
Από τον Πρωταγόρα 

στον Παυλόπουλο (ΠτΔ)
Και στους... φοβισμένους!

Σχόλια επί σχολίων

Περίμενα τις αντιδράσεις στην πρότασή μου, για την

καθ’ ολοκληρίαν μετατροπή του χρήματος – ως

μέσου συναλλαγής – ανταλλαγής,

μέτρου αξιών και τρόπου αποταμί-

ευσης – σε ηλεκτρονικό (Ηλεκτρο-

νική ΜΟνάδα ΒάσηΠαραγωγής).

Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και ήταν

καλοδεχούμενες. Θα απαντηθούν

και θα απαντώ σε όσες εκδηλωθούν

και στο μέλλον. 

Ότι θα είχα «αρωγό» όμως και τον

Πρόεδρο της δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο,

ΔΕΝ το είχα σκεφθεί. Αρχίζω απ’ τον τελευταίο, που

είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας μας.

Στην ομιλία του, κατά την ανακήρυξή του ως επίτι-

μου δημότη του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ο ΠτΔ.

Προκόπης Παυλόπουλος κάνοντας μια πλαγιο-μετω-

πική σύγκρουση με την Νεο-φιλελεύθερη πολιτική

των «ηγετών» - υπουργών του μεγάλου και χρημα-

τοπιστωτικού Κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και των ΗΠΑ, επεσήμανε ότι το μέλλον της Ε.Ε.

«εξαρτάται από την υπεράσπιση του βασικού της
μεγέθους, (διατυπωμένης αξίας) όπως αυτό προσ-
διορίστηκε από τις βασικές αρχές και αξίες της. Και
το μέγεθος αυτό είναι ο Άνθρωπος, η αξία του και η
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του...»,

συμπληρώνοντας κατά το κλείσιμο της ομιλίας του,

ότι «η οικονομία και το νόμισμα αποκτούν νόημα,
μόνον όταν υπηρετούν τον άνθρωπο: Και συμπλή-

ρωσε: Η ρήση του Πρωταγόρα συνιστά τον κοινό ευ-
ρωπαϊκό δείκτη πορείας: «Πάντων χρημάτων μέτρον
(εστίν) Άνθρωπος».

Η φράση του Πρωταγόρα ήταν το «μότο» του άρ-

θρου μου, πέρυσι, με τίτλο «ούτε ευρώ, ούτε

δραχμή. Ηλεκτρονική Μονάδα βάση παραγωγής»

(7η 7/3/2015).

Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι ο Π.τ.Δ. διαβάζει τα

άρθρα μου, ούτε την αντίληψη της ιδανικής κρατικής

οργάνωσης και ευσυνείδητης τήρησης από τους αρ-

μόδιους υπαλλήλους τέτοιων ιδανικών κατευθύν-

σεων. (αν κι εγώ, αυτήν ακριβώς την αρμοδιότητα

είχα πριν μερικές 10ετίες, για την καθημερινή ενη-

μέρωση του Αρχηγού της Πολεμ. Αεροπορίας). 

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Πρωταθλήτριες 

Ελλάδας οι Νεάνιδες

του Α.Ο. Άρη 
Σελίδα 22

Η Ολυμπιακή φλόγα ταξιδεύει...Ημερίδα για νομική 
υποστήριξη επαγγελματιών 

και μικρομεσαίων
Σελίδα 19

Πρωταθλητής Ελλάδος

ο Κριστιάν Τριανταφύλλου
Σελίδα 22

“Το έθνος να λυπάστε αν
φορεί ένδυμα που δεν το
ύφανε. Ψωμί αν τρώει, αλλά
όχι απ’ τη σοδειά του. Κρασί

αν πίνει, αλλά όχι από το

πατητήρι του. 

Χαλίλ Γκιμπράν, ποιητής

Να εθνικοποιήσουμε τις πολιτικές μας!

Αποκλειστική συνέντευξη με τον Δημήτρη ΚΑΖΑΚΗ

Σελίδες 12-13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

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

Συνέχεια από την σελ.1

Απλά, συνέπεσαν οι σκέψεις δύο ανθρώπων, όπως

ασφαλώς κι άλλων. Αυτή είναι η ικανοποιητική, για

‘μένα, πλευρά.

Το λυπηρό όμως είναι ότι οι πλήστοι των πολιτικών

και των ΜΜΕ παρέβλεψαν παντελώς το νόημα των

λόγων του Προέδρου και της αρχαίας Ελληνικής Δια-

νόησης (Δια-νόησης, κατά την Φαίδρα) και ως 5η φά-

λαγκα των ευρωσυμφερόντων και της

ευρω-εξάρτησης, ξέσπασαν κατά του Προέδρου της

Δημοκρατίας και της προσωπικότητάς του. 

Να ερμηνεύσουμε ευρύτερα, λοιπόν, τη φράση του

Πρωταγόρα που την μετέφερε ο Πλάτον στο διάλογο

«Θεαίτητος». Διάλογο, κατά την μαιευτική μέθοδο

του Σωκράτη με τον Θεαίτητο. Αναλύουν την γνωσιο-

λογική μέθοδο των αισθήσεων και της μνήμης, για να

συμφωνήσουν στην άποψη του Πρωταγόρα ότι όλων

των πραγμάτων αντιληπτικό, υπολογιστικό μέτρο

είναι ο Άνθρωπος.

Έως εδώ αρκεί, για να πάμε σ’ ένα αρνητικό σχόλιο

που άκουσα για το ηλεκτρονικό χρήμα την «αποθή-

κευσή» του και τη «διακίνηση» μέσω της Ηλεκτρονι-

κής Τράπεζας χρηματικών δεδομένων, που θα

βρίσκεται σε αυστηρά φυλασσόενο χώρο του Υπουρ-

γείου οικονομικών, όπως το θησαυροφυλάκιο της

Τράπεζας Ελλάδος. 

Οι φόβοι του ανανγώστη

μου ήταν δύο:

- Ο φόβος της τεχνικής

απώλειας των δεδομένων

και

- Ο φόβος της κλοπής από

Χάκερς

Για το πρώτο η απάντηση

είναι το back-up, το ταυτό-

χρονο αυτόματο αντίγραφο

και στο δεύτερο, ότι ναι

υπάρχει αυτός ο φόβος,

μόνο που ο κλέφτης πρέπει

να δικαιολογήσει πώς πέρα-

σαν αυτές οι μονάδες που

έχει κλέψει στο λογαριασμό

του. Τι έδωσε; Κάθε πίστωση αντιστοιχεί σε μια χρέ-

ωση. 

Εξ’ άλλου αυτές είναι τεχνοκρατικές λεπτομέρειες

τις οποίες επιλύουν οι ειδικοί. ΤΕχνοκρατικές λεπτο-

μέρειες που δεν ανήκουν σ’ εμένα και τις αποφεύγω. 

Σε κάθε πρόβλημα, μη ξεχνάμε, υπάρχει μια λύση. 

Τελειώνω όμως για σήμερα, γιατί με πιέζει το τυπο-

γραφείο που αύριο απεργεί για το ασφαλιστικό.

Εκεί είναι το πρόβλημα.

.. Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης
Σκουζής Σελ. 6

Tροποποίηση Κανονισμού χρήσης
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
Δήμου 3Β Σελ. 6

Ύποπτος εμπρησμός στο Σχολείο
στο Κίτσι Σελ. 6

Ιούδας ο Ισκαριώτης  και Ιησούς ο Ναζωραίος

γιάννης κορναράκης Σελ. 8

2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ομολογούν ότι έσωσαν τις Ευρω-
παϊκές Τράπεζες!! Σελ. 9

Δαχτυλίδι αντί mouse Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ,  Δηµο-κηδισµοῦ*
ἄρχεσθαι Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ημερίδα για νομική υποστήριξη επαγγελ-

ματιών και μικρομεσαίων Σελ. 19

Μεγάλα παζάρια για μεγάλες ομά-
δες... Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Από τον Πρωταγόρα 

στον Παυλόπουλο (ΠτΔ)

Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. κα-

τέθεσε και συζητά στη Βουλή το αντια-

σφαλιστικό νομοσχέδιο που υλοποιεί μία

ακόμη μνημονιακή δέσμευση απέναντι

στους δανειστές-δυνάστες  με στόχο

την εξοικονόμηση 1,8 δις ευρώ από την

περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπά-

νης. Το Νομοσχέδιο Κατρούγκαλου δρο-

μολογεί την κατάργηση του θεσμού της

Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ προβλέπει

μεταξύ άλλων περικοπή Συντάξεων, Κύ-

ριων και Επικουρικών, μεγάλη μείωση

του Εφάπαξ, επαναϋπολογισμό των συν-

τάξεων που ήδη καταβάλλονται!!!

Μέτρα που έρχονται να προστεθούν

στον οικονομική εξαθλίωση της Ελλη-

νικής κοινωνίας και που αναπόφευκτα

θα οδηγήσουν ταυτόχρονα με τα νέα

φορολογικά βάρη ύψους 5,4 δις ευρώ

σε μείωση της κατανάλωσης, σε νέα

λουκέτα στην αγορά, περισσότερη

ανεργία, φτώχεια και εξαθλίωση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού

Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21

Απριλίου 2016, οι Σύλλογοι-Μέλη της

εντείνουν την προσπάθεια ενημέρω-

σης με κάθε πρόσφορο μέσο (Γενικές

Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις, κ.λπ.)

των εργαζομένων για τις επιπτώσεις

του Νομοσχεδίου με σκοπό την μαζική

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Δρά-

σης της Ομοσπονδίας κατά της μνημο-

νιακής πολιτικής.

Ξεκίνησαν καταλήψεις Χ.Υ.Τ.Α., Δημο-

τικών Γκαράζ, Δημαρχείων, Δημοτικών

κτιρίων με τη συμμετοχή του συνόλου

των εργαζομένων. Με αποφάσεις και

πρωτοβουλίες των Συλλόγων θα

προσδιοριστεί σε ποια κτίρια θα γίνει

κατάληψη.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η 48ωρη Πανελλα-

δική-Πανεργατική Απεργία για τις ημέ-

ρες συζήτησης του Αντι-ασφαλιστικού

Νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βου-

λής. Το Αντι-ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

έχει ένα μόνο στόχο. Να αφομοιώσει

όλες τις μνημονιακές δεσμεύσεις που

επιβάλλουν στην ζωή μας εξαθλίωση,

περιθωριοποίηση, ανεργία. Αφαιρώντας

ακόμη και από τους απόμαχους της ερ-

γασίας το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς

διαβίωσης. Στερώντας από την νέα

γενιά την όρεξη και την ελπίδα για ένα

καλύτερο αύριο!!!

Το Αντι-ασφαλιστικό Νομοσχέδιο:

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ-

ΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΕΦΑΠΑΞ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥ-

ΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις

από την ΠΟΕ - ΟΤΑ
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H Ελλάδα αποχαιρέτησε την Ολυμπιακή Φλόγα, σε

μία λαμπρή Τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρου-

σία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-

πουλου και 30.000 θεατών, με υπερηφάνεια και

συγκίνηση. Η  Φλόγα συνεχίζει το ταξίδι της για το

Ρίο ντε Τζανέιρο και την Τελετή Έναρξης των 31ων

Ολυμπιακών Αγώνων, στις 5 Αυγούστου. 

Την Ολυμπιακή Φλόγα, παρέδωσε ο Πρόεδρος της

Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος,

στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «ΡΙΟ

2016», Κάρλος Νούζμαν. Νωρίτερα, είχε ολοκληρω-

θεί η Λαμπαδηδρομία που κράτησε επτά ημέρες, με

την παγκόσμια Πρωταθλήτρια της Κωπηλασίας, Κα-

τερίνα Νικολαϊδου, να είναι η τελευταία δρομέας και

να ανάβει τον Βωμό εντός του Σταδίου. 

Στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας έφτασε, αεροπορι-

κώς από τη Γενεύη, η ολυμπιακή φλόγα και άναψε

την ολυμπιακή δάδα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η ολυμπιακή φλόγα θα ταξιδέψει σε περισσότερες

από 300 πόλεις και θα μεταφερθεί από 12.000 λαμ-

παδηδρόμους πριν από την άφιξή της, στις 5 Αυγού-

στου, στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά για την έναρξη

των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξάγονται

στη Νότια Αμερική.

Σε αυτή την λαμπρή εκδήλωση, παρευρέθησαν παιδιά

και γονείς, από τα Τμήματα του Προγράμματος

«Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», με πρωτοβουλία του Προέδρου,

Νίκου Ορφανού και της Αντιδημάρχου Παιδείας,

Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας, Μα-

ρίας Κιμπιζή. 

Για την μεταφορά τους, διατέθηκαν τρία πούλμαν, με

συνοδούς Καθηγητές και Υπεύθυνους του Προγράμ-

ματος «Αθλητισμός και Πολιτισμός για Όλους» και με

Γενικό Συντονιστή, τον Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρ-

χου, Διδάκτορα Αθλητικών Επιστημών και μέλος της

Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Κώστα Πανταζή.

Ηταν μία εξαιρετικά καλή κίνηση και ιδιαίτερα διδα-

κτική για τα παιδιά που έζησαν ζωντανή την ιστορία

μας! Την ιστορία που πρέπει καθημερινά να “επισκε-

πτόμαστε” γιατί είναι η συνέχειά μας ως λαός και ως

χώρα.

Η ολυμπιακή φλόγα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπια-

κών Αγώνων καίει μέρα - νύχτα σε ειδικό βωμό στο

Ολυμπιακό Στάδιο της πόλης, που τους φιλοξενεί.

Η  Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο

ανάμεσα στους σύγχρονους και τους αρχαίους Ολυμ-

πιακούς Αγώνες, παραπέμποντας στην ιερή φλόγα

της θεάς Εστίας που έκαιγε άσβεστη στο Πρυτανείο

της Ολυμπίας, στον κοινό βωμό όλων των Ελλήνων.

Ιερά σιωπή!
Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα και οι
πνοές των ανέμων.
Όρη και Τέμπη σιγήστε.
Ήχοι και φωνές πουλιών παύσατε...

Παιδιά και Γονείς του Δήμου Μαρκοπούλου 

στην Τελετή Παράδοσης, της Ολυμπιακής Φλόγας!
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«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δρα-

ματουργίας και το πιο επώδυνα σύγχρονο… θα παρα-

κολουθήσουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή για την

παράσταση: “Ο θάνατοσ του Εμποράκου” του Άρθουρ

Μίλλερ, στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, που οργανώνει το  ΔΙ-

ΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, για την ΚΥΡΙΑΚΗ, 15-5-16, 5:30μμ.
Έργο-κόλαφος ενάντια στην υλιστική κοινωνία και στη βάναυση,
χωρίς ηθικές αναστολές, λειτουργία του καπιταλιστικού συστή-
ματος, ο «Θάνατος του Εμποράκου» αποτελεί όχι μόνο ένα κο-
ρυφαίο δείγμα του πολιτικού ρεαλισμού του Άρθουρ Μίλλερ,
αλλά και ένα διαχρονικό σχόλιο για τη διάψευση του αμερικανι-
κού ονείρου και τη συνυπευθυνότητα όσων το συντηρούν, χωρίς
να αντιλαμβάνονται τις στρεβλώσεις του.
Έχοντας εργαστεί μια ολόκληρη ζωή με αξιοπρέπεια για να συν-
τηρήσει την οικογένειά του και για να μεταφέρει τις αρχές του
στα παιδιά του, ο Ουίλλυ Λόμαν βρίσκεται αντιμέτωπος με το
σοκ της απόλυσης, αφού η αποδοτικότητά του έχει μειωθεί και
η προσφορά του δεν κρίνεται συμφέρουσα. Παλεύει, ωστόσο, να
πείσει όσους τον αμφισβητούν, και, κυρίως, τον εαυτό του, πως
οι ιδέες του δεν ήταν λανθασμένες και ότι, αργά ή γρήγορα, θα
δικαιωθεί.

Μετάφραση - Σκηνοθεσία Σταμάτης Φασουλής

Κλείστε έγκαιρα θέσεις στο: 6946-268384.

Τιμές: 19€-21€ (μέλη Δικτύου-μη μέλη).

Περιλαμβάνονται: εισιτήριο (πολύ καλές θέσεις στον Α΄

εξώστη, πούλμαν και... γλυκάκι).

Το πούλμαν (όπως πάντα) θα περάσει από Ανάβυσσο,

Π.Φώκαια, Σαρωνίδα, Λαγονήσι & Καλύβια και μέσω Αττι-

κής Οδού θα καταλήξει στο Εθνικό Θέατρο.

www.saronikosnet.gr

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπού-

λου «Άρτεμις»   παρουσιάζει τη  μαγευτική

περιπέτεια «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ»
και tη συγκινητική κωμωδία «ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΜΗΤΕΡΑΣ», από την Πέμπτη 5, έως και

την Τετάρτη, 11 Μαϊου 2016.

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ» (μεταγλωτ-

τισμένη)

The Jungle Book

Προβολή: 7.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Jon Favreau

Σενάριο: Justin Marks, βασισμένο στο βι-

βλίο του Rudyard Kipling.
Ο σκηνοθέτης Jon Favreau (Chef, Iron Man, Elf),
εμπνέεται από την ομώνυμη ταινία κινουμένων
σχεδίων της Disney, που βασίζεται στην κλασική
ιστορία του Rudyard Kipling και δημιουργεί τη
σύγχρονη εκδοχή του The Jungle Book. Σύμμα-
χός του, εκτός από την πασίγνωστη και πολυα-
γαπημένη ιστορία του Μόγλη, η τεχνολογία,
αφού σε τεχνικό επίπεδο η ταινία είναι ένας άρ-
τιος συνδυασμός ρεαλιστικών γυρισμάτων και
3D γραφικών. Το αποτέλεσμα είναι μαγευτικό
και ιδιαίτερα συναρπαστικό!

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ» (Mother's Day)

Προβολή: 9.15 μ.μ.
Σκηνοθεσία: Garry Marshall

Σενάριο: Douglas Cook, David Weisberg

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Jennifer

Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts.

Τι καλύτερο για τη γιορτή της Μητέρας από μια
κωμωδία του Γκάρι Μάρσαλ; Η τελευταία ταινία
της τριλογίας του αγαπημένου σκηνοθέτη
(«Pretty Woman», «Valentine’s Day») με θέμα τις
γιορτές, υπόσχεται γέλιο και δάκρυα, σε μια ξε-
καρδιστική και συγκινητική ιστορία, για διαφο-
ρετικές μαμάδες που η κάθε μια έχει να
αντιμετωπίσει τις δικές τις δυσκολίες, την εβδο-
μάδα που προηγείται της Γιορτής της Μητέρας.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του

ενός, μόνο με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο,

Τηλ.: 22990 23924

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΜΑΪΟΥ

Τα μέλη των ομάδων, των παραδοσιακών χορών και της

γυμναστικής των ΚΑΠΗ, περπατούν στο δάσος του

Κουβαρά και κάνουν πικ-νικ με χορό και τραγούδι

Ώρα αναχώρησης: 08:00 από το ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

Ημερήσια εκδρομή στην Ορεινή Φωκίδα – Μουσουνί-

τσα (Αθανάσιος Διάκος)

Τιμή συμμετοχής: 13 ευρώ

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ. και από τα δύο ΚΑΠΗ 

Εγγραφές: Παρασκευή 20 Μαίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ

Πρωινός περίπατος στον Εθνικό Κήπο για καφέ και χα-

λάρωση

Ώρα αναχώρησης: 9:15 π.μ. από ΚΑΠΗ Πόρτο-Ράφτη

9:30 από ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου. Τιμή συμμετοχής: 5 €

Εγγραφές: Πέμπτη 26 Μαίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

«ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ» και  

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ» 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 

Το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού ''Καλλιτεχνόραμα"

και ο εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, με αφορμή το νέο

βιβλίο της Κατερίνας Γιατζόγλου με τίτλο: Η ΤΕΧΝΗ

ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ  διοργανώνουν Σεμινάριο Χαράς.

Ομιλητές:

Γεωργία Παράσχου, Διευθύντρια Πολιτισμού και Νεο-

λαίας του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και νήσων

Σμαράγδα Κατσούλη, Πρόεδρος

Μπέσσυ Αργυράκη, αντιπρόεδρος

Ιωάννα Μπερτσιμά, ψυχολόγος

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Πει-

ραιώς και Νήσων και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

11 Μαίου στις 20.00μ.μ. στον χώρο εκδηλώσεων στο

“Καλλιτεχνόραμα” (Σοφίας Βέμπο19, Άνω Γλυφάδα).

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» συνεχίζεται και

φέτος, μεταφέροντας το μήνυμα του

ΚΠΙΣΝ, σε 87 Δημοτικές και Δημόσιες Βι-

βλιοθήκες ανά την Ελλάδα, και 14 Δήμους

της Αττικής. Στόχος του προγράμματος

είναι η γνωριμία του κοινού, και κυρίως της

νέας γενιάς, με τη φιλοσοφία, τους σκο-

πούς και τις δράσεις του ΚΠΙΣΝ, μέσω της

ελεύθερης πρόσβασης όλων στην τέχνη,

την παιδεία και τον περιβαλλοντικό πολιτι-

σμό.

Όπερα για παιδιά!

Στο Δήμο Κορωπίου μέσω της Δημοτικής

Βιβλιοθήκης Κορωπίου-ΝΠΔΔ Σφηττός,

ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκπαιδευτικό

σεμινάριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για

παιδιά 11-12 ετών που θα πραγματοποιηθεί

την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Κορωπίου από τις 11 το πρωί

έως τις 1 το μεσημέρι.

Για την συμμετοχή  χρειάζεται προεγ-

γραφή-θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας-

στο τηλέφωνο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,

210-662 62 95

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «ομάδα εκ-

παιδευτών και καλλιτεχνών της Εθνικής Λυ-

ρικής Σκηνής (ΕΛΣ) το Κορωπί θα

επισκεφθεί η «Όπερα της Βαλίτσας», ένα

δίωρο βιωματικό εργαστήριο για την

όπερα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε εφή-

βους (11-12 ετών) με στόχο την γνωριμία

τους με το λυρικό θέατρο και την εξοι-

κείωσή τους με την τέχνη του λυρικού τρα-

γουδιού. Οι εκπαιδευτές της ΕΛΣ, σε

συνεργασία με έναν διακεκριμένο πιανίστα

κι έναν επαγγελματία μονωδό, παρασύρουν

τους νέους σε μία γιορτή σύμπραξης των

τεχνών, που είναι, άλλωστε, και το κύριο

χαρακτηριστικό της όπερας. Χρησιμοποιών-

τας στοιχεία λυρικής ερμηνείας, αλλά και

δραματοποίησης, ενεργοποιούν κι ευαισθη-

τοποιούν τους νέους, ανανεώνοντας την

οπτική τους απέναντι στην όπερα μέσα από

μία μαγευτική εμπειρία». 

Βιωματικό εργαστήρι από την Εθνική

Λυρική Σκηνή στο Κορωπί

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση, την Κυ-

ριακή 15 Μαΐου, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού.

