
21ο €

Διακρίσεις του 3ου
ΓΕΛ Κορωπίου

Σελίδα 12

Πρόκληση και ευκαιρία MAΡΚΟΠΟΥΛΟ

Σύσκεψη για τα έργα
Σελίδα 6

Περί πλατείας Πηγαδακίων.

Όμηροι οι όμοροι κάτοικοί της!
Σελίδα 7

“Φορτωμένοι” μετάλλια οι

αθλητές του “Λεύκαρος” 
Σελίδα 22

«ἐργάζευ μοχθῶν, ὡς
ἐξ ἰδίων βιοτεύσῃς»

(να εργάζεσαι κοπιάζοντας, για να

μπορείς να ζεις με δικά σου μέσα)

Φωκυλίδης, Μιλήσιος ελεγειακός

ποιητής και φιλόσοφος

Εικόνες γηπέδου!

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Επικούρειας Φιλοσοφίας
10 και 11 Φεβρουαρίου

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα
Κλειτάρχου 23, Τηλέφωνο: 210661 9937

Τόπος καταγωγής του φιλόσοφου Επίκουρου

(αρχαίος Δήμος Γαργηττού)

Συμμετέχουν σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και

προσκεκλημένοι διακεκριμένοι ομιλητές.

Σελίδα 4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ανθρωπιστική 

φιλοσοφία 

του Επίκουρου 

ως πνευματικό 

αντίδοτο 

στη δυστυχία 

Αιτία; 

η μπάλα και

τα σκουπίδια!

Η συνεδρίαση 

διεκόπη πριν

καλά - καλά 

αρχίσει

Σελίδα 10
Αγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων πολιτών:

Κατοίκων Γραμματικού που διαφωνούν με τα

ΧΥΤΑ και φιλάθλων για το γήπεδο της ΑΕΚ.

γράφει η Ρένα Δούρου Περιφερειάρχης Αττικής

Σελίδα 2

“Tόσο βλάκες μας θεωρεί 
ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός!” 

Σελίδα 9
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Πρόκληση και ευκαιρία

Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής 

Σήμερα που τα δομικά αίτια της χρεοκοπίας του τόπου
είναι ομολογημένα και γνωστά τοις πάσι, η ανάγκη για
μια στέρεα πολιτική ανάπτυξης μετά από την
επιτροπεία, εμφανίζεται ακόμη πιο πιεστική. Η
διαχείριση των απορριμμάτων, ως ένας από τους
τομείς άσκησης της αναπτυξιακής πολιτικής που
χρειάζεται ο τόπος, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει
έναν από τους κινητήριους μοχλούς για να γυρίσουμε
σελίδα. Γιατί μπορεί να είναι πρόκληση και ευκαιρία
μαζί.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)
που βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση, μπορεί να

κινηθεί προς αυτή τη διπλή κατεύθυνση. Να
λειτουργήσει δηλαδή ως πρόκληση για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων στην Αττική προς όφελος των πολιτών, της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.Και παράλληλα
ως ευκαιρία για την προώθηση και την εφαρμογή του
νέου μοντέλου διαχείρισης που μπορεί να συμβάλλει και
σε μια νέα τύπου ανάπτυξη με επενδύσεις στους τομείς της
προστασίας του περιβάλλοντος και την αύξηση των θέ-
σεων εργασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή και με αφετηρία ορισμένες ασά-
φειες του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου (ειδικά σε ό,τι
αφορά τα άρθρα 1 και 19 που δημιουργούν σύγχυση ανα-
φορικά με την Περιφέρεια Αττικής), θεωρώ χρήσιμο να
καταθέσω στον δημόσιο διάλογο ορισμένες παρατηρή-
σεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΗ

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έβαλε
τέλος στους σχεδιασμούς της προηγούμενης
Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, για υπερδιαστασιολογημένες
μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ που θα
δέσμευαν τους ΟΤΑ για 3 δεκαετίες τουλάχιστον, σχε-
διασμούς κατάφωρα αντι-οικολογικούς, που δεν πληρού-
σαν τις προϋποθέσεις της exante αιρεσιμότητας για την
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
προχώρησε στην αναθεώρηση του περιφερειακού
σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων (που
εκκρεμούσε από το 2006), ευθυγραμμιζόμενη τόσο με
την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία όσο και με το
νέο ΕΣΔΑ.
Με σεβασμό στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της απο-
κέντρωσης, της εγγύτητας, της μικρής κλίμακας, της ανα-
κύκλωσης, της επανάχρησης, προχώρησε στην έγκριση
του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (ΠΕΣΔΑ). Του μόνου σχεδιασμού που μπορεί
να οδηγήσει στο τέλος της πρακτικής της ταφής των σύμ-
μεικτων απορριμμάτων και στο τέλος της λειτουργίας του
ΧΥΤΑ Φυλής. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η παρατήρηση
του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Καρμένου Βέλλα, κατά
τη συνάντησή μας πέρσι τον Ιούνιο, ότι οι δήμοι ευθύνον-
ται στη συντριπτική τους πλειοψηφία για τη συνέχιση της
ταφής των απορριμμάτων. Σήμερα πλέον η συμμετοχή
των Δήμων στο ΠΕΣΔΑ αποτυπώνεται στα Τοπικά
Σχέδια της Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) που έχουν
καταρτίσει και που αποτελούν συστατικό τμήμα του
ΠΕΣΔΑ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΤΗ

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι οι ΟΤΑ έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στη
διαχείριση των ΑΣΑ μέσα από τον εκσυγχρονισμό των
ΦοΔΣΑ.
Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν είναι καθοριστικής σημα-
σίας η δυνατότητα των Δήμων να δύνανται να συστήνουν
ΦοΔΣΑ, στη βάση συγκεκριμένων (χωροταξικών, πληθυ-
σμιακών) προϋποθέσεων - ειδικά μάλιστα στην Αττική -,
για τη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων
τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ενδεχόμενη σύσταση περισσότερων του ενός ΦοΔΣΑ
στην Αττική είναι βέβαιο πως θα συμβάλλει στην

πραγματική αποκέντρωση, την ανακύκλωση με
διαλογή στην πηγή, τη δίκαιη κατανομή στις
εγκαταστάσεις διαχείρισης και τελικής διάθεσης σε
όλη την Αττική, με στόχο να μπει τέλος στην πρακτική
της ταφής τεράστιων ποσοτήτων σύμμεικτων
απορριμμάτων σε έναν χώρο (Φυλή) και όλα αυτά με
πιο χαμηλό οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος και
με τη μέγιστη δυνατή ανταποδοτικότητα. 
Η σύσταση ΦοΔΣΑ στην Αττική είναι βέβαιο πως θα
λειτουργήσει καταλυτικά στην κατεύθυνση ανάληψης
της ευθύνης από τους Δήμους, ειδικά σήμερα που η υλο-
ποίηση του ΠΕΣΔΑ προϋποθέτει τη δημιουργία Πράσι-
νων Σημείων, τοπικών υποδομών ανακύκλωσης με
Διαλογή στην Πηγή και αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και τελικής διάθεσης βάζοντας τέλος στο
πλήρως (από κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική,
υγειονομική άποψη) αποτυχημένο συγκεντρωτικό μον-
τέλο της Φυλής.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η εξέλιξη που περιγράφω προϋποθέτει να επιστρέψει ο
Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος (ΕΔΣΝΑ) στην προτεραία
κατάσταση, στο status δηλαδή του φορέα της
πρωτοβάθμιας ΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιάσεις που
είχαν διατυπωθεί το 2011 σχετικά με την αντιπροσωπευτι-
κότητα και την αποτελεσματικότερα του νέου φορέα.

Μια εξέλιξη που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
απειλήσει το καθεστώς των εργαζομένων του
αντιθέτως θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών
της εργασίας τους.

Η σύσταση ΦοΔΣΑ με χωροταξικά και πληθυσμιακά
κριτήρια στην Αττική μπορεί να αποτελέσει τον
καταλυτικό εκείνο παράγοντα που θα συμβάλλει στην
υλοποίηση των στόχων του ΠΕΣΔΑ, στόχων δίκαιης και
βιώσιμης οικονομικής και οικολογικής διαχείρισης
των απορριμμάτων της Αττικής.

σ.έκδοσης: σε βραδυφλεγή βόμβα, έχει εξελιχθεί η

κατάσταση της διαχείρισης των απορριμμάτων για

την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου. 

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες στην αρχή της θη-

τείας της δεν έχουν γίνει βήματα προς επίλυση του

μεγάλου, τεράστιου προβλήματος, της διαχείρισης

απορριμμάτων. 

Αποκριάτικα Σελ. 3-4-5

Θέλουμε ανάπλαση ή ανεπανόρθωτη
υποβάθμιση της Βάρης; Σελ. 6

Παρουσίαση νεοφυών επιχειρηματι-
κών ιδεών στο Δήμο 3Β Σελ. 6

Το ρήμα “κλέβω, κλέβεις, κλέβει” σε
ιστορικό περιεχόμενο
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Η καταγωγή των Ευρωπαίων  
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Yδροδυναμική: Μαθητές σχεδιάζουν
Ρομποτική και τεχνολογία Σελ. 10

Εγκαίνα στο Λύκειο Δροσιάς Σελ. 12

Μια βόλτα στο Μυστρά με την “Ευ-
ρυάλη” Βούλας Σελ. 13

Εκ Συνημοσύνης άρχεσθαι ...  
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Στον απόηχο ενός αφιερώματος Σελ. 15

Πρόγραμμα Υγείας στα 3Β για το μήνα
Φεβρουάριο Σελ. 21

Διαβάστε ακόμη
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«Ο συμβολισμός του φωτός 

στη βυζαντινή πολιτική ιδεολογία»
Το Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδη-

μίας Αθηνών τιμώντας τον ιδρυτή του ακαδημαϊκό Μανόλη Χατζηδάκη (1909-

1998), διαπρεπή βυζαντινολόγο, Γενικό Έφορο Αρχαιοτήτων, Διευθυντή του

Βυζαντινού Μουσείου και του Μουσείου Μπενάκη, οργανώνει όπως κάθε

χρόνο την ετήσια επιστημονική διάλεξη αφιερωμένη στη μνήμη του, την

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7:00 μ.μ., στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθη-

νών.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η καθηγήτρια της βυζαντινής τέχνης του  Πα-

νεπιστημίου Harvard, έδρα Dumbarton Oaks, κ. Ιόλη Καλαβρέζου. Θέμα: «Ο
συμβολισμός του φωτός στη βυζαντινή πολιτική ιδεολογία»
Η ομιλία θα διερευνήσει μέσω κειμένων και εικόνων τη θέση του αυτοκρά-

τορα στη βυζαντινή ηλιοκεντρική αντίληψη του τότε κόσμου.  

ΗΑκαδημία Αθηνών εξέλεξε ξένο εταίρο της τον καθηγητή Peter John

Barnes στον κλάδο της Ιατρικής, έναν από τους κορυφαίους και πιο

συχνά αναφερόμενους  κλινικούς ερευνητής στην Ευρώπη στην έδρα της Ια-

τρικής έρευνας στην Πνευμονολογία. Δημιούργησε ένα από τα πιο παραγω-

γικά εργαστήρια στην πνευμονολογική έρευνα στον κόσμο. Οι επιστημονικές

ανακαλύψεις του αναδιαμόρφωσαν την αντίληψη και τη θεραπεία των κυριό-

τερων ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.
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«Να ντύσουμε τους γυμνούς»
του Λουίτζι Πιραντέλλο

Η «Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη» παρουσιά-

ζει ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λουίτζι Πιραν-

τέλο, «Να ντύσουμε τους γυμνούς» σε σκηνοθεσία -

μετάφραση Αλεξάνδρας Βουτζουράκη από το Σάββατο 24

Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο 21:00 και Κυριακή

20:00 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Στην Ιταλία του μεσοπολέμου μια γυναίκα πίνει δηλητήριο
γιατί ο αγαπημένος της παντρεύεται κάποια άλλη. Ένας συγ-
γραφέας συγκινείται από την ιστορία της και την παίρνει
κοντά του. Ποια είναι όμως πραγματικά αυτή η γυναίκα;
Ένα αθώο θύμα; Μια επικίνδυνη δολοφόνος; Μια παθολο-
γική ψεύτρα; Ποιο είναι το μυστικό που θέλει απεγνωσμένα
να κρατήσει κρυφό;
Η «Αθηναϊκή Σκηνή» μετά τις επιτυχίες της περσινής πε-

ριόδου «Γειτόνισσες» του Π. Χορν και «Εδουάρδος ο Β’»
του Κρ. Μάρλοου, συνεχίζει την ερευνητική της πορεία

στο παγκόσμιο Θέατρο με το αριστούργημα του Λουίτζι

Πιραντέλο, «Να ντύσουμε τους γυμνούς». Με οξύ βλέμμα

και καυστικό πνεύμα ο Πιραντέλο ξεγυμνώνει τους ήρωες

του για να μας δείξει πως όλη η ζωή είναι μια αλυσίδα από

τυχαία γεγονότα και οι πράξεις μας, όσο κι αν προσπα-

θούμε να τις ξεχάσουμε ή να τις αρνηθούμε, μας ακολου-

θούν, κολλάνε πάνω μας και λερώνουν κάθε καινούργιο

κουστούμι που φοράμε για να τις κρύψουμε. 

Αθηναϊκή Σκηνή: Τζιραίων 13, Αθήνα, Ακρόπολη 

Τηλέφωνο: 21 0922 2300

«Λυσσασμένη Γάτα»
του Τενεσί Ουίλιαμς

Η καλλιτεχνική εταιρία Μυθωδία επαναλαμβάνει στο Θέα-

τρο Θησείον (Τουρναβίτου 7, Αθήνα,  τηλέφωνο: 210325

5444), από την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου μέχρι την Κυ-

ριακή 1η Απριλίου, λόγω της μεγάλης καλλιτεχνικής επιτυ-

χίας και της θερμής ανταπόκρισης του κοινού, το

αριστούργημα του Τενεσί Ουίλιαμς “Λυσσασμένη Γάτα”

(“Cat on a hot tin roof”).

Ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας

με τους Νικήτα Τσακίρογλου, Μαρία Κίτσου, Ορέστη

Τζιόβα, Ελένη Κρίτα, ΓεράσιμοΣκαφίδα, Μπέτυ Αποστό-

λου, Δημήτρη Ραφαήλο, Δημήτρη Σταματελόπουλο,

Μαρία Νίκα, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Νικορέστη

Χανιωτάκη.

Έργο τρυφερό όσο και σκληρό, ρομαντικό όσο και ρεαλι-

στικό, όπου αναβλύζει η ποιητικότητα της γραφής του Ουί-

λιαμς. Η “Λυσσασμένη Γάτα” εξετάζει σε βάθος τις

διαπροσωπικές σχέσεις των ζευγαριών και καταδεικνύει πως

μόνο με την αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου μπορεί

να διασωθεί ένας έρωτας που ξεκίνησε από την ειλικρινή

έλξη και των δύο. 

Τζωρτζίνα Καλέργη

Το Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικού-

ρειας Φιλοσοφίας διεξάγεται στην

Αθήνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-

ρακα του Δήμου Παλλήνης, 10 - 11

Φεβρουαρίου, περιοχή του τόπου

καταγωγής του φιλόσοφου Επί-

κουρου, τον αρχαίο δήμο Γαργητ-

τού. Διοργανώνεται από τον Δήμο

Παλλήνης και τους Φίλους Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας "ΚΗΠΟΣ".

Συμμετέχουν σύνεδροι από όλη

την Ελλάδα και προσκεκλημένοι

διακεκριμένοι ομιλητές.  

Η ανθρωπιστική φιλοσοφία του
Επίκουρου ως πνευματικό αντί-
δοτο στην δυστυχία 

Απέναντι στις ψεύτικες πληροφο-

ρίες, την κυνική αποδόμηση των

αξιών και την διάχυτη δυστυχία της

δύσκολης εποχής μας, όλο και πε-

ρισσότεροι Έλληνες βρίσκουν ως

πνευματικό αντίδοτο την φιλοσοφία

του Επίκουρου, που ενδιαφέρεται

για την ψυχική υγεία και την ευδαι-

μονία κάθε ανθρώπου και δεν θεωρεί

την φιλοσοφία ως υπηρέτρια της θε-

ολογίας ή της πολιτικής.

Ο Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι Επι-

κούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθη-

νών" και "Κήπος Θεσσαλονίκης"

καλούν τους ανθρώπους με ελεύ-

θερη σκέψη να προσέλθουν στον

τόπο καταγωγής του Αθηναίου φιλο-

σόφου Επίκουρου, τον αρχαίο Δήμο

Γαργηττού, για να παρακολουθή-

σουν το ξεχωριστό αυτό πολιτισμικό

γεγονός, με ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για το μοναδικό φιλοσο-

φικό συνέδριο στην Ελλάδα που

έχει καθιερωθεί από το 2011 ως ετή-

σιος θεσμός από τον κόσμο και όχι

από την κορυφή, αναδεικνύοντας το

διαχρονικό μήνυμα του Επίκουρου

για την πρακτική μέθοδο προσέγγι-

σης μιας ευτυχισμένης ζωής, ακόμη

και σε εποχές κρίσης.   

Στο φετινό Συμπόσιο, θα αναδειχθεί

η παυσίπονη δράση της Επικού-
ρειας φιλοσοφίας από τον Καθη-

γητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου

Αθηνών Γιώργο Χρούσο, που θα

αναφερθεί στον έλεγχο του στρες,

τον Επίκουρο Καθηγητή Ιατρικής του

Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστο Για-

πιτζάκη που θα παρουσιάσει την

επικούρεια μέθοδο ψυχοθεραπείας
και τον ψυχίατρο Παναγιώτη Γεωρ-

γάκα που θα αναφερθεί στην ανε-
λευθερία του εξαρτημένου ατόμου
και την επικούρεια απελευθέρωσή
του. Επιπλέον, ο Καθηγητής Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών Δημήτρης

Παναγιωτόπουλος θα μιλήσει για

την ελευθερία του ανθρώπου ως
προσωπική κατάκτηση, και ο οικο-

νομολόγος και ιδρυτικό μέλος της

ομάδος των ellinikahoaxes.gr Γιώρ-

γος Γιώτης θα αναφερθεί στην Επι-
κούρεια φιλοσοφία ως ανάχωμα
στην παραπληροφόρηση. Μέλη των

Κήπων από όλη την Ελλάδα θα πα-

ρουσιάσουν πτυχές της επικούρειας

φιλοσοφίας, πάντα σε σύνδεση με

το σήμερα, ενώ θα υπάρχουν και

επιτοίχιες ανακοινώσεις. 

Στο καλλιτεχνικό μέρος του Συμπο-

σίου, περιλαμβάνεται η προβολή μέ-

ρους της νέας ακυκλοφόρητης

ταινίας του σκηνοθέτη Θεόδωρου

Μαραγκού “Εν Δυνάμει” και μου-

σικό ανθολόγιο σε σχέση με τα ου-

ράνια σώματα. Ας εκμεταλλευτούμε

λοιπόν την ευκαιρία για μια βιωμα-

τική προσέγγιση της Επικούρειας Φι-

λοσοφίας, που προσφέρει μια

πνευματική θωράκιση απέναντι στα

σημερινά πανανθρώπινα κοινωνικά,

πολιτισμικά και οικονομικά αδιέ-

ξοδα.

Πληροφορίες στο www.epicuros.gr

και στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα

του Δήμου Παλλήνης Κλειτάρχου &

Αριστείδου, Τηλέφωνο: 210

6619937. 

«Ναυτικά υπόγεια
καταφύγια 
και οχυρώσεις,
1936-40»

Tο “Αρχείο Πολέμου” οργανώνει

το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

και ώρα 19:30, εκδήλωση με θέμα:

«Ναυτικά υπόγεια καταφύγια και
οχυρώσεις, 1936-40»  και εισηγητή

τον Κωνσταντίνο Κυρίμη.

Την περίοδο 1936-40, εν όψει του επι-
κείμενου Β’ Π.Π. , κατασκευάστηκαν
στην Ελλάδα εκατοντάδες υπόγεια
καταφύγια και εγκαταστάσεις, για την
προστασία πολιτών, στρατιωτικού προ-
σωπικού και νευραλγικών υποδομών.
Στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στις Φλέ-
βες και στην Αίγινα, ένα υπόγειος μι-
κρόκοσμος, βρίσκεται καλά
κρυμμένος, μακριά από τα μάτια των
πολλών. Περίπου 80 χρόνια μετά τη
δημιουργία τους, οι υπόγειες εγκατα-
στάσεις του ΠΝ, θα «εμφανιστούν»
για λίγο και θα αποκαλύψουν τα μυ-
στικά τους, σε μια ενδιαφέρουσα ομι-
λία, με πλήθος φωτογραφιών και

σχεδιαγραμμάτων.

Μετά την εισήγηση θα ακολουθήσει η

γνωστή φιλική κουβέντα με ελαφρά

ποτά και αναψυκτικά

Παρακαλούμε να ενημερώσετε εάν

προτίθεσθε να παρευρεθείτε, επικοι-

νωνώντας με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου,

210-8676390, ή στο κινητό 69-

98088220, η email afreris@warar-

chivegr.org το αργότερο μέχρι την

21-2-2018 καθώς ο χωρος είναι περιο-

ρισμένος.

“Αρχείο Πολέμοη”: Mηθύμνης 36, Πλ.

Αμερικής

8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας
10 και 11 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
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Ένωση Κρητών Σαρωνικού

“Ο Εθνάρχης Ελ. Βενιζέλος”

Η Ενωση Κρητών Σαρωνικού “Ο Εθνάρχης Ελ. Βε-

νιζέλος” προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του και

όλους τους προσκείμενους στην κρητική ιδέα να

συμμετέχουν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα γίνει στο πρώην Δημαρχείο Αναβύσ-

σου (Βασ. Κων/νου & Κρήτης), την Κυριακή 11 Φε-

βρουαρίου, ώρα 10.00.

Θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Η  Bollywood χορεύει

στο Αεροδρόμιο

Το Fly me to the Moon γιορτάζει την ημέρα του

Αγίου Βαλεντίνου με ένα πρωτότυπο χορευτικό

δρώμενο από την 1η Ακαδημία Χορού Bollywood

στην Ελλάδα. Μια έκρηξη ήχων, χρωμάτων και κι-

νήσεων με άρωμα Ινδίας, θα συνεπάρουν τους επι-

σκέπτες και επιβάτες που θα βρεθούν στο

αεροδρόμιο της Αθήνας την Τετάρτη 14 Φεβρουα-

ρίου, ώρα 12.00 - 13.30.

Το show-έκπληξη, που θα παρουσιάσει μια εντυπω-

σιακή ομάδα χορευτών με τα τυπικά ινδικά κοστού-

μια, θα είναι διανθισμένο από έντονα παραδοσιακά

και μοντέρνα πολιτισμικά στοιχεία της Ινδίας, μετα-

φέροντάς μας την ομορφιά του χορού Bollywood,

που είναι άλλοτε κεφάτος και ρυθμικός και άλλοτε

νοσταλγικός και ερωτικός.

Με ξεχωριστές εκδηλώσεις υποδέχεται ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης τις απόκριες. Το πρόγραμμα που έχει
διοργανώσει ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και
Παιδικής Αγωγής του Δήμου (ΟΑΠΠΑ), περιλαμβάνει εκδη
λώσεις για μικρούς και μεγάλους. 

«Μια Ελλάδα τραγούδια»
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου ώρα 20:00, Πολιτιστικό Κέντρο
«ΙΩΝΙΑ» Καραμανλή 18 (πλησίον Δημαρχείου Βούλας) 
Συναυλία με τη Στέλλα Καρύδα με τα καλύτερα λαϊκά και
ρεμπέτικα τραγούδια, που  σιγοτραγουδήσαμε, αλλά και
μουσικά στιγμιότυπα από την παράδοση της Κρήτης,
Μ.Ασίας, Αιγαίου κ.α. Την ερμηνεύτρια συνοδεύει 4μελές
σχήμα μουσικών και τραγουδιστών. 

«Πού κρύβεται 
ο βασιλιάς Καρνάβαλος»;
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου ώρα 10:00, Πλατεία Ιμίων (Κεν
τρική Πλατεία Βούλας) 
Υπαίθρια παιδική εκδήλωση με παιχνίδια, εργαστήρια κα
τασκευής και  face painting, διαγωνισμούς χορού, τραγου
διού και καλύτερης αμφίεσης καθώς και πολλές εκπλήξεις
για τους μικρούς μας φίλους.

