
Δεν υπάρχει μήνας που να μη θυμίζει μια μαύρη ή

μια χρυσή σελίδα της ιστορίας ή έστω ένα σημαν-

τικό, αξιομνημόνευτο γεγονός. Ο Σεπτέμβρης

όμως, εκτός από τα γνωστά «Σεπτεμβριανά» στην

Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη

το 1955, όπου οι «σύμμαχοί» μας

Τούρκοι ολοκλήρωσαν ότι είχαν

αφήσει το 1922, υπάρχουν και

δυο σημαντικά, ταυτόσημα γεγο-

νότα, με «θετικό πρόσημο».

Το ένα, για να φρεσκάρουμε τη

μνήμη σας, αφορά την πολιτικο-

στρατιωτική επανάσταση καπετα-

ναίων αγωνιστών του 1821,

στρατιωτικών (Στρατηγός Ι. Μακρυ-

γιάννης, Κων. Κανάρης, Ν. Μπότσαρης, ο πολιτικός –

διπλωμάτης Ανδρέας Μεταξάς κ.ά. με αρχηγό ορι-

σμένο από τους ίδιους το Συνταγματάρχη Δημ. Καλ-

λέργη), και τον ταυτόχρονο ξεσηκωμό του Λαού με

την αξίωση παραχώρησης Συντάγματος.

Η 3η Σεπτεμβρίου (1843) είναι ένδοξη ημέρα μνή-

μης – ορόσημο για τον κοινοβουλευτισμό και τη Δη-

μοκρατία, για τους πρωταγωνιστές, στρατό και λαό,

τιμής παραδειγματισμού για τους σύγχρονους.

Εχει όλα τα στοιχεία της αληθινής επανάστασης

και μάλιστα αναίμακτης: Ανταποκρινόταν στο πραγ-

ματικό γενικό λαϊκό αίσθημα.

Υπήρξε αυθόρμητη λαϊκή σύμπραξη. Ταύτιση φωτι-

σμένης πολιτικής ηγεσίας, λαού και του ένοπλου

τμήματός του - του στρατού. Αποφασιστικότητα,

σχεδιασμός, αιφνιδιασμός, σταθερότητα και εμμονή

(Ο Όθωνος προσπάθησε να ακολουθήσει παρελκυ-

στική τακτική. Του το απέκλεισαν! Προσπάθησε να

διαβουλευτεί με ξένους πρεσβευτές. Οι επαναστά-

τες τους απαγόρευσαν την είσοδο στα ανάκτορα.

Αυτό θα πει «εδώ και τώρα»! Ο Όθωνας αναγκά-

στηκε να υπογράψει, εκείνη τη στιγμή, Β. Διάταγμα

για Συντακτική Εθνοσυνέλευση και διορισμού νέας

προσωρινής κυβέρνησης των επαναστατών)1.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Υποταγή στην
Ξενοκρατία 

ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;

Διαβάστε μας
στο διαδίκτυο
www.ebdomi.com

ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
“Η ολιγωρία και 

οι ΕΥΘΥΝΕΣ μας”

Τρεις Αντιπεριφερειάρχες
καταγγέλουν τη 

σύμβαση στο Ελληνικό
Σελίδα 17

Το Πανηγύρι των Κυνηγών

“Η Μικρά Ασία της 
καρδιάς μας”

Σελίδα 12

Οι παραλίες στους ΔΗΜΟΥΣ 
Αλίμου, Γλυφάδας, 3Β Σελίδα 13

Μιχάλης 
Χαραλαμπίδης 

Σελίδα 16

Από την παραλία της Βάρκιζας, της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Γλυφάδας μέχρι και τον
Αλιμο. 450 στρέμματα παραλιακής ακτής περνούν στα χέρια των Δήμων.

Δίλημμα Λαού και Στρατού

Σελίδα 24
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το άλλο σημαντικό ιστορικό γεγονός, η επανάσταση

στο Γουδί, έχει τους ίδιους πρωταγωνιστές, στρατό και

λαό και άξια στρατιωτική, κυρίως, ηγεσία. Τον έντιμο

συνταγματάρχη του πυροβολικού Νίκο Ζορμπά. Το ζη-

τούμενο εδώ ήταν η απαλλαγή από τους κοτζαμπάση-

δες και τον θεσμικό τους εκπρόσωπο, τον

παλαιοκομματισμό, και η απομάκρυνση από το στρά-

τευμα του διαδόχου Κωνσταντίνου και των πριγκίπων,

που τους θεωρούσαν υπαίτιους για τον ατιμωτικό πό-

λεμο του 1897. Προϋπόθεση βέβαια η αναθεώρηση του

Συντάγματος. Η επανάσταση στο Γουδί (η στάση ορθό-

τερα) του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» αξιωματικών και

υπαξιωματικών, εκδηλώθηκε το 15Αύγουστο του 1909,

αλλά έλαβε τη μορφή λαϊκής εξέγερσης στις 14 Σε-

πτέμβρη του ίδιου έτους με το ξέσπασμα του λαού της

Αθήνας και του Πειραιά, στα μαζικά συλλαλητήρια που

έλαβαν χώρα την ημέρα αυτή, «για το ξεκαθάρισμα του
παρελθόντος από τους σωρευμένες αθλιότητες του κο-
τσαμπασισμού και του στέμματος»2.

Αντληση Διδαγμάτων

Όταν διαβάζεις την ιστορία, σαν να διαβάζεις ένα ρο-

μάντζο, τον «υδραυλικό» ε.π. ή τον «κηπουρό», ή σαν

να βλέπεις ένα τηλεοπτικό σήριαλ βυθισμένος στον κα-

ναπέ σου, τον Σουλεϊμάν ή τον Εσκομπάρ π.χ., όπως

θέλουν να στα παρουσιάζουν οι διαπλεκόμενοι κανα-

λάρχες, οι παραγγελιοδόχοι σεναριογράφοι και οι εν-

τεταλμένοι σκηνοθέτες, τότε ΔΕΝ διδάσκεσαι·

παραμυθιάζεσαι! 

Η ιστορία είναι μελέτη και πλούτος πολυπηγής3, είναι

δέσμη φωτός εμπεπηγμένη στο σκότος του αγνώστου,

ανιχνεύουσα το αόρατο μέλλον.

Έτσι μελετώντας την ιστορία, την τοποθετείς επί βά-

θρου θετικής επιστήμης, όπου παρόμοια αίτια συνεπι-

φέρουν τα ίδια ή παρεμφερή αποτελέσματα (αιτιατά).

Κατόπιν τούτων διερωτώμαι, πως έχουν καταφέρει οι

πολιτικοί μας να πείσουν τον κόσμο, ότι ζούμε σε μια

κανονικότητα. Μια κανονικότητα που σου επιτρέπει την

πολυτέλεια ν’ αντιμετωπίζεις την πολιτική – τη ζωή σου

την ίδια δηλαδή, την τσέπη σου, πιο πεζά – με ...αθλη-

τική διάθεση· περίπου ποδοσφαιρικά: Ολυμπιακός – Πα-

ναθηναϊκός· η ομάδα μου, που ακόμα κι αν μ’ εξοργίζει,

για τα λάθη, για την ανικανότητα, για τους παράγοντες,

για πιθανή διαφθορά και διαπλοκή, παραμένω πιστός

οπαδός κι ελπίζω γιατί... άλλαξε ο Πρόεδρος!

Κι ενώ διερωτώμαι «πως τα ΄χουν καταφέρει οι πολιτι-

κοί μας, να πείσουν τον κόσμο, ότι ζούμε μια κανονικό-

τητα», οπότε θα τους χαρακτήριζε μια ικανότητα

δημαγωγική, μια δεύτερη σκέψη μου ‘ρχεται στο νου,

μήπως κι οι ίδιοι νομίζουν, είναι πεπεισμένοι πως ζούμε

σε κανονικότητα, οπότε θα τους χαρακτήριζα απερί-

φραστα και κατά περίπτωση ως φαύλους, ανίκανους,

απαίδευτους, αμοραλιστές, ατομιστές και όσα άλλα επί-

θετα θα μπορούσατε καταλλήλως να προσθέσετε...

Ομως, μωραίνει κύριος, όν βούλεται απωλέσαι! Μόνο

που μαζί με τον πιλότο που «βούλεται ...απωλέσαι», κα-

ταστρέφει και τους επιβάτες. Κι αν στο αεροσκάφος οι

επιβάτες δεν γνωρίζουν και δεν φταίνε, στην πολιτική

ζωή ενός κράτους οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν

και ευθύνονται για τις επιλογές των κυβερνητών. Ιδιαί-

τερα το «δις εξαμαρτείν» ΔΕΝ συγχωρείται. Πόσο μάλ-

λον το τρις, τετράκις και πολλάκις!

Γι’ αυτό αναφέρθηκα στα ιστορικά γεγονότα της 3ης Σε-

πτεμβρίου 1843 και της επανάστασης στο Γουδί, το

1909. Γιατί υπάρχουν και σήμερα παρεμφερείς συνθή-

κες στην πολιτική ζωή του τόπου: Οικονομική εξα-

θλίωση, υπερχρέωση, πολιτική υποτέλεια και εξάρτηση,

διαφθορά, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, αυταρχισμός...

Ετσι, «τίθεται εκ νέου εις το έθνος το δίλημμα της υπο-
ταγής εις την αυθαιρεσίαν ή της επαναστάσεως»4. Γιατί

βεβαίως, «την ευθύνην των επαναστάσεων φέρουσιν
ουχί οι εκτελούντες, αλλά οι καθιστώντες αυτάς ανα-
ποδράστους»5, όπως τόνισε ευθαρσώς ο αείμνηστος

μεγάλος πολιτικής ηγέτης Χαρίλαος Τρικούπης.

Επανάσταση την οποία αιτιολογούν ή και δικαιολογούν

μεγάλοι συγγραφείς, φιλόσοφοι και πολιτειολόγοι

όπως ο Αλεξ. Σβώλος6, ο Ν.Ν. Σαρίπολος7, ο Αγγλος

Taylor, συνταγματολόγοι άπαντες και ο σοφότερος πάν-

των και διδάσκαλος Αριστοτέλης8.

Και τίθεται το ερώτημα: Ποιος θα κάνει την επανά-

σταση, “την οποίαν άπαντες αποτροπιαζώμεθα”;

Η ιστορία διδάσκει: Ο Λαός και το ένοπλο τμήμα του, ο

Στρατός! Ο ελληνικός στρατός στη μεγάλη του πλει-

ονότητα, από την επανάσταση του 1821 και μέχρι το

1935, ήταν δημοκρατικός και προοδευτικός. Από το

1935 και για 40 χρόνια, μέχρι τη μεταπολίτευση έγινε

ταξικός, συντηρητικός, νοθευμένος και διαβρωμένος

και στην πραγματικότητα εξαρτημένος από το ΝΑΤΟ και

τους Αμερικανούς, με κορύφωση, τη χούντα των Συν-

ταγματαρχών.

Επομένως, τεχνηέντως και μεθοδικά, ο στρατός ενοχο-

ποιήθηκε στη συνείδηση του λαού. Άρα; Άρα το βάρος

πέφτει στο θάρρος και το αίσθημα ευθύνης του καθενός

μας. Η αγανάκτηση μπορεί και είναι μια κινητήρια δύ-

ναμη, δεν είναι η καλύτερη. Και οπωσδήποτε δεν είναι

για τους ηγέτες. Οι ηγέτες πρέπει να είναι ψύχραιμοι,

νηφάλιοι και λογικοί· όχι βέβαια φοβικοί, που φοράνε

το προσωπείο του «ρεαλιστή» και της σοβαρότητας.

Το καθήκον επιβάλλεται από τη δημοκρατική και εθνική

συνείδηση ενός εκάστου, (κι αυτή την εθνική συνείδηση

έχουν φροντίσει να τη διαβρώσουν σε μεγάλο βαθμό),

αλλά και από το άρθρο 120 του Συντάγματος που «επα-
φίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται
και υποχρεούνται ν’ αντιστέκονται με κάθε μέσον
εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με
τη βία».
Και βία δεν είναι μόνο τα τανκς. Είναι και η απάτη και η

ψυχολογική βία και η οικονομική εξαθλίωση και η προ-

σβολή της αξιοπρέπειας.

――――――――――――

1. Πολλές πηγές, μα κύρια του πρωταγωνιστή Στρατηγού Ι. Μακρυ-

γιάννη «Απομνημονεύματα».

2. Στεφ. Τσαπάρας: «Η πολιτική Ηγεσία και οι ξένοι στη Νεότερη

Ιστορία της Ελλάδας», τομ. 2ος, σελ. 80-88 κ.ε.

3. Προερχόμενος από πολλές πηγές.

4. Χαρ. Τρικούπης: «Τις πταίει» (Στεφ. Τσαπάρας, ως άνω, τομ. 1ος

σελ. 169).

5. Χαρ. Τρικούπης: Αρθρο του «Παρελθόν και Ενεστώς» (ως άνω

σελ. 176).

6. Α.Ι. Σβώλου: Συνταγματικόν Δίκαιον, τομ. Α., β. ανατυπ. 1942,

σελ. 119.

7. Ν.Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ: Σύστημα Συνταγματικού και Γενικού Δικαίου,

Αθήναι 1903, τομ. 1, σελ. 25, 17 και σε υποσημείωση το έργο του taylor

“Theorigin and growth of the English constitution”, Λονδίνο 1889.

8. Αριστοτέλους “ΠΟΛΙΤΙΚΑ”, β. Ε’, κεφ. γ’ §1.

O Δήμαρχος Σαρωνικού μιλάει με την
Εκπαιδευτική κοινότητα Σελ. 7

50% έκπτωση στα μαθητικά εισιτήρια
δίνει ο Δήμος Μαρκοπούλου Σελ. 7

Ενέργειες για την οριοθέτηση οικι-
σμών - Δασικοί χάρτες Ε. Κοσμίδη Σελ. 8

Σαρακατσάνοι-4 γιάννης κορναράκις Σελ. 8

Οι Σπαρτιάτες της ...Χιλής Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Γυναικο-κρατίας άρχεσθαι και Γυναικο-

δουλείας παύεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Νέα αφετηρία, γνωστή διαδρομή  Νίκος

Γεωργόπουλος Σελ. 23 

Διαβάστε ακόμη

Υποταγή στην ξενοκρατία

ή επανάσταση;

Συνεδριάζει το Δημ. Συμβ. των 3Β 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 3Β συνεδριάζει την

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 8 μ.μ. με 4 θέματα:  

1. Έγκριση και αποδοχή των όρων της παραχώρησης

από την Ε.Τ.Α.Δ., του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλ-

λευσης παραλιακών ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων

των έμπροσθεν αυτών αιγιαλών, προς τον Δήμο Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, όπως αποφασίστηκε στην

499/27.07.2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Α.Δ.

2. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου

απέναντι από το Ο.Τ. 16 Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

3. Έγκριση του Σχεδίου Κυκλοφορίας και Σήμανσης της

μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας”.

4. Επικαιροποίηση οργάνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

― «Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και
πράξη εφαραμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορι-
κού Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα»  Σελ. 18
“Κτηματογράφηση - πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμο-
γής Β’ Κατοικίας περιοχής παραλίας Λαγονησίου
Δήμου Καλυβίων Θορικού” στην περιοχή του λόφου
Σφενδόνης. Σεκ. 18
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Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και την

1η Οκτωβρίου, το Ίδρυμα Schwarz σε

συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιο-

θήκη διοργανώνουν για δεύτερη χρο-

νιά τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής,

φιλοξενώντας σημαντικούς μουσικούς

του σπουδαίου Curtis Institute of Music

που θα παρουσιάσουν αριστουργή-

ματα της παγκόσμιας μουσικής ιστο-

ρίας.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η συνεργασία αυτή πραγματοποι-

ήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και γνώ-

ρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς το

κοινό την αγκάλιασε θερμά σημει-

ώνοντας αθρόα προσέλευση. Έτσι

γεννήθηκε ένα νέο φεστιβάλ που φι-

λοδοξεί να ζωντανεύει το πολιτιστικό

τοπίο της Αθήνας ακριβώς στο μεσο-

διάστημα μεταξύ καλοκαιριού και φθι-

νοπώρου. 

Οι συναυλίες φιλοξενούνται στην αί-

θουσα Cotsen Hall της  Αμερικανικής

Σχολής, μια αίθουσα με θέα σε έναν

υπέροχο κήπο της Αθήνας.

Νύχτες Κλασικής Μουσικής… Ένας

θαυμάσιος τρόπος για να υποδε-

χτούμε το φθινόπωρο, ένας μουσικός

επίλογος με ρυθμούς γνώριμων, αγα-

πημένων, διαχρονικών μελωδιών και

με εκλεκτούς καλεσμένους από την

παγκόσμια μουσική σκηνή.

Πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

1η: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, 20:30

Leon McCawley, piano

HAYDN Variations in F Minor, Hob.

XVII:6

SCHUBERT Fantasie in C Major, Op.

15 (D. 760)

— Σύντομο διάλεμμα —

SCHUBERT, arr. LISZT   Die junge Nonne

Du bist die Ruh

Auf dem Wasser zu singen

CHOPIN Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23

2η: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016, 20:30

Jason Vieaux, guitar

Mauro Giuliani Grand Overture, Op. 61

J. S. Bach Lute Suite No. 1 in E Minor,

BWV 996

Isaac Albéniz Asturias (“Leyenda” from

Suite Española, Op. 47), Capricho

Catalán (from España Op. 165)

Torre Bermeja (Serenata from Douze

Pieces Characteristiques Op. 92, No. 12)     

— Σύντομο διάλειμμα —

Paulo Bellinati Jongo

Hans Werner Henze  «Drei Tentos»

from Kammermusik (1958)

Pat Metheny Always and Forever

Antônio Carlos Jobím Α Felicidade

Duke Ellington  In a Sentimental Mood

José Luis Merlín Suite del Recuerdo

3η: Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 20:30

Nigel Armstrong, violin

Roberto Díaz, viola

Jean Kim, cello

BRAHMS      Piano Trio in C minor, Op.

101   [20’]

BRAHMS      Piano Quartet in G minor,

Op. 25  [40’]

4η: Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016, 20:30

Jason Vieaux, guitar

Nigel Armstrong, violin

Roberto Díaz, viola

Jean Kim, cello

Kodaly Duo for Violin and Cello, Op. 7

Zhou Tian  Red Trees, Wrinkled Cliffs

Paganini       Quartet in A minor, M.S. 42

Αμερικανικής Σχολής Κλασικών

Σπουδών (Γεννάδιος)

Σουηδίας 54, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 – 72.36.313

Νύχτες Κλασικής Μουσικής

Συναυλία Εθνικής

Λυρικής Σκηνής 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 20.30

Λίγους μήνες πριν την επίσημη λειτουργία της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής στις νέες εγκαταστάσεις της στο Κέντρο

Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, (ΚΠΙΣΝ), τα καλλιτεχνικά

σύνολα της Εθν. Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) ανοίγουν την σαι-

ζόν 2016-17 με μια μουσική γιορτή ανοιχτή σε όλους, στο

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από το Βαλς των λουλουδιών, έως

το παραμυθένιο δάσος του Μαγικού Αυλού, από τις ανθισμένες

κερασιές της Μαντάμα Μπαττερφλάι, έως τον κύκνο στο ποτάμι

του Λόενγκριν και την απεραντοσύνη του Νείλου στην Αϊντα, η

φύση υπήρξε βασική πηγή έμπνευσης για τους σπουδαίους συν-

θέτες του λυρικού θεάτρου, του μπαλέτου και της συμφωνικής

μουσικής. Κάτω από τον Αττικό Ουρανό, στο υπέροχο Ξέφωτο,

η ΕΛΣ θα κάνει μια περιδιάβαση σε εμβληματικά έργα του λυρι-

κού ρεπερτορίου και όχι μόνο, παρουσιάζοντας αποσπάσματα

από τον Μαγικό Αυλό και το Ρέκβιεμ του Mozart, από την Μποέμ

και την Μαντάμα Μπαττερφλάι του Puccini, από τον Ριγολέττο,

την Αϊντα και την Τραβιάτα του Verdi, από τον Λόενγκριν του

Wagner, από τον Καρυοθραύστη του Tchaikovsky και από τον Ρω-

μαίο και Ιουλιέττα του Prokofiev.

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία

της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μουσική διεύθυνση Ηλίας Βουδούρης

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, συμμε-

τέχοντας και εφέτος στον εορτασμό για τις Ευρωπαϊ-

κές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Βία

και Ανεκτικότητα», διοργανώνει θεματικές ξεναγή-

σεις σε αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία του

Μαραθώνα και της Λαυρεωτικής, Παρασκευή 23 και

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016. 

Συγκεκριμένα το Σάββατο 24/9: 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ: «Μεταλλεία και κοινωνία», Αρχαιολο-

γικός χώρος Σουνίου (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.)

Αρχαιολογικός χώρος Θορικού (ώρα έναρξης 10:00

π.μ.)

Αρχαιολογικός χώρος Σούριζας Αγίας Τριάδας Λαυ-

ρεωτικής (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.)

Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου (ώρα έναρξης 12:00

π.μ., Ανδ. Κορδέλλα 1, Λαύριο)

Τα αρχαία μεταλλεία της Λαυρεωτικής, μία από τις

μεγαλύτερες και πιο αποδοτικές οικονομικές επιχει-

ρήσεις των αρχαίων Αθηναίων, έγιναν μήλον της έρι-

δος για πολλούς πολίτες του Αθηναϊκού κράτους και

έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της

Λαυρεωτικής κοινωνίας και της Αθηναϊκής πολιτικής.

Ο αδιάκοπος, πολύπλευρος και δύσκολος αγώνας για

την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου  οδήγησε

στα πιο λαμπρά δημιουργήματα της Αθηναϊκής Δημο-

κρατίας. Αυτή η συναρπαστική πορεία θα ξεδιπλωθεί

αρχικά μέσα από μια σειρά διαλεκτικών ξεναγήσεων

στους χώρους  της μεταλλευτικής και μεταλλουργι-

κής δραστηριότητας (Θορικός-Σούριζα) και των λαμ-

πρών μνημείων που γεννήθηκαν από αυτή (Σούνιο),

καταλήγοντας  στο χώρο έκθεσης μερικών από τα

σπουδαιότερα κινητά ευρήματα που συμπληρώνουν

την εικόνα της  ζωής στη Λαυρεωτική γη (Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Λαυρίου).

Υπεύθυνοι εκδήλωσης: Ε. Ασημάκου, Δ. Κάη, Α. Κα-

πετάνιος, Μ. Μέξη, Θ. Τζεφέρη, τηλ. 22920-22817,

2103213122,  e-mail: efaanat@culture.gr

Το Σαββατοκύριακο του εορτασμού (24-25/9), η είσο-

δος στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους

είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2016
Eκδηλώσεις - ξεναγήσεις σε Μουσείο και Αρχαιολογικούς χώρους
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Κρητικό γλέντι 

στη Βάρκιζα

Μοναδική συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό στην

παραλία της Βάρκιζας.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνερ-

γασία με τον ΟΑΠΠΑ διοργανώνει μια μοναδική συ-

ναυλία (κρητικό γλέντι) με τον Μανώλη Κονταρό

στην παραλία της Βάρκιζας αποχαιρετώντας το κα-

λοκαίρι ταξιδεύοντας μουσικά στην Κρήτη. 

Η συναυλία θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμ-

βρίου στις 20:30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Την εκδηλωσή θα πλαισιώσουν χορευτικά, η

Ένωση Κρητών Βάρης  Βούλας Βουλιαγμένης, ο

Σύλλογος Ποντίων Κορωπίου "Εύξεινος Πόντος”

και η Πολιτιστική Ένωση "Κρήσσες.

Αγιασμό στο Σύνδεσμο 

Ηπειρωτών “Ρόβας”

Ο Σύνδεσμος Ηπειρωτών “Ο Ρόβας”  οργανώνει και προσκαλεί εκδήλωση με

αγιασμό στα νέα τους γραφεία, στη Βούλα, Μικράς Ασίας 3 πίσω από την πλα-

τεία Βούλας, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου στις 11.30 π.μ.

Τηλ. 6942449544

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Κυριακή / 25 Σεπτεμβρίου / 2016

Συναντήθηκαν και συνδέθηκαν με φιλία στη

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ξαναβρί-

σκονται στο Παρίσι, όπου παρακολουθούν όλα

τα μοντέρνα κινήματα, αλλά παραμένουν πι-

στοί στις κλασικές αξίες. Το 1939 επιστρέφουν

στην Ελλάδα, όπου συνεχίζουν το διάλογό

τους με τον κλασικισμό σε όλη τη διάρκεια της

Κατοχής. Την δεκαετία του ‘50 οι δύο καλλιτέ-

χνες αναζητούν και βρίσκουν την προσωπική

τους μοντέρνα έκφραση: ο Μόραλης με τα επι-

τύμβια, ο Καπράλος με τα χάλκινα γλυπτά, που

γεννιούνται από μία νέα τεχνική – φύλλα κε-

ριού δουλεμένα με τη φωτιά. Είναι τα γλυπτά

που το 1962 του χαρίζουν διεθνή αναγνώριση

στην Μπιενάλε της Βενετίας.

Μία επιλογή από δεκαοκτώ χάλκινα έργα του

Καπράλου θα εκτεθούν πλάι σε μια μικρή

αναδρομική του Μόραλη. Πενήντα αριστουρ-

γήματα του Γιάννη Μόραλη, που προέρχον-

ται κυρίως από τη μεγάλη δωρεά του στην

Εθνική Πινακοθήκη αλλά και από ιδιωτικές

συλλογές, εικονογραφούν την πορεία του

ζωγράφου από τα πρώιμα έργα του έως την

κλασική αφαίρεση των τελευταίων χρόνων.

Οι δυο καλλιτέχνες, γείτονες και στην Αί-

γινα, δεν έπαψαν ποτέ να διαλέγονται με

σύγχρονο πνεύμα με την ελληνική αρχαι-

ότητα.

