
«Δεν υπάρχει δύναμη πιο μεγάλη απ’ αυτή του
εργάτη, που σταυρώνει τα χέρια»!

Είναι μια φράση αυταπόδεικτη. Ενα θεώρημα αξιω-

ματικό. Ο εργάτης «που σταυρώνει τα χέρια», είναι

ο εργαζόμενος που απεργεί! Είναι

η δύναμη που παράγει. Όταν

«σταυρώσει τα χέρια», όταν απερ-

γήσει, η παραγωγή σταματά!

Αυτά ίσχυαν πέρα για πέρα τον

καιρό του Μαρξ και του Ένγκελς,

τον 19ο αιώνα και τον εικοστό, του

Λένιν, ακόμα και σήμερα με την

προϋπόθεση της καθολικότητας.

Εδώ και πενήντα όμως χρόνια, ιδι-

αίτερα την τελευταία εικοσαετία, τα πράγματα άρ-

χισαν να αλλάζουν. Οι μηχανές, από εργαλεία στα

χέρια του εργάτη, άρχισαν σιγά – σιγά να τον αντι-

καθιστούν, με την αυτοματοποίηση και τους Ηλε-

κτρονικούς Υπολογιστές.

Κι όταν λέω “εργάτης”, εννοώ τον εργαζόμενο. Είτε

παράγει - επεξεργάζεται βιομηχανικό προϊόν (δευ-

τερογενής παραγωγή), είτε εξάγει (εξορίσει), καλ-

λιεργεί προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής

(ορυκτά, γεωργο-κτηνοτροφικά κ.λπ.), είτε προσφέ-

ρει – παράγει υπηρεσίες (τριτογενής τομέας).

Ανεπαισθήτως, σιγά – σιγά, αρχικά 
και σταδιακά κατόπιν,  
κι όλο πιο γρήγορα μετά, 
ήρθαν οι «βάρβαροι»!
Κι έχτισαν τριγύρω μας «τείχη»!
«Όμορφα», όλο πιο θελκτικά και στέρεα 
Κι είμαστε μέσα εμείς
Κι αποκομμένοι, οι «άλλοι»!
Και οι «βάρβαροι» εδώ, είναι προϊόντα του πολιτι-

σμού μας: Οι όλο και πιο αυτοματοποιημένες μηχα-

νές (η ρομποτική μηχανική παραγωγή) και οι Η/Υ,

όχι αυτοί που πατάς τα κουμπιά εσύ, κι εκείνοι

«απλώς» επεξεργάζονται ταχύτατα τα δεδομένα,

που εσύ του δίνεις, αλλά αυτοί, της νεότερης γενιάς

Η/Υ με τεχνητή, όλο και περισσότερο αναπτυγμένη,

νοημοσύνη. Συνέχεια στη σελ. 2 

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Είναι ευκολότερο να ληστέ-
ψεις ιδρύοντας μια τράπεζα
παρά απειλώντας έναν
ταμία”.

Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) 

Γερμανός συγγραφέας, δραματουργός

Η “Αυτοματοποιηση”

των αλλαγών
Μια απάντηση σ’ όσους πιστεύουν ότι

ο καπιταλισμός είναι στο “πετσί μας”

120 χρόνια ΣΕΓΑΣ 
Σελίδα 22

Πώς να σώσετε την 

επιχείρησή σας από χρέη 

με τον 

εξωδικαστικό

συμβιβασμό

Κατερίνας Βαμβακούση

Σελίδα 16

Xριστουγεννιάτικες

Εκδηλώσεις

στους Δήμους
Σελίδες 4, 5

Αντιπλημμυρική 

θωράκιση χρειάζεται 

ο Δήμος 3Β
Σελίδα 6

Ημερίδα Φυσικών Επιστημών
στη

Βούλα!
«Η Φυσική

μαγεύει… 
μικρούς και 
μεγάλους»

Σελίδα 7

Αγορά οικοπέδου 

στη Βάρκιζα
Σελίδα 7

Κάτι “ψήνεται” στην Υδρούσα
Σελίδα 7
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Συνέχεια από τη σελ. 2

Παραπέμπω στο γνωστό βιβλίο «Το τέλος της εργα-
σίας και το μέλλον της» του Jeremy Rifkin, όπου με

ενάργεια και αδιάσειστα στοιχεία αποτυπώνεται το

παρόν ήδη, και το άμεσο μέλλον της αυτοματοποι-

ημένης ρομποτικής παραγωγής, με άμεσο επακό-

λουθο τα δισεκατομμύρια των ανέργων σε πλανητικό

επίπεδο. Ήδη, (το «ήδη» είναι προ εικοσιπενταετία),

«περισσότερα από 800 εκατομμύρια άτομα σε όλο
τον κόσμο, είναι άνεργα αυτή τη στιγμή»!
Υπ’ όψιν ότι τα στοιχεία αυτά δεν αντανακλούν ακρι-

βώς την πραγματικότητα, διότι οι υπολογισμοί γίνον-

ται με ανορθολογικά στοιχεία. «Απασχολούμενος»

θεωρείται κι εκείνος που εργάστηκε μια φορά την

εβδομάδα και όχι εκείνος που είχε τη δυνατότητα ερ-

γασίας, τον αναγκαίο χρόνο για την κάλυψη των στοι-

χειωδών αναγκών του. Ο «πτωχός» ΔΕΝ

υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (τόσα χρει-

άζεται μια οικογένεια, για να ζήσει στοιχειωδώς με

αξιοπρέπεια, όπως στις ΗΠΑ), αλλά με το μεταβαλ-

λόμενο ποσοστό τού διάμεσου εισοδήματος 60% επί

του ΑΕΠ. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το όριο της

φτώχειας προ κρίσης (2008) ήταν 7.200 € /έτος, τώρα

είναι 5.400€!

Να μην ξεχνάμε παρένθετα ότι υφίσταται άμεση

σχέση αυξημένης εγκληματικότητας και βίας και της

διαρκούς αυξανόμενης τεχνολογικής ανεργίας και

της ανεργίας γενικότερα. Αργία γαρ, μήτηρ πάσης
κακίας.
Για να καταλάβουμε το μέγεθος της επαπειλούμενης

τεχνολογικής ανεργίας αρκεί ν’ αναφέρουμε τις προ-

βλέψεις του Rifkin: «Ένα ποσοστό μεγαλύτερο από
75% του εργατικού δυναμικού στα περισσότερα βιο-
μηχανοποιημένα κράτη απασχολείται με την εκτέ-
λεση εργασιών, που δεν είναι παρά κάτι παραπάνω
από απλά επαναλαμβανόμενα καθήκοντα». Εργασίες

δηλαδή που μπορούν ν’ αντικατασταθούν με αυτομα-

τοποιημένους ρομποτικούς υπολογιστές.

Μόνον «στις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει πως στα χρόνια που
έρχονται, περισσότερες από 90 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας, σ’ ένα δυναμικό 124 εκατομμυρίων, είναι
δυνητικά τρωτές στην εισβολή των μηχανών»1. Μι-

λάμε για την συγκεκριμένη ανεργία και όχι για την

«κυκλική», τριβής κ.λπ. ή τεχνητής, αλλά για τη μό-

νιμη.

Και πάνω εκεί οι λάτρεις του κεφαλαιοκρατικού συ-

στήματος, οι κεφαλαιοκράτες και οι υπηρέτες τους,

οι Batler της θριαμβολογούν:

― Ζακ Αταλί (Γάλλος Υπουργός, σύμβουλος τεχνο-

λογίας του Γάλλου πρώην «σοσιαλιστή» προέδρου

Φρανσουά Μιτεράν), διακήρυξε το τέλος της εποχής

των εργαζομένων: «Οι μηχανές είναι το νέο προλε-
ταριάτο. Η εργατική τάξη παίρνει τα παπούτσια της
στο χέρι»2!

Τη δεκαετία του 1950, το 33,5 των εργαζομένων στις

ΗΠΑ, δηλαδή τον έναν στους τρεις, το είχε απορρο-

φήσει η βιομηχανία. Τη δεκαετία του ’90 το ποσοστό

αυτό είχε πέσει κάτω από το 17,3%.

Η παραγωγικότητα όμως αυξάνεται με αλματώδεις

και εντυπωσιακούς ρυθμούς: «Από το 1979 ως το
1992 η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 35%, στο βιο-
μηχανικό τομέα, αλλά το εργατικό δυναμικό μει-
ώθηκε κατά 15,4»!

Αλλά ας μην αναλυσκόμεθα άλλο, σε στοιχεία, στην

έκταση ενός άρθρου, γιατί θα μας πιάσει κατάθλιψη.

Το «όνειρο» του Άλαν Α. Σμιθ της Arthur D. Little Inc

συνοψίζει το όνειρο κάθε κεφαλαιούχου και κάθε

γκόλντεν μπόι πρώτου βαθμού μονοδιάστατης ευ-

φυίας: «Η νέα γενιά ελεγχόμενων μηχανών, είπε, ση-
μαδεύει τη χειραφέτησή μας από τους
εργαζόμενους»5!

Θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο του Χότζα. «Απάνω που
συνήθισε το γάιδαρό του να μην τρώει, ψόφησε»!
Αυτό αποδεικνύει αυτό που είπα για τα golden boys

και περί ευφυΐας πρώτου βαθμού. Τους λείπει η ανω-

τέρου βαθμού ευφυΐα, της πολυδιάστατης αναλυτι-

κής και συνθετικής κρίσης.

Η αλαζονεία, η ματαιοδοξία και κυρίως η απληστία,

δεν τους αφήνει να σκεφθούν μ’ αυτόν τον αναλυ-

τικό, πολυδιάστατο και συνθετικό τρόπο.

Όταν θα «χειραφετηθούν» απ’ αυτόν τον «βραχνά»

των εργαζομένων και του εργατικού κόστους, σε

ποιον θα πουλάνε τα ελκυστικά, πολυάριθμα και χα-

μηλού κόστους προϊόντα τους; Στον άνεργο;

Ο άνεργος δεν έχει αγοραστική δύναμη. Επομένως;

Επομένως θα ρυθμίσουν έτσι την εφαρμογή των νέων

αυτοματοποιημένων τεχνικών τρόπων παραγωγής,

την παραγωγή και την παραγωγικότητα, ώστε ένας

μικρός αριθμός γιγαντιαίων εκσυγχρονισμένων επι-

χειρήσεων κι ένας ελάχιστος αριθμός πεντακοσίων

εκατομμυρίων, εξειδικευμένων, υψηλού επιπέδου

μόρφωσης εργαζομένων, ν’ αποτελεί το αναγκαίο κα-

ταναλωτικό κοινό και συγχρόνως παραγωγικό δυνα-

μικό του οργουελικά δομημένου κόσμου τους!

Θα γίνει όμως έτσι; Το παραπάνω σενάριο αντίκειται

στην ιδιοσυγκρασία και στην ιδεολογία του «φιλελευ-

θερισμού» της ασυδοσίας δηλαδή του κεφαλαίου και

της απληστίας του κεφαλαιούχου. Αφού συντρίψει

τους ανταγωνιστές του και επικρατήσει στην αγορά

με φθηνά προϊόντα, ΔΕΝ θα έχει πού να τα πουλήσει,

γιατί απλούστατα, οι εργαζόμενοι των ανταγωνιστών

του που θα μείνουν άνεργοι, απλά «θα έχουν σταυ-
ρώσει τα χέρια», όχι με επιλογή τους, αλλά γιατί θα

τους έχει επιβληθεί από τον «εφτάψυχο» καπιταλι-

σμό της αυτοματοποίησης και των ευφυών Ηλεκτρο-

νικών Υπολογιστών.. Αυτό είναι το «σκοινί» που θα

χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι καπιταλιστές, για  ν’

απαγχονίσουν το σύστημά τους. Τον ιμπεριαλιστικό,

παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακά αυτοματοποιημένο

καπιταλισμό.

Κανένας Μαρξ, κανένας «εργάτης», κανένα κόμμα

δεν θα τον ρίξει. Θα γκρεμιστεί μόνος του!

――――――
1. Jeremy Rifkin: “Το τέλος της εργασίας και το μέλλον της”,

μέρος πρώτο, κεφ. 1, σελ. 61.

2. Jacques Attali: Millenium: Winners and Losers in the com-

ing World Order, N. Yόρκη, Rondom House, 1991, σελ. 191.

3. Όπως στην υποσημείωση (1), σελ. 65.

4. Ως άνω, σελ. 66.

5. Ως ανω κεφ. 4, σελ. 158.

Το ιστορικό του Αυτοκέφαλου της
Ελληνικής Εκκλησίας
γιάννης κορναράκης του μάνθου Σελ. 8

“Επί τα λαιά”
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Μήνυμα από το υπερπέραν! 
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Οι 6 θέσεις της ΚΕΔΕ Σελ. 12

Grand Prix 2017 στη Βάρκιζα Σελ. 13

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ο Σινωπεύς, ο Κύων 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Στο Βόλο με την “Ευρυάλη” Σελ. 15

Προστατεύοντας τον κήπο σας
Νίκος Χριστοδούλου Σελ. 17

120 χρόνια ΣΕΓΑΣ Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Η “Αυτοματοποίηση”

των αλλαγών

To Δ.Σ. του Δήμου 

Μαρκοπούλου συνεδριάζει

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί σε δύο Δημόσιες -

Ανοικτές - Tακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, η πρώτη

στις 6 μ.μ. με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη και

η 2η στις 8μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης

επί του θέματος: Ενημέρωση για τα θέματα της
Παιδείας  και  συζήτηση και λήψη απόφασης για κι-
νητοποιήσεις για τα σχετικά θέματα στο Υπουργείο
Παιδείας και στις Κτιριακές Υποδομές.
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Οι εκδόσεις Σκαραβαίος και ο Σύλλογος “Ευρυάλη” Βούλας,

παρουσίασαν την περασμένη Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το βι-

βλίο του ομότιμου καθηγητή του Παν/μίου Πατρών Δημήτρη

Τσαρδάκη με τίτλο: «Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού».
Στην εκδήλωση μίλησαν ο ιδρυτής των εκδόσεων Σκαρα-

βαίος Κώστας Βενετσάνος, ο ποιητής Δημήτρης Καρούσης

και ο συγγραφέας Δημήτρης Τσαρδάκης.

Στο πιάνο έπαιξε η Χριστίνα Γκουντέλια.

Ο ποιητής, περιέγραψε το περιεχόμενο του βιβλίου από μία

“ποιητική” σκοπιά, ιδιαίτερα αφού ο συγγραφέας έχει συμ-

περιλάβει στο βιβλίο το ποίημα με τίτλο: «στο παλιό παγ-
κάκι».
O Kώστας Βενετσάνος μίλησε κυρίως για την έκδοση και

για διαφωνίες που έχει ως προς το περιεχόμενο, χωρίς

όμως να τις αναλύσει.

Ο συγγραφέας έδωσε μία ανάλυση του περιεχομένου του

βιβλίου για να μπορέσει ο ακροατής να μπει στο νόημα.

Οι αρχικοί προβληματισμοί του βιβλίου ‘’Οι επτά ψυχές‘’Οι επτά ψυχές

του καπιταλισμού’’,του καπιταλισμού’’, συνδέονται άμεσα   με τις   ανεξάντ-

λητες συζητήσεις και αναλύσεις για την οικονομική κρίση

και τα μνημόνια, καθώς επίσης και με τα βαθύτερα αίτια που

οδήγησαν στη σημερινή κρίση, η οποία μεταφράζεται και

σε ανθρωπιστική κρίση. Έτσι τέθηκε αρχικά  το κεντρικό

ερώτημα: ‘’Για ποιο
λόγο, άραγε, ο κα-
πιταλισμός, ως σύ-
στημα διαχείρισης
των ανθρώπινων
υποθέσεων, παρά
τις επανειλημμένες
οικονομικές κρίσεις
και επικρίσεις, εξα-
κολουθεί να έχει
σήμερα μία ηγεμο-
νική, και, άρα, δε-
σπόζουσα επιρροή
στην οικονομική
συμπεριφορά των
ανθρώπων;’’
Αυτό είναι  το κεντρικό ερώτημα, στο οποίο επιχειρεί να

απαντήσει το βιβλίο “Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού”. 

Ο συγγραφέας ανέφερε μεταξύ άλλων: Η  βασική υπόθεση

εργασίας, στην οποία βασίζεται το βιβλίο, διατυπώνεται ως

εξής:  «Ανθρώπινος κόσμος χωρίς συναισθήματα, συγκι-

νήσεις, φαντασιώσεις,  επιθυμίες και ανάγκες δεν υπάρ-

χει, ούτε υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Επιπλέον, υπάρχει

μία μακροχρόνια εξελικτική διαδικασία του ανθρώπινου εί-

δους, η οποία ούτε προδιαγεγραμμένη είναι, αλλά ούτε και

ευθύγραμμη.   

Με την έννοια αυτή, ο ντετερμινισμός (προκαθορισμός) στα

ανθρώπινα πράγματα και ειδικότερα στην οικονομία δεν

ισχύει. Η οικονομία είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολύ-

πλοκο πράγμα που, εκτός των άλλων, επηρεάζεται από ψυ-

χολογικούς παράγοντες και δεν χωράει μέσα σε μία

συνταγή μαγειρικής.  Ο ανθρώπινος κόσμος -όπως τον γνω-

ρίσαμε μέχρι σήμερα- μοιάζει περισσότερο με ένα “φρά-

κταλ-μόρφωμα” και είναι ανοιχτός στο ανάπτυγμά του και

στο πολιτισμικό του περιτύλιγμα.  Δεν υπήρξε ποτέ και δεν

υπάρχει και σήμερα ένας ενιαίος τρόπος, με τον οποίο οι

άνθρωποι να ζυγίζουν και να αξιολογούν τις ανάγκες τους. 

Ήδη, ο τίτλος του βιβλίου, παραπέμπει στην φιλοσοφική συ-

ζήτηση της δεκαετίας του 1960, η οποία  εκφράστηκε με το

δίπολο σχήμα ‘’Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα’’ (Καστοριά-

δης).  Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη,

στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας και της φιλοσοφικής

σκέψης, κυριάρχησαν δύο  μεγάλα φιλοσοφικά ρεύματα ή

αφηγήματα, εκείνο της σοσιαλιστικής παράδοσης του ορ-

θόδοξου μαρξισμού και εκείνο του δημοκρατικού φιλελευ-

θερισμού και της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. 

(Σ.Σ. Επειδή ορισμένες λέξεις ακούγονται ωραία, αντίθετα
από το φρικαλέο περιεχόμενο, που ενδεχομένως περικλεί-
ουν, να θυμίσουμε παρένθετα ότι αυτή η “ελευθερία της
αγοράς” υποκρύπτει την ασύδοτη κυκλοφορία του κεφα-
λαίου, ενίοτε αγνώστου αισχροκερδούς κτήσεως).

Η δική μου ανάλυση του καπιταλιστικού φαινομένου, συνε-

χίζει ο συγγραφέας,  προσιδιάζει προς το φιλελεύθερο

μοντέλο σκέψης της οικονομίας της αγοράς και βασίζεται

τόσο σε ανθρωπολογικά όσο και σε ψυχογενετικά δεδο-

μένα. Σύμφωνα, λοιπόν, με ανθρωπολογικές και ψυχογενε-

τικές μελέτες και ευρήματα, ο σημερινός Homo Sapiens, ως

προς την γενετική του δομή και κατάσταση, δεν διαφέρει

καθόλου από τον άνθρωπο κυνηγό-τροφοσυλλέκτη της

προϊστορικής εποχής. Αυτό που διαφοροποιεί τον σύγ-

χρονο ’’πολιτισμένο’’ άνθρωπο από τον κυνηγό-τροφοσυλ-

λέκτη είναι το ίδιο

το περιτύλιγμα, δη-

λαδή το πολιτισμικό

αμπαλάζ. 

Κατά τα άλλα, στο

πεδίο της ηθικής

ανάπτυξης του αν-

θρώπου, η βαρβαρό-

τητα εξακολουθεί

να χαρακτηρίζει τις

ανθρώπινες κοινω-

νίες και αυτό το

έδειξε περίτρανα ο

προηγούμενος  αι-

ώνας.

[...]Όταν ο Schopenhauer περιέγραφε τον κόσμο ως βού-

ληση και ως παράσταση, ήταν ήδη μέσα στον πυρήνα του

ανθρώπινου προβλήματος.

Ο καπιταλισμός διαθέτει ή εφευρίσκει όλους εκείνους τους

ψυχολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι τροποποιούν και δι-

ευρύνουν, συνεχώς, το σύστημα αναγκών του ανθρώπου,

εγκαθιδρύοντας συγχρόνως έναν ιδιοκτησιακό-ναρκισσι-

στικό πολιτισμό, ο οποίος συγκροτεί το ίδιο το ‘’πεδίο εγ-

κλεισμού’’ τού σύγχρονου ανθρώπου του Sapiens. Με την

έννοια αυτή, ο καπιταλισμός,  ως παραγωγική μηχανή υλι-

κών και συμβολικών προϊόντων του πολιτισμού, έχει αυτο-

νομηθεί από την συνείδηση του υποκειμένου, στο βαθμό

που δημιουργεί, συνεχώς, νέες ανάγκες ή ψευδο-ανάγκες

του πολιτισμού, με τη μορφή τεχνητών ελλείψεων. Η έλ-

λειψη, με τη σειρά της, δημιουργεί την επιθυμία και η επι-

θυμία το ψυχολογικό αντικείμενο του πόθου. Τολμώ να πω

ότι ο καπιταλισμός, προσφέροντας τα υλικά και ηδονικά αν-

τικείμενα του πόθου στους καταναλωτές, αγοράζει την μο-

ναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Φαύλος κύκλος δηλαδή.  

Δεν υπάρχει έκφραση κοινωνικής ή ιδιωτικής ζωής, που να

μην την έχει σφιχτο-αγκαλιάσει ο καπιταλισμός. Και οι άν-

θρωποι καταναλωτές χορεύουν, γύρω-γύρω όλοι, στους

ρυθμούς της καπιταλιστικής εντροπίας. Η εμπορευματοποί-

ηση του κόσμου είναι ήδη μία  παγκόσμια πραγματικότητα

και αυτό, με τα καλά και τα κακά του, είναι αποτέλεσμα της

καπιταλιστικής ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων

των δύο τελευταίων αιώνων.  Γι΄ αυτό τον λόγο τις κοινω-

νίες αυτές τις ονομάζω ‘’κοινωνίες της συνενοχής’’. Με κά-

ποια έννοια,  όλοι μπαίνουμε στη λογική  αυτού του λάγνου

οικονομικού συστήματος,  στο βαθμό που καταναλώνουμε

αδιάκριτα για να το συντηρούμε.  Συνεπώς, το καπιταλι-

στικό ‘’σωματίδιο’’ θα πρέπει να αναζητηθεί στην πρώτη πε-

ρίφραξη γης και στην πρώτη πράξη της ιδιοποίησης

προϊόντων του πολιτισμού (υλικών και συμβολικών).

Κανένας φυσικά δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο κό-

σμος μετά από διακόσια ή τριακόσια χρόνια. Υπάρχουν σε-

νάρια σύμφωνα με τα οποία, αν τελειώσουν τα ενεργειακά

αποθέματα του πλανήτη Γη, μπορεί και να καταστραφεί.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την επιβίωση του

πλανήτη και του ανθρώπινου είδους. Προς το παρόν ένα είναι

βέβαιο, ότι ο σημερινός κόσμος του βιομηχανικού καπιταλι-

σμού αλλάζει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ήδη για το έτος 2024

προετοιμάζονται διαστημικά ταξίδια για τον πλανήτη ΄Αρη. 

[...]Συμπερασματικά: Χρειαζόμαστε ψυχογενετικούς ‘’εκ-

σκαφείς’’,  προκειμένου να  ψάξουμε περισσότερο στον

βυθό του ανθρώπινου ψυχισμού και στις λαβυρινθώδης

δομές του ανθρώπινου εγκεφάλου.  Λέγεται συχνά, ότι

κατά τον εγκέφαλο και ο ανθρώπινος κόσμος.  Ίσως αυτή η

ψυχογενετική ενδοσκόπηση-κατάδυση στο  εσωτερικό  του

εαυτού μας,  να μας αποκαλύψει τα μεγάλα  μυστικά της

ζωής σ΄ αυτόν εδώ τον πλανήτη Γη, ο οποίος μας φιλοξενεί

αφειδώλευτα για εκατομμύρια χρόνια. Με άλλα λόγια, πρέ-

πει να ξαναγράψουμε και να ξανα-ερμηνεύσουμε τον πολι-

τισμό μας και τις ανάγκες μας. 

Μετα την ολοκλήρωση των ομιλιών αναπτύχθηκε ενδιαφέ-

ρον διάλογος από το ακροατήριο.

σ.σ. Στον παλιό μου φίλο Δημ. Τσαρδάκη, που θεωρεί, απ’

ότι κατάλαβα, ότι ο καπιταλισμός είναι καταγεγραμμένος

στο DNA του ανθρώπου, πρωτού δημιουργηθεί... κεφάλαιο

κι ότι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα θα πεθάνει μαζί με το αν-

θρώπινο γένος δεν απάντησα και δεν θα απαντήσω γιατί θα

‘πρεπε να συγγράψω ένα νέο “Αντι-Ντίριγκ”: Αντι-Τσαρδάκη!

Δεν είναι ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος κατάλληλος. Απλά

λέω, πως αποδείξαμε ότι εκδίδουμε και συγγραφείς με τους

οποίους διαφωνούμε. Η έκφραση και η έκθεση είναι ελεύθε-

ρες. Eπιβάλλεται εξάλλου να διαβάζουμε τ’ αντίθετα.

Κώστας Βενετσάνος

Το βιβλίο θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία.

Κεντρική διάθεση “Σκαραβαίος” Παπάγου 6 Βούλα

Τηλ. 210 8959.004, 6937153052

press@ebdomi.com

“Οι επτά ψυχές του καπιταλισμού”

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com
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“Ποιος φοβάται
τη Βιρτζίνια Γουλφ»

του Έντουαρντ Άλμπυ

Στο Θέατρο Μεταξουργείο (Ακαδήμου 14, Αθήνα, Τηλ:
210523 4382) συνεχίζονται με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι
την Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018  οι παραστάσεις του αρι
στουργήματος του Έντουαρντ Άλμπυ «Ποιος φοβάται την
Βιρτζίνια Γουλφ», σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη, με
τους Άκι Βλουτή, Δήμητρα Χατούπη, Σαράντο Γεωγλερή,
Αντωνίνα Βλουτή. 
Ο Άκις Βλουτής και η Δήμητρα Χατούπη σε δύο από τους
πιο σημαντικούς ρόλους του σύγχρονου δραματολογίου,
του Τζωρτζ και της Μάρθας. Τους παρακολουθούμε στο σα
λόνι του σπιτιού τους, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε
μια συνάντηση με ένα νεαρότερο ζευγάρι τον Νικ και την
Χάνυ (Σαράντος Γεωγλερής, Αντωνίνα Βλουτή), η οποία
ολοκληρώνεται την ώρα που χαράζει.
Τα πρόσωπα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεάτρου
γκρεμίζουν τους κοινωνικούς φραγμούς και ο λόγος τους
γίνεται άγριος, ίσως αγοραίος, σχεδόν χυδαίος. Και αυτός
αρθρώνεται από σοβαρούς, ευυπόληπτους και  ευκατά
στατους πολίτες, διανοούμενους ακαδημαϊκούς χρησιμο
ποιώντας όμως την συνθήκη του παιχνιδιού. 
Ένα άγριο παιχνίδι, στο οποίο θίγονται πολλά δίπολα...  

