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Ευλογία ή

κατάρα το ευρώ;
«Φοβού τους Ευρωπαίους και δώρα φέροντες»

Guy Verhofstadt*

Τώρα που ο Τσίπρας και η αριστερο-δέξια κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φέρνουν στην (α)Βουλή το 4ο

Μνημόνιο για ψήφιση, είπα να μη μιλήσω εγώ, που

έχω πάψει πλέον να είμαι ευρωσκεπτικιστής και

είμαι ξεκάθαρος αντι-ενωσιακός, αυτής της Ομο-

σπονδοποιούμενης Ε.Ε. 

Να βάλω λοιπόν να μιλήσει ένας

γνήσιος οραματιστής Ευρωπαϊστής,

παγκοσμιοποιητής και νεο-φιλελεύ-

θερος, ο Γκάι Φερχόφστατ, τ. Πρω-

θυπουργός του Βελγίου και

Ευρωβουλευτής τώρα. 

Δεν είχα την τιμή να τον γνωρίζω

προσωπικά, γι’ αυτό απλώς αναπα-

ράγω πιστά, ό,τι λέει στο βιβλίο του

«Η ασθένεια της Ευρώπης»1, για

την Ελλάδα, το ευρώ και το Grexit.

Σχετικά αποσπάσματα λοιπόν:

«Αν το 2003, η Γερμανία και η Γαλλία καταπάτησαν
το Σύμφωνο Σταθερότητας, γιατί να κάνουν φασα-
ρία για την Ελλάδα;»2 και λίγο παρακάτω, παρατη-

ρεί: «η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις της νομισματικής ένωσης», λέει

ο αρχηγός των φιλελεύθερων, πως ήταν το επιχεί-

ρημα ν’ απορριφθεί η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ,

το 1975 «αλλά έξι χρόνια αργότερα, το 1981, ξαφ-
νικά όλα πήγαιναν καλά». Και συνεχίζει στα πιο

πρόσφατα: «Η ελληνική κρίση ξέσπασε το Δεκέμ-
βριο του 2009, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα θεωρούσε ότι τα χειρότερα της
χρηματοπιστωτικής κρίσης είχαν περάσει», αλλά

αποφάσισε πως «δεν μπορούσε πλέον να δέχεται
ομόλογα και γραμμάτια χωρών με τριπλό Β, ως ενέ-
χυρα για την παροχή ρευστότητας προς τις τράπε-
ζες». Αλλά συμπτωματικά(;), οι περισσότεροι οίκοι

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είχαν

μόλις υποβαθμίσει τα ελληνικά ομόλογα σε τριπλό

Β! «Η απόφαση της ΕΚΤ ήταν σαν σπίρτο σε ξερά
φύλλα», παρατηρεί ο ίδιος.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Βούλας
Σελίδα 22

το ΕΦΚΑ και οι δομές του 

για Λαύριο και Μαρκόπουλο!
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――――

Θανάσιμο το άνοιγμα των 

Κυριακών για τους μικρούς
Σελίδα 16

Η μάνα γιορτάζει!!

Πρώτος σταθμός ηλεκτρικής

φόρτισης οχημάτων 
Ημέρα Υιοθεσίας Σκύλου 

Βροχή προστίμων στα 3Β
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συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

«Από εκείνη τη στιγμή τα μακροπρόθεσμα επιτόκια
του ελληνικού χρέους άρχισαν να εκτοξεύονται.
Μέσα σε μόλις δύο χρόνια αυξήθηκαν από 4,5% σε
30%!!» ...«Η κατάσταση ήταν μη βιώσιμη».
«Η “διάσωση” της Ελλάδας ξεκίνησε αργά, πάρα
πολύ αργά. ...Αντί να πιάσουμε αμέσως τον ταύρο
από τα κέρατα και να δημιουργήσουμε έναν κλοιό
γύρω από την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την επιβολή
βαθιών μεταρρυθμίσεων, ξεκίνησε ένας γύρος
“Greece bashing”, μισελληνισμού».
[...] «Ήταν πιο εύκολο να ρίξουν την ευθύνη για την
κρίση του ευρώ στους Έλληνες από το να αναγνωρί-
σουν ότι υπάρχει διαρθρωτικό πρόβλημα στην ίδια τη
νομισματική ένωση. Αυτό ώθησε ακόμα ψηλότερα τα
επιτόκια και έσπρωξε την Ελλάδα ακόμα πιο βαθιά». 
... «Αυτό είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα;» διερω-

τάται αγανακτισμένος για να συμπληρώσει: «...διασπά-
ται με το πρώτο σημάδι κινδύνου και πετάει την
αλληλεγγύη στη θάλασσα; Σε τελική ανάλυση, το συ-
νολικό χρέος του ελληνικού δημοσίου είναι λίγες εκα-
τοντάδες δισεκατομμύρια έναντι ενός ευρωπαϊκού
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της τάξης των
15 τρισεκατομμυρίων. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο
χρέος είναι το 1,7% του ετήσιου ευρωπαϊκού ΑΕΠ».

Να παρέμβω κι εγώ και δεν τα λέει και όλα ή μήπως δεν

τα γνωρίζει; Πώς δημιουργήθηκε αυτό το υπέρογκο

χρέος; Ή μήπως ήταν κάτι που επιδίωκαν;  Αυτό το γω-

νιακό «οικόπεδο» της Ευρώπης κάνει «πολλά λεφτά».

Και από πλευράς φυσικής ομορφιάς και από πλευράς

καθαρά πλούτου: Τουρισμός, ηλιακή ενέργεια, αιολική,

ορυκτού πλούτου, ανθρώπινου δυναμικού.

Κι ακόμα διαφεύγει του Φερχόφστατ η σύσκεψη του

ECOFIN της 10.2.2009, όπου συζητήθηκε η «άκρως εμ-

πιστευτική έκθεση της Κομισιόν, για τα 18,6 τρισεκα-

τομμύρια τοξικά στοιχεία του ενεργητική των

ευρωπαϊκών τραπεζών εν τω συνόλων τους (κυρίως

Γερμανικών και Γαλλικών). Δεν έχει μελετήσει ακόμη

αρκούντως τη σύνθεση των γερμανικών οφειλών προς

την Ελλάδα. Ότι μας έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια

δεν είναι χάρισμα. Είναι δανεικά. Μ’ όλα ταύτα από δι-

αίσθηση ίσως και από άλλη οπτική γωνία λέει κάποια

πράγματα ενδιαφέροντα: «...Για την Ελλάδα αυτά τα

δάνεια μετατρέπονται σταδιακά σε δηλητήριο. Εχουν

συνδεθεί με προϋποθέσεις που όρισαν οι γραφειοκρά-

τες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ. Εξυγίανση

και περικοπές. Αυτό που έχει σημασία είναι μόνο το οι-

κονομικό αποτέλεσμα. Η ζημία που προκαλείται στην

ελληνική οικονομία ή στις τσέπες των απλών Ελλήνων

είναι άνευ σημασίας. Φτάνει να είναι εντάξει το πρωτο-

γενές ισοζύγιο. Έτσι, το ευρώ μετατράπηκε από ευλο-
γία σε κατάρα για την Ελλάδα» Στην “Αινειάδα”, ο

Βιργίλιος βάζει τον Τρώα ιερέα Λαοκόοντα να λέει:

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες», για να κα-

ταλήξει στο  παράλληλο  συμπέρασμα, «φοβού τους

Ευρωπαίους και δώρα φέροντες».

Και παρακάτω· αποκαλύπτεται μία αλήθεια: «Η ευθύνη

δεν βρίσκεται μόνον στην απροθυμία των ηγετών μας

(εννοεί τους άλλους Ευρωπαίους τους “εταίρους”),

αλλά κυρίως στην ελληνική πολιτική κάστα(...) «Η Ελ-

λάδα παραμένει μια εντελώς διεφθαρμένη κοινωνία,

βασισμένη σε ένα πελατειακό σύστημα, το οποίο στή-

θηκε από τα δύο πρώην μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα,

τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ», και παραδέχεται

τέλος πως: «Οι “απλοί” Ελληνες και Ευρωπαίοι φορο-

λογούμενοι πληρώνουν τον λογαριασμό».
Δεν παραλείπει ακόμη ν’ αναφερθεί με στοιχεία και στη

διαφθορά: «Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια περίπου

οκτακόσια εκατομμύρια καταβάλλονται ετησίως σε δω-
ροδοκίες στην Ελλάδα, και το ποσό αυτό αυξάνεται
κάθε χρόνο. Οι αποδέκτες είναι κυρίως υπάλληλοι της

πολεοδομίας και της εφορίας. Επιπλέον, “φακελάκια”

καταβάλλονται, λόγου χάρη, για την επίσκεψη ενός για-

τρού. Αυτή η διαφθορά έχει τις ρίζες της σε ένα πελα-

τειακό σύστημα που χρονολογείται από τα μέσα του

19ου αιώνα».

Αφήνω για το όργιο των διορισμών των «δικών μας»

πάντα παιδιών όλων των κομμάτων που έπαιρναν την

εξουσία για ν’ αρπάξουν και τα λάφυρά της: «με κάθε

αλλαγή κυβέρνησης έρχονται καινούργιοι υπάλληλοι.

Σε σαράντα χρόνια, ο αριθμός τους πενταπλασιάστηκε.

Όταν ξέσπασε η ελληνική κρίση, υπήρχαν περίπου

800.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Οι δημόσιοι υπάλληλοι

στην Ελλάδα βγάζουν σχεδόν μιάμιση φορά περισσό-

τερα από τους συναδέλφους τους στον ιδιωτικό

τομέα». Στη μεταπολίτευση ήσαν 160.000 υπάλληλοι

του δημοσίου, ενώ αρχές της δεκαετίας του ’50 ήταν

70.000!

Ο Βέλγος φιλελεύθερος λέει πολλά και για το ΠΑΣΟΚ

και για τη Ν.Δ., αλλά φτάνει και στον Τσίπρα με τη σύ-

σκεψη των 17 ωρών, στην ΟΝΕ όπου ο Τσίπρας

«έσπασε» και υπέγραψε τη Συνθηκολόγηση του 3ου

Μνημονίου, για να φτάσει τώρα στο 4ο!

Για τη συμφωνία εκείνη έχει χυθεί πολύ μελάνι και

«αίμα» να προσθέσω. Κάποιοι, μεταξύ τους και μεγάλοι

Οικονομολόγοι, όπως ο Πολ Γκρούκμαν το αποκάλεσαν

– και είναι – «μεγάλο πραξικόπημα της ΟΝΕ»· θα έλεγα

ότι απλώς ήταν η απόρριψη των προσωπίδων. Το ξεμα-

σκάρεμα. Τώρα ξέρουμε με ποιους και με τί έχουμε να

κάνουμε. Πρόκειται για τη νέα Φραγκοκρατία. Κι επειδή,

πολύ λίγα μας διδάσκουν στο σχολείο, γι’ αυτή την πε-

ρίοδο και πολύ λιγότερα γνωρίζουμε για τους «ωραί-

ους» ιππότες και τους δικούς μας υπότες

(υποτακτικούς), είμαστε καταδικασμένοι να την ξανα-

ζήσουμε, εφόσον δεν αντιδράσουμε.

―――――――
* Guy Verhofstadt: (Γκάι Φερχόφστατ), Βέλγος πολιτικός, Πρωθυ-

πουργός Βελτίου (1999-2008). Από το 2009 είναι ευρωβουλευτής,

Πρόεδρος της τρίτης μεγαλύτερης ομάδας του Ευρω Κοινοβου-

λίου, της συμμαχίας Φιλελλευθέρων – Δημοκρατών.

1. Γκάι Φερχόφστατ: «Η ασθένεια της Ευρώπης», Εκδόσεις Παπα-

δόπουλος.

2. Ως ανωτέρω σελ. 262 κ.ε. έως 278.

Ευλογία ή κατάρα 

το ευρώ;

Έφυγαν από τη ζωή... Σελ. 6

Ανδρέας Κάλβος, ο “Ωδές” ποιήσας
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ο Φιλελευθερισμός Φαίδρα Φραγκομανώλη -

Κοκκόλα Σελ. 9

Σε σχολείο ο μεγαλύτερος λαχανό-
κηπος της Ελλάδας! 
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

“Γάμος, Οικογένεια και Θαλής” 
Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

«να μη με κρύβεις...» Σελ. 15

“Μεθοδεύεται η καταστροφή των
ελεύθερων επαγγελματιών” Σελ. 15

Διαβάστε ακόμη

Συνεδριάζουν

O Δήμος 3Β 
Στην 10η ειδική συνεδρίαση του 2017 καλεί ο Δήμος 3Β,

την 15η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30μ.μ., για συζή-

τηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης.

O Δήμος Mαρκοπούλου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου συνεδριάζει στην

9η Δημ. Συνεεδρίαση, τη Δευτέρα 15 Μάϊου 2017 και ώρα

7μ.μ. στην Αίθουσα  του Δημαρχείου Μαρκοπούλου,  με

51 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Πρώτο θέμα αφορά τον ΕΦΚΑ που στέλνει τους κατοί-

κους του Δήμου Μαρκοπούλου στο Λαύριο

Λεπτομέρειε: www.ebdomi.com/προσεχή γεγονότα.
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«Μάνα! Είν’ η αγκαλιά σου γη στη μέση του ωκεανού,
είναι το φιλί σου φως και θέρμη του αυγερινού, 
είν’ η λάμψη σου αστέρι που πλατιά φεγγοβολεί, 
είν’ το γέλιο σου παρτέρι να φυτρώνει το σπαθί…».
Μάνα! Φως, στήριγμα και προστασία του παιδιού δυ-

ναμική, με όποιο τίμημα. 

Η μοίρα ενός λαού είναι τα παιδιά του. Οι ιδέες και

τα έργα τους είναι αναμφισβήτητα η συνέχεια ή η συ-

νέπεια του έργου των προγενέστερων. 

Το μικρό παιδί την πρώτη εκδήλωση προστασίας την

απολαμβάνει στη μητρική αγκαλιά, τη γεμάτη εικόνες

και αισθήματα που καταγράφονται ανεξίτηλα στο

υποσυνείδητο και στην ψυχή του, για να γίνουν

ύστερα οι δυνατοί μοχλοί, οι ρίζες και τα θεμέλια της

ψυχοπνευματικής οικοδόμησης του νέου ανθρώπου.

Η μητρική στοργή, που εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως,

συνδυάζει το ένστικτο, τη λογική και την καρδιά στο

ευαίσθητο έργο τής ανάστησης και της ανθοφορίας

των τρυφερών βλαστών, ανοίγοντας βήμα προς βήμα

το δρόμο τής άνδρωσής τους μέσα από τα επίχρυσα

μονοπάτια του αποπροσανατολισμού, από τα εκά-

στοτε συμφέροντα.

Η μάνα που γαλούχισε το σπλάχνο της με τις αξίες

της Αγάπης είναι Μάνα του Κόσμου, είναι η ρίζα που

θα τροφοδοτήσει γενιές και γενιές οι οποίες θα εναλ-

λάσσονται στη χρυσή σκυτάλη του ανθρωπισμού, πα-

ραδειγματίζοντας με το έργο τους και τραβώντας

από τα χαμηλά τις συνειδήσεις ν’ ανορθωθούν, ν’

αναστηθούν.

«…παιδί μου, η αγκαλιά μου κράτησε τον κόσμο, σα
θέρμαινες τον κόρφο μου…».
Όταν το παιδί έχει φορτιστεί με τρυφερότητα,

ύστερα στις σκληρές διακυμάνσεις της ζωής, στις

αποτυχίες, στην κούραση, στο άγχος, θα αναζητήσει

σε κάποια τρυφερότητα να βρει λιμάνι και απάγκιο,

μακριά από το στρόβιλο, την κοσμοχαλασιά, που τον

γεμίζει φόβο, ίλιγγο και πόνο. Η καταφυγή τότε στην

εκτόνωση της συσσωρευμένης απογοήτευσής του

μέσω παραισθήσεων και επιθετικότητας θα είναι αδια-

νόητη και καταδικαστέα.

Μάνα τ’ όνομά σου μ’ ανασταίνει!
Ποιός πόνος δεν εκτονώνεται μέσα από τον βαθύ

στεναγμό που τραγουδάει τις τρεις μαγικές συλλα-

βές «μάνα μου», βγαλμένες από τα βάθη της καρδιάς,

μέσα από ένα τρελό ξεφάντωμα των αισθήσεων που

συνθέτει συναισθήματα απόγνωσης ή ευδιαμονίας,

σαν λυτρωτική πνοή για την απόδιωξη της λύπης ή το

καλωσόρισμα της χαράς.

Μάνα! Αστείρευτη πηγή ζωής κι αγάπης!
«Τα χέρια σου στην ώρα του θαλασσοδαρμού / γίνον-

ται δελφίνια χρυσά του λυτρωμού. / Τα χέρια σου, κα-

νίσκια βαστάν παρηγοριάς, / μ’ αυτά στηρίζεις, δίνεις,

υψώνεις, ευλογάς». Κωστής Παλαμάς.

Κάνιστρα βαστούν τα χέρια σου γεμάτα με λουλούδια

της καρδιάς σου, για να ραίνεις τα παιδιά σου και να

τα στολίζεις με όλες τις αξίες της μητρικής αγάπης.

Λουλούδια, πολλά λουλούδια απ’ την αγκαλιά του

Μάη και από τον κήπο της καρδιάς στη Μάνα, που

είναι η πρώτη αγκαλιά, το πρώτο μας φιλί, η πρώτη

μας αγάπη.

Η αγάπη της Μάνας υμνήθηκε και τραγουδήθηκε σε

όλες τις εποχές, σκορπώντας την αισιοδοξία και θυ-

μίζοντας την πίκρα όσων δεν την γνώρισαν ή την έχα-

σαν προτού προλάβει να τους μάθει πώς να

μεγαλώσουν, πώς να ωριμάσουν, προτού να τους

γνωρίσει τον κόσμο.

Η γνωριμία του κόσμου μέσα από τη μητρική αγάπη

είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να συμβεί στον νεό-

φερτο άνθρωπο. Είναι η ίδια η ευλογία του Θεού για

το πλάσμα που στέλνει στη γη, πετράδι ανεκτίμητο

στο οικοδόμημα του κόσμου μας. 

Η αγάπη της Μάνας είναι η ζωοποιός δύναμη για ν’

ανοίξει τα φτερά του το παιδί και να πετάξει όσο το

δυνατόν πιο ψηλά από τις όποιες κακοτοπιές, τόσο

ψηλά που να μην το αγγίζουν οι δυσοσμίες και τα

βέλη των ύπουλων σφετεριστών της αγνής καρδιάς

του.

Η αγάπη της Μάνας έχει όλα τα χαρακτηριστικά της

πραγματικής αγάπης όπως την ορίζει ο Απόστολος

Παύλος: «…είναι ευεργετική, χαίρεται για τη χαρά
του άλλου, δεν φθονεί, δεν καυχιέται, δεν περηφα-
νεύεται, δεν ασχημωνεί, δεν είναι συμφεροντολόγα,
δεν μνησικακεί, δεν είναι χαιρέκακη, όλα τα ανέχεται,
όλα τα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει».

Η μητρική αγάπη εκδηλώνεται με θυσίες, ως προ-

σφορά ζωής στο παιδί, το τρανότερο και συγκινητι-

κότερο παράδειγμα αγάπης, το ιερότερο έργο, ώστε

το παιδί που διαπλάθεται σ’ αυτή την όαση του περι-

βάλλοντός του να παίρνει μηνύματα ανθρωπιστικά

που ριζώνουν βαθιά στο υποσυνείδητο και στην καρ-

διά, ευαισθη¬τοποιώντας την μετέπειτα ζωή και το

έργο του. Η αισιοδοξία που αναβλύζει από αυτή την

αγάπη και την αίσθηση ασφάλειας είναι η μεγαλύτερη

γενεσιουργός δύναμη των ιδανικών της παιδικής

αθωότητας.

«Δεν μπορείς να σηκωθείς και ν’ ατενίσεις, εάν δεν
έχεις κάπου να πατήσεις».
Το ιδεολογικό έδαφος των νέων ήδη μοιάζει με «κι-

νούμενη άμμο», ενώ η αναζήτηση ιδανικών και ελπί-

δας συμβαδίζει με τις απεγνωσμένες προσπάθειες

υπέρβασης των αδυναμιών και της «μοναξιάς» τους

που συνεχώς αντιστρατεύονται το συναίσθημα αισιο-

δοξίας, τον ήλιο της προόδου. 

Η αγκαλιά της μάνας, όσο κτυπά η καρδιά της, είναι

ολάνοιχτη για να δεχτεί τον πόνο ή τη χαρά του παι-

διού της, χαίρεται ή κλαίει και μοιράζεται μαζί του το

φορτίο της απόγνωσης μα και της ευδαιμονίας του.

Τιμούμε τη μητέρα διεθνώς υμνώντας την, και γίνεται

προσπάθεια να βοηθηθούν οι μάνες πάνω σ’ αυτά τα

αγνά τους συναισθήματα και να ευαισθητοποιηθούν,

μέσα από τις τόσες εκδηλώσεις, όλοι που μπορούν

να επηρεάσουν όποιους φορείς και υπευθύνους για

να προστατευθούν τα δικαιώματα της Μάνας του Κό-

σμου.

«Η Μάνα είναι ο άξονας που γύρω του γυρίζει ο Κό-
σμος όλος».
«Η Μητέρα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό ενός έθνους,
τόσο πολύτιμο που για να φτάσει η κοινωνία στο πιο
ψηλό σημείο της ευημερίας της πρέπει να προστατέ-
ψει το λειτούργημα της μητέρας».
Η προσφορά της Μάνας χτίζει τον κόσμο και είναι η

ιερότερη όταν τοποθετεί με συνείδηση τα θεμέλια

ώστε το οικοδόμημα της κοινωνίας ν’ αντισταθεί σε

όποιες συνθήκες, και στις πιο ακραίες, γιατί: «Ο κό-
σμος έχει ανάγκη από μια περισσότερο ανεπτυγμένη
συνείδηση».

Λουλούδια, λοιπόν, πολλά λουλούδια από τον κήπο

της καρδιάς και από την αγκαλιά του Μάη στη Μάνα,

να στολίζουν τα μαλλιά της, να ευφράνουν την ψυχή

της, την ημέρα που γιορτάζουν οι μάνες όλες με τη

γη μαζί, σαν αδελφές δίδυμες και όμοιες στου τοκε-

τού το θαύμα, τα μπουμπούκια τους προσφέροντας

στη συνέχεια της ζωής.

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

Αφιέρωμα στη γιορτή της Μητέρας
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Μελωδίες από κορυφαίες

σολίστ πιάνου και τραγουδιού

στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων

(21 ΟΤΑ) σε συνεργασία με τον ΟΚΑΠΑ και τον Δήμο

Φιλοθέης-Ψυχικού  διοργανώνουν εκδήλωση με σο-

λίστ πιάνου και τραγουδιού την Κυριακή 14 Μαϊου και

ώρα 19.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπενετάτου στο

Ψυχικό. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Δήμοι Παπάγου-Χο-

λαργού, Μεταμόρφωσης και Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού εκπροσωπείται από τη

σολίστ πιάνου κυρία Μιμή Ρουφογάλη, ο Δήμος Με-

ταμόρφωσης από τη σολίστ πιάνου κυρία Ρούλα Κου-

βαρά και  τραγουδιού η κυρία Μαρία Κονταξάκη και ο

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού από τη σολίστ πιάνου κυρία

Αγγελική Καράλη και τραγουδιού κυρία Δέσποινα

Μανέα.

Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο των Διαδημοτικών

Πολιτιστικών Συναντήσεων «Έν Άστει» που διοργα-

νώνει ο Σ.Β.Α.Π. σε συνεργασία με τους Δήμους-

Μέλη του. 

Προσφορές στην αγορά εισιτηρίων
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2017

Το Γραφείο Τύπου του Φεστιβάλ Αθηνών μας ανα-

κοίνωσε την προσπάθεια που κάνει το Φεστιβάλ

ώστε να εναρμονιστεί στην οικονομική κρίση των

πολιτών της χώρας μας.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές και ενδιαφέρουσες.

Καθώς η προπώληση εισιτηρίων του Φεστιβάλ Αθη-

νών και Επιδαύρου έχει ξεκινήσει, μπορείτε να προ-

μηθευτείτε εισιτήρια για όλη τη διάρκεια των

εκδηλώσεων, επωφελούμενοι από τα early birds ει-

σιτήρια για τις παραγωγές του Ηρωδείου, που

ισχύουν για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ! Ακόμη, για

πρώτη φορά ισχύει προσφορά για την αγορά εισι-

τηρίων για το Μικρό και το Μεγάλο Θέατρο της Επι-

δαύρου. Συγκεκριμένα:

Early Bird Ηρωδείου, για τις παραγωγές του Φε-

στιβάλ στο Ηρώδειο (εξαιρούνται οι παραγωγές της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής και οι συναυλίες του Γιαν

Τιρσέν και Λουντοβίκο Εϊνάουντι) ισχύει 30% έκ-

πτωση στα πρώτα 200 εισιτήρια.

