
«Διαπραγματευόμαστε σκληρά»!

Αποτέλεσμα της τελευταίας «σκληρής» διαπραγμά-

τευσης, αφού είχαμε δώσει, σαν

καλά παιδιά, εξετάσεις – «αξιολό-

γηση» το λένε τώρα – στο eu-

roworking Group της 28ης/11,

ώστε στο Eurogroup της 5ης Δε-

κεμβρίου 2016 να ...«θριαμβεύ-

σει» η κυβέρνηση, ενώ κατά την

αντιπολίτευση υπέστη ένα νέο

Βατερλό!

Διαλέγετε και παίρνετε, ανάλογα

με την κομματική σας τοποθέ-

τηση, για όσους ακόμα είσαστε εγκλωβισμένοι.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα ‘χουμε τόσο της

εκατό ανάπτυξη (3,5) κάθε χρόνο, ενώ η αντιπολί-

τευση την κατηγορεί ότι αποδέχθηκε 4ο μνημόνιο

κι ότι η χώρα μας θα βρίσκεται σ’ ένα «διαρκές μνη-

μόνιο»!

Αυτό, το τελευταίο ιδιαίτερα, είναι μια πραγματικό-

τητα, μόνο που δεν δικαιούνται να το λένε αυτοί

που πίεσαν ασφυκτικά και αποφάσισαν πέρυσι, μαζί

με τη μεταλλαγμένη «αριστερή» κυβέρνηση, αντί-

θετα προς την εκφρασμένη λαϊκή βούληση, να συ-

νεχίσουμε να είμαστε χώρα υπό επιτροπεία, χώρα

δανείου υποτελής!

Γι’ αυτό δεν θ’ ασχοληθώ στο παρόν, εγώ τουλάχι-

στον με τον σχολιασμό των αποφάσεων του ευρωγ-

κρούπ. Ασχολούνται οι συστημικοί δημοσιογράφοι,

στα συστημικά μέσα.

Μ’ έχουν «φεσώσει» πολλοί, που θα «έσωζαν» ή

«σώζουν» μικρά ή μεγάλα τμήματα του δημοσίου

τομέα· Δεν έχω φεσώσει κανέναν! Δεν έχω, άρα,

την νοοτροπία του μπαταχτσή(!)1. (Συγγνώμην που

χρησιμοποίησα σκόπιμα άκοσμες λέξεις του συρμού). Και

το λέω αυτό, γιατί ορισμένοι άνθρωποι έχουν μια

τάση και μια στάση να τοποθετούνται για ορισμένα

πράγματα, κατά το συναίσθημα ή τη νοοτροπία

τους.

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Eπικυρώθηκε η πώληση
του Αστέρα Βουλιαγμένης
...Βάζουν εμπρός οι μηχανές

Σελίδα  12

Ιστιοπλόοι:
“Θαλασσινά 
λιοντάρια” 
τους ονομάζουν
οι ναυτικοί.
Αγαπάνε τις 
αντίξοες καιρικές
συνθήκες...
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ 

LIGHTNING 

ΣΤΟ ΝΑΟΒ
2η θέση: Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ - Σ. ΜΟΣΧΟΣ

Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Σελ. 22

3 Δημόσιος, Δημοτικός
Απολογισμός στο Κορωπί

Σελίδα  13

“Γαλιλαία” και 
στο Λαύριο 

Σελίδα  10

Απόφαση χωρίς ψηφοφορία για
το ΠΕΣΔΑ στην Περιφέρεια!

Τί διαπραγματευόμαστε!

ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ
Δεν τους χρωστάμε

«Ου γαρ ο δικαστής, ουδ’ ο βου-

λευτής, ουδ’ ο εκκλησιαστής

άρχων εστί, αλλά το δικαστήριον,

η Βουλή και ο Δήμος.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος

Έλληνας φιλόσοφος

Σελίδα 7
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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

Μπορεί ο Σόιμπλε ε.π. να έχει μια ρεβανσιστική εκδικη-

τική τάση έναντι των Ελλήνων*. Μπορεί αντίστοιχα να

μισεί την κοινωνία, γιατί κάποιο ή κάποια μέλη της τού

φέρθηκαν ιδιαιτέρως αλύπητα, ανοικτίρμονα (άσπλα-

χνα). Εγώ όμως δεν μισώ την κοινωνία (νομίζω κι εκείνη

μ’ αγαπάει). «Οὒτοι συνέχθειν, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν».2

(για να θυμηθούμε και τον Σοφοκλή), αλλά δεν είμαι

μέχρι βλακείας ανεκτικός. Δεν ανέχομαι να μου «πίνουν

το αίμα» και να «κατανοώ» τη βουλιμία των βαμπίρ! 

Τα λεφτά σου να τα πάρεις και να τα πάρεις διπλά, σε

κάποια χρόνια, αλλά όχι 56, ναι, πενήντα έξι φορές

επάνω, όπως ομολόγησε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης,

ως εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη Βουλή, πριν πέντε χρόνια

(κοίτα αναλυτικά την 7η της 26/11/2011 αρ. φ. 709 κ.

Άρθρο)3.

Επομένως ΔΕΝ διαπραγματεύεσαι με τοκογλύφους·

τους καταγγέλεις!

Και απαιτείς αυτά που σου χρωστάνε και στ’ άρπαξαν

με το «έτσι θέλω» - τα κατοχικά δάνεια, εννοώ – έστω

με 1,5% μόνον επιτόκιο είναι πάνω από 400 δις! Τα είχε

πάρει ο «μπαμπάς» του Σόιμπλε· να τα πληρώσει ο γιος·

ο «Σόιμπλε».

Ετσι διαπραγματεύονται! Όχι «φίλοι» και «εταίροι» στα

λόγια. Κι αν το «παίζουνε» κουφοί και περνάνε και στην

αντεπίθεση γι’ αντιπερισπασμό, να τους πάμε στα διε-

θνή δικαστήρια, για να δούμε και την ανεξαρτησία της

διεθνούς δικαιοσύνης. Να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα!

Να δούμε ποιοι είναι οι «καλοί», οι φίλοι, οι σύμμαχοι

και οι εταίροι! Οι αναβολές είναι εις βάρος του δικαίου.

Οφελούν τους αδίκους. Οφελούν τους «κακούς» (εκτός

εισαγωγικών).

Το θέμα των διαπραγματεύσεων ΔΕΝ είναι, “πώς θα το

κάνουμε!” (Με τί προαπαιτούμενα και ποια απαιτούμενα.

Με ποιες «αξιολογήσεις» και με ποια επαχθή και λη-

στρικά μέτρα. Με ποια αφαίμαξη της δημόσιας και ιδιω-

τικής περιουσίας! Με ποια μέθοδο πτωχοποίησης, με τι

συσσίτια, με πόσους πλειστηριασμούς κατασκευασμέ-

νων οφειλετών. Με πόσους άνεργους, με πόσες αυτο-

κτονίες και ύπουλες γενοκτονίες).

Το θέμα είναι αν τους χρωστάμε ή μας χρωστάνε! Κά-

ποιος Αλέξης Τσίπρας είχε πει στη Βουλή (6/2010)! «Ο
Γ. Γούκος ήταν άγγελος μπροστά στους Ευρωπαίους και

Αμερικανούς τοκογλύφους». (Ο Γούκος, ήταν μεγάλος

τοκογλύφος των Ιωαννίνων και πήγε φυλακή). Αυτό

είναι το θέμα. Το πρώτο και κύριο θέμα! Αυτό διαπραγ-

ματευόμαστε, δίκαιa, συναινετικά, ξεκάθαρα και τίμια.

Αλλιώτικα τα διαλύουμε! Τα χαλάμε. Δ ι α ζ ύ γ ι ο ! Που

έλεγε ο ...Αντωνάκης. Υπάρχουν κι άλλοι για συνεργα-

σίες πιο γόνιμες. Η Κίνα, η Ρωσία... «Περιπέτειες», θα

πουν οι βολεμένοι και οι φοβισμένοι, οι ενδοτικοί!

Ε, τότε ας διαπραγματευτούμε με το βιαστή μας, απλά,

τη θέση και τη στάση του βιασμού μας!

Ας διαπραγματευτούμε με τους εκτελεστές μας το

χρόνο και τον τρόπο της εκτέλεσής μας: Δια απαγχονι-

σμού, δια τυφεκισμού, στην ηλεκτρική καρέκλα, ή δι’

ασφυξίας!

Η «χώρα», δεν θα πάθει τίποτα. Και τ’ αρχαία θα υπάρ-

χουν, αξιοποιούμενα αναλόγως και τ’ όνομά της(!) θα

διατηρηθεί: Greece! Μόνο που οι «Έλληνες», οι γραικοί,

που θα κατοικούν εδώ μαζί με κάθε λογιών αλλοδαπούς,

θα είναι υπηρετικό προσωπικό. Κάποιοι μάλιστα, θ’ ανέ-

βουν την κοινωνική κλίμακα, στ’ ανώτατα κλιμάκια. Είχε

συμβεί αυτό και επί τουρκοκρατίας: Το ένδοξο «Φα-

νάρι», οι κοτζαμπάσηδες...

Ε, μωρέ Ελληνες, ΞΥΠΝΗΣΤΕ!

Χτυπήστε εγερτήριο και σκουντήστε όσους ακόμη κοι-

μούνται...

―――――――
1. Μπαταχτσής: Από το τουρκικό batakci = χρεοκόπος, αναξιό-

χρεος, κακοπληρωτής.

2. Σοφοκλέους: ΑΝΤΙΓΟΝΗ: «Όχι, βεβαίως, για να εχθρεύομαι,

αλλά για ν’ αγαπώ γεννήθηκα».

3. Πρακτικά Βουλής 15/11/2011

* Σόιμπλε: Γεννήθηκε το 1942 (μέσα στον πόλεμο και λίγο πριν την

ήττα). Ο πατέρας του επε΄ζησε. «Τί έκανες στον πόλεμο

μπαμπά;».

ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ

Χροστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 4, 5

Τρεις κόρες Αθηναίες στο θρόνο του
Βυζαντίου, Γ. κορναράκις Σελ. 8

4 ιωνικές γενιές, ήταν ...δάσκαλοι και
μαθητές Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Οι δασοπυροσβέστες απαντούν Σελ. 11

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Διάλογος μεταξύ Σωκράτους και Κρα-
τύλου για τις λέξεις  Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

Εργαστήρι κατασκευής κρουστών ορ-
γάνων στο ΚΕΘΕΑ Σελ. 17

Νοθευμένα λάδια στην αγορά Σελ. 19

Διαβάστε ακόμη

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Ημερίδα οργανώνει το Ε.ΠΑ.Μ. την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από ώρα 10 το πρωί με θέμα το Μεταναστευτικό

και προσφυγικό ζήτημα, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 Αθήνα (αίθουσα Πλάτων, 10ος όροφος)

Πολλοί και διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν και σχολιάζουν.
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Ο πολιτιστικός σύλλογος Ευρυάλη Βούλας,  οι εκδόσεις Σκαραβαίος

και ο ποιητής Δημήτρης Στεφ. Καρούσης,

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 

"Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα",

την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ώρα 7μ.μ.,  στην Πνευματική Εστία Βούλας 

(Ζεφύρου 2 και Αγ Ιωάννου, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης).

Το βιβλίο και την ποίηση θα αναλύσει 

η Δρ. Γιούλη Χρονοπούλου, φιλόλογος, σχολική σύμβουλος.

Θα σχολιάσουν: Ο υπουργός, ποιητής και συγγραφέας Γιώργος Καλός, 

ο φιλόσοφος και συγγραφέας Δημήτρης Ράπτης 

και ο εκδότης, δημοσιογράφος Κώστας Βενετσάνος.

Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μελοποιημένα ποιήματα, και απαγγελίες

από το συνθέτη Νικόλα Παπακωνσταντίνου 

και τους μουσικούς:

Χριστίνα Γκουντέλια στο Πιάνο,  Κωνσταντίνα Ρούσσου στο φλάουτο

και τον Φοίβο Μποζά, σαξόφωνο, κρουστά.

H είσοδος είναι ελεύθερη

"Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα”

«Κόκκινη Κυριακή» στη Γλυφάδα

Mια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, η «Κόκκινη Κυριακή», θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα στη Γλυφάδα! Η κοινή πρωτοβουλία

του Δήμου Γλυφάδας και του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας θα λάβει χώρα την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, στο ξεκίνημα της εορταστικής περιόδου, όπου τα κα-

ταστήματα της πόλης θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Ένα φαντασμαγορικό Χριστουγεννιάτικο θέαμα με ζωντανές συναυλίες σε τέσσερα διαφορετικά σημεία, παιδικές παραστάσεις, παρέλαση τυμπανιστών, τη Φι-

λαρμονική και τη χορωδία του Δήμου Γλυφάδας να ερμηνεύει Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, το τρενάκι γεμάτο ΑγιοΒασίληδες να περνάει από όλες τις γειτονιές,

ξυλοπόδαρους, κλόουν, ζογκλέρ, face painting, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες, μπαλονοκατασκευές, κερά-

σματα, Χριστουγεννιάτικο κρασί και δεκάδες ακόμα εκπλήξεις – δωρεάν για όλους!

Καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Γλυφάδας να γιορτάσουν την τελευταία Κυριακή πριν τα

Χριστούγεννα στους εμπορικούς δρόμους, με εκπλήξεις και χάπενινγκ! Μια πρωτοβουλία που, όπως και πέ-

ρυσι, θα δώσει χαρά σε μικρούς και μεγάλους και γιορτινή ατμόσφαιρα στην πόλη, θα ζωντανέψει τη Γλυ-

φαδιώτικη αγορά και θα τονώσει την αγοραστική κίνηση.

Η έναρξη θα γίνει στην πλατεία Εσπερίδων στις 12 το μεσημέρι, ενώ οι δεκάδες εκδηλώσεις θα πραγμα-

τοποιηθούν σε όλη την αγορά της Γλυφάδας, στα πεζοδρόμια μπροστά από τα εμπορικά καταστήματα,

μέχρι αργά το απόγευμα.
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BBιιββλλιιοοππααρροουυσσιιάάσσεειιςς

“Τραγούδια της Καλντέρας
και του Πιτθέα”
Δημήτρη Καρούση

Ο εξωραϊστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας και οι

Εκδόσεις Σκαραβαίος παρουσιάζουν την ποιητική

συλλογή του Δημήτρη Καρούση, την Τετάρτη 14 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Ζεφύρου 2). Η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με μου-

σικό συγκρότημα.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις

στο Δήμο Κρωπίας

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, 19:30 Αμφιθέατρο Δημαρ-

χείου Κορωπίου: Η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία

της Δημοτικής Φιλαρμονικής 

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016, 11:00, Δημοτική Βι-

βλιοθήκη Κορωπίου : Λειτουργία εργαστηρίου δια-

κοσμητικών αντικειμένων για την υποδοχή του

νέου έτους-Παιδική δράση

«Η τέλεια γυναίκα»
παράσταση στη Γλυφάδα

Ο Δήμος Γλυφάδας προσκαλεί το Σάββατο 10 Δε-

κεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο δημοτικό θέ-

ατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Αν. Ρωμυλίας 127), για

στην παράσταση «Η τέλεια γυναίκα», την οποία

υπογράφει και σκηνοθετεί ο Ιάκωβος Μυλωνάς.

Ένα θεατρικό μονόλογο για το εφικτό και το ανέ-

φικτο στη ζωή, γραμμένο με χιούμορ, βασισμένο

στο ομότιτλο βιβλίο. Η είσοδος είναι δωρεάν.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα και του Δήμου

Π.Φαλήρου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132025299                                 

Μαθαίνουμε
τα έθιμα 

του 12ήμερου

Το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης και Πολιτισμού, με

αφορμή τις γιορτές των

Χριστουγέννων, την Τε-

τάρτη 14 Δεκεμβρίου,

ώρα 5μ.μ. στο χώρο του

(Αντώνη Κιμπιζή 5, Κο-

ρωπί), φτιάχνει χριστό-

ψωμα και φλογέρες.

Απαραίτητη η δήλωση

συμμετοχής, 

τηλ. 210 6020026

Είσοδος  2ευρώ .

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΖΕΡΜΙΑ «EIDOMEN»  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί στα εγκαίνια της έκθεσης ζω-

γραφικής του Βαγγέλη Τζερμιά, με θέμα «EIDOMEN», το

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 7.30 μ.μ. στο Πολι-

τιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου (οδ. Παπαβασι-

λείου 36), με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ανθρώπινων

δικαιωμάτων και διεθνούς Αμνηστείας.

Ωράριο έκθεσης: Καθημερινές 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Η έκθεση θα έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού θα διατεθούν

αριθμημένα αντίγραφα έργου του καλλιτέχνη, για την υποστήριξη

του hotspot της Ειδομένης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Δήμου Μαρκοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.

“Να Ντύσουμε τους Γυμνούς”
του Λουίτζι Πιραντέλλο

Από την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα και

Τρίτη στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Διέλευσις”, στην Κυ-

ψέλη, ανεβαίνει το έργο: “Να ντύσουμε τους Γυμνούς”

του Λουίτζι Πιραντέλλο.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Γραμματικός

Το έργο σπανίως έχει παρουσιαστεί στο ελληνικό κοινό,

ενώ αυτή θα είναι μόλις η 6η φορά που θα ανέβει στην

ελληνική θεατρική σκηνή, παρότι γράφτηκε το 1922.

Ο ίδιος ο συγγραφέας εξηγεί πως "Οι άνθρωποι έχουν
ανάγκη να αυταπατώνται δημιουργώντας μια φανταστική
πραγματικότητα για την ύπαρξή τους”.

Η μοναχική ηρωίδα του έργου Ερσίλια Ντρέι, υποκύπτει στην
ψευδαίσθηση, προσπαθώντας να “ντύσει” την ιστορία της
ζωής της με ένα “ρούχο καθώς πρέπει”. Με την παραμικρή
αφορμή, βλέπει τον εαυτό της μέσα από το παραμορφωτικό
πρίσμα της υποκειμενικότητας, δίνοντας στα βιώματά της
διαφορετικές όψεις ανάλογα με το μέγεθος της φαντασίας
που επιστρατεύει για να τα “ντύσει”. Η υπόθεση περιπλέκε-
ται με φιλοσοφικές προεκτάσεις όταν οι τρεις άντρες που
περιβάλλουν την ηρωίδα, βάζουν στο κάδρο και τις δικές
τους προσωπικές, υποκειμενικές πραγματικότητες. Οι ήρωες
του έργου, “ντύνουν” τις “γυμνές” ζωές τους με ψευδαισθή-
σεις, σε μία προσπάθεια να υποστηλώσουν την ύπαρξή τους.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Γιώργος Γραμματι-

κός, Δανάη Δασκαλάκη, Βίκυ Ευαγγέλου, Βύρων Κολά-

σης, Ισίδωρος Σταμούλης και Σωτήρης Τασούλας.

Πολυχώρος “Διέλευσις”,  

Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 112 56, ΑΘΗΝΑ

Τηλ. – Fax : 210 86 13 739,  E-mail: info@dieleusis.gr

Τζωρτζίνα Καλέργη

‘’Από τα Πορτρέτα Φαγιούμ έως 
τις Απαρχές της Βυζαντινής Τέχνης’’ 

Το κέντρο τέχνης και πολιτισμού ‘’ΚαλλιτεχνΟΡΑΜΑ’’ στην Γλυφάδα και ο Δήμος Γλυ-

φάδας, διοργανώνουν  στον χώρο του παλαιού Δημαρχείου ομαδική  έκθεση με έργα

Αγιογραφίας και Φαγιούμ.

Στην  έκθεση με τίτλο ‘’Από τα Πορτρέτα Φαγιούμ έως τις Απαρχές της Βυζαντινής Τέ-
χνης’’ την ημέρα των εγκαινίων την Κυριακή 11-12-2016 και ώρα 11.30 π.μ εκτός έργα

καταξιωμένων καλλιτεχνών θα περιλαμβάνει και παρουσίαση οπτικοακουστική από τον

αγιογράφο Δημήτρη  Σκουρτέλη  με θέμα: Η σύνδεση της αρχαίας Ελληνικής ζωγρα-
φικής με την Βυζαντινή.
Επίσης ο συντηρητής έργων τέχνης και αγιογράφος που ασχολείται με την εγκαυστική

τέχνη  Κωνσταντίνος Βερούτης θα μιλήσει για την τεχνική της Εγκαυστικής, με την

οποία ήταν φτιαγμένα τα πορτρέτα στην πλειοψηφία τους.

Η αγιογράφος Φωτεινή Μαυρομμάτη θα αναφερθεί  στο πώς κατά τους ειδικούς συν-

δέονται με τις Βυζαντινές εικόνες παρουσιάζοντας φωτογραφικό υλικό.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και της 16-12 -2016  και θα λειτουργεί από  10.00 π.μ με

14.00 μ.μ και  18.00 με 21.00 μ.μ.