Beatriz Acra
Έκθεση ζωγραφικής

«To ταξίδι της μνήμης»
Ο Πολυχώρος Διέλευσις (Λέσβου 15, Αθήνα) φιλοξενεί, για
πρώτη φορά, τα έργα της Μεξικανής εικαστικού Beatriz Acra!
Στην έκθεση με τίτλο "To ταξίδι της μνήμης", περιλαμβάνονται
πίνακες ζωγραφικής, κάποιοι από τους οποίους παρουσιάζον
ται σε χαρτί χειροποίητο, παρασκευασμένο σύμφωνα με μια
παλιά παραδοσιακή τεχνική που διδάχτηκε η καλλιτέχνις από
τις αγρότισσες της Chiapas στο Μεξικό! 
Διάρκεια: έως 7 Ιανουαρίου 2018 Είσοδος ελεύθερη

«Συνομιλώντας με τις φίλες μου»
ΜΕ ΤΗ ΛΕΝΑ ΑΛΚΑΙΟΥ

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς (Καστοριάς 34, Αθήνα, Τηλ.:
21 0348 0000) παρουσιάζει την ερμηνεύτρια Λένα Αλκαίου στη
μουσική παράσταση «ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΜΟΥ» από
το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και κάθε Σάββατο, ώρα 23:00.
Η Λένα Αλκαίου τραγουδάει εκείνες που την σημάδεψαν, την
δίδαξαν  και την έκαναν να ασχοληθεί με αυτό που πάντα αγα
πούσε... το τραγούδι. 
Ένας μουσικός διάλογος με 5 μεγάλες τραγουδίστριες που φεύ
γοντας, άφησαν πίσω τους ένα τεράστιο έργο και ένα μεγάλο
κενό. 
Επίλογος, ο διάλογος με τον ίδιο της τον εαυτό. Περισσότερο
σαν γνώση και λιγότερο σαν αυτοκριτική.
Μια φανταστική συνομιλία με 5 φίλες που έφυγαν, αλλά δεν
χάθηκαν στον χρόνο. 
Φίλες αληθινές. Δικές μου, αλλά και όλου του κόσμου.
Φίλες που μας άγγιξαν, μας πόνεσαν, μας τραγούδησαν.
Φίλες που μοιραστήκαμε τις χαρές μας και τις λύπες μας.
Φίλες που άκουσαν τα μυστικά μας τα ανομολόγητα. 
Ήταν πάντα δίπλα μας και δεν μας πρόδωσαν ποτέ.
Μια φανταστική συνομιλία με 5 μεγάλες τραγουδίστριες. 
Την Σοφία Βέμπο, τη Μάγια Μελάγια, τη Πόλυ Πάνου, τη Βίκυ
Μοχολιού και τη Τζέννη Βάνου.
Γιατι, σε μια αληθινή φιλία δεν χρειάζεται να πει κανείς
πολλά. Αρκεί μονάχα ένα χαμόγελο κι ένα τραγούδι...

Τζωρτζίνα Καλέργη

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα εξελιχθούν στο Κορωπί

με συνεργασία του Δήμου, του ΝΠΔΔ Σφηττός, και την

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κορω-

πίου (ΕΕΒΕΚ)

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στις 5 μ.μ. στη Δημο-

τική Βιβλιοθήκη (πεζόδρομος Ολυμπιονίκη Γ.Σ Παπασιδέρη
13) θα λειτουργήσει για τα μικρά παιδιά εργαστήριο Χρι-

στουγεννιάτικων Στολιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά  θα με-

ταβούν στην Κεντρική πλατεία για να στολίσουν το

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της πόλης. Στις 7 μ.μ. θα πραγ-

ματοποιηθεί ο φωτισμός του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

στο κέντρο του Δήμου.

Ο ΕΕΒΕΚ οργανώνει την ίδια ημέρα «Λευκή Νύχτα» προ-

σφορών με εξαιρετικά χαμηλές τιμές από τα εμπορικά κα-

ταστήματα ενώ στην κεντρική πλατεία, ιδιωτικές σχολές

Χορού του Κορωπίου ετοιμάζουν εκπλήξεις. Παράλληλα

θα διεξάγονται παιχνίδια με Χριστουγεννιάτικες μασκώτ.

Η εξαιρετική ομάδα μουσικών της Δημοτικής Φιλαρμονι-

κής θα παιανίζει Χριστουγεννιάτιμες μελωδίες ενώ τη σκυ-

τάλη θα πάρει ένα Ποντιακό πολιτιστικό σύνολο που θα

παρουσιάσει το σατυρικό θεατρικοχορευτικό δρώμενο των

«Μωμόγερων». Οι Μωμόγεροι  έχουν αποφασίσει να μετέ-

χουν στη ζωή της πόλης με τον δικό τους παραδοσιακό

τρόπο...

Οι κεντρικές εκδηλώσεις συνεχίζονται την Κυριακή 17 Δε-

κεμβρίου, το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου, την Τετάρτη 27 Δε-

κεμβρίου και την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017. 

Το παραδοσιακό τρενάκι των Χριστουγέννων θα κάνει την

εμφάνισή του για τρεις ημέρες: Παρασκευή 15/12 από

18:00 με αφετηρία την Κεντρική Πλατεία, Σάββατο 16/12

από 11:00 έως 14:00 και από 17:00 έως 19:00 με αφετηρία

την Κεντρική Πλατεία ενώ την Κυριακή 24/12 θα έχει αφε-

τηρία την Πλατεία Αγάλματος από τις 17:00 έως 19:00.

Η Χιονόμπαλα στην Πλατεία Αγάλματος, Σάββατο 23 και

Κυριακή 24/12 από 10:30 έως 14:30 και 16:30 έως 20:30.

Τα Σπιτάκια των Χριστουγέννων στο Κέντρο του Κορωπίου

με πολλές εκπλήξεις. 

"2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη"
Η ομάδα εφήβων του ΕΚΤ&Π  παρουσιάζει το αφιέ-

ρωμα "2017 Έτος Ν.Καζαντζάκη". το Σάββατο 9
Δεκεμβρίου στις 7μ.μ. στο αμφιθέατρο του Δημαρ-
χείου Κρωπίας.

Η ομάδα εφήβων θα αναφερθεί στη βιογραφία του Κα-

ζαντζάκη με αντίστοιχη προβολή φωτογραφιών, θα δια-

βαστούν αποσπάσματα από το συγγραφικό του έργο, θα

προβληθεί η τελευταία του συνέντευξη, θα ακουστεί η

"Οδύσσεια" μελοποιημένη και κρητικά τραγούδια αφιερω-

μένα στον μεγάλο συγγραφέα, ενώ η Κατερίνα Γεωργι-

λέα, αντιπρόεδρος του συλλόγου NARTURA από την

Μάνη θα μας παρουσιάσει τη ζωή του Καζαντζάκη και του

Ζορμπά στα λιγνιτωρυχεία της Μάνης. 

Τέλος ο Γιάννης Βλάσσης μουσικός και πρόεδρος του

Συλλόγου Κρητών Μεσογείων "Ο Ψηλορείτης" θα ανα-

φερθεί στον Καζαντζάκη μέσα από την δισκογραφία και

θα ερμηνεύσει με λαούτο και λύρα τραγούδια αφιερω-

μένα στον Ν.Καζαντζάκη.

Με την υποστήριξη του ΝΠΔΔ "ΣΦΗΤΤΟΣ"

«Τα ΑΝΘΗ στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»

Το  ΚαλλιτεχνΟΡΑΜΑ Γλυφάδας παρουσιάζει το

Σάββατο 16  Δεκεμβρίου στις 19.00 τη Διάλεξη ~

Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «Τα ΑΝΘΗ στην
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ» της ομότιμης καθηγήτριας Πα-

νεπιστημίου Αθηνών Βούλας Λαμπροπούλου, που

θα γίνει στο Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας (Λεωφ.

Ποσειδώνος).

Για το βιβλίο και το θέμα θα μιλήσουν:  η καθηγήτρια

Παν/μίου Ρένα Παπαιωάννου - Πέππα και η καθηγη-

τρια Παν/μίου Θεώνη Μικρογιαννάκη.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει παιδική ομάδα χορού

που θα δείξει  πώς  τα λουλούδια   μας μιλούν.

Η εκδήλωση  που θα συνοδεύεται με έκθεση ζωγρα-

φικής και χειροτεχνίας!

Χορωδιακή εκδήλωση 
στη Βουλιαγμένη

Η Παιδική Χορωδία Βουλιαγμένης και το Φωνητικό

Σύνολο Γυναικών, παρουσιάζουν την Κυριακή 10

Δεκεμβρίου στις 6.30, στο αμφιθέατρο του Λυκείου

Βουλιαγμένης, το γιορτινό τους πρόγραμμα, υπό τη

διεύθυνση της Stacy Koulouris.

Συμμετέχοπυν η Σχολική Χορωδία ΕΠΑΛ Βάρης.

Διεύθυνση Κων/νος Σύρος.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει η Ελευθερία-Νίκη.

«WONDER WHEEL»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει σε Α΄ προβολή τη νέα ταινία του μοναδικού

Γούντι Άλεν «WONDER WHEEL», έως και την Τετάρτη 13

Δεκεμβρίου 2017, Ώρες προβολών: 7 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν

Ηθοποιοί: Κέιτ Ουίνσλετ, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Τζούνο

Τεμπλ, Τζιμ Μπελούσι, Διάρκεια: 101 λεπτά

Το «Wonder Wheel» αφηγείται τις ιστορίες τεσσάρων αν-
θρώπων που διασταυρώνονται τη δεκαετία του ’50, εν
μέσω της φρενίτιδας και του χάους, στο εμβληματικό, θε-
ματικό πάρκο του Κόνι Άιλαντ, στη Νέα Υόρκη. Η Τζίνι (Κέιτ
Ουίνσλετ) είναι μία μελαγχολική, συναισθηματικά ασταθής,
πρώην ηθοποιός, που πλέον εργάζεται ως σερβιτόρα σε
ένα εστιατόριο θαλασσινών. 
Γενική είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, μόνο με 7 €!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

Χριστούγεννα στο Δήμο Κρωπίας
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Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 
στο Δήμο Σαρωνικού

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, 19:30: Από την Πόλη μέχρι το Τάγκο
του Piazzola. Συναυλία με έργα για δύο πιάνα από το Σύγχρονο
Ωδείο Τέχνης. Στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου
Δήμου Σαρωνικού στα Καλύβια 

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, 18:00 – 20:00:  Η λίμνη των κύκνων
Δραματοποιημένη αφήγηση µε συνοδεία μουσικής. Με τα Θεα
τρικά Εργαστήρια του Δήμου και την πιανίστρια Ματίνα Καρε
λιώτη. Για παιδιά 3 – 8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων

Παρασκευή 15 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στον
Κουβαρά.  Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονι
κής και της Χορευτικής Ομάδας Κουβαρά

Παρασκευή 15 /12, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στα Κα
λύβια. Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονι
κής, του Τμήματος Ελληνικών Χορών Καλυβίων και του
1ο Νηπιαγωγείου Καλυβίων. 

Σάββατο 16 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Π. Φώ
καια. Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής
«Αρμονία» και της Χορευτικής Ομάδας του Συλλόγου
«Αγία Ειρήνη». Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τους μα
θητές του Δημοτικού Σχολείου Π. Φώκαιας.

Σάββατο 16 /12, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Σαρωνίδα. Με
την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής και της Χορευτικής
Ομάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας. Φαναροδρομίες
από τους μαθητές όλων των Σχολείων της περιοχής

Κυριακή 17 /12, 17:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στην Ανάβυσσο
Με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, της Χορωδίας
του Μικρασιατικού Συλλόγου Αναβύσσου.

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, 19:00: Φωτίζουμε το Δέντρο στο Λαγονήσι,
Δ.Κ. Καλυβίων, με την συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Μουσική εκδήλωση με τον Ν. Βολάκο και φίλους καλλιτέχνες

Δευτέρα 18 /12, 18:00 – 20:00:  Η λίμνη των κύκνων. Δραματο
ποιημένη αφήγηση µε συνοδεία μουσικής. Με τα Θεατρικά Ερ
γαστήρια του Δήμου Σαρωνικού και την πιανίστρια Ματίνα
Καρελιώτη. Για παιδιά 3 – 8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Καλυβίων, τηλ. 2299048509

Σάββατο 16/12/2017 Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”

Ώρα: 20:00 – 22:00 θα πραγματοποιηθεί συναυλία με

τον Γιώργο Κατσαρό και 10μελή ορχήστρα.

1ο Μέρος: Κλασικό Πρόγραμμα με σοπράνο και βα-

ρύτονο.

2ο Μέρος: Λαϊκό Πρόγραμμα.

“Παράδοξα 
Χριστούγεννα”

Κυριακή 17/12/2017

Δημοτικό Θέατρο

Βάρης  Ώρα: 12:00 –

14:00 Παιδική Θεα-

τρική Παράσταση με

τίτλο “Παράδοξα Χρι-

στούγεννα”.

Σαν μια ταινία με
νότες μαγικές

17/12/2017    Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”   Ώρα:

20:00 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ.”

Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο με τον Βα-

σίλη Λέκκα.

Παρασκευή 22/12/2017 Πολιτιστικό Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”

Ώρα: 17:00 – 20:00

Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή για τα παιδιά των

Παιδικών Σταθμών.

Παζάρι με δημιουργίες από τα παιδιά, μουσική, παι-

χνίδι, face painting,εμφάνιση φωτογραφίας με τον Αϊ

Βασίλη και πολλές εκπλήξεις.

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις  στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

• «ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ, ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΤΡΟ» : ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚ-

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΟΜΙΛΟ «ΜΥΡΡΙΝΟΥΣ».

Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 π.μ.
Τα παιδικά και εφηβικά τμήματα του Χορευτικού – Λαογραφι-

κού Ομίλου Μαρκοπούλου Πόρτο Ράφτη «Μυρρινούς», πα-

ρουσιάζουν σε εορταστικό κλίμα, παραδοσιακούς χορούς από

όλη την Ελλάδα! Απευθύνουμε κάλεσμα προσφοράς τροφί-

μων μακράς διαρκείας, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παν-

τοπωλείου του Δήμου Μαρκοπούλου.

Στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις»: Γιαννάκη 5.

• ΣΤΟΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΧΕΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑ-

ΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ!

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, στις 12 μ.
Το Δέντρο μας, θα το στολίσουν όλες οι κάρτες «Ευχές»

των παιδιών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό «Ζωγρα-

φίζοντας τις Χριστουγεννιάτικες Ευχές», που διοργάνωσε

για 5η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου, για όλους

τους μαθητές 4 έως 12 ετών.

Όλες οι ζωγραφιές θα παραμείνουν εκεί καθ’ όλη την διάρ-

κεια των Εορτών, ενώ στην Eκδήλωση, θα ανακοινωθούν

τα ( 6 ) έργα που θα γίνουν Αφίσες και θα στολίζουν το

Δημαρχείο Μαρκοπούλου και ο Νικητής, του οποίου η ζω-

γραφιά, θα κοσμήσει την Ευχετήρια Κάρτα του Δημάρχου

και βέβαια, θα κερδίσει το μεγάλο δώρο!

Μαζί μας, ο γνωστός Ταχυδακτυλουργός Πλάτων που θα

εντυπωσιάσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας, με

ταχυδακτυλουργικά κόλπα εμφανίζοντας περιστέρια, κου-

νέλια και πάπιες! 

Ο Ταχυδακτυλουργός Πλάτων, θα φέρει μαζί του στο Μαρ-

κόπουλο την παρέα του: Τον Ζογκλέρ, τον Κλόουν και

τους καλύτερους στις εντυπωσιακές .. Μπαλονοκατα-

σκευές! 

Επίσης, παρά το φορτωμένο του πρόγραμμα, ο Άγιος Βα-

σίλης, θα παραβρεθεί στην γιορτή και θα ακούσει τις ευχές

όλων των παιδιών !

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017

από τις 10 π.μ. έως 5 μ.μ.

στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2)

Στο Παζάρι μας θα βρείτε 

χειροποίητες δημιουργίες των μελών μας, 

αλλά και είδη δώρων

που μας προσέφεραν ευγενείς χορηγοί.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών του ΠΙΚΠΑ 

ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατ. Αττικής τη Δευτέρα

11 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 7 μμ. στην Αίθουσα Εκ-

δηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου

Κορωπίου (Γεωργ. Παπασιδέρη 13, Πεζόδρομος) θα

παρουσιάζει το βιβλίο   του Θανάση Λεβέντη, τ.

Βουλευτή Αττικής, με τίτλο:

«ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩ-
ΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 1957-1967»
Ομιλητές:

 Πέτρος Φιλίππου, Φιλόλογος, Αρχαιολόγος,

Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

 Δημήτρης Θεοδώρου, Φιλόλογος

 Λαοκράτης Βάσσης, Φιλόλογος-Συγγραφέας

Την παρουσίαση θα συντονίσει η Αθηνά Κιούση, Εκ-

παιδευτικός, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κορωπίου. 

Η ζωγραφική απεικόνιση
των Χριστουγέννων στη

Βυζαντινή, Δυτική, Κρητική
και Κοπτική τεχνοτροπία

Ο Αττικος Πνευματικος Ομιλος Γλυφαδας  οργανώ-

νει την βδομαδιάτικη συνάντηση με θέμα: “Η ζω-

γραφική απεικόνιση των Χριστουγέννων στη

Βυζαντινή, Δυτική, Κρητική και Κοπτική τεχνοτρο-

πία”, με ομιλητή τον αρθρογράφο της εφημερίδας

“Εβδόμη”, Γιάννη Κορναράκη,  την Πέμπτη 14 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ., στο Ξενοδοχείο “OASIS Hotel

Apartements”  Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,

(Τηλ. 2108941662, 2108940495). Έναρξη 7.30 μμ. –

Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

«O Aγριάνθρωπος»

Οι εκδόσεις Καλέντη σε συνεργασία με το Public

Γλυφάδας, καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου “Ο
Αγριάνθρωπος” του Γιάννη Κωνσταντάτου, δημάρ-

χου Ελληνικού - Αργυρούπολης, την Τετάρτη 13 Δε-

κεμβρίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18 δίπλα από το Δημαρχείο στη Βούλα).

Ομιλητές: 

Σοφία Βούλτεψη βουλευτής Β’ Αθηνών

Πέτρος Ιωαννίδης καθηγητής φιλόλογος

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Μαρκόπουλο
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Το οικόπεδο στη Βάρκιζα, Θέμιδος 2 και Απόλλωνος,

η λεγόμενη βίλα Κατσουλάκου που είναι όμορο με

την πλατεία επανήλθε στην ημερήσια διάταξη του

Συμβουλίου 4.12.17, ξαναμετρώντας τα τετραγωνικά

που συνεχώς αλλάζουν λες και είναι λάστιχο και το

τραβάς...

Το συμβόλαιο αγοράς το 2006 ση-

μειώνει 1100 τ.μ. Το τοπογραφικό

του 2010  ορίζει την έκταση σε

1043,29 τ.μ.  Το  2015, που συζη-

τούσε ο Δήμος την απαλλοτρίωσή

του αναφέρεται σε  1074 τ.μ. και

στο παρόν δημοτικό συμβούλιο,

όπως είπε ο δήμαρχος με καταμέ-

τρηση από την υπηρεσία του

Δήμου ανέρχεται σε 1065,50

μέτρα.

Οπως γράφαμε και σε προηγού-

μενο φύλλο, ο δήμος αποφάσισε

να το αγοράσει και όχι να το απαλ-

λοτριώσει για να συντομεύσει τις

διαδικασίες (όπως ελέχθη). Μάλι-

στα οι σημερινοί ιδιοκτήτες του οι-

κοπέδου (κάποια εταιρεία) είχε

βρει αγοραστή  και τους σταμά-

τησε ο Δήμαρχος για να το πάρει,

όπως ανέφερε.

Το ακίνητο έχει προσημίωση από τράπεζα γύρω στα

4 εκατομμύρια ευρώ, όσο αγοράστηκε το 2004 και

ένα  βάρος  200.000 €. Η εμπορική του αξία σήμερα

είναι γύρω στα 1.300.000 ευρώ, η οποία βέβαια ανε-

βοκατεβαίνει ανάλογα με τα τετραγωνικά. Εχει έρθει

σε συμφωνία ο δήμος με την τράπεζα η οποία έχει

συναινέσει να άρει την προσημείωση, όταν το αγο-

ράσει ο δήμος.

Το τι θα γίνει το οικόπεδο εφόσον αγοραστεί από το

Δήμο παραμένει θολό τοπίο, αφού έχουν ακουστεί

διάφορα· ότι θα γίνει χώρος στάθμευσης, ότι θα χτι-

στεί πολιτιστικό κέντρο αλλά μικρό της τάξεως των

100 τ.μ. γι’ αυτό ο Σπύρος Βαλάτας έθεσε εκ νέου το

ερώτημα «αγοράζει ο Δήμος ένα οικόπεδο πιο ψηλά

από την αντικειμενική του αξία. Ο δήμαρχος είχε πει

ότι θα κάνει κάποια κατασκευή που θα έχει κάποια

έσοδα. Τι πρόκειται να κάνει; 

Θα γίνει ένα πάρκινγκ που θα έχει αντίτιμο; Θα γίνει

ένα μικρό πολιτιστικό κέντρο που δεν θα εξυπηρετεί

ιδιαίτερα, αφού η Βάρκιζα διαθέτει τέτοιους χώρους.

Εδώ γεννάται ένα ερώτημα, από εμάς, που πι-

στεύουμε ότι θα είναι και πολλών άλλων.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει σε  μελέτη ανάπλασης της

πλατείας που είναι όμορη με το οικόπεδο που αγορά-

ζει για το οποίο ετοιμάζει άλλη μελέτη για το τί θα

κάνει. Γιατί γίνεται αποσπασματικά ένα έργο που θα

μπορούσε να γίνει ενιαίο, μελετώντας τις ανάγκες

της περιοχής και ξοδέυοντας λιγότερα κονδύλια ο

δήμος; 

Η ανάπλαση της πλατείας, ειρήσθω εν παρόδω, έχει

σταματήσει μετά από προσφυγή κατοίκων στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας, που είναι αντίθετοι με τη με-

λέτη. Η Αποκεντρωμένη που είχαν αρχικά

προσφύγει, έδωσε το πράσινο φως για την ανά-

πλαση. Βέβαια η Αποκεντρωμένη δεν μπαίνει στην

ουσία μιας απόφασης, αλλά στο αν έγιναν όλα όπως

ορίζει ο νόμος.

Προβληματισμό κατέθεσαν και οι σύμβουλοι της αν-

τιπολίτευσης. Ο Δημ. Δόγκας θεωρεί ότι δεν νοείται

να δώσουμε ένα εκατομμύρια ευρώ

για να φτιάξουμε πάρκινγκ. «Υπάρχει
ένας τεράστιος χώρος μπροστά από
το ακίνητο και στην παραλία. Αυτός
ο χώρος θα γίνει το πιο ακριβό πάρ-
κινγκ. Εκεί θα πρέπει να γίνει κάτι
που θα μπορεί να αποδώσει κοινω-
νικά», τόνισε.

O δήμαρχος στους προβληματισμούς

των συμβούλων απάντησε ότι «αυτό
που κάνουμε σήμερα είναι να ότι δεν
επιτρέπουμε στους ιδιοκτήτες να
φτιάξουν, στην καρδιά της πολύ πιε-
σμένης οικιστικά Βάρκιζας, ένα κτί-
σμα 800 τ.μ.»  

Ο Δημ. Κιούκης σημείωσε ότι η Βάρ-

κιζα διαθέτει και χώρους στάθμευσης

μεγάλους και κοινωνικούς χώρους,

σε αντίθεση με άλλες περιοχές όπως

η Βουλιαγμένη που υπάρχουν ανάγκες. Δεν υπάρχει

νηπιαγωγείο και παιδικός σταθμός. Δεν θα ‘πρεπε

εκεί να φροντίσουμε να αποκτήσουμε ένα ακίνητο;

Στη Βούλα επίσης, «στο μεγαλύτερο κομμάτι της, τις
παλιές μαύρες εποχές, με τους συνεταιρισμούς που
έχει γίνει υπερεκμετάλλευση γης. Απ’ την άλλη υπάρ-
χουν ακίνητα που βγαίνουν από τις τράπεζες σε πλει-
στηριασμούς και σε εξευτελιστικές τιμές. Μήπως θα
μπορούσε ο Δήμος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία
και να αγοράσει σε προνομιακές τιμές;», κατέληξε

και δήλωσε ότι το καταψηφίζει.

Αννα Μπουζιάνη

Αντιπλημμυρική θωράκιση χρειάζεται ο Δήμος 3Β
H αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου, ήταν το θέμα που κυριάρχισε στο δημο-

τικό συμβούλιο της 4ης Δεκεμβρίου στο Δήμο 3Β, και ήταν αναμενόμενο μετά

την καταστροφή και τις ζωές που χάθηκαν στη Δυτική Αττική από τη βροχόπτωση

και τα μπαζωμένα ρέματα.

Ο Δήμος 3Β έχει ρέματα και στη Βούλα και στη Βάρη, που άλλα είναι κλεισμένα

στη διαδρομή τους και άλλα ανοιχτά. Τις ημέρες της βροχόπτωσης, που στη

Βούλα στις 16/11/17 έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα, αφού μέσα σε μία ημέρα

έριξε το νερό ενός μήνα, ευτυχώς δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ολος ο μηχανισμός του Δήμου βρισκόταν επί ποδός και καθάριζε συνεχώς φρε-

άτια και φερτά υλικά. 

Δεν γνωρίζουμε όμως τί θα συμβεί σε μία βροχή όπως στη Δυτική Αττική που χα-

ρακτηρίστηκε “τροπικό φαινόμενο”. 