Για αγορά εισιτηρίων για τις παραστάσεις στο Αρ-

χαίο Θέατρο της Επιδαύρου (εκτός των παραστά-

σεων του Εθνικού Θεάτρου) προσφέρεται έκπτωση

20% για τα εισιτήρια οποιαδήποτε παράστασης στο

Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρό-

γραμμα, θα βρείτε: http://greekfestival.gr 
Τζωρτζίνα Καλέργη

Με στόχο την προώθηση της δημιουργικής έκφρασης

των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων, ο Δήμος

Παλλήνης και η Κοινωφελής Επιχείρηση λειτουρ-

γούν σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ποικίλα πολιτι-

στικά προγράμματα, όπως παρακάτω. 

Δευτέρα  15/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

19.30 – Συναυλία Παιδικών Χορωδιών Δήμου Παλλήνης 

Παιδική χορωδία  Γέρακα & Παιδική χορωδία Παλλήνης 

Σάββατο  20/05 – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

19.00 – Συναυλία των μαθητών των μουσικών εργα-
στηρίων Πιάνου, Κιθάρας, Βιολιού και Μαντολίνου

του Δήμου Παλλήνης

Παρασκευή 26/05 & Kυριακή 28/05 Πολιτιστικό Κέν-

τρο «Οινοποιείο Πέτρου»  

18.30&20.00 – Θεατρική Παράσταση «ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ» του  Ευγένιου Τριβιζά   σε σκηνοθεσία

Χanna Μay Διασχολική Ομάδα– Θεατρικά Εργαστή-

ρια Δ.Ε. Παλλήνης 

Τετάρτη 31/05  – Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα 

18.30 –  Θεατρικό Δρώμενο Νηπίων 

Εργαστήρι Παιχνιδιού και Αυτοσχέδιου Παραμυθιού

Δ.Ε. Γέρακα

19.00 – Εγκαίνια Παιδικών Εικαστικών Εργαστηρίων

Δ.E . Γέρακα (έως 2/6 από 09:00-17:00)

Παρασκευή 09/06 – ΚΕΕΤ – Πρώην αποθήκες Καμπά

Πολιτιστική Ανοιξη στο Δήμο Παλλήνης

«O κύριος Τίποτα»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις» παρουσιάζει τη δραματική ταινία «Ο Κος Τί-
ποτα», από την Πέμπτη 11, έως και την Τετάρτη, 17

Μαϊου 2017.

Προβολές: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Ο Νόρμαν Όπενχαϊμερ (Ρίτσαρντ Γκιρ) ζει μια μοναχική
ζωή, στο περιθώριο της δύναμης και του χρήματος που
υπόσχεται η Νέα Υόρκη… Είναι φιλόδοξος και διαρκώς
εμπνέεται οικονομικά σχήματα που όμως, δεν αποδίδουν
ποτέ καρπούς. Μη έχοντας ουσιαστικά να προσφέρει
κάτι, ο Νόρμαν πασχίζει να γίνει φίλος με τους πάντες,
αλλά το διαρκές networking τον οδηγεί στο απόλυτο που-
θενά.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια

στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Οι Φίλοι του Αρχαιολο-

γικού Μουσείου Μαρα-

θώνα καλούν την

Κυριακή 14 Μαΐου 2017,

στις 11 π.μ., στη διά-

λεξη της αρχαιολόγου

Δρ. Άννας Φίλιππα-

Touchais με τίτλο: «Οι
προϊστορικοί τύμβοι
του Μαραθώνα: νεό-
τερα δεδομένα»,  που

θα γίνει στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Μαρα-

θώνα. 

Ακολούθως η ομιλήτρια

θα ξεναγήσει τους πα-

ρευρισκόμενους στο τα-

φικό σύνολο της Μέσης

και Ύστερης Εποχής

του Χαλκού (περίπου

2000 έως 1100 π.Χ.),

που αποτελεί ένα από

τα σημαντικότερα στην

Αττική και τον ελλαδικό

χώρο γενικότερα, λόγω

της πολύ καλής διατή-

ρησής, της μακράς χρή-

σης των τάφων, αλλά

και της μοναδικότητας

των ταφικών τύπων που

περικλείει.

«Οι προϊστορικοί τύμβοι
του Μαραθώνα: 

νεότερα δεδομένα»

«ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ»

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας για την Παιδεία και

τον Πολιτισμό του Τμήματος Κοινωνιολογίας του

Παντείου Πανεπιστημίου και το Ελληνικό Ιστορικό

Ευαγγελικό Αρχείο οργανώνουν ημερίδα, στο αμ-

φιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας ΙΙ» (πεζόδρομος, Α΄

όροφος) του Παντείου Πανεπιστημίου (Λεωφ. Συγ-

γρού 136), το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και ώρα 6

μ.μ. με θέμα: «ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕ-
ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ»

5θήμερη εκδρομή με το
ΚΑΠΗ Κερατέας

To N.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» του Δήμου Λαυρεωτικής και το

Κ.Α.Π.Η. Κερατέας προσκαλούν τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

στην πενθήμερη εκδρομή, που διοργανώνεται από 29/5 -

2/6 2017 στην Καβάλα. Η εκδρομή περιλαμβάνει επισκέ-

ψεις στη Δράμα, στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων, στο

Σπήλαιο Αγγίτη, στη Θάσο, στο Πόρτο Λάγος και στην

Ξάνθη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου

έχει διπλασιάσει την επιχορήγησή του για τα έξοδα τα-

ξιδιών αναψυχής στον προϋπολογισμό του 2017, σε μια

προσπάθεια έμπρακτης στήριξής του, ώστε να αυξηθούν

οι παροχές σε μία τρίτη ηλικία που βάλλεται. 
Η εκδρομή περιλαμβάνει: 

• Μεταφορά με πούλμαν

• 4 διανυκτερεύσεις στην Καβάλα σε ξενοδοχείο  4 αστέ-

ρων με πρωϊνό και δείπνο σε μπουφέ

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη Θάσο.

Οι εγγραφές ξεκινούν την Τρίτη 2/5/2017 και θα τηρηθεί

σειρά προτεραιότητας. 



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                    13  ΜΑΪΟΥ 2017 -  ΣΕΛΙΔΑ 5

Αφιέρωμα στη γιορτή της

μάνας

Το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ Γλυφάδας και η Παναθη-

ναϊκή  Ένωση Γυναικών Γλυφάδας – Βούλας διορ-

γανώνουν εκδήλωση για να τιμήσουν την γιορτή της

μητέρας, την Κυριακή 14/5 και ώρα 20.00 μ.μ.

στο ξενοδοχείο Emmantina (Λ. Ποσειδώνος 33).

Θα παρουσιαστεί  καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο

έχει επιμεληθεί η ηθοποιός Γιώτα Αγνάντη.

Τους μονολόγους  προσφέρει ο συγγραφέας Κώ-

στας Μπιλήρης. 

Την εκδήλωση πλαισιώνουν: Τζέφη-

Σοφία   Ζαχαροπούλου στο

πιάνο-τραγούδι

Ο Γιώργος Καραμούτσιος

και η Μίνα Δάκου  κιθάρα

και τραγούδι (ΩΔΕΙΟ

ΣΑΠΦΩ) καθώς και η χο-

ρευτική ομάδα «Χορομά-

θεια»

Το πρόγραμμα θα ολοκλη-

ρωθεί με τιμητικές βραβεύ-

σεις Mητέρων από τα χωριά

SOS  Βάρης.

Οι εικαστικοί  ""ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΠΑ"" και

"ΝΙΝΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ "  θα παρουσιάσουν έργα τους

Κερατέα

«Παγκόσμια
Ημέρα 

Μητέρας» 
Το Λύκειο Ελληνίδων Κε-

ρατέας οργανώνει εκδή-

λωση την Κυριακή 14

Μαΐου 2017 και ώρα 11:00

στην αίθουσα του Πολιτι-

στικού Κέντρου Κερα-

τέας όπου θα

πραγματοποιηθεί

εκδήλωση αφιε-

ρωμένη στην

« Π α γ κ ό σ μ ι α
Ημέρα της Μη-
τέρας».

Οι παιδικές χο-

ρευτικές ομάδες

του Λυκείου θα πα-

ρουσιάσουν χορούς, τρα-

γούδια και ποιήματα. 

Χορωδιακή εκδήλωση 
στο Κορωπί

O Δήμος Κρωπίας και το νομικό πρόσωπο “Σφηττός”

καλούν στην καλοκαιρινή εκδήλωση των Κ.Α.Π.Η.

του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 13

Μαΐου 2017, στις 7μ.μ., στο αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου Κορωπίου (Λ. Βασιλ.Κωνσταντίνου 47).

Συμμετέχουν οι χορωδίες Κ.Α.Π.Η., Κέντρου Κορω-

πίου, Κιτσίου, Αγίας Μαρίνας, Κερατέας, Λαυρίου

και οι ομάδες  χορού, Κ.Α.Π.Η. κέντρου Κορωπίου

και Κιτσίου.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ

Ο όμιλος σκακιού Μαρκόπουλο – Πόρτο Ράφτη

καλεί σε ομιλία με θέμα: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ, που θα πραγματοποιηθεί στον κι-

νηματογράφο ΑΡΤΕΜΙΣ στις 14 Μαΐου

και στις 11.00 το πρωί. Θα προβληθεί η ταινία

GΑΜΕ OVER : KASPAROV AND THE MASCHINE 
Θα ακολουθήσουν ομιλίες με ομιλητές:

• Αθαν. Λιόσης (γ.γ. ΟΣΠΡΜΑΡ)

• Δρ Σ. Μητρόπουλος (Επ. Λέκτορας τμ. Πληροφορικής Πα-

νεπιστήμιου Πειραιά)

• Δρ Μ. Αλεξανδρή (Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια PhD)

η είσοδος είναι ελεύθερη

O Δήμος απευθύνει κάλεσμα προσφοράς τροφίμων

μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του κοινωνικού

παντοπωλείου του δήμου.

”Η Ορθόδοξη Λειτουργική
Τέχνη Διαχρονικά“

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας οργανώ-

νει ομιλία με θέμα: ”Η Ορθόδοξη Λειτουργική Τέχνη
Διαχρονικά“, με ομιλητή τον εικαστικό - ποιητή Μι-

χαήλ Αγγελάκη, την Πέμπτη 18 Μαϊου στο Ξενοδο-

χείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λεωφόρος

Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,  (Τηλ. 2108941662,

2108940495). Ώρα προσέλευσης 7.00 μμ.

Έναρξη 7.30 μμ. – Λήξη 9.30 μμ.

Γενικη εισοδος 5 ευρω.

Διατιθενται καφές τσάι αναψυκτικα και συνοδευτικα.        

“Νά ‘μουν πουλί να πέταγα”

Τέσσερις παιδικές χορωδίες, ανάμεσά τους και  το Τμήμα

Ελληνικών Χορών Καλυβίων Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστόδικος” του

Δήμου Σαρωνικού θα ανταμώσουν, το Σάββατο 27 Μαϊου

2017 και ώρα 21.00, στο “Κηποθέατρο Παπάγου”, στην παι-

δική παράσταση "να μουν πουλί να πέταγα" . Ένα αφιέ-

ρωμα στα ελεύθερα πλάσματα του ουρανού. 

Τη διοργάνωση έχει η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία έκ-

φρασης και πολιτισμού. 

Η χορωδία του Ν.Π.Δ.Δ. “Αριστόδικος” θα συμμετάσχει με

50 παιδιά, μέλη του τμήματος, ηλικίας 6-13. Τη διδασκαλία

και την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο δάσκαλος

χορού Γιάννης Κοντογιάννης.

Μετά από 16 χρόνια, μία άλλη γενιά παιδιών θα λάβει

μέρος σε μια ακόμα παιδική παράσταση. Η πρώτη ήταν το

2001, στο Ηρώδειο, στην παιδική παράσταση της αείμνη-

στης Δόμνας Σαμίου  με τίτλο "περνά περνά η μέλισσα",

όπου απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.

Tην θεατρική παράσταση «Το Μελτε-
μάκι» του Παντελή Χόρν σε σκηνοθε-

σία του Γιώργου Φρατζεσκάκη φέρνει ο

Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού

και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), τo

Σάββατο 13 Μαίου στις 20:30μμ στο

Πολιτιστικό κέντρο «Ιωνία» (Καρα-

μανλή 18, Βούλα).

Ένα έργο γραμμένο με άριστη θεατρική
δομή που διαδραματίζεται σε ένα νησί,

γεμάτο με έξυπνες ανατροπές, κωμικά
επεισόδια, άφθονο γέλιο, νοσταλγία,
συγκίνηση και ένα διάχυτο ερωτισμό
που προκαλεί με τον ερχομό του ένα
«θηλυκό» μελτεμάκι, που θα ταράξει τις
σχέσεις των ηρώων με καυγάδες, ζή-
λιες και ξεκαρδιστικά μπερδέματα.

Παίζουν οι ηθοποιοί : 

Οδυσσέας Σταμούλης, Μάκης Πατέλης, Κο-

ρίνα Αλεξανδρίδου, Χριστίνα Κωνσταντινί-

δου, Στεφανία Φιλιάδη

Φιλική συμμετοχή: Φωτεινή Ντεμίρη

Διασκευή: Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά Κουστούμια : Σάββας Πασχαλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά

Σκηνοθεσία-Moυσική επιμέλεια : Γιώργος

Φρατζεσκάκης

Είσοδος Ελεύθερη

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Ομί-

λου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και

Επιστημών Ελλάδας.

«Το Μελτεμάκι» του Παντελή Χόρν

έρχεται στη Βούλα

”Άγιος Παντελεήμων 
Βουλιαγμένης

O Πρωτοπρεσβύτερος π. Σπυρίδων Ν. Λόντος θα πα-

ρουσιάσει το βιβλίο του «Αγιος Παντελεήμων Βου-
λιαγμένης - Μετόχιον Ι.Μ. Ασωμάτων Πετράκη»,

που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου, ώρα

7.30 μ.μ. στο Λύκειο Βουλιαγμένης (Εκτορος 1 &

Λεωφ. Καβουρίου, Βουλιαγμένη).

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:

Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Αγγελής, θεολόγος, εφημέριος

του Ι.Ν. Δημητρίου Κερατέας Αττικής.

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια

του τμ. Θεολογίας

Δέσποινα Μιχάλαγα, Λέκτωρ του τμ. θεολογίας

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία Βουλιαγμένης

υπό τη διεύθυνση του Χαρ. Μιχαηλίδη.

Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης 

Ημέρα Υιοθεσίας Σκύλου 

Την Κυριακή 14 Μαΐου φορέστε τα

καλά σας και πάτε να γνωρίσετε ένα

νέο μέλος της οικογένειάς σας ανά-

μεσα στα αξιολάτρευτα σκυλιά, που

σώθηκαν από το δρόμο και φιλοξε-

νούνται από τους εθελοντές της

Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης.
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Δεκάδες θέματα που αφορούσαν επιβολή προστίμων

σε επιχειρήσεις του Δήμου 3Β, συζήτησε και αποφά-

σισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 8ης

Μαΐου.

Πρόστιμα γιατί επαγγελματίες έχουν αναρτήσει πι-

νακίδες της επιχείρησής τους, που δεν ακολουθούν

τον κανονισμό του Δήμου, ο οποίος έχει προκύψει

προκειμένου να αποκτήσει ο Δήμος ένα πιο προσεγ-

μένο περιβάλλον, όπως ισχυρίζεται. Πολλές πινακί-

δες είναι και καλαίσθητες και κομψές, δεν ταιριάζουν

όμως στην φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής.

Μέχρι εδώ το καταλαβαίνουμε.

Και εφόσον ο Δήμος ενδιαφέρεται για την πόλη, ενη-

μέρωσε τους επιχειρηματίες ότι έχουν πινακίδες που

είναι “παράνομες” και πρέπει να τις αφαιρέσουν.

Οι επιχειρηματίες δεν τις αφαιρούν και τους επιβάλ-

λονται πρόστιμα, υψηλότατα ενίοτε.

Ετσι ο Δήμος εισπράττει “μισθώματα” σε μορφή προ-

στίμων από τις πινακίδες, που οι επιχειρηματίες δεν

αφαιρούν, είτε γιατί προτιμούν αυτή την εικόνα στην

επιχείρησή τους από την άλλη του Δήμου, είτε γιατί

επιλέγουν αυτό τον τρόπο προβολής.

Επομένως παραμένουμε στην “κακή εικόνα” της

πόλης και παραβλέπουμε το νόμο, εισπράττοντας.

Τα πρόστιμα δεν αφορούν όμως μόνο πινακίδες. Αφο-

ρούν και αφισοκόλληση και διανομή εντύπων και...

Αξιο αναφοράς είναι η επιβολή προστίμου εκατοντά-

δων χιλιάδων ευρώ για την αφισοκόλληση θεατρικής

παράστασης!! 1400 ευρώ για κάθε αφίσα!!!

Ο δήμαρχος είδε το “τραγελαφικόν της υπόθεσης” και

ζήτησε αναβολή του θέματος...

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Αφορά το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών της

περιοχής. Στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο ήταν οι πα-

ρακάτω.

“ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.”.

“ΣΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΛΙΑ” .

“ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”.

“ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ - ΓΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ”.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ 

“VIVE MAR” .

ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε.

“VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENT GROOP

“DAMIANO”.

“HOTEL STEFANAKIS”.

“ΕΝ ΠΛΩ”.

“SOYTH COAST” ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε.

“STARSPORTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε.

“GINO HAIR AND MORE”.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι..

“Ποιοτικά Εδέσματα Ι.Κ.Ε” .

Oικόπεδο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 60.

“ΓΟΥΤΟΣ - ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.”

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ για 95 αφίσες.

Χωρίς πλατεία τα Πηγαδάκια

Δεν θα προχωρήσει τελικά, στην απαλοτρίωση για

δημιουργία πλατείας στα Πηγαδάκια Βούλας (Οικο-

δομικό Τετράγωνο 306Α), δήλωσε ο δήμαρχος απαν-

τώντας σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου

Δημήτρη Δαβάκη.

Εχει χυθεί πολύ μελάνι για την “πλατεία” Πηγαδακίων

και έχει πέσει και πολύ χρήμα από το δήμο. Χρήμα

που αγγίζει τα 1.5 εκατομμύρια ευρώ! 

Αποφάσεις και ανατροπές αποφάσεων επί σειρά

ετών και από διάφορες δημοτικές αρχές για να κατα-

λήξουν τελικά να μη γίνει πλατεία!

Kαταγγελία φρενάρει την καντίνα

στου Μαλτσινιώτη

Πάγωσαν τα έργα στον όρμο Μαλτσινιώτη μετά από

καταγγελία δημοτών τις ημέρες του Πάσχα.

Ο δημοτικός σύμβουλος Θ. Ματόπουλος δήλωσε ότι

έχει λάβει ανώνυμη σχετική καταγγελία.

Προς το παρόν τα έργα έχουν σταματήσει και περι-

μένουν το πόρισμα σχετικής έκθεσης της αρμόδιας

υπηρεσίας.

Σε εγκατάλειψη η Α’ πλαζ Βούλας

Οι εγκαταστάσεις της Α’ πλαζ Βούλας είναι διαλυμέ-

νες, έχουν αποξηλωθεί και έχουν φύγει και οι μισθω-

τές. Δεν λειτουργεί δηλαδή επί της ουσίας η πλαζ, η

οποία όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π. Θ. Μα-

τόπουλος στη συνεδρίαση της 8ης/5, είναι γεμάτη

σκουπίδια.

Οι μισθωτές άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς και

την ...έκαναν. Συνηθισμένη ιστορία...

Είναι ένα ερώτημα αν θα λειτουργήσει η πλαζ φέτος

και με ποιον και σε ποια μορφή.

20.000 κατοίκους προβλέπουν οι ιθύνοντες να εγκα-

ταστήσουν στη νήσο Φλέβες. 

Πράσινα σημεία στο Δήμο 3Β

Στο πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων, που

πραγματεύονται όλοι οι Δήμοι σε συνεργασία με την

Περιφέρεια Αττικής, και συγκεκριμένα στη δημιουρ-

γία πράσινων σημείων, ο Δήμος 3Β είχε αποφασίσει

να αγοράσει οικόπεδο στο Κορωπί προκειμένου να

δημιουργήσει τα πράσινα σημεία (κάδοι ανακυκλώσι-

μων υλικών).

Και ενώ ήταν στη διαγωνιστική διαδικασία αγοράς  οι-

κοπέδου, ο δημοτικός σύμβουλο Θ. Ματόπουλος ενη-

μέρωσε το δήμαρχο ότι υπάρχει νομοθεσία που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στρατιωτικές εγκατα-

στάσεις για το σκοπό αυτό.

Πράγματι ο Δήμος ήρθε σε επαφή με το Σχολή Ευελ-

πίδων και όπως ενημέρωσε το Δ.Σ. βρίσκεται σε καλό

δρόμο το θέμα.

Ετσι αποσύρθηκε η αγορά ακινήτου, προς όφελος

του Δήμου.

Εποίκηση της νήσου Φλέβες;

Πέρασε στην υπογραφή μνημονίου η επένδυση στη

νήσο Φλέβες που περιλαμβάνει χωροθέτηση εγκατα-

στάσεων για εγκατάσταση 20.000 κατοίκων πάνω

του.

Σήμερα είναι χαρακτηρισμένο Ναυτικό Φρούριο. 

Αννα Μπουζιάνη

Βροχή προστίμων στα 3Β

Έφυγαν από τη ζωή 

Μαθιός Κολυδάς

Ο Βουλιώτης και καλός φίλος Μαθιός Κολυδάς

έφυγε από τη ζωή την περασμένη Δευτέρα, ήσυχα,

όμορφα, όπως ήθελε και ευχόταν πάντα να φύγει·

καθισμένος στο γραφείο του.

Έλληνας, πατριώτης και ιστοριοδύφης, ο Μαθιός,

διακτινίστηκε στο αστρικό σύμπαν.

Η ζωή του χάρισε πολλές χαρές παιδιά και εγγόνια.

Η χαρισματική σύζυγός του Σούλα ήταν το άλλο

του πλευρό...

Κώστας Κασιδόκωστας

Ο Βουλιαγμενιώτης Κώστας Κασιδόκωστας, ένα

από τα αδέλφια του τέως δημάρχου Γρηγόρη Κασι-

δόκωστα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών νι-

κημένος από τον καρκίνο.

Ο Κώστας Κασιδόκωστας υπήρξε μεγάλος πρωτα-

θλητής κολύμβησης, αλλά και στο πόλο, που το

όνομά του λάμπρυνε την αθλητική ιστορία.
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Μεγάλο μπέρδεμα στις ανακατατάξεις εξυπηρέτησης

των πολιτών στα κέντρα του πρ. ΙΚΑ και σήμερα (Ενι-

αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα Ο Δήμος Λαυρεωτικής διατηρεί το κέν-

τρο και το αναβαθμίζει, ενώ οι πολίτες του Δήμου

Μαρκοπούλου θα πρέπει να ταξιδεύουν στο Λαύριο,

ενώ μέχρι χθες εξυπηρετούντο στο Κορωπί, που επί-

σης παραμένει η δομή.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώθηκε σχετικά ότι απο-

φασίστηκε από την Κυβέρνηση και τη διοίκηση του

ΕΦΚΑ, να παραμείνει το ΙΚΑ στο Λαύριο και να ανα-

βαθμιστούν οι υπηρεσίες του, με σκοπό να εξυπηρε-

τούνται και οι δημότες της ευρύτερης περιοχής με

έδρα το Λαύριο. Δηλαδή περιλαμβάνει  το Δήμο Λαυ-

ρεωτικής, αλλά και τους όμορους Δήμους Σαρωνικού

και Μαρκοπούλου.