Διάρκεια έκθεσης: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

– Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016

Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος / Εθνική Πινακοθήκη - Μου-

σείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Δευτέρα / 26 Σεπτεμβρίου / 2016

Ώρα έναρξης: 10.00| 11.00| 12.00|

16.00| 16.30| 18.00| 18.30

Οι επισκέπτες ξεναγούνται στο Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,

δημιουργία του αρχιτεκτονικού γρα-

φείου Renzo Piano Building Workshop.

Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν περιή-

γηση στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονι-

κής κτιριακό συγκρότημα που θα

φιλοξενήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη της

Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή

αλλά και στους εσωτερικούς και εξωτε-

ρικούς χώρους κοινού που το περιβάλ-

λουν. Οι ξεναγήσεις ξεκινούν από την

Αγορά.

Διάρκεια ξενάγησης: 90', Αριθμός συμ-

μετεχόντων ανά ξενάγηση: 25 άτομα

Η ξενάγηση των 10.00 θα γίνεται στα

αγγλικά. 

Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που

περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα

στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, την χρήση

σκαλοπατιών εσωτερικά και εξωτερικά

των κτιρίων, καθώς και την χρήση ανελ-

κυστήρα.

Συμμετοχή με προεγγραφή.

24/9, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30 :  Μουσικο-χορευτική εκδή-

λωση «Η ΞΕΝΙΤΙΑ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟ
ΚΑΗΜΟ ΣΟΥ», Κέντρο Διατήρησης και Διάδοσης Ελ-

ληνικού Λαϊκού Πολιτισμού, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΕΡΑΚΑ,

ΕΙΣΟΔΟΣ : προσφορά τροφίμων για το Κοινωνικό

Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης     

26/9,   ΔΕΥΤΕΡΑ

20.30: «ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» - ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

«HAWKIEBRAZZ» ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗ-

ΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»,

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

30/9, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20.30 : Μονόλογος «O ΛΗΣΤΗΣ»
του Δημήτρη Μανιάτη, Ερμηνεύει: Πασχάλης Τσα-

ρούχας, Σκηνοθεσία:Σταμάτης Κραουνάκης, ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΚΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ», 

ΕΙΣΟΔΟΣ : προσφορά τροφίμων για το Κοινωνικό

Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝ-

ΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ

2/10, ΚΥΡΙΑΚΗ, 20.00 :  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΧΟΡΩΔΙΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΗ

05/10, ΤΕΤΑΡΤΗ, 20.30 – Θεατρική Παράσταση

"ΓΚΟΛΦΩ FOREVER  "  του Ντίνου Σπυρόπουλου,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΗ

08/10, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20.30 – Θεατρική Παράσταση

"ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ" των Ρέππα-Παπα-

θανασίου, Τμήμα Ενηλίκων – Θεατρικά Εργαστήρια

Δ.Ε. Γέρακα, Σκηνοθεσία: ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ, ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης στο Δήμο Παλλήνης

Ξεναγήσεις  στο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου

Γιάννης Μόραλης - Χρήστος Καπράλος:

Μια φιλία ζωής και τέχνης
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Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αι-

μοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α. στην προσπάθεια της να προσελ-

κύσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει

περισσότερους Εθελοντές Αιμοδότες έχει εντάξει στο

θεσμικό της πλαίσιο από το 2002 και την Ιδέα της Πα-

νελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η

οποία θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την διάδοση του

Εθελοντικού Κινήματος.

Η Φλόγα της Αγάπης όπως έχει καθιερωθεί να ονομά-

ζεται, περνάει από όλες τις πόλης της Ελλάδας, μέσα

από ένα κλίμα γιορτής, για να καταλήξει στο τέλος,

στην πόλη όπου φιλοξενεί την Αμφικτιονία

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στην 14η Πανελλή-

νια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών. Έτσι, η

Φλόγα της Αγάπης θα περάσει από την Παλλήνη, η οποία

συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο, το Σάββατο 24/9/16.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24.9.16, 10.30

– Υποδοχή Φλόγας – Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου

(Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης – Πλ. Ελευθερίας)

- Χορωδίες ΔΕ Παλλήνη & ΔΕ Γέρακα

- Παραδοσιακοί χοροί από την  Διασχολική Ομάδα

- Λαμπαδηδρομία με τερματισμό στο Αθλ. Κέντρο

Παλλήνης   Γρ.  Λαμπράκης (Λ. Μαραθώνος)

Ο Δήμος Διονύσου σε συνεργασία με τις Τράπε-

ζες Αίματος του Συλλόγου Γυναικών Αγ. Στεφάνου,

κατοίκων Άνοιξης, Συλλόγου Γονέων Άνοιξης, Πολι-

τιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου και

Δήμου Διονύσου, θα υποδεχθεί τη λαμπαδηδρομία

την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου από ώρα 9.30 π.μ. Τε-

λετή λήξης 1.30μ.μ.
Η Φλόγα Αγάπης της Λαμπαδηδρομίας θα περάσει

από Κρυονέρι (αφετηρία), Δροσιά, Διόνυσο, Ροδό-

πολη, Σταμάτα, Άνοιξη και Άγιο Στέφανο (τερματι-

σμός), με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και

να προωθήσει τις πανανθρώπινες ιδέες της Εθελον-

τικής Αιμοδοσίας και της Δωρεάς Ιστών και Οργάνων

Σώματος με ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα εκ-

δηλώσεων.

• Εθελοντική Αιμοδοσία από το Σύλλογο Γυναικών Αγ.

Στεφάνου (Λ. Λ. Μαραθώνος 4, ώρες 9.30 – 13.00)

• Βραβεύσεις των Συλλόγων Αιμοδοσίας και Εθελον-

τών Αιμοδοτών

• Ενημέρωση για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος Μυλωνάς»

• «Οι Παιδικές Χορωδίες Δήμου Διονύσου και Δημοτι-

κού Άνοιξης τραγουδούν»

• Παραδοσιακοί Χοροί από την «Εμμέλεια» και το Χο-

ρευτικό Τμήμα του Δήμου Διονύσου

• «Τα παιδιά ζωγραφίζουν για την εθελοντική αιμοδοσία»

• Θέατρο Σκιών: «Ο Καραγκιόζης Εθελοντής Αιμοδό-

της» και πολλές άλλες

1.30 μμ Τερματισμός Λαμπαδηδρομίας.

"Δώσε ζωή για τη ζωή μας!"

Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

KENΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ  ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Για το σχολικό έτος 2016-2017 στο Κέντρο Δημιουρ-

γικής Απασχόλησης παιδιών του Δήμου Κρωπίας

(21o χλμ. Λεωφ. Λαυρίου - Καρελλάς Κορωπίου) θα

λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα:

• ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ   • ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΧΟΡΩΔΙΑΣ – ΠΙΑΝΟΥ • ΘΕΑΤΡΟΥ • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ-

ΦΙΑΣ • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

• ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ • ΑΓΓΛΙΚΩΝ •

ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ. 

Η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες  του

Κ.Δ.Α.Π. αποτελεί δωρεάν παροχή της κοινωφε-

λούς επιχείρησης του Δήμου Κορωπίου στους δη-

μότες και κατοίκους της πόλης και  απευθύνεται  σε

παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:   Δευτέρα έως Παρασκευή:  14:00  έως 19:00.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  τηλ: 210-6028961

email: kdapkor@gmail.com  

Website : www.koropi.gr

Τα Μεσόγεια στην 

Κατοχή, την Αντίσταση

και την Τραγωδία
Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: Τα Μεσόγεια στην Κατοχή,

την Αντίσταση και την Τραγωδία επιχειρείται μετά από 72

χρόνια σιωπής. Και είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται

έναντι Μνημοσύνου των Μεσογειτών θυμάτων της Κατοχής,

στις 8 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Κορωπίου.

Ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης, το Κορωπί, δεν επελέγη τυ-

χαία: Το Κορωπί είναι η μοναδική πόλη των Μεσογείων που υπέ-

στη μια μαζική Τραγωδία συμποσούμενη σε 47 νεκρούς και 400

λεηλατημένα και πυρπολημένα καταστήματα και σπίτια, ανάμεσα

στα οποία όλα τα Συμβολαιογραφεία, το Υποθηκοφυλακείο και το

Κοινοτικό κατάστημα.

Είναι γεγονός πως κατά το τελευταίο χρόνο της Κατοχής τα Με-

σόγεια αποτέλεσαν έναν χώρο συγκρούσεων ανάμεσα σε Εθνι-

κιστικούς σχηματισμούς (Χ, ΡΑΝ, ΠΕΑΝ κλπ) και τις

Αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ.

Αιτία των συγκρούσεων αυτών ήταν η δράση –σε όλα τα χρόνια

της Κατοχής- ανώνυμων και ανοργάνωτων, εν πολλοίς, Μεσογει-

τών πατριωτών που συντέλεσαν αφενός μεν στην απόκρυψη Άγ-

γλων στρατιωτών αλλά, κυρίως, στις διαφυγές τους προς τη

Μέση Ανατολή μαζί με τις εκατοντάδες Ελλήνων.

Κύρια όμως αιτία ήταν οι συγκρούσεις ενόψει των παραλαβών

όπλων που γίνονταν στις Ανατολικές ακτές των Μεσογείων.

Η περιοχή γνώρισε τη βαρβαρότητα των κατακτητών με τα

μπλόκα, τις συλλήψεις, τους βασανισμούς και τις εκτελέσεις.

Αλλά και «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις, όπως αυτή που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Κορωπί στις 8 και 9 Οκτωβρίου 1944, και στοί-

χησε ζωές αμάχων και καταστροφή υποδομών.

Στη διάρκεια της Ημερίδας,  8 Οκτωβρίου 2016, στο Αμ-

φιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Κορωπίου
(Βασ. Κων/νου 47), από τις 18.00 έως 22.00, οι συμμετέχοντες

ομιλητές θα επιχειρήσουν να ρίξουν φως σε όλες τις σκοτεινές

και άγνωστες πτυχές πολλών συμβάντων στη περιοχή.

1η Συνεδρία (18.00 – 20.00: 
Κατοχή και Αντίσταση στα Μεσόγεια και την Λαυρεωτική

Ελένη Σοφρώνη (Φιλόλογος, ιστορική ερευνήτρια)  

“Cui prodest scelus, is fecit” Σενέκας, Μήδεια, a.III, vv.500-501

Το Κορωπί στην Κατοχή και την Αντίσταση (1942-1945)
Γιώργος Ιατρού (Καθηγητής μαθηματικών,  

Φυγαδεύσεις από τις ακτές της Αττικής
Δημήτρης Αρβανιτάκης (Δημοσιογράφος, υπεύθυνος Δημοτι-

κής Βιβλιοθήκης Μαρκοπούλου) 

Μαρκόπουλο: Συλλήψεις και εκτελέσεις πατριωτών
Γιώργος Δερμάτης (Διδάκτωρ Ιστορίας)   

Το Μπλόκο Λαυρίου - Κερατέας

2η Συνεδρία (20.30 – 22.00): 
Οι Τραγωδίες της Κατοχής, τα αίτια και τα συνακόλουθα

Πέτρος Φιλίππου (Αρχαιολόγος, Αντιπεριφερειάρχης Αν Αττικής) 

Το Ναυάγιο του Ιταλικού «ΟΡΙΑ» στον Σαρωνικό
Μιχάλης Λυμπεράτος Δρ Ιστορίας

Μυστικές αποστολές και παραλαβές όπλων στις ανατολικές
ακτές των Μεσογείων: Προετοιμασίες ακροδεξιού πραξικοπή-
ματος κατά την διάρκεια της Απελευθέρωσης 
Γιώργος Μαργαρίτης (Καθηγητής Σύγχρονης Κοινωνικής και

Πολιτικής Ιστορίας του ΑΠΘ)

Οι τελευταίες ημέρες της ναζιστικής Κατοχής στα Μεσόγεια 

Τάσος Κωστόπουλος (Δημοσιογράφος, ιστορικός ερευνητής) 

Αυτολογοκριμένη Μνήμη
Θωμάς Πρόφης (Ταξχος ΠΑ (εα), ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας)

Τα ερωτήματα και οι απορίες για την Τραγωδία του Κορωπίου
Εκ μέρους των διοργανωτών

Θωμάς Σ. Πρόφης

Η μετάβαση στο “Εθνικό Νόμισμα” 

Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Τό-

λιου με τίτλο: “Η μετάβαση στο Εθνικό Νόμι-
σμα”, γίνεται την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, ώρα

7μ.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

Νίκης 4 (1ος όροφ.), Αθήνα.

Θα μιλήσουν: 

Γιώργος Αργείτης, καθηγ. Παν/μίου Αθήνας

Τρύφων Κωστόπουλος, καθηγ. Παντείου

Παν/μίου

Λεωνίδας Βατικιώτης, δρ Οικονομικών

Παρεμβαίνει ο Παν. Λαφαζάνης.

Το βιβλίο παρουσιάζουν η “Αριστερή στροφή Μη-

χανικών” και οι Εκδόσεις “Ταξιδευτής”.

Δωρεάν Μαθήματα σε Μουσικά

όργανα στο Κορωπί

Ο Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ «ΣΦΗΤΤΟΣ»

στηρίζοντας τον πολιτισμό δίνει τη δυνατότητα

μέσω της Φιλαρμονικής να προσφέρει : ΔΩΡΕΑΝ

εκμάθηση μουσικού οργάνου από διακεκριμέ-

νους  Έλληνες  μουσικούς, ΔΩΡΕΑΝ μουσικό

όργανο για όσο καιρό είναι ενεργά μέλη της Φι-

λαρμονικής, ΔΩΡΕΑΝ  στολή για όσους ενταχ-

θούν στο σώμα της Φιλαρμονικής, ΔΩΡΕΑΝ

συμμετοχή στις  εκδηλώσεις, εμφανίσεις και συ-

ναυλίες της Φιλαρμονικής, ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα

θεωρίας.

Οι εγγραφές  είναι  ΔΩΡΕΑΝ, για όλους, ανε-

ξαρτήτως ηλικίας και μουσικών γνώσεων και

έχουν ήδη ξεκινήσει. Καθημερινά 17:00 - 20:00.

Πληροφορίες ή εγγραφές:  Οδός Τιμίου Σταυρού

και Πίνδου 1, Κορωπί. Τηλέφωνο: 210-6622508
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Τον περασμένο μήνα, δεκάδες σύλλο-

γοι «οικιστών» (όπως προτιμούν να

αποκαλούνται οι ιδιοκτήτες αυθαιρέ-

των) σε όλη την Αττική κινητοποίησαν

τα μέλη τους καθώς η ευκαιρία ήταν με-

γάλη και ο χρόνος λιγοστός: βάσει

ενός νέου νόμου, που θεσπίστηκε τον

περασμένο Μάιο και αφορούσε την κα-

τάρτιση των δασικών χαρτών, οι δήμοι

έχουν περιθώριο μέχρι τον Σεπτέμβριο

να οριοθετήσουν τους οικισμούς αυ-

θαιρέτων (που ονομάστηκαν «οικιστι-

κές πυκνώσεις») προκειμένου αυτοί να

εξαιρεθούν από την πρώτη «φουρνιά»

ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Η εξαίρεση μπορεί να είναι βάσει του

νόμου προσωρινή, ο κανόνας όμως λέει

ότι, με τη (δεδομένη για ένα τόσο δυ-

σεπίλυτο πρόβλημα όπως τα αυθαίρετα

σε δάση) πάροδο των χρόνων, θα γίνει

μόνιμη. Κι έτσι οι ιδιοκτήτες αυθαιρέ-

των μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις

έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να

πετύχουν –για πρώτη φορά από την

εποχή Τρίτση– μια έμμεση αναγνώριση

της ιδιοκτησίας τους.

Η ευθύνη της οριοθέτησης των «οικι-

στικών πυκνώσεων» ανήκει στους δή-

μους. Μάχη με τον χρόνο δίνει και η

αρμοδεια Διεύθυνση Δασών του

υπουργείου Περιβάλλοντος. Οι 55 Δι-

ευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμέ-

νων Διοικήσεων όλης της χώρας έχουν

ήδη αποστείλει στην υπηρεσία τις θέ-

σεις τους σχετικά με το κατά πόσον

μπορούν ή όχι να αναλάβουν την εκπό-

νηση και ολοκλήρωση των δασικών

χαρτών (ή προτιμούν να ανατεθεί στην

εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρ-

τογράφηση). Μέχρι το τέλος του μήνα,

η υπηρεσία –που, σημειωτέον, αριθμεί

μόλις δύο υπαλλήλους– πρέπει να επε-

ξεργαστεί τις προτάσεις όλων των Δι-

ευθύνσεων Δασών, να αξιολογήσει

κατά πόσον είναι εφικτές οι απαιτήσεις

τους (λ.χ. ενίσχυσης σε προσωπικό) και

να συντάξει την τελική εισήγηση προς

τον υπουργό.

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών

βρίσκονται κι αυτές σε ετοιμότητα,

καθώς οφείλουν να προχωρήσουν

μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στην ενημέ-

ρωση των θεωρημένων δασικών χαρ-

τών (να αλλάξουν τις κατηγορίες των

οικισμών που αποτυπώνονται, να προ-

σθέσουν χορτολιβαδικές και βραχώδεις

εκτάσεις κ.λπ.) και να τους αναρτήσουν

για την υποβολή αντιρρήσεων από τους

πολίτες. Ενα μήνα αργότερα (δηλαδή

έως τις 27 Οκτωβρίου) θα πρέπει να

τους έχουν κυρώσει στα τμήματά τους

που δεν έχουν αντιρρήσεις. Οπου οι

δασικοί χάρτες δεν είναι ακόμα θεωρη-

μένοι, η προθεσμία είναι εξάμηνη, δη-

λαδή έως τις 27 Νοεμβρίου.

Τέλος, το ΥΠΕΝ θα πρέπει με τη σειρά

του να λύσει έγκαιρα το θέμα της χρη-

ματοδότησης των επιτροπών ενστά-

σεων (εκείνων που εξετάζουν τις αντιρ-

ρήσεις που υποβάλλουν οι πολίτες), ζή-

τημα ακανθώδες που καθυστέρησε την

υπόθεση των δασικών χαρτών αρκετά

μέχρι σήμερα. Είναι οι προθεσμίες

αυτές εφικτές; Η ΕΚΧΑ θεωρεί πως ναι,

καθώς η πίεση για την ολοκλήρωση των

δασικών χαρτών είναι πλέον μεγάλη.

Οι ιδιώτες μελετητές, αντίθετα, οι

οποίοι μέχρι σήμερα αναλάμβαναν την

εκπόνηση των δασικών χαρτών, θεω-

ρούν ότι είναι ανέφικτο ο κρατικός μη-

χανισμός και οι δήμοι να δουλέψουν

αίφνης ως «καλοκουρδισμένο ρολόι».

Σε κάθε περίπτωση το ερώτημα που

προκύπτει μέσα απο την ανάρτηση

είναι πολύ συγκεκριμένο ....εμείς* που

βρισκόμαστε ; 

*Περιφέρεια Υπολοίπου Αττικής

Ενέργειες για την οριοθέτηση Οικισμών - Δασικοί Χάρτες

της Ευρώπης Σ. Κοσμίδη
Πολιτικού Μηχανικού

Η Ευρώπη Κοσμίδη γεννήθηκε το 1979 στο

Μενίδι. Είναι η μικρότερη από τις τρεις

κόρες του πολιτικού μηχανικού Σάββα Κο-

σμίδη και της επιχειρηματία Ελένης Κο-

σμίδη, το γένος Μιχαηλίδη.

Το 1998 εισήχθη στο Τμήμα Δομικών

Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απ' όπου αποφοί-

τησε με “άριστα” το 2003. Συνέχισε τις

σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημο-

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου

αποφοίτησε, επίσης με με “άριστα” το 2008.

Σήμερα έχει αναλάβει η ίδια, το τεχνικό

γραφείο “Σάββας Γ. Κοσμίδης – Ευρώπη Σ.

Κοσμίδη” που λειτουργεί από το 1969, στην

Eθν. Αντιστάσεως 15, 136 74, Πλατεία Κα-

ράβου, στις Αχαρνές,  τηλ. 210-2467043

Mobile.:6940405618, 

email: info@eurocosm.gr

50% έκπτωση για τους μαθητές 

του Δήμου Μαρκοπούλου, 

για όλα τα δρομολόγια 

του ΚΤΕΛ Αττικής!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με το

ΚΤΕΛ Αττικής, εξασφάλισε 50% Γενική Έκπτωση,

σε όλα τα εισιτήρια, για όλους τους μαθητές και  τις

μαθήτριες, του Δήμου Μαρκοπούλου.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έκδοση ειδικής

κάρτας για το σύνολο των μαθητών Α’βάθμιας και

Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρκοπούλου,

με την επίδειξη της οποίας, θα πληρώνουν το μισό

αντίτιμο του εισιτηρίου, για όλες τις ώρες και ημέ-

ρες του χρόνου και σε όλες τις διαδρομές που

πραγματοποιεί το ΚΤΕΛ (ακόμα και για Θεσσαλο-

νίκη)!

O Δήμος Μαρκοπούλου ευχαριστεί το ΚΤΕΛ Αττι-

κής «για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του,
καθώς με την κίνηση αυτή, αποδεικνύεται έμπρακτα
η εταιρική κοινωνική του ευθύνη, ιδιαίτερα σε μία
περίοδο που ο οικογενειακός προϋπολογισμός επι-
βαρύνεται καθημερινά», όπως σημειώνει.

Συνάντηση με τους Διευθυντές και

τους Προέδρους των Συλλόγων Γο-

νέων όλων των σχολείων του Δήμου

είχε ο Δήμαρχος Σαρωνικού,  Γιώρ-

γος Σωφρόνης την Τρίτη 20 Σεπτεμ-

βρίου, με θέμα τις ανάγκες της

τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Παρόντες  ο Αντιδήμαρχος Παιδείας

και Αθλητισμού και Πρόεδρος της

Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,

Σπύρος Δημητρίου, ο Πρόεδρος της

ΑΔΜΚΕΣ και Πρόεδρος της Δευτερο-

βάθμιας Σχολικής Επιτροπής,  Μανώ-

λης Χαρίτος και ο Πρόεδρος και ο

Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γο-

νέων του Δήμου Σαρωνικού Χάρης

Κυνηγαλάκης. 

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συνθή-

κες έναρξης της φετινής σχολικής

χρονιάς, τονίζοντας ότι η εικόνα είναι

αισθητά καλύτερη σε σχέση με το

2015, τόσο ως προς τη μεταφορά των

μαθητών, όσο και ως προς την κάλυψη

των θέσεων εκπαιδευτικών. 

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες

της Δημοτικής Αρχής για τη διασφά-

λιση επαρκών πόρων για τη συντή-

ρηση και αναβάθμιση των σχολικών

υποδομών, επισημαίνοντας την έλ-

λειψη χρηματοδότησης και αρωγής

από το κράτος. 

Ενημέρωσε, επίσης, τους συμμετέχον-

τες σχετικά με την πορεία του έργου

αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, που

έχει δρομολογηθεί από το Δήμο. 

Ειδικότερα, ανέφερε ο Δήμαρχος έχει

εξασφαλίσει χρηματοδότηση 550.000

€ από την Περιφέρεια και  έχει υπο-

γράψει τη σχετική προγραμματική

σύμβαση για το έργο, που  προγραμ-

ματίζεται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. 

Οι εκπρόσωποι των σχολείων και των

Συλλόγων Γονέων παρέθεσαν τα προ-

βλήματα και τις ανάγκες τους, ώστε να

δρομολογηθούν άμεσα λύσεις, όπου

είναι δυνατόν. Επίσης, συζητήθηκαν

διαδικαστικά θέματα και θέματα συνερ-

γασίας με τις Σχολικές Επιτροπές. 

Ο Γ. Σωφρόνης πρότεινε να καθιερω-

θεί η συνάντηση αυτή ώστε να κατα-

γράφονται συνολικά τα προβλήματα

και οι ελλείψεις. 

Φωτίζεται ο κόμβος 

Ιππικού Κέντρου - 

Καλύβια - Ανάβυσσος 

Ολοκληρώνεται, με την υπογραφή

της σύμβασης από την Περιφέρεια

Αττικής,  η φωτεινή σηματοδότηση

του Κόμβου «Ιππικο Κέντρο – Καλύ-

βια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος», προ-

ϋπολογισμού 565.000€ (με ΦΠΑ). 

Το έργο αυτό αποτελεί σημαντική

διέξοδο για όλους τους κατοίκους

που έρχονται από την Αθήνα μέσω

της Αττικής Οδού προς τον Σαρω-

νικό, και  το τελικό στάδιο του έργου

θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέ-

λευση των πολιτών. 

O Δήμαρχος Σαρωνικού συζητά με την 

Εκπαιδευτική Κοινότητα και τους γονείς
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Θερινό “Αντάμωμα” με τους 

Σαρακατσάνους 

στην ορεινή Κορινθία 

Δ) Οι Σαρακατσάνοι 

Οι Σαρακατσάνοι  και μέχρι το 2ο Παγκό-

σμιο Πόλεμο έγραφαν ένα αυστηρά νομα-

δικό βίο. Δεν είχαν δική τους γή, δικό τους

σπίτι,  ποτέ δεν έζησαν  σερ μόνιμο στέκι. 

Μετά τον Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο,

μετά το 1950 προοδευτικά  μεταλλάχτη-

καν. Η μεταπολεμική αστικοποίηση τους

άφησε  κτηνοτρόφους να απολαμβάνουν

τα καλά μιας ιδιόκτητης γής, σε σπίτι χτι-

σμένο και μόνιμο,  με  μποστάνι περιβόλι

και λοιπή σε επέκταση  γεωργική καλλιέρ-

γεια. Συνάμα δε  σε αναμίξ αστικοποιημένη

υπαλληλία και επιχειρηματικές βλέψεις σε

πολλούς άλλους τομείς,  και αυτό το τε-

λευταίο ιδιαίτερο αισθητό στις  νεώτερες

γενεές. 

