι διπλάσιες σχε-

δόν από τις εξαγωγές (6 και, δις έναντι 3 και κάτι δις). Επο-

μένως το ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών θα ήταν προς

όφελός μας, αν έπεφτε η λίρα. Θα έχαναν οι εξαγωγές, θα

κέρδιζαν διπλάσια οι εισαγωγές – άρα οι καταναλωτές.

«Σε αχαρτογράφητα νερά οι Ελληνες που δραστηριοποι-
ούνται στη Βρετανία. Θα χρειάζονται επαγγελματική βίζα,
όπως και οι φοιτητές αντίστοιχη φοιτητική βίζα». 
Τσ, τσ, τσ. Μεγάλη ζημιά η βίζα! Τα ψίχουλα των οφελημά-

των του Σένγκεν.

Πλήγμα για τον τουρισμό, από ...του χρόνου(!)

Πρόβλημα για τους φοιτητές. Μα, σε δυο τουλάχιστον χρό-

νια που θα πραγματοποιηθεί η έξοδος του Ηνωμένου Βασι-

λείου (UK) από την Ε.Ε., οι περισσότεροι – σήμερα -

φοιτητές θα έχουν αποφοιτήσει. Εξ άλλου υπάρχουν και σ’

άλλες χώρες της Ευρώπης καλά πανεπιστήμια, για όσους

απαξιώνουν τα ελληνικά ή, απλά, δεν τα καταφέρνουν να

εισαχθούν.

Πρόβλημα μεγάλο και για τους «ευρωκράτες»! Τους υπαλ-

λήλους που εργάζονται στις Βρυξέλλες και τους ευρωβου-

λευτές της Αγγλίας. Ναι! Γι’ αυτούς πράγματι είναι πλήγμα.

Οι παχυλοί μισθοί πάνε περίπατο. Μήπως πρέπει να κλαίμε

και γι’ αυτούς, όταν αδιαφορούμε για τα εκατομμύρια άνερ-

γους και τους τριτοκοσμικούς μισθούς πείνας που προγραμ-

ματίζει η Γερμανία της σιδηράς πειθαρχίας!

Γιατί όμως όλη αυτή η τρομοκρατία;
Διότι απλά, τρομοκρατημένοι, οι ίδιοι οι ευρωλάγνοι, παγ-

κοσμιοποιητές – παγκοσμιόμαζα, διακατεχόμενοι από το

«σύνδρομο της Στοκχόλμης», που συμπαθούν και τέλος

ερωτεύονται το βιαστή τους, τρέμουν για το αναμενόμενο

ντόμινο, που θ’ ακολουθήσει τη βρετανική αποχώρηση και

την κατακρήμνιση αυτού του τερατουργήματος, ως κρατι-

κού μορφώματος που ονειρεύτηκαν οι ΝΑΖΙ από το 19331

ήδη και εφαρμόζει μεθοδικά η δημοκρατική Γερμανία, του

μεγάλου Κεφαλαίου, της Φοκς-βάγκεν, της Ζήμενς, της

Ντόιτσε Μπανκ, που το ΔΝΤ σε πρόσφατη έκθεσή του

(προχθές), τη χαρακτηρίζει «ως τη μεγαλύτερη δυνητικά

απειλή για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα»2.

Τρέμουν γιατί ξέρουν ότι μετά τη Βρετανία είναι πολύ πι-

θανό, ν’ ακολουθήσουν η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η

Ελλάδα – αν αποκτήσουμε άξια πολιτική ηγεσία κ.λπ. Το οι-

κοδόμημα της Ε.Ε. τρίζει!

Γι’ αυτό και ο Ευρω «κομμουνιστής» Τσίπρας πρότεινε ν’

ανοίξει η ανακουφιστική βαλβίδα, της χύτρας που βράζει,

με «νέα συνθήκη» (New deal) προκειμένου η Ευρώπη ν’

αποκτήσει κοινωνικό χαρακτήρα και να γίνει θελκτική στους

νέους. Επεσήμανε βέβαια, ότι υπάρχει δημοκρατικό έλ-

λειμμα, ζήτησε αλλαγή κατεύθυνσης, τονίζοντας την

ανάγκη να δημιουργηθεί μια καλύτερη(!) Ευρώπη, με κοι-

νωνική διάσταση και χωρίς ανισότητες, μεταξύ κρατών»3.

Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας! Οι Σόιμπλε δεν αλλάζουν αν-

τιλήψεις με τίποτα. Θα επιχειρήσουν μεγαλύτερη πειθαρ-

χία, αυστηρότερα μέτρα λιτότητας, εξαναγκασμό με

εκβιασμό κι αν είχαν τη δύναμη και τη δυνατότητα ακόμη

και με τη βία.

―――――――
1. Μark Mazower, «Σκοτεινή Ήπειρος», τομ. 1ος, σελ. 14 «Ενωμένη

Ευρώπη κάτω από τη Γερμανική ηγεμονία».

2. «Καθημερινή», 1/7/2016, σελ. 1η.

3. Δηλώσεις του, την Τρίτη μετά την έκτακτη σύνοδο

H ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

των MEDIA

“Σφήττεια” στο Κορωπί Σελ. 4

Επίδειξη της Ελληνικής Αστυνομίας στο

Μαρκόπουλο Σελ. 7

Πρόγραμμα διακοπών της Αγροτικής
Εστίας Σελ. 7

Ιούλιος, ο δικός μας μήνας “Αλωνά-
ρης”... γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Καινούργιες ευκαιρίες για νέες επεν-
δύσεις Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Eπιστολές - Σχόλια Σελ. 9

Οι γόπες βλάπτουν σοβαρά την πα-
ραλία  Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Θετικός απόηχος του Μεσογειακού
Φεστιβάλ στα 3Β Σελ. 13

Ἐκ Μυθολογίας ἄρχεσθαι &  Φαντασιο-

λογίας παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

“Ξέχασε τα προεκλογικά μεγάλα λόγια ο

δήμαρχος Παιανίας» Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Ο Δήμος 3B συνεδριάζει

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει στην 14η/2016 Δημόσια - Τα-

κτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευ-

τέρα 4 Ιουlίου, ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη

απόφασης σε 47  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Αναλυτικά στο www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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Ελληνικός Χορός 

στο Φεστιβάλ Αθηνών

Ο ελληνικός χορός ξεκινά στο Φεστιβάλ Αθηνών!

Στην Πειραιώς 260 θα φιλοξενούνται έργα Ελλήνων

χορογράφων, για όλο το μήνα Ιούλιο. Το πρώτο δε-

καήμερο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει

τo «New Narratives» της Γεωργίας Βαρδαρού, τον

«Σάλο» της Σοφίας Μαυραγάνη και το «Αυτό είναι,
όχι άλλο, μόνο αυτό» της ομάδας YELP danceco.-

Μαριέλας Νέστορα.

Γεωργία Βαρδαρού - New Narratives
2 – 3 Ιουλίου, 21:00

Οι άνθρωποι είμαστε εκ φύσεως αφηγητές που πλάθουμε ιστο-

ρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και θέλοντας να δούμε τη

ζωή μας ως σύνολο, φτιάχνουμε ιστορίες ζωής. Όμως οι λέξεις

δεν αρκούν, και είναι πολλά αυτά που χρειάζονται ερμηνεία. Το

να κατανοεί κανείς το αφηρημένο μπορεί να γίνει το μέσο για να

νιώσει την καθημερινότητά του ή ακόμα και το νόημα της ζωής.

Το «Νew Νarratives» είναι ο κοινός χώρος μεταξύ αφήγησης και

αφαίρεσης. Από τη μία ειναι η γλυκιά σιγουριά της διήγησης και

από την άλλη η διαρκής ροή των εφήμερων κινήσεων που εμφα-

νίζονται και εξαφανίζονται. Είναι η ιστορία που πλάθει αναπό-

φευκτα ο νους μας και η υπερβατικότητα που ο νους μας

απολαμβάνει.

Σοφία Μαυραγάνη - Σάλος
4 – 5 Ιουλίου, 22:30  

«Σάλος» αποκαλείται το βουβό κύμα που υπάρχει χωρίς να αι-

τιολογείται από τις παρούσες καιρικές συνθήκες, αλλά οφείλεται

σε ανέμους που έχουν προηγηθεί χρονικά ή που συνέβησαν σε

άλλες περιοχές.

Η Σοφία Μαυραγάνη και η ομάδα της ερευνούν τις εφαρμογές

του σάλου στην ιστορική πραγματικότητα, προσεγγίζοντας γε-

γονότα που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του σάλου από το πα-

ρελθόν μέχρι σήμερα. Είναι η κρίση που ζούμε σήμερα σάλος του

αμερικάνικου κραχ; Είναι η τρομοκρατία σάλος της αποικιοκρα-

τίας; Τι σάλο θα προκαλέσει μελλοντικά η σημερινή μακροχρόνια

ειρήνη στην Ευρώπη;

Το έργο εμπλέκει τρεις χορευτές σε ένα σχήμα εναλλαγής και

ανατροπής της αιτιότητας και του χρόνου. Η πρωτότυπη μουσική

σύνθεση της παράστασης μπλέκεται με τον ύμνο της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, την Ωδή. 

YELP danceco -Μαριέλα Νέστορα

«Αυτό είναι, όχι άλλο, μόνο αυτό»
8 – 9 Ιουλίου, 21:00

Ο τίτλος της παράστασης αποτελεί αναφορά στη σημερινή

εποχή, αυτή της συνεχούς απροσδιοριστίας. Είμαστε σε μια εν-

διάμεση περιοχή, κάπου ανάμεσα στο τέλος και την αρχή, ανά-

μεσα στο έκτακτο και το παγειωμένο, κάπου όπου συνυπάρχουν

το παλιό και το επερχόμενο.

Το έργο συμβαίνει σε έναν ιδιότυπο «κήπο», όπου ο συνεχής κα-

τακερματισμός της ροής του χρόνου σε στιγμές δημιουργεί δια-

φορετικές χρονικότητες και αναθεωρεί το παρόν, το

συγχρονισμό και το κενό. Όλα συμβαίνουν πραγματικά, χωρίς

αναπαράσταση, σε ένα τοπίο οικείο και ανοίκειο συνάμα. Ο θεα-

τής εισέρχεται σε μια εμπειρία, με την αντίληψή του να μετατο-

πίζεται διαρκώς, δημιουργώντας νοήματα, εικόνες και

συναισθήματα απρόσμενα. Το έργο προτείνει μία κατάσταση νοη-

τικής και ενσυναισθητικής εγρήγορσης, με την οποία ο θεατής

συλλαμβάνει αυτό που του διαφεύγει διαρκώς, δημιουργώντας

ένα δικό του έργο.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Αρχίζουν την Κυριακή 3  Ιουλίου

2016, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις

του Δήμου Κρωπίας ΝΠΔΔ Σφητ-

τός  με την επωνυμία «ΣΦΗΤΤΕΙΑ

2016».  
Οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε δύο πε-

ριόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί,

από 3 Ιουλίου έως 20 Ιουλίου και η

δεύτερη από 26 Αυγούστου έως 15

Σεπτεμβρίου. Τα Σφήττεια 2016   περι-

λαμβάνουν,   εκδηλώσεις που αναδει-

κνύουν την τοπική πολιτιστική

παραγωγή και τοπικούς καλλιτέχνες

(μια σταθερή πολιτική του Δήμου Κρω-

πίας και του  Σφηττός από το 2011)

αλλά και προσεγμένες  πολιτιστικές

δημιουργίες  θεατρικών και μουσικών

σχημάτων πάντα σύμφωνα με τα πε-

ριορισμένα όρια των οικονομικών δυ-

νατοτήτων  του  Σφηττός. 

Έτσι διασφάλισε και φέτος τη δυνατό-

τητα ελεύθερης εισόδου στις δημοτι-

κές πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρά τα

στενά οικονομικά πλαίσια. Παράλληλα

συνεχίζει να διατηρεί στις μεγάλες εκ-

δηλώσεις των Σφηττείων ενεργό το κί-

νημα κοινωνικής αλληλοβοήθειας και

αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση

της ακραίας φτώχειας των συμπολι-

τών μέσω της πρόσκλησης για συγ-

κέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για

τις δημοτικές κοινωνικές δομές (Κοι-

νωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού

Φαρμακείου). 

Σε κάθε εκδήλωση θα εκτελεί δρο-

μολόγια το λεωφορείο του Δήμου

από το Πολιτιστικό Κέντρο –

ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας και Κιτσίου

προς  τον κεντρικό χώρο εκδηλώ-

σεων των Σφηττείων στην πλ. Δε-

ξαμενής. 

― Kυριακή 3 Ιουλίου, ώρα 9μ.μ.

Την επίσημη έναρξη της διοργάνω-

σης ανοίγει  η «Δημοτική φιλαρμο-

νική  με συναυλία στο ανοιχτό

δημοτικό θέατρο της Πλατείας Δε-

ξαμενής, την Κυριακή 3 Ioυλίου,

ώρα 9μ.μ. 

― Στις 20:30, στο περίπτερο  της

πλ. Δεξαμενής θα γίνουν τα εγκαί-

νια της έκθεσης του Εικαστικού

Εργαστηρίου του «Σφηττός». Η

έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως

9 Ιουλίου 2016, ώρες 19:00 έως

22:30).  

― Δευτέρα 4 Ιουλίου, 9.30μ.μ.

Θεατρική παράσταση “Ενα εξο-
χικό παρακαλώ”, πλ. Δεξαμενής

Επτά χαρακτήρες βρίσκονται το

ίδιο Σαββατοκύριακο στο ίδιο εξο-

χικό και διεκδικούν τον έρωτα, την

ευτυχία, μια βαλίτσα με τετρακό-

σια χιλιάρικα, μια μπότα Λουμπου-

τέν κι ένα σπίτι... 

― Τρίτη 5 Ιουλίου, 9μ.μ.

Δημοτική Βιβλιοθήκη. Θεατρική

Παράσταση - Ομάδα Εφήβων του

«ΣΦΗΤΤΟΣ», “Outsiders - Οι περι-
θωριακοί”
Διασκευή του κλασσικού βιβλίου της

S.E. Hinton “Outsiders” στο οποίο βα-

σίστηκε και η ομώνυμη ταινία του F.F.

Coppola. 

― Τετάρτη 6 Ιουλίου, 9μ.μ. στο

Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας,

Βραδιά Θερινού Κινηματογράφου

για παιδιά «Ο Φράνκλιν και ο θη-
σαυρός της λίμνης της χελώνας»
κίας.

― Σάββατο 9 Ιουλίου, 21.30

Θέατρο Δεξαμενής. Θεατρική Πα-

ράσταση από Ομάδα Ενηλίκων του

«ΣΦΗΤΤΟΣ», «Η Τελετή μου» - βα-

σισμένο στο θεατρικό έργο του

Παύλου Μάτεσι “Η Τελετή”.

Μία μαύρη κωμωδία για τις κοινω-

νικές σχέσεις και την μετά θάνατο

ζωή, στο φόντο των προετοιμα-

σιών μίας κηδείας. Όλοι αγωνίζον-

ται να ταχτοποιήσουν τις

λεπτομέρειες...

«ΣΦΗΤΤΕΙΑ 2016» Ο Πολιτισμός, όλο το καλοκαίρι στο Κορωπί 

Ατρείδες

Μια διαφορετική προσέγγιση στην

αρχαία Τραγωδία επιχειρεί το Θεα-

τρικό Εργαστήρι του Δήμου Αγ. Δη-

μητρίου με την παράσταση

«Ατρείδες». 
Όλη η ιστορία του οίκου των Ατρειδών,

ξεκινώντας από τον Τάνταλο και την

τραγική του πράξη ιεροσυλίας που

προκάλεσε τους Θεούς με ολέθρια

αποτελέσματα για τη γενιά του.  

Η δραματική διαδρομή του οίκου των

Ατρειδών, μέσα από μια εναλλακτική

και ανατρεπτική παράσταση, όπου οι

τραγικές ιστορίες των «καταραμένων»

γενεών και προσώπων: από τον Ατρέα

και τον Αίγισθο, τον Αγαμέμνονα και

την Κλυταιμνήστρα, μέχρι την Ιφιγέ-

νεια και τον Ορέστη, καταφέρνουν και

συνεπαίρνουν πραγματικά το κοινό.  

Οι ερμηνείες των ηθοποιών του Θεα-

τρικού Εργαστηρίου κόβουν την ανάσα

και η σκηνοθετική ματιά της Γεωργίας

Αθανασιάδου σε αυτή τη δύσκολη

αφήγηση, είναι μοναδική. 

Αξιοποιώντας ένα παλιό σχολικό κτή-

ριο που με ευρηματικό τρόπο έρχεται

και καταλαμβάνει τη θέση των σκηνι-

κών, προσφέρει στο κοινό μια ολοκλη-

ρωμένη σύγχρονη παράσταση, μέσα

από την οποία περιγράφεται όλη τρα-

γικότητα της ιστορίας των Ατρειδών

που έχουμε γνωρίσει μέσα από τις αρ-

χαίες τραγωδίες.  

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ

Παραστάσεις: 2, 3, 9, 10 Ιουλίου,

ώρα 9μ.μ. στο παλαιό 3ο Δημοτικό

Σχολείο (Πηλέως 56, Αγ. Δημήτριος).
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Η  καλλιτεχνικη δημιουργία

εκφράζεται  μέσα από την

ιστορία, την  πνευματικη

εγρηγορση   των ανθρώπων

και των λαών.

Ο Πλάτων ειπε: Η Τέχνη είναι
η ηδονή της ψυχής.
Ο SILLER είπε: Για να ανα-
πτυχθούν οι τέχνες πρέπει
να θηλάσουν το γάλα της
ελευθερίας.
Ο Μιχαηλ  Αγγελος είπε: Η
Τέχνη είναι ζυλοτυπος θελει
να εξουσιαζει ολοκληρο τον
ανθρωπο.
Μέσα από αυτές τις σκέψεις,

βγαίνει ο τρόπος διδασκαλιας

της τέχνης στο εικαστικο ερ-

γαστηρι της Αγγελικής

Τσεβά στο Κορωπι.

Οσοι παρακολουθουν  αυτό

το σεμιναριο τέχνης  εκθέ-

τουν τα εργα τους προκειμέ-

νου να γινει ενας διαλογος

πάνω στο αποτελεσμα.

Ειναι κι’ αυτό μια ασκηση του

νου και της ψυχής συνάμα

χαλιναγωγώντας το Εγώ μας.

Φετος εκθετουν πανω από 50

έργα ζωγραφικης-κεραμικης-

γλυπτικης, δουλεμένα με

ελευθερία σκέψης που βοηθά

την άσκηση του νου ανοίγον-

τας καινούργιους δρόμους

για την ίδια τους τη ζωή.

Εκθεση Ενηλίκων Εργαστη-

ρίου Αγγελικής Τσεβά.

”Ασκηση του νού μέσω της
τέχνης”
Tην Κυριακή 10-7-2016 και

ώρα 11πμ στη Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου θα πα-

ρουσιαστεί η έκθεση

Ενηλίκων του Εργαστηρίου

της Αγγελικής Τσεβά.

Τιμητική παρουσίαση της έκ-

θεσης θα γίνει από τον Ποι-

ητή και Αισθητικό Τέχνης-

Πρόεδρο Ευρωπαικου Κέν-

τρου Τέχνης Ευαγγελο Αν-

δρέου.

Διάρκεια έκθεσης ως  και το

Σάββατο 16-7-2016 και ώρες

απο 6μμ – 9μμ.
Το έργο είναι της Κατερίνας Κα-
δόγλου

«Τα μωρά τα φέρνει
ο πελαργός»

Μια παράσταση στα πλαίσια του καλοκαιρινού προ-

γράμματow των ΚΑΠΗ του Δήμου 3Β είναι και το

έργο: «Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός», θεατρική

παράσταση της ομάδας του Δήμου.

Σάββατο 02 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ

Κυριακή 03 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα ΙΩΝΙΑ

Δευτέρα 04 Ιουλίου 21.00 Αίθουσα 1ου Δημοτικού

Σχολείου Βάρης

Είσοδος δωρεάν

Αντί εισιτηρίου θα γίνει συλλογή τροφίμων για τους

άπορους συμπολίτες μας

Εκδήλωση αφιερωμένη στον
Πατέρα και Άντρα 

Με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών του Δήμου 3Β και
πολλές εθελοντικές παρουσίες έκπληξη, οργανώνει μου
σική εκδήλωση η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, την  Κυ
ριακή 10 Ιουλίου, ώρα  21.00 στο θέατρο «ΒΕΜΠΟ»,
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα
Είσοδος δωρεάν 
Αντί εισιτηρίου θα γίνει συλλογή τροφίμων για τους άπο
ρους συμπολίτες.

«Τι να σου πω 
Χριστίνα μου»  

Θεατρική παράσταση με τίτλο, «Τι να σου πω Χρι-
στίνα μου;» μπορείτε να παρακολουθήσετε στο

Δημοτικό Θέατρο Βάρης, (Άττιδος 7) στις 1, 2, και

3 Ιουλίου στις 21.00.

Το έργο είναι μια σύνθεση μονολόγων από τη σύγ-

χρονη Ελληνική δραματουργία. Κωμικοί και δρα-

ματικοί μονόλογοι συνθέτουν τη ζωή της

Χριστίνας, όπως τη βλέπει αυτή σε μια δύσκολη

στιγμή της.

Σκηνοθέτης Τάσος Αλατζάς

Είσοδος Ελεύθερη   

«Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους»

Με  την  ευκαιρία  των  2400  ετών  από  τη  γέννηση  του

Αριστοτέλη,  η  Διεθνής  Εταιρεία  Ελληνικής  Φιλοσο-

φίας, η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, η Φιλοσοφική

Εταιρεία της Κύπρου και άλλες Επιστημονικές  Ενώσεις,

Εταιρείες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποφάσισαν την ορ-

γάνωση Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας  υπό την  Αι-

γίδα  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  και  με  την

υποστήριξη της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών

Εταιρειών με θέμα: «Η φιλοσοφία του Αριστοτέλους».
Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιου-

λίου στο Ηρώδειο με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Από

τις 10 - 15 Ιουλίου, οι επιστημονικές ομιλίες θα γίνονται

στην Φιλοσοφική Αθηνών.

Περισσότερα στο www.hri.org/iagp/conf28/conf28a-gr.pdf

Ρεσιτάλ Κιθάρας 

του Δημήτρη Κοτρωνάκη

Το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Kορωπίου, ορ-

γανώνει Ρεσιτάλ Κιθάρας του Δημήτρη Κοτρωνάκη, στον

κήπο του ΕΚΤ&Π, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, ώρα 8 μ.μ.

Θα ακολουθήσει γευσιγνωσία από το Οινοποιείο Νικολού.   

Πρόγραμμα  Ρεσιτάλ
Carlo Domeniconi (b. 1947)  : A

step to Paradise

Carlo Domeniconi (b. 1947)  : Toc-

cata in Blue

Sergio Assad (b. 1952) :  Fantasia

Carioca

Gerard Drozd (b. 1955) :  Adagio,

op. 44 (Omaggio a J. S. Bach).       

Štěpán Rak (b. 1945) :  Kaygorod

Štěpán Rak (b. 1945) : Balalaika

Štěpán Rak (b. 1945) : Hora

E.K.T.&Π: Αντ. Κιμπιζή 5 Κο-

ρωπί, τηλ. 210 6020026

“Ασκηση του νού μέσω της τέχνης”
στο Εργαστηρι την Αγγελικης Τσεβα

«Οικογένεια 
Σόι-Μπλε» 

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και

η Κοινωφελής Δημοτική

Επιχείρησή του, παρουσιά-

ζει το Σάββατο, 2 Ιουλίου

2016 και ώρα 9:15 το βράδυ,

τη θεατρική παράσταση «Οι-
κογένεια Σόι –Μπλε», σε

σκηνοθεσία Γιώργου

Μακρή, στο Θέατρο Σάρας

Μαρκοπούλου.

