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Δουβλίνο ΙΙΙ: Επιστροφή

προσφύγων!
του Νότη Μαριά Σελίδα 16

Εκδήλωση στο Ωδείο Κερατέας

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

Αρχίζοντας με ένα βιβλίο

Για την Ευρώπη!

Ένα βιβλίο έχει συμπυκνωμένη τη φαιά ουσία 

όλων των εγκεφάλων, όλων των εποχών! 

Κ.Β. (1967)

Οι ναζί (...) πρότειναν το συντονισμό των ευρωπαϊ-
κών οικονομιών ως ενιαίας μονάδας κάτω από γερ-
μανική ηγεσία.

Μαρκ Mazower1

Είπα ν’ αρχίσω το νέο στροβίλισμα

της Γης περί τον Ήλιο, απ’ το σημείο

που εμείς ορίσαμε ως ορόσημο, μ’

ένα βιβλίο.

Το βιβλίο δεν είναι μόνον ένα μέσον

ταξινόμησης και αποθήκευσης γνώ-

σης, γνώμης, γεγονότων και αισθη-

μάτων. Δεν είναι μια «κονσέρβα»

της πνευματικής δημιουργίας ενός

μόνον ανθρώπου – του συγγραφέα.

Είναι «συλλογικό» έργο της ανθρωπότητας, διαχρο-

νικά. Πόσα προηγούμενα βιβλία, πνευματικά δημι-

ουργήματα, διδαγμένη γνώση και προσωπική

εμπειρία, χρειάστηκαν για να καλλιεργήσουν, να εμ-

πλουτίσουν και να μορφώσουν, τον συγκεκριμένο

συγγραφέα και πόσες εμπειρίες και γνώσεις προγε-

νέστερων, για να διαπλάσουν τους «δασκάλους»

του. Έχουμε μια τεράστια γεωμετρική πρόοδο που

χάνεται στα βάθη των αιώνων!...

Όμως το βιβλίο δεν είναι «μόνον» αυτά. Είναι κι ένα

σύμβολο «μαγικό». Είναι η «Αγία Γραφή», (δεν

μπορώ να την φανταστώ ακόμα σε ψηφιακό δίσκο –

CD, DVD κ.λπ.), είναι το «Κοράνιο», για τους Ισλα-

μιστές, είναι οι Βέδες των Ινδουϊστών, το Αβαντάνας

των Βουδιστών, είναι το Τάο-τε-κινγκ (βιβλίο) – δύ-

ναμη του Τάο- για τον Ταοϊσμό, είναι το αθάνατο

παγκόσμιο ποίημα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας

του Ομήρου!

Το βιβλίο είναι το υλικό στοιχείο – η υλική έκφανση

του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού των ανθρώπινων

όντων, του πνεύματος! Γι’ αυτό το θεωρώ ιερό...

Αυτή την πεποίθησή μου προφανώς διοίδε ένας αγα-

πητός μου φίλος, Δήμαρχος και μου χάρισε την πρω-

τοχρονιά, ένα βιβλίο! Τον ευχαριστώ δημόσια.

Δεν το διάβασα, βέβαια, ακόμη, γιατί δεν διαβάζεις,

δεν μελετάς «διαγώνια».             Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Είναι χαρακτηριστικό ενός

εξελιγμένου μυαλού, να φιλο-

ξενεί μια σκέψη έστω και αν

δεν την αποδέχεται.
Αριστοτέλης

Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Eννέα

ασφαλιστικοί

οργανισμοί σε έναν
Σελίδα 6

1oς Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής στα Λύκεια

Κοινόχρηστα ποδήλατα στα 3Β 
Σελίδα 12

Σελίδα 16
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το διερεύνησα όμως αμέσως μόλις το ‘πιασα στα

χέρια μου. Μου δίνεται έτσι η ευκαιρία, περιγράφον-

τάς σας τη σκηνή να σας πω πώς προσεγγίζω ένα βι-

βλίο, όπως φαντάζομαι, πολλοί θα το κάνουν.

Το πρώτο που κοιτάω είναι το αντικείμενο – το θέμα,

αν είναι της προτεραιότητας των ενδιαφερόντων μου·

τίτλος: «Η ασθένεια της Ευρώπης». Μμμ, ενδιαφέ-

ρον!

Το δεύτερο, ο συγγραφέας: Guy Verchfstadt (Γκι Φερ-

χόφστατ) άγνωστός μου· κοιτάζω το βιογραφικό του

(Βέλγος πρωθυπουργός 1999-2008. Από το 2009 Ευ-

ρωβουλευτής, πρόεδρος της Συμμαχίας Φιλελευθέ-

ρων και Δημοκρατών (ALDE) του Ευρωκοινοβουλίου.

Επιφυλακτικότητα!

Το τρίτο που κοιτάζω με ενδιαφέρον, τις σημειώσεις

του οπισθοφύλλου: «... ο G.V. βλέπει τη λύση σε ένα
μεγάλο άλμα προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (...)
προς μία δημοκρατική Ομοσπονδία...»!
Μια ματιά στα Περιεχόμενα (αρκετά ενδιαφέροντα

κεφάλαια) και προσεκτικά, τους προλόγους. Πρώτη

έκδοση στο Άμστερνταμ το 2015 και στην Ελλάδα το

Φεβρουάριο του 2016, από τις εκδόσεις «Παπαδόπου-

λος», (παλιός μου γνώριμος ο Κυριάκος, συνεργάτης

και έντιμος συνδικαλιστής).

Να το πω εξ’ αρχής. Ιδεολογικά είμαστε στις αντίπερα

όχθες με τον συγγραφέα. Ένας επιπλέον λόγος για

να τον μελετήσω ιδιαίτερα. Ο G.V. είναι υπέρμαχος

μιας Ομόσπονδης Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εγώ, αντίθετα, πιστεύω στην ανεξαρτησία των κρα-

τών, σε μια βάση συνεργασίας και φιλίας και σε καμιά

περίπτωση υποταγής των ασθενέστερων στη δύναμη

και την επιρροή των ισχυρών.

Στην Ομόσπονδη Ευρώπη θ’ αποφασίζουν οι 3-4 ισχυ-

ροί “λύκοι”, τί θα φάνε το μεσημέρι και το “αρνάκι” θα

είναι μειοψηφία.

Ο G.V., σε σχέση με την ελληνική κρίση υποστηρίζει

περίπου, ότι και οι υπόλοιποι Βόρειοι. Για όλα φταίνε

οι Έλληνες, οι πελατειακές σχέσεις του πολιτικού συ-

στήματος, κ.λπ. ενώ δεν κάνει κουβέντα για τις ευθύ-

νες της Ευρώπης, των υψηλών επιτοκίων κ.λπ.

Tέλος και όλως παραδόξως, συμπλέει με την παρα-

πλανημένη αριστερά, που θεωρεί ότι για όλα φταίει

η προσκόλληση στην ιδέα του έθνους. «Ο εθνικισμός
γέννησε το ναζισμό και το φασισμό· ο εθνικισμός αι-
ματοκύλησε τον κόσμο σε δύο παγκοσμίους πολέ-
μους» κ.λπ. Κι αφού τα φορτώσουμε όλα στον

εθνικισμό, απαλλάσσουμε τον καπιταλισμό και την

ακόρεστη πλεονεξία του και εξουδετερώνουμε τη

μόνη συνεκτική δύναμη ενός λαού - το έθνος – αφού

το ενοχοποιήσουμε, το καταδικάσουμε και το εκμη-

δενίσουμε με αντιεπιστημονικά «επιχειρήματα» και

ασύστολα ψεύδη, ότι δήθεν «τα έθνη γεννήθηκαν
μετά την πτώση της φεουδαρχίας»!

Είναι τέτοια η σύγχυση στην αριστερά, όσο και στη

δεξιά, περισσότερο σκόπιμα, ώστε είμαι υποχρεωμέ-

νος στο άμεσο προσεχές μέλλον, να ασχοληθώ ξανά

με το θέμα, με ατράνταχτα επιχειρήματα, για να δια-

λύσω το «μαύρο» σκότος με τις «ερυθρογάλαζες»

ανταύγειες!

Ας επανέλθουμε όμως στον Βέλγο πολιτικό G.V. για

τον οποίο γίνεται λόγος.  Εν πολλοίς ο συγγραφέας

έχει δίκηο ως προς το έθνος, κρίνοντας από τη δική

του κρατική οντότητα. Μ’ έναν πληθυσμό σαν της Ελ-

λάδος περίπου, το Βέλγιο έχει μια πληθυσμιακή σύν-

θεση τριεθνή, κατ’ ουσίαν – Γαλλόφωνους

Βαλλώνους, Ολλανδόφωνους Φλαμανδούς και Γερ-

μανόφωνους, ως μειονότητα.

Η ιστορία του Βελγίου είναι ιστορία τρίτων: Ρωμαίων,

Γαλατών, Γερμανών...

Εχει και μια πρόσφατη αποικιακή ιστορία με το Κογκό

- κι αυτό από εκχώρηση. Και στους δύο πολέμους

ήταν από τα πρώτα θύματα της Γερμανικής επιθετικό-

τητας χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, και η οικονομία του

πάει μια χαρά, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση

στο παρόν. Είναι έδρα και της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ και

άλλων διεθνών οργανισμών.

Ο G.V. έχει απόλυτη ταύτιση με τον άλλο «αγαπητό»

μου συγγραφέα, τον R. Cooper, Βρετανό διπλωμάτη,

Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Εξωτερικής πολιτικής

και πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων του Συμβου-

λίου της Ε.Ε.: Τη διάλυση των εθνών, την ομοσπον-

διοποίηση των κρατών, ώστε να καταστούν επαρχίες

της υπό γερμανική ηγεμονία Ε.Ε. και της μετατροπής

τους κατ’ ουσίαν, σε «πρακτορεία» μιας απέραντης

εταιρειοκρατίας! Οι δε πολίτες να μεταλλαχθούν σε

ομογενοποιημένους κατευθυνόμενους πελάτες και

άγρια φορολογούμενους και χειραγωγούμενους φθη-

νούς παραγωγούς.

Οργουελική κατάσταση και δυστυχώς, δεν πρόκειται

να διαψευσθώ, αν οι λαοί δεν αντιδράσουν εγκαίρως

καθοδηγούμενοι από αφυπνισμένες και αποφασισμέ-

νες ηγεσίες.

Τον Γκι Φερχόφστατ θα τον μελετήσω επισταμένως,

γιατί είμαι σίγουρος πως θα μου αποκαλύψει πολλές

πτυχές της «ιδεολογίας» τους ή ορθότερα της συνω-

μοσίας τους. Και δεν αποφεύγω να χρησιμοποιήσω

τον όρο, όσο κι αν τον διακωμωδούν σκοπίμως, γιατί

είναι η πραγματικότητα. Είναι συνωμοσία του χρημα-

τοπιστωτικού και μεγάλου εμπορο-βιομηχανικού κε-

φαλαίου και τους πολιτικο - στρατιωτικού

κατεστημένου! 

Το 2017 να γίνει έτος έγερσης των εθνών και ανά-

στασης των λαών (δεν είναι ευχή· είναι προτροπή)!

―――――――
1. Mark Marower (Ιστορικός, καθηγητής Columbia, U.S.A): ΣΚΟ-

ΤΕΙΝΗ ΗΠΕΙΡΟΣ, τομ. 1ος, σελ. 14, Εκδ. Καθημερινή.

Αρχίζοντας με ένα βιβλίο

Για την Ευρώπη!

Μια παράσταση Ωδή στην Καθημερι-
νότητα Σελ. 5

Πρότασης για αλλαγή πορείας στη
χώρα Σελ. 8

Ο εξωστρακισμός του Πλούτωνα
της Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Από το περίπτερο στη Γερμανία Σελ. 9

Πού δικαιούσαι έκπτωση Σελ. 10

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Aριστοτέλης ή Μοντεσκιέ - Αριστο-
τέλης ή Γκάντι Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Χριστούγεννα 1942: Η πισώπλατη
μαχαιριά της Τουρκίας στους Έλλη-
νες της Πόλης, Λεωνίδα Κουμάκη Σελ. 17

Αυτόνομη θέρμανση και στις πολυ-
κατοικίες μεμονωμένα! Σελ. 19

Ανά μήνα οι ασφαλιστικές εισφορέςΣελ. 19

Tουρνουά βόλεϊ γυναικών Σελ. 22

Διαβάστε ακόμη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής συνεδριάζει

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να

συνεδριάσει την Πέμπτη, 12-1-2017 και ώρα 15:30

στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,

Παπάγου-Χολαργός), με 11 θέματα στην Ημερήσια

Διάταξη.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η πρω-

τοχρονιάτικη βασιλόπιτα.

Αναλυτικά στο: www.ebdomi.com, προσεχή γεγο-

νότα
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Μια όμορφη Συναυλία εξελίχθηκε στο

πρωτοποριακό Δημοτικό Ωδείο Κερα-

τέας, το οποίο είναι στεγασμένο σε ένα

νεοκλασσικό κτήριο - κόσμημα. Το μο-

ναδικό δημοτικό ωδείο σε όλη την Νο-

τιοανατολική Αττική.

Η εκδήλωση περιελάμβανε δρώμενα

από μαθητές και καθηγητές του

Ωδείου.

Οι μαθητές ξεκινούν από πολύ μικρές

ηλικίες δύο και τριών ετών, στα τμή-

ματα μουσικής προπαιδείας, που ήταν

ιδιαίτερα χαριτωμένα.