Ήταν ένας χώρος που συχνά επισκέπτονταν οι Αθηναίοι,

γιατί αφενός  βρισκόταν σε ευχάριστο περιβάλλον, σε μία

κοιλάδα που διέσχιζε ο ποταμός Ηριδανός και αφετέρου

από εδώ ξεκινούσαν δύο σημαντικοί και ιεροί δρόμοι η

Ιερά οδός που οδηγούσε στην Ελευσίνα και η οδός των

Παναθηναίων που οδηγούσε στην Ακρόπολη. Από εδώ

επίσης ξεκινούσε και η Αλέα που κατέληγε στην Ακαδημία

του Πλάτωνα.  Η ξενάγηση και  είναι δωρεάν 

Συνάντηση στις 10.30 πμ στο σταθμό ΗΣΑΠ στο Θησείο 

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής Γιώργος Σούλτος

6906468807        ή στο email ena.drasi@gmail.com  
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Μια τιμητική συναυλία για τον

Διονύση Σαββόπουλο διοργα-

νώνει ο Πολιτιστικός Οργανι-

σμός του Δήμου Νέας Σμύρνης

στην κεντρική πλατεία της

πόλης, την Κυριακή 8 Μαΐου

στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο

του εορτασμού της εργατικής

Πρωτομαγιάς.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης τιμά

τον μεγάλο τραγουδοποιό με

μια ανθολογία από αγαπημένα

τραγούδια του, που θα ακου-

στούν από τον ίδιο με τη συνο-

δεία μεγάλης συμφωνικής

ορχήστρας.

Τον Διονύση Σαββόπουλο συ-

νοδεύουν η Orchestra Mobile

υπό τη διεύθυνση του Θεόδω-

ρου Ορφανίδη και συμμετέ-

χουν οι χορωδίες του

Δημοτικού Ωδείου Ζωγράφου

τόσο η παιδική όσο και η μικτή

ενηλίκων.  

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Την Κυριακή λοιπόν, στις 8

Μαΐου καλωσορίζουμε το Μάιο

με τα πιο δημοφιλή τραγούδια

του μοναδικού Διονύση Σαββό-

πουλου σε μια ανοιξιάτικη μου-

σική γιορτή στη Νέα Σμύρνη.

Διήμερη εκδρομή 
Μεσολόγγι - Αρχαία Ήλιδα

Διήμερη εκδρομή οργανώνει ο Εξωραϊστικός - Πο-

λιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη Βούλας, το Σάββατο

28 και την Κυριακή 29 Μαΐου στο Αιτωλικό - Μεσ-

λόγγι - Ναύπακτος - Αρχαία Ηλιδα - Φράγμα Καρα-

μανλή - Κουρούτα Αμαλιάδας. Διαμονή στη

Ναύπακτο.
Αναχώρηση 7π.μ. από οδό Σωκράτους (φούρνος Στεργίου)

για Αιτωλικό με ενδιάμεση στάση.

11π.μ. άφιξη στο Αιτωλικό, όπου μπορούν να επισκεφθούν

το λαογραφικό μουσείο καθώς και το μουσείο χαρακτικής

τέχνης (Βάσω Κατράκη). Ελεύθερος χρόνος 2 ωρών.

13.00 Αναχώρηση για Μεσολόγγι, Επίσκεψη στον Κήπο

των Ηρώων, στο Μουσείο Ιστορίας και τέχνης και στα

τείχη και την πύλη της πόλης. 

Μετά το γεύμα αναχώρηση για Ναύπακτο όπου και θα δια-

νυκτερεύσουν. Επίσκεψη στο Βενετσιάνικο λιμάνι και το

Κάστρο.

Κυριακή πρωί αναχώρηση για Αρχαία Ήλιδα (μουσείο αρ-

χαία, φράγμα Καραμανλή). Στη συνέχεια Αμαλιάδα και πα-

ραλία Κουρούτας. 

Τιμή κατά άτομο 55 ευρώ (δίκλινο). Περιλαμβάνει μετα-

φορά, μία διανυκτέρευση, πρωινό μπουφέ, ξεναγό στην

Αρχαία Ηλιδα.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

Πανηγυρική συνεστίαση

Ροταριανοού Ομίλου Κορωπίου

Ο Ροταριανός Ομιλος Κορωπί σας προσκαλεί σε πανη-

γυρική συνεστίαση την Τρίτη 10 Μαϊου 2016 και ώρα

21:00 στο «Εντευκτήριο της ΑΚΤ- ‐ΕΙΝ», Ερμή Σουρλα-

τζή 14, Κορωπί.

Καλεσμένος ομιλητής της βραδιάς είναι ο οικονομολό-

γος ροτ. Δημήτρης Αραβανής και ο συνεργάτης του,

επίσης οικονομολόγος, John Exarchos, που θα αναπτύ-

ξουν το θέμα : «Επενδύοντας σαν ένας πλούσιος άν-
θρωπος. Πως δεν θα ανήκετε στον μέσον όρο».
Επιβεβαιώσατε την παρουσία σας μέχρι το Σάββατο 7

Μαϊου στα τηλέφωνα: 6998957516 (Μαρία Μάστορα)

και 6971960258 (Μαίρη Σιδέρη)

“ξηγητάρια”

Οι Εκδόσεις Αρμός και ο Κώστας Ζουράρις παρουσιάζουν

τό φαιδροπόνημα “ξηγητάρια” τὸ Σάββατο 14 Μαΐου 2016,

στὶς 8.30 μ.μ. στον Φιλολογικὸ Σύλλογο «Παρνασσός»,

πλατεία Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Ἀθήνα.

Θα μιλήσουν:

Βασιλικὴ Τζότζολα, Δικηγόρος

Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπι-

κοινωνίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Πέτρος Ἰωαννίδης, Φιλόλογος, Καθηγητὴς Μέσης Ἐκπαί-

δευσης

Χαιρετισμὸ θὰ απευθύνει ἡ Ὀλυμπιονίκης Βούλα Πατου-

λίδου

Πέρας προσέλευσης: Ὥρα 8.15 μ.μ.

Μαυροκορδάτου 11, Αθήνα, τηλ.: 210 3304196, 3830604,

e-mail: info@armosbooks.gr

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκα-

λούμε στην παρουσίαση του βι-

βλίου «Τα καταφύγια της

Αττικής».

Μια περιήγηση στη μυστική,

υπόγεια Αττική του συγγρα-

φέα Κωνσταντίνου Κυρίμη,

το Σάββατο, 7 Μαΐου 2016,

19:30
Το «Αρχείο Πολέμου», φέρνει

κοντά σας ακόμη μία πτυχή του

Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - ή μάλ-

λον ακόμη μία πτυχή κάθε πολέ-

μου. Η διαφορά της σε σχέση με

προηγούμενες παρουσιάσεις έγ-

κειται στο ότι πρόκειται για μία

πλευρά του πολέμου που από την

ίδια της τη φύση ήταν καταδικα-

σμένη να παραμείνει αθέατη,

κρυμμένη, ίσως αντι-ηρωική και

κατ’ εξοχήν υπόγεια: αναφερόμα-

στε στα καταφύγια, η ιστορία των

οποίων φαίνεται πως αρχίζει τη

δεκαετία του ’30, όταν ο Ιωάννης

Μεταξάς, με ειδικό διάταγμα, κα-

τέστησε υποχρεωτική την κατα-

σκευή τους σε σπίτια, δημόσια

κτίρια αλλά και στο εσωτερικό

λόφων στην Αθήνα, συνεχίστηκε

ωστόσο κατά τη διάρκεια της κα-

τοχής, αλλά και μετά τη λήξη του

πολέμου λόγω της αντιπαράθε-

σης της Δύσης με το πάλαι ποτέ

Ανατολικό μπλοκ.

Σε αυτό το- μοναδικό στα χρονικά

του Αρχείου - οδοιπορικό θα ξενα-

γήσει ο καθ’ ύλην αρμόδιος Κων-

σταντίνος Κυρίμης, συγγραφέας

της μελέτης «Τα
καταφύγια της Αττικής», που εκ-

δόθηκε το 2015. Σκοπός της δια-

δρομής αυτής δεν είναι μόνο η

γνωριμία με μία τελείως λησμονη-

μένη πλευρά του πολέμου, αλλά,

η προσπάθεια ευαισθητοποίησης

του κόσμου, ως προς την ανα-

γκαιότητα διάσωσης αυτών των

μοναδικών μνημείων και τις δυνα-

τότητες αξιοποίησης τους σήμερα

ή τις προοπτικές μελλοντικής

αξιοποίησής τους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσία-

σης θα προβληθούν φωτογραφίες

και σχεδιαγράμματα από το προ-

σωπικό αρχείο του Κωνσταντίνου

Κυρίμη.

Συναυλία με τον Διονύση Σαββόπουλo

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 από τις 11 το πρωί έως

τις 6 το απόγευμα το Ωδείο Φίλιππος Νάκας ανοίγει

την πόρτα στη μουσική.

H ανοιχτή μέρα μουσικής είναι μια μοναδική ευκαι-

ρία ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης,

ελεύθερη για όλους, όποια κι αν είναι η ηλικία τους.

Παιδιά, εφήβους ή ενήλικες.

Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριό-

τητες και προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε

δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα.

Ακόμα και τα πολύ μικρά παιδιά (από 10 μηνών και

πάνω) έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη χαρά

της μουσικής, συμμετέχοντας σε δοκιμαστικά μαθή-

ματα με τα εξαιρετικά αποτελεσματικά συστήματα

της Yamaha που συνδυάζουν τη μάθηση με τη δια-

σκέδαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν

περισσότερες από 30 συναυλίες και εργαστήρια για

όλα τα μουσικά είδη και να κερδίσουν: δωρεάν εγ-

γραφή στο Ωδείο, δωρεάν μουσικά όργανα και υπο-

τροφίες φοίτησης.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι στην Ανοιχτή ημέρα μου-

σικής του Ωδείου Φίλιππος Νάκας είναι οι... Onirama!

Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41, Αθήνα
Πληροφορίες – Δηλώσεις: τηλ.: 210 3634000

conservatory@nakas.gr

“Ανοιχτές Πόρτες στη Μουσική!”

«Τα καταφύγια της Αττικής»
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Ύποπτος εμπρησμός

στο Σχολείο στο Κίτσι

Παρ΄ ολίγον τραγωδία τη νύχτα της Ανάστασης

στο Κίτσι. Κάποιοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε κάδο

απορριμμάτων και δίπλα μεγάλα μπιτόνια με βεν-

ζίνη και έβαλαν φωτιά, μέσα στον προαύλιο χώρο

του σχολείου στο Κίτσι, δίπλα από  τα σπίτια. 

Δύο οικογένειες όμορων κατοικιών ξεκινούσαν

εκείνη την ώρα να πάνε στην εκκλησία για την τε-

λετή της Ανάστασης, είδαν τη φωτιά, πήδησαν

μέσα στο σχολείο και την έσβησαν. Παράλληλα ει-

δοποίησαν την Ασφάλεια του Κορωπίου.

Ερωτηματικά προκαλεί και η ημέρα και η ώρα αυτής

της ενέργειας, γιατί αν δεν γινόταν αντιληπτή η

φωτιά θα έπαιρνε ανεξέλεγκτες διαστάσεις με

απρόβλεπτες συνέπειες για το σχολείο και για το

καινούργιο σχολικό συγκρότημα που ετοιμάζεται

διπλα και έχει τεράστια ποσότητα ξυλείας προμη-

θευθεί, αλλά και όλο το Κίτσι.

...Έφυγε από τη ζωή

ο Παναγιώτης Σκουζής

Έφυγε από τη ζωή ο Βουλιαγμενιώτης, και επί

σειρά ετών Δημοτικός σύμβουλος στον πρώην

Δήμο Βουλιαγμένης και στον Καλλικρατικό Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παναγιώτης Σκου-

ζής, τη μεγάλη εβδομάδα. Η κηδεία του έγινε το

Μεγάλο Σάββατο στο Κοιμητήριο Βουλ/νης.

Ο Παναγιώτης Σκουζής ήταν πολυ αγαπητός στους

Βουλιαγμενιώτες, γιατί πάντα ήταν πρόθυμος να

βοηθήσει, όποιον είχε ανάγκη.

Ήταν παλιός αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Βου-

λιαγμένης. Διατήρησε επί 30 χρόνια επιχείρηση θα-

λασσίων σπορ, στο Καβούρι.

Ηταν 64 ετών και τον “τσάκισε” η επάρατη νόσος...

Tροποποίηση Κανονισμού χρήσης πλατειών

και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

Tην τροποποίηση του άρθρου 6 του Κα-

νονισμού χρήσης πλατειών και λοιπών

κοινοχρήστων χώρων αποφάσισε το Δη-

μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης (αρ. απ.

186/2016), ως εξής:

― Στα τμήματα των κοινόχρηστων

χώρων που προβλέπεται η δυνατότητα

ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και έχει

χορηγηθεί η σχετική άδεια, επιτρέπεται

η τοποθέτηση διαχωριστικών εξωτερι-

κού χώρου κατασκευασμένων από πλαί-

σιο αλουμινίου και πλήρωση από

διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας ή διά-

φανο πλεξιγκλάς, χωρίς απεικόνιση πα-

ραστάσεων ή διακριτικών γνωρισμάτων

με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ολόκληρη η κατασκευή που θα τοποθε-

τηθεί θα είναι κινητή και όχι μόνιμη, και

θα ανταποκρίνεται στην τήρηση των

προδιαγραφών ασφαλείας.

Τα κρύσταλλα ασφαλείας θα έχουν

πάχος 5mm -10 mm (SECURIT 5mm – 10

mm) ή θα είναι από πλεξιγκλάς με πάχος

5mm (PLEXIGLASS 5mm) ή triplex 3+3,

έτσι ώστε να προσφέρουν ολοκληρω-

μένη λύση στο πρόβλημα της πλαγιοκά-

λυψης του χώρου που οριοθετείται,

επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο το

προσδοκώμενο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα πλαίσια από αλουμίνιο θα πρέπει να

είναι εξαιρετικής ποιότητας προστατευ-

μένα με ηλεκτροστατική βαφή σε από-

χρωση RAL 1015. Η κατασκευή ή

προμήθεια των διαχωριστικών και η το-

ποθέτησή τους, θα πρέπει να εξασφαλί-

ζει όλους τους όρους ασφαλείας έτσι

ώστε, να προστατεύονται οι χρήστες

από πιθανούς τραυματισμούς.

Το ύψος των γυάλινων διαχωριστικών

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.60 μ. και

θα χωρίζεται σε δύο τμήματα, με το

πάνω τμήμα να είναι ή σταθερό ή κινητό,

με ανάκλιση μέχρι 180 μοίρες και ύψος

70 – 80 cm. Το μήκος της κατασκευής θα

προσαρμόζεται αποκλειστικά στο χώρο

για τον οποίο έχει χορηγηθεί η συγκε-

κριμένη άδεια κατάληψης κοινοχρήστου

χώρου. Σε περίπτωση που τα διαχωρι-

στικά τοποθετηθούν σε κοινόχρηστους

χώρους που υπάρχουν νόμιμα τοποθετη-

μένα ξύλινα σκίαστρα (πέργκολες) ή ομ-

πρέλες, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση

οποιουδήποτε μέσου, υλικού ή τρόπου

που θα καλύπτει το ανοιχτό-ελεύθερο

τμήμα μεταξύ του υψηλότερου μέρους

των διαχωριστικών (1.60 μ.) και του ξύ-

λινου σκίαστρου (πέργκολας) ή ομπρέ-

λας. Απαγορεύεται η προσθήκη κινητών

ή σταθερών τεντών στις εξωτερικές επι-

φάνειες των ξύλινων σκιάστρων (πέργ-

κολες).

Τα γυάλινα διαχωριστικά πρέπει σε δύο

από τις τέσσερις πλευρές τους να έχουν

ανοίγματα διάστασης τουλάχιστον 1.10

μ., εκ των οποίων το ένα θα παραμένει

ακάλυπτο και στο άλλο θα τοποθετηθεί

γυάλινη πόρτα, τύπου “aller – retour”, για

λόγους προσβασιμότητας και ασφαλούς

εκκένωσης της εγκατάστασης σε περί-

πτωση ανάγκης. Στα ανοίγματα αυτά

δεν είναι δυνατή η κατασκευή πόρτας

και δεν μπορεί να υπάρχει κανενός εί-

δους εμπόδιο.

Οι καταστηματάρχες – επιχειρηματίες

που θέλουν να ασκήσουν το κατά τα ως

άνω χορηγούμενο δικαίωμα, αναλαμβά-

νουν το κόστος αγοράς ή κατασκευής

και τοποθέτησής των, υπό τις προβλεπό-

μενες προδιαγραφές, διαχωριστικών. Η

υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομέ-

νων για χορήγηση της σχετικής άδειας,

η οποία θα είναι ετήσια, γίνεται στην Δι-

εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

(Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας) με την

προσκόμιση από τον αιτούντα τεχνικής

έκθεσης, υπογεγραμμένης από αρμόδιο

μηχανικό, η οποία θα περιλαμβάνει σχε-

διάγραμμα και όψη των διαχωριστικών

καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία

θα δηλώνει ότι αποδέχεται την τήρηση

των προβλεπομένων στον κανονισμό

προδιαγραφών. Η αίτηση για την υπο-

βολή διαχωριστικών διεκπεραιώνεται

εντός δέκα (10) ημερών με την προκα-

ταβολή του ετήσιου τέλους από τον εν-

διαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι

δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές

σύμφωνα με το άρθρο 285 του

Ν.3463/2006. Καμιά κατασκευή ή τοπο-

θέτηση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έκ-

δοση της σχετικής άδειας.

Οι καταστηματάρχες – επιχειρηματίες

που επιθυμούν να ασκήσουν το ανωτέρω

χορηγούμενο δικαίωμα, δύνανται να κά-

νουν χρήση των διαχωριστικών μόνο σε

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και

ειδικότερα από την 15η Οκτωβρίου έως

και την 15η Μαΐου εκάστου έτους ή σε

τμήμα της χρονικής αυτής περιόδου.

Μετά την παρέλευση του ανωτέρου χρο-

νικού διαστήματος, τα διαχωριστικά θα

φυλάσσονται σε τμήμα εντός του κατα-

στήματος που έχει λάβει την σχετική

άδεια για την τοποθέτησή τους ή σε

άλλο αποθηκευτικό χώρο της επιλογής

των καταστηματαρχών – επιχειρημα-

τιών.

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση – φύ-

λαξη των διαχωριστικών σε οποιοδή-

ποτε κοινόχρηστο χώρο.

Επιπλέον οι καταστηματάρχες – επιχει-

ρηματίες που επιθυμούν να ασκήσουν το

ανωτέρω χορηγούμενο δικαίωμα σε

ιδιωτικό χώρο (πρασιά) θα απευθύνονται

με Αίτησή τους στην Υπηρεσία Δόμησης

του Δήμου.

Η χρήση των διαχωριστικών, όπως προσ-

διορίζονται ανωτέρω, δεν θα γίνεται σε

πεζόδρομους, για τους οποίους ισχύει

ότι ρητώς διαλαμβάνεται στο άρθρο 4

παράγραφος 4 του υπάρχοντος κανονι-

σμού χρήσης πλατειών και λοιπών κοι-

νοχρήστων χώρων, καθώς και για τα

πεζοδρόμια στα οποία πρέπει να εξα-

σφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κί-

νηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον

1,50 μ., σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του

άρθρου 4 του ισχύοντος κανονισμού.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζό-

μενα στη διάταξη αυτή, όπως αυθαίρετη

τροποποίηση των κατασκευαστικών προ-

διαγραφών, κλείσιμο των ανοιχτών -

ελεύθερων χώρων άνω των γυάλινων

διαχωριστικών με οποιοδήποτε τρόπο ή

μέσο ή υλικό ή όποια άλλη παράβαση βε-

βαιωθεί, σύμφωνα με το νόμο, από τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σχετική

με την παρούσα διάταξη, συνεπάγεται

την επιβολή κυρώσεων και χρηματικών

προστίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα

του παρόντος κανονισμού και του ΒΔ

24-9/20-10-1958.

σ.σ. Δημοσιεύουμε την απόφαση για να

γνωρίζουν οι πολίτες, πώς κλείνουν τα

μαγαζιά τους κοινόχρηστους χώρους και

διπλασιάζονται...
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Ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό έργο 

στην περιοχή Νταρδέ στο Πόρτο Ράφτη
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Αντιπλημμυρικού Έργου και της Ασφαλτόστρω-

σης των οδών Αγ. Γεωργίου, Αγ. Σπυρίδωνος, Σπετσών και Ύδρας στην περιοχή

Νταρδέ, στο Πόρτο Ράφτη. 

Πρόκειται για ένα έργο που θα ανακουφίσει ιδιαίτερα τόσο τους κατοίκους της

περιοχής, όσο και τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς λόγω παλαιάς κακοτε-

χνίας, σημειώνονταν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έργο κατασκευάστηκε με μεγάλη προσπάθεια, οργάνωση και με ίδια μέσα του

Δήμου Μαρκοπούλου, δίχως την εγκατάσταση Εργολάβου, που θα κόστιζε, άνω

των 70.000 ευρώ. 

Αντιθέτως, επιβαρύνθηκαν μόνο με την αγορά των υλικών, ύψους 15.000 Ευρώ!

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί ιδιαιτέρως, τον Αναστάσιο Θεοχάρη, κάτοικο της περιο-

χής, ο οποίος προσέφερε αφιλοκερδώς, τις οικοδομικές του εργασίες.

Ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει

τους πολίτες για όλες τις εξελίξεις

που αφορούν στο σχέδιο πόλης

τμημάτων της πόλης και την απο-

χέτευση, καθώς αποτελούν ύψι-

στη προτεραιότητα στον

αναπτυσσόμενο Δήμο.

-Δ.Ε. Ανθούσας

Μετά και την κρίση του 5ου Τμήμα-

τος του ΣτΕ, η έκδοση του Προ-

εδρικού Διατάγματος για την

ένταξη του σχεδίου πόλεως στην

Δ.Ε. Ανθούσας,  ολοκληρώνεται

μια χρονοβόρα διαδικασία, δίνον-

τας έτσι την ευκαιρία για ανάπτυξη

της περιοχής.

-Δ.Ε. Παλλήνης (Βορείως Λεωφ.

Μαραθώνος)

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υπο-

γραφής σύμβασης με τον μελε-

τητή για την πράξη εφαρμογής

σχεδίου πόλης του τμήματος Βο-

ρείως της Λ.Μαραθώνος στη Δ.Ε.

Παλλήνης(πολεοδομικές ενότη-

τες: Καραούζι, Μάριζα, Παπαχω-

ράφι και Νέα Παλλήνη). Ο

φάκελος βρίσκεται στο Ελεγκτικό

Συνέδριο για προσυμβατικό

έλεγχο.

-Δ.Ε. Παλλήνης (Άγιος Αθανά-

σιος)

Ένα σημαντικό βήμα ένταξης στο

σχέδιο πόλης έγινε και στην πε-

ριοχή του Αγίου Αθανασίου Δ.Ε.

Παλλήνης. Η πολεοδομική μελέτη

προχώρησε στο στάδιο έγκρισης

της από το ΣΥΠΟΘΑ.

Αποχέτευση

Η δημοτική αρχή συνεχίζει να ερ-

γάζεται προσηλωμένη στον αρχικό

σχεδιασμό της για την ολοκλή-

ρωση της αποχέτευσης και στο

υπόλοιπο τμήμα του Δήμου Παλ-

λήνης. 

Σεμινάρια νεότερης

Ελληνικής ιστορίας

Τη Δευτέρα 9 Μαϊου θα ξεκινήσει η σειρά των σε-

μιναρίων της νεότερης Ελληνικής ιστορίας που ορ-

γανώνει η Εναλλακτική Δράση στο

αυτοδιαχειριζόμενο χώρο του π. κάμπινγκ Βούλας.

Στα μέχρι τώρα σεμινάρια που ξεκίνησαν πριν από

τέσσερα χρόνια, έχει αναλυθεί ιστορική πορεία

όλων των περιόδων (προϊστορική, αρχαϊκή, κλα-

σική, ελληνιστική, ρωμαϊκή, βυζαντινή, δυτική ευ-

ρωπαϊκή φεουδαρχία, ανατολική ευρωπαϊκή

φεουδαρχία και η φεουδαρχία των Βαλκανίων.)