Αλλά οι παλιότεροι Σαρακατσάνοι, ως πα-

ραδοσιακοί κτηνοτρόφοι ήταν υποχρεωμέ-

νοι συνεχώς να μετακινούνται για τις

ανάγκες του κοπαδιού, ανάλογα  χειμώνα

καλοκαίρι.

Πιο παλιά   ακόμα,  ως ανένταχτες ποιμε-

νικές νομάδες,  και από βιοτική ανάγκη κα-

ταπατητές ξένων καλιεργημένων ή μη

χωραφιών, βίωναν ένα συνεχή διωγμό από

τσιφλικάδες, ντόπιους  Έλληνες χριστια-

νούς  και Τούρκους όθωμανούς.  Συνεχώς

δε καταδιωκόμενοι  από τη μεριά των

Τούρκων και δη της γενιάς του Αλή Πασά,

αναγκαστικά για να σώσουν τη ζωή τους

και  το κοπάδι τους  που ήταν άλλωστε και

το μοναδικό τους βιός, βρίσκονταν σε μια

συνεχή και εν πολλοίς άτακτη και άσκοπη

μετακίνηση. Καταδιώχθηκαν από τους

οθωμανούς, αλλά ποτέ δεν απέταξαν τον

θρησκευτικό χριστιανισμό τους για να υπο-

ταχθούν με οποιοδήποτε κέρδος στις επι-

ταγές του Ισλάμ. 

‘’Φυγάδες’’ λοιπόν και συνεχώς μετακινού-

μενοι,   δέσμιοι  μιας σκληρής μοίρας ποι-

κιλώνυμης  και απρόβλεπτης, εννοιολογικά

φορτώθηκαν από τους Τούρκους το όνομα.

Kara- kacan, το οποίο  στη γλώσσα του

Τούρκου  θα πεί “μαύρος φυγάς”, αλλά

κατά την ελληνική  θα ακουστεί σαν “Κα-

ρακατσάνος”. Και επειδή πολλοί κατέβαι-

ναν από το Σεράκο την πατρίδα του

Κρυστάλη, τους κολλήσανε  και το Σερα-

κατσάνους το οποίο  εξελικτικά έδωσε

ίσως και το   σημερινό “Σαρακατσάνος”.

Υπάρχουν βέβαια για την ονομασία και

άλλες εκδοχές, αλλά εδώ θα σταματήσομε

σ’ αυτή.  

Κατά τον Άρη Πουλιανό τον ανθρωπολόγο,

οι Σαρακατσάνοι ιστορικά  πάλι  επιβεβαι-

ώνονται σαν ένας αρχαίος  καθαρός ελλη-

νικός λαός και μάλιστα θεωρούνται

βιβλιογραφικά από την διεθνή επιστημο-

νική κοινότητα, σαν ο αρχαιότερος λαός

της Ευρώπης. 

Μιλούν μια και μοναδική γλώσσα, την ελ-

ληνική και δεν έχουν καμιά σχέση με τους

Βλάχους. Οι Σαρακατσάνοι έχουν κατα-

γωγή από τη νότια Πίνδο, το Συράκο, τη

Θράκη και ιδιαίτερα από και τα Άγραφα.

Υπήρξαν πάντοτε  και μόνο ποιμενικοί νο-

μάδες και κτηνοτρόφοι. Στο θρήσκευμα

είναι  πιστοί χριστιανοί.  Αλλά  στο παθη-

τικό τους αναγράφεται ότι ποτέ  δεν ανέ-

πτυξαν κάποιο στοιχείο πολιτισμού. 

Σε  αντίθεση  προς αυτούς  οι Βλάχοι  ή και

Κουτσόβλαχοι,  είναι μεν  και αυτοί Έλλη-

νες, αλλά έχουν άλλη προέλευση και άλλη

πολιτιστική εξέλιξη. 

Όπως δε έχω προαναφέρει για τα περισ-

σότερα ιστορικά στοιχεία που γράφω  τα

παίρνω  από το βιβλίο “Σαρακατσάνοι της

Αττικής”  του Δημήτρη Καλλιέρη, βιβλίο ιδι-

αίτερα αξιόλογο  που  ευγενικά μου έχει

χαρίσει ο πρόεδρος Σαρακατσάνων του Δι-

λόφου της Βάρης κυριος  Χρήστος  Γού-

λας. 

…………………………………..

Σε κάθε λοιπόν μετακίνηση της φάρας,

αναγκαστική η όχι,  οι Σαρακατσάνοι  έσερ-

ναν  μαζί  και όλα τα υπάρχοντά τους. Η

μετακίνηση δεν είχε πάντοτε κάποια προ-

γραμματισμένη διαδρομή. Πολλές δε

φορές η μετακίνηση αυτή ήταν μακροή-

μερη και απαιτούσε μια νυχτερινή στάση

για ύπνο και λοιπή ξεκούραση. Στη στάση,

ξανάπλωναν τα υπάρχοντα που έσερναν

μαζί τους, στρωσίδια και λοιπά  σύνεργα

για μια πρόχειρη ή και ανάλογα μια κάπως

μονιμότερη καλύβα, το  ονομαζόμενο “κο-

νάκι” τους. 

Το “κονάκι”,  που τελικά εννοιολογικά εκ

του γεγονότος ταυτίστηκε με τη λέξη της

στάσης και της θέσης για  ξεκούραση.

Ένα   ενδεικτικό αυτό ‘’κονάκι’’  καλούμα-

στε τώρα να επισκεφτούμε και να δούμε,

εδώ στο “Αντάμωμα” στο Σαραντάπηχο. 

Στην προκειμένη περίπτωση το σαρακα-

τσάνικο καλύβι έχει περίπου τον τύπο του

στρογγυλού.

Είναι φτιαγμένο όπως τα παραδοσιακά  με

ξύλα,  κάποια  άχυρα, φτέρες από δέντρα.

Όλα δεμένα και στερεωμένα με σύρμα,

σύμφωνα με την σαρακατσάνικη  πατροπα-

ράδοτη τεχνική.

Κατά την κατασκευή, ένας κεντρικός πάσ-

σαλος στη μέση, στοιχειοθετεί το κέντρο

της καλύβας. Μια  τραχιά  ή σχοινί  μακρύ

3,5 περίπου  μέτρων,  προσδένεται  στη

βάση του  πασσάλου. Απλώνεται  και δί-

νοντας την ακτίνα, καθώς σέρνεται περι-

φερικά, γεωδομεί τη βάση της καλύβας.

Ακολουθώντας πάλι   όπως είπαμε την  πα-

ραδοσιακή   τεχνική, δένονται οι

φτέρες από έλατο ή ελατόμορφο

πεύκο, αγκαλιαστά  επάνω σε ορι-

ζόντια στερεώματα, δίνοντας ένα

υποτυπώδες περιτείχισμα κάποιας

προστασίας. Οι φτέρες στο περίτε-

χνο αγκάλιασμά τους συνεχίζονται

προς τα άνω,  και συγκλίνουν προ-

οδευτικά το περιτείχισμα καθολικά

σε μια θολωτή οροφή.  Από μέσα

και απ΄έξω, πέτρες με λάσπη φράσ-

σουν τη βάση του τοίχου,  από την

εισβολή μιας πιθανής νεροποντής.

Μπροστά  ένα κενό, από τις φτέρες

αφήνεται για να δείχνει την είσοδο.

Το δάπεδο συνήθως καλύπτεται με χόρτα,

άχυρα και επιπρόσθετο χώμα. Στο  κέντρο

με πέτρες και πλάκες, κατά τον αρχέγονο

τρόπο στήνεται μια  εστία για μαγείρεμα

και ζεστασιά, αλλά χωρίς καπνοδόχο. Το

κονάκι στερείται παντελώς εξαερισμού. 

Μπαίνομε μέσα.  Παντού ημίφως. Περιφε-

ρικά  στην πράξη πέτρινα, στην επίδειξη

εδώ  σε απομίμηση “πεζούλες”  για ύπνο

και κάθισμα. Επάνω επιδεικτικά απλωμένες

βελέντζες χειροποίητες  και υφαντά του

αργαλειού, λινά, βαμβακερά μάλλινα για

ποικίλη χρήση. Κάποια περίτεχνα κεντη-

μένα.  Φορεσιές σαρακατσάνικες  ανδρικές

και γυναικείες αναρτημένες με αλυσιδωτά

στολίδια.  Εδώ και εκεί, χαλκώματα γανω-

μένα που θυμίζουν μια παλιά εποχή,    τεν-

τζερέδια ξύλινη πινακωτή, κάποιος

“αργαλειός υποτυπώδης σε αποσύνθεση”

και μερική αποσάρθρωση,  στημόνια και

υφάδια  κι αυτά χαλαρωμένα  αφημένα με

κρεμασμένες κοιλιές,  σαΐτες, αδράχτι και

ρόκες  σκαλισμένες λιγοστές, κάποιο

παλιό σίδερο για κάρβουνα.  Ένδεικτική η

επιθυμία μιας φυλετικής παρουσίας, αλλά

με ελλείψεις πολλές και προχειρότητες. Η

παρατήρηση δεν επέχει  θέση κακότροπης

κριτικής,  αλλά φιλική υπόδειξη για μελ-

λοντική βελτίωση. 

Απ’ έξω  πάλι με μια ενδεικτική προχειρό-

τητα κρεμασμένα και στημένα και δειλά

καθισμένα και λιγοστά, κακάβι,  καδή για

εξαγωγή βουτύρου, σιδεροκαζάνα κ.λπ. 

Απ’  εξω και σχεδόν κολλητά προς το “Κο-

νάκι” ένα μακρύ  καθιστικό πεζούλι, στηριγ-

μένο σε σταυρωτά κλαδιά, με χράμια σε

πολυχρωμία  απλωμένα, κάτι σαν βοηθη-

τικό της κεντρικής καλύβας. Είχε μάλιστα

και μια ενδεικτική επιγραφή, αλλά δεν την

θυμάμαι. 

Ομολογουμένως η προσπάθεια των αρμο-

δίων αξιέπαινη. Χωλαίνει στα  ενημερωτικά

φυλλάδια όσον αφορά την ιστορία τους,

που μοιραζονταν δωρεάν και αφειδώς

στους επισκέπτες και στους νεοσσούς της

φυλής,  που όντως ζητούν μια περαιτέρω

γνώση. Μια γνώση που φεύγοντας πρέπει

να την πάρουν μαζί τους γραπτή στο σπίτι

για να θυμούνται και να τη δείχνουν.   

Η γιορτή δεν έχει αρχίσει ακόμα. Άρχισε

με κάποια καθυστέρηση της άφιξης των

μουσικών. 

Τα πούλμαν όμως, όπως με έκπληξή μου

πληροφορήθηκα πως είχαν ξεκινήσει από

τις 6 το πρωί από την Κόρινθο, και ο δέον

σεβασμός γι’ αυτό από μέρους της οργά-

νωσης εξέλιπεν. 

Και όταν άρχισε η κύρια εκδήλωση προ-

ηγήθηκε εκείνη η  αναγκαία και συνηθι-

σμένη  μαρτυρική, έστω και  εδώ βραχεία

αναγγελία και  χαιρετισμός των επισήμων.

Τέλος πάντων όταν άρχισε η εκδήλωση,

στο μουσικοχορευτικό της μέρος,  όλοι

αποζημιωθήκαμε.

Χορευτικά συγκροτήματα, με μπροστάρη-

δες  λάβαρα και λοιπά έδωσαν και πήραν.

Η εκφωνήτρια δυναμικά κατέθεσε τον

εαυτό της. Τα κλαρίνια και τα νταούλια

ζωντάνεψαν  την είδηση και το μήνυμα του

ανταμώματος  χύθηκε μελωδικά στις βου-

νοπλαγιές. Και οι αοιδοί  με την καλλιφω-

νία τους, πρωτοστάτησαν στην όλη

πληρότητα. 

Τρείς περασμένες από το μεσημέρι,  εγκα-

ταλείψαμε και  πήραμε το δρόμο για την

επιστροφή.   Οι άλλοι έμεναν έως πολύ αρ-

γότερα. Εμείς θέλαμε να αποφύγομε τον

συνωστισμό της αναχώρησης. 

Τον γυρισμό τον κάναμε περνώντας μέσα

από το Δερβένι. Ο δρόμος τώρα ήταν  πιο

ομαλός αλλά  και πιο μακρύς. 

Η παραλία όπως και να έχει  το πράγμα,

όταν δροσίζεται από  μια θάλασσα που

γράφεται Κορινθιακός μαγεύει.  

Στα μείον της, έρχεται  η κακογουστιά των

οικιστών της στην συναγωνιστική προσπά-

θεια τους να προσβάλουν ό,τι  προνομιακά

καλό τους έδωσε η φύση.  Διερωτάται και

εις μάτην αναζητεί κανείς την ευθύνη των

υπευθύνων πάσης φύσεως προυχόντων,

σε αυτό το λαϊκίστικο καταναλωτικό αλα-

λούμ.

. Ποιος άραγε βραβευμένος ποιητής μας

είπε  εκείνο το «όπου και να πάς η Ελλάδα
σε πληγώνει». Μήπως καλύτερα θα ήταν

το ότι  «την Ελλάδα την πληγώνομε μείς;;

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τον θαυ-

μασμό μου προς τον τόσο δυναμικό Σύλ-

λογο των Σαρακατσάνων της

Πελοποννήσου και σε ολόκληρη τη φυλή

των Σαρακατσάνων που  δεν    ξεχνά   το

τί θα πεί  δέσιμο  φυλετικό   της πατριαρχι-

κής φάρας.

γιάννης κορναράκης του μάνθου    

Σαρακατσάνοι ….Ζήρεια 
Τέταρτο μέρος
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Νέο χαράτσι στις συντάξεις 

Από τη σύνταξη του Οκτωβρίου ξεκινάει η επιβολή

εισφοράς 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ σε όλες τις κύριες

συντάξεις του ΙΚΑ. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κα-

τρούγκαλο το 90% των συνταξιούχων δεν θα έχει

καμία επιβάρυνση, αλλά ποιος τους πιστεύει; Αφού

οι ίδιοι γελάστηκαν, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν και

λυπούνται αλλά πρέπει να μας ...σφάξουνε.

Τα χειρότερα έρχονται...

Δημοσκόπηση στη Γαλλία, που δημοσιεύθηκε στη

γαλλική εφημερίδα Journal du Dimanche, δείχνει ότι

ένα μεγάλο ποσοστό προσφύγων - μεταναστών δεν

σέβεται τους νόμους της Γαλλίας!!!

Ένα 30% από τα συνολικά 3-4 εκατομμύρια μου-

σουλμάνων στη Γαλλία απορρίπτουν τους νόμους

του κράτους, καθώς θεωρούν τους ισλαμικούς πολύ

πιο σημαντικούς.

Ειδικότερα, το 29% των ερωτηθέντων απάντησαν

«ναι» στο ερώτημα εάν θεωρούν τη Σαρία πιο σημαν-

τική από τους νόμους της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Επιπλέον, το 20% των ανδρών μουσουλμάνων και το

28% των γυναικών μουσουλμάνων που απάντησαν

στις ερωτήσεις της εταιρείας δημοσκοπήσεων Ifop

δήλωσαν υπέρ του νικάμπ και της μπούρκα, που κα-

λύπτουν τόσο το πρόσωπο όσο και το σώμα.

Ένα 60% επίσης δήλωσε ότι θα ήθελε τα κορίτσια και

οι γυναίκες να φορούν μαντίλα στα σχολεία και τα

πανεπιστήμια, η οποία έχει διά νόμου απαγορευτεί

στα δημόσια ιδρύματα.

Kλειστοί δρόμοι και με
αστυνομική συνοδεία

οι ΣυριζΑνέλ!!
Η καταστολή και η αστυνομοκρατία κυριαρχεί παν-

τού. Η «Ηρώδου του Αττικού», όπου βρίσκεται το

Μέγαρο Μαξίμου, είναι μόνιμα κλειστή, οι λαϊκές κι-

νητοποιήσεις βρίσκονται σε στενό αστυνομικό κορσέ

και τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη κυκλο-

φορούν μόνο με αστυνομική συνοδεία! Για θυμη-

θείτε τους τις πρώτες ημέρες ανάληψης της

κυβέρνησης το 2015 πως σουλατσάριζαν ανέμελοι

με τα ανοιχτά πουκαμισάκια...

Τον Οκτώβρη ετοιμάζονται να ψηφίσουν το νέο αντερ-

γατικό μνημονιακό μενού, που περιλαμβάνει την απε-

λευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και τη

διεύρυνση της ελαστικής εργασίας σε ιδιωτικό και δη-

μόσιο τομέα, τη μείωση των μισθών, μέσω της αποψί-

λωσης των επιδομάτων και της κατάργησης του 13ου

και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα και τον περιο-

ρισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων με αιχμή τη

διευκόλυνση απολύσεων συνδικαλιστών, τον περιορι-

σμό του απεργιακού δικαιώματος και την επαναφορά

της ανταπεργίας (lock out) των εργοδοτών.

Πιστοί στους μνημονιακούς δυνάστες μας...

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Η μελοποίηση του έργου του γνωστού νομπελίστα ποι-

ητή Πάμπλο Νερούντα, με τον τίτλο “Κάντο Χενεράλ”

(Canto Heneral), έγινε από τον ταλαντούχο Μίκη Θεο-

δωράκη και εκπέμπει τη σπίθα της γνώσης του αθάνα-

του ελληνικού μεγαλείου, που προέρχεται από την

άσβεστη και ιερή φλόγα, που έδωσε ο Τιτάνας Προμη-

θέας στους ανθρώπους, για να εμβολιαστούν με τη

νόηση του Δία, δηλαδή με τη δια-νόηση, ώστε το γένος

των ανθρωποειδών, να γίνουν νοήμονες άνθρωποι!!!

Μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα το ποίημα ανα-

φέρει: «Ω Αραουκανία με τις χειμαρροφυείς βελανιδιές,
εσύ, ω πατρίδα χωρίς έλεος,
κι εσείς Αραουκάνοι, πρόγονοί μας!
Το αίμα το ελληνικό κατρακυκλά την ώρα τούτη»!!!
Ο Πάμπλο Νερούντα ανήκε στη φυλή της Χιλής, που

ονομάζεται Αραουκανική.

Ο Αραουκανός Λόνκο Κιλαπάν, που το γνήσιο όνομά

του είναι Πλάχμο Καλλιφάνη, διετέλεσε επίσημος ιστο-

ρικός της αναφερόμενης φυλής, από το 1993-2003 και

ισχυριζόταν με αποδείξεις και στοιχεία, ότι οι Αραου-

κάνοι είναι απόγονοι Ελλήνων Σπαρτιατών, οι οποίοι

πήγαν το 800 π.Χ. και ίδρυσαν μια αποικία μεταξύ του

34ου και 36ου παράλληλου του νότιου ημισφαίρου. Δη-

λαδή νότια του Ισημερινού, την οποία ονόμασαν Φυλή

και από αλλαγή των γραμμάτων της λέξης έγινε Χιλή!!!

Αυτή η σημαντική αλήθεια, για 2000 χρόνια μεταδιδό-

ταν από γενιά σε γενιά από τους επίσημους ιστορικούς

της φυλής!

Το βιβλίο του Λόνκο Κιλαπάν, γράφηκε στα Ισπανικά,

που είναι η επίσημη γλώσσα της Χιλής με τίτλο: “El Ori-
gen Griego de los Araucanon”, που σημαίνει: “Η ελληνική
καταγωγή των Αραουκάνων”. Εκδόθηκε το 1974 από τις

Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Σαντιάγο και το 1997

μεταφράστηκε στα ελληνικά από το δικηγόρο μεταφρα-

στή και συγγραφέα Γιώργο Λαθύρη.

“Οι Σπαρτιάτες της Χιλής”, όπως αποκαλούνται ταξίδε-

ψαν μέσα από τη Μικρά Ασία και έφτασαν στο  Λάος,

που το όνομά του, πήρε από τους Σπαρτιάτες και προ-

έρχεται από την πελασγοελληνική λέξη Λαός.

Εφτασαν στη Μαλαισία χαρίζοντας στο πέρασμά τους

και άλλες ελληνικές ονομασίες, όπως Πολυνησία, Ινδο-

νησία και διασχίζοντας τον Ειρηνικό εγκαταστάθηκαν

στο δυτικό παραθαλάσσιο τμήμα της Νότιας Αμερικής.

Το όνομα Αραουκανία προέρχεται από το όνομα

αρούρα, που στην εποχή του Ομήρου σήμαινε γη, γι’

αυτό το ποντίκι της γης λέγεται μέχρι σήμερα αρου-

ραίος!

Η γλώσσα τους περιέχει πλήθος από ελληνικές λέξεις,

όπως μάκος = μήκος (το α αντί του η, ανήκε στην Δω-

ρική προφορά).

ανέλεο = ανηλεή  /  Αντίπαν = Αντιφάνης / κιριο = κύριος

/ πόνο = πόνος / αετό = αετός / Καρέλαος = Χαρίλαος  /

Λιεντούρ = Λέανδρος / καλκού = μάντης (Κάλχας) /

βέλο - βέλος και χιλιάδες άλλες λέξεις.

Στις κοινωνίες τους εφαρμόζουν μια δικιά τους νομοθε-

σία, που λέγεται νομοθεσία του Κόοργο, δηλαδή του

Λυκούργου!

Οι άνθρωποι είναι ψηλοί, λευκοί, με γαλανά μάτια και

με χαρακτηριστική ελληνική ίσια μύτη!!!

Τους χαρακτηρίζει η ανδρεία, η αγάπη για την πατρίδα,

για την ελευθερία και αγωνίστηκαν γενναία περίπου

300 χρόνια και δεν κυβερνήθηκαν από τους βάρβαρους

και αιμοασταγείς κατακτητές Ισπανούς, που κατακρε-

ούργησαν και αφάνισαν τον γηγενή πληθυμσό.

Οι ομοιότητες με τους αρχαίους Σπαρτιάτες δεν έχουν

τέλος, σε όλους τους τομείς της ζωής τους, όπως ένα

παιχνίδι των παιδιών που μοιάζει με το χόκεϋ και λεγό-

ταν στη Σπάρτη «κερητίζειν». Από τους κυκλικούς χο-

ρούς τους, ο πιο αγαπητός είναι ο Purrum δηλαδή ο

πυρρίχιος, ενώ τα μουσικά όργανα παραμένουν αναλοί-

ωτα στην πάροδο των χιλιετιών, όπως το “ρόπτρον”,

που κακώς ονομάστηκε ντέφι, τα διάφορα πνευστά,

όπως οι αυλοί και τα κρό-

ταλα, που οι Ισπανοί τα

χρησιμοποιούν και τα

ονόμασαν καστανιέτες.

Παρόμοιες ελληνικές αποικίες είναι διάσπαρτες σε όλο

τον πλανήτη και αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις ότι

κάποτε ολόκληρη η γη ήταν ΕΛΛΑΣ!

Γνωστοί είναι οι Έλληνες του Πακιστάν, που μιλάνε τη

γλώσσα παστούν. Είναι πολύ αγαπητοί από τους Πακι-

στανούς, που τους θεωρούν ανωτέρας κάστας. Κρα-

τούν αναλλοίωτη την γονιδιακή τους κληρονομιά,

μιλάνε μεταξύ τους ελληνική διάλεκτο και ισχυρίζονται

ότι ανήκουν στους τεχνίτες της εκστρατείας του Μ.

Αλέξανδρου, όπως ισχυρίζονται οι ξανθοί και γαλανο-

μάτηδες  Καλάς, αλλά και οι λευκοί Κινέζοι της επαρ-

χίας Γιουνάν (Ιωνίας) στην Κίνα!

Σήμερα υπάρχουν Αραουκάνοι γύρω στους 1.800.000,

από τους οποίους οι 1.100.000 βρίσκονται στη Χιλή και

οι 700.000 στην Αργεντινή!

Οι Αραουκάνοι έχουν εκφράσει πολλές φορές την επι-

θυμία τους για αυτονομία και οι μόνοι που τους συμπα-

ραστάθηκαν ήταν οι ...Σουηδοί!

Οι κυβερώντες το ελληνικό κράτος, παρουσιάζουν

“σιγήν ιχθύος” για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύ-

τερα, αλλά όταν σκέφτομαι την ανεξήγητη συμπερι-

φορά τους στο μυαλό μου έρχονται οι στίχοι από ένα

ποίημα, του πάντα επίκαιρου σατυρικού ποιητή, Σουρή: 

Δυστυχία σου Ελλάς

με τα τέκνα που γεννάς,

Ω: Ελλάς ηρώων χώρα

τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα!!!

“Οι Σπαρτιάτες της ...Χιλής!”
Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

«Βγάζει λάδι» τους υπεύθυνους για το

Προσφυγικό, συνυπογράφει 

τις απαράδεκτες αποφάσεις τους

Στον «επιμερισμό» της υποδοχής προσφύγων στάθηκε
ο Αλ. Τσίπρας, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις πραγμα-
τικές αιτίες της προσφυγιάς

Η συστηματική αποφυγή ανάδειξης των αιτιών του προ-

σφυγικού προβλήματος, όπως και της συμμετοχής της

ελληνικής κυβέρνησης σε επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς

σχεδιασμούς που το οξύνουν, χαρακτήρισε την παρέμ-

βαση του πρωθυπουργού στην 4η Στρογγυλή Τράπεζα

της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, με

θέμα: «Παγκόσμια στρατηγική για τον επιμερισμό της ευ-
θύνης για τους πρόσφυγες και τον σεβασμό του διεθνούς
δικαίου».
Παρουσιάζοντας την προσφυγιά και τη μετανάστευση

περίπου ως... φυσικά φαινόμενα, ο Αλ. Τσίπρας έκανε

λόγο για «αιφνίδιες αυξήσεις στις ροές των μετανα-
στών», οι οποίες «προκάλεσαν ανησυχία - αν όχι φόβο -
σε κοινωνίες που έχουν ήδη βιώσει τις επιπτώσεις της οι-
κονομικής κρίσης. Ωστόσο, η άμεση αυτή ξενοφοβική αν-
τίδραση λειτούργησε, πολύ συχνά, ως κέλευσμα να
θυσιαστεί το διεθνές δίκαιο και να επαναπροωθούνται
πρόσφυγες, ακόμα και διακινδυνεύοντας τις ζωές τους
στη θάλασσα. Πολύ συχνά, ο σεβασμός του διεθνούς δι-
καίου θεωρήθηκε πολυτέλεια...»!