Αυτό επιβεβαιώνεται και με την επιστολή που απέ-

στειλε ο Διοικητής του ΕΦΚΑ προς το Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής, την οποία κοινοποιεί και στους Δήμους

Μαρκοπούλου και Σαρωνικού.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου αντιδρά

Ο Δήμος Μαρκοπούλου αντέδρασε άμεσα στην ενη-

μέρωση του (Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)

ΕΦΚΑ ότι το νέο σχέδιο προβλέπει τη  δημιουργία Το-

πικής Δ/νσης Ε’ Ανατολικής Αττικής, με έδρα το ΛΑΥ-

ΡΙΟ, αλλά ταυτόχρονα παραμένει εν λειτουργία η

Τοπική Δ/νση Δ’ Ανατολικής Αττικής, με έδρα το ΚΟ-

ΡΩΠΙ και με χωρική αρμοδιότητα εντός των ορίων

των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας και Βάρης – Βούλας –

Βουλιαγμένης της Π.Ε. Αν. Αττικής.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Μαρκοπούλου καταγγέ-

λει αυτή την αλλαγή σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Θεωρούμε τουλάχιστον αδικαιολόγητη και απαρά-

δεκτη, αν όχι ανόητη, την πρωτοβουλία ένταξης του

Δήμου Μαρκοπούλου στην Τοπική Δ/νση Ε’ Αν. Αττι-

κής, καθώς οι πολίτες του Δήμου μας, θα είναι πλέον

υποχρεωμένοι, να διανύουν 28 χλμ. από το Μαρκό-

πουλο και 35 χλμ. από το Πόρτο Ράφτη, προκειμένου

να εξυπηρετηθούν στο Λαύριο, τη στιγμή που διατη-

ρείται η ύπαρξη Τοπικής Διεύθυνσης στο Κορωπί,

που απέχει μόλις 5 χλμ., απ’ όπου και εξυπηρετού-

μαστε, πολλές δεκαετίες!

Μέριμνα της Πολιτείας, οφείλει και πρέπει να είναι,

η καταβολή προσπάθειας, για την διευκόλυνση και

όχι την ταλαιπωρία των πολιτών, με κάθε μέσο. Εν

αντιθέσει με την ως άνω αρχή, διαπιστώνουμε έκπλη-

κτοι πως η Πολιτεία, όχι μόνο δεν μεριμνά για την

εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Μαρκοπούλου,

αλλά αντίθετα, θέτει εμπόδια και τους ταλαιπωρεί

βλακωδώς και άσκοπα, καθώς ο Δήμος μας και οι

ασφαλισμένοι πολίτες μας, θα έπρεπε, να συνεχίζουν

να ανήκουν, στην Τοπική Δ/νση Δ’ Αν. Αττικής, με

έδρα το Κορωπί!

Ρωτάμε λοιπόν:

― Με ποιο σκεπτικό και ποια «λογική» ελήφθη η σχε-

τική απόφαση;

― Για ποιο λόγο οι πολίτες του Δήμου μας, πρέπει να

βγουν χωρίς ουσιαστικό λόγο, «χαμένοι» σε χρόνο

και χρήμα, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που

διανύουμε, ενώ υπάρχει ήδη, λειτουργούσα εναλλα-

κτική λύση;

Αναμένοντας τις οφειλόμενες – ως κρίνουμε – απαν-

τήσεις της Πολιτείας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, της

ερχόμενης Δευτέρας, 15/5/2017 στις 8 μ.μ., το πρώτο

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, θα αφορά στην λήψη

Απόφασης, σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου μας,

ώστε να μην προχωρήσει αυτός ο απαράδεκτος Σχε-

διασμός για τους δημότες Μαρκοπούλου, όσον

αφορά, στη νέα Οργανωτική Δομή του Ε.Φ.Κ.Α.!

To ΕΦΚΑ (IKΑ) παραμένει στη Λαυρεωτική 

εξυπηρετώντας Μαρκόπουλο και Σαρωνικό!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  αντιδρά

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Τα εγκαίνια του πρώτου Κοινόχρηστου Σταθμού Δωρεάν Φόρτισης Ηλεκτρικών

Οχημάτων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 στον Δήμο Αλίμου (Λ.

Αλίμου και Καβάφη). 

Τον σταθμό εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μαζί με τον Αν-

τιπεριφερειάρχη του Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής Χρήστο Καπάταη,

ενώ παρευρέθη και ο Αντιπεριφερειάρχης του Βορείου Τομέα της Περιφέρειας

Αττικής Γιώργος Καραμέρος. 

Ο Σταθμός λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια. Εικοσιτέσσερα (24) φω-

τοβολταϊκά πάνελ παράγουν και αποθηκεύουν ρεύμα, με το οποίο οι πολίτες

μπορούν να φορτίζουν δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα (αυτοκίνητα, ποδήλατα

κ.λπ.), αλλά και κάθε συσκευή (smartphone, tablet κ.λπ.).

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε και η φόρτιση

των δύο πρώτων ηλεκτρικών ημιφορτηγών, τα οποία πρόσφατα απέκτησε ο

Δήμος Αλίμου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
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Με τον Ανδρέα Κάλβο  δεν είχα ποτέ αρκετά  ασχολη-

θεί.  Σε παλιότερα όμως χρόνια  είχα περάσει στη γνω-

ριμία  του μοναχά με κάποια απλή ανάγνωση, ποτέ

όμως μέσα από  μια βαθύτερη κριτική μελέτη.

Εν ολίγοις  όμως ο Κάλβος,  ως ποιητής υπήρξε

μια ιδιαίτερη λογοτεχνική προσωπικότητα, ο

οποίος  είχε  αναστατώσει διχαστικά την πνευ-

ματική κοινότητα στον ελληνικό  χώρο.     

Είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά έζησε για

πολλά χρόνια στο εξωτερικό, όπου σε Λονδίνο

και Παρίσι διέπρεψε και  αναγνωρίστηκε. Στην

Ελλάδα  η ποίησή του  έγινε δεκτή  με μία

σκληρώ τώ λόγω κριτική, που ενίοτε έφτανε

στα όρια της απαξίωσης.

Εξαίρεση απετέλεσε ο Παλαμάς. Πλην όμως

και αυτός δεν τον ήξερε μέχρις ότου και όλως

τυχαία, ένας  παλαιοπώλης για να τον δελεά-

σει, όταν παζάρευε για μια ποιητική συλλογή

του Σούτσου, του φόρτωσε σαν επιπλέον προ-

σφορά και μια συλλογή “Ωδές” του Κάλβου.  

Ο Παλαμάς, που όπως προειπώθηκε για πρώτη

φορά  τότε τον διάβασε, ενθουσιάστηκε,  του

έκανε την καλύτερη κριτική, και μάλιστα με μια

ομιλία  αφιερωμένη ειδικά στο έργο του Κάλ-

βου,  στον “Παρνασσό”. Τον δόξασε βγάζοντας  τον

στο φως σε μια περαιτέρω δημοσιότητα. Επακολού-

θησε  όμως  από το κατεστημένο φόρουμ μια αυστηρή

κριτική  με αντικρούσεις,  η οποία  και έφερε στο προ-

σκήνιο ως καθημερινό θέμα, το “Καλβικό ζήτημα”. 

Ο Ανδρέας  Κάλβος γεννήθηκε  στη Ζάκυνθο,  Απρίλιο

μήνα του 1792.  Το 1805 χωρίζουν οι γονείς του. Ο πα-

τέρας του για κάποιο λόγο παίρνοντας  μαζί  τους δυό

γιούς του Ανδρέα κα Νικόλαο, εγκαταλείπει γυναίκα

και σπίτι,  και μεταναστεύει  προς Λιβόρνο.   

Στο Λιβόρνο, εν πολλοίς τα παιδιά ζούνε ολομόναχα,

αφού ο πατέρας τους, σαν έμπορος, εκ των πραγμάτων

όλο και ταξιδεύει.

Όταν δε  σε κάποιο  ταξίδι του το 1812, φεύγει και δεν

ξαναγυρίζει, τα παιδιά του, 20 και 18 ετών, μένουν

απροστάτευτα. Για να επιβιώσουν ξενιτεύονται χωρι-

στά, χάνουν την επαφή τους και  ο Ανδρέας πηγαίνει

στη Φλωρεντία. 

Να σημειωθεί δε ότι κατά την διάρκεια της διαμονής

τους στο Λιβόρνο, η μόρφωση των παιδιών  ήταν πολύ

πενιχρή και όπως μάλιστα αργότερα επισημαίνει  σε

γράμμα του,  ο  Νικόλαος, εκείνη η περίοδος  ήταν  μια

περίοδος “ηλίθιας αμάθειας”.  

Το 1813  λοιπόν ο Κάλβος, στη Φλωρεντία βολεύεται

σαν γραμματικός κοντά στον επίσης Ζακυνθινό και ποι-

ητή  Ούγο Φώσκολο, μεγαλύτερό του σε ηλικία και

γνώριμό του από παλιότερα. Και μεταξύ τους, ανα-

πτύσσεται μια στενή, αρκούντως περίεργη και με ερω-

τηματικά, φιλία. Mάλιστα λέγεται πως ο Φώσκολος

ήταν ο καθοδηγητής στην ποίησή του.

Και όταν αργότερα το 1816 ο Φώσκολος με άθλια τα

οικονομικά του φεύγει για  την Ελβετία,  τον προσκαλεί

κοντά του και μοιράζονται το ίδιο φτωχικό δωμάτιο.

Η συγκατοίκηση όμως και η καθημερινή τριβή, φέρνει

μεταξύ των δύο φίλων γρήγορα τη ρήξη και  την ανα-

πόφευκτη ψυχρότητα. 

Ο Κάλβος κατηγορεί τον Φώσκολο για ανυπόφορη δυ-

στροπία και νευρικότητα συμπεριφοράς και ο Φώσκο-

λος, όταν ο Κάλβος τον εγκαταλείπει (1817) ενώ

μάλιστα είναι άρρωστος,   για Λονδίνο, ολοφύρεται και

τον βρίζει για  αγνώμονα, αλλά και «εγώ που σε περι-
μάζεψα» και τα γνωστά τοιαύτα.  

Άλλοι πάλι λένε πως μαζί και οι δύο φύγανε για Λον-

δίνο και εκεί επήλθε η ρήξη. Πλην  η προσωπική ζωή

τού κάθε ποιητή δεν μπορεί να βλέπεται μαζί με το

έργο του.  

Η αλήθεια πάντως είναι πως ο Κάλβος σε όλο αυτό το

διάστημα κοντά στον Φώσκολο, δεν είχε  ποτέ σταμα-

τήσει να γράφει  δημιουργικά, τραγωδίες και ποιήματα

με  προεξάρχον  πόνημά του “Ωδές”, που αποτελούν

και τον θεμέλιο λίθο του όλου ποιητικού του έργου. 

Στο Λονδίνο όμως,  η χαρισματική του μούσα δημιουρ-

γικά έχει πλέον σιγήσει και η πένα του δονείται απλά

προς τις ανάγκες του βιοπορισμού.  

Έτσι αρχίζει να δίνει μαθήματα φιλολογίας και μαθη-

ματικών  και χωρίς να είναι ιδιαίτερα ωραίος καίτοι που-

ριτανός εντυπωσιάζει και ελκύει ερωτικά τις  νεαρές

αγγλίδες μαθήτριές του  και ξεχνώντας  όλες του τις

ιδιοτροπίες. Ακόμη   μεταφράζει ιταλικά και γαλλικά.     

Συνεργάζεται προσέτι στενά με την Αγγλικανική Εκ-

κλησία   και μεταφράζει το  βιβλίο των “Προσευχών και
Μυστηρίων”, το “Ψαλτήριο του Δαυίδ” τας  “Συναπτάς
Επιστολάς’’, “Βίβλο” και “Ευαγγέλια” και άλλα. Λέγεται

δε πως σιγά σιγά έγινε και Καλβινιστής.

Αποκτά τη φήμη του  “Ειδικού επί τα Θρησκευτικά” επι-

στήμονα, και δίνει συμβουλές. 

Αρθρογραφεί, κάνει  διαλέξεις ως  Public Lecturer σε

φιλοσοφικά και φιλολογικά θέματα, με αναλυτικές ανα-

φορές στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,  και στη δεινή

κατάσταση που έχει περιέλθει  σκλαβωμένος Έλληνας.  

Κάνει πολλές  ομιλίες σε πανεπιστημιακούς χώρους,

(Argyll Rooms  1818 και 1819) επάνω στο πρόβλημα της

Ελλάδος,  και  την επιτακτική ανάγκη  της ξένης πα-

ρέμβασης  για την ελευθερία της. 

Ο αγγλικός τύπος  (Gentleman’s Magazine Times) προ-

βάλλει το συγγραφικό του έργο εγκωμιαστικά, του πα-

ραστέκεται και ασπάζεται τις θέσεις του για την

Ελλάδα.      

Εκείνη την εποχή  ο Κάλβος προβαίνει στον πρώτο του

γάμο.  Παντρεύεται την Αγγλίδα  Μαρία -Τερέζα  Τόμας

που δυστυχώς τη χάνει μαζί με τη κόρη του  και ο ποι-

ητής πέφτει σε ανείπωτη θλίψη.     

Το 1824 τον βρίσκομε στη Γενεύη να τυπώνει μέρος

του “Ωδές” του με τον γενικό τίτλο “Λύρα” και το 1826

να τις ολοκληρώνει  στο Παρίσι. 

Εκεί  στο Παρίσι  γνωστός πια στο κόσμο της διανόη-

σης, κάνει πάλι ομιλίες και διαλέξεις για την αρχαία ελ-

ληνική δόξα,  περιγράφει την τουρκική καταπίεση  και

την ανάγκη της συμπαράστασης του Γαλλικού  λαού

στον Ελληνικό αγώνα. 

Γράφει στο Γάλλο στρατηγό του Ναπολέοντα Λαφα-

γιέτ:  «Αφήνω με λύπη τη Γαλλία. Το χρέος μου τώρα
με καλεί  πίσω στην Ελλάδα».
Επιστρέφει στην πατρίδα, φτάνει  στο Ναύπλιο. Απο-

καρδιώνεται όμως γρήγορα

από τους ομοτέχνους  συμ-

πατριώτες του και ξανα-

φεύγει για το Παρίσι

χολωμένος.

Το 1827  όμως  φεύγει από

το Παρίσι  προς   Κέρκυρα.

Εκεί μένει μέχρι το 1852. 

Σε ολόκληρο  αυτό το διά-

στημα, ποτέ δεν παύει να

εργάζεται.

Κάνει ιδιωτικά μαθήματα,

μεταφράσεις, ομιλίες, διο-

ρίζεται καθηγητής στην

Ιόνιο Ακαδημία  στο μά-

θημα της Συγκριτικής Λο-

γοτεχνίας και τότε παύει

να δέχεται ανταμοιβή για

τα εκτός σχολής ιδιαίτερα

μαθήματα που διδάσκει.  Πλην έρχεται και εκεί σε ρήξη

και αρχίζει τα ιδιωτικά μαθήματα.

Δίπλα στο όνομα του προσθέτει το “Διδάκτωρ” και γρή-

γορα το “Καθηγητής της Φιλοσοφίας”.

Εχει  όμως με τον καιρό γίνει  πολύ ιδιόρρυθμος, διάγει

μια μοναχική ζωή, ντύνεται στα μαύρα, και μαύρα βάφει

ακόμα και τα έπιπλά του.

Το 1852 γυρίζει πάλι στην Αγγλία, όπου σε δεύτερο

γάμο   παντρεύεται  στην πόλη  Louth του Liconshire,

την κατά 20 χρόνια μικρότερή του Καρλόττα - Αυγού-

στα   Wadams  η οποία και  διευθύνει - μαζί του - το εκεί

δικό της  Παρθεναγωγείο.  

Σ’ αυτό δε ο Κάλβος  διδάσκει φιλοσοφία, Γαλλικά, Ιτα-

λικά, Αγγλικά, Μαθηματικά, Αστρονομία.  

Το 1867  ο Κάλβος  σε ηλικία 77 ετών πεθαίνει από

πνευμονία  και θάβεται στή  Louth.

Το 1960 όμως ο Σεφέρης, πρέσβυς  τότε στο Λονδίνο,

μετά από αίτηση των φοιτητών της Ιονίου Ακαδημίας,

φροντίζει τα λείψανά του να  μεταφερθούν στην Ζά-

κυνθο...

Ειρήσθω δε εν παρόδω, ότι ο Σεφέρης  ποτέ δεν είχε

σαν ποιητή εκτιμήσει  τον Κάλβο, αλλά αυτό και την

συνέχεια και ανάλυση του έργου  του, στο επόμενο

άρθρο. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Ανδρέας Κάλβος

ο “ΩΔΕΣ” ποιήσας

Η ζωή του
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Στις 29 Αυγούστου του 1632 γεννήθηκε ο Άγγλος φι-

λόσοφος και γιατρός Τζων Λοκ, ο οποίος θεωρείται

ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές του Δια-

φωτισμού και πατέρας του Κλασικού Φιλελευθερι-

σμού!

Ο κλασικός φιλελευθερισμός είναι μια πολιτική φιλο-

σοφία και ιδεολογία που εντάσσεται στο φιλελευθε-

ρισμό, με κύρια έμφαση στην προάσπιση της

ελευθερίας του ατόμου μέσω του περιορισμού της

ισχύος του κράτους. Η φιλοσοφία αυτή εμφανίστηκε

ως απάντηση στη βιομηχανική επανάσταση και την

αστικοποίηση του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και τις

ΗΠΑ. 

Ο κλασικός φιλελευθερισμός έχει κτιστεί πάνω σε

ιδέες που αναδύθηκαν ήδη από το τέλος του 18ου

αιώνα, όπως αυτές των Άνταμ Σμιθ, Τζων Λοκ, Ζαν-

Μπατίστ Σε, Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους και Ντέηβιντ

Ρικάρντο. Συνετέλεσε στην ψυχολογική κατανόηση

της ατομικής ελευθερίας, των αντικρουόμενων θεω-

ριών του Φυσικού Δικαίου, του Ωφελιμισμού και στην

πίστη στην πρόοδο.

Τόσο ο σύγχρονος αμερικάνικος συντηρητισμός και

ο κοινωνικός φιλελευθερισμός αποσπάστηκαν από

τον κλασικό φιλελευθερισμό στις αρχές του 20ού

αιώνα. Εκείνη την εποχή οι συντηρητικοί υιοθέτησαν

τα πιστεύω του κλασικού φιλελευθερισμού αναφο-

ρικά με την προστασία των οικονομικών αστικών

ελευθεριών. 

Καμία ιδεολογία δεν υιοθέτησε αμιγή την πίστη του

κλασικού φιλελευθερισμού ότι η κυβέρνηση υπάρχει

για να προστατεύει και τις κοινωνικές και τις οικονο-

μικές αστικές ελευθερίες. 

Ο Φιλελευθερισμός αποτελεί μια φιλοσοφία  βασι-

σμένη σε μια  πολιτική θεωρία που υπερασπίζεται τις

ιδέες της ατομικής  ελευθερίας και ιδιοκτησίας!

Οι απόψεις του Φιλελευθερισμού είναι η διεξαγωγή

ελεύθερων και δίκαιων εκλογών,  η υπεράσπιση της

ελευθερίας του τύπου, της  θρησκευτικής ελευθε-

ρίας,  του  ελεύθερου εμπορίου, της  ελεύθερης ιδιο-

κτησίας, και των πολιτικών δικαιωμάτων!   

Η μετεξέλιξη του Φιλελευθερισμού έγινε κατά την

διάρκεια του Διαφωτισμού και η αιτία ήταν η δημοτι-

κότητά του μεταξύ των φιλοσόφων και των οικονο-

μολόγων του Δυτικού Κόσμου  και  η αντίληψή του

για την  απόρριψη  των καθιερωμένων εννοιών, όπως

των  προνομίων και  των τίτλων  ευγενείας  της κρα-

τικής θρησκείας, της απόλυτης μοναρχίας και της

«ελέω Θεού βασιλείας»!

Αντιφρονούντες των Φιλελευθέρων ήταν οι παραδο-

σιακοί συντηρητικοί, οι οποίοι δέχτηκαν την προσπά-

θεια των  Φιλελευθέρων να αντικαταστήσουν την

απολυταρχία στη διακυβέρνηση του κράτους με την

αντιπροσωπευτική δημοκρατία και το κράτος δικαίου!

Οι επαναστάτες της Ένδοξης  Επανάστασης, όπως

ονομάστηκε  η ανατροπή του Βασιλιά της Αγγλίας Ια-

κώβου του Β’ το 1688 από την συμμαχία των Κοινο-

βουλευτικών και την συμμετοχή του  στρατού  του

Ολλανδού Κυβερνήτη των Κάτω Χωρών, με σκοπό

την αρπαγή του Αγγλικού θρόνου, της Αμερικανικής

Επανάστασης, τμήμα της Γαλλικής Επανάστασης,

καθώς και άλλα επαναστατικά κινήματα, για να δι-

καιολογήσουν τις ένοπλες εξεγέρσεις τους  εναν-

τίον της τυραννικής δεσποτείας, χρησιμοποίησαν την

φιλελεύθερη φιλοσοφία!

Τον 19ο  αιώνα πολλά κράτη της Ευρώπης της Λατι-

νικής  Αμερικής, και της Βόρειας  Αμερικής είχαν φι-

λελεύθερες κυβερνήσεις, ενώ τον 20ό  αι. οι

φιλελεύθερες ιδέες έτυχαν μεγάλης εξάπλωσης και

ιδίως μετά και από τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους,

παρά τις μεγάλες ιδεολογικές προκλήσεις από τις

αντίπαλες ιδεολογίες του φασισμού και του κομμου-

νισμού!  

Στις  ΗΠΑ  οι ιδέες του κλασικού φιλελευθερισμού,

αποτελούν τη βάση για την δεξιά ελευθεριακή

σκέψη, ενώ σήμερα σε πολλές χώρες τα φιλελεύ-

θερα κόμματα εξακολουθούν  να αποτελούν πολιτι-

κές δυνάμεις με ποικίλη ισχύ και επιρροή στα

πολιτικά δρώμενα των τόπων  τους! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο Φιλελευθερισμός

Όλα για το χρήμα στα 3Β 

Βαριές καμπάνες με πρόστιμα έπεσαν σε επαγγελμα-

τίες του Δήμου 3Β, για τις επιγραφές των καταστη-

μάτων τους.

Αποδεικνύεται ότι η πολιτική της δημοτικής αρχής

δεν είναι η περιβαλλοντική ευαισθησία για την εικόνα

του Δήμου, αλλά η εισπραξιμότητα.

Δεν τους ενδιαφέρει να κατέβουν οι “παράνομες” και

εκτός προδιαγραφών της δημοτικής αρχής πινακίδες

αλλά να διατηρούνται οι πινακίδες και να εισπράτ-

τουν τα πρόστιμα με τις προσαυξήσεις που πάνε σε

πολλές χιλιάδες ευρώ, μερικές φορές, όπως το

αστρονομικό ποσό των 90.000 ευρώ που συζήτησαν

ότι έπρεπε να επιβληθεί για μια θεατρική παράσταση

που τοποθέτησε σχετικές αφίσες. 

Τόσος πολιτισμός και τόση περιβαλλοντική ευαισθη-

σία δεν αντέχεται...

Χωρίς πλατεία τα Πηγαδάκια

Ξεχάστε την πλατεία Πηγαδακίων, μας είπε ο δήμαρ-

χος στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. 8.5.17. Δεν

απαλοτριώνει το 306Α οικόπεδο. 

Ο Δήμος έχει ήδη διαθέσει κοντά 1.500.000 ευρώ,

αλλά μέχρι εδώ.

Το άλλο μισό Οικοδομικό Τετράγωνο θα το κάνει Παι-

δικό Σταθμό κάποια στιγμή, είπε! 

Να τα λέμε αυτά κύριε Γιώργο!

Ο συνταξιούχος κύριος Γιώργος  ρωτάει σε ήρεμο

τόνο τον πρωθυπουργό: «εγώ πώς θα ζήσω με 560
ευρώ;»
και ο πρωθυπουργός απαντά:«οι άλλοι σου κόψανε,
εγώ δεν σου έκοψα».
Εγώ σου αφαίρεσα! Σου αφαίρεσα από την ποσό-

στοση που επέβαλα στην ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη, από την αύξηση του ΦΠΑ, από την αύξηση

στην ενέργεια. Αλλά σύνταξη δεν σου έκοψα. 

Να τα λέμε αυτά κύριε Γιώργο.

Γαλλικές εκλογές: Ζήτω η Ευρώπη!!

O μικρός Μακρόν λοιπόν στην εξουσία. Μέσα σε ένα

χρόνο “έστησαν” ένα είδωλο κούφιο που θα εξυπηρε-

τήσει απολύτως τα συμφέροντα της Γερμανίας και

της Κομισιόν γενικότερα.

Απαρχή είναι η έξοδός τους από την πανηγυρική εκ-

δήλωση με τον ύμνο της χαράς (της Ε.Ε.) και όχι τον

εθνικό ύμνο της Γαλλίας· τη Μασαλιώτιδα!!