Από τη Δευτέρα θα αρχίσει κοινωνιολογική προ-

σέγγιση της  πρώτης φάσης της νεότερης ελληνι-

κής ιστορίας, 1821 έως 1921 με βάση το βιβλίο

“Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα- Η νόθα αστι-
κοποίηση”, του Βασίλη Φίλια, πρώην πρύτανη του

Παντείου Πανεπιστημίου.  

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται 6-9μμ, στον

χώρο του αυτοδιαχειριζίμενου π. κάμπινγκ της

Βούλας, 200μ από την αφετηρία του τραμ στο

Ασκληπιείο.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ελεύθερη και τα

παρουσιάζει και αναλύει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.

Πληροφορίες  Λίτσα Χρυσομαλλίδου, γραμματέας

της Εναλλακτικής Δράσης, στα τηλέφωνα

2109655563 & 6937511022

Εξελίξεις στο Σχεδιο Πολεως και 

την Αποχετευση στο Δημο Παλληνης
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Την εβδομάδα του Πάσχα ζούμε ακόμη

στον απόηχο των γιορταστικών  γεγο-

νότων των ιερών Παθών.

Σε ρόλο πρωταγωνιστικό  στη μνήμη

μας έρχεται ο Ιούδας και κοντά ο Ιη-

σούς με τα όσα ερωτήματα και τις απο-

ρίες που μας ταλανίζουν.

Γιατί  και πόσο με την καθαρή έννοια

προδότης ήταν ο Ιούδας και πώς  σε

συγκριτική ανάλυση θα τον έβλεπε κα-

νείς έξω από τα δογματικά κείμενα;  

Το σημερινό άρθρο το θέμα  σε πρώτο

ερώτημα, εστιάζεται  στον Ιούδα.

Ο Ιούδας σε  πρωταγωνιστικό ρόλο,

‘’δια της ιδίας  του χειρός’’ παραδίνει

τον δάσκαλό του στους απηνείς διώ-

κτες του. Και η προδοσία επισφραγίζε-

ται με το ύπουλο  φίλημα «και ο
λεγόμενος Ιούδας,  ο είς των δώδεκα,
προήγεν αυτούς και ήγγισε τώ Ιησού
φιλήσαι αυτόν. Τούτο γαρ σημείον δε-
δώκει αυτοίς. Όν άν φιλήσω αυτός
εστίν». (Λουκ.   κβ. 47-53).   

Αυτή  η πράξη με τη συμμετοχή του φι-

λήματος, δίνει τη δική της θέση  σε αλ-

ληγορία απόλυτα διδακτική, για την

κάθε έκτοτε ανθρώπινη συναλλαγή και

έτσι νομίζω πρέπει να διαβάζεται πάν-

τοτε το ιερό κείμενο. 

Ο Ιούδας προφανώς δεν ήταν και ο

πάντοτε αρεστός στους λοιπούς μαθη-

τές, ίσως γιατί αυτός  ήταν ο μόνος Ιου-

δαίος, ενώ οι άλλοι από τους δώδεκα

Γαλιλαίοι. Ανήκει ακόμα στην ομάδα ζη-

λωτών επαναστατών κατά της ρωμαϊ-

κής εποχής.

Στον Ιούδα   από τον Λουκά  και μάλι-

στα εκ των υστέρων και μετά από την

προδοσία, πολύ εύκολα   καταλογίζεται

ο χαρακτήρας τού υποκριτή, δηλαδή

του ανθρώπου  που παίζει σε δύο ταμ-

πλό.  

Τον Ιούδα όμως τον είχε επιλέξει προ-

σωπικά ο ίδιος ο Ιησούς με τα ίδια ακρι-

βώς μέτρα που είχε  κρίνει όλους τους

δώδεκα   μαθητές του.   

«Και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε
τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος
απ’  αυτών δώδεκα ούς και αποστόλους
ωνόμασε».  

Και αυτούς τους αποστόλους μαθητές,

τώρα ο Λουκάς, στο κεφ στ 12-16, μάς

λέγει, πως ο ίδιος ο Ιησούς αμέσως

τούς προσεφώνησε και τους δώδεκα με

το όνομα τους και μάλιστα  τον καθένα

χωριστά: «και Ιούδαν Ιακώβου και Ιού-
δαν  Ίσκαριώτην.»
Στον Ιούδα, εκ των

υστέρων τού προσά-

πτεται  ακόμα το

ίδιον του φιλάργυ-

ρου και του ευάλω-

του ατόμου  προς

κάθε ιδιοτελή πρό-

σκληση. 

Αλλά σε αυτόν τον

Ιούδα,  που αργό-

τερα και εκ των

υστέρων κατακρί-

νουν,   ο Ιησούς  είχε

αναθέσει  και εμπι-

στευτεί  το λεπτό

έργο   της διαχείρισης του ταμείου της

ομάδας.  Και μάλιστα με τα χρήματα

για τους φτωχούς.

Επ’ αυτού ο Ιωάννης  και αυτός εκ των

υστέρων και μετά την προδοσία γράφει

ότι ο Ιούδας  «εβάσταξε τα βαλλό-
μενα»  (Ιω.  ιβ 6)

Αυτό το αναφέρει  τότε που η Μαρία

του Λαζάρου «λίτραν μύρου νάρδου πι-
στικής (ανοθεύτου) πολυτίμου ήλειψε
τους πόδας του Ιησού και εξεμαξεν
τοις θριξίν αυτής τους πόδας.» Τότε ο

Ιούδας είχε διαμαρτυρηθεί για την δα-

πάνη  της αγοράς και την  άσκοπη

χρήση του αρώματος, ενώ με τα χρή-

ματα αυτά θα είχαν βοηθηθεί αρκετοί

φτωχοί. Και τότε ο Ιωάννης εκ των

υστέρων έγραψε, ότι ο Ιούδας  διαμαρ-

τυρήθηκε γιατί ως ταμίας ήθελε προφα-

νώς να οικειοποιηθεί τα χρήματα αυτά

όπως κατά λέξη δηλώνεται με το «τα
βαλλόμενα εβάσταζεν».  Καλά, ερωτά

κανείς αφού ήξεραν όπως λένε  τι μέ-

ρους του λόγου ήταν ο Ιούδας, για τού

άφηναν το ταμείο; 

Αλλά αυτό μού θυμίζει εκείνο που πο-

λιτικά βιώνομε και σήμερα, το ότι

«δρυός πεσούσης πάσα γυνή ξυλεύε-

ται». 
Βέβαια και στο τραπέζι του Μυστικού

Δείπνου ο Ιησούς,  αφού  πάλι τονίζει

ότι με επιμέλεια επέλεξε τους δώδεκα

μαθητές του, δηλώνει ότι εν τούτοις εν

γνώσει του άφησε να παρεισφρύσει  ο

Ιούδας.

«Εγώ οίδα ούς εξελεξαμην, αλλά ίνα η
γραφή πληρωθεί ο τρώγων μετ’  εμού
τον άρτον   επήρεν επ’  εμέ την πτέρ-
ναν αυτού». 
«Κύριε τίς εστίν;» ερωτά  ο  Πέτρος.

Και ο Ιησούς: «Εκείνος εστίν ώ εγώ
βάψας το ψωμίον επιδώσω και εμβά-
ψας το ψωμίον  δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος
Ισκαριώτη». «Μήπως εγώ ειμί ραββί;»
ερωτά ο Ιούδας. 

Λέγει αυτώ «Σύ είπας».   (Ματθ. κστ 21-

29). 

Από όλο το παραπάνω κείμενο κατα-

φαίνεται, ότι η προδοσία ήταν προφα-

νώς προδιαγεγραμμένη εκ των άνωθεν

και βάσει  σχεδίου. 

Ο Λουκάς στο κβ΄2,6 και ο Ματθαίος

στο  κστ’ 5 πάλι, γράφουν πως επειδή

οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι από φόβο

λόγω της αγάπης του πλήθους που  πε-

ριέβαλε τον Ιησού, δεν τολμούσαν να

τον συλλάβουν καταμεσήμερα, γι’ αυτό

και επιστράτευσαν τον Ιούδα, ο οποίος

ανήκε και στην ομάδα τους, και του

έδωσαν τα τριάκοντα αργύρια   για να

τους υποδείξει την κατάλληλη στιγμή

για την σύλληψη του Ιησού.

Αλλά ο  Ιούδας αν ήθελε  πραγματικά

“να πουλήσει” τον Ιησού θα συμβιβαζό-

ταν με το εξευτελιστικό ποσό των

τριάντα αργυρίων ή  μήπως από σκο-

πού αποδέχτηκε  την προδοσία για να

διαπιστώσει απλά την  όποια εξουσία ή

και  θεϊκή του Ιησού; 

Τα αναπάντητα ερωτήματα πέφτουν το

ένα μετά το άλλο. 

Μα ο  Ιησούς τουλάχιστον όσο ζούσε

στη Γαλιλαία δεν έπαιρνε καμιά προφύ-

λαξη, γι΄αυτό άλλωστε και πάντοτε

κατά το κείμενο την  είχε επιλέξει ως

ασφαλέστερη  για να ζήσει. 

Ο Ιησούς  άφηνε τον Ιούδα να κινείται

κατά το θεϊκό σχέδιο, όπως δογματικά

δηλώνεται παρότι είχε οσμιστεί τον κίν-

δυνο που τον πλησίαζε. 

Στον κήπο της Γεσθημανής, εκείνη τη

στιγμή της σύλληψης ο  Ιησούς μονα-

χός του προσευχόταν.  

«Και λέγει τοις μαθηταίς του: καθίσατε
ώδε έως προσεύξωμαι». Και απομακρύ-

νεται μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο.

Πιο πέρα τους εγκαταλείπει και αυτούς

λέγοντας: «Μείνατε ώδε και γρηγο-
ρείτε». Δηλαδή εγώ πηγαίνω να προ-

σευχηθώ, εσείς δε να με περιμένετε

ξύπνιοι.  Σε λίγο ξαναγυρίζει και τους

βρίσκει όλους να κοιμούνται. Τους ξυ-

πνάει και ξαναφεύγει για προσευχή.

Ξαναγυρίζει και πάλι αυτοί κοιμούνται.

Τρείς φορές το ίδιο σκηνικό.  «Καλά,
τους λέγει, ούτε μια ώρα δεν μπορέ-
σατε να με περιμένετε να γυρίσω». 
Ο Ιησούς  την ύστατη στιγμή της τρα-

γικότητας βίωσε την απόλυτη μοναξιά

και εγκατάλειψή του. Σύμφωνα  το

ευαγγέλιο του Μάρκου τους ξυπνάει:

«Εγείρεσθε, υπάγομεν. Ο παραδι-

δούς με ήγγικεν». Καταφθάνει ο

όχλος  ο πολύς, αυτός ο όχλος που

τον είχε αγαπήσει, τώρα με μαχαί-

ρια και ξύλα που τους έχουν βάλει

στα χέρια οι Γραμματείς και οι  Αρ-

χιερείς.  Ο Ιούδας πρωτοστατεί:

«Ελθών όν άν φιλήσω, αυτός εστί.
Κρατήσατε αυτόν και απάγετε
ασφαλώς». «Και ελθών αυτώ λέγει:
Χαίρε Ραββί και κατεφίλησεν
αυτόν». Οι μαθητές του Ιησού είναι

οπλισμένοι με μαχαίρια, αλλά  δεν

αντιδρούν. Ο Πέτρος αντιδρά χα-

λαρά. Δεν χτυπά τον προδότη ,ούτε

κάν τον ηθικό αυτουργό, αλλά κόβει το

αυτί ενός ασήμαντου δούλου. Αργό-

τερα αρνείται τρείς φορές τον μεγάλο

του δάσκαλο.  

Ο Ιησούς μένει ανυπεράσπιστος στα

χέρια των βιαστών του. Δεν θέλω ούτε

να  σκέφτομαι αυτή τη σκηνή. 

Οι Ιούδας  μετανοιώνει.  Πετάει κατά-

μουτρα τα τριάκοντα αργύρια στους

αρχιερείς, «και απελθών απήγξατο»,
διαβάζομε στο Ευαγγέλια. Στις Πράξεις

των Αποστόλων, ο Λουκάς συνεχίζει

την αποστροφή του Ούτε την μετάνοια

δεν χαρίζει στον Ιούδα. 

Στην όλη ιστορία  ο όντως ανόσιος

Ιούδας και οι άλλοι μαθητές δίνουν τη

δική τους παρουσία στ δική σας κρίση .

ο καθένας εχει καταγράψει τις ευθύνες

του. Αλλά ο Ιησούς, αγέρωχος όπως

πάντα και καλοσυνάτος  από την αρχή

έως το τέλος, μέσα στην μοναξιά του

βιώνει τον γολγοθά του και γίνεται

σύμβολο  και παράδειγμα αγωνιστικό,

φιλοσοφικό και αλληγορικό. Αλλά με

τον Ιησού περισσότερα στο επόμενο

άρθρο.

γιάννης κορναράκης του μάνθου. 

Ιούδας ο Ισκαριώτης  και Ιησούς 

ο Ναζωραίος, σε ιστορική αναζήτηση 
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Έσωσαν τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες!!

Έκθεση βόμβα αποκαλύπτει η Handelsblatt αναφορικά με

τα χρήματα των μνημονίων . Η γερμανική εφημερίδα Han-

delsblatt, επικαλούμενη έρευνα της σχολής μάνατζμεντ και

τεχνολογίας στο Βερολίνο, τονίζει ότι τα χρήματα από τα

μνημόνια έσωσαν τις τράπεζες και όχι την Ελλάδα, υπο-

γραμμίζοντας ότι λιγότερο από το 5% των δανείων, ύψους

220 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δόθηκαν για τη σωτηρία

της Ελλάδας στα πέντε πρώτα χρόνια των μνημονίων, κα-

τέληξαν στον ελληνικό προϋπολογισμό.

Τα υπόλοιπα πήγαν στη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπε-

ζών, σύμφωνα με 24σέλιδη έρευνα της «Ευρωπαϊκής Σχο-

λής Μάνατζμεντ και Τεχνολογίας» (ESMT) του Βερολίνου,

η οποία δημοσιεύεται, κατ΄αποκλειστικότητα, από την έγ-

κυρη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.

Το 95% των μνημονιακών δανείων διατέθηκαν για να σω-

θούν ευρωπαϊκές τράπεζες και μάλιστα σε βάρος του συ-

νόλου

«Η έρευνα αποδεικνύει ότι η Ευρώπη και το ΔΝΤ έσωσαν

τα περασμένα χρόνια κυρίως τις τράπεζες και άλλους

ιδιώτες πιστωτές».

«Με τα πακέτα βοήθειας σώθηκαν κυρίως ευρωπαϊκές τρά-
πεζες» δηλώνει στην Handelsblatt ο διευθυντής της ESMT,

Γιοργκ Ρόχολ, ο οποίος συμμετέχει και στο γνωμοδοτικό

συμβούλιο του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την έρευνα, 86,9 δισ. ευρώ πήγαν στην εξό-

φληση παλαιών χρεών, 52,3 δισ. για εξόφληση τόκων και

37,3 δισ. για την επανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών

τραπεζών.

Η «Ευρωπαϊκή Σχολής Μάνατζμεντ και Τεχνολογίας»

(ESMT) του Βερολίνου προσκομίζει για πρώτη φορά στην

24σέλιδη έρευνα ένα λεπτομερή υπολογισμό: Οι οικονο-

μολόγοι της ανέλυσαν κάθε ένα δάνειο ξεχωριστά επί

εβδομάδες για να διαπιστώσουν πού πήγαν τα λεφτά. Το

συμπέρασμα είναι αποκαλυπτικό: μόνο 9,7 δισ., δηλαδή λι-

γότερο από το 5% μπήκαν στον ελληνικό προϋπολογισμό

και επομένως ήταν προς όφελος των πολιτών. Το μεγαλύ-

τερο μέρος χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση πα-

λαιών οφειλών και την πληρωμή των τόκων.

«Πρόκειται για κάτι που υπέθεταν όλοι αλλά το γνώριζαν
λίγοι και επιβεβαιώνεται τώρα από την εν λόγω έρευνα:
Εδώ και έξι χρόνια η Ευρώπη προσπαθεί μάταια να τερμα-
τίσει την κρίση στην Ελλάδα με δάνεια και απαιτεί συνεχώς
σκληρότερα μέτρα και μεταρρυθμίσεις. H αιτία της αποτυ-
χίας βρίσκεται όμως προφανώς λιγότερο στην πλευρά της
ελληνικής κυβέρνησης και περισσότερο στο σχεδιασμό
των προγραμμάτων βοήθειας».

Οπως σημειώνει η εφημερίδα, οι υπολογισμοί αυτοί εγεί-

ρουν αμφιβολίες για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων

βοήθειας, αφού με τα δάνεια εξυπηρετήθηκαν χρέη, αν και

η Ελλάδα είναι από το 2010 ντε φάκτο χρεοκοπημένη.

Ιδίως η σωτηρία των ελληνικών τραπεζών αποδείχθηκε

καταστροφική για τους φορολογούμενους. Συνολικά, διο-

χετεύθηκαν από τα δύο πακέτα βοήθειας 37,2 δισ. ευρώ

στις ελληνικές τράπεζες. Η βοήθεια όμως αυτή εκμηδενί-

σθηκε εν τω μεταξύ πλήρως, αφού από την ανακεφαλαι-

οποίηση του 2013 έχασαν σχεδόν το 98% της αξίας τους

στο χρηματιστήριο.

«Το κούρεμα του ελληνικού χρέους θα έπρεπε να ήταν πιο

σκόπιμο, είναι ήδη στην αρχή των προγραμμάτων βοήθειας

το 2010» τονίζει ο Γιόργκ Ρόχολ και προσθέτει: «Θα

έπρεπε βέβαια η γερμανική κυβέρνηση να είχε στηρίξει πι-

θανόν τις γερμανικές τράπεζες με κρατική ενίσχυση, αλλά

θα είχε γίνει σαφές τουλάχιστον που πάνε τα λεφτά».

Ο διευθυντής της ESMT σημειώνει με έμφαση ότι «πολλές
διαμάχες μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας θα είχαν έτσι απο-
φευχθεί και το κόστος για τους Γερμανούς φορολογούμε-
νους θα ήταν μικρότερο».

http://www.iapopsi.gr

σ.σ. Βέβαια δεν ανακάλυψαν ξαφνικά την πυρίτιδα. Απλά κά-

ποιοι αποφάσισαν να ανοίξουν στόματα, γιατί αυτό είναι γνω-

στό και χιλιοειπωμένο, όπως και από εμάς, αλλά απλά τους

χαρακτηρίζουν “αντιευρωπαϊστές, αντιμνημονιακούς κ.α.

Και προφανώς ανοίγουν στόματα γιατί “η φωτιά” αρχίζει

σιγά σιγά και γλύφει την πόρτα τους (Γαλλία, Ιταλία)...

Φωνάζουμε χρόνια για την “άκρως εμπιστευτική” έκθεση

της Κομισιον, για τα 18,6 τρισεκατομμύρια τοξικά περιου-

σιακά στοιχεία των ευρωπαϊκών Τραπεζών εν τω συνόλω

τους, που είδε το φως της δημοσιότητας για μία ημέρα σε

ηλεκτρονικό μέσο του εξωτερικού και “κατέβηκε”, άμεσα,

θάφτηκε και όσες ερωτήσεις κι αν έχουμε κάνει, και σε

βουλευτές το ...προσπερνούν...

H Ελλάδα πριν από 69 χρόνια,

σαν σήμερα... 

Το 1947, ο Πωλ Πόρτερ, επικεφαλής της Επιτροπής για την

Αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα, επισκέφθηκε τη χώρα

προκειμένου να υποβάλει τα συμπεράσματά του.

Διαβάστε να δείτε ποιοι και πώς μας κυβερνούν όλα αυτά

τα χρόνια... και θυμώστε, γιατί εμείς τους ψηφίζουμε.

Γράφει μεταξύ άλλων ο Πωλ Πόρτερ:

«Απ’ ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω, η ελληνική κυβέρνηση

δεν έχει καμιάν άλλη πολιτική πρακτική από το να εκλιπα-

ρεί για ξένη βοήθεια ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία

απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος. […]

στόχος της είναι να χρησιμοποιήσει την ξένη βοήθεια ως

μέσο για τη διαιώνιση των προνομίων μίας μικρής κλίκας

εμπόρων και τραπεζιτών, οι οποίοι αποτελούν την αόρατη

εξουσία στην Ελλάδα.

Η κλίκα αυτή είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει με κάθε

μέσο τα οικονομικά της συμφέροντα και δεν ενδιαφέρεται

καθόλου για το τι μπορεί να στοιχίσει αυτό στην οικονομία

της χώρας. Τα μέλη αυτής της κλίκας επιθυμούν να διατη-

ρήσουν άθικτο ένα φορολογικό σύστημα που τους ευνοεί,

με αληθινά σκανδαλώδη τρόπο.

Αντιτίθενται στον έλεγχο συναλλάγματος, γιατί αυτό θα

τους εμποδίσει να εξάγουν τα κέρδη τους στις τράπεζες

του Καΐρου και της Αργεντινής. Δεν διανοήθηκαν ποτέ να

επενδύσουν τα κέρδη τους στη δική τους χώρα για να

βοηθήσουν στην αναστήλωση της εθνικής οικονομίας.

[...] Τα συμφέροντα των εφοπλιστών προστατεύονται επί-

σης με σκανδαλώδη τρόπο. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία

ανθεί στην εποχή μας και οι εφοπλιστές κερδίζουν τερά-

στια ποσά, αλλά το χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος δεν

απο-κομίζει κανένα όφελος απ’ αυτό. Οι μισθοί των ναυτι-

κών γυρίζουν στην Ελλάδα, αλλά οι εφοπλιστές ασφαλί-

ζουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις ξένες

χώρες.

[...] Εδώ δεν υφίσταται κράτος σύμφωνα με τα δυτικά πρό-

τυπα. Αντ΄ αυτού υπάρχει μια χαλαρή ιεραρχία ατομιστών

πολιτικών, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από

άλλους, που είναι τόσο απασχολημένοι με τον προσωπικό

τους αγώνα για εξουσία, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να

αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμη κι αν υποθέσουμε

ότι είχαν την ικανότητα.                                 www.ithesis.gr

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Η μουσική ήταν συνυφασμένη με το ελληνικό γένος

μέσα από τους θεούς και τις τις Μούσες του και αποτε-

λούσε τον ακρογωνιαίο λίθο τoυ πολιτισμού του!!!

Η διδασκαλία της Μουσικής ήταν το πρώτο και σπου-

δαιότερο μάθημα, στην παλλόμενη ελληνική καρδιά της

Αρκαδίας για να συνεχιστεί στο Φορωνικό Άργος, στην

ένδοξη Σπάρτη, αλλά και στην Αθήνα του Σόλωνα.

Η μουσική διαδρομή των Ελλήνων αρχίζει από τους

θεούς τους και φθάνει στον Πυθαγόρα, που την θεω-

ρούσε μια από τις τέσσερες  επιστήμες.

Η σύνδεση των Ελλήνων σε κάθε εκδήλωση της ζωής

τους, χαράς, λύπης, ειρήνης ή πολέμου γινόταν μέσα

από τη μουσική!

Eκτός από την ψυχαγωγία, η μουσική προσέφερε ισορ-

ροπία και αρμονία στη σκέψη και στη συμπεριφορά των

Ελλήνων, ενώ στα παιδιά ήταν δημιουργία σωστής αι-

σθητικής καλλιέργειας, αγωγής, ήθους και διαμόρφωνε

τους χαρακτήρες  τους.

Ήταν απαραίτητη σε όλα τα ιερά ελληνικά δρώμενα και

πολλές φορές έπαιρνε τη μορφή επίσημων μουσικών

αγώνων.