Κοσμικόν Κέντρο «Ο Παράδεισος»
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου ώρα 13:00, Κεντρική Πλατεία
Βούλας (πλατεία Ιμίων) 
Υπαίθρια μουσικοθεατρική παράσταση με λαϊκά και ρεμ
πέτικα τραγούδια πλαισιωμένα από χορευτικά και θεα
τρικά δρώμενα από τη μουσικοθεατρική ομάδα μαθητών
και αποφοίτων της Βούλας.

Στης Πλάκας τις Ανηφοριές
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου ώρα 19:00, Δημοτικό Θέατρο
Βάρης, (Άττιδος 7)  

Η Μικτή Χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης θα
τραγουδήσει αποσπάσματα από Οπερέτες του Νίκου
Χατζηαποστόλου καθώς και Αθηναϊκές και Επτανησιακές
Καντάδες, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαν
νακόπουλου.

‘Όλες εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. 

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 3Β

12 χρόνια δράσης για την

Ελληνο-Ρωσική ιστορία

Το Κέντρο Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευνών ορ-

γανώνει εκδήλωση για τα πρώτα 12 χρόνια λειτουρ-

γίας και συνεισφοράς στην ιστορία της Ελλάδας -

Ρωσίας και των πρώην Σοβιετικών χωρών, την Κυ-

ριακή 12 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στο Πολεμικό

Μουσείο Αθηνών, αίθουσα “Ρ. Φεραίος” (Ριζάρη 2

Αθήνα). Λεπτομέρειες: www.kerie.org.

H ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

κόβει βασιλόπιτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Πολιτών Βού-

λας προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους της στην

κοπή της βασιλόπιτας, που θα γίνει Κυριακή, 11 Φε-

βρουαρίου και ώρα 11:00, στο Πνευματικό Κέντρο

του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Γιάννης Δημητριάδης Δημήτρης Μακρυνικόλας

"Η κατοίκηση της Ραφήνας και του
Πικερμίου ανά τις χιλιετίες"

Την παρουσίαση του βιβλίου “Η κατοίκηση της Ραφήνας
και του Πικερμίου ανά τις χιλιετίες”, του Δημήτρη

Μακρή, παρουσιάζουν  το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

στις 18:30, στο ξενοδοχείο Αύρα, το Ελληνικό Κέντρο Τέ-

χνης & Πολιτισμού και το Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

Βάσω Κιούση (χαιρετισμός), Υπεύθυνη έκδοσης, Ελλ.Κέν-

τρο Τέχνης & Πολιτισμού

Κυριάκος Κοτσολάκος, Διευθυντής Λυκείου, Πρόεδρος

ΕΛΜΕ, Τοπ. Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου (συντονιστής

συζήτησης)

Ανδρέας Βασιλόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ, Δημ. Σύμβουλος

Ραφήνας-Πικερμίου

Δημήτρης Μακρής, Ερευνητής τοπικής ιστορίας Ραφήνας-

Πικερμίου

Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Κώστας Αρζόγλου

«Πενήντα αποχρώσεις του γκρι»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει  σε Α’ προβολή την ταινία «ΠΕ-
ΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ»
έως και την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018.

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Ο κύριος Κρίστιαν Γκρέι και η Αναστάζια Στιλ επιτέ-
λους παντρεύονται, αλλά το happy end της δεύτερης
ταινίας ξαφνικά ανατρέπεται και πολύ σύντομα το
όνειρο γίνεται εφιάλτης…. Ο πρώην εργοδότης της
Αναστάζια διψά για εκδίκηση… 
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ "Γ.Σ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ".

O Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός διοργανώνουν

την εκδήλωση, «Κούλουμα 2018», την Καθαρά Δευτέρα

19 Φεβρουαρίου 2018, στις 11.30πμ, στους Άγιους Πάν-

τες-Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονίκη «Γ.Σ.Παπασιδέρη».

Παραδοσιακό γαϊτανάκι,  εργαστήρι κατασκευής αετού,
animateur,  φαγητό- νηστίσιμα εδέσματα, μεσογείτικο
κρασί, μουσικό γλέντι-χορός από εξαιρετικό λαϊκό –πα-
ραδοσιακό μουσικό σύνολο
Εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Το Λύκειο Ελληνί-

δων συμμετέχει  με το παραδοσιακό «Γαϊτανάκι», θα λει-

τουργήσει εργαστήρι κατασκευής χαρταετού και στις

13:30 θα μοιραστούν νηστίσιμα φαγητά και εδέσματα. Θα

ακολουθήσει μουσικό γλέντι και χορός.

Δήμος Σαρωνικού 

"Αποκριάτικες Διαδρομές" 
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 11:00 

στον πεζόδρομο στα Καλύβια 
― Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας.

― Αποκριάτικοι χοροί και τραγούδια

― Παραδοσιακά παιχνίδια

― “Νοικοκυραίοι σε απόγνωση”, 13.30 -14.00 στο

προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

― Φουσκωτά παιχνίδια

Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για σήμερα

10/2, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθηκών μετατέ-

θηκε για τις 17/2.
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Σύνταξη Στρατολογικών

Πινάκων έτους 2002
Εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ανακοίνωση
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2119/1993 «Περί Μη-

τρώων Αρρένων» το Γραφείο Μητρώων Αρρένων του

Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου θα προ-

βεί στην σύνταξη στρατολογικών πινάκων των εγγεγραμ-

μένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου έτους 2002.

Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε τους γονείς των αρρένων τέ-

κνων που έχουν γεννηθεί το έτος 2002 και είναι εγγεγραμ-

μένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, όπως προσέλθει ένας εκ των γονέων στην

υπηρεσία μας το αργότερο έως 15 Μαρτίου 2018, για να

υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στοιχείων κατοικίας και επικοι-

νωνίας, για την ορθή σύνταξη των στρατολογικών πινάκων.

«Καρκίνος και Παιδί»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπηρεσίας Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο και συγ-

γραφέα Υγείας Ιωάννα Λάκα, διοργανώνουν ημερίδα

υγείας την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου και ώρα 19:30 με

αφορμή την παγκόσμια Ημέρα Κατά του Παιδικού Καρκί-

νου. Η βασική θεματολογία της ημερίδας θα περιστρέφε-

ται γύρω από τον άξονα «Καρκίνος και Παιδί», στην

Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2) και τελεί υπό την

αιγίδα της UNESCO Νοτίων Προαστίων.

Βασικοί Ομιλητές :

• Ελένη Δανά – Αναπληρώτρια Δ/ντρια. Ογκολογικής Κλινι-

κής Παίδων και Εφήβων Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα».

• Δημήτρης Λαουλάκος -Πλαστικός Χειρούργος, Διευθυντής

Πλαστικής Χειρουργικής Ν.Ν.Α.

• Τουρκαντώνη Ναταλία - Αιματολόγος Ογκολογικής Μονά-

δας Παίδων «Μ. Βαρδινογιάννη»

• Γεωργία Φιλίππου – Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος 

• Ρούλα Γκριέλα -Νομική  Σύμβουλος, ειδική σε θέματα υγείας.

Παρουσίαση και Αξιολόγηση

επιχειρηματικών ιδεών νεοφυών

σχημάτων στο Δήμο 3Β
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της

υλοποίησης του Προγράμματος Στήριξης Νεανικής Επι-

χειρηματικότητας σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), προσκαλεί σε

ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης και αξιολόγησης των

επιχειρηματικών ιδεών των νεοφυών σχημάτων που συμ-

μετέχουν στο Πρόγραμμα. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Φεβρουα-

ρίου 2018 και ώρα 17.30 στο  Δημαρχεί  Βούλας, Κ. Κα-

ραμανλή 18.  

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην αξιο-

λόγηση των επιχειρηματικών ιδεών. 

Πρόγραμμα εκδήλωσης: 

17:30 – 17:45 Προσέλευση κοινού – παραλαβή φόρμας

αξιολόγησης επιχειρηματικών ιδεών 

17:45 – 18:00 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμός 

18:00 – 18:15 Σύντομη αναφορά στο πρόγραμμα και στα

στάδια που ακολουθούνται - Παρουσίαση της διαδικασίας

της ψηφοφορίας του κοινού 

18:15 – 21:30 Παρουσίαση ιδεών στο κοινό και την επι-

τροπή αξιολόγησης.

Σε συνέχεια της πρώτης παρέμβασής

μας μέσω της «Ανοιχτής επιστολής

για την ακύρωση του σχεδίου κατα-

σκευής Μονάδας Επεξεργασίας

Απορριμμάτων στη Βάρη», κρίνουμε

αναγκαία τη διατύπωση κάποιων προ-

βληματισμών και προτάσεων που θα

μπορούσαν να αποτρέψουν το κατα-

στροφικό αυτό σχέδιο.

Στην επιστημονική κοινότητα υπάρ-

χουν αντικρουόμενες απόψεις και σο-

βαρές ενστάσεις για τέτοιου είδους

μονάδες, καθώς απαιτούν υψηλό κό-

στος λειτουργείας και συντήρησης και

κυρίως διότι οι μακροπρόθεσμες συνέ-

πειες τους δεν είναι εύκολα προσδιο-

ρίσιμες ακόμη και κάτω από ιδανικές

συνθήκες, που προϋποθέτουν άριστη

εγκατάσταση, λειτουργεία και συντή-

ρηση. Η παραμικρή όμως πιθανότητα

αρνητικών επιπτώσεων καθιστά απα-

ράδεκτη τη σκέψη και μόνο δημιουρ-

γίας μίας τέτοιας μονάδας σε μικρή

απόσταση από κατοικίες και εκπαι-

δευτικά ιδρύματα!

Τρανταχτό παράδειγμα είναι η έκρηξη

που έγινε σε βιομηχανία η οποία επε-

ξεργάζεται απορρίμματα, στις

07/02/2018, έξω από το Κόμο, στην

Βόρεια Ιταλία και τραυματίστηκαν

εννέα εργάτες. Τώρα τι θα μας πούνε;

Οτι εδώ θα έχουμε καλύτερη τεχνολο-

γική λύση και θα είναι εντελώς ακίν-

δυνη;

Αυτό που επισήμως λέγεται είναι ότι

θα ερευνηθούν διάφορες τεχνολογίες

και θα επιλεγεί η πιο κατάλληλη. Αυτή

δηλαδή που θα εκλύει τις μικρότερες

ποσότητες τοξικών ουσιών. Και αυτό,

ΑΝ πράγματι γίνει η σωστή επιλογή

και ΑΝ εφαρμοστεί σωστά σε μία

χώρα που δεν έχει καν αυτού του εί-

δους την τεχνογνωσία.  Επισημαίνεται

πάντως, ότι καμία τεχνολογία δε θα

μπορέσει να περιορίσει τις κινήσεις

των δεκάδων ή και εκατοντάδων

απορριμματοφόρων, που θα κινούνται

νυχθημερόν στις οδούς της Βάρης

αλλά και γενικότερα των 3Β, με ότι

αυτό συνεπάγεται.

Παράλληλα είναι απορίας άξιο το πως

είναι δυνατόν να δοθεί για τέτοια

χρήση ένας χώρος που ανήκει στη

Σχολή Ευελπίδων, μειώνοντας έτσι

τους χώρους ασκήσεων των Ευέλπι-

δων. Η απάντησή μας είναι ότι η πιο

κατάλληλη λύση για τον εν λόγω

χώρο της ιστορικής Σχολής Ευελπί-

δων  είναι η ανάπλασή του και η δημι-

ουργία Χώρων Αναψυχής για τους

κατοίκους των 3Β, καθώς και Υποστη-

ρικτικών Χώρων Αθλητικών Δραστη-

ριοτήτων, όπως Πεζοπορία,

Ορειβασία, Ανώμαλος δρόμος κλπ ή

ακόμη και Χωμάτινης Πίστας Ποδηλα-

σίας και ΟΧΙ η μετατροπή του σε κέν-

τρο διαχείρισης χιλιάδων τόνων

απορριμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε ο πε-

ριφερειακός σχεδιασμός να εστιάσει

σε μία από τις παρακάτω λύσεις:

Δημιουργία μίας μεγάλης μονάδας η

οποία θα λειτουργήσει σε μη κατοικη-

μένη περιοχή ή σε βιομηχανική ζώνη

(σε απόσταση ασφαλείας πάντα από

τον αστικό ιστό και από εκπαιδευτικά

ιδρύματα) και θα εξυπηρετεί μεγάλο

μέρος της Αττικής.

Αν πράγματι οι συγκεκριμένες μονά-

δες είναι τόσο φιλικές προς το περι-

βάλλον όσο κάποιοι τις παρουσιάζουν,

τότε να εγκατασταθούν ΤΑΥΤΟ-

ΧΡΟΝΑ σε κάθε Δήμο της Αττικής μι-

κρές τέτοιες μονάδες ώστε να

καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες.

Μήπως όμως ο περιφερειακός σχεδια-

σμός προβλέπει τη δημιουργία ορι-

σμένων τέτοιων μεγάλων μονάδων

που θα εξυπηρετούν όλη την Αττική

και στη Βάρη θα εγκατασταθεί μία από

αυτές;  

Επιβάλλεται να προσπαθήσουμε όλοι

μαζί να ακυρώσουμε άμεσα αυτό το

επικίνδυνο σχέδιο υποβάθμισης της

ευρύτερης περιοχής μας!

Πέρα από την υποβάθμιση της ποιότη-

τας ζωής μας, αλήθεια ποιος θα μας

αποζημιώσει για την επικείμενη ΑΠΑ-

ΞΙΩΣΗ των περιουσιών μας;

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

Ραντεβού στο δημαρχείο Μαρκο-

πούλου έδωσε ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου (2/2/18), όπου είχε συ-

νάντηση με τον Δήμαρχο Σωτήρη

Μεθενίτη για την εξέλιξη των

έργων της περιοχής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επί-

σης από πλευράς περιφέρειας ο

Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλον-

τος και Κλιματικής Αλλαγής

Νάσος Αναγνωστόπουλος, από

την Περιφερειακή Ενότητα Ανατ.

Αττικής ο Προϊστάμενος του Τμή-

ματος Υδραυλικών Έργων Γιώρ-

γος Ψαρομιχαλάκης και η

υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνι-

κών Έργων Χριστίνα Μπρούλια,

ενώ από τον Δήμο Μαρκοπούλου

συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Χρήστος Δρί-

τσας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης

Μεθενίτης, ο πρόεδρος της Κοινω-

φελούς Δημοτικής Επιχείρησης

Μαρκοπούλου και το «Δημοτικό

Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου»

Γιάννης Πολίτης και η Προϊστά-

μενη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-

σιών Δήμου Κατερίνα Σκοπελίτη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέ-

θηκαν τέσσερα έργα υποδομής

που η υλοποίηση τους αναμένεται

να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής

των κατοίκων της περιοχής. 

Τα έργα αυτά είναι: η «Οριστική

μελέτη αποχέτευσης ομβρίων πε-

ριοχής Βουρλέζας Πόρτο Ράφτη»

(προϋπολογισμός: 337.777,93€), η

«Ανακατασκευή στίβου στο δημο-

τικό στάδιο Μαρκοπούλου» (προ-

ϋπολογισμός: 800.000,00€), η

«Συντήρηση ασφαλτικών οδο-

στρωμάτων περιοχής Πόρτο

Ράφτη» (προϋπολογισμός:

1.027.720,00€) και η «Συντήρηση

και αποκατάσταση ασφαλτικών

οδοστρωμάτων και πεζοδρομιών

Μαρκοπούλου» (προϋπολογισμός:

1.300.000,00€). 

Θέλουμε Ανάπλαση ή Ανεπανόρθωτη Υποβάθμιση της Βάρης;

Σύσκεψη για τα έργα του Δήμου Μαρκοπούλου
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Επανερχόμαστε λοιπόν με μία επιστολή που απέστειλαν

οι κάτοικοι Βασ. Παναγάκης και Παν. Γαβρόγλου που

έχουν θιγεί οικονομικά, ψυχολογικά και βλαπτικά στην

υγεία τους.

Εχουν πρωτοκολλήσει αναφορά προς το Δήμαρχο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης την οποία μας κοινοποί-

ησαν και θεωρούμε υποχρέωση να κοινωνήσουμε προς

τους κατοίκους, για να αισθανθούν την αναλγησία των

υπηρεσιών και των υπηρετούντων σ’ αυτές.

Αναφορά

των Βασ. Παναγάκη και Δ. Γαβρόγλου με θέμα “Πλατεία

Πηγαδακίων”, την οποία κοινοποιούν προς τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. των 3Β, με την παράκληση να αναγνωστεί στο

προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, στην Υπ. Δόμησης του

Δήμου και την Περιφέρεια Αττικής.

«Ασφαλώς γνωρίζετε ότι με τη μεγίστη Κοινοβουλευτική

πλειοψηφία ψηφίστηκε από τη Βουλή άρθρο 148 του

Ν.4495/2017. Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου επικαι-

ροποιήθηκε και ενδυναμώθηκε έτι πλέον η ισχύς της παρ.

9β του αρ. 33 του Ν. 4067/2012. Σ’ αυτές περιλαμβάνον-

ται και οι πράξεις αναλογισμού 1/2009 και 2/2005 που

συντάχθηκαν από την Πολεοδομία του Δήμου, η ισχύς

των οποιων αυτοδικαίως ανακλήθηκε.

Ήδη για το Δήμο ανακύπτει ως μέγιστο καθήκον η τακτο-

ποίηση εκκρεμών  Πολεοδομικής υφής θεμάτων και των

συμπορευομένων με αυτά οικονομικών ανοιγμάτων του

Δήμου, που απαιτούν λύσεις. Πολλά από αυτά προέκυ-

ψαν από τις κατά καιρούς αλλοπρόσαλλες αποφάσεις

των Δ.Σ., αλλά και τις εμμονές και το άγχος του πολιτι-

κού κόστους που δημόσια διακήρυσσαν ως μη όφειλαν

Δήμαρχος και Δ.Σ., όπως η μη εφαρμογμή του άρθρο 16

Ν. 2508/97 ή του αρ. 33 παρ. 9β του Ν. 4067/12 ή εφαρ-

μογή της 269/16.9.13 ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

Σήμερα την ευθύνη εφαρμογής της παρ. 9β αρ. 33 του

Ν. 4067/12 την ανέλαβαν η Κυβέρνηση και τα κόμματα

τα οποία μάλιστα επέβαλαν την υποχρεωτική εφαρμογή

της. Με αυτήν την εξέλιξη της Πολεοδομικής Νομοθε-

σίας δίνεται η ευκαιρία να αποφασιστεί η απόκτηση από

το Δήμο των αναποζημίωτων απολλοτριούμενων χώρων,

λύση μοναδική για να αποζημιωθούν ακέραιες οι ιδιοκτη-

σίες των Μάρκου και Ζουρντού.

Ανεξαρτήτως όμως από τις αποφάσεις του Δήμου θέ-

τουμε υπόψη σας αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οδη-

γούν στην υποχρέωσή σας να συνεκτιμήσετε διότι με

αυτά, ίσως και για πρώτη φορά, θα γίνετε κοινωνοί των

μεθόδων που ακολούθησαν οι αρμόδιες Πολεοδομικές

υπηρεσίες του Δήμου και της Νομαρχίας Αν. Αττικής για

να προκύψει το απαλλαγμένο από κάθε είδους εισφορά

νέο 306Β Οικοδ. Τετράγωνο (Ο.Τ.) ιδιοκτησίας Ζαχα-

ριάδη μεγάλης επιχειρηματικής εκμετάλλευσης με τε-

λικό σημερινό αποτέλεσμα την παράνομη πλέον και

πέραν της εξαετίας ανοικτή εκσκαφή την οποία οι κά-

τοικοι των Πηγαδακίων έχουν βαφτίσει με το τριτοκο-

σμικό όνομα ΧΑΒΟΥΖΑ.

Πιο κάτω με τη χρονολογική κατά το δυνατόν σειρά τους

σας θέτουμε υπόψη. 

Α) Την 6/1990 πράξη αναλογισμού της Πολεοδομίας Πει-

ραιά με βάση την οποία ανοίχθηκε μεγάλο τμήμα τς οδού

ΜΑΒΙΛΗ με αυτοαποζημίωση και σε βάρος της ιδιοκτη-

σίας Ζαχαριάδη επιφάνειας ίσης με 200,80 μ. Η οδός ΜΑ-

ΒΙΛΗ ποτέ δεν αήκε στο 306Α Ο.Τ. της πλατείας και

σίγουρα δεν αποτελούσε έκταση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ της

πλατείας το οποίο τροποποιήθηκε σε 306Β Ο.Τ. Κάποιοι

ειδικοί που σίγουρα είναι μέλη του Δ.Σ., ας σας ενημε-

ρώσουν για τις ευθύνες όσων ανέλαβαν την ευθύνη για

να μεταφέρουν στην διανοιγμένη από το 1991-92 οδό

ΜΑΒΙΛΗ και υφιστάμενης έκτοτε ως ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙ-

ΝΟΧΡΗΣΤΗΣ την εισφορά. Η εισφορά σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 Ν. 3212/03 βάρυνε την

έκταση του 306Β. Ο.Τ. στην οποία είχε περιοριστεί η ιδιο-

κτησία Ζαχαριάδη κατά την ημέρα λήψης της Νομαρχια-

κής Απόφασης τροποποίησης του τμήματος της πλατείας

του 306Α που είχε εμβαδό 1577,80 μ2, Και κατά τους

υπολογισμούς του αρθ. 20 Ν.2508/97 ανέρχεται σε

259,50 μ2.

Την πράξη αυτή 6/1990 η Τ.Υ. του Δήμου συστηματικά

την απέκρυπτε και όταν με την 6364/10.1.16 αναφορά

του πρώτου από εμάς ζητήθηκαν και από την τοπογρα-

φική σας υπηρεσία πληροφορίες για το εάν η διάνοιξη

της ΜΑΒΙΛΗ έγινε με πράξη αναλογισμού, ενώ μας χο-

ρηγούσε με το 361/24.1.17 έγγραφό της την πράξη αυτή,

ταυτοχρόνως μας πληροφορούσαν πως από σχετική

έρευνά τους στα αρχεία του Δήμου, τέτοια πράξη δεν

είχαν βρει!!! Ακόμη ψάχνουν!!!

Σήμερα η Τοπική Υπηρεσία του Δήμου να χαράξει τη

θέση της ως άνω εισφοράς η οποία πρέπει και να διατε-

θεί αμέσως υπέρ της απομείνασας πλατείας του 306Α.

Σε αντίθετη περίπτωση το οικόπεδο Ζαχαριάδη ευνοειται

με 259,50 μ2 όση η υποχρέωσή του λόγω τροποποίησης

της έκτασης του (1577,8μ2) σε βάρος της πλατείας 306Α

Ο.Τ.

Β) Στην Τ.Υ. του Δήμου είχε υποβληθεί το από 6.10.2006

τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Μπρόκου, με το

οποίο προτεινόταν η τροποποίηση του ρυμοτομικού και

ειδικότερα η τροποποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του 306Α Ο.Τ.

από πλατεία σε οικοδομήσιμο 306Β. Την πρόταση αυτή

η Τ.Υ. τη θεώρησε υιοθετώντας την με την υπογραφή

του μηχανικού Σμυρνή και την επίθεση επ’ αυτής της επί-

σημης σφραγίδας της υπηρεσίας. Ενδειξη πως η Τ.Υ. του

Δήμου ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση (και

πράγματι η πρόταση Μπρόκου αλώβητη πέρασε στη Νο-

μαρχιακή απόφαση. Ούτε την 6/90 σεβάστηκε ούτε τις

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3212/2003 εφάρμοσε!!

Περίπτωση χρήζουσα νομικής επεξεργασίας καταλογι-

σμού ακόμη και ποινικών ευθυνών) αποδεικνύει πως είχε

λάβει γνώση αυτής και τότε η Διοίκηση του Δήμου, που

ματαίως ισχυρίζεται πως εν αγνοία της είχε ληφθεί η

Νομαρχιακή απόφαση. Ο τότε Πρόεδρος του Δ.Σ. κάτι

γνώριζε για τηλεφωνική συνεννόηση του Νομάρχη με το

Δήμαρχο.