Σε ότι ακούγεται “εθνικό” οι δοτοί της Κομισιόν βγά-

ζουν μπιμπίκια... Γιατί μόνο καταργώντας τα έθνη θα

καταφέρουν να επιβάλουν την παγκοσμιοποίηση!!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Σε 30 χρόνια δεν θα

υπάρχουν ψάρια

στις θάλασσες!!

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της

WWF οι ωκεανοί μας εξαντλούνται από

ψάρια και οι δραματικές συνέπειες αναμέ-

νεται να φανούν πιο σύντομα από το ανα-

μενόμενο.

«Αν η σημερινή κατάσταση δεν βελτιωθεί
και οι όροι αλιείας δεν αλλάξουν τα αποθέ-
ματα όλων των ειδών που αλιεύονται σή-
μερα για τη διατροφή προβλέπεται να

καταρρεύσουν το 2048», αναφέρει η έκ-

θεση της WWF, με στοιχεία δέκα ετών.

Η βιομηχανία καταναλώνει περισσότερα

ψάρια από όσα οι θάλασσες μπορούν να

προσφέρουν και ο παγκόσμιος αλιευτικός

στόλος είναι 2-3 φορές μεγαλύτερος από

όσο μπορούν να υποστηρίξουν με βιώσιμο

τρόπο οι ωκεανοί!

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το 53% της

αλιείας του πλανήτη – μέρη όπου αλιεύον-

ται ψάρια – έχει αξιοποιηθεί πλήρως και το

32% βρίσκεται σε διαδικασία υπερεκμετάλ-

λευσης με πορεία προς εξάντ-

ληση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των

επιστημόνων από την υπεραλίευση

του τόνου, έχει απομείνει μόνο το

2,6% των ψαριών σε σχέση με τον

πληθυσμό τους πριν από μερικά

χρόνια. Οι ειδικοί προειδοποιούν

πως το είδος θα εξαφανιστεί μέσα

σε δύο χρόνια, επηρεάζοντας πα-

ράλληλα και άλλα θαλάσσια είδη

της αλυσίδας. Παράλληλα δεκά-

δες άλλα είδη απειλούνται καθώς

είναι παράπλευρες απώλειες της αλιείας

και ενώ ουσιαστικά δεν είναι στη λίστα των

επιθυμητών ψαριών, βρίσκονται παγιδευ-

μένα στα δίχτυα.

Ρομπότ

συναισθηματικής

συνομιλίας!!

Κινέζοι ερευνητές έχουν

κάνει πειράματα για δημιουρ-

γία  μηχανών ικανών για συ-

ζητήσεις με συναισθηματικό

περιεχόμενο. Έτσι ανέπτυξαν

ένα ρομπότ λογισμικού συ-

ναισθηματικής συνομιλίας, το

οποίο ονόμασαν (emotional

chatbot) ECM.

Το ECM, μπορεί να κάνει διά-

λογο με έναν άνθρωπο, δί-

νοντας απαντήσεις με

συναισθηματικό περιεχό-

μενο, χαρά, λύπη, αηδία...

Απώτερος στόχος είναι η δη-

μιουργία μηχανών όχι μόνο

με τεχνητή, αλλά και συναι-

σθηματική νοημοσύνη, που

θα καταλαβαίνουν τα ανθρώ-

πινα συναισθήματα και θα αν-

ταποκρίνονται με την

ανάλογη ενσυναίσθηση.  

Οι ερευνητές, με επικεφαλής

τον αναπληρωτή καθηγητή

Μίνλι Χουάνγκ του Τμήματος

Επιστήμης και Τεχνολογίας

Υπολογιστών του Πανεπιστη-

μίου Τσινγκούα του Πεκίνου,

σύμφωνα με τη βρετανική

«Guardian», όπως αναμεταδί-

δει το Αθηναϊκό Πρακτορείο

Ειδήσεων, ανέφεραν ότι το

61% των ανθρώπων που δο-

κίμασαν το νέο συναισθημα-

τικό chatbot, δήλωσαν πως το

προτιμούν σε σχέση με τα

ρομπότ λογισμικού που μι-

λούν με συναισθηματικά ου-

δέτερη γλώσσα!!

Το συναισθηματικό chatbot

βασίζεται σε έναν αλγόριθμο

«συναισθηματικής ταξινόμη-

σης», που έμαθε να διακρίνει

τα ξεχωριστά ανθρώπινα συ-

ναισθήματα, αφού αρχικά

ανέλυσε 23.000 αναρτήσεις

στο κινεζικό δίκτυο Weibo.

Το επόμενο βήμα θα είναι το

ρομπότ λογισμικού μόνο του

να νιώθει την ψυχική διάθεση

του ανθρώπου συνομιλητή

του και να αποφασίζει ποιό

συναίσθημα είναι το καταλ-

ληλότερο για κάθε περί-

σταση...

Βέβαια, ο Xουάνγκ, τόνισε

ότι πρέπει να αποφευχθεί ο

κίνδυνος το ρομπότ συνομι-

λίας να εξάψει κι άλλο τα αρ-

νητικά συναισθήματα ενός

ανθρώπου (επιθετικά, αυτο-

καταστροφικά κ.α.), γιατί θα

μπορούσε να έχει ολέθριες

συνέπειες.

Και φέρνει ως παράδειγμα

μία  περίπτωση που το ρομ-

πότ συνομιλίας Tay της Mi-

crosoft, το οποίο υποτίθεται

πως μάθαινε να συνομιλεί

μέσω Twitter αποσύρθηκε

άρον-άρον από τους δημιουρ-

γούς του, γιατί σε λιγότερο

από 24 ώρες που είχε «κυ-

κλοφορήσει» στο διαδίκτυο,

είχε μετατραπεί σε ναζιστή

υποστηρικτή της γενοκτο-

νίας!!

Σε σχολικό συγκρότημα ο μεγαλύτερος 

λαχανόκηπος στην Ελλάδα

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 εγκαινιάστηκε ο μεγαλύτερος σχολικός λαχανόκηπος στην

Ελλάδα έκτασης 300 τ.μ. στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου.

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των αρμόδιων υπουργείων,

της σχολικής κοινότητας και τη Δήμου Χαλανδρίου.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Πανελλήνιο Κέντρο

Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) και έχει ξεκινή-

σει εδώ και δύο χρόνια με άλλους λαχανόκη-

πους που έχει δημιουργήσει στην Αττική. Η

φιλοσοφία της  πορείας του ΠΑΚΟΕ, που λει-

τουργεί εδώ και 37 χρόνια, στοχεύει στην ου-

σιαστική, βιωματική δράση της μαθητικής και

σπουδάζουσας νεολαίας, για τη δημιουργία

πρωτογενούς παραγωγής, ώστε το αποτέλεσμα

της λειτουργίας του λαχανόκηπου να καλύπτει

σε ένα βαθμό τη διατροφή των παιδιών αυτών.

Μετά τον αγιασμό που έγινε στο χώρο  φύτευ-

σης των φυτών από τον πατέρα Λάμπρο Ανδρεάκη, τα παιδιά ξεκίνησαν να φυτεύουν τα

φυτά (μαρούλια, σαλάτα, ντοματιά, πιπεριά, κολοκυθιά, μελιτζάνα και αγγουριά). Το κάθε

παιδί φύτεψε τρία φυτά με το ονοματεπώνυμο του σε συγκεκριμένο ταμπελάκι. 

Την επόμενη βδομάδα το ΠΑΚΟΕ θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ενός ακόμα λαχανόκη-

που στο Αιγάλεω. 

Είναι μία πολύ καλή κίνηση, ιδιαίτερα μέσα στα σχολεία, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος

να συνειδητοποιήσουμε και ιδιαίτερα οι νέες γενιές ότι η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί

μοναδικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου.

Βέβαια αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν πρωτίστως οι κυβερνώντες, που κυνηγάει τον

ελεύθερο επαγγελματία και τον αγρότη με τη μεγαλύτερη φορολογία.

Σας πληρώνουμε να ζήσετε στη Bormida!

Η Bormida είναι ένα μικρό ορεινό χωριό της Λιγουρίας (περιφέρεια της βόρειας Ιτα-
λίας), οι κάτοικοί της σημέρα είναι 394 αλλά συνεχώς μειούμενος ο αριθμός. Έτσι ο
δήμαρχος Daniele Galliano αποφάσισε να προσφέρει χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ  σε
όποιον μετακομίσει -μόνιμα- εκεί. Επίσης θα έχει φθηνό ενοίκιο και επιδότηση ενοι-
κίου με 50 ευρώ μηνιαίως. 
Οπως αντιλαμβάνεστε έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση και υπήρξε ανταπόκριση
σε παγκόσμιο επίπεδο  (Ινδία, Βρετανία, Ουγγαρία κ.λπ.). 
“Η ζωή δεν έχει άγχος κυλάει ήρεμα”, λέει ο δήμαρχος. Το βασικό γι’ αυτόν ή αυτήν
που θα αποφασίσει να ζήσει στο Bormida είναι  να βρει κάποια δουλειά. Και οι εργα-
σίες που μπορεί να βρει είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία.
Ορεινά και όμορφα χωριά διαθέτει πάμπολα η Ελλάδα. Γεωργία και κτηνοτροφία επί-
σης. Ανθρώπους με ιδέες ως φαίνεται δεν διαθέτουμε...
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Το παρακάτω κείμενο μας το έστειλε μία ώριμη, γλυ-

κιά αναγνώστρια και το δημοσιεύουμε.

Ο τίτλος του είναι “Ο πολύτιμος χρόνος των ώριμων”
του Mario de Andrade ποιητή, συγγραφέα, δοκιμιο-

γράφο και μουσικολόγο από τη Βραζιλία.

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι
μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ’ ότι έχω
ζήσει έως τώρα...
Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σα-
κούλα καραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με
λαιμαργία, αλλά όταν παρατήρησε ότι του απέμειναν
λίγες, άρχισε να τις γεύεται με βαθιά απόλαυση!
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις
όπου συζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες
και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δεν θα
καταλήξει κανείς πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους αν-
θρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν
έχουν μεγαλώσει. 
Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες. 
Δεν θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις, όπου πα-
ρευλαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.
Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκό-
πους.
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμή-
σουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη
θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματά τους.
Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που
γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι άν-
θρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο... μετά
βίας για την επικεφαλίδα.
Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτ-
λους, τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή μου

βιάζεται... Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σα-
κούλα...
Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπό-
σταση. Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους. Που
δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. Που δεν θεω-
ρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους.
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Που υπερα-
σπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και που το
μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την
αλήθεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν
να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων...
Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της
ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με απαλά
αγγίγματα στην ψυχή.
Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση
που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.
Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέ-
λες που μου απομένουν...
Είμαι σίγουρος ότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες
απ’ όσες έχω ήδη φάει.
Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημέ-
νος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγα-
πημένους μου.
Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με κά-
ποιον τρόπο θα φτάσεις κι εσύ...»

O πολύτιμος χρόνος των ώριμων

Το δυσερμήνευτο 

μήνυμα από τη Γαλλία

Η πύρρειος νίκη Μακρόν

σηματοδοτεί την αρχή

του τέλους

Η Ευρώπη σε ρυθμούς πανηγυρικού

ντελίριο με μεγάλη μερίδα των «παγκο-

σμιοποιημένων» πολιτών της να δηλώ-

νουν τρισευτυχισμένοι για τη νίκη

Μακρόν στη Γαλλία.

Ένα όμως είναι σίγουρο. Δεν έχουν

μάθει να διαβάζουν τα μηνύματα που

στέλνει η βιασμένη από ψευτοδιλήμ-

ματα κάλπη. Όλοι οι εκφυλισμένοι κη-

φήνες του ξεφτισμένου ευρωπαϊκού

πολιτισμού συσπειρώθηκαν και πολέμη-

σαν λυσσωδώς την υποψηφιότητα της

αδιαμφισβήτητα Γαλλίδας πατριώτισ-

σας, της επίμονης στις θέσεις της, Μαρί

Λεπέν. 

Παρά τον πόλεμο που υπέστη, το 35%

που πήρε είναι αυθεντικό στο μήνυμα,

πως Ευρώπη χωρίς σύνορα και χωρίς

Έθνη δεν θα μπορέσει να υπάρξει

ΠΟΤΕ. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγο-

νός της μεγάλης - λόγω της απαξίωσης

Μακρόν – αποχής και του επίσης τερά-

στιου ποσοστού λευκών και άκυρων ψη-

φοδελτίων, όπου συναθροιστικά έφτα-

σαν το 36%, ποσοστό που είχε να

εμφανιστεί στη Γαλλία από τις αρχές

τις δεκαετίας του ’60.

Αν δεν είχε την Λεπέν απέναντι του ο

Μακρόν μετά βεβαιότητας δεν θα

έπιανε το ποσοστό, που έλαβε.

Ετερόκλητα στοιχεία, που δεν έχουν

καμιά σχέση με την πολιτική του, συνα-

σπίστηκαν για να διώξουν τάχα το φάν-

τασμα της ακροδεξιάς. Το μόνο που

πέτυχαν όμως, ήταν να αποδείξουν

στους λαούς της Ευρώπης πως κυβερ-

νώνται από όζουσα σαπίλα, που αν δεν

την αποτινάξουν από τους ώμους τους,

θα τους πνίξει και μάλιστα σύντομα.

Δεν είναι νίκη του Μακρόν αλλά ήττα

της παγκοσμιοποιημένης Ευρώπης με

το πιο χθαμαλό επίπεδο ηγετών από

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τα χει-

ρότερα γι αυτούς μπροστά τους.

Η Λεπέν περιμένει καρτερικά στην

γωνία για να γευθεί την νίκη των Εθνών

κρατών. Κι όταν συνειδητοποιήσουν οι

καθεύδοντες και ηθικά χρεοκοπημένοι

Ευρωπαίοι νοικοκυραίοι το τι πανηγύρι-

σαν την περασμένη Κυριακή, θα νιώ-

σουν βαθιά στο πετσί τους ότι τα

ανεπιθύμητα για όλους, προ των πυλών

... έπονται.

Όσο για εμάς εδώ στην Ελλάδα, η νίκη

του τέκνου του Οίκου Ρόθτσιλντ και

υπαρχηγού της Μέρκελ, Εμμανουέλ

Μακρόν συνάδει σε περισσότερους λα-

θρομετανάστες, περισσότερες ΜΚΟ να

θησαυρίζουν από τη λαθροπροσφυγική

λαίλαπα στη χώρα μας και διάπλατα

ανοιχτά σύνορα και με τις ευλογίες του

… Αλέξη!

Βασίλης Κασιμάτης

Eυχαριστήριο

H   Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας, ευχαριστεί από καρ-

διάς όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία της γιορτής της

Πρωτομαγιάς, στην  πλατεία  Πανοράματος  Βούλας.

Πρωτίστως τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για

την πολύτιμη στήριξή του, τους αδελφούς Σπύρο και

Μάκη  Καραβιώτη  και την ορχήστρα τους για την υπέ-

ροχη, πολύωρη, μουσική  προσφορά τους, τους σπου-

δαίους φίλους - γονείς Πανοραμιστές,  που με τα

ευρηματικά  παιχνίδια τους απασχόλησαν  και διασκέ-

δασαν τα μικρά και μεγάλα  παιδιά  απαγορεύοντάς

τους να πλήξουν!!!! 

Τις κυρίες του Οδηγισμού με την προσφορά  των  υπέ-

ροχων σπιτικών γλυκών τους.

Και τέλος ευχαριστούμε όλους εσάς τους φίλους συμ-

μετέχοντες, που με το μπρίο και το κέφι σας, βοηθή-

σατε να γίνει αυτή η   Πρωτομαγιά  ξεχωριστή!

Οφείλουμε όμως  ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους

φίλους  χορηγούς  για την προσφορά τους  καθώς   και

στους  φίλους εθελοντές, που δούλεψαν από πολύ

πρωί σαν γνήσιοι επαγγελματίες,  αγόγγυστα  για την

εξυπηρέτηση όλων μας.

Υπογραφές για τη Λαϊκή

Αγορά Βούλας

Απανωτά τηλεφωνήματα καταναλωτών με παράπονα για

τη Λαϊκή αγορά της Βούλας που γίνεται κάθε Πέμπτη στην

οδό Μεταξά.

Η στενότητα της οδού και η έλλειψη χώρων στάθμευσης

στους γύρω δρόμους δημιουργεί τεράστια προβλήματα και

για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή, αλλά και για

δημότες που θέλουν να πάνε να ψωνίσουν, αλλά δεν μπο-

ρούν να σταθμεύσουν.

Αφού είδαν ότι οι παραινέσεις τους δεν ακούγονται απο-

φάσισαν να συγκεντρώσουν όγκο υπογραφών. 

Ετσι, όπως μας ενημέρωσαν συγκεντρώνουν υπογραφές

για να φύγει η λαϊκή από την οδό Μεταξά.
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Οι εμπλεκόμενες αρμοδιότητες αφήνουν το
νερό να τρέχει στη Βούλα

Το πολύτιμο αγαθό - το νερό - τρέχει εδώ και πολλές ημέρες στην οδό  Βασ. Παύ-

λου, όπου έχει σπάσει κάποιος σωλήνας της ΕΥΔΑΠ.

Από τη στροφή της οδού, στην πάνω είσοδο του Ασκληπιείου νοσοκομείου, είναι

πλημμυρισμένος ο δρόμος και το νερό κατηφορίζει όλη τη διαδρομή και στρίβει

μπαίνοντας στην οδό Παπανδρέου!

Μιλάμε για κυβικά...

Οι αρμοδιότητες όμως εμπλέκονται! Η ΕΥΔΑΠ απαντά στα τηλεφωνήματα των

πολιτών, ότι πρέπει να κοπεί ο ευκάληπτος για να μπορέσουν να σκάψουν για να

βρουν το σωλήνα.

Ο Δήμος 3Β είναι ο αρμόδιος που πρέπει να κόψει το δέντρο. Και το νερό τρέχει... 

Ο πήδακας του νερού όμως είναι ξεκάθαρα μπροστά από το δέντρο, πάνω στο

πεζοδρόμιο, αλλά μάλλον δεν θα έχει πάει κανείς να κάνει αυτοψία...

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου - μικρών και μεγάλων -

πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της παιδικής χαράς, 

διεθνών προδιαγραφών, στην πλατεία Καραϊσκάκη στην

άνω Γλυφάδα, που είναι μία από τις πλέον λειτουργικές και

φιλικές για παιδιά κάθε ηλικίας.

Ο νέος, σύγχρονος παιδότοπος διαθέτει δάπεδο ασφαλείας

και τεχνικό χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας με αυτόματο πό-

τισμα, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα ελήφθη ώστε να τοποθετη-

θούν παιχνίδια κατάλληλα για χρήση από ΑΜΕΑ. Στο κέν-

τρο της παιδικής χαράς τοποθετήθηκε μια μεγάλη καστρο-

πολιτεία, ενώ γύρω από αυτή φυτεύτηκαν δάφνες

απόλλωνος και διάφορα εποχιακά φυτά και μπήκαν σύγ-

χρονα και ασφαλή παιχνίδια, με χαρακτηριστικό το λεγό-

μενο «τελεφερίκ» - ακόμα και σπιτάκια των χόμπιτ! 

Σε όλη την πλατεία ο Δήμος Γλυφάδας προσφέρει πλέον

δωρεάν ασύρματο δίκτυο (wi-fi).

Η πρότυπη παιδική χαρά της πλατείας Καραϊσκάκη εκτεί-

νεται σε τρία στρέμματα περίπου και διαθέτει συν τοις άλ-

λοις καθιστικό χώρο για γονείς και παιδιά, αμμοδόχο για να

παίζουν τα παιδιά, καινούργια πέργκολα, ένα πρωτότυπο

σιντριβάνι, ενώ έχει αναβαθμιστεί όλος ο φωτισμός, με 

οικολογικές λάμπες. Παράλληλα, διαμορφώθηκε ο περιβάλ-

λων χώρος και έγινε ολική ανάπλαση του πεζοδρομίου 

μεταξύ της παιδικής χαράς και του Ιερού Ναού.

«Σήμερα η πλατεία μας απέκτησε και πάλι ζωή», δήλωσε

κατά την τελετή των εγκαινίων ο Δήμαρχος Γλυφάδας,

Γιώργος Παπανικολάου. «Τα χαμόγελα και η χαρά των παι-
διών και των οικογενειών τους είναι η πιο μεγάλη αντα-
μοιβή για όλες τις αγωνίες μας, για κάθε προσπάθειά μας.
Η ανταπόκριση χιλιάδων συμπολιτών μας και σήμερα, μας
δίνει κουράγιο και πάνω από όλα μας γεμίζει ευθύνη για τη
συνέχεια».

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

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

80%)  μόλυνσης του κλιματιστικού και  εκεί επικεντρώνουμε τον σχολαστικό

καθαρισμό του, πλένοντάς το κατά τη διάρκεια της συντήρησης.

Θεόδωρος Β. Τριανταφυλλόπουλος - Αδειούχος ψυκτικός μηχανικός

Διός 12 Βούλα, Τηλ. 210 9659833 -6932 669777

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

Εγκαίνια παιδικής χαράς στην πλατεία Καραϊσκάκη



Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM
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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.

Ρομποτική με το 

2ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας

Η ομάδα Ρομποτικής του 2ου Δημοτι-

κού Σχολείου Βούλας διαγωνίστηκε

στον παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό

ρομποτικής “First Lego League World

Festival Championship”, στο St Louis

(26-27.4), ανάμεσα σε 108 ομάδες

από όλο τον κόσμο. 

Είναι πολύ σημαντική παρουσία για τα

παιδιά της Βούλας, αλλά και της Ελ-

λάδας γενικότερα αν λάβουμε υπόψη

μας ότι η χώρα εκπροσωπήθηκε

από 2 μόλις ομάδες!   

Η ομάδα Ρομποτικής του 2ου Δη-

μοτικού σχολείου Βούλας, διακρί-

θηκε στην κατηγορία "Σχεδιασμός

Ρομπότ". 

Γνα να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε

στο διαγωνισμό χρειάστηκαν τη βοή-

θεια χορηγών, οι οποίοι ανταποκρίθη-

καν, όπως η οικογένεια Δόγκα, η

εταιρεία ΑΙΓΕΑΣ του Αθ. Μαρτίνου και

η εταιρεία Goldenport Shipmanagement.
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«Ὅσα νεμεσᾷς τῷ πλησίον, αὐτός μή ποίει».
«Ἀσφαλές τό γενόμενον, Ἀσαφές τό μέλλον».
«Καιρόν γνῶθι».

(Ιωάννης Στοβαίος, 3ος μ.Χ., “Ανθολόγιον”, βιβλίο Γ’, 1, 172).

(= για όσα αγανακτείς / οργίζεσαι για τον διπλανό σου,
μην τα κάνεις ο ίδιος).
(= σίγουρο είναι ό,τι έγινε, το μέλλον είναι άδηλο).
(= να ζυγιάζεις τις περιστάσεις).

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Θαλής δεν ήταν ένας άνθρωπος αποτραβηγμένος κοι-

νωνικά σε μια ελιτίστικη απομόνωση. Ζούσε μέσα στην

κοινωνία της Μιλήτου ως ενεργό και δραστήριο μέλος

της και η ηθική του φιλοσοφία ήταν κοινωνικά πρακτική

και εποικοδομητική. Πρέσβευε μια ζωή με αρχές και κα-

νόνες και ήταν περήφανος για την καταγωγή του. Δια-

κρινόταν για την πολιτική του οξυδέρκεια, τη

διορατικότητα, τη σωφροσύνη, τις έμπρακτες δημοκρα-

τικές του πεποιθήσεις και τη φιλοπατρία του.

«Ἐπί τούτῳ Θαλῆς ἔφη -κρατίστην εἶναι δηµο-
κρατίαν τήν µήτε πλουσίους ἄγαν µήτε πένητας
ἔχουσαν πολίτας». 

(Πλούταρχος, 50-120, “Συμπόσιον των επτά σοφών”, 154e, 6).

(= αμέσως μετά ο Θαλής είπε - η καλύτερη δημοκρατία
είναι - εκείνη που δεν έχει ούτε πολύ πλούσιους ούτε
πολύ φτωχούς πολίτες).

«Δοκεῖ δέ καί ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἄριστα βεβου-
λεῦσθαι. Κροίσου γοῦν πέµψαντος πρός Μιλη-
σίους ἐπί συµµαχίᾳ ἐκώλυσεν· ὅπερ Κύρου
κρατήσαντος ἔσωσε τήν πόλιν».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α, 25).