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του προβλήματος κι αφήνον-

τας στο απυρόβλητο τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-

σμούς και την καπιταλιστική εκμετάλλευση που το

προκαλούν, ο Αλ. Τσίπρας εστίασε στον «επιμερισμό»

της υποδοχής προσφύγων: «Πολλές φορές», ανέφερε,

«ο επιμερισμός της ευθύνης για τους ανθρώπους που
επιχειρούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις,
απορρίφθηκε ως ευθύνη που βαραίνει μόνο τα κράτη
πρώτης γραμμής (...) Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου
στη διαχείριση της μετανάστευσης, και ο επιμερισμός
της ευθύνης για τους πρόσφυγες, δεν είναι πολυτέλεια.
Ούτε ότι αυτό αποτελεί ευθύνη μόνο των χωρών πρώτης
γραμμής και όσων χωρών βρίσκονται δίπλα σε εστίες
συγκρούσεων».
Φυσικά, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην πολιτική

της Ε.Ε., καταστολής στα σύνορα και επαναπροωθή-

σεων, υπερασπιζόμενος «την καλύτερη προστασία των
συνόρων μας (...) Προς αυτή την κατεύθυνση, θα συστα-
θεί σύντομα από την ΕΕ η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή
και Ακτοφυλακή. Πρέπει να αυξηθεί η διεθνής συνεργα-
σία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή των αν-
θρώπων, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν
απορριφθεί».

Υπερασπίστηκε, παράλληλα, και τη συμφωνία ΕΕ - Τουρ-

κίας, η οποία είχε ως συνέπεια τον εγκλωβισμό δεκάδων

χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα. «Αλλά κανένα από
αυτά τα μέτρα δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του. Χρει-
αζόμαστε μια παγκόσμια, συνεκτική, συλλογική απάν-
τηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης (...) Στην
Ευρώπη εργαζόμαστε ήδη προς αυτή την κατεύθυνση
στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας και στη βάση
άλλων περιφερειακών δράσεων», ανέφερε.

Επανέλαβε βεβαίως τα αιτήματα για αύξηση της οικονο-

μικής και έμψυχης ενίσχυσης χωρών που φιλοξενούν

πρόσφυγες, επανεγκατάσταση και μετεγκατάσταση προ-

σφύγων, αύξηση της αστυνόμευσης στα σύνορα, συνερ-

γασία των ακτοφυλακών κ.ά.

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

To “Πατριωτική Ενωση Ελληνική Λαϊκή Συ-

σπείρωση “ΕΛ.ΛΑ.Σ.” με επιστολή τους

απευθύνονται προς το Υπουργείο Πολιτι-

σμού, όλες τις διευθύνσεις αρχαιοτήτων

και πολιτιστικής κληρονομίας, με θέμα την

κατασκευή ισλαμικού τεμένους στο Βοτα-

νικό. Την επιστολή τους δε κοινοποιούν

πρός όλα τα κόμματα, τον Πρ.τ.Δημοκρα-

τίας τον Πρωθυπουργό και τον Πρ.τ.Βου-

λής, κρούοντας τον κίνδυνο ότι ένα

τέμενος κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης

είναι πρόκληση και ανοίγει την όρεξη

στους μουσουλμάνους να απαιτήσουν πε-

ρισσότερα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πο-

λιτικοί. Είμαστε Έλληνες το γένος και ο

κατά το Σύνταγμα, «κυρίαρχος Λαός».

Έχοντες χρέος προς την Ιστορία μας,

στους εαυτούς μας και στις γενιές που έρ-

χονται τολμήσαμε να υψώσουμε το ανά-

στημά μας στο σύστημα του κατοχικού

ανθελληνισμού και συγκρουόμαστε με τις

δυνάμεις του σκότους που επιδιώκει τον

αφανισμό του Έθνους των Ελλήνων μέσω

της βαρβαρότητας της Ισλαμοποίησης και

της επιβολής της Νέας Τάξης Πραγμάτων

και της Παγκοσμιοποίησης.

Οι υπέρμαχοι της ανεγέρσεως του τε-

μένους επικαλέσθηκαν τις Συνταγματικές

μας διατάξεις περί ανεξιθρησκίας, την Ευ-

ρωπαϊκή Συνθήκη περί προστασίας των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, το Εθνικό Συμφέ-

ρον, το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί την

μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δίχως επί-

σημο τέμενος σε λειτουργία, τις διπλωμα-

τικές σχέσεις της χώρας με τις

μουσουλμανικές χώρες, όπως η Σαουδική

Αραβία, το Κατάρ και άλλες, χώρες στις

οποίες δεν τολμάει να μιλήσει άνθρωπος,

εκεί που στις γυναίκες δεν επιτρέπεται να

φαίνονται ούτε τα μάτια τους και προέβαλ-

λαν ταυτόχρονα τις αξίες της ανοχής, του

ανθρωπισμού, του πολιτισμού και της πο-

λυπολιτισμικής κοινωνίας.

Η κατασκευή όμως τεμένους εντός της

Επικράτειας και πέραν των ορίων της

Θράκης σημαίνει de jure και de facto ανα-

γνώριση ετέρων, αγνώστων το πλήθος,

μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Ατ-

τική ή οπουδήποτε αλλού, οι οποίες μοι-

ραίως θα εγείρουν απαιτήσεις υψώνοντας

τα ουρανομήκη τους «Αλλάχου ακμπάρ»,

προσβάλλοντας έτσι τα συνταγματικά δι-

καιώματα των περιοίκων Ελλήνων και Χρι-

στιανών το θρήσκευμα.

Αν θέλουμε πράγματι την αναβάθμιση

της περιοχής, θα μπορούσαμε στόν χώρο

αυτόν του Ελαιώνα νά μεταφέρουμε τόν

κρυμμένο κάπου στό Ζάππειο ανδριάντα

του μυθικού ήρωα της Επαναστάσεως του

1821 Γεωργίου Καραϊσκάκη, πού ἔδωσε

στόν χῶρο αυτό τήν πρώτη του μάχη στήν

Αττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 6-8 Αυγούστου

1826) καί ο οποίος τήν επόμενη χρονιά

έδωσε τήν ζωή του γιά την ἐλευθερία των

Αθηνών.

Τέμενος, λοιπόν, κάτω από την σκιά

της Ακροπόλεως, εκεί που χύθηκε το αίμα

των γενναίων, που χύθηκε αίμα ελληνικό

για να κρατηθεί η Ακρόπολη, εκεί θα φυ-

τρώσει ένα τέμενος και ο εισερχόμενος

στήν Αθήνα μέσω της Ιεράς Οδού καί της

Λεωφόρου Καβάλας, πρώτα θα βλέπει τό

τέμενος καί μετά τήν Ακρόπολη; Ποιά εν-

τύπωση θά προκαλεί στόν ξένον επισκέπτη

όταν θά βλέπει στίς πύλες των Αθηνών τό

συναθροισμένο πλήθος των μουσουλμά-

νων;

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ διά της παρούσης προς

πάσαν κατεύθυνση ότι, κάθε πολιτική  ή

νομική ή και ηθικολογούσα ή διεθνολο-

γούσα υπεκφυγή, κωλυσιεργία, αναβλητι-

κότητα ή κακή επιλογή θα προσκρούει

πάντοτε στον υπέρτατο νόμο του Εθνικού

Συμφέροντος και θα έχει ως αδυσώπητο

κριτή, την ρήση «εις οιωνός άριστος, αμύ-

νεσθαι περί Πάτρης».

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»

Εκ της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οδυσσέας Τηλιγάδας               

Θεόδωρος Δάλμαρης               

Στέργιος Σμυρλής          

Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε δη-

μοσιεύσει επιστολή αναγνώστριας, που

επεσήμαινε ότι πρέπει να καθαρίζονται

τα φρεάτια και δεν πλένονται οι κάδοι

απορριμμάτων με αποτέλεσμα να γίνον-

ται εστίες μόλυνσης και κουνουπιών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απαντάει

στην επιστολή. Εκείνο που πρέπει να

επισημάνουμε όμως είναι, εφόσον δεχό-

μαστε την καλή του προαίρεση, ότι οι

κάδοι δεν πλύθηκαν στις γειτονιές της

Κάτω Βούλας ούτε μία φορά. Γιατί και με

τα γραφόμενά σας κε Αντιδήμαρχε,

κάθε 20 ημέρες θα έπρεπε να ανακυκλώ-

νεται το πλύσιμο των κάδων κάτι βε-

βαίως που δεν γίνεται, γι’ αυτό με τη

δημοσίευση της επιστολής, δεχθήκαμε

τηλεφωνήματα για το θέμα, από την πε-

ριοχή της Βούλας πολλά και από τη Βάρ-

κιζα.

Αγαπητή “Εβδόμη”,

στο τελευταίο φύλλο σας  Νο 950 της

17.09.2016 (σελίδα 11), φιλοξενήσατε

επιστολή συμπολίτου μας  που αναφερό-

ταν σε δύο θέματα της αρμοδιότητός μου.

Το 1ο αφορούσε  τα  φρεάτια (υποθέτω  τις

σχάρες)  ομβρίων.  Παρακαλώ  πολύ  ενη-

μερώστε  τον αναγνώστη σας, πως  τα

φρεάτια εσωτερικώς, δηλαδή κάτω από τις

σχάρες, καθαρίζονται ανελλιπώς κάθε

χρόνο από εργολαβίες  που συνάπτει ο

Δήμος με αντιστοίχους επιχειρηματίες

του  χώρου  και  που  σχέση  έχει  με  την

Τεχνική Υπηρεσία. Το  σκέλος που αφορά

τις σχάρες, το διαχειρίζεται  ο  τομεύς της

καθαριότητος, με καταγεγραμμένες όλες

τις  σχάρες ομβρίων του Δήμου μας  ψη-

φιακά, προ,  μα   και  μετά  από  κάθε  βρο-

χόπτωση, καθαρίζονται   ενδελεχώς και

αυτό  διαπιστώνεται  εύκολα,  από  οποι-

ονδήποτε  καλής  προαιρέσεως  συμπολίτη

μας. 

Πάντως, εάν ο οιοσδήποτε διαπιστώσει

φραγμένο, ή ημιφραγμένο φρεάτιο ομ-

βρίων   σε  κάθε  σημείο  της  πόλης μας,

τον  παρακαλώ  να  μας ενημερώσει και

του εγγυώμαι πως,  την επόμενη ώρα θα

έχει αποφραχθεί.

Το 2ο  αναφορικά με το πλύσιμο των

κάδων, αναγνωρίζουμε ότι όντως υπάρχει

πρόβλημα.

Χρειαζόμεθα όμως την επιείκειά σας και

αυτό γιατί; διότι ο Δήμος μας, καλύπτει τις

ανάγκες καθαριότητος των συμπολιτών

μας,  με  δίκτυο  3.500 κάδων  απορριμμά-

των   και 1.100 κάδων  ανακυκλώσεως. Το

δίκτυο εξυπηρετείται  από  25  απορριμμα-

τοφόρα   και  2 ειδικά   οχήματα  πλυσίμα-

τος  κάδων. Και  τα   δύο καδοπλυντήρια,

με καυτό νερό  και  με οικολογικά  απορ-

ρυπαντικά, πλένουν καθημερινά 160-180

κάδους.

Δεδομένων δε των περιορισμών που

έχουν επιβληθεί  στην  πρόσληψη  προσω-

πικού, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που

ανθρωπίνως μπορεί να γίνει.

Ζητώ από όλους τους συμπολίτες  μας  την

κατανόησή τους και  τους  παρακαλώ  να

μας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσουμε την

ρύπανση  των κάδων, άρα και τις όποιες

οσμές, με το να ρίχνουν τα απορρίμματά

τους  στους  κάδους, σε σακκούλες  που

θα  δένουν  τα κορδόνια  τους  και θα απο-

φεύγουν την εναπόθεση χύδην, σκουπι-

διών, που τελικά αυτοί είναι  που

δημιουργούν το πρόβλημα. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατα-

νόηση.

Το τηλέφωνό μου πάντα στην διάθεση των

συμπολιτών μας. 

Ο Αντιδήμαρχος Διαχειρ. Απορριμμάτων,

Ανακύκλωσης & Πυρασφάλεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΛΑΤΩΝΟΣ  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»

«Κατασκευή ισλαμικού τεμένους στον Βοτανικό»

Καθαρισμός φρεατίων & πλύσιμο κάδων



Ολοκληρώθηκε  το τριήμερο εκδηλώσεων μνήμης (9-

11/9/16) για το Μικρασιατικό Ελληνισμό με τίτλο, «Η Μικρά
Ασία της καρδιάς μας», που διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης και ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολι-

τισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ), για 2η

συνεχή χρονιά. 

Το τριήμερο περιελάμβανε  συναυλίες, χορευτικά και θεα-

τρικά δρώμενα,  ενημερώσεις μέσα από ομιλίες, αφηγήσεις

και οπτικοακουστικό υλικό για το δράμα των προσφύγων

της Μικρασιατικής καταστροφής.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με εγκαίνια της έκθεσης φωτο-

γραφίας με τίτλο: «Σμύρνη Αγαπημένη Πόλη – Πόλη Μαρ-
τυρική». Η Σμύρνη πριν και μετά την καταστροφή. Ένα

φωτογραφικό οδοιπορικό, με επιμέλεια, του Στέφανου Χα-

τζηστεφάνου.  

Η ημέρα περιελάμβανε ακόμη: 

― εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Βούλας με τίτλο

«Ημέρα Μνήμης – Αφιέρωμα στις Αλησμόνητες Πατρίδες».
― θεατρικό δρώμενο από την εθελοντική θεατρική ομάδα

του Δήμου, με θέμα, «Στη νέα πατρίδα…», σε κείμενα και

σκηνοθεσία Μενέλαου Ντάφλου. 

― Ομιλία του Δρ. Σταύρου Ανεστίδη, ιστορικού και εκπρό-

σωπου του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, με θέμα την

εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα,

τα επιτεύγματα και τις αντινομίες αυτής της τραυματικής

διαδικασίας.

Της ομιλίας  ακολούθησε προβολή από το ιστορικό- οπτι-

κοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ και η εκδήλωση ολοκληρώ-

θηκε με αφήγηση καταγεγραμμένων μαρτυριών και λογο-

τεχνικών αποσπασμάτων από το Γρηγόρη Βαλτινό και την

Νατάσα Κουρεντζή, με μουσική επένδυση καθώς και συναυ-

λία από το συγκρότημα «Smyrna» με σκοπούς και τραγού-

δια από τη Σμύρνη έως την Καππαδοκία και την

Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχαν με τα χορευτικά τους τμή-

ματα ο Λαογραφικός Όμιλος Βάρης «Σεμέλη» και ο Επιμορ-

φωτικός Σύλλογος Βάρης.

Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη

συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με τίτλο «Άσε με πάλι να
σου πω», ο οποίος με το συγκρότημά του, παρουσίασε τρα-

γούδια από τον ιστορικό δίσκο «Μικρά Ασία» που κυκλοφό-

ρησε το 1972 καθώς και μέρος του προγράμματος της

τελευταίας ευρωπαϊκής περιοδείας του, με σταθμούς τα

ωραιότερα τραγούδια από τη συνεργασία του με τους με-

γάλους Έλληνες συνθέτες. 

Μαζί του επί σκηνής είναι η Ασπασία Στρατηγού, μια από

τις ωραιότερες φωνές της γενιάς της, η οποία ταξιδεύει με

τον Γιώργο Νταλάρα σ’ όλες τις μεγάλες σκηνές του κό-

σμου, μαζί με μια ορχήστρα με εξαίρετους σολίστες μουσι-

κούς.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν της Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου,

με την επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της Μικρασιατι-

κής καταστροφής, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Γλυφάδας κ.Παύλου και την κατάθεση στε-

φάνου στο «Μνημείο της Ιωνίας», που βρίσκεται μέσα στο

πάρκο του Αγ. Ιωάννη.

«Η Μικρά Ασία της καρδιάς μας» - Τριήμερο Εκδηλώσεων στη Βούλα

Η πρόκληση...

Η παραφωνία στο τριήμερο των εκδηλώ-

σεων των 3Β, ήταν η βράβευση του

ΣΑΑΚ* Βούλας από το δήμαρχο Γρηγόρη

Κωνσταντέλλο, με μια πλακέτα που παρέ-

λαβε ο πρόεδρος του ΣΑΑΚ και αντιδή-

μαρχος Δημοσθένης Βαμβασάκης.

Η βράβευση έγινε γιατί ο ΣΑΑΚ δώρησε

μία έκταση για να γίνει σχολικό συγκρό-

τημα, όπως σημειώνουν, σε δελτίο τύπου:

«τα μέλη του ΣΑΑΚ, σε γενική συνέλευσή
τους, με ομόφωνη απόφαση, δώρισαν στο
Δήμο έκταση 8,5 στρεμμάτων αξίας περί-
που 9 εκ. ευρώ για να δημιουργηθεί εκεί
μεγάλη σχολική μονάδα με το όνομα
«Μικρή Ασία». 

* Ο ΣΑΑΚ (Συνεταιρισμός Αποκατάστα-

σης Ακτημόνων Καλλιεργητών), δημιουρ-

γήθηκε όταν εγκαταστάθηκαν 44

οικογένειες από τη Μικρά Ασία (Σμύρνη,

Τσεσμέ Αλάτσατα κ.ά) στη Βούλα. Από

την κεντρική διοίκηση - τότε - τούς παρα-

χωρήθηκε η σημερινή συνοικία Πολιτεία

(η περιοχή γύρω από την κεντρική πλα-

τεία της Βούλας) για να δημιουργήσουν

οικισμό και τα πεδινά δόθηκαν “ΚΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ” για κτηνοβοσκή και αγροτική

καλλιέργεια, ενώ τα ορεινά για ρητινο-

συλλογή, αφού όλο το σημερινό Πανό-

ραμα ήταν ένα πυκνότατα πευκοδάσος.

Για το τί έπρεπε να γίνει το ανέφερε άλ-

λωστε και  ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλ-

λος στην σύντομη ομιλία του, «αυτές εδώ
οι γύρω εκτάσεις θα έπρεπε να καλλιερ-
γηθούν, αλλά οι 44 οικογένειες τότε
είπαν ότι “όχι η πόλη πρέπει να έχει ζωή
και τα παρέδωσαν όλες αυτές τις εκτά-

σεις για να φτιαχτεί ο πολύ μετέπειτα
εξαιρετικός εξοχικός οικισμός της Βού-
λας και η σύγχρονη πόλη που ζούμε σή-
μερα”. Αυτή η προσφορά δεν σταμάτησε
μέχρι σήμερα...»
Δεν τους δόθηκε ιδιοκτησία στα πεδινά

και ορεινά, παρ’ όλα αυτά έγιναν ιδιοκτή-

τες με τεράστιες περιουσίες, πούλησαν

και ακόμα σήμερα κατέχουν μεγάλο

τμήμα της Βούλας οι κληρονόμοι:

Πώς; Με το λαδοτύρι και ό,τι άλλο, κατά-

φεραν να ψηφιστεί νόμος στη Βουλή να

μπορούν να μεταβιβάζονται σε Συλλό-

γους Δωδεκανησίων. Ετσι άρχισε να που-

λιέται το δάσος και τα πεδινά βεβαίως,

χωρίς να αφήσουν ούτε έναν πόντο γης

για δρόμους, πλατείες, σχολεία, εκκλη-

σίες κ.λπ. Στη συνέχεια άρχισε να ...αρ-

πάζει φωτιά το δάσος! Ηρθε η πρώτη,

ακολούθησε η δεύτερη και έγινε κρανίου

τόπος ο κρεμασμένος λαγός (το σημερινό

Πανόραμα) και ήρθε η οικοδόμηση για να

γίνει αυτό το σημερινό έκτρωμα - Πανό-

ραμα. 

Ε, είναι πρόκληση σήμερα οι ίδιοι να αυ-

τοβραβεύονται γιατί το «πευκοβρυθές

προάστιο των Αθηνών», όπως γράφει η

εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη έγινε κρανίου

τόπος και  παραχωρούν έναν χώρο που

δεν τους ανήκει για δημιουργία σχο-

λείου, την οποία κοστολογούν και με 9

εκατ. ευρώ! Μάλιστα έναν χώρο που διεκ-

δικείται στα δικαστήρια από άλλον κά-

τοχο και έχει κερδίσει δίκες!

Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε

για σκοινί.

Πού είναι ο ΣΑΑΚ σήμερα; Εχει δημιοσι-

εύσει ποτέ κανέναν ισολογισμό, καμμία

Γενική Συνέλευση;;; τα πεπραγμένα τους!  
Αννα Μπουζιάνη

Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε τη

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό ξενο-

δοχείο της Αθήνας για τη διοργάνωση του

Ημιμαραθωνίου «Poseidon Challenge», ο

οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτω-

βρίου στο νοτιότερο άκρο της Αττικής, το

Σούνιο.

Πρόκειται για τον 1ο Αγώνα Δρόμου «Posei-

don Challenge», που διοργανώνεται υπό την

αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του

Δήμου Λαυρεωτικής, του www.visitgreece.gr,

του Κέντρου Διεθνούς Ολυμπιακής Εκεχει-

ρίας, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών

και του Αθλητικού Συλλόγου Ποσειδώνας

Λαυρεωτικής και Μεσογαίας. Ένα νέο ημι-

μαραθώνιο που έρχεται για να αλλάξει τα

δεδομένα, όχι μόνο της Αττικής αλλά ολό-

κληρης της Ελλάδας σε μία μοναδικής ομορ-

φιάς διαδρομή, όπου η αρχαία ιστορία

συναντά τον πλούτο της φύσης, το απέ-

ραντο γαλάζιο της θάλασσας και τον ηλιό-

λουστο ουρανό του Σουνίου.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες 21,1 χι-

λιομέτρων (ημιμαραθώνιος με πιστοποίηση

ΑIMS), 10 χιλιομέτρων και το Fun Run 2 χι-

λιομέτρων, με το μεγαλύτερο μέρος των

διαδρομών να ακολουθεί την παραλιακή οδό

και να προσφέρει υπέροχη θέα στον Ναό

του Ποσειδώνα και τη θάλασσα. Ο Ημιμαρα-

θώνιος «Poseidon Challenge» θα ενώσει δυο

σπουδαία μνημεία πολιτιστικής κληρονο-

μιάς, τον Αρχαίο Ναό του Ποσειδώνα και το

Αρχαίο Θέατρο του Θορικού, το αρχαιότερο

θέατρο στον ελλαδικό χώρο. 

Εκτός από τον δρομικό-αγωνιστικό χαρα-

κτήρα, θα υπάρξουν πλούσιες πολιτιστικές

εκδηλώσεις την παραμονή του γεγονότος,

την ημέρα του αγώνα καθώς και δυνατότητα

συμμετοχής σε άλλες δραστηριότητες που

προσφέρονται στην περιοχή με προνόμια

(υποβρύχιες δραστηριότητες, ξεναγήσεις σε

σπηλιές, επίσκεψη στους αρχαιολογικούς

χώρους).

Στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκαν εκ μέ-

ρους της Περιφέρειας Αττικής ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημ.

Λουκάς. 

Ο Π. Φιλίππου δήλωσε ότι η νέα διοίκηση της
Περιφέρειας, στηρίζει τις προσπάθειες που
συμβάλλουν στην πολιτιστική και αθλητική
αναβάθμιση της περιοχής και υλοποιεί σχε-
τικά προγράμματα σε συνεργασία με τους
δήμους και πολιτιστικούς – αθλητικούς φο-
ρείς όλης της Αττικής. Για τον λόγο αυτό
έθεσε υπό την αιγίδα της και αυτή την πρω-
τοβουλία με την ελπίδα να γίνει θεσμός για
την Ανατολική Αττική. 

Ημιμαραθώνιoς Poseidon Challenge στη

«σκιά» του Ναού του Ποσειδώνα
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Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, με την παραχώρηση της δι-

οίκησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του

παραλιακού μετώπου από το Ελληνικό Δημόσιο στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ικανοποιήθηκε ένα

αίτημα 40 ετών των κατοίκων και των διοικήσεων της

περιοχής. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέ-

κτησε τον πρώτο λόγο στη διαχείριση του παραλιακού

του μετώπου, κάτι που είχε χάσει εδώ και κάποιες δε-

καετίες με τις παρεμβάσεις της κεντρικής Διοίκησης.

Γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι η παραλία (όσον αφορά

τη Βούλα) ανήκε στην τότε Κοινότητα Βούλας, την

οποία μίσθωσε μέρος της για «λαϊκά Λουτρά» επί κυ-

βερνήσεως Μεταξά και σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβει

έχασε την διαχείριση και την κυριότητα!!!

Με δελτίο Τύπου ο Δήμαρχος των 3Β μας ενημερώνει

ότι παραχωρήθηκε το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο 3Β,

όπου περιλαμβάνονται και οι παραλίες της Βάρκιζας και

της Βουλιαγμένης.