Ενα δείγμα πήραμε το 1993 με τις μεγάλες καταστροφές στη Βούλα και στη

Βάρη, που χάθηκαν περιουσίες αλλά ευτυχώς όχι ζωές.

Τα ρέματα δεν ξεχνούν...

Ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Πασακυριάκος ζήτησε ειδική συνεδρίαση για τα

αντιπλημμυρικά, διότι όπως ανέφερε υπάρχει Μελέτη Διαχείρισης Επικινδυνό-

τητας τον Ιούλιο του 2017 από το ΥΠΕΚΑ που δίνει στην Βάρη και στην Αγία Μα-

ρίνα, ποσοστό πάνω από 85% χαρακτηρίζοντας την περιοχή  σε πολύ υψηλό

κίνδυνο!

Ο Δήμαρχος δεν αποδέχτηκε την πρόταση για ειδική συνεδρίαση, απάντησε σε

όλους με στοιχεία ότι ο Δήμος αποκτάει αντιπλημμυρική προστασία στο 80% με
τη δημοπράτηση τριών έργων που θα γίνουν από την Περιφέρεια Αττικής ύψους
12.500.000 ευρώ. Το ένα είναι στη Βάρη κοντά στα σχολεία, το άλλο στη Βου-
λιαγμένη και το τρίτο στο Πανόραμα Βούλας.
Αναφέρθηκε μάλιστα στην περιφερειάρχη Ρένα Δούρου σημειώνοντας ότι: «εγώ
δεν ψήφισα τη Δούρου ούτε θα την ψηφίσω, αλλά δεν είναι σωστό να την αδι-
κούμε γιατί τα αντιπλημμυρικά που έχουν δρομολογηθεί εδώ και τρία χρόνια δεν
έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια».

Αγορά οικοπέδου από το Δήμο στη Βάρκιζα

με πολλά ερωτηματικά 
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Μετά την επιτυχία της περσινής Ημερίδας Φυσικών Επιστη
μών, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η Ένωση Ελ
λήνων Φυσικών και το Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Αθηνών
διοργανώνουν τη 2η Ημερίδα Πανηγύρι Φυσικών Επιστη
μών με τίτλο : «Η Φυσική μαγεύει… μικρούς και μεγά
λους», όπου και προσκαλούν όλα τα σχολεία της
ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν ενεργά. Η εκδήλωση
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 10 Δεκεμ
βρίου 2017 στους χώρους του Δημαρχείου Βάρης Βού
λας Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) από
τις 10:00 έως τις 14:00. 
Στην Ημερίδα  Πανηγύρι Φυσικής έχουν προσκληθεί και
θα ομιλήσουν οι διακεκριμένοι θετικοί επιστήμονες : 
Νανόπουλος Δημήτρης, Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθη
νών, Διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
στο Πανεπιστήμιο Texas A&M University, ΗΠΑ, με θέμα ομι
λίας : «Επί της προελεύσεως των φυσικών νόμων και το
Πολυσύμπαν» 
Θεοδοσίου Στράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα
Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής ΕΚΠΑ, Πρό
εδρος Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), με θέμα ομιλίας :
«Τα άστρα και οι μύθοι τους» 
Φασσέας Κώστας, Βιολόγος, Καθηγητής Γεωπονικού Πα
νεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλε
κτρονικής Μικροσκοπίας του Γ.Π.Α., με θέμα ομιλίας :
«Διατροφή και καρκίνος». 

Θα τιμηθεί ο Δημ. Νανόπουλος

Ο Δ. Νανόπουλος θα τιμηθεί από τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης για το πολυσχιδές του έργο και θα ανακη
ρυχθεί επίτιμος δημότης. Τον Δ. Νανόπουλο θα προλογίσει
ο  Σιμόπουλος Διονύσης, Αστροφυσικός, Επίτιμος Πρό
εδρος Ευγενιδείου Πλανηταρίου. Παράλληλα, στους χώ
ρους του Δημαρχείου Βούλας θα λειτουργούν εργαστήρια
(workshops), με παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων
από τους ακόλουθους επιστήμονες και δασκάλους: 
Ανδρακάκου Σοφία, Χημικός Πρότυπου Εκπαιδευτηρίου
Αθηνών, Καψάλη Ευαγγελία, Παλαιολόγου Στέλλα, Καλι

μικεράκη Κατερίνα και Πασσαρή Ρένα, εκπαιδευτικοί, με
θέμα : «Η επιστήμη στην υπηρεσία της ομορφιάς ∙ παρα
σκευάζοντας καλλυντικά» 

Γάτσιος Γιάννης, Φυσικός, πρώην υπεύθυνος Εργαστηρια
κού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Ν. Σμύρνης, με θέμα :
«Παίζοντας ανακαλύπτω την ομορφιά και τη μαγεία της
φύσης». Θα πραγματοποιηθούν πειράματα μηχανικής,
οπτικής και ηλεκτρομαγνητισμού. 

Γκούμας Παναγιώτης, Φυσικόςπειραματιστής, Αλεξανδρί
δης Μπάμπης και Γκιώνης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικοί,

με θέμα: «Πειράματα ηλεκτρισμού και ακραίως χαμηλών
θερμοκρασιών». Μεταξύ των άλλων, θα πραγματοποι
ηθούν εντυπωσιακά πειράματα με χρήση υγρού αζώτου και
ξηρού πάγου, υλικών με… μαγικές (!) ιδιότητες. 

Κιτράκης Γιώργος και Ληξουριώτη Μαρία, εκπαιδευτικοί
ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου «Πασχάλη», με θέμα : «Παρα
σκευή αρωμάτων». Θα εντυπωσιάσουν τα παιδιά, μυών
τας τα στην τέχνη της αρωματοποιίας. 

Κονιδιτσιώτης Δημήτρης, Χημικός, Καλπακίδου Σίσσυ,
Λουκιανός Μιχάλης και Ρήγα Γεωργία, εκπαιδευτικοί, με
θέμα : «Εκρηκτικές καύσεις». Στο εργαστήριο αυτό τα παι
διά θα μαγευτούν από την εκρηκτική συμπεριφορά κά
ποιων υλικών. 

Δρ Σκέλλας Αντώνης, Υποδιευθυντής 4ου Δημοτικού Βού
λας, δάσκαλος και Πιτσάρου Αντωνία, εκπαιδευτικός 4ου
Δημοτικού Βούλας, με θέμα : «Ρομποτική και STEM». Οι
μαθητές με τη βοήθεια της Ρομποτικής Μηχανικής θα κα
τασκευάσουν και, στη συνέχεια, θα προγραμματίσουν τις
συμπεριφορές ενός βατράχου ρομπότ και… θα παίξουν
βατραχομαχίες! 

Σομαλακίδης Γιάννης, Φυσικός, με θέμα: «Εκπαιδεύοντας
ένα ρομπότ». 

Τριαντάφυλλος Κώστας, Ιδρυτής του Planet Physics, με
θέμα: «Πειράματα Φυσικής». 

Χρυσοστομίδης Πέτρος και Ψυχογιού Μαρία, Γεωλόγοι,
με θέμα: «Η Γη… σε βάθος και οι λιθοσφαιρικές πλάκες…
σε κίνηση». 
Στην είσοδο του Δημαρχείου θα υπάρχουν πάγκοι πειρα
ματικών διατάξεων και κατασκευών από διάφορες σχολικές
μονάδες. Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτι
κού Βάρης, Σάσα Αλικανιώτη, θα παρουσιάσει εργασίες
μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί Μπαλιάκου Αχιλλεία και Κου
φάκη Αφροδίτη του 2ου Δημοτικού Βούλας θα παρουσιά
σουν μοντέλα εφαρμογής στον ηλεκτρισμό με μαθητές Ε’
και ΣΤ’ δημοτικού. Τέλος, η εκπαιδευτικός Κόλλια Ελένη με
μαθητές του 2ου Δημοτικού Γλυφάδας θα παρουσιάσει ερ
γασίες STEM. 

Επιπλέον, στον χώρο αυτό, οι εκπαιδευτικοί του ιδιωτικού
σχολείου «Ιορδανάκειο», Βαγιωνής  Κόγιας Σπύρος, Δέ
τσικας Θεόδωρος, Λυμπερόπουλος Γιώργος και Παναγιω
τοπούλου Σταυρούλα, αξιοποιώντας την ψυκτική
ικανότητα του υγρού αζώτου, θα παρασκευάζουν και θα
προσφέρουν μπροστά στα μάτια σας παγωτά της αρε
σκείας σας. 

Kαι τηλεσκόπια στον ελεύθερο χώρο:
Έξω από τον χώρο του Δημαρχείου, θα βρίσκεται ο αυτο
κίνητος σταθμός του Meteo.gr, το «meteo on wheels»
καθώς και τηλεσκόπια από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας, για να παρακολουθήσουν οι παρευρισκόμε
νοι τον Ήλιο. 

Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών στη Βούλα!
«Η Φυσική μαγεύει… μικρούς και μεγάλους»

Ανησυχία εκφράστηκε επίσης από τα έδρανα της

αντιπολίτευσης για την Υδρούσα, το νησάκι της

Βούλας, που τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζε-

ται μία κινητικότητα. 

Ο Δημ. Δόγκας ανέφερε πως προ ημερών: «ήταν

αραγμένο ένα μεγάλο σκάφος και φώτιζε όλο τη

νησί τη νύχτα. Κάνουν έργα στο νησί» ρώτησε.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν συμβαίνει καμία

επισκευή ή εγκατάσταση από τους ιδιοκτήτες.

Υπάρχουν άλλοι όμως που πάνε και κάνουν εργα-

σίες και διάφορες εγκαταστάσεις».

Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο καλοκαίρι στα-

μάτησε ο δήμος τις εγκαταστάσεις που ξεκίνησαν

πάνω στο νησί.

Ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε στη δικαιοσύνη

και κέρδισε την υπόθεση, όσον αφορά τις μη μό-

νιμες εγκαταστάσεις. 

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος το δικαστήριο αποφά-

σισε ότι: Επιτρέπονται οι μη μόνιμες εγκαταστά-

σεις με ομπρέλες, όχι σταθερές με τσιμέντο,

αλλά έδωσε ένα “όπλο” στο Δήμο γιατί του δίνει

την αρμόδιότητα μέσω της ΥΔΟΜ (Υπηρεσίας Δό-

μησης του Δήμου) να παρεμβαίνει και να έχει τον

έλεγχο, κάτι που δεν είχε πριν και το έκανε “αυ-

θαίρετα”.

Εμείς κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, θέ-

τουμε το ερώτημα; Ποιοι είναι αυτοί οι “άλλοι”,

που πάνε και κάνουν εγκαταστάσεις; Και γιατί

δουλεύουν νύχτα; Και γιατί δεν τους ελέγχουμε;

Μήπως αυτοί οι “άλλοι” λειτουργούν με τη σύμ-

φωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και κάποια ημέρα τρί-

βουμε τα μάτια μας;;;
Aννα Μπουζιάνη

Κάτι “ψήνεται” στην Υδρούσα
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Οι Ορθόδοξες χώρες  του Αίμου μετά την κατάλυση

της οθωμανικής αυτοκρατορίας κινήθηκαν δυναμικά

προς την δημιουργία αυτόνομων και ανεξάρτητων

Κρατών με πρώτη την Σερβία και  σε συνέχεια την Ελ-

λάδα. 

Συγχρόνως όμως σε αμέσως  δεύτερο πλάνο  προέβη-

σαν σε ένα απεγκλωβισμό των Εκκλησιών τους από

την επιτροπεία του πατριαρχείου της Κωνσταντινού-

πολης.

Η Εκκλησιαστική δε αυτή  τάση αποτίναξης από την

Φαναριώτικη επιτροπεία εντάσσεται στο ότι, το κάθε

καινούργιο βαλκανικό κράτος ήθελε  και φυσικώ τω

λόγω, να έχει τον πρώτο αλλά και μοναδικό ρόλο στα

απανταχού εντός της χώρας του  δρώμενα, συμπερι-

λαμβανομένων ακόμη και με σεβασμό πάντοτε των

αφορώντων τα  εσωτερικά της επίσημης Εκκλησίας

του.

Από την άλλη μεριά  και το Φανάρι  με το Πατριαρχείο

του, μπροστά στην καινούργια τροπή του προβλήμα-

τος, προσπαθώντας να κρατήσει την όποια δύναμή

του, δεν επιδρούσε  φιλικά στην πολιτική  συνείδηση

του κάθε Βαλκάνιου,  όταν κατά το παρελθόν  σε

πρώτη ευκαιρία  και  συχνάκις ενεργούσε με αντιπα-

λότητα  προσβλέποντας  στην κατάργηση των  τυχόν

υπαρχουσών των Εθνικών Εκκλησιών. Και σαν παρά-

δειγμα λαϊκής δυσαρέσκειας ερχόταν η στάση του Φα-

ναριού  όταν  τον 15ο αι. προέβη στην κατάργηση  του

παλαιού  βουλγαρικού πατριαρχείου τού Τυρνάβου,

αμέσως  μετά τον θάνατο του Πατριάρχη  του,  τού

Ευθυμίου.  

Και βέβαια  η  διεκδικητική παρουσία σε εθναρχικό οι-

κουμενικό ρόλο ενός  Πατριάρχη  όπως της Κωνσταν-

τινούπολης, που βιώνει την σκυφτή καθυποταγή του

σε ένα τυραννικό καθεστώς τον οποίο και αυτόν ακόμα

καθίζει στον θρόνο του,  αλλά και κινεί τα νήματα των

αποφάσεών του, και έχει εν πολλοίς ευάλωτη την πα-

τριαρχική  του έδρα  σε εχθρικό έδαφος,  αποτελούσε

και δικαιολογημένα, ένα αγκάθι αξιοπρέπειας για κάθε

αναστημένο Εθνικό κράτος στα Βαλκάνια, και προπαν-

τός για το Ελληνικό. 

Στον αγώνα δε αυτόν  για μια Εθνική Εκκλησία στον

Βαλκανικό χώρο πρωτοστάτησε το νεοσύστατο ελλη-

νικό κράτος, και μάλιστα με βίαιη κα αυθαίρετη από-

φαση. 

Αλλά και ο Αδαμ.  Κοραής σε έκφραση του ιδεολογι-

κού του διαφωτισμού παρότρυνε και ξεσήκωνε το

λαϊκό αίτημα όταν συνεχώς έλεγε: «έως  την ώραν

ελευθερωθέντος μέρους την Ελλάδος, ο κλήρος δεν
χρεωστεί πλέον να γνωρίζει εκκλησιαστικόν αρχηγόν
του τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ενόσω η
Κωνσταντινούπολις μένει μολυσμένη από την καθέ-
δραν του ανόμου τυράννου,  αλλά πρέπει να κυβερνά-
ται από σύνοδον ιερέων εκλεγμένην ελευθέρως από
ιερείς και κοσμικούς… είναι δε απρεπέστατον να υπα-
κούει τις  εις προσταγάς πατριάρχου εκλεγμένου από
τύραννον και αναγκασμένον να προσκυνή  τύραννον.»
Αλλά η λύση  μιας  θρησκευτικής απεξάρτησης από

τους ανθρώπους του κύκλου του Φαναριού, θα ενδυ-

νάμωνε  και το Ελληνικό Κράτος ως όντος  Εθνικού,

αφού θα έπαυε να ανέχεται το μοναστηριακό κατεστη-

μένο ως ξενοκίνητη  εξουσία  μέσα στα σπλάχνα του,

με μετόχια και κτήματα και λοιπή περιουσία, περιφραγ-

μένα σε αλλοδαπή συνοριογραμμή και  όλα ανεξέλεγ-

κτα.    

Αλλά η  άμεση συνέπεια  με τον εντός των τουρκικών

ορίων  περιορισμό και συρρίκνωσή του για το Φανάρι

ήταν ασύμφορη και στο ασύμφορη προέβαλε επιφα-

νειακά το θρησκευτικό αίτημα, το περί διεθνισμού του

χριστιανισμού. 

Πάντως  και κατά τον διαπρεπή καθηγητή Γ. Μεταλ-

ληνό  «η ορθοδοξία  με τo να υποταχθεί στον εθνισμό
μεταβλήθηκε σε παράγοντα διάσπασης για την μεγάλη
του Φαναριού Εκκκλησία».
Και γενικότερα  ειπώθηκε ότι  αντί για “εν Ελλάδι Ορ-

θόδοξη Εκκλησία” αρχίσαμε τώρα να μιλάμε για “Ελ-

ληνική   Εκκλησία”.

Ομολογώ την άποψη αυτή  του “Εν Ελλάδι”, που μου

θυμίζει ξένη και εν Ελλάδι “παρεπιδημούσα” η εδρα-

ζομένη  επιχειρηματική αντιπροσωπεία, σαν  φράση

και θέση την θεωρώ απαράδεκτη για την Ορθοδοξία

αλλά και απόλυτα μειωτική για την ιστορικότητα του

Έλληνα παπά, του αγωνιστικά λειτουργού της Ελλη-

νικής Όρθόδοξης Εκκλησίας. 

Και δεν την καταλαβαίνω αυτή τη θέση ή μάλλον πολύ

καλά την καταλαβαίνω, αλλά  ως Έλληνας  την αντι-

παρέρχομαι όπως και αντιπαρέρχομαι και την  πράξη

των Κρητών μητροπολιτών με την προαπαιτούμενη

τούρκική τους υπηκοότητα σε λατρευτική προσκύνηση

προτού επιλεγούν. Για την μετά την εκλογή τους βέ-

βαια στο θρόνο η υποχρέωση στην υποταγή των

νόμων της χώρας που τους φιλοξενεί δεν θα είχα

καμιά αντίρρηση. 

Αλλά πώς θα βραβευθείς αν δεν σκύψεις πρώτα το κε-

φάλι, αν δεν αποδείξεις πως είσαι το καλό παιδί και το

υπάκουο. Άλλωστε είναι τοις πάσι γνωστή αυτή  η κο-

σμική απαίτηση.   Και σε συμπέρασμα “τα πάντα ρεί”

και τίποτα δεν μένει στη θέση του,  που έλεγε και ο

μακαρίτης Ηράκλειτος, ας ήταν και  ειδωλολάτρης. 

Τέλος πάντων αυτός  που μίλησε  καταπρώτος για την

ανάγκη μιάς απελευθερωμένης Ελληνικής Ορθόδοξης

Εκκλησίας  και  μάλιστα έκανε χρήση του όρου “Ελλη-

νική   Εκκλησία”, ήταν  το 1832 ο υπουργός Ιάκωβος

Ρίζος Νερουλός,  ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω και

τούτο  είναι προς τιμήν του, ήταν  προσέτι Φαναριώτης

κατά την καταγωγή. 

Πιο μπροστά όμως  το 1827  με απόφαση της   Γ΄ Εθνι-

κής Συνέλευσης στην Τροιζήνα «ως προσωρινή λύση
η Ελληνική Εκκλησία αποφασίζεται να αυτοδιοικείται
από μια τριμελή επιτροπή» (καθ. Γ. Μεταλληνός). Και

για να μαλακώσει το πράγμα  έβαλαν και το:  «αλλά
τηρώντας και τον πρέποντα σεβασμό προς τον  οικου-
μενικό Πατριάρχη, επειδή πάντες ημείς ουκ εγνωρίσα-
μεν άλλην μητέρα  ειμή την μεγάλην Εκκλησίαν... και
δεν επιτρέπεται αποσπασθήναι από αυτής και αποσκιρ-
τήσαι» κλπ, κλπ. 

Το 1833 ο Βαυαρός Μάουρερ αντιβασιλέας με ελλη-

νική  επίσημη πρόσκληση  και εγκαθίδρυση αλλά και

κατά το θρήσκευμα προτεστάντης,  πρωτοστατεί΄ και

συνεργάζεται πολιτικά με τον κληρικό Θεόκλητο Φαρ-

μακίδη (1764 – 1860)  και συγκροτεί επταμελή επι-

τροπή, η οποία με απόφαση που υπογράφεται από 36

επισκόπους, επικυρώνεται  από τον Όθωνα και κατο-

χυρώνεται  και αν δεν σφάλλω άνευ  της σύμφωνης

γνώμης της Κωνσταντινούπολης, το Αυτοκέφαλον της

Ελληνικής Εκκλησίας· δηλαδή βίαια και αυθαίρετα. Με

αρχηγό δε τον βασιλέα Οθωνα  και διοικουμένη από

πενταμελή Σύνοδο με  πρώτο γραμματέα τον Φαρμα-

κίδη.  Στη σύνοδο  δε αυτή διορίστηκε ακόμα και  βα-

σιλικός επίτροπος με το δικαίωμα του βέτο επί των

όποιων μη αρεστών αποφάσεων των Βαυαρών. 

Και ειπώθηκε από θεολογικούς κύκλους πως έτσι συ-

νετελέσθη η υποδούλωση της Εκκλησίας στο Κράτος.

Τώρα αν η υπάρχουσα συμβίωση είναι υποδούλωση,

εγώ όντως δεν μπορώ να αποφανθώ, αλλά και ούτε

και για τις συνέπειες αυτού του “Αυτοκέφαλου” με το

οποίο εγώ προσωπικά βρίσκομαι απόλυτα σύμφωνος,

αλλά με ανάπτυξη σε όλη την ελληνική επικράτεια. 

Δηλαδή εφ’ όσον η Ελληνική ορθόδοξη θρησκεία  είναι

ακόμα δεμένη άρρηκτα,  νομικά και συναισθηματικά με

το  Ελληνικό Κράτος, σε αυτό τον χώρο που λέγεται

Ελλάδα, μοναχά το ελληνικό  ποδάρι για όλα να μπο-

ρεί δικαιωματικά να αποφασίζει. 

Αυτά τα τερτίπια και ξενικά καμώματα “περί Νεων
Χωρών”, τα  συνεχώς επαναλαμβανόμενα, τονιζόμενα

και ακουόμενα, που δηλούν αμφισβήτηση στο δι-

καίωμα του ελληνικού λαού να πατά στέρεα σε αυτό

το ματωμένο που δεν του έχει χαριστεί, εμένα με αη-

διάζουν και μου στερούν μέρος της ελευθερίας  μου.

Υπάρχει βέβαια και η πράξη του 1928 που συνυπογρά-

φει αυτή την υποδούλωση. Οι υπογραφές όμως όταν

δεν τις θέλει και δεν τις εγκρίνει ο πολίτης που πλη-

ρώνει και ο λαός που θυσιάζεται για τον τόπο του,

όλες μπαίνουν στο περιθώριο και αναθεωρούνται.

Αυτά έλεγε και διατυμπάνιζε σε ώτα μη ακουόντων ο

προ ετών  αποδημήσας Χριστόδουλος, γι’ αυτο έλεγε

τι ήθελε, τι επεδίωκε και το ποιό ήταν το ιστορικό εκεί-

νης της πράξης του 1928 που έδωσε φτερά στο Φα-

νάρι.

Υπομονή έως  το επόμενο άρθρο. 

Βοηθήματα
1) Δ. Γονή: “Από το Ορθόδοξο Γένος στις Εθνικές Εκκλησίες”.

2) Γ. Μεταλληνού: “Το Ελλαδικό Αυτοκέφαλο’’    

3) Δ. Γονή: “Το Βουλγαρικό Ζήτημα”.  

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Το ιστορικό 

του Αυτοκέφαλου της

Ελληνικής Εκκλησίας
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“Ξεβρακωνόμαστε...”!
Στη φρενύτιδα του ξεπουλήματος της ελληνικής γης και

της κρατικής περιουσίας, πωλούνται και τα εργοστάσια

παραγωγής ρεύματος! Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-

σμού (ΔΕΗ).

Δώσαμε το Ελληνικό για ένα κομμάτι ψωμί, ξεπουλή-

σαμε την επικοινωνία (ΟΤΕ),  και τώρα δίνουμε και τον

πλουτοπαραγωγικό κορμό της χώρας, την παραγωγή

ενέργειας. Σε λίγο θα δώσουμε και το νερό και θα κρε-

μόμαστε εις τους αιώνες των αιώνων από τους δανει-

στές μας και τους κατακτητές μας για να ζήσουμε ως

είλωτες σε ένα κράτος νεκρό...

H Γερμανία φορολογεί 
τους ζητιάνους!!!

Να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει το ποσό

της επαιτείας στην εφορία, υποχρεώνουν

τους ζητιάνους οι αρχές στη Γερμανία.
Την είδηση σχολιάζει με ανάρτησή της στο Facebook η

Ελληνιδα ανταποκρίτρια στη Γαλλία, Μαρία Δεναξά που

μιλάει μάλιστα για "διαστροφή σε όλο της το (γερμα-
νικό) μεγαλείο"!
Διαβάστε την ανάρτηση της δημοσιογράφου:

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Να κόβει αποδείξεις και να δηλώνει το ποσό της επαι-

τείας στην εφορία, υποχρεώνουν τους ζητιάνους οι

αρχές στη Γερμανία.

Ένας μακροχρόνια άνεργος στο Ντόρτμουντ, που ζητιά-

νευε στην είσοδο σούπερ μάρκετ για να ζήσει εκείνος και

η σύζυγος του, είδε το πενιχρό επίδομα αλληλεγγύης να

του μειώνεται κατά 300*ευρώ, επειδή οι αρχές τον εντό-

πισαν να ζητιανεύει χωρίς να κόβει αποδείξεις. Μάλιστα

θεωρούν ότι φοροδιαφεύγει γιατί δεν δηλώνει τα χρή-

ματα που του αφήνουν οι περαστικοί στην εφορία. Τέλος,

τον προειδοποίησαν πως αν δεν συμμορφωθεί θα του κό-

ψουν εξ ολοκλήρου το επίδομα αλληλεγγύης γιατί η

επαιτεία για τους Γερμανούς θεωρείται ελεύθερο επάγ-

γελμα! 

*Οι αρχές υπολόγισαν ότι κερδίζει 10 € την ημέρα επί 30

μέρες το μήνα = 300 €!

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Στη  γλώσσα των Ελλήνων  Θεών, της μουσικής, των μα-
θηματικών και της Συμπαντικής αρμονίας,  η οποία έγινε γεν-
νήτορα γλώσσα και άλλων γλωσσών ανά τον κόσμο,  η
έκφραση «επί τα λαιά», σήμαινε προς τα αριστερά, γιατί
λαιός είναι ο αριστερός. 