(= αλλά και στα πολιτικά ζητήματα ο Θαλής υπήρξε άρι-
στος σύμβουλος. Όταν π.χ. ο Κροίσος ζήτησε από τους
Μιλησίους να κάνουν συμμαχία, αυτός τους απέτρεψε·
πράγμα που είχε ως συνέπεια να σωθεί η πόλη, γιατί νί-
κησε ο Κύρος).

«Χρηστή (γνώµη) δέ καί πρίν ἤ διαφθαρῆναι
Ἰωνίην Θάλεω ἀνδρός Μιλησίου ἐγένετο, τά
ἀνέκαθεν γένος ἐόντος Φοίνικος*, ὅς ἐκέλευε ἕν
βουλευτήριον Ἴωνας ἐκτῆσθαι, τό δέ εἶναι ἐν
Τέῳ (Τέων γάρ µέσον εἶναι Ἰωνίης), τάς δέ
ἄλλας πόλεις οἰκεοµένας µηδέν ἧσσον νοµίζε-
σθαι κατά περ εἰ δῆµοι εἶεν. Οὗτοι µέν δή σφι
γνώµας τοιάσδε ἀπεδέξαντο».

(Ηρόδοτος, 484-425, ΙΣΤΟΡΙΑ Α’, 170).

(= ωφέλιμη επίσης γνώμη ήταν και εκείνη που έδωσε ο

Θαλής ο Μιλήσιος λίγο προτού υποδουλωθεί η Ιωνία, ο
οποίος καταγόταν αρχικά από τον Φοίνικα. Ο Θαλής συ-
νεβούλευσε τους Ίωνες να συστήσουν ένα κοινό βου-
λευτήριο, του οποίου η έδρα να είναι στην Τέω (γιατί η
Τέως βρίσκεται στο κέντρο της Ιωνίας) και οι υπόλοιπες
πόλεις να μην παύσουν να κατοικούνται και να διοικούν-
ται ως να ήταν δήμοι. Τέτοιες συμβουλές έδωσαν αυτοί
- Βίας ο Πριηνεύς και Θαλής ο Μιλήσιος - στους Ίωνες).

«ὡς δὲ ἀπίκετο ἐπὶ τὸν Ἅλυν ποταµὸν ὁ
Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς µὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ
τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, ὡς
δὲ ὁ πολλὸς λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὁ Μιλή-
σιος διεβίβασε. ἀπορέοντος γὰρ Κροίσου ὅκως
οἱ διαβήσεται τὸν ποταµὸν ὁ στρατός (οὐ γὰρ
δὴ εἶναί κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γεφύρας
ταύτας), λέγεται παρεόντα τὸν Θαλῆν ἐν τῷ
στρατοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταµὸν ἐξ
ἀριστερῆς χειρὸς ῥέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δε-
ξιῆς ῥέειν, ποιῆσαι δὲ ὧδε· ἄνωθεν τοῦ στρα-
τοπέδου ἀρξάµενον διώρυχα βαθέαν ὀρύσσειν,
ἄγοντα µηνοειδέα, ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον
ἱδρυµένον κατὰ νώτου λάβοι ταύτῃ κατὰ τὴν
διώρυχα ἐκτραπόµενος ἐκ τῶν ἀρχαίων ῥεέ-
θρων καὶ αὖτις παραµειβόµενος τὸ στρατόπε-
δον, ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι, ὥστε ἐπείτε καὶ
ἐσχίσθη τάχιστα ὁ ποταµός, ἀµφοτέρῃ δια-
βατὸς ἐγένετο».

(Ηρόδοτος, 484-425, ΙΣΤΟΡΙΑ Α’, 75).

(= Άμα έφτασε ο Κροίσος στον Άλυ ποταμό, αποκεί και
πέρα, όπως εγώ υποστηρίζω, πέρασε το στρατό του από
τα γεφύρια που υπήρχαν· όπως όμως λένε οι περισσότε-
ροι Έλληνες, ο Θαλής ο Μιλήσιος τού πέρασε το στρατό.
Ενώ δηλαδή ο Κροίσος βρισκόταν σε αμηχανία πώς θα
περάσει ο στρατός του το ποτάμι (γιατί την εποχή αυτή,
λεν, δεν υπήρχαν αυτές οι γέφυρες), ο Θαλής ο Μιλήσιος,
που ήταν λέει στο στρατόπεδο, κατόρθωσε για χάρη του
Κροίσου, ώστε το ποτάμι που έτρεχε από τα αριστερά του
στρατού να τρέχει και από τα δεξιά του - και να πώς το
κατόρθωσε:  αρχίζοντας από ένα μέρος που βρισκόταν
πιο πάνω από το στρατόπεδο, έσκαψε μια βαθιά διώρυγα
και την έκανε σε σχήμα ημισέληνου, έτσι που ο ποταμός
εκτρεπόμενος από την παλιά του κοίτη να κυκλώσει από
πίσω το στρατόπεδο, κι ύστερα παρακάμπτοντάς το να
χύνεται και πάλι στην παλιά του κοίτη· αποτέλεσμα: μόλις
χωρίστηκε ο ποταμός στα δύο, έγινε και στα δύο του πα-
ρακλάδια διαβατός.

ΣΧΟΛΙΟ: “αβρόχοις ποσί” φράση που χρησιμοποιείται

σήμερα κατά κόρον, όταν θέλουμε να πετύχουμε κάτι

χωρίς κόπο, ταλαιπωρία και δυσκολία. Η φράση αναφέ-

ρεται σε ένα ιστορικό γεγονός που περιγράφεται από

τον Ηρόδοτο και όχι στην υπερφυσική αφήγηση της διά-

βασης της Ερυθράς Θάλασσας, ύστερα από διάνοιξη

των υδάτων της, όπως υποστηρίζουν κυκλοφορούμενα

ανθελληνικά λεξικά.

ΓΑΜΟΣ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΗΣ

«ἔνιοι δέ καί γῆµαι αὐτόν καί Κύβισθον υἱόν
ἔχειν· οἱ δέ ἄγαµον µεῖναι, τῆς δέ ἀδελφῆς τόν

υἱόν θέσθαι. Ὅτε καί ἐρωτηθέντα διά τί οὐ τε-
κνοποιεῖ, διά φιλοτεκνίαν εἰπεῖν. Καί λέγουσι
ὅτι τῆς µητρός ἀναγκαζούσης αὐτόν γῆµαι ἔλε-
γεν, “οὐδέπω καιρός”. Εἶτα, ἐπειδή παρήβησεν
ἐγκειµένης, εἰπεῖν, “oὐκέτι καιρός”».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α, 26)

(= μερικοί υποστηρίζουν πως νυμφεύθηκε και απέκτησε
και γιο, τον Κύβισθο· άλλοι πως έμεινε άγαμος και πως
υιοθέτησε τον γιο της αδελφής του. Και όταν τον ρώτη-
σαν, γιατί δεν νυμφεύεται να κάνει παιδιά, απάντησε,
γιατί αγαπάει τα παιδιά - ήτοι δεν ήθελε να τα βλέπει να
βασανίζονται από πείνα, δυστυχία, αρρώστιες κ.λπ. - και
όταν τον πίεζε η μητέρα του να νυμφευτεί, έλεγε “πως
δεν ήρθε ακόμη ο καιρός”. Κι όταν άρχιζε πια να γερνάει,
απαντούσε “τώρα πια ο καιρός πέρασε”».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΘΑΛΗ ΣΤΗ ΜΙΛΗΤΟ

Όταν ο Σόλων επισκέφθηκε τον Θαλή στη Μίλητο θαύ-

μασε «ὅτι γάµου καί παιδοποιΐας τό παράπαν
ἠµέληκε», σ’ αυτόν ο Θαλής απάντησε: ταῦτά σοι
φάναι, ὦ Σόλων, ἐµέ γάµου καί παιδοποιΐας ἀφί-
στησιν, ἅ καί σέ κατερείπει τόν ἐρρωµενέστατον»
(Πλούταρχος, 50-120, “ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ”, “ΣΟΛΩΝ”, 6)

(= αυτά είναι, Σόλων, που με απομακρύνουν από το γάμο
και από την απόκτηση τέκνων, και σένα τον ίδιον, που
έχεις ισχυρότατο χαρακτήρα, σε καθιστούν ερείπιο). 
Σημειωτέον πως ο Θαλής είχε αναγγείλει στο Σόλωνα

τον ψεύτικο θάνατο του γιού του για να δει τις αντιδρά-

σεις του, και αυτός ξέσπασε σε λυγμούς χτυπώντας το

κεφάλι του.

ΔΙΑΘΗΚΗ - ΕΚΔΗΜΙΑ - ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ

Λίγο πριν πεθάνει ο σοφός Θαλής παρήγγειλε η σορός

του να εναποτεθεί σε ένα ερημικό μέρος της Μιλησίας

γης προαναγγέλοντας πως ο χώρος αυτός ήθελε αποβεί

μετά από καιρό η Αγορά των Μιλησίων.

Απεβίωσε σε προχωρημένη ηλικία (78 ή 90 ετών) παρα-

κολουθώντας αθλητικούς αγώνες, λόγω του καύσωνα,

της δίψας, της εξάντλησης και των γηρατειών. Οι Μιλή-

σιοι χάραξαν στον τάφο του δύο λαμπρούς στίχους: «ἦ
ὀλίγον τόδε σῆµα, τό δέ κλέος οὐρανόµηκες, τοῦ
πολυφροντίστου τοῦτο Θάλητος ὅρη», (Διογένης

Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο Α, 39) (= σ’ αυτόν
τον στενόχωρο τάφο κείται ο στοχαστικότατος Θαλής,
όμως η δόξα του φτάνει μέχρι τον ουρανό).

Η Μίλητος ανήγειρε προς τιμήν του ανδριάντα με την πα-

ρακάτω επιγραφή: «Τόνδε Θαλῆν Μίλητος Ἰάς θρέ-
ψασ᾽ἀνέδειξεν ἀστρολόγον πάντων πρεσβύτατον
σοφίῃ», (Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο

Α, 34) [= αυτός εδώ ο Θαλής από την Ιωνική Μίλητο αναδεί-

χτηκε ο σοφότερος αστρονόμος απ’ όλους[.

Ο Θαλής ήταν ο πρώτος Φιλόσοφος, που προσπάθησε

να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα με επιστημονικό

τρόπο, δηλαδή με παρατήρηση και απόδειξη εστιάζον-

τας σε μια υλική πρώτη αρχή και εγκαταλείποντας τις

κυρίαρχες μέχρι τότε θεολογικές ερμηνείες.

―――――
* Ἀφυσιολογία = έλλειψη γνώσης και εμπειρίας της φυσικής φι-

λοσοφίας.

* Ἀµπελοφιλοσοφία = ψευτοφιλοσοφία, επίδειξη πνεύματος

χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

* Φοίνικας = γιος του Βοιωτού Αγήνορος (αντρειωμένου) και της

Τηλεφάσσης (τηλεφεγγοβολούσας), αδελφός του Κάδμου, του Κί-

λικος, του Θάσου και της Ευρώπης.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φυσικοφιλοσοφίας,

ἄρχεσθαι &
Ἀφυσιολογίας* 

Ἀµπελοφιλοσοφίας*
παύεσθαι

ΘΑΛΗΣ, ΕΞΑΜΥΟΥ

ΜΙΛΗΣΙΟΣ 640/624 - 546

«Φίλει τήν Παιδείαν, Σωφρο-
σύνην, Φρόνησιν, Ἀλήθειαν,
Πίστιν, Ἐμπειρίαν, Ἐπιδεξιό-
τητα, Ἑταιρείαν, Ἐπιμέ-
λειαν, Οἰκονομίαν, Τέχνην,
Εὐσέβειαν».
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Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την

ανάπτυξη της οικονομίας, προφανώς δεν περιλαμβάνονται οι

ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορε-

τικά η πρόβλεψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών τους

εισφορών, η οποία αναμένεται να ισχύσει από το 2019 και που

ανεβάζει το ύψος τους σε δυσθεώρητα επίπεδα. Ουσιαστικά

μιλάμε για δήμευση εισοδήματος και έμμεση προτροπή προς

όλους εκείνους που προσπαθούν να επιβιώσουν στις αντίξοες

συνθήκες που επικρατούν από την εμφάνιση της κρίσης, να

σταματήσουν να επιχειρούν.

Η σαφέστατα αρνητική εξέλιξη πάνω σε ένα θέμα που σχετί-

ζεται με το παρόν και το μέλλον χιλιάδων επαγγελματιών, δεί-

χνει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε από την

πρώτη στιγμή το πρόβλημα της διάσωσης του Ασφαλιστικού

μας και των Ταμείων. Και παράλληλα αποδεικνύει ότι συνεχί-

ζεται η αδιέξοδη τακτική να διορθώνουμε το λάθος με άλλο

λάθος.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας είχε επισημάνει

από την πρώτη στιγμή ότι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζον-

ται οι εισφορές αλλά κυρίως η υπέρογκη αύξηση τους, σε

καμία περίπτωση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Αντίθετα

θα το έκανε χειρότερο, κάτι που ήδη φαίνεται από τις εξελί-

ξεις. Κατά χιλιάδες οι ελεύθεροι επαγγελματίες έσπευσαν το

προηγούμενο διάστημα να κλείσουν «μπλοκάκια» κι επιχειρή-

σεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Οργιάζει

όμως πλέον η αδήλωτη εργασία και ταυτόχρονα προκαλείται

μία τεράστια «τρύπα» στα δημοσιονομικά των Ταμείων. Και

όταν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν τα απαιτούμενα έσοδα,

τότε οι μειώσεις των συντάξεων είναι μονόδρομος. Το επίπεδο

διαβίωσης των πολιτών συρρικνώνεται, οι καταναλωτές που

στηρίζουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις περιορίζονται κι άλλο,

οι τζίροι μειώνονται συνεχώς, ακολουθούν απολύσεις εργα-

ζομένων και τελικά «λουκέτα». Δηλαδή έχουμε μπει για τα

καλά σε έναν φαύλο κύκλο και απορώ πως δεν το καταλαβαί-

νουν ορισμένοι.

Σέβομαι απόλυτα και κατανοώ πλήρως τη δύσκολη θέση στην

οποία βρέθηκε η κυβέρνηση από τις παράλογες απαιτήσεις

των δανειστών. Όμως δεν δικαιολογείται η εμμονή να πλήτ-

τονται μόνο ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, σε σημείο

μάλιστα που να απειλούνται με ολοκληρωτική εξόντωση.

Η μοναδική λύση που υπάρχει είναι να γίνει άμεσα επαναπροσ-

διορισμός του ασφαλιστικού μας και να ληφθούν σοβαρά

υπόψη οι αρνητικές συνέπειες των όσων έχουν γίνει έως

τώρα. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και συνολικά η Κυ-

βέρνηση, οφείλουν να πάρουν καίριες αποφάσεις που από τη

μία να δίνουν προοπτική επιβίωσης σε όλους τους ελεύθερους

επαγγελματίες που έχουν βρεθεί αναίτια στο στόχαστρο και

από την άλλη να περάσουν το μήνυμα ότι όντως ενδιαφέρον-

ται για την κοινωνική ισότητα. Επειδή όλα γίνονται στο βωμό

της αύξησης των δημοσίων εσόδων, απαι-

τείται εδώ και τώρα διεύρυνση της φορο-

λογικής βάσης, πάταξη της

φοροδιαφυγής και ουσιαστικές ρυθμίσεις

για την αποπληρωμή των οφειλομένων

προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να μει-

ωθεί το κενό που καταγράφεται. Η στό-

χευση πρέπει να είναι προς την αύξηση

της απασχόλησης, καθώς μόνον έτσι θα πάρουν «ανάσα» τα

Ταμεία. Όσο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που θα στηρίζουν το

ασφαλιστικό σύστημα από τις καταβαλλόμενες εισφορές,

τόσο θα μεγαλώνει η «τρύπα». Και τις θέσεις εργασίας μπορεί

να τις εξασφαλίσει μόνο η τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η επιβίωση όσων υφιστάμε-

νων έχουν ξεκάθαρο πλάνο βιωσιμότητας, η επένδυση στην

καινοτομία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πολλές φορές διατυπω-

μένο από το Ε.Ε.Α.

Ο μεγάλος εργοδότης που άκουγε στο όνομα «Δημόσιο» και

που ικανοποιούσε τις πελατειακές ανάγκες των εκάστοτε κυ-

βερνήσεων, μας τελείωσε. Η οικονομία πρέπει πλέον να στη-

ριχθεί σε υγιείς επιχειρηματικές προσπάθειες που θα έχουν

προοπτικές ανάπτυξης, δυνατότητες αύξησης της απασχόλη-

σης και που θα συμπαρασύρουν γενικότερα την οικονομία μας.

Η αγορά δεν αντέχει άλλη ύφεση ή καθυστερήσεις. Ζητάμε το

αυτονόητο. Να πρυτανεύσει η κοινή λογική και να σταματήσει

το «κυνήγι μαγισσών».

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

«Μεθοδεύεται η καταστροφή

των ελεύθερων επαγγελματιών»

«…να μη με κρύβεις…»

Στις 5 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Π.Π.Α πραγματοποιήθηκε, ανοιχτή στο κοινό,

η Γενική Πρόβα της Ειδικής  Χορωδίας του Δήμου Γλυφάδας, εν όψει της σχετικής συ-

ναυλίας με τίτλο «…να μη με κρύβεις…». 

Στην κατάμεστη αίθουσα τα παιδιά της  Ειδικής Μουσικής ομάδας, υπό την επιμέλεια και

διδασκαλία του Αλέξανδρου Καλοχριστιανάκη, τραγούδησαν τραγούδια των, Μ. Χατζιδάκι,

Μ. Λοϊζου, Γ. Μαρκόπουλου, Άκη Πάνου, Κώστα Χατζή, Δ. Σαββόπουλου και πλήθος

άλλων συνθετών του καλού ελληνικού τραγουδιού. Το εύηχο, έμψυχο, ενδιαφέρον και

πρωτότυπο αποτέλεσμα συνεπήρε και συγκίνησε τους θεατές-ακροατές.  

…..Και επειδή η ιδιαιτερότητα είναι υπεράνω εντοπιότητας, κάθε ενδιαφερόμενος (ΑμΕΑ)

για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ειδικής Μουσικής και Χορωδίας, μπορεί να δηλώσει συμ-

μετοχή στα τηλέφωνα : 210 8943800 και 6939832652 

Άλλη μια  εκδρομή του συλλόγου Ευρυάλη Βούλας (6 & 7 Μαη 2017) δεν χρειάζονται

πολλά λόγια, ειναι πολλά τα σημεία αναφοράς από μόνα τους!

Η Έφη Γαβριλάκη, αφηγείται: Την πρώτη ημέρα επισκεφθήκαμε την Βυτίνα και το λαογρα-

φικό της μουσείο, την Δημητσάνα και το μουσείο υδροκίνησης (ξεναγηθήκαμε στον νερό-

μυλο, στο βυρσοδεψείο και  στον μπαρουτόμυλο και παρακολουθήσαμε προβολή video),

τα Λαγκάδια όπου γευματίσαμε στα 900 μ. υψόμετρο με υπέροχη θέα  και καταλήξαμε

στην Κλειτορία για διανυκτέρευση.

Την Κυριακή είχαμε ξενάγηση στο Σπήλαιο λιμνών, στα Καλάβρυτα, την Αγ. Λαύρα και το

Μέγα Σπήλαιο. Πιό γεμάτη εκδρομή, δεν γίνεται. Κοντινές ευτυχώς οι ενδιάμεσες διαδρο-

μές, ανάμεσα στα καταπράσινα ελατοδάση του Χελμού. Πολλά όμως τα αξιοθέατα και τα

μνημεία και σημαντική η ιστορία τους. Οσοι είχαμε επισκεφθεί αυτά τα μέρη πριν χρόνια,

εκπλαγήκαμε ευχάριστα απο την ανάπτυξη και τον εξωραϊσμό τους. 

Οι ιστορικές μνήμες που στηρίζουν τις αξίες μας, είναι σήμερα αναγκαίες περισσότερο

απο ποτέ. Στεκόμαστε ευλαβικά σ’ αυτούς που χάθηκαν, για να μη χαθούμε κι εμείς! 

Τι να περιγράψει κανείς για το Σπήλαιο Λιμνών με την απίστευτη ομορφιά ή για το μνημείο

στα Καλάβρυτα! Κρατάμε ενθύμια της εξόρμησης μας και κρατάμε στην ψυχή μας την ευ-

χαρίστηση και  την συγκίνηση. Την οργάνωση είχε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημ. Ζησι-

μόπουλος,  μιάς και είναι και ο τόπος καταγωγής του. 

Ενα διήμερο με την “Ευρυάλη” Βούλας
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Ποιοι κρύβονται πίσω απ’ το φιάσκο των Κυριακών

Ήταν 8 Νοεμβρίου του 2013 όταν πρωτοπαρουσίασα

στην τηλεοπτική μου εκπομπή το ποιος κρύβεται πίσω

από το σκοτεινό «άνοιγμα» των καταστημάτων τις Κυ-

ριακές. Καλεσμένος μου τότε στο πάνελ ο πρόεδρος της

ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρη-

ματικότητας) Βασίλης Κορκίδης ο οποίος μας αποκά-

λυψε ότι πίσω από την μεθοδευμένη αυτή πρακτική εις

βάρος του Έλληνα εμπόρου βρίσκονται ξεκάθαρα τα

μεγάλα συμφέροντα (εγχώρια και ξένα), τα μεγάλα

Malls.

Και το “ανήλιαγο” αυτό μέτρο που τσακίζει πραγματικά

όλο τον μικρομεσαίο εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο

θέσπισε η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά (Ν.Δ.).

Στην ίδια όμως γραμμή και η υποτιθέμενη αριστερή κυ-

βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Καθίσταται σαφές ότι δεν είμαστε «επί παντός επιστη-

τού» κατά του «μεγάλου κεφαλαίου», αλλά όταν προ-

κύπτουν μέτρα τα οποία πλήττουν θανάσιμα τη

ραχοκοκαλιά της εθνικής μας οικονομίας, αυτά (σε καιρό

πολέμου όπως τώρα) κρίνονται και καταδικάζονται ως

πράξεις εθνικής προδοσίας. Και σε αυτή τη προδοσία,

ως γνήσιοι συνέταιροι των πολυεθνικών ιδιοκτητών των

μεγάλων εμπορικών κέντρων (MALLS), το ΣΥΡΙΖΑ και η

Ν.Δ.!

Πιο συγκεκριμένα και όπως από εκείνη την εκπομπή μου

στις 8/11/13 ξεκάθαρα τονίσαμε με το κ. Κορκίδη, το

μέτρο αυτό εξυπηρετεί πρωτίστως το «Εκπτωτικό

Χωριό» McArthur-Glen στα Σπάτα και κατ’ επέκταση τα

υπόλοιπα μεγάλα Malls κυρίως της πρωτευούσης.

Κι όμως αυτοί… το χαβά τους!

Το «Εκπτωτικό Χωριό» McArthur-Glen ξεκίνησε το 2011,

μεσούσης της εθνικής οικονομικής αλλά και … ανθρω-

πιστικής μας κρίσης. Όμως οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες του

δεν έδειξαν να κόπτονται για την κρίση ούτε να επιδει-

κνύουν φειδώ στα έξοδα, αφού όλα ήταν προσυμφωνη-

μένα, «κάτω απ’ το τραπέζι»!

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να τονίσουμε ότι η Ελληνική πο-

λιτεία παραχώρησε γονυπετής ό,τι οι κ.κ. McArthur και

Glen εζήτησαν. Κι αυτό διότι όταν αποφασίστηκε να στη-

θεί το «Εκπτωτικό χωριό» στο συγκεκριμένο σημείο στα

Σπάτα, από εκεί τότε πέρναγαν μόνο λύκοι και αρκού-

δες. Ξαφνικά και προς «εξυπηρέτηση μιας και μόνο επι-
χείρησης», «πέρασαν» ηλεκτρικές γίγα-εγκαταστάσεις

με σταθμούς και υποσταθμούς παρακαλώ, ύδρευση,

αποχετευτικό, 2 έξοδοι στην Αττική Οδό, επέκταση

όλων των συγκοινωνιακών συστημάτων, ασφαλτοστρώ-

σεις, σηματοδότες, σημάνσεις και έναν κάρο άλλες

«εξυπηρετήσεις» - ειδικά για το «Χωριό» - σε βαθμό σο-

καριστικού σκανδάλου. Σε αντιδιαστολή αν ένας μικρο-

μεσαίος Έλληνας σκεφτεί να στήσει μια επιχείρηση και

έχει την ανάγκη των αυτονόητων και βασικών υπηρε-

σιών του κράτους, ακόμα και γι’ αυτά που δικαιούται και

πληρώνει, το μόνο που θα λάβει είναι η γνωστή και πε-

ριώνυμη πλήρης κρατική απαξίωση. Δύο μέτρα και δύο

σταθμά! Κοντολογίς, ας πήγαινε ο οποιοσδήποτε μικρο-

μεσαίος Έλληνας έμπορας να ανοίξει τότε (ή τώρα) κα-

τάστημα στην περιοχή εκείνη… παρέα με τους λύκους

και τις αρκούδες θα έκανε ακόμα.