Μια παράσταση που ταξιδεύει

στο παρελθόν, ξυπνάει ανα-

μνήσεις, δημιουργεί ψυχική

ηρεμία και ξεκλειδώνει όλες τις

αισθήσεις, προσκαλώντας

όλους σε ταξίδι ονειρικό, με

μοναδικό σκοπό το γέλιο. 

Μια Κωμωδία ή Επιθεώρηση;

Με σουρεάλ ήρωες της εποχής

του 1940, που περνούν την ζωή

τους μέσα από τα σημερινά κα-

θημερινά προβλήματά μας –

προβλήματα της εποχής μας.

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Βα-

σιλείου, Γιώργος Μακρής,

Γιώργος Λαμπάτος, Μαίρη

Βλουτή, Ζώζα Μεταξά, Γιώρ-

γος Μαυράς και άλλοι ηθο-

ποιοί.

ΤΙΜΕΣ: Κανονικό: 10 ευρώ 

Άνεργοι, παιδιά έως 12 ετών,

Γ’ ηλικία άνω των 60: 8 €
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Στη σφράγιση του καταστήματος

«Must Seaside Club» προχώρησε την

Παρασκευή 24/6 το βράδυ ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, μετά

από έλεγχο που διενήργησε η Δημο-

τική Αστυνομία μαζί με κλιμάκιο της

Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως

το κατάστημα λειτούργησε χωρίς να

διαθέτει καμία από τις προβλεπόμε-

νες από το νόμο άδειες (υγειονομι-

κού ενδιαφέροντος, μουσικής και

πυρασφάλειας), με αποτέλεσμα να

αποφασιστεί η σφράγιση του.

Η απόφαση σφράγισης κοινοποι-

ήθηκε όπως προβλέπει ο νόμος

στους εκπροσώπους της επιχείρησης

ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί στο

διαύγεια.

Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι

προβλεπόμενες από το νόμο διαδικα-

σίες, συνεργείο της Δημοτικής Αστυ-

νομίας προχώρησε στη σφράγιση του

καταστήματος, με επεισοδιακό θα λέ-

γαμε τρόπο, αφού χρειάστηκε να πα-

ρέμβει ο εισαγγελέας.

Απορρίφθηκε η αίτηση

αναστολής σφράγισης

Ωστόσο ο επιχειρηματίας προσέφυγε

στα δικαστήρια προκειμένου να ανα-

τρέψει τη σφράγιση.

Η αίτηση αναστολής της εταιρείας «Ει-

ρηνικός Εκμετάλλευση Καταστημάτων

Εστίασης και Κέντρων Διασκέδασης

Α.Ε.», εκδικάστηκε από το Διοικητικό

Πρωτοδικείο Πειραιά, προκειμένου να

ανασταλεί  η αποσφράγιση του νυχτε-

ρινού κέντρου «Must Seaside Club».

Η εταιρεία κατάθεσε την αίτηση προ-

κειμένου να προσβάλει απόφαση του

Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης, με το αιτιολογικό ότι μετά από

έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστώ-

θηκε, ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει τις

απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά.

Το δικαστήριο δέχθηκε τους ισχυρι-

σμούς του Δήμου και απέρριψε την αί-

τηση της επιχείρησης.

Για την εξέλιξη αυτή, ο Δήμαρχος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εξέ-

φρασε την ικανοποίηση του και δή-

λωσε: «Είχαμε και έχουμε απόλυτη
εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιο-
σύνη. Όπως είχα δηλώσει την περα-

σμένη εβδομάδα, οι εποχές που ο κάθε
επιχειρηματίας έκανε ότι ήθελε, έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί. Η Δημοτική
Αρχή θα συνεχίσει, να δίνει καθημερινό
αγώνα για να διαφυλάξει την υψηλή
ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης
μας, αλλά και τη νομιμότητα. Προτρέ-
πουμε, όσους επιθυμούν να διατηρούν
επιχειρήσεις στην πόλη μας, να προ-
σαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικό-
τητα, της νομιμότητας και της
διαφάνειας».

Φαίνεται ότι οι παραινέσεις μας για ψε-

κασμούς κουνουπιών στο Δήμο 3Β

έπιασαν τόπο και με δελτίο Τύπου μας

ενημέρωσαν ότι η Διεύθυνση Περιβάλ-

λοντος & Πρασίνου, θα προβεί την Πέμ-

πτη 30 Ιουνίου, σε ψεκασμούς

επιλεγμένων θέσεων στο Δήμο. 

Οι εφαρμογές, μάλιστα όπως σημει-

ώνουν, θα συνεχιστούν μέχρι το Σε-

πτέμβριο.

Tα σημεία που, όπως μας σημειώνουν

ψεκάζονται είναι μέσα στην πόλη και

όχι περιφερειακά και γίνονται από τον

ίδιο το Δήμο.

Συνεχίζει τους ψεκασμούς

η Περιφέρεια

Στο μεταξύ η Περιφέρεια Αττικής και δη

η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής Υγιεινής της

Π.Ε.Α.Α., ως υπεύθυνη εφαρμογής του

προγράμματος καταπολέμησης κου-

νουπιών για το έτος 2016, αξιολογών-

τας τα ευρήματα των δειγματοληψιών

προνυμφών κουνουπιών, αποφάσισε

και νέους ψεκασμούς  σε περιοχές -

εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της

Ανατολικής Αττικής.

Οι εφαρμογές ψεκασμών θα υλοποι-

ηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

από το διαγωνισμό και τη σύμβαση, με

εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο σκεύα-

σμα στις περιοχές ψεκασμού.

Δημοσιεύουμε τον πίνακα με τα σημεία

που θα ψεκάζονται, όπως μας τα απέ-

στειλε ο Δήμος 3B.

Να ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορούμε

να απολαύσουμε τη νύχτα στη βεράντα

μας χωρίς να κάνουμε κουνουποπό-

λεμο!

Ψεκασμοί για την καταπολέμηση κουνουπιών  στο Δήμο ΒΒΒ

Σφραγίστηκε το κατάστημα «Must Seaside Club» στη Βούλα
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O Δήμος Σαρωνικού προχώρησε

στην τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης

ράμπας κολύμβησης σε μία παρα-

λία, με σκοπό την εξυπηρέτηση

των ατόμων με κινητικά

προβλήματα. Συγκεκριμένα,

η ράμπα τοποθετήθηκε στην

παραλία των Αλυκών  Ανα-

βύσσου και τις επόμενες

μέρες θα τοποθετηθεί και η

ράμπα στην παραλία της Γα-

λάζιας  Ακτής  Λαγονησίου. 

Το σύστημα των ραμπών

αποτελείται από μηχανισμό

με ράγες σταθερής τροχιάς

και ειδικά διαμορφωμένο κά-

θισμα, που επιτρέπει στα

άτομα με κινητική αναπηρία

να εισέλθουν στη θάλασσα

χωρίς τη βοήθεια συνοδών.

Για την περαιτέρω διευκό-

λυνση των ΑμεΑ κατα-

σκευάστηκε ξύλινος

διάδρομος που οδηγεί στις

ράμπες. 

«Η προσβασιμότητα σε κοινά

αγαθά, όπως η θάλασσα, δεν είναι

πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης

υποχρέωση μιας οργανωμένης και

συνεκτικής κοινωνίας. Τοποθετών-

τας για δεύτερη συνεχή χρονιά τις

ηλεκτροκίνητες ράμπες, διασφαλί-

ζουμε το δικαίωμα των

συμπολιτών και επισκε-

πτών μας που αντιμετωπί-

ζουν κινητικά προβλήματα,

να απολαύσουν δύο από

τις καλύτερες παραλίες

μας με ασφάλεια και με τη

μεγαλύτερη δυνατή αυτο-

νομία» ανέφερε σχετικά ο

Δήμαρχος Σαρωνικού,

Γιώργος Σωφρόνης. 

Οι ειδικές ράμπες παραχω-

ρήθηκαν από την Περιφέ-

ρεια Αττικής, ενώ την

εγκατάσταση ανέλαβε

φέτος ο Δήμος Σαρωνικού

μέσω της Δημοτικής Κατα-

σκευαστικής Εταιρείας

(Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ.). 

Σε λειτουργία βρίσκεται πλέον ο νέος αγωγός ύδρευσης

της Γαλάζιας Ακτής, έπειτα από την ολοκλήρωση της σύν-

δεσής του με το δίκτυο, από το Δήμο Σαρωνικού. Με τον

τρόπο αυτό, διευθετείται οριστικά ένα πρόβλημα που απα-

σχολούσε για χρόνια τους κατοίκους της περιοχής. 

Ο νέος αγωγός, που είχε κατασκευαστεί το 2009 με χρη-

ματοδότηση από το ΕΣΠΑ, δεν είχε συνδεθεί με το δίκτυο,

με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ο παλαιός αγωγός και

να δημιουργούνται συχνά προβλήματα, λόγω βλαβών και

διαρροών νερού. 

Ο Δήμος Σαρωνικού υλοποίησε με ίδιους πόρους το έργο

της ολοκλήρωσης των συνδέσεων, ώστε ο νέος αγωγός να

λειτουργήσει κανονικά. 

«Θέτουμε σε λειτουργία μια σημαντική υποδομή, που μέχρι

τώρα παρέμενε ουσιαστικά αναξιοποίητη. Κάνουμε ένα ση-

μαντικό βήμα αναβάθμισης για την περιοχή της Γαλάζιας

Ακτής, δίνοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων,

αλλά και στη φθορά του οδικού δικτύου της περιοχής» ανέ-

φερε ο Δήμαρχος Σαρωνικού,  Γιώργος Σωφρόνης. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίστρωση της οδού Γαλάζιας

Ακτής, στα σημεία όπου το οδόστρωμα είχε φθαρεί και δη-

μιουργούσε κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα. Το

έργο, κόστους 200.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε και υλοποι-

ήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, με πόρους του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ). 

Hλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης 

στην παραλία των Αλυκών Αναβύσσου 

Ολοκληρώθηκαν οι συνδέσεις του νέου 

αγωγού ύδρευσης και η επίστρωση με νέο

ασφαλτοτάπητα στην οδό Γαλάζιας Ακτής

Εντυπωσιακές Επιδείξεις

της Ελληνικής Αστυνομίας

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Επιδείξεις της ομάδας Κ-9 της Ελληνικής Αστυνομίας, πα-

ρακολούθησαν την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, μεταξύ άλλων

παρευρισκόμενων και τα παιδιά που συμμετέχουν στην Α΄

Περίοδο του Προγράμματος της «4ης Καλοκαιρινής Ενα-

σχόλησης παιδιών» του Δήμου Μαρκοπούλου.

Τα παιδιά είχαν τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν από

κοντά το έργο της εξαιρετικά «μάχιμης» ομάδας Κ-9 της

Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα από την άκρως ενδιαφέ-

ρουσα παρουσίαση από τον Τμηματάρχη των Συνοδών

Αστυνομικών Σκύλων Παναγιώτη Σαρλάμη, όπως και την

επίδειξη ανίχνευσης ναρκωτικών, εκρηκτικών, όπλων και τα

σενάρια αφοπλισμού μέσα σε όχημα και ακινητοποίηση κα-

κοποιού.

Η στενή σχέση των αστυνομικών της ομάδας Κ-9 με τα εκ-

παιδευμένα σκυλιά, είναι καθοριστικής σημασίας για την

επιτυχία των αποστολών της. Ιδιαίτερη εντύπωση δημιούρ-

γησε μάλιστα στα παιδιά κατά την παρακολούθηση των

«σεναρίων», η υπακοή τους και η απόλυτη ακρίβεια στην

εκτέλεση των εντολών.

Μαζί με τους υπευθύνους του Προγράμματος, τα παιδιά

συνόδευσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Παιδείας Μαρία Κιμπιζή, ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυ-

ρώνιος» Νίκος Ορφανός και ο ειδικός σύμβουλος Δημάρ-

χου Κωνσταντίνος Πανταζής. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ευχαρίστησε θερμά τον Τμημα-

τάρχη της Δ/νσης Ε.Α.Δ.Παναγιώτη Σαρλάμη, για την

άψογη διοργάνωση των επιδείξεων

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

για τα φετινά προγράμματα της Αγροτι-

κής Εστίας (Δωρεάν διακοπές, εκδρομές,

θέατρο, βιβλία, σεμινάρια)  τη Δευτέρα 27

Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16

Ιουλίου για να ακολουθήσει στη συνέχεια

ο απαραίτητος έλεγχος. Ως προς τη δια-

δικασία, η επιλογή των δικαιούχων θα

γίνει με κλήρωση και η παραλαβή των

σχετικών κουπονιών θα γίνει μέσω ΚΕΠ,

κάτι που δίνει προσδοκίες ότι τα προ-

γράμματα της Αγροτικής Εστίας θα ξεκι-

νήσουν την 1η Αυγούστου, ίσως και νω-

ρίτερα.

Αναλυτικά τα προγράμματα:

1) Πρόγραμμα  Κοινωνικού Τουρισμού:

Φέτος θα έχει  59.000 δικαιούχους. Το

πρόγραμμα διαχωρίζεται ως εξής: 

*Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτε-

ρεύσεις) για 55.000 άτομα.

*Εξαήμερες διακοπές (πέντε διανυκτε-

ρεύσεις) για 4.000 συνταξιούχους οι

οποίοι θα πραγματοποιήσουν και μέχρι

πέντε απλές λούσεις σε νομίμως λει-

τουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών

πηγών και υδροθεραπευτηρίωντης

χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου

προγράμματος ιαματικού τουρισμού.

2) Εκδρομικό πρόγραμμα: Φέτος θα έχει

37.000 δικαιούχους. Από αυτούς οι

12.000 θα πραγματοποιήσουν τριήμερες

εκδρομές και 25.000 μονοήμερες εκδρο-

μές. Σε σχέση με πέρσι, καταργούνται εν-

τελώς οι διήμερες εκδρομές.

3) Εισιτήρια θεάτρων: Φέτος θα δοθούν

66.000 εισιτήρια θεάτρων.

4) Δωρεάν  παροχή βιβλίων: Φέτος θα

175.000 άτομα, θα προμηθευτούν δω-

ρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα

συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιο-

πωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην

ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr

Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας για διακοπές
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Ο Ιούλιος είναι ο  έβδομος μήνας  του Γρηγο-

ριανού ημερολογίου με διάρκεια 31 ημερών.

Στο Ρωμαϊκό  δεκάμηνο μηνολόγιο κατείχε

την 5η θέση  με το όνομα  Quintilis  ετυμολο-

γικά από το  ‘’quintus’’ δηλαδή ‘’πέμπτος’’. 

Αργότερα, όταν ο  Νουμάς Πομπίλιος, ο

δεύτερος μετά τον Ρωμύλο  και βασιλιάς

της Ρώμης (715 – 673),   προσέθεσε στην

αρχή του έτους τους μήνες  Ιανουάριο και

Φεβρουάριο, τότε  ο σημερινός   Ιούλιος,

πάλι με το όνομα  Quintilis     γίνεται  ο  7ος

μήνας  στη σειρά. 

Αργότερα όμως το 44 π.Χ. όταν δολοφονή-

θηκε  ο Ιούλιος  Καίσαρ,   ο Μάρκος Αντώνιος

τον μήνα ”Quintilis” τον  μετονόμασε  σε “Ιού-

λιο” (Julius), με σκοπό να τιμήσει την 7η Ιου-

λίου, επέτειο της  γέννησης τού Καίσαρα.  

Η Ρώμη κατά μήνα Ιούλιο, ήταν γεμάτη από

γιορταστικές εκδηλώσεις και  από  καθιερω-

μένα   θεάματα. 

Έτσι  την 7η ή 8η του μηνός, έχομε   γιορ-

τές,   τις   Nonae Caprotinae,  εκδηλώσεις

στις οποίες συμμετείχαν εκτός  τις  “αφεν-

τικίνες” πατρίκιες, μαζί και οι δούλες τους.  

Ακόμη έχομε και τις γιορτές των Ματρα-

λίων (προστασίας γυναικών και μητρότη-

τας) σε ανάμνηση του ναού της Ήρας της

Matuta που είχε χτίσει  στο Forum Boarium

(= αγορά βοών) ο  Σέρβιος Τύλλιος,  όταν

ακόμη βασίλευε στη Ρώμη. (578-534 π.Χ.). 

Στην αγροτική Ελλάδα, η μηνολογική ονο-

μασία ταυτιζόταν   με  τις  εκάστοτε γεωρ-

γικές εργασίες.  Γι΄αυτό και  τον μήνα

Ιούλιο τον αποκαλούσαν και   “Αλωνάρη”.

(ετυμολογικά Αλωάς-  αλωάδος = αυτή που

επιστατεί στην αγροτική δουλειά. Η αλώα -

της αλώας =  το αλώνι.)  

Το “αγροτικό περιεχόμενο  αυτού του μήνα,

το βλέπομε άλλωστε  και στα ποικίλα ψηφι-

δωτά των παλαιοχριστιανικών εκκλησιών,

στις οποίες ο Ιούλιος απεικονίζεται με

αγρότη κοντά σε  στάχια   ή και  με σύμ-

βολα, δρεπάνι και στάχυ. 

Αλλά και η Δήμητρα και η Κόρη της η Περ-

σεφόνη,  κατά την παράδοση  είναι αυτές

που δίδαξαν τον ιερέα  της Τριπτόλεμο, γιο

του Ελευσίνιου βασιλέα Κελεού, να αλωνί-

σει το πρώτο στάρι που έβγαλε η σπορά

του. Σε συνέχεια δε από αυτόν τον Τριπτό-

λεμο, έμαθαν και  οι άνθρωποι να καλλιερ-

γούν τη γη και να θερίζουν. 

Σε αυτό  μας φέρνει κοντά και ο  Ορφικός

ύμνος,  στον οποίο η  Δήμητρα η Ελευσίνια

καλείται και Σπερμεία  ή Σταχυοτρόφος ή

Σωρίτις  ή Αλωαία, επίθετα αναφερόμενα,

στη σπορά και στην καλλιέργεια  με θερι-

σμό,  μάζεμα  και  αλώνισμα.  

Έτσι σε κάθε βήμα εννοιολογικά  παρατη-

ρούμε να συναντιέται  και να δένεται  η ελ-

ληνική παράδοση στην ονοματολογία του

μήνα Ιουλίου με το Αλωνάρη, ως πιστή υπο-

ταγή στα κελεύσματα μιας προγονικά

αδιάρρηκτης  συνέχειας.

Στην Αθήνα  και κατά μήνα  Σκιροφορίωνα,

(15 Ιουνίου – 15 Ιουλίου), γίνονταν οι γιορ-

τές των Αρρηφορίων ή Αρρητοφορίων προς

τιμή της Αθηνάς. 

Οι μήνες του αρχαίου Αττικού ημερολογίου

ήταν καθαρά σεληνιακοί  και άρχιζαν με τη

φάση της νέας σελήνης (νουμηνία). 

Αυτή δε, ως  η πρώτη ημέρα του κάθε Αττι-

κού μηνός και με το όνομα “νουμηνία” εθε-

ωρείτο ως η ιερότερη  ημέρα  του κάθε

μήνα, την οποία γιόρταζαν με μεγάλο πανη-

γύρι και  παζάρι εμπορικό στα  γύρω  της

Ακρόπολης, αλλά και με αγώνες αθλητικούς

και φαγοπότια.      

Στα Αρρηφόρια λοιπόν συμμετείχαν μικρά

κορίτσια, και μόνο των  ‘’καλών’’ οικογε-

νειών. Αυτά δε τα κορίτσια,  για αρκετό

χρόνο σε φάση προετοιμασίας, τα κρατού-

σαν σε απομόνωση  από  τις οικογένειές

τους  στο “οίκημα των Αρρηφόρων”.

Στις γιορτές αυτές, οι μικρές κόρες, κρατού-

σαν και φρόντιζαν το πέπλο της Αθηνάς και

κατά την λεγομένη Δειπνοφορία, συμβο-

λικά έφερναν το δείπνο στις θυγατέρες του

Κέκροπα: «δείπνα Κέκροπος  θυγατράσιν
΄Ερση, Πανδρόσω και Αγλαύρω», που πρό-

σεχαν  κατ΄εντολή της θεάς Αθηνάς το κα-

λάθι με το βρέφος του Ερεχθέα. 

Αξίζει όμως να θυμηθούμε από την αρχή

την όλη ιστορία του  Κέκροπα και των θυγα-

τέρων του. 

«Ο Κεκροψ ήταν μυθολογικός ήρωας της Ατ-

τικής, αυτόχθων δηλαδή  από γονέων γέν-

νημα και θρέμμα της Αττικής, γυιός της Γαίας

και ιδρυτής της πόλης των Αθηνών,  που σε

πρώτο όνομα άκουγε ως “Κεκροπία”».

Σε αυτόν, τον Κέκροπα, καταλογίζεται η κα-

θιέρωση της λατρείας του Δία και  ο Αττικός

πολιτισμός, η  κατάργηση των ανθρωποθυ-

σιών και η διδαχή της ταφής των νεκρών. 

Στην Ακρόπολη των Αθηνών υπήρχε ο δικός

του λατρευτικός ναός, το Κεκρόπιον. Τον

απεικόνιζαν  δε να είναι μισός άνθρωπος και

μισός δράκος.   

Είχε γυναίκα την Άγραυλη,  και κόρες του

την ομώνυμη προς τη  μητέρα της Άγραυλη,

την Πάνδροσο και την Έρση,  γιό του δε τον

Ερυσίχθονα.   

Όταν έφυγε από τη ζωή ο Κέκροψ, τον δια-

δέχτηκε  σαν βασιλιάς ο Εριχθόνιος, γιος

της Γαίας  από τον Ήφαιστο και  μέσω της

Γαίας. συγγενικός με τον   του Ερυσίχθονα. 

Αυτόν δε τον  Εριχθόνιο, η μυθολογία τον

φέρνει να ταυτίζεται με τον βασιλιά  της

Αθήνας Ερεχθέα.

Κατά το μύθο, που  εξακολουθεί να ξετυλί-

γεται,  ο Ήφαιστος είχε θελήσει να βιάσει

την Αθηνά εντυπωσιασμένος από την ομορ-

φιά της. Η Αθηνά αντιστάθηκε, “τραβή-

χτηκε” και  το σπέρμα του Ηφαίστου έπεσε

στο πόδι της.  

Η θεά  ανατρίχιασε   και  αηδίασε. Με ένα

πρόχειρο πανί, σκούπισε το σπέρμα από το

πόδι της  και το πέταξε κατάχαμα στη γή. 

Το σπέρμα και γόνος του Ηφαίστου, πέ-

φτοντας στη Γαία - Γη γονιμοποιήθηκε από

αυτή, μεγάλωσε δε  και  αναπτύχθηκε

στους κόλπους της και αργότερα  σε κάποια

στιγμή, βρέφος πια  από τη Γή παραδόθηκε

στην Αθηνά, για να το αναθρέψει η θεά

κρυφά από τους άλλους θεούς.    

Η Αθηνά  τότε, το έβαλε σε ένα κάνιστρο,

του έριξε δυο σταγόνες  από το αίμα που

είχε πάρει από τη Γοργώ Μέδουσα, τη μια

για να  το ζωογονεί και την άλλη για το σκο-

τώνει.  

Έβαλε ακόμη μέσα στο καλάθι ένα δυό φίδια,

το έκλεισε, το σφράγισε και το έδωσε τις θυ-

γατέρες  του Κέκροπα  ¨Άγλαυρο,  Έρση και

Πάνδροσο,  με την εντολή να το φυλάξουν και

να μην το ανοίξουν ποτέ. 