Η προγονική γλώσσα των Ελλήνων, αποδιδόταν σε γρα-
πτό  λόγο με  είκοσι περίπου διαφορετικά αλφάβητα και όταν
οι Έλληνες διέδωσαν τον πολιτισμό στους άλλους λαούς της
Γης, για να μπορούν κι εκείνοι να γράφουν και να διαβάζουν,
τους έδωσαν από τα δικά τους αλφάβητα,  όπως το λεγό-
μενο λατινικό αλφάβητο, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται
από  τα 3\5 των ανθρώπων του πλανήτη, ήταν το αλφάβητο
των Ελλήνων της Χαλκίδας και της Κύμης, (Αιολικό αλφά-
βητο)!   Δημιούργησαν όμως και καινούργια αλφάβητα, τα
οποία προέρχονταν από τα ελληνικά, όπως επί Βυζαντινής
περιόδου, το Κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο έφτιαξαν οι
αδελφοί μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος,  για να εκπολιτί-
σουν τα βάρβαρα Σλάβικα φύλλα!!!

Ένα ελληνικό έπος που γράφτηκε πολλές χιλιετίες πριν
τα έπη του Ομήρου λεγόταν «Φορωνίς», όταν βασιλιάς του
Άργους ήταν ο ιδρυτής του και πρώτος νομοθέτης του κό-
σμου, ο Φορωνέας, ο οποίος συγκέντρωσε όλους τους δια-
σωθέντες από τον κατακλυσμό του Ωγύγου Πελασγούς που
είχαν ανέβει στις κορυφές των βουνών για να σωθούν και
δημιούργησε μια σύγχρονη κοινωνία, το λεγόμενο Φορωνικό
άστυ, το οποίο αργότερα ονόμασε Άργος. 

Ο θρυλικός και άγνωστος στους περισσότερους Έλλη-
νες Φορωνέας, ήταν γιος του βασιλιά Ίναχου, και αδελφός
της Ιούς της προγιαγιάς της Ευρώπης και μητέρας  του
Μίνωα του δημιουργού του Κρητικού πολιτισμού,  που ο
Έβανς τον ονόμασε «Μινωικό»,  γιατί έτσι του άρεσε!!  Ο Φο-
ρωνέας  καταγόταν από την Αρκαδική αποικία, που είχε ονο-
μαστεί Φρυγία και ήταν σύγχρονος του βασιλιά της
Αττικοβοιωτίας του  Ωγύγου!!!  

Εκείνη την εποχή, στην Ωγυγία,  που ήταν μια εκτετα-
μένη ελληνική αποικία με πολλές πόλεις-κράτη υπτίως του
Αιγαίου, γι’ αυτό αργότερα ονομάστηκε Αίγυπτος, κατοικού-
σαν ‘Ελληνες-Πελασγοί, που μίλαγαν και έγραφαν την μία
ζώσα γλώσσα …την ελληνική. Μετά από 10.000 χρόνια πε-
ρίπου. άρχισε να χάνει την ελληνικότητά της η Αίγυπτος,
γιατί ήταν δύσκολη μέχρι αδύνατη η επικοινωνία της με την
Μητροπολιτική Ελλάδα, λόγω της δημιουργίας της Μεσο-
γείου θάλασσας, στην άλλοτε Μέση Γη, από τον δεύτερο με-
γάλο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, που έγινε από το
λιώσιμο των πάγων της Ευρώπης. Έτσι οι Έλληνες της Αιγυ-
πτιακής χώρας άρχισαν να αναμειγνύονται με μαύρες γυναί-
κες και έτσι δημιουργήθηκε το Αιγυπτιακό γένος με τα δικά
του χαρακτηριστικά πολιτιστικά γνωρίσματα!!!  Την ελληνική
γλώσσα μίλαγαν και έγραφαν και στη Φοινίκη, την οποία είχε

ιδρύσει μεταξύ Τύρου και Σιδώνας, ο  Αγήνορας ο εγγονός
της Ιούς, της αδελφής του Φορωνέα, και πατέρας της Ευρώ-
πης, αλλά και του γιου του Κάδμου,  του ιδρυτή  της Βοιωτι-
κής Ωγυγίας, που αργότερα ονομάστηκε Θήβα προς
ανάμνηση της ελληνικής Θήβας, που είχαν κτίσει οι Έλληνες
στην Αίγυπτο και ο οποίος ήταν και πατέρας της Σεμέλης
της μητέρας του Θεού Διονύσου (= νους του Δία)!!! 

Διάφοροι λαοί που ανήκαν σε μια  γλωσσική ομοεθνία,
μετακόμισαν στην ελληνική Φοινίκη μετά δεκάδες χιλιετιών,
οι οποίοι ζούσαν νομαδική ζωή σε σκηνές,  αμαθείς και πάμ-
φτωχοι,  που για να επιβιώσουν εργάζονταν σαν  υπηρέτες
στους Έλληνες Φοίνικες και θέλησαν να σφετεριστούν το
όνομα των Φοινίκων, την εποχή που οι Φοίνικες ίδρυσαν την
Καρχηδόνα και άρχισαν να χάνουν τα ελληνικά χαρακτηρι-
στικά τους, λόγω της κακής επικοινωνίας με την Ελλάδα,
αφού είχε ξαπλωθεί  ήδη και η Ρωμαϊκή λαίλαπα!!! 

Αυτές οι νομάδες των αγράμματων βοσκών με την πά-
ροδο των αιώνων έμαθαν να γράφουν από τους Έλληνες και
σήμερα ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από
αυτούς, γιατί ο Ηρόδοτος τα γράμματα τα ελληνικά τα είχε
ονομάσει «φοινηκήια γράμματα» (για άγνωστους λόγους
αυτό το ψεύδος διδάσκεται και στα ελληνικά σχολεία!!!)

Ο μεν Ηρόδοτος δεν ήταν ιστορικός αλλά χρονογράφος,
δηλαδή έγραφε ότι άκουγε να λένε οι άλλοι και βιογράφος
επί αμοιβή και  ο μεν Κικέρων, που ανήκε στους Ρωμαίους
κατακτητές, τον έλεγε πατέρα της ιστορίας, γιατί έτσι τον
συνέφερε, ο δε πολυσοφώτατος ΄Ελληνας και ιστορικός,
Πλούταρχος, που για πολλά χρόνια ήταν αρχιερέας στο
Μαντείο των Δελφών, έλεγε ότι αυτά που έγραφε ο Ηρόδο-
τος ήταν «κακοήθειες»!!!

Αλλά και ό ίδιος ο Ηρόδοτος για να απαλλαγεί από ένα
μέρος των ευθυνών του, συμπλήρωσε στις ανακρίβειες που
έγραφε την φράση:  «ως εμοί δοκέει»!!!

Υπάρχουν όμως πολλές αναφορές και άλλων ιστορικών,
που δεν συμφωνούν με αυτά που ισχυριζόταν  ο Ηρόδοτος,
οι οποίες για άγνωστους λόγους, έχουν αγνοηθεί!!! 

Οι Έλληνες δεν μετέδωσαν μόνο τα γράμματα του αλ-
φαβήτου τους, αλλά και τον τρόπο γραφής στους λαούς που
εκπολίτισαν εκείνη την εποχή!! 

Οι τρόποι γραφής των Ελλήνων διακρίνονταν από την
φορά της γραφής, οι οποίοι  ήταν τρεις: 
α) ο ευθύς,  ο ίσιος, ο ορθός τρόπος,  που λεγόταν «ες
ευθύ», β) ο προς τα δεξιά  και  γ)  ο προς τα αριστερά που
λεγόταν «επί τα λαιά» (αριστερά)

Ο συνδυασμός  του δεύτερου και του τρίτου τρόπου λε-
γόταν «βουστροφηδόν»  και προερχόταν η λέξη από τις πα-
λινδρομικές κινήσεις που έκανε το κεφάλι του βοδιού όταν
όργωνε τη Γη και η γραφή πήγαινε από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά και από τα αριστερά προς τα δεξιά συνέχεια!!

Ο τρίτος τρόπος, ο «επί τα λαιά», προτιμήθηκε από τους
Μεσοποτάμιους λαούς, εκτός των Σουμερίων,  οι οποίοι ήταν
ελληνικής καταγωγής και απόγονοι του Ηρακλή, γι’ αυτό
ήταν σπουδαίοι στα μαθηματικά και στην αστρονομία!!

Σήμερα όλοι οι  Άραβες και τα συγγενικά τους φύλα,
χρησιμοποιούν τον τρίτο αρχαίο ελληνικό τρόπο γραφής, δη-
λαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά!!!

Και τα τρία συστήματα γραφής είχαν χρησιμοποιηθεί
στον Ελληνικό πολιτισμό του Αιγαίου, όταν οι λαοί που χρη-
σιμοποιούν αυτό τον τρόπο στη γραφή τους σήμερα, ήταν
ανύπαρκτοι εκείνη την εποχή που το Αιγαίο ήταν η ελληνική
–πελασγική κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού,  όπως βλέ-
πουμε από τα διάφορα ευρήματα, τα οποία είναι τα μόνα που
μαρτυρούν την αλήθεια!!!

Με το παλαιό αττικό αλφάβητο είναι γραμμένη μια επι-
γραφή σε συνεχή γραφή, με κεφαλαία γράμματα χωρίς να
ξεχωρίζουν λέξεις, από τα δεξιά προς τα αριστερά και κυ-
κλικά, στην περίφημη οινοχόη,  που βρέθηκε στη  Δίπυλο των
Αθηνών και η απόδοση της και όχι η μετάφρασή της, όπως
εσφαλμένα λέμε, είναι:  «όποιος από τους χορευτές χορεύει
πιο χαριτωμένα από όλους,  σ’ αυτόν θα απονεμηθεί τα αγ-
γείο»!!

Επίσης το «ποτήριον του Νέστορος»,  χρονολογείται το
τελευταίο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ,  βρέθηκε σε έναν τάφο
της Ίσχιας (αρχ. Πιθυκούσσαι) το 1954 και έγραφε σε τρεις
στίχους  έμμετρους, χαραγμένους επί τα λαιά, των οποίων
η απόδοση είναι: «Καλόπιοτο βέβαια το ποτήρι  του Νέ-
στορα, όποιος όμως πιει απ’ αυτό εδώ το ποτήρι, αμέσως θα
τον καταλάβει ο πόθος της ομορφοστεφανωμένης Αφροδί-
της»!!!

Μια άλλη επιγραφή,  που είναι γραμμένη βουστροφηδόν,
είναι «η επιγραφή της Νικάνδρης» στη Δήλο, που είναι χα-
ραγμένη στον αριστερό μηρό της Αρτέμιδος και αποτελείται
από τρεις δακτυλικούς εξαμέτρους σε αρχαϊκό αλφάβητο!!!

Όσοι λοιπόν λαοί γράφουν από τα αριστερά,  χρησιμο-
ποιούν  τον ελληνικό τρόπο γραφής, που λέγεται «επί τα
λαιά», γιατί οι ΄Ελληνες ήταν αυτόχθονες, έδωσαν σε όσους
ήρθαν από άλλες χώρες γράμματα και τρόπους γραφής και
δεν πήραν από κανέναν άλλο λαό πολιτιστικά στοιχεία, αφού
άλλωστε κανένας λαός δεν διέθετε για να κάνει και… εξα-
γωγή!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - 

Κοκκόλα

Επί τα λαιά!
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ο συναρπαστικός κόσμος

του καουτσούκ!
Κι όμως δεν μπορείτε να φανταστείτε 

τη ζωή σας χωρίς καουτσούκ!

Η ζωή χωρίς καουτσούκ θα ήταν κάτι σαν ποδοσφαιρικός

αγώνας, χωρίς μπάλα, ή κάτι σα βιβλίο χωρίς λέξεις! Πάντως,

σίγουρα, ένα κρεβάτι, χωρίς στρώμα από latex δεν θα ήταν

καθόλου αναπαυτικό και ένα πλυντήριο, χωρίς ιμάντα δε μπο-

ρούσε να πλύνει! Σε ένα αυτοκίνητο  θα έλειπαν τα ελαστικά,

όμως, όχι μόνο αυτά: Χωρίς σωληνάκια, ο κινητήρας δε θα

δούλευε, διότι το σύστημα μετάδοσης, τα φρένα και η εξά-

τμιση θα καταστρέφονταν. Κι ακόμη, χωρίς τις ελαστικές βά-

σεις του κινητήρα, ο θόρυβος που θα δημιουργούσαν οι

κραδασμοί θα ήταν ανυπόφορος για τους επιβάτες.  Οι πόρ-

τες θα κροτάλιζαν, τα παράθυρα θα έβαζαν νερά και αέρα.

Και βέβαια, δε θα είχε νόημα να αναζητήσετε άλλα μέσα με-

τακίνησης, μιας και τα ποδήλατα, οι μοτοσυκλέτες, τα λεω-

φορεία και τα τρένα, θα έμεναν, κι αυτά, ακίνητα. Ο κόσμος,

ξαφνικά, θα σταματούσε να «κινείται».

Το καουτσούκ είναι  ένας μοναδικός και ανθεκτικός “γίγαν-

τας” προσαρμοστικότητας, απίστευτα ευέλικτος, αναντικατά-

στατος και συναρπαστικός! 

Καουτσούκ: Το δέντρο που κλαίει...
Αιώνες νωρίτερα, εξερευνώντας τη φύση γύρω τους, ο λαός

των Μάγιας έμεινε έκπληκτος όταν, θερμαίνοντας ένα γαλα-

κτώδες εκχύλισμα, που έβγαλαν από τα δέντρα, δημιούργη-

σαν το latex. Με τη θερμότητα, το εκχύλισμα μετατρεπόταν

σε μια στέρεη, παρόλα αυτά, ελαστική μάζα, από την οποία

οι αρχαίοι πρόγονοί μας έφτιαχναν μπάλες, σκάφη και σω-

λήνες για τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι Μάγιας έδωσαν

στο δέντρο αυτό το όνομα “caa-o-chu” (κα-ό-τσου), που σή-

μαινε το «δέντρο που κλαίει». 

Για πολλά χρόνια, οι άνθρωποι δεν ήξεραν ακριβώς πώς να

χειριστούν αυτό το υλικό. Τουλάχιστον, όχι πριν την αυγή της

εκβιομηχάνισης, όταν κατάφεραν να μετατρέψουν το καου-

τσούκ σε ένα σύγχρονο υλικό. Η πιο μεγάλη πρόκληση ήταν

να βελτιώσουν το υλικό, ώστε να το χρησιμοποιούν πιο εύ-

κολα. Διότι όταν το ζέσταιναν υπερβολικά γινόταν κολλώδες,

και όταν το έψυχαν γινόταν εύθραυστο. Εκείνη την εποχή, η

επίδραση του φωτός και του αέρα, κατέστρεφαν γρήγορα το

καουτσούκ. Ήταν αργότερα η μέθοδος του βουλκανισμού

που έδωσε στο καουτσούκ την ιδιότητα της ελαστικότητας.

Η βιομηχανία, τότε, το αξιοποίησε, ως πώμα σε μηχανές

ατμού, για να μονώσει τηλεγραφικά καλώδια και για να φτιά-

ξει ελαστικά ποδηλάτων. 

Σύντομα, έγινε κυρίαρχο μονωτικό υλικό στην αναδυόμενη

ηλεκτρική βιομηχανία και βασικό υλικό στη βιομηχανία κατα-

σκευής ελαστικών, για κάθε είδους οχήματα. Έτσι, το αρχικά

ακατέργαστο υλικό, αναπτύχθηκε σε ένα από τα βασικά υλικά

της βιομηχανικής επανάστασης. Σήμερα, περίπου το 40% του

καουτσούκ παγκόσμια, εξάγεται από τo καουτσοκόδεντρο,

είδους «Hevea brasiliensis».

Ελαστικότητα – το μυστικό της επιτυχίας του
Η ελαστικότητα είναι αυτή που κάνει το καουτσούκ τόσο μο-

ναδικό. Ακόμη κι αν έχει υποβληθεί σε μεγάλη πίεση, πάντα

επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα. Αυτή, άλλωστε, είναι και η

θεμελιώδης λειτουργία της ζωής και της φύσης. Αυτή η ιδιό-

τητα αποδεικνύει ότι το καουτσούκ είναι πραγματικά ειδικός

στην τέχνη της προσαρμογής. Καμία άλλη φυσική ανακάλυψη

δεν έχει τόση μεγάλη και διαρκή επίδραση στην ανθρώπινη

ζωή, όση αυτό το ανθεκτικό, σκληρό υλικό. «Για τους σχεδια-

στές, η εκπληκτική και μοναδική ιδιότητα αυτού του υλικού

είναι και πάλι η ελαστικότητά του. Όταν στο καουτσούκ προ-

στίθενται διάφορες ουσίες, όπως πληρωτικά και πρόσθετα, γί-

νεται δομικό υλικό. Αποτέλεσμα: μια, πρακτικά, απεριόριστη

ποικιλία χημικών ενώσεων, για εξειδικευμένες λύσεις, για κάθε

εφαρμογή», εξηγεί ο Dr Herrmann.

Το καουτσούκ μπορεί και είναι ανθεκτικό σε υψηλές και χαμη-

λές θερμοκρασίες ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι σκληρό και να

μην σπάει, να μην επιτρέπει τη διαρροή αερίων, ηλεκτρομονω-

τικό ή ηλεκτρικά αγώγιμο και ανθεκτικό σε επιθετικές ουσίες,

όπως το οξυγόνο, το όζον, η UV ακτινοβολία, οι ακραίες θερ-

μοκρασίες και η πίεση. Αυτές οι ιδιότητες επηρεάζονται σημαν-

τικά από τις μεθόδους επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται,

ειδικά στις μέρες μας, στον τομέα της νανο-τεχνολογίας. Η

Continental διαθέτει χημικές ενώσεις για μια τεράστια γκάμα

εφαρμογών. 

Οι περισσότερες από τις μηχανικές ιδιότητες του καουτσούκ

εξαρτώνται από τα υλικά με τα οποία συνδυάζεται. Ενωμένο

με άλλα υλικά, γίνεται high-tech προϊόν και αποτελεί συστα-

τικό υψηλής απόδοσης, σε πολύπλοκα τεχνικά συστήματα. Κα-

νένα άλλο υλικό δεν έχει την ικανότητα να συνδυάζεται με

τόσες πολλές διαφορετικές ουσίες, για να δημιουργήσει κάτι

καινούργιο.   

Η τεχνολογική εταιρεία Continental παρουσίασε  αυτό το κρυμ-

μένο «αστέρι» του σύγχρονου κόσμου, επετειακά για την παγ-

κόσμια ημέρα κουτσούκ! Η Continental, ως ειδική σε αυτό το

υλικό, για πάνω από 145 χρόνια, προσφέρει ζωτικό δυναμισμό,

σε μια μεγάλη γκάμα βιομηχανιών, σε όλον τον κόσμο, με λύ-

σεις που βασίζονται στο καουτσούκ.  

akous2005@gmail.com

Μήνυμα από το 

υπερπέραν!!!

Η NASA έστειλε ένα σήμα 13 δισ. μίλια στο Διάστημα και…

πήρε απάντηση techit – τεχνολογικές ειδήσεις

Η NASA κατάφερε να στείλει έναν παλμό σε απροσμέτρη-

τες αποστάσεις στο Υπερπέραν και να πάρει απάντηση.

Δεν ήταν πρώτη επικοινωνία με έναν ...εξωγήινο πολιτι-

σμό, αλλά μια επικοινωνία με το Voyager 1, το μόνο ανθρώ-

πινο δημιούργημα που έχει φτάσει τόσο μακριά στο

Διάστημα, στις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος.

Τόσο το Voyager 1 όσο και αδερφάκι του, Voyager 2, ταξι-

δεύουν στο Σύμπαν μεταφέροντας μια μικρή αμερικανική

σημαία, αλλά και το περιβόητο «Golden Record», μια κι-

βωτό της ανθρώπινης διαθήκης με ήχους και εικόνες.

Η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανησυχούσε για κάποι-

ους προωθητήρες του Voyager 1, η λειτουργία των οποίων

φθίνει ανησυχητικά, και είπε να ρίξει μια ζαριά στα

...τυφλά. Να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τους εφε-

δρικούς δηλαδή, στέλνοντας παλμούς επικοινωνίας σε κάτι

που έχει να δουλέψει από το 1980. Και στις αφιλόξενες

μάλιστα συνθήκες του Διαστήματος. Και πήρε τελικά

απάντηση, καθώς οι προωθητήρες ενεργοποιήθηκαν!

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της NASA, η Suzanne Dodd,

διευθύντρια της ομάδας του Voyager στο Jet Propulsion

Laboratory, δήλωσε: «Με αυτούς τους προωθητήρες που
παραμένουν λειτουργικοί παρά τα 37 χρόνια τους χωρίς
χρήση, μπορούμε να επεκτείνουμε τη ζωή του διαστημο-
πλοίου Voyager 1 για δύο με τρία χρόνια».
Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο ουσιαστικά για… ενδοεπι-

κοινωνία, το γεγονός ότι ένας παλμός στάλθηκε τόσο μα-

κριά και έκανε το πράγμα να ξυπνήσει από ύπνο 37 ετών

λογίστηκε θρίαμβος. 

Νεκρή αρκούδα πυροβολημένη 

με κυνηγετικό όπλο
Μία νεκρή θηλυκή αρκούδα νεαρής ηλικίας εντοπίστηκε το

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου στην παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων-

Κοζάνης κοντά στη διασταύρωση Δροσοπηγής. 

H Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ έσπευσε

στο σημείο.   H αρκούδα έφερε τρία τραύματα από σφαίρες

που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι αγριογούρουνου.  Σύμ-

φωνα με τις εκτιμήσεις του Δασαρχείου, το ζώο ήταν

νεκρό για πάνω από 48 ώρες. Πιθανότατα είχε πυροβολη-

θεί σε άλλο σημείο και αφού περπάτησε για κάποια μέτρα,

ξεψύχησε δίπλα στο δρόμο.  Η περιοχή που σημειώθηκε το

περιστατικό είναι δασική και δεν υπάρχουν κατοικίες. Ο

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ εκφράζει τον αποτροπιασμό του και έρχεται

να μας υπενθυμίσει ότι οι απειλές που αντιμετωπίζει το

είδος είναι όλες ανθρωπογενείς.  Ως πότε θα εξαφανί-

ζουμε τα ζώα από το φυσικό τους περιβάλλον!!!
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Ράλι  στη Βάρκιζα άφησε

πολίτες 

να περιμένουν άσκοπα 

το λεωφορείο!

Kαταγγελίες δεχθήκαμε από τη Βάρκιζα, που

έκλεισε η αφετηρία του λεωφορείου καθώς και

τρεις στάσεις, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου προκειμέ-

νου να περάσει ράλι «ΣΙΣΑ Grand Prix 2017».

Εκλεισε και η αφετηρία και τρείς στάσεις για αρκε-

τές ώρες, δημιουργώντας πρόβλημα στους πολίτες

της περιοχής, που δεν γνώριζαν τίποτα.

Οι Κάτοικοι  βρέθηκαν απροετοίμαστοι και στήθη-

καν στις στάσεις για ώρες, ενώ έπρεπε να περπα-

τήσουν μέχρι την πλαζ της Βάρκιζας για να βρουν

τα λεωφορεία!

Για το ράλι, όπως ενημερωθήκαμε, ήταν γνωστό

στην Τροχαία και στον ΟΑΣΑ  για την αλλαγή της

αφετηρίας καθώς και στο Δήμο 3Β, αλλά κανένας

δεν μπήκε στον κόπο να προειδοποιήσει τους κα-

τοίκους της περιοχής να μην ταλαιπωθούν. 

Και ο πλέον αρμόδιος και υπόχρεος γι’ αυτό ήταν

ο Δήμος 3Β.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μετά και τα απαράδεκτα και επικίνδυνα γεγονότα βί-

αιης καταστολής στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας

(29.12.170 γίνεται πλέον απόλυτα σαφές, ότι οι πο-

λίτες διεκδικούν δυναμικά το αυτονόητο διαχρονικό

αίτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. στηρίζει την πρωτοβουλία προστα-

σίας συνολικά της πρώτης – κύριας κατοικίας, η

οποία ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια, από

κάθε μορφής επιβουλή πλειστηριασμού ή  κατάσχε-

σης, από όπου και εάν προέρχεται (τράπεζες, δημό-

σιο, ασφαλιστικά ταμεία, κλπ) χωρίς καμία άλλη υπο-

σημείωση ή εξαίρεση. Το σπίτι αυτό που στεγάζει

κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια αποτελεί  σαφέ-

στατα κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας και η πο-

λιτεία όφειλε να το έχει διαφυλάξει γι’ αυτό το λόγο,

με σαφή και ξεκάθαρο νομοθέτημα χωρίς ημερομηνία

λήξης. Ακόμη και τώρα οφείλει η κυβέρνηση να  στα-

ματήσει κάθε ενέργεια πλειστηριασμού και κατάσχε-

σης της πρώτης – κύριας κατοικίας, η οποία ανήκει

σε φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια  και να φέρει άμεσα

προς ψήφιση στη Βουλή νόμο καθολικής προστασίας

αυτής της κατοικίας,     τον οποίο οφείλουν να στη-

ρίξουν όλα τα πολιτικά κόμματα.

Η προστασία και η διευκόλυνση της λειτουργίας των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απόλυτα και άμεσα

αναγκαία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν

την βάση – ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας

προσφέροντας διαχρονικά εργασία με αξιοπρεπείς

όρους.  Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει πλέγμα

προστασίας και στήριξης με απλούς και  σαφείς

όρους που θα έχουν εφαρμογή στην πλειονότητα

αυτών των επιχειρήσεων.

Σημαντική επίσης για την ανακούφιση των λαϊκών

στρωμάτων είναι η προστασία του εισοδήματος, το

οποίο εξασφαλίζει την διαβίωση τους, από τον κίν-

δυνο ή την επίβουλή της κατάσχεσης από οποιονδή-

ποτε.

Σε κάθε περίπτωση οι πολιτικές φτωχοποίησης του

λαού μας πρέπει να τερματιστούν και να διεκδική-

σουμε όλα τα κοινωνικά κεκτημένα που μας στερή-

θηκαν βίαια και  την αύξηση των κοινωνικών

παροχών.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι το κοινω-

νικό μέρισμα δεν εξαλείφει την δυ-

σχερή κατάσταση των νοικοκυριών

σήμερα. Όπως η επιδότηση της ανερ-

γίας ποτέ δεν εξάλειψε την ανεργία,

έτσι και η επιδότηση της φτώχειας

ποτέ δεν δημιούργησε εναλλακτικές

προοπτικές ανάκαμψης της οικονο-

μίας. Φυσικά ό,τι προσφέρεται είναι

ευπρόσδεκτο, αλλά δεν μπορεί να θε-

ωρηθεί κοινωνικό μέρισμα ένα επί-

δομα που κατά το ήμισυ αποτελεί

εισφορές από τους συνταξιούχους

που είχαν παρακρατηθεί παράνομα

καθώς και από την έκτακτη

χρηματοδότηση της ΔΕΗ.