Στην πορεία όμως και παρότι οι κυβερνώντες κατέβαλ-

λαν υπερβάλλοντα ζήλο ώστε να εξυπηρετηθούν τα

μάλα οι McArthur-Glen, διαφάνηκε ότι ο Αθηναίος κατα-

ναλωτής δεν στήριξε ως είχαν αρχικά υπολογίσει (και

αναλογούντος «ταΐσει»!), λόγω της μεγάλης απόστα-

σης. Τις καθημερινές το mall φάνταζε «φάντασμα» -

σχεδόν άδειο - ενώ τις Κυριακές γέμιζε λόγω του

ωραίου περιβάλλοντος και των παιδικών πάρκων αλλά

με … κλειστά τα μαγαζιά.

Έτσι μπήκαν σε εφαρμογή… τα μεγάλα μέσα! Ξέρετε,

εκείνα τα πολιτειακά!! Ακριβά μεν αλλά… συμφέρουν!

Η κυβέρνηση Σαμαρά απελευθερώνει καταρχήν επτά

τότε Κυριακές το χρόνο, με ορίζοντα την σταδιακά κα-

θολική αποδέσμευση, που ακολούθως δράττεται με

εφαλτήριο την περασμένη Κυριακή 7 Μαΐου.

Έτσι και με τόσο απλό τρόπο αναστατώνεται από το

2013 όλη η Ελλάδα για να εξυπηρετηθεί ντε και καλά

ένα Mall στα Σπάτα, στοιχείο που μας επικύρωσε και ο

πρόεδρος της ΕΣΕΕ. Άκρως ευεργετικό αποδείχτηκε βέ-

βαια και για τα υπόλοιπα μεγάλα Malls, το μέτρο αυτό.

Και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που πάρθηκε ήδη η από-

φαση να ανοίξουν και άλλα τέτοια ελέω διαπλοκής.

Πιο αναλυτικά, τουλάχιστον τέσσερα νέα μεγάλα εμπο-

ρικά κέντρα (Malls) δρομολογούνται αυτή τη στιγμή στο

λεκανοπέδιο Αττικής με ορίζοντα ολοκλήρωσης την πε-

ρίοδο 2019-2020, επενδύσεις που υπολογίζεται ότι θα

ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με

τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, μεγάλο ρόλο στις εν λόγω

αναπτύξεις θα έχουν και τα ξένα κεφάλαια, που αναμέ-

νεται να εμπλακούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην

υλοποίηση. Η αισιοδοξία των επενδυτών πηγάζει από το

γεγονός ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν επηρεάστηκε

από την κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης, αντιθέ-

τως κατόρθωσε να ενισχύσει το μερίδιό του έναντι των

παραδοσιακών καταστημάτων, ιδίως εκείνων που βρί-

σκονται σε λιγότερο δημοφιλείς εμπορικές περιοχές, με

σημαντικό «υπομόχλιο» την απελευθέρωση του ωρα-

ρίου λειτουργίας τις Κυριακές.

Απαντώντας στον αντίλογο που επισημαίνει ότι σ’ αυτά

τα Malls λειτουργούν και νοικιάζουν καταστήματα και

απλοί Έλληνες έμποροι, απαντάμε… Λάθος! Μια βόλτα

σ’ αυτά αρκεί ώστε να δούμε ποιες ταμπέλες και ποια

επιχειρηματικά logo φιγουράρουν εκεί. Μεγάλα brands

και αλυσίδες καταστημάτων, τα οποία δεν έχουν ουδε-

μία σχέση με τον μικρομεσαίο παραδοσιακό έμπορο,

ενώ σε απόλυτα ισχνό ποσοστό βρίσκουμε σποραδικά

και κάποιους «μικρούς». Συνεπώς, τα πάντα προς την

εξυπηρέτηση της εμπορικής ολιγαρχίας, μιας κάστα,

που έχει εξαφανίσει τον Έλληνα έμπορο και κατ’ επέ-

κταση τον βιοτέχνη και μικρομεσαίο επιχειρηματία, απο-

στεώνοντας σημαντικά την εθνική μας οικονομία.

Και σ’αυτό το σημείο αξίζει να δούμε το τι έγινε την πε-

ρασμένη Κυριακή 7 Μαΐου στα εμπορικά καταστήματα

πλην βέβαια των malls, από όπου κιόλας προκύπτει πε-

ρίτρανα ο παραπάνω συλλογισμός, ότι το μέτρο τελικά

εφαρμόστηκε για … ολίγους και εκλεκτούς!!!

Σύμφωνα με την ποιοτική έρευνα της ΕΣΕΕ στο δίκτυο

των μελών της, στο σύνολο της χώρας, φαίνεται ότι τα

μαγαζιά δεν άνοιξαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%!

Τράβηγμα σε βαθμό ξεχειλώματος του αυτιού, για την

κυβέρνηση.

Κι αυτό προέκυψε συνδυαστικά, αφού από τη μια οι έμ-

ποροι έχουν δηλώσει ότι αδυνατούν να καταβάλλουν τις

υπερωριακές απολαβές προσωπικού όταν τα κέρδη είναι

ανύπαρκτα γι’ αυτούς τις Κυριακές και από την άλλη η

ΕΣΕΕ αντέδρασε ζητώντας το συλλογικό κλείσιμο των

καταστημάτων.

Αντιθέτως όλα τα malls με όλα τα καταστήματά τους

ήταν ανοιχτά. Και μάζεψαν όλο το χρήμα της αγοράς!!

Και ιδού και ο αυτοσκοπός του μέτρου των ανοιχτών κα-

ταστημάτων... υπέρ malls.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας αρκετές επιχειρή-

σεις δεν άνοιξαν, ενώ στην υπόλοιπη Αττική άνοιξαν

ελάχιστες αγορές και κάποιες άλλες λειτούργησαν σε

μικρά μεγέθη μόνο σε κεντρικούς δρόμους. Ο κεντρικός

εμπορικός πεζόδρομος της οδού Ερμού παρέμεινε κλει-

στός, ενώ στις κεντρικές εμπορικές οδούς, (Αιόλου, Κά-

νιγγος και Ακαδημίας) σε συντριπτικό ποσοστό (95%)

παρέμεινε κλειστή η αγορά. Στην οδό Αθηνάς άνοιξε

σχεδόν το ήμισυ των επιχειρήσεων. Στα πέριξ, Ομόνοια

και γύρω περιοχή του κέντρου, τα καταστήματα άνοιξαν

σε ένα 10%. Στις οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου τα

καταστήματα κατά 80% έμειναν κλειστά. Στη Νέα

Σμύρνη κατά 70% ήταν επίσης κλειστά. Όσον αφορά το

Κολωνάκι η αγορά είναι μοιρασμένη, καθώς άνοιξαν το

50% περίπου και οι μεγάλες αλυσίδες. Στον Πειραιά,

στο σύνολο τα καταστήματα της αγοράς κατά 85% ήταν

κλειστά, ενώ επί της οδού Σωτήρος (κεντρικού πεζοδρό-

μου) 7 στις 10 επιχειρήσεις ήταν ανοιχτές, δρόμος που

συγκεντρώνει υψηλή αναλογία αλυσίδων και franchise.

Σε ορισμένες εμπορικές περιοχές, όπως η Κηφισιά, το

Χαλάνδρι και το Περιστέρι το ποσοστό των ανοιχτών

επιχειρήσεων ήταν υψηλότερο φτάνοντας περίπου το

70%, ενώ στη Γλυφάδα λιγότερες από το 50% του κέν-

τρου άνοιξαν και στο Νέο Ψυχικό τα τρία στα τέσσερα

καταστήματα παρέμειναν κλειστά.

Σε Καλλιθέα και Μαρούσι άνοιξαν μόνο οι αλυσίδες και

οι αγορές έμειναν κλειστές.

Στην υπόλοιπη Αττική η εικόνα είναι η εξής: σε Κερα-

τσίνι, Δραπετσώνα, Νίκαια οι αγορές παρέμειναν στο

του δημοσιογράφου 

Βασίλη Κασιμάτη

ΕΣΕΕ: «Κλειστά παρέμειναν την Κυ-
ριακή 7/5 το 85% των καταστημά-
των».
Το «άνοιγμα» των Κυριακών πλήττει
θανάσιμα τον εμπορικό κόσμο, ενώ
εξ«υπηρετεί» μόνο τα μεγάλα Malls
των αλλότριων συμφερόντων.
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Eίναι όντως ο άνθρωπος, εκ φύσεως, ον κοινωνικό;

Το «φυσιολογικό» για προφανείς μεν λόγους, πλην όμως

κακώς, έχει ταυτιστεί στην κοινή αντίληψη, ως συνώνυμο

του ορθού, του καλού, του κοινωνικά, φυσικά και ηθικά

υγιούς, του ορθολογικού και ορθόδοξου. Ο φυσιολογικός

άνθρωπος είναι oν κοινωνικό. Η ιστορία του φυσιολογικού

ανθρώπου, τα έργα και οι ημέρες του, θα αποδείξουν ξε-

κάθαρα γιατί αυτή η ταύτιση και άποψη είναι λάθος. 

Η ενοχοποίηση της λέξης και έννοιας του «φυσιολογι-

κού», ταυτόχρονα δε η στρέβλωση, αλλοίωση, μετατό-

πιση και σμίκρυνσή της,  επίσης συμβαίνει για να κρύψει

και να αθωώσει, ευρύτερες και κατά κανόνα ηθελη-

μένες παρανοήσεις, για θέματα Ηθικής, οντολογικά,

φύσης και ενστίκτου. Πολλές φορές οι άνθρωποι συγ-

χέουν το αίτιο με την αφορμή ή ακόμα και με το απο-

τέλεσμα. Και συχνά, επάνω σε αυτή τη θολούρα,

δημιουργούνται διάφορες κατά περιόδους, θεωρίες

και τάσσεις, οι οποίες ορίζουν και ερμηνεύουν το

«φυσιολογικό» επιπόλαια. Όπως το δίχρονο παιδάκι,

που πιστεύει, ότι φυσάει ο άνεμος επειδή κουνιούνται

τα δέντρα! Μία τέτοια θεωρία λέει ότι, ο άνθρωπος

από τη φύση του, είναι ον κοινωνικό. Με βάση αυτήν

την ευρύτατης αποδοχής  θεωρία, η ανθρώπινη κοι-

νωνικότητα, προϋπάρχει κατά φύση και προσδιορίζει

αιτιοκρατικά κάθε συμπεριφορά και λειτουργία μας

και όχι το αντίθετο, ότι δηλαδή η κοινωνική μας λειτουρ-

γία εντέλλεται και είναι αποτέλεσμα κάποιου ισχυρότε-

ρου φυσικού μας χαρακτηριστικού.

ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ, ΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ;

Πριν και για να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο σωστά σ’

αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε αν η κοινω-

νικότητα είναι αίτιο ή αποτέλεσμα. Ανατρέχοντας στην

ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι ο άνθρωπος, παρά την

υποτιθέμενη κοινωνική του φύση, επιδιδόταν αδιάλειπτα

και με μεγάλη επιτυχία σε δύο διεστραμμένα αντιφατικές

λειτουργίες. Αναπαρήγαγε και εξόντωνε το είδος του,

προσομοιάζοντας απολύτως στη φυσιολογία του καρκί-

νου. Ουδέποτε ωφέλησε με την παρουσία του τη φύση

και τα υπόλοιπα πλάσματά της, αντίθετα πάντα τα έβλα-

πτε και τα εκμεταλλευόταν λαίμαργα, παρασιτικά και

ανοίκεια. Στην ανθρώπινη ιστορία δεν υπάρχει, όχι κάποια

χρονική περίοδος, αλλά ούτε καν, μια μικρή στιγμούλα γε-

νικής παγκόσμιας  ειρήνης. Με παροιμιώδη μοχθηρή ευ-

ρηματικότητα, εφεύρισκε νέα βασανιστήρια, πάντα πιο

επώδυνα και σκληρά από τα προηγούμενα. Συναγωνιζό-

ταν ως προς την αποτελεσματικότητα στις φονικές του

αντιπαραθέσεις, με το διπλανό του συνάνθρωπο, ομάδα,

χωριό, πόλη, χώρα κλπ. Νομιμοποιούσε φυσικά έως και

σήμερα, ηθικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά, πολιτικά, κοινω-

νικά και με κάθε άλλο τρόπο, ανάλογα με τα συμφέροντα

και τις σκοπιμότητές του, την εγκληματική του φύση και

έργα. Πάντοτε και οσάκις του δινόταν η ευκαιρία, έκανε

δίχως αναστολές, ότι θηριωδία ήθελε και μπορούσε. Σε

αντίθεση μάλιστα με τα υπόλοιπα έμβια όντα, δείχνει να

απολαμβάνει το αίμα, τον πόνο και το έγκλημα. Είναι

αποδεικτική και ενδιαφέρουσα η σύγχρονη θεματολογία

κάθε προϊόντος οθόνης και διασκέδασης. Αν δεν έχει

προδοσία, ίντριγκα, απάτη, sex κατά προτίμηση ομόλογο

ποιοτικά, εκδίκηση, αίμα και φόνο, δεν έχει επιτυχία και

δε γίνεται κοινωνικά αποδεκτό! Αδιαφορούσε το ίδιο και

πάντα, για τις κοινωνικές  συνέπειες των αντικοινωνικών

του πράξεων και επιλογών. Γνωρίζει (π.χ. σήμερα) ότι η

ευμάρεια και απληστία του δυτικού και πολιτισμένου κό-

σμου ευθύνεται για την εξαθλίωση και καθημερινούς θα-

νάτους εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων του τρίτου

κόσμου, αλλά δεν πειράζει! Ξέρει ότι καταστρέφοντας

δάση και θάλασσες για να πλουτίσει, σκοτώνει ανθρώ-

πους, αλλά τι να κάνει! Αγαπάει τα παιδιά, αλλά υπομένει

στωικά τις καθημερινές  γενοκτονίες τους, ως παράπλευ-

ρες απώλειες των δικών του πολέμων! Νομιμοποιεί τον

πόλεμο ως μη έγκλημα, διαφοροποιώντας τον από τα εγ-

κλήματα πολέμου! Αγαπάει τα ζώα και συνάμα τα σκοτώ-

νει μαζικά, για να τα εκμεταλλευτεί και να γευτεί τη

σάρκα τους! Ο δυτικός δεν τρώει σκυλιά και άλογα (τα

σκοτώνει αλλιώς), λόγω του ηθικού αφηγήματος της αγά-

πης και της συντροφικότητας! Ο Κινέζος πάλι (με το δικό

του ηθικό αφήγημα) τα τρώει! Σε αντίθεση με τα πλά-

σματα του ζωικού βασιλείου, άγεται και φέρεται με σύμ-

μαχο το συναίσθημα της εκδίκησης. Πορεύεται,

συναλλάσσεται και δομεί την κοινωνικότητά του, εκβιά-

ζοντας και εκβιαζόμενος, επάνω στα δίπολα φόβος - ελ-

πίδα, ψέμα - συγκάλυψη. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο

άνθρωπος δεν «αντέχει» την παρατεταμένη ηρεμία,

την ηπιότητα, την ειρήνη και τη σταθερή γαλήνη.  Και

επιλέγει διαχρονικά οι εκπρόσωποι και εξουσιαστές

του, να είναι ίδιοι με αυτόν. 

Ο άνθρωπος είναι ον αντικοινωνικό. Αλλιώς δε θα

ήταν, είτε μοχθηρός φυσικός αυτουργός, είτε απαθής

θεατής στον αφανισμό του είδους του. Οι φυσικές του

όμως ανάγκες και η ιδιοτελής φύση του, για έλεγχο,

επιρροή, υπεροχή, ασφάλεια, βελτιώσεις, οφέλη και

διάκριση, επέβαλαν, διαμόρφωσαν, διεύρυναν και ανέ-

πτυξαν την κοινωνική του ζωή, οργανώνοντάς την,

πρώτα και κύρια για να ανταπεξέλθει στις αντιξοότη-

τες και απειλές των εξωτερικών συνθηκών. Ως εκ τούτου

η ανθρώπινη κοινωνικότητα είναι αποτέλεσμα της ιδιο-

τελούς μας φύσης και όχι αίτιο. Ιδιοτελής φύση πάντα

και παντού παρούσα. Ακόμα και στις περιπτώσεις των

αναχωρητών και ασκητών, οι οποίοι απεμπόλησαν την

κοινωνικότητά τους, δεν κατάφεραν το ίδιο και με την

ιδιοτέλεια. Την περιέστειλαν, δεν την ακύρωσαν. Η φύση

δεν ηττάται. Η ιδιοτελής φύση μας ευθύνεται και για το

έγκλημα και για το επίτευγμα. Και για την καταστροφή

και για τη δημιουργία. Και για το φως και για το σκοτάδι.

Είναι στο χέρι του κάθε ατόμου η επιλογή του σκοπού

στον οποίο θα τη στρατεύσει.  

Η αθέλητη συνεισφορά της αναπηρίας στη δόμηση των

αξιακών συστημάτων, θα είναι το θέμα του επόμενου άρ-

θρου.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΟ
Αλέξανδρος Καλοχριστιανάκης

Μουσικός - καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής

σύνολό τους κλειστές, παρά μόνο στη περιοχή του Μο-

σχάτου που άνοιξε ένα 20% των επιχειρήσεων. Ενώ στη

Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Ηρακλείου, η αγορά λειτούρ-

γησε κανονικά, ενώ η περιφέρεια της κεντρικής αρτη-

ρίας παρέμεινε κλειστή.

Υπόλοιπη χώρα

Στη Θεσσαλονίκη, η αγορά παρέμεινε στο μεγαλύτερο

μέρος της κλειστή, ενώ άνοιξε ένα 15%, το οποίο περι-

λαμβάνει αλυσίδες και ελάχιστα εμπορικά καταστήματα.

Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο δεν άνοιξαν σχεδόν ούτε οι

αλυσίδες, στα Χανιά κατά 95% ήταν κλειστή η αγορά.

Στο Αγ. Νικόλαο Λασιθίου και στο Ρέθυμνο άνοιξε ένα

20% κυρίως τουριστικά, ενώ στη Σητεία η αγορά παρέ-

μεινε κλειστή.

Όσον αφορά τη Δυτική Ελλάδα, σε Πάτρα και Αγρίνιο

τα μαγαζιά παρέμειναν κλειστά.

Στην Πελοπόννησο, σε Σπάρτη, Κυπαρισσία, Κιάτο,

Άργος, Αμαλιάδα, Μεγαλόπολη, η αγορά παρέμεινε

κλειστή. Σε Καλαμάτα και Ναύπλιο τα καταστήματα πα-

ρέμειναν κλειστά και άνοιξαν μόνο οι αλυσίδες, ενώ

στην Κόρινθο άνοιξαν μόνο κάποια μεμονωμένα κατα-

στήματα.

Στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στη Καρδί-

τσα η αγορά παρέμεινε κλειστή και άνοιξαν μόνο μεγά-

λες αλυσίδες και όχι στο σύνολο τους, ενώ στο Βόλο η

αγορά παρέμεινε εντελώς κλειστή και δεν είχε επισκε-

ψιμότητα.

Στα Ιόνια Νησιά, στο Αργοστόλι παρέμειναν ανοιχτά

στην πλειονότητά τους τα καταστήματα ενώ στην υπό-

λοιπη Κεφαλονιά παρέμειναν κλειστά. Στη Λευκάδα η

αγορά έμεινε κλειστή και άνοιξαν μόνο οι μεγάλες αλυ-

σίδες.

Όσον αφορά το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σε Ρόδο, Λέρο,

Κω, Σάμο, Σύρος, Νάξο η αγορά έμεινε κλειστή, ενώ

μόνο στη Νάξο άνοιξαν κάποια τουριστικά μαγαζιά. Στη

Σαντορίνη και στην Πάρο - Αντίπαρο η αγορά έμεινε

ανοιχτή.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε Λιβαδειά, Κομοτηνή, Καβάλα,

Κατερίνη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Χαλκιδική, Αγ.Κων-

σταντίνος, Αταλάντη, Αμύνταιο, ‘Άμφισσα, Φλώρινα,

Έδεσσα, Βέροια, Ιωάννινα, ‘Άρτα η αγορά παρέμεινε κλει-

στή, ενώ στη Κοζάνη άνοιξαν μόνο οι αλυσίδες, ενώ στη

Χαλκίδα η αγορά λειτούργησε κανονικά. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει πολύ εύκολα κανείς ότι

η συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων «ψήφισαν» με

την πράξη τους, κατά του μέτρου για το «άνοιγμα» των

Κυριακών και όσοι απειροελάχιστοι άνοιξαν τα μαγαζιά

τους, αυτό έγινε από φόβο ή καιροσκοπισμό. Σε κάθε

περίπτωση λοιπόν, αν η κυβέρνηση του Σύριζα δεν αν-

ταποκριθεί στην «εντολή» του εμπορικού κόσμου και

αποσύρει άμεσα το μέτρο (κι ας το έχει υπογράψει –

άκουσον άκουσον – στο νέο μνημόνιο!!!!) θα είναι αυτα-

πόδεικτη η ενοχή της και η διαπλοκή με τους ξένους

εμπορικούς εποίκους θα φαντάζει κάτι παραπάνω από

ξεκάθαρη. Και επειδή αυτό μάλλον πως δεν θα γίνει, θα

έχουμε για μια ακόμα απτή απόδειξη ότι κυβερνόμαστε

εδώ και χρόνια από μια κάστα συμφερόντων και μόνο.

Την ίδια, που αλλάζει απλά φανέλα κάθε νέα εκλογική

αναμέτρηση.

Και η επιλογή του πολίτη σε τέτοια καθεστώτα είναι μία

και μόνη...

Με τσι γειές σας…
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ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Βάσει μνημονιακής υποχρέωσης(!) από

τον Αύγουστο εφαρμόζεται νόμος με τον

οποίον οι πλειστηριασμοί θα γίνονται ηλε-

κτρονικά, μακριά από αυτήκοους θεατές

και ακροατές. Βρίσκεται στη διαδικασία

νομοσχεδίου, αλλά μέχρι τέλος Αυγού-

στου θα έχει εφαρμοστεί.

Ετσι οι πλειστηριασμοί δεν θα γίνονται

μόνο κάθε Τετάρτη, όπως γίνεται μέχρι

σήμερα - αλλά και Πέμπτη και Παρα-

σκευή.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέ-

πεται ότι η προδικασία για τους πλειστη-

ριασμούς θα ισχύει ως έχει σε ό,τι αφορά

προθεσμίες και άλλες ευχέρειες ή νομικές

δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία.

Η έδρα του πλειστηριασμού, που θα γίνε-

ται με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν θα είναι στο

εξής το Ειρηνοδικείο, αλλά το γραφείο

του συμβολαιογράφου!

Θα υπάρχει ειδικό τέλος συμμετοχής, τα

ποσά του οποίου θα κατατίθενται στο 

ΤΑΧΙΔΙΚ (Ταμείο για τα Δικαστικά Κτίρια)

αλλά και στους συμβολαιογραφικούς συλ-

λόγους που θα μετέχουν στην ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα διενέργειας των

πλειστηριασμών.

Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση παρακάμ-

πτει τις αντιδράσεις των πολιτών ενάντια

στους πλειστηριασμούς που γίνονται στα

ειρηνοδικεία, με αποτέλεσμα τη ματαίωσή

τους· ένα κίνημα που συνεχώς μεγαλώνει.

Έτσι, αναμένεται, ότι θα βγουν στο

«σφυρί» πολλά ακίνητα  και συνεπώς ανα-

μένεται ότι θα αυξηθούν και οι  αντιδρά-

σεις...