Γράφει σχετικά ο δήμος:  

Η προσπάθεια της σημερινής Δημοτικής Αρχής ξεκίνησε

τον Δεκέμβριο του 2014, όταν σε συνεργασία με την Πε-

ριφέρεια Αττικής, ο Δήμος διοργάνωσε μια μεγάλη διη-

μερίδα με τίτλο «Οι παραλίες στους Δήμους». Εκεί, ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, ένωσε τη φωνή του με αυτήν της  Πε-

ριφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου και του Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρου Φιλίππου,

τονίζοντας την αναγκαιότητα, αλλά και τα πολλαπλά

οφέλη της διαχείρισης του παραλιακού μετώπου, από

την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έκτοτε έτρεξε πολύ νερό στo αυλάκι, έγιναν περισσό-

τερες από είκοσι συναντήσεις μεταξύ των υπηρεσιακών

παραγόντων του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής με

τους επικεφαλείς της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ και των αρμο-

δίων υπουργείων, για να αντιμετωπιστούν τα διαδικα-

στικά, νομικά και τεχνικά θέματα της παραχώρησης, ενώ

παράλληλα οι πολιτικοί επικεφαλής των εμπλεκομένων

οργανισμών συζητούσαν τους όρους της με στόχο την

καλύτερη αξιοποίηση των χώρων προς όφελος της ποι-

ότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και της οικονομικής

τους αυτοτέλειας. 

Μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την ΕΤΑΔ και πριν τη

λήψη της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. της εταιρείας

τουριστικών ακινήτων, εντάχθηκαν στην προσπάθεια και

οι όμοροι δήμοι Γλυφάδας και Αλίμου που επίσης διεκ-

δικούσαν παραλιακές εκτάσεις και τελικά σήμερα, όλοι

μαζί γιορτάζουμε την ευτυχή κατάληξη.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος, μετά τη συνάντηση των τριών δημάρ-

χων με τον Υπουργό Επικρατείας, Αλέκο Φλαμπουράρη,

τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γιάννη Μπαλάφα, τον Πρό-

εδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιου Πιτσιόρλα και τον Πρόεδρο

της ΕΤΑΔ, Γιώργου Τερζάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ευ-

χαρίστησε την κυβέρνηση για την αποφασιστικότητα και

αποτελεσματικότητα που επέδειξε σε ανταπόκριση και

αφουγκραζόμενη τα δίκαια αιτήματα του Δήμου. Παράλ-

ληλα ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα

Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής,

Πέτρο Φιλίππου για τη συμβολή τους στη διεκδίκηση και

την ευτυχή κατάληξη του θέματος, τις διοικήσεις της

ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ και τέλος το σύνολο των υπηρε-

σιακών παραγόντων του Δήμου και της ΕΤΑΔ οι οποίοι

εργάστηκαν ακατάπαυστα επί δεκαοχτώ μήνες για τη

σημερινή ευτυχή κατάληξη. 

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, το Δημοτικό

Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα συνεδριά-

σει με θέμα την αποδοχή της παραχώρησης του παρα-

λιακού μετώπου. 

Μένει να δούμε τη Δευτέρα τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις της παραχώρησης και αν αυτό είναι προς όφελος

του λαού και της κοινωνίας γενικότερα.

Οι παραλίες στους Δήμους
Παραχώρηση 450 στρ. παραλιακού μετώπου

στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και 3Β

Oι Δήμαρχοι των Μεσογείων Αττι-

κής, Δημήτριος Ν.Κιούσης Κρωπίας,

Σωτήρης Μεθενίτης Μαρκοπούλου

Μεσογαίας, Σπυρίδων Στάμου, Παι-

ανίας-Γλυκών Νερών, Δημήτριος

Σπ.Μάρκου, Σπατών-Αρτέμιδας, Βα-

σίλειος Πιστικίδης Ραφήνας-Πικερ-

μίου είχαν την Πέμπτη 15

Σεπτεμβρίου 2016 συνάντηση

με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ

(Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Περιουσίας του Δημοσίου)

Στέργιο Πιτσιόρλα με αντικεί-

μενο το αίτημα για τα αντι-

σταθμιστικά οφέλη από την

αξιοποίηση της εκτάσεως του

τέως Αεροδρομίου του Ελληνι-

κού. Σε συνέχεια της πρωτο-

βουλίας τους  παρέστησαν και

τοποθετήθηκαν στη ΔΙΑΡΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟ-

ΘΕΣΕΩΝ και τη ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ – αν και

προσκλήθηκαν λίγη ώρα πριν την

έναρξη των εργασιών της- με θέμα

την «επεξεργασία και εξέταση του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οι-
κονομικών “Κύρωση της από
14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλη-
σίας Μετοχών για την απόκτηση του
100% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε και της από
19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβα-

σης και ρύθμιση λοιπών συναφών
θεμάτων». 

Οι Δήμαρχοι των Μεσογείων θέτουν

από κοινού με επιτακτικό τρόπο το

ερώτημα προς τα μέλη της Κυβερ-

νήσεως και προς τα μέλη του Κοινο-

βουλίου (ιδίως προς τους βουλευτές

της εκλογικής Περιφέρειας Αττικής)

«εάν προτίθενται να περιλάβουν
στο εν λόγω νομοσχέδιο ειδική
πρόβλεψη αντισταθμιστικών οφει-
λών από την αξιοποίηση της εκτά-

σεως του τέως Αεροδρομίου
του Ελληνικού προκειμένου να
δημιουργηθούν στα Μεσόγεια
σύγχρονες υποδομές και δί-
κτυα ποιότητας ζωής, όπως
προέβλεπε ο νόμος 2338/1995
με τον οποίο κυρώθηκε η αρ-
χική σύμβαση παραχώρησης
του Αεροδρομίου “ΕΛ. ΒΕΝΙ-
ΖΕΛΟΣ”.

Η κοινωνία των Δήμων μας
αναμένει σαφή απάντηση και δέ-
σμευση προκειμένου να διαπιστώσει
την ύπαρξη στοιχειώδους αξιοπι-
στίας και συνέπειας εκ μέρους της
κεντρικής διοίκησης».

Οι Δήμαρχοι των Μεσογείων στο ΤΑΙΠΕΔ 

για για τα αντισταθμιστικά του αεροδρομίου
Τους θυμήθηκε η κεντρική Διοίκηση στο παρά πέντε της υπογραφής μεταβίβασης του αεροδρομίου Ελληνικού!
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ΙΠΠΑΡΧΙΑ Η ΜΑΡΩΝΙΤΙΣ
(350-280)

Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Η ΑΝΤΙΚΟΜΦΟΡΜΙΣΤΡΙΑ

«Ἱππαρχίᾳ»

«Οὐκ ἀπό τοῦ ἀδιαφορεῖν περί πάντα κυνικήν τήν
φιλοσοφίαν ἡµῶν ἐκάλεσαν ἀλλ᾽ἀπό τοῦ
σφοδρῶς ὑποµένειν τά ἄλλοις διά µαλακίαν ἤ
δόξαν ἀνυποµόνητα, ὥστε διά τοῦτο καί οὐ διά τά
πρῶτα κεκλήκασι κύνας ἡµᾶς. Μένε οὖν καί συγκύ-
νιζε (οὐ γάρ ἔφυς χείρων ἡµῶν· οὐδέ γάρ αἱ κύνες
τῶν κυνῶν) ἵνα σοι γένηται καί ἀπό τῆς φύσεως
ἐλευθερωθῆναι, ὥστε ἀπό τοῦ νόµου ἤ διά κακίαν
πάντες δουλεύουσιν».

(Επιστολές Κράτητος, επιστολή, 29, 1, 1)

«Προς την Ιππαρχίαν»

(= ονόμασαν την φιλοσοφίαν μας “κυνική” όχι επειδή

αδιαφορούμε για όλα τα πράγματα, αλλά επειδή υπομέ-

νουμε με καρτερικότητα τα αφόρητα / ανυπόφερτα από

τους άλλους εξαιτίας της μαλθακότητάς τους και της πρό-

ληψης / εικασίας τους, με συνέπεια γι’ αυτό το λόγο και

όχι για τα πρώτα μάς έχουν ονομάσει “κύνας”.

Μείνε σταθερή και να αισθάνεσαι το ίδιο “κυνική” (γιατί

δεν είσαι κατώτερη / υποδεέστερη από μας· γιατί ούτε και

οι θηλυκές σκύλες είναι κατώτερες των αρσενικών σκύ-

λων) για να μπορέσεις να απελευθερωθείς και από τη

φύση, γιατί όλοι αναγκάζονται να είναι δούλοι από το

νόμο ή από αδυναμία / δειλία).

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την Φιλόσοφο Υπατία (370-

415/6), τη “Γεωμετρική”, τη Νεοπλατωνική Αστρονόμο και

Μαθηματικό, διευθύντρια της Νεοπλατωνικής Σχολής

στην Αλεξάνδρεια, την κόρη του Μαθηματικού και Αστρο-

νόμου Θέωνα του Αλεξανδρέως (335-405), την Πρόδρομο

του Διαφωτισμού, που έπεσε θύμα του θρησκευτικού φα-

νατισμού και της μισαλλοδοξίας των Παραβολάνων*, ομά-

δας νεαρών στρατολογημένων από τον Πατριάρχη

Κύριλλο της Αλεξανδρείας.

«ἀποδύσαντές τε τήν ἐσθῆτα, ὀστράκοις ἀνεῖλον καί με-
ληδόν διασπάσαντες, ἐπί τόν καλούμενον Κιναρῶνα τά
μέλη συνάραντες πυρί κατηνάλωσαν».
(Σωκράτης ο Σχολιαστικός*, 380-440 “Εκκλησιαστική Ιστορία”, βι-

βλίο 7ο, κεφ. 15, 19, και στην Ελληνική Πατρολογία (Patrologiae

Graecae του J.P. Migne στον τόμο 67).

[= αφού ξέσχισαν τα ρούχα της, την απογύμνωσαν, την

έγδαραν ζωντανή με θαλασσινά όστρακα (πίννες) και αφού

τη διαμέλισαν έσυραν τα μέλη της σε ολόκληρη την πόλη,

τα κάψανε στην πυρά έξω από την Αλεξάνδρεια στη θέση

Κιναρώνα]. Η Κινάρα = αγκινάρα, Κιναρώνας = ο αγκιναρόλοφος.

Η ημερομηνία του τραγικού θανάτου της Υπατίας, είναι

η 8η Μαρτίου, ημέρα που καθιερώθηκε διεθνώς ως “Παγ-

κόσμια Ημέρα της γυναίκας. Τί σύμπτωση!!!

Λίγοι όμως γνωρίζουν σήμερα την ΙΠΠΑΡΧΙΑ

Εμείς χωρίς να υποτιμούμε την επιστημοσύνη και το έργο

της Νεοπλατωνικής Υπατίας, που θεωρείται η Πρώτη γυ-

ναίκα φιλόσοφος της μεταχριστιανικής εποχής, θεωρούμε

ως “Πρώτη Κυρία” της Φιλοσοφίας την Ιππαρχία και γι’ αυτό

τοποθετούμε χρονολογικά τη Γυναικεία Φιλοσοφία κατά

επτακόσια είκοσι χρόνια νωρίτερα (370 μ.Χ. + 350 π.Χ.).

Την πρώτη κυνική γυναίκα φιλόσοφο (Ιππαρχία, 350-280)

από τη Μαρώνεια της Θράκης αδελφή του Μητροκλή και

σύζυγο του Κράτη του Θηβαίου, ενός από τους σημαντι-

κότερους εκπροσώπους της κυνικής σχολής. 

Βιογραφικές πληροφορίες ελάχιστες, αντλούμε από το

Διογένη Λαέρτιο, το έργο του “Βίοι Φιλοσόφων” καθώς

στο 6ο βιβλίο αφιερώνει τρεις παραγράφους (96-98) για

τη φιλόσοφο. Άλλες αναφορές για την Ιππαρχία βρί-

σκουμε στο λεξικό Σούδα, όπου της αποδίδονται κάποιες

φιλοσοφικές πραγματείες και μερικές επιστολές προς τον

Θεόδωρο τον Άθεο, τον Κυρηναϊκό φιλόσοφο καθώς και

μερικές επιστολές του συζύγου της Κράτη προς αυτήν. 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με τις ρίζες της να ξε-

κινούν από τις διαμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του

20ού αιώνα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώ-

ματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας και το δικαίωμα

ψήφου, καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας

Σοσιαλίστριας Κλάρας Ζέτκιν, εορτάστηκε για πρώτη

φορά το 1911 και θεσμοθετήθηκε ως επίσημη εορτή το

1977 από τον ΟΗΕ.

Θα πρέπει κάποτε να χυθεί ά-πλετο (άφθονο, αποκαλυ-

πτικό) φως στο ά-πλυτο (βρώμικο, σκοτεινό) φως που

έχουν ρίξει οι επιστημονολογούντες και σε διατεταγμένη

/ “διαταραγμένη” υπηρεσία τελούντες δυσφημίζοντας τον

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Η γυναίκα δεν βγήκε στην αγορά εργασίας μετά τη βιο-

μηχανική επανάσταση, όπως εσφαλμένως διδάσκεται.

Ήδη από την Ομηρική εποχή η γυναίκα εργαζόταν μέσα

στο σπίτι στη μαζική παραγωγή υφαντών και κεντημάτων.

Τα υπερώια (το ανώγειο / το πάνω πάτωμα) ήταν εργαστή-

ρια βιοτεχνικής παραγωγής υφασμάτων (κλωστοϋφαν-

τουργεία) όπου οι γυναίκες παρήγαγαν έργο.

Η γυναίκα δεν ήταν αιχμάλωτη της κοινωνίας, η ίδια με

τη θέση και τη στάση της αιχμαλώτιζε την κοινωνία. Σε

αντίθεση με τους συμβατικούς θεσμούς και της τεχνητές

κοινωνικές συμβατικότητες το να κρύβεται κάποιος καθ’

οιονδήποτε τρόπο για τον “Κυνικό” αποτελεί όνειδος,

επειδή καταδεικνύει φοβικότητα, υποκρισία και αρρωστη-

μένη μυστικοπάθεια. Η Ιππαρχία ήταν τρελά ερωτευμένη

με το ελεύθερο πνεύμα και τις φιλοσοφικές ιδέες του

Κράτη, που ούτε ο τρόπος ζωής του την ένοιαζε, ούτε η

ασχήμια, ούτε η καμπούρα του. Δέχτηκε να μοιραστεί τη

ζωή της μαζί του. Φόρεσε ανδρικά ρούχα, όμοια με του

Κράτη, ζούσαν όπου εύρισκαν ακόμη και μέσα σε πιθάρια,

όπως ο Διογένης ο Κύων, και συνουσιαζόταν μαζί του

ελεύθερα στο δρόμο, ως πρόδρομος της σεξουαλικής

απελευθέρωσης και του γυμνισμού, ακολουθώντας ένα

ιδιαίτερο πρωτοποριακό τρόπο ζωής ακόμα και για τα ση-

μερινά δεδομένα. Ο ίδιος ο Κράτης ονόμασε το γάμο τους

“Κυνογάμια”, αφού δημοσίως συνουσιαζόταν μαζί της και

τέλεσε τα “κυνογάμια” στην Ποικίλη Στοά.

Η Ιππαρχία αποποιήθηκε την περιουσία της, αρνήθηκε τον

αριστοκρατικό, πολυτελή βίο της και απέρριψε την κοινω-

νική της θέση. Η ρηξικέλευθος γυναίκα Ιππαρχία χάραξε

νέους δρόμους αντιπαραδοσιακούς, (υποτίμησε, εξευτέ-

λισε) στην πράξη, γιατί απέρριψε τόσο την κοινωνική της

θέση όσο και την ίδια την κυνική παράδοση, αφού ο γάμος

δεν ταίριαζε ούτε στον Κυνικό ούτε στο Στωικό φιλόσοφο.

Εγκυμοσύνη - Τοκετός - Ανατροφή τέκνων

Γέννησε χωρίς πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Ο τοκετός της ήταν εύκολος και ανώδυνος, γιατί συνέχιζε

να αθλείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Χρη-

σιμοποιούσε το καύκαλο μιας χελώνας για κούνια του

μωρού, κρύο νερό για το μπάνιο του και συνέχισε την προ-

σκόλληση σε αυστηρή δίαιτα.

Η αντιπαράθεσή της με τον Θεόδωρο τον Άθεο

Ο Θεόδωρος είχε αμφισβητήσει την παρουσία της σε ένα

Συμπόσιο από τα πολλά που συμμετείχε μαζί με τον

Κράτη. Η απόρριψη των παραδοσιακών προσδοκιών για

γυναίκες από την Ιππαρχία την καθιστούσε άκρως ριζο-

σπαστική, πρωτοποριακή, αντισυμβατική. Κατά τη διάρ-

κεια του Συμποσίου η Ιππαρχία αποστόμωσε τον Θεόδωρο

με τον παρακάτω συλλογισμό: «αν ο Θεόδωρος έκανε κάτι

με το οποίο δεν θα αδικούσε κανέναν, και η Ιππαρχία κά-

νοντας το ίδιο, κανέναν δεν θα αδικούσε. Ο Θεόδωρος λοι-

πόν κτυπώντας τον εαυτό του, δεν αδικεί κανέναν. Άρα και

η Ιππαρχία κτυπώντας τον Θεόδωρο, κανέναν δεν αδικεί. 

Ο Θεόδωρος αμήχανος και ανήμπορος να απαντήσει με

το κατάλληλο επιχείρημα, αντέδρασε επιπόλαια και βίαια

προσπαθώντας να της αφαιρέσει τον κυνικό μανδύα,

εκείνη αντέδρασε χωρίς φόβο και ταραχή, όπως είναι φυ-

σιολογικό σε μια γυναίκα, μένοντας σταθερή στην κυνική

αρχή της αναίδειας και της αναισχυντίας.

Η Ιππαρχία από το 326 που παντρεύτηκε τον Κράτη μέχρι

το θάνατό του 288/285, είχε μια μακροχρόνια συναρπα-

στική κοινή ζωή. Η ίδια συνέχισε την ασυμβίβαστη ζωή της

μέχρι που πέθανε. Μετά το θάνατό της - πέθανε σε βαθειά

γεράματα και τάφηκε στη Βοιωτία - τιμήθηκε εξαιρετικά

από την ίδια Αθηναϊκή κοινωνία που την είχε παρεξηγήσει

και απορρίψει εν ζωή. 

Την Ιππαρχία ποσώς την ενδιέφερε, έζησε μια ζωή όπως

η ίδια ήθελε - πράγμα πολύ δύσκολο στην εποχή μας -

αποποιούμενη την αριστοκρατική της καταγωγή και τα

πλούτη της οικογένειάς της. Σήμερα όλα τα δημοκρατικά

καθεστώτα έχουν υιοθετήσει τα υπέρτατα ιδανικά της κοι-

νωνικής ισότητας και αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δι-

καιωμάτων και της αγάπης για την ανθρωπότητα που με

τόσο πάθος υπερασπίστηκαν ο Κράτης και η Ιππαρχία.

Ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά της θα είναι να

αποδοθεί το όνομά της σε μία οδό.

* Σωκράτης ο Σχολαστικός: ιστορικός της χριστιανικής εκκλησίας

του 5ου αι., σύγχρονος του Σωζομενού και του Θεοδώρητου του

Κύρου, συνεχιστής του έργου του Ευσεβίου, αναφέρεται στα γεγο-

νότα από τον Μέγα Κωνσταντίνο μέχρι το 439 μ.Χ.

* Παραβολάνοι = οι τολμητίες, οι επικίνδυνοι. Παράβολος = ο παρά-

τολμος, ο επικίνδυνος.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γυναικο-κρατίας

Φιλο -γυνισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Γυναικο-δουλείας
Μισο-γυνισµοῦ

παύεσθαι
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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

Νέα προσέγγιση 

στην επιστημονική ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

για πρόσωπο και σώμα

Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Για ενημέρωση και συνάντηση

Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος

6956549839

Προβληθείτε στις σελίδες μας

με μία συνδρομή της εφημερίδας!
Πληροφορίες 6937153052

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

Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστοτέλειου

Παν/μίου Θεσ/νίκης 

δ ι δ ά σ κ ε ι

πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων - κλασσικό & τζαζ

Θεωρία Solfeze - Dictee - Αρμονία - Αντίστιξη

Χριστίνα Γκουντέλια, κιν. 6973 063821  christy1985.mus@hotmail.com
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Σημείωση Σύνταξης: το άρθρο που ακολουθεί είναι

απόσπασμα κεφαλαίου από το βιβλίο “ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗ-

ΜΑΤΑ”, του γνωστού πολιτικού και πρώην στελέχους

του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

Στο κεφάλαιο “ΝΤΑΒΟΣ: Η Εθνική υποχώρηση” (που

ομολογήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ως “mea

culpa”), κατακρίνει για “ανικανότητα τη Δεξιά” να δια-

χειριστεί τα εθνικά θέματα, με βάση τις διεθνείς συν-

θήκες,  αλλά και για τάσεις “επίλυσης” των

προβλημάτων της Κύπρου, του Αιγαίου, της Θράκης

«ακολουθώντας πολιτικές ενδοτισμού και μειοδο-

σίας, αλλά και εγκατάλειψης, των ελληνικών αυτόχ-

θονων πληθυσμών της Ίμβρου, της Τενέδου και της

Πόλης”», χάριν «της ελληνοτουρκικής φιλίας στα
πλαίσια της συμμαχίας και του νατοϊκού δόγματος
της ακεραιότητας της Τουρκίας»!

Για τον ίδιο λόγο, να προσθέσουμε εμείς, εγκαταλεί-

ψαμε το θέμα των Σκοπίων (FIROM), στα μέσα της

δεκαετίας του 1950 με τη “συμμαχία” του άξονα Άγ-

κυρα - Αθήνα - Βελιγράδι (Γιουγκοσλαβία του Τίτο)

για να συμβάλλουμε στην αποδυνάμωση της ΕΣΣΔ

(Ρωσσίας)!

Αφού ολοκληρώνει λοιπόν την απόλυτα ορθή και

επαληθευμένη κριτική του της “δεξιάς”, στρέφει τα

βέλη του και κατά της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που ακο-

λούθησε ενάντια στις διακηρύξεις του.

Αναμενόμενο βεβαίως με πολιτικούς του είδους Πάγ-

καλων, Σημίτηδων, Τσοχατζόπουλων και άλλων που

λάκισαν εγκαίρως, για ν’ απολαύσουν απερίσπαστοι

τους καρπούς των ...μόχθων τους...

Λέει λοιπόν ο Χαραλαμπίδης (σελ. 138-140): «Στο

ΠΑΣΟΚ όμως, παρόλες τις ιστορικές καταβολές και

θεμελιακές θεωρητικές αφετηρίες, δεν αναπτύχτηκε

ένα ρεύμα ιδεών για τα εθνικά ζητήματα, πλούσιο σε

περιεχόμενα - προβληματισμούς - αναλύσεις.

...Η πατριωτική συνείδηση του Έλληνα πολίτη παρέ-

μεινε σε επίπεδο μνήμης, και αλλοιωνόταν, εξαντ-

λούνταν σταδιακά. Δεν ανανεωνόταν, δεν

εμπλουτιζόταν, δεν μετασχηματιζόταν σε σχέση με

τις σημερινές υπαρκτές απειλές και την κατοχή εθνι-

κών χώρων. Αν αυτό ισχύει για τις προηγούμενες γε-

νιές, η κατάσταση στη (σημερινή) νεοαλαία ήταν και

είναι δραματική. 

Η αναφορά, η ανησυχία για το μέλλον, η αγάπη για

το λαό της Θράκης, της Ίμβρου, της Τενέδου, των νη-

σιών του Αιγαίου, της Κύπρου, η υπεράσπιση των δι-

καιωμάτων τους έφτασε να θεωρείται από

ορισμένους, τους περισσότερους, μορφωτικούς και

πολιτικούς κύκλους, ειδικά τους αθηναϊκούς, σαν σο-

βινισμός1.

Το Κυπριακό θεωρείται θέμα που κουράζει, αντί να

μας αναγεννά. Σταδιακά περνούσε σε ζήτημα δεύτε-

ρης προτεραιότητας, όταν δεν εθεωρείτο διεθνές και

όχι εθνικό ζήτημα. Οι Έλληνες σκόπιμα χωρίστηκαν

σε Έλληνες και Κύπριους.

Σε κομματικό επίπεδο, η διανοητική - μορφωτική πα-

ραγωγή και οι πολιτικές πρωτοβουλίες για την Κύπρο,

τους αγνοούμενους, τη Θράκη, το Αιγαίο είναι ανύ-

παρκτες. Κανένα ελληνικό πολιτικό κόμμα δεν έχει

εκδώσει ένα βιβλίο ή ένα φυλλάδιο για το Κυπριακό

μετά το 1974. Κανένα δεν διαθέτει ανάλογες ομάδες

ή επιτροπές μελέτης των εθνικών ζητημάτων. Η τυ-

πική γραφειοκρατική αναφορά σε ψηφίσματα ή επί-

σημα κείμενα θέσεων δεν μπορεί να αποτελέσει

πολιτική γι’ αυτά τα ζητήματα.

Η πρότασή μου στην 9η σύνοδο της Κ.Ε. για την ανά-

πτυξη στη χώρα μας ενός πατριωτικού κινήματος,

αφού πέρασε μία περίοδο αμφισβήτησης και ποινικο-

ποίησης (διαγράφηκαν γι’ αυτήν στελέχη του κινήμα-

τος), υιοθετήθηκε μόνο φραστικά. Έτσι στην Ελλάδα

δεν υπάρχει σήμερα αναπτυγμένο ένα πατριωτικό

κίνημα, ενώ αυτό αποτελεί

ιστορική αναγκαιότητα για το

έθνος μας και το λαό μας».

Και συνεχίζει: «Αποκαλυπτι-

κές όμως της νοοτροπίας, της

συμπεριφοράς που χαρακτηρί-

ζει τον ελαδικό - αθηναϊκό χώρο γενικά, αλλά και τον

κομματικό μας μηχανισμό, ήταν οι αντιδράσεις σε

άρθρο μου στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία για τις

μαρτυρικές νήσους του Αιγαίου, την Ίμβρο και την Τέ-

νεδο. Αντιδράσεις που χαρκατήριζαν χρόνια τους μη-

χανισμούς και τα στελέχη του εξαρτημένου

ελληνικού κράτους. Δήλωναν στον τύπο: προέκυψε

πρόβλημα γιατί αναφέρθηκε σ’ αυτό η τουρκική εφη-

μερίδ Μιλιέτ. Λες και είμαστε ακόμα ραγιάδες ή υπό
τουρκική επιτήρηση και θα καθορίζουν οι νέοι πασά-
δες της Αγκυρας τι θα γράφουμε ή τι θα λέμε.
Ενδιαφερόμαστε για την ειρήνη στη Δυτική και Ανα-

τολική Ευρώπη και καλώς κάνουμε. Δεν εκδηλώ-

νουμε όμως το ανάλογο ενδιαφέρον για το ζήτημα

της ειρήνης στην Κύπρο και το Κουρδιστάν. Εκεί όπου

ειρήνη σημαίνει απελευθέρωση από τον τουρκικό

ρατσιστικό αποικιοκρατικό στρατό».