Επιμέλεια έκθεσης: Φωτεινή Μαυρομμάτη. 

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αλεξανδράτου Σταυρούλα , Δικαίου  Κλαίρη Ζαπάντη

Χαρά, Ζώταλη Παναγιώτα, Κοσμίτη Κατερίνα, Μαρουλάκος Κυριάκος Μπρα Θεοδώρα,

Μαυρομμάτη Φωτεινή, Στεργιοπούλου Νίκη, Τζάβε Αναστασία,Τσέρτου Ρίκα ,Τρίχας

Αντώνιος, Υφαντίδου Μαρία ,Φραντζεσκάκη Χρυσούλα.

“Η ευεργετική επίδραση της
μουσικής στον Άνθρωπο 

και στο Περιβάλλον ”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί

την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 σε εκδήλωση  με

θέμα:  “Η ευεργετική επίδραση της μουσικής στον
Άνθρωπο και στο Περιβάλλον“ με ομιλητή τον

Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα, δημοσιογράφο, στοι-

χουργό.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel

Apartements” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ.

2108941662, 2108940495). Ώρα προσέλευσης 7 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται: καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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Ένα εορταστικό - χριστουγεννιάτικο - εικοσαήμερο

ετοιμάζει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και

Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης. Οι εκδηλώσεις  θα περιλαμβάνουν συναυ-

λίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παιδικές

θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακές βραδιές,εργα-

στήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνίδια, γωνιές

ψυχαγωγίας και πολλά δρώμενα, όπως παρακάτω:

«Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει»

Στις 11 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”

και ώρα 12:00 η παιδική παράσταση “Το φύλλο που
δεν ήθελε να πέσει”.  
Πρόκειται για την ιστορία ενός φύλλου που έμαθε να

αντιμετωπίζει με τόλμη τις δυσκολίες της ζωής, να

υπερασπίζετε και να διεκδικεί τους στόχους του, να

μην ξοδεύει άσκοπα τις δυνάμεις του....

Μετά την παράσταση, ο Αι-Βασίλης, ο τάρανδος και

τα ξωτικά του περιμένουν τα παιδιά για να φτιάξουν

δωράκια.

Χριστουγεννιάτικο χωριό
στην πλατεία Βούλας

Στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και

ώρα 17:00 η κεντρική πλατεία της Βούλας

θα μετατραπεί σ΄ένα χιονισμένο χωριό γε-

μάτο εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους με μουσική,

ακροβατικά, εργαστήρια κατασκευών και ζαχαροπλα-

στικής, παιχνίδια και θέατρο δρόμου. Στις 19:30 θα

ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης και

θα ακολουθήσει συναυλία για όλη την οικογένεια, με

τίτλο “Φωνές Χριστουγέννων”, με τη διεθνούς φήμης

σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου την ορχήστρα της και

πολυμελή χορωδία. Η συναυλία θα περιλαμβάνει κο-

μάτια από την Αγ. Νύχτα  και το Ave Maria μέχρι τον

John Lenon.

Mε τον Στέφανο Κορκολή

Στις 17 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο

“ΙΩΝΙΑ” και ώρα 20:00 ο διεθνούς φήμης πια-

νίστας Στέφανος Κορκολής σε μία μοναδική εμ-

φάνιση “εφ΄όλης της ύλης” θα ταξιδέψει το κοινό

μαζί με την ορχήστρα του και τη Σ.Μανουσάκη στον

μουσικό του κόσμο με δικά του έργα και συνθέσεις,

αλλά και τραγούδια που αγάπησε.

“Eνα ταξίδι στο κέντρο της Γης”

Στις 18 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βάρης και ώρα 11 το

πρωί ξεκινάει “ένα ταξίδι στο κέντρο της Γης” για

τους μικρούς μας φίλους. Η ομάδα “Νεάπολις” παρου-

σιάζει το κλασικό αριστούργημα του Ιούλιου Βερν σε

μία απ’ τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς. 

H Συνάντηση
Μίκης Θεοδωράκης - Μάνος Χατζιδάκις

Στις 18 Δεκεμβρίου,  στις 8 το βράδυ στο

Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία οργανώνεται μια

ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ο Μίκης Θεοδωρά-

κης συναντά τον Μάνο Χατζιδάκη μέσα από το λόγο,

τη μουσική, το χορό και την εικόνα. Μία μοναδική

μουσικoλογοτεχνική  βραδιά από τον Επιμορφωτικό

Σύλλογο Βάρης και το Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών

“Απολλωνία”.

Συναυλία κλασικής μουσικής

Το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου 3Β, θα κλείσει

στις 22 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό

Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”, προπαραμονή Χριστουγέννων με

την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – ΑΣΟΝ.

Μία συναυλία κλασικής μουσικής με 35 όργανα επί

σκηνής υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Π.Σεργίου. 

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα στο Δήμο 3Β

Χριστουγεννιάτικο χωριό

στο Γέρακα
Ενα ολόκληρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό  με τα κατακόκ-

κινα χιονισμένα σπιτάκια έχει στηθεί στο Δήμο Παλλήνης,

στην κεντρική πλατεία του Γέρακα. Το τρένο θα σας ταξι-

δέψει σε όλα τα δρώμενα... Κάθε απόγευμα μετά τις 5 και

τα Σαββατοκύριακα και τα πρωινά!

Οι μεταφορές από και προς την πλατεία θα πραγματοποι-

ούνται κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, απογευματινές

ώρες, ανά 15 λεπτά από Κολυμβητήριο Γέρακα, δημαρχείο

Γέρακα, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης.

Παιχνίδια για όλες τις ηλικίες! Σκανδαλιάρικα Ξωτικά! Πα-

γοδρόμιο!Λουνα παρκ!  Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια!

Παιδικές Παραστάσεις! Θεματικά Διαδραστικά Σπιτάκια!

Λαχταριστές Εορταστικές Λιχουδιές! Πολυάριθμα δρώ-

μενα που εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της Διοργάνω-

σης, όπως παραστάσεις Θεάτρου, Συναυλίες, χοροί,  και

πολλά άλλα !Λαμπερή διακόσμηση! Εκρηκτική Χριστουγεν-

νιάτικη διάθεση, και πολύ κέφι!  

1. ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

2. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ Δουλεύουν ασταμά-

τητα, μέρα νύχτα, για να φτιάξουν με αγάπη τα δωράκια.  

3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ Παραμύθι, μυθι , μυθι…

4. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ Καλλιτέχνες αληθινοί, με

πινέλα και μαγικά χρώματα και…πιν, παν, πουν… 

5. TO ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ Ψάξε, ψάξε θα τις βρεις...

6. ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

7. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Επειδή Χριστούγεννα θα πει

αγάπη και η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, ας δώσουμε όλοι

από το περίσσευμα μας. Προσφορά τροφίμων, φαρμάκων,

ρούχων  και παιχνιδιών για το κοινωνικό παντοπωλείο. 

8. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 

9. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Χριστουγεννιάτικο πάρκο στο Δήμο Σαρωνικού
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«Ἐνοριακή Τράπεζα

Ἀγάπης»
Στα πλαίσια τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της λειτουργεῖ
ἀπό τήν ἀρχή τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2016-

2017, ἡ «Ἐνοριακή Τράπεζα Ἀγάπης» σέ νέα ἀνακαινι-

σμένη καί ἐξοπλισμένη αἴθουσα μέ ψυγεία, ἡ ὁποία

πληροῖ ὅλες τίς προϋποθέσεις καί τίς προδιαγραφές γιά

ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα. 

Ἡ Ἐνοριακή Τράπεζα Ἀγάπης, στούς πρώτους μῆνες

λειτουργίας της βοηθᾶ δεκάδες ἐνορίτες-δικαιούχους

καί ἐκτάκτως πολλούς ἅλλους, με τρόφιμα καί εἴδη πρώ-

της ἀνάγκης, χάριν στό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον καί τή δια-

κονία τῆς ἐθελοντικῆς ὁμάδας, ἡ ὁποία τήν στελεχώνει,

σέ συνδυασμό μέ τήν προσφορά τῶν ἐνοριτῶν.

Μέ δεδομένο, ὅτι πλησιάζουν οἱ Ἑορτές τῶν Χριστου-

γέννων, Πρωτοχρονιᾶς καί Θεοφανείων, καί ὅτι τό σχε-

τικό καλάθι τοῦ προγράμματος «Όλοι Μαζί Μποροῦμε»

από  τά Super Market τῆς περιοχῆς μας, δεν επαρκεί νά

θεραπεύσει τίς συνεχῶς αὐξανόμενες ἀνάγκες, μέ δε-

δομένη  τήν ἀποδεδειγμένη εὐαισθησία σας  θερμῶς

παρακαλοῦμε,  ἄν εἶναι δυνατόν, νά προσφέρουμε ὅλοι

ἄμεσα τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας ὅπως:  ὄσπρια, ζυμα-

ρικά (ἐκτός ἀπό μακαρόνια, πού ἔχουμε αὔθονα), ρύζι,

γάλατα, δημητριακά, ντοματοχυμοί, ἀλεύρι, ζάχαρη,

κονσέρβες, λάδι, κρέατα, τυριά κτλ, πού νά μήν ἔχουν

λήξει, καί ἄλλα εἴδη πρώτης ἀνάγκης. 

Γιά τίς μέρες καί τίς ὧρες πού μπορεῖτε νά τά φέρετε,

καλέστε στό τηλέφωνο 6936312626.

Πρεσβύτερος   Ἀντώνιος Χρήστου

Πρόγραμμα Δημόσιας

Υγείας στο Δήμο 3Β

Απολαμβάνω τις  γιορτές 
Προσέχω  την υγεία μου

Συζήτηση με θέμα: «Απολαμβάνω τις γιορτές – Προ-
σέχω την υγεία μου» θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-

τέρα 12 Δεκεμβρίου στις 09.30 στο ΚΑΠΗ Βάρης από

την Εθελόντρια  Κλινική Διαιτολόγο, Μαρίνα Μουγ-

κρίδου. Στη συζήτηση, διάρκειας τριών ωρών, θα δο-

θούν οδηγίες, πρακτικές συμβουλές και έντυπα  για

να μην πάρουμε κιλά στις γιορτές και να μην επιβα-

ρυνθεί η υγεία μας.

Αξιολόγηση ισορροπίας 

και κίνδυνοι πτώσεων

Στο πλαίσιο του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος

του Υπουργείου Υγείας «ΗΠΙΟΝΗ» και στοχεύοντας

τόσο στην ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας,

όσο και στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και των

πτώσεων, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιήσει

δράση με θέμα: «Αξιολόγηση ισορροπίας και κινδύ-
νου πτώσεων». Τη Δράση θα οργανώσει, θα συντονί-

σει και θα υλοποιήσει η Φυσικοθεραπεύτρια του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κα Ειρήνη Δρίζη

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στις 10.00 στο ΚΑΠΗ

ΒΑΡΗΣ

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου στις 11:00 στο ΚΑΠΗ

Βούλας

Δωρεάν Προληπτικός Έλεγχος 

μαστού στο Κοινωνικό Ιατρείο 

Ελληνικού για ασφαλισμένες και

ανασφάλιστες γυναίκες

Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού σε

συνεργασία με το Δίκτυο «Οι γυναίκες στην Ογκολο-

γία» ξεκινούν δράση για την πρόληψη και έγκαιρη

διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Κάθε 15 μέρες στο  Μητροπολιτικό  Κοινωνικό Ια-

τρείο Ελληνικού θα γίνεται  λήψη ιστορικού, ψηλά-

φηση και υπέρηχος μαστού, από την Παθολόγο

-Ογκολόγο Δρ. Μαντώ Νικολαϊδη και την Ακτινολόγο

Δρ 'Αντρη Κωνσταντινίδου.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ασφαλισμένες

και ανασφάλιστες  γυναίκες, καλώντας στο 210-

9631-950  για να κλείσουν ραντεβού.

Εθνικό Κτηματολόγιο 

Σε ενημέρωση για το Εθνικό Κτηματολόγιο, καλεί ο

Εξωραϊστικός Σύλλογος “Λυκούριζα - Λαγονη-

σίου”, ύστερα από την ανάρτηση των προσωρινών

κτηματολογικών διαγραμμάτων της περιοχής.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

στις 11 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Λαγο-

νήσι.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αίτησης

διόρθωσης ή ένστασης έχει παραταθεί μέχρι την

17η Φεβρουαρίου 2017.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος

Κιούσης, στο πλαίσιο πρόσφατης

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμ-

βουλίου για το Δημόσιο Απολογι-

σμό 2015-2016 δημοσιοποίησε μια

σημαντική επιτυχία για τον Δήμο

και την εξέλιξη εφαρμογής του Το-

πικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστι-

κών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α). 

O Δήμος Κρωπίας έλαβε άδεια εγ-

κατάστασης από την αρμόδια

υπηρεσία της Περιφέρειας Αττι-

κής και τον περιφερειάρχη Αν. Ατ-

τικής (Ημερ. Απόφασης 3/11/2016

με τον τεχνικό φάκελο προσάρ-

τημα αυτής, σύμφωνα με την κεί-

μενη νομοθεσία περί πρότυπων

περιβαλλοντικών δεσμεύσεων) για

το έργο της κατασκευής Πράσι-

νου Σημείου Διαχείρισης Ανακυ-

κλώσιμων Υλικών, όπως, χαρτί,

μέταλλο, πλαστικό και γυαλί,

ΑΗΗΕ και άλλα είδη καθώς και ογ-

κώδη, πράσινα απόβλητα.

Αυτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης,

κατά την συνεδρίαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου για το Δημόσιο

Απολογισμό 2015-2016.

Όπως είπε ο δήμαρχος, ο Δήμος

Κρωπίας ήταν από τους πρώτους

Δήμους που εκπόνησε ολοκληρω-

μένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης

Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Αποβλήτων τον Ιούνιο του 2015.

Σήμερα σε εφαρμογή αυτού του

σχεδίου, που είναι σύμφωνο και με

τον νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής, ο Δήμος

ολοκλήρωσε πρώτος στην Αττική

την αδειοδότηση της σημαντικό-

τερης δράσης του σχεδίου αυτού

που αφορά στην κατασκευή Πρά-

σινου Σημείου και Σταθμού Μετα-

φόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) σε

κοινή έκταση εντός περιοχής επι-

τρεπόμενων χρήσεων γης .Επί-

σης, τον Οκτώβριο του 2016 ο

Δήμος κατέθεσε πρόταση χρημα-

τοδότησης του εν λόγω έργου στο

νέο ΕΣΠΑ και αναμένει την αξιο-

λόγηση εντός των επόμενων

μηνών ώστε αμέσως μετά να συν-

ταχθεί η οριστική μελέτη και να

δημοπρατηθεί το έργο στο τέλος

του 2017 με στόχο την ολοκλή-

ρωση του εντός του 2018.

Οι κύριοι χώροι του «Πράσινου Ση-

μείου» ενδεικτικά περιλαμβάνουν,

τη διαλογή μικρών ανακυκλώσι-

μων αποβλήτων, ογκωδών απο-

βλήτων(κλαδέματα)προσωρινής

αποθήκευσης και προετοιμασίας

για μεταφορά μικρών ανακυκλώσι-

μων υλικών, επαναχρησιμοποί-

ησης καθώς και λοιποί

χώροι-υποδομές (περίφραξη, πύλη

εισόδου, περιμετρική δενδροφύ-

τευση, χώρος στάθμευσης οχημά-

των, κλπ.). Για λόγους οικονομίας

κλίμακας προβλέπεται στον ίδιο

χώρο, η μετεγκατάσταση του εξο-

πλισμού μεταφόρτωσης που ήδη

διαθέτει ο Δήμος (όχημα ΣΜΑ,

container, πρέσα) μέσα από την

υλοποίηση των απαιτούμενων

έργων υποδομής για την μεταφόρ-

τωση των σύμμεικτων αποβλήτων

(κατόπιν εφαρμογής των προγραμ-

μάτων διαλογής στην πηγή) και

των χωριστά συλλεγόμενων βιοα-

ποβλήτων του Δήμου Κρωπίας για

τη μεταφορά τους στις εγκατα-

στάσεις διαχείρισης αποβλήτων

του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Πράσινο Σημείο Διαχείρισης
Ανακυκλώσιμων Υλικών

στο Κορωπί
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Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση εξελίχθηκε το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, με   θέμα συ-

ζήτησης, την ψήφιση του νέου ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακού

Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων). Η αίθουσα

είχε γεμίσε από κατοίκους της Φυλής και του Γραμμα-

τικού που διαμαρτύρονταν, οι μεν πρώτοι για τη “διαιώ-

νιση” της χωματερής οι δε δεύτεροι για την

επιχειρούμενη νέα χωματερή στον τόπο τους.

Η φασαρία στα έδρανα ξεκίνησε πριν καλά καλά ξεκι-

νήσει να συζητείται το θέμα. Οι κάτοικοι ανέβηκαν στο

Προεδρείο με πανό και συνθήματα, με αίτημα την ανα-

βολή της συζήτησης, την απόσυρση του σχεδίου

ΠΕΣΔΑ και τη ριζική αναμόρφωσή του κάτι που είχε

σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Το προεδρείο διέκοψε τη διαδικασία και βρισκόταν σε

κατάσταση αναμονής της εξέλιξης της διαμαρτυρίας

για μία ώρα περίπου. Στο μεταξύ, κατατέθηκε και επί-

σημο αίτημα απόσυρσης του θέματος, «προκειμένου να
εκπονηθεί νέα μελέτη που να παίρνει υπόψη της τις
ανάγκες των πολιτών της Αττικής και του περιβάλλον-
τος», από επτά περιφερειακούς συμβούλους (Άννα Βα-

σιλάκη, Δέσποινα Κουτσούμπα, Μάκη Μαντά, Ζωή

Ράικου, Γιάννη Πρωτονοτάριο, Μαρίνα Κουκά, Φλώρα

Νικολιδάκη), αίτημα που δεν έλαβε καθόλου υπόψη του

το προεδρείο, όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η

Πρωτοβουλία Συνεννόησης για τη Διαχείριση των

Απορριμμάτων Αττικής  (ΠΡΩΣΥΝΑΤ).

Ξαφνικά, εισέρχονται  στην αίθουσα συνεδρίασης μα-

ζικά περιφερειακοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο

πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου -ζώντας με

την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων- ανακοινώνει τα

αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας, που δεν πραγματο-

ποιήθηκε ποτέ!!! 

Ετσι με “κοπτάτσια” όπως ανακοινώνουν όλες οι παρα-

τάξεις της αντιπολίτευσης η πλειοψηφούσα παράταξη

της Ρένας Δούρου, ανακοίνωσε την υπερψήφιση του

ΠΕΣΔΑ(!!!).

Αμεση ήταν η αντίδραση από τα έδρανα της αντιπολί-

τευσης με πρώτο τον πρώην περιφερειάρχη Γιάννη

Σγουρό «Αττική» να εγκαλεί την περιφερειάρχη να πε-

ριφρουρήσει την δημοκρατία και να τονίζει ότι η διαδι-

κασία είναι άκυρη.

Δήλωσε σχετικά ο Γιάννης Σγουρός: 

Την ώρα που γίνονταν διαβουλεύσεις σχετικά με την

εξέλιξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερει-

ακού Συμβουλίου Αττικής, χωρίς να γίνει καν εισήγηση,

χωρίς να τοποθετηθούν οι παρατάξεις, χωρίς να γίνει

ψηφοφορία αναφώνησε ένα «ως η εισήγηση», ολοκλη-

ρώνοντας από μόνος του τη διαδικασία(!).

«Όσα έγιναν προσβάλλουν τη δημοκρατία μας και τη
λειτουργία του περιφερειακού συμβουλίου. Η συνε-
δρίαση παρωδία είναι άκυρη πρέπει να επαναληφθεί.
Καλούμε την κα Δούρου να περιφρουρήσει ως οφείλει
τη διαδικασία, τη δημοκρατία και τη νομιμότητα. Να σε-
βαστεί το θεσμό που υπηρετεί. Δεν θα αφήσουμε να
επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας και του αυταρχι-
σμού».

«180  - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο»

Η παράταξη  «180  - Η Αττική αλλάζει πρόσωπο» ζητάει

την επανάληψη της διαδικασίας εξέδωσε ανακοίνωση

- καταγγελία.

Η κα Δούρου και η παράταξή της μετά από δυο ετών

καθυστερήσεις και αμφιταλαντεύσεις φέρεται να έχει

αποφασίσει να ασχοληθεί με την διαχείριση των απορ-

ριμμάτων της  Περιφέρειας Αττικής.