Η Άγλαυρος όμως και η Έρση δεν άντεξαν

και από περιέργεια  το άνοιξαν. Τρόμαξαν,

όταν μέσα στο καλάθι, αντίκρυσαν ένα με-

γάλο φίδι και ένα  βρέφος  αγκαλιασμένο

από μικρότερα  φιδάκια. Αναστατωμένες

από την όλη θέα και  χάνοντας τον έλεγχο

των πράξεών τους, πήδησαν από τα Βράχο

της Ακρόπολης   και σκοτώθηκαν.

Η Πάνδροσος που δεν είχε συμμετοχή στο

να  ανοίξει το καλάθι, έμεινε   πιο ψύχραιμη,

πήρε το παιδί και με τη βοήθεια της θεάς

Αθηνάς το μεγάλωσε. 

Και έτσι γεννήθηκε ο μετέπειτα Εριχθόνιος

ή Ερεχθεύς. Όταν δε ο Ερεχθεύς  ανδρώ-

θηκε,  διαδέχτηκε τον Κέκροπα σαν  βασι-

λιάς των Αθηνών. 

Ο Ερεχθεύς  σαν βασιλιάς έφερε την πόλη

στη λατρεία της θεάς Αθηνάς,  και παραμε-

ρίζοντας τον  Ποσειδώνα, καθιέρωσε τη

γιορτή των Παναθηναίων, δίδαξε τη ζεύξη

των αμαξιών. 

Ακόμη θυσίασε την κόρη του Πανδώρα στο

βωμό της  θεάς Αθηνάς  για να  μπορέσει να

νικήσει τον Εύμολπο βασιλιά των Θρακών,

ο οποίος σαν γιός του Ποσειδώνος τού επε-

τέθη για να πάρει την πόλη των Αθηνών από

την θεά Αθηνά και να την αφιερώσει στον

θεό Ποσειδώνα. 

Στις γιορτές λοιπόν των Αρρηφορίων, οι

κόρες  σκεπασμένες με το πέπλο της Αθη-

νάς  φέρνουν  συμβολικά κατά τα Δειπνο-

φόρια, το δείπνο στις θυγατέρες του

Κέκροπα, για να προσέχουν  ίσως συμβο-

λικά  τον μικρό Ερεχθέα, καινούργιο βασι-

λιά των Αθηνών.

Αυτά για σήμερα.

Γιάννης κορναράκης του μάνθου

Ιούλιος, ο δικός μας μήνας “Αλωνάρης”

Περισσότεροι από τριάντα τρία εκατομμύρια πολίτες (72%

συμμετοχή) ψήφισαν στο ιστορικό δημοψήφισμα που απε-

φάσισε την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρω-

παϊκή Ένωση. Η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της

Ε.Ε. και της Ευρωζώνης αλλά κυρίως η μεταναστευτική

πλημμυρίδα που δεν αντιμετωπίστηκε στην ευρωπαϊκή

Ένωση, υπήρξαν τα βασικά κριτήρια επιλογής και επικρά-

τησης του «Brexit».

Οι πολίτες της Μ. Βρετανίας έκαναν την επανάστασή τους,

αντίθετα προς όλες τις πιέσεις των πολιτικών και οικονομι-

κών εκφραστών της «παγκοσμιοποίησης» ακόμη και αντί-

θετα στην προβοκάτσια της δολοφονίας της (ατυχέστατης)

βουλευτού Κοξ. Η επανάσταση αυτή έγινε ειρηνικά, κοινο-

βουλευτικά-εκλογικά, με επιχειρήματα και πρόταξη του

πλειοψηφικού, του κοινωνικού και πατριωτικού συμφέρον-

τος. Είναι πραγματικά η μεγαλύτερη επανάσταση στην

ιστορία της Μ. Βρετανίας και η μεγαλύτερη και στην ιστο-

ρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικοδόμημα του Βερολί-

νου και των τραπεζιτών που με σωρεία πραξικοπημάτων και

σκοτεινών μεθοδεύσεων και εκβιασμών έχουν επιβληθεί

ασφυκτικά στην Ε.Ε., συγκλονίστηκε, υπέστη δεινή πολι-

τική ήττα και βαριά οικονομική απώλεια καθώς έχασαν την

χρηματοδότηση του 1/10 του προϋπολογισμού της.

Από σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει

περισσότερη δημοκρατία  στην λειτουργία της, μιάς και

αυτό είναι το μεγαλύτερο έλλειμμά της. Η «παγκοσμιοποί-

ηση» θα περάσει πολύς καιρός για να αποδεχτεί την βρε-

τανική απόφαση καθώς είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε

όλο το οικοδόμημα της μεταπολεμικής -και ειδικότερα της

μεταψυχροπολεμικής- Δύσης, οικονομικό, κοινωνικό,

εθνικό. Η «αμερικανοποίηση», δηλ. η πολτοποίηση των

εθνικών χαρακτηριστικών σε μια νεοφιλελεύθερη, ακόρε-

στη, παρασιτική, κερδοσκοπική καταβόθρα, μπούκωσε και

πνίγεται. «Είναι αχώνευτοι αυτοί οι Άγγλοι»!
Η δε Μεγάλη Βρετανία, φαίνεται πως κλείνει τον κύκλο του

«Θατσερισμού» και θα οδηγηθεί σε ανασύνταξη πανεθνική,

οικονομική και πολιτική. Είναι μια μεγάλη χώρα, μια παγκό-

σμια δύναμη, η ισχυρότερη στρατιωτικά ευρωπαϊκή, δεν θα

χαθεί. Ίσως και να αναθεωρήσει στρατηγικές επιλογές της,

στη νέα εποχή αναζήτησης συμμάχων και αναδιάταξης δυ-

νάμεων καθώς η Δύση αποσυντίθεται.

Όσο για τα καθ’ ημάς στην Ελλάδα; Οι θιασώτες της ευρω-

λαγνείας, ειδικά οι κάλπηδες του δικού μας ιστορικού δη-

μοψηφίσματος της 5/7/15, ας μη ξεχνούν τι έκαναν επί

Κατοχής οι Γερμανοί στους σπιούνους τους όταν εγκατέ-

λειψαν την πατρίδα μας, κυνηγημένοι και ηττημένοι.

Νίκος Καραβαζάκης

Brexit- Αυτή είναι πραγματική επανάσταση, ειρηνική, δημοκρατική
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Την ανάγκη φιλοτιμία...  

προωθεί η Γερμανία

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Handels-

blatt, κάποιες ημέρες πριν το Brexit, οι σύμβουλοι του

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (υπουργού οικονομικών της

Γερμανίας) είχαν συντάξει ένα σχέδιο για την περί-

πτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την

Ε.Ε. με τον τίτλο «Η γερμανική στρατηγική σχετικά
με το Brexit». Το κείμενο αυτό περιήλθε στα χέρια

της οικονομικής εφημερίδας και σκιαγραφεί το πώς

θα δράσει η γερμανική κυβέρνηση κατά τις διαπραγ-

ματεύσεις εξόδου της χώρας. Πρόκειται για ένα σχέ-

διο ανάγκης.

Τι μας λέει όμως αυτό; Αυτό μας λέει ότι οι πραγμα-

τικές δημοσκοπήσεις έδιναν μπροστά το Brexit, αλλά

προφανώς κατόπιν εντολών ή ευρω-λιρών, οι δημο-

σκόποι έδιναν την παραμονή μπροστά προκειμένου

να παρασύρουν τους πολίτες εκείνους που είτε θέ-

λουν να ανήκουν στους νικητές είτε σκέπτονται ότι

ίσως κάνουν λάθος αφού οι περισσότεροι δεν θέ-

λουν έξοδο... Η προπαγάνδα έχει εξελιχθεί σε με-

γάλη επιστήμη...

Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Handelsblatt

η Ε.Ε. σε συμφωνία με την Μ. Βρετανία θα προχω-

ρήσει σε «εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις εξό-

δου». Η διετής μεταβατική περίοδος είναι αρκετό

διάστημα ώστε να γίνει η διαδικασία συντεταγμένα.

«Αυτό δίνει το χρόνο και δημιουργεί τη βάση για τις

διαπραγματεύσεις». Μετά θα επιδιωχθεί ένα καθε-

στώς συμφωνίας συνδέσεως με το Ηνωμένο Βασί-

λειο. Η Μεγάλη Βρετανία θα γίνει δηλαδή ένας

“συνδεδεμένος εταίρος”», κατά πως σημειώνεται.

Εκείνο που τονίζεται βεβαίως, είναι ότι όλα πρέπει

να γίνουν με προσεκτικά βήματα χωρίς να υπάρξει

ιδιαίτερη ικανοποίηση από πλευράς Λονδίνου, γιατί

αυτό θα προκαλέσει και άλλους μιμητές...

Οταν είναι σάπιο το βασίλειο της Δανιμαρκίας, δεν

σε σώζουν οι φοβέρες και η τρομοκρατία...

Εξoβελίζονται τα πε-
ρίπτερα στα 3Β

“Τάξη” αποφάσισε να βάλει ο δήμαρχος στα περί-

πτερα του Δήμου 3Β, με πανομοιότυπες προδιαγρα-

φές και εικόνα. Ετσι οι περιπτερούχοι θα κληθούν

εντός ολίγου να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη

για να αλλάξουν την εικόνα τους!

Δεν φτάνει όμως αυτό. Πολλά από τα περίπτερα τα

στέλνει στο κλείσιμο, αφού απαιτεί τη μετακίνησή

τους σε δρομάκια και στενάκια που δεν θα μπορέσει

να σταθεί ο περιπτεράς, αφού δεν θα έχει εισόδημα.

Κάθε περίπτερο ζει κάποιες οικογένειες και των μι-

σθωτών των περιπτέρων και των ιδιοκτητών, γιατί θα

πρέπει να θυμίσουμε ότι τα περίπτερα έχουν δοθεί

σε ανάπηρους πολέμου, προκειμένου να μπορέσουν

να ζήσουν, όπως το περίπτερο στη Βάρκιζα που ο

ιδιοκτήτης του είναι χωρίς χέρια από την Κύπρο!

Και σημειωτέον ότι ζούμε περίοδο κατοχής στην

ουσία, με φτώχεια, ανεργία και πείνα, γι’ αυτό θα

πρέπει να το ξανασκεφτεί ο Δήμαρχος και να πάει

πιο πίσω τις αλλαγές αυτές.

Κλείνει ο Μαρινόπουλος;

Kλαίνε όλοι που ίσως κλείσει ο Μαρινόπουλος και

κακό που μας βρήκε γιατί θα μείνουν οι εργαζόμενοι

στο δρόμο και έχουν δίκηο. Θα κλείσουν όμως και

κάποιες μικρές επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα,

εξαιτίας του, επειδή τους χρωστάει χιλιάδες χιλιά-

δων ευρώ. Και εν πάσει περιπτώσει δεν πρέπει να

ελεγχθεί πώς έφτασε να χρωστάει κοντά 1,5 δις

ευρώ; Μήπως τα έστειλε εις τας Βρυξέλας και αλοί-

μονο από τον κόσμο που τους οφείλει;;

Εχουν τρελαθεί στο δημόσιο. 

ή από όπου τα αρπάξουν...

Κατάσχουν τις καταθέσεις μισθωτή διαμε-

ρίσματος γιατί χρωστάει ο ιδιοκτήτης!!!

Φίλος που μίσθωσε ένα διαμέρισμα προ μηνών, του

ήρθε κατασχετήριο των τραπεζικών του λογαρια-

σμών και της ακίνητης περιουσίας του, όπου του ζη-

τάνε να πληρώσει ή να του κατάσχουν όσα

χρωστάει ο ιδιοκτήτης από το 2013 (ΕΕΤΗΔΕ,

ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟ κλπ.). Πόσα; 19.000 ευρώ και κάτι.

Μάλιστα του σημειώνουν ότι αν δεν ανταποκριθεί

εντός οκτώ ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης

θα προχωρήσουν στην κατάσχεση!!!

Kαι μετά κλαίτε γιατί έφυγε η Βρετανία από την Ε.Ε.;

Βρε ουστ!  Κάτσετε στον καναπέ και καταπίνετε την

τρομολαγνεία των καναλιών από το πρωί έως το

βράδυ. Αρπάζουν τις περιουσίες μας με τα κωλο-

ευρώ, αφού δεν μπόρεσαν να τις αρπάξουν με τα

όπλα κι εμείς κοιμόμαστε...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Ο ελληνικός εφοπλιστικός κόσμος του Λονδίνου,

μετά το Brexit από την Ενωμένη Ευρώπη, το οποίο

αποφάσισε με δημοψήφισμα ο βρετανικός λαός, ελ-

πίζει ότι ανοίγονται ελπιδοφόροι ορίζοντες, για τις

ναυτιλιακές επιχειρήσεις του, όπως ακριβώς πι-

στεύουν και οι υπεύθυνοι του βρετανικού ναυτιλια-

κού λόμπι!

Επικρατεί η σκέψη, πως οι αλλαγές που θα προέλ-

θουν από το Brexit θα σηματοδοτήσουν καινούργιες

ευκαιρίες για νέες κερδοφόρες επενδύσεις.

Το ίδιο πιστεύει ότι θα συμβεί και η διοίκηση του City

και υπολογίζει στις ναυτιλιακές αγορές της Λεμεσού

στην Κύπρο, της Βαλέτας στη Μάλτα και του Ρότερν-

ταμ στην Ολλανδία, γιατί τώρα με το Brexit θσ απαλ-

λαγούν από τις σκληρές νομοθεσίες της “Ενωμένης

Ευρώπης” που απευθύνονταν στις ναυτιλιακές εται-

ρείες και θα μπορέσουν να κινηθούν πιο ελεύθερα,

αποκτώντας περισσότερα οφέλη!

Ο ελληνικός στόλος έχει τα περισσότερα ποντοπόρα

πλοία, που ανέρχονται περίπου - με τελευταίες εκτι-

μήσεις - σε 4.585, τα οποία είναι χωρητικότητας

πάνω από 1000 τόνους.

Το 19,63% του παγκόσμιου στόλου, ο οποίος οργώ-

νει όλους τους ωκεανούς της Γης, ανήκει σε Ελλη-

νες εφοπλιστές, όπως και το 49,96% του στόλου της

Ε.Ε.

Σήμερα η Ελλάδα έχει χάσει την αίγλη της, εξαιτίας

των 2000 χρόνων υποδούλωσης και συγκεκριμένα

από το 146 π.Χ. όταν υποτάχτηκε στην ανερχόμενη

Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μετά τη νίκη του Ρωμαίου

στρατηγού Μόμμιου στη Λευκόπετρα της Κορίνθου.

Το ελληνικό όμως πνεύμα είναι αδούλωτο και εκπέμ-

πει πάντα αθάνατο φως!

Αυτό το ελληνικό δημιουργικό μεγαλείο έχει συνεχή

ροή από την εποχή των Πελασγών Ελλήνων, των τα-

ξιδευτών των πελάγων και συνεχιζόμενο μέσα από

τους τεχνοκράτες και πανεπιστήμονες Μινύες φτά-

νει στους σημερινούς απογόνους του, τους Έλληνες,

που μέσα στο DNA τους, γεννιέται η αγάπη προς τη

θάλασσα!

Ακούστηκε μεταξύ των ναυτιλιακών κύκλων, ό,τι

πολλές ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις σκέφτον-

ται να μετακινηθούν στη Βρετανία!

Ο διεθνής Οργανισμός Ναυσιοπλοΐας (ΙΜΟ) που

εδρεύει στο Λονδίνο, προγραμματίζει την επέκταση

των εγκαταστάσεών του, ώστε να δημιουργηθεί ένα

νέο κέντρο της παγκόσμιας ναυτιλίας!

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η ναυτιλία

είχε αποφασίσει από το 1980 να υλοποιήσει ένα δικό

της exit, δηλαδή μία έξοδο, από την Ε.Ε., η οποία της

έρχεται τώρα “σερβιρισμένη στη πιάτο”!

Όσοι ασχολούνται με αυτές τις επιχειρήσεις δικαιο-

λογημένα χαίρονται. Οι υπόλοιποι Έλληνες ας μην

πτοηθούν από τα “κακώς κείμενα” και ας μην αδρα-

νοποιηθούν! “Τα αγαθά κόποις κτώνται”.

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Καινούργιες ευκαιρές για νέες επενδύσεις!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Οι Έλληνες καπνιστές κάθε χρόνο αφήνουν στις παραλίες

της χώρας μας πάνω από 2.650 τόνους αποτσίγαρων προ-

καλώντας τεράστιες βλάβες στο περιβάλλον, αλλά και τη

δημόσια υγεία.

Τα συγκλονιστικά στοιχεία για την εγκληματική συμπερι-

φορά των Ελλήνων που «απολαμβάνουν το τσιγαράκι

τους» στις παραλίες και μετά το πετούν στην άμμο ή στα

βότσαλα παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-

κινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Η έρευνα έδειξε ότι οι γόπες των τσιγάρων είναι το συχνό-

τερο σκουπίδι στις ελληνικές παραλίες αντιπροσωπεύοντας

το 38,3% του συνόλου.

Αυτό το είδος του μικρού (ελάχιστου) απορρίμματος είναι

κυριολεκτικά ένα τεράστιο πρόβλημα τοξικής ρύπανσης

του περιβάλλοντος. Χημικές ουσίες στα τσιγάρα, όπως το

αρσενικό, η νικοτίνη, ο μόλυβδος και η φαινόλη αιθυλική

μπορούν διαρρέουν στα νερά και στη θάλασσα και είναι

εξαιρετικά τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Μετά από πολλούς πειραματισμούς, επικράτησε σε όλα τα

τσιγάρα η χρήση της οξικής κυτταρίνης (μίας συνθετικής

ίνας που στηρίζεται σε πολτό ξύλου που υπόκειται ειδική

επεξεργασία με χημικές ενώσεις - και με τη βοήθεια οξικού

ανυδρίτη. 

Τι λένε τα στοιχεία
Στην Ελλάδα, με βάση στοιχεία του 2014: 

3 Καταναλώθηκαν 17,27 δις νόμιμα τσιγάρα & 4,4 παρά-

νομα.

3 Σύνολο: 21,67 δισ τσιγάρα ετησίως.

Τα 20 δις τσιγάρα = 1 δις πακέτα

20 φίλτρα (ενός πακέτου) ζυγίζουν 3,5 gr. Δηλαδή στη

χώρα μας κάθε χρόνο διατίθενται 3.500.000.000 γρ ή

3.500.000 κιλά φίλτρα κάτι που αντιστοιχεί σε 3.500 τόνους

αποτσίγαρα κάθε χρόνο.

Η υπεύθυνη του Medasset, Κωνσταντίνα Κωστούλα, επισή-

μανε ότι κάθε τσιγάρο περιέχει περίπου 4.000 τοξικές ου-

σίες μεταξύ των οποίων κάδμιο, μόλυβδο και αρσενικό.

Τα σβησμένα αποτσίγαρα μαζί με το σπασμένο γυαλί ευθύ-

νονται επίσης για αναφλέξεις στις χωματερές και άρα για

τις μόνιμες φωτιές που σιγοκαίνε, οι οποίες εκλύουν τερά-

στιες ποσότητες διοξινών.

—Η δράση του MEDASSET

Με σύνθημα “Τo κάπνισμα βλάπτει σοβαρά και την παρα-
λία”, Medasset και Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία ένωσαν

τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της εκστρατείας του Medas-

set “Υπόσχεσή μας: Καθαρές Θάλασσες”.
Στόχος της εκστρατείας είναι η κινητοποίηση όλων μας για

τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης, τη διαφύλαξη του

εθνικού φυσικού πλούτου και την προστασία κάθε μορφής

ζωής με έμφαση σε αξίες όπως ο σεβασμός και η συνέπεια.

Από τα 6 τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα που παράγονται

στον πλανήτη μας, τα 4,5 πετιούνται ανεξέλεγκτα στο πε-

ριβάλλον. Πέρα από το αντιαισθητικό θέαμα, τα φίλτρα των

τσιγάρων χρειάζονται γενιές και γενιές για να αποδομη-

θούν πλήρως.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το πρό-

βλημα είναι εξίσου έντονο. Τα αποτσίγαρα ευθύνονται για

δηλητηριάσεις μικρών παιδιών, ζώων και πουλιών αλλά και

για τη μόλυνση του περιβάλλοντος (ιδίως των υδάτων),

εξαιτίας των τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται κατά

την αποδόμησή τους.

Οι στόχοι της κοινής δράσης των δύο φορέων είναι:

3 καθαρές από αποτσίγαρα παραλίες και άλλοι δημόσιοι

ανοιχτοί χώροι (π.χ. παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι, αλ-

σύλλια, δάση, στάσεις των ΜΜΜ, υπαίθρια σινεμά κ.ο.κ.)

3 ενημέρωση όλων για την τεράστια καταστροφή που προ-

καλούν τα αποτσίγαρα στο περιβάλλον με στόχο τον δρα-

στικό περιορισμό της απόρριψής τους στο περιβάλλον

εφαρμογή και ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας

www.cancer-society.gr

“Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά και την παραλία”
“Υπόσχεσή μας: Καθαρές Θάλασσες”

Πόσες φορές δεν μας έχουν τυφλώ-

σει οι λάμπες στο οδικό δίκτυο,

πόσες φορές δεν ανοιγοκλείνουμε τα

μάτια μας γιατί κάτι μας ενοχλεί,

αλλά και στα αυτοκίνητα που διαθέ-

τουν εκείνο το κυανό φως.

Λοιπόν έρευνες δείχνουν ότι πράγ-

ματι ενοχλούν και δη την υγεία μας.

Γιατί:

Συγκεκριμένα, το βασικό ρολόι

του ανθρώπινου εγκεφάλου

βρίσκεται στον λεγόμενο

υπερχιασματικό πυρήνα, περί-

που στη μέση του κεφαλιού, ο

οποίος μεταξύ άλλων δέχεται

πληροφορίες για τα επίπεδα

φωτισμού από εξειδικευμένα

κύτταρα του αμφιβληστροειδή

χιτώνα στα μάτια.

Τα κύτταρα αυτά είναι πιο ευαί-

σθητα στο κυανό φως του πρωινού,

το οποίο ουσιαστικά ενημερώνει τον

εγκέφαλο ότι έχει ξημερώσει.

Προηγούμενες μελέτες έχουν απο-

δείξει ότι η νυχτερινή έκθεση στο γα-

λάζιο φως που εκπέμπουν οι οθόνες

των ηλεκτρονικών υπολογιστών και

πολλές λάμπες LED αποσυντονίζει

το βιολογικό ρολόι και αυξάνει έτσι

τον κίνδυνο μεταβολικών διαταρα-

χών.

Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιατρικό

Σύλλογο (AMA), το κυανό φως μπο-

ρεί να μειώσει την έκκριση μελατονί-

νης στον οργανισμό και να

διαταράξει τον κιρκαδικό ρυθμό του

οργανισμού.

H έκθεση προειδοποιεί ότι οι λαμπτή-

ρες LED με υψηλά επίπεδα κυανού,

«ψυχρού» φωτός διαταράσσουν τον

κύκλο ύπνου-εγρήγορσης πέντε

φορές περισσότερο σε σχέση με τις

συμβατικές λάμπες των δρόμων. Επι-

πλέον, πρόσφατες μεγάλες έρευνες

έχουν δείξει ο ισχυρός φωτισμός των

δρόμων σχετίζεται με μείωση της

διάρκειας του ύπνου, υπνηλία στη

διάρκεια της ημέρας, καθώς και αυξη-

μένο κίνδυνο καρκίνου.