Αλλά οι φοβικές αντιλήψεις των νεο-ραγιάδων προ-

σκυνημένων “ρεαλιστών”, όλου του πολιτικού φάσμα-

τος, ΔΕΝ επιτρέπει τους οραματισμούς, το αίσθημα

δικαίου και εθνικής αξιοπρέπειας, που επιμένει να

διακατέχει ορισμένους αιθεροβάμονες ρομαντικούς

σαν κι εμάς ιδιαίτερα, που έζουμε ζήσει κάποιες επο-

χές που ίσχυαν άλλες αξιακές κλίμακες.

Για την αντιγραφή και τα σχόλια Κώστας Βενετσάνος

1. σοβινισμός = υπερεθνικισμός
* Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης είναι ιστορικό στέλεχος γου Πα-

τριωτικού ΠΑΣΟΚ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του πάλαι

ποτέ κραταιού Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και της

Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνύς Συμβουλίου της Διε-

θνούς Ενωσης για τα Δικαιώματα και την απελευθέρωση τω ν

Λαών.  Σπούδασε πολιτικές και οικονομικές Επιστήμες.

Το βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε, ως τρίτη έκδοση, το 1994.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο Σύλλογο  “Θέα” Βούλας
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Θέα Βούλας” απέ-

κτησε νέα γραφείο και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, η νέα διεύθυνση των γραφείων του

Συλλόγου είναι Νισύρου 8 Βούλα, τηλ. 210

8957.143.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:

Πρόεδρος: Γιαννούλης Βασ.

Αντιπρόεδρος: Κουτσουράδης Σωτ.

Γεν. Γραμμ.: Μανέτας Γεώργιος

Ταμίας: Κωνσταντινίδης Σούλης

Κοσμήτωρ: ΤΕκτονίδου Δέσποινα

Μέλη: Βαλαβάνης Νίκος, Μπινιάρης Νίκος

Αναπληρωματικά: Κοκκαλάς Στέλιος

Εξελεκτική Επιτροπή:

Ιωάννου Χρ., Ασημακόπουλος Γ. & Παλαμίδης Αντ.

ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

“Η ολιγωρία και οι ΕΥΘΥΝΕΣ μας

στα Ενεργά Εθνικά Θέματα”

του Μιχάλη Χαραλαμπίδη*

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Επ’ αφορμή της έκτακτης Συνέντευξης

Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τις

άδειες των καναλιών, ο αντιπρόεδρος

της “ΝΕΑΣ ΔΕΞΙΑΣ” Παναγιώτης Δού-

μας προέβη την ακόλουθη δήλωση:

«Έκτακτη Συνέντευξη Τύπου παραθέ-

τει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για τα επεισόδια στην Μυτιλήνη; Όχι! Για

την φορολογική αφαίμαξη που διενεργεί

η κυβέρνηση; Όχι! Για τις περαιτέρω μει-

ώσεις συντάξεων; Όχι! Ε, τότε;

Για τις άδειες των καναλιών φυσικά!

Είναι τέτοιος ο ιδρυματισμός τους

αλλά και τα οφειλόμενα επικοινωνιακά

γραμμάτια στους πάλαι ποτέ νταβα-

τζήδες, που μόνον αυτό τους ενδιαφέ-

ρει. Μ' αυτόν τον τρόπο προσπαθούν

να κερδίσουν το «ηθικό πλεονέκτημα»

έναντι των κυβερνώντων.

Τους αρκεί απλά να αποδείξουν ότι πα-

ρέχουν μικρότερη νομιμοποίηση σε

νταβατζήδες.

Δυστυχώς, δεν έχουν καταλάβει - και

θα το πληρώσουν ακριβά αυτό - ότι το

θέμα δεν απασχολεί τον ελληνικό

λαό. Τουναντίον, τον ενοχλεί να βλέ-

πει τον “αυριανό πρωθυπουργό” να κό-

πτεται αποκλειστικά για τα

συμφέροντα των καναλαρχών, που

πέραν του νεφελώδους τοπίου που

επικρατεί στα οικονομικά τους, χειρα-

γώγησαν την κοινή γνώμη επί δεκαε-

τίες στην κατεύθυνση που τελικά

οδηγήθηκε η χώρα μας.

Δεν μας νοιάζει λοιπόν ΠΟΙΟΙ ή ΠΟΣΟΙ

και ΜΕ ΠΟΙΟΝ είναι οι νταβατζήδες.

Μας νοιάζει ότι τηλεοπτική ενημέ-

ρωση και Νταβατζηλίκι στην Ελλάδα

πάνε πακέτο και ότι τίποτε δεν γίνεται

για να αλλάξει αυτό.

Στο τέλος-τέλος, είτε ESCOBAR είτε

τούρκικα, τα βρίσκεις πια όλα και τα

κατεβάζεις OnLine.»

Πρόεδρoς της Nέας Δεξιάς είναι ο

Φαήλος Κρανιδιώτης.
Oι υπογραμμίσεις δικές μας.

Ούτε για τη φορολογική αφαίμαξη ούτε για 

το μεταναστευτικό και τα συχνά επεισόδια, μίλησε η Ν.Δ.
Δήλωση του Αντιπροέδρου της “Νέας Δεξιάς” Παν. Δούμα
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Γράφει μεταξύ άλλων ο Π. Αθανα-

σιάδης:

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε
γίνει μάρτυρες ουκ ολίγων περι-
πτώσεων, όπου αποφασισμένες
αυτοδιοικητικές αρχές με μεθοδι-
κότητα, σχέδιο και προσήλωση
στην υπεράσπιση του δημόσιου
συμφέροντος, κατάφεραν να απο-
σπάσουν εκτάσεις, που προορίζον-
ταν για ξεπούλημα μέσω της
μεταφοράς τους στο υπό συγκρό-
τηση Υπερταμείο.
Τα παραδείγματα πάρα πολλά και
αφορούν αυτοδιοικητικές αρχές
από όλους σχεδόν τους πολιτικούς
χώρους. Θλιβερή εξαίρεση στον
παραπάνω κανόνα αποτελεί ο δή-
μαρχος Ελληνικού – Αργυρούπο-
λης, ο οποίος δούλεψε μεν με
σχέδιο και μεθοδικότητα, αλλά με
προσήλωση στην ικανοποίηση συγ-
κεκριμένων ιδιωτικών συμφερόν-
των.
Ωστόσο, η πλημμελής άσκηση των
καθηκόντων του από τον κο Κων-
σταντάτο δεν αποτελεί άλλοθι για
την κυβέρνηση, που εν γνώσει της
προχωρά ολοταχώς σε μία ενέρ-
γεια, που όχι μόνο δεν υπερασπί-
ζεται, αντίθετα υπονομεύει καίρια
το δημόσιο συμφέρον.
Κι αυτό όχι μόνο γιατί το τίμημα
της μεταβίβασης των μετοχών της
Ελληνικό ΑΕ και άρα της ιδιοκτη-
σίας του χώρου του πρώην αερο-
δρομίου είναι εξευτελιστικό,
καθιστώντας τη διαδικασία τον ορι-
σμό του “ξεπουλήματος”.
Αλλά κυρίως γιατί, γνωρίζοντας

τόσο η ίδια η κυβέρνηση όσο και ο
αγοραστής τα κραυγαλέα νομικά
και τυπικά κενά της επικείμενης
παραχώρησης, φροντίζουν να
προεξοφλήσουν πως, όταν -με το
καλό- ακυρωθεί το ξεπούλημα, το
ελληνικό δημόσιο θα αναλάβει όλα
τα βάρη (συμπεριλαμβανομένων
τόσο των αποζημιώσεων σε όσους
είδαν την περιουσία τους να υπε-
ξαιρείται παράνομα όσο και των
διεκδικήσεων του ίδιου του αγορα-
στή, όπως αυτές περιγράφονται σε
αυτή καθαυτή τη σύμβαση).
Δυστυχώς γι’ αυτούς το παραπάνω
“μυστικό” το ξέρουν πάνω από δύο.
Και γι’ αυτό ακόμα και αν χαθεί η
σημερινή μάχη και κυρωθεί η σύμ-
βαση, γρήγορα ή λιγότερο γρή-
γορα θα κερδηθεί ο πόλεμος και θα
ακυρωθεί το ξεπούλημα». 

Αλλά δεν αντιδρά μόνο ο Αντιπερι-

φερειάρχης Π. Αθανασιάδης από

πλευράς της Περιφέρειας Αττικής,

αλλά και άλλοι Αντιπεριφερειάρ-

χης και περιφερειακοί σύμβουλοι.

Χαρακτηριστικά οι Αντιπεριφερει-

άρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης και Δυ-

τικού Τομέα Σπ. Τζόκας δήλωσαν

ανοιχτά την αντίθεσή τους στην

πώληση του “Ελληνικού” σημει-

ώνοντας: 

«Από την πρώτη στιγμή, η Περιφέ-
ρεια Αττικής είχε δηλώσει την αν-
τίθεσή της στην πώληση του
«Ελληνικού», θεωρώντας ότι συνι-
στά μια συνολικά αρνητική εξέλιξη.
Η θέση μας αυτή δεν σχετίζεται
αποκλειστικά με τα σοβαρά περι-

βαλλοντικά ζητήματα που προκύ-
πτουν από την “επένδυση”, τις χρή-
σεις γης που δίνονται κατά
παρέκκλιση, τις λεόντειες και ετε-
ροβαρείς οικονομικές και λοιπές
δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το
Ελληνικό Δημόσιο απέναντι στον
ιδιώτη, το εξευτελιστικό τίμημα
που θα καταλήξει στους δανειστές
για την “εξυπηρέτηση του χρέους”.
Κατά τη γνώμη μας, η πώληση ση-
ματοδοτεί κάτι πρωτόγνωρο από
τη σύσταση του νεοελληνικού
κράτους, μια επιθετική κλιμάκωση
στην πολιτική των ιδιωτικοποι-
ήσεων αφού εκτός από επιχειρή-
σεις και υποδομές εκποιείται πλέον
και η γή!
Ο κατακερματισμός και η πώληση
γης σε οικόπεδα “φιλέτα”, η τιμα-
ριοποίηση του παράλιου μετώπου
από τη Βουλιαγμένη ως το Πέραμα
και η εν συνεχεία ιδιωτικοποίησή
τους, με τρόπο εκβιαστικό ως προ-
απαιτούμενο για την “αξιολό-
γηση” και την “καταβολή της
υποδόσης”, σηματοδοτεί μια
σχέση εξάρτησης, απ’ την οποία
τίποτα θετικό δεν μπορεί να προ-
σμένει η κοινωνία. 
...Ο κατακερματισμός και η πώληση
του παράκτιου μετώπου ως “οικό-
πεδα με θέα, φως, νερό, τηλέ-
φωνο”, μέσω του “εθνικού
δημοπρατηρίου” ΤΑΙΠΕΔ, αναπα-
ράγει τις γνωστές εδώ και δεκαε-
τίες σκανδαλώδεις πρακτικές, τα
αποτελέσματα των οποίων είναι
γνωστά σε όλους».

Υπερψηφίστηκε η σύμβαση

“αξιοποίησης” του Ελληνικού

Στο μεταξύ με τις ψήφους ΣΥ-

ΡΙΖΑ, Ν.Δ., Δημοκρατικής Συμπα-

ράταξης, Ποταμιού, ΑΝ.ΕΛΛ. και

Ένωσης Κεντρώων πέρασε από

την Ολομέλεια της Βουλής το νο-

μοσχέδιο για την κύρωση της

σύμβασης της αξιοποίησης του

Ελληνικού. Κατά του νομοσχεδίου

ψήφισαν Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ.

«Αδειοδότηση των

κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων»

Ερώτηση του Βουλευτή 

Γεωργίου Βλάχου 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρα-

τίας, Γεώργιος Βλάχος, με ερώτησή του στη Βουλή,

έφερε το θέμα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων, ζητώντας να δοθεί παράταση (τουλάχι-

στον για δύο έτη) στην προθεσμία για την τακτοποίηση

των πατροπαράδοτων εγκαταστάσεων με νέες άδειες,

προκειμένου αφενός να δοθεί χρόνος στις αρμόδιες

υπηρεσίες να αποφανθούν επί των φακέλων που έχουν

υποβληθεί από τους κτηνοτρόφους και αφετέρου να

υπάρξει ένα εύλογο διάστημα για μια ουσιαστική συζή-

τηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλά-

δος της κτηνοτροφίας.

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρα-

τίας,  Γεώργιος Βλάχος, με ερώτηση που κατέθεσε πρό-

σφατα στη Βουλή, ζητούσε να δοθεί παράταση

(τουλάχιστον δύο ετών) στην προθεσμία για να αντικα-

τασταθούν οι άδειες των υφιστάμενων κτηνοτροφικών

εγκαταστάσεων της χώρας με νέες.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο Σχέδιο

Νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και

Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αι-

γύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της

υδατοκαλλιέργειας» παρατείνεται η σχετική προθεσμία

έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή ορίζε-

ται στον ν.4056/2012 μέχρι την 31.12.2018.

Ο Γ. Βλάχος μετά από αυτή την εξέλιξη δήλωσε: «Μα-
κάρι η συγκεκριμένη παράταση να είναι και η τελευταία
που δίνεται, και η Πολιτεία να πράξει επιτέλους όλα όσα
δεν έπραξε το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να
δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα βγάζοντας από το
αδιέξοδο και την αβεβαιότητα χιλιάδες κτηνοτρόφους
της χώρας».

«Παράταση προθεσμίας ένταξης 

οικιακών πελατών της ΔΕΗ 

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών»

Ερώτηση του Βουλευτή Γεωργίου Βλάχου 

Ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Νέας Δημοκρα-

τίας, κ. Γεώργιος Βλάχος, με ερώτησή του στη Βουλή,

έθεσε το ζήτημα της παράτασης της προθεσμίας για έν-

ταξη οικιακών πελατών της ΔΕΗ στο πρόγραμμα ρύθ-

μισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία εκπνέει στις

30.09.2016, αλλά και της επέκτασης του πακέτου των

ευνοϊκών ρυθμίσεων και σε άλλες κατηγορίες κατανα-

λωτών οι οποίοι σήμερα δεν μπορούν να ενταχθούν

στις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Υπερψηφίστηκε, από τη Βουλή,

η σύμβαση για το Ελληνικό
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής

την καταγγέλουν ως ξεπούλημα!
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής και εκλεγμένο μέλος

του ΠΕ.ΣΥ Αττικής στο Νότιο Τομέα, Παναγιώτης Αθανασιάδης,

κατηγορεί την κυβέρνηση και το δήμαρχο Ελληνικού Γιάννη

Κωνσταντάτο για “ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων” στην

κυρωση της συμβασης για την αξιοποιηση του πρωην αεροδρο-

μίου Ελληνικού.

Κατηγορεί την κυβέρνηση, αλλά εξαπολύει και δριμύ κατηγορώ στο

δήμαρχο Ελληνικού, ο οποίος έχει τεράστιες ευθύνες, αλλά η “κε-

φαλή” είναι η κυβέρνηση, που βάζει και τις τελικές υπογραφές...
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο
T.K. 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
“ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ” 
ΗΜ/ΝΙΑ: 21/ 09 / 2016 
Αρ. Πρωτ.: 3241

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης  Λαυρεωτικής  ανακοι-
ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρό-
χειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για
τη: «ΈΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
Προϋπ/σμός μελέτης: 37.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 8.880,00 €
Σύνολο: 45.880,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γρα-
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στις 06-10-
2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλε-

θέρμανσης Λαυρεωτικής και βαρύνει
τον κωδικό Κ.Α 62.07.22 του προϋπο-
λογισμού 2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύ-
στημα προσφοράς με ποσοστό έκ-
πτωσης σε ακέραιες μονάδες και
σύμφωνα με:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.
3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»
β) Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
γ) Το ΦΕΚ 1291/11.08.2010
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση:
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο - 195
00 Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
“ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑ-
ΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ” ΗΜ/ΝΙΑ: 21/
09 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 3241
δ) Την υπ. αρίθμ. 58 / 2016 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου για τον
ορισμό των Επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
ασκούν το Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Βιο-
μηχανικό ή Εργολαβικό επάγγελμα
κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνι-
σμός.
Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην
δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νό-
μιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε

περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε
μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς
παρίσταται και επιδίδει την προσφορά
νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περί-
πτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορι-
σμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προ-
σκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού βε-
βαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο
(Εμποροβιομηχανικό ή ΤΕΕ), καθώς
και πιστοποιητικό από διεθνή και ανα-
γνωρισμένο τεχνικό φορέα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές
που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως
(όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επι-
τροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το
ΦΠΑ, 740,00 € και η οποία θα απευ-
θύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτι-
κής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με
τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920
22109 (αρμόδια υπάλληλος, κα.
Δρούμπουλα), στις εργάσιμες μέρες
και ώρες μέχρι την Παρασκευή 30-09-
2016, καταβάλλοντας το ποσό των εί-
κοσι (20) ευρώ, εναλλακτικά από τον
ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο
T.K. 195 00 
Τηλέφωνο: 2292 0 26570 
Fax: 2292 0 26512
Λαύριο 21.09.2016 
Αρ. Πρωτ. 3240

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τη-
λεθέρμανσης   Λαυρεωτικής,   προκη-
ρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί του τιμολογίου της μελέ-
της, για την “Προμήθεια απαραίτητων
εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαι-
τούνται για τη συντήρηση και λειτουρ-
γία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας
Αγίου Κωνσταντίνου έτους 2016”, συ-
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης

51.070,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διαγωνισμού
της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα
Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτι-
κής, που βρίσκονται στην οδό Ερμού
28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης
στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 10:00.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης προ-
μηθευτών, κατάθεση ασύμφορων
προσφορών, μερική κατακύρωση
κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί
στις 11 Οκτωβρίου 2016, στον ίδιο
τόπο, τις ίδιες ώρες και με τους ίδι-
ους όρους.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
ορίζεται σε 1.025,00 € και κατατίθε-
ται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας
και θα απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται
τμηματικά, ανάλογα με τις προκύ-

πτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέ-
ρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την
εντολή προμήθειας να παραδώσει
την παραγγελθείσα ποσότητα στον
τόπο που εκτελεί εργασίες το συνερ-
γείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η
προμήθεια διέπονται από τις διατά-
ξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση και να παραλάβουν τη
διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτη-
σης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.
Λαυρεωτικής, στην οδό Ερμού 28 και
Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, τηλ. 22920-
22109 έναντι του ποσού των 10,00 €,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του
ταμείου (08:00-13:00) έως την Παρα-
σκευή 30-09-2016, εναλλακτικά από
τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
(www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα
της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Σε αυτόματη παρακράτηση των ποσών που αντιστοιχούν στις οφειλές προς το Δημόσιο θα προ-

χωρά η Εφορία στις περιπτώσεις φορολογουμένων που ζητούν αποδεικτικά φορολογικής ενη-

μερότητας για να εισπράξουν ποσά από το Δημόσιο ή να μεταβιβάζουν ακίνητα. Η παρακράτηση

θα γίνεται ακόμα και σε όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις...

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο
T.K. 195 00 
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημερομηνία 21.09.2016 
Αρ. Πρωτ. 3239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώ-
νει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μει-
οδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»
Προϋπ/σμός μελέτης: 29.978,72 €
Φ.Π.Α 24 %: 7.194,89 €
Σύνολο: 37.173,61 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
– Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης
Λαυρεωτικής στις 05 / 10 / 2016 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι διαγωνιζόμενοι που θα εμφανι-
στούν στην δημοπρασία αυτοπροσώ-
πως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, θα γίνονται δεκτοί μόνο
εάν προσκομίσουν ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα.
Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που
θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι
ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επι-
τροπή.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του
προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α 24 %, ήτοι: 600,00 €,
η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον
εξήντα (60) μέρες μετά την ημέρα διε-
ξαγωγής του διαγωνισμού και η οποία

θα απευθύνεται στη Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης Λαυρεωτικής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημε-
ρωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη
δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920
22109 (αρμόδια υπάλληλος κα.
Δρούμπουλα) και να παραλάβουν τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π), τις εργάσιμες μέρες και ώρες
από τα γραφεία της Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τη-
λεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την
Παρασκευή 30 / 09 / 2016, καταβάλ-
λοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ,
εναλλακτικά από τον ιστότοπο της
Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr), στην
ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜ-
ΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Κρητικός Σταύρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ         
Τμήμα:  Εσόδων                                                                          
Αγ. Γεωργίου  30 και Αριστείδου                           
Τ.Κ. 15234 Χαλάνδρι                                                                                                   
Αρμόδιος: Καπνισάκης Αργύρης                          
Πληροφορίες: Μαρούλης Απόστολος                                                       
ΤΗΛ. 2132023871                                               
ΦΑΞ  2132023904
Email dimotiki.periousia@halandri.gr
Χαλάνδρι  21 / 09 / 2016                 
Αρ. Πρωτ.   27247

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου έχοντας
υπόψη:
• Την υπ’ αριθμόν 303 / 2016 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την έγκριση σκοπιμότητας μειοδοτι-
κής προφορικής δημοπρασίας μίσθω-
σης ακινήτου για την κάλυψη των
αναγκών λειτουργίας χοροδιδασκα-
λείου.
• Την υπ’ αριθμόν 615 / 2016 Από-
φαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
δημοπρασίας.
• Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.
3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοι-
νοτήτων»
• Το Π. Δ. 270 / 1981
Προκηρύσσει προφορική μειοδοτική
δημοπρασία για την μίσθωση ακι-
νήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για

την κάλυψη των αναγκών λειτουρ-
γίας Χοροδιδασκαλείου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να
έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
• Το ακίνητο πρέπει να ευρίσκεται σε
μία στάθμη, να είναι πλήρως νόμιμο
όπως περιγράφεται στην οικοδομική
του άδεια και να έχει εμβαδόν 160 –
200  m2.
• Να διαθέτει τουλάχιστον δύο αίθου-
σες διδασκαλίας και ένα δια-κριτό
χώρο που να επιτρέπει την γραμμα-
τειακή υποστήριξη, την επιμελητεία
των παρουσιών και πιθανών εντύπων
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Η κάθε αίθουσα θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον σαράντα ( 40 ) m2.
• Να έχει τουλάχιστον δύο ( 2 ) τουα-
λέτες ( ανδρών – γυναικών ).
• Να υπάρχει χώρος αποδυτηρίων για
τους χρήστες του χώρου.
• Να έχει κατάλληλο πάτωμα ( ξύλινο
ή laminate ).                     
• Να είναι καλής κατασκευής και κα-
τάλληλο για τον σκοπό τον οποίο
προορίζεται. 
• Nα πληροί τους όρους υγιεινής, να
έχει επαρκή φυσικό φωτισμό, σύ-
στημα θέρμανσης και ψύξης, να έχει
πλήρη υδραυλική και ηλεκτρολογική
εγκατάσταση, να υπάρχει υποδομή
για την ηλεκτρονική σύνδεσή του. 
• Να ευρίσκεται στο χώρο του Χαλαν-
δρίου. 
Οι προσφορές ενδιαφέροντος  κατα-
τίθενται στο Πρωτόκολλο του Δημο-
τικού Καταστήματος από τις

26/09/2016 μέχρι 17/10/2016 και ώρα
12:00                    
Στην συνέχεια παραδίδονται στην αρ-
μόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ
270 / 1981, η οποία με επιτόπιο
έρευνα, κρίνει περί της καταλληλό-
τητας των προσφερομένων ακινήτων
και περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους της οικίας διακηρύξεως, συν-
τασσόμενης σχετικής εκθέσεως,
εντός δέκα ( 10 ) ημερών από της λή-
ψεως των προσφορών. 
Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιο-
λογούνται επαρκώς στην έκθεση. 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημο-
πρασίας, καλώντας με αποδεικτικό,
να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκεί-
νοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα κατά την διαδικασία της
πρώτης φάσης.
Πληροφορίες και αντίγραφα της δια-
κήρυξης της δημοπρασίας παρέχον-
ται από τον υπάλληλο κο Απόστολο
Μαρούλη, στον 4ο όροφο του Δημο-
τικού Καταστήματος ( Αγ. Γεωργίου
30 και Αριστείδου ) από  10:00 μέχρι
14:00, τηλέφωνο 2132023871, FAX
2132023904, e-mail: dimotiki.periou-
sia@halandri.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγεί-
ται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερό-
μενους, ύστερα από αίτησή τους,
μέχρι και την προηγούμενη της κατά-
ληκτικής ημερομηνίας.