Στη συναυλία παρουσιάστηκαν δρώ-

μενα από όλα τα τμήματα του Ωδείου

(Μουσική Προπαιδεία, Παιδική Χορω-

δία, Τάξη Πιάνου, Τάξη Κρουστών, Σύ-

νολο Βιολιών και τάξη τραγουδιού).

Ο διευθυντής του Ωδείου Θεμιστοκλής

Μακαντάσης είπε τα πράγματα με το

όνομά τους, τονίζοντας ότι το Ωδείο

της Κερατέας όχι απλά δεν έκλεισε

(όπως κάποιοι ήθελαν), αλλά φέτος

έχει τα περισσότερα παιδιά, που είχε

ποτέ στην ιστορία του.

Μίλησε με μεστή γλώσσα τονίζοντας

ότι: ζούμε δύσκολες στιγμές και θα

πρέπει το Ωδείο, μέσα από τα παιδιά

μας, σαν δάσκαλοι που είμαστε κι εμείς

να προσπαθήσουμε να μπούμε στο

πρόγραμμα “νοιάζομαι και δρω”. Γιατί

μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να διδά-

ξουμε τα παιδιά μας. Εχουν δικαίωμα

σι’ αυτό. Κάθε σπίτι έχει έναν έως δύο

ανέργους. Εχουμε πολλούς ανθρώ-

πους που δεν έχουν να πληρώσουν τα

δίδακτρα και πραγματικά έγινε μεγάλη

προσπάθεια, και με το δήμαρχο, να κα-

λυφθούν τα κενά και σ’ αυτό βοήθησε

και ο χορηγός Θ. Μαρτίνος.

Να παίζει ένα μπουζούκι, μία κιθάρα αλ-

λάζει η ψυχολογία όλης της οικογέ-

νειας. Η μουσική δεν είναι γ’ αυτούς

που έχουν ταλέντο. Δεν υπάρχει τα-

λέντο. Η μουσική είναι για όλο τον

κόσμο. Είναι θέμα ψυχικής υγείας και

των παιδιών και όλων μας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο δή-

μαρχος Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος

χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρ-

θηκε στα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν με τη δυσκαμψία του δημοσίου,

των θεσμών και του ...Επίτροπου.

Ευχαρίστησε το χορηγό Θ. Μαρτίνο

που έδωσε λύση, αλλά και τη γραμμα-

τέα του Ωδείου Πηνελόπη Λουκά, που

δίνει την ψυχή της για το Ωδείο.

Στα τμήματα διδάσκουν οι καθηγητές:

Χριστίνα Γκουντέλια, Γιάννα Χριστογε-

ωργάκη, Γιώργος Ζήκας, Άλκης Κων-

σταντόπουλος, Ασημίνα Σπυροπούλου,

Ηλίας Πουρτσίδης και Ελένη Καπνό-

ριζα.

Εορταστική Συναυλία στο Δημοτικό Ωδείο Κερατέας

Σύνολο βιολιών, τάξη Αλκη Κωνσταντόπουλου. Στην κιθάρα η Μαρία Μπλάντα. Παίζουν: Ειρήνη Κα-
λαχάνη, Ναταλία Χαβδούλα, Μαρία Πρίφτη, Ελένη Δρίτσα, Χρύσλα Κουμούτση, Νεκτάριος Λιαβέρης,
Λαμπρινή Πάσσαρη και στο πιάνο ο Οδυσσέας ΚωνσταντόπουλοςΤάξη τραγουδιού Ελένης Καπνόριζα.

Στο πιάνο η μαθήτρια Ελένη Καρελιώτη με την
καθηγήτρια Γιαννα Χριστογεωργάκη.

Πάνω: Τμήμα μουσικής προπαιδείας, τάξη Χριστίνα Γκουντέλια.

Κάτω: Παιδική χορωδία, στο πιάνο η Χριστίνα Γκουντέλια
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Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 

ώρα 22:00

Η Cooking Brass & TEXNIS παρου-

σιάζουν στη Μουσική Θεατρική

Σκηνή της Αθηναΐδας τo  «SeraBel-

losQuartet» και τους «LOCA-

LATINA» οι οποίοι ενώνουν δυο

υπέροχους μουσικούς κόσμους.

Το σχήμα του Σεραφείμ Μπέλλου

(τύμπανα) αποτελείται από νέους

ταλαντούχους μουσικούς: τον Παν-

τελή Μπενετάτο (πιάνο), τον Γιώργο

Κωστόπουλο (μπάσο) και την ελλη-

νοτζαμαϊκανή Ξένια Ντάνια (φωνή).

Με αγάπη στη traditional και modern-

jazz με επιρροές από bebop, gospel

και soul δημιουργούν διαφορετικές

μουσικές προσεγγίσεις αγαπημέ-

νων jazzstandards. To γκρουπ έχει

λάβει μέρος σε αθηναϊκά φεστιβάλ,

καθώς και liveperformances σε μου-

σικές σκηνές της Αθήνας. Επίσης

είναι το houseband του επιτυχούς

jamsession.

Ο Αλέξης Κώστας  δημιούργησε ένα

fullband σχήμα (LocaLatina) αποτε-

λούμενο από εξαιρετικούς μουσι-

κούς: SeidelBorges(φωνή), Αλέξης

Κώστας (κρουστά- congas),Στέλιος

Γενεράλης (timpales), Ηλίας Αργυ-

ρόπουλος (πιάνο), Γιώργος Ρού-

λος(μπάσο), Διονύσης Κοκόλης

(τρομπέτα), JimΣταρίδας (τρομπόνι),

JulianBernal (σαξόφωνο).

Η LocaLatina είναι μια από τις πιο αυ-

θεντικές τροπικές μπάντες που υπάρ-

χουν στη χώρα μας. Το κίνητρο και η

ιδέα για την δημιουργία του σχήμα-

τος ξεκίνησε από το πάθος των ακου-

σμάτων της λάτιν μουσικής. Salsa,

Bachata, ChaCha, Cumbia, Bolero,

Merengue, Rumba  τα είδη μουσικής

που παρουσιάζουν.  Αξίζει, τέλος,  να

σημειωθεί πως έχουν λάβει μέρος σε

μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017. 

Ώρα προσέλευσης: 22:00

Είσοδος: €10

ΑΘΗΝΑΪΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, Καστοριάς 34-36 

Βοτανικός-ΜουσικήΘεατρική Σκηνή

Κρατήσεις στο: 210-3480080.

SERA BELLOS QUARTET & LOCA LATINA

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ

Είσοδος Ελεύθερη

Tην Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, (ώρες 4.30 έως 8μ.μ) το

Διαλογιστικό Κέντρο Σατυανάντα Παιανίας, πραγματο-

ποιεί “Ανοιχτή ημέρα”, για να γνωρίσετε και να έχετε την

εμπειρία της γιόγκα του Συστήματος Σατυανάντα.

To συστημα Σατυανάντα είναι ένα διεθνώς αναγνωρι-

σμένο ολιστικό σύστημα της γιόγκα, κατάλληλο για

όλους, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους. 

Ο στόχος μίας ολιστικής προσέγγισης είναι να αναπτύξει

όλες τις πλευρές του ανθρώπου: Τη φυσική, τη νοητική,

τη συναισθηματική, την ψυχική και την πνευματική, οδη-

γώντας σε μια πιο αρμονική κατάσταση ύπαρξης.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, επικοινωνή-

στε στο 210-6641545, ώρες: 15:00 – 20:00, ή στο email:

sycp@satyanandayoga.gr

Ενημερώστε για τη συμμετοχή σας.

“Ωραία μου Κυρία” 

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας, θα

παρακολουθήσει την θεατρική παράσταση “Ωραία

μου Κυρία”, την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017.
Πρόκειται για μια αριστουργηματική κομεντί – ένα ρομάν-
τζο με χιούμορ και συναίσθημα που εστιάζει στην προσπά-
θεια ενός διανοούμενου καθηγητή Γλωσσολογίας στο
Λονδίνο του 1912 να μεταμορφώσει μια άξεστη ανθοπώ-
λισσα από το Κόβεντ Γκάρντεν σε μια κυρία της υψηλής

κοινωνίας… 

Θα αναχωρήσουν από τον Αγιο Νεκτάριο με πούλ-

μαν. Τιμή 20 ευρώ σε πολύ καλές θέσεις.

Για συμμετοχή τηλ. 6938209798 & 6937120050

H Καρολίνα Πηλού

Ντεμπούτο στη

Metropolitan Opera

Η Ελληνίδα Mezzo-soprano που ζει στην Νέα Υόρκη

θα κάνει  το ντεμπούτο της στην Μετροπόλιταν

Όπερα της Νέας Υόρκης ερμηνεύοντας  τον ρόλο

της Μπέρτα, στην περίφημη κωμική όπερα του Ροσ-

σίνι,  «Ο Κουρέας της Σεβίλλης». 

Η γνωστή  παραγωγή της ΜΕΤ που θα παρουσιαστεί

στην Ιταλική εκδοχή, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Bart-

lett Sher με τον Peter Mattei στον ρόλο του Φίγκαρο. 

Η Pretty Yende και ο Javier Camarena πρωταγωνι-

στούν στους ρόλους των δυο εραστών, της Ροζίνα

και του Κόμη Αλμαβίβα. Την ορχήστρα θα Διευθύνει

ο Maurizio Benini.
Η Καρολίνα Πηλού κι-

νείται με άνεση από

το κωμικό ως το δρα-

ματικό άκρο της φω-

νητικής της γκάμας,

όπως χαρακτηριστικά

έγραψε ο James Jor-

den στον Observer: «η
Karolina Pilou μια
εκρηκτική κοντράλτο,
αποκάλυψε μια μεγα-
λύτερη-από-τη ζωή
εξεζητημένη αίσθηση

του παραλόγου. Έχει το δώρο του φυσικού κωμικού
και είναι σε θέση να πάει ένα αστείο σχεδόν πάνω από
την κορυφή, χωρίς ποτέ να φθείρει τη σχέση της με
το κοινό. Αυτή είναι μια σημαντική προσωπικότητα που
θα πάει μακριά».

«Η Karolina Pilou είναι μια μεγάλη γυναίκα με μια
φωνή με μεγαλείο, σχεδόν κοντράλτο, που οι ψηλές
νότες δεν την ενοχλούν καθόλου. Η φωνή της είναι
βαθιά, αλλά λεπτή, γεμάτη περίεργα παστέλ χρώματα
που χειρίζεται έξυπνα» όπως γράφει ο John Yohalem.

Η Καρολίνα Πηλού, δηλώνει για την παράσταση: 

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μια τραγουδίστρια
από το να συνεργάζεται μ’ αυτούς τους σημαντικότα-
τους καλλιτέχνες της όπερας. Είναι τιμή για μένα να
τραγουδήσω σε έναν από τους πιο μεγάλους καλλιτε-
χνικούς οργανισμούς του κόσμου, την Μετροπόλιταν
Όπερα της Νέας Υόρκης».

Η Καρολίνα Πηλού γεννήθηκε και μεγάλωσε στην

Αθήνα όπου και ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της.

Μετά την αποφοίτηση της στην Ελλάδα συνέχισε

στο Λονδίνο στην Guildhall School of Music &

Drama. Μετά την αποφοίτηση της, εγκαταστάθηκε

στη Νέα Υόρκη και συνέχισε σπουδές στην Mannes,

New School in New York.

H παραγωγή, σε Μουσική διεύθυνση του Maurizio

Benini θα παρουσιάζεται από τις 9 Ιανουαρίου έως

τις 11 Φεβρουαρίου 2017, στην ΜΕΤ.

“H μπαλαρίνα κι ο μικρός εφευρέτης”

“Τέλειοι Ξένοι”

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την ταινία κινουμένων σχεδίων «H μπαλαρίνα
και ο μικρός εφευρέτης» (μεταγλωτ.) και τη νέα, πολυανα-

μενόμενη ταινία «Τέλειοι Ξένοι», σε σκηνοθεσία Θοδωρή

Αθερίδη,  έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.

«H μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης» (μεταγλωτ.) 

(Ballerina), Προβολή: 5.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Έρικ Σάμερ & Έρικ Ουάριν 

Παρίσι, 1884. Το μόνο που ονειρεύεται η 11χρονη ορφανή
Φελισί είναι να γίνει μπαλαρίνα. Έτσι, φεύγει για να κυνη-
γήσει το μεγάλο της πάθος στο Παρίσι. Μη έχοντας τίποτα
να χάσει, η Φελισί «δανείζεται» την ταυτότητα ενός κακο-
μαθημένου πλουσιόπαιδου και γράφεται στην Σχολή Μπα-
λέτου της Όπερας, όπου γνωρίζει τον χαρισματικό Βίκτορ... 

«Τέλειοι Ξένοι»  

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Θοδωρής Αθερίδης, Σμαρά-

γδα Καρύδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Άλκις Κούρκουλος,

Μάκης Παπαδημητρίου, Ευαγγελία Συριοπούλου, Γιάννος

Περλέγκας, Χριστίνα Βαρώτσου.

Μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές και καλλιτεχνικές
επιτυχίες της Ιταλίας διασκευάζεται από τον Θοδωρή Αθε-
ρίδη και έρχεται στους ελληνικούς κινηματογράφους με
ένα διαλεχτό και λαμπερό καστ ηθοποιών. Το «Τέλειοι
Ξένοι» βάζει… φωτιές σε ερωτικές και φιλικές σχέσεις, κά-
νοντας μια πολύ απλή, εύστοχη αλλά και φοβερά επίκαιρη
ερώτηση:  
Γενική είσοδος: 7 ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 Ευρώ!