Στο ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα με ιδιόχειρη εγγραφή

τής κ. Χειλάκη πληροφορούμεθα πως η Νομαρχία Αν. Ατ-

τικής της είχε αναθέσει τη σύνταξη εισήγησης για το αρ-

μόδιο ΣΧΟΠ προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την

τροποποίηση τμήματος της πλατείας.Στην ίδια σημείωση

διαβάζουμε πως πράγματι η με ονομασία 780/293/07/08

εισήγηση αποτέλεσε βασικό στοιχείο του σκεπτικού της

νομαρχιακής απόφασης, με αρ. 9 και το όνομα της ως

άνω. Σας προτείνουμε να ενεργήσετε παρά τω Υπουρ-

γείω Εσωτερικών για να πληροφορηθείτε υπευθύνως για

το αν η κυρία διέθετε τις πολεοδομικές γνώσεις για να

συμβουλεύει το ΣΧΟΠ στο οποίο πέραν του Νομάρχη με-

τείχαν Γεν. Δ/ντης μηχανικός και άλλοι τρεις έμπειροι μη-

χανικοί Δντές. (λόγοι προστασίας προσωπικών

δεδομένων δεν επιτρέπουν στον πρώτο εξ ημών να κάνει

χρήση των ως άνω στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερι-

κών).

Γ) Ζωντανή απόδειξη της κακοδιαχείρισης, που πίσω της

άφησε το μεγάλο σκάμμα της ΧΑΒΟΥΖΑ που πιο πάνω

αναφέραμε και αναρωτιόμαστε έπειτα από την με αποφ.

του ΣτΕ διακοπή των εργασιών ανέγερσης του οικοδο-

μικού συγκροτήματος, ποιος θα φέρει την ευθύνη τυχόν

ατυχήματος που ο μη γένειτο συμβεί από πτώση κάποιου

μικρού παιδιού από το ύψος του γειτονικού όμορου οι-

κοπέδου - βράχου.

Ποιος φέρει την ευθύνη διατήρησης της ανοικτής εκσκα-

φής; Εσεις ως Δήμαρχος τί σκέπτεσθε να προτείνετε γι’

αυτό; Η Δ.Ο.Μ. του Δήμου ασχολήθηκε με το θέμα; Τί

περιμένει;

Επειτα από τα ανωτέρω που σας θέσαμε υπ’ όψιν παρα-

καλούμε όπως προβείτε στις δικές σας ενέργειες μετά

την ψήφιση του άρθρου 148 του Ν.4495/17 και μας γνω-

ρίσετε εάν εξακολουθείτε να θεωρείτε την ύπαρξη του

υπολοίπου της πλατείας του 306Α Ο.Τ. ως αναγκαίας για

την πόλη με την υποχρεωτική εφαρμογή της παρ. 9β του

αρ.33 του Ν. 4067/12 ή ό,τι άλλο αποφασίσετε για τη

λύση του χρονίζοντος προβλήματος, διότι πέραν όσων

μπορεί να προκύψουν από τη διατήρησή της η ΧΑΒΟΥΖΑ

αυτή φέρει τεράστια απομείωση της αξίας των γειτονι-

κών ιδιοκτησιών.

Περί πλατείας Πηγαδακίων. Όμηροι οι όμοροι κάτοικοί της!
Tελικά, το μαρτύριο της σταγόνας, βιώνουν οι κάτοικοι των Πηγαδακίων, εξαιτίας της ανύπαρκτης ...πλα-
τείας Πηγαδακίων. Μιας καθ’ υποψίαν πλατείας από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και μίας καταργη-
μένης από την παρούσα δημοτική Αρχή.

Παρ’ όλα αυτά οι όμοροι της «πλατείας» κάτοικοι, βρίσκονται με δεσμευμένες τις περιουσίες τους, για ανε-
ξήγητους λόγους ή μάλλον για ένα νέο έργο, που θα εγγράψει συγγραφέας, ωσάν «τη Δίκη» του Κάφκα.

Ούτε κράτος, ούτε πολιτεία, ούτε Περιφέρεια, ούτε Δήμος υπάρχει! Ή μάλλον ταγοί που να υπηρετήσουν
τους παραπάνω θεσμούς  δεν υπάρχουν.

Για την “πλατεία” των Πηγαδακίων έχουμε χύσει πολύ μελάνι και έφτασε κάποια στιγμή που πιστέψαμε ότι
η υπόθεση θα λάβει τέλος και μαζί μ’ αυτήν  και το μαρτύριο των κατοίκων, πλην όμως φεύ.

Μια “πλατεία” που για να απαλλοτριωθεί έπρεπε οι όμοροι ιδιοκτήτες να πληρώσουν πουλώντας τα σπίτια
τους και να μείνουν ...άστεγοι.

Στην παρούσα δημοτική Αρχή, το θέμα έχει θέσει ερωτηματικά κατ’ επανάληψη ο δημοτικός σύμβουλος
Δημ. Δαβάκης, αλλά  πίπτει σε ώτα μη ακουόντων...

“Πολλά από αυτά προέκυψαν από τις

κατά καιρούς αλλοπρόσαλλες αποφά-

σεις των Δ.Σ., αλλά και τις εμμονές και

το άγχος του πολιτικού κόστους που

δημόσια διακήρυσσαν”.
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Σε εποχές πολύ - πολύ  αρχαϊκές όπως των Χετταίων

ή και των Αιγυπτίων Ασυρίων και Περσών δεν φαίνε-

ται να καταγράφεται κάποια περίπτωση  για κατά-

χρηση  δημόσιου ταμείου. Αυτό  ίσως επειδή  τότε το

κρατικό ταμείο ήταν  απόλυτα  βασιλικό και  μοναδι-

κός κλειδοκράτορας ο  αφέντης – βασιλιάς.  Και όταν

αυτός το άνοιγε, το άνοιγε  με σκοπό να  στοιβάζει

και όχι για να αδειάζει.

Τέλος πάντων,  στο   κεφάλαιο για τον Ιησού του

Ναυή  (η΄) διαβάζομε πως ο Αχάν ο γιος του Χαρμί,

όταν ως φρουρός φύλαγε τα λάφυρα από τη δήωση

της Ιεριχούς και που τώρα ανήκαν στο κοινόβιο, (στον

“Κύριο”  και θεό, όπως λέγανε), σε κάποια στιγμή ενέ-

δωσε  και άρπαξε από το σωρό μια «στολή βαβυλω-
νική, διακοσίους σίκλους αργύρου (3 κιλά) και έλασμα
χρυσού βάρους πεντήκοντα σίκλων  (700 γρ.).»
Τον υποπτεύθηκαν, τον πιάσανε,  αυτός ομολόγησε

και βρήκανε  τα κλεμμένα χωμένα  βαθιά στα στρω-

σίδια του. Η πράξη θεωρήθηκε βέβηλη, τον έσυραν

με τα κλεμμένα μαζί με  όλο του το βιός, αλλά και με

τα παιδιά του αγόρια και κορίτσια και καταμεσής της

κοιλάδας τους λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου. Κορμιά

ανθρώπινα και ζώα  καταπλακώθηκαν σε ένα λοφίσκο

από πέτρες, που έκτοτε διατηρήθηκε ως θριαμβικό

μνημείο της τιμωρίας για τον κάθε παραβάτη. 

Στο  κεφάλαιο ακόμη Σαμουήλ Α΄ της Βίβλου διαβά-

ζομε πως όταν ο Σαμουήλ γέρασε, στη  μεγάλη θέση

του Κριτή του Ισραήλ  που κατείχε, διάδοχο ήθελε να

βάλει κάποιο από τα παιδιά του που υπηρετούσαν και

αυτά σαν Κριτές αλλά σε ήσσονες περιφέρειες. Οι

“πρεσβύτεροι” όμως του Ισραήλ  αντέδρασαν διότι

όπως του είπαν «οι γιοί σου όπου υπηρέτησαν εξέ-
κλιναν όπισθεν του κέρδους και εδωροδοκούντο  και
διέστρεφον την κρίσιν». Και ζήτησαν κατάργηση της

διοίκησης από τους Κριτές και απαίτησαν βασιλεία.

Και τότε εκείνος τους κατακεραύνωσε τονίζοντας το

κακό της υποδούλωσης σε μια βασιλεία, αλλά αυτό

δεν είναι του παρόντος. 

Αργότερα πάλι με την συγκρότηση της πρώτης χρι-

στιανικής εκκλησίας στη μορφή  της  κοινοβιακής

συμβίωσης ήρθε και η πρώτη   κατάχρηση. Οι εξ Ιου-

δαίων Χριστιανοί των Ιεροσολύμων  κατακρατούσαν

προς ίδιον συμφέρον τα είδη και τρόφιμα του κοινο-

βίου τα  προορισμένα  για τις χήρες των εξ Ελληνι-

στών της Αντιοχείας χριστιανών. Το έμαθαν οι Από-

στολοι, εξοργίστηκαν και έβαλαν επόπτες τους επτά

διακόνους για να επαναφέρουν την τάξη με κορυφαίο

τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο Στέφανος, συμμά-

ζεψε τους εξ Εβραίων χριστιανούς και τις  φυλετικές

ατασθαλίες τους. Αλλά αυτοί κατέφυγαν στην Συνα-

γωγή των Ιουδαίων και τότε αυτός τη συμπράξει του

τότε Σαούλ και μετέπειτα Παύλου λιθοβολήθηκε

επειδή τα έβαλε με το ιδιοτελές κατεστημένο.    

Ιστορικά το κακό της διαπλοκής χειροτέρεψε, όταν

με την ανάπτυξη του εμπορίου οι συναλλαγές για δι-

ευκόλυνση δε, άρχισαν να γίνονται με χρήμα αντί της

ανταλλαγής προϊόντων.  Σε αυτό εκείνοι που πρωτο-

στάτησαν ήταν οι Έλληνες  οι οποίοι  μετέδωσαν ό,τι

πονηρό επάνω στο εμπόριο είχαν μάθει από τους Φοί-

νικες. Οι Έλληνες σε συνέχεια   το  έμαθαν στους Ρω-

μαίους γι’ αυτό και ο  φιλόσοφος

Κάτων τους μισούσε  λέγοντας  πως

«και μόνη η παρουσία  των Ελλήνων
έφερνε την  διαφορά  στο  συντηρη-
τικό Λάτιο!» πράγμα όμως, που όπως

θα δούμε στην επόμενη συνέχεια,

δεν είχε δίκιο.  

Στην Αθήνα από πολλού είχε πέσει ο

πέλεκυς για μια κάθαρση  δίνοντας

όμως και  συχνά και κάποια ευκαιρία

για συκοφάντηση.

Έτσι  ο Φειδίας ο γνωστός γλύπτης,

ίσως δε επειδή ήταν και φίλος του

Περικλή γρήγορα μπήκε στο στόχα-

στρο.  Κατηγορήθηκε από κάποιον

Μένωνα, κάτοικο  μεν των Αθηνών,

αλλά ξένο, που είχε εργαστεί στην

οικοδόμηση της Ακρόπολης, ότι

έκλεψε σε βάρος χρυσό όταν έφτια-

χνε τα στολίσματα του χρυσελεφάντινου αγάλματος

της Παλλάδος Αθηνάς  στον Παρθενώνα. Οι Αθηναίοι

τον καταδίκασαν σε φυλάκιση,  εκείνος δε προτού

συλληφθεί  κατάφερε να καταφύγει στην Ολυμπία,

όπου  και έφτιαξε το  τεράστιο άγαλμα του  Ολυμπίου

Διός. Αυτό μάλιστα  το άγαλμα έμεινε στημένο στο

βάθρο του στην Ολυμπία για 8 αιώνες. 

Μετά το άρπαξαν οι βυζαντινοί “κατακτητές” και λέγω

κατακτητές γιατί μόνο κατακτητές αρπάζουν επί-

σημα, και μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι το έφε-

ραν  στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί το έστησαν ως

θριαμβικό λάφυρο, αν δεν κάνω λάθος στον Ιππό-

δρομο μέχρις ότου οι φανατικοί ανθέλληνες του Θε-

οδοσίου ως δαιμονικό το κατακαύσουν. 

Και αυτό  ποτέ εμείς σαν Έλληνες δεν πρέπει να το

ξεχνάμε. Και να σημειωθεί ακόμη ότι αυτό το άγαλμα

έχει καταταγεί από το παγκόσμιο φόρουμ στα Επτά

θαύματα του κόσμου.  Όσο δε πάλι για τον θάνατο

του  Φειδία υπάρχει η εκδοχή ότι ο Φειδίας  ποτέ δεν

δραπέτευσε,  αλλά δηλητηριάστηκε

στη φυλακή και ότι το άγαλμα του

Δία το είχε  φτιάξει  πιο μπροστά

από την  φυλάκισή του.   

Το 430 π.Χ. και κατά τη διάρκεια τού

πελοποννησιακού πολέμου  αναζω-

πυρώνεται η δίωξη κατά του Περικλή

με το αιτιολογικό της κατάχρησης

δημοσίου  χρήματος, όταν δεν μπό-

ρεσε να δικαιολογήσει κάποιες  κρα-

τικές δαπάνες. Του επιβάλλεται το

βαρύ πρόστιμο  πενήντα ταλάντων

που  αυτός αδυνατεί και δεν έχει να

πληρώσει.  Το πληρώνουν όμως οι

φίλοι του.  Βγαίνει από τη φυλακή,

συνεχίζει δε να  ζει  απομονωμένος

σε μεγάλη κατάθλιψη μέχρι τον θά-

νατό του από την μεγάλη  επιδημική

νόσο εκείνης της εποχής. 

Αλλά η συνέχεια για  ιστορικές καταχρήσεις  στο

επόμενο.  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Το  ρήμα “κλέβω, κλέβεις,

κλέβει”, στο ιστορικό του

περιεχόμενο

Συνέχεια από τη σελ. 9

Οι Βισιγότθοι εισέβαλαν στη Μακεδονία, στη Θεσσα-

λία και μέσα από τις Θερμοπύλες έφτασαν και κατέ-

στρεψαν την Βοιωτία και την  Αττική!!! Ο Βασιλιάς

τους ο Αλάριχος σαν θύελλα φόνευε άνδρες, έσερνε

μαζί του τις γυναίκες, έκαιγε χωριά και δέντρα, και

ισοπέδωσε την Κόρινθο, το ΄Αργος, τη Σπάρτη και το

Ταίναρο!! Τα ιερά και οι ναοί της πρώτης  μονοθεϊστι-

κής θρησκείας των Ελλήνων Ορφικών,  που την μιμή-

θηκαν αργότερα πολλές θρησκείες και η οποία

ονομάστηκε σκοπίμως  από κάποιους  «ειδωλολα-

τρική», καταστρέφονταν από τα μαινόμενα στίφη

των Γότθων, υπό τις ευλογίες του αυτοκράτορα Θε-

οδοσίου, εφόσον  αφάνιζαν «οι ευγενείς πρόγονοι

των σημερινών Γερμανών» κάθε τι από τον ελληνικό

πολιτισμό, που δεν ήταν «Χριστιανικό»!!! Μόνο ο

άγιος ιεράρχης του Χριστιανισμού, ο Ιωάννης ο Χρυ-

σόστομος, βλέποντας την Κωνσταντινούπολη γεμά-

τοι από Αρειανούς Γότθους, ενημέρωνε για τον

επερχόμενο κίνδυνο αυτών των λαών!

Τον 6ο αι. ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομα των

Σλάβων, οι οποίοι αποτελούσαν μια ποικιλόμορφη

ομάδα φυλετικών κοινωνιών, που ζούσαν στην Ανα-

τολική και Κεντρική Ευρώπη και είχαν ενσωματωθεί

με τους Σαρμάτες, τους Αλανούς  και τους Σκύθες,

που συνήθιζαν να τρώνε τους νεκρούς τους αντί να

τους θάβουν!!! Τον 9ο αι. άρχισαν να μετακινούνται

και να ξαπλώνονται σε ελληνικές περιοχές με την

ανοχή του Βυζαντίου!!!   

Όσοι από τους  γηγενείς λαούς της Ευρώπης, με

σκληρούς αγώνες κατόρθωσαν να διασωθούν, σή-

μερα αποτελούν μειονότητες σε μεγάλα κράτη ή

είναι μικρά κράτη με φαινομενική ανεξαρτησία  και

τελούν υπό την εκμετάλλευση ισχυρών Ευρωπαϊκών

δυνάμεων,  των οποίων οι κάτοικοι τους  κατάγονται

από το ανακάτεμα όλων  των αναφερομένων ξενό-

φερτων βαρβαρικών φυλών και   συνεχίζουν το κα-

ταστροφικό τους έργο, απομυζώντας αγαθά άλλων

λαών, με πολέμους ή τεχνητές οικονομικές κρίσεις,

ενώ καλύπτονται πίσω από ένα ψεύτικο προσωπείο,

στοργικό και φιλάνθρωπο και αυτοαποκαλούνται

«πολιτισμένοι»!!!

H καταγωγή των Ευρωπαίων!
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Τα Ουράλια όρη δημιουργούν φυσικό σύνορο, μεταξύ

δύο ηπείρων· της  Ασίας και της Ευρώπης. Η Ευρώπη

πήρε το όνομα της Ελληνίδας βασιλοπούλας, της

κόρης του βασιλιά Αγήνορα, που ίδρυσε την ελλη-

νική αποικία της Φοινίκης και ήταν δισέγγονος του

βασιλιά του Άργους Ίναχου. Η Ευρώπη με τη Θεϊκή

και δημιουργική δύναμη του Δία  γέννησε στην

Κρήτη το Μίνωα, που ίδρυσε τον πρωτοπόρο και μο-

ναδικό σ’ όλο τον κόσμο ελληνικό Μινωικό πολιτι-

σμό, διαδέχοντας τον βασιλιά Αστερίωνα, σύζυγο

της μητέρας του και εγγονό του Δώρου, του γιου του

γεννήτορα όλων των Ελλήνων του Έλληνα!!! Η ήπει-

ρος Ευρώπη ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της καλυμ-

μένη με ελώδεις λίμνες και πάγους, και εκατοικείτο

από λίγους γηγενείς λαούς, ενώ το νότιο μέρος της

και όλα τα παράλια της Μεσογείου εκατοικούντο από

τους Πελασγούς-Μινύες οι οποίοι ήταν οι πρόγονοι

των σημερινών Ελλήνων και  ταξίδευαν με τα πλοία

τους στα πελάγη, γι’ αυτό λέγονταν Πελασγοί, ενώ

οι Μινύες ήταν πανεπιστήμονες, τεχνοκράτες και με-

ταλλουργοί, οι οποίοι μετέδωσαν τον πολιτισμό τους

και στους άλλους λαούς!!!  

Οι πρόγονοι των Ελλήνων δέχθηκαν τρεις μεγάλους

κατακλυσμούς και μια τεράστια ηφαιστειακή έκρηξη

στο Αιγαίο πέλαγος, από το ηφαίστειο της Σαντορί-

νης, αλλά κάθε φορά, μετά την ολική καταστροφή

τους, ξαναεδημιουργούντο από τις στάχτες τους,

συνεχίζοντας να ταξιδεύουν και να έχουν εμπορικές

και πολιτιστικές σχέσεις με τους υπόλοιπους  λαούς,

όπως με τους Βάσκους, που ήταν συγγενείς των Ελ-

λήνων. Στη χώρα τους ο Ηρακλής έδωσε το όνομα

“Πανία”,  γιατί ήταν αφιερωμένη στο Θεό Πάνα (ες

Πανία = Εσπανία = Ισπανία), ενώ έκτισε πολλές πό-

λεις, όχι μόνο στην Ιβηρική χερσόνησο, που της

έδωσε το όνομα του γιου του, Ίβηρα,  αλλά και σε

άλλες περιοχές της Ευρώπης, ενώ τα Πυρηναία όρη,

τα δημιούργησε σαν τύμβο για την γυναίκα του

νύμφη Πυρήνη όταν πέθανε!!!

Οι λαοί της Ευρώπης ασχολούντο κυρίως με τη γε-

ωργία και την κτηνοτροφία, ενώ οι Κέλτες ήταν και

μεταλλουργοί και συνεργάζονταν  με τους ‘Ελληνες,

οι οποίοι πήγαν μέχρι την γηραιά Αλβιώνα ( Αγγλία)

και μέχρι την Κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ιδρύοντας

αποικίες και σκορπίζοντας τον πολιτισμό τους!!

Με την επέκταση της Ρωμαϊκής κυριαρχίας,  σε με-

γάλο μέρος της Ευρώπης,  άρχισε μια συνεχής ροή

απολίτιστων λαών από την Ασία, που διέσχιζαν τα

Ουράλια όρη!!! 

Σε αυτούς τους λαούς, ανήκαν και οι Γότθοι που ήταν

ανατολικός γερμανικός λαός, ο οποίος  κατέλαβε με-

γάλη έκταση μεταξύ του Δούναβη ποταμού, της

Μαύρης και της Βαλτικής θάλασσας και από το160

μ.Χ. άρχισε το καταστροφικό τους έργο, κατακτών-

τας την κεντρική Ευρώπη, με σκληρές και ολοκληρω-

τικές σφαγές και λεηλασίες!!

Στους Γότθους περιλαμβάνονταν πολλές γερμανικές

φυλές όπως οι Ρούγιοι, οι Γέπιδες, οι Βάνδαλοι, οι

Βουργουνδοί κ.α. οι οποίοι καίγοντας, σφάζοντας και

ισοπεδώνοντας, εισέβαλαν στην Δυτική Ρωμαϊκή αυ-

τοκρατορία με ολέθριες συνέπειες και γύρω στον 5ο

και 6ο αι. χωρίστηκαν σε Βησιγότθους (δυτικούς Γότ-

θους) και Οστρογότθους (ανατολικούς Γότθους).

Από αυτούς, οι μεν πρώτοι ίδρυσαν ισχυρά κράτη,

διάδοχα του δυτικού Ρωμαϊκού κράτους στην Ιβηρική

χερσόνησο και στην Ιταλία, οι δε δεύτεροι από τον

Εύξεινο Πόντο εισχώρησαν στο Βυζάντιο αφανίζον-

τας ελληνικές περιοχές, όπως την Θράκη,  τον ελλη-

νικό Πόντο, την Βιθυνία, τη Προποντίδα, τη

Χαλκηδόνα, τη  Νικομήδεια, τη Νίκαια, την Κίο, την

Προύσα κ.α. Τα βαρβαρικά αυτό φύλα είχαν πάντα

φιλικές επαφές με τους κατοίκους της Σκανδιαβίας

και κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονταν ότι από εκεί προ-

ήλθαν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η ιστορία γράφεται

από τους κατακτητές «κατά το δοκούν» και το πρώτο

θύμα της είναι η αλήθεια!!

Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Κων\νος, Θεοδό-

σιος και Ιουστινιανός, έδειξαν φιλικό  πνεύμα προς

τους σφαγείς των Ελλήνων και συνεργάστηκαν μαζί

τους, παίρνοντας σαν μισθοφόρους Γότθους στρα-

τιώτες και αξιωματικούς, απαξιώνοντας τους Έλλη-

νες,  με αποτέλεσμα την αθρόα σφαγή των 17.000

Ελλήνων, νέων, γέρων, γυναικών και παιδιών στο ιπ-

πόδρομο της Θεσαλονίκης. Αυτό πιστοποιήθηκε όταν

βρέθηκαν τα οστά τους, στα έργα για το σταθμό του

Μετρό στη στάση Μοναστηρίου πριν λίγα χρόνια. 

Η σφαγή αυτή έγινε προς ικανοποίηση των Γότθων,

επειδή οι Έλληνες  είχαν σκοτώσει δύο αξιωματού-

χους του Γοτθικού στρατού,  που ήταν στην υπηρεσία

του Χριστιανού αυτοκράτορα Θεοδοσίου! Αλλά και ο

Ιουστινιανός είχε προσλάβει σαν δεξί του χέρι τον

Γότθο στρατηγό Βελισάριο, επί κεφαλής γοτθικού

στρατού!

Οι Έλληνες τεχνίτες και επιστήμονες χρησιμοποι-

ήθηκαν από τους  βάρβαρους λαούς, οι οποίοι ήθε-

λαν να δείξουν ότι είχαν  και εκείνοι δικό τους

πολιτισμό!!!!

Άλλο «ευγενές» γερμανικό φύλο ήταν οι «Έρουλοι»,

που απωθώντας τους Οστρογότθους, εισέβαλαν

στην Αθήνα (267) πυρπολώντας τα μνημεία της, από

τα οποία λίγα σώθηκαν, όπως ο ναός του Ηφαίστου

στο Θησείο και μερικά άλλα!!