Μορφωμένος άνθρωπος εθεωρείτο μόνο όποιος είχε

μουσική παιδεία και λεγόταν “μου-

σικός ανήρ”!

Η δύναμη της μουσικής επισημάν-

θηκε από τον Πλάτωνα και τον

Αριστοτέλη για την ψυχοσωμα-

τική επίδρασή της στους ανθρώ-

πους, αλλά και σε κάθε ένζωο ον!

Ο Δάμωνας που ήταν δάσκαλος του Σωκράτη και του

Περικλή, υποστήριζε ότι η μουσική μπορεί να αντικατο-

πτρίζει τις ψυχικές κινήσεις μας, απενεργοποιώντας τα

πάθη και τις αδυναμίες, χαρίζοντας θεραπευτική ενέρ-

γεια στην ψυχή μας.

Κάποιοι Έλληνες σήμερα, εγκαταλελειμμένοι στην τύχη

τους από τους κυβερνώντες τους, με δική τους πρωτο-

βουλία, αλλά και με δικά τους έξοδα, κόπο, επιμονή,

υπομονή και πολύ ιδρώτα δημιουργούν μέσα από τοπι-

κές κοινωνίες χορωδίες και χορωδιακά φεστιβάλ.

Ένα από αυτά τα φεστιβάλ έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο

Μare Nostrum στη Βραυρώνα, το Σάββατο 16 Απριλίου

2016, στις 7 μ.μ. με τη συμμετοχή των χορωδιών:

1) Μικτή Δημοτική Περάματος 

2) Μικτή Ωδείου KODALY 

3) Mικτή Κερκυραϊκή Λαρίσσης

4) Mικτή Σπάτων – Αρτέμιδος

Υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλ-

λόγου “Προφήτης Ηλίας – Αγ. Παρασκευή” ΒΕΝΙΑΣ.

Στη χορωδία  της Mικτής Σπάτων – Αρτέμιδος, μαέ-

στρος ήταν ο κ. Χρήστος Πάντας με τη συμμετοχή πολ-

λών καλλιτεχνών, καθώς και του αυτοδίδακτου γνώστη

της κατασκευής μουσικών οργάνων κ. Ανδρέα Γιαννά-

του.

Αυτή η προσπάθεια αποτελεί διαιώνιση του χρησμού

της Πυθίας για την Ελλάδα, που την παρομοίασε με

“ασκό κλιδωνιζόμενο και μηδεπόποτε βυθιζόμενο”,

αφού τα γνήσια παιδιά της Ελλάδας πολεμάνε με

σκοπό την αναζωογόνηση του ελληνικού πολιτισμού,

που μέσα απ’ αυτόν η Ελλάδα μεγαλούργησε και μόνο

απ’ αυτόν θα σωθεί!

Ένα μεγάλο ΕΥΓΕ, είναι λίγο γι’ αυτούς τους αγωνι-

στές!!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

2ο Χορωδιακό Φεστιβάλ “Πολυφωνία”
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK

4 Είμαστε μια χώρα που δεν έχει ασθενοφόρα αλλά ξοδεύει 100.000

ευρώ για να έρθει από το Ισραήλ ένα φως που άναψε με αναπτήρα. 

Δύο πράγματα δεν μπορώ να κατανοήσω. Το άπειρο του σύμπαντος και

πώς ο καπνός του τσιγάρου πηγαίνει πάντα προς τον αντικαπνιστή της

παρέας!

Ανατροπή στη χρήση των ηλε-

κτρονικών υπολογιστών όπως τη

γνωρίζαμε έως σήμερα, φέρ-

νουν οι νέες πατέντες που κατέ-

θεσαν στις ΗΠΑ η Microsoft και η

Apple.

Πάει η εποχή που τα αξεσουάρ

που φοράγαμε ήταν απλά διακο-

σμητικά στολίδια. Τώρα το βρα-

χιόλι μας θα μπορεί να μετράει

τον σφυγμό μας, τα γυαλιά μας

θα μας συνδέουν με το internet,

ενώ τα δαχτυλίδια μας θα ελέγ-

χουν ηλεκτρονικές συσκευές. 

Κι όμως, αντί για δαχτυλίδι αρα-

βώνων, μην ξαφνιαστείτε αν σας

χαρίζει το νέο “έξυπνο” δαχτυ-

λίδι που σκοπό έχει να αντικατα-

στήσει το γνωστό σε όλους μας

ποντίκι και εφεξής θα ελέγχεται

από αυτό η λειτουργία των ηλε-

κτρονικών υπολογιστών και

άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Η κατάθεση της εν λόγω πατέν-

τας είναι η τελευταία μιας σει-

ράς αιτήσεων κατοχύρωσης

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από

τη Microsoft που σχετίζονται με

ένα «έξυπνο» δαχτυλίδι, όπως

αναφέρει σε σχετικό άρθρο το

περιοδικό Newsweek.

Σύμφωνα με τα σχέδια που διέρ-

ρευσαν, το δαχτυλίδι χρησιμο-

ποιεί «έξυπνους αισθητήρες

κάμψης και γυροσκόπια για την

ανίχνευση της θέσης και στάσης

του χεριού. Αυτό σημαίνει ότι το

χαρακτηριστικό κλικ το ποντι-

κιού πρόκειται να αντικαταστα-

θεί από το χτύπημα του

δαχτύλου σε οποιαδήποτε επι-

φάνεια.

Η τεχνολογία θα μπορούσε δυ-

νητικά να χρησιμοποιηθεί σε

συνδυασμό με άλλες φορητές

συσκευές, όπως τα smartglasses

εικονικής πραγματικότητας.

Μια ανάλογη αίτηση για κατοχύ-

ρωση πατέντας που κατατέθηκε

το 2015 αποκάλυψε ότι η εται-

ρεία Apple σχεδιάζει ανάλογο

«έξυπνο» δαχτυλίδι με αισθητή-

ρες κίνησης, μικρόφωνο, οθόνη

αφής και κάμερες.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι

τώρα τι στυλ θα έχει το δαχτυ-

λίδι αυτό, αν θα κυκλοφορήσει

σε διαφορετικά σχέδια ή αν θα

έχει αντρικό και γυναικείο. 
Πηγή: newsbomb.gr

Είναι πολύ όμορφο να μεταδί-

δεις γνώσεις σε ανθρώπους.

Είναι όμως ακόμα πιο σημαν-

τικό και συνάμα έντονο σαν

συναίσθημα να διδάσκεις

άτομα με ειδικές ανάγκες, επι-

τρέποντάς τους να ζήσουν με

νέους πιο διευρυμένους ορί-

ζοντες.

Ο μόνιμος προσανατολισμός

στην ευημερία του άλλου, δη-

λαδή, ο αλτρουισμός, καθοδη-

γεί τους «Έλληνες

Κενταύρους» στη συγκρότηση

ενός ειδικού εκπαιδευτικού

προγράμματος αφιερωμένο σε

τυφλούς μαθητές προς διευκό-

λυνσή τους να μυηθούν στην

Ενστικτώδη Τοξοβολία και

στην Φυσική Ιππική ώστε να

απολαύσουν τα σημαντικά

οφέλη και των δύο αυτών «μο-

νοπατιών». Μετά από μία δε-

καετή αδιάπτωτη λειτουργία,

οι «Έλληνες Κένταυροι» δημι-

ουργούν ένα εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για τυφλούς Συ-

νανθρώπους, τόσο στην Ενστι-

κτώδη Τοξοβολία όσο και στη

Φυσική Ιππική.  

Μια ειδική εκπαιδευτική ημε-

ρίδα Φυσικής Ιππικής προσε-

φέρθη στους τυφλούς μαθητές

ώστε να αντιληφθούν το

‘σχήμα» και τη «φύση» του

Ίππου, ακολουθώντας μία ει-

δική εκπαιδευτική διδασκαλία

βασισμένη στην αφή. 

Και τα δύο αυτά δύσκολα εγ-

χειρήματα (λόγω των κινδύ-

νων που εγκυμονούν)

επιχειρούνται με μεγάλη προ-

σοχή στο Παράρτημα των «Ελ-

λήνων Κενταύρων

Καλαμάτας» από τον επικεφα-

λής του Αθανάσιο Ψωρομύτη

υπό την επίβλεψη του Αρχη-

γού των «Ελλήνων Κενταύ-

ρων» Δημητρίου Π. Χρήστου

(Αρπάλυκου). 

Αυτό το ειδικό εκπαιδευτικό

πρόγραμμα για τυφλούς μαθη-

τές εφαρμόζεται για πρώτη

φορά στην Ελλάδα (και, ίσως,

παγκοσμίως) ευχόμενοι σύν-

τομα να αναδείχθούν ικανοί

τυφλοί Τοξότες και Εφιπποτο-

ξότες, κυρίως, ευτυχείς Συναν-

θρώποι.

Δαχτυλίδι αντί για mouse στο εξής

Τυφλοί ιππείς και τοξότες
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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 . . . Από το Σικάγο έως την
Καισαριανή και μέχρι
το μέλλον…

Από τον Μάη του 1886, στο Σικάγο, την πρώτη Πρω-

τομαγιά στην Ελλάδα (Αθήνα – 1893), τον ματω-

μένο Μάη (Θεσσαλονίκη - 1936), την Πρωτομαγιά

του 1944 στην Καισαριανή μέχρι το μέλλον... Γιατί

η Ιστορία δεν τελείωσε. 

Το μέλλον των ανθρώπων δεν είναι καταδικασμένο

στη βαρβαρότητα.
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Έξι χρόνια είναι πολλά. Από το 2010

μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα διεξάγε-

ται ένα παγκόσμιο πείραμα υποδούλω-

σης και κατάκτησης της χώρας, χωρίς

στρατιωτικά μέσα. Χωρίς να πέσει

ούτε μία σφαίρα. Επιχειρείται με πρό-

σχημα και πολιορκητικό κριό το δημό-

σιο χρέος, η πλήρης μετατροπή της σε

αποικία, σε δουλοπαροικία του χρέ-

ους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολι-

τών βιώνει στο πετσί της, τον οικονο-

μικό αφανισμό, την εργασιακή έρημο,

την υφαρπαγή της ατομικής ιδιοκτη-

σίας και της αγροτικής γης, το ξεπού-

λημα της δημόσιας περιουσίας, την

ανυπαρξία της δικαιοσύνης, την εξά-

λειψη των αγαθών της δημόσιας

υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης,

της δημόσιας παιδείας και του εκμαυ-

λισμού της, την πολιτιστική αποχαύ-

νωση, την διαχρονική καταστροφή της

διατροφικής επάρκειας, τη διάλυση

των δομών της εθνικής μας άμυνας

και την χρεοκοπία των Τοπικών Αυτο-

διοικήσεων.

Ο λαός μας αντέδρασε. Το εν πολλοίς

αυθόρμητο κίνημα των πλατειών του

2011-’12, έδωσε τα πρώτα δείγματα

γραφής μιας παλλαϊκής κινητοποί-

ησης και διαμαρτυρίας, χωρίς πλήρη

συνείδηση του τι καλούνταν να υπερα-

σπίσει. Και γι’ αυτό φρόντισαν όσοι

σήμερα βρίσκονται στις θέσεις εξου-

σίας, και ολοκληρώνουν με τον χειρό-

τερο τρόπο την παράδοση ολόκληρης

της χώρας στους επικυρίαρχους.

Τα ψέμματα όμως τέλειωσαν. Σήμερα

είναι σε όλους σαφές, ότι δεν διακυ-

βεύεται απλά και μόνο η εργασία, η

μείωση μισθών και συντάξεων. Δεν

αρκεί η απλή διαμαρτυρία για τις πολι-

τικές των μνημονίων και της λιτότη-

τας. Διακυβεύεται η ίδια η υπόσταση

της χώρας, η επιβίωση του ίδιου του

λαού, η σωτηρία της πατρίδας.

Στις 14 και 15 Μαΐου, το ΕΠΑΜ καλεί

σε κάθε πλατεία πόλης ή χωριού σε

όλη τη χώρα σε παλλαϊκή κινητοποί-

ηση με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγ-

ματος στην Αθήνα, για την ανατροπή

του καθεστώτος κατοχής στην Ελ-

λάδα και συνέχιση μέχρι την τελική

Νίκη. Ή αυτοί, ή Εμείς! Παλεύουμε

ενάντια στο καθεστώς κατοχής που

επιβλήθηκε από τους ξένους δανει-

στές, με την αρωγή, τον δωσιλογισμό

και την υποτέλεια όλου του πολιτικού

προσωπικού, ανεξαρτήτως ιδεολο-

γίας.

Το ΕΠΑΜ καλεί τους νέους, τους εργα-

ζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

και τους ανέργους, τους συνταξιού-

χους, του ελεύθερους επαγγελματίες

και τους αυτοαπασχολούμενους, τους

εργάτες της γης και τους κτηνοτρό-

φους, τον επιστημονικό κόσμο, τους

ανθρώπους των γραμμάτων και των τε-

χνών, να κατέβουν στο Σύνταγμα και να

διεκδικήσουν τα κλειδιά της χώρας από

την ντόπια φαυλοκρατία και τα ξένα

αφεντικά της.

Καλεί για παλλαϊκό μαζικό ξεσηκωμό,

με άξονα την κοινωνική χειραφέτηση,

διεκδικώντας την λαϊκή κυριαρχία και

εθνική ανεξαρτησία, την εγκαθίδρυση

μιας πραγματικής δημοκρατίας στον

τόπο μας.

Στις 14 και 15 Μαΐου του 2016, διεκδι-

κούμε πίσω την πατρίδα που εξολο-

θρεύουν, υπερασπιζόμαστε την

αξιοσύνη όσων πάλεψαν με την ζωή

τους στους αγώνες για δημοκρατία

και λευτεριά, αναλαμβάνουμε την ευ-

θύνη να παραλάβουν οι επόμενες γε-

νιές, το μέλλον που δικαιούνται.

Θέλουμε εμείς ελεύθερη πατρίδα και

πανανθρώπινη την λευτεριά.

Το ΕΠΑΜ παίρνει την πρωτοβουλία για

τον μεγάλο ξεσηκωμό

Σάββατο, 14 Μαΐου, ΞΕΚΙΝΑΜΕ…

Κυριακή, 15 Μαΐου, ενώνουμε τις δυ-

νάμεις μας με το πανευρωπαϊκό συλ-

λαλητήριο

Δευτέρα, 16 Μαΐου έως…. ΣΥΝΕΧΙ-

ΖΟΥΜΕ μέχρι την δικαίωση

Δεν θα φύγουμε μέχρι να φύγουν.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ και σε κάθε

πλατεία της χώρας

ΣΤΙΣ 14 ΚΑΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2016

Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ.

ΕΠΑΜ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Έξι χρόνια είναι πολλά. Διεκδικούμε πίσω την πατρίδα που εξολοθρεύουν...

Αναστορούμαι… τα παλιά…
Το Οχυρό ανήκει 
στους Αρχαίους Έλληνες
όχι στους Γερμανούς…

Μεγάλη προβολή γίνεται για τα γερμανικά οχυρωματικά

έργα στο λόφο του Οχυρού της Ραφήνας. 

Σας πληροφορούμε ότι σε όλη την έκταση του Οχυρού

υπάρχουν αξιόλογα ευρήματα του Αρχαίου Ελληνικού Πο-

λιτισμού. Είναι ασέβεια προς τους αρχαίους Έλληνες να

προβάλλουμε τις γερμανικές εγκαταστάσεις και να αγνο-

ούμε τα θαυμαστά έργα τους  τα οποία υπάρχουν χιλιάδες

χρόνια πριν.

Αποδείχτηκε ότι οι Γερμανοί όταν κατασκεύαζαν τα οχυ-

ρωματικά τους έργα κατέστρεψαν κτίσματα των αρχαίων

Ελλήνων. Για παράδειγμα, το κτίσμα που χρησιμοποιούσαν

ως στάβλο αλόγων είναι ρωμαϊκής περιόδου (κατά τους αρ-

χαιολόγους) και ίσως παλαιότερης εποχής.

Θα πρέπει να αναδειχτούν πρωτίστως τα αρχαία ευρήματα

τα οποία είναι ασύγκριτα πιο σημαντικά από τα  «ΒΛΗ-

ΜΑΤΑ» των 150 χιλιοστών. Δεν συγκρίνονται  τα δύο με-

γέθη· ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με τα γερμανικά κα-

ταφύγια…. Αν τα αναγάγουμε σε ισχύ ανέμου, τότε τα

καταφύγια των Γερμανών έχουν την ισχύ της ανάσας ενός

νεογέννητου βρέφους και τα ευρήματα του αρχαίου ελλη-

νικού πολιτισμού την ισχύ του ανέμου ενός τυφώνα…

Ρωμαϊκό κτίσμα που χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμα-
νούς ως στάβλος αλόγων.

Λαξευμένος ογκόλιθος, ένας από τους εκατοντάδες που
συγκροτούσαν το οχυρωματικό τείχος του προϊστορικού
οχυρού.

Δημήτρης Μακρής, Ερευνητής τοπικής ιστορίας

Από το βιβλίο  του: «Το Οχυρό της Ραφήνας, θλιβερές θύμισες της
γερμανικής κατοχής, κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας». Εκδό-

σεις ΕΚΤ&Π www.ektp.gr 
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Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ΕΒΔΟΜΗΣ

που μας παραχωρήσατε συνέντευξη και να ξεκινήσω

από μία γενική ερώτηση.

Κ.Β. Πώς βλέπετε τις εν γένει πολιτικές εξελίξεις
και την οικονομική κατάσταση;
Δ.Κ. Αυτή τη στιγμή, η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται

σε κατάσταση κατάρρευσης. Μεγάλες εταιρείες κλεί-

νουν ή εγκαταλείπουν τη χώρα. Η ζημιά που έχει

υποστεί η χώρα είναι έκτασης συνθηκών πολέμου.

Βιώνουμε ένα πόλεμο οικονομικό, με σοβαρότατες

κοινωνικές επιπτώσεις. π.χ. Σύμφωνα με τους για-

τρούς, τα τελευταία 5 χρόνια, βιώνουμε ένα έντονο

και αυξανόμενο στρες, παρόμοιο με εμπόλεμη κατά-

σταση. 

Ένα δεύτερο, μεταξύ των πολλών ζητημάτων που

έχει οξυνθεί τώρα τελευταία, είναι το εθνικό ζήτημα.

Η χώρα τελεί υπό κατάλυση. Έχει χάσει τη νομική της

υπόσταση, ουσιαστικά, διεθνώς κι έχει μετατραπεί σ’

ένα «οικόπεδο» το οποίο μεταχειρίζονται οι Ευρω-

παίοι, κατά κύριο λόγο οι Γερμανοί, ανάλογα με τα

συμφέροντά τους. Δεν υπάρχει ουσιαστικά Κυβέρ-

νηση, δεν υπάρχει κοινοβούλιο. Η χώρα είναι τελείως

ανοχύρωτη και δεν εννοώ μόνο αμυντικά, αλλά και

θεσμικά, είναι ανοχύρωτη από κάθε κοινωνική και οι-

κονομική άποψη. Γι’ αυτό και βλέπουμε αυτή τη

στιγμή να συμβαίνει το χειρότερο που μπορούμε να

φανταστούμε. 

Η Κυβέρνηση μας λέει ότι θέληση υπάρχει. Μας δίνει
την ελπίδα πως μόλις γίνει η αξιολόγηση θα μπορέ-
σουμε πλέον να βγούμε απ’ αυτήν την κατάσταση,
να εφαρμόσει το «παράλληλο πρόγραμμα», όπως
έχει υποσχεθεί στο λαό, από το Σεπτέμβρη ήδη, να
αρχίσει σταδιακά η ανάπτυξη κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί, ή είναι μια απατηλή ψευ-
δαίσθηση και μια παρελκυστική πολιτική;
Είναι μια ιστορία, κ. Βενετσάνε που την ακούμε του-

λάχιστον από το 2010. Από το πρώτο μνημόνιο!

«Με την επόμενη αξιολόγηση η κατάσταση θα βελ-

τιωθεί» και τα παρόμοια. Μην ξεχνάμε τον κ. Στουρ-

νάρα, την εποχή εκείνη της συγκυβέρνησης Ν.Δ. –

ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε τον κ. Παπακωνσταντίνου αρ-

χικά, που μας έλεγε ότι από τις αρχές του ’11 θα

μπαίναμε στην ανάπτυξη. Αυτά δεν μπορούν να συμ-

βούν σε μια οικονομία η οποία καταρρέει. Είναι πολύ

απλό. Αυτή τη στιγμή, μ’ αυτή την πολιτική, περάσανε

τα μαύρα ελλείμματα του κράτους, σε ελλείμματα

του οικογενειακού προγραμματισμού. 

Ξεπερνάει το 18% αυτή τη στιγμή το έλλειμμα του

οικογενειακού προγραμματισμού, με όρους διαθέσι-

μου εισοδήματος. Αν τα βάλουμε κάτω με πραγματι-

κούς όρους υποχρεώσεων και πάρουμε για

παράδειγμα μια οικογένεια με 20.000 ετήσιο εισό-

δημα, οι υποχρεώσεις της για να μπορέσει να ζήσει

– σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία – έχουν ανέβει

στις 36.750€. Γιατί δεν είναι μόνο οι καταναλωτικές

δαπάνες – που από μόνες τους είναι 27 χιλιάδες

ευρώ, από 20 που ήταν προ κρίσεως. Εάν σ’ αυτές τις

27 χιλιάδες, για την κάλυψη των καταναλωτικών δα-

πανών, προσθέσεις τις δανειακές υποχρεώσεις της

προς τις τράπεζες, προς την Εφορία, προς το ασφα-

λιστικό σύστημα, φτάνουμε στις 36.750.

Για μια 4μελή οικογένεια;
Όχι. Για ένα ζευγάρι και κάτι «ψηλά». Τα «ψηλά»

είναι τα παιδιά. Έχουμε μια κατάρρευση των γεννή-

σεων κι ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. 

Γι’ αυτούς ο άνθρωπος είναι αντικείμενο χειραγώγη-

σης και εκμετάλλευσης. Δεν έχει καμμία ταυτότητα·

ούτε ιστορική, ούτε εθνική, ούτε ρίζες, ούτε κοινω-

νική ή βιολογική υπόσταση. Γι’ αυτούς, είναι μη ιστο-

ρικό προϊόν ο άνθρωπος. Είναι αντικείμενο

εκμετάλλευσης. 

Θα ήθελα πρώτα να το δούμε από την πλευρά της
Κυβέρνησης. Εάν αυτή η πρόταση βγάζει κάπου.
Λέει ότι μετά την αξιολόγηση, θα γίνει μια ρύθμιση
για το χρέος, θα πάρει τα λεφτά που έχουν συμφω-
νήσει με το μνημόνιο...

Δεν υπάρχει ελπίδα! Γιατί, όταν αφαιρείς πόρους απ’

την οικονομία, για να τα δίνεις στο χρέος, συνεπάγε-

ται ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί. Όσο περισσότερο

κυνηγάς να πετύχεις πρωτογενή δημοσιονομικά πλε-

ονάσματα, χωρίς αναπτυξιακή οικονομική πολιτική,

με ανεργία στα ύψη και συμπίεση του οικογενειακού

εισοδήματος, τόσο περισσότερο θα υποφέρει το νοι-

κοκυριό και η οικονομία στο σύνολό της. Όταν μει-

ώνεται η «πίτα» της οικονομίας κι εσύ προσπαθείς να

πάρεις μεγαλύτερο κομμάτι για να πληρώσεις το

χρέος στους τοκογλύφους, είναι λογικό ότι επιταχύ-

νεις τη συρρίκνωση της οικονομίας. Αυτό συμβαίνει

σήμερα.