Μετά το ξεπούλημα όλης της δημόσιας

περιουσίας έρχεται η σειρά της αρπαγής

της ιδιωτικής…

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών   /    Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18, Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Ασημακόπουλος Άγγελος, Τηλ: 213-2020131,2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /    HYPERLINK "http://www.vvv.gov.gr/"www.vvv.gov.gr
Βούλα:  10-5-2017   /   Aρ. Πρωτ.:  17226

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» με σφραγισμένες προσφορές και
συμπλήρωση του αριθμημένου και σφραγισμένου τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο επί του ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού της με α/α 31/2017 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης  , προϋπολογισμού 73.927,56€  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) και αναλυτικά :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                       

Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ cpv
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    
35-7135.037 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 43.936,92€ 34922100-7
35-7135.038 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 29.990,64€
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς το ΦΠΑ,  ήτοι
ποσού 1.192,38 €.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>), την Τεχνική Μελέτη
με α.α  131/2017 και τη με αρ. Πρωτ. 9136/13-3-2017 σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Λεωφ. Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Πέμπτη 25-5-2017
και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής
των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο ή κώλυμα δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ο διαγωνι-
σμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα, την ίδια ώρα της παραπάνω και στον ίδιο χώρο.
Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις:
Απαιτείται κατάθεση δειγμάτων όλων των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  του τεύχους του διαγωνισμού (δια-
κήρυξη , τεχνική μελέτη, περιληπτική διακήρυξη, ΤΕΥΔ)  με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κα-
θημερινά από Δευτέρα 15-5-2017 και ώρες 8.30-13.00, Τηλ.: 2132019955, email.  HYPERLINK
"mailto:promithies@vvv.gov.gr" promithies@vvv.gov.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Κ.Κατερέλου
Λ. Μαραθώνος 104, (α΄ όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ. 22943-20572
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr 
Μαραθώνας     10 /05 /2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9188
Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και
φακέλων των υπηρεσιών του
Δήμου Μαραθώνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφρα-
γισμένες προσφορές που θα διενερ-
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού για την
Προμήθεια βιβλίων, εντύπων και
φακέλων των υπηρεσιών του Δήμου
Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομικής άποψης προσφορά, βάσει
της τιμής, συνολικού προϋπολογι-
σμού 5.180,72 €. Η δαπάνη της προ-
μήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.
Η κατάθεση των προσφορών στο
γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο) του
Δήμου (Δ.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκινάει
από τη δημοσίευση της διακήρυξης
και καταληκτική ημερομηνία παρα-
λαβής τους είναι η 22/05/2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.µ.

έως 10:30 π.µ.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μοτικό κατάστημα της Δημοτικής
Ενότητας (Δ.Ε.) Νέας Μάκρης του
Δήμου Μαραθώνος, επί της Λεωφό-
ρου Μαραθώνος 104, α΄ όροφος, από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού,
κατά την ως άνω ημερομηνία. Οι προ-
σφορές θα παραλαμβάνονται από
την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του
πρωτοκόλλου με ώρα έναρξης παρα-
λαβής προσφορών από την επιτροπή,
την 10:00 π.µ. και ώρα λήξης παρα-
λαβής των προσφορών την 10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή με τους εξής δύο
τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο γρα-
φείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μα-
ραθώνος, ώστε να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου. Η προσφορά επιδί-
δεται στην συνέχεια στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά την ημέρα και
ώρα παραλαβής όπως ορίζεται
ανωτέρω. Προσφορά που κατατίθε-
ται μετά την ώρα λήξης είναι εκ-
πρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγι-
στεί.
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρωτο-
κόλλου). Η προθεσμία για την πα-
ραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά λήγει
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού δηλαδή την
19/05/2017 ημέρα Παρασκευή και

ώρα 14.00. Προσφορές, οι οποίες
υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγ-
καιρα στο Δημοτικό Κατάστημα,
επιστρέφονται και αυτές στους
προσφέροντες, χωρίς να αποσφρα-
γιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε
τρόπο πριν την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής των προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-
δίδονται στο αρμόδιο όργανο (Επι-
τροπή Διαγωνισμού) προ της
εκπνοής της προθεσμίας κατάθε-
σης, για να αποσφραγισθούν στη
συνέχεια κατά την διεξαγωγή του
διαγωνισμού ώρα από 10:31 π.μ.
μέχρι το πέρας της διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν με
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν με
συμπλήρωση του έντυπου της υπη-
ρεσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς)
στην Ελληνική γλώσσα, διαφορε-
τικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισμού από την ιστοσελίδα του
Δήμου http://www.marathon.gr ή
από το Διαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τμήμα Προμη-
θειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΠΡΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονο-
μικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12)  μηνών από την επόμενη της διε-
νέργειας του διαγωνισμού
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
είναι η  Ελληνική
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό: 
Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Α  στο
ποσό των 46,00€. 
Για την ΟΜΑΔΑ  (ΤΜΗΜΑ)  Β: στο
ποσό των 1.600,00€.
Για τις  ΟΜΑΔΕΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Α & Β
: το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται

στα 1.646,00€
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς
για ένα ή περισσότερα τμήματα της
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της
εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του
τμήματος ή των τμημάτων στο σύ-
νολο τους 
Η παρούσα δημοσιεύεται στο τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
(Φ.Ε.Κ) επίσης στο Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 
Δύο (2) οικονομικές ημερήσιες:  ΝΑΥ-
ΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΣΤΙΑ
Δύο (2) τοπικές ημερήσιες: ΣΥΝΕΙ-
ΔΗΣΗ, ΕΒΔΟΜΗ
Μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα:

ΠΑΛΜΟΣ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρού-
σας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται
στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς
επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του Δήμου
(www.oropos.gov.gr) 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δια-
τίθενται από τον δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Ψ00Ω0Π-ΝΧΚ
ΑΔΑΜ: 17PROC006161971

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ  & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Αρ. Μελέτης : 06/2016
Προϋπολ.: 82.375,80€ πλέον Φ.Π.Α. 13%
ΟΜΑΔΑ Α : 2.269,80€ πλέον ΦΠΑ 13% 
ΟΜΑΔΑ  Β :  80.106,00€ πλέον ΦΠΑ 13%
Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός
Πληροφ.: Κουντουριώτου Ελένη
Τηλέφωνα: 22953 20325
Fax:           22953 20323
CPV : 15511100-4
Α/Α  Συστήματος     (ΕΣΗΔΗΣ): 38599
Αριθ. Διακήρυξης : 6592/05-04-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ προκηρύσ-
σει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και κρι-
τήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
προσφορά) για την ανάδειξη αναδό-
χου εκτέλεσης της προμήθειας με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», προ-
ϋπολογισμού  82.375,80€, πλέον
Φ.Π.Α. 13% 10.708,85€ ήτοι συνολι-
κής δαπάνης 93.084,64€,  και θα χρη-
ματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
στους ΚΑΕ 10.6063.0002,
15.6063.0002, 20.6063.0002,
25.6063.0002, 30.6063.0002,
35.6063.0002, 45.6063.0002  του
Δήμου Ωρωπού και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟ-
ΡΟΥΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περι-
βάλλοντος και Λειτουργίας Παιδικών
Σταθμών θα καλυφθεί στον κωδικό
ΚΑ 10.6063.0002 προϋπολογισμού
έτους 2017.
Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης
είναι ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ που

εδρεύει Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 19015
Ωρωπός, τηλ. επικοιν.: 22953-20325,
fax: 22953-20384 Αρμόδιος Υπάλλη-
λος : Κουντουριώτου Ελένη E-mail:
promitheiesdimosoropou@yahoo.gr
Επίσημμη Ιστοσελίδα Δήμου Ωρω-
πού: www.oropos.gov.gr
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγ-
γραφα της σύμβασης, όλες οι επικοι-
νωνίες σε σχέση με τα βασικά
στοιχεία της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, καθώς και όλες οι αν-
ταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλε-
κτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Δια-
δικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω
συστήματος.
Κατ' εξαίρεση τα τεύχη του διαγωνι-
σμού διατίθενται στα γραφεία της ανα-
θέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ-
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους,
που ανέρχεται σε 10 ευρώ, εκτός αν ο
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη
και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
Η σύμβαση αφορά τα εξής τμήματα
(ΟΜΑΔΕΣ)
ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ) Α _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘ-
ΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Προϋπολογισμού  2.269,80 € πλέον
ΦΠΑ 13% 295,07 €, ήτοι συνολικού
ποσού 2.564,87€
ΟΜΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ)  B _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑ-
ΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ_ Προϋπολογισμού
80.106,00 € πλέον ΦΠΑ 13%
10.413,78 €, ήτοι συνολικού ποσού
90.519,78
Υποβάλλονται προσφορές είτε για
το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή
και για τις δύο (2) Ομάδες-Τμήματα
είτε για το σύνολο των ειδών της
μίας Ομάδας – (Τμήμα) 
Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή απο-
κλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να
καλύπτει υποχρεωτικά όλη την προ-
μήθεια της κάθε ομάδας-τμήματος. Η
μερική προσφορά σε Ομάδα (Τμήμα)
επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς για το συγκεκριμένη

ομάδα - τμήμα.
Το κριτήριο ανάθεσης του ενός ή των
περισσοτέρων τμημάτων αφορά την
οικονομικότερη ανά τμήμα προσφορά
η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνι-
κές προδιαγραφές που αναφέρονται
στην αριθ. 6/2016 Μελέτη του τμήμα-
τος Προμηθειών του Δήμου Ωρωπού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
ένα έτος από την υπογραφή της ή
μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογι-
σμού της.
Εναλλακτικές προσφορές, Αντιπρο-
σφορές ΔΕΝ γίνονται ΔΕΚΤΕΣ
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα
της σύμβασης μπορούν να ζητούνται
από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και
(10) ημέρες πριν από την καταλη-
κτική ημερομηνία υποβολής προ-
σφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι
τις 29/05/2017. Οι πληροφορίες ή δι-
ευκρινίσεις παρέχονται μέχρι έξι (6)
ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών, ήτοι μέχρι την 02/06/2017, εφό-
σον τα σχετικά αιτήματα έχουν
υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με
τα προαναφερόμενα.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
• Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
που ασκούν επαγγελματική δραστη-
ριότητα σχετική με το αντικείμενο
της εν λόγω προμήθειας.
• Σε περίπτωση ενώσεων οικονομι-
κών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή χορηγούμενη από πιστο-
ποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Συστήμα-
τος, ύστερα από προθεσμία είκοσι δύο
(22) τουλάχιστον ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 12/05/2017 15/05/2017 08/06/2017
www.promitheus.gov.gr Ώρα 08.00πμ Ώρα  13.00μμ
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Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) και απευθύνεται

σε χρήστες εξαρτησιογόνων ου-

σιών άνω των 21 ετών και τις οικο-

γένειές τους, στοχεύοντας στην

απεξάρτηση, την εκπαίδευση και

την κοινωνική επανένταξη των

μελών του.

Οι υπηρεσίες του προγράμματος

παρέχονται δωρεάν και χωρίς λί-

στες αναμονής. Η προσέλευση στο

πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν

χορηγούνται φαρμακευτικές ή υπο-

κατάστατες ουσίες για την αντιμε-

τώπιση της εξάρτησης.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

δημιουργήθηκε από το ΚΕΘΕΑ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με το

Δήμο Ραφήνας, με στόχο να διευ-

κολυνθεί η πρόσβαση των ανθρώ-

πων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

τοξικοεξάρτησης και διαμένουν

στην Ανατολική Αττική. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες

εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οι-

κογένειές τους. Παράλληλα υλο-

ποιεί δράσεις πρόληψης και

ενημέρωσης. 

Oι στόχοι του Συμβουλευτικού Κέν-

τρου είναι:

• Ενημέρωση και συμβουλευτική σε

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

και τις οικογένειές τους

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε

ατομικό και ομαδικό επίπεδο με

στόχο την κινητοποίηση των χρη-

στών για θεραπεία και την παρα-

πομπή τους στο κατάλληλο

θεραπευτικό πλαίσιο

• Συμβουλευτική και υποστήριξη σε

γονείς, αδέλφια, συντρόφους εξαρ-

τημένων

• Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

για το πρόβλημα των εξαρτησιογό-

νων ουσιών και τις μεθόδους αντι-

μετώπισής τους

• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόλη-

ψης (συμβουλευτική γονέων, ενημέ-

ρωση σχολικής κοινότητας, ενημέ-

ρωση φορέων υγείας και ομάδων

εργαζομένων)

• Ενημέρωση για τις υπηρεσίες του

θεραπευτικού προγράμματος

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ραφήνας

στεγάζεται στη Λεωφ. Μαραθώνος,

στον ξύλινο οικίσκο, στη διασταύ-

ρωση Ραφήνας. Η λειτουργία του

κέντρου είναι καθημερινή από τις

09:00 – 17:00, εκτός Σαββάτου &

Κυριακής. Για οποιαδήποτε πληρο-

φορία μπορείτε να επικοινωνείτε

στο τηλέφωνο 22940 – 79900 και

στο ssr@kethea-paremvasi.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ
ZHTOYNTAI

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απα-

σχόληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων

«Άκτιος Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ

άλλων, εκπαίδευση, μισθός ανώτερος της γενικής

συλλογικής σύμβασης, ευχάριστο περιβάλλον και

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζε-

ται προϋπηρεσία.

E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ZΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ελληνίδα, κυρία έμπειρη ζητάει, εργασία

σε φύλαξη παιδιών. Διαθέτει αυτοκίνητο.

Τηλ. 6932644713, 210 8953.289

ΠΩΛEIΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
Στη Βούλα, περιοχή Εξοχή 880μ. γωνιακό με πα-

λαιά μονοκατοικία. Τηλ. 6979776467.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Στην Κερατέα σε κεντρικό σημείο πωλείται Πολυ-

κατοικία σε κατάσταση ημιτελής σε τρία επίπεδα,

σύνολο 200 τ.μ. σε άριστη ποιότητα κατασκευής.

Κόστος 150.000 ευρώ. Πωλείται 85.000 ευρώ με ευ-

κολίες. Τηλ. 2292022079 Ιδιοκτήτης.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
Συνταξιούχος ηλικιωμένος με δικό μου σπίτι, μορφωμέ-

νος και ευγενής ζητώ ΜΟΝΙΜΗ και σοβαρή γνωριμία με

γυναίκα 60-65 ΕΥΣΩΜΗ ως πολύ εύσωμη ΜΗ ΚΑΠΝΙ-

ΣΤΡΙΑ σε καλή υγεία. Οικονομικό αδιάφορο.  

ΤΗΛ. σταθερό 2292022079

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προτάσεις για

το Κτηματολόγιο
από το βουλευτή Γιώργο Βλάχο

O Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Γεώρ-

γιος Βλάχος, επισκέφθηκε τα γραφεία του

Εθνικού Κτηματολογίου, όπου είχε συνάν-

τηση εργασίας με τον Πρόεδρο  Βύρωνα

Νάκο και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα.

Χριστίνα Κλωνάρη.

Κατά τη συζήτηση έθεσε τα παρακάτω θέ-

ματα:

1. Η δικαστική επίλυση δεν πρέπει να γί-

νεται εκτός των ορίων των Δήμων, διότι

προκαλεί τεράστια ταλαιπωρία, και οικο-

νομική επιβάρυνση αφού δεν έχει υπολο-

γιστεί ο παράγοντας της γεωγραφικής

διασποράς των διαφόρων γεωτεμαχίων

κάθε ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να πρέπει

να παρευρεθεί σε εκδικάσεις πολλές δια-

φορετικές ημέρες, σε διαφορετικές τοπο-

θεσίες.

2. Δεν έγινε κύρωση δασικών χαρτών

όπως έπρεπε βάσει νόμου πριν την ανάρ-

τηση του Κτηματολογίου. Παρόλα αυτά η

Διεύθυνση Δασών π.χ. Ανατολικής Αττι-

κής, διεκδικεί γη βάσει δασικού χαρα-

κτήρα, χωρίς να είναι αρμόδια η μελέτη

της Κτηματογράφησης να γνωμοδοτήσει

για οτιδήποτε άλλο, πέρα από την κυριό-

τητα. Η συγκεκριμένη διαδικασία, θα πρέ-

πει να παγώσει έως ότου ολοκληρωθούν

οι δασικοί χάρτες, αφού η ΕΚΧΑ ΑΕ, δεν

έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα να προ-

βαίνει σε καταχωρίσεις περί τον δασικό ή

μη χαρακτήρα εδαφοτεμαχίου. Η αρμοδιό-

τητα αυτή, ανήκει αποκλειστικά στη δα-

σική υπηρεσία. Επομένως, η εκδίκαση των

ενστάσεων στο Κτηματολόγιο σε σχέση

με το δασικό χαρακτήρα, θα πρέπει να πα-

ραπεμφθεί στους δασικούς χάρτες κατά

απόλυτη αρμοδιότητα. Ακόμη, εφαρμογή

της κείμενης νομοθεσίας κατά την εκδί-

καση των ενστάσεων, όπως ακίνητο που

βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως ή μέσα

σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους

1923 ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000

κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νομέας

του θεωρείται κύριος –υπό προϋποθέσεις-

έναντι του Δημοσίου.

3. Υπάρχει άγνοια για το περιεχόμενο των

εισηγήσεων των μελετητών μέχρι την εκ-

δίκαση, ενώ θα μπορούσαν ενιστάμενοι

και επηρεαζόμενοι να γνωρίζουν από πριν

και να έχουν προετοιμαστεί (π.χ. να έχουν

έρθει σε συμφωνία). Δεν έχει γίνει κατα-

χώρηση και επεξεργασία των διορθώσεων,

με αποτέλεσμα να αποστέλλονται τα ίδια

λανθασμένα στοιχεία. Δίνονται λάθος γεί-

τονες ή γείτονες που έχουν πουλήσει το

ακίνητο ή αποβιώσαντες. Οι ιδιοκτήτες

επίσης, δεν γνωρίζουν αν πρέπει να εκδώ-

σουν τοπογραφικό με συντεταγμένες ή αν

πρέπει να απευθυνθούν σε δικηγόρο.

4. Ρυμοτομούμενες εκτάσεις όπου δεν

έχει γίνει πράξη αναλογισμού, έχει απο-

δοθεί η κυριότητα στο Δήμο χωρίς να γνω-

ρίζουν οι πολίτες με βεβαιότητα αν έχει

σημειωθεί από τον μελετητή η εκκρεμό-

τητα της πράξης αναλογισμού και τα στοι-

χεία του πολίτη ώστε να κληθεί από τον

Δήμο όταν χρειαστεί.

5. Το θέμα του κόστους του Κτηματολο-

γίου είναι πολύ μεγάλο: Πάγιο τέλος:

35/20 ευρώ, Υποβολή αίτησης Διόρθωσης/

Ένστασης 5 ευρώ, Ανταποδοτικό τέλος

μετά το πέρας της Κτηματογράφησης 1‰

επί της αντικειμενικής αξίας -20.000 ευρώ,

τέλος 1‰ υπέρ Κτηματολογίου σε κάθε

μεταγραφή συμβολαίου.

6. Οι ανάδοχοι μελετητές των περιοχών

υπό κτηματογράφηση σε πολλές περιπτώ-

σεις και προκειμένου να συμπιέσουν τα

κόστη τους, δεν αφιερώνουν χρόνο για τις

εξωτερικές αποτυπώσεις και τις επιτόπιες

αυτοψίες με τους ιδιοκτήτες των ακινή-

των. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη μη

σωστή τοποθέτηση των

ορίων των γεωτεμαχίων

και οικοπέδων, γεγονός

καταστροφικό για τους

ιδιοκτήτες για πολλούς

λόγους. Για παράδειγμα

ο πολίτης δεν είναι μηχα-

νικός για να κατανοήσει

τη λανθασμένη τοποθέτηση των ορίων της

ιδιοκτησίας του, παρά μόνο αναγνωρίζει

αν συμφωνεί με το εμβαδό αυτής. Συνέ-

πεια του ανωτέρω είναι η μελλοντική τα-

λαιπωρία, οικονομική και χρονοβόρα

διαδικασία για τη διόρθωση και τη σωστή

τοποθέτηση της ιδιοκτησίας του. Η επί-

λυση των διαφορών μεταξύ των ορίων

χρειάζεται μια πολυσύνθετη τεχνική και

νομική υποστήριξη στα αρμόδια δικαστή-

ρια. 

7. Το κτηματολόγιο και οι πληροφορίες

που κατέχει, είναι δικαίωμα των πολιτών

και πρέπει να τους προσφέρονται δωρεάν

μέσα από κατοχυρωμένες ηλεκτρονικές

διαδικασίες προκειμένου να προβαίνουν

σε διορθώσεις των ιδιοκτησιών τους.

8. Δυνατότητα ανάδειξης λαθών και στη

φάση της εκδίκασης των ενστάσεων με κά-

ποιες ασφαλιστικές δικλίδες όπως: τοπο-

γραφικό από μηχανικό με ακριβείς

συντεταγμένες, έγγραφες μαρτυρίες γειτό-

νων για την ιδιοκτησία του ακινήτου κ.α.
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ 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

N E O  Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ  ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ  ΚΑΙ

ΑΠΟΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ο  Δήμος  Παλλήνης  ως  μέλος  του Διαδημοτικού  Δικτύου

Υγιών  Πόλεων – Προαγωγής Υγείας  ( ΕΔΔΥΠΠΥ)  και σε

συνεργασία  με το σύλλογο Φίλων  του Ογκολογικού  Νοσο-

κομείου  «οι  Άγιοι  Ανάργυροι»  παρέχει  την  δυνατότητα σε

άπορες   και  ανασφάλιστες  γυναίκες  να  κάνουν  δωρεάν

εξέταση  ψηφιακής  μαστογραφίας.

Ο καρκίνος  του  μαστού  χρήζει  έγκαιρης  διάγνωσης  και

αντιμετώπισης,  κάτι  που δεν είναι εφικτό  για  όλους λόγω

της  οικονομικής  κρίσης και της  ανεργίας. 

Στο  πλαίσιο  αυτό   ο  Δήμος  Παλλήνης  εξασφάλισε  ένα

ακόμη  ραντεβού  για   γυναίκες άπορες και ανασφάλιστες

στις  15   Ιουνίου 2017  ημέρα   Πέμπτη.

Το  πρόγραμμα  απευθύνεται  σε γυναίκες  που είναι  ηλικίας

40 έως  69  ετών και δεν πάσχουν ήδη από καρκίνο μαστού.

Για ραντεβού απευθύνεστε στα:

1. Τμήμα Προστασίας  και  Προαγωγής  της Δημόσιας  Υγείας

του Δήμου (Φειδιππίδου  25Α ) Δημοτικό κατάστημα  Παλλή-

νης. Τηλ.:   2132031604, 2132031605

2. Δημοτικά  Ιατρεία  Παλλήνης  Υψηλάντου  3  τηλ. 210-

6668888   (ώρες  8:30 έως 14:00). 
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. . . γ ια την υγειά μας

Μέχρι και 80% του πληθυσμού θα υποφέρει από πόνο

στην πλάτη ή στον αυχένα κατά τη διάρκεια της ζωής

του, ενώ το 50% του εργαζόμενου πληθυσμού θα βιώ-

σει συμπτώματα πόνου στην πλάτη ή στον αυχένα,

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο πόνος της πλάτης

περισσότερο παρουσιάζεται σε όσους είναι από 30

μέχρι 60 χρονών. Λίγοι άνθρωποι κάτω από 18 και

πάνω από 60 έχουν προβλήματα πλάτης. Κατά ένα

μέρος, οι στατιστικές αυτές αντανακλούν τις μεγαλύ-

τερες απαιτήσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι ενή-

λικοι, ενώ οι έφηβοι έχουν εύκαμπτες πλάτες και η

σπονδυλική στήλη των ηλικιωμένων γίνεται λιγότερο

εύκαμπτη, γεγονός που τους προφυλάσσει από την κα-

ταπόνηση, περιορίζοντας τον αριθμό κινήσεών της.

Είναι πιθανότερο ότι θα έχετε πόνους στην πλάτη, αν

οι καθημερινές σας δραστηριότητες περιλαμβάνουν

ανύψωση και μεταφορά.

Aιτίες για τον πόνο της πλάτης:

Σε πολλές περιπτώσεις ο οξύς πόνος στην πλάτη είναι

απλά μια αντίδραση σε ασυνήθιστη χρήση. Αν δεν

ασκείστε συχνά και ξαφνικά περνάτε μια μέρα μετακι-

νώντας έπιπλα ή σκάβοντας στον κήπο, μπορεί, την

επόμενη μέρα, η πλάτη σας να είναι πιασμένη και να

πονάει. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο πόνος και το πιάσιμο

οφείλονται σ' ένα περαστικό σπασμό των μυών και ένα

μικρό διάστρεμμα των συνδέσμων στην πλάτη σας, μια

μικρή δηλαδή βλάβη, που μπορεί επίσης να συμβεί από

υπερβολικό τέντωμα ή από αδέξιο σήκωμα ενός μεγά-

λου βάρους.

Μπορεί να νιώσετε έναν ξαφνικό, οξύ πόνο στην πλάτη

ή, ακόμα, σαν κάτι να «φεύγει», ιδιαίτερα αν έχετε ένα

ευαίσθητο σημείο ανάμεσα στους μυς του κάτω μέρους

της πλάτης σας.