Προφανώς η κυβέρνηση, πανικοβλη-

μένη από μια εκ δεξιών απειλή αυτο-

δυναμίας σε μελλοντική εκλογική

αναμέτρηση και μια εξ ευωνύμων

αυτής αύξηση της κεντροαριστερής

δύναμης, προσπαθεί να αποφύγει την

περαιτέρω διαρροή ψηφοφόρων και

να εντυπωσιάσει με προκλητικού

τύπου ελεημοσύνες και απλοχεριές. Ο

ελληνικός λαός όμως που χαίρει

άκρας αξιοπρέπειας και επωμίζεται

κάθε φορά την πολιτική αναλγησία,

αυτή

την φορά δεν θα μασήσει. Και το κοι-

νωνικό μέρισμα και άλλα δώρα που

πρόκειται να έρθουν μέχρι την ώρα

της κάλπης, ως ύστατη προσπάθεια

ανατροπής της υφιστάμενης κατάστα-

σης, δεν θα καταφέρνουν να τον ξε-

γελάσουν.

Η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα

πασχίζει από έναν ή και τους δύο συ-

ζύγους άνεργους ή υποαπασχολούμε-

νους και από δυσβάσταχτους φόρους.

Αυτή η κατάσταση αλλάζει με αύξηση

των νέων θέσεων εργασίας, ενίσχυση

της επιχειρηματικότητας και της και-

νοτομίας αφού προσελκυστούν τα

απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις

και μειωθεί η φορολογία.

Σε ένα πολιτικό στίβο όμως, που φαί-

νεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να

σώσει ό,τι της απέμεινε, οι όποιες

απεγνωσμένες προσπάθειες να κερ-

δηθεί η εμπιστοσύνη από τον πολίτη

είναι σίγουρο ότι θα ναυαγήσουν. Για

να κερδίσεις έναν άνθρωπο χρειάζε-

σαι αγώνα και θυσίες. Για να κερδίσεις

την εμπιστοσύνη του πολίτη χρειάζε-

σαι ειλικρίνεια και όχι υποτίμηση της

νοημοσύνης του.

Μπορεί άραγε η χώρα μας να διακυ-

βερνηθεί από νέους ανθρώπους που

τουλάχιστον θα έχουν αποδείξει το

έργο τους και θα διαθέτουν στοιχει-

ώδης σεβασμό στον Έλληνα πολίτη;

Που δεν θα βαφτίζουν την εξαπάτηση

κοινωνικό μέρισμα και δεν θα ανοί-

γουν θέσεις εργασίας μόνο και μόνο

για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των

πολιτών ώστε να κερδίσουν την ψήφο

τους;

Η απάντηση είναι ναι. Μόνο αν το πι-

στέψουμε μπορεί η χώρα να βγει από

την κρίση που περνάει. Γιατί ένα

μέρος από την κρίση έγκειται και στην

εμπιστοσύνη πολίτη με πολιτικό.

Εάν γεφυρωθεί το χάσμα αυτό, τότε

θα υπάρξουν και άνθρωποι σε θέσεις

ευθύνης που θα διαισθάνονται περισ-

σότερο την ευθύνη που τους αναλο-

γεί.

Δρ. Δημήτρης Τριαντακωνσταντής

Διδάκτωρ Γεωπόνος – Ερευνητής

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Μ
ια παρέα φίλων της ιππασίας αποφάσισαν το 2006 να

δώσουν ένα τέλος στην κακομεταχείριση γερασμένων

και τραυματισμένων ιπποειδών προσπαθώντας να τα

φροντίσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Όσα

είναι τυχερά βρίσκουν καταφύγιο στον Ελληνικό

Σύλλογο Προστασίας Ιπποειδών (ΕΣΠΙ), τον μο-

ναδικό φιλοζωικό σύλλογο που περιθάλπει ιππο-

ειδή στην Ελλάδα.

Σε αυτά τα χρόνια λειτουργίας του συλλόγου

έχουν βρει φροντίδα και περίθαλψη περίπου

100 ζώα από τα οποία τα περισσότερα έχουν

δοθεί στη συνέχεια για υιοθεσία. Τα άλογα

είναι ζώα που θέλουν πολλή φροντίδα τόσο σε

υλικό όσο και σε ανθρώπινη παρουσία.  Για όλα αυτά προσφέ-

ρουν την εθελοντική τους εργασία οι 10 εθελοντές του συλ-

λόγου μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται

από ιππίατρο, πεταλωτή και οδοντίατρο.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών χρηματο-

δοτείται αποκλειστικά από τα μέλη του, δωρεές φίλων και

την αναδοχή που δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να συμ-

βάλει στην περίθαλψη του ζώου όταν δεν μπο-

ρεί να το υιοθετήσει και να το πάρει μαζί του.  

Με αυτό το σκοπό λοιπόν διοργανώνουν ένα

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ τη Κυριακή 10 Δε-

κεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας στο Μαρκό-

πουλο (από τις 10 το πρωι). Μουσική, ποτό,

φαγητό και υπέροχα δώρα θα βρείτε για να βοη-

θήσετε άλογα, γαϊδουράκια που περιθάλπει ο

ΕΣΠΙ. Και  από κοντά oι τετράποδοι φίλοι...  

3ο χλμ. Οδός Μυρρινούντος, Μαρκόπουλο. Δίπλα στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας. 

www.greekhorseprotection.org

Κοινωνικό Μέρισμα: 
Επιδότηση Φτώχειας Κυνηγώντας Ψήφους
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Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σω-

φρόνης συμμετείχε στις εργασίες του

Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεν-

τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρέθηκε το

ζήτημα της μεταρρύθμισης στο μοντέλο

λειτουργίας του κράτους

και της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, με βασικούς άξονες

την αποκέντρωση, την προ-

ώθηση της τοπικής ανάπτυ-

ξης και την ενίσχυση της

κοινωνικής συνοχής και αλ-

ληλεγγύης. Παράλληλα,

συζητήθηκαν θέματα που

απασχολούν το σύνολο

των αιρετών της χώρας,

όπως τα οικονομικά των

δήμων, η ενίσχυση της κα-

ταστατικής θέσης των αιρε-

τών και η τοπική ανάπτυξη. 

Στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας

«Αναπτυξιακά Δήμων» και ειδικότερα

της παρουσίασης καλών πρακτικών

Δήμων, ο Γ. Σωφρόνης  παρουσίασε το

πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του

Δήμου Σαρωνικού. Αναφέρθηκε στους

στρατηγικούς στόχους, στις δράσεις και

στα αποτελέσματα του προγράμματος,

τονίζοντας ότι: «Στόχος μας είναι να

αναδειχθεί ο Δήμος Σαρωνικού σε έναν

αναγνωρίσιμο και ελκυστικό προορισμό

στην Αττική, μέσα από τη δημιουργία

ενός διακριτού brand name.» 

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των

μέχρι τώρα δράσεων Τουριστικής Προ-

βολής, ο Γ. Σωφρόνης ανέφερε ότι κατά

την περίοδο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου 2017

σημειώθηκε αύξηση στις εργασίες των

επιχειρήσεων εστίασης, αύξηση άνω του

30% στις ενοικιάσεις κατοικιών ορισμέ-

νου χρόνου και πληρότητα άνω του 80%

στα ξενοδοχεία της περιοχής. Όπως επι-

σήμανε «ήδη έχουμε προγραμματίσει τις

ενέργειές μας για το 2018, στις οποίες

περιλαμβάνεται η δημιουργία πρόσθετου

επικοινωνιακού υλικού και θεματικών

βίντεο, η συμμετοχή σε τρεις διεθνείς

εκθέσεις τουρισμού, καθώς και στην έκ-

θεση FOODEXPO 2018.  Στις προτεραι-

ότητές μας εντάσσεται πλέον και η

ανάδειξη του θεματικού του-

ρισμού, θαλάσσιου αλλά και

θρησκευτικού και αγροτουρι-

σμού, με στόχο την επιμή-

κυνση της τουριστικής

περιόδου.»

Κλείνοντας την παρουσίασή

του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι

«η τουριστική ανάπτυξη ενός

τόπου – με όρους ποιότητας

και αειφορίας – εξαρτάται σε

μεγάλο βαθμό και από τις

αποφάσεις που λαμβάνονται

σε κεντρικό επίπεδο. Επιδιώ-

κουμε, λοιπόν, να αναγνωρι-

στεί ο Δήμος Σαρωνικού ως τουριστικός

και από τους φορείς της κεντρικής εξου-

σίας. Αυτό σημαίνει ότι διεκδικούμε πα-

ρεμβάσεις και έργα που θα συμβάλουν

στην αναβάθμιση του τουριστικού μας

προϊόντος, αλλά και αποφάσεις που

λαμβάνουν υπόψη τον τουρισμό ως βα-

σική παραγωγική δραστηριότητα του

Δήμου μας.»

Στo κλείσιμο του τακτικού συνεδρίου της η Κεντρική

Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), που πραγματοποι-

ήθηκε στα Ιωάννινα 30/11 έως 3/12,  αποφάσισε σε

έξι αδιαπραγμάτευτες θέσεις της, οι οποίες είναι:

1. Να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστικός διάλογος,

με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και όχι μόνο με το

Υπ. Εσωτερικών, για τον επαναπροσδιορισμό του

ρόλου, των πόρων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ

Κεντρικής Κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης Α και Β

βαθμού, ενόψει της αλλαγής του “Καλλικράτη”.

2. Απαιτεί να μην υπάρξει καμμία αλλαγή του εκλο-

γικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Τ.Α.

αν δεν ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του “Καλλι-

κράτη”.

3. Να μη μειωθεί από 5 στα 4 χρόνια η θητεία των

αιρετών, καθώς και να μην τεθεί όριο θητειών, αν

δεν ισχύσει το ίδιο και για το άλλο πολιτικό προσω-

πικό της χώρας.

4. Να υιοθετηθούν συγκεκριμένες πολιτικές για

την ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και

αυτοτέλειας των Δήμων.

5. Ισότιμη αντιμετώπιση και εξορθολογισμός σε μι-

σθολογικό, συνταξιοδοτικό και καταστατικό επί-

πεδο του συνόλου του πολιτικού προσωπικού της

χώρας.

6. Την ισότιμη συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα

διαλόγου που έχουν συσταθεί από την Κεντρική Κυ-

βέρνηση για τη Συνταγματική αναθεώρηση.

Oι «Ελληνικές Ημέρες 2017», είναι ετήσια συνάντηση

που διοργανώνεται τα τελευταία τρία χρόνια από τη

Φιλελληνική Εταιρία της Ιταλίας, σε συνεργασία με

την Ελληνική Διασπορά της Ιταλίας. 

Στην εφετεινή συνάντηση παραβρέθηκαν από την Πε-

ριφέρεια Αττικής ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής

Αττικής Πέτρος Φιλίππου και ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

Πρόκειται για μια εκδήλωση με στόχο την ανάπτυξη

περαιτέρω επαφών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω

της ανταλλαγής πολιτιστικών και πολιτισμικών στοι-

χείων και τη διάδοση της ιστορίας των δύο λαών

μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα.  

Η φετινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε το τριήμερο

1 έως 3 Δεκεμβρίου στον Τάραντα της Ιταλίας από

την Ιταλική Φιλελληνική Κοινότητα, την Ομοσπονδία

Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας και την Ελληνική Κοι-

νότητα του Τάραντα, αποτελεί μια μεγάλη προσπά-

θεια των Ελλήνων της Ιταλίας με σημείο αναφοράς

την αποικία των Σπαρτιατών στην Ιταλία, την πόλη

του Τάραντα.

Η συνάντηση είχε τέσσερις θεματικές ενότητες: Οι

Έλληνες της διασποράς, η ελληνική γλώσσα, οι Αρ-

χαίοι Έλληνες στον Τάραντα και Ελλάδα Κύπρος Ιτα-

λία: το μέλλον στον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Σημαντική συμβολή στη φετινή διοργάνωση είχαν ο

Δήμος Τάραντα και η Περιφέρεια της Puglia. 

Στην ομιλία του την τρίτη μέρα της συνάντησης, ο Αν-

τιπεριφερειάρχης  μίλησε για τη συνεργασία της Πε-

ριφέρειας της Puglia με την Περιφέρεια Αττικής και

έκανε εκτενή αναφορά στο ναυάγιο του ORIA που

έγινε τον Φεβρουάριο του 1944 κοντά στο Σούνιο με

περίπου 4.000 θύματα (Ιταλούς στρατιώτες) και ανα-

δείχθηκε τα τελευταία χρόνια από την ελληνική

πλευρά, προτείνοντας να στηθεί μνημείο και στην Ιτα-

λία, αντίστοιχο με εκείνο που στήθηκε το 2014 στον

τόπο της ναυτικής τραγωδίας. 

Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεό-

δωρος Αγγελόπουλος, πρότεινε τη δημιουργία μόνιμων

θεσμών (Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Νέων, Διεθνούς

forum για το Αρχαίο Δράμα στην εκπαίδευση, Διεθνούς

Φεστιβάλ Φιλοσοφίας Νέων στην Αττική). 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη: η βουλευτής ΣΥ-

ΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας Χρυσούλα Κατσαβριά - Σιωροπού-

λου, η Γεν. Γραμ. Υπουργείου Τουρισμού Ευρυδίκη

Κουρνέτα, ο Δήμαρχος Τάραντα Rinaldo Melucci, o

Πρόεδρος της Περιφέρειας της  Puglia Michele Emil-

iano, καθηγητές πανεπιστημίων, μελετητές, ερευνη-

τές και στοχαστές της Ελληνικής Ιστορίας. 

«Ελληνικές Ημέρες 2017» στον Τάραντα της Ιταλίας

Οι έξι αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ΚΕΔΕ

Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σαρωνικού στο συνέδριο

Στη φωτογραφία ο Τάραντας της Ιταλίας.
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ΣΙΣΑ Grand Prix 2017 στην Ανατολική Παραλία Βάρκιζας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ) διοργάνωσε την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου με την υποστήριξη

του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Ανατολική Παραλία Βάρκιζας το «ΣΙΣΑ Grand Prix 2017», που

παραδοσιακά είναι η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς και πάντα κρίνει το αμφίρροπο Πρωτάθλημα ΣΙΣΑ.

Τα στελέχη του ΣΙΣΑ διαμόρφωσαν το Σάββατο μέσα σε λίγες ώρες μία πρωτότυπη ειδική διαδρομή ακριβείας

μήκους 1000 μέτρων, τύπου Rally Sprint Regularity που πληρούσε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και

στην οποία διαγωνίσθηκαν τα πληρώματα 3 φορές. Παρά τις δυσμενείς μετεωρολογικές προβλέψεις ο καιρός

αποδείχθηκε εξαιρετικός για την εποχή και πλήθος θεατών παρακολούθησαν τον αγώνα δωρεάν & πανορα-

μικά από ασφαλή θέση. Το Παρών έδωσε ο Δήμαρχος των 3Β, Γρηγόρης Κωνστανέλλος.

Οι αγωνιζόμενοι ήταν χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες, στην πιο τεχνική Regularity με μέση ταχύτητα 30

χλμ/ώρα και στην πιο εντυπωσιακή

Super Classic με μέση ταχύτητα περίπου

42 χλμ/ώρα. Η εκκίνηση δόθηκε στις

10:30 και μέχρι τις 14:30 που συμπληρώ-

θηκε το διαγωνιστικό σκέλος τα 60 ιστο-

ρικά αυτοκίνητα και τα 10 youngtimer,

προσέφεραν πλούσιο θέαμα. 

σ.σ. Όλα καλά, αλλά η οργάνωση δεν ήταν

«καλά οργανωμένη», αφού δεν ενημερώ-

θηκαν οι κάτοικοι ότι για την ημέρα αυτή

μετακινείται η αεφετηρία της δημόσιας

συγκοινωνίας καθώς και τρεις στάσεις, δη-

μιουργώντας ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Σχετικά σελ. 11

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ….

Με ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο γιορτάστηκε στο 2ο Γυμνάσιο Βού-

λας η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου,στις 23 Νοεμβρίου. Οι μα-

θητές/τριες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο

αμφιθέατρο του σχολείου μας την επιτυχημένη θεατρική παρά-

σταση “Η μουσική που σταμάτησε τον πετροπόλεμο”, που παρου-

σιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και

στο θέατρο Θησείον.

Μετά το τέλος της παράστασης ο σκηνοθέτης, Νικορέστης Χα-

νιωτάκης,  μίλησε στα παιδιά για την παράσταση, αναφέροντας

ότι βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Δημήτρη Σπύρου

(καλλιτεχνικού Διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου Ολυμπίας για παιδιά και νέους), το οποίο έχει γίνει αφορμή

για πολλές εργασίες στο σχολικό περιβάλλον. Ήταν και υποψή-

φιο στην κατηγορία "καλύτερο βιβλίο για εφήβους" στα κρατικά

βραβεία λογοτεχνίας και στο λογοτεχνικό περιοδικό "Διαβάζω". 

Μέσω της παράστασης αυτής, που  συνοδεύεται από ζωντανή

μουσική,  “αποκαλύπτεται” μέσα απ' τα μάτια των παιδιών, μια

σημαντική ιστορική περίοδος για την Ελλάδα (1966-1974). Η

μουσική του Μίκη Θεοδωράκη γεμίζει τις ψυχές των νέων, οι οποίοι

αφήνουν τις πέτρες για να ακούσουν τις μελωδίες που έμελλαν να

σημαδέψουν ολόκληρη την Ελλάδα. Μια ωδή στην ελευθερία, την

ειρηνική συνύπαρξη και τις ξεχασμένες αξίες διανθισμένη από δη-

μοτικά τραγούδια και την αυθεντική μουσική του συνθέτη. 

Μακάρι το σχολείο μας να συνεχίσει να φιλοξενεί  τόσο ενδια-

φέρουσες δράσεις, που προάγουν τον πολιτισμό υποστηρίζον-

τας δυναμικά τη γενικότερη πνευματική και ψυχική καλλιέργεια

και ανάπτυξη  των μαθητών/τριών μας.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Δρ. Γιώτης Γεώργιος  

Υπεύθυνη έκθεσης για το Πολυτεχνείο

Άννα Ταμπούκου

«Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος»  

H παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του Διεθνούς Διε-

πιστημονικού Συνεδρίου, με τίτλο «Η αρχαία Ελλάδα και ο
σύγχρονος κόσμος», έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 4 Δεκεμ-

βρίου 2017 στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών. 

Τον τόμο παρουσίασαν ο Επιμελητής Έκδοσης και Πρό-

εδρος του Συνεδρίου, Ομότιμος Καθηγητής του Παν/μίου

Πατρών Στέφανος Παϊπέτης, οι Ομότιμοι Καθηγητές Ιωάν-

νης Δελής (Παν/μίου Πατρών) και Εμμανουήλ Μικρογιαν-

νάκης (ΕΚΠΑ), ο Ευστράτιος Θεοδοσίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ

και Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, ο Σταυρό-

νικος Παπαμαρινόπουλος, Καθηγητής του Παν/μίου Πα-

τρών και ο Δημοσθένης Πολύζος, Καθηγητής,

Αναπληρωτής Πρυτάνεως του Παν/μίου Πατρών.

Πρύτανις του Παν/μίου Πατρών, ειναι η καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου

Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών είναι η Αικατερίνη Παναγοπούλου.



14 ΣΕΛΙΔΑ -  9  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                             ΕΒΔΟΜΗ

ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Ο ΣΙΝΩΠΕΥΣ, Ο ΚΥΩΝ, Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

Ο ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΙΠΠΗΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΠΡΩΤΟΣ “ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟΣ” ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

«ἔφασκε δ᾽ἀντιτιθέναι τύχῃ µέν θάρσος, νόµῳ δέ
φύσιν, πάθει δέ λόγον».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 38)

(= ισχυριζόταν ακόμη ότι στην τύχη μπορούσε να αντι-

παραθέσει το θάρρος, στο νόμο - συμβατικό δίκαιο - τη

φύση - φυσικό δίκαιο και στο πάθος τον ορθό λόγο).

«συνεχές τε ἔλεγεν εἰς τόν βίον παρεσκευάσθαι
δεῖν λόγον ἤ βρόχον».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 24)

(= συνήθιζε να υποστηρίζει ότι για τη ζωή μας χρειάζε-

ται Ορθός Λόγος ή βρόχος (θηλιά).

«Πρός τόν εἰπόντα κακόν εἶναι τό ζῆν, “οὐ τό
ζῆν”, εἶπεν, “ἀλλά τό κακῶς ζῆν”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 55)

(= σε κείνον που του είπε πως η ζωή είναι κακό πράγμα,

απάντησε “όχι η ζωή αλλά η κακή, η ανήθικη, η εξαχρει-

ωμένη ζωή).

«Ἐρωτηθείς τί ποιῶν κύων καλεῖται, ἔφη, “τούς
µέν διδόντας σαίνων, τούς δέ µήν διδόντας
ὑλακτῶν, τούς δέ πονηρούς δάκνων”».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 60)

(= όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο αποκαλείται σκύλος

απάντησε: γιατί εκείνους που δίνουν τους καλοπιάνω,

εκείνους που δεν δίνουν τους γαυγίζω και τους παλιαν-

θρώπους/απατεώνες τους δαγκάνω.

ΣΧΟΛΙΟ: Στην εποχή μας αν ζούσε ο Διογένης θα πό-

ναγε το σαγόνι του από τα πολλά δαγκώματα με τό-

σους πολλούς απατεώνες και αχρείους που κυκλοφο-

ρούν ανάμεσά μας.

«ἐρωτηθείς πόθεν εἴη, “Κοσµοπολίτης”, ἔφη».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 63)

(= όταν ρωτήθηκε ποιανού κράτους πολίτης είναι, απάν-

τησε “είμαι πολίτης του κόσμου” (Cosmopolitan)».

«Εἰώθει δέ λέγειν τάς τραγικάς ἀράς αὐτῷ συ-
νηντηκέναι· εἶναι γοῦν ἄπολις, ἄοικος, πατρί-
δος ἐστερηµένος, πτωχός, πλανήτης, βίον ἔχων
τοὐφ᾽ἡµέραν».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 38)

(= Συνήθιζε ακόμη να υποστηρίζει ότι όλες οι κατάρες

της τραγωδίας έπεσαν απάνω του, πάντως ήταν εξόρι-

στος, άστεγος/ανέστιος, άπατρις, φτωχός, περιπλανώ-

μενος/αλήτης, που ζητιανεύει το καθημερινό ψωμί

του/τον επιούσιον άρτον).

ΣΧΟΛΙΟ: Με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

θα καταντήσουμε όλοι Διογένηδες, ήτοι ανέστιοι και

φερέοικοι όπως οι κοχλίες (σαλιγκάρια) και οι χελώνες,

θα στεγαζόμαστε σε πιθάρια αποδεικνύοντας πως τα

σπίτια είναι περιττά και δεν χρειαζόμαστε πλούτη και

ανέσεις. Γι’ αυτό αφού πρώτα μας φτωχοποίησαν με

τους αβάσταχτους φόρους (υπερφορολόγηση) και την

βάναυση μείωση μισθών και συντάξεων (συρρίκνωση ει-

σοδήματος) μας βγάζουν στο σφυρί και τα σπίτια μας.

Για το καλό μας προφανώς!!!

Για να συνηθίσουμε στον απλό, λιτό και απέριττο φυ-

σικό τρόπο της ζωής, στο “κυνίζειν” όπως έλεγαν οι

πρόγονοί μας, ήτοι στο να μιμούμαστε τη σκυλίσια ζωή,

να ζούμε όπως οι κυνικοί φιλόσοφοι. Ίσως μάθουμε κι

εμείς, όπως οι αρχαίοι πρόγονοί μας, να φιλοσοφούμε,

να σκεφτόμαστε και να προβληματιζόμαστε. Ο Διογέ-
νης έλεγε πως η Φιλοσοφία δεν έχει σπίτι, γιατί είναι
τόσο μεγάλη που δεν χωράει σε κανένα σπίτι και μπορεί
να έχει σαν στέγη της μόνο τον ουρανό. 
Τότε εξάλλου  θα απαλλαγούμε και από τον επάρατο

ΕΝΦΙΑ, αφού δεν πρόκειται να καταργηθεί παρά τις

“αξιο-μνημονιακές” προσπάθειες της κυβέρνησης.

Θα υιοθετήσουμε τις βασικές αρχές του κυνισμού:

* Αμφισβήτηση των πάντων

* Απόρριψη κάθε μορφής εξουσίας 

* Επιδίωξη της απόλυτης ελευθερίας και 

* Απαλλαγή από τεχνητές, επίπλαστες ανάγκες και

επιθυμίες. Έτσι θα πετύχουμε το “κατά φύσιν ζῆν”, ήτοι

το “κατ᾽ἀρετήν ζῆν”, την Ευδαιμονία.

Η όλη περιουσία του Διογένη κινητή, γιατί ακίνητη δεν διέ-

θετε, ανερχόταν σε:  Ένα Λυχνάρι, ένα Πιθάρι (πίθος), μια

Πήρα (πλεκτό ή πέτσινο σακκίδιο, ταγάρι), μια Βακτηρία

(μπαστούνι, ράβδο), ένα Πινάκιον (= πιατάκι/σκουτελάκι)

και έναν Τρίβωνα (= τριμμένο πανωφόρι).

Ο βίος του ήταν λιτοδίαιτος, ολιγαρκής και αυτάρκης.

Οι Αθηναίοι τον αγαπούσαν για την ετοιμολογία και την

ευφυΐα του· με τα όπλα αυτά απαντούσε στα προβαλ-

λόμενα σ’ αυτόν ερωτήματα και για τον ανηλεή και ωμό

τρόπο με τον οποίο καυτηρίαζε τα κακώς κείμενα της

κοινωνίας. Ασχολήθηκε με ηθικά και κοινωνικά προβλή-

ματα. Η διδασκαλία του ήταν κατ’ ουσίαν επαναστατική

και ανατρεπτική της υφιστάμενης/επικρατούσας τάξης.