Σωστό και κατανοητό. Ποιά είναι λοιπόν, η λύση; Τι
προτείνετε εσείς και το ΕΠΑΜ κ. Καζάκη. 
Η λύση που προτείνουμε είναι να εθνικοποιηθούν οι

πολιτικές της χώρας. Δηλαδή η χώρα ν’ αποκτήσει

ξανά εθνικές πολιτικές. Εθνική νομισματική πολιτική,

εθνική πιστωτική πολιτική, εθνική δημοσιονομική πο-

λιτική, υγείας, παιδείας κλπ. 

Αυτό είναι μια κατάκτηση της οικονομικής επιστήμης

από την εποχή του 19ου αιώνα. Όταν έχεις ν’ αντιμε-

τωπίσεις παγκόσμιες κρίσεις σαν  τη σημερινή, τι κά-

νεις; Εθνικοποιείς τις πολιτικές σου: προσπαθείς ν’

αξιοποιήσεις στο μέγιστο τα δικά σου πλεονεκτήματα

στην οικονομία, με το μέγιστο δυνατό ελευθερίας

που μπορούν να σου δώσουν οι εθνικές σου πολιτι-

κές. Δεν εξαρτάσαι από διεθνείς συγκυρίες και επο-

πτείες.

Υποτίθεται ότι είναι εταίροι και φίλοι και κατέχουν
την τεχνογνωσία, το know how, πως θα βγούμε δηλ.
απ’ αυτή την κρίση, κατά τον λιγότερο οδυνηρό
τρόπο και ασφαλέστερα για το μέλλον. 
Υπάρχει μια διαφορά όμως: Ότι πάμε από το κακό

στο χειρότερο. Τι σημαίνει αξιολόγηση; Παίρνω ένα

μέτρο, κοιτάω τις συνέπειές του και βλέπω αν αυτό

μου αποδίδει ή όχι. Αξιολόγηση δεν είναι, «σου είπα
να κάνεις κάτι και κοιτάω αν το ‘κανες». Πρέπει να

δούμε αν πάει καλύτερα η οικονομία με τα μέτρα που

παίρνω. Αν βοηθάει την οικονομία ή όχι. 

Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι

να δεις πως θ’ αντιμετωπίσεις το δημόσιο χρέος. Το

δημόσιο χρέος, όπως λέει και η Γενική Συνέλευση

του ΟΗΕ, το 1915, είναι στη διακριτική ευχέρεια του

κράτους οφειλέτη. Κανένας οργανισμός, κανένα κρά-

τος δεν μπορεί να του βάλει εμπόδια, ή να του επι-

βάλλει πολιτικές διαχείρισης που ζημιώνουν την

οικονομία και αποσυνθέτουν την κοινωνία. 

Μα εδώ τώρα λένε ότι έχουμε δεσμευτεί με συμβά-
σεις και μνημόνια, έχουμε αποδεχθεί το Αγγλικό Δί-
καιο. 
Το Αγγλικό Δίκαιο είναι εκτελεστέο δίκαιο που προ-

βλέπεται από τη σύμβαση «δανειακής διευκόλυνσης»

(Σ.Δ.Δ.) · που σημαίνει ότι όσο ισχύει η Σ.Δ.Δ., τόσο

ισχύει και το Αγγλικό Δίκαιο. Αν την καταγγήλλεις ως

παράνομη και καταχρηστική, τότε παύει να ισχύει και

Δημήτρης Καζάκης: 
Η χώρα τελεί υπό κατάλυση. Γι’ αυτό, το

ΕΠΑΜ προτείνει να εθνικοποιηθούν 

οι πολιτικές της χώρας

- Αποτινάσεις τις δεσμεύσεις και τις εποπτείες

- Καταγγέλεις τις “Δανειακές διευκολύν-

σεις”. Είναι παράνομες και καταχρηστικές.

- Καταγγέλεις το χρέος ως παράνομο.

- Το κράτος παράγει εισόδημα.

- Το κράτος πρέπει να έχει δικό του νόμισμα. 

Αυτά και άλλα πολύ σημαντικά λεει ο 

πρόεδρος του ΕΠΑΜ, Οικονομολόγος, 

Δημήτρης Καζάκης στην αποκλειστική 

συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΒΔΟΜΗ. 

Την συνέντευξη πήρε ο Κώστας Βενετσάνος



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                     7  ΜΑΪΟΥ  2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

το Αγγλικό Δίκαιο. Γιατί; Ως παράνομη! Γιατί έχει πα-

ραβιαστεί κάθε έννοια εθνικού και διεθνούς δικαίου.

Ακόμη και η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώ-

που» που είναι το προοίμιο της Συνθήκης της Λισα-

βόνας, και επομένως είναι πρωτογενές δίκαιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν καταπατηθεί τα πάντα.

Το δε «επιχείρημα» που χρησιμοποιείται από πλευράς

των «θεσμών», λέει το εξής: Εξαιρείται των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων η Ελλάδα επειδή έχει υπογράψει

τις δανειακές συμβάσεις! Αυτό είναι αυθαίρετος πα-

ραλογισμός. Αυτά συνέβαιναν επί  αποικιοκρατίας.

Δεν μπορούν να συμβαίνουν στη σύγχρονη εποχή,

παρά μόνον, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

όταν έχεις κυβερνήσεις δοσίλογων. 

Από ‘κει και πέρα τι κάνεις; Αξιοποιείς τα προβλεπό-

μενα από το διεθνές δίκαιο. Η πρώτη προϋπόθεση

είναι η εθνική κυριαρχία. Για ν’ αποκατασταθεί το κρά-

τος ως διεθνής προσωπικότητα, με βάση το διεθνές δί-

καιο πρέπει ν’ αποκηρύξουμε το πλαίσιο δεσμεύσεων

και των υποχρεώσεων που έχουν υπογράψει όλες οι

κυβερνήσεις· η παρούσα και οι προηγούμενες και να

καταγγείλλουμε το χρέος ως παράνομο. Γιατί είναι

παράνομο, καταχρηστικό, επονείδιστο και επαχθές. 

Το δεύτερο που έχεις να κάνεις είναι η τήρηση των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον των βασικών. 

Θέλω να θυμίσω κάτι ουσιώδες. Αυτή τη στιγμή
έχουμε δεχθεί επισήμως και επανειλημμένα ότι τε-
λούμε υπό εκβιαστικό καταναγκασμό· ότι τελούμε
υπό επιτροπεία. Πέρυσι τον Ιούλιο το είχε ομολογή-
σει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπ. Εθν. Άμυνας
και άλλοι Υπουργοί από του βήματος της Βουλής,
όλως προσφάτως δε, στην εκπομπή του Χατζηνικο-
λάου ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε επανειλημμένα
ότι πέρυσι το καλοκαίρι «υπέγραψαν μια συμφωνία,
με το πιστόλι στον κρόταφο»! Και μόνο εξ’ αυτού του
λόγου δεν μπορώ να δεχθώ αυτήν τη διαπραγμά-
τευση...
Ούτε και το προϊόν της. Γιατί, όπως συμβαίνει και στο

εθνικό δίκαιο, εάν μια σύμβαση είναι προϊόν εκβια-

σμού, δόλου ή απάτης, τότε αυτή θεωρείται ως μηδέ-

ποτε γενομένη. 

Βεβαίως. Είναι ανυπόστατη.
Το ίδιο συμβαίνει και στο Διεθνές Δίκαιο. Μόνο που το

Δ.Δ. συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση εξαγοράς των

εκπροσώπων ενός κράτους. Κι όταν λέμε «εξαγορά»

δεν εννοούμε μόνο τον χρηματισμό, αλλά και κάθε

υλικό ή άλλο αντίτιμο. Άρα δεν μπορούμε να δεχθούμε

αυτές τις δεσμεύσεις γιατί έχει παραβιαστεί το δίκαιο

των Συνθηκών και εξ’ αυτού του λόγου πρέπει να τις κα-

ταγγείλουμε αξιοποιώντας  όλα τα επιχειρήματα που

υπάρχουν. Αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση για να

μπορέσεις να ξεμπλοκάρεις κεφάλαια για την κοινωνική

και αναπτυξιακή σου πολιτική. 

Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει, μετά ταύτα, μια κυ-

βέρνηση είναι να κοιτάξει το εισόδημα του πληθυσμού.

Γιατί εάν δεν υπάρχει πραγματικό εισόδημα, δεν είναι

δυνατόν να αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία. 

Για να υπάρχει εισόδημα, πρέπει να υπάρχει παρα-
γωγή, όμως. 
Όχι απαραίτητα. Το πρώτο πράγμα που γίνεται, είναι

όπως στον κινητήρα του αυτοκινήτου: Γυρίζεις μίζα

και ρίχνεις καύσιμο. Και «καύσιμο» είναι το εισόδημα,

γιατί αλλιώς δεν μπορεί  να πάρει εμπρός. Με αέρα

δεν λειτουργεί. Για να υπάρχει εισόδημα, πρέπει να

το δώσει κάποιος. Και να το δώσει σε συγκεκριμένα

στρώματα. Το εισόδημα δεν μπορεί να το δώσει ο

ιδιώτης. Πόσες επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο ή

έχουν μεταναστεύσει και πόσες βρίσκονται στα πρό-

θυρα του λουκέτου. Άρα το κράτος είναι εκείνο που

πρέπει να δώσει το εισόδημα και να πάει κατ’ ευθείαν

στην τσέπη του πληθυσμού. Γιατί, αν δεν πάει κατ’

ευθείαν στον πληθυσμό, τότε θα το φάνε οι τράπε-

ζες, τα δάνεια. Για να δώσει το κράτος το εισόδημα,

πρέπει να ‘χει το δικό του νόμισμα. Και να το δώσει

σε ‘κεινο το κομμάτι του πληθυσμού που το’ χει

ανάγκη και θα το ρίξει στην αγορά! Όχι σε εκείνο που

θα το βάλει στο μπαούλο ή θα το καταθέσει στο εξω-

τερικό. Ρίχνοντάς το στην αγορά, θ’ αρχίσει ν’ ανε-

βαίνει ο τζίρος της αγοράς κι έτσι θ’ αρχίσει ν’

ανακάμπτει πραγματικά η οικονομία. Θα το δώσει λοι-

πόν στους χαμηλόμισθους και στους συνταξιούχος

στα επίπεδα της 5ης Μαΐου 2010 – πριν από το 1ο

μνημόνιο – και βέβαια, στα 2,3 εκατομμύρια που ζουν

κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Το δεύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι ν’ απαλ-

λάξω αυτόν τον πληθυσμό απ’ τα βάρη προς τις τρά-

πεζες, την εφορία, τα ασφαλιστικά. Γιατί αν δεν τον

απαλλάξω, δεν έχω κάνει τίποτα. Δε θα πέσει το

χρήμα στην αγορά. Οι τράπεζες ας πτωχεύσουν. Θα

φτιάξω καινούργιες τράπεζες που θα ‘ναι φιλικές

προς τον πολίτη, προς την οικονομία και κυρίως, προς

το επιχειρείν. 

Παράλληλα κάνω έλεγχο να δω που πήγαν τα εκα-

τοντάδες δισεκατομμύρια που ‘φαγαν οι τράπεζες.

Δεύτερον, είναι τα θαλασσοδάνεια. Να κάτσουν ορι-

σμένοι στο σκαμνί και να πληρώσουν με τις περιου-

σίες τους κλπ και τρίτον, όλα τα υπόλοιπα, ως προς

τα ιδιωτικά χρέη σβήνουν. Βέβαια, είναι πολλά τα θέ-

ματα στις λεπτομέρειές τους, αλλά είναι θέμα πολι-

τικής επιλογής και κοινωνικής δικαιοσύνης και θ’

αντιμετωπισθούν ακριβώς σ’ αυτό το πνεύμα. Πρέπει

επίσης να φτιαχτεί ένα φορολογικό σύστημα που ν’

ανταποκρίνεται στην πραγματική φοροδοτική δύναμη

του πολίτη. Όχι «αντικειμενικά κριτήρια» και όλες

αυτές οι φορομπηχτικές «εφευρέσεις».

Η δική μας αντίληψη είναι ότι πρέπει ν’ αλλάξει η σύν-

θεση των εσόδων του κράτους. Δεν μπορείς να έχεις

σήμερα ένα ογδόντα – ενενήντα στα εκατό που στη-

ρίζεται στη φορολογία κι ένα 10% σε μη φορολογικά

έσοδα. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ακριβώς το ανά-

ποδο. Αλλά, βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια

μέρα. Θα γίνει σταδιακά, για να καταλήξει σε 70% μη

φορολογικά έσοδα και 30% φορολογικά έσοδα. Τα

οποία θα είναι σχεδόν αποκλειστικά άμεση φορολο-

γία. Τα μη φορολογικά θα είναι επιχειρηματικά. Από

την επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους. Το

κράτος πρέπει να ‘ναι παραγωγικό. 

Όταν το κράτος αναδιανέμει απλά το εισόδημα, είναι

εξ’ ορισμού παρασιτικό. Και το κράτος πρέπει να έχει

παραγωγικό εισόδημα, για να στηρίζει την αναπτυ-

ξιακή και κυρίως να στηρίζει την επέκταση του κοινω-

νικού του ρόλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό

πρέπει να βρω έναν τρόπο, το κράτος να έχει δημο-

σιονομικά οφέλη, οικονομικά οφέλη, που δεν εξαρ-

τώνται από τη φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. 

Κύριε Καζάκη, η πρότασή σας είναι τουλάχιστον εν-
τυπωσιακή και είναι σίγουρο ότι θα εγείρει ερωτη-
ματικά, ενστάσεις ή αντιρρήσεις. Θα τύχει όμως και
αποδοχής. Είναι πάντως αναμφισβήτητα καινοτόμο.
Αφού σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη, είμαι σί-
γουρος ότι θα δεχτείτε, σύντομα να τα ξαναπούμε
πιο εξειδικευμένα. 

Βεβαίως, σας ευχαριστώ κι εγώ που μου δώσατε την

ευκαιρία να καταθέσω «ζωντανά», χωρίς ατζέντα,

ορισμένες σκέψεις μου. 

Να εθνικοποιήσουμε τις πολιτικές μας!
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«Ἀνήρ καί ἐς τἆλλα ξύνεσιν οὐδενός λειπόμενος καί
κατά τόν πόλεμον ἐμπειρίᾳ τε ἱκανός γενόμενος καί
ἀνδρείᾳ ἐπιφανής».
(= άντρας που και σε άλλα δεν ήταν κατώτερος από κα-

νένα  στη σύνεση, ευφυία, στην διά του νου  ταχείαν αν-

τίληψην και ετοιμότητα του πνεύματος, που αναδείχθηκε

στον πόλεμο για την στρατιωτικήν του εμπειρίαν και δια-

κρίθηκε για την εξαιρετικήν του ανδρείαν). 

Σχόλιο: Ο πολιτικός και στρατηγός Ερμοκράτης ο Συρα-

κούσιος διακρίνεται για την οξύνοια, την ευστροφία του

αλλά κυρίως για την διορατικότητά του. Διαθέτει τις αρε-

τές της Ορθο-κρισίας, της Ορθο-λογίας, της Ορθο-βου-

λίας και της Ορθο-δικίας. 

«οὐδενί γάρ δή ἄδηλον, ὅτι πᾶς τύραννος ἐκ δη-
µοκόλακος φύεται».
(Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, 60-7, “Ρωμαϊκή Αρχαιολογία”,

βιβλίο 6ο, κεφ. 60,2)

(= γιατί σε κανέναν δεν είναι άγνωστο πως ο κάθε τύ-

ραννος γεννιέται/προέρχεται από τον δημοκόλακα, δη-

μαγωγό, δημοκόπο, δημοπίθηκο, αγύρτη). 

«Οἱ µέν φίλοι παρεκελεύοντο τῷ Δίωνι µή φείδε-
σθαι κακῶν καί βασκάνων ἀνθρώπων, ἀλλά καί
τοῖς στρατιώταις χαρίσασθαι τόν Ἡρακλείδην
καί τοῦ πολιτεύµατος ἐξελεῖν δηµοκοπίαν, ἐπι-
µανές νόσηµα, τυραννίδος οὐκ ἔλαττον».

(Πλούταρχος, 50-120, “Δίων”, § 47, 3, 4)

(= οι φίλοι βέβαια του Δίωνα τον συμβούλευαν να μη

λυπηθεί τους κακούς και καταραμένους ανθρώπους,

παρά να παραδώσει στους στρατιώτες του τον Ηρα-

κλείδη και να ξεριζώσει από το πολίτευμα την δημοκο-

πίαν, που είναι μια μανιακή αρρώστια χειρότερη κι από

την τυραννία).

«ὅτι καί πρότερον μέν ὁ δῆμος, τήν Ἑλλάδα πᾶσαν

κοινήν εἶναι πατρίδα κρίνων τῶν Ἑλλήνων,
τούς ἐπί δουλείᾳ στρατευσαµένους βαρβάρους
ἠµύναντο, κατά θάλασσαν καί νῦν οἴεται δεῖν
ὑπέρ τῆς κοινῆς τῶν Ἑλλήνων σωτηρίας καί σώ-
µατι καί χρήµασι καί ναυσί προκινδυνεύειν».
(Διόδωρος Σικελιώτης, 80-20, “Ιστορική Βιβλιοθήκη”, βιβλίο 18,

κεφ. 10, 3)

(= ότι και παλαιότερα ο Αθηναϊκός λαός με την πίστη

ότι η Ελλάδα είναι η κοινή πατρίδα όλων των Ελλή-

νων, πολέμησε στη θάλασσα τους βαρβάρους που εξε-

στράτευσαν για να την υποδουλώσουν και τώρα

πιστεύει πως είναι ανάγκη να προμαχήσει/αγωνιστεί

για την κοινή σωτηρία των Ελλήνων και με ανθρώπινες

θυσίες - που θα πιάνουν τόπο - και με χρήματα και με

πλοία).

Σχόλιο: Τώρα οι νουνεχείς - εχέφρονες - συνετοί, όσοι

ακόμη διαθέτουν κουκούτσι μυαλό, - γιατί τελικά με το

πολύ σανό/κουτόχορτο που μας ταΐζουν τα άλογα θα

καταντήσουν πιο έλλογα από τους ανθρώπους! - αντι-

λαμβάνονται και κατανοούν, γιατί αυτά τα διαχρονικά

και επίκαιρα κείμενα δε διδάσκονται στα σχολεία και

τα πανεπιστήμια της πατρίδας μας, επειδή εμφορούν-

ται από τις ιδέες της Ομοψυχίας, της Ενότητας, της

Σύμπνοιας, της Υπερηφάνειας και της Αξιοπρέπειας,

οι οποίες αντιστρατεύονται την πολιτική των εξουσια-

στών, οι οποίοι εφαρμόζουν το ρωμαϊκό δόγμα “διαί-

ρει και βασίλευε” για να διαιωνίζουν την εξουσίαν

τους, να κάθονται στην καρέκλα/καθέδρα τους εις

βάρος ημών των κορόιδων που τους ψηφίζουμε, για

να μας εξαπατούν. 

Είναι ένα μάθημα/δίδαγμα διαχρονικό και σωτήριο

“Βιώσιμο” όχι όμως όπως το αβίωτο, αδιαχείριστο και

επαχθές χρέος μας!!!

Οι πολιτικοί έπαψαν πια να ‘ναι υπηρέτες του πολίτη,

μεταβλήθηκαν/μεταλλάχτηκαν σε απρόσωπες προσω-

πικότητες αυτοαναφερόμενες. Από παραστάτες (=

συμπαραστάτες του λαού) δίνουν μόνο παραστάσεις

ευκαιριακού τύπου με δημόσιες εμφανίσεις, για να κά-

νουν δημόσιες σχέσεις και να εξασφαλίζουν εκλογική

πελατεία. Δεν τους ενδιαφέρει το γενικό/κοινωνικό

συμφέρον, αλλά μόνο το ατομικό/προσωπικό. Από δη-

μόσιοι υπάλληλοι έγιναν δημόσια αφεντικά. Δεν

έχουμε πια κυβερνήσεις Εθνικών Αποφάσεων αλλά

Προσωπικών Συμφερόντων. 

Κι εφέτος (Μάιος 2016) ο λαός παραμένει για 6η συ-

νεχή χρονιά εσταυρωμένος! Η καθιερωμένη ετήσια

Ανάσταση πέρασε αλλά δεν μας ανέστησε, όπως μας

είχαν υποσχεθεί, ίσως γιατί δεν είμαστε θεάνθρωποι

ή γιατί πληρώνουμε πολλές “αμαρτίες” ή γιατί αυτοί

που μας κυβερνούν είναι ανίκανοι. Ο λαός υποβλήθηκε

σε λοβοτομή των εθνικών του πεποιθήσεων, των ανη-

συχιών του και των αντιστάσεών του. 

Η εκκλησία λοιδορήθηκε συστηματικά.

Ο Πατριωτισμός χαρακτηρίστηκε ποινικόν αδίκημα. 

Οι Μισθοφόροι του συστήματος αυτοαποκαλέστηκαν

“πατριώτες” και οι όντως γνήσιοι πατριώτες χαρακτη-

ρίστηκαν σκωπτικώς “υπερ-πατριώτες” λες και ο πα-

τριωτισμός έχει κλιμακώσεις - βαθμίδες και μετριέται

η θερμοκρασία του από το πατριωτισμό-μετρο! 

Σήμερα οι πολιτικοί εξασκούνται στην Δημαγωγία και

αφού παραπλανήσουν τον λαό, υφαρπάζουν τυχοδιω-

κτικά και καιροσκοπικά την ψήφον του, κι όταν έλθει η

ώρα να αποχωρήσουν απ’ την πολιτική σκηνή, ως εξαί-

ρετοι ηθοποιοί, φεύγουν πλουσιότεροι απ’ ότι μπήκαν. 

Από το σύνολο των Δημηγοριών (46) στο Θουκυδίδειο

έργο, ο ιστορικός έχει αφιερώσει (3) Δημηγορίες για

τον Περικλή, που τον θεωρεί ως την πιο λαμπρή πολι-

τική προσωπικότητα της Αρχαίας Ελλάδας, αφού το

όνομά του έχει συνδεθεί με τη “Δημοκρατία” και τον

χρυσούν αιώνα της Αθήνας, εξάλλου και η ετυμολογία

του ονόματός του, Περί + κλέος ήτοι ο περιτριγυρισμέ-

νος από δόξα, ο πολυδοξασμένος δικαιώνει απόλυτα

τον χαρακτηρισμό του, καθώς και το παρωνύμιόν του

ως Ολύμπιος. 

Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή στο Β’ βιβλίο § 35-46,

που απαγορεύτηκε να διδάσκεται εφέτος, 2015-2016,

γιατί είναι “άκρως δημοκρατικός” και οι δυο δημηγο-

ρίες του από το Α’ βιβλίο § 140-144, όπου ο Περικλής

συμβουλεύει τους Αθηναίους να μην υποχωρήσουν

στους Πελοποννησίους και από το Β’ βιβλίο § 60-64,

μετά τον μεγάλο λοιμό και την δεύτερη εισβολή των

Λακεδαιμονίων, όπου προσπαθεί να αποσείσει το

βάρος της ευθύνης των δεινών και της οργής των συμ-

πολιτών του. 

Άλλες τόσες (τρεις) αντίστοιχες αφιερώνει για τον Ερ-

μοκράτη. Αλλά υπάρχουν σημαντικές και σοβαρές διαφο-

ρές, που έχουν διαφύγει της προσοχής των

διακεκριμένων μελετητών - σχολιαστών του Θουκυδίδη. 