Αντιμέτωπη πλέον με ένα πρόβλημα η επίλυση του

οποίου δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο, προσπαθεί να

αποκρύψει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της γιατί

αυτός αποκαλύπτει τις  ψεύτικες προεκλογικές  υπο-

σχέσεις που αφειδώς μοίραζε τόσο στη Φυλή όσο και

στο Γραμματικό.

[...]Η πρακτική αυτή μας βρίσκει αντίθετους και την κα-

ταγγέλλουμε.

Καλούμε την κα Περιφερειάρχη με σαφήνεια και ειλι-

κρίνεια να αποκαλύψει  στο Περιφερειακό Συμβούλιο

και το λαό της Αττικής τον σχεδιασμό της για την χω-

ροθέτηση  και διαχείριση των απορριμμάτων.

Λαϊκή Συσπείρωση Αττική

Με πρόσχημα τις διαμαρτυρίες κατοίκων των περιοχών

Φυλής και Μαραθώνα και ενώ είχε διακοπεί η συνε-

δρίαση, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου, αποτέλεσμα ψηφοφορίας η οποία

δεν διεξήχθη ποτέ. 

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” καταγγέλλει στους εργαζόμε-

νους της Αττικής, το βαθιά αντιλαϊκό και ταξικό περιε-

χόμενο του Αναθεωρημένου Π.Ε.Σ.Δ.Α., που εκ των

πραγμάτων καταδικάζει ιδιαίτερα τους κατοίκους της

Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου, να συνεχίσουν να

ζουν με τα σκουπίδια σ’ αυτή την ήδη κορεσμένη πε-

ριοχή.

Αυτά είναι τα “έργα και οι ημέρες”, της Κυβέρνησης και

της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής.

Καλούμε το οργανωμένο εργατικό και λαϊκό κίνημα να

εντάξει στις διεκδικήσεις του και στην καθημερινή του

πάλη και αυτό το μεγάλο θέμα που αφορά άμεσα στη

ζωή της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών

στρωμάτων. Να μην αποδεχτεί και να καταργήσει στην

πράξη την πολιτική που υπηρετεί τους μονοπωλιακούς

ομίλους, δίνοντας τους “γη και ύδωρ”». 

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή 

«Η παρέμβαση συλλογικοτήτων ενάντια στον νέο

ΠΕΣΔΑ Φυλής, που ανέβηκαν στο προεδρείο, διέκοψε

τη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα

ενέκρινε τον ΠΕΣΔΑ. Το προεδρείο διέκοψε τη διαδι-

κασία, αντί να ανταποκριθεί στο αίτημα των κατοίκων,

παίρνοντας πίσω αυτόν τον κατάπτυστο σχεδιασμό

διαχείρισης απορριμμάτων που συνεχίζει το έργο

Σγουρού!”

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π. Φιλίππου, μας δήλωσε

ότι τηρήθηκε συνοπτικά η διαδιασία, γιατί αν δεν ψη-

φιζότανε θα χάναμε και τα λεφτά του ΕΣΠΑ και θα μέ-

ναμε στην παλιά κατάσταση, της Φυλής...

Α. Μπουζιάνη

Επεισοδιακή συνεδρίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο 

Απόφαση χωρίς ψηφοφορία για το ΠΕΣΔΑ!

Η θέση της πλειοψηφίας

«Δύναμη ζωής»

Η 38η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκε εσπευσμένα,

ύστερα από την έγκριση της δεύτερης Αναθεώρησης

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ) Αττικής και μέσα σε συνθήκες έντασης, αφού

η επιμονή μιας ομάδας πολιτών δεν επέτρεπε την

ομαλή εξέλιξη της συζήτησης παρά το γεγονός ότι

τους δόθηκε ο λόγος, που ωστόσο τον αρνήθηκαν, από

τον πρόεδρο του ΠΕ.ΣΥ, Θ. Σχινά.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει εξαντλητικά και επα-

νειλημμένα συζητήσει το θέμα της διαχείρισης των

απορριμμάτων της Αττικής, εξασφαλίζοντας πάντα,

όσες φορές ήταν απαραίτητο, εκείνες τις συνθήκες,

ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι

απόψεις, όχι μόνο των παρατάξεων του ΠΕΣΥ αλλά και

μεγάλου αριθμού δημάρχων, συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων, φορέων και συλλογικοτήτων και πολιτών. Αυτή

η θεμελιακή επιλογή από την πλευρά της Διοίκησης, η

επιλογή του ανοικτού, δημοκρατικού διαλόγου, έχει

στρατηγικό χαρακτήρα. Θα είναι διαρκής, ανοικτή προς

όλους, όσοι θέλουν μέσα από αυτή την ανοικτή διαδι-

κασία διαβούλευσης να δώσουν λύση σε ένα πρό-

βλημα που εδώ και πέντε δεκαετίες παραμένει άλυτο,

συσσωρεύοντας σειρά σοβαρών επιπτώσεων – περι-

βαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, δημόσιας

υγείας.

Τελευταία παρατήρηση: όλοι έχουν το δικαίωμα στη

διαμαρτυρία και παράλληλα έχουν την ευθύνη των

μέσων που επιλέγουν για την έκφρασή της. Τούτο

όμως δεν μπορεί να στερεί τη δυνατότητα από μια αι-

ρετή Διοίκηση να αποφασίσει και πολύ περισσότερο

όταν διακυβεύονται ζητήματα τέτοιας μεγάλης και κρί-

σιμης σημασίας.

Και, σε τελευταία ανάλυση, όλοι κρινόμαστε από τους

πολίτες στους οποίους λογοδοτούμε.
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«Η βυζαντινή ιστορία φαίνεται να έχει μια ανδροκρα-
τούμενη δομή  έτσι που η παρουσία των γυναικών στην
ιστορική κονίστρα, τουλάχιστον στις παλαιότερες επο-
χές, να εμφανίζεται ως ιστορικό αξιοπερίεργο» 

Σ. Καργάκος 

Στην βυζαντινή  ιστορία, η γυναικεία παρουσία σαν

ηγετική μορφή φαίνεται να διασπά το κατεστημένο

έθος της κοινωνίας. Παρ’ όλα ταύτα, γυναίκες δυναμι-

κές, γαλαζοαίματες ή και ευγενείς ενίοτε μάλιστα και

από χαμηλότερα στρώματα φέρονται σαν Αυγούστες

να διαπρέπουν καθισμένες δίπλα στον αυτοκρατορικό

θρόνο. 

Στον διακριτό ονομαστικό κατάλογο   αναφέρονται,

«η Αθηναΐς   που βαφτίστηκε χριστιανή  και πλέον ως

Ευδοκία κάθισε δίπλα στον Θεοδόσιο Β΄, η Ειρήνη η

γνωστή ως Αθηναία και  σύζυγος του  Κωνσταντίνου

Ε’,  και η Θεοφανώ, η οποία τριών χρόνων μόλις

νύμφη, χάνει   τον σύζυγό της  Νικηφόρο, και τον δια-

δέχεται στον θρόνο του. 

Περπατάμε χρονικά στο τέλος του  4ου  μ.Χ. αιώνα.

Αιώνα ο οποίος δονείται από  το κύκνειο ψυχορράγημα

της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.  

‘’Το ύδωρ το  λάλον’’ στον δελφικό ομφαλό έχει  ήδη

σιγήσει.  Στην Αθήνα  ο νεοπλατωνισμός αγωνίζεται

για ένα χριστιανικό πάντρεμα.  Η καινούργια ανατο-

λική θρησκεία, πιο ζωντανή σε κοινωνικές υποσχέσεις

και συνθήματα που συνταράσσουν έχει κερδίσει ορι-

στικά το έδαφος  σε ένα  κατ΄ επίφαση   θρησκευτικό,

κατ΄ουσίαν  όμως πολιτικό αγώνα.

Πολιτικό, αφού η θρησκεία ως εργαλείο πλέον, μπαίνει

στο παιχνίδι για να επιτευχθεί η συμπαγής συνοχή των

πολιτών στην έννοια του κράτους. Αυτό το αγκάλια-

σμα  θρησκειών στην ως γενικότερη επικράτηση,

όλους  βολεύει, και πρωταρχικά  την ρωμαϊκή εξουσία.   

Ιστορικά  αυτό  το διείδε πρώτη η ισχυρή  διορατική

φυσιογνωμία του Μεγάλου Κωνσταντίνου.  Μετά  ο

Θεοδόσιος  Α’  κατά συνέχεια το ασπάζεται  και έρχε-

ται και κινείται πλην σκληρότερα εξουσιαστικά επάνω

την ίδια  θρησκευτική ρότα  δράσης. Ερημώνει και ισο-

πεδώνει αρχαίους ναούς.  Καταστρέφει παν είδωλον

παγανιστικόν. Και από τα τελευταία όσα μπορεί, τα ξε-

πατώνει και τα φέρνει “στολίδια” λαφυρωμένα στην

Βασιλεύουσα.  Η ίδια μοίρα γράφεται για το “δια χει-

ρός Φειδία” τεράστιο άγαλμα του Δία στην αρχαία

Ολυμπία. Το άγαλμα ξεθεμελιώνεται από τη βάση που

το υποστήριζε επί οκτώ αιώνες.  Και το αρχαίο ελλη-

νικό κάλλος το “ειδωλολατρικό” έρχεται και μεταλαμ-

παδεύεται  ως λάφυρο  στην ανατολική πρωτεύουσα

της νέας Ρώμης. Σε αυτή,   κάποια μοιραία στιγμή αρ-

γότερα, θερμόαιμοι εξτρεμιστές, φανατικοί χριστιανοί

το πυρπολούν και το καταστρέφουν σε μια διαχρονική

πράξη μίσους, που μέλλει να επαναληφθεί  έκτοτε

πολλάκις και σε παγκόσμια εμβέλεια. Αργότερα πάλι

οι μελετητές θα καλύψουν μνήμη και ανόσια  πράξη

με το πρόσχημα του τυχαίου.

Ζητώ συγγνώμη από τον αναγνώστη που για να συν-

δέσω ιστορικά καλύτερα το  κεντρικό θέμα του κειμέ-

νου αναγκάζομαι να παρεκλίνω και να προβαίνω σε

παράπλευρες, αλλά τόσο αναγκαίες παρεισφρήσεις.

Ο Θεοδόσιος Α΄ πεθαίνει. Αφήνει στη θέση του τους

γιούς του τον Αρκάδιο και τον Ονώριο, οι οποίοι μοι-

ράζονται τον θρόνο και προβαίνουν πάλι στον διαχω-

ρισμό του Ρωμαϊκού κράτους.   Ο Αρκάδιος

θρονιάζεται στην Ανατολή, παντρεύεται την Ευδοξία

και μαζί νέμονται οργιαστικά τα καλά της αυτοκρατο-

ρικής  αυλής  Όταν  Αρκάδιος και Ευδοξία πεθαίνουν

ο γιος που θα τους διαδεχθεί ο Θεοδόσιος Β΄ είναι

ανήλικος και αν δεν κάνω λάθος μόλις επτά ετών. Από

τον Αρκάδιο υπάρχει η εντολή τον ανήλικο διάδοχο να

τον επιτροπεύει και κατά συνέπεια και τον κρατικό

θρόνο ο γειτονικός Πέρσης βασιλιάς Ζεστεγέρδος,

υποτελής υπήκοος του βυζαντινού κράτους  και “εξό-

χως ευσυνείδητου χαρακτήρος”,  αποφαίνεται ο Σ.

Καργάκος στην ιστορία του.   Αλλά πάντως, ο δια βίου

κηδεμόνας του Θεοδοσίου ήταν η κατά δύο χρόνια με-

γαλύτερή του αδελφή Πουλχερία,  διαβάζω από τον

ίδιο σύγχρονο ιστορικό.  ακόμη πως  «Η Πουλχερία

από τα δεκα έξη της χρόνια είχε καταφέρει να γίνει

και Αυγούστα. Ήταν τρομερά έξυπνη, αυταρχική  και

πονηρή  πλην ικανότατη.  Απλή  χριστιανή, στον βίο

της βαθειά θρησκευόμενη,  χωρίς κανένα στολίδι

επάνω στο τρίχινο ράσο της μόναζε πάντα ακόμα και

όταν ανέλαβε να μεγαλώσει τον διάδοχο  του θρόνου

ανιψιό της και δυναμικά  να εξαγνίσει την αυτοκρατο-

ρική Αυλή των πατέρων της από πάσα αμαρτία. 

Ο Θεοδόσιος Β΄, τώρα  κάτω από την προστατευτική

σκιά της Πόυλχερίας  μεγαλώνει σύμφωνα με τα  χρι-

στιανικά  ιδεωδη. Και όχι μόνο. Η Πουλχερία ούσα

προσωπικότητα ισχυρή, του επιβάλλεται και τον κανο-

ναρχεί ευνουχιστικά. 

Εξ άλλου ο  Θεοδόσιος Β’ είναι μια καλλιτεχνική και

πνευματική μορφή. Αγαπά τις τέχνες και τα γράμματα.

Η Πουλχερία τον καλλιεργεί και τον εξωθεί προς την

κλίση  για   το καλό και το ωραίο, αλλά συνάμα τον

αποστερεί από κάθε στρατιωτική και διοικητική  εκπαί-

δευση. 

Παρ όλα ταύτα όμως, αυτός ο απλός αυτοκράτορας με

την ικανότητα που έχει να επιλέγει έντιμους καλούς

συνεργάτες και  συμβούλους καταγράφεται σαν ένας

από τους καλύτερους οργανωτικά βυζαντινούς αυτο-

κράτορες. Ιδρύει πανεπιστήμιο το Πανδιδακτήριο, χτί-

ζει τα μεγάλα Θεοδοσιανά τείχη αυτά που άντεξαν και

μέχρι το 1453. 

Ξαναγυρίζομε όμως πάλι πίσω, στην μόλις ενηλικίωση

του Θεοδοσίου Β΄   

Η Πουλχερία, η οποία όπως είπαμε διέθετε ένα ανε-

πτυγμένο διανοητικά δείκτη,  προβλέπει τη θρησκευ-

τική σύγκρουση τώρα του αρχαίου και νέου κόσμου

σαν σαράκι διαβρωτικό στην καρδιά της αυτοκρατο-

ρίας  και θέλει να φέρει την ισορροπία  

Στρέφεται προς την Αθήνα,  βλέπει την έξυπνη  κόρη

του φιλοσόφου Λεοντίου την  όμορφη Αθηναΐδα και

την επιλέγει για γυναίκα του αδελφού της Θεοδοσίου

Β΄.

Την καλεί,  της προτείνει τον γάμο αυτή συμφωνεί και

έρχεται. Γρήγορα την κατηχεί και  την βαφτίζει χρι-

στιανή και με το χριστιανικό όνομα Αιλία Ευδοκία, την

παντρεύει με τον ενήλικο πλέον αδελφό της Θεοδόσιο

Β΄. 

Η άλλοτε εθνική Αθηναΐς και  τώρα χριστιανή  Ευδο-

κία,  και Αυγούστα καθισμένη δίπλα στον Αυτοκρά-

τορα,   αρχίζει μια δυναμική δράση που εντυπωσιάζει.

Φροντίζει προς ένα  ειρηνικό χριστιανισμό του ελλη-

νικού κόσμου. Ρυθμίζει με ελάφρυνση της βαριάς φο-

ρολογίας του Αθηναίου πολίτη να τον φέρει

ιδεολογικά κοντά στο Βυζάντιο. Καταργεί το θάνατο

ως ιδεολογική ποινή για τον Εθνικό. Καταργεί το κλεί-

σιμο των αρχαίων, αρνείται την καταστροφή τους  και

προχωρεί στην μετατροπή τους σε χριστιανικούς.

Υποστηρίζει με χορηγίες την λειτουργία των φιλοσο-

φικών σχολών της Αθήνας, που κάτω από τη καθηγε-

σία του νεοπλατωνικού Πρόκλου, γνωρίζουν νέες

δόξες. Στην Κωνσταντινούπολη συμπαραστέκεται στα

προβλήματα του ελληνικού στοιχείου. Ενεργά συμμε-

τέχει στην εύρυθμη  λειτουργία του Πανδιδακτηρίου,

του  πρότυπου δηλαδή  μεγάλου βυζαντινού πανεπι-

στημίου, που αποτελεί   και το  καμάρι του άνδρα της

αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄

όπου  πολλοί λόγιοι εργάζονται και διδάσκουν συμφι-

λιωτικά επάνω στο πνεύμα μιας δύσκολης εποχής. 

Οι σχέσεις Πουλχερίας -Ευδοκίας αρχικά ήσαν ευοίω-

νες. Γρήγορα όμως ήρθε η ρήξη· μια ολέθρια, με αιτία

τις  θρησκευτικές διαφορές τους μέσα στο χριστιανικό

δόγμα. 

Αλλά η συνέχεια την άλλη εβδομάδα. 

Τρείς κόρες Αθηναίες 

στο θρόνο του Βυζαντίου 

Ευδοκία (Αθηναΐς), Ειρήνη,

Θεοφανώ 

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου
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Γιατί πανηγυρίζουν;
γιατί οι βάρβαροι έρχονται

Ακούμε από την Τρίτη το βράδυ, για τις μεγάλες επιτυ-

χίες της κυβέρνησης. Γιατί πανηγυρίζουν; γιατί “ξεχά-

σανε” το κούρεμα του χρέους; Γιατί έρχονται

συμπληρωματικά μνημόνια (δεν το λέμε 4ο μνημόνιο);

Γιατί η υπερφορολόγηση τσακίζει κάθε ελληνική οικο-

γένεια και εξαφανίζει την προοπτική δημιουργίας νέων

οικογενειών;

Τι μας λέει το Eurogroup;

Τα στελέχη του ΔΝΤ επιβεβαίωσαν, αναφέρει μεταξύ

άλλων η ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το

Eurogroup, την πρόθεσή τους να προτείνουν στο Συμ-

βούλιο του Ταμείου μία νέα χρηματοδοτική συμφωνία
για την Ελλάδα το ταχύτερο δυνατό, μόλις επιτευχθεί
συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο.
«Η πλήρης εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων που
σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλή-
ρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξει τον δρόμο
για να εγκρίνει ο ESM το συμπληρωματικό μνημόνιο»,
καταλήγει η ανακοίνωση. 
Το βαρέλι δεν έχει πάτο, αλλά δεν έχει ούτε γη να πα-

τήσει κι αυτοί πανηγυρίζουν γιατί το 2060 θα είμαστε

ακόμα -σκλάβοι- στη γαλέρα...

“Οχι” είπαν οι Ιταλοί

Ηχηρότατο ΟΧΙ είπαν οι Ιταλοί με το δημοψήφισμα την

περασμένη Κυριακή με ποσοστό σχεδόν 60% (59,18%).

Ήταν άλλο ένα  «χαστούκι»  στην «Ενωμένη Ευρώπη»

που φυλλοροεί...

Ο Ρέντσι, που δεν πίστευε ότι θα ψηφίσει ο ιταλικός

λαός “όχι”, είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί στην περί-

πτωση που βγει όχι. Και νάτο.

«Έχασα και το λέω με δυνατή φωνή: έκανα ότι μπο-
ρούσα, αλλά με την ήττα δεν μπορείς να σφυρίζεις

αδιάφορα», δήλωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

Μένει τώρα να δούμε να το υλοποιεί, γιατί οι ευρωπαϊ-

στές τα δημοψηφίσματα τα προσπερνούν... 

Ελληνικό χρεός: Το μεγαλύ-
τερο ψέμα του αιώνα!!

O Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, πρώην τραπεζίτης της

Goldman Sachs, Πολ Καζαριάν, μιλώντας στο Spiegel

υποστήριξε ότι το ελληνικό χρέος «είναι το μεγαλύτερο
ψέμα του αιώνα».
Ο Πολ Καζαριάν είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης δανειστής

της Ελλάδας μέσω της εταιρείας Japonica Partners. Το

2012 η Japonica Partners προσέφερε 3 δις ευρώ για

ομόλογα.  «Ήταν η πιο κερδοφόρα επένδυση που έχω
κάνει μέχρι τώρα», δήλωσε ο Καζαριάν.

. [...]  «Εάν υπολογίσει κανείς καλά το ύψος του ελλη-
νικού χρέους, δεν ανέρχεται στο 177% του ΑΕΠ, αλλά
το ανώτερο 71%», τονίζει ο Πολ Καζαριάν. Η διαφορά

έγκειται στον τρόπο υπολογισμού, που θα πρέπει να

γίνει όχι με βάση όχι την ονομαστική αξία, αλλά τη χρο-

νική αξία, εξήγησε.

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Στα τέλη του 7ου αρχές 6ου αι. π.Χ. έζησε ένας από

τους επτά Έλληνες σοφούς· ο Θαλής, στην πόλη Μί-

λητο της Ιωνίας (Μ. Ασίας). Την Μίλητο την είχε κτίσει

ο Σαρπηδόνας, ήταν γιος της Ευρώπης και αδελφός

του βασιλιά Μίνωα, την οποία κατέστρεψαν το 494 π.Χ.