Ο Διογένης ισχυριζόταν πως αισθανόταν τον εαυτό του

να έχει αποστολή, σύμφωνα με Δελφικό Χρησμό «πα-

ραχαράττειν το νόμισμα». Η αληθινή σημασία του

ρητού αυτού είναι ότι ο Διογένης επεδίωξε ριζική μετα-

βολή (μεταρρύθμιση) και μεταμόρφωση (αναδιάρθρωση)

της ανθρώπινης κοινωνίας και της μέσα σ’ αυτή διαφθα-

ρείσας ανθρώπινης φύσης. Οι άνθρωποι οι οποίοι από

του φυσικού τους έχουν πλαστεί από ευγενές μέταλλο

- ο Πλάτων στο έργο του “Τίμαιος” (23b) λέγει ότι είμα-

στε το κάλλιστον και άριστον γένος - πρέπει να αναχω-

νευθούν και να επαναχαραχθούν, για να αποβούν και

πάλιν εικόνες του θεού και να ανακτήσουν την πρώτη

τους νεότητα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται διά της

γνώσεως, σύμφωνα με τη Σωκρατική Μέθοδο. Ο άνθρω-

πος πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του, να σπουδάσει

και να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση. Η ενδελεχής

εξέταση / ενδοσκόπηση θα τον οδηγήσει στην επίγνωση

ότι στην τύχη πρέπει να αντιτάσσει το θάρρος, στο

νόμο τη φύση και στα πάθη τη Λογική.

|Ετσι θα κατακτήσει ο άνθρωπος την ύψιστη ευδαιμονία,

που είανι ο κύριος σκοπός της αρετής (ΕΥΔΑΙΜΟΝΙ-

ΣΜΟΣ).

Κυρίως εξαίρεται η αναγκαιότητα της επιστροφής στη

φύση, θεωρία που υιοθέτησε και ο Ελβετός Φιλόσοφος

Ζαν Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) λέγοντας “ο άνθρωπος
γεννιέται ελεύθερος και παντού είναι αλυσοδεμένος”. Η

φύση εφοδίασε τον άνθρωπο, όπως και τα άλλα δημιουρ-

γήματα, με όλα τα αναγκαία μέσα προς το ζην, μόνο όμως

ο άνθρωπος δημιουργεί για τον εαυτόν του τεχνητές και

ανύπαρκτες ανάγκες και επιθυμίες. Ο φυσικός βίος είναι

ασύγκριτα ηδονικότερος του βίου του πολιτισμένου αν-

θρώπου, ο οποίος κυνηγώντας τεχνητές απολαύσεις διά-

γει βίον αθλιότερον των ζώων.

Ο Διογένης γεννήθηκε στη Σινώπη του Ευξείνου Πόν-

του μεταξύ 412-404/399 και ήρθε νέος στην Αθήνα,

γιατί τον έδιωξαν από την πατρίδα του ως παραχαρά-

κτη. Μια εκδοχή αναφέρει πως παραχαράκτης ήταν ο

πατέρας του Ικεσίας, επόπτης του νομισματοκοπείου. 

Άλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι όντας επόπτης του

νομισματοκοπείου πείσθηκε από τους τεχνίτες νομισμά-

των να προβεί στην παραχάραξη και ότι προσέφυγε

στους Δελφούς ή στο Δήλιο (μαντείο) στην πατρίδα

του, για να ρωτήσει τον Απόλλωνα αν πρέπει να πράξει

αυτά που του λένε (κιβδηλεία).

Ο θεός τού έδωσε την άδεια να παραχαράξει το πολι-

τικό νόμισμα, δηλαδή τις ισχύουσες αξίες στο πολιτικό

πεδίο, αλλά αυτός δεν κατάλαβε και κιβδήλευσε τα κέρ-

ματα, οπότε, όταν τον ανακάλυψαν, κατ’ άλλους εξορί-

στηκε και κατ’ άλλους έφυγε μόνος του για τον φόβο

των συνεπειών του νόμου. Κατά άλλη εκδοχή, αφού πα-

ρέλαβε τα νομίσματα από τον πατέρα του, τα νόθευσε

με συνέπεια ο πατέρας του να συλληφθεί και να πεθά-

νει στη φυλακή, ενώ αυτός να καταφύγει στους Δελ-

φούς και να ρωτήσει, όχι αν πρέπει να κάνει

παραχαράξεις, αλλά τι πρέπει να πράξει για να γίνει διά-

σημος, οπότε κι έλαβε τον παραπάνω χρησμό. 

Ο Διογένης ως φιλόσοφος θεωρούσε ως αποστολή του

τη διόρθωση του βίαιου και ανήθικου χαρακτήρα των αν-

θρώπων και τη ριζική αναμόρφωση της ανθρώπινης κοι-

νωνίας. Αρεσκόταν να φέρει ως υπόδειγμα τη

φυσικότητα της ζωής των ζώων. Δεν έπαιρνε το ύφος

αφηνιασμένου ηθικολόγου, αλλά ενός ευφυούς και καυ-

στικού σατιριστού.

―――――――
* Το φιλοσοφικό σύστημα και ο τρόπος ζωής των κυνικών φιλοσό-

φων στην αρχαιότητα. Η λέξη παράγεται από το Διογένη τον Σι-

νωπέα, τον αποκαλούμενο “Κυνικό”.

** Στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την απόρριψη συμβατικών

κανόνων, ήτοι των καθιερωμένων και αποδεκτών κατά τα κρα-

τούντα επιλογών, τρόπων συμπεριφορών, τρόπων ένδυσης, σκέ-

ψης κ.λπ. Το να μην πράττει κανείς ό,τι πράττουν οι άλλοι. Η τάση

του ατόμου να μην προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στις αντιλή-

ψεις, τις συνήθειες και τα έθιμα της κοινωνίας στην οποία ανήκει.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Διογενισµοῦ*  

ἄρχεσθαι
&

Ἀντισυµβατισµοῦ**, 
παύεσθαι

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΙΚΕΣΙΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΟΥ ΣΙΝΩΠΕΥΣ
412/399  - 323

«ἔλεγεν ἑαυτόν κύνα εἶναι τῶν ἐπαι-
νουμένων, ἀλλά μηδένα τολμᾶν τῶν
ἐπαινούντων συνεξιέναι ἐπί τήν
θήραν».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ., “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟ-

ΦΩΝ”, βιβλίο 6ο, 33)

(= ισχυριζόταν για τον εαυτόν του ότι είναι σκυλί από

εκείνα που όλοι τα επαινούν, αλλά που κανένας δεν

τολμάει να πάει κυνήγι μαζί τους).
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Ενα διήμερο με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία απόλαυ-

σαν oι εκδρομείς, στην προγραμματισμένη εκδρομή

που υλοποίησε ο Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”, το

περασμένη Σαββατοκύριακο (2-3/12). 

Οι εκδρομές του Συλλόγου “Ευρυάλη” πάντα περιέ-

χουν και στοιχεία γνώσης των αρχαίων μνημείων του

ελληνικού πολιτισμού. Έτσι λοιπόν κι αυτή ξεκίνησε

με την ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο “Αθανα-

σάκειο”, που χτίστηκε το 1909, ανακαινίστηκε το

2004 και επεκτάθηκε με νέα πτέρυγα το 2009 και πε-

ριέχει ενδιαφέροντα ευρήματα της Θεσσαλίας από

την νεολιθική περίοδο ως τους Ελληνιστικούς χρό-

νους. Ειδώλια, εργαλεία, κοσμήματα από τις αρχαίες

πόλεις της Αλού, των Φερών, της Ιωλκού, ευρήματα

από τους νεολιθικούς οικισμούς στο Σέσκλο και το

Διμήνι (7η - 4η χιλιετία π.Χ ), θαυμάσιες επιτύμβιες

στήλες της Δημητριάδος (την πόλη που δημιουργή-

θηκε από τον Δημήτριο Πολιορκητή 294-292 π.Χ).

Ελεύθερη η παρουσίαση των αντικειμένων χωρίς την

μεσολάβηση προθηκών. Επίσης αναπαραστάσεις

τάφων με τα κτερίσματα που συνόδευαν τον νεκρό

καθώς επίσης και λάκο αποτέφρωσης και τεφροδόχα

αγγεία.

Κατέληξαν για διαμονή στο Volos Palace Hotel όπου

άφησαν τις βαλίτσες και κατευθυνθήκαν για τσιπου-

ρομεζέδες στης ΓΙΩΤΑΣ. Το βράδυ έγινε το οργανω-

μένο γλέντι  στο “Καπηλειό” με εξαιρετικό

ρεπερτόριο από παλιά και αγαπημένα λαικά τραγού-

δια μέχρι τις μικρές ώρες...

Βρήκαν το Βόλο φαντασμαγορικά στολισμένο  με τα

Χριστουγεννιάτικα, δίνοντας μια πρώτη “οσμή” των

εορτών που πλησιάζουν. Πολύ εντυπωσιακή η είσο-

δος της πόλης, με το πανύψηλο δέντρο με μπλε φω-

τάκια. Όλο το κέντρο της πόλης φωτισμένο με μπλε

“ουρανούς”, μια φάτνη με ζωντανά προβατάκια και

πόνι μπροστά στον Αγ.Νικόλα, τα παλιά τσιπουράδικα

με τις ζωντανές κομπανίες τους, που ανάβουν το

κέφι και από μακριά τα χωριά του Πηλίου φωτισμένα,

πρόσφεραν μια μαγευτική νυχτερινή βόλτα.

Την Κυριακή καφέ στις Μηλιές, περπάτημα στην λια-

κάδα και γλυκό κάστανο στην Μακρυνίτσα κι από κεί

στην Πορταριά για το μεσημεριανό γεύμα. Ο μπου-

φές που ετοίμασε ο σεφ στο PORTARIA SPA ήταν

καθ ομολογίαν όλων “εκπληκτικός” και το κόκκινο

κρασί ό,τι έπρεπε για να στήσουν το χορό μια που

διαθέτει και τμήμα χορού ο Σύλλογος.

Το διήμερο δεν φτάνει για μια βόλτα στο Πήλιο, ο

πρόεδρος Δ. Ζησιμόπουλος υποσχέθηκε ότι θα επα-

ναληθεί η εκδρομή για γνωριμία και στα υπόλοιπα

χωριά. Αναμένουμε….

Εφη Γαβριλάκη

Διήμερο στο Βόλο
με την “Ευρυάλη Βούλας”

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή  στην εφημερίδα!
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Πνευματικό Φως

–Τέχνη και Φιλοσοφία–

Το πνευματικό Φως που αναδεικνύεται σε επίπεδο δημι-

ουργού αποθεώνεται τόσο στη Φιλοσοφία όσο και στην

Τέχνη μεταλαμπαδεύοντας αξίες, πολιτισμό, χαρά και ευ-

τυχία, με τη φώτιση της γνώσης, που ακτινοβολεί την

πίστη στην εσωτερική ελευθερία, δηλαδή στην απόδιωξη

παθών και κάθε αρνητικού συναισθήματος μέσω της αγά-

πης, που είναι κορυφαία εκδήλωση του πνευματικού

φωτός. Ειλικρίνεια, ευθύνη, κατανόηση, δικαιοσύνη, έχουν

υπόβαθρο την αγάπη, τη μέγιστη αρετή του φωτισμένου

νου.

Προσφέροντας ή απολαμβάνοντας αγάπη, πλημμυρίδα

φωτισμού κατακλύζει τις καρδιές και τότε μια θετική ενέρ-

γεια απλώνεται, όμοια ηλιαχτίδα, να διαλύσει ό,τι σκοτεινό

και ψεύτικο, ό,τι σκληρό και βάρβαρο, και να μετουσιωθεί

σε δύναμη, αρετές και αξίες, αρχέγονα στοιχεία, σύμφυτα

με την ανθρώπινη φύση, ώστε να ξαναβρεί ο άνθρωπος

τον προορισμό του, στο Φως της συνείδησης και της γνώ-

σης. 

Το Φως αυτό της γνώσης είναι «σωφροσύνη», και ο σώ-

φρων είναι ο φωτισμένος νους που σπιθοβολά στο υπέρ-

λαμπρο Φως της θρησκευτικής μας πίστης, όταν αυτό

ανατέλλει κάθε χρόνο όπως αναφέρεται στο απολυτίκιο

της κατά σάρκα γέννησης του Ιησού Χριστού: «…ανέτειλε
τω κόσμω το Φως το της γνώσεως…». Η θρησκευτική κα-

τάνυξη και ο φιλοσοφικός στοχασμός, από το θαύμα του

ανατέλλοντος ηλίου, συνάδουν στον επαναπροσδιορισμό

των συνειδήσεων, τόσο σε ανθρωπιστικά πλαίσια όσο και

σε περιβαλλοντικά, ως αδιάσπαστες συναρτήσεις για την

διαιώνιση. 

Αυτή η ανατολή, η αναγέννηση του πνευματικού φωτός

συντελείται με την ζωοποίηση της αγάπης, την ενσάρκωση

του Χριστού που τοποθετείται σε μια καμπή του ηλιακού

κύκλου, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου τελειώνει η

μεγάλη διάρκεια του σκότους και αναγεννιέται η διάρκεια

του φωτός. Οι μεγαλύτερες ημέρες προχωρούν προς την

άνοιξη, την αναγέννηση της φύσης και του πνεύματος,

αφήνοντας πίσω τη χειμερία νάρκη και το σκοταδισμό.

Το Φως κερδίζει πάντα την μάχη ενάντια στις δυνάμεις του

σκότους, Χωρίς το Φως του Ήλιου – φυσικό φως – δεν θα

υπήρχε ζωή και χωρίς το Φως της γνώσης θα απλωνόταν

παντού πνευματικό σκοτάδι.

Τα λαϊκά έθιμα που εντοπίζονται στην περίοδο του δωδε-

καημέρου, από τα Χριστούγεννα έως και την εορτή των

Φώτων, εκφράζουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αυτή

την έννοια, του τέλους του σκότους και της αρχής του

φωτός. Ο αγιασμένος άνθρωπος τη μεγάλη μέρα των

Φώτων χαίρεται νιώθοντας μέσα στο ανανεωτικό Φως να

του αποκαλύπτεται το ορθότερο, το αγαθότερο, το φιλι-

κότερο, η αγάπη ως ευθύνη, ως ειλικρίνεια, ως δικαιοσύνη.

Το πνευματικό Φως όταν προσφέρεται από τη Φιλοσοφία

και την Τέχνη, τις δύο αστείρευτες πηγές διαφωτισμού,

είναι το αθάνατο νερό της διάρκειας που το απορροφά

όποια εκδήλωση της ζωής θέλει και δικαιούται να υπερβεί

την φθορά, την λήθη, και να μεταφέρει στις γενιές αξίες

και οράματα, παρακαταθήκη και κληρονομιά πνευματική

στους μεταγενέστερους, οι οποίοι προσαρμόζοντας την

αποκωδικοποιημένη σοφία φωτίζουν κάθε φορά τους

νέους προβληματισμούς της εποχής τους.

Είναι φανερό ότι τα συνταρακτικά γεγονότα μιας κοινω-

νίας, ενός λαού, πυροδοτούν την έμπνευση στην Τέχνη,

και τότε αναδεικνύεται έργο που αποβλέπει στον φωτισμό,

στην ομαδική πνευματική άνοδο των ανθρώπων μαθαίνον-

τας να ξεχωρίζουν το ωφέλιμο από το επιζήμιο, την αλή-

θεια από το ψέμα, σε μια προσπάθεια κοινωνικής

επιβίωσης, που η ομαδικότητα προσφέρει.

Φωτεινή Ε. Σωτηροπούλου

Πολλά έχουν ειπωθεί για την εξωδικα-

στική διαδικασία ρύθμισης των οφει-

λών των επιχειρήσεων που προβλέπει

ο Νόμος 4469/2017, ο οποίος ουσια-

στικά εφαρμόζεται από τις 3.08.2017

με την ενεργοποίηση υποβολής αιτή-

σεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

της Γεν. Γραμ. Διαχείρισης Ιδιωτικού

Χρέους (www.keyd.gov.gr/np_ocw_ai-

thsh-link/). Λίγοι όμως είναι αυτοί που

έχουν κατανοήσει πώς λειτουργεί ο

μηχανισμός και τι θα πρέπει να προσέ-

ξουν, εφόσον επιθυμούν να υπαχθούν

στις ευεργετικές του διατάξεις.

Τα βασικά ερωτήματα που 

χρήζουν απαντήσεων είναι:

Tι ρυθμίζεται με τον εξωδικαστικό

μηχανισμό;

Ρυθμίζεται το σύνολο των χρηματικών

υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων

μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθ-

μισης οφειλών με την πλειοψηφία των

πιστωτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται

για πρώτη φορά τόσο οι ιδιώτες πι-

στωτές, όσο και ο ευρύτερος δημό-

σιος τομέας, δηλ. το Ελληνικό

Δημόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφά-

λισης και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ..

2. Ποια πρόσωπα μπορούν να υπαχ-

θούν στη διαδικασία του εξωδικαστι-

κού μηχανισμού;

Δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση

υπαγωγής έχουν:

Τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν

εισόδημα από επιχειρηματική δρα-

στηριότητα εφόσον διαθέτουν φο-

ρολογική κατοικία στην Ελλάδα 

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμ-

πορική δραστηριότητα και διαθέτουν

πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή οι έμ-

ποροι.

Δεν μπορεί να υπαχθεί δηλαδή κάθε

πρόσωπο που δεν διαθέτει πτωχευ-

τική ικανότητα, π.χ. ιατροί, οδοντία-

τροι, δικηγόροι.

3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπα-

γωγής στο Νόμο;

α. Ο οφειλέτης σε μία (1) τουλάχι-

στον από τις τελευταίες τρεις (3)

χρήσεις πριν την υποβολή της αίτη-

σης πρέπει να έχει:

-θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ

φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην

περίπτωση που τηρεί απλογραφικό

λογιστικό σύστημα,

-θετικά αποτελέσματα προ φόρων,

τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θε-

τική θέση, στην περίπτωση που τηρεί

διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

β. Περαιτέρω, θα πρέπει οι συνολι-

κές προς ρύθμιση οφειλές να υπερ-

βαίνουν τις 20.000 €.

4. Ποιοι δικαιούνται να εκκινήσουν

τη διαδικασία;

Α. Ο οφειλέτης, με την υποβολή αί-

τησης στην πλατφόρμα της

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Β. Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Φορείς

Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο Νο-

μικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

(συμπεριλαμβανομένων των Οργανι-

σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης),

καθώς και οι χρηματοδοτικοί φορείς

μπορούν επίσης να εκκινήσουν τη

διαδικασία ως «πιστωτές».

5. Είναι υποχρεωτικό να συμμετά-

σχει στη διαδικασία ένας ελάχιστος

αριθμός πιστωτών;

Για να προχωρήσει η διαδικασία της

εξωδικαστικής ρύθμισης, ο Νόμος

θέτει ως προϋπόθεση ένα ελάχιστο

ποσοστό συμμετοχής πιστωτών, που

ανέρχεται σε 50% των συνολικών

απαιτήσεων έναντι της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής 120 επιχειρήσεις

έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία

υπαγωγής τους στο νέο Νόμο και οι

φάκελοί τους έχουν σταλεί στους

πιστωτές, ενώ οι αιτήσεις 750 εται-

ρειών βρίσκονται σε «ώριμο στάδιο»

για την ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας. Συνολικά από τη λειτουργία

της πλατφόρμας τον Αύγουστο

έχουν κατατεθεί άνω των 6.500 αι-

τήσεων!

Σύμφωνα με τις δηλώσεις άλλωστε

του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικού

Χρέους «μέχρι τη ψήφιση αυτού του
νόμου, δεν μπορούσες να διαπραγ-
ματευτείς με το δημόσιο, δεν
υπήρχε αυτή η δυνατότητα», όπως

αντίθετα συμβαίνει εδώ και δεκαε-

τίες σε πολλές χώρες της Ε.Ε.!

Η προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμι-

σης των οφειλών των επιχειρήσεων

είναι ένα πρώτο βήμα προς την απο-

τελεσματικότερη επίλυση ζητημά-

των υπερχρέωσης, που προκάλεσε η

οικονομική κρίση στην χώρα μας.

Είναι βέβαιο ότι μέσω της συνεχούς

λειτουργίας της πλατφόρμας αιτή-

σεων θα διαπιστωθούν και ενδεχό-

μενα προσκόμματα στην διαδικασία.

Έτσι, θα γίνουν και οι απαραίτητες

τροποποιήσεις ώστε να επιτευχθεί ο

σκοπός του νομοθέτη, που είναι η

στήριξη των βιώσιμων ελληνικών

επιχειρήσεων!

Πώς να σώσετε την επιχείρησή σας

από τα χρέη 

με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Νόμο;

γράφει η  Κατερίνας Βαμβακούση
Δικηγόρος- Νομικός Σύμβουλος

«Παραδοσιακό μπιφτέκι BARBEQUE» - 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερει-

ακή Διεύθυνση Αττικής, στo πλαίσιο

υλοποίησης του Προγράμματος Επίση-

μου Ελέγχου Μικροβιολογικών Κριτη-

ρίων Ασφάλειας Τροφίμων και σε

συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών

& Ερευνών Τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ., δια-

πίστωσε την ύπαρξη μη ασφαλών τρο-

φίμων, στα οποία ανιχνεύθηκε το

παθογόνο βακτήριο Salmonella spp.

1ον. Το προϊόν με την εμπορική ονομα-

σία «H δική μας φάρμα παραδοσιακό

μπιφτέκι BBQ με φρέσκο μαϊντανό και

κρεμμύδι», συσκευασμένο, με κωδικό

παρτίδας 26102017 και ημερομηνία

ανάλωσης έως : 26.10.2018. Το ανω-

τέρω προϊόν παράγεται και συσκευάζε-

ται από την επιχείρηση «Π. Καμαράτου

και ΣΙΑ Ε.Ε.» , ΒΙ.ΠΑ. Μαρκόπουλου.

2ον. Στο προϊόν με την εμπορική ονομα-

σία «ΑΒ ρολό κοτόπουλο με μπέικον και

τυρί», συσκευασμένο, με ημερομηνία

κατάψυξης : 23.09.2017, αριθμό παρτί-

δας : Trace ID : 1517266608 και ημερο-

μηνία ανάλωσης έως : 17.03.2019. 

Το ανωτέρω προϊόν παράγεται και συ-

σκευάζεται για την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Ε., Λεωφόρος Σπάτων.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανά-

κληση / απόσυρση του συνόλου της εν

λόγω παρτίδας από την εσωτερική

αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι

σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι κατανα-

λωτές, που έχουν προμηθευτεί τα ανω-

τέρω προϊόντα να μην τα

καταναλώσουν.

Ανάκληση προϊόντων από τον ΕΦΕΤ
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ΑΓΡΟΤΙΔΑ - Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ 

ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για την αγρότιδα ή κα-

ραφατμέ, το έντομο που καταστρέφει το γκαζόν με ταχύ-

τατους ρυθμούς. Ολοκληρώνουμε σήμερα με τον τρόπο

αντιμετώπισης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τα αρχικά συμπτώματα της προσβολής με αγρότιδα εύκολα

μπορούν να μπερδευτούν με προσβολή από μύκητες,  έλλειψη

θρεπτικών συστατικών κλπ. γι’ αυτό εκείνος που μπορεί να

διαγνώσει  έγκαιρα και σίγουρα - την αγρότιδα είναι ο γεω-

πόνος που φροντίζει τον κήπο τουλάχιστον ένα χρόνο και

γνωρίζει τα “σημάδια”, όπως π.χ.

― πουλιά και σφήκες, να πετάνε πάνω από το χλοοτάπητα,

κυρίως τις πρωινές ώρες, αναζητώντας κάμπιες, οι οποίες

αποτελούν εκλεκτή τροφή. 

― χώμα να εξέχει πάνω από το γκαζόν σε κάποια σημεία,

εξαιτίας του ότι η κάμπια για να προστατευθεί εισέρχεται

εντός του εδάφους, διώχνοντας χώμα προς τα πάνω. 

Τα δύο παραδείγματα που σας δίνουμε δεν είναι οπωσδήποτε

αγρότιδα, γιατί τέτοιες ενδείξεις δίνουν και άλλα έντομα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Λόγω της ύπαρξης πολλών γενεών ανα έτος, αλλά και της πι-

θανότητας προσβολών από γειτονικούς κήπους, η αντιμετώ-

πιση της προσβολής από καραφατμέ δεν είναι μόνιμη,

απαιτείται όμως συνεχής έλεγχος, παρακολούθηση και επεμ-

βάσεις κάθε φορά που παρατηρείται προσβολή. Το μόνο θε-

τικό είναι ότι η ενεργή δραστηριότητα της καραφατμέ δεν

διαρκεί όλο το χρόνο, αλλά κυρίως μεταξύ των μηνών Μαρ-

τίου και Οκτωβρίου (ανάλογα με την περιοχή.

Εφόσον υπάρχει εγκατεστη-

μένο γκαζόν, οι ενέργειες

που μπορούν να γίνουν χω-

ρίζονται σε προληπτικές

(πριν να υπάρξει προσβολή)

και θεραπευτικές (μετά την

παρατήρηση προσβολής).

Στις προληπτικές υπάγονται η φροντίδα του γκαζόν με καλ-

λιεργητικές ενέργειες, όπως η σωστή λίπανση, το σωστό

ύψος κουρέματος του γκαζόν/εποχή, ο εξαερισμός του γκαζό,

καθώς και η χρήση κάποιων βιολογικών φυτοπροστατευτικών

προϊόντων.

Στις θεραπευτικές ενέργειες, είναι μονόδρομος η χρήση φυ-

τοπροστατευτικών προϊόντων, είτε βιολογικών, είτε χημικών.

Αρκετά από τα χημικά φυτοφάρμακα που  έχουν έγκριση για

αγρότιδα (αλλά για αγροτικές περιοχές) έχει παρατηρηθεί να

χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές, με περισσότε-

ρες των επιτρεπτών επεμβάσεων ανά έτος, και με άγνωστα

ως τώρα αποτελέσματα για την ανθρώπινη υγεία. 

Είτε βιολογικό όμως, είτε χημικό είναι κάποιο φυτοπροστα-

τευτικό σκεύασμα, πρέπει να χρησιμοποιείται από Γεωπόνο,

ο οποίος έχει τη γνώση και την πλήρη ευθύνη, και της αντιμε-

τώπισης του εντόμου, και της επίδρασής του στο περιβάλλον.

Αν βάζετε τώρα γκαζόν, σαν 1ο στάδιο για την αποφυγή της

προσβολής, αντί για εδαφοκάλυψη με γκαζόν μπορεί να γίνει

εδαφοκάλυψη με καλλωπιστικό τριφύλλι (διχόνδρα), το οποίο

είναι και ανθεκτικό σε σκιερά σημεία.  Αν θέλουμε οπωσδή-

ποτε γκαζόν τότε γίνεται σπορά με ποικιλίες που έχουν κά-

ποια ανθεκτικότητα στην καραφατμέ. Τέλος, σε περίπτωση

που γίνει εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα, θα πρέπει να επι-

λέγονται αξιόπιστες εταιρείες και έλεγχος από Γεωπόνο,

ώστε να μην είναι ήδη μολυνσμένος ο χλοοτάπητας με αυγά

και νύμφες, τα οποία θα εκκολαφθούν και θα ξεκινήσουν

ενεργή δραστηριότητα όταν επικρατήσουν οι κατάλληλες

θερμοκρασίες.