Οι δημηγορίες του Περικλή  είναι Μεμονωμένες, χωρίς

αντίλογο, παίζει χωρίς αντίπαλο και προβάλλουν ιδέες,

ενώ του Ερμοκράτη είναι Αντιθετικές - Αντιλογικές

(ζεύγη αντίθετα δημηγοριών) σύμφωνα με τον πρώτο δι-

δάξαντα “τους αγώνας λόγων” Πρωταγόρα. 

Αυτές αντιπαραθέτουν/αντιπαραβάλλουν ιδέες, τις

προσεγγίζουν κι έτσι ερευνούν εξονυχιστικά όλες τις

απόψεις που παρουσιάζει μια κρίσιμη κατάσταση. 

“Παντί λόγῳ λόγον ἀντικεῖσθαι” ήτοι σε κάθε λόγο/

επιχείρημα να αντιπαραθέτουμε ένα αντίλογο/αντεπι-

χείρημα. 

Ο Ερμοκράτης στις δύο από τις τρεις Δημηγορίες, παί-

ζει με δύσκολο αντίπαλο και καταφέρνει να υπερισχύ-

σει του αντιπάλου του στην πρώτη δημηγορία, βιβλίο

Δ’ κεφ. 59-64, εκφράζει τις θέσεις του και τα επιχειρή-

ματά του χωρίς αντίλογο και καταφέρνει να πείσει το

ακροατήριό του, να αποδεχτεί τις σωτήριες για την

πόλη του συμβουλές του. 

Υποστηρίζει πως “ἀσθενές γάρ τό στασιάζον” ήτοι η

διχόνοια, ο εμφύλιος σπαραγμός καταβάλει εύκολα

έναν λαό και τον κάνει ευάλωτο.

Και το “ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει” με άμεσο αποτέλεσμα να

συνενώσει όλους τους Σικελιώτες κατά των Αθηναίων. 

“Συνάγει γάρ και τούς ἐχθίστους ὁ κοινός φόβος” (Ο

φόβος φυλάει τα έρημα).

Ο Περικλής κατηγορήθηκε ως υποκινητής του Πελο-

ποννησιακού πολέμου προς ίδιον όφελος με κύριο κα-

τήγορο τον Αριστοφάνη που τον κατακεραυνώνει με

τις κωμωδίες του. Αντίθετα για τον Ερμοκράτη δεν

υπάρχει καμμία σοβαρή κατηγορία εις βάρος του.

―――――

1. Δημοκηδής= ο κηδόμενος, ο φροντίζων του δήμου, ο αγαπών τον λαόν,

ο φιλόλαος. 

2. Ανερμάτιστος= ασταθής - ευμετάβλητος - αλλοπρόσαλλος - ταλαντευό-

μενος, ο μη έχων σταθερό χαρακτήρα και σαφή προγραμματισμό και προ-

σανατολισμό, που μεταβάλλει εύκολα τις ιδέες του και τις προσαρμόζει

στις εκάστοτε συνθήκες για να ευνοείται ο ίδιος. 

3. Λογο-κράτης ή Ορθο-κράτης= ο ορθολογιστής, ο ρασιοναλιστής, ο σκε-

πτόμενος και κρίνων σύμφωνα με τους κανόνες της λογικής· αυτός που

θεωρεί ως κύρια και ασφαλέστερη πηγή γνώσης τον ορθό λόγο, την φρό-

νηση, την ευ-βουλία, την ορθο-φροσύνη, την στοχαστικότητα. 

4. Λογο-κόπος ή Λογο-λέσχης= ο λογάς, ο φλύαρος, ο πολυλογάς· ο

δίδων πολλές υποσχέσεις που δεν τις τηρεί, δημαγωγός, δημοκόπος, κό-

λακας του δήμου.

5. Δημο-χαριστής = ο  λαοκόλακας, ο χαριζόμενος στο λαό. 

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου Λυκείου Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἑρµοκρατισµοῦ,  

Δηµο-κηδισµοῦ*  
ἄρχεσθαι &

Ἀν-ερµατισµοῦ*, 
Δηµο-χαριστισµοῦ*

παύεσθαι

Ἑρµοκράτης ὁ Ἕρµωνος
Συρακόσιος (Δ´58)

Λογο-κράτης* ἤ Λογο-κόπος*
«Ὁ Σωφρονέστατος τῶν πολιτικῶν

ὅλων τῶν ἐποχῶν»
Χαρακτηρισμός και Αξιολόγηση της Εμβληματικής, Εμβρι-

θούς, Εμπειρογνώμονος και Χαρισματικής προσωπικότη-

τος του Ερμοκράτους, κατά τον Θουκυδίδην (VI, 72).
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Η ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΘΡΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

Προβληθείτε με μία συνδρομή στην εφημερίδα

Η κυρία Antonia Seviglia έφυγε τον περασμένο μήνα.

Καλοσυνάτη, ευγενική, γεμάτη ευχές που τις σκόρπιζε

απλόχερα: "καλή πασχαλία", "καλό χρόνο, στάσου
καλή" (= να είσαι καλά).  Καλωσόριζε και φιλοξενούσε

όποιον την επισκεπτόταν και την άκουγε να λέει με τη

χαρακτηριστική γλυκιά φωνή της: "Kalispera tishatera",
"Αμείνε, Σήμερο έχουμε άχαρο τσαιρό".
Ξερριζωμένη με τον άνδρα της και τα παιδιά της από το

Ραχούδι, μετά από μία θεομηνία και καταστροφή όταν

πλημμύρισε ο ποταμός Αμεντολέα και της κατέστρεψε

το σπίτι, κατώκοισε στο Νέο Ροχούδι, σε σπίτι που της

παρείχε το ιταλικό κράτος. Αυτό το σπίτι γεμάτο με Ελ-

ληνικά ενθυμήματα κατακάθαρο και νοικοκυρεμένο με

πολλά βραβεία στους τοίχους και τα τραπέζια για την

ελληνική γλώσσα, φιλοξενούσε Έλληνες και ξένους

ερευνητές του ιδιώματος Greganiko. 

Η προσφορά της η δική της και του άντρα της Salvatore

στην ελληνοφωνεία είναι τεράστια. 

Αλλησμόνητη αρχόντισσα, σε ευχαριστώ από καρδιάς,

για όσα μου πρόσφερες, για τα γλυκά σου λόγια και την

προθυμία σου να με φιλοξενείς κάθε φορά που επισκε-

πτόμουν το Ροχούδι.  Είναι ανυπολόγιστης αξίας όσα

άκουσα από σένα και τα βαθύτατα αισθήματα που με

έκανες να νοιώσω κοντά σου.  Αντανακλούσες τα ύψι-

στα προτερήματα της ελληνικής φυλής, ας ήσουν μία

απλή γυναίκα του χωριού, αυτά τα προτερήματα που

δεν μπορεί κανείς να τα αφαιρέσει, να τα κλέψει, να τα

αγνοήσει όπως η φιλοξενία, το φιλότιμο, η αρχοντιά, η

αλληλεγγύη, η αγάπη, η συμπόνοια. 
Στο καλό γλυκιά μου κυρία.  

Βούλα Λαμπροπούλου

Φωτο: H Antonia και ο Salvatore Siviglia από τους τελευταίους
που μιλούν το Grecanico ιδίωμα.  Θερμοί θιασώτες της Ελληνικής
γλώσσας. 
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Ανακούφιση  και χαρά επικράτησαν στο κυβερνητικό

στρατόπεδο μετά την ανακοίνωση (21 Απριλίου 2016)

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για

τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2015. Τα κυβερνητικά

στελέχη και τα δημοσιογραφικά «παπαγαλάκια» πα-

νηγύρισαν γιατί οι απαισιόδοξες προβλέψεις διαψεύ-

σθηκαν και, την προηγούμενη χρονιά, «επιτεύχθηκε»

πρωτογενές πλεόνασμα στον Προϋπολογισμό ύψους

1,1 δις ευρώ ή 0,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ-

ϊόντος (ΑΕΠ). 

Το ότι τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν ούτε

στην ανακοίνωση της Eurostat ούτε στο Δελτίο Τύπου

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αλλά

προκύπτουν με αλχημίες, ουδόλως τους αποθαρρύ-

νουν.

Η Eurostat και η ΕΛΣΤΑΤ, στις ανακοινώσεις

τους, καταγράφουν για το 2015 δημοσιονομικό έλ-

λειμμα 12.757 εκατ. ευρώ ή 7,2% του ΑΕΠ, το μεγα-

λύτερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και των

28 της ΕΕ. Αυτό το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι δι-

πλάσιο του 2014, που ήταν 6.476 εκατ. ή 3,6% του

ΑΕΠ (βλέπε πίνακα). 

Για να προσδιοριστεί το πρωτογενές ισοζύγιο

(έλλειμμα ή πλεόνασμα) πρέπει να αφαιρέσουμε από

το δημοσιονομικό έλλειμμα τους τόκους που πληρώ-

θηκαν για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου Χρέους.

Αυτή η αφαίρεση αποτελεί, τρόπον τινά, τον ορισμό

του πρωτογενούς πλεονάσματος ή ελλείμματος. Οι

τόκοι που πληρώθηκαν το 2015 ανήλθαν σε 6.703

εκατ. Έτσι το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε

σε 6.054 εκατ. ευρώ (12.757 – 6.703 = 6.054) ή 3,4%

του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 705 εκατ. ή 0,4% του

ΑΕΠ το 2014 (βλέπε πίνακα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Δημοσιονομικά μεγέθη Γενικής Κυβέρνησης

(εκατ. ευρώ) 
―――――――――――――――――――――――

2014 2015
―――――――――――――――――――――――
Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) 177.559 176.023

Ισοζύγιο - 6.476 - 12.757

Ποσοστό % του ΑΕΠ - 3,6 - 7,2

Πρωτογενές Ισοζύγιο +705 - 6.054

Ποσοστό % του ΑΕΠ + 0,4 - 3,4 

―――――――――――――――――――――――

ΠΗΓΗ:  ΕΛΣΤΑΤ

Προκειμένου να μετατραπεί το πρωτογενές έλλειμμα

στο επιθυμητό πλεόνασμα έγινε το εξής τέχνασμα:

από το έλλειμμα των 6.054 εκατ. αφαιρέθηκε ποσό

7.158 εκατ. που δόθηκε το 2015 για την ανακεφαλαι-

οποίηση των τραπεζών. Με τον τρόπο αυτό το έλ-

λειμμα των 6.054 εκατ. έγινε πλεόνασμα 1.104 εκατ.

Μαγικά πράγματα! 

Η αφαίρεση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των

τραπεζών έγινε με τη δικαιολογία ότι είναι μία μη επα-

ναλαμβανόμενη δαπάνη, δηλαδή, δαπάνη που δε θα

υπάρχει φέτος, το 2016. Αλλά τα 7,1 δις είναι ένα ποσό

τράνζιτ, μπήκαν στα έσοδα του Προϋπολογισμού (με

δανεισμό από τον ESM) για να δοθούν στις τράπεζες.

Αν τα αφαιρείς από τις δαπάνες, τότε πρέπει να τα

αφαιρέσεις και από τα έσοδα. Το 2016 δε θα δοθεί το

ποσό αυτό στις τράπεζες αλλά ούτε θα εισπραχθεί από

τον Προϋπολογισμό ως έσοδο. 

Αν τα 7,1 δις είναι μία μη επαναλαμβανόμενη

δαπάνη είναι ταυτόχρονα και ένα μη επαναλαμβανό-

μενο έσοδο. Άρα θα πρέπει να αφαιρεθεί και από τα

δύο σκέλη του Προϋπολογισμού (έσοδα – δαπάνες) με

μηδενικό τελικό αποτέλεσμα. Έτσι το πρωτογενές έλ-

λειμμα παραμένει στα 6 δις. όπως ανακοίνωσε και η

ΕΛΣΤΑΤ. 

Πρέπει να θυμίσουμε ότι το ίδιο τέχνασμα είχε

γίνει και τον Απρίλιο του 2014. Τότε από το πρωτογε-

νές έλλειμμα των 15,8 δις. του 2013 αφαιρέθηκαν 19,2

δις. που είχαν δοθεί για την ανακεφα- λαιοποίηση των

τραπεζών, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένα πλεόνα-

σμα 3,4 δις. ευρώ. Μάλιστα, η τότε συγκυβέρνηση των

Σαμαρά – Βενιζέλου, προχώρησε ακόμη περισσότερο

και άρχισε να μοιράζει ένα μικρό μέρος αυτού του υπο-

τιθέμενου πλεονάσματος σε κάποιες κοινωνικές ομά-

δες, προκειμένου να διασωθεί στις ευρωεκλογές του

Μαΐου του 2014, αλλά δεν τα κατάφερε. 

Το πρωτογενές πλεόνασμα ή έλλειμμα έχει δευτε-

ρεύουσα σημασία για τα δημοσιονομικά μεγέθη μιας

χώρας γιατί η πληρωμή των τόκων του Δημόσιου Χρέ-

ους είναι μια ανελαστική δαπάνη, δηλαδή, πρέπει να

καταβληθεί οπωσδήποτε. Για το λόγο αυτό και η Euro-

stat, προκειμένου να διατηρήσει την αξιοπιστία της,

δεν επικυρώνει στοιχεία για πρωτογενή πλεονάσματα

ή ελλείμματα σε καμιά χώρα. 

Με το τρίτο Μνημόνιο η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέ-

ωση να πετύχει, μέχρι το 2018, ένα πρωτογενές πλεό-

νασμα 3,5% του ΑΕΠ ή περίπου 6 δις. ευρώ, Για το

σκοπό αυτό οι δανειστές ζητούν από την κυβέρνηση

πέρα από τις αυξήσεις των φόρων και τις περικοπές

δαπανών ύψους 5,4 δις. που ήδη έχουν συμφωνηθεί

και ένα εφεδρικό πρόγραμμα, «μια καβάτζα» 3,6 δις.

ευρώ.  Το τελευταίο θα ενεργοποιηθεί αν το πρωτογε-

νές πλεόνασμα δε φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ το 2018.

Το ΔΝΤ έχει εκφράσει σκεπτικισμό αν με το αρχικό πα-

κέτο των 5,4 δις. μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος και

υπολογίζει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει

μόλις στο 1,5% του ΑΕΠ. Η θέση του ΔΝΤ είναι ότι

πρέπει είτε να ληφθούν τώρα το σύνολο των μέτρων

(9 δις.) είτε να γίνει μία ρύθμιση στα επιτόκια του χρέ-

ους ώστε η Ελλάδα να πληρώνει κάθε χρόνο λιγότε-

ρους τόκους.

Το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ή 6

δις. ευρώ είναι περίπου το ετήσιο ποσό που πρέπει να

καταβάλει η χώρα μας, τα προσεχή χρόνια, στους δα-

νειστές μόνο για τόκους. Τα χρεολύσια, δηλαδή το κε-

φάλαιο του χρέους, δε θα αποπληρώνονται αλλά θα

ανακυκλώνονται, θα παίρνουμε, δηλαδή, νέα δάνεια

από τον ESM ή από τις χρηματαγορές (αν βγούμε από

το Μνημόνιο) για να πληρώνουμε τα παλιά δάνεια που

ωριμάζουν (λήγουν). Αυτό συμβαίνει και με τις χώρες

που βγήκαν από το Μνημόνιο και τις οποίες οι ευρω-

λάγνοι θεωρούν ως παράδειγμα. Η έξοδος από το Μνη-

μόνιο σημαίνει ότι η ανακύκλωση του χρέους, περνάει

από τον ESM και το ΔΝΤ στις αγορές και συνήθως,

όπως έδειξε η περίπτωση της Κύπρου, με υψηλότερα

επιτόκια. 

Αν η Ελλάδα πετύχει, όπως απαιτούν οι δανει-

στές, πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ δε θα

χρειάζεται να δανείζεται επί πλέον ποσά για να πλη-

ρώνει το φόρο υποτέλειας, δηλαδή, τους τόκους του

χρέους. Η επιτυχία αυτού του στόχου θα καταστήσει,

σύμφωνα με τους δανειστές, το χρέος βιώσιμο, δη-

λαδή, εξυπηρετήσιμο, ανεξάρτητα από την περαιτέρω

εξαθλίωση των πολιτών και την καταστροφή της οικο-

νομίας. Θέλουν δηλαδή, με άλλα λόγια, να πληρώ-

νουμε τους τόκους του δυσθεώρητου χρέους από τους

φόρους και τη μείωση των δαπανών (συντάξεις κλπ.) 

Αν η χώρα μας χρειάζεται να δανείζεται και για την

πληρωμή των τόκων τότε το χρέος θα αυξάνεται με

γρήγορους ρυθμούς, θα καταστεί μη εξυπηρετήσιμο, η

ελληνική «αγελάδα» θα ψοφήσει και έτσι δε θα μπο-

ρούν πιά να την αρμέγουν.  Σύμφωνα με τους δανει-

στές η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει, μέχρι το

2018 περίπου 6 δις. για να μηδενίσει το πρωτογενές

έλλειμμα και άλλα 6 δις. για να πετύχει πρωτογενές

πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, σύνολο, δηλαδή, 12 δις.

ευρώ,  Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλονται οι αυξήσεις των

φόρων και οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, που

οι διάφοροι ευρωλάγνοι ονομάζουν μεταρρυθμίσεις».

Τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν την ύφεση, τα φορολογικά

έσοδα θα υστερούν των στόχων και πολύ σύντομα θα

απαιτούνται νέα μέτρα. Αυτό που γίνεται, τα τελευταία

έξι χρόνια, δεν είναι πρόγραμμα σωτηρίας αλλά πρό-

γραμμα λεηλασίας και αφανισμού της Ελλάδας. 

Απ’  όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι κανένα πρω-

τογενές πλεόνασμα, κανένα πακέτο μέτρων, όσο

σκληρό κι αν είναι, καμιά βιωσιμότητα του χρέους, δεν

είναι σε θέση να σώσει τον ελληνικό λαό και τη χώρα

από την ολοκληρωτική καταστροφή. Μοναδική λύση,

επίκαιρη όσο ποτέ, είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη,

ώστε να μην μπορούν οι δανειστές να μας εκβιάζουν

με στέρηση της ρευστότητας και «ξαφνικό θάνατο»

με το κλείσιμο των τραπεζών. Στη συνέχεια, αφού θα

έχουμε θωρακίσει την οικονομία μας με το νέο εθνικό

νόμισμα, θα καταγγείλουμε τις Δανειακές Συμβάσεις

και όποιο μέρος του χρέους αναγνωρίσουμε θα το απο-

πληρώσουμε σε δραχμές. 

Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ 28-4-2016.

Νίκος Ιγγλέσης

http://greekattack.wordpress.com

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΧΡΕΟΣ» 

Κανένα πακέτο μέτρων, 

όσο σκληρό κι αν είναι, 

καμιά βιωσιμότητα του χρέους,

δεν είναι σε θέση 

να σώσει τον ελληνικό λαό
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Συνδημότες και συνδημότισες

Ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, για την αποχέτευση

στην περιοχή μας, ασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα μία

πενταετία. Γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες και κατέχω όλα τα

επίσημα έγγραφα των Υπηρεσιών που το αφορούν.

Στην προηγούμενη δε Δημοτική Αρχή, το Τοπικό Συμβούλιο

Σπάτων, που ήμουν Πρόεδρος, με ομόφωνη απόφαση και των

11 μελών, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αποφάσισε ότι,

η θέση Πλατύ Χωράφι είναι ακατάλληλη και απορριπτέα, ανα-

ζητώντας εναλλακτική λύση.

Νοιώθω λοιπόν την υποχρέωση να απαντήσω, στα παραπλα-

νητικά και ανακριβή στοιχεία,  που παραθέτει σε  «δήθεν»  ενη-

μερωτικό δελτίο,   ο κ. Τσαντήλας.

Η παράταξη στην οποία ανήκει ο κ. Τσαντήλας, λειτουργεί στα

Δημοτικά Συμβούλια, σαν εκπρόσωπος του Κυβερνώντος Κόμ-

ματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οφείλουν να εξυπηρετούν τα

συμφέροντα των Δημοτών, αφήνοντας τις κομματικές τους

ταυτότητες εκτός Δήμου.

Ας αρχίσουμε λοιπόν με το θέμα της χωρητικότητας του ΚΕΛ,

(Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) της Ψυττάλειας. Αφού κα-

τέπεσε από επίσημα εμπιστευτικά έγγραφα της ΕΥΔΑΠ, το

επιχείρημα ότι δεν χωράει άλλα λύματα, προέκυψε εδώ και λί-

γους μήνες, το ψευδέστατο και άνευ μελέτης επιχείρημα, ως

δικαιολογία,  «η συσσώρευση υπερβολικού Αζώτου» και ότι

«δεν γνωρίζουν από πού προέρχεται».

Δηλαδή, δεν μπορούν να ελέγξουν το Άζωτο, αλλά μπορούν

να διαχειριστούν την δημιουργία και την λειτουργία ΚΕΛ στην

περιοχή μας.

Συνεχίζουμε με τις ηθελημένες ανακρίβειες – του Δημοτικού

Συμβούλου κ. Χρ. Τσαντήλα.

1ον) «Αντιπροσωπεία από Δημ. Συμβούλους πήγε στην

ΕΥΔΑΠ». Ποιοί σύμβουλοι πήγαν; Με ποιά ενημέρωση, όταν

δεν γνωρίζουν και δεν διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα; Να

ρωτήσουν τί; Τους Συμβούλους και Διευθυντές της ΕΥΔΑΠ,

που η απάντησή τους ήταν γνωστή.

Ποιούς Συμβούλους ενημέρωσαν για την συνάντηση; Εγώ πα-

ρακάλεσα την κα Ντελάκη, αν προκύψει τέτοια συνάντηση να

παρευρεθώ. Μου υποσχέθηκε ότι θα με ειδοποιήσει. ΠΟΤΕ δεν

ειδοποιήθηκα. Ποιός με απέκλεισε; Χωρίς αντίλογο, οδηγή-

σατε μία ομάδα ανθρώπων, δεν γνωρίζω ποιών, να ενημερω-

θούν από αυτούς που θέλουν να κάνουν ένα έργο, τόσο

σοβαρό, στο Πλατύ Χωράφι χωρίς καμία νόμιμη διαδικασία και

μελέτη.

Να χαίρεστε την δικιά σας δημοκρατική πολυφωνία κ. Τσαν-

τήλα.

2ον) Το εφεύρημα ότι η χωρητικότητα της Ψυττάλειας με

1.200.000 κ.μ. αφορά καθαρό νερό και όχι ρυπαντικό φορ-

τίο!!!!! Καινούργια έκφραση για ΚΕΛ, ώστε να μπερδευτούν οι

δημότες. Οι Δημότες όμως, οι περισσότεροι, είναι ενήμεροι.

Ντροπή σας κύριε και είστε και τεχνικός. Σε όλον τον κόσμο,

υπάρχει βιολογικός καθαρισμός με καθαρό νερό, χωρίς ρυπαν-

τικά φορτία; Δηλαδή κάναμε έναν βιολογικό καθαρισμό στην

Ψυττάλεια για 5.600.000 κατοίκους, (για ολόκληρη την Ατ-

τική), τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αλλά επειδή μας ρίχνει

κάποιος λίγο άζωτο παραπάνω, σταματάμε να παίρνουμε άλλα

λύματα, στην ουσία τον αχρηστεύουμε και δεν ψάχνουμε να

βρούμε τον σαμποτέρ. Πάνε τα λεφτά και τα δικά μας και της

Ε.Ε. τζάμπα!

Παραθέτω αυτούσια τα περί χωρητικότητας της Ψυττάλειας

από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ

https://www.eydap.gr/TheCompany/DrainageAndSewerage/Sew

erage/

«Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ)

λειτουργεί από το 1994 και σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία.