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924
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Μονοήμερη εκδρομή 
στην Παναγία Σουμελά

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας,

οργανώνει μονοήμερη εκδρομή στην Τρίπολη, Πα-

ναγία Σουμελά, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6938209798 &

6937120050

Gala  Jérôme Bel

Μια παράσταση-ωδή στη
διαφορετικότητα με 
πρωταγωνιστές ανθρώπους

της διπλανής πόρτας

Τι είναι χορός, αναρωτιέται ο Jérôme Bel, το «κακό παιδί»

της γαλλικής χορευτικής σκηνής που, επιμένοντας στον

παιγνιώδη και διαλεκτικό χαρακτήρα της τέχνης, έρχεται

στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (Λεωφ.  Συγγρού 107-109,

Αθήνα) με το Gala στις 9 και 10 Ιανουαρίου, ώρα 8.30μ.μ.

Στη νέα αυτή παραγωγή, o Ζερόμ Μπελ χρησιμοποιεί την

πιο κοινότοπη θεατρική φόρμα, το γκαλά, για να αναδείξει

ό,τι λιγότερο κοινότοπο: ένα χορό ιδιοσυγκρασιακό, «κοι-

νωνικό», απαλλαγμένο από στερεότυπα και κανόνες έκ-

φρασης. Συγκεντρώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας, τάξης

και κινητικής «ιδιαιτερότητας», μετατρέποντας τη σκηνή

σε κάδρο της κοινωνικής πραγματικότητας. Καθένας από

εμάς μπορεί να συμμετέχει, ως δυνητικός ερμηνευτής της

ίδιας της ταυτότητάς του, αλλά και των συμβάσεων που την

κατασκευάζουν. Το θέατρο προβάλλει ως ιδανική κοινό-

τητα, κατεξοχήν χώρος της ετερότητας και υπεράσπισης

της διαφορετικότητας.

Αφορμή για το έργο Gala αποτέλεσαν κάποια σεμινάρια με

ερασιτέχνες από την ευρύτερη περιοχή του Seine Saint-

Denis. Ο Μπελ αναζητούσε μια ευέλικτη θεατρική φόρμα,

η οποία θα ήταν προσβάσιμη σε ανθρώπους χωρίς χορευ-

τική παιδεία και από την οποία θα προέκυπτε ένα πολυποί-

κιλο κινητικό υλικό. Σκοπός του ήταν η κατάθεση των

ανθρώπων αυτών να είναι όσο το δυνατόν πιο αυθεντική,

ανεπηρέαστη από προϋπάρχοντες κώδικες και στυλ. Στο

Gala –που αναφέρεται ακριβώς σε αυτή τη διάθεση παντρέ-

ματος ετερόκλητων στοιχείων, τα οποία δεν δημιουργούν

μια ενιαία αφηγηματική φόρμα...

Ο Μπελ παροτρύνει τους περφόρμερ να «προσπαθήσουν

ξανά. Να αποτύχουν ξανά. Να αποτύχουν καλύτερα», ώστε

να μετατρέψουν τις όποιες ερμηνευτικές αδυναμίες ή την

όποια έλλειψη δεξιοτήτων σε μια διαφορετική αίσθηση πλα-

στικότητας. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να

«παράγει» κανείς κίνηση, ξεκινώντας από αυτό στο οποίο

«υστερεί». Η παράσταση αποτελεί εγκώμιο «αντι-τεχνο-

γνωσίας», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταλήγει να γίνει

ωδή στη μετριότητα.

Σύλληψη: Jérôme Bel

Πληροφορίες εισιτηρίων

Κανονικό: 7 – 10 – 12 – 15 – 18 €

Μεγάλη Παρέα (10+ άτομα): 7 – 9 – 11 – 13 €

ΑΜΕΑ & Άνεργοι: 5 €, Συνοδός ΑΜΕΑ: 10 €

Ομαδικές κρατήσεις στο 2130178176 και στο

groupsales@sgt.gr

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών-Ίδρυμα Ωνάση

Λεωφόρος Συγγρού 107-109, Αθήνα, +302109005800,

http://www.sgt.gr/, info@sgt.gr

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ   ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού  Εξωραϊ-

στικού  Συλλόγου  Αγίας Μαρίνας,  Δήμου  Κρωπίας,

σας

προσκαλεί

στην  εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας

του Συλλόγου, που θα πραγματοποιηθεί την:  Τετάρτη,

11  Ιανουαρίου  2017 και ώρα  18.00΄΄, στην αίθουσα

του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου στην Αγία Μα-

ρίνα, (Λεωφ. Αγίας Μαρίνας – Κορωπίου 109).

Η παρουσία σας στην  εκδήλωση θα είναι ιδιαίτερη

τιμή για μάς.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

“ΕΡΜΙΤΑΖ ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  11πμ 

Στην πολύ ενδιαφέρουσα περιοδική έκθεση “Ερμιτάζ Πύλη

στην Ιστορία” θα πραγματοποιήσει ξενάγηση η Εναλλα-

κτική Δράση. Θα έχουν την ευκαιρία να δούμε και να θαυ-

μάσουν θησαυρούς ανεκτίμητους από το παγκοσμίου

φήμης μουσείο του Ερμιτάζ που για πρώτη φορά παρου-

σιάζονται στη χώρα μας.  

Την ξενάγηση θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου

Συνάντηση 11πμ μπροστά στο Βυζαντινό Μουσείο, πλη-

σιέστερος σταθμός Μετρό είναι ο Ευαγγελισμός.

Πληροφορίες  μόνο τηλεφωνικά  Νόρα Πολυδούρη

6949138298  9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη 

«Ένας πρίγκιπας που στα-
ματάει ξαφνικά να τρώει
και να μιλάει, φέρνει τους
δυο καλύτερους μάγειρες
του βασιλείου στην αυλή
του αυταρχικού Βασιλιά, με
τη διαταγή να ενώσουν τις
δυνάμεις τους και να ετοι-
μάσουν το ωραιότερο
γεύμα. Η συνεργασία,
όμως, ανάμεσά τους μοι-
άζει αδύνατη... το χάσμα
μεταξύ τους τεράστιο και η
θέση στο παλάτι που περι-
μένει τον νικητή, μια και μο-
ναδική! Μα, τι επιτέλους
τραβάει η όρεξη του πρίγ-
κιπα; Όταν τα πράγματα
φτάνουν στο απροχώρητο,
θα ταξιδέψουν στη Χώρα
των Σκέψεων, όπου οι σκέ-
ψεις όλων (ακόμα και των
ίδιων των παιδιών της πα-
ράστασης!) πετάνε στον

αέρα και ακούγονται δυ-
νατά. Από αυτό το παρά-
ξενο, όμως, και μαγικό
μέρος, κανείς δεν μπορεί
να φύγει αν δεν μάθει
πρώτα… να ακούει!»
Πέρα από τα εκπαιδευτικά

χαρακτηριστικά, από την

παράσταση δεν λείπει το

χιούμορ, η πρωτότυπη μου-

σική, το ζωντανό τραγούδι

και το έξυπνο θεατρικό κεί-

μενο της ομάδας ΚΟΠΕΡ-

ΝΙΚΟΣ, που πάντα γοητεύει

τους μικρούς  και τους με-

γάλους θεατές!  

Διάρκεια: 70 λεπτά χωρίς

διάλειμμα. 

Ηλικίες: 4-10 ετών

Σάββατο 14 Ιανουαρίου

ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό

Κέντρο Κερατέας

Είσοδος Ελεύθερη

«ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ» 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ 

Σεμινάριο «ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΟΥ

ΟΙΝΟΥ» που οργανώνει η “Χρυσή Τομή” και έχει γίνει θε-

σμός τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην Κερατέα, θα υλο-

ποιηθεί φέτος ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέα ύλη,

σε συνεργασία με την «Genius in Gastronomy» του βραβευ-

μένου Sommelier Γιώργου Λούκα.
Εισηγητές του θα είναι οι: Γιώργος Λούκας- Sommelier /Ιδρυτής

της Genius in Gastronomy &  Χρήστος Σιώμος- Sommelier/ Εισηγη-

τής της Genius in Gastronomy

Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Παρασκευή 13 Ια-

νουαρίου, ώρα 19:30 και τα μαθήματα θα συνεχιστούν και

τις 3 επόμενες Παρασκευές (20 & 27/1 και 3/2). Θα διεξαχ-

θεί στην αίθουσα του Συνδέσμου (Λ. Αθηνών-Σουνίου 55,

κεντρ. πλατεία Κερατέας) και θα έχει διάρκεια 10 ώρες.

Το σεμινάριο απευθύνεται και σε συμμετέχοντες προηγού-

μενων κύκλων λόγω της ανανέωσης της  ύλης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6977452498 - 6987555223 –

6984614675. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 12 Ιανουαρίου. 

«Εικαστικές τέχνες και 
Αντίσταση 1950 - 1974»

Μετά τις εκθέσεις «Εικαστικές τέχνες και Αντίσταση 1936
- 1949» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τε-

χνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ) προχώρησε στη δεύτερη φάση της

μελέτης που περιλαμβάνει την περίοδο 1950 μέχρι και το

1974.

Η περίοδος την οποία εξετάζουν τώρα σημαδεύτηκε από

σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν τη ζωή στην μεταπο-

λεμική Ελλάδα. 

Το ΕΕΤΕ απευθύνθηκε σε συλλογές και Μουσεία καθώς

και σε ιδιώτες, για έργα καλλιτεχνών που πια δεν βρίσκον-

ται στη ζωή, καθώς και με ανοικτή πρόσκληση στα μέλη

του –εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις– .

Συμμετέχουν με  έργα  τους 151 καλλιτέχνες

Εγκαίνια Έκθεσης 24 Ιανουαρίου 2017, 7.30 μ.μ.

Θα λειτουργεί από 24 Ιανουαρίου έως 12 Μαρτίου 2017

Ωρες λειτουργίας:     Τρίτη: 10:00 - 21:00,  Τετάρτη - Σάββατο:

10:00 – 19:00,   Κυριακή 10:00 - 16:00   Δευτέρα κλειστά

Μονοήμερη εκδρομή στην

Ευρωστίνη Κορινθίας 

Ο Εξωραϊστικός - πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” οργανώνει μονοήμερη εκδρομή  στην Ευρω-

στίνη Κορινθίας (Ζάχολη), το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου.

Εκεί ο σύλλογος θα κόψει και την πρωτοχρονιάτικη

βασιλόπιτα.

Αναχώρηση 8 το πρωί από την οδό Σωκράτους έναντι

του Στεργίου) στη Βούλα.

10.30 άφιξη στην Ευρωστίνη, επίσκεψη στην Παναγία

Καταφυγιώτισσα και στον ιστορικό ναό του Αγίου Γε-

ωργίου (διατηρητέο μνημείο). 

Περίπατος στο ιστορικό χωριό, στο ρέμα των Μύλων,

στην πλούσια ομορφιά του τοπίου κ.ά.

Τιμή κατ’ άτομο 15 ευρώ.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη Γα-

βριλάκη 6937730962

«Δυο ξεροκέφαλες κουτάλες»
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Συνέντευξη τύπου με αφορμή την έναρξη λειτουρ-

γίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(ΕΦΚΑ) παραχώρησε (Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017), η

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στην συνέντευξη συμμετείχαν η υπουργός Εργασίας

Έφη Αχτσιόγλου, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων Αναστάσιος Πετρόπουλος, η γενική γραμμα-

τέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Στέλλα Βρακά και ο

διοικητής του ΕΦΚΑ Αθανάσιος Μπακαλέξης.

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ)

ξεκίνησε και επίσημα την λειτουργία του την 1η Ια-

νουαρίου 2017.

Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: 

α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γή-

ρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμέ-

νους του ή στα μέλη οικογενείας τους, η

ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας

και μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθέ-

νειας σε χρήμα, εξόδων κηδείας και η υλοποίηση

όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από ει-

δικές διατάξεις.

β) η καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμέ-

νους του και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ 1. 

Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι, με αυτοτελή

λογιστική παρακολούθηση, χωρίς διοικητική ή οικο-

νομική αυτοτέλεια: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β)

κλάδος εφάπαξ παροχών και γ) κλάδος λοιπών παρο-

χών. 

Στον ΕΦΚΑ μεταφέρονται και οι 8.642 εργαζόμενοι

από τους 9 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ενιαίου

Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ,

ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ,

ΕΤΑΤ) με το ενιαίο ταμείο να συμπεριλαμβάνει 4,2

εκατομμύρια ασφαλισμένους και 2,6 εκατομμύρια

συνταξιούχους. Στόχος της σύστασης του ΕΦΚΑ -

όπως ελέχθη- είναι η καταπολέμηση των παθογε-

νειών του παρελθόντος, όπως η γραφειοκρατία, η

πολυνομία και οι ανισότητες, με εργαλεία την θέ-

σπιση ενιαίων, δίκαιων κανόνων για όλους στη βάση

των αρχών της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιο-

σύνης, και την παροχή υπηρεσιών ποιότητας για τους

ασφαλισμένους, μέσω της αξιοποίησης των νέων τε-

χνολογιών και του υψηλά καταρτισμένου εργατικού

δυναμικού.

Μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας είπε, ότι η επί-

θεση που δέχτηκε το συλλογικό εργατικό δίκαιο στα

χρόνια της κρίσης και οδήγησε στην κατάρρευση του

συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων,

αφήνει μεγάλες πληγές στα ασφαλιστικά Ταμεία. «Η
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η οποία
παροξύνθηκε μέσα στην κρίση, χωρίς προφανώς να
αποτελεί δικό της παιδί, υπονομεύει τη δυνατότητα
της κοινωνικής ασφάλισης να έχει τους απαραίτη-
τους πόρους. Ακριβώς, γι’ αυτόν το λόγο, η μάχη που

δίνουμε σήμερα για την επαναφορά των θεσμών του
συλλογικού εργατικού δικαίου, για να σταματήσει η
Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση από το ευρωπαϊκό κοι-
νωνικό μοντέλο, είναι μία μάχη που θα συμβάλει ου-
σιαστικά και στη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης»
συμπλήρωσε η Έφη. Αχτσιόγλου. Παράλληλα, εξέ-

φρασε την άποψη, ότι όσοι χαρακτηρίζουν εμμονή και

ιδεοληψία την ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών

διαπραγματεύσεων, φανερώνουν την πρόθεσή τους

να μην αλλάξει μία από τις βασικές μεταβλητές για

τη δημιουργία των αδυναμιών της κοινωνικής ασφά-

λισης.

Eλεγχος παραβίασης

εργατικής νομοθεσίας

Το δεύτερο πεδίο, το οποίο, σύμφωνα με την

υπουργό Εργασίας, φέρει μεγάλο αποτύπωμα στο

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είναι αυτό της πα-

ραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Όπως σημεί-

ωσε, χρειάζεται μία νέα στρατηγική για την από

κοινού αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλω-

μένης εργασίας. «Η άνοδος των ευέλικτων μορφών
εργασίας πολλές φορές αποκρύπτει παράνομες πρα-
κτικές, που στην πραγματικότητα αναφέρονται σε θέ-
σεις πλήρους απασχόλησης» δήλωσε η υπουργός,

προσθέτοντας ότι ένα σημαντικό εργαλείο που έχει

στα χέρια του το υπουργείο Εργασίας είναι το νέο

πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας (ΣΕΠΕ), το οποίο μέσα από μία βάση δεδο-

μένων που συνεχώς θα διευρύνεται από τους ελέγ-

χους και τη δυνατότητα ανάλυσης μίας σειράς

παραμέτρων, θα εντοπίζει τις επιχειρήσεις που έχουν

αυξημένες πιθανότητες να παραβιάζουν την εργατική

νομοθεσία.

«Σε αυτήν την κατεύθυνση»- τόνισε -«θα κινηθεί συ-
νολικά η προσπάθεια αναβάθμισης των ελεγκτικών
μηχανισμών και οι απαραίτητες νομοθετικές παρεμ-
βάσεις που σχεδιάζονται. Πλέον, τα λεφτά των προ-
στίμων που επιβάλλονται από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς για παραβάσεις της εργατικής νομοθε-
σίας, θα κατευθύνονται προς το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης».

Tηλεφωνικός αριθμός 1555

Για την ενημέρωση των ασφαλισμένων και των συν-

ταξιούχων, ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία ο τηλεφω-

νικός αριθμός 1555, και η ιστοσελίδα

www.efka.gov.gr, η οποία θα εμπλουτίζεται σταδιακά

με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, ώστε οι πολίτες να

έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υπη-

ρεσίες, πληροφορίες και αιτήσεις.

Παράλληλα, τα σημεία εξυπηρέτησης των φορέων θα

συνεχίσουν να λειτουργούν για την ομαλή μετά-

βαση και εξοικείωση των ασφαλισμένων στις σύγ-

χρονες μηχανογραφικές και ηλεκτρονικές

υπηρεσίες, ενώ ιδρύονται σταδιακά τα πρώτα 11

Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης

(ΠΕΚΑ), ώστε να ασκούν εντατικό έλεγχο για την

ανασφάλιστη εργασία.

Με τον ΕΦΚΑ οι ασφαλισμένοι περνάνε στην ηλε-

κτρονική εποχή. Από τις ουρές, την ταλαιπωρία,

την γραφειοκρατία και τις καρτέλες με τα ένσημα,

μπαίνουν στην εποχή της άμεσης πρόσβασης σε

σύγχρονες υπηρεσίες. 

H κοινωνία το αποδέχεται

Στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου, παρουσιάστη-

καν τα βασικά ευρήματα έρευνας που διενήργησε η

εταιρεία Prorata για λογαριασμό του υπουργείου, και

τα οποία επιβεβαιώνουν ότι: 

- στη συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 67%)

ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι τάσσονται υπέρ

ενός ενιαίου ασφαλιστικού συστήματος,

- δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να πληγεί ο δημόσιος

χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης (ποσοστό

76%), 

- είναι δίκαιο και κοινωνικά ωφέλιμο να ισχύουν οι

ίδιοι κανόνες για όλους τους εργαζόμενους (ποσοστό

72%).

Οπως σημείωσε ο υφυπουργός εργασίας Πετρόπου-

λος: «Δεν θα είναι όλα τέλεια από τις πρώτες μέρες.

Θα είναι όμως αμέσως καλύτερα και μέρα με τη μέρα

θα βελτιώνονται ακόμα περισσότερο, μέχρι να φτά-

σουμε εκεί ακριβώς που θέλουμε, στην κοινωνική

ασφάλιση του μέλλοντός μας».

Κεντρικό ρόλο, εκτός από το σάιτ του ΕΦΚΑ, θα έχει

και και το νέο τηλεφωνικό κέντρο 1555.   

Καλώντας στο 1555, με αστική χρέωση από τις 8 το

πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, οι πολίτες μπορούν να

λαμβάνουν ενημέρωση για τα θέματα που τους απα-

σχολούν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου και του

εργοδότη  αποδίδονται από 1-1-2017 στον ΕΦΚΑ.

Όλη η ακίνητη περιουσία των Tαμείων, όπως γενικό-

τερα του Δημοσίου, προβλέπεται από το Mνημόνιο να

μεταφερθεί στο Tαμείο Aποκρατικοποιήσεων.

πηγή: ecoleft.gr

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Eννέα ασφαλιστικοί οργανισμοί σε έναν
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Οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να επεμ-

βαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων, που

αποδίδονται απευθείας εκ του νόμου στις Υπηρεσίες Δό-

μησης Δήμων, σύμφωνα με έγγραφο της ασκούσας καθη-

κόντων Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής, Καλλιόπης Καρδαμίτση.

Το έγγραφο έρχεται ως συνέχεια σχετικών αναφορών από

μηχανικούς-υπαλλήλους Υπηρεσιών Δόμησης, με τελευ-

ταία την από 29.11.2016 Αναφορά-Καταγγελία της Ένωσης

Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτά-

των Σχολών Αττικής (Ε.Μ.Δ.Υ.Α.Δ.Α.Σ.).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1

του Ν. 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,

ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ

Α/249/2011), όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 1 με την παρ. 1

του άρθρου 53 το Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α/174/2013), αρμόδια

όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της

άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των

Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορε-

τικά. Από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και το σύνολο των

διατάξεων του ως άνω Νόμου 4030/2011, συνάγεται ότι η

Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου και ειδικότερα ο

Προϊστάμενος αυτής, είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση

οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τή-

ρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών δόμησης και

ελέγχου κατασκευών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/2010), 1. Ο δήμαρχος προασπίζει

τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου

για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την

ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του

με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσμα-

τικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α) … β) ... γ)…δ) Είναι

προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος

όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που

προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε

είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρ-

χικού ελέγχου. ε) …στ)… ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέ-

πονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του

δήμου….

Όπως ανωτέρω εκτέθηκε, ο προϊστάμενος της πολεοδομι-

κής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την αρμοδιότητά του απ’

ευθείας από το νόμο και ειδικότερα από τις προπαρατεθεί-

σες διατάξεις του Ν.4030/2011 και επομένως, η παράλληλη

ισχύς του ως άνω άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε δημιουρ-

γεί ουσιαστική αρμοδιότητα του δημάρχου, αλλά μόνο δι-

οικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το

προσωπικό της, δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πει-

θαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει

στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

Επισημαίνεται ότι, η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το

Συμβούλιο της Επικρατείας με σχετική του απόφαση.

πηγή: www.epoli.gr

σ.σ. θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι την ακέραιη ευθύνη για

κάθε πολεοδομική “εκτροπή”, έχει πλέον η υπηρεσία δόμη-

σης και δη ο προϊστάμενος.

Ανταγωνιστικότητα στον

κλάδο του ελαιολάδου

Eνημερωτική συνάντηση, Τρίτη 10/1 2017

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Kρωπίας

Ο Δήμος Κρωπίας, μέλος του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδα-

φικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, συμμετέχει

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ARISTOIL που ως στόχο έχει

την "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του

ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτό-

μων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας σχετικά

με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητές του", σύμφωνα

με την με αριθμ. 279/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. Στo πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου προ-

γράμματος και για την καλύτερη ενημέρωση των

ενδιαφερομένων ελαιοκαλλιεργητών, ο Δήμος διοργανώ-

νει ενημερωτική συνάντηση, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου

2017, και ώρα 17.30 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου.

Η ενημέρωση θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ΕΟΕΣ ΕΥ-

ΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ Νικόλαο Κρημνιανιώτη. 

Καλεί τους ελαιοπαραγωγούς που θέλουν να συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα, να προσέλθουν στην προαναφερό-

μενη ενημερωτική συνάντηση.

Επαληθευόμαστε
για τις μισθώσεις

δημοτικών κτιρίων
στα 3Β

Με απόφασή του το Διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ του

Δήμου 3Β (21.12.16), καταγγέλει τη σύμβαση της Δέσποι-

νας Παπαχατζίδου του Κωνσταντίνου μισθώτριας του κυ-

λικείου στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης “Κ. Μπαγλατζής”,

γιατί η μισθώτρια δεν έχει καταβάλει μισθώματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του δημάρχου, ότι οι μισθώσεις

στα ακίνητα του Δήμου είναι εξασφαλισμένες και δεν πρό-

κειται να χαθούν χρήματα, φαίνεται ότι η ιστορία επανα-

λαμβάνεται. 

Και έχει μεγάλη ευθύνη ο δήμαρχος, γιατί η συγκεκριμένη

μίσθωση έχει κριθεί έντονα από τα έδρανα της αντιπολί-

τευσης, αφού η μισθώτρια είναι σύζυγος υποψηφίου συμ-

βούλου στη λίστα του δημάρχου και μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΠΠΑ! 

"Η συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου

ήταν η τελευταία του έτους 2016 για το

Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου. Συνολικά

έγιναν 31 συνεδριάσεις και μία που ανα-

βλήθηκε. Στις δύο τελευταίες συνεδριά-

σεις, ζητήθηκε από Δημοτικούς

Συμβούλους να ενημερωθούν για τις

απουσίες συναδέλφων και ρωτήθηκε το

προεδρείο εάν εφαρμόζει τα προβλεπό-

μενα από τον Νόμο. 

Ο Δημοτικός σύμβουλος και γραμμα-

τέας του Δ.Σ. Ανδρέας Βαλασόπουλος

είχε ετοιμάσει - όπως και τον προηγού-

μενο χρόνο-  έναν συγκεντρωτικό πί-

νακα παρουσιών και απουσιών, με

στοιχεία, τον οποίο παρουσίασε. Ιδιαί-

τερα ενοχλημένος ο δημοτικός σύμβου-

λος Μάκης Βουδούρης για τη

δημοσιοποίηση των παρουσιών των Δη-

μοτικών Συμβούλων έγραψε στο

www.rpn.gr: Ο Γραμματέας του Δημοτι-

κού Συμβουλίου με απαράδεκτο και προ-

κλητικό για άλλη μια φορά τρόπο,

αυτοβούλως δημοσιεύει τις παρουσίες

και απουσίες των μελών του Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ο Γραμμ. του Δημ. Συμβουλίου έχει υπο-

πέσει σε σωρεία λαθών, με πρώτο και

κύριο ότι δεν εξασφάλισε για τις ανακοι-

νώσεις του την υπογραφή του Προ-

έδρου του Δημ. Συμβουλίου Δημήτρη

Μισοκοίλη, του μόνου αρμοδίου για τη

λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος με πολύ ακριβή επιχειρη-

ματολογία ανατρέπει όλο το σκηνικό

που πάει να στήσει ο κ. Βασιλόπουλος,

με χαρακτηρισμούς δίκαιους όπως του

αρμόζουν, διότι κατ’ επανάληψη ο Γραμ-

ματέας έχει προκαλέσει με πράξεις ή

ανακοινώσεις του.

Σε ότι με αφορά, επειδή οι πάντες γνω-

ρίζουν ότι παρίσταμαι σε όλα σχεδόν τα

Δημ. Συμβούλια και μάλιστα με απόψεις

ή προτάσεις οι οποίες έχουν καταγρα-

φεί από τα έγκριτα μέσα που καλύπτουν

τα Δημ. Συμβούλια.

Θα επανέλθω στο πρώτο Δημ. Συμβού-

λιο με το νέο χρόνο και με στοιχεία τα

οποία θα προσκομίσω θα αποδείξω ότι ο

Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου, εκτε-

λεί με λάθος τρόπο τα καθήκοντά του.

Γεράσιμος Βουδούρης

Ο Α. Βαλασόπουλος απαντά:

Αγαπητέ κ. Βουδούρη, τα στοιχεία αυτά,

είναι δημόσια προσβάσιμα ακόμα και

από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης σας θυμίζω ότι

εσείς προσωπικά είσαστε ένας από τους

Δημ.Συμβούλους που ζητήσατε να ενη-

μερωθείτε για τις απουσίες των συνα-

δέλφων σας.