οι Πέρσες.

1. Ο ΘΑΛΗΣ ήταν φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονό-

μος και ιδρυτής της ιωνικής σχολής. Έβαλε τις βάσεις

της Γεωμετρίας με πάρα πολλά θεωρήματα και εισή-

γαγε τις παράλληλες γραμμές με τις ιδιότητές τους,

και ότι αφορά τις γωνίες και τα τρίγωνα, με τις δικές

τους ιδιότητες, αλλά και με τις ιδιότητες σε σχέση με

τον κύκλο.

Προέβλεψε τις εκλείψεις του Ηλίου και της Σελήνης.

Γνώριζε πολλά αστρικά και φυσικά φαινόμενα, με τις

επιδράσεις τους στη ζωή της Γης, οπότε συμβούλευε

τους βασιλείς σε περίπτωση πολέμων, όπως ενημέ-

ρωσε για την έκλειψη ηλίου στον πόλεμο Μήδων και

Λυδών το 585 π.Χ, ενώ άλλαξε τα ύδατα του ποταμού

Άλυος, διευκολύνοντας το στρατό του Κροίσου! Υπο-

λόγισε με γεωμετρικές γνώσεις και το ύψος της πυρα-

μίδα του Χέοπα! 

Στο σύγγραμά του «Ναυτική αστρολογία» παρείχε πλή-

θος συμβουλών για τους ναυτικούς, όπως, πώς να βρί-

σκουν τον βορά από τη Μεγάλη Άρκτο. Ασχολήθηκε με

τους σεισμούς, με τις πλημμύρες του Νείlου, αλλά και

με τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, βάζοντας τις

βάσεις για τους μετέπειτα Έλληνες φιλοσόφους, φυ-

σικούς, γεωλόγους, αστρονόμους!

Στον τάφο του χάραξαν το έμμετρο επίγραμμα: «Ἦ
ὀλίγον τόδε σῆμα, τὸ δὲ κλέος οὐρανόμηκες»!!

2. Ο Αναξίμανδρος ήταν μαθητής του Θαλή και έζησε

611-546. Έγραψε τον πεζό λόγο «Περί Φύσεως» (Κο-

σμογονία). Πρώτος έφτιαξε χάρτη, χρησιμοποίησε τον

γνώμονα, καθόρισε τις ισημερίες, την θέση των άστρων

και τη μεταξύ τους απόσταση. Διατύπωσε την έννοια

του “απείρου” - ... το οποίο ταυτίζεται με το “απόλυτο

πνεύμα”! Ισχυρίστηκε ότι το άπειρο είναι άφθαρτον και

αιώνιον· είναι η υπόσταση της ύλης, ενώ τα όντα γεν-

νιούνται, φθείρονται και πεθαίνουν. Το άπειρο δεν είναι

γνωστό και ορισμένο, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν .....!

Παραδεχόταν την ορφική θεωρία, ότι το Σύμπαν προ-

ήλθε από την έκρηξη του “κοσμικού ωού”, κάτι που πα-

ραδέχονται ακόμα οι επιστήμονες!

Αναφέρει ότι τα όντα που έφυγαν από το άπειρο και

πήραν φθαρτή μορφή, όταν θα φθαρούν πάλι στο

άπειρο θα ξαναγυρίσουν (κοσμογονικές αντιλήψεις

που εντοπίζουν την αθανασία της ψυχής)!

Ο Αναξίμανδρος ανέφερε πρώτος για τις “μαύρες τρύ-

πες” του Σύμπαντος και ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν

πολλά Σύμπαντα που επικοινωνούν με το γνωστό μας

Σύμπαν με ΠΥΛΕΣ και μια απ’ αυτές ήταν και η Πύλη

της Στύγας!!! 

Μέχρι σήμερα όλοι οι επιστήμοηες αντιγράφουν τον

Αναξίμανδρο!!!

3. Ο Αναξιμένης ήταν μαθητής του Αναξίμανδρου, γεν-

νήθηκε στη Μίλητο (585-525 π.Χ.) και ήταν θεμελιωτής

της μονιστικής θεωρίας, ότι κάθε ον κατασκευάζεται

από μία μόνο ουσία και ανέπτυξε τη θεωρία της πύκνω-

σης! Αναφέρθηκε στα μόρια του αέρα και είναι ο πρό-

δρομος της ατομικής θεωρίας.

Οι μεταβολές και αλλαγές της ύλης αποτελούν την

πρωτοπόρο θεωρία του, την οποία χρησιμοποίησε ο Κά-

ρολος Μαρξ, για να εκφράσει την “περί Διαλεκτικού
Υλισμού”  θεωρία του.

Ο Αναξιμένης είχε πλήρη γνώση του ηλιακού συστήμα-

τος και γνώριζε ότι η Γη είναι σφαίρα πεπλατυσμένη!

Ήταν ο πρώτος μετεωρολόγος και το 1727 ο Στέφεν

Χαλς έκλεψε όλη τη γνώση του Αναξιμένη!

4. Ο Αναξαγόρας (500-428 π.Χ.) γεννήθηκε στις Κλα-

ζομενές της Ιωνίας. Υπήρξε ο πρώτος Ίωνας στοχα-

στής που μετοίκησε στην Αθήνα, εισάγοντας σε αυτήν,

σύμφωνα με την παρά-

δοση τη φιλοσοφία. Μετά

από 20 χρόνια μελετών στην Αθήνα έφτιαξε δικό του

διδακτήριο και είχε μαθητές τον Περικλή, τον Ευριπίδη,

τον Αρχέλαο, τον Σωκράτη κ.ά.

Ο Αναξαγόρας περιέγραψε τις τροχιές των άστρων,

τους πόλους της Γης, τις μεταπτώσεις του μεγάλου ενι-

αυτού, που γίνεται κάθε 26.000 χρόνια, περιέγραψε τον

Γαλαξία μας, τους κομήτες, τους διάττοντες αστέρες,

την έκλειψη της σελήνης και του ήλιου, τους σεισμούς

κ.ά.

Ο Αναξαγόρας συμπλήρωσε και διόρθωσε τις αντιλή-

ψεις της ιωνικής σχολής, της Ελαιατικής Σχολής και

της Εμπεδόκλειας διανόησης! Κατά τον Αναξαγόρα η

λέξη “ΝΟΥΣ”, είναι το “ΟΝ”, το οποίο είναι απολύτως

άυλο. Ο Αναξαγόρας διώχθηκε στην Αθήνα από στενό-

μυαλους που θεωρούσαν τον Ήλιο ...θεό και ο Περικλής

τον υποστήριξε. Ο Θουκυδίδης όμως σαν πολιτικός αν-

τίπαλος του Περικλή τον καταδίκασε “ερήμην” σε θά-

νατο και μεσολάβησε ο Περικλής για την αθώωσή του.

Άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε και άλλοι ότι πήγε στη

Λάμψακο της Προποντίδας, όπου προείπε την πτώση

ενός μετεωρόλιθου στους Αιγός Ποταμούς.

Πάντως έζησε στη Λάμψακο 20 χρόνια, ιδρύοντας δική

του σχολή, και όταν οι άρχοντες του τόπου τον ρώτη-

σαν ποια είναι η τελευταία επιθυμία του, εκείνος απάν-

τησε: να αφήσετε τα παιδιά να παίζουν ομαδικά

παιχνίδια σε κοινές γιορτές όλο το μήνα στον οποίο θα

πεθάνω!

Για 700 χρόνια η επιθυμία του ικανοποιήθηκε και στον

τάφο του έγραψαν: «εδώ κείται ο Αναξαγόρας, που
βρήκε την αλήθεια για τον ουράνιο κόσμο»!!

Ο Αναξαγόρας είναι ο θεμελιωτής της θεωράις του κό-

σμου και μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας!!!

Τέσσερις ιωνικές γενιές, ήταν...δάσκαλοι και μαθητές!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Ο  πολιτευτής της περιφέρειας Αττικής και

Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Δημοσθένης Δόγκας, ήταν ο

κύριος ομιλητής στον Αττικό Πνευματικό

Όμιλο Γλυφάδας, την Πέμπτη 1η Δεκεμ-

βρίου 2016, με θέμα: “Ποίηση και πολιτική:
Συμβατές ή ασύμβατες;”
Ο Δημοσθένης Δόγκας ανέπτυξε θεωρητικά

τη σχέση του ποιητικού λόγου με την πολιτική

και τους πολιτικούς. Σχολίασε από ιστορική

άποψη την πολιτική διάσταση της ποίησης,

από τα ομηρικά έπη μέχρι τις ημέρες μας, τρα-

βώντας διαχωριστικές γραμμές τόσο σε

σχέση με την “στρατευμένη” τέχνη, που κα-

ταντά προπαγάνδα, όσο και με το δόγμα “η

τέχνη για την τέχνη”, που απομακρύνεται από

την κοινωνία και τον άνθρωπο. 

“Η πολιτική εκφράζει το κοινό καλό και η
ποίηση τον κοινό πόνο”, σημείωσε ο  Δημο-

σθένης Δόγκας συμπληρώνοντας ότι “μέσω
του λόγου, ποίηση και πολιτική είναι από
την αρχή έννοιες συνυφασμένες”. 
Παράλληλα σχολίασε επίκαιρα θέματα,

όπως τις εθνικές επετείους, την επίδραση

της τηλεοπτικής εικόνας στις συνειδήσεις

και την κοινωνία της αφθονίας και απήγ-

γειλε δικά του ποιήματα.

Μετά το πέρας της ομιλίας, ο Δημοσθένης

Δόγκας, δέχτηκε ερωτήσεις, μια που το

θέμα έδωσε  έναυσμα για μια βαθιά συζή-

τηση, τόσο για το ρόλο της τέχνης στη ζωή

των ανθρώπων όσο και για το μέλλον των

νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή του

τόπου.  

Η πρωτοβουλία ανάπτυξης της Μονάδας Ανακουφιστικής

Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" και του πιλοτικού προγράμματος

λειτουργίας της (2010-2012) ανήκει στο Μητροπολίτη Με-

σογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο. Από το Νοέμβριο του

2011 άρχισε η λειτουργία της και έχει βοηθήσει και σώσει

πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε μέσα στο χώρο της είτε με

επισκέψεις γιατρών της, στα σπίτια ασθενών. 

Είναι αξιοθαύμαστο το έργο της.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικό ότι άνοιξε άλλο ένα παράρ-

τημα στο Λαύριο. 

Ανήμερα της ονομαστικής του εορτής και μετά το πέρας

της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος εγκαινίασε το πα-

ράρτημα της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλι-

λαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

(Ι.Μ.Μ.Λ.) στη Λαυρεωτική παρουσία του Αντιπεριφερει-

άρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του Δημάρχου

Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και τοπικών αρχών και φο-

ρέων της πόλης του Λαυρίου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής εξαίροντας το

έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα η «Γαλιλαία», δε-

σμεύθηκε να προγραμματιστεί άμεσα συνάντηση με την Πε-

ριφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου για την εξεύρεση

τρόπων ενίσχυσης της συγκεκριμένης προσπάθειας από

την Περιφέρεια Αττικής.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξε-

νίας Προσφύγων στο Λαύριο (κατασκηνώσεις Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης), όπου ο Μητροπολίτης Νικόλαος, ο

Αντιπεριφερειάρχης  και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής

Αρχής Λαυρεωτικής πρόσφεραν είδη πρώτης ανάγκης

στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες και συνομίλησαν μαζί

τους, αλλά και με τους υπεύθυνους του κέντρου για τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, συζήτησαν τρό-

πους με τους οποίους θα μπορούσαν οι τρεις οργανισμοί

(Μητρόπολη, Περιφέρεια και Δήμος)  να σταθούν στο

πλευρό των προσφύγων διευκολύνοντας με κάθε πρό-

σφορο μέσο τις συνθήκες διαβίωσής τους στο κέντρο. 

«Γαλιλαία» και στο Λαύριο!

“Ποίηση και πολιτική: 
Συμβατές ή ασύμβατες;”

“Στιγμές... Μοναδικές στο Χρόνο”

Η έκθεση ζωγραφικής του Νικόλαου Πολύζου

εγκαινιάστηκε στη Βουλιαγμένη, στον όμορφο

χώρο του ρεστωράν “Da Giovanni Con Tsili

Casanova”, που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο.

Η εκδήλωση είχε εμπλουτιστεί με το μουσικό σύ-

νολο Quasi Quartetto, την υψίφωνο Ζαφειρώ Χα-

τζηφωτίου και το συνθέτη Leonard Wallenstein.

Συντονιστής της εκδήλωσης ο Γιώργος Δρίτσας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δημοτικός σύμβουλος

Δημοσθένης Δόγκας, ο οποίος ήταν ο χορηγός της

εκδήλωσης.

O ζωγράφος Νικόλαος Πολύζος παρακολούθησε

σεμινάρια ζωγραφικής, σχεδίου και γλυπτικής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Ρώμη. 

Με τη ζωγραφική ξεκίνησε από τα πρώτα σχολικά χρόνια επηρεασμένος από το οικογε-

νειακό του περιβάλλον, το οποίο σχετιζόταν ποικιλοτρόπως με τις τέχνες. Ζωγραφίζει,

κυρίως, εκείνη τη μοναδική στιγμή, που αποτυπώνει το ανθρώπινο μάτι και το εγκλωβίζει

στη σκέψη ως ιδιαίτερη εικόνα που μένει για πάντα.

H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου.  
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Απόφαση - κόλαφος 

του Γιούρογκρουπ 

για τα λαϊκά συμφέροντα

«Η απόφαση του Γιούρογκρουπ είναι πραγματικός

κόλαφος για τα λαϊκά συμφέροντα, την ίδια στιγμή

που οι μόνοι πραγματικά ωφελημένοι από τα μέτρα

για το χρέος, θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι και

κυρίως οι τράπεζες. Τα πανηγύρια και η κυβερνη-

τική εξαπάτηση δεν πείθουν πλέον κανέναν. Αδιά-

ψευστος κριτής των συμφωνιών της κυβέρνησης

είναι η καθημερινή πραγματικότητα που ζει ο λαός

μας και τα αδιέξοδα που συνεχώς μεγαλώνουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γιούρογκρουπ, οι

παρεμβάσεις για το χρέος, που φτάνουν στο "σω-

τήριο έτος" 2060, θα συνοδευτούν όχι μόνο με

απαρέγκλιτη τήρηση του τρέχοντος μνημονίου,

όπως οι νέες ανατροπές στα Εργασιακά, αλλά και

με νέα - πέραν του 2018 - δημοσιονομικά και διαρ-

θρωτικά μέτρα, δηλαδή με λιτότητα διαρκείας, μα-

τωμένα πλεονάσματα και νέες ρυθμίσεις σε βάρος

μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και συνταξιού-

χων.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει, ότι η απόφαση του Γι-

ούρογκρουπ αποτελεί σταθμό για την αναμενό-

μενη καπιταλιστική ανάκαμψη, αφού

απελευθερώνει πόρους για τις επενδύσεις του κε-

φαλαίου. Αυτό όμως που κρύβει προκλητικά είναι

ότι η όποια ανάκαμψη δεν θα αναπληρώσει τις τε-

ράστιες απώλειες που είχε ο λαός τα χρόνια της

κρίσης, ούτε θα ανακόψει την πορεία επιδείνωσης

της ζωής του λαού. Θα είναι αβέβαιη, αφού οι εξε-

λίξεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή καπιταλι-

στική οικονομία είναι δυσοίωνες.

Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ

παίρνει προς το παρόν ψήφο εμπιστοσύνης από το

κεφάλαιο, τους εταίρους της σε ΕΕ, ΔΝΤ, ΗΠΑ,

γιατί αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύεται ικανή να

"εκτελεί αποστολές" όχι μόνο σε βάρος των ερ-

γατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, αλλά και σε σχέση

με τις επικίνδυνες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη

συμμετοχή της χώρας μας σ' αυτές. Αυτή την

ψήφο εμπιστοσύνης, από το κεφάλαιο, αναζητούν

να πάρουν η ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, γι'

αυτό και εγκαλούν την κυβέρνηση για ολιγωρία,

συμφωνώντας όμως στην ουσία της αντιλαϊκής

στρατηγικής.

Καμιά αναμονή δεν πρέπει να υπάρχει. Ο λαός

τώρα χρειάζεται να δυναμώσει τον αγώνα του

ενάντια σε παλιά και νέα μέτρα, για την ανάκτηση

των απωλειών του και για ριζικές ανατροπές στην

οικονομία και την εξουσία
Νίκος Γεωργόπουλος

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Πόσα θα μας πάρουν ακόμα!!

Όταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ήθελαν να δεσμεύσουν την οι-

κονομία της χώρας με πολύ μεγάλα πλεονάσματα

της τάξης του 4,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για τον πα-

ραλογισμό της εξοντωτικής και διαρκούς λιτότητας

που αυτά θα σήμαιναν.και πανηγύριζε για την δική

του καλύτερη διαπραγματευση! 

Τώρα Προσέξτε. Για να επιτύχουμε πλεόνασμα

0,5%- 0-8% , φέτος (το 2016) όλοι ξέρουμε τι περι-

κοπές , φόρους μας φόρτωσαν και τι ληξιπρόθε-

σμες οφειλές δημιούργησε το κράτος (Υγεία ,

Συντάξεις ΚΛΠ)

Με το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε υπογράψει για

πλεόνασμα 1,75 % του ΑΕΠ για το 2017 και 3,5 %

του ΑΕΠ για το 2018 .

.

Και σήμερα πανηγυρίζουμε γιατί συμφωνήσαμε να

έχουμε πλεονάσματα 3,5 % κάθε χρόνο μέχρι το

2028!!!!!

Ακόμα και αν έχουμε ανάπτυξη και έτσι μεγαλώσει

το ΑΕΠ, καταλαβαίνετε ότι το 3,5% σε μεγαλύτερο

ΑΕΠ σημαίνει πολλά περισσότερα δις από φόρους

και περικοπές συντάξεων και κοινωνικών δαπανών. 

ΠΟΣΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΑΚΟΜΑ –ΠΟΣΟ ΘΑ ΤΟΥΣ

ΑΝΕΧΘΟΥΜΕ;

Στ. Κωστόπουλος

Από τον αναγνώστη μας Δημήτρη Μανωλάτο, ελάβαμε

την παρακάτω επιστολή, που αφορά άρθρο του συνερ-

γάτη μας Πέτρου Ιωαννίδη με τίτλο: “Ετυμολογώ άρα
Υπάρχω” . Το δημοσιεύουμε καθώς και απάντηση του

αρθρογράφου.

Αγαπητέ κε Ιωαννίδη, σας χαιρετώ και σας γνωρίζω ότι
με καλή πίστη και θέληση, προβαίνω στην παρούσα επι-
στολή, δια της οποίας αναφέρομαι στα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με το εις σελ. 14 της εφημερίδος ΕΒΔΟΜΗ -
3 Δεκεμβρίου 2016 - άρθρο σας “Ετυμολογώ άρα
Υπάρχω” και στο τμήμα της “Τι εστιν άνθρωπος” σχετικά
με την ονομασία του Ανθρώπου, αναφέρεσθαι ως εξής:
«Απ’ αυτό λοιπόν, μόνο ο άνθρωπος απ’ όλα τα ζώα
ονομάστηκε ορθώς Άνθρωπος, γιατί εξετάζει με προ-
σοχή, όσα έχει δει».

Επ’ αυτού επιτρέψτε μου τα ακόλουθα: 
Όπως δείχνεται από την σύνταξή της η λέξη «άνθρω-
πος» είναι τρσύνθετος, δηλαδή.
1. Από την πρόθεση «Ανω» - επάνω.
2. Από το ρήμα “Θρώσκω” = σηκώνω, στρέφω προς τα
άνω.
3. Από το ουσιαστικό Ώπας - Μάτια.
Δηλαδή καθαρά, αποδίδεται, δείχνεται και αποδεικνύε-
ται, η έννοια του ονόματος ως εκ της ικανότητος αυτής
την οποία έχουμε, ΜΟΝΟΝ εμείς, εξ’ όλων των ενζώω
όντων.
Και όντως έτσι είναι, ότι δηλαδή ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ, δυνά-
μεθα να κυτάξουμε προς τα επάνω, στρέφοντας - ση-
κώνοντας επάνω το μάτια τμας, χωρίςνα σηκώσουμε το
κεφάλι μας, ενώ όλα τα άλλα έζωα όντα, δεν δύναται.
Και όντως γίνεται κατανοητό ότι εξ’ αυτού οι Έλληνες
απέδσαν αυτήν την ονομασία.