Επίσης κατέστρεψαν τη Λήμνο, τη Σκύρο, την αρχαία

Σπάρτη, την αρχαία Κόρινθο, την αρχαία Ολυμπία και

το κακό «ουκ έστι τέλος»!!! Άλλοι λαοί της Ασίας,

πού ήρθαν στην Ευρώπη, ήταν οι Ούνοι και οι Βούλ-

γαροι, οι οποίοι πήραν αυτό το όνομα γιατί είχαν εγ-

κατασταθεί αρχικά, στις όχθες του Βούλγα ή Βόλγα

ποταμού, οι Ούγγροι (Μαγυάροι), που εγκαταστάθη-

καν στη κεντρική Ευρώπη και ένα μέρος αυτών στη

Φιλανδία γύρω στον 4ο αι. μ.Χ. και όλοι τους ανήκαν

στην Ουραλοαλταϊκή φυλή της περιοχής της Μογγο-

λίας και ήταν συγγενείς  των Τούρκων!!!!

Το μεταναστευτικό κύμα των Μογγολικών λαών άρ-

χισε γύρω στον 2ο αι. επειδή αντιμετώπιζαν πιέσεις

από την Κίνα, αλλά και καιρικές αλλαγές, ιδίως τη

λειψυδρία! Η περιπλάνησή τους κράτησε αιώνες και

όταν οι Ούνοι  νίκησαν τους Γότθους και τους Αλα-

νούς, προχώρησαν ακάθεκτοι στην Ευρώπη και  σύμ-

φωνα με τους ιστορικούς εκείνων των εποχών, από

όπου πέρναγαν άφηναν μόνο «γη και ουρανό»!!!  
Συνέχεια στη σελ. 8

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

“Tόσο βλάκες μας θεωρεί 
ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός;” 

«Καλοί μου Έλληνες, αδέρφια μου, φασίστες, ρατσι-
στές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, θα μά-
θατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν,
οι αριστεριστές, και τα βαποράκια τους που μας κυ-
βερνούν μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές
στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπρο-
στά σε σένα κυρίαρχε λαέ», ήταν η έναρξη ομιλίας

του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, για να καταδείξει

πόσο ανόητα και υποβολιμιαία ήταν όλα αυτά τα ...κο-

σμητικά επίθετα που χαρακτήριζαν τους πολίτες, που

συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης

και στο συλλαλητήριο της Αθήνας, όπου και μίλησε ο

Μίκης Θεοδωράκης. Όλα αυτά που επί εβδομάδες πι-

πίλαγαν  στα γυάλινα παράθυρα οι  εκπρόσωποι των

«Εθνομηδενιστών που μας κυβερνούν», όπως τους

αποκάλεσε για να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό

να μη συμμετέχει στο συλλαλητήριο.

Ο λαός όμως δεν “τσίμπησε”. Κατέβηκε και πλημμύ-

ρισε την Αθήνα και αυτό πόνεσε ιδιαίτερα τους “κυ-

βερνώντες”, που έσπευσαν να επισημάνουν από τα

γυάλινα παράθυρα ότι δεν αλλάζει την πολιτική της

κυβέρνησης το συλλαλητήριο. Δεν μας ενδιαφέρει η

γνώμη του κόσμου, δηλαδή. Του λαού που τους ψή-

φισε και τους έδωσε αυτές τις θεσμικές “καρέκλες”.

Βέβαια δεν περιμέναμε κάτι άλλο να ακούσουμε.

Εχουμε το προηγούμενο που πέταξαν στον κάλαθο

των αχρήστων το περήφανο δημοψήφισμα του 61,3%

και άφησε άφωνους όλους τους Ευρωπαίους.

Και επεσήμανε ιδιαίτερα ο Μίκης Θεοδωράκης: 

«Οι περίφημες παραχωρήσεις του κυρίου Ζάεφ όπως
και τα σχετικά σύνθετα για την ονομασία είναι σκέτο
κουτόχορτο. Είναι κουτοπονηρίες που θα μπορού-
σαν να απευθύνονται σε λαό ηλιθίων. Για εμάς είναι
ντροπή ακόμα και να αναφερθούμε σε αυτό αφού η
ονομασία το όποιου αεροδρόμιου είναι στη δική τους
ευχέρια. Αλήθεια τόσο βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπια-
νός πρωθυπουργός; Ή τόσο έτοιμους να κατεβά-
σουμε τα παντελόνια μας; Και ζητάω συγγνώμη γι'
αυτή την έκφραση μας από όλους αυτούς τους ξέ-
νους και τους δικούς μας, που πιστεύουν ότι επειδή
μας έχουν οδηγήσει στα Μνημόνια, ότι μας έχουν.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύρω πιστεύουν ότι ο
Έλληνας έχει μετατραπεί σε ραγιά».

H καταγωγή των Ευρωπαίων!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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Εκπαιδευτική Ρομποτική,

Έρευνα και Τεχνολογία

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα ΙΩΝΙΑ

του  Δήμου  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,  εξελίχ-

θηκε η εκδήλωση «Υδροδυναμική: Νεαροί μαθητές
σχεδιάζουν για το περιβάλλον μέσα από την Εκπαι-
δευτική Ρομποτική, την Έρευνα & την Τεχνολογία»,
που είχε προαναγγείλει η  ομάδα αγωνιστικής ρομ-

ποτικής του 1ου Γυμνασίου Βούλας, “the Robots

Crew”, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κη-

δεμόνων του σχολείου, με σκοπό τη γνωριμία με τον

διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και

Τεχνολογίας FIRST® LEGO® League που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου στον χώρο της Hell-

expo Maroussi και την παρουσίαση του σχεδίου

εργασίας της ομάδας.

Στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού FIRST®

LEGO® League HYDRODYNAMICS, οι ομάδες κα-

λούνται να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης του νερού. Συγκεκριμένα η

ομάδα του 1ου Γυμνασίου παρουσίασε την καινοτόμο

πρότασή της για τη βελτίωση των μονάδων αφαλά-

τωσης που χρησιμοποιούνται στην επίλυση των προ-

βλημάτων ύδρευσης σε νησιά.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ομάδα “HydroLL”

ρομποτικής του Ιδρύματος Ευγενίδου, η οποία παρου-

σίασε την καινοτόμο πρότασή της για ένα οικιακό σύ-

στημα διαχείρισης του νερού.

Παράλληλα, τα μέλη των ομάδων  καθώς και οι γονείς

τους συμμετείχαν σε ομαδικές STEM δραστηριότη-

τες και παιχνίδια με θέμα την ρομποτική, με σκοπό

την ανάπτυξη της συνεργασίας, της άμιλλας και την

επαφή με την πιο παιγνιώδη διάσταση της εκπαιδευ-

τικής ρομποτικής.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος και μέλη

του Δημοτικής Αρχής.

“Αρένα” γηπέδου παρουσίασε η αίθουσα του Περιφερειακού

Συμβουλίου Αττικής, στην προγραμματισμένη συνεδρίαση

της Πέμπτης 8/2/18. Στο ακροατήριο παρευρίσκοντο δύο ομά-

δες πολιτών. Μία κατά των ΧΥΤΑ Γραμματικού κρατώντας

πανό, που ζητούσε να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας,

γιατί - είναι αλήθεια - ότι η περιφερειάρχης άλλα τους έλεγε

πριν εκλεγεί και άλλα τώρα, και απ’ την άλλη ομάδα φιλά-

θλων της ΑΕΚ, επειδή θα εσυζητείο θέμα που αφορά το υπό

κατασκευήν γήπεδο, που βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη

ως τελευταίο (11ο) θέμα με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί της Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  “Υπογει-
οποίηση τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στο
Δήμο Ν.  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας”» με εισηγητή τον Αν-

τιπεριφερειάρχη Α. Αναγνωστόπουλος.

Η πλευρά της ομάδας για τα ΧΥΤΑ Γραμματικού ζητούσαν

επιμόνως να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας, το οποίο

όμως ο πρόεδρος του Π.Σ. Θ. Σχινάς, αρνήθηκε, προτείνον-

τας να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο ως τακτικό θέμα,

αλλά οι κάτοικοι επέμεναν, φτάνοντας  μέχρι το Προεδρείο.

Φώναζαν δε, ότι δεν θα αφήσουν να προχωρήσει η συνε-

δρίαση αν δεν ακουστούν.

Τα “αίματα” άναψαν στο άκουσμα αυτό, από τους φιλά-

θλους της ΑΕΚ, που  θεώρησαν ότι πιθανόν να μην προχω-

ρήσει η συνεδρίαση και δεν συζητηθεί το θέμα τους. Και

εκεί άρχισε η γηπεδική εφόρμηση: πέταγμα μπουκαλιών,

κλωτσιές, σπρωξίματα, κοσμητικά επίθετα!  

Μετά αυτή την εξέλιξη, ο πρόεδρος του Π. Σ. ακύρωσε ορι-

στικά τη συνεδρίαση.

Ευρηματικοί πάντως οι κάτοικοι του Γραμματικού είχαν το-

ποθετήσει μικροφωνική εγκατάσταση, απ’ την οποία ακου-

γόταν η Ρένα Δούρου - πριν τρία χρόνια - να δηλώνει ότι η

κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αποτελεί  περιβαλλοντικό

έγκλημα και ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί!

Ο πρόεδρος του Π.Σ. αργότερα εξέδωσε την παρακάτω

ανακοίνωση:

«Σήμερα, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, δεν έγινε δυνατή η προ-
γραμματισμένη 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Αττικής εξαιτίας επεισοδίων που σημειώθηκαν μεταξύ
ορισμένων ατόμων εκ των διαμαρτυρόμενων για τη διαχεί-

ριση των απορριμμάτων στο Γραμματικό, και ορισμένων
οπαδών της ΑΕΚ. Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βί-
αιες ενέργειες. Η συζήτηση και η λήψη των αποφάσεων
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, όπου ακούγονται
πάντα όλες οι απόψεις, αποτελεί ύψιστη δημοκρατική δια-
δικασία για τους πολίτες της Αττικής, και ως τέτοια οφεί-
λουν όλοι να τη διαφυλάσσουν και να τη σέβονται.
Επεισόδια σαν αυτά που έλαβαν χώρα σήμερα εντός της
αίθουσας του Συμβουλίου, απομειώνουν τη σημασία του θε-
σμού, αποδυναμώνουν τη δημοκρατική διαδικασία λήψης
των αποφάσεων και δεν υπηρετούν τον θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ως κυττάρου Δημοκρατίας. Οφείλουμε
όλοι, αιρετοί και πολίτες, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας
για την προστασία του θεσμού του Περιφερειακού Συμβου-
λίου και της τοπικής δημοκρατίας». 

Ανακοίνωση όμως έβγαλε και ο Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλ-

κηδόνος κάνοντας λόγο για «νέους τραμπουκισμούς "οπα-

δών" κατά της Δημοτικής Αρχής. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:  «Γεύση των τραμπουκισμών που

ζει η πόλη της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας εδώ και

τρία χρόνια πήραν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Αττικής,

αλλά και κάτοικοι του Μαραθώνα – Γραμματικού σήμερα 8 Φε-

βρουαρίου, με αποτέλεσμα την ακύρωση της συνεδρίασης.
Μια ομάδα τραμπούκων επιτέθηκε χωρίς πρόκληση σε δημο-
τικούς συμβούλους, οι οποίοι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβούλιου για να παρουσιάσουν τις θέ-

σεις του Δήμου στο θέμα που αφορούσε τη ΜΠΕ της υπο-
γειοποίησης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου έξω από
το υπό ανέγερση γήπεδο της ΑΕΚ. Οι ίδιοι δεν δίστασαν να
σηκώσουν χέρι ακόμη και σε μέλη του κινήματος του Γραμ-
ματικού που ζητούν να μην προχωρήσει ο ΧΥΤΑ στην πε-
ριοχή τους. 
Συνεχίζεται η “παράδοση” κάθε πράξη που σχετίζεται με οι-
ονδήποτε τρόπο με την ανέγερση του γηπέδου από το 2013
μέχρι σήμερα να συνοδεύεται από ξυλοδαρμούς,  απειλές
και στοχοποίηση ανθρώπων. Και σήμερα οι τραμπουκισμοί
συνόδευσαν την συζήτηση που επιχειρήθηκε να γίνει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο με συνέπεια την αναβολή της συ-
νεδρίασης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ομάδες αυτές ήταν παρούσες
χωρίς να ενοχληθεί κανείς από τους παριστάμενους επικε-
φαλής και άλλους παράγοντες της ΠΑΕ ΑΕΚ. 
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να καταδικάσει
άμεσα τους τραμπουκισμούς από τις ομάδες που με τη βία
προσπαθούν να επιβάλλουν το νόμο της ζούγκλας και να
φιμώσουν όποιον έχει αντίθετη άποψη από αυτούς. Είναι
θέμα δημοκρατίας να μπορούν να συζητούνται τα θέματα
της πόλης μας χωρίς απειλές και βία.
Ζητάμε επίσης από τους υπευθύνους της ΠΑΕ, της Δικέφα-
λος και κάθε εμπλεκόμενο με το υπό ανέγερση γήπεδο να
πάρει θέση για το κλίμα που δημιουργεί μία μειοψηφία
τραμπούκων που εμφανίζονται ως οπαδοί της ομάδας.
Καλούμε τέλος τους περιφερειακούς συμβούλους να πά-
ρουν σοβαρά υπόψη τους τους όρους υπό τους οποίους
προχωρά προς έγκριση ένα έργο, το οποίο δεν έχει τη δη-
μοκρατική νομιμοποίηση της πόλης μας και όλων των αι-
ρετών της οργάνων.

Είναι γεγονός ότι δεν είναι εικόνα μιας δημοκρατικής δια-

δικασίας, αυτή που παρουσιάστηκε στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο. Όμως ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, γιατί άλλα

τους υπόσχονται παραμονές εκλογών και άλλα πράττουν

μετά, αδιαφορώντας για τη γνώμη των πολιτών και την ποι-

ότητα ζωής που τους επιφυλάσσουν. Όσο για το γήπεδο

της ΑΕΚ προχωρεί παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων της

περιοχής...

Aννα Μπουζιάνη

Συμπλοκή στο Περιφεριακό Συμβούλιο Αττικής
Αιτία η μπάλα και τα απορρίμματα

2014, Ρένα Δούρου: η κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό αποτελεί
περιβαλλοντικό έγκλημα και δεν θα πρέπει να επιτραπεί!
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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 . . .

Κλείνουμε φέτος 25 χρόνια από την

Ίδρυση του περίφημου Συλλόγου Με-

γάλη Ελλάδα – MAGNA GRAECIA,

Gerhard Rohlfs.

Αφιερωμένον στον μεγάλο Γερμανό

Γλωσσολόγο, Καθηγητή και Ακαδη-

μαικό Gherhard Rohlfs, που αφιέρωσε

την ζωή του και επί πενήντα χρόνια

έζησε στα μέρη εκείνα της Καλαβρίας

και της Απουλίας ερευνώντας, μελε-

τώντας και γράφοντας Γραμματική,

Ετυμολογικό, Συντακτικό, Λεξικά,

άρθρα και άλλες μελέτες και βιβλία. Τα

έργα του αποτελούνται από τόμους

ολόκληρους με ποίηση, τραγούδια,

ιστορίες, παραδόσεις, έθιμα, παραμύ-

θια, τοπωνύμια, μέχρι προικοσύμφωνα

και συμβόλαια της μακραίωνης ιστο-

ρίας των ανθρώπων εκείνων. Θερμός

υποστηρικτής της Αρχαιοελληνικής

καταγωγής των Ελληνοφώνων, κατά-

φερε να καθιερώσει την παρουσία

τους στον σε ολόκληρον τον επιστη-

μονικό κόσμο. 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε με την συμμε-

τοχή Ιταλών, Ελλήνων και Ελληνοφώ-

νων κατοίκων της Καλαβρίας και

Απουλίας. Έδρες είχε στο  Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, στον Φιλοσοφικό τομέα,

στην Καλημέρα στο Casa Museo della

Civiltà Contadina e della Cultura Grica,

οδός Costadini 52 και στην Φλωρεντία

στο Europeo Universitario Istituto – το

Πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας.

Ψυχές είχε τον Ιταλό καθηγητή

Domenico Minuti της Βυζαντινής Φιλο-

λογίας στο Reggio, τον Ελληνόφωνο

καθηγητή από το Μαρτάνο, Carmine

Greco (βαθύ γνώστη των διαλέκτων

Grico και Grecanico, τον Agostino Se-

viglia από το Nuovo Roghoudi, τον

Salvino Nucera από το Chorio, φιλό-

λογο, συγγραφέα, ποιητή και άλλους

πολλούς επιστήμονες, λογίους, ποι-

ητές, δασκάλους των διαλέκτων Grico

και Grecanico, χοροδιδασκάλους, μου-

σικούς και άλλους εκλεκτούς πολίτες

και υποψηφίους διδάκτορες.

Στη συνέχεια ο Σύλλογος διεξήγαγε

Επιστημονικά Συνέδρια στην Φλωρεν-

τία, στην Αθήνα και στο Reggio καθώς

και Ποιητικές Ημερίδες, Μουσικές

Βραδιές, Διαγωνισμούς και Βραβεύ-

σεις φιλολόγων και μαθητών και άλλα

παρόμοια. Υποστήριξε και βοήθησε

αρκετούς μέλλοντες διδάκτορες με

θέματα που αφορούσαν την Ελληνο-

φωνία, γλωσσολόγους, φιλολόγους,

λαογράφους, φωτογράφους, μουσι-

κούς και άλλους μελετητές. 

Τα μέλη του εργάζονταν σκληρά,  συγ-

κέντρωσαν εκατοντάδες κασσέτες με

υλικό συνεντεύξεων, γυναικών, τρα-

γουδιών και εθίμων. Επισκέφθηκαν τα

Ορθόδοξα Μοναστήρια της ευρύτερης

περιοχής  όπως του Αγίου Ιωάννου

του Θεριστή και της Μονής Santa

Maria Di Diretto έκαναν μελέτες επί

των πολυτίμων χειρογράφων των αρ-

χείων τους. 

Η δική μου παραμονή στο Μοναστήρι

της Κρυπτοφέρης στην πόλη  Grotta-

ferrata της Ιταλίας είχε ως αποτέλεσμα

την συγγραφή δεκάδων άρθρων και

διαλέξεων για την ζωή των ανθρώπων

αυτών, την απομόνωσή τους, την

γλώσσα τους, την βίαιη καθολικοποί-

ησή τους και την μακραίωνη παραμονή

τους επί χιλιάδες χρόνια στα μέρη

αυτά. 

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια «σιώ-

πησε» και ατόνισαν οι δραστηριότητες

τους από ποικίλλες αιτίες. Ευτυχώς

από τον περασμένο χρόνο ανέλαβε

την προεδρία ο υποψήφίος Δήμαρχος

Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Δημο-

σθένης Δόγκας με την ευχή και την

πεποίθηση να «αναγεννήσει» τον Σύλ-

λογο. Είναι όμως αρκετά σεμνός και

δεν θέλει να προβάλλεται, όσον θα

έπρεπε. Αυτός όμως ο ιστορικός και

περίφημος Σύλλογος χρειάζεται

πολλή δουλειά και πολύ μεράκι για να

προχωρήσει. Επίσης χρειάζεται την

αγάπη σας και την υποστήριξη όλων

μας. 

Βούλα Λαμπροπούλου

Ομότιμος Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο μεγαλύτερος

φόβος τους
Ναπολέων Λιναρδάτος

Αν σου βάζουν την ετικέτα του φασίστα, δεν είναι

επειδή πιστεύουν ότι είσαι φασίστας. Σε κατηγοριο-

ποιούν ως φασίστα, γιατί θέλουν να φοβηθείς και να

σιωπήσεις. Η σιωπή σου είναι αναγκαία για ένα πολι-

τικό σύστημα που έχει προ πολλού πάψει να εκπρο-

σωπεί τον μέσο Έλληνα. 

Ο σπουδαίος σοβιετολόγος Leonard Schapiro είχε πει

ότι «το πραγματικό αντικείμενο της προπαγάνδας δεν

είναι ούτε να πείσει ούτε να προσηλυτίσει, αλλά να

παραγάγει έναν ομοιόμορφο τρόπο δημόσιου λόγου,

έτσι ώστε και το παραμικρό ίχνος ανορθόδοξης σκέ-

ψης να ηχεί ως μια απειλητική παραφωνία». 

Επί 40 χρόνια προσπαθούν να εκπαιδεύσουν τον Έλ-

ληνα στην ιδέα ότι πρέπει να είναι ένα άβουλο ον,

που το μόνο το οποίο μπορεί και πρέπει να διεκδικεί

είναι παροχές ως ζήτουλας από το κράτος-αφέντη.

Μια σχέση εξάρτησης και υποτέλειας του πολίτη με

το «βαθύ» κράτος και την πολιτική τάξη. 

Το πόπολο δεν δικαιούται να έχει τα δικά του «πι-

στεύω», εκτός από αυτά που του υποδεικνύει το κα-

τεστημένο. Ειδικότερα, δεν δικαιούται να έχει

ανησυχίες για θέματα που έχουν να κάνουν με την

Ιστορία και τον πολιτισμό του. Αυτά για την πεφωτι-

σμένη ελίτ είναι ξεπερασμένες εμμονές, που δεν

έχουν καμιά σχέση με τη νέα, πολυπολιτισμική Ελ-

λάδα την οποία θέλει να εδραιώσει. 

Το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη ήταν μια πολύ με-

γάλη έκπληξη για το κατεστημένο. Όχι τόσο για τη

σημασία και τις επιπτώσεις του στο Μακεδονικό όσο

για το γεγονός ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη μερίδα των

Ελλήνων που είναι διατεθειμένη να βγει στον δρόμο

όχι για «τα γαρ βλεπόμενα πρόσκαιρα», αλλά για «τα

δε μη βλεπόμενα αιώνια». 

Η «απειλητική παραφωνία» του συλλαλητηρίου φό-

βισε, γιατί κατέδειξε ότι υπάρχει η πιθανότητα το πό-

πολο να αυτονομηθεί. Ο μεγαλύτερος φόβος τους

είναι ότι ίσως κάποια ημέρα οι πολίτες συνειδητοποι-

ήσουν πως το υπάρχον πολιτικό κατεστημένο ούτε

τους εκπροσωπεί ούτε τους υπηρετεί ούτε προτίθεται

να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Η πολιτική τάξη εκ-

προσωπεί την πολιτική τάξη και τις ιδεοληψίες της. 

Για τα ΜΜΕ, το συλλαλητήριο ήταν μια φασιστική,

ακροδεξιά, ακραία εκδήλωση, ένα καρναβάλι γραφι-

κών ή, στις πιο μετριοπαθείς προσεγγίσεις, η έκ-

φραση του ελληνικού θυμικού, μια συναισθηματικά

επιπόλαιη αντίδραση ενός λαού ο οποίος εσφαλμένα

δεν αποδέχεται την ήττα ως κάτι αναπόφευκτο, ως

τη μόνη «ρεαλιστική» διέξοδο για ένα θέμα το οποίο

δεν θα έπρεπε καν να τον ενδιαφέρει. 

Η καλύτερη φωτογραφία από την Ελλάδα το 2018

δεν θα ήταν από μια παραλία ή από ένα αξιοθέατο.

Αλλά η φωτογραφία ενός διαμερίσματος με έναν

άδειο καναπέ και μια ανοιχτή τηλεόραση που παίζει,

αλλά κανείς δεν βλέπει. 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ!!!!

Εκλαψα  πριν  40  χρόνια οταν εχασα την Μανα μου.

Εκλαψα πριν ενα χρόνο που εχασα την Γυναίκα μου.

Και εκλαψα την Κυριακή  4 Φεβρουαρίου 2018  (Yes και

οι άνδρες  κλαίνε)  βλέποντας αυτή τη Λαοθάλασσα

αυτή τη μεγαλειώδη διαμαρτυρία - συλλαλητήριο.

Αυτό που θέλω και οχι μόνο εγώ αλλά το 80% - 90%

των Ελλήνων ειναι αυτό το μεγαλειώδες συλλαλητή-

ριο να μην μείνει στην μνήμη μας σαν ενα  ακόμη με-

γαλειώδες συλλαλητήριο χωρίς αποτέλεσμα. Να μη

μείνει στην μνήμη μας οπως ολα τα άλλα μεγαλειώδη

συλλαλητήρια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ακουσα εναν νεαρό απο τους διοργανωτές να λέει:

«Σήμερα  νικήσαμε!!»

Οχι νεαρέ μου, Οχι Ελληνες δεν νικήσαμε ακόμη!!

Ειμαστε, Δίνουμε την τελευταία  ΜΑΧΗ !!!!