Άλλες κοινές αιτίες ξαφνικού πόνου στην πλάτη είναι

ο πόνος των αρθρώσεων και η πρόπτωση δίσκων

(κήλη). Οι τραυματισμοί αυτοί έχουν την τάση να προ-

καλούν πιο δυνατούς και επίμονους πόνους. Στην

πρώτη περίπτωση άρθρωσης σπονδύλων, που συχνά

ακολουθεί μια περιστροφική κίνηση, δυο ή περισσότε-

ροι γειτονικοί σπόνδυλοι ξεφεύγουν ελαφρά και ερε-

θίζονται οι αρθρώσεις από την ευθυγράμμισή τους. Με

την πρόπτωση του δίσκου, μέρος του σκληρού εξωτε-

ρικού στρώματος που βρίσκεται ανάμεσα σε δυο σπον-

δύλους σπάει, επιτρέποντας το μαλακό κέντρο του

δίσκου να προεξέχει. Η προεξοχή αυτή πιέζει ένα από

τα νεύρα που βγαίνουν από τη σπονδυλική στήλη. Η

πρόπτωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός μικρού

τραυματισμού, αν ο δίσκος έχει φθαρεί από προηγού-

μενη τριβή και καταπόνηση. Και με τη μετατόπιση της

άρθρωσης και με την πρόπτωση του δίσκου, οι μύες

που βρίσκονται πάνω από την προσβεβλημένη περιοχή

τείνουν να συσπαστούν, οπότε χειροτερεύει ο πόνος.

Η πρόπτωση ενός δίσκου μπορεί επίσης να προκαλέσει

πόνους που κινούνται προς ένα πόδι (ισχιαλγία).

Βήχας, γέλιο ή σφίξιμο... μπορούν επίσης ν' αυξήσουν

τον πόνο. 

Άλλες αιτίες πόνου της πλάτης:

― Θλάση των μυών: είναι η πιο κοινή αιτία για τον πόνο

της μέσης.

― Ρήξη μεσοσπονδύλιου δίσκου: που ονομάζεται επί-

σης κήλη δίσκου, είναι μια άλλη κοινή αιτία του πόνου

στην μέσης.

― Στένωση της σπονδυλικής στήλης: προκαλεί πόνο

στην πλάτη . Καθώς μεγαλώνουμε, ο σπονδυλικός σω-

λήνας μπορεί να γίνει στενόχωρος, αυτό οφείλεται εν

μέρει στην αρθρίτιδα.

―Αρθρίτιδα: πιο συχνά επηρεάζει αρθρώσεις, όπως τα

γόνατα και τα δάχτυλα.

― Σπονδυλολίσθηση: προκαλεί πόνο στην πλάτη. Η πιο

κοινή αιτία σπονδυλολίσθηση οφείλεται σε εκφυλιστι-

κές αλλαγές που προκαλούν απώλεια της κανονικής

σταθεροποίηση των δομών της σπονδυλικής στήλης.

Αν η σπονδυλική στήλη γίνεται αρκετά ασταθής, ο

πόνος στην πλάτη μπορεί να γίνει ένα πρόβλημα.

― Η οστεοπόρωση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά

από ορθοπεδικά προβλήματα και γενικευμένη δυσφο-

ρία. Ο πόνος στην πλάτη από οστεοπόρωση σχετίζεται

συνήθως με συμπίεση των καταγμάτων του σπονδύ-

λου. Η οστεοπόρωση προκαλεί αδύναμη στα οστά και

μπορεί να οδηγήσει σε κάταγμα.

Τι μπορεί να γίνει;

Οι πιο πολλοί οξείς πόνοι της πλάτης μπορεί να υπο-

χωρήσουν, αν δοθεί χρόνος στο βλαβέν τμήμα της

σπονδυλικής στήλης να επουλωθεί. Συνήθως η επού-

λωση υποβοηθάται με ανάπαυση, διάρκειας άνω των

24 ωρών, σε σκληρό στρώμα ή σανίδα ή με ξάπλωμα

σε σκληρή επιφάνεια, όπως το πάτωμα. Προσπαθήστε

ν' αποφύγετε κάθε θέση ή κίνηση που επιδεινώνει τον

πόνο. Αν πρέπει να καθίσετε, βεβαιωθείτε ότι κάθεστε

στητοί, αρκετά πίσω στην καρέκλα. Όταν σηκώνεστε

από την καρέκλα ή το κρεβάτι, πιέστε με τα χέρια σας,

για να περιορίσετε την καταπόνηση της σπονδυλικής

σας στήλης. Για να κινηθείτε από ξαπλωτή θέση, κυλι-

στείτε μέχρι την άκρη του κρεβατιού και κατεβάστε τα

πόδια σας στο πάτωμα, την ίδια ώρα που σηκώνετε το

επάνω μέρος του κορμιού σας.

Η θεραπεία επίμονων πόνων εξαρτάται από την αιτία

τους. Αν υπάρχει μηχανικό πρόβλημα που δε βελτιώ-

νεται με την ανάπαυση, μπορεί να βοηθήσει η λήψη ή

ενέσεις αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Μπορείτε επί-

σης να βάλετε ζεστό επίθεμα, μια θερμαινόμενη κομ-

πρέσα ή θερμοφόρα.

Πότε χρειάζεται να καλέσετε τον γιατρό όταν έχετε

πόνο στην μέση;

Θα πρέπει να καλέσετε τον γιατρό όταν έχετε:

― πόνο στην πλάτη που επιμένει για πολλές ημέρες

― πόνο στην πλάτη κατά την διάρκεια της νύχτας

― δυσκολία ελέγχου έντερα ή την κύστη σας

― πυρετό, ρίγη, εφίδρωση ή άλλα σημεία λοίμωξης

― οποιαδήποτε άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα

Τι πρέπει να κάνετε για να προλάβετε τον πόνο στην

μέση;

1. Ύπνος σε παλιό στρώμα

Ένα καλό στρώμα έχει διάρκεια ζωής οκτώ με δέκα

χρόνια.  

2. Κουβάλημα βαρέων αντικειμένων

3. Οι γόβες στιλέτο ή τα ίσια παπούτσια

Τα πολύ ψηλά τακούνια αναγκάζουν την πλάτη να κυρ-

τώνει, κάνοντας τις αρθρώσεις να πιέζονται. Από την

άλλη βέβαια και τα πολύ ίσια παπούτσια μπορεί να κά-

νουν επίσης κακό στην πλάτη, μια και τις περισσότερες

φορές δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη για το πόδι.

4. Πολύωρη καθιστική ζωή

Με το να κάθεται κάποιος βάζει περισσότερη πίεση στη

σπονδυλική του στήλη κατά 50% από το αν ήταν όρθιος!

Κωνσταντίνος Λούβρος, M.D., medlabnews.gr

Oι αιτίες για τον πόνο της πλάτης 
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Τη μεγαλύτερη επιτυχία του Ελληνικού Σχολικού αθλη-

τισμού πέτυχε η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών του 1ου Λυ-

κείου Βούλας κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο

παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα το οποίο διεξήχθη στο

Porec της Κροατίας (30 Απριλίου -  6 Μαΐου). 

Η ομάδα του 1ου Λυκείου Βούλας, αγωνίστηκε στην

Κροατία με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας, έκανε

σπουδαίες εμφανίσεις και έφτασε μία ανάσα από την

πρώτη θέση, χάνοντας στον τελικό από τη Σερβία. 

Προηγουμένως, η Ελληνική ομάδα προκρίθηκε από τον

4ο όμιλο της διοργάνωσης πετυχαίνοντας δύο νίκες,

(Ρουμανία – Ελλάδα 35 – 83 και Ελλάδα – Δανία 48 –

38), ενώ ηττήθηκε από τη Φινλανδία με σκορ 41 – 28.

Στη φάση των 16 τα κορίτσια της Βούλας νίκησαν την

Τσεχία (51 - 44), στα προημιτελικά τη διοργανώτρια Κρο-

ατία (53 – 41). Στα ημιτελικά, σειρά είχε η ομάδα του Ισ-

ραήλ η οποία ηττήθηκε με σκορ 42 – 32 από την

Ελληνική ομάδα. Ο μεγάλος τελικός διεξήχθη το Σάβ-

βατο 6 Μαΐου όπου η ομάδα της Σερβίας ανταποκρίθηκε

στον τίτλο του φαβορί και πήρε τη νίκη με σκορ 71 – 52

σε έναν απολαυστικό αγώνα. 

Στον αγώνα για τον τελικό παρευρέθηκαν στο γήπεδο ο

Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος και ο Πρόεδρος του Πρωτέα Βούλας,

Χρήστος Βασιλειάδης. 

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε στη Βούλα τη νύχτα

της Κυριακής 7 Μαΐου όπου στο προαύλιο του σχολείου,

ο Δήμος και ο Σύλλογος Γονέων επιφύλαξαν στην

ομάδα,  μεγάλη, εορταστική υποδοχή, με φίλους και

οπαδούς, με βεγγαλικά που “έλουσαν” φώς τον προαύ-

λιο χώρο του Λυκείου, αφού δεν υπάρχουν τείχη να

γκρεμίσουν όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, αλλά

και σαμπάνιες για δροσιά!

Ο Δήμαρχος συνεχάρη και ευχαρίστησε τις αθλήτιρες

για την μεγάλη τους νίκη και την  σημαντική διάκριση

του Δήμου 3Β, διαβεβαιώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή,

θα συνεχίσει να στηρίζει τον αθλητισμό της πόλης. 

Επίσης, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελε-

στές της επιτυχίας, στη Λυκειάρχη Αποστολία Παπα-

γιάννη, στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, στον Πρωτέα

Βούλας,  αφού οι 9 από τις 12 αθλήτριες είναι εν ενερ-

γεία αθλήτριες του Πρωτέα.

Οι αθλήτριες της ομάδας είναι:

Ιβάνα Ράτσα, Μαρία - Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου,

Αλεξάνδρα Δανδουλάκη, Σαββίνα Καραλή, Ζωή Κορρέ,

Ελευθερία  Μαγγίνα, Χριστίνα Μαργαρίτη, Βαρβάρα

Μυλωνάκη, Μαρία Παυλινέρη, Δήμητρα Συγγρού, Γε-

ωργία Τσιχλάκη και Ιωάννα Χατζηβασιλείου. 

Σχετικό βίντεο από την υποδοχή στο.

https://www.youtube.com/watch?v=D60ddp2Q4Xw&t=193s

Συγχαρητήρια προς την ομάδα και τους συντελεστές,

έδωσε δημόσια ο δήμαρχος και στη συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου (8/5). 

Πολλά συγχαρητήρια και από το επιτελείο της ΕΒΔΟ-
ΜΗΣ και σε ανώτερα!!

Δεύτερη στον κόσμο η ομάδα μπάσκετ κοριτσιών 

του 1ου Λυκείου Βούλας

Πιο έμπειρος και πιο δυνατός

ο ΑΟ Βουλιαγμένης

Ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή 14 Μαΐου 2017 το

φετινό πρωτάθλημα για τη Β’ Κατηγορία της ΕΠΣΑΝΑ, με

τον Αθλητικό Όμιλο Βουλιαγμένης να πετυχαίνει μια αξιο-

σημείωτη πορεία.

Ο ΑΟΒ στην 34η και τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπί-

σει στο γήπεδο του Αγίου Στεφάνου στις 4.30 μ.μ. την

ομάδα του Γ. Παθιακάκη.

Μετά την ήττα με 1-2 από την ομάδα των Καλυβίων, το

Σάββατο 6 Μαΐου 2017, ο ΑΟΒ έχει συγκεντρώσει 64 βαθ-

μούς σε 33 αγώνες, με 20 νίκες, 4 ισοπαλίες και 9 ήττες.

Αρχικός στόχος της ομάδας για το 2017 ήταν να σχηματι-

στεί ένα νεανικό και ανταγωνιστικό σύνολο, από παίκτες

της περιοχής. Φέτος χρησιμοποιήθηκαν 28 αθλητές και η

ομάδα του ΑΟΒ είχε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλή-

ματος.

Παράλληλα, τα τμήματα υποδομών αναπτύχθηκαν, αναδει-

κνύοντας ένα αξιόλογο δυναμικό που προορίζεται να στε-

λεχώσει στο μέλλον την πρώτη ομάδα.

Οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν κατηγορία και του χρόνου

θα αγωνιστούν στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ είναι η Η Άνοιξη, ο Πα-

θιακάκης και τα Καλύβια, ενώ έχασαν την κατηγορία: η

Δόξα Ποντίων, ο Κουβαράς και ο Διόνυσος.
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Για τα προβλήματα των εργαζομένων στον

Αθλητισμό μιλά η Δέσποινα Παπαχριστο-

πούλου, μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων

Αθλητικών Σωματείων (ΠΣΥΑΣ). Αποσπά-

σματα της συνέντευξης που πήρε ο “Ριζο-

σπάστης” παρουσιάζουμε στο παρόν φύλλο.

Το συνεχιζόμενο εδώ και αρκετά χρόνια «πετσόκομμα»
των αθλητικών επιχορηγήσεων εξαιτίας των πολιτικών
που εφάρμοσαν στον Αθλητισμό τόσο οι προηγούμενες
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ όσο και η σημερινή ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, που συνεχίζει στα ίδια βήματα, έχει τραγικές συ-
νέπειες για τον Αθλητισμό. Κυριότερη απ’ αυτές η μετα-
τροπή της άθλησης σε πολυτέλεια για τους
εργαζομένους και τα λαϊκά στρώματα, αφού οι αθλού-
μενοι και οι οικογένειές τους υποχρεώνονται να επωμι-
στούν το βάρος των εξόδων. Την ίδια στιγμή, τραγική
είναι η κατάσταση που βιώνουν και οι εργαζόμενοι στις
Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα σωματεία. 

Την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι έφερε πρό-
σφατα στη Βουλή με σχετική Ερώτηση στην αρμόδια
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού το ΚΚΕ, που υπο-
γράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Γιάννης Γκιόκας,
Γιάννης Δελής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Γιώργος
Λαμπρούλης.

Απλήρωτοι και σε εργασιακή ανασφάλεια

— Κυρία Παπαχριστοπούλου πώς έχει η κατάσταση αυτή
τη στιγμή;
— Οι εργαζόμενοι στις Αθλητικές Ομοσπονδίες έχουν βρε-
θεί αντιμέτωποι πάρα πολλές φορές με μια πληθώρα προ-
βλημάτων, που έχουν να κάνουν με την εργασιακή τους
κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, θα χαρακτήριζα την κατάσταση
τραγική, μιας και οι καθυστερήσεις στην καταβολή μισθών,
σε ορισμένες περιπτώσεις, φτάνουν ακόμα και τους τέσσε-
ρις ή πέντε μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πριν
τις γιορτές του Πάσχα οι περισσότερες Ομοσπονδίες δεν
είχαν λάβει την α’ δόση της επιχορήγησης έτους 2017, γί-
νονται απόλυτα αντιληπτές οι συνέπειες για τους εργαζό-

μενους και τις οικογένειές τους. Και θέλω να τονίσω εδώ,
ότι ακόμα και αν η πρώτη δόση φτάσει επιτέλους στις Ομο-
σπονδίες, είναι αμφίβολο ότι όλες οι Διοικήσεις θα καταβά-
λουν εξολοκλήρου τα δεδουλευμένα και δεν θα
χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς το κονδύλι αυτό.

— Πόσο καιρό υπάρχουν τα προβλήματα;
— Γενικότερα, τα προβλήματα αυτά ο κλάδος μας τα αντι-
μετωπίζει επί σειρά ετών. Εχει καταγγελθεί αρκετές φορές
η κωλυσιεργία καταβολής μισθών, ιδιαιτέρως σε Ομοσπον-
δίες με χαμηλό εγκεκριμένο προϋπολογισμό, αλλά πλέον
το πρόβλημα, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αφορά
όλους τους εργαζόμενους, τόσο στις λεγόμενες μικρές
όσο και τις μεγάλες Ομοσπονδίες.

— Ποια θεωρείτε ότι είναι η αιτία του προβλήματος;
— Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους. Πρωτίστως εξαι-
τίας της μείωσης των επιχορηγήσεων των Αθλητικών Ομο-
σπονδιών. Φτάσαμε σε σημείο να δίνεται επιχορήγηση σε
Ομοσπονδίες, η οποία δεν καλύπτει καν τις ανάγκες της μι-
σθοδοσίας. Το γεγονός αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο και επι-
πτώσεις στους εργαζόμενους, όπως απολύσεις και επιβολή
ελαστικών μορφών εργασίας (εκ περιτροπής εργασία, μει-
ωμένο ωράριο κ.λπ.). Και δεύτερον, εξαιτίας του ιδιότυπου
εργασιακού καθεστώτος που διέπει τις εργασιακές σχέσεις
των Ομοσπονδιών και των εργαζομένων τους, και που δεν
ξεκαθαρίζει το θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, αφενός
μπορεί και επιβάλλεται εκ περιτροπής εργασία, όπως στον
ιδιωτικό τομέα, αφετέρου έχει διακοπεί η καταβολή των
δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας,
όπως στον δημόσιο τομέα.  
Ιδιαιτέρως ο δεύτερος λόγος, του ιδιότυπου εργασιακού κα-
θεστώτος, έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές τόσο
από τις Διοικήσεις, όσο και από την επίσημη Πολιτεία όλων
των κυβερνήσεων έως και σήμερα, που γνωρίζουν γι’ αυτό
το ζήτημα, για να μη δίνεται λύση στα μεγαλύτερα προβλή-
ματα που έχουμε επί σειρά ετών. 
Επιπλέον, εδώ εμπεριέχεται και άλλο ένα ζήτημα που αντι-
μετωπίζουμε πια, σε δικαστικές διαμάχες, και έχει να κάνει
με τη νομιμότητα των προσλήψεών μας και κυρίως με το αν
είναι σύμφωνες με τη διαδικασία που ορίζει ο ΑΣΕΠ ή όχι,
και μιλάμε ακόμα και για προσλήψεις που έγιναν 20 χρόνια
πριν, πράγμα εντελώς αβάσιμο!

— Η στάση του υπουργείου στα αιτήματά σας;
— Για τα ζητήματα αυτά, από την πρώτη στιγμή των μει-
ώσεων των επιχορηγήσεων, ο ΠΣΥΑΣ, το συνδικαλιστικό
μας όργανο, παρενέβαινε συνδικαλιστικά και αγωνιστικά.
Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μειώσεις αυτές,
είχαν συγκεκριμένες πολιτικές αφετηρίες, με την υπο-
γραφή μνημονίων. Εως και σήμερα όμως, κανένα από τα θέ-
ματά μας δεν έχει λυθεί.  
Από την άλλη μεριά, το υπουργείο αφήνει πάρα πολλά θέ-
ματα άλυτα: Δεν δίνει καμία λύση για την τύχη εργαζομέ-
νων σε Ομοσπονδίες με άρση ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης ή εργαζομένων οι οποίοι βρίσκονται χρόνια
σε δικαστικές διαμάχες, ή εργαζομένων στις αθλητικές
ενώσεις των Ομοσπονδιών κ.α. Αρα, αυτή τη στιγμή, δεν
έχουμε ένα χειροπιαστό αποτέλεσμα.   
Κι αυτό το γεγονός φαίνεται να μην ενοχλεί κανέναν, παρ’
όλες τις καταγγελίες μας. Επιπλέον, υπήρξε λίγο καιρό πριν
ένα σχέδιο αθλητικού νόμου, το οποίο έκανε λόγο για με-
τακινήσεις προσωπικού Αθλητικών Ομοσπονδιών, αφού
όμως πρώτα χαρακτηριζόταν «πλεονάζον». Επομένως,
προς το παρόν αναμένουμε το υπουργείο να υλοποιήσει τις
προτάσεις που μας κάνει προφορικά για όλους τους εργα-
ζόμενους, χωρίς διακρίσεις και να μη μείνει μόνο σε υπο-
σχέσεις.

Μονόδρομος η πάλη των εργαζομένων

— Ποιες ενέργειες έχει κάνει μέχρι τώρα το Σωματείο σας
για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα;

— Ο ΠΣΥΑΣ είναι ένα Σωματείο που κατά το παρελθόν μπό-
ρεσε με τους αγώνες του να αντισταθεί, να διεκδικήσει και
τελικά να κερδίσει αρκετά για τα μέλη του. Σήμερα όμως, η
πλειοψηφία των μελών του ΔΣ, η οποία έχει αναλάβει εδώ
και έναν χρόνο, φαίνεται να έχει μια εντελώς διαφορετική
αντίληψη από τα παλιότερα Διοικητικά Συμβούλια. ...Ανα-
λώνεται σε προτάσεις για αντιδραστικούς εσωτερικούς κα-
νονισμούς που καταλύουν κάθε εργασιακό δικαίωμα,
αφήνοντας περιθώρια για αποφάσεις μόνο στις Διοικήσεις
των Ομοσπονδιών, μετά από «αξιολογήσεις» εργαζομένων,
αλλά καταλύουν και το ισχύον συνδικαλιστικό πλαίσιο, αφή-
νοντας περιθώρια παρέμβασης από την εκάστοτε κυβέρ-
νηση. 
Με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή ο ΠΣΥΑΣ φαίνεται να αντι-
μετωπίζει τις καταστάσεις μέσα από επιστολές, συζητήσεις
και εκπροσωπήσεις σε δικαστικές αίθουσες. Κατά την
άποψή μου και οι νομικές συμβουλές χρειάζονται, όπως επί-
σης και οι συζητήσεις, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί.
Το Σωματείο οφείλει να οργανώσει τον αγώνα των εργαζο-
μένων ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που αντιμετωπί-
ζουν, οφείλει να διεκδικήσει την υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και γενικά να διαφυλάξει τη δουλειά
και τις θέσεις εργασίας για όλους, χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις, κινούμενο σε ένα πιο αγωνιστικό συνδικαλιστικό
πλαίσιο διεκδικήσεων.

— Πέραν των προσωπικών προβλημάτων, ποιες είναι οι γε-
νικότερες συνέπειες της όλης κατάστασης;

— Καμία εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, καθυστερήσεις
μισθών, απολύσεις, εκ περιτροπής εργασία, άρση ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης σε Ομοσπονδίες που αφήνουν εν-
τελώς στην τύχη τους τους εργαζόμενους, δικαστικές δια-
μάχες, αγανάκτηση και ανασφάλεια, είναι τα βασικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος.
Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω ότι σε καμία περίπτωση
κανένας εργαζόμενος δεν περισσεύει. Στο αθλητικό οικο-
δόμημα και οι εργαζόμενοι στις Αθλητικές Ομοσπονδίες
έχουν τη θέση τους. Και βέβαια, θα ήταν λάθος να μη βλέ-
πουμε το θέμα συνολικά, αφού η μείωση των κονδυλίων για
τον Αθλητισμό, που δίνει ώθηση στη λογική των ιδιωτών χο-
ρηγών και της εμπορευματοποίησης του Αθλητισμού, δεν
αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις Αθλητικές Ομοσπον-
δίες, αλλά αφορά και τους αθλητές, τα Σωματεία τους, τους
προπονητές, τα στάδια, και στην τελική αφορά την ελληνική
οικογένεια.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Μόνη λύση η οργάνωση της πάλης 
ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα

5o Σχολικό Πρωτάθλημα 

Πετοσφαίρισης  

στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

συνδιοργανώνουν, στο 5ο Σχολικό Πρωτάθλημα που θα

πραγματοποιηθεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δη-

μοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου, για μαθητές της Ε΄ και

ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, των Σχολικών Μονάδων του

Δήμου.

Το Πρόγραμμα των αγώνων του Πρωταθλήματος, Πετο-

σφαίρισης έχει ως εξής:

Κλειστό Γυμναστήριο Σταδίου Μαρκοπούλου

Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, ώρα έναρξης 5:30 μ.μ. 

Μετά το τέλος των αγώνων, θα απονεμηθούν αναμνη-

στικές πλακέτες στα σχολεία και διπλώματα στους μα-

θητές, για την συμμετοχή τους. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Ο Α.Ο. Αναγυρούς ευχαριστεί

O Α.Ο.ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» ευχαριστεί την εται-

ρεία “Αιγέας ΑΜΚΕ” του Αθανάσιου Μαρτίνου για την

ανάληψη των εξόδων προκειμένου ο αθλητής στίβου

ΑμεΑ, Αθ. Γκαβέλας με την προπονήτριά του Αφρ. Σκα-

φίδα να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο GRAND PRIX

όπου θα πιστοποιήσει την αγωνιστική του κατάσταση εν

όψει του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ανδρών -Γυναι-

κών που θα γίνει τον Ιούλιο στο Λονδίνο.