Δημήτρης Μανωλάτος

απάντηση από Π. Ιωαννίδη: κύριε Μανωλάτο, σας ευχαρι-

στώ πολύ για την επιστολή σας και για το ενδιαφέρον σας

για τα άρθρα μου. Η επισήμανσή  σας είναι ορθή και γνω-

στή, πλην όμως αφορά στην θεολογική εκδοχή της ετυμο-

λογίας του ανθρώπου, που στρέφεται στον ουρανό για να

αντικρίσει το δημιουργό του. Εμείς δημοσιεύσαμε την επι-

στημονική τοιαύτη, όπως παρουσιάζεται από τον ίδιο το

Σωκράτη (Πλάτωνα) στο έργο του “Κρατύλος” (399c).

Οι απειλές, η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

για τον ΥΜΗΤΤΟ

Προσπαθώντας να απαντήσει στην ανακοίνωση του Δικτύου Εθελοντικών

Ομάδων Υμηττού (ΔΕΟΥ) (22 Νοεμβρίου) η οποία εκδόθηκε ενόψει της

εκδίκασης στο ΣτΕ προσφυγών κατά του ΠΔ 187/2011 για την προστασία

του Υμηττού, ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Β. Βα-

λασόπουλος διατύπωσε πολλά και ανεδαφικά, επιτιθέμενος και με απει-

λές στις εθελοντικές ομάδες, τα οποία το ΔΕΟΥ σχολιάζει ως εξής:

• Μας κατηγορεί για ψευδείς, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές

στο πρόσωπό του, όταν το Δίκτυο απλώς σχολίασε δηλώσεις του σε ημε-

ρήσια εφημερίδα τις οποίες ουδέποτε διέψευσε.

• Καταφέρεται ενάντια στο ΠΔ 187/2011 επικαλούμενος ότι «υφιστάμε-

νες ιδιοκτησίες εδώ και πενήντα και πλέον χρόνια κινδυνεύουν να κατε-

δαφιστούν και να βρεθούν στο δρόμο» οι δημότες του, καθώς και ότι το

ΠΔ δεν επιτρέπει στους Δήμους να εκτελέσουν νόμιμες εργασίες υγιει-

νής και αντιπλημμυρικής προστασίας στα νεκροταφεία τους. Οι ισχυρι-

σμοί αυτοί είναι απολύτως ανυπόστατοι σύμφωνα με τα άρθ. 3 παρ. 1γ

και 8 παρ. 6 του ΠΔ.

• Κάνει λόγο για πολιτικά και κομματικά υποκινούμενους, όταν εδώ και

τρείς δεκαετίες η ιστορία και η προσφορά των εθελοντικών ομάδων είναι

γνωστή σε όλους, ξεχνώντας ότι «σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκου-

ριά δεν πιάνει».

• Αναφέρεται σε «νόμους δήθεν προστασίας που ακυρώθηκαν εκκωφαν-

τικά από τα Ελληνικά και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια», δύο 24ωρα πριν την

εκδίκαση στο ΣτΕ, το οποίο, τελικά, ανέβαλε τη συζήτηση για τις 10

Μάρτη 2017, χωρίς να αισθάνεται υποχρεωμένος να μας πληροφορήσει

από πού αντλεί τη γνώση για την τελική κρίση του δικαστηρίου.

Το ΔΕΟΥ θεωρώντας ότι δεν αξίζουν περισσότερο σχολιασμό οι

ισχυρισμοί του, υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

Η περίοδος μέχρι την εκδίκαση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την προ-

στασία του Υμηττού καθώς το ΥΠΕΝ οφείλει άμεσα να κυρώσει τη

ΣΜΠΕ, με τις συντεταγμένες της Α΄ ζώνης προστασίας να φτάνουν

στα όρια του σχεδίου πόλης. Οποιαδήποτε προσπάθεια συρρίκνω-

σης των ορίων της Α΄ ζώνης πρέπει να αποκρουστεί. Εάν δεν συμ-

βεί αυτό, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει παραδώσει τον Υμηττό

βορά σε περαιτέρω υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση, φέροντας

ακέραια τη βαρύτατη πολιτική ευθύνη που αυτό συνεπάγεται.

Κατά τους επόμενους μήνες το ΔΕΟΥ θα παρακολουθεί άγρυπνα

τις διεργασίες και θα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες ενημέρω-

σης των πολιτών, με γνώμονα την διακηρυγμένη αρχή του, ότι ΤΟ

ΔΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ, ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ ΝΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ.

Σ’ αυτή μας την προσπάθεια καλούμε το σύνολο των ανθρώπων που

ζουν στην Αττική να παλέψουν στο πλευρό μας παίρνοντας μέρος

στον κοινό αγώνα, την δε κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι οι δικαιο-

λογίες της έχουν εξαντληθεί μαζί με τα περιθώρια και τις ανοχές

μας. ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΔΕΟΥ)

H λέξη «άνθρωπος» είναι τρσύνθετος
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Οι υπογραφές “έπεσαν” για την επένδυση του Αστέρα

και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία.

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, έγινε η παρουσίαση του σχε-

δίου ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ) στον Αστέρα Βουλιαγμέ-

νης από τους επενδυτές. Το άνοιγμα της εκδήλωσης

έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του Αστέρα Πολυχρό-

νης Γριβέας σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε στο

ομορφότερο μέρος του κόσμου κατά γενική ομολογία

και συντόνισε την παρουσίαση.

Για την  επένδυση μίλησαν εκπρόσωποι των επενδυ-

τικών επιχειρήσεων του Αμπού Ντάμπι και της τουρ-

κικής εταιρείας.

H AGC Equity Partners (“AGC”) για λογαριασμό της

Jermyn Street Real Estate Fund IV LP (“Jermyn

Street”) και της Apollo Investment Holdco S.a.r.l

(“Apollo”), στην οποία μετέχουν δύο κρατικά κεφά-

λαια του Abu Dhabi και του Kuwait, Άραβες επενδυ-

τές, καθώς και η τουρκική Dogus Group, ανακοίνωσαν

την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 88,46% των με-

τοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.

(“Αστήρ Παλάς”).

Πολλά Μέσα ενημέρωσης, αλλά και όλες οι τράπεζες

έδωσαν το παρών.

Παραβρέθηκε επίσης και ο δήμαρχος των 3Β Γρηγό-

ρης Κωνσταντέλλος.

Το έργο χωρίζεται σε έξη ενότητες.

1) Ξενοδοχείο  Ναυσικά, 2) Ξενοδοχείο Αρίων, 3)

Αστήρ παραλία με επέκταση και ανάπτυξη ΣΠΑ, 4)

Πολυτελείς κατοικίες, 5) Πάρκο αναψυχής με διαδρό-

μους περιπάτου και 6) Αστήρ Μαρίνα όπου προβλέ-

πεται δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω, αναβάθμιση

των εγκαταστάσεων και υποδομών, ενίσχυση των

υπηρεσιών εμπορικής χρήσης.

Η χερσόνησος, όπου θα αναπτυχθούν οι δραστηριό-

τητες είναι έκτασης 302 στρεμμάτων. 

- Κάλυψη Mέγιστη κάλυψη 10%

- Μέγιστη δόμηση Μέγιστo 56.500m2 (Συντελεστής

δόμησης < 0,2)

- 73.5% δομήσιμη επιφάνεια χρήσης ξενοδοχείων,

26.5% δομήσιμη επιφάνεια χρήσης κατοικίας, η οποία

χωροθετείται στη νοτιο-δυτική πλευρά, πάνω στην

βραχώδη ακτή. Εκεί αναπτύσσονται 13 κτιριακές μο-

νάδες με μέγιστο ύψος ύψος 7.5μ

To παρόν σχέδιο, είναι γεγονός, ότι διαφέρει από το

αρχικό. Εχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, ιδιαίτερα

στον αριθμό των κατοικιών που ήταν πολλαπλάσιες.

Το άσχημο είναι ότι ο δρόμος που πάει σήμερα μέχρι

τη μύτη της χερσονήσου, όπου ήταν παλιά κινητή

καντίνα, κόβεται. Μετά τη μαρίνα δεν θα προχωράει

αυτοκίνητο. Θα έχει μπάρες, όπου θα μπορούν να ει-

σέρχονται μόνο πεζοί. Δεν θα υπάρχει ούτε χώρος

στάθμευσης για τα οχήματα. Επί της ουσίας καταρ-

γείται η πρόσβαση, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι δεν

θα έχει πού να αφήσει το όχημά του.

Η όλη επένδυση απευθύνεται σε πολύ υψηλά βαλάν-

τια... Σουΐτες, ΣΠΑ... 
Α. Βενετσάνου

ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο ΣτΕ  για το σχέδιο
Κατεθεσε η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών 3Β

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β. κατέθεσε (6.12.16)  στο ΣτΕ προ-

σφυγή για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθε-

στώτος όσο και του δασικού χαρακτήρα όλης της

χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπε-

γράφη από μέλη της, αλλά και πολίτες του Δήμου 3Β.
Ολη η προσφυγή στο www.ebdomi.com

Επικυρώθηκε η πώληση  του Αστέρα Βουλιαγμένης
Οι υπογραφές “έπεσαν”. Αναλαμβάνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες

Στο κέντρο ο Walid Abu-Suud, CEO της AGC Equity Part-
ners, αριστερά του ο Husnu Akhan, Chief Executive Officer
της DOGUS Group και δεξιά ο Mark Cutis, Chief Investment
Officer της Abu Dhabi Investment Council.
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Πραγματοποιήθηκε, την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016,

ο απολογισμός δημοτικών πεπραγμένων για το 2015

και τα σημαντικότερα έργα  και πολιτικές του 2016

του Δήμου Κρωπίας.

H Δημοτική Αρχή, παρουσίασε σύντομη ανασκόπηση

έργων, η οποία βασίστηκε  στις  βασικές πολιτικές

δεσμεύσεις της απέναντι στους δημότες, όπως αυτές

εγκρίθηκαν, με το εκλογικό αποτέλεσμα του 2014. 

Παράλληλα, έγινε αναφορά στα  σημαντικότερα

έργα που εξελίσσονται μέσα στο 2016.

Ο Δήμαρχος, Δημήτριος Ν. Κιούσης αναφέρθηκε

αναλυτικά σε έργα και πολιτικές που αναπτύχθηκαν

το 2015 και το 2016 και προέβη στην πολιτική αξιο-

λόγηση του δημοτικού έργου και των πολιτικών που

αναπτύχθηκαν. 

Ο απολογισμός της δημοτικής αρχής ολοκληρώθηκε

με εισηγήσεις των αντιδημάρχων, Ανδρέα Ντούνη,

Θοδωρή Γρίβα, Αντώνη Κορωνιά, Νίκου Γιαννάκου,

των δημοτικών συμβούλων σε ζητήματα καθηκόντων

τους.

Ακολούθησε η τοποθέτηση της επικεφαλής της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης, Αθηνάς Κιούση και του δημο-

τικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης,

Διονύση Κερασιώτη. Η παράταξή τους καταψήφισε

συνολικά τον απολογισμό ασκώντας κριτική σε ζητή-

ματα δημοτικής πολιτικής που ανέδειξαν και με ερω-

τήματα και τοποθετήσεις  πολιτών και άλλων

δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης.

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι της ελάσσονος αντιπολίτευ-

σης δεν παρευρέθηκαν.

Αναλυτική ενημέρωση από το Δήμαρχο

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Κιούσης αναφέρθηκε αναλυ-

τικότερα στα έργα διευκρινίζοντας και ενημερώνον-

τας συνάμα για την  εξέλιξη των οικονομικών

πεπραγμένων, του προσωπικού που χρησιμοποι-

ήθηκε, του βασικού προβλήματος της υποστελέχω-

σης, των  έργων υποδομής που εκτελούνται, τις

κοινωνικές πολιτικές και τις έκτακτες κοινωνικές

δομές που λειτουργούν, τις παρεμβάσεις σε τομείς

άμεσης προτεραιότητας και σε πολιτικές για την προ-

άσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των δημο-

τών. 

Τόνισε ιδιαίτερα ότι γίνονται μεγάλα έργα στο Κο-

ρωπί· έργα υποδομής τα οποία δεν φαίνονται,  δεν

είναι ορατά ως έργα, και ακούγεται από ορισμένους

ότι «τίποτα δεν γίνεται». 

Και σημείωσε: 

― το  έργο της αποχέτευσης ακαθάρτων Κορωπίου

- ΚΕΛ Αεροδρομίου το οποίο, όπως είπε, εντός τριών

μηνών ολοκληρώνεται το σύνολο του εσωτερικού

αποχετευτικού δικτύου, ενώ κατά 85% έχει υλοποι-

ηθεί το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού και  εντός

των χρονοδιαγραμμάτων. Οι καθυστερήσεις που πα-

ρατηρούνται οφείλονται αποκλει-

στικά στο δεδομένο της

μεγαλύτερης αρχαιολογικής ανα-

σκαφής που γίνεται στην Αττική,

με 160 ανασκαφές σε 120 χλμ δια-

νοίξεων για την αποχέτευση και τον

βιολογικό καθαρισμό, με σπουδαία

όμως ευρήματα που ενισχύουν την

πολιτιστική τουριστική αξία των

Μεσογείων. 

― Αποχέτευση ακαθάρτων στο

Κίτσι, που πλέον εντάχθηκε το δί-

κτυο της ΚΕΛ Ψιττάλειας (και και

επίσημα από την ΕΥΔΑΠ) εκτιμάται

ότι μετά τις θετικές εξελίξεις στις

γεωλογικές μελέτες που εγκρίθη-

καν από αρμόδιο φορέα, «ανοίγει»

ο δρόμος για τον προγραμματισμό

έργων του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου. 

― Αποχέτευση παραλιακού μετώπου Δήμου Κρω-

πίας, Αγίου Δημητρίου-Αγίας Μαρίνας κ.α θα πάει στο

νέο σχεδιασμό με  αποδέκτη  των  ακαθάρτων το ΚΕΛ

Καλυβίων. 

― Η ολοκλήρωση του άλλου μεγάλου έργου της κα-

τασκευής του Σχολικού Συγκροτήματος στο Κίτσι με

την λειτουργία πλέον τον Νοέμβριο του 2016, όλων

των κτιρίων και των σχολείων (Νηπιαγωγείο, Δημο-

τικό, 3ο Γυμνάσιο, 2ο ΓΕΛ).

― Η αδειοδότηση του «Πράσινου Σημείου» Διαχεί-

ρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Κρωπίας

από την Περιφέρεια Αττικής σε κατάλληλο σημείο

στην Λ.Προφάρτας..

― Η έγκριση του δανείου 2.500.000 εκ. ευρώ από το

Υπουργείο Οικονομικών (με όρους που δανείζεται  το

Ελληνικό Δημόσιο!) για τα έργα ύδρευσης-οδοποιίας

σε εκτός σχεδίου οικιστικές περιοχές ήταν η είδηση

του 2015. Ως γνωστόν δεν μπορούν να εκτελεστούν

έργα σε εκτός σχεδίου περιοχές μέσω του Προγράμ-

ματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που στα χρόνια

των μνημονίων, κατέρρευσε. 

Ανακοινώθηκε η πρόσφατη θετική εισήγηση  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή των συμ-

βάσεων και την έναρξη  των συγκεκριμένων, κοινω-

φελούς σκοπιμότητας, έργων ύδρευσης και οδοποι-

ίας από τον Ιανουάριο του 2017.

― Ολοκλήρωση του έργου 35χλμ αντικατάστασης

δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας και ποια προγραμ-

ματίζονται να ξεκινήσουν. 

― Η διευθέτηση ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου –αν-

τιπλημμυρικό έργο-από την περιοχή Λαμπρικά δια-

μέσου βιομηχανική ζώνης και μέχρι το Μαρκόπουλο.

― Η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία πρωτοπορια-

κών τεχνολογιών για τη δημοτική ύδρευση και την

εξυπηρέτηση των δημοτών. Πρόκειται για Σύστημα

Σταθερού Δικτύου «FixedNetwork» ― Η επανεκκί-

νηση των έργων του αντιπλημμυρικού έργου διευθέ-

τησης ρ. Ξερέα στην Αγία Μαρίνα.

Στην τελική ευθεία εκκίνησης είναι και το μεγάλο

έργο αντιπλημμυρικής προστασίας Νοτιοανατολικού

τομέα της πόλης του Κορωπίου (στα εκτελεστέα

έργα της Περιφέρειας Αττικής) αφού ολοκληρώνεται

το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων και τα

παράλληλα υπόγεια έργα αποστράγγισης.

Για τις πολεοδομικές εξελίξεις ξεχώρισε, τις εντά-

ξεις σε σχέδιο της Γειτονιάς 3 της Αγίας Μαρίνας

και της δυτικής Επέκτασης της Πόλεως Κορωπίου (

ΦΕΚ το 2016) ύστερα από μεγάλες μάχες με ιδιωτικά

συμφέροντα στο παρασκήνιο. Σημαντική επίσης εξέ-

λιξη είναι και η έγκριση των γεωλογικών μελετών

του Κιτσίου. 

Για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, πα-

ραδέχθηκε λάθη σε συγκεκριμένες οδούς και θα γί-

νουν διορθώσεις.

Για  απαλλαγή και μείωση δημοτικών τελών και

τελών ύδρευσης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικο-

γένειες παρέπεμψε σε εντολή προς οικονομική και

κοινωνική υπηρεσία να συντάξουν πρόταση αξιοποι-

ώντας την κείμενη νομοθεσία και με ανάλογη με-

λέτη.

Απολογισμός Δημοτικής Αρχής Κορωπίου
Το Κορωπί μπαίνει σε νέα εποχή μετά την αποχέτευση

Αρχαιολογικά ευρήματα “πλουτίζουν” το Κορωπί

Μεγάλη η αδιαφορία του κόσμου για τοn απολογισμό του Δήμου. 
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Μέρος 3ο

«Χρεώ δέ σε πάντα πυθέσθαι ἠμέν Ἀληθείης εὐκυκλέος
ἀτρεμές ἦτορ ἠδέ βροτῶν δόξας, ταῖς οὐκ ἔνι πίστις
ἀληθής».

(Παρμενίδης 540 - 480, “Περί φύσιος” στίχοι 28-30)

(= είναι ανάγκη τα πάντα να μάθεις, τόσο την ακλόνητη

καρδιά της ολοκληρωμένης Αλήθειας, όσο και τις γνώμες

των ανθρώπων, στις οποίες δεν υπάρχει αληθινή βεβαι-

ότητα).

«Ἐτεῇ δέ οὐδέν ἴδµεν· ἐν βυθῷ γάρ ἡ Ἀλήθεια».
(Δημόκριτος, 460 - 370, DK 68Β, 117)

(= στην πραγματικότητα, τίποτε δεν γνωρίζουμε, γιατί η

αλήθεια είναι κρυμμένη στο βυθό της αισθητής πραγματι-

κότητας - εικονικής για μας σήμερα).

«Ὁ παρών διάλογος ἐπιστήμονας ἡμᾶς ποιεῖ τῆς τῶν
ὀνομάτων ὀρθότητος καί δεῖ τόν μέλλοντα εἶναι διαλε-
κτικόν ἀπό ταύτης ἄρχεσθαι τῆς θεωρίας».
(Πρόκλος ο Διάδοχος ή ο Λύκιος, 412 - 485, εκπρόσωπος της Νεοπλατω-

νικής Σχολής, “Σχόλια Πρόκλου εις τον Κρατύλον του Πλάτωνος”)

(= Ο παρών διάλογος, ήτοι ο “Κρατύλος”, μάς καθιστά ικα-

νούς να αποκτούμε επιστημονική γνώση της ορθότητας

των ονομάτων/σημασιών κι αυτός που επιδιώκει να ‘ναι

διαλεκτικός, απ’ αυτή την θεωρητική εξέταση  / πραγματεία

πρέπει να αρχίσει).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Σχολιαστής των έργων του Πλάτωνος Πρό-

κλος, θεωρεί τον “Κρατύλο”, σοβαρό, επιστημονικό έργο,

ως ένα προγύμνασμα / προπαίδευση ετυμολογικής ανάλυ-

σης και καταγωγής των λέξεων. Σήμερα, δυστυχώς, το

ετυμολογικό μέρος της γραμματικής (ανάλυση, σύνθεση,

παραγωγή) δεν διδάσκεται στα σχολεία, με αποτέλεσμα

ένα μεγάλο κομμάτι από τις οικογένειες των λέξεων να

αγνοείται από τους μαθητές και να χάνεται.

«Δεῖ δή περί τῆς ἀρχῆς παντός πράγματος παντί ἀνδρί
τόν πολύν λόγον εἶναι καί τήν πολλήν σκέψιν εἴτε ὀρθῶς
εἴτε μή ὑπόκειται· ἐκείνης δέ ἐξετασθείσης
ἱκανῶς, τά λοιπά φαίνεσθαι ἐκείνῃ ἑπόµενα».