Και αυτή η μάχη δεν πρέπει να χαθεί. (εγώ δεν εχω

αλλα δάκρυα). Εαν χάσουμε αυτή τη μάχη χάσαμε τα

ΠΑΝΤΑ!!!

Υποκύψαμε; τώρα τι θα κάνουμε με την Κύπρο, τι θα κά-

νουμε με την Θράκη, το Αιγαίο, την Ηπειρο, και αντε να

ανοίξει η όρεξη και της Ιταλίας να ζητάει τα Νησιά πίσω. 

Θα παρακαλούσα τους διοργανωτές - και όλους τους

Ελληνες αυτό το συλλαλητήριο να μην τελειώσει μέχρι

την ΝΙΚΗ!!!

Πρέπει να συνεχιστεί κάθε μέρα μέχρι να ξεκουμπι-

στούν όλοι οι ανθέλληνες απο το Ελληνικό κοινοβού-

λιο.

Peter Triantafyllos 

Toronto

Mία εγκαταλελειμένη Ορθόδοξη Εκκλησία
στο Bova (S.C.L.C.R.C.) με μια συγκινητική
επιγραφή “Πέστε στα παιδιά να μαθαίνουν
τη γλώσσα”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ – MAGNA GRAECIA» - Gerhard Rohlfs
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Σαμποτάζ στα γραφεία 

ΣΥΡΙΖΑ Κορωπίoυ

Eπίθεση με μπογιές, δέχθηκαν τα γραφεία του ΣΥ-

ΡΙΖΑ στο Κορωπί, όπως φαίνεται και στη φωτογρα-

φία.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ανατ.Αττικής κατα-

δικάζει την επίθεση που δέχτηκαν τα γραφεία της

Ο.Μ Κορωπίου την Κυριακή από ομάδα τραμπούκων

με σκοπό τον εκφοβισμό και την πόλωση.Στο σκο-

τάδι και στον τρόμο στεκόμαστε απέναντι με φως

και αγώνες. Προχωράμε μπροστά … 

Τα εγκαίνια του νέων εγκαταστάσεων του Λυκείου

Δροσιάς πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 30 Ιανουα-

ρίου, ανήμερα των Τριών Ιεραρχών, παρουσία του

Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώ-

νυμου,  ο οποίος ετέλεσε και τον Αγιασμό.

Στην τελετή εγκαινίων παραβρέθηκε ο επίτιμος Δη-

μότης του Δήμου Διονύσου, Αθανάσιος Μαρτίνος, με

χορηγία του οποίου ανακαινίσθηκαν πλήρως οι νέες

εγκαταστάσεις και παραδόθηκαν στους μαθητές του

Δήμου Διονύσου, κάτι που επεσήμανε στην ομιλία

του ο δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης, σημειώνοντας:

«Σήμερα, εγκαινιάζουμε ένα σχολείο – στολίδι.
Οφείλω μέσα απ’ την καρδιά μου, να πω ότι δεν θα
ήμασταν εδώ σήμερα χωρίς την γενναιοδωρία του
επίτιμου δημότη της πόλης μας, του ευεργέτη του
δήμου μας, κου Αθανάσιου Μαρτίνου. Ο κ. Μαρτίνος,
ευαίσθητος και στα εκπαιδευτικά πράγματα, αποφά-
σισε να προσφέρει την επισκευή του σχολείου ως
δωρεά στο ίδρυμα. Αλλά κυρίως ως δωρεά στα παιδιά

μας. Σας απευθύνω προσωπικά, για άλλη μια φορά,
ένα μεγάλο ευχαριστώ, το οποίο πιστεύω ότι θα
ήθελε να σας απευθύνει κάθε δημότης του Δήμου
Διονύσου».

Ο δήμαρχος τόνισε ακόμη:  «Η μεταστέγαση του Λυ-
κείου Δροσιάς αποτελεί την πραγμάτωση ενός με-
γάλου ονείρου αλλά κι ενός προσωπικού
στοιχήματος. Στην περίπτωση αυτή, η γενναιοδωρία
ενός ιδιώτη συνδυάστηκε με την πραγματική βού-
ληση και θέληση ενός Δήμου. Τα αρμόδια Υπουργεία
και η Περιφέρεια στάθηκαν αρωγοί  μας σε ό,τι τους
ζητήσαμε. Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν μία δύναμη που
ξεπέρασε κάθε εμπόδιο. Η αρμονική συνεργασία ιδιω-
τών, δήμων, περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης
είναι εφικτή. Παράγει απτά αποτελέσματα. Την οφεί-
λουμε στους πολίτες μας, την οφείλουμε στα παιδιά
μας».

Ο Διον. Ζαμάνης έκλεισε τον χαιρετισμό του ευχαρι-

στώντας όλους όσοι συνεισέφεραν στο να γίνει

πραγματικότητα το νέο Λύκειο Δροσιάς. 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Μακαριότατος κ. Ιε-

ρώνυμος, ο Αθ. Μαρτίνος και ο Αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου.

Το νέο διδακτήριο που λειτουργεί στον χώρο του

Ζαννείου Ιδρύματος, αποτελείται από εσωτερικούς

χώρους συνολικού εμβαδού 1300 τ.μ. και περιλαμβά-

νει δέκα σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, ο εξωτε-

ρικός αύλειος χώρος ξεπερνάει τα 1.000 τ.μ. ενώ

διαθέτει γήπεδα  μπάσκετ και βόλεϊ. Με το νέο αυτό

σχολείο δημιουργούνται οι ιδανικότερες συνθήκες,

ώστε οι 155 μαθητές του Λυκείου Δροσιάς να παρα-

κολουθούν τα μαθήματά τους σε ένα ευρύχωρο, κα-

λαίσθητο και άρτια ανακαινισμένο σχολείο, ενώ

παράλληλα, εξασφαλίζεται και για τους εκπαιδευτι-

κούς, το κατάλληλο περιβάλλον, προκειμένου να εκ-

πληρώνουν το λειτούργημά τους με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.

Όπως ενημερωθήκαμε από τη διεύθυνση του 3ου

ΓΕΛ Κορωπίου, το σχολείο του, το 3ο ΓΕΛ Κορωπίου

συμμετέχει κάθε χρόνο με αξιόλογες διακρίσεις στο

ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUROSCOLA.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο οι νέοι

Eυρωπαίοι να καταστούν ενεργή συνιστώσα της δη-

μοκρατικής ζωής της Ευρώπης, δημιούργησε το πρό-

γραμμα με προκειμένου οι νέοι να έχουν τη

δυνατότητα να  να συναντηθούν και να ανταλλάξουν

απόψεις πάνω στις εμπειρίες τους και τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν. 

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται στην αίθουσα συνε-

δριάσεων του Σώματος, στο Στρασβούργο και παίρ-

νουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νέων με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28

κράτη μέλη της Ένωσης.  Φέτος λοιπόν συμμετείχε

και αντιπροσωπεία μαθητριών του 3ου ΓΕΛ Κορω-

πίου, από τις μαθήτριες Νομικού Ευθαλία, Νούρια

Ιωάννα και Παπαμιχάλη Ισιδώρα.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν η οικονομολόγος

καθηγήτρια Μαρία Παππά. Η αποστολή έφτασε τις

18 Ιανουαρίου 2018 στο Στρασβούργο και επέ-

στρεψε στις 20 Ιανουαρίου 2018. 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Ν. Κιούσης και η

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας & Δευ-

τεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, Δήμητρα Μιχαι-

ρίνα, εκφράζουν «τα θερμότατά τους συγχαρητήρια
στις μαθήτριες  του 3ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου
για  τη συμμετοχή τους σε ημερίδα στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο. Οι μαθήτριες, Νομικού Ευθαλία, Νού-
ρια Ιωάννα και Παπαμιχάλη Ισιδώρα διακρίθηκαν στο
διαγωνισμό Euroscola- ανάμεσα σε 20 μαθητές της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής-
και ανέδειξαν το τόπο μας  με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. 

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν  και στους εκπαιδευτι-
κούς τους που τους συνοδεύουν στο «ταξίδι» της
γνώσης, παρέχοντας τους όλα τα απαραίτητα εφό-
δια, ώστε να κατακτούν πρωτιές. Ευχόμαστε να συ-
νεχίζουν να αγωνίζονται και στο μέλλον με την ίδια
μαχητικότητα, τον ίδιο ζήλο και την ίδια αποτελεσμα-
τικότητα. Τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας
και σε αυτά επενδύουμε την αγάπη μας και τις προσ-
δοκίες μας για ένα λαμπρό μέλλον».

Διακρίσεις του 3ου ΓΕΛ Κορωπίου

H αντιπροσωπεία μαθητριών του ΓΕΛ Κορωπίου στο Euroscola

Εγκαινιάστηκε το νέο Λύκειο Δροσιάς 
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Άλλη μια εκδρομή ολοκληρώθηκε από τον Εξωραϊστικό -

Πολιτιστικό Σύλλο Ευρυάλη Βούλας, αφήνοντας ανεξίτη-

λες εικόνες, από τη Λακωνική γη, την Κυριακή 4 Φε-

βρουαρίου.

Πρώτος σταθμός η Βυζαντινή πολιτεία, ο Μυστράς (Μυ-

ζηθράς), που βρίσκεται έξι χλμ από την Σπάρτη, όπου  μας

ξενάγησε ο Σπαρτιάτης αρχαιολόγος Δημ. Βλαχάκος σ’

ένα ομιχλώδες και υγρό τοπίο που μας θάμπωσε την θέα

προς την κοιλάδα του Ευρώτα και τον Λακωνικό κόλπο.

Η  αλλοτινή πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μορέως

ανιστορεί με τα παλάτια, τα αρχοντικά, τις οχυρώσεις, τις

κρήνες,  τα μοναστήρια και τις εκκλησιές, τους αγώνες

της ζωής και του πνεύματος που κράτησαν για δυό αι-

ώνες, αδάμαστους τους βυζαντινούς κατοίκους της, σε

τούτο τον βράχο (1262-1460 μ.Χ.). Περιδιαβήκαμε τα εν-

τυπωσιακά ερείπια  από την ”θεόκτηστον πόλιν”  στο

“βουνίν” του Ταϋγέτου με τιμή στους Κατακουζηνούς,

τους Παλαιολόγους, τον μητροπολίτη Νικηφόρο Μοσχό-

πουλο (που έκτισε τον ναό του Αγ.Δημητρίου 1292) και

όλους τους άλλους τους σεμνούς και ανεπίσημους, που

άφησαν τα χνάρια τους σ’ αυτή την έρημη σήμερα Βυζαν-

τινή καστροπολιτεία.

Στο μικρό μουσείο που βρίσκεται στην αυλή του Αγ. Δη-

μητρίου (που χτίστηκε τον 18ο αιώνα για κατοικία του επι-

σκόπου) ξεναγηθήκαμε σε δύο ομάδες (χωράει μέχρι 25

άτομα) για να θαυμάσουμε το μαρμάρινο προσκυνητάρι

του ένθρονου Χριστού που αποτυπώνει τις εκλεκτικές

αναζητήσεις της οικογένειας των Κατακουζηνών, χειρό-

γραφα βιβλία και κοσμήματα, απαραίτητο στοιχείο καλ-

λωπισμού γυναικών και ανδρών  και βεβαίως μέσο

κοινωνικής προβολής. 

Και βέβαια δεν παραλείψαμε να αποθανατιστούμε μπρο-

στά στο παγκόσμιο σύμβολο πατριωτισμού και αυτοθυ-

σίας, τον Λεωνίδα.

«Εκείνων που σκοτώθηκαν στις Θερμοπύλες ένδοξη η
τύχη, ωραίος ο θάνατός τους, κι ο τάφος τους βωμός·
ανάμνηση τους πρέπει και όχι γόοι κι εγκώμιο είναι γι᾽
αυτούς το μοιρολόι. Τέτοιος εντάφιος στολισμός ποτέ τη
λάμψη δεν θα χάσει απ᾽ τον καιρό τον παντοδαμαστή κι

ούτε σκουριά ποτέ θα τον σκεπάσει. Στο μνήμα των αν-
τρείων ετούτο το ιερό η δόξα της Ελλάδας έχει θρονια-
στεί το μαρτυρά κι ο βασιλιάς της Σπάρτης ο Λεωνίδας,
που αφήνει στολίδι πίσω του αρετής τρανό κι ένα όνομα
που αμάραντο θα μείνει», γράφει ο Σιμωνίδης ο Κείος για

τον πολεμικό άθλο που παρά την ήττα, σφραγίστηκε στις

συνειδήσεις της οικουμένης ως θρίαμβος της θέλησης και

ορόσημο ανδρείας και πατριωτισμού.

Εφη Τριανταφύλλου

Μια βόλτα στο Μυστρά με την 
“Ευρυάλη” Βούλας
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«ἔρις δ᾽ἔριν ἀντιφυτεύει».
(Φωκυλίδης, τέλη 6ου - αρχές 5ου π.Χ., “Γνώμαι”, 78)

(= Η διχόνοια παράγει / γεννά διχόνοια).

«Ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ᾽ἀνθρώπων ἀπόλοιτο, καί
χόλος, ὅς τ᾽ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι, ὅς τε
πολύ γλυκίων μέλιτος καταλειβομένοιο ἀνδρῶν ἐν
στήθεσσιν ἀέξεται ἠΰτε καπνός».

(OMHΡΟΣ, ΙΛΙΑΣ, Σ’ στίχ. 107-110)

(= Μακάρι να χάνονταν και από τους θεούς και από τους

ανθρώπους η Διχόνοια/Φαγωμάρα και το Χόλιασμα / ο

Χαλασμός, αυτό που σπρώχνει και τον πιο γνωστικό να

γίνει κακός / οργιστεί και που φουντώνει μέσα στο στή-

θος των ανθρώπων σαν καπνός, πολύ πιο γλυκό και από

το μέλι που στάζει).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα παραπάνω λόγια τα απευθύνει ο Αχιλλέας

στη μητέρα του την Θέτιδα, όταν ο Αντίλοχος, ο γιος

του Νέστορα, του ανακοινώνει το θάνατο του επιστή-

θιου φίλου του Πατρόκλου, που τον σκότωσε ο Έκτορας

και του πήρε τα όπλα. Καταριέται τη Διχόνοια που είναι

η αιτία όλων των συμφορών για τους θεούς και τους αν-

θρώπους. Και αποφασίζει να ριχτεί στη μάχη, για να

πάρει εκδίκηση για το φίλο του, αφού πρώτα η μητέρα

του του φέρει καινούργια όπλα από τον Ήφαιστο.

Η ΕΡΙΣ κόρη του ΧΑΟΥΣ

Η Έρις ήταν κόρη της Νύκτας και του Χάους, θεά της Δι-

χόνοιας, της Ζήλειας και της Φιλονεικίας. Αδελφή του Άρη

έσπερνε τη Διχόνοια ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους.

Την Έριδα, την Ύβρη και τη Νέμεση της έτρεμαν θεοί και

άνθρωποι. Γι’ αυτό ο Δίας έδιωξε τις θεές αυτές από τον

Όλυμπο, για να μη μπλέξει, και τις έστειλε σε έναν θνητό,

τον Πάρη, και έτσι έμπλεξαν οι άνθρωποι. Παριστανόταν σε

τοιχογραφίες μαχών στο πλευρό του Άρεως και της Ενυούς

και εκφράζει την ακόρεστη δίψα αίματος. Είναι μητέρα του

Λιμού, του Πόνου και όλων των άλλων δεινών, πολέμου,

φιλονεικίας, φόνου, απάτης, αδικίας, επιορκίας.

Μόνη μη προσκληθείσα από το Δία στο γάμο του Πηλέα και

της Θέτιδας εκδικήθηκε για την περιφρόνηση / προσβολή

που της έκανε και γι’ αυτό έριξε στο μέσο των συμποσια-

στών χρυσό μήλο, το γνωστό και ως “μήλο της έριδος”,

ώστε να κατρακυλήσει και να το δουν οι καλεσμένοι θεοί

και να το ζηλέψουν. Το μήλο έφερε την επιγραφή “τῇ καλ-
λίστῃ”, ήτοι το αφιερωμένο στην ωραιότερη θεά. Τα πρώτα

καλλιστεία στον κόσμο έλαβαν χώρα σ’ αυτό το γάμο (Δια-

γωνισμός ομορφιάς)! Η υστερόβουλη αυτή δωρεά γέννησε

διαμάχη μεταξύ των τριών ωραιοτέρων θεαινών, της Ήρας,

της Αθηνάς και της Αφροδίτης που λύθηκε από τον Πάρη,

μοναδικό κριτή του διαγωνισμού, ο οποίος πλειοδότησε

υπέρ της Αφροδίτης. Αυτή σε αντάλλαγμα για τη βράβευσή

της ενέπνευσε στην Ελένη, σύζυγο του Μενελάου, έρωτα

για τον Πάρη. Καταγράφεται ως η πρώτη περίπτωση απι-

στίας στον κόσμο και μάλιστα από γυναίκα!!!

Η θεά Έρις εθεωρείτο και ως προσωποποίηση της Άμιλ-

λας*. Ο προσδιορισμός της με το επίθετο ευγενής είναι πε-

ριττή και εσφαλμένη, αφού η άμιλλα περικλείει τη σημασία

της ευγένειας και δεν υπάρχει η αντίθετή της “αγενής

άμιλλα”! Ο Ησίοδος στο έργο του «Έργα και Ημέραι» στιχ.

11-26 αναφέρει ότι υπάρχουν δυο είδη Ερίδων η

σχετλίη/κακόχαρτος = η καταραμένη/κακόχαρη και «ἡ
ἀγαθή δ᾽ἔρις ἥδε βροτοῖσι», η οποία μας παροτρύνει να

είμαστε φιλόπονοι / φίλεργοι και να συναγωνιζόμαστε

ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή μας.

Οι Ρωμαίοι είχαν μια ανάλογη θεά, που την αποκαλούσαν

Dis-cordia (= διχόνοια, έρις), ενώ την αντίθετή της Con-

cordia (= ομόνοια).

Ο π. Λυκειάρχης μου, Απόστολος Αποστολίδης, μου επεσή-

μανε, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, τη σημασιολογική δια-

φορά που υφίσταται μεταξύ της ρωμαϊκής εκφοράς και της

ελληνικής ως προς τους όρους ΟΜΟ-ΝΟΙΑ / CON-CORDIA

και ΔΙΧΟ-ΝΟΙΑ / DIS-CORDIA. Οι ρωμαϊκοί όροι απευθύνον-

ται στο Συναίσθημα, αφού παράγονται από την ομηρική λέξη

τό κέαρ / κῆρ - κῆρος που σημαίνει καρδιά και η οποία είναι

η έδρα των συναισθημάτων των παθών και των επιθυμιών

(οργής, μίσους, φροντίδων, λύπης, χαράς, τόλμης, λυσσώ-

δους παραφοράς, διάθεσης καλής ή κακής). Στα Λατινικά cor-

cordis και μάλιστα σε ουδέτερο γένος, όπως στον Όμηρο

είναι η καρδιά, ο θυμός. Οι ελληνικοί όροι αφορούν στο Λο-

γικόν, γι‘ αυτό και έχουν ως β’ συνθετικό τον Νουν.

Ο Μέγας Κωμικός ποιητής της Νέας Κωμωδίας, ο Μέναν-

δρος του Διοπείθους ο Κηφισιεύς (342-291), ο οποίος

έγραψε 100 κωμωδίες, στο έργο του “Μενάνδρου Γνώμαι”,
μας παραθέτει κάποιες αποφθεγματικές του φράσεις για την

αξία της φρόνησης “Ἀγαθόν μέγιστον ἡ φρόνησίς ἐστ᾽ἀεί”,
”Ταµεῖον (= θησαυρός) ἀρετῆς ἔστι σωφροσύνη
µόνη”. Ένα από τα παραγγέλματα του Μαντείου των Δελ-

φών ήταν “Φρόνησιν ἄσκει”, ήτοι να καλλιεργούμε την

σκέψη μας, το νου μας, το μυαλό μας. Εμείς όμως δε θέ-

λουμε να κουράζουμε το μυαλό μας και να ενεργοποιούμε

τη σκέψη μας, το ιερό αυτό δικαίωμα το έχουμε εκχωρήσει

σ’ άλλους να σκέπτονται για εμάς και να αποφασίζουν

δίχως εμάς, για εμάς.

Όσο δε βάζουμε μυαλό από τα λάθη μας και δεν αλλάζουμε

νοοτροπία θα παθαίνουμε τα ίδια. Διότι τα αυτά αίτια φέ-

ρουν τα αυτά αποτελέσματα.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ

«Καί ἐπέπεσε πολλά καί χαλεπά κατά στάσιν ταῖς
πόλεσι, γιγνόµενα µέν καί αἰεί ἐσόµενα, ἕως ἄν ἡ
αὐτή φύσις ἀνθρώπων ιἦ, µᾶλλον δέ καί ἡσυχαί-
τερα καί τοῖς εἴδεσι διηλλαγµένα, ὡς ἄν ἕκασται
αἱ µεταβολαί τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ’, κεφ. 82, 2)

(= Ένεκα των εμφυλίων σπαραγμών, ενέσκηψαν στις

πόλεις πολλές και μεγάλες συμφορές, οι οποίες παρου-

σιάζονται και θα εξακολουθούν να παρουσιάζονται πάν-

τοτε, εφόσον η ανθρώπινη φύση παραμένει η ίδια,

φέρουν όμως βαρύτερο ή ελαφρύτερο χαρακτήρα και

διαφέρουν κατά τη μορφή, ανάλογα με τη μεταβολή

των εκάστοτε παρουσιαζομένων περιστάσεων).

«Πάντων δ᾽αὐτῶν αἴτιον ἀρχή ἡ διά πλεονεξίαν
καί φιλοτιµίαν ἐκ δ᾽αὐτῶν καί ἐς τό φιλονικεῖν
καθισταµένων τό πρόθυµον».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ’, κεφ. 82, 8)

(= Αιτία όλων αυτών ήταν η δίψα της εξουσίας, την

οποία γεννά η πλεονεξία και η φιλαρχία και το φατρια-

στικό πνεύμα, το οποίο εκτρέφουν τα δυό αυτά πάθη,

σ’ όσους περιπέσουν σε φατριαστικές έριδες).

«Οἱ γάρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες µετ᾽ὀνόµατος
ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήθους τε ἰσονοµίας πολι-
τικῆς καί ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιµήσει,

τά µέν κοινά λόγῳ θεραπεύοντες ἆθλα ἐποιοῦντο,
παντί δέ τρόπῳ ἀγωνιζόµενοι ἀλλήλων περιγί-
γνεσθαι ἐτόλµησάν τε τά δεινότατα, ἐπεξῇσαν τε
τάς τιµωρίας ἔτι µείζους, οὐ µέχρι τοῦ δικαίου καί
τῇ πόλει ξυµφόρου προτιθέντες, ἐς δέ τό ἑκατέροις
που ἀεί ἡδονήν ἔχον ὁρίζοντες, καί ἤ µετά ψήφου
ἀδίκου καταγνώσεως ἤ χειρί κτώµενοι τό κρατεῖν
ἑτοῖµοι ἦσαν τήν αὐτίκα φιλονικίαν ἐκπιµπλάναι».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ’, κεφ. 82, 8)

(= Γιατί όσοι στις πόλεις γίνονταν αρχηγοί των δύο πο-

λιτικών αντιπάλων παρατάξεων, χρησιμοποιώντας

ωραία συνθήματα, προβάλλοντας οι μεν δημοκρατικοί -

σήμερα Σοσιαλδημοκράτες - την πολιτική ισότητα του

λαού, οι δε ολιγαρχικοί - σήμερα Νεοφιλελεύθεροι, τη

σύνεση της αριστοκρατίας, παρ’ όλο που με τα λόγια

υπηρετούσαν τα κοινά, τα θεωρούσαν ως βραβείο που

τους ανήκε. Και επειδή ο αγώνας τους ήταν με κάθε

τρόπο να υπερισχύσει ο ένας του άλλου, αποτόλμησαν

πράξεις φοβερές και εκτέλεσαν την εκδίκησή τους με

ακόμη σκληρότερο τρόπο· και δεν την έδειχναν μέσα

στα όρια του δικαίου και του συμφέροντος της πόλης,

αλλά την καθόριζαν σύμφωνα μ’ αυτό που πίστευαν ότι

κάθε φορά ικανοποιούσε την πολιτική τους παράταξη).