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου
Συμεών (Σίμος) Ρούσσος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφ: Δ/νση Περιβ. & Ποιότητας Ζωής
Τηλ. 2299320300, 20345
Φαξ: 22990 / 48289, 48653
Καλύβια 20.9.16
Αριθ. Πρωτ. 15085/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδι-
κότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώ-
θηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162Α/03-10-1994)
- Την αριθ. 93027/7188/1994 ΦΕΚ
877Β/25.11.1994), απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθε-
σης εκπόνησης της μελέτης “Μερλέτη
κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και
πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Κα-
λυβίων Θορικού Αττικής”.
- Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.
208789/19.11.2014 της Δ/νσης Χωρι-
κού Σχεδιασμού - Τμήμα Πολεοδομι-
κών Θεμάτων - της Περιφέρειας
Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε
στο Δήμο μας ο πίνακας ενστάσεων
της Β’ Ανάρτησης της Πράξης Εφαρ-
μογής όπως κρίθηκε αρμοδίως.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της
Πράξης Εφαρμογής της μελέτης
«Μελέτη κτηματογράφησης - πολεο-
δόμησης και πράξη εφαραμογής πε-
ριοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού
Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα»

του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Ατ-
τικής), όπως αυτή εντάχθηκε στο
σχέδιο με το Φ.Ε.Κ. 251/ Α.Α.Π.Θ./
11.8.2014 και προσδιορίζεται στα
σχετικά διαγράμματα, κλίμακας
1:1.000 και πίνακες της Γ’ ανάρτησης
της πράξης εφαρμογής, να υποβάλ-
λουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρή-
σεις επ’ αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-
ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και
σε δύο ημερήσιες των Αθηνών σε δύο
συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστά-
σεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από την τελευταία δημοσίευση
της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,   20-09-2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Της  223/2016  Απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Κρω-
πίας που αφορά στην ‘Έγκριση
κυκλοφοριακής μελέτης των οδών
Αναπαύσεως και Κύπρου για την
εκτέλεση εργασιών του έργου: “Συλ-
λογή, μεταφορά,  Επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου - Παιανίας”.

Στο Κορωπί στις 20  Σεπτεμβρίου
του έτους  2016  κατά την 23η συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  την κυκλοφοριακή μελέτη
των οδών Αναπαύσεως και Κύπρου
για την  εκτέλεση εργασιών του
έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξερ-
γασία και διάθεση ακαθάρτων περιο-
χών Κορωπίου – Παιανίας” σύμφωνα
με την 72/2016 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής, την 15705/2016
εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών
και την σχετική  τεχνική περιγραφή.
Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή με-
λέτη προβλέπεται στην Ά φάση πλή-
ρης αποκλεισμός της οδού Κύπρου
από την διασταύρωση με την οδό
Αναπαύσεως μέχρι την διασταύρωση

με την οδό Ι. Πρόφη και σε ΄Β φάση ο
πλήρης αποκλεισμός της διασταύ-
ρωσης των οδών Αναπαύσεως, Κύ-
πρου και Βασ. Κωνσταντίνου σε
μήκος 18,00μ.
Στην Ά φάση 
η κίνηση δεν επιτρέπεται η κίνηση
των οχημάτων επί της οδού Κύπρου
από την διασταύρωση με την οδό
Αναπαύσεως μέχρι την διασταύρωση
με την οδό Ι. Πρόφη.
Στην ΄Β φάση 
η κίνηση των οχημάτων που κινούνται
στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου με κα-
τεύθυνση προς Αγίων Αναργύρων, θα
εκτρέπεται δεξιά στην οδό Δ.Ι.Λάμ-
πρου, αριστερά στην οδό Κύπρου,
δεξιά στην οδό Αγίων Αναργύρων και
με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται
στην διασταύρωση των οδών Ανα-
παύσεως και Αγίων Αναργύρων.
Η κίνηση των οχημάτων που κινούν-
ται στην οδό Αγίων Αναργύρων με
κατεύθυνση προς την Βασιλέως Κων-
σταντίνου, θα συνεχίζεται ευθεία
στην οδό Ηρακλέους και θα εκτρέπε-
ται αριστερά στην οδό Κωνσταντίνου
Παπαμιχάλη, αριστερά στην οδό Κύ-
πρου και με δεξιά εκτροπή θα επα-
νέρχονται στη Βασ. Κωνσταντίνου.
Για την ασφαλή εκτέλεση των εργα-
σιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη
σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία
των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζε-
ται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργα-
σίες θα εκτελούνται καθημερινά

εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως
τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών
και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέ-
σουν είκοσι ημέρες από την ημέρα
θεώρησης της σχετικής άδειας από
το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας. 
Για την εφαρμογή των εν λόγω κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων απαιτείται η
συναίνεση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Κρωπίας (άρθρο 52
ΚΟΚ).
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και θα διέπεται
από τις διατάξεις των άρθρων 79 και
82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
• Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της και τα σχετικό σχέδιο της κυκλο-
φοριακής Μελέτης  των οδών Ανα-
παύσεως και Κύπρου για την
εκτέλεση εργασιών του έργου : “Συλ-
λογή, μεταφορά, Επεξεργασία και
διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορω-
πίου – Παιανίας βρίσκονται αναρτη-
μένα στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.
Κων/νου 47) για την ενημέρωση του
κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Περιβ. & Ποιότη-
τας Ζωής
Τηλ. 2299320300, 20345
Φαξ: 22990 / 48289, 48653
Καλύβια 20.9.16
Αριθ. Πρωτ. 15086/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη: 
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδι-
κότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώ-
θηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ
162Α/03-10-1994)
- Την αριθ. 93027/7188/1994 ΦΕΚ
877Β/25.11.1994), απόφαση του

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
- Την από 12/03/2010, σύμβαση ανά-
θεσης εκπόνησης της μελέτης “Κτη-
ματογράφηση - πολεοδόμηση -
Πράξη Εφαρμογής Β’ Κατοικίας πε-
ριοχής παραλίας Λαγονησίου Δήμου
Καλυβίων Θορικού” στην περιοχή
του λόφου Σφενδόνης.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων πε-
ριοχής του λόφου Σφενδόνης, παρα-
λίας Λαγονησίου του Δήμου
Σαρωνικού Περιφέρειας Αττικής,
όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχε-
τικά κτηματογραφικά διαγράμματα,
κλίμακας 1:1.000 και πίνακες, να υπο-
βάλλουν τις τυχόν παρατηρήσεις και
δηλώσεις ιδιοκτησίας της παραγρά-

φου 6 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83,
όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-
στάθηκε με την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 6 του Ν. 2242/94, σε ειδικό
έντυπο μαζί με τ ασχετικα΄δικαιολο-
γητικά (τίτλους ιδιοκτησίας, μερίδες
ιδιοκτήτη τώρα και προ ‘82, τυχόν τυ-
πογραφικό διάγραμμα κ.λπ.) στον  οι-
κείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί
στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσι-
ευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες και
σε δύο ημερήσιες των Αθηνών σε δύο
συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής τυχόν ενστά-
σεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ημέρες από την τελευταία δημοσί-
ευση της πρόσκλησης.

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Β. Σωφρόνης



Παραδίδονται

Μαθηματικά
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με 30χρονη πείρα

παραδίδει ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ σε μα-

θητές Γυμνασίου - Λυκείου και υποψηφίους. 

Περιοχές Γλυφάδας, Βούλας, Βάρης.

Τηλ. 210 8957.077, 6994201212.

Μαθήματα Μουσικής
Η Πτυχιούχος τμήματος μουσικών Σπουδών Αριστο-

τέλειου Παν/μίου Θεσ/νίκης Χριστίνα Γκουντέλια

διδάσκει: πιάνο - αρμόνιο όλων των επιπέδων -

κλασσικό & τζαζ - Αρμονία - Αντίστιξη - Ανώ-

τερα θεωρητικά

κινητό 6973 063821,  christy1985.mus@hotmail.com

Αναλαμβάνει
Κυρία Ελληνό-Αμερικάνα αναλαμβάνει φύλαξη παι-

διών, μελέτη ελληνικών -αγγλικών, μεταφορά στο

σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Περιοχή Βουλα, Γλυφαδα, Βουλιαγμενη. 

Τηλ.: 6974096059

ΖΗΤΑΕΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ

Κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων και αξε-

σουάρ, στα Βλάχικα της Βάρης ζητάει πωλήτριες

για πρωινό ωράριο και για απογευματινό ωράριο.

Πληροφορίες: 6993106288 κ. Πέτρος

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Πρόκειται για μια παραδοξότητα που δείχνει πόσο ανέ-

τοιμο ήταν το τραπεζικό σύστημα να δώσει διέξοδο και να

διευκολύνει δανειολήπτες που βρέθηκαν σε δυσχερή οικο-

νομική θέση, αλλά ταυτόχρονα ήθελαν να συνεχίσουν να

είναι συνεπείς. 

Το πρόβλημα έχει ως εξής: Ενήμεροι δανειολήπτες που

έβλεπαν ότι σύντομα, λόγω της επιδείνωσης της οικονομι-

κής τους κατάστασης, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να

αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, απευθύ-

νονταν στις τράπεζες για να ρυθμίσουν το δάνειό τους έγ-

καιρα, πριν δηλαδή καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η απάντηση

που έπαιρναν είναι ότι δεν μπορούν να τους εντάξουν σε

ρύθμιση, εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες δόσεις. Αυτό

γιατί τα προϊόντα ρύθμισης ήταν έτσι σχεδιασμένα ώστε

να απευθύνονται σε αυτούς που είναι σε καθυστέρηση και

όχι στους ενήμερους. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα

τους καθοδηγούσαν στο να καθυστερήσουν κάποιες δό-

σεις, προκειμένου στη συνέχεια να μπορέσουν να τους εν-

τάξουν σε κάποιο πρόγραμμα και να γίνει δυνατή η ρύθμιση

της οφειλής.

Αποτέλεσμα είναι χιλιάδες δανειολήπτες να ενταχθούν

στον «Τειρεσία», ενώ ο στόχος ήταν το ακριβώς αντίθετο,

δηλαδή να αποφύγουν να χαρακτηριστούν μη ενήμεροι.

Ετσι, εκτός από τις προφανείς περιπτώσεις καταγγελίας

της σύμβασης από την τράπεζα ύστερα από πολύμηνη κα-

θυστέρηση στην πληρωμή δόσης, που ευλόγως οδηγεί σε

αποκλεισμό από κάθε μορφή πίστωσης, υπάρχουν και εκα-

τοντάδες περιπτώσεις δανειοληπτών που προχώρησαν σε

ρύθμιση αγνοώντας τις παράπλευρες απώλειες, δηλαδή

τον αποκλεισμό τους από το τραπεζικό σύστημα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη

εξυπηρετούμενα ανοίγματα, στα οποία δεν περιλαμβάνον-

ται οι καταγγελίες δανείων, αντιστοιχούν σε περισσότε-

ρους από 3 εκατ. φακέλους δανείων. Πρόκειται για το ένα

τρίτο των συνολικών δανείων, που σύμφωνα με τα ίδια

στοιχεία ανέρχονται σε 9,4 εκατομμύρια. Οπως παρατηρεί

η ΤτΕ, ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος εάν αναλογι-

στεί κανείς ότι ο αριθμός των ενεργά απασχολουμένων πο-

λιτών στην Ελλάδα είναι 3,6 εκατομμύρια.

Η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά τα επιχειρηματικά δά-

νεια, ενώ ρυθμισμένο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της

ΤτΕ, είναι και το ένα τρίτο των στεγαστικών δανείων. Σύμ-

φωνα με στοιχεία από τις τράπεζες, από το συνολικό χαρτο-

φυλάκιο των στεγαστικών δανείων περίπου το 40% δεν έχει

υποστεί καμία ρύθμιση και εξακολουθεί να εξυπηρετείται κα-

νονικά. Το 15% ρυθμίστηκε και εξυπηρετείται, ενώ το 10% πα-

ρότι μπήκε σε ρύθμιση δυσκολεύεται να την τηρήσει. Το 35%

είναι πλέον οριστικά μη ενήμερο. Το γεγονός μάλιστα ότι οι

ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι κυρίως

βραχυπρόθεσμες, δηλαδή έως δύο χρόνια, αποτελεί μία ακόμη

σοβαρή ένδειξη για την αναποτελεσματικότητα του συστήμα-

τος και για την ανεντιμότητά του να διαχειριστεί το πρόβλημα

με βιώσιμες λύσεις.
στοιχεία: www.kathimerini.gr

Πώς χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες οδηγούνται

εκτός τραπεζικού συστήματος

Περιλήψεις

Διακηρύξεις

Διαγωνισμοί

Ανακοινώσεις

Tηλ. 210 8959.004,

210 6030.655

press@ebdomi.com

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Κ.Καραμανλή 18, 16673 – ΒΟΥΛΑ

Πληροφ.: A.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.:  213 2019955
Fax:   213 2020059
e-mail:promithies@vvv.gov.gr
Βούλα, 19-9-2016
Αριθ. Πρωτ.    37350

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερομένους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τη αριθμ. 333/2016 απόφαση Οι-
κονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εγκρί-

θηκε η μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών
και ηλεκτρονικής αποσφράγισης του
ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟ-
ΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που
προκηρύχτηκε με τη με αριθμ. 30663/
27-7-2016 διακήρυξη ως κάτωθι:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών : 3/10/2016 ημέρα Δευ-
τέρα και ώρα 10:30 π.μ.
Ηλεκτρονική ημερομηνία αποσφράγι-
σης προσφορών : 7/10/2016 ημέρα
Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
Παραδίδονται Ιδιαίτερα

Μαθήματα 

σε παιδιά και ενήλικες

από έμπειρο καθηγητή.

Τιμές λογικές

τηλ. 6948428254

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

40ήμερο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ευανθίας Σεβαστοπούλου

Το  40ήμερο  Μνημόσυνο της  Ευανθίας

Σεβαστοπούλου θα γίνει την Κυριακή 2

Οκτωβρίου στις 10 π.μ. στον Ιερό Ναό

Αγίου Ιωάννη στη Βούλα.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και

της Καλλιόπης το γένος Κορδατζάκη, που γεννή-

θηκε στην Καλλιθέα Αττικής και κατοικεί στο Γέρακα

Αττικής και η  ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΛΙΚΟΝΗ του Θεοδώρου

και της Ελένης το γένος Μανουσιδάκη, που γεννή-

θηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Γέ-

ρακα Αττικής θα τελέσουν το γάμο τους στο

Μαρκόπουλο Αττικής.

ΓΑΜΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αλκιβιάδη & Άρκτων, Άρτεμις, 19016 – Τηλ./

Fax 22940-47429

E-mail: prasinoslofos@gmail.com

Άρτεμις, Σεπτέμβριος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ. Σ. του Συλλόγου σας καλεί στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑ-

ΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κυριακή 2 Οκτωβρίου

2016 – ώρα 10.30 π.μ., Αίθουσα 2ου ΚΑΠΗ Αρτέμι-

δος, Λεωφ. Αρτέμιδος - 8η στάση Βραυρώνος, Λε-

ωφορείο 304 & 316 - Υπάρχει χώρος στάθμευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ

ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

- Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. περιόδου

9/2015 - 9/2016.  Ενημέρωση για ενέργειες 

- Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. περιόδου

9/2015 - 9/2016

- Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

- Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού

και Οικονoμικού Απολογισμού.

· Καλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν τυχόν οι-

κονομικές εκκρεμότητες με τη συνδρομή τους

είτε με την Ταμία κα Κ. Πρωτοψάλτη (22940

48757) είτε καταθέτοντας το ισόποσο στην

Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 873/751914-15)

· Εγγραφές νέων μελών δεν θα γίνονται την

ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ Δ. Σ.
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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

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
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

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

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

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΠΥ Βαρη, Βουλα

ΚΤΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος - Εν-

δοσκόπος - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΟΠΥΥ,

Ποσειδώνος 11, Πεζόδρομος, Βούλα, 16673, 

Δρακόπουλος Δημήτριος Α., Χειρουργός Ουρολόγος - Αν-

δρολόγος - Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ, Αναγυρούντος 45,

Βάρη, 16672

Ροπόκη Ευθυμία Κ., Ωτορινολαρυγγολόγος - Χειρούργος

Κεφαλής και Τραχήλου Παίδων - Ενηλίκων - Συμβεβλημέ-

νος με ΕΟΠΥΥ, Ηφαίστου 20, Βάρη, 16672,

Μπισμπιρούλα Άννα Π., Παθολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Πανός 52, Βάρη, 16672, 

Μαρσώνης Αντώνιος Α., Καρδιολόγος - Συμβεβλημένος με

ΕΟΠΥΥ, Νίκης 2Α & Βασ.Κωνσταντίνου, Βάρη, 16672 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορθοπεδικός Χειρουργός

Ενηλίκων & Παίδων - Συμβεβλημένος με ΙΚΑ, ΕΤΑΑ, Ανα-

γυρούντος 34, Βάρη, 16672, 
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. . . γ ια την υγειά μας

Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος λεμφαδένας της

μασχαλιαίας χώρας ο οποίος δέχεται πρώτος όλα τα κύτ-

ταρα από το μαστό.  Άρα και τα καρκινικά κύτταρα στις πε-

ριπτώσεις κακοηθών όγκων μαστού περνούν πάντα και

φιλτράρονται σ' αυτόν τον πρώτο λεμφαδένα. Εάν λοιπόν

εμείς με κάποια μέθοδο, μπορούσαμε να εντοπίσουμε αυτό

τον λεμφαδένα και ήταν αρνητικός για μεταστατική διή-

θηση, δηλαδή δεν είχε καθόλου καρκινικά κύτταρα, τότε οι

πιθανότητες να έχει προχωρήσει η νόσος και να έχει κάνει

μετάσταση σε άλλους λεμφαδένες θα ήταν απειροελάχι-

στες και με αυτό τον τρόπο δεν θα ήταν αναγκαία η αφαί-

ρεση όλων των λεμφαδένων της μασχάλης όπως γινόταν

παλιότερα.

Τα τελευταία χρόνια, η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη Χει-

ρουργική Ογκολογία, δεδομένου ότι βοηθάει το χειρουργό

στον καθορισμό του χειρουργικού πλάνου και ελαττώνει τη

νοσηρότητα μιας εκτεταμένης επέμβασης.

Το λεμφικό σύστημα είναι το κύριο αμυντικό σύστημα του

σώματός μας ενάντια στη λοίμωξη. Το λεμφικό σύστημα

αποτελείται από όλα τα λεμφαγγεία και τους λεμφαδένες

του σώματος. Τα λεμφαγγεία συλλέγουν ένα υγρό (τη

λέμφο), που αποτελείται από πρωτεΐνες, νερό, λιπίδια και

απόβλητες ουσίες από τα κύτταρα του σώματος, και το με-

ταφέρουν στους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι σταθμοί

στη ροή της λέμφου, όπου φιλτράρεται από τα άχρηστα

προϊόντα και τα ξένα υλικά, και μετά επιστρέφει στην κυ-

κλοφορία του αίματος. Υπάρχουν περίπου 600 λεμφαδένες

στο σώμα. Από αυτούς περίπου οι 200 είναι στο κεφάλι και

το λαιμό, οι 30-50 είναι στη μασχάλη και οι υπόλοιποι βρί-

σκονται στις βουβωνικές περιοχές ή σε άλλα σημεία του

σώματος. Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να ξεφύγουν από

τον πρωταρχικό όγκο και μέσω του λεμφικού συστήματος

της περιοχής να μεταναστεύσουν σε απόμακρα μέρη του

σώματος και να δημιουργήσουν τις καλούμενες μεταστά-

σεις.

Ο φρουρός λεμφαδένας είναι ο πρώτος λεμφαδένας που

«φιλτράρει» τη λέμφο, που έρχεται από τον αρχικό όγκο.

Εάν τα κύτταρα του καρκίνου κατορθώσουν να μπουν στο

λεμφικό σύστημα, τότε ο πρώτος λεμφαδένας (όχι αναγ-

καστικά ο πιο κοντινός προς στον όγκο) θα έχει και τη με-

γαλύτερη πιθανότητα να περιέχει τα αποσπασθέντα

καρκινικά κύτταρα. Ο φρουρός λεμφαδένας ή ο πρώτος

λεμφαδένας-φίλτρο, τυχαίνει να είναι διαφορετικός για

κάθε όγκο και για κάθε άτομο. Η θεωρία του λεμφαδένα

φρουρού βασίζεται στην παραδοχή ότι ο πρώτος λεμφαδέ-

νας που δέχεται τη λεμφαγγειακή παροχέτευση ενός

όγκου αποτελεί και τον πρώτο σταθμό λεμφογενούς δια-

σποράς της νόσου, ότι δεν συμβαίνουν «ασυνεχείς» λεμ-

φαδενικές μεταστάσεις (skip metastases) και ότι η απουσία

μεταστατικής νόσου στο λεμφαδένα φρουρό συνεπάγεται

και την απουσία μεταστάσεων σε όλο το λεμφικό δίκτυο

της περιοχής. Σε κάποιες μορφές καρκίνου η μετανάστευση

(μετάσταση) των καρκινικών κυττάρων γίνεται αρχικά προς

τους επιχώριους (γειτονικούς) λεμφαδένες κι εν συνεχεία

προς τους πιο απομακρυσμένους σταθμούς λεμφαδένων.

Αυτή η μεταστατική οδός ονομάζεται λεμφογενής. Η γε-

νική ιδέα του “φρουρού λεμφαδένα” συνίσταται στο, ότι η

πιο πρώιμη μετάσταση λεμφογενώς γίνεται προς τον πιο

κοντινό λεμφαδένα κι επομένως εάν η βιοψία του συγκε-

κριμένου λεμφαδένα αποβεί αρνητική, υπάρχει βάσιμη απο-

δοχή, πως ο καρκίνος δεν έχει διασπαρεί προς άλλα μέρη

του σώματος.

Έτσι, η έννοια του λεμφαδένα φρουρού στηρίζεται σε δύο

βασικές αρχές: 

(α) την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου και προκαθορισμένου

τρόπου λεμφικής παροχέτευσης στους επιχώριους λεμφα-

δένες και 

(β) τη λειτουργία του πρώτου λεμφαδένα ως αποτελεσμα-

τικού φίλτρου για τα νεοπλασματικά κύτταρα

Η υπόθεση του λεμφαδένα φρουρού περιγράφηκε για

πρώτη φορά το 1977 στο καρκίνωμα του πέους και αργό-

τερα μελετήθηκε σε ασθενείς με μελάνωμα. [Στον καρκίνο

του μαστού, η διεγχειρητική βιοψία του λεμφαδένα φρου-

ρού (ταχεία βιοψία) εφαρμόζεται ευρέως ανά τον κόσμο και

τελευταία, μεγάλα κέντρα έχουν καταργήσει τον λεμφαδε-

νικό καθαρισμό όταν ο λεμφαδένας φρουρός είναι αρνητι-

κός για μεταστατική νόσο].

Πως ανιχνεύεται ο λεμφαδένας φρουρός;

Η τεχνική της χαρτογράφησης του φρουρού λεμφαδένα

που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια και συνεχώς βελ-

τιώνεται αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα για τους για-

τρούς στην ακριβέστερη σταδιοποίηση του καρκίνου και

στον προγραμματισμό της έκτασης της εγχείρισης στην

οποία θα υποβληθεί ο ασθενής.

Η τεχνική της χαρτογράφησης του φρουρού λεμφαδένα γί-

νεται με δύο μεθόδους: την μπλε χρωστική, την ραδιενεργό

μέθοδο. Σήμερα χρησιμοποιείται ο μικτός συνδυασμός και

των δύο μεθόδων για την μείωση των ψευδώς αρνητικών

αποτελεσμάτων. Η επιτυχία της μικτής μεθόδου προσεγγί-

ζει το 96-98%. Με τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο ποσοστό

ασθενών διατηρεί τους λεμφαδένες του γεγονός που έχει

μεγάλη σημασία για αποφυγή επιπλοκών (όπως είναι το

λεμφοίδημα, η μετεγχειρητική δυσκινησία του άκρου, οι

λοιμώξεις, ο μετεγχειρητικός πόνος) προσφέροντας και

πρόγνωση, αλλά και ποιότητα ζωής και ειδικά στις γυναίκες

με πρώιμο καρκίνο μαστού χωρίς ψηλαφητούς λεμφαδέ-

νες.

Εάν δεν υπάρχει διήθηση από τον καρκίνο τότε δεν αφαι-

ρούνται άλλοι λεμφαδένες.  Στον καρκίνο του μαστού, το

70% των γυναικών δεν έχει λόγο να κάνει λεμφαδενικό κα-

θαρισμό μασχάλης διότι ο καρκίνος δεν έχει πάει στους

λεμφαδένες και ο φρουρός είναι αρνητικός.  Το ραδιενεργό

υλικό αποβάλλεται πλήρως από τον οργανισμό εντός 24-

48 ωρών.

Στα πλεονεκτήματα της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού

συγκαταλέγονται:

• Ο μικρός χρόνος διάρκειας του χειρουργείου στο οποίο

υποβάλλεται η ασθενής

• Η λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας του μειωμένου χρόνου

της επέμβασης αλλά και της έκτασής της.

• Οι πολύ λιγότερες άμεσες επιπλοκές, όπως η μετεγχει-

ρητική λεμφόρροια, αλλά και οι απώτερες επιπλοκές, όπως

πόνος και λεμφοίδημα, σε σχέση πάντα με την εφαρμογή

του κλασικού λεμφαδενικού καθαρισμού, στον οποίο ήταν

υποχρεωτικό έως σήμερα να υποβάλλονται όλες οι ασθε-

νείς με καρκίνο μαστού.

Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι για τον εντοπισμό

και τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού θα πρέπει να υπάρ-

χει οργανωμένο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής με ειδικό εξο-

πλισμό (Navigator probe, προμήθεια ράδιο -σεσημασμένου

τεχνητίου). Τόσο το τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής όσο βε-

βαίως και ο απαραίτητος για την εξέταση εξοπλισμός δεν

υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας.

Η Ταχεία Βιοψία (διεγχειρητική εξέταση ιστών –frozen sec-

tion) θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες δια-

δικασίες, την οποία εκτελεί ο Παθολογοανατόμος και ο

οποίος καλείται να αποφασίσει ορθά εντός μικρού χρονικού

διαστήματος. Αυτό απαιτεί καλή γνώση της ιατρικής και της

παθολογικής ανατομικής, σωστή κρίση καθώς και μια συν-

τηρητική στάση λόγω των περιορισμών της μεθόδου. 