(Πλάτων, 427 - 347, “Κρατύλος”, 436d)

(= Πρέπει λοιπόν κάθε άνθρωπος, σε κάθε πράγμα να με-

λετά και να ερευνά με προσοχή την αρχή του, αν αυτή η

βάση έχει τεθεί ορθώς ή όχι· κι όταν εκείνη εξεταστεί ικα-

νοποιητικά, όλα τα άλλα φαίνονται πως είναι συνέπεια

εκείνης).

«Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Τα μετά τα Φυσικά”, βιβλίο Α’, 980α)

(= Όλοι οι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους την επιθυ-

μία / την έμφυτη τάση να μαθαίνουν).

ΣΧΟΛΙΟ: Εδώ θα συμπληρώναμε πως όλοι οι λογικοί

άνθρωποι έχουν την έμφυτη ικανότητα να σηματοδο-

τούν και να ετυμολογούν τα ονόματα - λέξεις, για να

μπορούν να τα αναλύουν σε βάθος γνωρίζοντας την

αληθινή τους προέλευση. Παραφράζοντας τον Αριστο-

τέλη θα διατυπώναμε τη φράση του ως εξής: «πάντες
ἄνθρωποι  τοῦ σηματοδοτεῖν καί τοῦ ἐτυμολογεῖν
ὀρέγονται φύσει». Γιατί όπως έλεγε και ο Χρίστος Τσο-

λάκης (1935-2012) κορυφαίος φιλόλογος και παιδαγω-

γός  οι λέξεις είναι φορείς πολιτισμού, φορείς και

μάρτυρες πολιτισμού. Αν μάθει κανείς να ανοίγει την

κρούστα τους, το εξωτερικό περίβλημα, αντικρίζει στο

εσωτερικό τους την πολιτισμική ιστορία της ανθρωπό-

τητας. «Με την έννοια αυτή μπορούμε να πούμε ότι το
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ γίνεται, με την παρουσία
των λέξεων, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ».

Γλώσσα και Κοινωνία

Οι γλώσσες γενικά ακολουθούν τις κοινωνίες... και
όταν χειροτερεύει η κοινωνία, χειροτερεύει και η
γλώσσα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πλουτίζει η γλώσσα.
Προστίθενται στη γλώσσα νέες έννοιες που εκφρά-
ζουν, ακριβώς την ΕΥ-ΤΕΛΕΙΑ που χαρακτηρίζει την
κοινωνία... (Χρ. Τσολάκης).

«Οὐ µέντοι µοι δοκεῖ προφάσεις ἀγών δέχε-
σθαι ἀλλά προθυµητέον ταῦτα διασκέψα-
σθαι».

(Πλάτων, 427 - 347, “Κρατύλος”, 421d)

(= Μου φαίνεται όμως πως ο αγώνας δεν επιδέχεται

προφάσεις, αλλά πρέπει να είμαστε πρόθυμοι και να επι-

διώκουμε με επιμονή και υπομονή να ερευνήσουμε / εξε-

τάσουμε αυτά τα πράγματα).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Σωκράτης, “ο οίστρος της Αθηναϊκής Δημο-

κρατίας”, στο διάλογό του, “Κρατύλος”, μάς επισημαίνει

πως πρέπει να αποφεύγουμε τις δικαιολογίες, τις “σκή-

ψεις”, (από το ρήμα σκήπτω = προφασίζομαι) που μας

οδηγούν σε “σκύψεις” σε επικύψεις, οσφυοκαμψίες και

τεμενάδες (από το τέμνω) και να ασχοληθούμε εμπρά-

κτως με τη βαθιά ανάλυση - εξέταση των πραγμάτων,

ώστε να γνωρίσουμε την πραγματική αλήθεια τους, για

την οποία ο ίδιος, αγωνίστηκε μια ζωή και στο τέλος το

πλήρωσε με τη ζωή του κερδίζοντας την αθανασία. Η

φράση του αυτή έμεινε παροιμιώδης και υποδειγματική

για κάθε αξιοπρεπή, έντιμο και ευσυνείδητο άνθρωπο. 

«οὐκ ἄρα, φησί Πυθαγόρας, τοῦ τυχόντος ἐστί τό
ὀνοματουργεῖν, ἀλλά τοῦ τόν Νοῦν ὁρῶντος καί τήν
φύσιν τῶν ὄντων· φύσει ἄρα τά ὀνόματα».

(Δημόκριτος 460 - 370, Fragment 26)

(= άραγε, ισχυρίζεται ο Πυθαγόρας, δεν είναι ίδιον τυ-

χαίου ανθρώπου το να δημιουργεί  / κατασκευάζει ονό-

ματα, αλλά εκείνου που βλέπει το νου / νόημα και τη

φύση των όντων / των πραγμάτων· επομένως η κατα-

σκευή των ονομάτων είναι φυσική).

Δομή και ανάλυση του περιεχομένου του διαλόγου

4α. (421c-425b). Εδώ ο Σωκράτης υποστηρίζει πως για να

είναι ένα όνομα ορθό οφείλει να μας προβάλει την φύση

/ τις ιδιότητες του οριζομένου πράγματος. Προβάλλεται

για πρώτη φορά η ονοματοποιΐα ή η ηχομιμητική, γλωσ-

σικό φαινόμενο κατά το οποίο σχηματίζονται λέξεις που

ακουστικά αναπαριστούν φυσικούς ήχους και παρουσιά-

ζουν αιτιώδη σχέση μεταξύ σημασίας (σημαινομένου) και

μορφής (σημαίνοντος). Επίσης η χρήση των επιφωνημά-

των που εκφράζουν εσωτερική κατάσταση, παρόρμηση ή

φυσική αντίδραση σε φυσικό, εξωτερικό ή άλλο ερέθι-

σμα. Όλα αυτά ενισχύουν την άποψη του Κρατύλου ότι

τα ονόματα εκ φύσεως δόθηκαν στα πράγματα. Ακολου-

θεί η διάκριση των στοιχείων (φωνήεντα, σύμφωνα, ημί-

φωνα) και των συλλαβών.

4β. (425b - 427d). Εξετάζεται η ορθότητα των πρώτων

ονομάτων (ριζικών - πρωτογενών) και των παράγωγων

απ’ αυτά. Μελετάται ένας αριθμός γραμμάτων (συμφώ-

νων και φωνηέντων) δηλώνοντας για καθένα απ’ αυτά τις

εκφραστικές του ιδιότητες, ήτοι τη φυσική τους σχέση με

την πραγματικότητα. Για παράδειγμα το γράμμα ρ, στο

ρέω εκφράζει την κίνηση, το δ τον δεσμό, το  τ την

στάση, το λ την λειότητα, το ν τη νόηση, το α το μέγεθος,

το η το μάκρος, το ο την στρογγυλότητα. το υ το υγρό

στοιχείο. Ο Νομοθέτης - Ονοματουργός δημιουργεί με τα

γράμματα και τις συλλαβές ένα σημείο / γνώρισμα και ένα

όνομα αναχωρεί απ’ αυτά για να συνθέσει τώρα με απο-

μίμηση τα υπόλοιπα στοιχεία. 

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές ο Σωκράτης ζητεί τη γνώμη

του Κρατύλου. Το ίδιο και ο Ερμογένης με τη σειρά του

παρακινεί τον Κρατύλο να πει αν επιδοκιμάζει τις απόψεις

του Σωκράτη για τα ονόματα, ή αν έχει να προσθέσει κάτι

καλύτερο. 

Αρχίζει έτσι το δεύτερο μέρος του διαλόγου, όπου η συ-

ζήτηση γίνεται μεταξύ Σωκράτους και Κρατύλου.

Διάλογος μεταξύ 

Σωκράτους και Κρατύλου

Ο δεύτερος αυτός διάλογος περιλαμβάνει τρεις ενότητες:

1. (428b - 435c)   2. (435b - 439b)   3. 439c - 440e)

1. 428b - 435c: O Κρατύλος παραδέχεται πως τα ονόματα

εκφράζουν και ερμηνεύουν την αληθινή ουσία των πραγ-

μάτων, ότι είναι δομημένα για να διδάσκουν κι ότι η θέση

των ονομάτων είναι μία τέχνη που ασκείται από τους νο-

μοθέτες. Αρνείται όμως ότι υπάρχουν ψευδείς ονοματο-

θεσίες. Η ορθότητα των ονομάτων νοείται από τον

Κρατύλο ότι ισχύει γενικά. Κάθε λόγος κατ’ αυτόν είναι

αληθινός, “τό ψευδῆ λέγειν” είναι αδύνατον (429d).

Ο Σωκράτης δεν συμφωνεί με την αντίληψη του Κρατύλου.

Το όνομα, λέει, όπως το ζωγράφισμα είναι απομίμηση του

πράγματος. Αν λοιπόν παρομοιάσουμε τα πρώτα ονόματα

με ζωγραφιές, συμβαίνει κι εδώ το ίδιο όπως σ’ αυτές· άλ-

λοτε δηλαδή αποδίδουμε όλα τα κατάλληλα χρώματα και

σχήματα και άλλοτε πάλι, αντίθετα, όχι όλα· αλλά παρα-

λείπουμε μερικά και μερικά προσθέτουμε περισσότερα και

μεγαλύτερα. Κι εκείνος που αποδίδει όλα, κατασκευάζει

τα ωραία σχήματα και τις ωραίες εικόνες, ενώ εκείνος που

ή προσθέτει ή αφαιρεί κατασκευάζει βέβαια κι αυτός σκί-

τσα και εικόνες αλλά είναι κακές. 

―――――

Στο προηγούμενο φύλλο μας, στο άρθρο μου, στο Μενάν-

δρειο ρητό «βραβείον αρετής εστι ΕΥΠΑΙΔΕΥΣΙΑ», παρεί-

σφρησε ο δαίμων του τυπογραφείου με τη λέξη “χωρίς”,

χωρίς να υπάρχει.  

Πέτρος Ιωαννίδης
Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κρατυλ-ισµοῦ
Φυσιοκρατίας

ἄρχεσθαι
&

Ἑρµογεν-ισµοῦ
Συµβασιοκρατίας

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

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Η χορωδία Βουλιαγμένης παρουσίασε μία όμορφη εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Λυκείου
Βουλιαγμένης με τίτλο: «Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάται…» πλαισιωμένη
από αξιόλογους καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, χάρισε στο κοινό μια βραδιά που δεν
θα ξεχαστεί εύκολα.
Στη φωτογραφία, σε πρώτο πλάνο, η πρόεδρος της χορωδίας Μαρία Σίνα με τον μαέστρο
Χαράλαμπο Μιχαηλίδη.

«Όποιος ξεχνάει χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάται…» 

Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό

Εκπαιδευτικό Μουσείο, που

λειτουργεί με την ενεργό

συμπαράσταση του Δήμου

Λαυρεωτικής και του Τε-

χνολογικού και Πολιτιστι-

κού Πάρκου Λαυρίου,

πραγματοποίησε στις 4 Δε-

κεμβρίου 2016 την καθιερω-

μένη δέηση για τον

εορτασμό της Αγίας Βαρβά-

ρας, προστάτιδας των Με-

ταλλωρύχων.

Ετελέσθη η δέηση  μπροστά

στη μικρή εικόνα της Αγίας

Βαρβάρας,  που πρώην ερ-

γαζόμενοι της Γ.Ε.Μ.Λ

είχαν τοποθετήσει στο

βράχο κοντά στην είσοδο

της στοάς, ενώ ακολούθησε

στην αίθουσα του  μου-

σείου, στο κάτω Μηχανουρ-

γείο  συζήτηση με θέμα

«Φίλοι Μουσείων» καθώς

και η καθιερωμένη  δεξίωση

με λουκουμάδες και κονιάκ,

όπως απαιτεί το πατροπα-

ράδοτο έθιμο.

Θερμούς χαιρετισμούς απέ-

στειλε ο Δήμαρχος Λαυρε-

ωτικής.

Τίμησαν την Αγία Βαρβάρα οι Μεταλωρύχοι Λαυρίου
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Αίτηση ακύρωσης

των εφαρμοστικών

ερμηνευτικών  

διατάξεων

ΕΝΙΑΙΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Ορίστηκε για τις 7

Απριλίου 2017 η δικά-

σιμως στην ολομέλεια

του Συμβουλίου της

Επικρατείας  που θα

εκδικάσει  την από

18/7/2016 με αριθμό

Ε.2535 κατατεθείσα

από το Ενιαίο Δίκτυο

Συνταξιούχων αίτηση

ακύρωσης των εφαρ-

μοστικών ερμηνευτι-

κών  διατάξεων και

των υπουργικών απο-

φάσεων του ν.4387/16

(νόμος Κατρούγκαλου)

που αφορούν τον επα-

νυπολογισμό-αναπρο-

σαρμογή κύριων και

επικουρικών συντά-

ξεων καθώς και την πε-

ρικοπή άνω των 1300

ευρώ μικτών αποδο-

χών κύριας και επικου-

ρικής σύνταξης . 

Το Ενιαίο Δίκτυο Συν-

ταξιούχων που εκπρο-

σωπεί πανελλαδικά

συνταξιούχους όλων

των φορέων κοινωνι-

κής ασφάλισης πέρα

από την απόλυτα τεκ-

μηριωμένη  νομικά αί-

τηση ακύρωσης ως

αντισυνταγματικών

των λαιμητόμων, δια-

τάξεων με τις καθημε-

ρινές παρεμβάσεις

του  αλλά και με πρω-

τοβουλίες που έχει

σχεδιάσει- και επιζητά

την στήριξη όλων των

συνταξιούχων για την

υλοποίησή τους- θα

αγωνιστεί για το δίκαιο

της κατάργησης αυτών

των διατάξεων.
ΕΝΙΑΙΟ  ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Αθανασίου Αξαρλιάν 3-5 

Αθήνα  7/12/2016  

Τηλ. 2112153690, 

ΦΑΞ 2110124066

info.endisy@gmail.com 

Url : www.endisy.gr
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Επερώτηση του Περιφερειακού

Συμβούλου Πάρι Ευαγγελίου με

θέμα «Λειτουργία του αεροδρο-
μίου Ελ. Βενιζέλος και αξιοποίηση
του πρώην αεροδρομίου στο Ελ-
ληνικό» συζήτησε το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο (6/12/16) παρουσία

των Δημάρχων Σπάτων – Αρτέμι-

δος, Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Ρα-

φήνας – Πικερμίου και

εκπροσώπου του Δήμου Παι-

ανίας.

Στην επερώτηση, ο Πάρις Ευαγγε-

λίου παρουσίασε τα προβλήματα

που έχουν δημιουργηθεί τα τε-

λευταία χρόνια από τη λειτουργία

του αεροδρομίου και έθεσε το

ερώτημα σε ποιες ενέργειες – πα-

ρεμβάσεις προτίθεται να προβεί η

Περιφέρεια Αττικής για την επί-

λυση των συγκεκριμένων προβλη-

μάτων.

Επί της ερώτησης απάντησε ο Αν-

τιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Πέτρος Φιλίππου. 

Ο Π. Φιλίππου αναφέρθηκε εν

συντομία στο περιεχόμενο και

τους όρους της πρώτης σύμβασης

που λήγει το 2025 και συνέχισε

λέγοντας ότι αυτή την περίοδο

έχει ξεκινήσει συζήτηση μεταξύ

της κυβέρνησης και της διοίκησης

του «Ελευθέριος Βενιζέλος» για

την ανανέωση της εν λόγω σύμ-

βασης. 

Για τα προβλήματα που έχουν

προκύψει από τη μη καταβολή

των αντισταθμιστικών μίλησε και

ο αντιπεριφερειάρχης, επιβεβαι-

ώνοντάς τα.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέ-

τησή του ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής πρότεινε τη

σύσταση διαπαραταξιακής επιτρο-

πής αποτελούμενης από περιφε-

ρειακούς συμβούλους της

Ανατολικής Αττικής, η οποία σε

συνεργασία με τους πέντε εμπλε-

κόμενους δήμους και τους φορείς

της περιοχής, θα διατυπώσουν τις

τελικές προτάσεις – αιτήματα που

θα υποβληθούν στην κυβέρνηση

ώστε να συμπεριληφθούν στο κεί-

μενο της νέας σύμβασης. 

Eργαστήρι 

κατασκευής κρουστών

μουσικών οργάνων 

Το 2004 στην Εναλλακτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜ-

ΒΑΣΗ προέκυψε μια ιδιαίτερη - ως προς το περιεχόμενο της

- δημιουργική ομάδα: αυτή των «Μουσικών οργάνων». Βα-

σική της αποστολή είναι η κατασκευή παραδοσιακών κρου-

στών μουσικών οργάνων. Στη συγκεκριμένη ομάδα,

καταλύτης στη διαδικασία απεξάρτησης είναι τα ίδια τα

μουσικά όργανα και κατ’ επέκταση η μουσική. Η μουσική εκ-

φράζει με τους ήχους συναισθήματα, εμπειρίες και σκέ-

ψεις. Τα συναισθήματα, μέσα από την κατασκευή, γίνονται

έκφραση και παίρνουν μορφή. Η φαντασία και η όρεξη για

δημιουργία καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο εκφρά-

ζει τον νέο τρόπο ζωής μας. 

Το να είσαι μέλος της ομάδας «Μουσικών οργάνων» απο-

τελεί ένα άγνωστο ξεκίνημα, που σίγουρα - στην αρχή του-

λάχιστον - προκαλεί και μια δυσκολία. Η υπέρβαση της

δυσκολίας αυτής παραλληλίζεται με την υπέρβαση της δυ-

σκολίας που απαιτεί ο αγώνας μας για μια καθαρή ζωή. Το

μεράκι και η φροντίδα που απαιτεί ένα μουσικό όργανο για

την κατασκευή του μάς βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό

μας και να τον φροντίσουμε με αγάπη και ενδιαφέρον. Η

αλλαγή και η μεταμόρφωση ακατέργαστων απλών υλικών

σε ένα ολοκληρωμένο μουσικό όργανο με άρτιο και σωστό

ήχο, δείχνει τη δύναμη της δημιουργίας και της αλλαγής.

Ανάλογη αλλαγή κάνουμε κι εμείς όταν ερχόμαστε στο

Πρόγραμμα και προσπαθούμε να δώσουμε μορφή και νόημα

σε ακατέργαστες σκέψεις και συναισθήματά, βασιζόμενοι

σε καθαρές αξίες. 

Συμμετέχοντας στην ομάδα «Μουσικών οργάνων» προσπα-

θούμε να αξιοποιήσουμε τα δημιουργικά κομμάτια του εαυ-

τού μας: δουλεύουμε με συνέπεια και ομαδικότητα

φροντίζοντας τόσο για την ομάδα, όσο και για τον εαυτό

μας. 

Η μεγαλύτερη ανταμοιβή έρχεται βλέποντας τον θαυμα-

σμό, τη συγκίνηση και την έκπληξη του κόσμου όταν βλέ-

πουν για πρώτη φορά στις εκθέσεις ένα από τα κρουστά

της ομάδας. Αυτά τα ιδιαίτερα χειροποίητα μουσικά όργανα

είναι: το μπεντίρ (bendir), το νταούλι, ο βροχοποιός και το

χειροτύμπανο. Πριν τρία χρόνια προστέθηκαν και δύο και-

νούργια μουσικά όργανα: το τύμπανο του ωκεανού (ocean

drum) και το ηπειρώτικο ντέφι. 

Η κατασκευή μουσικών οργάνων, εκτός από τη μεγάλη αξία

της στη διαδικασία απεξάρτησης, προσθέτει συγχρόνως

σημαντικά εφόδια και τεχνικές γνώσεις, μιας και όσοι συμ-

μετέχουμε στην ομάδα δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με κάτι

τέτοιο στο παρελθόν. Πολλές φορές, αποτελεί και ένα ση-

μαντικό επαγγελματικό εφόδιο σε μια τέχνη που συγκατα-

λέγεται στα παραδοσιακά επαγγέλματα, για όσους σκεφτό-

μαστε - κατά την κοινωνική μας επανένταξη - να δραστη-

ριοποιηθούμε σε αυτόν τον τομέα. 

Τα κρουστά που κατασκευάζονται από την ομάδα «Μουσι-

κών Οργάνων» της Εναλλακτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ εκτίθενται: στο Ιδρύμα Μείζονος Ελληνισμού,

στο Μουσείο Ελληνικών και Παραδοσιακών Οργάνων, στο

Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

και στο κτίριο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ραφήνας. Μπο-

ρεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ www.kethea-paremvasi.gr για περισσότερες

πληροφορίες.

Ομάδα Εναλλακτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τηλέφωνο επικοινωνίας Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ2294079900

In Progress Feedback 
Festival 2017

Για το 2017, η θεματική ομπρέλα για το In Progress

Feedback Festival είναι ο Έρωτας. Η αναγκαιότητα

του έρωτα, του έρωτα ως επανάσταση και κινητήρια

δύναμη για αντίσταση.