Λεπτομέρειες: www.garden-genesis.gr

Προστατεύοντας τον κήπο σας
γράφει ο Nίκος Χριστοδούλου

Γεωπόνος

Νέα κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε η ευρωβου-

λευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ.

Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, με αφορμή

τους εκτεταμένους πλέον ελέγχους που διε-

νεργούνται σε κεντρικά αεροδρόμια της Ευ-

ρώπης σε όλους τους επιβάτες που φτάνουν

με πτήσεις από την Ελλάδα.

Σε συνέχεια της πρόσφατης από

22/11/2017 ερώτησής της για το θέμα αυτό,

η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής επισημαίνει ότι

αν και τα Κράτη - μέλη έχουν το δικαίωμα

δειγματοληπτικών ελέγχων εντός Σένγκεν,

οι έλεγχοι που διενεργούνται το τελευταίο

χρονικό διάστημα σε όλους τους επιβαί-

νοντες των πτήσεων από Ελλάδα δεν δια-

φέρουν από τους συστηματικούς ελέγχους

στα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα να απομονώνεται η

Ελλάδα από το χώρο Σένγκεν και να δια-

σύρεται διεθνώς, ενώ παράλληλα ταλαιπω-

ρούνται με χρονοβόρες διαδικασίες

ελέγχου οι επιβάτες για πιθανή κατοχή

πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η ευρωβουλευτής ζητά να πληροφορηθεί

τις αδυναμίες στον έλεγχο των εξωτερικών

ευρωπαϊκών συνόρων και την ταυτοποίηση

προσώπων από τις ελληνικές Αρχές. 

Στην Ευρωβουλή έφερε  το γεγονός της επι-

βολής «βελγικής καραντίνας» στο αερο-

δρόμιο των Βρυξελλών κατά Ελλήνων

επιβατών αεροπορικών πτήσεων που αναχω-

ρούν από Ελλάδα με κατεπείγουσα Γραπτή του

ερώτηση ο Ευρωβουλευτής, Νότης Μαριάς.

Σ τη διενέργεια των παράνομων διαβατηριακών

ελέγχων, επέβαινε και ο ίδιος ο Νότης Μαριάς,

στην πτήση 622 της Aegean Αθήνα-Βρυξέλλες.

Αμέσως κατήγγειλε τις παρανομίες στα Μαζική

Μέσα και προχώρησε σε κατεπείγουσα ερώ-

τηση (6/12/2017) στην Κομισιόν, στην οποία ση-

μειώνει μεταξύ άλλων: «οι επιβάτες της πτήσης

622 της Aegean Αθήνα-Βρυξέλλες αμέσως

μετά την προσγείωση ενημερώθηκαν  επισήμως

ότι οι Βελγικές Αρχές θα προχωρούσαν σε δια-

βατηριακό έλεγχο των επιβατών. 

Πράγματι αμέσως μετά την έξοδο των επιβα-

τών από το αεροσκάφος και  εντός της ζώνης

Σένγκεν του αεροδρομίου Zaventem  των Βρυ-

ξελλών, οι Βελγικές Αρχές και μάλιστα άτομα

με πολιτική περιβολή φέροντα κόκκινα περιβρα-

χιόνια με διακριτικό σήμα προχώρησαν σε δια-

βατηριακό έλεγχο των επιβατών της

συγκεκριμένης πτήσης.

Η παράνομη αυτή ενέργεια των Βελγικών
Αρχών έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων παρα-
νόμων ενεργειών των Γερμανικών Αρχών που
υποβάλλουν σε συστηματικούς διαβατηρια-
κούς ελέγχους τους επιβάτες  πτήσεων που
αναχωρούν από την Ελλάδα. Έτσι μετά τη

“γερμανική καραντίνα” κατά των Ελλήνων και

λοιπών επιβατών των αεροπορικών πτήσεων

από Ελλάδα προς Γερμανία τώρα και οι Βελγι-

κές Αρχές δρομολογούν την επιβολή αντίστοι-

χης “βελγικής καραντίνας”».

Δεδομένου ότι απαγορεύεται να διενεργείται

οιοσδήποτε διαβατηριακός έλεγχος εντός της

ζώνης Σένγκεν σε επιβάτες  που έρχονται από

από άλλη χώρα Σένγκεν ο Νότης Μαριάς καλεί

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα «κατά

των Βελγικών Αρχών προκειμένου να παύσουν

του λοιπού να διενεργούν εντός Σένγκεν τέ-

τοιου είδους παράνομους διαβατηριακούς

ελέγχους σε Έλληνες επιβάτες αεροπορικών

πτήσεων από Ελλάδα».

«Δε θα υπάρξει νέος μόνι-

μος μηχανισμός μετεγκα-

τάστασης προσφύγων από

Ελλάδα και Ιταλία στις υπό-

λοιπες χώρες της ΕΕ, ούτε θα

υπάρξει παράταση του υφιστάμενου

μηχανισμού μετεγκατάστασης που

έληξε στις 26.9.2017».

Αυτή ήταν η απάντηση του Επίτροπου Με-

τανάστευσης Δ. Αβραμόπουλου στον ευ-

ρωβουλευτή Νίκο Χουντή και άλλους 53

ευρωβουλευτές κυρίως από τις ομάδες της

Αριστεράς (GUE/NGL), των Πρασίνων και

των Σοσιαλδημοκρατών.

Αυτό δηλώνει ρητά ο Επίτροπος Μετανά-

στευσης, Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος ταυ-

τόχρονα, προετοιμάζει το έδαφος για να

υπάρξει και επίσημη, θεσμικού πλέον χα-

ρακτήρα, υπαναχώρηση των Ευρωπαίων,

από την αρχική δέσμευση να απορροφή-

σουν 160.000 πρόσφυγες από την Ελλάδα

και την Ιταλία, τη στιγμή μάλιστα που αρ-

χίζει να αυξάνεται ξανά, θεαματικά, ο αριθ-

μός των ροών προς τα νησιά.

Στην ερώτησή τους, οι 54 ευρωβουλευτές,

επεσήμαναν ότι δεν τηρήθηκε  το πρό-

γραμμα που προέβλεπε τη μετεγκατά-

σταση 160.000 προσφύγων, από Σεπτέμ-

βριο 2015 μέχρι Σεπτέμβριο 2017,  γιατί οι

περισσότερες χώρες ήταν «απρόθυμες»

να δεχθούν τον αριθμό προσφύγων που

τους αναλογούσε. Ζητούσαν δε από την

Κομισιόν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα,

προκειμένου να τηρηθούν τα υπεσχημένα. 

σ.σ. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι μετανά-

στες και πρόσφυγες που φτάνουν

φουρνιές στην Ελλάδα θα παραμεί-

νουν μόνιμα εδώ!!! Να το χωνέψουμε

ότι αυτό γίνεται μέσα από συγκεκρι-

μένο σχέδιο για αλλοίωση του πληθυ-

σμού των Ελλήνων.

Γερμανική και Βελγική καραντίνα κατά των Ελλήνων επιβατών 

αεροπορικών πτήσεων από Ελλάδα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Έργων & Εργασιών
Kορωπί : 06-12-2017
Αρ. Πρωτ.: 26525
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη
Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110
FAX : 210 6624963
e-mail  : tykoropi@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει ότι θα γίνει συνοπτικός
δημόσιος  διαγωνισμός για την υπη-
ρεσία «Υποστήριξη διοικητικών και
οικονομικών προγραμμάτων 2017».
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση
ανάθεσης υπηρεσίας.
Η παροχή Υπηρεσίας αφορά στις
εργασίες που είναι απαραίτητο να
εκτελεσθούν και απαιτούνται για
την απρόσκοπτη λειτουργία των μη-
χανογραφικών εφαρμογών που
είναι εγκατεστημένες στις Διοικητι-
κές και Οικονομικές Υπηρεσίες  του
Δήμου.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το
σύνολο. Εναλλακτικές προσφορές

δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφο-
ρές δε γίνονται δεκτές.
Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών ορί-
ζεται  αναλυτικά στους όρους δια-
κήρυξης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες
θα δίνονται από το σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του πα-
ρόντος εγγράφου, έως την 15
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:30
πριν από την ημέρα του Διαγωνι-
σμού, χωρίς χρέωση.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές
μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2017
ώρα λήξης 10:30π.μ, στο σημείο
που αναφέρεται στην προμετωπίδα
του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών
μπορούν να παρευρίσκονται οι δια-
γωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί
τους με στοιχεία ταυτοποίησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών

θα γίνει την 22η Δεκεμβρίου2017
με ώρα λήξης παραλαβής προσφο-
ρών 10:30 π.μ, στο σημείο που ανα-
φέρεται στην προμετωπίδα του
παρόντος εγγράφου.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-
γισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
35.000,00 € (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση της
εργασίας θα γίνει από ίδιους πό-
ρους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι
έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα
ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρό-
σωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-
κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν
τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Οι Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμε-
τοχής, αναφέρονται στο Άρθρο 9
των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέ-
ρας του  διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι απο-
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Ανα-
λυτικές πληροφορίες στους
Αναλυτικούς όρους  Διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ-
ΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡ-
ΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ (ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ)
– ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενι-
κού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε
πλειοδοτική, φανερή και προφορική
Δημοπρασία η παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου εντός χερσαίας
ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού
117 τ.μ., αποτελούμενου από τον
κυρίως χώρο του κτιρίου (αναψυ-
κτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ. και του
στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου,
εμβαδού 92,16 τ.μ., στη θέση «ΑΥ-
ΛΑΚΙ» (Πλαζ Αυλακίου) Πόρτο
Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Αττικής, για τη λειτουργία αναψυ-

κτηρίου. Δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών. Η παραχώρηση απλής χρή-
σης αφορά την περίοδο από την 1η
Φεβρουαρίου 2018 έως την 31η Ια-
νουαρίου 2021. Κατώτατο όριο προ-
σφοράς ορίζεται το ποσόν των
230.000 ευρώ για το σύνολο της
διάρκειας ισχύος της παραχώρη-
σης. Ως εγγύηση συμμετοχής ορί-
ζεται το ποσό των 23.000 ευρώ σε
ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τρά-
πεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθε-
σης του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων για την καλή εκπλή-
ρωση των όρων συμμετοχής στον
διαγωνισμό.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στα
γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου
την 21η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα
12η μεσημβρινή.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία
παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική
Πλατεία Μαρκοπούλου - Σκοπελίτη
1, Τηλέφωνο: 22990/20183.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολίτης Ιωάννης

Εμπορικό και 

Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθήνας

Ολοκληρώθηκαν  οι αρχαι-

ρεσίες για την ανάδειξη

νέας διοίκησης στο Εμπο-

ρικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο της Αθήνας

(ΕΒΕΑ), 2 έως 4 Δεκεμ-

βρίου, με εντυπωσιακή συμ-

μετοχή των επιχειρήσεων -

μελών του ΕΒΕΑ. 

Στις εκλογές για την ανά-

δειξη νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου συμμετείχε μόνο

ένας συνδυασμός, η «Επι-

χειρηματική Ανάπτυξη», με

επικεφαλής τον πρόεδρο

του Επιμελητηρίου Κων-

σταντίνο Μίχαλο. Ο συν-

δυασμός έλαβε το σύνολο

της σταυροδοσίας που άγ-

γιξε τους 17.000 σταυρούς

προτίμησης. Στο ψηφοδέλ-

τιο συμμετείχαν 107 υποψή-

φιοι, από τους οποίους

εκλέχθηκαν οι 50, εκ των

οποίων οι 14 εκλέγονται για

πρώτη φορά ως μέλη του

Δ.Σ. του ΕΒΕΑ, επιτυγχά-

νοντας έτσι μια ικανοποι-

ητική ανανέωση του

Σώματος.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μίχαλος, ευ-

χαρίστησε τις επιχειρήσεις

– μέλη του ΕΒΕΑ για τη

συμμετοχή τους στις εκλο-

γές και δήλωσε:

«Η νέα Διοίκηση του ΕΒΕΑ
θα συνεχίσει να πρωταγωνι-
στεί στη μάχη για την έξοδο

από τη βαθιά ύφεση και την
επιστροφή στην κανονικό-
τητα, με γνώμονα πάντα τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τη
διαφύλαξη της κοινωνικής
συνοχής.
...Τη συγκεκριμένη περίοδο
οι προσπάθειες του ΕΒΕΑ
ως θεσμοθετημένου συμ-
βούλου της Πολιτείας επί
οικονομικών θεμάτων θα
στραφούν προς την κατεύ-
θυνση τόσο της επίλυσης
των καθημερινών προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι επιχειρήσεις, όσο
και στην ανάδειξη όλων
εκείνων των μεταρρυθμί-
σεων που απαιτούνται ώστε
και στο εγγύς μέλλον η ανα-
μενόμενη έξοδος της
χώρας από τα μνημόνια να
βρει τη χώρα προετοιμα-
σμένη για μία νέα δημιουρ-
γική πορεία».

Στο ΕΒΕΠ  (Εμπορικό Βιο-

μηχανικό Επιμελητήριο

Πειραιά) επανεξελέγη ο

Βασίλης Κορκίδης

Παραγράφονται οι λίστες Λαγκάρντ... 
Οριστικά στο αρχείο μπαίνουν οι λίστες εμβασμάτων και η

λίστα Λαγκαρντ για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 (η χρήση

του 2011 παραγράφεται στο τέλος του έτους), σύμφωνα

με εγκύκλιο που απέστειλε η φορολογική διοίκηση στον

ελεγκτικό μηχανισμό, στο πλαίσιο εφαρμογής απόφασης

του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Θυμίζουμε ότι το δικαστήριο έκρινε πως τα στοιχεία των

τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων στις ημε-

δαπές τράπεζες δεν αποτελούν νέο πληροφοριακό στοι-

χείο, με αποτέλεσμα και γι αυτές τις υποθέσεις να ισχύει

η 5ετής παραγραφή και όχι 10ετής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10
Πληροφ.:  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ
Τηλέφωνα : 2299 3 20317                                                                                     
Fax : 22990  48289
Email :daniel.roumeliotis@kalivia.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩ-
ΘΡΟΥ–ΣΚΟΥΠΑΣ–ΠΟΛΥΜΗΧΑ-
Ν Η Μ Α – Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – ΠΟΥΛΜΑΝ
ΕΩΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓ-
ΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ Ν.Π.  ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής υπό την προϋπόθεση ότι πλη-
ρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης 43/2016, για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ –
ΣΚΟΥΠΑΣ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ –
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟ-
ΡΕΙΟΥ – ΠΟΥΛΜΑΝ ΕΩΣ 30 ΘΕ-
ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.
ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙ-
ΚΟΥ» με συνολικό ενδεικτικό προ-
ϋπολογισμό 94.860,00 με ΦΠΑ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα
γίνει σύμφωνα με την σχετική δια-
κήρυξη και με τις διατάξεις του
Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρ-
μογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» ,του N. 4013/2011
(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011)  «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/
7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης», του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’
173) «Δικαστική προστασία κατά
την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
,του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α')
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικη-
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ-
γεια" και άλλες διατάξεις»,του
Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/Α/09-03-
1999), του Ν.3419/2005 «Γενικό Εμ-
πορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. &
εκσυγχρονισμός της Επιμελητηρια-
κής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-
2006), του άρθρου 64 του Ν.4172/
2013 «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), του
Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/ 26-03-
2014), του Ν.4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ
143/Α/28-06-2014),  του
Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194/ Α/22-11-2010), της υπ’ αρ.
156/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού,
με την οποία αποφασίστηκε η διε-
νέργεια της προμήθειας και  της
377/2017 σχετικής  απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Σαρωνικού. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρη-
ματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Κ.Α:
10-7132.001 και Κ.Α:20-7132.001
του προϋπολογισμού του Δήμου
Σαρωνικού του οικονομικού έτους
2017.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος. Το πλήρες σώμα της διακή-
ρυξης του διαγωνισμού, θα
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
ΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύ-
θερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση
στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του
παρόντος διαγωνισμού στην ιστο-
σελίδα του Δήμου Σαρωνικού
www.saronikoscity.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμε-

τάσχουν στον διαγωνισμό οφεί-
λουν να προσκομίσουν εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που θα ανα-
λογεί σε ποσοστό 2 (ΔΥΟ) τοις
εκατό (%) επί του ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού που αντιστοιχεί είτε
στο ένα είδος οχήματος είτε και
στο σύνολο δηλ. και στα δύο είδη
οχημάτων (μη συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α.), εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης προ ΦΠΑ, με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72
παρ.1α του Ν.4412/16). 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
η 01/12/2017 , ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφο-
ρών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
28/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλε-
κτρονική επικοινωνία μέσω του συ-
στήματος, βεβαιώνεται αυτόματα
από το σύστημα με υπηρεσίες χρο-
νοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λε-
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών

Με τη συμμετοχή πάνω από 5.400 επαγ-

γελματιών ολοκληρώθηκε το τριήμερο

των εκλογών στο Επαγγελματικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών (2,3,4 Δεκεμβρίου 2017)

καθώς και η καταμέτρηση των σταυρών

στα οκτώ ψηφο-

δέλτια των συν-

δυασμών.

Νικητής αναδείχ-

θηκε ο συνδυα-

σμός «Το

Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο

μας» με επικεφα-

λής τον Γιάννη

Χατζηθεοδοσίου,

ο οποίος λαμβά-

νει ποσοστό 55%

και 28 από τις 51

έδρες, που σημαίνει αυτοδυναμία στο

νέο Δ.Σ..

Στη δεύτερη θέση ο συνδυασμός «Ανανε-

ωτική Κίνηση Επαγγελματιών» με επικε-

φαλής τον Νίκο Λεβετσοβίτη με ποσοστό

25% και 13 έδρες. 

Από 2 έδρες λαμβάνουν ο συνδυασμός

«Επαγγελματική Ανάπτυξη», με επικεφα-

λής τον   Γιάννη Ρεκλείτη, ο συνδυασμός

«Ανοικτό Επιμελητήριο» με επικεφαλής

τον Γιάννη Βαφειαδάκη και ο συνδυα-

σμός «Ένωση Επιμελητηρίου» με επικε-

φαλής τον Γιώργο Ζηκόπουλο.

Ακολουθούν, με 1 έδρα έκαστος, ο συν-

δυασμός «Σ.Ε.Π. Σίγουρη Επαγγελματική

Προοπτική» με επικεφαλής τον Βασίλη

Καρναχωρίτη, ο συνδυασμός «Ασφαλι-

στική Συνεργασία» με επικεφαλής τον

Κλήμη Δημαρχιάδη και ο συνδυασμός

«Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συνεργα-

σία» με επικεφαλής τον Αναστάσιο Καυ-

καλέτο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο, στη δεύτερη

κατά σειρά εκλογής παράταξη, εξελέγη

και ο Αργύρης Παξινός, συνεργάτης του

δημάρχου των 3Β Γρηγόρη Κωνσταντέλ-

λου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΒΕΑ και ΕΕΑ
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Τηλεφωνικές Γραμμές 

βοήθειας

Το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας

Υγείας, ενημερώνει για τις γραμμές βοήθειας στις οποίες

μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες.

11130 Γραμμή αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, που θέ-

λουν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό.

Η γραμμή λειτουργεί καθημερινά από 08.30 ως 14.00.

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητείται εσωτερική οικιακή βοηθός, Ελληνίδα

υγιής, 55 - 65 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις επί πληρωμή ή με σύμφωνο συμβίωσης,  για

ηλικιωμένο συνταξιούχο, υγιή κάτοικο Βούλας.

Τηλ. 6944330107, 6936739804.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΑΓΓΕΛΙΕΣΟι ΗΠΑ τερματίζουν 

τη συμμετοχή τους στον ΟΗΕ 

για τη μεταναστευτική πολιτική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ

από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, για τη διαχεί-

ριση της κρίσης των μεταναστών και προσφύγων,

γιατί είναι ασύμβατο με την πολιτική του στο μετανα-

στευτικό ζήτημα και πραγματοποιεί τις προεκλογικές

του υποσχέσεις.

Η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ ενημέρωσε το

Σάββατο τον γ.γ. του Οργανισμού ότι οι ΗΠΑ τερμα-

τίζουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Σύμφωνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, τα 193 κράτη μέλη της

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαν υιοθετήσει ομό-

φωνα τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρό-
σφυγες και τους Μετανάστες», που είχε σκοπό να

βελτιώσει τη διεθνή διαχείριση (υποδοχή, χορήγηση

βοήθειας, επαναπατρισμοί) των ροών προσφύγων και

μεταναστών.

Στη βάση αυτής της Διακήρυξης, είχε ανατεθεί

στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για

τους Πρόσφυγες να προτείνει ένα Παγκόσμιο Σύμ-

φωνο στην ετήσια έκθεσή της που θα υποβάλει στη

Γενική Συνέλευση το 2018. Δηλαδή ο ΟΗΕ θα είναι

αυτός ο οποίος θα επιβάλει την μεταναστευτική πο-

λιτική κάθε κράτους χωρίς το ίδιο να μπορεί να εναν-

τιωθεί! Θα χαθεί κάθε ίχνος κρατικής κυριαρχίας

αφού όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε σκοτει-

νές αίθουσες στην Νέα Υόρκη και απλά θα ανακοι-

νώνονται!

σ.σ. Είναι το σχέδιο της παγκοσμιοποίησης για παγ-

κόσμια κυβέρνηση και διαχείριση - του μεγάλου

αδελφού -, που δυστυχώς οι λαοί δεν το βλέπουν και

προχωράει με βήματα γοργά...

Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΜΑΡΙΟ

ΣΕΝΤΕΝΟ ΝΕΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ EUROGROUP

O Πορτογάλος υπουργός Οικονομικών, Μάριο Σεν-

τένο αναδείχθηκε νέος Πρόεδρος του Eurogroup για

τα επόμενα 2,5 χρόνια, μετά από τρεις γύρους ψηφο-

φορίας. 

Ο Μάριο Σεντένο θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις

13 Ιανουαρίου του 2018. «Mε τιμά η εκλογή μου στη

θέση του προέδρου του Eurogroup», δήλωσε ο Σεν-

τένο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και επε-

σήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η

χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωζώνης στο

μέλλον, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη σύγκλιση

των οικονομιών της Ευρωζώνης και να οικοδομηθεί

μια Ευρωζώνη πιο ανθεκτική, λαμβάνοντας υπ' όψιν

τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος.

Παναγιώτης Αναγνώστου:
Ένα Όνομα συνδεδεμένο 

με την σύγχρονη ιστορία 

του Κορωπίου

Έφυγε ένας κύριος, όπως όλοι σε ονόμαζαν.

Ένας κύριος με Κ κεφαλαίο. Έφυγε την ημέρα

των αγγέλων. Ήθελα να σου κάνω ένα δώρο και

το σκεπτόμουν πολλές φορές. Δεν το πραγματο-

ποίησα όμως ποτέ γιατί ήξερα ότι δε θα το επι-

θυμούσες· ήσουν άνθρωπος πολύ χαμηλών

τόνων. 

Πρώτος Καθηγητής Αγγλικών στα Μεσό-
γεια 
Κορωπιώτης, γέννημα θρέμμα, από αγροτική οι-

κογένεια, που μπόρεσες την εποχή της κατοχής,

κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,

όχι μόνο να σπουδάσεις μια ξένη γλώσσα, αλλά

και να τη διδάξεις σε μικρούς και μεγάλους που

διψούσαν για μάθηση. Ως πρώτος καθηγητής Αγ-

γλικών στα Μεσόγεια, είχες μαθητές από την πε-

ριοχή του Μαρκόπουλου, Παιανίας, Σπάτα ως

και Λαύριο. Βοήθησες, μεταξύ άλλων, μεγάλο

αριθμό φοιτητών να αποκτήσουν άριστο επίπεδο

της Αγγλικής Γλώσσας, ώστε να πραγματοποι-

ήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Δημοσίους υπαλλήλους, που παρακολουθούσαν

τότε μαθήματα με τη χρηματοδότηση του κρά-

τους, για την απόκτηση επιπλέον μορίων. Για να

μη θυμηθώ τους δεκάδες ανθρώπους που απευ-

θύνθηκαν σε σένα για την προετοιμασία και τις

μεταφράσεις των εγγράφων τους στις πρεσβείες,

κατά τη διάρκεια του μεγάλου κύματος μετανά-

στευσης τη δεκαετία του 50-70 σε Αφρική, Ευ-

ρώπη και Αμερική. Εγγυήθηκες γι’ αυτούς, ώστε

ν’ ανοίξουν τα φτερά τους σε άλλους κόσμους.

Αλλά δε στάθηκες εκεί· το τρένο της ζωής

έτρεχε και έπρεπε να το ακολουθήσεις. 

Το πρώτο Τουριστικό Γραφείο Κορωπίου 
Ο κόσμος του Κορωπίου γνωρίζει ότι έφερες τον

τουρισμό το 1970-72 στο Κορωπί, με το πρώτο

τουριστικό γραφείο στα Μεσόγεια; Υπόθεση όχι

εύκολη. Καταθέτοντας την πρότασή μας στον

Ε.Ο.Τ. τρεις υπάλληλοι του τουρισμού με ρώ-

τησαν: (στα πλαίσια του διαγωνισμού στην ξένη

γλώσσα), «ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας
ενός τουριστικού γραφείου στο Κορωπί;» και

είχα αποτύχει να απαντήσω ικανοποιητικά. Ήθε-

λαν ένα Δημοσθένη, έναν Ποσειδώνα, μια Βραυ-

ρώνα - «το Κορωπί τι;» μου είχαν πει.

Καταφέραμε ωστόσο χάριν του διπλώματός σου

στην Αγγλική (και της πολύτιμης βοήθειας του

Ταξίαρχου Αδάμ Γκίκα), όχι μόνον να πάρουμε

την άδεια τουρισμού, αλλά και σε εποχή δικτα-

τορίας να βγάλουμε οχήματα σε Ευρώπη και

Βαλκάνια. 

Τιμής ένεκεν δόθηκε η άδεια, και έτσι το Κο-

ρωπί απέκτησε Τουριστικό Γραφείο, που υπάρ-

χει μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν χιλιάδες

ιστορίες κατοίκων που μετέτρεψαν το τουρι-

στικό λεωφορείο σε πίστα χορού, τραγουδιού,

και γλεντιού. Ωραίος, απλός και γνήσιος κόσμος,

που διψούσε να γνωρίσει κάθε γωνιά και κάθε

μοναστήρι Ελλάδος και εξωτερικού. Αλλά δε

στάθηκες εκεί. 