Και άλλοι οργανισμοί

Πολλά πουλιά μεταναστεύουν νωρί-

τερα, θαλάσσιες χελώνες στη φάση

της ωοτοκίας κατευθύνονται προς τα

φώτα παραθαλάσσιων ταβερνών και

μπαρ αντί για τη θάλασσα, όπως

συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα,

νυχτοπεταλούδες και άλλοι νυ-

κτόβιοι επικονιαστές αποπροσα-

νατολίζονται.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει τη χρήση

χρήση λαμπτήρων LED με ανώ-

τατη θερμοκρασία χρώματος

3.000 βαθμούς Κέλβιν. Η θερμο-

κρασία χρώματος χρησιμοποιείται

ως μέτρο του φασματικού περιε-

χομένου του φωτός: όσο μεγαλύτερη

η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη η

αναλογία μπλε φωτός.

Ακόμα, ο Σύλλογος προτείνει τη

χρήση φωτιστικών σωμάτων που δεν

επιτρέπουν τη διαρροή φωτός προς

τον ουρανό ή προς τα πλάγια ώστε

να μην αυξάνεται η φωτορρύπανση.

www.econews.gr

Οι λάμπες LED φωτισμoύ δρόμων  βλάπτουν την υγεία

- Ο ανόητος μπορεί να έχει λόγο, το πρόβλημα ξεκινά

μόλις αρχίσει να έχει ακροατήριο...

- Ο Θεός με φώτισε και δεν πήρα Aston Martin και πήρα

Renault. Tελικά να ψάχνω για ανταλλακτικά τώρα με το

Brexit

- Εσείς που λέτε καλό μήνα εισπράττετε τίποτα ενοίκια;..

- Πρέπει να βρούμε μια γυναίκα στον γείτονα, δεν αντέ-

χονται άλλο τα λαϊκά κάθε βράδυ.

- Ρε φίλε, ρώτησα γυναίκα αν τα χρώματα στη διαφήμιση

με Μοιραράκη, Φολεγανδρί και Αντιπαρί που μυκονιζει,

ειναι αληθινά και μου ‘πε το Αντιπαρί δε μυκονίζει.

Αποστάγματα του FACEBOOK
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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 . . . Kινητοποιήσεις, παραμονή της

Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ 

Προπύλαια, την Πέμπτη 7/7, στις 8 μ.μ. και πορεία στην αμερι-

κανική πρεσβεία αποφάσισαν να διοργανώσουν οι φορείς του

εργατικού και λαϊκού κινήματος που συμμετείχαν στη σύσκεψη

που συγκάλεσε τη Δευτέρα η ΕΕΔΥΕ, με αφορμή τη Σύνοδο Κο-

ρυφής του ΝΑΤΟ στις 8 και 9 Ιούλη στη Βαρσοβία.

Στην πλατειά σύσκεψη συμμετείχαν εργατικά συνδικάτα, σωμα-

τεία αυτοαπασχολουμένων, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυ-

ναικών και συνταξιούχων, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά με

ομόφωνη απόφασή του, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Σύλ-

λογοι Εκπαιδευτικών, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπή-

ρων, η ΕΕΔΔΑ, η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα, εκπρόσωποι

παραρτημάτων της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, Λαϊκές Επιτροπές, Επιτροπές

Ανέργων και Επιτροπές Ειρήνης.

Οι διοργανωτές καλούν σε μαζική συμμετοχή για την αποφασι-

στική καταδίκη του ΝΑΤΟ, που στη Σύνοδό του θα πάρει νέες

φονικές αποφάσεις, για να καταγγελθεί η κυβερνητική πολιτική

που εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε μεγάλες περιπέτειες, για

να ειπωθεί ένα μεγάλο «Οχι» στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

και να διατρανωθεί το αίτημα για κλείσιμο των αμερικανοΝΑΤΟι-

κών βάσεων, για να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, για δυνάμωμα

της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Στην ανακοίνωσή τους, σημειώνουν μεταξύ άλλων:

«Στις 8-9 Ιουλίου 2016 πραγματοποιείται στη Βαρσοβία Σύνοδος

Κορυφής του ΝΑΤΟ, για να πάρει ακόμα πιο επικίνδυνα μέτρα,

σε βάρος των λαών μας, στο πλαίσιο των γενικότερων ενδοϊμ-

περιαλιστικών αντιθέσεων και ιδιαίτερα των ανταγωνισμών με

τη Ρωσία.

Στη Σύνοδο θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί:

Η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων και

σύγχρονων όπλων στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, στις

χώρες της Βαλτικής.

Η ενίσχυση της παρουσίας ναυτικών δυνάμεων στη Μαύρη Θά-

λασσα, την Ανατολική και Κεντρική Μεσόγειο, το Αιγαίο.

Η ανάπτυξη της λεγόμενης “Πυραυλικής Ασπίδας” στην Πολωνία

και τη Ρουμανία, για να έχει το πλεονέκτημα της απειλής του

πρώτου πυρηνικού πλήγματος σε περίπτωση πολεμικής αναμέ-

τρησης με τη Ρωσία. Πρόκειται για επικίνδυνους σχεδιασμούς,

που μετατρέπουν την Ευρώπη σε θέατρο πυρηνικού ολοκαυ-

τώματος. Η ισχυροποίηση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργα-

σίας του ΝΑΤΟ με την ΕΕ, για να διαμορφωθεί ένα δολοφονικό

μπλοκ δυνάμεων που θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη περίοδο

για νέους πολέμους και επεμβάσεις».

«Ο κίνδυνος γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου χτυπάει την

πόρτα μας. Να αντιδράσουμε τώρα, πριν είναι αργά. 

«Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η πολιτική που τσακίζει την ερ-

γατική τάξη, το λαό μας, είναι η ίδια πολιτική που εμπλέκει την

Ελλάδα στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για

λογαριασμό των μεγάλων συμφερόντων», σημειώνεται στην

ανακοίνωση.

«Δεν υπάρχουν περιθώρια για δισταγμούς και αναμονή. Οι αν-

ταγωνισμοί για την Ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς του φυσι-

κού αερίου και του πετρελαίου, τον έλεγχο των αγορών, είναι η

βάση των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Η αποφασιστική, φιλειρηνική

απάντηση του λαού μας είναι αυτή που κατευθύνεται στην ανα-

τροπή του καθεστώτος εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για

την εξάλειψη των αιτιών που γεννάνε τον πόλεμο, την προσφυγιά,

τη φτώχεια, είναι αυτή που οδηγεί στην αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ

και την ΕΕ, με το λαό μας νοικοκύρη στον τόπο του».

(...) Να κατανοηθεί ότι αυτές οι εξελίξεις θέτουν τον κίνδυνο γε-

νικευμένου πολέμου που χτυπάει την πόρτα μας, αλλά ταυτό-

χρονα σε καιρό ειρήνης, με το “πιστόλι στον κρόταφο”

δαπανώνται ιλιγγιώδη ποσά, σε συνθήκες ανέχειας για το λαό

μας. Η πρόταση του γγ του ΝΑΤΟ προς τη Σύνοδο Κορυφής και

τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν το 2016 τις συνολικές

αμυντικές δαπάνες κατά 1,5% ή τρία δισεκατομμύρια δολάρια!

Είναι ανάγκη να αναδείξουμε κι εμείς ότι απαιτείται συναίσθηση

της ευθύνης, να αντιδράσουμε μαζικά, αλλά να αποτελεί μόνιμο

στοιχείο ετοιμότητας και επαγρύπνησης και στη συνέχεια».

Nίκος Γεωργόπουλος

Προς  τον Δήμαρχο και το Δ.Σ. του Δήμου

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω να μου

εξηγήσετε, αν οι δημότες σας δικαιούνται να

κάνουν αμέριμνοι μία βολτούλα στην τσικνο-

μοσχοβολούσα πλατεία της Βούλας.

Μπάλες μικρές και μεγάλες αιωρούνται στα

κεφάλια μας και μπερδεύονται στα πόδια μας,

που δεν έχουν και μεγάλη ευστάθεια.

Περπατούμε σαν μεθυσμένοι, με πέρα δώθε

κουνήματα, προσπαθώντας να φυλαχθούμε

από τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις των παιδιών

και των εφήβων όχι μόνο της πόλεως μας,

αλλά και άλλων περιοχών όπως έμαθα. 

Κάποτε υπήρχαν κομψές επιγραφές που συ-

νιστούσαν στα σμήνη των παιδιών ότι απαγο-

ρεύεται η μπάλα, γιατί βέβαια δεν είναι αλάνα

ή γήπεδο, ή παιδική χαρά η πλατεία της Βού-

λας μας. 

Η αγωνία να διαβούμε την πλατεία αρτιμελής

συνοδεύεται από λογής λογής τσικνομυρω-

διές και αρώματα πάπρικας, μουστάρδας,

φρεσκοκομμένου κρεμμυδιού, τζατζικιού ανά-

μεικτα με αναθυμιάματα ψημένης σαρδέλας

και χταποδιού τελειώνει ο περίπατος με τη

μυρωδιά ενός εξωτικού σούσι.

Η κάποτε πλατειούλα μας είχε ένα παραδο-

σιακό συντριβάνι με ωραιότατους θάμνους

που ακουόταν το κελάρυσμα του νερού, χαρι-

τωμένα... απεριποίητο είναι αλήθεια, και που

τώρα μεταπλάστηκε σε καρεκλοκατάληψης

τόπο με λογής λογής φαγοπότια. 

Στην πλατειούλα μας έχουν απομείνει δύο

μικρά κενά διαστήματα, που παραδόξως

ακόμα δεν κατελήφθησαν από μας τους βαρ-

βάρους το ένα εσχάτως διακοσμήθηκε με ένα

μαύρη συμπαγή βάση που πάνω της χορεύουν

επτά τερατάκια ή χορεύτριες, μία σύνθεση

που κανείς δεν ήταν σε θέση να μου εξηγήσει

ή δεν ενδιαφερόταν το άλλο κενό της πλα-

τείας έχει μία τεράστια γλάστρα στη μέση με

ένα φυτό που ασφυκτιά, ελπίζω να μην “κατα-

ληφθεί” (καλό είναι να φυτεύονται δέντρα,

θάμνοι ή φυτά που έχουν φύλλα χειμώνα κα-

λοκαίρι, ο πλάτανος δεν ενδείκνυται).

Πάει η λεωφόρος της Βάρης, τους Βαριώτες

τους φάγαμε με τη συχνότητα των ταβερ-

νείων και την ποικιλία και την μόστρα των πιά-

των που πηγαινοέρχονται πέρα δώθε

ακατάπαυστα, μπρος στην μούρη μας καθώς

περπατάμε: πίτσες, σουβλάκια, γουρουνοπού-

λες, μακαρονάδες, σαλατικά για να καταλή-

ξουμε σε ψητές, λαχταριστές πατάτες. 

Είναι αλήθεια ότι φυτεύονται και λουλούδια

που είναι ευχάριστη πινελιά, αλλά οι ίδιοι που

τώρα τα φυτεύουν ήταν έτοιμοι να λιντζάρουν

τον προηγούμενο δήμαρχο γιατί τα αγα-

πούσε. 

Ξέρετε τι φταίει για τη μιζέρια μας  και την

απληστία να κερδίζουμε χρήματα;  το γεγο-

νός ότι ο Δήμος μας στερείται παντελώς

πνευματικών κέντρων, θεάτρων, κινηματογρά-

φων, εστίες Μουσών με μία πλούσια Βιβλιο-

θήκη και φιλολογικές επίσημες συνάξεις,

διαλέξεις, δρώμενα και γιατί όχι ίσως ένα πα-

νεπιστημιακό τμήμα.

Αν θέλετε τώρα να απαντήσετε και να με βρί-

σετε που δεν σας κολακεύω, καλό θα ήταν να

βάλετε υπογραφή στο κείμενο και όχι να βρί-

ζετε άκοσμα, χωρίς το ωραίο ονοματάκι σας

με υπογραφή “Δελτίο Τύπου”.

Έχω πληροφορηθεί ότι το περιεχόμενο για τη

διατύπωση των ύβρεων εναντίον μου το εμ-

πνεύσθηκε μία κυρία αρκετά ...αγράμματη εν

τούτοις ο δήμαρχος, κατά τη γνώμη μου,

φέρει ολόκληρη την ευθύνη για τέτοιου εί-

δους συμπεριφορές, μισαλλοδοξίες και

ύβρεις. 

Κάτι ακόμη άσχετο. Πότε θα λειτουργήσει λε-

ωφορείο με γραμμή Βούλα-Ελληνικό (μετρό).

Πριν δύο χρόνια είχατε υποσχεθεί ότι είναι

ζήτημα ημερών; 

Με ειλικρίνεια, 

Βούλα Λαμπροπούλου

Δημότης του Δήμου ΒΒΒ

Για πάνω από έναν αιώνα τα περί-

πτερα είναι απόλυτα συνδεδεμένα με

την καθημερινή ζωή του Έλληνα. Είναι

μία μοναδική ιδέα σε ολόκληρη την

Ευρώπη που αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος του κοινωνικού ιστού κάθε

πόλης. Οι περιπτερούχοι καλούνται

όπως και κάθε άλλο μικρό μαγαζί να

αντέξουν την οικονομική κρίση, την

ανελέητη φοροκαταιγίδα, τον αντα-

γωνισμό των “μεγάλων” τα μηδαμηνά

ποσοστά κέρδους, τις δύσκολες συν-

θήκες εργασίας...

Στα 2Χ2 τετραγωνικά βιοπορίζονται

ολόκληρες οικογένειες δουλεύοντας

18 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο, με

κίνδυνο της ζωής τους πολλές φορές,

λόγω της εγκληματικότητας, και με

πολύ μικρά έσοδα πλέον. Πίσω από το

γνωστό σας και φίλο σας, στις περισ-

σότερες περιπτώσεις περιπτερά,

υπάρχει και η οικογένεια του ιδιο-

κτήτη του περιπτέρου, αναπήρου πο-

λέμου, που κι αυτή επιβιώνει χάρη στο

ενοίκιο που λαμβάνει.

Τους τελευταίους μήνες τα περίπτερα

του Δήμου 3Β έχουν στοχοποιηθεί

αδικαιολόγητα και άδικα από τη δημο-

τική Αρχή. Ξαφνικά και χωρίς κανένα

προηγούμενο ο Δήμος, ξηλώνει περί-

πτερα, σαράντα και πενήντα χρόνων

από τη θέση τους και απαιτεί να μετα-

φερθούν σε νεκρά και μη αποδοτικά

σημεία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η οικονομική

δαπάνη για όλη τη μεταφορά και ό,τι

άλλο προκύψει, επιβαρύνει αποκλει-

στικά τον μεροκαματιάρη περιπτερά!

Αξιον απορίας είναι γιατί αυτή τη δυ-

σβάσταχτη οικονομική συγκυρία που

ζούμε όλοι μας, ο Δήμος 3Β έχοντας

“λύσει όλα του τα θέματα” αποφάσισε

να κηρύξει πόλεμο στους περιπτερά-

δες, οι οποίοι παλεύουν νυχθημερόν

για ένα πενιχρό πλέον μεροκάματο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ουδέποτε η

Τροχαία ασχολήθηκε με τις θέσεις πε-

ριπτέρων που κατέχουν τουλάχιστον

40 χρόνια ακόμα και στους πιο κεντρι-

κούς δήμους. Οπότε η δικαιολογία ότι

η Τροχαία ασχολήθηκε αποκλειστικά

με τα περίπτερα των 3Β μάλλον

αστεία ακούγεται.

Το περίπτερο παίζει ένα σημαντικό

ρόλο στην οικονομία της τοπικής κοι-

νωνίας και είναι ένα κομμάτι του πο-

λιτισμού μας, αλλά κυρίως είναι δεκά-

δες άνθρωποι που αγωνίζονται με

αξιοπρέπεια για την επιβίωση αυτών

και των παιδιών τους.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να είναι

συμπαραστάτης και αρωγός στον

αγώνα των δημοτών της και θα πρέπει

να συμμερίζεται την αγωνία για το

αβέβαιο μέλλον των περιπτερούχων

και κυρίως την ψυχική ταλαιπωρία που

βιώνουν με αυτή την απόφαση που

πάρθηκε.

Ελπίζω ότι ακόμα και την ύστατη ώρα

ο κ. Δήμαρχος με την ευαισθησία που

τον διακρίνει θα προστατέψει τους πε-

ριπτερούχους και θα υποστηρίξει μαζί

με τους περιπτεράδες το αυτονόητο

δικαίωμα στην επιβίωση των περιπτέ-

ρων του Δήμου μας.

A.A. ΔΙΛΟΦΟ

(50 χρόνια περίπτερο)

Ο “θάνατος” των περιπτερούχων στα 3Β

Ξέφραγη αλάνα η πλατεία Βούλας
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Τρία σημαντικά οχήματα προστέθηκαν στο στόλο οχη-

μάτων του Δήμου 3Β, που αφορούν την πυρόσβεση και

την καθαριότητα. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος προμηθεύτηκε ένα βυτιοφόρο,

το οποίο έχει ως κύρια χρήση την πυρόσβεση, αλλά

ταυτόχρονα θα χρησιμοποιείται για καθαρισμούς δρό-

μων και πλατειών, λόγω της μεγάλης χωρητικότητας

νερού, αλλά και της πολύ υψηλής πίεσης που διαθέτει.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην

ανακατασκευή ενός σαρώθρου και ενός συρμού μετα-

φοράς απορριμμάτων, τα οποία είναι πλέον στη διάθεση

της υπηρεσίας καθαριότητας. 

Κατά την παράδοση (28/6)  έγινε μια μικρή επίδειξη των

δυνατοτήτων τους, παρουσία του Δημάρχου που τα δο-

κίμασε...

Αναβαθμίστηκε ο στόλος οχημάτων του Δήμου 3Β

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 29/6 στην

αίθουσα “Ιωνία” στη Βούλα, ημερίδα που οργάνωσε ο

δήμος 3Β, με θέμα το «Τοπικο Σχέδιο δράσης διαχείρι-

σης απορριμμάτων» και παρουσίαση των καινοτόμων

πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης.

Στο πάνελ ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος και εξειδι-

κευμένοι συνεργάτες διαφόρων εταιρειών καθώς και

Πανεπιστημίων, όπου μίλησε ο καθένας στον τομέα του.

Την ημερίδα προλόγισε ο δήμαρχος αναφέροντας ακρο-

θιγώς τα σχέδια του Δήμου όσον αφορά τη διαχείριση

(ανακύκλωση, διαλογή, μεταφορά). Ενημέρωσε όπως

έχει ξαναειπωθεί ότι ο Δήμος θα μισθώσει ακίνητο στη

βιομηχανική περιοχή του Κορωπίου, όπου θα δημιουρ-

γήσει μονάδα διαλογής και χώρο επισκευών των μηχα-

νημάτων του Δήμου.

Από τον ΕΔΣΝΑ παραβρέθηκε και χαιρέτισε την ημερίδα

η Αφροδίτη Μπιζά, η οποία σημείωσε ότι βγάζουμε ετη-

σίως 31.000 τόνους σκουπίδια και ανακυκλώνουμε μόλις

το 4%!

Ο μηχανολόγος Γιώργος Στέγγος, αναφέρθηκε στις

“Καινοτόμες μεθόδους ανακύκλωσης” και σε σύστημα

πριμοδότησης αυτών που ανακυκλώνουν, με δώρο γι-

γαμπάιτ στην κινητή τηλεφωνία.

Αυτό έχει ανακοινωθεί πριν από μήνες, αλλά έχει καθυ-

στερήσει να ξεκινήσει, γιατί όπως είπε ο Γ. Στέγγος

προσπαθούν να πάρουν συναίνεση από όλες τις εται-

ρείες κινητής τηλεφωνίας.

Ο αναπλ. Καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών Κων/νος Χα-

σάπης, αναφέρθηκε στη διαχείριση απορριμμάτων και

την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών υλικών.

Η αξιοποίηση των φυτικών απορριμμάτων δίνει ένα πολύ

καλό λίπασμα (χωρίς χημικές προσμίξεις) το οποίο μπο-

ρεί να αξιοποιεί ο κάθε Δήμος που συμμετέχει σ’ αυτό

το πρόγραμμα, αλλά και να το πουλάει σε πολύ χαμηλές

τιμές.

Ήδη υπάρχει εταιρεία στο Κορωπί, η οποία δίνει τους

καφέ κάδους που δέχονται μόνο φυτικά υπολείματα και

παράγει βιολίπασμα.

Το πείραμα του βιολιπάσματος που παράγεται από τα

φυτικά υπολείματα θα το δοκιμάσει ο Δήμος, όπως

ελέχθη στην περιοχή του Πανοράματος, που θα προμη-

θεύσει με καφέ κάδους.

Επίσης υπάρχει και η ενεργειακή αξιοποίηση των απορ-

ριμμάτων με τη μέθοδο της αποτέφρωσης και παραγω-

γής βιοαερίου και ενέργειας, για το οποίο μίλησε ο

Σωτήριος Καρέλας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ με θέμα:

«Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων».

Ακόμη μίλησε η Αθηνά Μπούρκα, Χημικός Μηχανικός,

Δ/ντρια Τεχνολογιών ΕΠΤΑ ΑΕ για τις  «Πολιτικές δια-

χείρισης οργανικών στερεών αποβλήτων».

Eίναι γεγονός ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός, εάν τα εκ-

μεταλλευθούμε σωστά και εφόσον συνεργαστεί και ο

πολίτης γι’ αυτό.

Σήμερα η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να κατα-

σκευάσουμε “αθάνατα” οικοδομικά υλικά από τα σκου-

πίδια, να παράξουμε λίπασμα για τις καλλιέργειες,

ενέργεια, φυσικό αέριο και τόσα άλλα.

Η χώρα μας όμως έχει μείνει δραματικά πίσω στον

τομέα αυτό, γιατί ο πολίτης είναι απληροφόρητος και

αντιδρά στη δημιουργία ενός χώρου διαλογής δίπλα του

και γιατί οι αιρετοί το αποφεύγουν για ψηφοθηρικούς

λόγους (μη χάσουμε ψήφους) και γιατί τίποτα δεν γίνε-

ται ορθολογικά και με βάση την επιστήμη, αλλά ξεκινάει

και είτε μένει στη μέση είτε ολοκληρώνεται με τις πιο

οπισθοδρομικές μεθόδους.

Επομένως το στοίχημα είναι πώς θα ενημερωθεί ο πο-

λίτης ώστε να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαλογή στο

σπίτι (διαχωρισμός γυαλιού, χαρτιού, αλουμινίου και φυ-

τικών υπολειμμάτων) και αυτό όπως έχει διαπιστωθεί και

διαπιστώθηκε και στην αίθουσα της ημερίδας από τους

ομιλητές, αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.

Και εδώ είναι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που

πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην ενημέρωση των πο-

λιτών για να πείσει. Και όταν λέμε να δουλέψει πολύ,

σημαίνει καθημερινή ενημέρωση, μικρές συναντήσεις σε

κάθε συνοικία και πολλά άλλα.

Ο Δήμος 3Β εκυκλοφόρησε ένα έντυπο «Κανονισμός

καθαριότητας” με σύνθημα “Καθαρά μαζί” και είναι ένα

καλό βήμα, αλλά ο πολίτης συνήθως δεν διαβάζει, είναι

πολύ πυκνογραμμένο, μικρά γράμματα (δυσκολοδιάβα-

στα) και δεν γνωρίζουμε πώς θα φτάσει στον τελευταίο

αποδέκτη. Περιγράφει τις βασικές διατάξεις, υποχρεώ-

σεις του Δήμου και των κατοίκων, για την ανακύκλωση,

για τη ρύπανση, για την καθαριότητα των οδών και βέ-

βαια για τα πρόστιμα που θα υπόκειται ο πολίτης που πα-

ρανομεί. 

Δεν είδαμε πουθενά τί τιμωρία θα έχει ο Δήμος όταν δεν

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του ή κάνει αντί-

θετα... παράδειγμα τα κατειλημμένα πεζοδρόμια είτε

από φυτά, είτε από αντικείμενα, επομένως αποκλει-

σμένα καθώς και οι σπασμένες πλάκες και λακούβες επ’

αυτών που στέλνουν καθημερινά πολίτες στο νοσοκο-

μείο με κατάγματα!