Το φεστιβάλ είναι διαγωνιστικό και απευθύνεται σε

καλλιτέχνες και ομάδες χορού και θεάτρου τα έργα

των οποίων πρέπει να βρίσκονται σε δημιουργική

διαδικασία και να έχουν διάρκεια 15’-25’. Οι επί σκη-

νής καλλιτέχνες θα πρέπει να είναι από ένας έως

τέσσερις.

Θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 18-19/3/2017 και

η νικήτρια ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να παρου-

σιάσει 8 παραστάσεις τα Σαββατοκύριακα του Σε-

πτεμβρίου 2017 σε συμπαραγωγή του Κινητήρα. 

Ο Κινητήρας θα παρέχει στις ομάδες που θα επιλεχ-

θούν:

- Προώθηση/ διαφήμιση

- Τεχνική υποστήριξη

- 2 πρόβες σε κλειστό χώρο στην κάθε ομάδα

- Συμβουλή και καθοδήγηση στην οργάνωση του

feedback

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αί-

τηση στο λινκ:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/101627265/fes-

tival-application.doc Συμπληρώνεται με όσο το δυνα-

τόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αποστέλλεται στο

info@kinitiras.com έως τις 31/12/2016, 12μ.μ.

Κινητήρας-Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τε-

χνών,  Ερεχθείου 22, Ακρόπολη, Τηλ: 2109248328,

info@kinitiras.com, www.kinitiras.com

Facebook page: Kinitiras

«Λειτουργία του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και 
αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό»

Ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου Πάρη Ευαγγελίου
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της
ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει υπο-
χρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν.
2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσι-
ευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομα-
διαίες τοπικές εφημερίδες του νομού
Αττικής εφόσον εκδίδονται. Σε περί-
πτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα
(ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσί-
ευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή
δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοι-
νώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σή-
μανση έκδοσης «23/08/2016»] να
γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Κρωπίας, στο οποίο εδρεύει η
υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα
(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο
θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αι-
τήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμ-
πληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝ-
ΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυ-
τούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Κρωπίας, Βασ. Κων/νου 47,
Τ.Κ. 19400, Κορωπί, Ν. Αττικής απευ-
θύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέρι-
μνας, υπ’ όψη κου Κάρολου Μαρκα-
ριάν (τηλ. επικοινωνίας:210 6026272
ή 210 6628401).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αί-
τηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-

σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στον χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Κρωπίας, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρε-
τέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατί-
θεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω δι-
εύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα ακολουθώντας από την κεν-
τρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες →
Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνι-
σμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ)
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα
μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πι-
νάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η
υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργό-
τερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, τους πί-
νακες κατάταξης των υποψηφίων στο
κατάστημα της Υπηρεσίας μας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα
για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συν-
ταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτη-
σης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.
11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το
οποίο θα υπογραφεί από δύο (2)
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρα-
κτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν
στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210
6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται
στους ενδιαφερόμενους η άσκηση
ένστασης, μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά), η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατί-
θεται ή αποστέλλεται με συστημένη
επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Που-
λίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.
11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει
να συνοδεύεται από αποδεικτικό κα-
ταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ
(50 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω
της εφαρμογής του ηλεκτρονικού πα-
ραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οι-
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υπο-
ψήφιος πρέπει να αναγράψει τον
κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην
ένσταση και να καταβάλει το αντί-
τιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου
μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής
των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η
υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον
ενιστάμενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει
στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών φωτοαντίγραφα των αιτή-
σεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων που έχουν υποβάλει έν-
σταση κατά των πινάκων κατάταξης. 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρού-
σας ανακοίνωσης αποτελεί και το
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβά-
σεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης
«23/08/2016», το οποίο περιλαμβά-
νει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4, σε συν-
δυασμό με επισημάνσεις σχετικά με
τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστι-
κές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επι-
λογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα
αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκρι-
μένα μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολουθείται και για την αναζήτηση
του εντύπου της αίτησης δηλαδή:
Κεντρική σελίδα → Πολίτες → Έν-
τυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών
Φορέων → Όρ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφ.: Κυριακή Δημητριάδου
Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,  06/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 36258                                                                                                                            

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει: Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνι-
σμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με κρι-
τήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής  (Α.Μ.
106/2016).
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπά-
νης 79.090,00€ €.
CPV: 30000000-9,  30213100-6,
48620000-0, 48300000-1 & 48514000-4
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-

σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-
σφορών στο σύστημα: 19/12/2016 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 05/01/2017 και ώρα 15:00μ.μ.
Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στις 13/01/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φο-

ρείς, μπορούν να υποβάλλουν προ-
σφορές  για το σύνολο μίας ή και
περισσότερων ομάδων (Α, Β & Γ) των
υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμε-
τοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγ-
γυητική επιστολή συμμετοχής σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι:

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΞΙΑ (σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 50.911,29 1.018,23 Χίλια δέκα οχτώ ευρώ και 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) είκοσι τρία λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ 11.870,97 237,42 Διακόσια τριάντα επτά ευρώ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) και σαράντα δύο λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Γ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.000,00 20,00 Είκοσι ευρώ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ 60.782,26 1.275,65 Χίλια διακόσια εβδομήντα  πέντε

ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Τα τεύχη του διαγωνισμού και η δια-
κήρυξη διατίθενται  μέσω της ιστοσε-
λίδας του Δήμου www.halandri.gr 
εφημερίδα της υπηρεσίας  Προκηρύ-
ξεις Διαγωνισμών.

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα
σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατ-
φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφη-
μερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
(Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-
2023893).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγ.Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Τ.Κ.: 15234
Πληροφορίες: Κυριακή Δημητριάδου

Τηλέφωνο: 213-20 23 893
Email: k.dimitriadou@halandri.gr
Χαλάνδρι,     06/12/2016
Αρ. Πρωτ.: 36256                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ
ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟ-

ΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗ-
ΡΙΚΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(ΤΜΗΜΑ Β) 
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-

σει: Ανοιχτό διαγωνισμό χωρίς χρήση
ΕΣΗΔΗΣ με σφραγισμένες προσφο-
ρές και με κριτήριο κατακύρωσης την

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΞΙΑ (σε €) ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Α (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   39.259,00 785,18 Εφτακόσια ογδόνα πέντε 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ευρώ και δέκα οχτώ λεπτά
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ Β  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  11.449,50 228,99 Διακόσια είκοσι οχτώ  ευρώ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) και ενενήντα εννέα λεπτά
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Για το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β 50.708,50 1.014,17 Χίλια δέκα τέσσερα  ευρώ

Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από ιδίους πόρους του

Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης, της
περίληψης διακήρυξης  και της με-
λέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου

«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας → Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΣΣΟΣ»
Κορωπί : 08/12/2016
Αριθ. πρωτ. :1780

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.»ΣΦΗΤΤΟΣ» Δήμου Κρω-
πίας  α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσ-
ληψη ενός (1) ατόμου με την
ειδικότητα Π.Ε. Παιδιάτρου με σύμ-
βαση Μίσθωσης Έργου και για ένα (1)
έτος (11 μηνών διότι οι Παιδικοί Σταθ-
μοί δεν λειτουργούν το μήνα Αύγου-
στο), για τις ανάγκες των Παιδικών
Σταθμών, ως εξής:
Π.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Μία (1) θέση:

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Εληνι-

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-
λογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό-
τητας.
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλ-
ματος
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας Παιδιά-
τρου των αρμοδίων Ελληνικών αρχών
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρι-
κού Συλλόγου
5. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρι-
κής ειδικότητας Παιδιάτρου.
6. Βιογραφικό
7. Προϋπηρεσία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/

1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο των 2
όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτό-
τητας.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου
σπουδών.
Οι υποψήφοι πρέπει να έχουν ηλικία
από 18 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γρα-
φεία της υπηρεσίας μας, οδός Βασ.
Αδάμ 6, Τ.Κ. 19400, Κορωπί, στην κ.
Γιαννάκη Ζωή, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από
την επομένη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δη-
μοτικού καταστήματος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Αδαμαντία Μάλλιου

Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από ιδίους πόρους του

Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ-
μηθευτούν τεύχη της διακήρυξης, της
περίληψης διακήρυξης  και της με-
λέτη από την ιστοσελίδα του Δήμου

«www.halandri.gr» (Εφημερίδα της
Υπηρεσίας → Διακηρύξεις Διαγωνι-
σμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτή-
σεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις
εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ &
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», «ΜΑΧΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί, 21/10/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 18414

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ 1/2016 με ΑΔΑ: 76Ο3ΩΛ6-ΥΔΝ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»
(ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015)

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 70/21-03-2016 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κρωπίας με θέμα: «Προγραμ-
ματισμός – Έγκριση Πρόσληψης ΥΕ
Εργατών Ύδρευσης Εποχικού Προ-
σωπικού Ανταποδοτικού χαρακτήρα
για το έτος 2016».
6. Την υπ’ αριθμ. 27991/10580/06-5-
2016 Εισηγητική έκθεση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Κρωπίας, ανταποδοτικού χαρακτήρα,
προς το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 18643/31-
05-2016 Απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης περί έγκρισης σύναψης
δύο (2) συμβάσεων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα στον Δήμο Κρωπίας.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15444/02-06-
2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης προς τον Δήμο
Κρωπίας με θέμα την έγκριση πρόσ-
ληψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Τις τροποποιήσεις (ΦΕΚ
2345/τ.Β’/18-11-2009 και ΦΕΚ
1070/τ.Β’/30-04-2013) του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κρωπίας. 
10. Την υπ’ αριθμ. 18678/01-11-2016
βεβαίωση (ορθή επανάληψη) της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κρωπίας περί ύπαρξης πι-
στώσεων για την κάλυψη της δαπά-
νης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνω-
σης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Δήμου Κρωπίας, με
έδρα το Κορωπί, Ν. Αττικής και συγ-
κεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προ-
σόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Δήμος Κρωπίας Κορωπί ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 2
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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.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση φαρμα-

κείου περίπου 30 χιλιόμετρα από το Κέντρο της Αθήνας

σε πολύ κεντρικό σημείο. Τριάντα πέντε έτη συνεχούς

λειτουργίας. Σταθερή πελατεία. Κύκλος εργασιών πάνω

από 400.000,00 € ετησίως. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τιμή συζητήσιμη. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973019535 και 2104519138.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙO

Το Δ.Σ  του συλλόγου «Αγ. Γεωργίου» Αγ. Μαρίνας  Κο-

ρωπίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών του εκδηλώσεων,

ευχαριστεί θερμά τους φίλους και τα μέλη του που συμ-

μετείχαν  στην παρακολούθηση της θεατρικής παράστα-

σης «για όνομα» στο θέατρο Αλίκη στις 26/11/2016, και

στην επίσκεψη – ξενάγηση στον ιερό βράχο της Ακρόπο-

λης και στο σύγχρονο μουσείο που πραγματοποιήθηκε

στις 14/12/2016.
ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ

ΨΑΡΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Κ. Καραμανλή 12 - 16673 Βούλα

Τηλ. 210 8991.193, 8991.189, Φαξ: 210 8991.193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2017,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός 1.1.2016 έως 31.12.2016

2. Προϋπολογισμός 2017

3. Διαγραφή του μέλους κ. Βασιλείου Θεοδώρου

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επομένη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, την ίδια

ώρα  και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που

είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα 8/12/2016

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

Nέο Διοικητικό Συμβούλιο

στο Σύλλογο

Αγ. Μαρίνας Κορωπίου

Πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή   06 /11 / 2016, η

εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση  του Συλλό-

γου Αγ. Μαρίνας Κορωπίου.

H σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προ-

έκυψε από τις αρχαιρεσίες είναι η ακόλουθη: 

Κουντούρης  Κων/νος, Πρόεδρος -

Γκίνης  Γεώργιος Αντιπρόεδρος

Ελευθερίου - Ντούνη Ασημίνα Γραμματέας

Ζομπανάκη  Μαρία Ταμίας και 

Μυλωνάς Νικόλαος, Τζίμα Όλγα, Πλατύ  Λέλα,  Αμ-

στρογκ -Δαραφέρα  Σπυριδούλα, Δημήτρουλας  Γε-

ώργιος Μέλη.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και τους φίλους του
συλλόγου, που με την αθρώα προσέλευσή τους, τις
εύστοχες  παρατηρήσεις και προτάσεις  τους, αλλά
και την καλόπιστη κριτική τους, ανέδειξαν με τον κα-
λύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα  προβλή-
ματα που  ταλανίζουν  διαχρονικά  την περιοχή μας
και απαιτούν άμεση λύση.

Το νέο Δ.Σ. 

Ο ΕΦΕΤ, συνεχίζοντας τους ελέγ-

χους για την προστασία των κατα-

ναλωτών και της αυθεντικότητας

του Ελληνικού Ελαιολάδου, εντό-

πισε διάφορα δίκτυα μη σύννομης

διακίνησης νοθευμένων ή μη

ασφαλών ελαιολάδων. Ειδικό-

τερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση

του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας,

σε συνεργασία με τη Χημική Υπη-

ρεσία Μακεδονίας – Θράκης (Υπο-

διεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα

Α') που διεξήγαγε τις χημικές ανα-

λύσεις, διαπίστωσε την εμπορία

προϊόντων τα οποία, ενώ επιση-

μαίνονται ως εξαιρετικά παρθένα

ελαιόλαδα, είναι στην πραγματι-

κότητα σπορέλαια τεχνητά χρω-

ματισμένα, αγνώστου

προέλευσης.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα

νοθευμένα προϊόντα με τις εξής

επωνυμίες : 

«ΚΡΗΤΙΚΟΝ» – «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ

ΧΩΡΙΟ» – «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ» – «ΕΙΡΗΝΗ» – «BEVEL-

LINI» – «το λιοτρίβι» – «ΑΡΩΜΑ» – «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡ-

ΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» καθώς και τα μη ασφαλή προϊόντα με

τις εξής επωνυμίες «ΝΕΦΕΛΗ» – «ΛΙΑΤΙΚΟ».

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα

ανωτέρω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα κα-

ταναλώσουν.

Επισημαίνεται για άλλη μια

φορά στους καταναλωτές 

- να προσέχουν την ετι-

κέτα του ελαιολάδου που

πρόκειται να αγοράσουν

όπου, εκτός της ονομα-

σίας πώλησης του προϊόν-

τος και των πληροφοριών

για την κατηγορία του

ελαιολάδου, πρέπει υπο-

χρεωτικά να αναγράφεται

και ο αλφαριθμητικός

αριθμός έγκρισης της

μορφής EL-40-_ _ _ o

οποίος είναι χαρακτηρι-

στικός της μονάδας τυπο-

ποίησης,

- να αποφεύγουν την

αγορά ελαιολάδου από

πλανόδιους και ανώνυ-

μους πωλητές και

- στην περίπτωση υποψίας

λόγω ανεπαρκούς επισή-

μανσης, δελεαστικής

τιμής ή οργανοληπτικών

χαρακτηριστικών του ελαιολάδου να επικοινωνούν με τον

ΕΦΕΤ στο 11717.

Οι δε επαγγελματίες του χονδρικού ή λιανικού εμπορίου

ελαιολάδου θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή τους προ-

μηθευτές τους, διασφαλίζοντας τα πραγματικά τους στοι-

χεία, τα οποία επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους

(διεύθυνση επιχείρησης, εγκαταστάσεις παραγωγής, εγ-

κυρότητα τιμολογίων και άλλων παραστατικών) και τη νο-

μιμότητα της διαδικασίας αγοραπωλησίας. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμορφώσεων φέ-

ρουν, σύμφωνα με το νόμο, ευθύνη για την οποία προβλέ-

πονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ

ΜΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ

NAYTIKOΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δια της υπ΄αριθ. 44/2016 Διατάξεως του Ειρηνοδικείου

Κορωπίου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπι-

κού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΑΝ-

ΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ”, που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής,

εγκρίθηκε το από 05/09/2016 καταστατικό του, αποτελού-

μενο από (36) άρθρα και με σκοπούς, τους αναφερόμε-

νους στα άρθρα (2) και (3) αυτού.

ΑΘΗΝΑ, 22/11/2016

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ-ΑΜΔΣΑ 21088

ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Οι γυναίκες της γυμναστικής των 3Β, μαζί με τη

δασκάλα τους Σούλα Κυριακίδου εκφράζουν τα

συλλυπητήριά τους στη φίλη τους Φιλίτσα Κοτσο-

βού (η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια η καρδιά

και η ψυχή της γυμναστικής για όλες τους) για την

απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Πολύβιου

Κοτσοβού.

Θερμά συλλυπητήρια σ’ αυτήν και την οικογένειά

της.

Χάρις Σταθάκη

Ευαγγελία Δανιγγέλη

Συλλυπητήρια και από την εφημερίδα ΕΒΔΟΜΗ
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Α λ λ α γ ή  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς  Ι α τ ρ ε ί ο υ

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

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

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

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



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                       10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016  -  ΣΕΛΙΔΑ 21

. . . γ ια την υγειά μας

Το σουσάμι ή σησάμι είναι ιδιαίτερα θρεπτικό και ωφέ-

λιμο, γιατί περιέχει λιπαρές ουσίες σε μεγάλη αναλογία

(30-40%).  

Το όνομα σησάμι προέρχεται από την Αραβική λέξη

"semsin". Παλαιότερα η Ινδία εθεωρείτο η χώρα κατα-

γωγής του σησαμιού, αλλά σήμερα πιστεύουμε ότι η

πραγματική χώρα καταγωγής του είναι το Σουδάν, στην

Κεντρική Αφρική, όπου έχουν βρεθεί πολλά άγρια είδη.

Η χρησιμοποίηση του σησαμιού ως τροφής είναι τόσο

παλαιά όσο του σιταριού και του ρυζιού όπως προκύπτει

από αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία Αίγυπτο το

6000 π.Χ. Βάση των αρχαίων ευρημάτων δύο πιθανοί

δρόμοι δημιουργήθηκαν για την εξάπλωση του από την

Κεντρική Αφρική, ο ένας δρόμος ανατολικά πέρασε

πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και έφθασε στην Ινδία,

στην Κεντρική Ασία και από εκεί στην Κίνα, την Ιαπωνία,

την Βορειοανατολική Ασία και την Αυστραλία. Ο άλλος

δρόμος ήταν βόρεια από την Αίγυπτο και μέσω των Με-

σογειακών χωρών στην Αραβία, την Κεντρική Ασία και

την Κίνα, και τελικά στην Ευρώπη. Οι σπόροι του σου-

σαμιού αποτελούσαν τροφή για τους αρχαίους Έλληνες

καθώς επίσης και για άλλους λαούς της Μεσογείου.

Το σησάμι είναι φυτό Sesamum Indicum με ύψος 100-

120cm, το οποίο αναπτύσσει απλά ή διακλαδισμένα στε-

λέχη. Τα φύλλα του φύονται στους κόμβους εναλλάξ ή

αντικριστά. Ένα σε κάθε τρία άνθη, μήκους 4-5 cm, γο-

νιμοποιείται και αργότερα αναπτύσσεται ο υποδοχέας

που φέρει τους σπόρους. Oι σπόροι του σησαμιού δια-

φέρουν στο μέγεθος, το χρώμα και το πάχος του

φλοιού, ανάλογα με την ποικιλία.

Το έλαιο, η πρωτείνη και οι υδατάνθρακες είναι τα κύρια

συστατικά του σησαμιού. Η υψηλή ενέργεια που παρέχει

το σησάμι, οφείλεται κυρίως στο έλαιο του. Η σύστασή

του ανά 100γρ περιλαμβάνει: 18.6 γρ. πρωτεΐνη, 52.5 gr

λίπος, 21.6 γρ. υδατάνθρακες, 3 γρ. φυτικών ινών, 1200

mg ασβεστίου, 540 mg φωσφόρο, 10 mg σιδήρου, 563

θερμίδες. Επιπρόσθετα είναι πλούσιο σε βιταμίνες του

συμπλέγματος Β, βιταμίνη Ε, μέταλλα και ιχνοστοιχεία.

Το σησάμι είναι πλούσιο και σε φώσφορο, κάλιο, μαγνή-

σιο, ψευδάργυρο και σελήνιο. Επίσης περιέχει λιγνάνες,

χημικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους, οι οποίες πε-

ριέχουν π-υδροξυ-φαινυλοπροπάνιο και προσφέρουν

ιδιαίτερα χρήσιμες ουσίες στον οργανισμό (απορρό-

φηση χοληστερόλης, αντιυπερτασικές κ.λπ.). 