Αυτό που έπραξα φέτος, όπως και πέ-

ρυσι (που παρεμπιπτόντως δεν είχατε

διατυπώσει καμία διαφωνία), είναι να

παραθέσω τα στοιχεία, χωρίς κανένα

προσωπικό σχολιασμό ή υπαινιγμό.

Είναι επομένως το λιγότερο άστοχο να

με κατηγορείτε ότι δημοσιοποίησα τα

στοιχεία αυτά με απαράδεκτο και προ-

κλητικό τρόπο.

Απαράδεκτο και προκλητικό είναι να μη

δημοσιοποιούνται. Απαράδεκτο είναι

επίσης να ενοχλείστε τόσο, όταν κά-

ποιος δημότης, δημοσιογράφος, δημο-

τικός σύμβουλος συγκεντρώσει και

παρουσιάσει τα στοιχεία αυτά.

Επιπλέον, από πότε σε μία χώρα με

ελευθερία λόγου, κάποιος οποιοσδή-

ποτε, πρέπει να εξασφαλίσει την υπο-

γραφή του Προέδρου του ΔΣ για να

ανακοινώσει στοιχεία που είναι δημόσια

προς όλους; Αυτά ανήκαν σε παλαιότε-

ρες εποχές λογοκρισίας.

Τέλος, εάν όντως έχετε διαπιστώσει ότι,

ως Γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου

μας, εκτελώ με λάθος τρόπο τα καθή-

κοντά μου, θα ήθελα να μου το είχατε

επισημάνει, δημόσια ή προσωπικά, προ-

κειμένου να βελτιωθώ, πάντως όχι να το

επικαλείστε σήμερα με αφορμή την ενό-

χλησή σας.

σ.σ.: Άξιον απορίας είναι κατά πόσον

ο Μ. Βουδούρης γνωρίζει ότι οι συνε-

δριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων

είναι ανοιχτές και θα μπορούσε ο

κάθε πολίτης να σημειώνει τις παρου-

σίες - απουσίες των δημοτικών συμ-

βουλίων και να τις δημοσιοποιήσει.

Οι απουσίες των δημοτικών συμβούλων στο Δήμο

Ραφήνας - Πικερμίου έφεραν “επανάσταση”!
Θύελα αντιδράσεων από τον Δήμαρχο και Δημοτ. Συμβού-

λους από τις παρουσίες/απουσίες 2016, που έδωσε στη δη-

μοσιότητα ο Ανδρέας Βασιλόπουλος!

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΙ οι Δήμαρχοι για θέματα δόμησης
Απόλυτα υπεύθυνος ο/η προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης εκάστου Δήμου
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Προσφάτως ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής Γ.

Μουζάλας ανακοίνωσε την καταβολή μετρητών σε

οικογένειες μεταναστών, τόσα όσα και το Ελάχιστο

Εισόδημα Αλληλεγγύης σε Έλληνες πολίτες, δηλαδή

400 ευρώ το μήνα. Το βασικό του επιχείρημα για την

λήψη αυτής της απόφασης είναι για να “βάλει τέλος σε

ουρές μπροστά από φορτηγά οργανώσεων που

μοιράζουν φαγητό και προμήθειες σε πρόσφυγες.”

Με αυτήν του την απόφαση ο Γ. Μουζάλας πρωτίστως

παραδέχεται εμμέσως, πλην σαφώς, ότι το κράτος δεν

λειτουργεί στην Ελλάδα αφού δεν είναι σε θέση να ελέγ-

ξει τις αγνώστου προέλευσης ΜΚΟ που έχουν κατακλύ-

σει την χώρα μας και έχουν αναλάβει εργολαβικά και με

το αζημίωτο την «φιλανθρωπία» έναντι των λαθρομετα-

ναστών.

Ας έλθουμε όμως στην ουσία του θέματος. Αυτή η ξε-

διάντροπη απόφαση του υπουργού θα προσελκύσει κάθε

κακοποιό στοιχείο στην Ελλάδα, από κάθε χώρα του κό-

σμου, γιατί απλούστατα… θα μάθουν ότι στην Ελλάδα

μοιράζουν λεφτά χωρίς να χρειαστεί να εργάζονται…!!

Εκτός από τα καταλύματα, το νερό, το ηλεκτρικό, την πε-

ρίθαλψη κτλ. που τους προσφέρονται δωρεάν, θα έχουν

και το μισθό τους των 400 ευρώ, ίσο με αυτό των Ελλή-

νων ανέργων που όμως πληρώνουν και ηλεκτρικό και

νερό και ενοίκιο και κοινόχρηστα και φόρους! Αλλά και

ίσο με αυτό που λαμβάνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι

Έλληνες με μειωμένο ωράριο!

Δεν μοιράζουμε μόνο λεφτά εδώ στην Ελλάδα, αλλά τα

μοιράζουμε χωρίς έλεγχο. Χωρίς προηγουμένως να

έχουμε ελέγξει την προέλευση, το ποινικό μητρώο, την

κατάσταση υγείας του κάθε μετανάστη που λαθραίως και

παρανόμως εισβάλλει στην ελληνική επικράτεια.

Και επειδή ο πόλεμος τελειώνει στη Συρία και οι γενναίοι

και αληθινοί πατριώτες Σύριοι έμειναν στην χώρα τους

και υπερασπίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή την πα-

τρίδα τους, τώρα ποια θα είναι η επίσημη δικαιολογία για

την δήθεν ανθρωπιστική πολιτική της Ελλάδας να δεχό-

μαστε και να κρατάμε στην Ελλάδα τους λαθρομετανά-

στες; Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι προσφυγικές ροές από

τη Συρία αντιστοιχούσαν μόνο σε σχετικά μικρό ποσοστό

αυτών που έμπαιναν στην Ελλάδα και τώρα κι αυτός ο

αριθμός θα συρρικνωθεί σημαντικά.

Όπως φαίνεται, ένας πρωτάκουστος και ανελέητος

ρατσισμός μαίνεται εναντίον των Ελλήνων.

Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να δουλεύουμε σκληρά και

να καταβάλλουμε αιματηρούς φόρους για να πληρώ-

νουμε τα έξοδα των μεταναστών που δεν εργάζονται,

που δεν θα κάνουν φορολογική δήλωση, που δεν θα πλη-

ρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρου, που θα χρησιμοποιούν τα

σχολεία και τα νοσοκομεία μας δωρεάν και θα προσεύ-

χονται σε τζαμιά που με δικές μας οικονομικές θυσίες θα

έχουν ανεγερθεί.

Και αναρωτιόμαστε.

Γιατί αυτά τα χρήματα δεν δίνονται σε Έλληνες που

πραγματικά τα έχουν ανάγκη; Γιατί δεν δίνονται σε

Έλληνες άστεγους, σε Έλληνες που ζουν χωρίς ρεύμα,

γιατί δεν χρησιμοποιούνται για την επιμόρφωση

μακροχρονίως ανέργων, γιατί δεν δίνονται στις

πολύτεκνες οικογένειες, γιατί δεν προσφέρονται ως

επίδομα σε νέα ζευγάρια με προτροπή να

τεκνοποιήσουν, γιατί δεν δίνονται ως ενίσχυση σε νέους

επιχειρηματίες έως 35 ετών για να αρχίσουν την

επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην Ελλάδα, γιατί

να μην επιδοτήσουμε νέα μεταπτυχιακά στα

πανεπιστήμια στην αγγλική γλώσσα, για να

προσελκύσουμε φοιτητές από το εξωτερικό αλλά και για

να αποτρέψουμε την φυγή των νέων μας, γιατί δεν

μειώνεται η φοροεπιδρομή που έχει υποσκάψει την

υπόσταση της μεσαίας τάξης, γιατί…γιατί…γιατί, τόσα

πολλά γιατί…

Και βεβαίως δεν αντέδρασαν τα κόμματα του λεγόμενου

«συνταγματικού» τόξου. Συμπεριφέρονται ωσάν να μην

άκουσαν την εξωφρενική ανακοίνωση, γιατί απλούστατα

συμμετέχουν στην ταφή της ελληνικής μεσαίας τάξης.

Μόνο μία απάντηση μπορώ να βρω σε μία τέτοια

πολιτική αδιαφορίας από το πολιτικό προσωπικό της

χώρας. Το πολιτικό, καταδυναστευτικό, κομματικό

σύστημα μάς εκδικείται, σαν το γενίτσαρο, που

στρέφεται εναντίον αυτών που το εξέθρεψαν.

Εμείς οι Έλληνες εκθρέψαμε αυτό το τέρας της

κομματοκρατίας και το αφήσαμε να γιγαντωθεί. Εμείς οι

Έλληνες χρόνια τώρα ζητάμε και χαρίζουμε την ψήφο

μας σε αυτούς που χαιδεύουν τα αυτιά μας, ικανοποιούν

τα ρουσφέτια μας και μας δίνουν υποσχέσεις που

εξαρχής γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν.

Και τώρα αυτό το προκλητικό κομματικό σύστημα που

απομύζησε επί χρόνια όλη την ικμάδα της χώρας, κλεί-

νοντας βιομηχανίες, τερματίζοντας παραγωγικές διαδι-

κασίες, στέλνοντας ιδιωτικές επιχειρήσεις σε γειτονικά

κράτη, επιβάλλοντας αβάσταχτους φόρους σε όσες υγι-

είς επιχειρήσεις κατάφεραν να απομείνουν ζωντανές

αλλά και σε όποιον έχει ακόμα την δύναμη να πληρώνει,

χωρίς να παθαίνει ξαφνικό θάνατο και από την άλλη

μεριά, αυξάνοντας υπερβολικά την εκλογική τους πελα-

τεία επιβαρύνοντας αβάσταχτα τον δημόσιο τομέα με συ-

νεχώς νέες προσλήψεις, τώρα αυτό το κομματικό

σύστημα μάς προκαλεί με αυθάδεια. Μάς λέει ότι είμαστε

ένας κακομαθημένος λαός που το μόνο που ξέρει είναι

να φοροδιαφεύγει ενώ αυτοί έχουν την συνταγή για να

μας συμμορφώσουν.

Με τα μέτρα που παίρνουν όμως, σίγουρα η φοροδιαφυγή

θα γίνει πραγματικά τώρα το εθνικό σπορ των Ελλήνων.

Κύριοι βουλευτές, εάν δεν οδηγήσετε τη χώρα στην

πραγματική ανάπτυξη με όσα μέσα μάς απέμειναν και

απαιτώντας από τους εταίρους μας δανειστές να μάς

αφήσουν, επιτέλους, να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη, η

χώρα θα οδηγηθεί στο χάος και κανένας κυβερνήτης,

νέος ή παλιός δεν θα μπορεί να την σώσει.

Πιστεύουμε ότι μόνο μία περίπτωση ελπίδας μπορεί να

υπάρξει μπροστά σε όλο αυτό το αδηφάγο, εθνομηδενι-

στικό κύμα.

Η δημιουργία μία κίνησης, ενός Πατριωτικού Κινήματος,

με το όνομα «Πατριωτική Ένωση» που θα ενώσει όλους

τους Έλληνες, όποιο κόμμα κι άν έχουν υποστηρίξει στο

παρελθόν, σε όποια ιδεολογική απόχρωση κι αν ανήκουν.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι χαρακτηρισμοί δε-

ξιός, αριστερός, μπλε, κόκκινος, πράσινος, δημιουργήθη-

καν για να μας διχάσουν.

Τα τελευταία χρόνια λόγω των επώδυνων μνημονίων και

της αντεθνικής πολιτικής των κυβερνώντων κομμάτων,

έχουν δημιουργηθεί σαν αντίσταση δεκάδες κόμματα έν-

τιμων ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι έντιμοι, πατριώτες Έλλη-

νες πρέπει να ενωθούν κάτω από μία στέγη. Αυτό το

κόμμα δεν θα έχει αρχικά αρχηγό αλλά τοπικούς επικε-

φαλής ανά πόλη, ανά περιφέρεια, ώστε να φτιαχτεί η

μαγιά και να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα ύστερα από εν-

δελεχή και επίπονη ενημέρωση. Σε αυτόν τον καινούριο

σχηματισμό δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι νυν

και πρώην βουλευτές.

Τα πρώτα βασικά σημεία αρχών αυτού του Πατριωτικού

κινήματος είναι τα εξής:

— η ανάγκη διακυβέρνησης της χώρας με πατριωτικό

πρόσημο.

— η ανάγκη πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, ανά-

λογα κάθε φορά με τα συμφέροντα της χώρας.

— η ανάγκη διακυβέρνησης της χώρας με άμεση συμμε-

τοχή των πολιτών, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για όλες τις

σημαντικές αποφάσεις

— η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα

— μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων στο 10% ώστε

να στραφούν επενδυτές στην Ελλάδα και να έρθει πραγ-

ματικά η ανάπτυξη.

— παραγωγή ελληνικών προϊόντων – ενημέρωση για τις

πολιτικές στραγγαλισμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και το αδηφάγο δη-

μόσιο, γραφειοκρατικό τέρας.

— ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας, των οικογε-

νειών που έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά και των νέων

ζευγαριών ώστε να τεκνοποιήσουν.

— πλήρης μηχανογράφηση όλων των δημόσιων υπηρε-

σιών ώστε να εκλείψει παντελώς το ρουσφέτι και να

χάσει τους πελάτες του το κομματικό σύστημα.

— ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη διατήρησης

της εθνικής περιουσίας και τις ολέθριες συνέπειες που

έχει το ξεπούλημά της.