«Και µήν καί τό ξυγγενές τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώ-
τερον ἐγένετο διά τό ἑτοιµότερον εἶναι ἀπροφασί-
στως τολµᾶν· οὐ γάρ µετά τῶν κειµένων νόµων
ὠφελίας αἱ τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλά παρά τούς κα-
θεστῶτας πλεονεξίᾳ».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ’, κεφ. 82, 6)

(= Αλλά και η συγγένεια κατάντησε κάτι πιο κατώτερο από

την κομματική φιλία, γιατί ο κομματικός φίλος ήταν περισ-

σότερο πρόθυμος να τολμήσει οτιδήποτε, χωρίς καμμία

πρόφαση υπέρ του φίλου του, απ’ ότι ο συγγενής για το

συγγενή του· γιατί οι κομματικές παρατάξεις δε σχηματί-

ζονταν σύμφωνα με τους νόμους για αλληλοϋποστήριξη,

αλλά παρά τους νόμους για παράνομο κέρδος).

«Οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας διά
τάς στάσεις τῷ ἑλληνικῷ».

(Θουκυδίδης, 460-399/5, ΒΙΒΛΙΟ Γ’, κεφ. 83, 1)

(= Έτσι εξαιτίας των εμφυλίων σπαραγμών εμφανίστηκαν

στον ελληνικό κόσμο όλες οι μορφές της μοχθηρίας).

ΣΧΟΛΙΟ:  Όποιος νομίζει ότι αυτά γράφτηκαν για τα γεγο-

νότα που βιώνουμε σήμερα πλανάται πλάνην οικτράν. Αυτά

συνέβησαν στον εμφύλιο πόλεμο στην Κέρκυρα, το καλο-

καίρι του 427 π.Χ. μεταξύ δημοκρατικών και ολιγαρχικών. Ο

Θουκυδίδης περιγράφει τις οδυνηρές συνέπειες και επιδρά-

σεις του αλληλοσπαραγμού των Ελλήνων πάνω στη φύση

του ανθρώπου. Τα δύο κεφάλαια 82 & 83 του Γ’ βιβλίου που

ονομάζονται “Παθολογία του πολέμου” αποτελούν ένα

σπουδαίο δημιούργημα του σκεπτόμενου ανθρώπου, από

το οποίο θα μπορούσαμε να αντλήσουμε σημαντικά διδάγ-

ματα για να αποφύγουμε τα λάθη του παρόντος και του μέλ-

λοντος. Τα δύο αυτά κεφάλαια εντάσσονται ανάμεσα στα

καλύτερα αντιπολεμικά κείμενα όλων των εποχών. Δυστυ-

χώς, αν και περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της Α’ Λυ-

κείου, δεν τους προσδίδεται η δέουσα σημασία, γιατί

επισημαίνουν τα τρωτά της σημερινής κοινωνίας τα οποία

δεν πρέπει να αλλάξουν, αλλά να διαιωνίζονται τα ίδια λάθη

/ πάθη, για να τα εκμεταλλεύονται οι εκάστοτε επιτήδειοι κυ-

βερνητικοί κύκλοι.

―――――
* Δεσμός φιλίας, οικειότητα, συμφωνία, σύμβαση, συνθήκη, συμ-

βιβασμός, συνένωση, ενότητα, παράγεται από το επιθ. συνήμων -

ονος = ο συνδεδεμένος, ο συνενωμένος, ο σύντροφος, ο εταίρος·

παράγεται από τον μελλ. συνήσω του ρημ. συνίημι: εννοώ, κατα-

λαβαίνω, συνεννοούμαι, συμφωνώ εξ ου καί σύνεση = η ετοιμό-

τητα πνεύματος, αγχίνοια, ευφυΐα.

* Η ἅμιλλα παράγεται από το ἅμα = ὁμοῦ  + ἅλλομαι (πηδώ,

σκιρτώ). Επομένως άμιλλα είναι ο συναγωνισμός. Τα εγγεκρυμ-

μένα λεξικά θεωρούν την άμιλλα αβεβαίου ετύμου!!!

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Συνηµοσύνης*

ἄρχεσθαι
&

Δυσφροσύνης
παύεσθαι
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Ξανακοίταξα την πρόσκληση που την

είχα τοποθετήσει σε τέτοιο μέρος για να

την βλέπω.

Έγραφε Διαλεκτικός  Όμιλος της Ελλά-

δος. Ο Α και Β διαλεκτικός όμιλος Κορω-

πίου σας προσκαλούν για το κόψιμο της

πρωτοχρονιάτικη  πίτας 2018, την Κυ-

ριακή 21-1-2018 και ώρα 18.00. Η εκδή-

λωση πραγματοποιείται στο δημαρχιακό

μέγαρο Κορωπίου με ένα αφιέρωμα στην

Πηνελόπη Δέλτα “Αφήγηση Ζωής”.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Τώρα τι κάνεις βρε Αγγελική, θα πας ή

δεν θα πας; μονολογούσα.

Δεν βλέπεις τον ουρανό που μαύρισε και

ετοιμάζεται για δυνατή βροχή, Ε;

Είπα θα πάω, θα ακούσω κάποιες ομιλίες

και θα επιστρέψω νωρίς φαντάζομαι.

Ήμουν στην ώρα μου εκεί. Στην είσοδο

του Δημαρχείου μέλη του διαλεκτικού

προσέφεραν κάποια προγράμματα. Χαι-

ρετηθήκαμε έδωσαν ένα και σ’ εμένα.

Εδώ ήταν το μεγάλο μου ξάφνιασμα. Η

Αφήγηση ζωής δεν ήταν ομιλία όπως

φαντάστηκα αλλά ένα θεατρικό έργο.

Μπήκα στην αίθουσα· στο βάθος πάνω

στην σκηνή έπιπλα χρόνων αλλοτινών

που σε παρασύρουν σε ένα ταξίδι  που

δεν γνωρίζεις τον προορισμό τους. 

Σήκωσα το κεφάλι μου και ευτυχώς

βρήκα μια ελεύθερη καρέκλα. Κόσμος

πολύς και όπως λέγανε παλιά καρφίτσα

δεν έπεφτε. Όλοι φίλοι, δείχνοντας έτσι

την ευγνωμοσύνη τους σε ότι προσφέρει

ο Διαλεκτικός Όμιλος Ελλάδος. Στην Β’

περιφέρεια του Ομίλου ανήκει και το Κο-

ρωπί. Ο Α και Β Όμιλος Κορωπίου και

αυτή την φορά διοργάνωσε ένα έργο θε-

ατρικό  με τόση υπευθυνότητα  και τελει-

οτητα που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα

από τα επαγγελματικά θέατρα. Αυτό φά-

νηκε από την πρώτη σκηνή που ρου-

φούσε τον θεατή και περνούσε σε μία

μέθεξη  με το κύριο πρόσωπο της ιστο-

ρίας. Τα κείμενα του έργου λακωνικά

γραμμένα· σε τίποτα η φλυαρία δεν είχε

θέση. Ο θεατής ξεκούραστος ζούσε το

κάθε δρώμενο. 

Σκέφτηκα ότι  η ζωή της Πηνελόπης

Δέλτα, της γυναίκας που έγραψε αμέ-

τρητα βιβλία, πως μπόρεσε ολόκληρη να

παρουσιαστεί σε μια ώρα και τριάντα

λεπτά.

Τηλεφωνήθηκα με την κυρία Τούλα Ρούσ-

σου που έγραψε το σενάριο και τα κεί-

μενα. Ηθελα να  ακούσω την ίδια.

Αγαπητή μου φίλη, Τούλα,  μίλησε μου

για το έργο που δημιούργησες;

― Αγγελική μου, για πάρα πολύ καιρό με-

λετούσα το συγγραφικό έργο της Πηνε-

λόπης Δέλτα, που σε κάθε κείμενο της

μπορούσες να ανακαλύψεις την προσω-

πικότητά  της.  Λες και σε κάθε της βιβλίο

μοίραζε κομμάτια από την ζωή της.

― Τούλα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση

αυτό το έργο  όπως εσύ το απέδωσες. Δι-

δάσκει τρόπο ζωής με τα σημεία όπου

εσύ επέλεξες να τονίσεις στο κοινό. Κρά-

τησα στη μνήμη μου τα λόγια του ψυχιά-

τρου, που η Πηνελόπη απογοητευμένη

τον επισκεπτόταν συχνά ακολουθώντας

τη μοίρα των υψηλά πνευματικά ανθρώ-

πων, που μάχονται ανάμεσα σε δυο αντί-

θετα συναισθήματα και επειδή ο αγώνας

είναι άνισος ξέχασαν τη λέξη ευτυχία και

ακολουθούν το δρόμο της φθοράς.

Ακούει η Πηνελόπη τα λόγια του ψυχιά-

τρου της «Αν δεν μπορείς εσύ να είσαι
ευτυχισμένη ζήσε να κάνεις τους άλλους
ευτυχισμένους». 
Αλήθεια φίλοι μου ακόμα και σήμερα,

αλλά και στο μέλλον δεν βρίσκονται άν-

θρωποι σε ένα δρόμο θυσίας  προσφέ-

ροντας ευτυχία και αγάπη  αδειάζοντας

κυριολεκτικά τον δικό τους εαυτό  στο

βωμό της προσφοράς!

― Τούλα, είμαι περίεργη πόσες σελίδες

κειμένων μελέτησες.

― 4.077 αφομοιώνοντας της έννοιες που

με έκαναν να ταυτίζομαι με τα γεγονότα

της ζωής της. Είναι τόσο ειλικρινής που

η αλήθεια ξεχειλίζει. Σε ένα από τα τε-

λευταία της μυθιστορήματα που ενώ πε-

ριέγραφε την δική της ζωή δοσμένη σε

άλλα πρόσωπα ακόμα και του θανάτου

της.

―  Σας συγχαίρω όλους που δουλέψατε

τόσο πολύ με ευσυνηδισια  για να μας με-

ταφέρετε μηνύματα δύναμης και ανθρω-

πιάς.

Το αφιέρωμα στη ζωή  Πηνελόπης Δέλτα

είναι βασισμένο στο  βιβλίο της Βαλεντί-

νης Τσελίκα - Μουσείου Μπενάκη, «Αφή-

γηση Ζωής». 

Σκηνοθεσία Γιάννης Αργυρίου.

Σενάριο κείμενα Τούλα Ρούσσου.

Τεχνική υποστήριξη Αγκη Λειβαδίτου 

Φωτισμοί –Ηχητικά   ORAMA.

Συμμετέχουν: Μαίρη Σόγιακα, Ειρήνη Χα-

ραλαμπίδου, Ρούλα Σαγώνα, Λένα Φράγ-

κου, Λένα Γκούμα, Τούλα Ρούσσου, Δε-

σποινα Ευσταθιάδου, Κώστας Σαρδέλης,

Ελένη Δελικούρα, Κατερίνα Πιέτρη, Γιάν-

νης Αργυρίου, Χριστίνα Κωτσαρά, Βικυ

Παπαμιχάλη, Ρία Φραγκου, Μαίρη Κοτζιά,

Μιλίτσα Πιετρη, Ελένη Παπανικολάου. 

Φίλοι μου προσπαθώ να βρω λέξεις  να

σας περιγράψω το νόημα αυτού του

έργου. Διδάσκει ειλικρίνεια-αγάπη –υπο-

χρέωση σεβασμό- δύναμη ψυχής αντοχή

συναισθημάτων και προσφορά τεράστια

που ήταν τόσο υπερβολικά μεγάλη που η

ανθρώπινη φύση της δεν την άντεξε και

ήρθε το ηθελημένο τέλος της, όπως το

τέλος της ελευθερίας της Ελλάδας 1941

Γερμανική Κατοχή. 

Άφησα για το τέλος εκείνη τη στιγμή που

με έκανε να μουδιάσω από την ένταση

μιας πάλης των  αντιθέτων συναισθημά-

των που είχα αφομοιώσει σε όλη την

διάρκεια του έργου  με τις εναλλασσόμε-

νες σκηνές που παρακολουθούσα. ΕΝΑ

ΚΡΕΣΕΝΤΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ συγχρονισμένο

με επιθετικές λάμψεις και ένα μεταφυ-

σικό γέλιο της φθοράς, που ο ηθοποιός

και σκηνοθέτης Γιάννης Αργυρίου είχε

την έμπνευση να το δημιουργήσει. Ο συν-

δυασμός αυτων όλων που άκουσα και

είδα δεν άφησαν κανένα κενό από τα

βιώματα της, που εκείνη ήθελε να τα μοι-

ραστεί κυνηγώντας την ευτυχία με όσους

θα την καταλάβαιναν διαβάζοντας ΤΑ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΒΛΕ-

ΠΕΤΕ! 

Αλήθεια φίλοι είναι καλό ή όχι να κρα-

τάμε τις αναμνήσεις μας; Και ποιες από

αυτές τις καλές ή όχι; Για μένα, την Αγ-

γελική, είναι απαραίτητο να τις δεχόμα-

στε όπως μας έρχονται στο νου. Η μάχη

που θα κάνουν  οι θετικές και οι αρνητικές

μνήμες  θα κρατήσουν ζωντανό το μυαλό

Αγγελική Τσεβά, εικαστικός

ΣTON ΑΠΟΗΧΟ  ενός αφιερώματος

για τη Ζωή της Πηνελόπης Δέλτα
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Ολες οι ενδείξεις ενισχύουν την  πε-

ποίθηση μας πως τα Σκόπια, ό,τι και αν

δεχθούν να πουν η να κάνουν για να

μπουν στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, δεν θα

εγκαταλείψουν το επεκτατικό τους

ιδεολόγημα. Θα συνεχίσουν, κατά συ-

νέπεια, να το προβάλλουν χρησιμο-

ποιώντας το όνομα "Μακεδονία",

έστω και αν σε αυτό προστεθεί γεω-

γραφικός, εθνικός ή χρονικός προσ-

διορισμός.  

Διότι ένα γεωγραφικό προσδιορισμό

οι Σκοπιανοί θα τον μεταχειρίζονται

για να προωθούν την προπαγάνδα

τους  περί διηρημένης Μακεδονίας

που θα πρέπει να επανενωθεί με διεύ-

ρυνση του κράτους των Σκοπίων.

Ενας τέτοιος προσδιορισμός (Ανω

Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία) θα

επιτρέπει στους Σκοπιανούς να επιμέ-

νουν πως είναι οι μόνοι πραγματικοί

Μακεδόνες, με δικό τους ελεύθερο

μακεδονικό κράτος, ενώ "τα αλλα τμή-

ματα της Μακεδονίας", το "ελληνικό"

και το "βουλγαρικό", έχουν υποστεί

κατάληψη η/και εθνοκάθαρση. Ενας

εθνικός ή χρονικός προσδιορισμός,

εξάλλου, θα παραπέμπει στην πλαστή

ιστορία περί των Σλάβων που δήθεν

αναμείχθηκαν με τους Αρχαίους Μα-

κεδόνες και γέννησαν τους σημερι-

νούς Σκοπιανούς. Τα ίδια ισχύουν και

για μικτούς προσδιορισμούς, π.χ.

Γκορναμακεντόνια = Ανω Μακεδονία

η Novamakedonija.

Θα πρέπει όλοι να θυμούνται την επί-

σημη κρατική εγκύκλιο-προειδοποί-

ηση του άλλοτε Υπουργού των ΗΠΑ

Stettinius της 26ης Δεκεμβρίου 1944

που έγκαιρα, μόλις δημιουργήθηκε

από τον Τίτο το τεχνητό μόρφωμα του

"Μακεδονισμού", έλεγε μεταξύ άλλων

επί λέξει: «Η Κυβέρνηση μας (των

ΗΠΑ) εκτιμά ότι αναφορές σε "Μακε-
δονικό Εθνος", "Μακεδονική Πα-
τρίδα", η "Μακεδονική Εθνική
Ταυτότητα" συνιστούν αβάσιμη δημα-
γωγία, που δεν αντιπροσωπεύει
εθνική ή πολιτική πραγματικότητα, και
διαβλέπει στην σημερινή αναζωογό-
νηση τους ένα προπέτασμα για επιθέ-
σεις εναντίον της Ελλάδος».
Η πολιτιστική ενότητα που δημιούρ-

γησε η δράση του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου έφερε τον Ελληνικό Πολιτισμό

και την ελληνική γλώσσα, ως "κοινή",

από την Ευρώπη μέχρι τα σύνορα της

Κίνας, επί αιώνες. Κανένας δεν μπο-

ρεί να καπηλεύεται το πραγματικό

αυτό γεγονός και είμαστε βέβαιοι ότι

αυτή την μοναδική προσφορά του Ελ-

ληνισμού στον κόσμο καμιά ελληνική

υπογραφή δεν θα σβήσει σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς, ποτέ δεν

πρέπει να συναινέσουμε σε όνομα

των Σκοπίων που να περιέχει την

λέξη Μακεδονία, ό,τι και αν κάνουν

άλλες χώρες, ώστε να μη νομιμοποι-

ήσουμε εμείς οι ίδιοι ιμπεριαλιστικές

επιθέσεις εναντίον της πατρίδας μας

και χάλκευση της Ιστορίας, ελληνι-

κής και παγκόσμιας.
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Υπογράφουν
ΑΛΙΑΓΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΟΚΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΕΜΜ.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΣΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΠΕΤΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΣΤΟΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΤΡΙΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

δια χειρός Ηλία Σταμπολιάδη

«Βλέπουν» Novartis

αλλά «αγνοούν» 

το σκάνδαλο της 

εισφορά 

δανειοληπτών

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προ-

στασίας Καταναλωτών Βορείου Ελ-

λάδος τοποθετείται  σχετικά με την

εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην

υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας

Novartis που ασχολείται  σύσσωμος ο

πολιτικός κόσμος και τα Μέσα Μαζι-

κής Ενημέρωσης.

Μεγάλο ερωτηματικό προκαλεί η

στάση των πολιτικών και των ΜΜΕ

που ασχολούνται τόσο πολύ με μια

υπόθεση που μετά από χρόνια θα

αποφασίσει η Δικαιοσύνη αν πρόκει-

ται για σκάνδαλο ή όχι, τη στιγμή που

ένα πολύ πιο σημαντικό σκάνδαλο

εξελίσσεται μπροστά τους. Ο λόγος

φυσικά για την άδικη και  εν πολλοίς

παράνομη εισφορά του ν. 128/75 που

πληρώνουν όλοι οι δανειολήπτες.

Υπενθυμίζουμε ότι με διάταξη του

νόμου 128 του 1975 επιβλήθηκε μια

ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης

φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επι-

χειρηματικών και στεγαστικών δα-

νείων. Σκοπός της εισφοράς αυτής, η

οποία βαρύνει το δανειολήπτη, ήταν

να δημιουργηθεί ένα ταμείο, το οποίο

θα πριμοδοτούσε τον δανεισμό των

εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να

γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Παρόλο

που από τη συμμετοχή μας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, απαγορεύεται μια

τέτοιας μορφής κρατική ενίσχυση

προς επιχειρήσεις, η εισφορά εξακο-

λουθεί να επιβάλλεται, με τα έσοδα

από αυτή να τηρούνται σε ειδικό λο-

γαριασμό εκτάκτων εσόδων του Δη-

μοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος

μέχρι να διοχετευθούν όπου αποφα-

σίσει η εκάστοτε κυβέρνηση.

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος παρουσίασε μια λίστα με

τα ποσά που έχει εισπράξει το κράτος

ανά έτος μέσω της συγκεκριμένης ει-

σφοράς. Η λίστα αφορά τα έτη 1991

– 2015 και το ποσό που εισπράχθηκε

αγγίζει τα 10 δις €, χωρίς να γίνεται

σαφές το πού ξοδεύτηκε αυτό το

ποσό. Το μείζον, λοιπόν, ερώτημα που

προκύπτει είναι τι έγιναν αυτά τα

χρήματα δεδομένου ότι το κράτος

δεν είχε κανένα δικαίωμα να τα δια-

θέσει οπουδήποτε.

Τη στιγμή, λοιπόν, που σύμφωνα με

τα επίσημα έγγραφα του υπουργείου

Οικονομικών αγνοούνται 10 δισεκα-

τομμύρια ευρώ των Ελλήνων φορο-

λογουμένων – δανειοληπτών,

κόμματα και ΜΜΕ συμπεριφέρονται

σαν μη συμβαίνει τίποτα. Είναι δυνα-

τόν να γίνεται χαμός για 50 εκατομ-

μύρια και να μην κουνιέται φύλλο για

10 δισεκατομμύρια;

Με αφορμή τα παραπάνω, ο πρό-

εδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών

Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε με-

ταξύ άλλων: «Ακόμη δεν έγινε γνω-

στό πού πήγαν τα 10 δις ευρώ που

πλήρωσαν οι δανειολήπτες- φορολο-

γούμενοι. Από το 2016 μέχρι και σή-

μερα, με τα χρήματα της

συγκεκριμένης εισφοράς, η κυβέρ-

νηση του ΣΥΡΙΖΑ, απ’ τη μία, πράττει

κοινωνική πολιτική και, απ’ την  άλλη,

παίρνει τα σπίτια των δανειοληπτών,

μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηρια-

σμών».
http://www.radio1d.gr  

Πρόγραμμα Οργάνωσης και

Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α΄και Β΄Βαθμού

Είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι σήμερα, περισσότερο από

κάθε άλλη φορά, είναι αναγκαία η πάταξη της γραφειοκρατίας

που χρόνια τώρα συνιστά τροχοπέδη για την λειτουργία των

υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μόνιμο

πρόβλημα στις συναλλαγές του πολίτη με αυτές.

Όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι κάποια στιγμή, με το  αντια-

ναπτυξιακό γραφειοκρατικό πλέγμα διαδικασιών το οποίο εμπο-

δίζει την ευελιξία, την ουσιαστική λειτουργία και

την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης. Οι καθυ-

στερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, οι δαιδαλώ-

δεις διαδικασίες, η αντιφατικότητα και η σπατάλη

χρόνου και πόρων, και όχι μόνον, είναι αυτό που

βιώνουν καθημερινά οι πολίτες. Και αυτό είναι μια

αλήθεια που, εδώ και δεκαετίες, επιδρά αρνητικά

και στις διοικήσεις των Οργανισμών Τοπ. Αυτοδι-

οίκησης και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Όλα αυτά επιχειρείται να αλλάξουν με το «Πρόγραμμα Οργάνω-

σης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των

13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα

χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθ-

μιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις Δράσεις.

- Δράση 1: «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της  –

Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ

Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό 3,3

εκ. € και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 24 μήνες.

- Δράση 2: «Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την

εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄

βαθμού», με προϋπολογισμό 23,9 εκατ. €.

- Δράση 3: «Επιμόρφωση προσωπικού Δήμων και Περιφερειών

στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας», 3,0 εκατ. €.

Πριν λίγες ημέρες υπεγράφη Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ

του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για τη Δράση 1. Φο-

ρέας υλοποίησης της Δράσης 1 είναι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Με την προτεινόμενη Πράξη επιδιώκεται ο σχεδιασμός ενός

νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λει-

τουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λει-

τουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης

των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων

πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με το σχεδιασμό προ-

γραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δε-

ξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης αλλαγής

προβλέπονται συνδυασμένες ενέργειες, δικτύωσης, διαβούλευ-

σης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής

υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφε-

ρειών. Σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια θα συγκροτηθεί μια ομάδα

εργαζομένων από όλες της λειτουργικές περιοχές, οι οποίοι μαζί

με  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Αντιπεριφερειάρχη και το Γεν.

Γραμμ.α ή Εκτελεστικό  Γραμματέα ΟΤΑ θα αποτελούν την

ομάδα εφαρμογής του Προγράμματος.

Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, απλού-

στερες και τυποποιημένες διαδικασίες. Με ηλεκτρονική διαλει-

τουργικότητα με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και με παροχή στους

πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχώς αναβαθμιζόμενων ηλεκτρο-

νικών υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σήμερα πολύ κοντά στην πραγμα-

τοποίηση στόχων οι οποίοι για πολλά χρόνια δεν  είχαν

υλοποιηθεί, αλλά είναι πλέον κάτι περισσότερο από αναγκαίοι για

την στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας και της αναμόρφωσης

του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της  ΕΕΤΑΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

για το θέμα των Σκοπίων
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Θεμελιώδης προϋπόθεση

για την εισδοχή ενός νέου

κράτους-μέλους στην ΕΕ

πρέπει να θεωρηθεί πως

είναι ο εκ μέρους του σεβα-

σμός του διεθνούς δικαίου.