Πρώτος Πρόεδρος του Σταδίου Κορωπίου
και Α.Ο.Κ.
Συγχρόνως με τον Παντελή Δέρβο υπέδειξες την

τοποθεσία του Σταδίου, ακούγοντας τα εξ αμά-

ξης από μερικούς κατοίκους για την απαλλο-

τρίωση των κτημάτων. Υπήρξες ο πρώτος

πρόεδρος του Σταδίου (και Ταμίας ο Βασίλης

Παπαμιχάλης), για την κατασκευή ενός έργου με

τεράστια ποσά· εγκατέλειψες όμως, γιατί κουρά-

στηκες και ανέλαβε άλλος. Υπήρξες πρόεδρος

Α.Ο.Κ όπου το ανέλαβες με πολλά χρέη, αλλά

εσύ και το συμβούλιο το ξεχρεώσατε. Με ανα-

ρίθμητες εκδηλώσεις και συνεστιάσεις στο Λα-

γονήσι, αλλά και με συνεχή υποστήριξη και

παρακολούθηση κάθε αγώνα του Α.Ο.Κ σε δια-

φορετικές πόλεις, καταφέρατε να ανεβάσετε την

ομάδα στην Ά κατηγορία. 

Επίλογος αλλά όχι Τέλος

Προσέφερες πολλά στον τόπο που γεννήθηκες

και ποτέ δεν τα πρόβαλες να γνωρίσουν οι νεό-

τεροι πόσο κόπιασες για πολλά από αυτά που

απολαμβάνουν τώρα. Τώρα που δεn με βλέπεις

πλέον, μα ούτε με ακούς, επιθυμώ να μάθει η νέα

γενιά, αλλά να θυμηθούν και οι παλιότεροι, ότι

αγάπησες το Κορωπί, τον τόπο σου, με το δικό

σου τρόπο. Χωρίς να πεις «Εγώ». 

Καλό ταξίδι, καρδιά μου, ψυχή μου,

Η Γυναίκα σου,

Ανδριανή Αναγνώστου 
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία /

Οσφυαλγία • Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση 

• Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

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

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

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

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ 

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

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

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 ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:  8.30-13.30

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2030311
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Ο λαός συνηθίζει να λέει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι φεύ-

γουν από πέσιμο και μάλλον αυτό έχει δόση αλήθειας.

Οι πτώσεις των ηλικιωμένων, σε συνδυασμό με την

οστεοπόρωση, αποτελούν ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ» με

δυσμενή, πολλές φορές, έκβαση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό CDC, το 2014 σημειώθηκαν

πτώσεις σε 29 εκατομμύρια ενήλικες, οι οποίες προκά-

λεσαν 7 εκατομμύρια τραυματισμούς και κόστισαν στο

εθνικό σύστημα υγείας 31 δισεκατομμύρια δολάρια ετη-

σίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2010 από τον Σύλλογο Φυσι-

κοθεραπείας της Αυστραλίας, πέφτει το 13% των ηλι-

κιωμένων άνω των 65 ετών, ενώ υπολογίζεται ότι το

2050 το ποσοστό αυτό θα φτάσει το 24%.

Σε σχετική έρευνα που έγινε από CDC σε ασθενείς ηλι-

κίας 60 ετών και άνω, εξετάστηκαν 250, που νοσηλεύ-

τηκαν λόγω καταγμάτων σχετιζόμενων με τις πτώσεις

και 250 ηλικιωμένοι, που, ενώ είχαν πέσει, δεν είχαν κά-

ποιο κάταγμα.

― Πάνω από 800.000 ασθενείς τον χρόνο νοσηλεύονται

λόγω πτώσης, συχνότερα λόγω χτυπήματος στο κεφάλι

ή κατάγματος του ισχίου.

― Στον πρώτο χρόνο το 25,2% των ασθενών με κά-

ταγμα απεβίωσε, συγκριτικά με το 4% που απεβίωσε

χωρίς κάταγμα.

Στους ασθενείς με κάταγμα τα 2/3 απεβίωσαν στους 3

πρώτους μήνες, ενώ οι χωρίς κάταγμα «έφυγαν» πολύ

αργότερα μέσα στον χρόνο.

1 στις 5 πτώσεις προκαλούσε κάποιο κάταγμα ή και χτύ-

πημα στο κεφάλι.

Οι σημαντικές αιτίες θνησιμότητας ήταν οι καρδιακές

παθήσεις, η πνευμονία, η σηψαιμία και η πνευμονική εμ-

βολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

― Περισσότερο από το 95% των καταγμάτων ισχίου

προκαλείται από πτώσεις στα πεζοδρόμια!

Όπως μας εξηγεί ο Γιώργος Η. Γουδέβενος, φυσικοθε-

ραπευτής, Dr manual medicine, επιστημονικός συνεργά-

της Πανεπιστημίου Κρήτης, οι άνθρωποι της τρίτης

ηλικίας συνήθως δεν έχουν μεγάλες μετακινήσεις. Αυτό

οφείλεται - εκτός των μειωμένων κοινωνικών-επαγγελ-

ματικών υποχρεώσεων - και στο ότι, λόγω ηλικίας, οι

ιστοί βραχύνονται και ταυτόχρονα συρρικνώνονται. Έτσι

παρουσιάζουν δυσκαμψία στις αρθρώσεις, με αποτέλε-

σμα να έχουν δυσκολία κίνησης.

Πολλοί ηλικιωμένοι που πέφτουν, ακόμη και αν δεν

τραυματιστούν, φοβούνται μήπως ξαναπέσουν. Αυτός ο

φόβος μπορεί να αναγκάσει κάποιον να μειώσει τις κα-

θημερινές του δραστηριότητες. Αυτό έχει ως αποτέλε-

σμα, όταν ένα άτομο είναι λιγότερο δραστήριο, να

γίνεται πιο αδύναμο, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες

των πτώσεων.

Συνήθως μία πτώση σε ηλικιωμένα άτομα συνοδεύεται

και από κάποιο κάταγμα οστού (λεκάνης, μηριαίου, βρα-

χίονα, καρπού, σπονδύλου).

Αυτά συμβαίνουν λόγω των μεταβολών στην οστική πυ-

κνότητα των οστών, στη φάση της οστεοπενίας και της

οστεοπόρωσης.

Καταστάσεις που αυξάνουν 

τις πιθανότητες πτώσεων

― Αδυναμία των κάτω άκρων με ή χωρίς πόνο στη βά-

διση και ταυτόχρονα δυσκολία ισορροπίας

― Έλλειψη βιταμίνης D

― Χρήση φαρμάκων, όπως ηρεμιστικά, αντικαταθλι-

πτικά, ακόμη και από ορισμένα μη συνταγογραφούμενα

― Προβλήματα όρασης και ακοής

ς Κίνδυνοι πτώσης στο σπίτι λόγω σπασμένων ή ανομοι-

όμορφων σκαλιών ή ανισόπεδων δαπέδων, ακατάλλη-

λων υποδημάτων, χαλιών ή μοκετών, καθώς και κακής

διαρρύθμισης του χώρου

― Προβλήματα στη σπονδυλική στήλη (γεροντική κύ-

φωση, σκολίωση και άλλα)

Οι περισσότερες πτώσεις συμβαίνουν από συνδυασμό

παραγόντων. Όσο περισσότερους παράγοντες εμφανί-

ζει ένα άτομο, τόσο πιο πιθανό είναι να πέσει.

Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν τα λεγόμενα αιμοποιητικά

(μακρά) οστά (βραχιόνιο, μηριαίο, κνήμη κτλ). Αυτό σημαί-

νει, ότι στον μυελό των οστών αυτών υπάρχουν αρχέγονα

αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία συμβάλλουν στην παρα-

γωγή κυττάρων του αίματος. Ένα κάταγμα σε ένα τέτοιο

οστό αλλάζει την ομοιόσταση, μειώνοντας την επούλωση.

Μέσα από αυτό ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει

άμεσα σε όλες τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, με απο-

τέλεσμα να διαταράσσεται το ανοσοποιητικό σύστημα και

να επέρχεται γρηγορότερα γήρανση των ιστών και φυσικά

του ίδιου του ατόμου.

Ταυτόχρονα με τις μυοσκελετικές προσαρμογές επηρεάζε-

ται αρκετά και το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, καθώς μει-

ώνεται η οξυγόνωση των μυών και του εγκεφάλου.

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας

Υπάρχουν πολλά τεκμηριωμένα δεδομένα φυσικοθερα-

πευτικής παρέμβασης, που, με την εφαρμογή τους, μει-

ώνουν τις πιθανότητες των πτώσεων.

«Οι φυσικοθεραπευτές επιστρατεύουν στρατηγικές και
μεθόδους για να παροτρύνουν τους ηλικιωμένους να
συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα αποκατάστασης,
σεβόμενοι πάντα τις πεποιθήσεις, τις νοοτροπίες και τις
ιδιαιτερότητες αυτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να παρο-
τρυνθούν οι ασθενείς για την υιοθέτηση ενός πιο ενερ-
γού τρόπου ζωής.
Για την αποφυγή της πτώσης, τα άτομα με προβλήματα

όρασης πρέπει να έχουν ένα επαρκές οπτικό πεδίο, για

να μπορούν να ξεχωρίζουν τις περιβαλλοντικές αλλαγές

(π.χ. ανομοιόμορφες ή ολισθηρές επιφάνειες), υπογραμ-

μίζει ο Γιώργος Η. Γουδέβενος.    

Επίσης σημαντικός παράγοντας, που μειώνεται με την

έλλειψη κίνησης, είναι η ιδιοδεκτικότητα (συνειδητοποί-

ηση του πού βρίσκονται τα μέρη του σώματος στον

χώρο). Μεγάλο ρόλο παίζουν και τα μειωμένα - λόγω

ηλικίας - αντανακλαστικά (μυϊκή συναρμογή) ως προς

τον χρόνο αντίδρασης για την αντιμετώπιση απρόβλε-

πτων διαταραχών, ενώ η μυϊκή δύναμη είναι σημαντική

για την συγκράτηση του βάρους ενάντια στην βαρύ-

τητα».

Επιπλέον ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να ελέγξει και να

διορθώσει τη στάση του σώματός σας, σε συνδυασμό

και με την βελτίωση της ισορροπίας, επιτυγχάνοντας

τον συντονισμό αυτών των λειτουργιών.

Η χρήση βακτηρίας (μπαστουνιού) μπορεί να προλάβει

πολλές πτώσεις και τραυματισμούς.

Η φυσικοθεραπεία, εξελισσόμενη αλματωδώς μέσα από

εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους, επιτυγχάνει την

πρόληψη, την αποκατάσταση και την επαναφορά των

τραυματολογικών ασθενών, στην αντιμετώπιση των δρα-

στηριοτήτων της καθημερινής ζωής στην εργασία, στην

κοινωνία και στην προσωπική τους ζωή.

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

. . . γ ια την υγειά μας

Μεγάλο το ποσοστό πτώσεων στους ηλικιωμένους!

Μαστογραφία και
τεστ Παπ δωρεάν

στο Δήμο Κρωπίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», που υλοποιεί το Ελ-

ληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την πρόληψη του καρκίνου

του μαστού και του τραχήλου της μήτρας σε Δήμους της

Αττικής, έχουν ξεκινήσει από τις 29 Νοεμβρίου 2017 δω-

ρεάν εξετάσεις (μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ) για τις Δη-

μότισσες Κρωπίας.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξέταση όλων των γυ-

ναικών ηλικίας 25 έως 39 ετών με τεστ Παπανικολάου και

των γυναικών από 40 ετών και άνω επιπροσθέτως με μα-

στογραφία.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην ειδική κινητή μο-

νάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η

οποία θα βρίσκεται σταθμευμένη επί της οδού Καραϊ-

σκάκη, δίπλα από το Δημαρχείο.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν, τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες (9:30 έως 14:00) στο τηλέφωνο

210.6623240 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
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O Αη-Βασίλης στον

ΓΣ Γλυφάδας - Στίβος

Την απογευματινή προπόνηση του Γυμναστικού Συλ-

λόγου Στίβου Γλυφάδας επισκέφθηκε ο Αη-Βασίλης,

στις 6.12.17!

Για άλλη μια χρονιά ο Αγιος Βασίλης, την ημέρα του

Αγίου Νικολάου βρέθηκε κοντά στην Ακαδημία - αγω-

νιστική ομάδα και ΑμεΑ Special Olympics του Συλλό-

γου.

Οι μικροί αθλητές ενθουσιάστηκαν με τα μαγικά του

κόλπα - παιχνίδια - δώρα και του ζήτησαν Ειρήνη,

Υγεία και Ευτυχία για όλα τα παιδιά του κόσμου.

Ο Αγιος Βασίλης υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει

την ευχή τους και δεσμεύθηκε να επισκεφθεί το Γ.Σ.

Γλυφάδας και την επόμενη χρονιά...

Τα 120 χρόνια από την ίδρυσή του γιόρτασε ο ΣΕΓΑΣ

(Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σω-

ματείων) (1.12.17) παρουσία του προέδρου της Δη-

μοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο,  αθλητές του,

καθώς επίσης και φορείς που στάθηκαν όλα αυτά τα

χρόνια αρωγοί σε όλες τις δραστηριότητές του, στη

σκηνή του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασ-

σός (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8), όπου το 1897

πραγματοποιήθηκε το συνέδριο, που καθόρισε την

ύπαρξη της ομοσπονδίας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 11 Σωματεία  που συμ-

μετείχαν στην ίδρυση της ομοσπονδίας και συνεχί-

ζουν να έχουν δραστηριότητα.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης η Ομοσπονδία βράβευσε

παράγοντες του αθλητισμού και της πολιτείας:

Τον Υφ. Αθλητισμού - Το Υπουργείο Παιδείας - την

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή  - την Τοπική Αυτοδι-

οίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού  - τους  αθλητι-

κούς συντάκτες.  

ΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΣΤΟ FACEBOOK

Ξέχασε τους πρώτους παλιούς και
μεγάλους αθλητές!

Βρέθηκα απόψε στην εκδήλωση του ΣΕΓΑΣ για τα 120 χρό-

νια του, εκτός των θετικών της εκδήλωσης, πραγματικά μου

έκανε αρνητική εντύπωση η απουσία αφενός - από το ντο-

κυμανταίρ - ότι ο Μεσσηνιακός ήταν το πρώτο ελληνικό

Αθλητικό Σωματείο (έτος ίδρυσης 1888) και δεν αναφέρ-

θηκε. Και όλα ήταν γύρω από τον Πανελλήνιο και τον Πναι-

ώνιο... και αφτέρου η μη αναφορά σε ονόματα όπως: 

Νίκος Γεωργόπουλος που ήταν παρών σε πολλά πανελλή-

νια ρεκόρ στα 100- και 200 μ. 

Βασίλειος Παπαδημητρίου πρωταθλητής Ευρώπης, ύψος

Σπήλιος Ζαχαρόπουλος πρωταθλητής Ευρώπης, 1500

Νίκος Ρεγκούκος ο πρώτος Ελληνας που κατέβασε τα 50’’

στα 400 μέτρα 

Κώστας Φιλιππίδης παγκόσμιος πρωταθλητής επί κοντό

Λάμπρος Παπακώστας παγκόσμιος πρωταθλητής, ύψος

Νίκη Ξάνθου, Λουίς Τσατούμας και πολλοί άλλοι.

Στράτος Μολυβάς (παρ’ ότι ήταν αντίπαλός μου) πρόεδρο

του ΣΕΓΑΣ από το 1986 έως το 1996.

Πάντως η ιστορία γράφεται στους στίβους... και όχι στις δη-

μόσιες σχέσεις.

Μπάμπης Βακαλόπουλος

Χάθηκε μια σπάνια ευκαιρία...

Μια σπάνια ευκαιρία χάθηκε απόψε το βράδυ στη γιορτή

για τα 120 χρόνια του ΣΕΓΑΣ. Και το λέω αυτό γιατί ήταν

ίσως η μοναδική ευκαιρία να λεχθούν κάποιες αλήθειες

που αποφεύγονται συστηματικά από όλα τα αστικά κόμ-

ματα και τους οπαδούς τους. Κρίμα, και το κακό είναι ότι

πάμε από το κακό στο χειρότερο χωρίς να υπάρχει ίχνος

ελπίδας για κάτι καλύτερο. Αυτό φάνηκε κα από τον

πρόχειρο τρόπο της οργάνωσης, από το βίντεο, και κυ-

ρίως από αυτά που ειπώθηκαν από τους διακεκριμένους

μας πρωταθλητές.

Π.χ. το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ήταν μοναδική ευκαιρία

μια και όλοι σχεδόν είναι καθηγητές Γυμναστικής να θυ-

μίσουν, ότι από το1833 μέχρι σήμερα, καμία κυβέρνηση

δεν έβαλε στο σχολείο τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Μια Ομοσπονδία με το κύρος που θα έπρεπε να έχει ο

ΣΕΓΑΣ δεν θα έπρεπε να έχει λόγο για όλο τον αθλητι-

σμό μια και ο κλασσικός αθλητισμός είναι η μήτρα του

αθλητισμού.

Αυτό που με λύπησε επίσης προσωπικά, ήταν η συμπε-

ριφορά των πρωταθλητών μας... Τί κρίμα για την όμορφη

ιστορία της χώρας μας...

Νίκος Γεωργόπουλος

Πατριωτικός παλμός...

Σωστός, διορατικός, ανιδιοτελής, γιατί έχει νοιώσει

το σωστό πατριωτικό παλμό του ελληνικού φίλαθλου

κοινού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν χιλιάδες λαού,

σαν μια φωνή συνόδευε και παρότρυνε τον Έλληνα

αθλητή στην προσπάθειά του... με την ιαχή ΕΛΛΑΣ,

ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΣ, όπου νόμιζε κανείς ότι ραγίζουν τα

μάρμαρα των κερκίδων του Σταδίου.

Αναφέρομαι στο Νίκο Γεωργόπουλο και σε όλους

τους Έλληνες Πρωταθλητές σαν κι αυτόν... 

Πρέπει όμως κάθε Έλληνας να έχει ζήσει... να έχει

παρακολουθήσει αυτή την υπερβατική συλλογική κα-

τάσταση για να νιώσει την προσπάθεια και το δώσιμο

ψυχής του Έλληνα πρωταθλητή του κλασσικού αθλη-

τισμού, που εκείνη τη στιγμή δεν βάζει πρώτα τον

εαυτό του, αλλά τα εθνικά χρώματα της Πατρίδας

του.

Ελευθέριος Τζιραρκας

σ.σ. Ενας ατέλειωτος κατάλογος δικαίων σχολίων...

120 χρόνια Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών

Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ)

Αναμνηστική με τα 11 Σωματεία που συμμετείχαν στην ίδρυση του
ΣΕΓΑΣ: ΓΣ Αμαρουσίου, ΓΣ Βόλου, Εθνικός ΓΣ, Κερκυραϊκός ΓΣ,
Μεσσηνιακός ΓΣ, ΓΣ Ολυμπία Λεμεσού, ΓΣ Παγκύπρια Λευκωσίας,
Παναχαΐκή ΓΕ, Πανελλήνιος ΓΣ, Πανιώνιος ΓΣΣ, Πειραϊκός Σύν-
δεσμος
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάσαμε ακόμη μία θέση 

στην κατάταξη της UEFA

Η ήττα του Ολυμπιακού από τη Γιουβέντους σε συνδυα-

σμό με το «διπλό» της Βασιλείας στην Πορτογαλία κόν-

τρα στην Μπενφίκα, οδήγησε την Ελλάδα στην 15η θέση

της ειδικής βαθμολογίας της UEFA και τους Ελβετούς να

προσπερνούν τη χώρα μας. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει για τις ελληνικές ομάδες πως

στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου 2018-2019

ο πρωταθλητής θα ξεκινάει από τον 2ο προκριματικό

γύρο, όπως και ο δευτεραθλητής (Champions League). H

κυπελλούχος ομάδα θα ξεκινά στον 3ο προκριματικό του

Europa League και τα άλλα δύο ευρωπαϊκά «εισιτήρια»

θα οδηγούν στον 2ο προκριματικό.

Η χώρα μας κυνηγά πλέον χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις τη

14η θέση που στέλνει τον πρωταθλητή στον 3ο προκρι-

ματικό του C.L. Για να παραμείνει ζωντανό το «όνειρο»

θα πρέπει η ΑΕΚ, αφενός να συνεχίσει την πορεία της

στο Europa League και αφετέρου να πάρει βαθμούς και

στη φάση των «32».

Και αν η Ένωση τα καταφέρει, θα πρέπει οι τσέχικες ομάδες

Σλάβια, Πλζεν και Ζλιν να μην πάρουν άλλους βαθμούς.  

ΕΠΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Πίστη Σκίμπε για πρόκριση στο Euro 2020

Την πίστη του ότι η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα δώσει

το «παρών» στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

του 2020 εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Μίκαελ

Σκίμπε, στην επίσημη παρουσίασή του από την Ποδοσφαι-

ρική Ομοσπονδία με αφορμή την ανανέωση της συνεργα-

σίας τους για άλλα δύο χρόνια. Παρότι η Ελλάδα δεν

κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ του 2018, μετά τον

αποκλεισμό στα μπαράζ από την Κροατία, τόσο στην ΕΠΟ

όσο και στις τάξεις των παικτών ήταν διάχυτη η προτί-

μηση για παραμονή του Σκίμπε στον πάγκο. Από την

πλευρά του ο Γερμανός τεχνικός αποκάλυψε πως είχε κι

άλλες προτάσεις αυτά τα δύο χρόνια που είναι στον ελ-

ληνικό πάγκο, ωστόσο προτίμησε και ο ίδιος να συνεχίσει

στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας και δήλωσε ιδιαίτερα χα-

ρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας με την ελ-

ληνική Ομοσπονδία. Ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα

των κλήσεων των παικτών, επισημαίνοντας ότι το ιδανικό

είναι οι διεθνείς να αγωνίζονται στις ομάδες τους, προ-

κειμένου η Εθνική να διαθέτει επιλογές υψηλού επιπέ-

δου. Πάνω σε αυτό, μάλιστα, επισήμανε και ότι οι ισχυρές

ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος διαθέτουν περισ-

σότερους ξένους από Ελληνες.  

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

...στο κύλισμα της μπάλας

NAYTIKOΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12 - 16673 ΒΟΥΛΑ

ΤΗΛ. 210 8991.193, 8991.189, FAX: 2108991.193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου

Βούλας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5

Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00

στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Ι. Απολογισμός 1.1.2017 έως 31.12.2017

ΙΙ. Προϋπολογισμός 2018

ΙΙΙ. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γεν.

Συνέλευση θα συνέλθει την επόμενη ημέρα, ήτοι το

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον

ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία,

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων

μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του

Ομίλου που είναι ταμειακώς ενήμερα.

Bούλα 1/12/17

To Δ.Σ. του ΝΑΟΒ

Run the Lake στη Λίμνη

Βουλιαγμένης

Για 6η συνεχή χρονιά το Run the Lake «τρέχει» στη

Λίμνη Βουλιαγμένης την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου

στις 9 το πρωί σε συνδιοργάνωση τον ΟΑΠΠΑ του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τη Λίμνη

Βουλιαγμένης και το Σύλλογο Δρομέων Νοτίων

Προαστίων Αττικής «ΕΥΚΛΗΣ».

Με εκκίνηση και  τερματισμό του αγώνα  της Λίμνης

Βουλιαγμένης, το Run the Lake έχει δημιουργήσει

αποκλειστικά για όλους τους συμμετέχοντες -  μι-

κρούς και μεγάλους - τις ειδικές διαδρομές των 2Κ,

5Κ και 10Κ περιμετρικά της θάλασσας, κοντά στη

φύση, αντιμετωπίζοntaw διακυμάνσεις στην κλίση

του εδάφους καθώς και αρκετές στροφές γεγονός

που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν αγώνα

εξίσου ενδιαφέροντα όσο και απαιτητικό. 

Το Run the Lake, δ αποτελεί μια προσπάθεια ανά-

πτυξης και διάδοσης του τρεξίματος ως μέσου

άθλησης, υγιεινού τρόπου ζωής, εκτόνωσης και ψυ-

χαγωγίας. 

Μετά την λήξη του αγώνα, η Λίμνη Βουλιαγμένης

θα προσφέρει σε όλους τους δρομείς την δυνατό-

τητα να κολυμπήσουν δωρεάν στα ιαματικά νερά

της, για χαλάρωση και αποθεραπεία μετά από το

τρέξιμο, ενώ παράλληλα οι ευεργετικές τους ιδιό-

τητες συμβάλλουν στην αίσθηση ανακούφισης και

αποκατάστασης από τραυματισμούς.

Λεπτομέρειες: http://www.runthelake.gr/

Τρεις αντιπεριφερειάρχες

κατά της χρηματοδότησης

των γηπέδων ΠΑΟ και ΑΕΚ
Τη διαφωνία τους με τις δαπάνες του Προϋπολογισμού

που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση γηπέδων ΠΑΕ

(ΑΕΚ, ΠΑΟ) εξέφρασαν τα στελέχη της Διοίκησης Περι-

φέρειας Αττικής, Γιώργος Γαβρίλης, (αντιπεριφερειάρχης

Πειραιώς) Αγγέλικα Σαπουνά (αντιπεριφερειάρχης Έργων

και Υποδομών) Παναγιώτης Αθανασιάδης, (αντιπεριφερει-

άρχης Πληροφορικής) και Δημήτρης Δημάκος, (Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος).

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Καταρχήν, οι δαπάνες του προϋπολογισμού οφείλουν να

έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα και να εξυπηρετούν

το δημόσιο συμφέρον.

Δεύτερον δεν συμφωνούμε οι πόροι της Αυτοδιοίκησης

να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση ιδιωτικών ΠΑΕ,

που όχι μόνο δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των ερασιτε-

χνικών σωματείων, όπως προσχηματικά επικαλούνται,

αλλά μάλλον τα χρησιμοποιούν ως παρένθετα πρόσωπα.

Τρίτον, ως Διοίκηση οφείλουμε να διασφαλίζουμε ενιαίους

κανόνες στο χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό,

που όχι μόνο δε θα προσαρμόζουν τη ζωή των πόλεων στο

σχεδιασμό των γηπέδων αλλά θα υπηρετούν το ακριβώς

αντίθετο».

Τα τέσσερα στελέχη, ψήφισαν στο σύνολο του τον προ-

ϋπολογισμό του 2018 της Περιφέρειας Αττικής, εκφράζον-

τας όμως την αντίθεση τους, σε τέτοια έργα. Μια αντίθεση

την οποία εκφράζουν διαχρονικά από την ανάληψη των

καθηκόντων τους.