— εκτεταμένη αξιοποίηση νέων μορφών ενέργειας, αι-

ολική και ηλιακή.

— ανακήρυξη της ΑΟΖ.

— υιοθέτηση της εθνικής παιδείας στα σχολεία, εκτετα-

μένα και σε βάθος μαθήματα Ιστορίας, αρχαίων ελληνι-

κών, γλώσσας και ελληνικής παράδοσης (έθιμα, μουσική).

Θεσμοθέτηση λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων.

— διεκδίκηση γερμανικών αποζημιώσεων

— ουσιαστική προσέγγιση της ομογένειας και δημιουργία

υπουργείου Αποδήμων Ελλήνων. Δημιουργία μητρώου

αποδήμων Ελλήνων ώστε να συμμετέχουν στα κοινά.

— δραστικός περιορισμός των προνομίων των Βουλευ-

τών και των συνδικαλιστών. Μείωση του αριθμού των

βουλευτών σε 200.

— περιορισμός των προνομίων των δημοσίων υπαλλή-

λων, ετήσια αξιολόγηση και μετακίνηση σε θέσεις που

είναι κενές ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους. Κατάρ-

γηση της μονιμότητας και άμεση απόλυση εκείνων που

προσελήφθησαν με πλαστά δικαιολογητικά.

Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί οι τελευταίες

κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά τα

αυτονόητα. Μήπως άραγε περιμένουν να ξεπουληθεί

στους ξένους και το τελευταίο ασημικό της χώρας, ώστε

όταν θα αρχίσει η ανάπτυξη, τα οφέλη να τα καρπωθούν

μόνο οι ξένοι;

Το σημαντικό να πιστέψουμε είναι ότι δεν πρέπει να πε-

ριμένουμε τον έναν και μοναδικό ηγέτη που θα έρθει να

μάς σώσει. Εμείς οι πολίτες θα αποτελέσουμε την κρίσιμη

και καθοριστική δύναμη για να πάρουμε τις τύχες της Πα-

τρίδας μας στα χέρια μας. Πρέπει να πιστέψουμε στη δια-

χρονική δύναμη του Ελληνισμού και να φέρουμε στην

επιφάνεια τον καλύτερο εαυτό μας. Όλα αυτά απαιτούν

επίπονες και αιματηρές θυσίες. Ήρθε ο καιρός να ξεχά-

σουμε την αναζήτηση «σωτήρων» και να φροντίσουμε οι

ίδιοι για την σωτηρία μας…

Μαρία Χωριανοπούλου ithesis.gr

* Κάθε πρόταση είναι δεκτή

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Η λαμπρή και μοναδική ελληνική Μυθολογία, αναφέρει

ότι ο Πλούτωνας ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας

και αδελφός του Δία και του Ποσειδώνα. Στη μοιρασιά

της διακυβέρνησης του κόσμου ο Πλούτωνας ανέλαβε

τον κάτω σκοτεινό και παγερό κόσμο του Άδη.

Το 95% των ονομάτων που έχει δώσει η Διεθνής

Αστρονομική Ένωση (ΙΑU), στα ουράνια σώματα του

γνωστού μας Σύμπαντος, στο οποίο ανήκει και ο πλα-

νήτης μας, είναι ΕΛΛΗΝΙΚΑ, παρμένα από την ελλη-

νική Μυθολογία και Ιστορία, αφού οι Έλληνες ήταν οι

θεμελιωτές κάθε σύγχρονης επιστήμης, ενώ σήμερα

είναι οι καθοδηγητές των πάσης μορφής επιστημών!

Ο Αμερικανός αστρονόμος Percical Lowell, παρατήρησε

το 1930, ότι οι πιο μακρινοί πλανήτες από τον ήλιο, δη-

λαδή ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, παρουσίαζαν μια

περίεργη τροχιά, την οποία απέδωσε στην ύπαρξη κά-

ποιου ένατου πλανήτη, τον οποίο ονόμασε Πλούτωνα.

Σ’ εκείνη την περιοχή βρίσκεται η ζώνη του Κάιπερ, η

οποία αποτελείται από πλήθος αστρικών σωμάτων, που

είναι πυρήνες κομητών με διάμετρο μόλις 3 χιλιοστά,

αλλά μέσα από τις παγωμένες μάζες τους εκπέμπουν

κόκκινο χρώμα!

Επίσης υπάρχουν κομήτες και μετεωρίτες μέσα σ’ ένα

σχηματιζόμενο νέφος που ονομάζεται Όορτ.

Οι επιστήμονες ονόμασαν αυτά τα αστρικά σώματα Με-

ταποσειδώνια αντικείμενα ή Κενταύρους.

Οι κομήτες έχουν νεφελώδη όψη και αποτελούνται από

παγωμένα πετρώματα, νερό, μεθάνιο και αμμωνία σε

κατεψυγμένη μορφή και συνήθως έχουν μια γαλάζια

ουρά, ενώ οι μετεωρίτες αποτελούνται από μέταλλα ή

αέρια και αιωρούνται στο διάστημα. Πολλοί μετεωρίτες

έλκονται από την βαρύτητα της Γης και εισερχόμενοι

στην ατμόσφαιρα εκρήγνυνται και πέφτουν στη Γη σαν

πέτρες στο μέγεθος βόλου ή μπάλας. Περίπου 500 με-

τεωρίτες πέφτουν στη Γη κάθε χρόνο, από τους οποί-

ους μόνο πέντε βρίσκουν οι επιστήμονες. Από τους

μετεωρίτες οι επιστήμονες πήραν πληροφορίες για τα

υλικά του σκληρού πυρήνα της Γης, ο οποίος αποτελεί-

ται από σίδηρο και νικέλιο.

Ο Πλούτωνας είναι έξη φορές πιο μικρός από τη Σε-

λήνη, απέχει 4.000.000 μίλια από τον ήλιο και χρειάζε-

ται 268 χρόνια για να σχηματίσει την πιο ελλειπτική

τροχιά γύρω από τον ήλιο! Τα σπλάχνα του πιο μακρι-

νού πλανήτη, που είναι αέριος, αποτελούνται από ρα-

διενεργή θερμότητα και αυτό το φαινόμενο οι

επιστήμονες το ερμηνεύουν με την ύπαρξη ενός υγρού

ωκεανού στο εσωτερικό του.

Ο Πλούτωνας έχει γύρω του πέντε δορυφόρους, που

ο μεγαλύτερος είναι ο Χάροντας με 737 μίλια διάμετρο

και ακολουθούν η Νύχτα, η Ύδρα, η Στύγα και ο Κέρ-

βερος. Οι τροχιές αυτών των δορυφόρων είναι «χορο-

πηδηχτές», λόγω της βαρύτητας που επικρατεί στην

περιοχή που μοιάζει σαν το Παλάτι του Πλούτωνα!

Τον Ιανουάριο του 2006 εκτοξεύτηκε από την ΝΑΣΑ

ένα διαστημικό σκάφος, που είχε το μέγεθος ενός με-

γάλου πιάνου και του έδωσαν το ελληνικό όνομα «Νέοι

Ορίζοντες» (New Horizons) και το οποίο έφτασε στην

περιοχή του Πλούτωνα τον Ιανουάριο του 2014, για να

πάρει πληροφορίες. Έμεινε εκεί τρεις μήνες κι έστειλε

πολύτιμες πληροφορίες για όλη την περιοχή του Πλού-

τωνα. Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη «καρδιά» του

Πλούτωνα, που σχηματίζεται από δύο ψηλά βουνά στο

νότιο μέρος του.

Το 2008 η ΙΑU  ονόμασε όλα τα αστρικά σώματα που

είναι κοντά στον Πλούτωνα, “Πλουτωνίδες”, που ακο-

λουθούν τον πλανήτη στην τροχιά του γύρω από τον

Ήλιο και τα οποία  έχουν στρογγυλό σχήμα από την

επικρατούσα βαρύτητα.

Το 2001 το πλανητάριο Χέιντεν που βρίσκεται στη Βο-

στώνη, έβγαλε αυθαίρετα τον Πλούτωνα από τους

Πλανήτες γιατί ήταν πολύ μικρός! Το 2006 η IAU έδωσε

τον ορισμό για τους πλανήτες και ονόμασε τον Πλού-

τωνα, «πλανήτη νάνο» και τον υποβάθμισε από πλα-

νήτη, κάτι που προκάλεσε πολιτικές διαστάσεις, αφού

η Γερουσία του Ιλινόις κατηγόρησε την ΙΑU  για άδικη

ενέργεια και η Βουλή των Αντιπροσώπων του Νέου Με-

ξικό, απ’ όπου ανακαλύφθηκε ο Πλούτωνας, πέρασε

ψήφισμα που διακηρύττει ότι ο Πλούτωνας θα παραμεί-

νει πλανήτης όσο βρίσκεται στους ουρανός της πολι-

τείας τους!

Το 1969 έπεσε στην Αυστραλία ένας μετεωρίτης, ο

οποίος πιθανολογείται ότι προερχόταν από τη ζώνη

του Κάιπερ (Kuiper Belt) και ο οποίος είχε πέντε αμινο-

ξέα, τα οποία σχημάτιζαν πρωτεΐνες αλλά ήταν όλο τα

αμινοξέα ανενεργά! Από αυτό το γεγονός οι επιστήμο-

νες έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η ΖΩΗ για να δημιουρ-

γηθεί, θέλει κατάλληλες συνθήκες!...

Τώρα ο Πλούτωνας συνεχίζει να γυρίζει γύρω από τον

Ήλιο και να ζει στον αιώνιο παγωμένο κόσμο του, σαν

εξοστρακισμένος Πλανήτης, χωρίς να πτοείται από την

ανθρώπινη ενέργεια της υποβάθμισής του και της έξω-

σής του από την οικογένεια των πλανητών του ηλιακού

μας συστήματος, αφού σαν θεός δεν επηρεάζεται από

ανθρώπινες ενέργειες!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ο εξοστρακισμός του Πλούτωνα!

Με φόρους δεν φέρνεις
ανάπτυξη...

«Είχατε διεφθαρμένες κυβερνήσεις για πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα και σε συνεργασία με την υπό-
λοιπη Ευρώπη δανειστήκατε υπερβολικά και τώρα
σας έχει απομείνει ένα πολύ μεγάλο χρέος και σας
πνίγει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι
να μην πληρώσετε το χρέος. Αυτό συνάφθηκε από
μια διεφθαρμένη διοίκηση και αν αυτό σημαίνει ότι
θα φύγετε από την Ε.Ε., ας φύγετε.
Σας έχουν δεμένους με αλυσίδες στο έδαφος σαν
τον Γκιούλιβερ. Και πρέπει να αποτινάξετε τις αλυ-
σίδες και να πετάξετε με τα δικά σας φτερά». Αυτά

και άλλα πολλά είπε ο διεθνούς φήμης Αμερικανός

οικονομολόγος Arthur Laffer μιλώντας στο insider.gr. 

Μεγάλες και πικρές αλήθειες, που δυστυχώς οι Έλ-

ληνες, όχι μόνο οι πολιτικοί αλλά και ο λαός δεν

έχουν συνειδητοποιήσει. Το είχε πει στις αρχές της

κρίσης, ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, ότι θα μας ζέ-

ψουν σε έναν ζυγό και θα γυρίζουμε γύρω από ένα

μαγκανοπήγαδο αιωνίως... 

Και συνεχίζει ο Arthur Laffer. «Αν ήμουν στη θέση
σας, θα έφευγα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και θα δημιουργούσα μια πλούσια Ελλάδα. Μπορείτε
να φανταστείτε τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα αν την
μετατρέπατε σε έναν φορολογικό παράδεισο όπως
το Χονγκ Κονγκ; Όλος ο κόσμος θα ζήλευε την Ελ-
λάδα. Και μπορείτε να το κάνετε τώρα».

Σημειώνει βέβαια ότι η διαδικασία αυτή δεν θα ήταν

εύκολη, γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. «Θα πρέπει να
αλλάξετε τις δομές και αυτό είναι πολιτικά πολύ δύ-
σκολο. Και θα υπάρξει μια περίοδος μεγάλων ανατα-
ραχών κατά την οποία οι άνθρωποι θα είναι πολύ
δυσαρεστημένοι. … Αν είσαι αλκοολικός θα πρέπει
να περάσεις μια περίοδο απεξάρτησης, η οποία είναι
πολύ δυσάρεστη».
Πηγή: insider.gr

Από το περίπτερο στη Γερμανία

Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί αν καλώς μεταφέρονται

αρμοδιότητες στους ΟΤΑ. Κι αυτό το λέμε γιατί βλέπουμε

ότι γίνεται κατάχρηση ή κακή διαχείριση σε πολλές περι-

πτώσεις.

Μιλάμε για τα περίπτερα που με νόμο από το 2014 πέρασαν

στην αρμοδιότητα των Δήμων (ν. 4257/2014, ΦΕΚ  93  Α ́

14-4-2014) δίνοντας το δικαίωμα στο Δήμο να μετακινήσει

ή να καταργήσει περίπτερα. Ετσι ο Δήμαρχος των 3Β με ει-

σήγησή του μεταθέτει τα περισσότερα περίπτερα του καλ-

λικρατικού Δήμου σε δρόμους με μηδενική κίνηση,

επομένως τα οδηγεί σε κλείσιμο. 

Γι’ αυτό ήδη έχουν κλείσει κάποια περίπτερα και οι ενοικια-

στές τους “πήραν των ομματιών” τους, ψάχνοντας να

βρουν τρόπο να βιοποριστούν.