Επειδή είμαι φανατικός οπαδός της ανακύκλωσης και

διαχείρισης θα το παρακολουθήσουμε από κοντά και εύ-

χομαι να πετύχει.

Αννα Μπουζιάνη

«Τοπικο Σχέδιο δράσης διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο 3Β»

Καινοτόμες πολιτικές στον τομέα της διαχείρισης

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Παναγιώ-
της Σωτηρόπουλος.
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Στις 23 Ιουνίου, στο θερινό ηλιοστάσιο,

όπως έχει καθιερώσει πλέον ο Εξωραϊστι-

κός Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” πραγ-

ματοποίησε εκδήλωση, όπου παρουσίασε

το χορευτικό της συγκρότημα με τις παρα-

δοσιακές φορεσιές τους και βέβαια άναψε

και η φωτιά κατ’ έθιμον.

Ευτυχώς η θαλασσινή αύρα δρόσισε τις

γυναίκες του συλλόγου που χόρεψαν χο-

ρούς απο την Κοζάνη, Θράκη, Κόνιτσα και

τα  Νησιά, γιατί οι παραδοσιακές φορεσιές

που φορούσαν είναι βαριές και ζεστές!

Η ζωντανή ορχήστρα με τον Νικο Φιλιππίδη

στο κλαρίνο, το Κων. Κίκιλη στο βιολί και την

κρυστάλινη φωνή της Λευκοθέας ξεσήκω-

σαν τον κόσμο, που χόρεψε μέχρι τις πολύ

μικρές ώρες της νύχτας. 

Ήταν μια εξαιρετική παράσταση και η

ψυχή της  είναι η δασκάλα Ελλη Καζάκου,

που χειροκρότησε την προσπάθεια όλων

των συμμετεχόντων στο χορό.  

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σύλλογο

και τον ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β.  
Εφη Γαβριλάκη

Το 1ο Μεσογειακό Φεστιβάλ του Δήμου Βάρης Βού-

λας Βουλιαγμένης με τίτλο «Μουσική και Οίνος»

έκλεισε τις εκδηλώσεις του τριημέρου (24-26) στη

Βάρκιζα με πολλαπλές δράσεις.

Ονομάστηκε Μεσογειακό φεστιβάλ γιατί οι εκδηλώ-

σεις είχαν μία διαδρομή στη μουσική, την τέχνη και

την οινογνωσία με σταθμούς την Κάτω Ιταλία, τη Σι-

κελία, τη Γαλλία και τη νησιωτική Ελλάδα, δίπλα στη

θάλασσα, με μουσική και κρασί από τη Μεσόγειο.

Την πρώτη ημέρα, ξεκίνησε μουσικό αφιέρωμα στη

Νότια Γαλλία και τη Νότια Ισπανία με την Κατερίνα

Κουρεντζή. Η βραδιά  κορυφώθηκε με συναυλία των

Encardia, ταξιδεύοντας τους θεατές  στην Κάτω Ιτα-

λία και τη Σικελία ξεσηκώνοντας τον κόσμο σε ένα

χορευτικό ξέσπασμα.

Το Σάββατο (25/6), φοιτητές της Σχολής Καλών Τε-

χνών ζωγράφισαν σε βαρέλια και καβαλέτα με τα παι-

διά, θέματα εμπνευσμένα από τη θάλασσα και τον

οίνο, ενώ παράλληλα ο Οινολογίας Δημήτρης Χατζη-

νικολάου, παρέδωσε μαθήματα οινογνωσίας και

μύησε τον κόσμο στα μυστικά επιλεγμένων κρασιών.

Έγινε αναφορά στην ιστορία του κρασιού και τη λαο-

γραφική ιστορία του τόπου μας, μέσα από video, σχό-

λια και τραγούδια, που ερμήνευσε ζωντανά ο

μουσικοσυνθέτης Βασίλης Χατζηνικολάου  συνοδεία

ορχήστρας. Στο δεύτερο μέρος  έγινε ένα αφιέρωμα

στη νησιωτική Ελλάδα με την  Καίτη Κουλλιά, ακο-

λούθησε χορός με τα τοπικά χορευτικά συγκροτή-

ματα Συλλόγων, όπως η “Σεμέλη”, ο Επιμορφωτικός

Σύλλογος Βάρης, η Ενωση Κρητών ΒΒΒ και το 1ο Γυ-

μνάσιο Βούλας.

Η αυλαία του τριημέρου έπεσε  με

τη συναυλία του   Θάνου Μικρού-

τσικου και του Μιλτιάδη Πασχα-

λίδη, με συνοδοιπόρο τους τη

Μιρέλα Πάχου. Οι δύο τραγουδο-

ποιοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και

ξεσήκωσαν τον κόσμο με τραγού-

δια κοινού αισθήματος από το ανε-

μολόγιο και το Σταυρό του Νότου,

μέχρι τη Ρόζα και τις Βυθισμένες

Άγκυρες. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, συνεχάρη όλους τους

συντελεστές για τη διοργάνωση

και υποσχέθηκε (στο κοινό) ότι θα

επαναληφθεί και του χρόνου. 

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττικής, και ο Αντιπεριφερειάρχης,

Πέτρος Φιλίππου, έδωσε συγχαρητήρια στο Δήμο και

προέτρεψε τον Δήμαρχο να συνεχίσει να προσφέρει.

Eξαιρετικός ο απόηχος του 1ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με έναν φακό ελέγξτε εσωτερικά την περιοχή όπου βρίσκεται η φτερωτή του

ανεμιστήρα. Σ’ αυτή την περιοχή συναντάμε το μεγαλύτερο ποσοστό  (έως και

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

info@cservice.gr - www.acservice.gr - www.facebook.com/acservice.gr

Χορευτική παράσταση με το χορευτικό του Συλλόγου “Ευρυάλη Βούλας”

Ο κλαρινίστας Νίκος Φιλιππίδης με γυναίκες από το
χορευτικό του Συλλόγου.
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«Μυθολογία γάρ ἀναζήτησίς τε τῶν παλαιῶν μετά
σχολῆς ἅμ᾽ἐπί τάς πόλεις ἔρχεσθον, ὅταν ἴδητόν τισιν
ἤδη τοῦ βίου τἀναγκαῖα κατεσκευασμένα, πρίν δέ οὔ».

(Πλάτων,  427-347, Κριτίας, 110α, 3)
(= γιατί η εξιστόρηση και η έρευνα των παλαιών συμβάντων

με τον καιρό έγιναν απασχόληση των ανθρώπων των πό-

λεων, όταν, δηλαδή, μερικοί άνθρωποι είχαν πια εξασφαλι-

σμένα όλα όσα χρειάζονται για τη ζήση τους, πρωτύτερα

όμως όχι).

«Ο  κόσμος όπου αισθάνομαι πιο άνετα, είναι ο Ελληνικός
Μύθος»

(Αλμπέρ Καμύ, 1913-1960, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1957)

«Η Μυθολογία είναι πρωτότοκη αδελφή της Ιστορίας»
(Βολταίρος, 1694-1778, Γάλλος φιλόσοφος)

«Να πασχίζουμε να στοχαζόμαστε σωστά»
(Πασκάλ Μπρυκνέρ, 1948-, Γάλλος συγγραφέας, “Νέος Φιλόσοφος”)

Στο προηγούμενο άρθρο του φύλλου της 25/6/2016, είχαμε

ασχοληθεί με το ερώτημα κατά πόσον τα Αρχαία Ελληνικά

είναι “παρά φύσιν” ή “κατά φύσιν” Συνουσία (= συνανα-

στροφή, συντροφιά, επικοινωνία, συνομιλία, διδαχή, διδα-

σκαλία) από τα σύν+εἰμί = συνοικώ, συναναστρέφομαι,

επικοινωνώ, έχω σχέση παιδαγωγική - πνευματική, ερωτική

όχι σεξουαλική / σαρκική, όπως νομίζουν οι διεστραμμένοι

επιστημονικολογούντες. Εξ άλλου οι συνόντες είναι οι μα-

θητές, οι συναναστρεφόμενοι, οι σύντροφοι και όχι οι συ-

νουσιαζόμενοι.

Και είχαμε αποδείξει ότι είναι “κατά φύσιν” συνουσία και

όπως λέει και ο Αριστοτέλης «κατά τό εἰκός και ἀναγ-
καῖον».
Είχαμε προτείνει κατά ένα Μοναδικό, Πρωτότυπο,

Kαινοτόμο, Ρηξικέλευθο και Αποτελεσματικό τρόπο η διδα-

σκαλία των Αρχαίων ελληνικών να αρχίζει από την Γ’ τάξη

του Δημοτικού Σχολείου. Σημειωτέον ότι στην Οξφόρδη,

τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται από την Α’ Δημοτικού! 

Ως διδακτική μέθοδο επιλέξαμε κείμενα αφηγηματικά από

την Αρχαιοελληνική Μυθολογική Παράδοση. Γιατί οι μύθοι

προβάλλουν το ηρωικό στοιχείο, θέτουν στόχους που είναι

η υπέρβαση του εγώ, αποτελούν τον θεμέλιον λίθον για την

αυτογνωσία του ατόμου, στον μύθο αναγνωρίζονται καθο-

λικές και πανανθρώπινες αξίες, υπάρχουν σ’ αυτούς κωδι-

κοποιημένες, θρησκευτικές, κοινωνικές, φυσιοκρατικές,

κοσμογονικές και επιστημονικές αντιλήψεις, γνώσεις και

ερμηνείες. Μόνο έτσι από μικρή ηλικία καθίστανται οι μα-

θητές ιστορικά εγγράμματοι (ιστορικός εγγραμματισμός).

Εξ άλλου τί είναι ΜΥΘΟΣ; 

Μια παραδοσιακή ιστορία, μια καταξιωμένη από τη μακραί-

ωνη παράδοση προφορική ιστορία τοποθετημένη στο απώ-

τερο παρελθόν. Ο ρήτορας Αίλιος ο Θέων στο ρητορικό του

έργο “Προγυμνάσματα” αναφέρει πως: «µῦθός ἐστι
λόγος ψευδής εἰκονίζων ἀλήθειαν».
Ο Μύθος είναι μια πλαστή διήγηση, έχει όμως ιστορικό πυρήνα

που φέρει ψήγματα αληθείας. Πάντως δεν είναι παρά-μυθος,

που παραπέμπει στα παραμύθια, φανταστικές ιστορίες. 

Τα κριτήρια επιλογής των μύθων μας:

Όσοι έχουν παγκόσμια απήχηση, γιατί η παγκόσμια κοινό-

τητα μπορεί να κρίνεται μόνο με κριτήρια ελληνοκεντρικά,

αφού έχουμε την πιο πλούσια μυθολογία όλων των χωρών

του κόσμου, την αρχαιότερη, γι’ αυτό και η δική μας απε-

τέλεσε τη βάση τον σκελετό / κορμό, την αφόρμηση για να

γραφτούν όλες οι άλλες μυθολογίες του κόσμου. Μια σύγ-

κριση μεταξύ τους θα σας πείσει και ως προς τα περιεχό-

μενα και ως προς την έκτασή τους, χωρίς βέβαια να

υποτιμούμε καμμία απ’ αυτές, αντίθετα χαιρόμαστε και υπε-

ρηφανευόμαστε που δανείστηκαν τους μύθους τους ελλη-

νικούς για να σχηματίσουν τους δικούς τους. 

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε καλά ότι είμαστε ο μοναδικός

πολιτισμός με τέσσερις κατακλυσμούς, όταν οι άλλοι

έχουν μόνον έναν, πράγμα που αποδεικνύει την αρχέγονη

ιστορικότητα. Κι ότι ο Πρώτος Ελληνικός Πολιτισμός (Πρω-

τοΕλληνικός) δεν είναι όπως εσφαλμένα και κακοπροαί-

ρετα υποστηρίζεται, ο Κρητομυκηναϊκός του 1700, αλλά ο

Αιγαιο-πελασγικός του 17.000, κατά πολύ μέτριους υπολο-

γισμούς. 

σ.σ.: Βλέπετε οι επιστήμονες “μηδενικά” δεν τα πάνε καλά
με τα μηδενικά!!!

Ο Απο-προσανατολισμός του εξ-ανατολικισμού (Lux ex Ori-

ente) του αρχιγένεθλου αιγαιοπελασγικού πολιτισμού και

της παράδοσης γίνεται μόνο από αργυρώνητες και βάρβα-

ρες προς τα ελληνικά ήθη και έθιμα γραφίδες.

Ο Έλληνας ποτέ δεν φοβήθηκε τα βαθιά αχαρτογράφητα

και επικίνδυνα νερά, που μπορούσαν να τον καταπιούν, παρ’

όλες τις “κασσανδρικές” προφητείες να μην ξανοιχτεί στο

πέλαγος, διότι κινδύνευε, αυτός τόλμησε και διακινδύ-

νευσε όχι μόνο να θαλασσο-ποντο-πορήσει, αλλά και να

ωκεανο-πορήσει (εξ-ωκεανισμός Οδυσσέως, κατά τον

Πλούταρχο),  ανακαλύπτοντας τον νέο κόσμο “ΟΜΕΡΙΚΗ

ΧΩΡΑ - ΑΜΕΡΙΚΗ” πολύ πριν από τον Κολόμβο.

Ένας από τους γνωστότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο

Μαρκ Τουαίην, 1835-1910 γνωστός με το έργο του: “Οι Πε-
ριπέτειες του Τομ Σόγερ”, διακήρυττε:

«Ποτέ δεν επέτρεψα την κρατική εκπαίδευση να εμποδίζει
τη μόρφωσή μου».
«Ο άνθρωπος που έχει μια καινούργια ΙΔΕΑ είναι ένας πα-
ράξενος μέχρι η ΙΔΕΑ του να πετύχει».
«Μπορώ να διδάξω στον καθένα πώς να αποκτήσει αυτό
που θέλει στη ζωή, το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκω κα-
νέναν που να ξέρει τί θέλει».
Μ’ αυτές τις παραπάνω σκέψεις και αρχές τολμάμε σήμερα

2/7/16 να δημοσιοποιήσουμε έναν νέο πρωτόγνωρο μεθο-

δικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης των

Αρχαίων Ελληνικών.

Τί περιλαμβάνει μια διδακτική ενότητα, από τις είκοσι προ-

τεινόμενες της παρουσίασης και ερμηνευτικής προσέγγι-

σης του κάθε μύθου; 

1) Μικρό εισαγωγικό σημείωμα, όπου τίθενται τα ζητήματα

που πρόκειται να εξεταστούν.

2) Αφήγηση του σχετικού μύθου.

3) Πίνακες που κωδικοποιούν ή απο-κωδικοποιούν τις πλη-

ροφορίες

4) Λεξιλόγιο - Εννοιολόγιο - Πραγματολόγιο

5) Φιλολογικές πηγές

6) Εικόνες από την αρχαία τέχνη (Αγγειογραφία, Γλυπτική,

Ζωγραφική)

7) Ετυμολόγηση λέξεων και εννοιών

8) Μεταφορά του αρχαίου Μύθου στη Σύγχρονη πραγματι-

κότητα (Επικαιρότητα, Διαχρονικότητα - Μηνύματα για την

Ανθρωπότητα).

9) Μεταφορά σε αρχαιοελληνική μορφή με κεφαλαιογράμ-

ματη γραφή, θεατρική παρουσίαση.

10) Ανάληψη Δράσεων - Πρωτοβουλιών - Δημιουργικών ερ-

γασιών, που να συνδέονται άμεσα με τα προβλήματα της

τοπικής κοινωνίας  και της παγκόσμιας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ»

ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ: 

Ο Μυθικός Ερυσί-χθων ο Θεσσ-αλός, γιος του Τρί-οπα και

εγγονός του Ποσειδώνα ήταν εγωιστής, ασεβής, βλάσφη-

μος και υπερόπτης.

Ο Τρί-οπας βοήθησε τα παιδιά του πρωτό-πλαστου Δευκ-

αλίωνα και της γυναίκας του Πύρρας (γλυκό νερό + φωτιά)

στο να απομακρύνουν τους πρωτο-Έλληνες Πελασγούς

από τη ΘΕΣΣΑΛΙΑ και πήρε ως αμοιβή / δώρο το ΔΩΤΙΟΝ

ΠΕΔΙΟΝ για τη βοήθειά του.

Ο γιος του ο ΕΡΥΣΙ-ΧΘΩΝ (Ἐρύω + Χθών = ο καταστρέφων

τη γη) ήθελε να χτίσει ένα ανάκτορο. Άρχισε να κόβει ξύλα

από το ιερό δάσος της Δήμητρας, χωρίς καθόλου να σέβε-

ται το φυσικό περιβάλλον, που το προστάτευε η θεά της Γε-

ωργίας. Πήρε λοιπόν είκοσι εργάτες και άρχιζε να κόβει τα

δέντρα.

Τότε εμφανίστηκε η ΝΙΚΙΠΠΗ, η ιέρεια της Δήμητρας (= η

Νίκη + ΙΠΠΟΣ) και τους προειδοποίησε να σταματήσουν την

καταστροφή του περιβάλλοντος, γιατί αλλιώς θα τιμωρη-

θούν. Εκείνος την απείλησε πως θα την χτυπήσει αν δεν

απομακρυνθεί. Τότε εκείνη παραπονέθηκε στη θέα Δήμη-

τρα για την ασέβεια του Ερυσίχθονα και η θέα του επέβαλε

την τιμωρία να πεινάει συνεχώς και να μη χορταίνει ποτέ.

Αφού έφαγε όλα όσα είχε στο σπίτι του, άρχισε να τρώει

ό,τι έβρισκε από τους βωμούς της Εκάτης για να ικανοποι-

ήσει την πείνα του, αλλά και πάλι δεν χόρταινε. Είχε μια

πανέμορφη κόρη που την έλεγαν ΜΗΣΤΡΑ (σύμβουλος,

σκεπτόμενη) και άρχισε να την πουλάει για να εξασφαλίσει

το φαγητό του, αλλά και πάλι δεν χόρταινε. Ώσπου τελικά

αναγκάστηκε να φάει τις σάρκες του και να πεθάνει.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Αυτός ο Μύθος, η ιστορική διήγηση μάς διδάσκει πως

όποιος είναι εγωιστής και σκέφτεται μόνο τον εαυτό του

και όχι το σύνολο και δεν σέβεται και προστατεύει τον φυ-

σικό του περίγυρο, αυτοκαταστρέφεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΜΥΘΟΥ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο Μύθος του Ερυσίχθονα παραμένει επίκαιρος και αποτελεί

ένα μήνυμα διαχρονικό για την ανθρωπότητα. Σήμερα, δυ-

στυχώς οι Σύγχρονοι Ερυσίχθονες είναι πολλοί. Τόσο οι κα-

τστροφείς του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και οι

άνθρωποι που έχουν αναπτύξει το “ΥΠΕΡ-ΕΓΩ” έναντι του

“ΕΜΕΙΣ”.

Άνθρωποι που έχουν σφετεριστεί αξίες, που είναι ξένες

προς την πραγματική τους φύση: Ατομισμός, Υπερκατανα-

λωτισμός, Ανταγωνισμός, Υλισμός,  Οικονομική κυριαρχία,

και Διαρκής Αναζήτηση Πλούτου. 

Σήμερα το μάρκετινγκ (αγοραλογία), η διαφήμιση προβάλ-

λει και προωθεί το πρόσκαιρο κέρδος και το ατομικό συμ-

φέρον αδιαφορώντας για τις ανήκεστες βλάβες που

προκαλούν στο περιβάλλον, υποθηκεύοντας το μέλλον των

επόμενων γενεών, και παραγνωρίζοντας τις πραγματικές

αξίες και ανάγκες του ανθρώπου.

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της δυσπραγίας και της

ανέχειας το χρήμα από έναν πρόθυμο υπηρέτη μεταβάλλε-

ται σε έναν μέγα Δυνάστη, που καταδυναστεύει και κατα-

ληστεύει τη ζωή μας. 
Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Mυθολογίας ἄρχεσθαι  &

Παρα-Μυθολογίας, 
Φαντασιο-Λογίας

παύεσθαι

Ερυσίχθων και
Δήμητρα
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, με θερμά συναισθήματα αγάπης

και φιλίας για τη συνοδοιπορία και την εφετινή σχολική

χρονιά, αντάμωσαν (17 Ιουνίου 2016) ο Δήμαρχος Παλλή-

νης Αθανάσιος Ζούτσος με τους εθελοντές καθηγητές του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που για 5η συναπτή χρονιά

συμμετέχουν στον επιτυ-

χημένο θεσμό που έχει

εμπεδωθεί από μαθητές

και γονείς, προκειμένου

να τους ευχαριστήσει για

την ανιδιοτελή και εθε-

λοντική προσφορά τους

με δωρεάν μαθήματα

ενισχυτικής διδασκαλίας

στα παιδιά των ευάλω-

των κοινωνικών ομάδων.

Ο Δήμαρχος  Αθανάσιος

Ζούτσος, ευχαρίστησε τους εθελοντές καθηγητές που πα-

ρευρέθηκαν στο ευχαριστήριο γεύμα, για το έργο που προ-

σφέρουν σε μαθητές που το έχουν ανάγκη, για την αγάπη

και τη διάδοση του μηνύματος της αλληλεγγύης, αλλά και

την επιστημονική κατάρτιση που προσφέρουν απλόχερα.

Να σημειωθεί ότι, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου, ξεκίνησαν τα κα-

λοκαιρινά τμήματα μαθητών της 3ης τάξης του Λυκείου (για

τη σχολική χρονιά 2016-2017), προετοιμασίας για τις Πα-

νελλαδικές του 2017.

Οι ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες των δημοτών για

Κοινωνικές Παροχές και ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός

των αιτούντων μαθητών για την παροχή δωρεάν φροντι-

στηριακών μαθημάτων, μεγαλώνουν αντίστοιχα και την

ανάγκη εθελοντικής προσφοράς από αλληλέγγυους καθη-

γητές.

Με την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες

ευκαιρίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση, και με δεδομέ-

νες τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται, ο Δήμος

Παλλήνης, απευθύνει έκκληση σε καθηγητές όλων των μα-

θημάτων, με κέφι και όραμα, να αφιερώσουν εθελοντικά

λίγο από το χρόνο τους για την υλοποίηση του προγράμ-

ματος, διδάσκοντας σε μαθητές.

Την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους, οι εθελον-

τές καθηγητές, μπορούν να την υποβάλλουν:

· ηλεκτρονικά στο press@pallini.gr,

· τηλεφωνικά, στον αριθμό: 213 2031614

Ο Δήµος Παλλήνης τιµά τους εθελοντές καθηγητές

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Καβουρι, Βουλιαγμενη διαμερισμα 52 τμ

δευτερου οροφου. Κρονου 2 και Αθηνας.

Βλεπει στην Ουρανού, το μπαλκονι ειναι πανω στην κο-

ρυφή των δέντρων, απεριόρηστη θέα. Πέντε λεπτά στην

θάλασσα με τα ποδια. Η είσοδος της πολυκατοικίας ειναι

απέναντι απο την είσοδο του δάσους. 