Τέλος, ουσίες του σησαμιού βελτιώνουν τη λειτουργία

του ήπατος, βοηθώντας το να διασπά τοξικές ουσίες,

όπως η αιθανόλη (οινόπνευμα). Το γεγονός αυτό επα-

ληθεύει την Ελληνική παράδοση της κατανάλωσης

χαλβά μετά από οινοποσία.

Το σουσάμι είναι τρόφιμο με υψηλής βιολογικής αξίας

φυτική πρωτεΐνη και πλούσιο σε αμινοξέα. Η ανάλυση

των αμινοξέων του σησαμιού αποδεικνύει ότι συνδυα-

ζόμενο με τροφές πλούσιες σε λυσίνη, το σησάμι απο-

τελεί ένα τρόφιμο πολύ υψηλής πρωτεϊνικής αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα όσπρια είναι γενικά πλούσια

σε λυσίνη, αλλά ελλειμματικά σε θειούχα αμινοξέα,

όπως η μεθειονίνη και η κυστίνη. Συνδυασμός λοιπόν

οσπρίων με σησάμι ή προϊόντα σησαμιού, αυξάνει τη δι-

αιτητική αξία της συνολικής πρωτεΐνης.

Η υψηλή θρεπτική αξία του σουσαμιού οφείλεται και στα

λιπαρά οξέα που περιέχει. Από αυτά το 45% είναι μονο-

ακόρεστα, το 40% πολυακόρεστα και μόλις το 15% κο-

ρεσμένα. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα που αποτελούν τον

κύριο όγκο των λιπαρών οξέων στο σησαμέλαιο (80%)

είναι το ελαϊκό και το λινελαϊκό οξύ, ενώ μικρές είναι οι

ποσότητες του παλμιτικού και στεατικού και σε ίχνη

μόνο απαντάται το λινολενικό. 

Ευεργετικές δράσεις του σουσαμιού στον ανθρώπινο

οργανισμό 

ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ-ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

Το συστατικό σησαμίνη το οποίο περιέχεται στο σουσάμι

αναστέλλει τόσο την αύξηση της πίεσης όσο και τη δη-

μιουργία εγκεφαλικών θρόμβων. Κατ’ επέκταση προλαμ-

βάνεται ο κίνδυνος των εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ

αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω δράση της σησαμί-

νης ενισχύεται παρουσία της βιταμίνης Ε.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

Η καρκινογένεση έχει συνδεθεί με τη δράση των ελευ-

θέρων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες αποτελούν τους κυριό-

τερους παράγοντες οξείδωσης, ενώ έχουν συνδεθεί και

με ποικίλες βλαβερές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργα-

νισμό, με σημαντικότερη όλων την καταστροφή του γε-

νετικού υλικού και κατ’ επέκταση την εμφάνιση

καρκίνου. Η βλαβερή αυτή δράση των ελευθέρων ρυζών

αναστέλλεται σε μεγάλο βαθμό από τη σησαμόλη, ένα

ακόμα σημαντικό συστατικό του σουσαμιού. Το γεγονός

αυτό ενισχύει την άποψη των ερευνητών σχετικά με την

αντικαρκινική δράση του σουσαμιού.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

Η κατανάλωση σουσαμιού έχει συσχετιστεί όχι μόνο με

την προστασία του οργανισμού από τη βλαβερή δράση

των ελευθέρων ριζών, αλλά και με την προστασία από

τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών στα αγγεία, η δη-

μιουργία των οποίων έχει ως κύριο αιτιολογικό παρά-

γοντα την οξείδωση των λιποπρωτεϊνών (κυρίως της

LDL). Η κατανάλωση του σουσαμιού αποτελεί ασπίδα

προστασίας των αγγείων, αφού έχει συσχετιστεί με μει-

ωμένη ευαισθησία των λιποπρωτεϊνών του αίματος στην

οξείδωση μέσω της δράσης της σησαμινόλης.

Επιστημονικά αποδεδειγμένα, το σουσάμι βοηθά στην

πρόληψη της υπερχοληστερολαιμίας, στη σωστή λει-

τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στην πρό-

ληψη του καταρράκτη και στην αντιμετώπιση του

διαβήτη. 

Επιπρόσθετα το ιχνοστοιχείο σελήνιο που περιέχεται σε

σημαντικά ποσά στο σουσάμι, έχει τα τελευταία χρόνια

συσχετιστεί με σημαντική αντιοξειδωτική δράση στον

οργανισμό.

Απ’ την άλλη η κατανάλωση του σουσαμιού από αθλητές

που ασκούνται συστηματικά, μειώνει τον κίνδυνο πρό-

κλησης μυϊκών τραυματισμών, βασική αιτία των οποίων

είναι το οξειδωτικό στρες, το οποίο εμφανίζεται εξαιτίας

της αυξημένης παραγωγής ριζών.

Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι το σουσάμι εμφανίζει

σημαντικές αντιγηραντικές ιδιότητες, λόγω της μεγάλης

του περιεκτικότητας σε βιταμίνη Ε και της δράσης των

λιγνανών, δηλαδή της σησαμινόλης και της σησαμίνης.

Πώς μπορείτε να το φάτε;

― Αλεσμένο - ταχίνι- με επάλειψη σε ψωμί, φρυγανιές

ή σε ψωμάκι σαν τοστ μόνο του ή με λίγο μέλι.

― Ντιπ: για ένα υγιεινό σνακ προσθέστε σε λίγο ταχίνι,

χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι και συνοδεύστε το

με ωμά λαχανικά.

― Σε σαλάτες φτιάχνοντας  σως: 3 κουταλιές ταχίνι

(στο μίξερ), 3 κουταλιές ελαιόλαδο και 2 κουταλάκια

μηλόξυδο, 2 κουταλάκια χυμό λεμονιού και 2 κουτα-

λάκια τζίντζερ.

― Σαν γλυκό σνακ: ανακατέψτε 2 κουταλάκια αβοκάντο,

1 κουταλάκι ταχίνι, ½ κουταλιά πίτυρο βρώμης, ½

κουταλάκι λιναρόσπορο.

― Επίσης, “δένει” πολύ καλά με αβοκάντο, πατάτες, πι-

περιές, ρεβίθια.

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος

medlabnews.gr

Οι πολύτιμες ιδιότητες του σησαμιού για την υγεία
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Το τρίημερο 25, 26 και 27 Νοεμβρίου  πραγματοποιήθηκε

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα JU JITSU Ανδρών – Γυναι-

κών στο Wroclaw  της Πολωνίας.   Για τρεις μέρες οι κα-

λύτεροι αθλητές από όλο τον κόσμο ήταν εκεί, δίνοντας

πολύ δυνατές μάχες ενόψει της κατάταξης για τα World

Games τα οποία θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του

2017 στην ίδια χώρα και στην ίδια πόλη. 

Ο  Έλληνας πρωταθλητής Τζανικιάν Αρά κατέκτησε

την Τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγο-

ρία των -56 κιλών στο fighting system και είδαμε την

ελληνική σημαία στο βάθρο των νικητών.  Επίσης οι

συναθλητές του Χρήστος Σαγγιώτης και Χρήστος Ζύ-

γουρας είχαν εξίσου πολύ καλή απόδοση και κατέ-

κτησαν τις θέσεις 7 εως 9 στις πολύ δύσκολες

κατηγορίες των -69 και -77 κιλών αντίστοιχα στο ίδιο

αγωνιστικό σύστημα.  

Η Ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από 20 αθλητές οι

οποίοι είχαν καλή και δυνατή παρουσία στους αγώνες,

με τους Αγγελο Βαρβαρήγο και την Ζαφειρία Παναγιω-

ταράκου να ξεχωρίζουν φτάνοντας στους μικρούς τελι-

κούς.  Πάνω από 500 αθλητές συμμετείχαν στο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πολωνίας, και  εθνικές ομά-

δες από 49 χώρες.  Ο Τζανικιάν Αρά τα τελευταία χρόνια

είναι σταθερά μέσα στις καλύτερες πεντάδες. 

Οι πρωταθλητές Τζανικιάν Αρά, Σαγγιώτης Χρήστος

και Ζύγουρας Χρήστος προπονούνται υπό την καθο-

δήγηση του ομοσπονδιακού προπονητή Γιώργου Ζαν-

τιώτη στον πρωταθλητή σύλλογο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ

Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στο προπονητήριο

του Geobukan Βάρης (Λ. Βάρης 94, Δίλοφο Βάρης).  

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ   JU JITSU   ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, «Ελαία”

κατέκτησε την τρίτη θέση στο 2ο

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αισθητι-

κής Ομαδικής Γυμναστική στην κα-

τηγορία 10-12 ετών και την έκτη

θέση στην κατηγορία 8-10 ετών,

που πραγματοποιήθηκε 3 και 4 Δε-

κεμβρίου 2016 στην Αμφιλοχία. 

Στην ομάδα που κατέκτησε το Χάλ-

κινο Μετάλλιο συμμετείχαν οι αθλή-

τριες της φωτογραφίας:

Καρακυριάκου Δέσποινα, Καταγά

Ειρήνη, Γεωργαθανασοπούλου Μα-

ρίλια, Κούμολου Πηνελόπη,Κουρε-

μέτη Εβελίνα, Σταματάκη Ελευθερία, Μουστάκα Ζωή. Προπο- νήτρια: Αλτόγλου Ντόρα.

Χάλκινο μετάλλειο για την “Ελαία”

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

LIGHTNING ΣΤΟ ΝΑΟΒ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΝΑΟΒ για την επανέν-

ταξη των σκαφών τύπου Lightning στις αναγνωρισμένες

στην Ελλάδα κατηγορίες, οργανώθηκαν το Σαββατοκύ-

ριακο 3 & 4 Δεκεμβρίου διασυλλογικοί αγώνες. 

Έτσι, 24 αθλητές όλων των ηλικιών συμμετείχαν στους

αγώνες με τα μικρά Lightning, στον κόλπο της Βούλας

ανάμεσα στον κάβο του καβουρίου και την Υδρούσα,

αψηφώντας την παγωνιά και το κρύο γιατί η χαρά που

παίρνεις από την συμμετοχή και το ταξίδεμα ενός Light-

ning δεν περιγράφεται. Πρέπει να το ζήσεις για να το κα-

ταλάβεις. Το ίδιο αισθάνονται και οι 6 Φιλανδοί που ήρθαν

από την παγωμένη χώρα τους για να συμμετάσχουν τους

αγώνες αυτούς και ζήλεψαν, που εμείς μπορούμε όλο το

χρόνο να χαιρόμαστε την θάλασσα.  

Ο επόμενος διασυλλογικός αγώνα με σκάφη Lightning

που θα διοργανώσει ο ΝΑΟΒ είναι το Πανελλήνιο Κύ-

πελλο τον Απρίλιο του 2017.  

ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: 

1οι : Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ - Ν. ΜΑΖΟΣ - ΧΡ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

2οι : Ι. ΠΑΓΚΑΚΗΣ - Σ. ΜΟΣΧΟΣ - Κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ (φωτο)

3οι : L. HEMMING - K. AROMAA - E. HEMMING
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Εφημερίδες και περιοδικά σε όλη την

Ευρώπη έδωσαν, την περασμένη Πα-

ρασκευή, ταυτόχρονα στη δημοσιό-

τητα, έγγραφα που αποκαλύπτουν

ύποπτες συναλλαγές και φοροαπο-

φυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ,

μεταξύ άλλων μέσω οφσόρ εται-

ρειών, στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Τα πρώτα μεγάλα ονόματα που έκα-

ναν τον γύρο του κόσμου είναι ο σού-

περ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Κριστιάνο Ρονάλντο, ο διάσημος

προπονητής της Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ Ζοζέ Μουρίνιο, ο μάνατζερ

των δύο Ζόρζε Μέντες, αλλά και ο

Γερμανός αστέρας της Άρσεναλ και

της εθνικής Γερμανίας Μεζούτ Οζίλ.

Λίγες μέρες πριν, έγινε γνωστό ότι ο

επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Νεϊ-

μάρ, αντιμετωπίζει πλέον τον κίν-

δυνο φυλάκισης, καθώς ο

εισαγγελέας πρότεινε ποινή δύο

ετών για τον Βραζιλιάνο σούπερ

σταρ, για λόγους φοροαποφυγής.

Η υπόθεση αφορά τη μεταγραφή του

από τη Σάντος στην Μπαρτσελόνα το

2013. Ο Νεϊμάρ φέρεται να είχε συ-

νάψει συμβόλαιο με συγκεκριμένη

εταιρεία, που τότε κατείχε ποσοστό

δικαιωμάτων τού παίκτη, η οποία

όμως δεν πήρε τα χρήματα που της

αναλογούσαν από τη μεταγραφή τού

Βραζιλιάνου στους Καταλανούς. Πα-

ράλληλα, υψηλό ποσό χρημάτων φέ-

ρεται να δόθηκε… κάτω από το

τραπέζι.

Ανάλογες κατηγορίες απαγγέλθηκαν

και εναντίον του άσσου της Μπαρ-

τσελόνα, Λιονέλ Μέσι.

Όπως φαίνεται, αυτή η ιστορία θα

έχει συνέχεια. Τα στοιχεία που είδαν

το φως της δημοσιότητας την περα-

σμένη Παρασκευή είναι ένα μικρό

μέρος από τα στοιχεία που δόθηκαν

από τη διαδικτυακή πλατφόρμα Foot-

ball Leaks στο γερμανικό περιοδικό

Spiegel. Πρόκειται για 19 εκατομμύ-

ρια έγγραφα, συνολικού όγκου 1,9

Terrabytes!!

Τα παραπάνω αποκαλύπτουν μια από

τις πολλές πτυχές της τερατώδους

επιχείρησης που έχει στηθεί στις

πλάτες του ποδοσφαίρου. Δείχνουν

τα τεράστια ποσά που διακινούνται

με τον έναν ή άλλον τρόπο στο χώρο

αυτό, ως αποτέλεσμα του σφιχτού

εναγκαλισμού του λαϊκότερου αθλή-

ματος με τα οικονομικά συμφέροντα

που κινούνται, με μεγάλη άνεση, με-

ταξύ νομιμότητας και παρανομίας.

Στημένα παιχνίδια, στοιχηματισμός,

συναλλαγές πάνω και (κυρίως) κάτω

από το τραπέζι, τηλεοπτικά δικαιώ-

ματα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος,

ντόπινγκ, είναι συνώνυμα πλέον του

επαγγελματικού ποδοσφαίρου σ΄

ολόκληρο τον πλανήτη. Και όλα

αυτά, υπό το βλέμμα, την ανοχή,

αλλά και τη συνενοχή των διεθνών

αθλητικών οργανισμών, όπως η FIFA

και η UEFA, οι διοικήσεις των οποίων

είναι βουτηγμένες μέχρι το λαιμό στο

βούρκο αυτής της αθλιότητας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σ΄ αυτούς

τους οργανισμούς κατέφυγε και η ελ-

ληνική κυβέρνηση για την «εξυ-

γίανση» του ελληνικού ποδοσφαίρου

και την αποκατάσταση της νομιμότη-

τας στην αμαρτωλή ΕΠΟ…

Και επειδή άνοιξε διεθνώς η συζή-

τηση για το κατά πόσο είναι νόμιμες

αυτές οι πρακτικές με τις οφσόρ εται-

ρείες και τη μεταφορά κεφαλαίων σ΄

αυτές, θεωρούμε σκόπιμο να ξεκαθα-

ρίσουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι τε-

λείως παραπλανητική. Το θέμα δεν

είναι αν ο Ρονάλντο, ο Μέσι, ο Νεϊ-

μάρ, ο Μουρίνιο, και όποιοι άλλοι,

φοροδιαφεύγουν νομίμως, ή παρανό-

μως. Εξάλλου, η ελευθερία κίνησης

των κεφαλαίων, η δημιουργία «φορο-

λογικών παραδείσων», οι οφσόρ

εταιρείες, είναι πρακτικές καθαγια-

σμένες από τον καπιταλισμό, στο κυ-

νήγι του μέγιστου κέρδους.

Το θέμα είναι αν το ποδόσφαιρο μπο-

ρεί (και πως;) να αποτινάξει από

πάνω του αυτό το τερατώδες και εγ-

κληματικό καθεστώς. Και, καλώς, ή

κακώς, το θέμα αυτό δεν αφορά

πλέον μόνο τους ανθρώπους του πο-

δοσφαίρου (ποδοσφαιριστές, προπο-

νητές, παράγοντες, φιλάθλους, μέσα

ενημέρωσης, αθλητικές αρχές), αλλά

το σύνολο της κοινωνίας. Το ποδό-

σφαιρο λόγω της δημοφιλίας και της

λαϊκότητάς του είναι, στα χέρια των

σύγχρονων αφεντικών του, ένα από

τα σημαντικότερα μέσα χειραγώγη-

σης των λαϊκών συνειδήσεων. 

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Πίσω από τα σκάνδαλα φοροδιαφυγής

των ποδοσφαιρικών αστέρων

Σε καλή πορεία 

ο ΑΟΒουλιαγμένης 

Με σερί δύο νικών στο πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της

ΕΣΚΑΝΑ συνεχίζει την πορεία του το Ανδρικό Τμήμα

μπάσκετ του ΑΟ Βουλιαγμένης.

Οι παίκτες υπό τον προπονητή Μπάμπη Σκουζή στο

πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, νίκησαν εκτός έδρας τον

ΑΣ Ηλεκτρούπολης με 50-55 στο νέο κλειστό γήπεδο

της Αργυρούπολης (2 Δεκεμβρίου 2016).

Την προηγούμενη, 7η αγωνιστική (25/11), ο ΑΟΒ υποδέ-

χτηκε στη Βάρη τον Άρη Γλυφάδας και νίκησε με 76-55.

Τα αποτελέσματα ήρθαν να ανατρέψουν τα αποτελέ-

σματα της ομάδας κατά τις προηγούμενες αγωνιστικές.

Στην 6η αγωνιστική (18/11), ο ΑΟΒ ηττήθηκε εκτός

έδρας από τον Ατρόμητο Πειραιά με 62-60, ενώ στην

5η αγωνιστική (11/11), ο ΑΟΒ ηττήθηκε εκτός έδρας

από την Ένωση Αμφιάλης.

Ανοδική πορεία στο ποδόσφαιρο

Σ΄ ένα αγωνιστικό χώρο βαρύ και δύσκολο, οι ποδοσφαι-

ριστές του ΑΟ Βουλιαγμένης έβαλαν την μπάλα κάτω και

επέστρεψαν στις νίκες με 3-0 έναντι του  Διονύσου.

Με το ματς αυτό της 14ης αγωνιστικής, ο ΑΟΒ ανεβαί-

νει στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Β’ κα-

τηγορία της ΕΠΣΑΝΑ, την οποία μοιράζεται με τις

ομάδες ΠΑΟ Καλυβίων και ΠΑΣ Ωρωπός, σημειώνον-

τας μια εξαιρετική πορεία στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην προηγούμενη αγωνιστική, ο ΑΟΒ ηττήθηκε εκτός

έδρας από τον Παλλαυρεωτικό με 2-1.

Τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας για το 2016 είναι:

Αετός Πικερμίου – ΑΟΒ, γήπεδο Ραφήνας το Σάββατο

10 Δεκεμβρίου και ΠΑΟ Καλυβίων – ΑΟΒ στο γήπεδο

των Καλυβίων, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016.

4o τουρνουά ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

Δημοτικών Σχολείων

Το 4ο Τουρνουά πινγκ-πονγκ των δημοτικών σχολείων

εξελίχθηκε στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με

τη συμμετοχή όλων των σχολείων του Δήμου.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Α - Β - Γ

1η Παρασκευαΐδου Λαμπρινή, 1ο Βούλας 

2η Χρηστέα Αγγελική Διλόφου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ Δ - Ε - ΣΤ

1η Ζούπαντη Κατερίνα Διλόφου

2η Τζέρπου Νίκη Κ. Γείτονα

3η Παγώνη Μαρία και

Κώστα Ζαχαρούλα Διλόφου

ΑΓΟΡΙΑ Α - Β

1. Λαμπρινίδης Γιάννης Βουλιαγμένης

2. Λυμπερόπουλος Θεοφάνης Κολ. Αθηνών

3. Γιαννακούλιας Παναγιώτης και

Λιναρδάκης Γιώργος 4ο Βούλας

ΑΓΟΡΙΑ Δ - Ε - ΣΤ

1. Χανιώτης Γιάννης 1ο Βούλας

2. Αξιλαζιάν Αράμ 4ο Βούλας

3. Παπασπυρόπουλος Χάρης και

Αποσκίτης Δημ. 4ο Βούλας

ΑΓΟΡΙΑ Γ

1. Μπορούνης Κων/νος 1ο Βάρης

2. Τζουμάς Ιάσονας 1ο Βούλας

3. Συρόπουλος Κων/νος 1ο Βούλας
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Καιτίτακάνεις; 
Τακρατάςστοσυρτάρι;

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