Ο ένας από το περίπτερο μπροστά στην Παναγίτσα στη

Βούλα, άφησε εδώ την οικογένειά του και έφυγε για τη

Γερμανία, ο άλλος από τη Βάρκιζα μπαινοβγαίνει σε νευρο-

λογικές κλινικές.

Γιατί κύριε δήμαρχε; Μ’ αυτή την κρίση είναι ώρα να βγά-

ζουμε ανθρώπους στην ανεργία; Είναι ένα ερώτημα που κά-

νουν πάρα πολλοί πολίτες, ιδιαίτερα στις γειτονιές που

γνώριζαν τους εργαζόμενους στα περίπτερα.

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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Γνωρίζεις πού 

δικαιούσαι έκπτωση; 
Διάβασε τον αναλυτικό οδηγό με προνόμια και εκ-

πτώσεις για ανέργους για τα έτη 2016-2017.

Ήξερες  ότι μπορείς να χρησιμοποιείς εντελώς δω-

ρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αν έχεις κάρτα

ανεργίας;  

― ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Δωρεάν Απεριόριστη

Χρήση σε όλα τα μέσα ΜΜΜ της Αττικής

― ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Καμία έκπτωση για ανέργους, αλλά 25% έκ-

πτωση για ηλικίες κάτω των 26 ετών

― ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ: 35 ευρώ πή-

γαινε και 55 ευρώ επιστροφή

― ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΝ είσοδος σε μουσεία και αρχαι-

ολογικούς χώρους

― ΕΣΤΙΑΣΗ:  Από 10 έως 20% έκπτωση σε καταστήματα

εστίασης γρήγορου φαγητού.

― PIZZA FAN 50% έκπτωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

― Σε ΙΕΚ ΑΚΜΗ, IΕΚ ΔΟΜΗ, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕ-

ΔΙΟΥ, INFOTECH, ΙΕΚ PRAXIS, IST COLLEGE

Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους, κατόπιν ραντεβού

και ανάλογα την ειδικότητα

― KARIERA SEMINARS  Έκπτωση 15% σε όλους τους κα-

τόχους κάρτας ανεργίας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

― 4W: Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design

― CITY UNITY COLLEGE

20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους

τους ανέργους.

― ALPINE CENTER 20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των

διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην

κατοχή τους κάρτα ανεργίας

― ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κό-

στος εκμάθησης των εφαρμογών της Adobe

― COMPUTER STUDIES Έκπτωση έως 30% για ανέργους

―  CAD STUDIES 20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για

κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

― ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 2 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις

σε παθολόγο, ορθοπεδικό χειρουργό και καρδιολόγο

― ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ 40% έκπτωση σε διαγνωστικές

εξετάσεις και προνομιακές τιμές σε τσεκάπ

― MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ: Έκπτωση 12-30% σε όλες τις τιμές

―ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε. Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνερ-

γους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

WIND: Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις

COSMOTE: Έκπτωση 10% στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες

VODAFONE: Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο

Η ανακοίνωση για την πρώτη ανί-

χνευση βαρυτικών κυμάτων, που

έκαναν οι επιστήμονες των ανιχνευ-

τών LIGO στις ΗΠΑ τον Φεβρουά-

ριο, υπήρξε η επιστημονική

ανακάλυψη της χρονιάς που φεύ-

γει, σύμφωνα με ένα από τα κορυ-

φαία στον κόσμο επιστημονικά

περιοδικά, το «Science».

Τα βαρυτικά κύματα, οι «ρυτιδώ-

σεις» του χωροχρόνου που ταξι-

δεύουν στο σύμπαν από μακρινές

πηγές για να φθάσουν έως τη Γη,

είχαν προβλεφθεί θεωρητικά από

τον Αϊνστάιν πριν από περίπου έναν

αιώνα και η ύπαρξή τους επιβεβαι-

ώθηκε φέτος με μεγάλη καθυστέ-

ρηση. Τα πρώτα βαρυτικά κύματα

που ανιχνεύθηκαν, όπως εκτιμάται,

δημιουργήθηκαν από τη συγχώ-

νευση δύο μεγάλων μαύρων οπών

σε απόσταση 1,3 δισεκατομμυρίων

ετών φωτός.

Η λίστα με τα δέκα σημαντικότερα επι-

τεύγματα του 2016 συμπληρώνουν:

4 Η ανακάλυψη από τους αστρονό-

μους ενός μικρού εξωπλανήτη που

μοιάζει με τη Γη, γύρω από το κον-

τινότερο άστρο, τον Εγγύτατο του

Κενταύρου.

4 Η θριαμβευτική νίκη στη Ν. Κορέα

του υπολογιστή AlphaGo της Deep-

Mind (θυγατρικής της Google) επί

του Νο 2 στον κόσμο παίκτη του

πολύ δύσκολου επιτραπέζιου παι-

γνιδιού Go, δείχνοντας ότι η τε-

χνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και

πιο έξυπνη.

4 Το ξανάνιωμα και η επέκταση της

ζωής τρωκτικών μέσω κυτταρικών

και γενετικών επεμβάσεων, δεί-

χνοντας ότι η γήρανση μπορεί να

αναστραφεί, τουλάχιστον εν μέρει.

4 Η ανακάλυψη ότι (και) οι μεγάλοι

πίθηκοι έχουν μια ικανότητα που

έως τώρα θεωρείτο αποκλειστικά

ανθρώπινο προνόμιο: να «διαβά-

ζουν» το μυαλό των άλλων, κατα-

νοώντας τις επιθυμίες και τις

προθέσεις τους.

4 Η δημιουργία πρωτεϊνών που δεν

υπάρχουν στη φύση, κάτι που ανοί-

γει το δρόμο για την ανάπτυξη

νέων φαρμάκων και νέων υλικών.

4 Η ανάπτυξη από Ιάπωνες επιστήμο-

νες, εμβρύων τρωκτικών από ωάρια

που είχαν δημιουργηθεί στο εργα-

στήριο, δίνοντας νέο νόημα στον

όρο «μωρά του σωλήνα» και ανοί-

γοντας τον δρόμο για την μελλον-

τική δημιουργία ανθρωπίνων

ωαρίων κατά παραγγελία.

4 Η ανακάλυψη, μετά από γενετικές

αναλύσεις, ότι ένα μοναδικό κύμα

μεταναστεύσεων των προγόνων

μας από την Αφρική, πριν περίπου

70.000 χρόνια ήταν αρκετό για να

«κατακτήσει» ο Homo sapiens όλη

σχεδόν τη Γη.

4 Η δημιουργία από τη βρετανική

εταιρεία Oxford Nanopore Technolo-

gies μιας φορητής συσκευής αλλη-

λούχισης του γονιδιώματος, η

οποία επιτρέπει την εύκολη και

γρήγορη ανάγνωση του DNA.

4 Η δημιουργία του πρώτου φακού

από μετα-υλικά, που χρησιμοποιεί

το πλήρες φάσμα του ορατού

φωτός, είναι φθηνός, ελαφρύς και

λεπτός και μπορεί να φέρει επανά-

σταση σε μικροσκόπια και κάμερες.

Επειδή όμως, εκτός από τη γνώμη των

ειδικών, μετράει και η γνώμη του…

λαού, το «Science» ζήτησε από τους

χιλιάδες αναγνώστες του να δώσουν

διαδικτυακά τη δική τους βαθμολογία.

Περίπου 225.000 «ψήφοι» ρίχτηκαν

στην κάλπη και το αποτέλεσμα ήταν

διαφορετικό όσον αφορά την πρώτη

θέση.

Ως σημαντικότερη επιστημονική ανα-

κάλυψη ψηφίστηκε η καλλιέργεια αν-

θρωπίνων εμβρύων στο εργαστήριο

επί σχεδόν δύο εβδομάδες (43%) και

ακολούθησαν η ανίχνευση των βαρυ-

τικών κυμάτων (32%), η φορητή συ-

σκευή ανάγνωσης του DNA (13%), η

νίκη της τεχνητής νοημοσύνης του Al-

phaGo (7%) και η μερική αναστροφή

της γήρανσης (5%).

Aρνητικές για την επιστήμη εξελίξεις,

το «Science»  θεωρεί την καταπίεση

και τις επιλεκτικές διώξεις ακαδημαϊ-

κών, επιστημόνων και ερευνητών στην

Τουρκία από το καθεστώς του Ταγίπ

Ερντογάν, τη διάλυση της «φούσκας»

της αμερικανικής εταιρείας Theranos

της Σίλικον Βάλεϊ που θα έφερνε επα-

νάσταση στις διαγνωστικές εξετάσεις

αίματος με μια νέα συσκευή, αλλά εις

μάτην, καθώς και τις επιδεινούμενες

σχέσεις του ολοένα πιο συντηρητικού

αμερικανικού Κογκρέσου με την επι-

στημονική κοινότητα των ΗΠΑ.

Περιοχές που αναμένεται να τραβή-

ξουν το επιστημονικό ενδιαφέρον το

2017, θεωρούνται η (με πολλά ερωτη-

ματικά) στάση της νέας κυβέρνησης

Τραμπ απέναντι στα επιστημονικά θέ-

ματα, η καλλιέργεια και ανάπτυξη αν-

θρωπίνων εμβρύων στο εργαστήριο,

για πρώτη φορά πάνω από δύο εβδο-

μάδες (οπότε αρχίζουν να σχηματί-

ζονται τα πρώτα όργανα), τα

αποτελέσματα των πρώτων εμβολίων

για τον ιό Ζίκα και η αναζήτηση του -

ακόμη υποθετικού- πλανήτη Εννέα ή

πλανήτη Χ στο ηλιακό μας σύστημα.

πηγή: http://techit.gr

επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τα 10 σημαντικότερα επιτεύγματα του 2016
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση της Ει-

σαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης

Δημητρίου στο υπόμνημα που κατέ-

θεσε η Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορ-

σης (ΟΚΕ), το οποίο αναφέρεται στη

μη εφαρμογή οδηγιών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και των Διεθνών Λογιστι-

κών Χρηματοοικονομικών Προτύπων,

στη συνεχιζόμενη εκποίηση της Δη-

μόσιας Περιουσίας. Με εντολή της η

διερεύνηση αυτού του υπομνήματος

ανατέθηκε στον Εποπτεύοντα την Ει-

σαγγελία Διαφθοράς, Αντιεισαγγελέα

του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Παπαγε-

ωργίου, για τα περαιτέρω. Σχολιάζον-

τας την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος της

ΟΚΕ, Βασίλης Αναστασόπουλος προ-

έβη στην ακόλουθη δήλωση: «Προ-
σφεύγουμε στην εγνωσμένου κύρους
και ήθους Ανώτατη Δικαστική Λει-
τουργό, γνωρίζοντας την ευαισθησία
της και τα άμεσα ανακλαστικά της,
στις υποθέσεις, που άπτονται της προ-
στασίας του Δημοσίου Συμφέροντος».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΟΚΕ, στο

υπόμνημά της, προσκόμισε νέα κρί-

σιμα στοιχεία που αφορούν τις διε-

θνείς πρακτικές που... ακολουθούνται

στην αγοραπωλησία κρατικών ακινή-

των. Βάσει αυτών τα ακίνητα ιδιοκτη-

σίας Ελληνικού Δημοσίου έπρεπε να

ξεκινούν με τιμή ανάλογη με την αν-

τικειμενική τους αξία, πράγμα που θα

εκτόξευε την αρχική τους τιμή, ακόμη

και στο δεκαπλάσιο της τιμής, με την

οποία παραχωρούνται σήμερα. 

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η δια-

δικασία παραχώρησης πρέπει να γίνε-

ται, μέσω ανοικτού και

ανταγωνιστικού πλειστηριασμού, τα-

κτική που εφαρμόζεται στα περισσό-

τερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από τον

Ευάγγελο Γούτο, ο οποίος έχει ασχο-

ληθεί, εκτενώς, με θέματα των αποκρα-

τικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Κατά την

άποψή μας είναι επιβεβλημένο στις

νέες ιδιωτικοποιήσεις, που εξήγγειλε,

πρόσφατα, ο Υφυπουργός Οικονομίας

και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, να

λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα πιο πάνω

και οι διαγωνισμοί να διενεργούνται με

οδηγό την τήρηση των κανόνων, που

διέπουν την Ε.E. Κατόπιν αυτών, ανα-

μένουμε από τους θεσμικούς παράγον-

τες της Πολιτείας να εκτιμήσουν και να

αξιολογήσουν δεόντως τα στοιχεία που

συνέλεξε η ΟΚΕ, ώστε να ενεργοποι-

ηθούν οι διωκτικοί και ελεγκτικοί μηχα-

νισμοί, σύμφωνα με το Νόμο.

Ο.Κ.Ε., ixnilatis100@gmail.com

ΣΥΡΙΑ
Ρωσικές καταγγελίες για «προστα-

σία» των τζιχαντιστών από τις ΗΠΑ

Το ρωσικό αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνετσόφ» συ-

νεχίζει την αποστολή του ανοιχτά των συριακών ακτών...