Οι κύριοι λόγοι εφαρμογής της ταχείας βιοψίας είναι: 

• ο έλεγχος της καθαρότητας των ορίων χειρουργικής εκτο-

μής, 

• ο καθορισμός της φύσης μιας παθολογικής επεξεργασίας, 

• ο έλεγχος για συνύπαρξη κακοήθους νεοπλάσματος με

άλλες αλλοιώσεις που πιθανόν τροποποιούν τον τύπο της

επέμβασης, η ταυτοποίηση τύπου ιστών και 

• ο έλεγχος για μεταστάσεις σε λεμφαδένες. 

Η διαγνωστική ακρίβεια όσο αφορά την ειδικότητα (speci-

ficity) της ταχείας βιοψίας κυμαίνεται από 94%έως 98%.

Διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου

Η ταχεία βιοψία (Τ.Β.) θεωρείται μια αξιόπιστη μέθοδος διά-

γνωσης, η διαγνωστική ακρίβεια της οποίας κυμαίνεται από

94%-98%. Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι η μέθοδος

της ΤΒ. συγκρινόμενη με άλλες διαγνωστικές μεθόδους

εμφανίζει διάφορους περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν συγ-

κεκριμένα όργανα π.χ. μήτρα, ωοθήκες, μαστό, θυρεοειδή

αδένα, σιελογόνους αδένες, ή διάφορους τύπους ιστών.

Σημειώνεται ότι η ταχεία βιοψία απαγορεύεται αυστηρώς

σε περιπτώσεις μελαγχρωστικών αλλοιώσεων. To ίδιο

ισχύει και σε υλικό λεμφαδένα φρουρού σε ασθενείς με με-

λάνωμα.  

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D.,  medlabnews.gr

Φρουρός Λεμφαδένας! Σε τι χρησιμεύει
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Εξαιρετική παρουσία είχε η Ελλάδα στους Παραο-

λυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, καταλαμβάνοντας την

24η θέση στον πίνακα μεταλλίων, ανάμεσα σε 41

χώρες με 5 χρυσά, 4 αργυρά και 4 χάλκινα. Ετσι οι

Παραολυμπιακοί αθλητές δίκαια επέστρεψαν με πλα-

τιά χαμόγελα από το Ρίο!

Σάρωσε βέβαια η Κίνα, που ξεπέρασε τα 100 χρυσάμ

αλλά και  η Μεγάλη Βρετανία, που συγκέντρωσε 30

χρυσά μετάλλια περισσότερα από όσα είχε πάρει

πριν από 4 χρόνια στο Λονδίνο.

Τα μετάλλια της Ελλάδας
ΧΡΥΣΑ

1. Θανάσης Κωνσταντινίδης – Σφαιροβολία κατηγο-

ρίας F32. Ρίψη στα 10 μέτρα και 39 εκ., επίδοση με

παγκόσμιο ρεκόρ.

2. Μανώλης Στεφανουδάκης – Ακοντισμός, με ρίψη

στα 29,45 μέτρα (ρεκόρ αγώνων).

3. Παύλος Μάμαλος – Άρση βαρών, στην κατηγορία

των 107 κιλών, κατάφερε να σηκώσει 238 κιλά! (νέο

ρεκόρ αγώνων).

4. Σεζόν Φερνάντες -Σφαιροβολία κατηγορίας F53,

με την καλύτερη βολή 98 μέτρα 44 εκ.), (νέο ρεκόρ

Ευρώπης).

5. Μιχάλης Μιχαλεντζάκης – Κολύμβηση – 100

μέτρα πεταλούδα της κατηγορίας S9. Χρόνος; 59.27 

ΑΣΗΜΕΝΙΑ

1. Παναγιώτης Τριανταφύλλου – Σπάθη κατηγορ. Β

2. Θανάσης Κωνσταντινίδης – Κορίνα F32, με βολή

στα 33.69 μέτρα. 

3. Γρηγόρης Πολυχρονίδης – Μπότσια – ατομικό BC3

4. Δημήτρης Σενικίδης – Σφαιροβολία κατηγορίας

F20

ΧΑΛΚΙΝΑ

1. Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Νίκος Πανανός και Άννα

Ντέντα – Μπότσια BC3. Νίκησαν 8-1 ενάντια στη Σιγ-

καπούρη

2. Δήμητρα Κοροκίδα – Σφαίροβολία κατηγορίας F53

3. Δημήτρης Ζησίδης – Σφαιροβολία κατηγορίας F32

4. Δημήτρης Μπακοχρήστος – Άρση βαρών, με 54

κιλά σε πάγκο. Το βάρος που του εξασφάλισε το με-

τάλλιο είναι 162 κιλά!

24οι στον πίνακα μεταλλίων οι Παραολυμπιονίκες

Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές

της υποχρεώσεις η ομάδα ανδρών

μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης, σημειώνοντας άνετη νίκη

με σκορ 73-62 επί του Ατρόμητου

Πειραιά.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε εντός

έδρας την Παρασκευή 16/9, στο νέο

κλειστό γήπεδο της Βάρης ως  η 1η

Αγωνιστική για το Κύπελλο της

ΕΣΚΑΝΑ (Ένωση Σωματείων Καλαθο-

σφαίρισης Νότιας Αττικής) και ήταν

«νοκ άουτ».

Παίρνοντας το εισιτήριο της πρόκρι-

σης, οι άνδρες της Βουλιαγμένης δί-

νουν  το «παρών» στη 2η Αγωνιστική

για το Κύπελλο  σήμερα Παρασκευή

23 Σεπτεμβρίου 2016 στις 9.30 μ.μ.,

εντός έδρας στο νέο κλειστό γήπεδο

της Βάρης, απέναντι στην Ένωση

Τραχώνων / Δία Αλίμου.

Στο ξεκίνημά τους πραγματοποιήθηκε

Αγιασμός των εγκαταστάσεων και

των αθλητών του Αθλητικού Ομίλου

Βουλιαγμένης το Σάββατο 17 Σεπτεμ-

βρίου 2016 στα γήπεδα του ΑΟΒ στο

Καβούρι, παρουσία της προέδρου του

ΑΟΒ, Μαρίας Σίνα, μελών του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, προπονητών και

αθλητών. 

Mε επιτυχίες ξεκίνησε

ο ΝΑΟ ΚEΚΡΟΨ

Mε νέες επιτυχίες στα optimist και στην Ιστιοσανίδα ξε-

κίνησαν οι ομάδες του ΝΑΟ Κέκροψ. Στον  διασυλλογικό

αγώνα "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 2016", που διοργάνωσε ο Ναυ-

τικός Αθλητικός Όμιλος Άγιος Κοσμάς στις 10 και 11 Σε-

πτεμβρίου 2016 συμμετείχε η ομάδα Optimist του

Κέκροπα συνολικά 7 αθλητές και αθλήτριες, έχοντας μια

εξαιρετική παρουσία στον αγώνα. 

Μετά από δυο ημέρες αγώνων, με 6 συνολικά ιστιοδρο-

μίες σε εξαιρετικές συνθήκες με πολύ ήλιο και μέτριους

εντάσεως ανέμους, δεύτερος στην κατηγορία Optimist

11χρονα αναδείχθηκε ο αθλητής του ομίλου, Παναγιώ-

της Αθανασούλιας, με τον Δημήτρη Πολυχρονόπουλο

να τερματίζει στην 5η θέση. 

Στα 11χρονα κορίτσια με μια πολύ καλή εμφάνιση η

Δανάη Μιχαλαίνα και η Φραγκίσκη Κοσμά τερμάτισαν

στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα. Στην κατηγορία παίδων

ο Αλέξης Κολοκοτρώνης τερμάτισε στην 4η θέση και ο

Σωτήρης Δήμας στην 5η θέση. 

Η ομάδα Ιστιοσανίδας συμμετείχε στο αγώνα  του Παγ-

κοσμίου πρωταθλήματος κατηγορίας Formula που διορ-

γανώθηκε στον Μαραθώνα και ολοκληρώθηκε στις 10

Σεπτεμβρίου 2016. Μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση

όλων των αθλητών, στην κατηγορία νέων ο Κριστιάν

Τριανταφύλλου τερμάτισε στην 4η θέση. Στην κατηγορία

παίδων ο Στέφανος Τζοτζολάκης τερμάτισε στην 6η

θέση. 

Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας

της έδωσε η ομάδα γυναικών της

Θέτιδας, καθώς την Τετάρτη (21/9)

φιλοξένησε τον Πορφύρα σε ένα

παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα,

όπου επικράτησε με 3-1 σετ. 

Πριν την έναρξη της φιλικής ανα-

μέτρησης, τιμήθηκε η Άννα Φωτει-

νού για την πολύτιμη προσφορά

της στην ομάδα της Θέτιδας και

την σημαντική συμβολή της στην

περυσινή κατάκτηση του πρωτα-

θλήματος της Α2. 

Οι αθλήτριες πλέον αρχίζουν να

μπαίνουν σε ρυθμούς αγώνων με

συνεχόμενα φιλικά, ακριβώς έναν

μήνα πριν την έναρξη του πρωτα-

θλήματος της Α1. Επόμενη φιλική

αναμέτρηση με την ομάδα της Ηλι-

ούπολης το Σάββατο (24/9) στην

Βούλα.

Θέτις: φιλικές αναμετρήσεις!

Πρώτη νίκη του Α.Ο. Βουλιαγμένης επί του Ατρομήτου!
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Αν κάτι θα μείνει από την προχτεσινή

εκδήλωση της Ελληνικής Ολυμπια-

κής Επιτροπής (ΕΟΕ) προς τιμήν των

Ελλήνων Ολυμπιονικών στους πρό-

σφατους αγώνες του Ρίο, δεν είναι

ούτε οι χαριεντισμοί και τα συνηθι-

σμένα παχιά λόγια και ψεύτικα χαμό-

γελα που σβήνουν μαζί με τις

τηλεοπτικές κάμερες ούτε καν η

τρίτη - μέσα σε μικρό διάστημα -

προσπάθεια για το «καλογυάλισμα»

του τέως βασιλιά σε μια δημόσια τε-

λετή και με παρόντες κυβερνητικούς

και άλλους παράγοντες. Γιατί, πιο

πολύ απ' όλα, εκείνο που επιχειρή-

θηκε να «ξεπλυθεί» στην προχτεσινή

εκδήλωση της ΕΟΕ δεν είναι άλλο

από το ρόλο του κεφαλαίου συνο-

λικά και ειδικά στον τομέα του αθλη-

τισμού.

Στην προσπάθεια αυτή με διαφορά ο

καλύτερος ήταν ο πρόεδρος της

ΕΟΕ, Σπ. Καπράλος, που την ομιλία

του θα τη ζήλευαν ακόμα και οι δια-

φημιστές των «χορηγών». Τι είπε

συνοπτικά με αφορμή τις επιτυχίες

των αθλητών στο Ρίο, που κατά τον

ίδιο πρέπει να αποτελέσουν «μια νέα
αφετηρία για την πορεία του αθλητι-
κού κινήματος στην Ελλάδα»; Οτι

«αν δεν ήταν οι χορηγοί δεν μπορού-
σαμε να φτάσουμε σε τέτοια επί-
πεδα επιτυχιών», γιατί είναι γνωστό

εξάλλου ότι αυτοί «λιώνουν» στις

προπονήσεις και στα γήπεδα. Οτι οι

χορηγοί υπήρχαν από την αρχή των

Ολυμπιακών Αγώνων (το ίδιο είπε

και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Στ.

Κοντονής) και είναι “νύχι - κρέας” με

τους Ολυμπιακούς. Οτι πρέπει να

ενισχυθεί το πρόγραμμα «υιοθετή-
στε έναν αθλητή» (λες και μιλάμε

για... αδέσποτα) με ενίσχυση των

χορηγών, αφού «τα δημοσιονομικά
του κράτους δεν επαρκούν». Ακόμη

και πρόταση προς τους καπιταλιστές

έκανε ώστε «αφού τους υιοθετήσετε
σαν αθλητές με την αγωνιστικότητα
και την αφοσίωση να τους αξιοποι-
ήσετε μετά την ολοκλήρωση της

σταδιοδρομίας τους στις επιχειρή-
σεις σας»!
Ε, μετά απ' όλα αυτά δεν έκανε και

καμιά ιδιαίτερη αίσθηση η πρότασή

του και η ίδια η ΕΟΕ να γίνει από νο-

μικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,

ιδιωτικού «για να αποφύγουμε τη
γραφειοκρατία» και «να μας λυθούν
τα χέρια», με το κράτος να παραχω-

ρεί μόνο τις εγκαταστάσεις.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, όσο

«έξω απ' τα δόντια» κι αν ήταν η ομι-

λία του, τίποτα το νέο δεν είπε ο

πρόεδρος της ΕΟΕ. Το έργο είναι

πολυπαιγμένο: Το κράτος αφήνει

έναν τομέα, όπως η Παιδεία, η

Υγεία, ο Αθλητισμός, κυριολεκτικά

στην τύχη του, από εκεί που θα

'πρεπε να είναι δικαίωμα για όλους

και με αποκλειστική ευθύνη του, και

τα υπόλοιπα... παίρνουν το δρόμο

τους. Η εγκατάλειψη στην οποία

αναφέρονται και οι Ελληνες Ολυμ-

πιονίκες, στρώνει το έδαφος για

τους καπιταλιστές «ευεργέτες», που

με ελάχιστο κόστος (ένας από τους

Ολυμπιονίκες σε πρόσφατη συνέν-

τευξή του είπε ότι τώρα που έχει χο-

ρηγό δεν σκέφτεται τα ψώνια στο

σούπερ!) και πολλές φορές και με το

αζημίωτο (φοροαπαλλαγές κ.ά.)

φτιάχνουν «κοινωνικό προφίλ» και

διαφημίζονται τζάμπα. Το κράτος,

που κατά τ' άλλα μια χαρά έχει για

να δίνει στους επιχειρηματικούς ομί-

λους, αποποιείται των ευθυνών του

για να καλύψει τις ανάγκες συνολικά

του λαού για φυσική αγωγή, άσκηση,

αθλητισμό, περιορίζεται στο ρόλο

του... μάνατζερ, για να βρίσκουν οι

πρωταθλητές επιχειρηματίες και

ταυτόχρονα να γίνονται έρμαια σε

κάθε είδους πιέσεις για να φέρουν

επιτυχίες. Και την ίδια ώρα δουλεύε-

ται στις λαϊκές συνειδήσεις το δηλη-

τηριώδες και ψεύτικο επιχείρημα ότι

«χωρίς τους καπιταλιστές δε γίνεται
τίποτα».

Αυτή είναι η «νέα» - παμπάλαιη στην

πραγματικότητα - «αφετηρία του

αθλητισμού» που ονειρεύονται. Να

και γιατί πρέπει να βρει κυριολεκτικά

τείχος από όλο το λαό, αλλά και από

τους αθλητές και προπονητές, που

πρέπει να διεκδικήσουν την κάλυψη

όλων των αναγκών τους.

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Nέα αφετηρία... 

γνωστή διαδρομή

EURO 2020

Επίσημη... μορφή 

στο σχέδιο της UEFA

Και επίσημα από χτες, το σχέδιο της UEFA για την πολυ-

συνδιοργάνωση του EURO 2020 από 13 ευρωπαϊκές πό-

λεις πήρε... μορφή, με την παρουσίαση του λογότυπου

που θα αφορά τη διοργάνωση. Σημειώνεται πως η Ευρω-

παϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου επίσημα επέλεξε

αυτή τη λύση ως τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμέ-

νου να γιορταστούν τα 60 χρόνια της διοργάνωσης (πρε-

μιέρα το 1960) και ήθελε έναν πρωτοποριακό τρόπο για

αυτό, εγκαταλείποντας την ιδέα του ενός διοργανωτή.

Ωστόσο, η απόφαση φαίνεται να στηρίχθηκε και στο γε-

γονός ότι αρκετές χώρες εκδήλωσαν σοβαρές αδυναμίες

για την ανάληψή της, εξαιτίας του υπέρογκου κόστους

που απαιτείται.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της UEFA, μιλώντας για το συγ-

κεκριμένο σχέδιο, εκτιμούσαν ότι έτσι ελαχιστοποιείται

και ο κίνδυνος επεισοδίων, όπως συνέβη στο φετινό Euro

της Γαλλίας, με τις συμπλοκές στη Μασσαλία κυρίως με-

ταξύ Ρώσων και Αγγλων χούλιγκανς.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η τελική φάση της διοργάνωσης

με τους δυο ημιτελικούς και τον τελικό θα διεξαχθεί στο

Λονδίνο. Η φάση των ομίλων και αυτή των «16» σε Βου-

κουρέστι, Αμστερνταμ, Δουβλίνο, Μπιλμπάο, Βουδαπέ-

στη, Βρυξέλλες, Γλασκόβη, Κοπεγχάγη και τα

προημιτελικά σε Μόναχο, Ρώμη, Μπακού, Αγία Πετρού-

πολη.

Εκδηλώσεις στο Κεντρο Πολιτισμού

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Yoga στο Πάρκο
(Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας)

Δευτέρα / 26 Σεπτεμβρίου / 2016, 19.00-20.30

Με οδηγό τις γενικές αρχές yoga, θα εμβαθύνουν στην
σχέση που έχει η ενέργεια με την ισορροπία του σώμα-
τος, του νου και του συναισθήματος με ήπιες πρακτικές
που περιλαμβάνουν αναπνοές, στάσεις της yoga και χα-
λάρωση. 
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε ενήλικες χωρίς σοβαρά
ιατρικά προβλήματα, με διάθεση να εξερευνήσουν νέους
τρόπους, που οδηγούν στη βίωση αρμονίας, ολοκλήρω-
σης και πληρότητας.
*Οι συμμετέχοντες είναι προτιμότερο να φορούν άνετα ρούχα,

να φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και ένα φουλάρι για

να καλύψουν το σώμα τους κατά τη χαλάρωση.

Στίβος για παιδιά

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση των αγωνι-
σμάτων του στίβου με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό
τρόπο. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις κρυμμένες τους ικα-
νότητες σύμφωνα με την ηλικία τους, συμμετέχοντας σε
βασικές κινητικές δραστηριότητες δρόμων, αλμάτων και
ρίψεων. Παράλληλα, με τη βελτίωση της φυσικής κατά-
στασης τα παιδιά αποκτούν κοινωνικότητα, πειθαρχία και
εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους.
16.30-17.15:  Για παιδιά 6-9 ετών
17.30-18.30: Για παιδιά 9-14 ετών

Συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

info@snfcc.org  τηλέφωνα +30-216-8091001 / 002 / 003

Κάπου διάβασα, ότι οι “Χάκερ” που έβγαλαν τα άπλυτα του

WADA στη φόρα…… “κλέβουν αρχεία αθλητών και τα δη-

μοσιοποιούν, και, ότι ουδείς γνωρίζει πως διαχειρίζονται

τις πληροφορίες που συνέλλεξαν από την εισβολή τους

στα αρχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ

(WADA)” … Δηλαδή, αυτό πρέπει να μας απασχολεί,  το

πώς θα διαχειριστούν τις πληροφορίες που συνέλλεξαν,

και, όχι το γεγονός, ότι, αυτές τις τόσο σοβαρές πληρο-

φορίες τις κρατούσαν “οι άνθρωποι του WADA”  και τις

χρησιμοποιούσαν  για να ικανοποιούν Πολιτικά συμφέ-

ροντα κατά εντολή των Αφεντικών τους;;  Δεν λέω ότι δεν

γνωρίζαμε η ότι δεν υποψιαζόμασταν ότι κάτι δεν πήγαινε

καλά  σε αυτόν τον Οργανισμό, τώρα όμως, έχουμε και

αποδείξεις για τις παλιανθρωπιές τους. Βρόμα και δυσωδία

αποπνέουν όλα τα ΣΠΟΡ παγκοσμίως, πηγή παράνομου

πλουτισμού με, ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, η προσπά-

θεια που γίνεται, να παρουσιαστεί αυτή η ιστορία, σαν συ-

νέχεια του “ψυχρού πολέμου” με επίκεντρο το Ντόπινγκ

μεταξύ Ρωσίας – ΗΠΑ, μπορεί να είναι και έτσι, άλλωστε,

υπάρχουν τεράστια συμφέροντα που χωρίζουν αυτούς

τους δύο διαφορετικούς  Κόσμους ώστε λογικό ακούγεται

να χρησιμοποιούνται όλα τα “όπλα”. Η λύση είναι μία και

μοναδική την οποία κανένας δεν θέλει γιατί θίγονται τα

συμφέροντα τους, επιστροφή στον ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟ. Κάτι

τέτοιο βέβαια λόγω των τεράστιων επενδύσεων που έχουν

γίνει στο χώρο από το Μ. Κεφάλαιο είναι αιτία για έναρξη

3ου Παγκοσμίου Πολέμου… οπότε η Λύση είναι μία, άλλη

δεν υπάρχει, αφήστε ελεύθερα τα φάρμακα στην ευθύνη

Προπονητών και Αθλητών…και όποιον, όποτε πάρει, ο

ΧΑΡΟΣ…… και για να μη γελιόμαστε, αυτή τη στιγμή

αυτό γίνεται στην πράξη κατά 90%....ά ντε κατά 85%.......

και ο κόσμος όλος…

Τα “άπλυτα” της WADA και οι Χάκερς
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Μεγάλο πανηγύρι εξελίχθηκε τη Δευτέρα 19 Σεπτεμ-

βρίου στην Κερατέα, παραμονή του Αγίου Ευσταθίου,

οργανωμένο από το Φιλοθηραματικό - Κυνηγετικό

Σύλλογο Κερατέας “Η Αρτεμις” μια πού ο Αγιος Ευ-

στάθιος είναι ο προστάτης των κυνηγών. 

Τον Αγιο Ευστάθιο τιμούν οι κυνηγοί στο μικρό εκκλη-

σάκι που έχει χτιστεί μαζί με τις εγκαταστάσεις των

κυνηγών σε ένα πολύ μεγάλο προαύλιο χώρο, ο

οποίος ξεχείλισε - όπως κάθε χρόνο - από τον κόσμο

που συμμετέχει στο πανηγύρι.

Τα πλούσια φαγητά και η ζωντανή ορχήστρα δεν άρ-

γησαν να δώσουν κέφι στον κόσμο που ξεφάντωσε

χορεύοντας μέχρι αργά.

Πανταχού παρούσα η πρόεδρος του Συλλόγου Έλμα

Δόγκα, η οποία χαιρέτισε την εκδήλωση, ενώ ο Γεν.

Γραμματέας του Συλλόγου την ευχαρίστησε γιατί

προσφέρει πολλά στο Σύλλογο και τον κρατάει ζων-

τανό.

Προς τιμήν του ο Γ. Γραμματέας ευχαρίστησε και τον

τέως δήμαρχο Κερατέας Κώστα Λεβαντή και τον νυν

δήμαρχο Λαυρεωτικής (μετά τον Καλλικράτη) Δημή-

τρη Λουκά για την βοήθεια που πρόσφεραν και προ-

σφέρουν στο Σύλλογο.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς, που κι αυτός εξήρε το έργο της

Ελ. Δόγκα στο Σύλλογο, αλλά και σε όλες τις δρά-

σεις του Δήμου με τις προσφορές της.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο βουλευτής Αθα-

νάσιος Μπούρας.

Ποιος ήταν ο Ευστάθιος

Ο Ευστάθιος ήταν αξιωματικός στη Ρώμη. Κυνηγός ο ίδιος

γι’ αυτό και είναι προστάτης των κυνηγών σήμερα. 

Κάποτε κυνηγούσε ένα ελάφι και είδε στα κερατά του να

φέρει σταυρό. Ακουσε και μία φωνή πού τον καλούσε στην

ορθή πίστη. Έτσι πίστεψε στη χριστιανική θρησκεία και βα-

πτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος από Πλακίδας πού ονομα-

ζόταν, καθώς και η γυναίκα του Τατιανή σε Θεοπίστη, και

τα δυο τους παιδιά Αγάπιος και Θεόπιστος. Όταν ο αυτο-

κράτωρ Τραϊανός έμαθε ότι ασπάσθηκε το χριστιανισμό,

του αφαίρεσε τον ανώτερο στρατιωτικό βαθμό πού είχε και

τον εξόρισε με όλη του την οικογένεια. 

Μετά από χρόνια, όταν ο Τραϊανός περιήλθε σε μεγάλη πο-

λεμική δυσχέρεια, θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του

Ευστάθιο. Τον επανέφερε στην υπηρεσία, και ο Ευστάθιος

με τη στρατηγική που τον διέκρινε συνετέλεσε κατά πολύ

στην νίκη. Τότε μάλιστα, βρήκε και την οικογένεια του, που

είχαν χαθεί όταν τους  είχε χωρίσει ο Τραϊανός. 

Ο διάδοχος, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευ-

στάθιο να παραστεί στις θυσίες των ειδωλολατρικών θεών,

κάτι που ο Ευστάθιος αρνήθηκε και γι’ αυτό βασανίστηκε

μαζί με την οικογένειά του και τελικά έχασαν τη ζωή τους

μέσα σε ένα πυρακτωμένο, χάλκινο βόδι.

Η μεγάλη γιορτή των Κυνηγών της Kερατέας

Πανηγύρι Αγίου Ευσταθίου 

H Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ελένη Δόγκα με
τον βουλευτή της Ν.Δ. Αθανάσιο Μπούρα, ο οποίος παρα-
βρέθηκε στο πανηγύρι.

Το κέφι έχει ανάψει για τα καλά. Η καθηγήτρια Βούλα Λαμ-
προπούλου, λάτρης του χορού, συμμετέχει στους χορευ-
τικούς ανθρώπινους κύκλους.

H Έλμα Δόγκα καμαρώνει, στο χορό, την μέλλουσα νύφη
της, αρραβωνιαστικά του γιου της, δημοτικού συμβούλου
Δημοσθένη Δόγκα.

H πρόεδρος του Φιλοθηραματικου, Κυνηγετικού Συλλόγου
Κερατέας “Η Άρτεμις”, Ελένη Δόγκα χαιρετίζει την εκδή-
λωση. Δίπλα της ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου και ο
Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.