Και βέβαια θεμελιώδης

αρχή του διεθνούς δικαίου

είναι το απαραβίαστο των

συνόρων, επεσήμανε στην

παρέμβασή του ο ανεξάρτη-

τος βουλευτής Κ. Χρυσόγο-

νος και τόνισε: 

Ωστόσο η FYROM, με πρω-

τεύουσα τα Σκόπια, εδώ και

δεκαετίες υποδαυλίζει αλυ-

τρωτικές βλέψεις και εδα-

φικές διεκδικήσεις σε

βάρος της ελληνικής Μακε-

δονίας. 

Παράλληλα το κράτος αυτό

προσπαθεί να σφετερισθεί

την ελληνική πολιτιστική

κληρονομιά, προβάλλοντας

ανιστόρητες αξιώσεις συνέ-

χειάς του με την Αρχαία

Μακεδονία του Μεγάλου

Αλεξάνδρου, με την οποία

οι σλαβόφωνοι σημερινοί

κάτοικοι των Σκοπίων δεν

έχουν καμία σχέση.

Όλα αυτά υποδηλώνουν

την απαρχή της έγερσης

ζητημάτων αλλαγής συνό-

ρων σε βάρος της Ελλάδας. 

Πρέπει να καταστεί σαφές

στην κυβέρνηση των Σκο-

πίων ότι τούτο είναι παντε-

λώς ασύμβατο με κάθε

σκέψη εισόδου στην

Ένωση.

Για την εισβολή

της Τουρκίας 

στο Αφρίν
Επίσης κατέθεσε γραπτή

ερώτηση στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για την απρό-

κλητη εισβολή της Τουρκίας

στην περιοχή του Αφρίν στη

Βόρεια Συρία. 

Η εν λόγω αιματηρή επί-

θεση της Τουρκίας έχει προ-

καλέσει το θάνατο μεγάλου

αριθμού ενόπλων και αμά-

χων ανάμεσά τους και πρό-

σφυγες. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι

όπλα που χρησιμοποιεί η

Τουρκία στην εν λόγω ει-

σβολή προέρχονται από

κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ζητάει δε από την Επιτροπή

να απαντήσει, ποια θα είναι

η στάση της Ε.Ε., απέναντι

στην απρόκλητη τουρκική

εισβολή σε ξένη χώρα.

Παρέμβαση στην Ολομέ-

λεια του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου έκανε ο

ευρωβουλευτής της Λαϊκής

Ενότητας, Νίκος Χουντής,

με αφορμή τη συζήτηση επί

των δηλώσεων της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής για τη δι-

εύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά

Βαλκάνια.

Ο Νίκος Χουντής στην πα-

ρέμβασή του σημείωσε ότι

«Η κατάσταση στην πε-

ριοχή των Δυτικών Βαλκα-

νίων χαρακτηρίζεται από

τεράστια οικονομική δυ-

σπραγία, ανάπτυξη του ορ-

γανωμένου εγκλήματος,

από διαφθορά, εθνικισμούς,

αλυτρωτισμούς, απουσία

κράτους δικαίου και κατα-

πίεσης μειονοτήτων», τονί-

ζοντας ότι τα προβλήματα

αυτά δημιουργήθηκαν σε

μεγάλο βαθμό «μετά την
διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας στην οποία πρωτοστά-
τησε η Ε.Ε και το ΝΑΤΟ».
Στη συνέχεια  επέκρινε την

ευρωπαϊκή πολιτική στην

περιοχή των Δυτικών Βαλ-

κανίων την οποία χαρακτή-

ρισε ως «ευκαιριακή» με

στόχο «την ένταξη της πε-

ριοχής σε παιχνίδια οικονο-

μικής και γεωπολιτικής

επιρροής με πρωταγωνι-

στές το ΝΑΤΟ και την ιδιο-

τελή, πολιτικά και

οικονομικά, πρωτοβουλία

της Γερμανίας, την διαδικα-

σία του Βερολίνου, δη-

λαδή...».

Καταλήγοντας ο Νίκος

Χουντής δήλωσε ότι οι βαλ-

κανικές χώρες και οι λαοί

έχουν ανάγκη για συμφω-

νίες φιλίας ισότιμης συνερ-

γασίας και συνανάπτυξης

χωρίς αλυτρωτισμούς και

ανταγωνισμούς χωρίς

ξένες επεμβάσεις.

Την εξωφρενική απαίτηση της εται-

ρείας «Ελληνικό Α.Ε.» από το Δήμο

Γλυφάδας, αναδεικνύει με Ερώτηση

που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπεύθυνος

του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής

της ΝΔ, Βουλευτής Β’ Αθηνών, Μιλτιά-

δης Βαρβιτσιώτης.

Ο M. Βαρβιτσιώτης αναφέρει ότι η «Ελ-

ληνικό Α.Ε.» υπέβαλε αγωγή, ζητών-

τας την έντοκη καταβολή 925.220,67

ευρώ για κατανάλωση νερού από γεώ-

τρηση και ηθική  βλάβη της ιδίας.

Στη συνέχεια, ο Βουλευτής υπογραμ-

μίζει ότι «το σχεδόν 1 εκ. ευρώ που
διεκδικεί η εταιρεία από το Δήμο Γλυ-

φάδας είναι
και τα μονα-
δικά χρήματα
που έχει επι-
χειρήσει, κατά
την περίοδο
λειτουργίας
της, να ει-
σπράξει».

Κλείνοντας, ο βουλευτής, απευθυνόμε-

νος προς τους αρμόδιους Υπουργούς,

ερωτά για τις ενέργειες, στις οποίες

και θα προβούν, προκειμένου να διευ-

θετηθεί το συγκεκριμένο παράλογο ζή-

τημα.

σ.έκδοσης: Το θέμα είχε αναδείξει η

“ΕΒΔΟΜΗ” στο προηγούμενο φύλλο με

τίτλος «Αρχισαν τα όργανα με την “Ελ-

ληνικό Α.Ε.»

Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ε.Κ.

για τη διεύρυνση της Ε.Ε. στα Δ. Βαλκάνια 

από τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή

Επεκταση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια
Παρέμβαση από τον ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονο

«Εξωφρενική απαίτηση της «Ελληνικό

Α.Ε.» από το Δήμο Γλυφάδας»

Κ
ύριε Πρωθυπουργέ της Κροατίας να

σας υπενθυμίσω ότι τα Σκόπια ανα-
γνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση ως FYROM και όχι δήθεν ως «Μα-
κεδονία» όπως εσφαλμένα τα αποκαλέ-
σατε πριν από λίγο. Σας καλώ λοιπόν να
επανορθώσετε καθώς  οι καλοί λογαρια-
σμοί κάνουν τους καλούς φίλους», του

απηύθυνε ο ευρωβουλευτής Νότης Μα-

ριάς προς τον Κροάτη πρωθυπουργό που

ονόμασε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο (6/2/18) τη FYROM, “Μακεδονία”.

Ο Κροάτης Πρωθυπουργός τον “έγραψε”

και “έγραψε” όλους τους Ελληνες κατά

πως το συνηθίζουν τελευταία... 

Αίσθημα ασφυξίας και οδυνηρής κατάπλη-

ξης προκαλεί στους πολίτες και στους ια-

τρούς της χώρας το «πόνημα»  του ΕΟΠΥΥ

και του Υπουργείου Υγείας που αφορά τις

νέες συμβάσεις εργασίας με τους ιδιώτες

οικογενειακούς ιατρούς.  

Όπως δυστυχώς διαπιστώνουμε πρόκειται

για απαξιωτικές συμβάσεις με ασαφή εργα-

σιακά δικαιώματα και παράλληλα επαχθές

περιεχόμενο προδιαγραφών και υποχρεώ-

σεων.  Είναι ξεκάθαρο ότι το μόνο που προ-

κύπτει από τις νέες συμβάσεις είναι η

τεράστια ταλαιπωρία για τους ασθενείς και

ο δυσβάσταχτος φόρτος εργασίας για τους

ιατρούς. Ο πληθυσμός ευθύνης που αντι-

στοιχεί στον οικογενειακό γιατρό  είναι

2250 ενήλικοι ασθενείς σε 5 κακοπληρωμέ-

νες ώρες ημερησίως.  Ο μέσος όρος χωρών

του ΟΟΣΑ είναι 1700 ασθενείς ανά γιατρό.

Είναι φανερό ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι

η ανάληψη ενός τόσο μεγάλου πληθυσμού

ευθύνης δεν είναι πρακτικά εφικτή και δε-

σμεύει τον ιατρό σε διαδικασίες τυπικής και

αγχωτικής διεκπεραίωσης και "εντέλλεσθε",

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια

του ασθενούς και την υγεία του.

...Ανησυχητική προχειρότητα επιδεικνύετε

στην εκτίμηση των αναγκών ιδίως της περι-

φέρειας,  αγνοώντας επιδεικτικά τις τοπικές

γεωγραφικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότη-

τες, προχωρώντας σε αποκλεισμούς ολό-

κληρων δήμων στην πρόσκληση

ενδιαφέροντος, στους οποίους προβλέπον-

ται νέες συμβάσεις, όπως θα έπρεπε - σύμ-

φωνα με την πραγματική υγειονομική

χαρτογράφηση αναγκών της περιοχής.

Πολύ φοβούμαστε ότι η  σύμβαση που

«ελαφρά τη καρδία» προσπαθείτε χωρίς

διάλογο να επιβάλλετε εκβιαστικά στους

ιδιώτες ιατρούς θα έχει δραματικά αποτε-

λέσματα στην ποιότητα υπηρεσιών και στις

δαπάνες υγείας. 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙ-

ΛΗΣ, ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

– ΑΔΩΝΙΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΑΓΙΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡ-

ΓΙΟΣ, ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΜΠΟΥΚΩ-

ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΑΛΜΑΣ

ΜΑΡΙΟΣ, ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΜΑΝΟΣ, ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡ-

ΓΟΣ, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ.

Εκμηδενίζουν τους ιδιώτες οικογενειακούς

ιατρούς μέσα από τις νέες συμβάσεις του 
Ερώτηση 17 βουλευτών της Ν.Δ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΑΙ-
ΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Α.Π.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη, 6/2/2018   /   Αρ. πρωτοκόλλου: 587    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2018 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-

ΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018) 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
3. Την υπ' αριθ. 100/6-9-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
απόφαση (ΑΔΑ:7ΑΚΔΟΚ0Κ-Θ70) του Δ.Σ.  του Νομικού
Προσώπου  με θέμα: «Αίτημα για νέα πρόσληψη προ-
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την
κάλυψη αναγκών των Παιδικών μας Σταθμών από το
ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018». 
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 516/28-
2-2014) του ΝΠΔΔ  Ο.Α.Π.Π.Α.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την
υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», (Περίοδος 2017-2018) στο
«Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού- Πολιτισμού και Παιδι-
κής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης», που
εδρεύει στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Ν. Αττι-
κής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης ΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
103 ΤΕ  Βρεφονηπιοκόμων 5
104 ΔΕ  Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων 2
105 ΥΕ  Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας 2

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδ. θέσης             Τίτλος σπουδών και λοιπά 

απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα    
103 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας 

ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο
ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προ-
γραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αν-
τίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ει-
δικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
104 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικό-

τητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή
Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή
Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγω-
γής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επι-
μελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δί-
πλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπου-
δών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγ-
γελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
105 Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφί-
ους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυ-
τήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο
τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.
2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλ-
λοδαπής.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλι-
κίας από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά
το άρθρο 16 του Ν 3584/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αί-
τηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-
λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ
- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», Αφροδίτης 2,  Τ.Κ.
16671 Βουλιαγμένη,   απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄όψιν κας Κ. Δημητροπού-
λου  (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772 & 3). 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομι-
κώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αί-
τηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κα-
τηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από
την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της
στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο παραρτήματα
αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δη-
μοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημό-
σια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύ-
θυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σε-
λίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες →
Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'
όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πο-
λίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φο-
ρέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙ-
ΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΑΡΩΘΡΟΥ – ΣΚΟΥΠΑΣ – ΠΟΛΥΜΗ-
ΧΑΝΗΜΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩ-
ΦΟΡΕΙΟΥ – ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΩΣ 30 ΘΕ-
ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.  ΑΡΙ-
ΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής υπό την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης 43/2016, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ –
ΣΚΟΥΠΑΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ –
ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΩΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.  ΑΡΙΣΤΟΔΙ-
ΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με συ-
νολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό
94.860,00 με ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει
σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη
και με τις διατάξεις του Ν.4412/16
(ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
,του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-
9-2011)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Δημοσίων Συμβάσεων», του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006)
« Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», του Ν.
3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «Δικαστική
προστασία κατά την σύναψη Δημο-
σίων Συμβάσεων, του Ν. 3861/2010
(Φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρ-
τηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο-
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,του Ν.2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ.45/Α/09-03-1999), του
Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), του άρθρου
64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ει-
σοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012, του ν.
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-
07-2013), του Ν.4250/2014 «Διοικη-
τικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014), του Ν.4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 143 /Α/ 28-06-2014),  του
Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194/ Α/22-11-2010), της υπ’ αρ.
156/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού,
με την οποία αποφασίστηκε η διε-
νέργεια της προμήθειας και  της
377/2017 σχετικής  απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σαρωνικού. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρημα-
τοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει τις πιστώσεις του  Κ.Α: 10-
7132.001 και Κ.Α:20-7132.001  του
προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνι-
κού του οικονομικού έτους 2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-
τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 2 (ΔΥΟ) τοις
εκατό (%) επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού που αντιστοιχεί είτε
στο ένα είδος οχήματος είτε και
στο σύνολο των οχημάτων (μη συμ-
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εκτιμώ-
μενης αξίας της σύμβασης προ
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποί-
ηση. (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/16). 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η 05/02/2018, ημέρα Δευτέρα. Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
27/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική επικοινωνία μέσω του συ-
στήματος, βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Αποσύρθηκαν τα 

"Amaizin Natural Corn Chips"

τσιπς καλαμποκιού 

βιολογικό χωρίς γλουτένη, 

με γλουτένη!!! 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., ύστερα από ενεργοποίηση του Συστήμα-

τος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις

Ζωοτροφές (RASFF) από τις Ολλανδικές αρχές, ενη-

μερώθηκε για τη διακίνηση προϊόντος "τσιπς καλαμ-

ποκιού βιολογικό χωρίς γλουτένη", Βελγικής προ-

έλευσης, που βρέθηκε να περιέχει γλουτένη.

Η γλουτένη είναι συστατικό που μπορεί να προκαλέ-

σει δυσανεξία και να επηρεάσει άτομα με ευαισθησία

σε αυτή.

Πρόκειται για τσιπς καλαμποκιού με εμπορική ονομα-

σία "Amaizin Natural Corn Chips", σε συσκευασία των

150 g ανά τεμάχιο, με αριθμό παρτίδας 37331 και

ημερομηνία λήξης 27/07/2018. Το εν λόγω προϊόν πα-

ρασκευάστηκε από την Βελγική εταιρεία "Snack Food

Poco Loco nv".

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ζήτησε την ανάκληση / απόσυρση της συγ-

κεκριμένης παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος, ενώ

ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμη-

θευτεί την εν λόγω παρτίδα του αναφερόμενου προ-

ϊόντος εφόσον έχουν ευαισθησία στη γλουτένη, να

μην το καταναλώσουν.

ΑΔΑ: ΩΠΑΧΩΛ6-ΓΓΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΤΗΛ: 210-6622324
FAX: 210-6624963
ΚΟΡΩΠΙ 06/02/2018
Αρ. Πρωτ.: 2240

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διακηρύσσει προφορική φανερή
μειοδοτική δημοπρασία για μί-
σθωση ακινήτου όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει
να έχει τις προϋποθέσεις ώστε να
χρησιμοποιηθεί ως προαύλιος στε-

γασμένος και υπαίθριος χώρος του
3ου Λυκείου Κορωπίου, για την
επέκταση του υπάρχοντος, λόγω
αύξησης του αριθμού των μαθητών.
Τούτο πρέπει να είναι τουλάχιστον
επιφανείας 135 m2 στεγασμένου
χώρου και τουλάχιστον 135 m2
ακαλύπτου. Το ακίνητο αυτό θα
πρέπει να εφάπτεται στον υφιστά-
μενο προαύλιο χώρο του 3ου Λυ-
κείου Κορωπίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει
να είναι από κάθε πλευρά κατάλ-
ληλο για την χρήση που μισθώνε-
ται, οι τυχόν απαραίτητες
συμπληρώσεις και επισκευές βαρύ-
νουν τον ιδιοκτήτη, θα εκτελεσθούν
καθ΄ υπόδειξη του Δήμου και θα πε-
ρατωθούν εμπρόθεσμα, εκτός και
εάν εκτελεστούν από τον Δήμο και

παρακρατηθούν από τα μισθώματα.
Όσοι θέλουν να διαγωνιστούν οφεί-
λουν εντός (20) ημερών από της δη-
μοσιεύσεως της παρούσης, να
υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέρον-
τος. Κατόπιν τούτου και μετά από
επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή
θα κρίνει περί της καταλληλότητας
των προσφερόμενων ακινήτων και
περί του αν αυτά πληρούν τους
όρους διακήρυξης, συντασσόμενης
σχετικής εκθέσεως εντός δέκα (10)
ημερών, όποτε λήγει η προθεσμία
λήψεως των προφορών.
Περισσότερες πληροφορίες στα
γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ.
210-6026275 εσωτ. 112 ή 113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

Επεκτείνεται το 

e-παραβολο σε Δήμους  

Στους Δήμους, τα δικαστήρια και σε άλλους φορείς επε-

κτείνεται η εφαρμογή e-παράβολο, ενώ προχωράει και η έκ-

δοση και πληρωμή τους μέσω ΑΤΜ και POS. Μόνο το 2017,

εκδόθηκαν 5 εκατομμύρια e-παράβολα (αύξηση 25% από

το 2016) και πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους 280

εκατ. ευρώ (αύξηση 47% από το 2016). Οι πολίτες, μέσω

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «e-παράβολο», μπορούν

ήδη να εκδίδουν τα παράβολα για την άδεια πολιτικού

γάμου και την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος. Εντός

του 2018, θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ηλεκτρο-

νικά το σύνολο των παραβόλων των Δήμων. 

ΠΟΜΙΔΑ: «ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ» 

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΛΟΓΩ ΕΝΦΙΑ

Σημαντική μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, αδυναμία

πληρωμής των φόρων στα ακίνητα, που θεωρούνται από

τους περισσότερους άδικοι, επιδίωξη της πλειονότητας των

ιδιοκτητών να απαλλαγούν από τα ακίνητά τους πουλώντας

τα ακόμα και σε τιμή χαμηλότερη από την αντικειμενική

αξία και γενική απροθυμία επενδύσεων στην κτηματαγορά,

είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς ακινήτων σή-

μερα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της που πραγμα-

τοποιήθηκε για λογαριασμό της ΠΟΜΙΔΑ. Συγκεκριμένα,

τέσσερις στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν ότι δυ-

σκολεύονται να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, ενώ στην ερώτηση

τι θα κάνουν στο μέλλον αν δεν μπορούν να πληρώσουν

τους φόρους, το 15,8% δηλώνει ότι θα προσπαθούσε να τα

πουλήσει σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής και το

33,4% σε τιμή ίση με την αντικειμενική, ενώ το 8,6% θα

αφήσει να τα κατάσχει το Δημόσιο.

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΞΙΩΣΕΩΝ μετά από 5ετία, ΙΣΧΥΕΙ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΟ-

ΠΙΝΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Το Β΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με χθεσινή από-

φασή του (υπ΄ αριθμ. 172/2018) έκρινε ότι δεν αποτελεί συμ-

πληρωματικό στοιχείο η «ανώνυμη καταγγελία» για

φοροδιαφυγή πολίτη, ούτε επίσης αποτελεί «συμπληρωματικό

στοιχείο» η λεγόμενη «πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορο-

λογίας εισοδήματος» του ΣΔΟΕ, προκειμένου να μπορεί να

παραταθεί ο φορολογικός έλεγχος, πλέον των πέντε ετών. H

απόφαση αυτή του Β΄Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δι-

καστηρίου, αποτελεί προέκταση της περσινής ομόφωνης από-

φασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (1738/2017) η οποία με

πρόεδρο του Νικόλαο Σακελλαρίου έκρινε ότι η παραγραφή

των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς

παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. 

Σύσταση Ενεργειακής 

Κοινότητας μεταξύ Δήμων

Τη δυνατότητα σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν.)

έχουν, μεταξύ άλλων, Δήμοι και Επιχειρήσεις αυτών και Πε-

ριφέρειες, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4513 «Ενεργει-

ακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.) είναι αστικός συνεταιρι-

σμός αποκλειστικού σκοπού, με στόχο την προώθηση της

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτο-

μίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενερ-

γειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής

αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση,

διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενερ-

γειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους,

καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλε-

κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.),

της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής απο-

δοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της

ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας

ενέργειας.

Σύμφωνα με το Νόμο, Δήμοι και Περιφέρεις μπορούν να

συμμετέχουν σε περισσότερες από μία Ε.Κοιν. ως μέλη,

ενώ ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ε.Κοιν. έχει ανά περί-

πτωση 

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΚΕ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Μέσα στο Φεβρουάριο θα ξεκινήσει η λειτουργία της ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας για την σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαι-

ουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), καθώς αναμένεται η έκδοση της

σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, και θα διασυνδεθεί

με το ΤΑΧΙS. Παράλληλα, σταδιακά θα αφορά σε όλες τις κα-

τηγορίες επιχειρήσεων και θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση

στη διαλειτουργικότητα, με απώτερο στόχο να ηλεκτρονικο-

ποιηθεί πλήρως το σύστημα και να αφορά όλο τον κύκλο

ζωής μίας επιχείρησης. Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας

Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης

σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους και αναφέρθηκε

στους προτεραιότητες του έργου του για το προσεχές διά-

στημα.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΑΕΙ
Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία όχι κατά-

κοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτερική εργα-

σία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης,

Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Ο Πρόεδρος κος Κωνσταντίνος Μακριδάκης και η Γραμματεύς κα Καλή
Μπέκα, του Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΕΟΡΤΟΛΟΓΙΤΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με έδραν τα Σπάτα Αττικής καλεί τα μέλη του εις Γε-
νικήν Συνέλευσιν, ήτις θα λάβει χώρα την Κυριακήν 4 Μαρτίου 2018 κατά
το πολιτικόν ημερολόγιον  εν τω Ιερώ Ναώ της Αναλήψεως του Κυρίου,
οδός Αγίου Βασιλείου, αριθμός 11, Σπάτα Αττικής και ώρα πέντε και
τριάντα απογευματινή (17:30) με αντικείμενον τη λογοδοσίαν του Διοικη-
τικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων του προηγουμένου έτους, έγκρισιν
απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής διαχειρίσεως και έκθεσιν εξε-
λεγκτικής επιτροπής και έγκρισιν της διαχειρίσεως, (συμφώνως τω άρθρο
19ω του καταστατικού μας).  Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απαρτίας η γε-
νική συνέλευσης θα επαναληφθή την αμέσως επομένην Κυριακήν.

Εν  Σπάτοις  Αττικής την  31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος Η Γραμματεύς
Κωνσταντίνος Μακριδάκης Καλή Μπέκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΝΕΑ  ΜΑΚΡΗ, 31/01/18     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λ. Μαραθώνος 104
19005- Νέα Μάκρη
Πληρ.: Χατζηιωάννου Κων/να
Τηλ.: 2294320541
Email: techdep@marathon.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Καλούνται οι  ενδιαφερόμενοι ιδιο-
κτήτες  να προσέλθουν στην Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μαρα-
θώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Νέα
Μάκρη τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες από 9.00 έως 15.00, προκει-
μένου να λάβουν γνώση της υπ’ αρ.
313/2017 απόφασης του Δ.Σ.
Δήμου Μαραθώνος που αφορά σε
πρόταση τροποποίησης του εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
λόγω τυφλού οικοπέδου με κ.α.
016304 στο Ο.Τ. 157 της 1ης Π.Ε.,
σύμφωνα με την από 25-04-13 από-
φαση του ΣΥΠΟΘΑ  και να υποβάλ-
λουν τις τυχόν ενστάσεις τους,
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την τελευταία δημοσίευση της πα-
ρούσας πρόσκλησης.