Τιμη πωλησης 170.000 euro. Τηλεφωνο 6971757234
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Με αφορμή την εκδήλωση της Δημοτικής Τοπι-
κής Οργάνωσης ΝΔ Κορωπίου(28.6.16), που είχε
ως θέμα το Ασφαλιστικό-Εργασιακό, με ομιλητή
τον βουλευτή Κυκλάδων της ΝΔ Γ. Βρούτση, το
μέλος της Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της ΝΔ και δημοτικός σύμβουλος Παλλήνης Νε-
κτάριος Καλαντζής έκανε δήλωση με την οποία
αναφέρθηκε στο παλιό κατεστημένο της ΝΟΔΕ
Ανατολικής Αττικής, που όπως δήλωσε αποτελεί
μαγαζάκι δυο-τριών ανθρώπων, που λόγω ιδίων
συμφερόντων συντηρούν την ‘’καμαρίλα’’ για να
βρίσκουν θέσεις στο κομματικό κράτος της επό-
μενης μέρας. 
Αναλυτικά, ο Ν. Καλαντζής δήλωσε: «Αυτό που
συμβαίνει στη ΝΟΔΕ Ανατολικής Αττικής, δεν
συμβαίνει σε καμία άλλη ΝΟΔΕ. Ο αιώνιος ση-
μερινός πρόεδρος, που διορίστηκε το 2011 και
ανανεώθηκε ο διορισμός του το 2013, με τις
γνωστές του γκαιμπελίστικες μεθόδους, κατά-
φερε να εκλεγεί το 2016 με οριακή πλειοψηφία,
έχοντας ως όπλο τις απειλές σε εκλέκτορες, τη
βία και τις πλάτες «κηπουρών» συγκεκριμένων
μετακινούμενων βουλευτών της περιοχής.
Έχοντας απέναντι του το 60% όλης της ΝΟΔΕ
και τη συντριπτική πλειοψηφία των Τοπικών Επι-
τροπών και προέδρων τους, το κατεστημένο εμ-
πόδισε την αλλαγή, μαγειρεύοντας τελευταία
στιγμή το αποτέλεσμα, αβαντάροντας την έως
τότε αδύναμη υποψηφιότητα του τρίτου υποψη-
φίου, προκειμένου να αποδυναμωθεί η υποψη-

φιότητα της αλλαγής για τη ΝΟΔΕ, που έρχον-
ταν χωρίς αντίπαλο. Και βλέπουμε πλέον και σε
αυτή την τρίτη καθεστωτική θητεία, τον πρόεδρο
με δυο –τρεις μαζί να θέλουν να διατηρήσουν
την αποτυχημένη θητεία του και το απόλυτο τί-
ποτα. Τρανό παράδειγμα η πρόσφατη συνε-
δρίαση της ΝΟΣ της ΝΟΔΕ με παρουσία 50 το
πολύ ατόμων σε μια άδεια αίθουσα στο δημαρ-
χείο Κορωπίου, έχοντας ομιλητή τον Γ. Κουμου-
τσάκο και μια από τα ίδια. 
Το πρόσωπο του παλιού που δεν τραβάει και δεν
πρόκειται ποτέ να προσελκύσει το νέο, αν και
δεν τον ενδιαφέρει να το κάνει, αφού τον ενδια-
φέρει μόνο ο εαυτός του. Από την άλλη πλευρά,
η εκδήλωση της ΤΟ ΝΔ Κορωπίου, με ανανεω-
μένη σύνθεση, φρεσκάδα και δυναμική, να συγ-
κεντρώνει πάνω από 100 ανθρώπους μόνο από
το Κορωπί και να φέρνει την ελπίδα, ότι η αλ-
λαγή που έγινε σε πολλές ΤΟ της Ανατολικής
Αττικής θα φέρει κάτι νέο». 
Κλείνοντας, ο Νεκτάριος Καλαντζής δήλωσε:
«Επειδή έχω και γνώση και μνήμη, τα τελευταία
δέκα χρόνια, ο αιώνιος πρόεδρος- επαγγελμα-
τίας συνδικαλιστής, αφού αρχικά το 2006 παρέ-
δωσε τον τότε δήμο Γέρακα στο ΠΑΣΟΚ, με
διάσπαση, έπειτα αφού το 2010 ‘’καθάρισε’’ πο-
λιτικά τον τότε δήμαρχο Παλλήνης και πήρε κρα-
τική θέση χρησιμοποιώντας την ΝΟΔΕ Αν.
Αττικής, τώρα λέει δημόσια από δω και από κει
ότι αφού δεν κατάφερε αυτός να κάνει κάτι, θα

εμποδίσει όποιον από τη ΝΔ διεκδικήσει το δήμο
Παλλήνης, στηρίζοντας την κατάλληλη στιγμή
τον σημερινό δήμαρχο του ΠΑΣΟΚ. 

Επιτέλους ας τελειώνουμε με τους επαγ-

γελματίες λασπολόγους και εκβιαστές της

πολιτικής. Και δηλώνω ότι θα είμαι παρών

σε καθετί που φέρνει την αλλαγή.

Υ.Γ.: Πόσο ειρωνικό είναι να γίνεται συζή-

τηση για το Ασφαλιστικό-Εργασιακό και τις

ευθύνες πώς φτάσαμε ως εδώ και δίπλα να

βρίσκεται επαγγελματίας συνδικαλιστής,

όπως δηλώνει κατ΄επάγγελμα. 

Σφοδρή επίθεση από τον Νεκτάριο Καλαντζή προς τον πρόεδρο ΝΟΔΕ Αν.Αττικής

Εφτασε η στιγμή που το παιδί μας τέλειωσε το Γυμνάσιο

και θα συνεχίσει στο Λύκειο! Εδώ αρχίζει ο πονοκέφαλος

για τους γονείς.

Οι συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές δεν επιτρέπουν

μεγάλες δαπάνες σε φροντιστήρια και βοηθήματα! Το εκ-

παιδευτικό σύστημα όσο κι αν επιχειρούν κάποιοι να το

«διορθώνουν» έχει πολλά τρωτά. Ο μαθητής υποχρεώνεται

από την Α Λυκείου να μελετήσει και να αποστηθίσει μεγάλο

όγκο κειμένων, να καταναλώνει 7 και 8 ώρες την εβδομάδα

σε φροντιστήριο επιβαρύνοντας έτσι το καθημερινό του

πρόγραμμα, δαπανώντας χρόνο σε μετακινήσεις και επι-

πλέον μελέτη, χωρίς να μπορεί να αναπαυθεί, να ξεκουρά-

σει το μυαλό του, να ανασυντάξει τις εσωτερικές του

δυνάμεις. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ψυχικά να

εμφανίζει συμπτώματα στρες και να μη ζει με φυσιολογικό

τρόπο την εφηβεία του. 

Κι όλη αυτή η κατάσταση θα επικρατήσει και για τα επόμενα

δύο χρόνια των σπουδών του στο Λύκειο!

Οι γονείς σπάνια μπορούν να αντιληφθούν αυτά που βιώνει

το παιδί τους. Οι εκπαιδευτικοί  από την άλλη μεριά θεω-

ρούν καλό την πίεση του μαθητή τους, ώστε να αποδώσει

τα μέγιστα στις εξετάσεις και να βγάλει το  σχολείο

«ασπροπρόσωπο».

Τρία μαρτυρικά θα λέγαμε χρόνια για τον έφηβο ο οποίος

θα υποστεί την ιδεολογία και τα «έτσι πρέπει», πολλών

προσώπων γύρω του.

Κι όλα αυτά για να εξασφαλίσει μια θέση σε ένα ΤΕΙ ή και

ΑΕΙ στην Αθήνα ή σε κάποια επαρχιακή πόλη, με την επαγ-

γελματική αβεβαιότητα που συνεπάγεται για την εποχή

μας!

Κι εδώ έρχεται να βοηθήσει η Επαγγελματική εκπαίδευση! 

Σπουδές στο ΕΠΑΛ. 

Οι σπουδές στο ΕΠΑΛ έχουν διάρκεια 3 χρόνια. 

Οι μαθητές μπορούν να σπουδάσουν σύγχρονες ειδικότη-

τες όπως  νοσηλευτές, τεχνικοί δικτύων Η/Υ, τεχνικοί τρο-

φίμων και ποτών, ψυκτικοί, υπάλληλοι διοίκησης και τουρι-

στικών Επιχειρήσεων. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί οχημάτων

κι άλλες ειδικότητες.

Οι τελειόφοιτοι του ΕΠΑΛ λαμβάνουν το εθνικό Απολυτή-

ριο όπως ακριβώς και με τα άλλα Λύκεια.

Το σημαντικό όμως είναι ότι ταυτόχρονα  εξασφαλίζουν μια

θέση στην αγορά εργασίας, αφού αποκτούν Πτυχίο ειδίκευ-

σης και μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-

τος! Έτσι σε τρία χρόνια ο νέος έχει και Απολυτήριο

Λυκείου και Πτυχίο ειδίκευσης.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι το Πτυχίο του ΕΠΑΛ είναι ανώ-

τερο κι από αυτό των ΙΕΚ.

Αλήθεια είναι επίσης ότι οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ μπορούν

να εισάγονται σε τεχνολογικά ιδρύματα με λιγότερα μόρια

από ότι οι μαθητές των Γενικών Λυκείων. Επίσης εξετάζον-

ται σε δύο μαθήματα ειδικότητας και δύο Γενικής Παιδείας

(4 για τους υποψηφίους Γεν. Λυκείων). Αυτό σημαίνει ότι

μπορούν να επιτύχουν καλύτερη βαθμολογία, αφού τα μα-

θήματα ειδικότητας τα έχουν μελετήσει περισσότερο και

έχουν εξασκηθεί στο αντικείμενό τους.

Από φέτος μάλιστα το Υπουργείο δίνει το δικαίωμα στους

μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ να εισάγονται και σε ανώτατες

– πανεπιστημιακές σχολές.

Δυστυχώς, πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν τις σημαντικές

αυτές προοπτικές που έχουν τα ΕΠΑΛ και ωθούν τα παιδιά

τους σε Γενικά Λύκεια, χωρίς τις δυνατότητες που απαι-

τούνται για την πορεία τους εκεί. Έτσι οι μαθητές κυριολε-

κτικά υποφέρουν σε ένα τέτοιο αγώνα και τελικά

αποτυγχάνουν ή ακόμη επιστρέφουν μετά από ένα χρόνο

στο ΕΠΑΛ!

Το 1ο ΕΠΑΛ Βάρης είναι το μοναδικό επαγγελματικό λύ-

κειο της περιοχής μας.

Οι καθηγητές που διδάσκουν στο επαγγελματικό Λύκειο

της Βάρης έχουν την εμπειρία, αλλά και την παιδαγωγική

κατάρτιση ώστε να διαχειρίζονται την πρόοδο και τις ιδιαι-

τερότητες κάθε μαθητή. Σε πολλές περιπτώσεις υπερβάλ-

λουν των καθηκόντων τους και λειτουργούν ως γονείς,

αναλαμβάνοντας τη στήριξη του μαθητή κυρίως στην προ-

σπάθειά του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Στο 1ο ΕΠΑΛ  Βάρης λειτουργούν 4 εργαστήρια Πληροφο-

ρικής, 2 Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας. Ένα εργαστή-

ριο Γεωπονίας με ένα θερμοκήπιο. Εργαστήριο

Βρεφοκομίας και Νοσηλευτικής.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο μαθητής μπορεί να

συμμετέχει σε προγράμματα και δραστηριότητες αγωγής

υγείας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αθλητικές,

καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, εκδρομές,

όπως σε κάθε άλλο σχολείο.

Πολύ σημαντικές πληροφορίες θα βρει κάποιος στη σελίδα

του σχολείου http://1epal-varis.att.sch.gr/ 

Πολύ σημαντικό βέβαια και το γεγονός ότι δίνεται η δυνα-

τότητα για σπουδές κοντά στον τόπο κατοικίας του μαθητή. 

Στο ΕΠΑΛ Βάρης υπάρχει σχολικό πούλμαν το οποίο μετα-

φέρει τους μαθητές από και προς το σπίτι τους. Έτσι ο μα-

θητής δεν καθυστερεί, δεν είναι εκτεθειμένος σε καιρικές

συνθήκες και κυρίως οι γονείς δεν επιβαρύνονται με τη με-

ταφορά του, κερδίζοντας έτσι χρόνο για να εκπληρώσουν

τις επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις αλλά και χρήμα

από την κατανάλωση καυσίμων για επιπλέον διαδρομές.

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι οι γονείς πριν εγγράφουν το

παιδί τους σε κάποιο Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ, να ενημερώ-

νονται πλήρως για τις σπουδές του και να αποφεύγονται

ταλαιπωρίες του μαθητή και της οικογένειας.

Κωνσταντίνος Σύρος 

Καθηγητής Θεολόγος,  εκπαιδευτικός  ΕΠΑΛ

Σπουδές στα Επαγγελματικά Λύκεια
Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν γονείς και παιδιά

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                     
Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου
15234-ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Χαλάνδρι,   28/06/2016
Αρ. Πρωτ.: 18962                                                                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕ-
ΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΩΡΗΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ 1100lt 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Επα-
ναληπτικό Διαγωνισμό, για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1100lt με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφορά.
Συνολικής προϋπολογισθείσης δα-
πάνης 249.550,00€ (Α.Μ. 66/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία σαράντα (40)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής αποστολής της προκήρυ-
ξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων και της άμεσης και πλήρους
ηλεκτρονικής πρόσβασης στα
τεύχη του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα:
24/08/2016 και ώρα 8:00π.μ. Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών στο σύστημα :
29/08/2016 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις
02/09/2016.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προ-
μηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν
προσφορά  για το σύνολο των υπό

προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί
με την προσφορά εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ποσοστό
1% της προϋπολογισθείσης δαπά-
νης προ ΦΠΑ ήτοι 2.012,50€.
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 από την ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης στην
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων.
Η Περίληψη διακήρυξης θα δημοσι-
ευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ», «ΕΒΔΟΜΗ», «ΑΥΓΗ» &
«ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-
2023893-842).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

«Η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα

ανοιχτή στους εργαζόμενους του Δήμου μας

για κάθε πρόβλημα που έχουν …» ανακοίνωνε

προεκλογικά αλλά και αργότερα ο Δήμαρχος κ.

Σπύρος Στάμου.

Έχουν περάσει 42 ημέρες από την 16-05-2016,

ημέρα που το Σωματείο μας έχει ζητήσει συ-

νάντηση με το Δήμαρχο, με την επιθυμία να

μας πληροφορήσει για 8 θέματα που του ανα-

φέραμε στο αίτημά μας για συνάντηση.

Αλλά η πόρτα για το Σωματείο ήταν και παρα-

μένει ερμητικά κλειστή, ενώ για κάποιους άλ-

λους … ήταν και παραμένει διάπλατα και

προκλητικά ανοιχτή! Φυσικά όλα αυτά με διά-

φορες προφάσεις που μας σερβίρουν ως δήθεν

δικαιολογίες! 

Είναι λυπηρή και πλήρως απογοητευτική αυτή

η απαξιωτική στάση του Δημάρχου προς το Σω-

ματείο μας, η οποία γίνεται ολοένα και μεγαλύ-

τερη από τα σχόλια και τα γέλια ορισμένων από

το περιβάλλον του που μας ρωτούν: «γιατί ο

Δήμαρχος δεν σας δέχεται?». Και βέβαια η

απαξιωτική στάση του δεν είναι προς το Διοι-

κητικό Συμβούλιο, αλλά προς όλους τους εργα-

ζόμενους του Δήμου μας που εμείς ως Δ.Σ.

εκπροσωπούμε.

Γνωστοποιούμε σε όλους ότι στο επόμενο Δη-

μοτικό Συμβούλιο θα παραστούμε και θα παρέμ-

βουμε, προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστά

τα αιτήματά μας προς όλους του Δημοτικούς

Συμβούλους, ελπίζοντας ότι οι Δημοτικοί Σύμ-

βουλοι δεν θα υιοθετήσουν την απαράδεκτη

στάση του Δημάρχου.

Ζητάγαμε από τη Διοίκηση να μας πληροφορή-

σει για την ανανέωση της σύμβασης με τον Τε-

χνικό Ασφαλείας και την Ιατρό Εργασίας, αφού

έχει περάσει ένας μήνας από τη λήξη των συμ-

βάσεών τους και ο Δήμος και οι εργαζόμενοι

στερούνται των υπηρεσιών τους. Ειδικά να ση-

μειώσουμε ότι για την Ιατρό Εργασίας είναι επι-

τακτική και άμεση η ανάγκη για την

ολοκλήρωση των ατομικών μας φακέλων

υγείας που ήδη έχει ξεκινήσει μετά πολλών βα-

σάνων, παρόλο που ακόμα δεν έχει προγραμ-

ματισθεί από το Δήμο – Εργοδότη, η οικονομική

δαπάνη για να γίνουν οι ιατρικές εξετάσεις

όπως η νομοθεσία ρητά ορίζει. Πολύ περισσό-

τερο δε αν λάβουμε υπόψη ότι στο τελευταίο

εξάμηνο έχουμε χάσει δύο νεότατους συνα-

δέλφους μας και ότι η Ιατρός μας κα Ελπίδα

Φρατζέσκου κάνει εξαιρετικά υπεύθυνη και ση-

μαντική δουλειά στην πρόληψη κινδύνου. Για

να βοηθήσουμε στην αναποφασιστικότητα της

Διοίκησης, αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε υπο-

γραφές από όλους τους συναδέλφους μας για

την αναγκαιότητα και αποδοχή της Ιατρού Ερ-

γασίας κας Ελπίδας Φρατζέσκου, προκειμένου

να ανανεωθεί η σύμβασή της με το Δήμο μας.

Ζητάγαμε ενημέρωση για τις ενέργειες που

έχουν γίνει κατόπιν της έκθεσης επιθεωρητών

εργασίας στην οποία εκτός από ελλείψεις από

πλευράς υγειονομικής ασφάλειας, υπήρχαν και

επισημάνσεις που αφορούσαν την ασφάλεια

των εργαζομένων (συντήρηση οχημάτων, ανυ-

ψωτικών μηχανημάτων κ.α.).

Ζητάγαμε την εργασιακή αποκατάσταση της

συζύγου αποθανόντος συναδέλφου μας.

Ζητάγαμε ενημέρωση και εισπράττουμε αδια-

φορία και απαξίωση. Γιατί? Τι έγιναν οι περίφη-

μες προεκλογικές υποσχέσεις του Δημάρχου

για καλή συνεργασία με εμάς τους εργαζόμε-

νους, τους συνεργάτες, όπως  συνηθίζε να μας

αποκαλεί?   

Τι απέγιναν Δήμαρχε οι προεκλογικές σου υπο-

σχέσεις  για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

στο Δήμο μας, τη στιγμή που το κράτος επιτρέ-

πει τέτοιες προσλήψεις? Μήπως σε βολεύουν

οι δίμηνες προσλήψεις – πελατειακές σχέσεις

- όπως βόλευαν και τους προηγούμενους Δη-

μάρχους? Μήπως πρέπει κάποτε να σταματήσει

αυτή η πολιτική ομηρία?

«…όπως σας προανέφερα και δεσμεύομαι γι’

αυτό, πιστεύω στο διάλογο, στη συναίνεση, στη

κοινή δράση για την επίλυση των προβλημάτων,

την προστασία και προαγωγή των συμφερόν-

των του Δήμου και των πολιτών μας» έγραφες

Δήμαρχε στην επιστολή σου προς τους εργα-

ζόμενους του Δήμου μας, την 15-04-2014, ως

υποψήφιος Δήμαρχος …

Το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων του

Δήμου Παιαναίας

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

ΑΔΑ: 72ΝΩΩΞΚ-Φ7Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 27/06/2016
Αρ. πρωτ.: 21277

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, διακηρύσσει
ότι την 18η Ιουλίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης αδέ-
σποτων ζώων» προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 55.000,00 € συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ 24%. Aφορά την περι-
συλλογή, στείρωση & φύλαξη
αδέσποτων ζώων. Το πρόγραμμα θα
εφαρμόζεται σε όλους τους αδέσπο-
τους σκύλους, εντός των διοικητι-

κών ορίων του Δήμου Παλλήνης που
χρήζουν περίθαλψης, στείρωσης,
κτηνιατρικού ελέγχου ή και θερα-
πείας.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να
απορροφά, κατά τη διάρκεια υλοποί-
ησης της υπηρεσίας, τις αναγκαίες
ποσότητες εκ των υπηρεσιών σύμ-
φωνα με τις κάθε φορά διαμορφού-
μενες ανάγκες του, δεδομένης της
αδυναμίας επακριβούς προσδιορι-
σμού των αναγκών του ανά είδος και
ποσότητα υπηρεσίας κατά τη διάρ-
κεια της υλοποίησης της εργασίας
αυτής, χωρίς όμως να υπερβαίνει το
συνολικό ποσό του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού ή της προσφοράς του
αναδόχου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –
Γέρακας ΤΚ: 15344 ) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι
θα προσκομίσουν εγγυητική επι-
στολή συμμετοχής ύψους 887,10

Ευρώ.
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, στον
εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του δημοτικού καταστή-
ματος Δήμου Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2132031605 FΑΧ:
2132031655 αρμόδιος υπάλληλος
κα. Β. Θώμου).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: ΩΑΖΗΩΞΚ-ΚΨΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Παλλήνη, 29/06/2016
Αρ. πρωτ.: 21681

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού 
(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσ-
σει ότι την 13η Ιουλίου 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διε-
ξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) δια-
γωνισμός για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πε-

ριφερειακών» προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 59.997,40 € συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%. Aφορά την
προμήθεια που περιλαμβάνει Η/Υ,
πολυμηχανήματα, εξυπηρετητές,
μεταλικές καμπίνες κ.λ.π. συνολι-
κού αριθμού 62 τεμαχίων.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 
Γέρακας ΤΚ: 153 44 ) την παραπάνω
ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή
συμμετοχής ύψους 483,85 Ευρώ.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης
στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στην ιστο-
σελίδα του Δήμου στη διεύθυνση
www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα

αναρτηθεί στον ιστότοπο http://Di-
avgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο
και στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος Δήμου
Παλλήνης.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επα-
ναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει
τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ: 2106604706 FΑΧ: 210-
6612965, αρμόδιος υπάλληλος κος
I. Καραμάνος).