Η επεξεργασία λυμάτων στο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει προεπεξερ-

γασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτερο-

βάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επε-

ξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής

ενέργειας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και

διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κα-

τοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων  είναι της

τάξεως των 730.000 κ.μ.  ημερησίως.

Η Α΄ Φάση έργων του ΚΕΛΨ λειτουργεί  από το 1994, η

Β΄Φάση από το 2004, ενώ η Γ΄ και τελική Φάση έργων λει-

τουργεί από το 2007 με την κατασκευή της μονάδας θερμικής

ξήρανσης της ιλύος.»

Το φορτίο που κυλάει στους αγωγούς σ΄έναν Βιολογικό

Σταθμό, ελέγχεται διαρκώς, ώστε εύκολα μπορεί να εντοπι-

στεί από πού προέρχεται. Μέχρι και κάμερες, με υπέρυθρη

ακτινοβολία διαθέτει η ΕΥΔΑΠ, στα υπόγεια δίκτυά της, για να

ελέγχει την ροή και τις βλάβες.

3ον) Ψέμα για συλλεκτήρες και κόστος. Υπάρχουν έγγραφα

από την ΕΥΔΑΠ προς Υπουργεία ότι, το κόστος σύνδεσής μας

με την Ψυττάλεια είναι 30.000.000 Ευρώ.

4ον) Το μεγαλύτερο ψέμα – υπόσχεση, για τριτοβάθμιο ΚΕΛ.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, χρηματοδοτεί στην συγκεκριμένη πε-

ρίπτωση, που ο Ευβοϊκός Κόλπος δεν χαρακτηρίζεται ευαίσθη-

τος αποδέκτης, δευτεροβάθμιο βιολογικό. Αλλά και

οποιουδήποτε βαθμού κι αν είναι τα επεξεργασμένα λύματα

(νερό), είναι ακατάλληλα και για άρδευση βρώσιμων καλλιερ-

γειών, ήδη διεθνώς έχει αποφασιστεί, σε 2 χρόνια  να απαγο-

ρευτεί.

Αλλά εδώ κ. Τσαντήλα λέτε ότι, δεν έχουν 30 εκατομμύρια,

ώστε να μπορέσουν να δεχτούν τις πόλεις της Βορ. Αττικής

στην Ψυττάλεια και θα διαθέσουν χρήματα για να αναβαθμί-

σουν το δικό μας ΚΕΛ σε τριτοβάθμιο;

5ον) Για την έκταση των 170 στρεμμάτων, με την οποία προ-

σπαθείτε να επηρεάσετε Συμβούλους που πιθανόν έχουν εκτά-

σεις στην περιοχή, αποκρύπτοντας ότι χρήματα από το

Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα για σκοπό Βιολογικού Καθαρι-

σμού (Δημοσίου συμφέροντος), δεν θα τα πάρουν ούτε σε 50

χρόνια.

Μας λέτε επίσης ότι θα γίνει διευθέτηση του ρέματος. Κατό-

πιν εορτής βέβαια. Αφου δεχτούμε ΚΕΛ στην περιοχή. «Ζήσε

Μάη να φάς τριφύλλι». Το ΚΕΛ θα έχει γίνει πλωτό στη θά-

λασσα της Ραφήνας, μετά από κάποια πλημμύρα.

Αποκρύπτετε δε, ότι στο σημείο Πλατύ Χωράφι, πρόκειται να

περάσει η Αττική Οδός και ο Προαστιακός προς το λιμάνι της

Ραφήνας, με συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή

να είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθείτε να φορτώσετε στους δη-

μότες και τους κατοίκους της περιοχής, ένα έργο υποβάθμισης

και υπανάπτυξης.

Σας ενδιαφέρουν οι αστοχίες των συλλεκτήρων προς Ψυττά-

λεια και αδιαφορείτε για τις πιθανές αστοχίες, (που συμβαί-

νουν σε όλους τους βιολογικούς της χώρας), αν το ΚΕΛ γίνει

στο Πλατύ Χωράφι, προς τον μοναδικό πλούτο της περιοχής

μας, την θάλασσα της Αρτέμιδος.

Να σας ρωτήσω κ. Τσαντήλα, αφού το φορτίο της Ψυττά-

λειας, 1.200.000 κ.μ. που μπορεί να δεχτεί, όπως παραπλανη-

τικά αναφέρετε, αφορά καθαρό νερό, γιατί δεν παίρνουν και

το δικό μας στην Ψυττάλεια να τους αραιώσει και το ρυπαντικό

φορτίο του Αζώτου, αλλά επιμένουν να το ρίξουν στην θά-

λασσά μας;

Προσπαθήσατε επανειλημμένα να υποβαθμίσετε τον ρόλο του

Δημάρχου Δημήτρη Μάρκου στο πρόβλημα ΚΕΛ, χρησιμοποι-

ώντας και γηπεδικές εκφράσεις όπως «κρέμασες τα παπού-

τσια και λες ψέματα». Οι ενέργειες του Δημάρχου, είμαι σε

θέση απόλυτα να γνωρίζω, γίνονται ξεκάθαρα για το συμφέ-

ρον των Δημοτών, προσπαθώντας να προσεγγίσει και να συ-

νεργαστεί πάντα, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης για το

συμφέρον του τόπου, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο.

Εσείς και κάποιοι Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, προσπαθή-

σατε επανειλημμένα, να διαστρεβλώσετε την πρόταση «Λα-

καθέλα», η οποία πρόταση υπήρξε μετά από απαίτηση της

Κυβέρνησης και της ΕΥΔΑΠ για εναλλακτική λύση εντός του

χώρου του Δήμου μας, προς αποφυγή των προστίμων της Ε.Ε.

Πρόταση βέβαια που αργότερα οι απαιτούντες, απέρριψαν, με

την δικαιολογία ότι βρίσκεται σε Β3 περιοχή, στην ίδια περιοχή

βέβαια που βρίσκεται και το υπό κατασκευή ΚΕΛ Κορωπίου. Οι

πιέσεις που έχουν γίνει από την πολιτεία είναι αφόρητες και

έχω ιδίαν αντίληψη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολ. Αττικής και μέλος της Κυβερ-

νητικής Παράταξης κ. Π. Φιλίππου, ξεκάθαρα παραδέχτηκε σε

δημοτικό συμβούλιο της Ραφήνας και είναι γραμμένο στα πρα-

κτικά, ότι η απόφαση είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ και όλες οι άλλες δικαιο-

λογίες είναι αστείες.

Κλείνοντας, η υγεία των ανθρώπων για μένα ήταν και είναι αυ-

τοσκοπός σε όλη μου την ζωή. Βεβαίως η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ είναι

απαραίτητη, αλλά όχι αποχέτευση βασισμένη σε συμφέροντα

εργολάβων. ΄Οχι αποχέτευση υποβάθμισης της περιοχής, όχι

αποχέτευση χωρίς μελέτες, όχι αποφάσεις όπως το αίσχος

που συνέβη στο τελευταίο δημοτ.συμβούλιο της Ραφήνας.

Ψήφισαν αποχέτευση στο Πλατύ Χωράφι του Δήμου μας, με

αγωγό εκβολής στην Αρτέμιδα, στην θάλασσά μας. Χωρίς

καμία μελέτη αποδεκτή από τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά με

προσφορά ανταλλαγμάτων, όπως εσείς κ. Τσαντήλα μας εί-

χατε προτείνει.

Ντροπή τους και ντροπή σας που ούτε καν το αναφέρετε.

Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη των ανθρώπων κύριε Σύμ-

βουλε, όταν τους λέτε για ποτίσματα με το νερό του ΚΕΛ, ή

για βόλτες στο πάρκο του ΚΕΛ, όπως στο άλλο πάρκο στα

Σπάτα, (πεταμένα λεφτά...), λες και δεν έχουμε φυσικούς χώ-

ρους, σε στεριά και σε θάλασσα να επισκεφτούμε στον Δήμο

μας! Εσείς, αλήθεια, έχετε επισκεφτεί πολλές φορές τέτοια

πάρκα αναψυχής;  Να μας τα συστήσετε !

Θεωρώ με όλη αυτή την επιμονή σας, ότι θέλετε υποβαθμι-

σμένους πολίτες, διότι υποβαθμισμένοι πολίτες είναι ελεγχό-

μενοι πολίτες. Χρησιμοποιώντας δε δική σας έκφραση περί

«συνειδητότητας», πού είναι η δική σας συνειδητότητα και

υπευθυνότητα, όταν απαιτείτε το «Ναί» των Δημοτικών Συμ-

βούλων για ένα έργο ζωής, χωρίς μελέτες η με μελέτες που

έχουν απορριφθεί ;

Αν θέλετε να προσφέρετε όφελος στον Δήμο, ενημερωθείτε

και ενημερώστε με αλήθειες. Είμαι στην διάθεσή σας όπως

έχω δηλώσει και να σας δώσω όποιο έγγραφο θέλετε, ώστε

αυτή η ομίχλη που δημιουργήσατε γύρω σας, να διαλυθεί.

Σπάτα 3/5/2016

Σωτήρης Α. Γιαννάτος

Εντεταλμένος Δημοτ. Σύμβουλος του Δήμου

Σπάτων-Αρτέμιδος  για τον βιολογικό καθαρισμό

Ανοιχτή επιστολή-απάντηση, στο παραπλανητικό δελτίο 

περί αποχέτευσης, του Δημοτικού Συμβούλου Χρ. Τσαντήλα

Προς επίρρωση της άποψης του Σ. Γιαννάτου 

σας προωθώ τον διαδικτυακό ιστότοπο της Γενικής Γραμ-

ματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ http://astikalimata.ypeka.gr/Ser-

vices/Pages/View.aspx?xuwcode=GR300001011 στον

οποίο μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει συνεχής  ενημέ-

ρωση- και προς  τους υπεύθυνους της ΕΕ – για το ΚΕΛ

Ψυττάλειας  σε σχέση για την δυναμικότητα ,τις δειγματο-

ληψίες, τις μετρήσεις, τους περιβαλλοντικούς όρους κλπ.

Εκεί  βλέπουμε για το αν  είναι απαγορευτική ή όχι  η υπα-

γωγή μας στο ΚΕΛΨ! 

εκεί βλέπουμε   και το ρυπαντικό φορτίο του Αζώτου!

....η  τελευταία απαγορευτική εφεύρεση!! των “ αρμοδίων”

για την  κάλυψη  πολιτικών σκοπιμοτήτων.

η Δημοτική Σύμβουλος Ραφήνας – Πικερμίου

Αμαλία Τόκα
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Mία πρόταση η οποία θα ανοίξει τον ασκό του Αι-

όλου και θα ταράξει τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες

στα Βαλκάνια, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς

οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου θα είναι σε θέση να

ταξιδεύουν ελεύθερα στα εσωτερικά σύνορα της

Ζώνης Σένγκεν, αφού το μικρό και παρανόμως ανα-

γνωρισμένο κρατίδιο των Βαλκανίων έκανε τις με-

ταρρυθμίσεις που είχαν ζητήσει οι Βρυξέλλες.

Η ΕΕ, όπως αναφέρει το uk.reuters.com, ήταν επι-

φυλακτική στο να δώσουν στο Κοσσυφοπέδιο το

καθεστώς ελεύθερης βίζας. Ωστόσο, σύμφωνα

πάντα με την ΕΕ, το κρατίδιο βελτίωσε τους συνο-

ριακούς ελέγχους, εισήγαγε τα βιομετρικά διαβα-

τήρια και συμφώνησε στην επιστροφή των πολιτών

που δεν είχαν δικαίωμα ασύλου στην ΕΕ.

Οι πολίτες άλλων βαλκανικών χωρών – Αλβανία,

Βοσνία, Σκόπια, Μαυροβούνιο και Σερβία – έχουν

την δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην

Ζώνη Σένγκεν από το 2010.

»Το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει μεγάλη πρό-
οδο», δήλωσε ο Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολι-

τικής Δ. Αβραμόπουλος, προσθέτοντας ότι ελπίζει

οι εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό κοινο-

βούλιο να εγκρίνουν την πρόταση άμεσα.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι Κοσοβάροι με τα βιο-

μετρικά διαβατήρια θα είναι σε θέση να εισέλθουν

στη ζώνη Σένγκεν και να παραμείνουν έως 90 ημέ-

ρες.

Το Κοσσυφοπέδιο, το οποία έχει πληθυσμό 1,8 εκα-

τομμύρια, διακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη

Σερβία το 2008 και εξακολουθεί να μην αναγνωρί-

ζεται από το Βελιγράδι. Έχει υπογράψει εμπορική

και πολιτική συμφωνία με την ΕΕ, αλλά δεν έχει

ακόμα αναγνωριστεί από πέντε κράτη μέλη: την

Ισπανία, την Κύπρο, την Ρουμανία, την Ελλάδα και

τη Σλοβακία.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ UEFA ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Το ετήσιο Κογκρέσο της UEFA ενέκρινε την απο-

δοχή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κοσό-

βου, με ψήφους 28 έναντι 24, ενώ δύο δεν

καταχωρίστηκαν ως έγκυρες. Έτσι, το Κόσοβο έγινε

το 55ο μέλος της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομο-

σπονδίας, παρά τη σθεναρή αντίσταση της Σερβίας,

από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε το 2008.

«Το Κόσοβο στην UEFA. Τα καλύτερα νέα για τους
αναρίθμητους φίλους της δημοκρατίας μας. Τώρα
θα παίξουμε σε διεθνή πρωταθλήματα, μερικά ματς
θα τα νικήσουμε, μερικά θα τα χάσουμε, αλλά κα-
νείς δεν θα μας κρατήσει, μακριά από τα γήπεδα»,
έγραψε ο πρόεδρος του Κοσόβου, Χασίμ Τάτσι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος της

σερβικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τόμοσλαβ

Κάρατζιτς, εκδήλωσε την αντίθεσή με την διαφαι-

νόμενη ένταξη του Κοσόβου, υποστηρίζοντας ότι η

πολιτική επεμβαίνει στον αθλητισμό.

«Αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει αναταραχή

στην περιοχή και θα ανοίξει το κουτί της Πανδώ-

ρας σε όλη την Ευρώπη.»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ

Φοιτητής Πολιτικών Επιστημών, Blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 
Παιανία 08.4.2016
Αριθ. Πρωτ. 154
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ

2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει δημόσιο ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΠΤΙΚΟ πλειοδοτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δη-
μοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών
Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, στις 30.5.2016
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.,
δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγω-
νισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδί-
δονται στους ενδιαφερόμενους ως

εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων με τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά θα γίνεται στο
2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών
Νερών ( Τριφυλλίας & Αργοστο-
λίου – 15354 Γλυκά Νερά ) από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Δύναται επίσης να αποσταλούν τα-
χυδρομικώς στην ως άνω διεύ-
θυνση μέσω (ΕΛΤΑ ή Courier).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
Σχολικής Μονάδας μέχρι την
23.05.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται
στο Γραφείο Διεύθυνσης του σχο-
λείου, στο τηλέφωνο 210 6611797
απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν
και τη διακήρυξη του διαγωνισμού,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αί-

τηση ασφαλιστικών μέτρων του ΟΛΠ εναντίον του

δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Μετά από αμετά-

κλητες δικαστικές που υποχρεώνουν τον Οργανισμό

Λιμένος Πειραιώς να καταβάλει οφειλόμενα δημο-

τικά τέλη προηγούμενων ετών, και την άρνηση του

ΟΛΠ να τις εφαρμόσει, ο δήμος Κερατσινίου-Δραπε-

τσώνας προχώρησε στη δέσμευση 6.500.000 ευρώ

από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΠ. Τα

ασφαλιστικά μέτρα του ΟΛΠ στρέφονταν εναντίον

της δέσμευσης των καταθέσεων του.

Είναι σαφές ότι μετά και τη νέα δικαστική δικαίωση

του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανοίγει ο

δρόμο για να πληρώσει επιτέλους ο ΟΛΠ τα οφειλό-

μενα του στην πόλη μας -που είναι πολύ περισσό-

τερα από όσα έχουν επιδικαστεί.  Αυτή η επιτυχία

δεν θα μπορούσε να σημειωθεί χωρίς τη μεγάλη προ-

σπάθεια της νομικής υπηρεσίας του δήμου.

Η δημοτική αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της απέ-

ναντι στους δημότες, θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη

για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όλοι

όσοι θησαύριζαν σε βάρος της πόλης τα προηγού-

μενα χρόνια, χωρίς να τους ενοχλεί κανείς.

Ο ΟΛΠ έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον
του δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΚΔΟΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΥ (Σ.ΕΚ.Β.)

Μετά από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες στον Σύνδε-

σμο Εκδοτών Βιβλίου, προέκυψε νέο Δ.Σ. με την

ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Πλαστάρας Γρηγόρης

Αντιπρόεδρος Καρακώτσογλου Αναστάσιος

Γεν. Γραμματέας Σολδάτος Ιωάννης

Ταμίας Πουλάκος Νέστορας

Αν. Γεν. Γραμματ. Αγγελάκης Κωνσταντίνος

Μέλη Μαλτέζος Θεόδωρος, Σιδεράτος

Άγγελος, Τζιαμπίρης Δημήτριος, Ψύχαλος Γεώρ-

γιος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκε ο Λεωνίδας

Μέρμηγκας.

Η ΕΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΙΖΑΣ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ!
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Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ENOIKIAZETAI ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ ΚΟΡΜΠΙ, ενοικιάζεται τριαρι 65 τμ. δυο

κρεβατοκάμαρες, καθιστικό και κουζίνα μαζί,

με κήπο, σε δυόροφη οικία ανεξάρτητη με δική

του είσοδο· ήσυχο μέρος, A/C θέρμανση, αυλή.

380 ευρω τηλ. 6974096857 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ.    

Δεκαήμερο εκπτώσεων

Δεκαήμερο εκπτώσεων από 1 έως 10  Μαΐου υλο-

ποιείται πανελλαδικά.

Τα καταστήματα  ξεκίνησαν από τις 4 Μαΐου, τις εκ-

πτώσεις με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές.

Την Κυριακή 8 Μαΐου τα εμπορικά καταστήματα, τα

εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα θα έμεναν

ανοιχτά, αλλά αποφάσισαν να συμμετέχουν στην

απεργία για το ασφαλιστικό και θα είναι κλειστά.

ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΛΥΜΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Βρέθηκε κάλυμα αυτοκινήτου στην οδό Δάφνης και

Αισώπου, το οποίο προφανώς παρέσυρε ο δυνατός

άνεμος της μεγάλης εβδομάδας. Τηλεφωνείστε

στην ΕΒΔΟΜΗ, 6937153052

Με δεδομένα την πληθώρα χρεών

των επαγγελματιών προς Τράπε-

ζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο

και τρίτους καθώς και τις σημαντι-

κές αλλαγές στην σχετική Νομο-

θεσία, το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Αθηνών αναλαμβά-

νει μια πρωτοβουλία για την ενη-

μέρωση των μελών του σχετικά με

τα νομικά ζητήματα που προκύ-

πτουν.

Για τον σκοπό αυτό το ΕΕΑ θα

διοργανώσει στις 6/6/2016, στις

18:00, εκδήλωση, με ελεύθερη εί-

σοδο για τους ενδιαφερόμενους.

Στην εκδήλωση έγκριτοι δικηγόροι

θα απαντήσουν σε πληθώρα ερω-

τήσεων που αφορούν οφειλές

επαγγελματιών (οφειλές σε ΟΑΕΕ

και τράπεζες, Νόμος Κατσέλη,

Πτωχευτικός Νόμος, Ποινικά ζητή-

ματα, Πλειστηριασμοί κλπ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί

στην αίθουσα συνεδριάσεων του

ΕΕΑ, Πανεπιστημίου 44, 2ος όρο-

φος.
Οι δικηγόροι που θα αποτελέσουν το

πάνελ και θα απαντήσουν στις ερωτή-

σεις είναι οι Κυριακόπουλος Γιάννης,

Κούρτης Τάσος και Τεμπέρης Δημή-

τρης.

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

Επειδή ο αριθμός των θέσεων είναι πε-

ριορισμένος είναι υποχρεωτική η προ-

εγγραφή. Η διαδικασία της

προεγγραφής είναι απλή. Μπορείτε να

αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα

στην διεύθυνση profes@eea.gr ενημε-

ρώνοντας για την συμμετοχή σας. Τα

στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι Ονο-

ματεπώνυμο, email και κινητό τηλέ-

φωνο.

Όποιος επιθυμεί μπορεί αντί για ηλε-

κτρονικό μήνυμα να καλέσει τηλεφω-

νικά στο 2103380203 και να κλείσει

θέση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο

αριθμός των ενδιαφερομένων είναι

σημαντικά μεγαλύτερος από την χω-

ρητικότητα της αίθουσας ενδέχεται να

αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής της εκδή-

λωσης, οπότε θα ενημερωθούν όλοι

όσοι έχουν κλείσει θέση έως τότε (με

email ή SMS).

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ

ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ

Με σκοπό να διευκολύνουμε την δια-

δικασία θα συγκεντρώσουμε πριν από

την εκδήλωση τις ερωτήσεις των εν-

διαφερομένων. Με τον τρόπο αυτό θα

προετοιμαστούν ανάλογα και οι δικη-

γόροι του πάνελ. Τα παρόμοια ερωτή-

ματα θα ομαδοποιηθούν και θα

απαντηθούν από κοινού.

Κατά την είσοδο στην αίθουσα οι συμ-

μετέχοντες θα λάβουν την λίστα των

ερωτήσεων που θα απαντηθούν και θα

γνωρίζουν εάν τα δικά τους θέματα

βρίσκονται σε αυτά που έχουν προκα-

ταβολικά τεθεί. Όποιος επιθυμεί να

ρωτήσει κάτι επιπλέον, θα υπάρχει δια-

δικασία όπου γραπτά θα θέσει το ερώ-

τημά του προς τους δικηγόρους του

πάνελ.

Τις ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να τις στείλουν ηλεκτρονικά

στην διεύθυνση profes@eea.gr ή με

φαξ στον αριθμό 2103380260 Στο μή-

νυμα θα πρέπει να αναφέρεται «ΕΡΩ-

ΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ

6/6/2016».

Επίσης μπορούν να επισκεφθούν την

σελίδα του ΕΕΑ στην ακόλουθη διεύ-

θυνση και να θέσουν το ερώτημά τους

(δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση ονό-

ματος ή άλλων προσωπικών στοι-

χείων):

http://www.eea.gr/gr/el/articles/imerida-

gia-nomiki-ypostiriksi-epaggelmation-

kai-mikromesaion

Προσοχή: η κάθε ερώτηση δεν μπορεί

να ξεπερνά τις 300 λέξεις. Στην ημε-

ρίδα δεν υπάρχει η δυνατότητα να

απαντηθούν εξαιρετικά ειδικές περι-

πτώσεις, σκοπός της εκδήλωσης είναι

η απάντηση σε θέματα που αφορούν

την συντριπτική πλειοψηφία των επαγ-

γελματιών.

«ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ» με τρόφιμα...

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι

ελεύθερη. Στα πλαίσια της Κοινωνικής

Δράσης του ΕΕΑ, παρακαλεί όσους

έρθουν στην εκδήλωση, εφόσον μπο-

ρούν και το επιθυμούν, να προσκομί-

σουν ένα πακέτο τρόφιμα (και

περισσότερα του ενός είναι ευπρόσ-

δεκτα φυσικά), μακράς διάρκειας με

σκοπό να τα διαθέσουμε σε Δομές Αλ-

ληλεγγύης προς τους συνανθρώπους

μας που έχουν ανάγκη.