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης &
Έργων

Γεώργιος Κοροβέσης

στα πεταχτά
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

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  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

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

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

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

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο

του φαρμάκου, με κατηγορίες εμπλοκής εταιρίας

μέλους του ΣΦΕΕ σε έκνομες ενέργειες, ο Σύνδε-

σμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

(ΣΦΕΕ) εκφράζει την εμπιστοσύνη του στην Ελλη-

νική Δικαιοσύνη και υπογραμμίζει πως διαχρονικά

υποστηρίζει και προάγει την τήρηση της νομιμότη-

τας, της ηθικής προώθησης και της διαφάνειας, αν-

τιλαμβανόμενος πλήρως ότι το βασικό ζητούμενο

είναι η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου συστή-

ματος υγείας και η εξασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στις

αναγκαίες θεραπείες.

Ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του σέβονται το τεκμήριο της

αθωότητας, όπως ακριβώς υπαγορεύεται και από

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που και ταυτόχρονα επιθυμούν την άμεση κατά-

ληξη της υπόθεσης.

Ο ΣΦΕΕ με σοβαρότητα και πλήρη συναίσθηση της

ευθύνης του τονίζει και πάλι τη σημασία της δια-

φάνειας για την ισότιμη πρόσβαση όλων των εται-

ριών μελών του στην αγορά, προς όφελος όλων

των Ελλήνων ασθενών και των Ελλήνων φορολο-

γουμένων.

Η Πολιτεία οφείλει να θωρακίζει το δημόσιο σύ-

στημα υγείας και να αποκαθιστά τη σχέση διαφά-

νειας στο τρίπτυχο φαρμακευτικές εταιρίες-

συνταγογράφηση -ασθενείς με αίσθημα δικαίου

και χωρίς προκαταλήψεις.

Ανακοίνωση ΣΦΕΕ για τα πρόσφατα θέματα

στο χώρο του φαρμάκου
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. . . γ ια την υγειά μας

«Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης»
Κατατέθηκε (8.2.18) στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Διατά-

ξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευ-

τικής Κάνναβης» το οποίο ρυθμίζει το πεδίο παραγωγής,

ελέγχου και διάθεσης των σκευασμάτων που περιέχουν

φαρμακευτική κάνναβη με σκοπό να προωθηθούν παρα-

γωγικές επενδύσεις στον τομέα αυτό και να προκύψουν

αναπτυξιακά οφέλη στην οικονομία και το κράτος. 

Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου δίνεται η δυνατότητα:

α) ευχερούς πρόσβασης των ασθενών της χώρας μας σε

τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, εγχωρίως πα-

ραγόμενα. Η πρόσβαση των ασθενών θα γίνεται με

τρόπο σαφώς προσδιορισμένο και ελεγχόμενο με βάση

την ΚΥΑ των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης που

εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο και με την οποία προκρί-

θηκε η μεταφορά της κάνναβης και της ρητίνης της από

τον πίνακα Α ταξινόμησης ναρκωτικών ουσιών στον πί-

νακα Β. 

Ο πίνακας Β περιλαμβάνει ουσίες με υψηλό κίνδυνο κα-

τάχρησης  οι οποίες, όμως,  χορηγούνται για θεραπευτι-

κούς σκοπούς (κυρίως για την παυσίπονη δράση τους,

π.χ. μορφίνη) και ο έλεγχος, η κυκλοφορία και η διάθεσή

τους βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του κρά-

τους (κρατικό μονοπώλιο). Με τη μεταφορά της κάνναβης

από τον πίνακα Α στον πίνακα Β κατέστη δυνατή η χρήση

προϊόντων με φαρμακευτική κάνναβη από από ασθενείς

στην Ελλάδα. 

β) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικι-

λίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και

γενικότερα των ουσιών αυτών με αποκλειστικό σκοπό την

παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

στην Ελλάδα, εξασφαλιζοντας τον καταλληλο χώρο για

την καλλιέργεια και τη δημιουργία μεταποιητικής μονά-

δας. 

γ)  προώθησης επενδυντικών πρωτοβουλιών, και δημιουρ-

γίας νέων θέσεων εργασίας  στους τομείς της καλλιέρ-

γειας, μεταποίησης, ελέγχου ποιότητας και εξαγωγής

προΪόντων φαρμακευτικής κάνναβης, αξιοποιόντας τις

ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες και τα συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα της χωρας. 

δ) να υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις

εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του

κλάδου, δεδομένου και ότι η παγκόσμια αγορά για την

καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρί-

σκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια

η προσφορά υστερεί σημαντικά της ζήτησης. 

ε) διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης για τους έλληνες

αγρότες, ειδικά μέσω συνεταιριστικών σχημάτων, δημι-

ουργίας ευκαιριών και για άλλες καλλιέργειες για παρα-

γωγή καινοτόμων προϊόντων, ενώ εισάγεται στην

ελληνική γεωργία η φιλοσοφία της πράσινης επιχειρημα-

τικότητας. 

στην πλατεία Ηρώων

στο ΛΑΥΡΙΟ
15.00 - 20.00 

Στο πλαίσιο της συνεχούς φροντίδας της

υγείας των μελών των ΚΑΠΗ με σκοπό την

πρόληψη, την ενημέρωση, την αγωγή

υγείας και την έγκαιρη διάγνωση ασθε-

νειών, ο Δήμος 3Β για τον Φεβρουάριο, έχει

πρόγραμμα με τους εθελοντές γιατρούς

στα ΚΑΠΗ, όπως:

H Eθελόντρια Eιδική Παθολόγος Αγγελική

Παπαμιχαήλ σε συνεργασία με την Εθελόν-

τρια Κλινική Διαιτολόγο Μαρίνα Μουγκρί-

δου θα βρίσκονται: ΤΡΙΤΗ 27 Φεβρουαρίου,

ώρα 09:30-10:00 στο ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ, για Ια-

τρικές και διατροφικές συμβουλές. 

Για την διαιτολόγο οι επισκέψεις είναι δω-

ρεάν για μία φορά τον μήνα.

Oι Εθελοντές Ιατροί - Ειδικοί Παθολόγοι:

Νικόλαος Σουλιώτης και Ευσταθία Σορολή, 

θα δέχονται  στο ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥΣ στη Λεωφ.

Βάρης 6 (Τηλ 21210-53500), κάθε Τετάρτη

από 16:00-18:00 (κατόπιν ραντεβού).

Οι Εθελοντές Ιατροί Γεώργιος Φλεβαράκης:

Ορθοπεδικός -Χειρουργός, Αναστασία

Ντόγκα: Φυσίατρος, θα δεχθούν στις 12 Φε-

βρουαρίου ημέρα Δευτέρα από 17.00 –

19.00 στο ιατρείο τους στην οδό Βασ. Παύ-

λου 86 (είσοδος απο Διγενή).

Οι συναντήσεις γίνονται μόνο κατόπιν ραν-

τεβού στο τηλ. 210.89 96- 609.

Ο εθελοντής ειδικός Χειρουργός για παθή-

σεις Χειρουργικής Ογκολογίας Νικόλαος

Κελέσης, θα δέχεται την κλινική εξέταση

και ενημέρωση σε θέματα ειδικότητας του.

15 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη 10.00 -

13:00 ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης. 22 Φεβρουα-

ρίου ημέρα Πέμπτη 10.00 - 13:00 ΚΑΠΗ

Βάρης.

Συναντήσεις με τη ψυχολόγο Μάλεση Γεωργία,

κάθε Παρασκευή 10:30-12:00 στο εντευκτήριο

του ΚΑΠΗ Βάρης και κάθε Τρίτη 08:45-10:00

στο εντευκτήριο του ΚΑΠΗ Βούλας

«ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ»

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στις 19:30

- 21: 30 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα Υγείας

στην Πνευματική Εστία Βούλας, Ζεφύρου 2.

Με Θέμα : «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ»

Δωρεάν οφθαλμολογικές

εξετάσεις στο Κέντρο

Υγείας Λαυρίου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ-

ΦΑΛΟΣ ενημερώνει, ότι τα μέλη των ΚΑΠΗ

του Δήμου μπορούν να προσέρχονται στο

Κέντρο Υγείας Λαυρίου  για ΔΩΡΕΑΝ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Κ.Υ. Λαυ-

ρίου είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγ-

χρονα μηχανήματα, και τα ραντεβού

κλείνονται τηλεφωνικά  στο 22923 20300.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα: 2299320217 και 2292320111. 

Πρόγραμμα  δημόσιας υγείας  στο Δήμο 3Β
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Πολύ καλή ήταν η εμφάνιση των Ελ-

λήνων τριαθλητών στο Ντουμπάι, σε

ένα εξαιρετικά δύσκολο και υψηλών

απαιτήσεων αγώνα, ο οποίος έδωσε

το «εισιτήριο» σε ακόμα τρεις κολυμ-

βητές του SwimmingClub.gr, για τον

μεγάλο τελικό τού Παγκοσμίου Πρω-

ταθλήματος IROMAN 70.3. 

Οι Αθανάσιος Δημάκης, Αλέξανδρος

Σακελλαρίου,  Σωτήρης Δέδες ακο-

λούθησαν το παράδειγμα του Σταύρου

Παναγόπουλου και εξασφάλισαν την

πρόκρισή τους για τους τελικούς της

διοργάνωσης που θα γίνουν στις 01

και 02 Σεπτεμβρίου, στην Madela Bay

της Νοτίου Αφρικής. Μια πρόκριση

που επιτεύχθηκε στο Ντουμπάι, στο

IROMAN 70.3 Dubai όπου η συμμε-

τοχή έφθασε τους 2.200 αθλητές και

αθλήτριες.  

«Μπράβο και στα τέσσερα παιδιά.
Όλοι ξέρουμε πόσο επίπονη και
σκληρή δουλειά χρειάζεται για να πά-
ρουν μια τέτοια πρόκριση. Ανταποκρί-
θηκαν κατά τον καλύτερο τρόπο σε

έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα.
Μέχρι στιγμής έχουμε και τους τέσσε-
ρις Έλληνες αθλητές που θα δώσουν
το παρών στη Νότια Αφρική και θέλω
να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν κι
άλλοι αθλητές μας στην συνέχεια »,

δήλωσε φανερά ευχαριστημένος ο

προπονητής του SwimmingClub.gr

Νίκος Σημαντήρας.

«Στο Ντουμπάι διεξήχθει ένας από

τους πλέον ανταγωνιστικούς αγώνες
της σειράς Ironman 70.3. Πολύ υψη-
λού επιπέδου διοργάνωση, με πλού-
σιες παροχές προς τους αθλητές, που
σε συνδυασμό με τον προορισμό αλλά
και την “off season” περίοδο για τους
Ευρωπαίους τριαθλητές, αλλά και το
προφίλ της διαδρομής συγκέντρωσαν
2.200 συμμετοχές από όλο τον
κόσμο», δήλωσε ο Γιώργος Τουρκαμ-

πής. 

Προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του SwimmingClub

οι αθλητές Δημάκης, Σακελλαρίου, Δέδες, Παναγόπουλος, 

Πραγματοποιήθηκε, στο  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟ-

ΣΙΩΝ (20 και 21 Iανουαρίου 18), το Α’ μέρος αγώνων του

17ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ju-jitsu 2018 όλων των

κατηγοριών για τις ηλικιακές κατηγορίες -18, -21 και +21,

ενώ στις 27 και 28 Φεβρουαρίου θα εξελιχθεί το Β’ μέρος

αγώνων για τις ηλικιακές κατηγορίες - 12 και - 15 ετών. 

Από τον αθλητικό  σύλλογο ΛΕΥΚΑΡΟ συμμετείχαν 75

αθλητές, οι οποίοι κατέκτησαν 17 ΧΡΥΣΑ,   15 ΑΡΓΥΡΑ,  17

ΧΑΛΚΙΝΑ και η ομάδα κατέλαβε στην συνολική κατάταξη

την 1η θέση στο Duo System πανελλαδικά. 

Αναλυτικότερα οι αθλητές του συλλόγου μας κατέλαβαν

τις εξής θέσεις στην κατηγορία κιλών και ηλικίας τους:

FIGHTING SYSTEM

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Θ.Σερπάνος, Α.Μυλωνάς, Β.Κρομμύδα,  Ν.Αδαμάκης, Κ.Χούμης,

Δ.Παπασταύρου

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Ν.Καλπακίδου, Α.Μάλλη, Δ.Μάππας, Κ.Δεβλέτογλου, Σ.Μαυρό-

γιαννης, Α.Τζανικιάν

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Λ.Γιαννακουδάκης, Σ.Ζαντιώτης, Α.Κυρίδης, Κ.Μυλωνάς,  Α.Κα-

ρουζάκης, Α.Σιώρη, Μ.Μαυρουδάκος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SYSTEM

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Σ.Μαυρόγιαννης – Χ.Μαυρόγιαννη, Σ.Μπόικος – Θ.Σερπάνος,

Μ.Καραχάλια – Χ.Καραχάλια, Ν.Αδαμάκης – Δ.Παπασταύρου,

Θ.Ζαντιώτης – Η.Πίκης, Ν.Αδαμάκης – Β.Πίκη 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Δ.Παπασταύρου – Χ.Καραχάλια, Θ.Σερπάνος – Ν.Προκάκη

Λ.Γιαννακουδάκης – Σ.Ζαντιώτης, Α.Κυρίδης – Ν.Καλπακίδου 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Σ. Δανίλης – Β.Μπαλιούσης, Γ.Μαυρόγιαννης – Κ.Μυλωνάς Ν.Λά-

λουσης – Β.Κρομμύδα, Β.Πίκη – Χ.Κρομμύδα 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ DUO SHOW

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

Λ.Γιαννακουδάκης – Σ.Ζαντιώτης, Κ.Χούμης – Φ.Παπαιωάννου

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ, 
Ε.Ευαγγέλου – Μ.Μαθιουδάκης

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Ε.Γκινοσάτης – Π.Καλπακίδης, Ν.Καλπακίδου – Β.Κρομμύδα 

ΝΕ WAZA

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 
Δ.Μάππας, Α.Μυλωνάς, Ν.Καλύβας 

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Κ.Μυλωνάς, Ε.Ευαγγέλου, Π.Καλπακίδης,  Μ.Καρουζάκης 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Α.Μάλλη, Α.Κυρίδης, Δ.Παναγιωταράκος, Α.Ζολλάνι 

                                                                                  

Γενικά η παρουσία όλων των αθλητών της ομάδα ήταν αξιο-

σημείωτη, με κατακτήσεις σε πρώτες θέσεις.

Οι αθλητές -18 & -21 ετών που κατέκτησαν ως και δεύτερη

θέση, θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Ju Jitsu που θα γίνει στις 2,3,4 Μαρτίου

2018 στο ABU DHABI και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

που θα πραγματοποιηθεί τέλη Οκτωβρίου στην Ιταλία. 

Οι αθλητές -12 και -15 ετών που κατέκτησαν ως και τρίτη

θέση θα συμμετάσχουν με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό

για τις ηλικίες -12 και στο Παγκόσμιο -15, αντίστοιχα, στην

Αθήνα τέλη Σεπτεμβρίου. 

“Φορτωμένοι” μετάλλια οι αθλητές του Α.Σ. “Λεύκαρος” 
στο 17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ju-jitsu 2018 
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Του βρήκε “το κουμπί”, 

του πήρε και πρόκριση

Με μία ακόμα φετινή νίκη επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ

πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλ-

λου

Μετά τη νίκη της στο Φάληρο για το πρωτάθλημα, η

ΑΕΚ επικράτησε επί του Ολυμπιακού για δεύτερη

φορά μέσα σε τρεις ημέρες, με 2-1 στο ΟΑΚΑ, παίρ-

νοντας έτσι πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του

Κυπέλλου, σε συνδυασμό και με το 0-0 του πρώτου

αγώνα. Η «Ενωση» διατήρησε επίσης τον φετινό της

αήττητο στις αναμετρήσεις με τους «ερυθρόλευ-

κους» σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (3 νίκες και 1 ισο-

παλία). Θυμίζουμε ότι και πέρυσι η ΑΕΚ είχε

αποκλείσει τον Ολυμπιακό, στην ημιτελική φάση.

«Καθάρισαν» την πρόκριση οι αλλαγές

Στο πρώτο μέρος η ΑΕΚ έδωσε χώρο στον πιο δρα-

στήριο Ολυμπιακό, χωρίς όμως να το πληρώσει, με

τον Βράνιες να κυριαρχεί στην άμυνα. Στην επανά-

ληψη η «Ενωση» ανέβασε ρυθμούς και κυριάρχησε

εξ ολοκλήρου στο διάστημα 55' - 85', πετυχαίνοντας

και τα δύο γκολ της, με τις δύο αλλαγές του Χιμένεθ,

Χριστοδουλόπολο (57') και Αραούχο (73'), ενώ έχασε

και ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ, με πιο σημαντικές

αυτές των Κονέ (64') και Μασούντ (65'). Ο Ολυμπια-

κός, που έμεινε χωρίς τελική προσπάθεια για 38' στο

β' μέρος, προσπάθησε να αντιδράσει στο τελευταίο

δεκάλεπτο, όταν αρχικά μείωσε με τον Ταχτσίδη (87'),

ενώ στη συνέχεια πίεσε για την ισοφάριση που θα

του έδινε και την πρόκριση, χάρη στον κανόνα των

εκτός έδρας γκολ, και έκλεισε την ΑΕΚ στην περιοχή

του, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά στα εναπο-

μείναντα λεπτά του αγώνα.

Nα σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς

τον τεχνικό του Οσκαρ Γκαρσία, που λίγες ώρες πριν

τον αγώνα έπαθε κρίση σκωληκοειδίτιδας και μετα-

φέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

ΠΟΛΟ

Η Γιουγκ «βούλιαξε» το αήττητο

Στην Κροατία έμελλε να σταματήσει το φετινό αήττητο του

Ολυμπιακού, καθώς υπέστη την πρώτη του ήττα σε όλες τις

διοργανώσεις από τη Γιουγκ Ντουμπρόβνικ, με 10-8, για την

8η αγωνιστική του 1ου ομίλου στο Τσάμπιονς Λιγκ πόλο αν-

δρών. Ετσι η ελληνική ομάδα έχασε την ευκαιρία να «κλειδώ-

σει» την πρωτιά στoν όμιλο, που οδηγεί σε απευθείας

πρόκριση στην τετράδα του φάιναλ 8. Ο Ολυμπιακός παραμέ-

νει πρώτος, με απόσταση ασφαλείας (3 βαθμών) από τη δεύ-

τερη Μπρέσια, εντούτοις οι ισορροπίες στη μάχη της πρωτιάς

έχουν γίνει πλέον σαφώς πιο λεπτές.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 2-1, 2-3, 2-2.

Οι σκόρερ: Γιουγκ: Φάτοβιτς 2, Τζόκοβιτς 3, Γκαρσία 2, Ρά-

σοβιτς 1, Παβλίσεβιτς 1, Λοζίνα 1.

Ολυμπιακός: Μυλωνάκης 1, Φουντούλης 2, Δερβίσης 1,

Μπούσλιε 2, Αργυρόπουλος 1, Ομπράντοβιτς 1.

EΑKN AΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

Σε θολό τοπίο εργαζόμενοι 

και εγκαταστάσεις

H μετεγκατάσταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεό-

τητας Αγίου Κοσμά, και τα προβλήματα των εργαζομένων

βρίσκονται στο επίκεντρο, από την ώρα που αποφάσισε η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να παραδώσει στην ιδιωτική πρω-

τοβουλία το μεγαλύτερο κομμάτι της νότιας παραλιακής

ζώνης (Ελληνικό Α.Ε. βλέπεις).

Οι εργαζόμενοι, σημειώνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο ουσια-

στικό σχέδιο για το μέλλον του ΕΑΚΝ, το οποίο εκτός της

χρήσης του από τις Εθνικές ομάδες και σωματεία της πε-

ριοχής αποτελεί χώρο άθλησης για ερασιτέχνες αθλητές

και γενικότερα για κόσμο που θέλει να αθληθεί. Οπως

ελέχθη από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ακόμα

και οι αρχικές υποσχέσεις των κυβερνητικών παραγόντων

για μεταφορά των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός του

λεγόμενου «Μητροπολικού Πάρκου» που θα δημιουργηθεί,

φαίνεται να διαψεύδονται πλήρως, αφού κάτι τέτοιο δεν

προβλέπεται πουθενά στα νέα επιχειρηματικά σχέδια για

την περιοχή. Την ίδια ώρα προτείνονται αμφιλεγόμενες λύ-

σεις που ουσιαστικά θα σημάνουν το τέλος των εγκαταστά-

σεων, όπως η μεταφορά στην περιοχή του Ολυμπιακού

Χωριού στους Θρακομακεδόνες. 

Αντιπροσωπεία του σωματείου εργαζομένων στο ΕΑΚΝ

[Τρύφωνα Ζαχαρόπουλο (αντιπρόεδρο), Αννίτα Πάλμου

(γραμματέα) και Ζηνοβία Καραγιάννη (ταμία], συναντήθηκε

με τον υπεύθυνο του τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλη-

τισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, Θοδωρή Λιάππη, όπου επισημάν-

θηκε ότι θα   παράσχει βοήθεια στην προσπάθεια των

εργαζομένων για ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Την ίδια ώρα, αβέβαιο είναι το μέλλον των 70 εργαζομένων του

ΕΑΚΝ, αφού και εδώ, παρά τις όποιες υποσχέσεις έχουν δοθεί,

δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό όσον αφορά το εργασιακό μέλλον

τους ή τη σχέση εργασίας που θα έχουν στα νέα δεδομένα. Ση-

μειώνεται πως στο ΕΑΚΝ πέραν των εγκαταστάσεων στον Αγιο

Κοσμά συμπεριλαμβάνονται το κλειστό κολυμβητήριο «Παπα-

στράτειο» και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιά.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η
«Ελαία», Γυμναστικός Σύλλογος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης, οργανώνει Αποκριά-

τικο Πάρτυ την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου

2018 και ώρα 17:30 με 20:30 στην αίθουσα πολλα-

πλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βού-

λας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

«Σέβομαι τη διαφορετικότητα»

Το British Council, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο

Ολυμπιακής Εκεχειρίας, τη Samsung και με τη βοήθεια

του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών συνδιοργανώνουν

το  πρόγραμμα «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» το οποίο

θα πραγματοποιηθεί και φέτος στα Δημοτικά και στα Γυ-

μνάσια όλης της χώρας.

O διαγωνισμός «Λέμε OXI στο σχολικό και διαδικτυακό
εκφοβισμό» - «Say NΟ to cyberbullying» απευθύνεται σε

μαθητές ηλικίας 10–15 ετών που φοιτούν σε σχολεία

όλης της Ελλάδας, στις δύο τελευταίες τάξεις του Δη-

μοτικού και στο Γυμνάσιο.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τα ιδανικά

που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός και η Ολυμπιακή Εκεχειρία

μεταξύ των μονάδων και των κοινωνιών.  Φέτος, δίνεται

έμφαση στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού,

που μπορεί να οριστεί ως χρήση των Τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ιδίως κινητών τηλε-

φώνων και το διαδίκτυο. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:

Η υποβολή των βίντεο γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο

https://vimeo.com/ και η αποστολή του link του βίντεο ή

της παρουσίασης PowerPoint  στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση RespectingDiversity@britishcouncil.gr.

Το σχολείο της ομάδας που θα καταλάβει την 1η θέση,

θα κερδίσει τεχνολογικό εξοπλισμό έξυπνης τάξης αξίας

10.000 ευρώ για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων

των μαθητών, ενώ το κάθε μέλος των πέντε πρώτων νι-

κητήριων ομάδων και ο υπεύθυνος της ομάδας θα κερδί-

σει δώρα και αναμνηστικά.

23οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ανοίγει η αυλαία στην Πιόνγκτσανγκ

Υπό τη «σκιά» της νέας κόντρας που ξέσπασε το διάστημα

που προηγήθηκε σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας, και

την επίδραση των γενικότερων γεωστρατηγικών αντιπαρα-

θέσεων στην περιοχή, ανοίγει επίσημα σήμερα 9.2.18 στην

Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κορέας η επίσημη αυλαία των

23ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.  Οι αγώνες θα διαρ-

κέσουν έως τις 25 Φλεβάρη, με το πρόγραμμα να περιλαμ-

βάνει 15 αγωνίσματα, στα οποία αναμένεται να πάρουν

μέρος γύρω στους 3.000 αθλητές από 95 χώρες, ανάμεσά

τους και την Ελλάδα. Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης

η καινοτομία της παρουσίας μεικτών ομάδων (ανδρών - γυ-

ναικών) σε ορισμένα αθλήματα (π.χ. κέρλινγκ).