Ο Δήμαρχος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αραφηνίδων Αλών 12, 
190 09 Ραφήνα
Τηλέφωνο: 22943 21001
Fax: 22940 23481
Επικοινωνία : Λάντα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 22943 21028
email:mlanta@0164.syzefxis.gov.gr
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 6264
Ραφήνα 29-06-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ Η ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ – ΑΓ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ
–ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς
των ακινήτων που βρίσκονται στην
περιοχή «ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ - ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»
Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου να προ-
σέλθουν στο Δημαρχείο
Ραφήνας Πικερμίου, Αραφανηδών
Αλών 12, Ραφήνα, τις εργάσιμες
ημέρες από τις 9.00 έως τις 13.00,
από την 11η/07/2016 και για 15 ημε-
ρολογιακές ημέρες, προκειμένου
να λάβουν γνώση της υπ’ αρίθμ.
41/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμ-
βουλίου η οποία ενέκρινε την συνέ-
χιση και την Δ’ ανάρτηση της

Πολεοδομικής Μελέτης που αποτε-
λείται από πέντε Κτηματογραφικά
και Πολεοδομικά σχέδια κλίμακας
1:1000 με ημερομηνία: Δεκέμβριος
2015, τα οποία συντάχθηκαν σύμ-
φωνα με τη γνωμοδότηση του
ΚΣΧΟΠ (Αρ.Πράξης 286 της 39ης
Συνεδρίασης της 9-12-2009) και να
υποβάλλουν δηλώσεις
ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεις.
Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει με-
τατραπεί σε ΕΓΣΑ ’87 και ενημερώ-
θηκε εντός του έτους 2015.
Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
Π. Καλφαντής
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΑΔΑ: ΩΠΘΗΩΛ6-ΥΘ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί : 28-06-2016
Αρ. Πρωτ.: 10946
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες  : Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail : tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθεί ανοικτός ηλεκτρονικός
δημόσιος διαγωνισμός με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την
«Προμήθεια τροφίμων, αναψυκτι-
κών, νερού κλπ. 2016» για τα τμή-
ματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 και 14 όπως αναλυτικά περι-
γράφονται στην με αρ. ΤΥ/40/2016
τεχνική μελέτη.
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας. Η παραλαβή
και η παράδοση θα γίνεται σε χώρο
εντός των Διοικητικών ορίων του
Δήμου Κρωπίας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι
η προμήθεια ειδών παντοπωλείου -
τροφίμων - ελαιολάδου - γάλακτος
κλπ. που χρησιμοποιούνται ως ανα-
λώσιμα από τον Δήμο, το ΝΠΔΔ
«ΣΦΗΤΟΣ», τα ΝΠΔΔ «Α’ΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ Β’ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗ Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ» και το ΝΠΙΔ
«ΚΕΔΚ». 
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε

ένα από τα δεκατέσσερα (14) τμή-
ματα. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δεκαο-
κτώ (18) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες
πληροφορίες δίνονται στους ανα-
λυτικούς όρους Διακήρυξης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγ-
γραφα του διαγωνισμού μπορούν
να υποβληθούν από τους από τους
οικονομικούς φορείς-ενδιαφερόμε-
νους μέχρι την Πέμπτη 21/07/2016
και ώρα 14:00 και οι πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, θα παρέχονται από
μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι το Σάββατο 23/07/2016 και
ώρα 17:00, ηλεκτρονικά μόνο στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από
την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 έως
την Δευτέρα 25 Ιουλίου και ώρα
17:00, ηλεκτρονικά μόνο στο δι-
κτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα
γίνει την Παρασκευή 29 Ιουλίου
2016 ώρα 11:00 ηλεκτρονικά μόνο
στο δικτυακό τόπο του διαγωνι-
σμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-

σμό σε ποσοστό 1%, επί της προ-
ϋπολογισθείσης δαπάνης του τμή-
ματος εκείνου της προμήθειας για
το οποίο προτίθεται να συμμετά-
σχει ο Διαγωνιζόμενος εκτός του
ΦΠΑ. Πληροφορίες δίνονται στο
Άρθρο 20 των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 208.843,17€
πλέον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος προαίρεσης μόνο
για το τμήμα 14 σύμφωνα με το
άρθρο 25 των Όρων Διακήρυξης. Η
χρηματοδότηση της προμήθειας θα
γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου
Κρωπίας, των ΝΠΔΔ «ΣΦΗΤΤΟΣ»,
Α/Βάθμια και Β/Βάθμια ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής, όπως αναφέ-
ρονται στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την αναφερόμενη ημε-
ρομηνία παραλαβής των προσφο-
ρών, με παράταση άλλες 120
ημερολογιακές ημέρες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χα-
μηλότερη τιμή-μεγαλύτερο ποσο-
στό έκπτωσης. Πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Ξέχασε τα προεκλογικά μεγάλα

λόγια ο Δήμαρχος Παιανίας

Διαμαρτυρία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παιανίας για τη

σχέση τους με το Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα με το Δήμαρχο, ο οποίος αν και

προεκλογικά τόνιζε ότι η πόρτα του για όλους θα είναι ανοιχτή, όπως σημειώνει

στην παρακάτω ανακοίνωσή του το Σωματείο, παραμένει ερμητικά κλειστή.
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.

Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190.10 Καλύβια Αττικής

ΑΦΜ: 997.727.408, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

5ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο

του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Διενήργησα τον υποχρεωτικό σύμφωνα με το άρθρο 163(3) ν. 3643/2006

έλεγχο επί των συνημμένων πέμπτων οικονομικών καταστάσεων του

ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ΝΟΜΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ) ΑΤΤΙΚΗΣ που αποτελούν-

ται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελε-

σμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε

την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση του Δήμου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρου-

σίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Κλαδικό Λογι-

στικό Σχέδιο Δήμων (ΠΔ 315/1999, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ

4604/1-2-2005 του ΥΠΕΣ), όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κα-

τάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Επίσης, η διοίκηση λαμβάνει

υπόψιν και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.

3463/2006 όπως ισχύει).

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μου ευθύνη είναι να εκφράσω γνώμη επί αυτών των οικονομικών κα-

ταστάσεων με βάση τον έλεγχό μου. Διενήργησα τον έλεγχό μου σύμφωνα

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφω-

νόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενερ-

γούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν

οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγ-

κτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονο-

μικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του

ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανα-

κρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύ-

λογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι

με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερι-

κών δικλείδων του δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποι-

ήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύω ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχω συγκεντρώσει είναι επαρκή και

κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μου γνώμης.
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Περιφέρεια Αττικής - Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ.

Λεωφόρος Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 190.10 Καλύβια Αττικής

ΑΦΜ: 997.727.408, ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

5η ΧΡΗΣΗ  (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015)

Βάση για Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις (δηλ. Έλλειψη Βεβαιότη-

τας) για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνητικές Επιπτώσεις

1. Ο Δήμος δεν τήρησε (ηλεκτρονικό) Βιβλίο Αποθήκης σύμφωνα με το

άρθρο 1.1.104 (8ε) ΠΔ 315/1999. Όμως, παραστάθηκα στην ετήσια απο-

γραφή τέλους χρήσης και διασταύρωσα σε δειγματοληπτική βάση τις κατα-

μετρηθείσες ποσότητες, καθώς επίσης και επαλήθευσα τις τιμές των

αποθηκευμένων υλικών (μέθοδος FIFO), και τα γινόμενα ποσοτήτων και

τιμών μονάδος (συμπεριλαμβανομένου του φπα). Επίσης, σε δειγματολη-

πτική βάση, διασταύρωσα εγγραφές αγορών στην γενική λογιστική με τα

αντίστοιχα παραστατικά αγορών αποθηκευομένων αγαθών (δελτία αποστο-

λής-τιμολόγια). Η ανάλωση των αγαθών αυτών δεν παρακολουθείται λογι-

στικά. Ως εκ τούτου, εκφράζω επιφύλαξη ως προς την πληρότητα και

ακρίβεια των αναλωθέντων εντός της χρήσεως και μενόντων στην ημερο-

μηνία τέλους χρήσης υλικών.

2. Δεν έχω λάβει από το νομικό τμήμα του Δήμου πιστοποιητικά υποθηκο-

φυλακείων  ή  δική του έκθεση ελέγχου για τα εμπράγματα δικαιώματα

(πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) αγροτεμαχίων, οικοπέδων, ακι-

νήτων και των τυχόν εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, αναφέροντας την το-

ποθεσία και την έκτασή τους, τα συμβόλαια κτήσης τους, καθώς και τον

γενικό και ειδικό αριθμό μετεγγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο. Ως εκ

τούτου, δεν δύναμαι να επιβεβαιώσω με ακρίβεια την πληρότητα της κατε-

χομένης γης και υπερκειμένων κτισμάτων, ούτε εάν τυχόν διεκδικούνται και

από τρίτους.

3. Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί ποτέ από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές,

ούτε οι συγχωνευθείσες κατά την 1-1-2011 κοινότητες και δήμοι, αν και ση-

μαντικές φορολογικές υποχρεώσεις θεσμοθετήθηκαν από την χρήση 2014

και εφεξής.  

Γνώμη με Περιορισμούς : Επιφυλάξεις για Δυνητικές Μελλοντικές Αρνη-

τικές Επιπτώσεις

Κατά την γνώμη μου, με επιφύλαξη των δυνητικών μελλοντικών αρνητικών

επιπτώσεων των προεκτεθέντων τριών θεμάτων, οι συνημμένες οικονομικές

καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονο-

μική θέση του ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη

χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία

αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλα-

δικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων

Επαλήθευσα τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκ-

θεσης Διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο

με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Κηφισιά Αττικής, 25 Μαίου 2016

Ο Νόμιμος Ελεγκτής

Μάριος Ελευθεριάδης, ΑΔΜ ΕΛΤΕ : 1265

Οδός Φυλλίδος 29, 145.62 Κηφισιά Αττικής, www.melef.gr

Παράτασης

ρύθμισης

οφειλών

Νέα παράταση έως τις 30 Σε-

πτεμβρίου 2016 της προθε-

σμίας του Ν. 4307/2014 για τη

ρύθμιση οφειλών επιχειρή-

σεων προβλέπει τροπολογία

που κατατέθηκε από τον

υπουργό Οικονομίας Γ. Στα-

θάκη στο νομοσχέδιο του

υπουργείου Οικονομίας για

τις ημερομηνίες των Γενικών

Συνελεύσεων.

Στην αιτιολογική έκθεση που

συνοδεύει την τροπολογία

αναφέρεται: «με την προτει-

νόμενη ρύθμιση παρατείνεται

η ισχύς της εφαρμογής των

διατάξεων των άρθρων 60 και

61 του ν. 4307/2014 (Α' 246)

για τρεις ακόμα (3) μήνες,

προκειμένου να μην υπάρξει

ρυθμιστικό κενό, έως ότου

καθοριστεί το νέο βελτιωμένο

πλαίσιο για τη ρύθμιση χρεών

επιχειρήσεων και επαγγελμα-

τιών προς χρηματοδοτικούς

φορείς και λοιπούς πιστωτές.

Η κάλυψη του ρυθμιστικού

κενού διευκολύνει τις μικρές

επιχειρήσεις και τους επαγ-

γελματίες να αξιοποιήσουν

και το χρονικό διάστημα της

παράτασης για τη ρύθμιση

των χρεών τους. Παράλληλα,

η προτεινόμενη ρύθμιση πα-

ρέχει ικανό χρόνο για διαβού-

λευση με τους αρμόδιους

φορείς των προωθούμενων

βελτιώσεων του θεσμικού

πλαισίου».

Ο Ν. 4307/2014 προέβλεπε

ότι επιχειρήσεις και ελεύθε-

ροι επαγγελματίες που, κατά

την χρήση 2013, είχαν τζίρο

έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ και

είχαν οφειλές που είχαν κα-

ταστεί ληξιπρόθεσμες πριν

από την 30ή Ιουνίου 2014

μπορούν να προβούν σε εξω-

δικαστική ρύθμιση χρεών, η

οποία μπορεί να προβλέπει

ακόμη και διαγραφή κεφα-

λαίου ή τόκων. 
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

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

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΑΤΖΕΝΤ

Χειρουργός Οδοντίατρος
Γενική Οδοντιατρική & 

Οδοντιατρική θεραπεία κατ’ οίκον

Δέχεται με ραντεβού 09.00 - 13.00 & 17.00 - 21.00

Τηλ : 210.99.21 773  - 6947 616150

Γ. Παπανδρέου 10 Αργυρούπολη 16451

maged.samaras@hotmail.gr

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com
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. . . γ ια την υγειά μας

Ινομυαλγία, ρευματική πάθηση με πόνο στους μύες
H ινομυαλγία (fibromyalgia) είναι μια ασθένεια κατά την οποία οι

μυς και οι ινώδεις ιστοί εκδηλώνουν πόνο (άλγος) και ευαισθησία.

Η ινομυαλγία είναι ένα σύνδρομο, ένα σύνολο συμπτωμάτων, που

προσβάλει τους μύες (κυρίως ώμων, γλουτών, αυχένα και μέσης),

τους συνδέσμους και του τένοντες, αλλά όχι τις αρθρώσεις, και

προκαλεί πόνο σε διάφορα μέρη του σώματος, παράλληλα με ένα

αίσθημα κόπωσης.

Ο ασθενής νιώθει να υποφέρει από τις κομμάρες που προκαλεί η

χειρότερη μορφή γρίπης, ξυπνάει κάθε μέρα στην κατάσταση αυτή

και δυσκολεύεται να κάνει ακόμη και απλά πράγματα. 

Δεν προκαλεί μόνιμες βλάβες, είναι πιθανό όμως να διαρκέσει

μήνες ή και χρόνια. 

Υπολογίζεται οτι μπορεί να προσβάλλει 2-8% του πληθυσμού

(αμερικανικού απ’ όπου και οι μελέτες). Η ινομυαλγία είναι πιο

συχνή στις ηλικίες μεταξύ 35 και 55, ενώ φαίνεται να προσβάλλει

περισσότερο γυναίκες, σε ποσοστό περίπου 80%. 

Το πιο συνηθισμένο διαγνωστικό σύμπτωμα είναι η ευαισθησία κά-

ποιων σημείων σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος. Η

άσκηση πίεσης στα σημεία αυτά προκαλεί ιδιαίτερη ένταση και

πόνο. Οι ασθενείς με ινομυαλγία έχουν μειωμένο όριο αντοχής

στον πόνο, λόγω αυξημένης ευαισθησίας του εγκεφάλου σε μη-

νύματα πόνου που προέρχονται από διάφορα μέρη του σώματος

μέσω του νευρικού συστήματος. 

Ο πόνος της ινομυαλγίας χειροτερεύει από το στρες, τις αλλαγές

του καιρού, τους θορύβους και το άγχος. 

Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του ασθενούς δεν αντιλαμβάνον-

ται τον πόνο και το αίσθημα κόπωσης, που τον βασανίζουν, γιατί

δεν υπάρχουν σοβαρά εξωτερικά σημεία της νόσου. Τα άτομα που

πάσχουν από ινομυαλγία συνήθως φαίνονται καλά στην όψη, ενώ

αισθάνονται πολύ άσχημα. Η ινομυαλγία είναι μια πάθηση, η οποία

δεν είναι ορατή και συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή από το περι-

βάλλον του ασθενούς.

Το άτομο με ινομυαλγία αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και σκεπτι-

κισμό και/ή θεωρείται ως τεμπέλης και υπερβολικός από το περι-

βάλλον του και ενίοτε από επαγγελματίες της υγείας, γεγονός το

οποίο προσθέτει επιπλέον ψυχολογικό και σωματικό πόνο.

Ως εκ τούτου συνήθως ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια προτού λάβει

τη σωστή διάγνωση.

Τα Συμπτώματα της Ινομυαλγίας

Πόνος και δυσκαμψία σε μύες, τένοντες, συνδέσμους και σε πε-

ριοχές γύρω από τις αρθρώσεις, αλλά και σε ένα μέρος του σώ-

ματος ή διάφορες περιοχές όπως τα άκρα, ο αυχένας ή η πλάτη.

Αρχίζουν νωρίς το πρωί και χειροτερεύουν κατά την διάρκεια της

ημέρας, καθώς εντείνονται οι δραστηριότητες του ατόμου

- Αίσθημα κόπωσης σε όλο το σώμα

- Έλλειψη ενέργειας και αντοχής

Διαταραχή του ύπνου και αίσθημα ανεπαρκούς ξεκούρασης και

ανανέωσης από τον ύπνο

Άλλα συμπτώματα:

― αιμωδία (μούδιασμα), κακή κυκλοφορία ή πρήξιμο στα χέρια και

τα πόδια 

― Πονοκέφαλος, ευερεθιστότητα, μελαγχολική διάθεση 

― Αφηρημάδα και δυσκολία συγκέντρωσης 

― Ευαισθησία στις μυρωδιές, τους έντονους θορύβους   

― Ξηροστομία,  Ξηροδερμία,  Ρινίτιδα

― Έντονος πόνο στην περίοδο ή κατά την σεξουαλική πράξη 

― Ευερέθιστο έντερο (δυσπεψία, πόνο στην κοιλιά, δυσκοιλιό-

τητα η διάρροια)

Τι Προκαλεί την Ινομυαλγία;

- Διαταραχή του βαθέως και χωρίς όνειρα ύπνου (non REM) που

αναπαύει και ανανεώνει τον οργανισμό - Υπερβολικό στρες,

άγχος - Τραυματισμός (σωματικός, ψυχικός)

Τα αίτια που προκαλούν την Ινομυαλγία δεν είναι γνωστά. Θεω-

ρείται ότι υπάρχει μια γεννητική προδιάθεση και στην οποία ένα

τραύμα φυσικό η ψυχικό, ακόμα και φαινομενικά μη αξιολογού-

μενο ως σημαντικό όπως χειρουργείο η και ίωση, μπορεί να προ-

καλέσει την έναρξη της. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται εξαιτίας

μιας υπερδραστηριοποίησης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

κυρίως του Συμπαθητικού λόγω της μειωμένης παρουσίας μιας ορ-

μόνης της σεροτονίνης η οποία παράγεται από το ίδιο μας το

σώμα (Η γυμναστική και το ηλιακό φως αυξάνουν την παραγωγή

της). Αυτή η υπερδραστηριότητα προκαλεί μείωση της αιμάτωσης

των μυών και κάποιων περιοχών του εγκεφάλου. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι ασθενείς που πάσχουν από ινομυαλγία είναι

άτομα που αναφέρουν συχνά ότι κρυώνουν, κυρίως στα χέρια και

τα πόδια. Ο κλασσικός ρευματολογικός έλεγχος είναι αρνητικός.

Τα συνήθη σημεία τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ινομυαλγία

είναι η βάση της κεφαλής, το επίπεδο Α5-Α7 του αυχένα, το μέσο

του άνω ορίου του τραπεζοειδούς, η γωνία η/και η άνω επιφάνεια

της ωμοπλάτης (υπερκανθιος μυς), ο επικόνδυλος, το άνω τεταρ-

τημόριο του γλουτού, η οπίσθια επιφάνεια του μείζονος τροχαν-

τήρα και η έσω επιφάνεια του γόνατος.

Η ΙΝΜ ονομάζεται πρωτοπαθής όταν δε συνοδεύεται από άλλες

παθήσεις και δευτεροπαθής σε περιπτώσεις όπου προϋπάρχει

άλλη πάθηση όπως: ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, Συ-

στηματικός ερυθηματώδης λύκος, Σύνδρομο Sjogren κ.α.

Διάγνωση

Η διάγνωση της Ινομυαλγίας γίνεται από εξειδικευμένο ρευματο-

λόγο ή ειδικό παθολόγο ιατρό που θα αποκλείσει άλλες παθήσεις

που μπορεί να έχουν συμπτώματα παρόμοια της ινομυαλγίας 

Το 1990, το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας καθιέρωσε τα

διαγνωστικά κριτήρια της λεγόμενης «αόρατης» μέχρι τότε πάθη-

σης, ως εξής:

- Ιστορικό διάχυτου άλγους, που διαρκεί τουλάχιστον 3 μήνες, και

αφορά και στα τέσσερα τεταρτημόρια του σώματος και στον αξο-

νικό σκελετό

Αντιμετώπιση και Θεραπεία της Ινομυαλγίας 

Η ινομυαλγία δε θεραπεύεται πλήρως. Η κατάσταση αυτή μπορεί

να βελτιωθεί πάρα πολύ με τη βοήθεια του γιατρού και της οικο-

γένειας. 

Πολλές φορές η ασθένεια μπορεί να υποχωρήσει από μόνη της,

συνήθως, μετά από μήνες ή και χρόνια. 

Ο γιατρός θα βοηθήσει αρχικά κάνοντας τη διάγνωση της ινομυαλ-

γίας και καθησυχάζοντας τον ασθενή βεβαιώνοντάς τον ότι, παρά

τον πόνο που νιώθει, δεν έχει μια πάθηση που θα προκαλέσει μό-

νιμες αναπηρίες.

Το κολύμπι θεωρείται μια θαυμάσια μορφή άσκησης, αλλά και

άλλες αερόβιες ασκήσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα (περπάτημα,

τζόκινγκ). Η άσκηση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις αντοχές του

ασθενούς γι’ αυτό ξεκινάμε με ένα ήπιο πρόγραμμα αρχικά 3’- 5’

και αυξάνουμε μέχρι τα 20’-30’.  Αποφεύγουμε δε τις ασκήσεις με

βάρη και λάστιχα. Η συνεχής επαφή με τον θεράποντα ιατρό και

τον φυσικοθεραπευτή θα συμπληρώσουν την θεραπεία ώστε να

υπάρχει μια ομαλή πορεία και καλή εξέλιξη της νόσου.

Aλέξανδρου Γιατζίδη, Μ.D.

Kλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μορ. Βιολόγος
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟ-
ΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΟΥ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βου-

λιαγμένης, προκηρύσσει Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙ-
ΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗ-
ΤΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές
και  συμπλήρωση του αριθμημένου
και σφραγισμένου τιμολογίου και
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμη-
λότερη τιμή  στο σύνολο της προ-
σφοράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της με α/α
56/2016 μελέτης της Δ/νσης Καθα-
ριότητας & Ανακύκλωσης, προϋπο-
λογισμού 16.000,00€ (συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ) και αναλυτικά 65
διαφορετικά είδη αναλωσίμων.
Η υπ.αρ. 56/2016 τεχνική μελέτη
συντάχθηκε με σκοπό να καλύψει
τις ανάγκες του Δήμου Βάρης Βού-
λας Βουλιαγμένης για την προμή-
θεια διαφόρων αναλωσίμων
μικροϋλικών, βιδών, ροδελών, κυα-
θίων, ηλεκτροδίων,  ιμαντών, πη-
νίων κλπ που απαιτούνται για τις
καθημερινές  εργασίες των συνερ-

γείων της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου, της Τε-
χνικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης
Περιβάλλοντος
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται στο 2% επί του προϋπο-
λογισμού της δαπάνης, χωρίς το
ΦΠΑ,  ήτοι ποσού 258,06 €
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ.
11389/93 απόφασης  υπ.Εσωτερι-
κών «Ενιαίος Κανονισμός Προμη-
θειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν.2286/95 «Προμή-
θειες του Δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων», του
Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), την Τεχνική
Μελέτη με α/α  56/2016 και τη με
αρ. Πρωτ. 24833/21-6-2016 (ΑΔΑ:
ΩΧΓΦΩΨΖ-Σ4Β) σχετική Διακή-
ρυξη.  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο
δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Κα-
ραμανλή 18, Βούλα, την ΤΕΤΑΡΤΗ
13-7-2016 και ώρα έναρξης 10:00
και λήξης παράδοσης των προσφο-
ρών 10:30, κατά την οποία λήγει η
προθεσμία παραλαβής των προ-
σφορών και αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα
δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ο δια-
γωνισμός θα επαναληφθεί την επό-
μενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα
όπως παραπάνω και στον ίδιο χώρο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η
παραλαβή  της σχετικής διακήρυ-
ξης με κόστος 5 € από το Τμήμα
Προμηθειών του Δήμου, καθημε-
ρινά από Δευτέρα 4-7-2016 και
ώρες 8.30-13.00, Τηλ.:2132020131,
2132019955.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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Οι βετεράνοι του πινγκ-πονγκ τα δίνουν όλα για να δείξουν

ότι αντέχουν σε καλό αγωνιστικό επίπεδο, οι ανεξάρτητοι

μοχθούν για να βελτιωθούν στην ενασχόληση-χόμπι και

όλοι μαζί «έντυσαν» το 7ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα με τις

καλύτερες εικόνες. Δίπλα τους η Πολίχνη Θεσσαλονίκης,

που αγκάλιασε τους αγώνες κι εξασφάλισε τις κατάλληλες

συνθήκες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, ο  Πανελλήνιος

Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, που ανέλαβε

με επιτυχία το οργανωτικό κομμάτι, αλλά και η Ελληνική

Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, υπό την

αιγίδα της οποίας έγινε η διοργάνωση. Το Πανελλήνιο πρω-

τάθλημα αποτέλεσε την κορύφωση της φετινής δραστηριό-

τητας των βετεράνων - ανεξαρτήτων και ανέδειξε τους

πρωταθλητές στα ατομικά και τα ομαδικά αγωνίσματα. Με-

τείχαν 184 αθλητές και ο αριθμός είναι ρεκόρ στα χρονικά

του θεσμού...

Ήταν η δεύτερη φορά, μετά το 2012, που η Θεσσαλονίκη

φιλοξένησε το Πανελλήνιο βετεράνων-ανεξαρτήτων και η

επιλογή της Πολίχνης, με το ευρύχωρο γυμναστήριο και τα

16 τραπέζια, αποδείχτηκε εξαιρετική. Για το θετικό αποτέ-

λεσμα κόπιασαν επίσης εθελοντές και διαιτητές. 