Με εκτίμηση

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών

Ημερίδα για νομική υποστήριξη 

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

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

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

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

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αλεξάνδρα Ασαριώτη
DDS, PhD

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Aλαμάνας 11 Βούλα 16673

Τηλ.: 210 8991.720, κιν. 6937325009

aasariotis@ymail.com
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

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

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Αλλεργίες, συνάχι, αυτοάνοσα νοσήματα, είναι ανοσολογικές αντιδράσεις
Η 29η Απριλίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Ανοσολογίας. Η

Ανοσολογία είναι ειδικός κλάδος της Ιατρικής που ασχο-

λείται με τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργα-

νισμού απέναντι σε κάποιον εξωτερικό βλαπτικό

παράγοντα και τους τρόπους βελτίωσής τους. Αν ανατρέξει

κάποιος στο βάθος των αιώνων θα διαπιστώσει ότι η έννοια

της ανοσίας υπήρχε από παλιά: Όταν είχε παρατηρηθεί ότι,

όποιος είχε αναρρώσει από μια λοιμώδη νόσο, συνήθως

δεν προσβαλλόταν και πάλι από την ίδια νόσο. Η σύγχρονη

όμως έννοια της ανοσίας αρχίζει να γίνεται αντιληπτή όταν

το 1798 ο Jenner ανέπτυξε για πρώτη φορά το εμβόλιο

κατά της ευλογιάς. 

Στη συνέχεια, ακολούθησε μια συμβιωτική σχέση της Ανο-

σολογίας με τη Μικροβιολογία, που άνθισε κατά το τέλος

του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το ανοσοποιητικό

(ανοσιακό) σύστημα είναι το σύστημα άμυνας του οργανι-

σμού που τον προστατεύει από την εισβολή βλαβερών μι-

κροοργανισμών. 

Σήμερα, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αλλεργίες όπως

το άσθμα ή το αλλεργικό συνάχι ή από αυτοάνοσα νοσή-

ματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ωστόσο, μην ξε-

χνάτε ότι αυτές οι ασθένειες είναι το αποτέλεσμα μιας

ανοσολογικής αντίδρασης που κατευθύνεται σε λάθος

στόχο, η οποία στην πραγματικότητα, όταν όλα είναι καλά,

σας προστατεύει από το να πέφτετε θύματα όλων των λοι-

μογόνων παραγόντων. 

Καθημερινά το Ανοσιακό μας Σύστημα μας προστατεύει

από χιλιάδες μικρόβια που βρίσκονται γύρω μας και μπο-

ρούν να μας προκαλέσουν ασθένεια. Το Ανοσιακό μας Σύ-

στημα το κάνει αυτό με τόσο αποτελεσματικό τρόπο που

ούτε καν προσέχουμε ότι λειτουργεί. Οι εμβολιασμοί ενερ-

γοποιούν το Ανοσιακό Σύστημα, δίνοντάς του την δυνατό-

τητα να αμυνθεί ενάντια σε μικρόβια που πρόκειται να

συναντήσει. Συνήθως οι εμβολιασμοί δεν προκαλούν πε-

ρισσότερη ενόχληση από ένα τσίμπημα στο βραχίονα ή στο

μηρό που ξεχνιέται εύκολα, αλλά μας γλιτώνουν από σο-

βαρές αρρώστιες, που μπορεί να είναι ακόμα και θανατη-

φόρες. 

Με την κατανόηση της λειτουργίας του Ανοσιακού Συστή-

ματος, οι επιστήμονες ελπίζουν κάποια μέρα να αναπτύ-

ξουν αποτελεσματικά εμβόλια εναντίον των αυτοάνοσων

νοσημάτων, των αλλεργιών και του καρκίνου, αλλά και

άλλα περισσότερο αποτελεσματικά εναντίον των λοιμω-

δών νοσημάτων. 

Μερικοί τρόποι για να δυναμώσετε 

το ανοσοποιητικό σας

1. Μειώστε το στρες
Το να έχουμε λίγο στρες ίσως είναι και καλό, καθώς απο-

τελεί μία μέθοδο του οργανισμού να προετοιμαστεί για μία

πρόκληση. Το μόνιμο στρες όμως είναι κακό για την υγεία

μας. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να αποδυναμώσει το

ανοσιακό μας σύστημα. Η μείωση του στρες και η εύρεση

δραστηριοτήτων που μας χαλαρώνουν και μας διασκεδά-

ζουν, μας βοηθούν να ενδυναμώσουμε το ανοσιακό μας σύ-

στημα και κατά συνέπεια να προστατέψουμε τον εαυτό μας

από ασθένειες.

2. Απολαύστε το Σεξ
Φαίνεται ότι το σεξ δεν μας κάνει απλά να αισθανόμαστε

όμορφα, αλλά είναι καλό και για τον οργανισμό μας. Έρευ-

νες δείχνουν ότι η καλή σεξουαλική ζωή μπορεί να έχει και

ευεργετικές συνέπειες για την υγεία μας. Έρευνα σχετικά

με τη σύνδεση της σεξουαλικής δραστηριότητας με την

υγεία σε ηλικιωμένους ανθρώπους, έδειξε ότι εκείνοι που

έκαναν σεξ τακτικά είχαν και καλύτερη συνολική υγεία.

3. Αποκτήστε ένα κατοικίδιο
Υπάρχει λόγος που ο σκύλος ονομάζεται και «ο καλύτερος

φίλος του ανθρώπου». Οι σκύλοι και τα υπόλοιπα κατοικίδια

μάς προσφέρουν συντροφιά αλλά και βελτίωση της υγείας

μας. Έρευνες δείχνουν ότι τα κατοικίδια βοηθούν στον

έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, στη μείωση των επιπέδων

χοληστερόλης και στη βελτίωση της συνολική υγείας. Μία

έρευνα έδειξε ότι το να έχουμε σκύλο μπορεί να βελτιώσει

και την ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος, αλλά και να

μειώσει τον κίνδυνο για εμφάνιση αλλεργιών στα παιδιά.

4. Αναπτύξτε το κοινωνικό σας δίκτυο
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι φίλοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί,

αλλά φαίνεται επίσης ότι μπορεί να έχουν μεγάλα οφέλη

για την υγεία μας. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι άνθρω-

ποι με ισχυρούς φιλικούς δεσμούς είχαν και καλύτερη συ-

νολική υγεία. Για να διευρύνετε το κοινωνικό σας δίκτυο

δοκιμάστε να γίνετε εθελοντής, να ξεκινήσετε μαθήματα

σε πεδία που σας ενδιαφέρουν και γενικά να ξεκινήσετε

καινούργιες δραστηριότητες. Και σιγουρευτείτε ότι δίνεται

την πρέπουσα σημασία στις φιλικές σχέσεις που ήδη έχετε.

5. Γελάστε με την καρδιά σας
Είναι γνωστό ότι το γέλιο είναι υγεία. Έρευνες έδειξαν ότι

οι άνθρωποι που γέλασαν δυνατά παρακολουθώντας ένα

αστείο βίντεο είχαν στη συνέχεια και πιο ενεργό ανοσιακό

σύστημα. Το γέλιο διχάζει τους ερευνητές όσον αφορά τα

πραγματικά οφέλη του στο ανοσιακό σύστημα, αλλά μέχρι

νέες έρευνες να δώσουν αποτελέσματα, δεν χάνουμε τί-

ποτε να γελάμε δυνατά με κάθε ευκαιρία και να ομορφαί-

νουμε παράλληλα την καθημερινότητά μας.

6. Ωφεληθείτε από τα αντιοξειδωτικά
Τρώγοντας αρκετά φρούτα και λαχανικά προσφέρετε στον

οργανισμό σας μία γερή δόση αντιοξειδωτικών. Οι ουσίες

αυτές βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από τις

ελεύθερες ρίζες. Για να λάβετε ένα ευρύ φάσμα αντιοξει-

δωτικών, επιλέξτε φρούτα και λαχανικά με διαφορετικά

χρώματα, όπως τα πορτοκάλια, οι πράσινες πιπεριές, τα κα-

ρότα, το καρπούζι κ.α.

7. Γνωρίστε τα βότανα
Πολλοί άνθρωποι καταναλώνουν βότανα για να βελτιώσουν

τη γενική τους υγεία. Βότανα που ίσως ευνοούν το ανοσο-

ποιητικό είναι το σκόρδο και το τζίνσενγκ, αλλά και άλλα

τρόφιμα όπως τα προβιοτικά. 

Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι. Ανακαλύψτε τους...

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, 

μοριακή βιολόγος, medlabnews.gr

«Χρόνιες Ρευματικές Παθήσεις:

Ενημέρωση και Αντιμετώπιση»
Θέστε τα ερωτήματά σας. Συμμετοχή = Συνεργασία

H Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα

(ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παθο-

λογικής Φυσιολογίας και το Ρευματολογικό Ιατρείο του

Γ.Ν.Α «Λαϊκό» θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρω-

σης νοσούντων με θέμα «Χρόνιες Ρευματικές Παθή-

σεις: Ενημέρωση και Αντιμετώπιση» στις 13 Μαΐου

2016 και ώρες 16:30-20:00 στο αμφιθέατρο «Μαγγί-

νειο» του Γ.Ν.Α «Αρεταίειο» (Αθήνα).

Στην εκδήλωση, οι γιατροί-ομιλητές θα απαντήσουν στα

ερωτήματα που θα έχουν υποβάλει μέσω:

site της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α www. arthritis.org.gr

e-mail στο info@arthritis.org.gr & info@apr.com.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Γραμματεία της

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α,  τηλ.: 210 8847268 (Δ-Π:10:00 – 14:00), με

την Γραμματεία της εκδήλωσης, Alpha Public Relations,

τηλ.: 210 3645 629, Fax στο 210 3644 441 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επίσης, οι ομιλητές θα

απαντήσουν και σε ερωτήσεις του παρευρισκόμενων

που όμως δεν θα έχουν προσωπικό χαρακτήρα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες, στην Alpha Public Rela-

tions, 210 3645 629  (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -

17:30), με την Apr, τηλ. 210 3645 629 κα Καίτη

Αντωνοπούλου: k.Antonopoulou@apr.com.gr ή κα Ρούλα

Μητά: r.mita@apr.com.gr



22 ΣΕΛΙΔΑ - 7  ΜΑΪΟΥ 2016                                                                                                                                                                                                          ΕΒΔΟΜΗ

Η Ομάδα RS:X του Ν.Α.Ο. Κέκροψ, με προπονητή τον

Νικόλα Σκαρλάτο, συμμετείχε στο 6ο ATHENS EU-

ROLYMP WEEK, με συμμετοχή περίπου 500 αθλητών

από 7 χώρες κάτω υπό την αιγίδα της Ελληνικής

Ιστιοπλοϊκής  Ομοσπονδίας.

Στην κατηγορία RS:X 8.5 για αθλητές κάτω των 21

ετών, μετά από 9 Ιστιοδρομίες κάτω από δύσκολες

συνθήκες  με  ανέμους  από  5 έως  25 μιλίων  ο 

Κριστιάν Τριανταφύλλου  στέφθηκε  πρωταθλητής

Ελλάδος κατακτώντας την πρώτη θέση. Ο Στέφανος

Τζοτζολάκης τερμάτισε στην 5η  και ο Μιχάλης

Βρούτσης στην 11η θέση. 

O Ν.Α.Ο. Κέκροψ συγχαίρει όλους τους αθλητές του

για μια ακόμη εξαιρετική παρουσία στους αγώνες.

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέκροψ, Αγ. Μαρίνα –

Κορωπί 19400, 

Τηλέφωνο: 6974337906  fax:2291090200

Website: www.naokekrops.gr  

6ο ATHENS EUROLYMP WEEK

Πρωταθλητής Ελλάδος ο Κριστιάν Τριανταφύλλου

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι

νεανίδες του ΑΡΗ κατακτούν το

πρωτάθλημα Ελλάδας στην Επι-

τραπέζια Αντισφαίριση.

Η ομάδα του ΑΡΗ συνάντησε με-

γάλη αντίσταση από την ΑΕ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑΣ, η οποία

ξεκίνησε από τη θέση 4 των φα-

βορί. Την αντιμετώπισε πρώτα

στον όμιλο και μετά στον τελικό

και επικράτησε και τις δύο φορές.

Στο ματς για την πρωτιά έπαιξε

μεγάλο ρόλο η έκβαση του τρίτου

ατομικού αγώνα. Η ΙΣΑΜΠΑΛΟ-

ΓΛΟΥ κατέλαβε 3-1 την ΤΕΡΠΟΥ

και έδωσε το προβάδισμα στην

ομάδα της ΒΟΥΛΑΣ.

Στο επόμενο παιχνίδι η ΦΙΣΕΡ κέρ-

δισε με 3-1 τη ΔΕΒΕΛΕΚΟΥ και

έτσι το Κύπελλο του πρωταθλήμα-

τος στολίζει πλέον την τροπαι-

οθήκη της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης της ΒΟΥΛΑΣ.

Στο ξεκίνημα της διοργάνωσης  ο

ΑΡΗΣ κέρδισε την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓ-

ΚΟΥΦΑΝΑΣ με 3-2 και εύκολα

τους ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΣ και ΣΑΡΙ-

ΣΕΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ με 3-0.

Για τα ημιτελικά ο ΑΡΗΣ κέρδισε

με 3-0 το Π.Κ.Δ. ΤΑΥΡΟΥ και στον

τελικό ξανά την ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥ-

ΦΑΝΑΣ με 3-1.

Την ομάδα του ΑΡΗ αποτελούσαν

οι αθλήτριες ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

(Νεανίδα) και οι Κορασίδες ΦΙΣΕΡ,

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ και ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ.

Οι επιτυχίες όμως του Πινκγ-

Πονγκ της Βούλας συνεχίστηκαν

και στους ατομικούς αγώνες, όπου

κατέλαβε τη 2η θέση με τη ΦΙΣΕΡ,

την 3η με τη  ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ και

την 7η με την ΙΣΑΜΠΑΛΟΓΛΟΥ.

Στους Εφήβους ο ΔΑΜΙΑΝΗΣ κα-

τέλαβε την 7η θέση.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙ 

ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΤΟΥ Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006

Αθλητική Άνοιξη στο

Δήμο Παλλήνης

Η Αθλητική Άνοιξη 2016, πραγματοποιείται μεταξύ 9

Μαΐου και 13 Ιουλίου στα Αθλητικά Κέντρα του Δήμου

Παλλήνης.

Το πρόγραμμα αποτελείται

από μια σειρά Δημοτικών

και Διαδημοτικών αγώνων

με την συμμετοχή μαθη-

τών Δημοτικών και Γυμνα-

σίων του Δήμου καθώς και

των Αθλητικών τμημάτων

του Δήμου.   

Παράλληλα πραγματοποι-

ούνται οι τελικές εκδηλώ-

σεις και οι βραβεύσεις των

Αθλητικών προγραμμάτων

του Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε.

ΓΕΡΑΚΑ & Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

09-14 Μαΐου 016 ώρα έναρξης  17:00

1ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΑΚΑ & ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ALLDAYΒΟΛΕΪ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/05/2016  ώρα έναρξης 09:00

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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Μεγάλες, και ιστορικές ομάδες Ποδο-

σφαίρου, όπως η Μιλάν, η Λίβερπουλ

η Ιντερ κ.λπ. ετοιμάζονται να αλλά-

ξουν αφεντικά προερχόμενα από

άλλες Ηπείρους (Ασία – Αφρική),  που

παρά τη φτώχεια, τη δυστυχία, την

εξαθλίωση που βιώνουν οι Λαοί τους,

αυτοί έρχονται στην Ευρώπη  με φου-

σκωμένα πορτοφόλια, κόντρα  στις

έντονες αντιδράσεις οπαδών και φι-

λάθλων (και ποιος τους ακούει) για να

αγοράσουν όπως μας πληροφορούν

τα ρεπορτάζ,  από τον  κ. Μπερλου-

σκόνι,  ιδιοκτήτη της Μίλαν των επτά

Κυπέλλων Πρωταθλητριών και των

αμέτρητων  τίτλων, τη μεγάλη ξεπε-

σμένη Αρχόντισσα των γηπέδων, μα-

θαίνουμε δε, ότι ήδη βρίσκεται σε

προχωρημένες συζητήσεις με Κινέ-

ζους επενδυτές, η προσφορά των

οποίων ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια

ευρώ, τα ίδια συμβαίνουν στην Αγγλία

με την Μεγάλη Λίβερπουλ και από

εκεί τα ρεπορτάζ μάς πληροφορούν,

ότι   κάποιος μεγιστάνας από τις Αρα-

βικές Χώρες πρόσφερε και αυτός

πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και

αν χρειαστεί είναι πρόθυμος να αυξή-

σει το ποσόν. 

Και βέβαια τα ίδια συμβαίνουν και με

μια ακόμα ιστορική ομάδα, την Ιντερ

και ποιος ξέρει και με ποιες άλλες  γί-

νονται στα “κρυφά” παιχνίδια εκατομ-

μυρίων….. Τα έχουμε συνηθίσει, θα

μου πείτε, εδώ και κάποια  χρόνια,

αυτά τα αλισβερίσια, και είναι γνωστό

ποια σε όλους, ότι το Επαγγελματικό

Ποδόσφαιρο, είναι από τις μεγάλες

πλουτοπαραγωγικές πηγές  για το Κε-

φάλαιο, και όχι μόνο. Και  το λέω

αυτό γιατί, όταν οι οπαδοί – Φίλαθλοι

των μεγάλων Ομάδων Εταιρειών,

αριθμούν  εκατομμύρια, ένας αρκετά

μεγάλος αριθμός από αυτούς, καθο-

δηγούνται και “δουλεύουν”  για τα

συμφέροντά τους. 

Όλα αυτά,  αλλά  και άλλα,  που δεν

γνωρίζουμε, έχουν μετατρέψει το

λαϊκότερο άθλημα σε “δεύτερη” θρη-

σκεία επηρεάζοντας πλέον και πολι-

τικά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο

τον πλανήτη για τα συμφέροντα του

Μ. Κεφαλαίου... όταν  για παρά-

δειγμα, ένας ποδοσφαιριστής μίας τέ-

τοιας ομάδας  κοστίζει δύο και τρεις

φορές  τα  λεφτά που έχει για προ-

ϋπολογισμό μία δική μας μεγάλη

Ομάδα, καταλαβαίνει ο καθένας,  για

τί λεφτά μιλάμε, αλλά και για  τον κα-

θοριστικό ρόλο, τέτοιων ομάδων στην

Πολιτική Ζωή κάθε  Χώρας. Αυτές οι

Ποδοσφαιρικές  Ομάδες, λειτουρ-

γούν, ακριβώς, όπως  οι  Πολυεθνικές

Εταιρείες, με μεγάλη  επιρροή στο

κοινωνικό περιβάλλον,  της  Πόλης

που έχουν την έδρα τους…… και όχι

μόνο. Βέβαια δεν νομίζω να χρειάζε-

ται να πούμε, άλλωστε  είναι κοινή η

διαπίστωση, ότι το Ποδόσφαιρο μετά

την επαγγελματοποίησή του σταμά-

τησε να έχει οποιαδήποτε σχέση με

τον αθλητισμό έχοντας γίνει φορέας

Διαφθοράς, Εγκλήματος, και κάθε

μορφή ΒΙΑΣ….. άπειρα τα παραδείγ-

ματα…

Και το Ερώτημα: οι Κυβερνήσεις, θέ-

λουν πραγματικά να εξαλείψουν την

ΒΙΑ από το  Ποδόσφαιρο;;;;; Εσείς τι

λέτε;;;;

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλα παζάρια 

για μεγάλες ομάδες!!

«XTERRA Off Road

Triathlon»

στη Βουλιαγμένη 

Με περισσότερες από 150 συμμετοχές στη Sprint

Απόσταση και περισσότερες από 170 συμμετοχές

στη μεγάλη απόσταση ολοκληρώθηκε η διαδικασία

εγγραφών για το XTERRA Greece Championship

2016. 

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ, αφού ξεπέρασε κατά

πολύ κάθε προηγούμενη διοργάνωση «XTERRA Off

Road Triathlon» στη χώρα μας και το όριο των 300

συμμετοχών που υπήρχε για φέτος!

Αθλητές και αθλήτριες από 12 έως 73 ετών απ’ όλες

τις Ευρωπαϊκές χώρες, την Τουρκία, τα Ηνωμένα

Αραβικά Εμιράτα, την Αρμενία, την Αμερική, τις Φι-

λιππίνες και άλλες, δείχνουν για ακόμα μια φορά ότι

ο αθλητισμός δεν έχει σύνορα και ηλικία και κάνουν

πράξη το σύνθημα του XTERRA «Ζήσε Περισσό-
τερα».
Ο αγώνας του ορεινού τριάθλου, «XTERRA Off Road

Triathlon» διεξάγεται για πρώτη φορά στoν Δήμο 3Β,

με συνδιοργανωτή τον Οργανισμό Αθλητισμού Πο-

λιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ). Η εκκίνηση θα

γίνει το Σάββατο, & Μαΐου στις 9.00 π.μ. στην πλαζ

Βουλιαγμένης. 

Δράμα. 18/19/20/7/1958. Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Ανδρών… Ο τερματι-

σμός της σκυταλοδρομίας 4Χ400μ. 

Τελευταίοι δρομείς, ήμασταν ο Βαγ-

γέλης  Δεπάστας και εγώ  (Νίκος Γε-

ωργόπουλος). 

Ο Λεωνίδας Κόρμαλης, ο οποίος ήταν

ο 3ος δρομέας της ομάδας του ΠΑΟ,

μου έφερε τη σκυτάλη περίπου 3μ.

μπροστά, τα οποία ο Βαγγέλης έκανε

το τραγικό λάθος να τα καλύψει στα

πρώτα 150μ. Μέχρι τα 350μ. επρο-

ηγείτο είχε όμως κουραστεί. Εγώ ο

οποίος έτρεχα στο δικό του ρυθμό πε-

ρίπου 2μ. πίσω του, στα τελευταία

50μ. τον προσπέρασα εύκολα…. Συ-

νήθως, σε τέτοιες κούρσες, γίνονται

τέτοια λάθη, αρκεί να είσαι σε θέση

να τα εκμεταλλευτής… Στην ομάδα

του ΠΑΟ έτρεχαν οι Τάντης – Ματσι-

κανίδης – Κόρμαλης – Γεωργόπου-

λος χρόνος 3.24.5 ν.ρ. αγώνων και

συλλόγων… ο Πανιώνιος έτρεχε με

τους Κράλιεβιτς – Καλαιτζής – Φρού-

σιος – Δεπάστας χρόνος 3. 24. 8…

πριν 58 χρόνια……      

Δράμα. 18/19/20/7/1958. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών…
Αγώνες Βόλεϋ με

κοινωνικό χαρακτήρα
Στις εγκαταστάσεις του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” (Μυ-

τούση 1 Βάρη), θα διεξαχθεί το 2ο πανελλαδικό πρωτά-

θλημα επιπέδου 4, για αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως

12-14-16 ετών, το τριήμερο 13-16 Μαΐου. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης, η Η’ Ένωση Αντισφαίρισης

σε συμφωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θα συγκεν-

τρώσει ιατροφαρμακευτικό υλικό, για τις ανάγκες του Ια-

τρείου Κοινωνικής Αποστολής που διατηρεί, στους

άπορους ανασφάλιστους και λοιπές ευπαθείς κοινωνικές

ομάδες, καθώς και σε παιδιά. 

Η συνδρομή των κατοίκων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

των γονιών και των αθλητών/τριών πέρα από την παρακο-

λούθηση των αγώνων, είναι πολύ σημαντική για την κατά-

θεση οποιουδήποτε φαρμακευτικού υλικού μπορούν, στον

ειδικό χώρο που θα υπάρχει στις εγκαταστάσεις του αθλη-

τικού ομίλου Ραφήνας, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. 