Για άλλη μια χρονιά έδωσαν το «παρών» μεγάλα ονόματα

της ανδρικής κατηγορίας από το κοντινό ή μακρινό παρελ-

θόν, όπως οι: Χρήστος Λάμης, Ντανιέλ Τσιόκας, Άγγελος

Μακρής, Γιάννης Κορδούτης, Γιώργος Καρύτσας και Σταύ-

ρος Πλακαντωνάκης. 

Στις γυναίκες αγωνίστηκε πρώτη φορά η Βάνια Ζάνεβα, κα-

ταξιωμένη αθλήτρια της Α1 εθνικής κατηγορίας και διεθνής

παλιά με την εθνική Βουλγαρίας, ενώ ο Γιώργος Μουχθής

έγινε ο πρώτος αθλητής με αναπηρία (σ.σ. είναι και διε-

θνής), που φτάνει στο τρόπαιο σε αυτή τη διοργάνωση!

Ζωηρό ήταν το ενδιαφέρον του δήμου Παύλου Μελά, στον

οποίο ανήκει η Πολίχνη. Την Κυριακή επισκέφτηκε το γυ-

μναστήριο ο δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης και σε

σύντομο χαιρετισμό του στάθηκε στη σημασία τέτοιων

αθλητικών εκδηλώσεων όχι μόνο για την κοινότητα των βε-

τεράνων, αλλά και για τα μηνύματα που περνάνε στα παι-

διά. Ο Π.Ο.Φ.Επ.Α. απένειμε τιμητική πλακέτα στον

δήμαρχο για την προσφορά του δήμου στην επιτραπέζια

αντισφαίριση.

Οι νικητές σε κάθε ηλικιακή κατηγορία:
Στους βετεράνους:

Άνδρες 40-49 ετών: 1. Αλέξης Πήττας, 2. Γιώργος Πετρόχειλος, 3. Γιάννης

Κελιαφάνος, Τάσος Δασκαλόπουλος

Άνδρες 50-59: 1. Κώστας Χολής, 2. Γιώργος Καρύτσας, 3. Μανώλης Δε-

βετζής, Περικλής Σταυρόπουλος

Άνδρες 60+: 1. Άγγελος Μακρής, 2. Τάσος Πουλιέζος, 3. Βασίλης Νιάρχος,

Δημήτρης Ανυφαντάκης

Ενιαία γυναικών: 1. Βάνια Ζάνεβα, 2. Βάκη Σταθά, 3. Έλενα Παπαδάκη,

Ρένα Φυλακούρη

Στους ανεξάρτητους (όπου συγχωνεύτηκε η κατηγορία 60-64 με την 65+):

Άνδρες 18-39 ετών: 1. Γιώργος Μουχθής, 2. Πασχάλης Γλώσσης, 3. Αχιλ-

λέας Ζαφείρης, Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος

Άνδρες 40-49: 1. Νίκος Ραμπότας, 2. Θοδωρής Θεοδωρίδης, 3.

Νίκος Καρακασίδης, Λευτέρης Ευαγγελίδης

Άνδρες 50-59: 1. Γιάννης Παπαδογεώργης, 2. Λουκάς Γιαλούρης   

3. Πέτρος Κωνσταντίνου, Ηλίας  Κατσιβέλης

Άνδρες 60+: 1. Ευάγγελος Λυκουρίνος, 2. Παναγιώτης Παγουρ-

τζής, 3. Γιώργος Γιοβάς, Χριστόφορος Ρίζος

Ενιαία γυναικών: 1. Μίρκα Κούκα, 2. Σοφία Ξυγάλα, 3. Άννα Κα-

ζαντζόγλου, Αναστασία Κωστακοπούλου

Το Σάββατο έγιναν οι αγώνες του ομαδικού. Στο πρωτά-

θλημα Ελλάδας ο Άκτωρ ήταν το φαβορί και το έδειξε στην

πράξη. Αρχικά επικράτησε στο 1ο γκρουπ κι ένα από τα

ματς, που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν εκείνο του ομοσπον-

διακού προπονητή και παλιού πρωταθλητή Ελλάδας του

απλού εφήβων Κώστα Βατσακλή με τον πρώην πρωτα-

θλητή Ελλάδας του απλού ανδρών κι επί σειρά ετών διε-

θνούς αθλητή Ντανιέλ Τσιόκα (τη νίκη πήρε ο δεύτερος με

3-1 σετ). Στον τελικό επιβλήθηκε με 5-0 του Α.Ο. Νέμεσις

από τη Θεσσαλονίκη, που είχε κυριαρχήσει στο άλλο

γκρουπ. Την πρωταθλήτρια ομάδα του Άκτωρα αποτέλεσαν

οι Χρήστος Λάμης, Μιχάλης Παγώνης, Κώστας Βατσακλής,

Ηλίας Κατσιβέλης και Κώστας Χολής. Η Νέμεσις παρέταξε

τους Παντελή Ελευθεριάδη, Αλέξη Πήττα, Χρυσόστομο

Μακέδα και Κώστα Ζέρβα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πα-

ρουσίασε η αναμέτρηση του πρώην πρωταθλητή Ελλάδας

του απλού εφήβων Παγώνη με τον πρώην δευτεραθλητή

του ίδιου αγωνίσματος Πήττα, που έληξε 3-2 σετ. Το χάλ-

κινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Κροκόδειλοι Φλώρινας επικρα-

τώντας 5-2 στον «μικρό» τελικό του Άπαιχτους Καβάλας.

Στο Κύπελλο Π.Ο.Φ.Επ.Α. υπήρχε επίσης φαβορί και επιβε-

βαιώθηκε. Το Πάνθεο από την Αθήνα πανηγύρισε έναν

ακόμα τίτλο σε ομαδικό επίπεδο, καθώς μετά την πρωτιά

στο 1ο γκρουπ, νίκησε στον τελικό 4-1 τους Pong Viveurs. 

Την 3η θέση στο Κύπελλο κατέκτησαν οι Βετεράνοι του

Α.Ο. Γαλήνη Πάτρας.

Το πρωτάθλημα έκλεισε με γιορτή, απονομές, βραβεύσεις

και κύπελλα.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα βετεράνων πινγκ-πονγκ

Την Κυριακή 26 Ιουνίου ολοκληρώθηκε

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοσα-

νίδας τύπου Techno293, στην Αγία Μα-

ρίνα Κορωπίου  με την συμμετοχή 47

συνολικά αθλητών και αθλητριών από

εννέα Ομίλους. Το πανελλήνιο πρωτά-

θλημα  διοργανώθηκε από τον ΝΑΟ

Κέκροψ υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Οι καιρικές συνθήκες κάτω από τις

οποίες αγωνίστηκαν οι αθλητές δημι-

ούργησαν ένα από τα πιο σκληρά πα-

νελλήνια πρωταθλήματα των

τελευταίων ετών. Συνολικά οι αθλητές

ολοκλήρωσαν 10 ιστιοδρομίες μέσα

σε 4 ημέρες, με ισχυρούς βόρειους

ανέμους που κυμαίνονταν από 19

μέχρι 25 κόμβους.

Ο ΝΑΟ Κέκροψ  ευχαρίστησε  τους

αθλητές και προπονητές που συμμε-

τείχαν στον αγώνα, καθώς και όλους

όσους βοήθησαν στην επιτυχή διεξα-

γωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήμα-

τος.

Οι Νικητές των κατηγοριών:

Εφήβων

1ος Αστράπελλος Κων/νος ΝΑΟΒΒ

2ος Δούκας Φαίδων ΙΟΠΟΡ

3ος Μανιαδάκης Μανώλης ΝΟΒ

Νεανίδων

1η Δίβαρη Κατερίνα ΝΑΟΒΒ

2η Καραντινού Αλίκη ΝΟΒ

3η Αράπογλου Ναταλία ΝΟΒ

Παίδων

1ος Καλπογιαννάκης Αλέξανδρος

ΝΟΑΣ

2ος Κόγιας Χαράλαμπος ΝΑΟΒΒ

3ος Τσορτανίδης Πέτρος ΝΟΑ

Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου
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Η πρόσφατη απόφαση της Παγκόσμιας Συνομο-

σπονδίας Στίβου (IAAF) να παρατείνει την τιμω-

ρία της Ρωσίας και, ουσιαστικά, να την

αποκλείσει από τα αγωνίσματα του κλασικού

αθλητισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο,

σίγουρα προκάλεσε αίσθηση. Με αφορμή το με-

γάλο σκάνδαλο ντόπινγκ στη χώρα, που αποκα-

λύφθηκε το 2015, με ιδιαίτερα σκοτεινό

παρασκήνιο, τα πλοκάμια του οποίου άγγιζαν

μέχρι και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, το ότι

από τότε μέχρι σήμερα οι αρμόδιοι του αθλητι-

σμού της χώρας δεν προχώρησαν στις μεταρ-

ρυθμίσεις (διοικητικές και τεχνικές) που είχαν

οριστεί, οδήγησε την ΙAAF στην απόφαση για

παράταση του αποκλεισμού. Απόφαση που θεω-

ρείται πρωτόγνωρη αφού για πρώτη φορά συμ-

βαίνει κάτι τέτοιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν, με τη Διεθνή

Ολυμπιακή Επιτροπή, για τους δικούς της λό-

γους, να ακολουθεί διαφορετική διαδρομή και να

αμβλύνει κάπως τις συνέπειες της απόφασης της

ΙAAF, ουσιαστικά επιτρέποντας σε κάποιους

αθλητές (πολλοί εκ των οποίων πρωτοκλασάτα

ονόματα) να πάρουν τελικά μέρος, έδωσαν μια

διαφορετική τροπή στο ζήτημα.

Πολύπλευρες κόντρες 

με πολιτικό αντίκτυπο
Από την άλλη και ανεξαρτήτως της τελικής έκ-

βασης του ...σίριαλ, που ακόμα δείχνει να έχει κι

άλλα επεισόδια (η Ρωσία προσέφυγε στο Διε-

θνές Αθλητικό Δικαστήριο) και της όποιας αίσθη-

σης προκαλούν τα γεγονότα που έγιναν,

γίνονται και θα γίνουν, αναδεικνύεται και κάτι πιο

ουσιαστικό: Το χοντρό παιχνίδι διαφόρων συμ-

φερόντων που παίζεται στο έδαφος του εμπο-

ρευματοποιημένου αθλητισμού, πρόσφορο

πεδίο δράσης για κάθε είδους αντίπαλες συμμα-

χίες, που υπερβαίνουν κατά πολύ τον αθλητισμό.

Πεδίο δράσης που είτε έχει να κάνει με τον κα-

θαρά εμπορικό ανταγωνισμό (π.χ. μάχη χορη-

γών) με σκοπό την πρωτοκαθεδρία στα κέρδη

είτε σε άλλες περιπτώσεις με ζητήματα ευρύτε-

ρης σημασίας και άσχετα με τον αθλητισμό,

όπως οι ενδοϊμπεριαλιστικές κόντρες που κλιμα-

κώνονται σε όλο τον πλανήτη, στο φόντο και

των δυσκολιών ανάκαμψης της καπιταλιστικής

οικονομίας από την κρίση.

Αλλωστε, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί

το γεγονός ότι σε μια στιγμή όξυνσης αυτών των

αντιπαραθέσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε

παγκόσμιο επίπεδο, η καπιταλιστική Ρωσία, που

αποτελεί έναν από τους βασικούς αντιπάλους

των ΗΠΑ, της ΕΕ και άλλων ιμπεριαλιστικών κέν-

τρων, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο

και για αθλητικά ζητήματα, ενώ και η ίδια αξιο-

ποιεί τον αθλητισμό για την προώθηση των συμ-

φερόντων της.

Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις απειλές Γερμανών,

Γάλλων και ΗΠΑ για μποϊκοτάζ στους Χειμερι-

νούς Αγώνες του Σότσι το 2014 με πρόσχημα

την καταπάτηση δικαιωμάτων στη Ρωσία αλλά

και την επίδειξη δύναμης (και οπλικών συστημά-

των) της ηγεσίας της Ρωσίας με αφορμή την

ασφάλεια της εν λόγω διοργάνωσης, την υπό-

θεση του Μουντιάλ 2018 (η Ρωσία κατηγορείται

για χρηματισμό παραγόντων της FIFA), αλλά και

τα όσα διαδραματίστηκαν έξω και μέσα στα γή-

πεδα του EURO προ ημερών, με «πρωταγωνι-

στές» τους Ρώσους χούλιγκανς, ως μερικά χα-

ρακτηριστικά επεισόδια. Και βέβαια τις πρόσφα-

τες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ντόπινγκ

αλλά και την πλήρη κάλυψη που πρόσφεραν στη

Ρωσίδα αθλήτρια που μίλησε γι' αυτό οι ΗΠΑ,

αφού πλέον διαμένει εκεί μόνιμα.

ΙΑΑF: Πόλεμος στη Ρωσία υπό... 

αμερικανο-βρετανικές ευλογίες

Μπορεί όταν ανέλαβε την προεδρία ο πρώην

Βρετανός πρωταθλητής μεσαίων αποστάσεων

Σεμπάστιαν Κόου να είχε ως σημαία το «μέτωπο

κατά της διαφθοράς» στη μέχρι τότε ιδιαίτερα

λαβωμένη στο εν λόγω ζήτημα Παγκόσμια Συνο-

μοσπονδία (ο πρώην πρόεδρός της, Λαμίν Ντιάκ,

είναι υπό δίωξη), ωστόσο το σίγουρο είναι ότι

άνοιξε αρκετά μέτωπα. Σχεδόν ένα χρόνο μετά

ο Κόου έχει κατηγορηθεί για τη διπλή απευθείας

ανάθεση των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων κλει-

στού στίβου 2016 και 2018 σε Πόρτλαντ και

Μπέρμιγχαμ αλλά και τις ιδιαίτερες σχέσεις με

πολυεθνικές - χορηγούς προερχόμενους από τις

ΗΠΑ. Η αποκάλυψη του ρωσικού σκανδάλου

ντόπινγκ τού έδωσε την αφορμή να ανοίξει... πό-

λεμο με τους Ρώσους, παίρνοντας σκληρές απο-

φάσεις εναντίον τους υπό το ...χειροκρότημα

αμερικανικών και βρετανικών (κυρίως) πολυεθνι-

κών, αθλητικών παραγόντων και ΜΜΕ από τις

δύο χώρες.

Η τελευταία απόφαση της ΙAAF να μη ρίξει νερό

στο κρασί της, επιτρέποντας τουλάχιστον σε

όσους δεν εμπλέκονται στο σκάνδαλο να πά-

ρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρό-

σφερε ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ικανοποίηση

μάλιστα που έγινε ακόμα μεγαλύτερη από την

υποσημείωση της απόφασης, η οποία ανέφερε

ότι ο μόνος τρόπος συμμετοχής ενός Ρώσου

πρωταθλητή θα είναι να αποδεχθεί την παρουσία

του στο Ρίο υπό τη λευκή σημαία της ΔΟΕ. Η τε-

λευταία θα είχε και την τελική επιλογή για να

συμβεί αυτό και γι' αυτόν το λόγο, παίρνοντας

τη σκυτάλη απ' τον Κόου, ο πρόεδρος της Γερ-

μανικής Ομοσπονδίας Στίβου, Κλέμενς Πρόκοπ,

και ο Βρετανός πρόεδρος του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Αντιντόπινγκ συν τοις άλλοις άσκησαν

ιδιαίτερη πίεση στον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας

Μπαχ, να συμπορευτεί με την ΙAAF.

ΔΟΕ: Η προστασία του «προϊόντος» επέβαλε

αλλαγή πλεύσης

Ωστόσο, εάν ο Σεμπάστιαν Κόου και η ηγεσία

της IAAF είχαν τους λόγους τους για τον «ανέν-

δοτο» κατά των Ρώσων, από την πλευρά της η

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τους δικούς

της να δει κάπως διαφορετικά το θέμα. Οι ρωσι-

κές απειλές και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικής

ηγεσίας, με τον εκπρόσωπο του Προέδρου, Βλ.

Πούτιν, να κάνει λόγο για πλήρες μποϊκοτάζ των

Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο άναψε ουκ ολίγες

φωτιές στη ΔΟΕ. Από τη μία η προστασία του

ίδιου της του «προϊόντος» από την απαξίωση για

μια σειρά λόγους. Οπως, για παράδειγμα, οι συ-

νέπειες της απουσίας μιας εκ των τριών (μαζί με

Τζαμάικα, ΗΠΑ) λεγόμενων μεγάλων δυνάμεων

στον κλασικό αθλητισμό ή ο στιγματισμός (για

μια ακόμη φορά) της διοργάνωσης από πολιτικά

παιχνίδια. Ζητήματα που φυσικά επέφεραν και

την ανάλογη πίεση από τους χορηγούς της ΔΟΕ.

Συν τοις άλλοις ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας

Μπαχ, φέρεται να έχει σαφώς καλύτερες σχέ-

σεις (τουλάχιστον σε σχέση με τον Κόου) όχι

μόνο με τους Ρώσους παράγοντες του αθλητι-

σμού, αλλά ακόμα και με τον ίδιο τον Πρόεδρο

Πούτιν. Ετσι, η ΔΟΕ αποφάσισε να ρίξει αυτή το

νερό στο κρασί. Αν και θεωρητικά συμφώνησε με

την απόφαση της IAAF, πρακτικά λειτούργησε

διαφορετικά, επιτρέποντας σε όσους Ρώσους

αθλητές γυμνάζονται στο εξωτερικό και έχουν

δεχθεί ελέγχους αντιντόπινγκ από διεθνείς ορ-

γανισμούς και όχι από αυτούς της Ρωσίας (για

τους οποίους υπάρχει η επιφύλαξη) να αγωνι-

στούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μάλιστα

υπό τη σημαία της χώρας τους και όχι της ΔΟΕ,

που θα επιθυμούσε ως μόνη υποχώρηση η IAAF.

Aποκλεισμός Ρωσίας και ενδοϊμπεριαλιστικές κόντρες

Με αφορμή τις δύο νέες διεθνείς επιτυχίες

στον Υγρό Στίβο, το χάλκινο μετάλλιο της

Εθνικής ανδρών στο πόλο στο Παγκόσμιο

Λιγκ και το αντίστοιχο του ντουέτου νεανί-

δων της συγχρονισμένης κολύμβησης στο

ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Κολυμβητική

Ομοσπονδία διοργάνωσε συνέντευξη

Τύπου (29.6). Σ’ αυτήν, πέραν της αναφο-

ράς στις δυο επιτυχίες, καυτηριάστηκαν

από αθλητές και αρμοδίους της ΚΟΕ οι δύ-

σκολες συνθήκες κάτω απ' τις οποίες προ-

ετοιμάζονται οι αθλητές για να φέρουν

αυτές τις επιτυχίες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δ. Διαθεσό-

πουλος, στην ομιλία του, αφού αναφέρ-

θηκε στις λεπτομέρειες των δυο επιτυχιών,

έκανε ειδική αναφορά στις δυσκολίες που

υπάρχουν σήμερα για την προετοιμασία

των αθλητών. Οπως είπε, δεν υπάρχει σή-

μερα καμιά βοήθεια απ' την πολιτεία, παρά

τις περσινές υποσχέσεις του υφυπουργού

Αθλητισμού, Σταύρου Κοντονή, για μια

αξιόλογη ολυμπιακή προετοιμασία. Οπως

είπε χαρακτηριστικά, ο λόγος της συγκε-

κριμένης συνέντευξης Τύπου «είναι διεκδι-
κητικός» προς τους αρμόδιους. Από την

πλευρά του, αποκάλυψε τα σοβαρά προ-

βλήματα που υπάρχουν σε σημαντικά ζητή-

ματα όπως το οικονομικό («είμαστε

στεγνοί από λεφτά» ήταν η φράση του),

αλλά και η άθλια κατάσταση των εγκατα-

στάσεων.

«Ψάχνουμε πισίνα για προπόνηση»

Στις άθλιες συνθήκες κάτω απ' τις οποίες οι

αθλητές προσπαθούν να προετοιμαστούν,

αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο τεχνικός

της Εθνικής ανδρών, ο οποίος δήλωσε τον

εκνευρισμό του για τα όσα βρήκε μπροστά

της η ομάδα στην επιστροφή της απ' την

Κίνα και τους αγώνες του Παγκόσμιου

Λιγκ. Ο Ελληνας τεχνικός έκανε λόγο για

τις «πλέον άσχημες συνθήκες» απ' την

εποχή που ακόμα ο ίδιος ήταν παίκτης,

εστιάζοντας στο γεγονός ότι στην προσπά-

θεια της ομάδας να προπονηθεί στην πισίνα

του Ζαππείου, βρήκε «πιο βρώμικα νερά απ'
ό,τι και του λιμανιού του Πειραιά». Παράλ-

ληλα, καυτηρίασε και το γεγονός της μόνι-

μης έδρας. «Σήμερα θα πάμε στον Αγιο
Κοσμά, αύριο ποιος ξέρει πού. Παρ' όλα
αυτά συνεχίζουμε τη δουλειά. Θέλω να
προασπίσω κάποια πράγματα για τους
αθλητές μου. Ζητάμε πολλά πράγματα από
αυτούς, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να
είναι δεδομένα και να τους τα παρέχουμε.
Κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλο
της οικονομικής κρίσης και έχουν ισοπεδώ-
σει τα πάντα στο βωμό της. Εχουμε προκρι-
θεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες από πέρσι
στις 9 Αυγούστου και ψάχνουμε πισίνα για
να κάνουμε προπόνηση» τόνισε ο Θοδωρής

Βλάχος.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώ-

σεις της προπονήτριας συγχρονισμένης κο-

λύμβησης Μαρίας Θηβαίου, η οποία μίλησε

για «αιώνιο» πρόβλημα στο αγώνισμα την

έλλειψη χώρου προπόνησης, αποκαλύ-

πτοντας πως κατά τη διάρκεια της προετοι-

μασίας της ομάδας υπήρξαν αρκετοί

τραυματισμοί λόγω της χαμηλής θερμοκρα-

σίας στο νερό, στις πισίνες όπου υποχρεώ-

θηκε η ομάδα να προπονηθεί. Χτες, αργά

το απόγευμα, η Γενική Γραμματεία Αθλητι-

σμού απάντησε στα όσα υποστήριξε ο Δη-

μήτρης Διαθεσόπουλος, τονίζοντας ότι η

ΚΟΕ ουδέποτε έχει ζητήσει να χρησιμοποι-

ήσει το ΟΑΚΑ για τις προπονήσεις της

Εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών.

Τι λέnε για όλα αυτά    

Η Γ.Γ.Αθλητισμού;; Τι λέει για όλα αυτά ο

Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Κοντονής;; Τι

λέει για όλα αυτά η Περιφερειάρχης κ.

Δούρου;; Τι λέει για τα 20 εκατομμύρια δικά

μας λεφτά του Ελληνικού Λαού των παι-

διών μας, που μας έφεραν τις επιτυχίες

στον Υγρό Στίβο, που θέλει να τα ΧΑΡΙΣΕΙ

στον κ. Μελισσανίδη για την επιχείρηση

του “ΠΑΕ – ΑΕΚ”;; Τι λέει για όλα αυτά η

Κυβέρνηση (αν υπάρχει);; Και μη μας πουν

ότι δεν υπάρχουν λεφτά γιατί προχθές

έδωσε εκατομμύρια για τη συμμετοχή της

στην Άσκηση του ΝΑΤΟ για την προστασία

μας από τη ΡΩΣΙΑ με τη συμμετοχή της

συμμάχου μας Τουρκίας που μας (πηδάει)

κάθε μέρα το Ισραήλ κλπ….. κλπ… ως πότε

όλα αυτά;;;;

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Επιτυχίες μέσα από άθλιες συνθήκες προετοιμασίας»