ΔΑΜΑΣΚΟΣ - ΜΟΣΧΑ - ΑΓΚΥΡΑ.--

«Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ καταστρέφει συ-
στηματικά τις υποδομές της Συρίας και αφήνει ανέγγιχτες
τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον
έλεγχο των τζιχαντιστών του "Ισλαμικού Κράτους", επιτρέ-
ποντάς τους πηγές εσόδων για τη στρατολόγηση νέων μι-
σθοφόρων», κατήγγειλε χτες ο Ρώσος στρατηγός Ιγκόρ

Κονασένκοφ, με την ιδιότητα του εκπροσώπου του ρωσικού

υπουργείου Αμυνας. Η δήλωση του στρατηγού, ανάμεσα

στα άλλα, δεν καταδεικνύει μόνο τις ενδοϊμπεριαλιστικές

κόντρες με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, αλλά και την

επιδίωξη της Μόσχας να ενισχύσει το γεωπολιτικό της προ-

φίλ και την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή, προσπα-

θώντας να εμφανιστεί ως ο «πραγματικός αντίπαλος» των

τζιχαντιστών...

Ο Κονασένκοφ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν τις πε-

ρισσότερες οικονομικές υποδομές της Συρίας, ώστε να

εξασθενίσουν τη συριακή κυβέρνηση, και ότι και εκεί και

«παντού στον κόσμο» εφαρμόζουν «πολιτική καμμένης

γης».

Παράλληλα, Ρώσοι αξιωματούχοι που συμμετέχουν στη

ρωσο-τουρκική επιτροπή τήρησης της «γενικής εκεχειρίας»

που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Δεκέμβρη, διαπί-

στωσαν 12 παραβιάσεις της συμφωνίας, εκ των οποίων οι

πέντε στη Λατάκεια, οι τέσσερις στη Χάμα και στη Δαμα-

σκό. Οι Τούρκοι ωστόσο μέτρησαν 27 παραβιάσεις της συμ-

φωνίας, οι περισσότερες στην επαρχία Ιντλίμπ και στη

Δαμασκό.

Σε κάθε περίπτωση, η Μόσχα ανακοίνωσε πως Ρώσοι αξιω-

ματούχοι θα μεταβούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη

στην Αγκυρα για να εξακριβώσουν την έως τώρα πορεία

εφαρμογής της εκεχειρίας στη Συρία και να συντονίσουν

τις μεταξύ τους ενέργειες...

Νωρίτερα πάντως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-

βλούτ Τσαβούσογλου άσκησε πιέσεις σε Σύρους και Ιρα-

νούς αξιωματούχους για τήρηση της συμφωνίας

εκεχειρίας, εκτιμώντας ότι διακυβεύεται η πραγματοποίηση

των επικείμενων ενδοσυριακών συνομιλιών στην Αστάνα

του Καζακστάν, μετά και από την προχτεσινή ανακοίνωση

12 αντιπολιτευόμενων οργανώσεων ότι θα απόσχουν από

κάθε διαδικασία διαπραγμάτευσης μέχρι να σταματήσουν

οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από τους βομβαρδισμούς,

όπως υποστήριξαν, συριακών και ρωσικών δυνάμεων...

Ενδιαφέρον προκάλεσαν παράλληλα και οι δηλώσεις του

Τούρκου Προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν ότι η υποστηριζόμενη

από τις τουρκικές δυνάμεις επίθεση Σύρων ανταρτών για

την ανακατάληψη της συριακής πόλης Αλ Μπαμπ, που τελεί

υπό τον έλεγχο του «Ισλαμικού Κράτους», θα «ολοκληρω-

θεί σύντομα». Δήλωσε «αποφασισμένος» οι υποστηριζόμε-

νες από την Τουρκία δυνάμεις στη Συρία να προχωρήσουν

στην απομάκρυνση των «τρομοκρατικών» ομάδων και από

άλλες περιοχές της Συρίας, συμπεριλαμβανομένης της

πόλης Μανμπίτζ (που ελέγχεται τους τελευταίους μήνες

από τις κουρδικές δυνάμεις της οργάνωσης ΥPG).

Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε η τηλεφωνική επικοινωνία του

Ερντογάν με τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπ. Ομ-

πάμα, με τον τελευταίο να χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες

προσπάθειες της Τουρκίας «για να εργαστεί μαζί με περι-

φερειακούς παίκτες για τη διευκόλυνση της πανεθνικής κα-

τάπαυσης του πυρός στη Συρία και την επιστροφή στις

πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του συριακού καθε-

στώτος και της αντιπολίτευσης». Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος

υποστηρίζει ότι οι δυο άνδρες διαπίστωσαν «πρόοδο» στην

επιχείρηση του συνασπισμού ενάντια στο «Ισλαμικό Κρά-

τος» σε Συρία και Ιράκ, και συμφώνησαν στην ανάγκη για

συνέχιση και εμβάθυνση του διμερούς συντονισμού.

Νίκος Γεωργόπουλος

Κλειστή η Απόλλωνος 

στη Βουλιαγμένη

Μία νέα καθημερινή ταλαιπωρία. Σήμερα 5/1/2017

είδα στην οδό Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη, νέες το-

ποθετημένες και καλυμένες, πινακίδες κυκλοφορίας.

Απαγορεύουν τη διέλευση σε όσους έρχονται από

Αστέρα, Φοίνικες, Ορφανοτροφείο προς την Κεν-

τρική Λεωφόρο στο ύψος της Ωκεανίδας.

Υποχρεωτικά πρέπει να στρίψεις αριστερά στην οδό

Λητούς για να βγεις στο φανάρι του Αγ. Γεωργίου

για να πας στη Λεωφ. Αθηνάς (αριστερά προς

Αθήνα δεξιά προς Βουλιαγμένη).

Τώρα που είναι χειμώνας έχουμε ησυχία· θα κά-

νουμε τον κύκλο και θα ρομαντζάρουμε...

Από το Μάιο όμως με τους λουόμενους θα γίνει το

μπάλαχο! 

Σε αυτούς που θα έρχονται από την παραλία “Φοίνι-

κες, Αστέρας” θα προστίθενται και οι άλλοι από το

Καβούρι όλοι στο φανάρι του Αγ. Γεωργίου.

Όταν θα αποδειχθεί πόσο λάθος είναι αυτή η από-

φαση θα έχουν λαδωθεί τα γρανάζια της μηχανής:

Μελέτες, Εργολαβίες, Αγορές...

Ανδρέας Κορδώνης

Κάτοικος Βουλιαγμένης

σ.σ. Ο αποκλεισμός θεωρώ ότι γίνεται, γιατί στο

ύψος περίπου του Ναυτικού Ομίλου θα κατασκευα-

στεί φρεάτιο που θα συλλέγει τα λύματα από τη

γύρω περιοχή. Βέβαια ο εργολάβος έπρεπε να έχει

ξεκινήσει από τον Οκτώβριο μήνα για να έχει τελει-

ώσει έως το Μάιο που θα αρχίσει ο κόσμος να κατε-

βαίνει στις παραλίες, αλλά...

Η Λαϊκή Βούλας αγορά χωρίς τουαλέτες!

Αγαπητή ΕΒΔΟΜΗ,

εύχομαι σε όλους τους συνεργάτες Καλή Χρονιά με υγεία.

Σας γράφω καταγανακτισμένη για την κατάσταση που επικρατεί κάθε

Πέμπτη, μετά το τέλος της λαϊκής αγοράς στη Βούλα.

Τα παρτέρια και οι θάμνοι στις εισόδους των σπιτιών μας, είναι γεμάτα

ακαθαρσίες από τους ανθρώπους της λαϊκής. Κι αυτό γιατί μήνες τώρα

δεν τοποθετούνται τουαλέτες για τις ανάγκες τους. Πού θα πάει αυτό

κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Μήπως πρέπει να καλέσουμε το υγειονο-

μικό την Πέμπτη για να δει τα χάλια μας...

Ε.Π. οδός Καραϊσκάκη, Βούλα

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων απέκτησε ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην ανατολή του νέου

χρόνου και ξεκίνησε τη λειτουργία τους με μία επίδειξη

ποδηλατοβόλτας, την  Τρίτη 3 Ιανουαρίου. 

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως εξήγησε ο Δήμαρ-

χος, είναι να προωθήσει τις μετακινήσεις, στον καλλι-

κρατικό δήμο 3Β, χωρίς αυτοκίνητα.  Γι’ αυτό

εγκατέστησε τους πρώτους τρεις σταθμούς κοινοχρή-

στων ποδηλάτων και θα ακολουθήσουν άλλοι τέσσερις.

Οι τρεις πρώτοι είναι: ένας μπροστά στο Δημαρχείο στη

Βούλα, ο δεύτερος μπροστά στο Ασκληπιείο και ο τρίτος

στη Βουλιαγμένη. Οι επόμενοι τέσσερις θα τοποθετη-

θούν στη Βάρκιζα, στη Βάρη και μέσα στον αστικό ιστό

της Βούλας.

Την εκδήλωση πλαισίωσε και ο οργανισμός Make-A-

Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με τη διάθεση «Αγιοβα-

σιλιάτικων σκούφων» έναντι συμβολικού τιμήματος

(5,00€) για όσους το επιθυμούσαν, προσθέτοντας

χρώμα στη βόλτα που ακολούθησε. 

Πριν την έναρξη της ποδηλατοβόλτας, ο δήμαρχος Γρ.

Κωνσταντέλλος σημείωσε ότι «νομίζω ότι η περιοχή
μας διαθέτει την ωραιότερη  εσπλανάδα όπου μπορεί
κάποιος ποδηλάτης να κινηθεί και να ευχαριστηθεί τη
φύση, τη θάλασσα, το πράσινο». 
...«θεωρώ ότι είναι το πρώτο βήμα από πολλές αντίστοι-
χες ενέργειες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την
κινητικότητα του κόσμου έξω και μακριά από μηχανοκί-
νητα μέσα», τόνισε ολοκληρώνοντας.

Στη συνέχεια η εταιρεία που εκπροσωπεί τα ποδήλατα

(Easybike) εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του σταθμού

ποδηλάτων. 

Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων  μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί από συνδρομητές – κατόχους προσωπικής

ηλεκτρονικής κάρτας αλλά και από περιστασιακούς χρή-

στες – κατόχους πιστωτικής κάρτας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του συστήματος

είναι η εγγραφή στην υπηρεσία, συμπληρώνοντας μια

απλή φόρμα, η οποία θα βρίσκεται στο Δημαρχείο και

στα ΚΕΠ του Δήμου, κατά την διάρκεια της πιλοτικής

λειτουργίας των 60 ημερών.

Στην συνέχεια η χρήση του είναι απλή και σύντομη.

Η παραλαβή ενός ποδηλάτου γίνεται με εύκολο και γρή-

γορο τρόπο, ακολουθώντας 3 βήματα:

1. Επιλέγεις το ποδήλατο που επιθυμείς και πιέζεις το

πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά, που βρίσκεται

το ποδήλατο. Με τη διαδικασία αυτή, ενεργοποιείται η

ηλεκτρονική οθόνη που βρίσκεται πάνω στη βάση πρόσ-

δεσης των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

2. Εφόσον είσαι συνδρομητής – κάτοχος προσωπικής

ηλεκτρονικής κάρτας, πλησιάζεις την προσωπική ηλε-

κτρονική κάρτα χρήσης στον “αναγνώστη” ακριβώς

κάτω από την οθόνη.

3. Μόλις αναγνωριστεί η κάρτα, η κλειδαριά ανοίγει και

το κοινόχρηστο ποδήλατο μπορεί να παραληφθεί και να

χρησιμοποιηθεί.

Η επιστροφή ενός κοινόχρηστου ποδηλάτου, γίνεται με

ακόμη πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο:

1. Επιλέγεις μια κενή θέση στις βάσεις πρόσδεσης.

2. Πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην κλειδαριά

της θέσης πρόσδεσης που επέλεξες και τοποθετείς το

ποδήλατο στην κλειδαριά. Η ταυτότητα του κοινόχρη-

στου ποδηλάτου αναγνωρίζεται αυτόματα και η κλειδα-

ριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο.

3. Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο (YES/ΝΑΙ –

NO/ΟΧΙ) δηλώνεις αν το κοινόχρηστο ποδήλατο που

επέστρεψες είναι σε καλή κατάσταση.

Κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας, η χρήση των πο-

δηλάτων θα είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει

μια χρέωση που θα ανέρχεται σε 1€ / ώρα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ποδηλατική βόλτα,

με πρωτοπόρους το δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Παν.

Σωτηρόπουλο, ενώ η αντιδήμρχος Νανά Καραγιάν δεν

γνωρίζει ποδήλατο, οπότε δεν ακολούθησε. Το παρών

έδωσε και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ψαλλίδας.

Η “Μασκότ” της εκδήλωσης ήταν ο τραγουδιστής και κά-

τοικος του Δήμου 3Β  Λευτέρης Πανταζής, γνωστός (Λε

Πα).

Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από το δήμαρχειο της Βούλας,

ανέβηκαν στην κεντρική πλατεία και κατέβηκαν από τον

παραλιακό δρόμο επιστρέφοντας ξανά στο δημαρχείο.

Για οποιαδήποτε βοήθεια στην χρήση του συστήματος

κοινοχρήστων ποδηλάτων μπορείτε να επικοινωνείτε με

το κέντρο υποστήριξης της υπηρεσίας, στο τηλέφωνο

210 3004441.

Αννα Μπουζιάνη

Kοινόχρηστα ποδήλατα απέκτησε ο Δήμος 3Β
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Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο και πανέ-

μορφο ΚΑΠΗ Λαυρίου, σε  εορταστική και

ζεστή ατμόσφαιρα στην ανατολή του νέου

χρόνου, 4/1/2017.

Η πρώτη φάση που αφορούσε τον ισόγειο

χώρο υποδοχής ολοκληρώθηκε το Δεκέμ-

βριο του 2015, ενώ η δεύτερη φάση της

ανακαίνισης του Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου, που

αφορά σε όλα τα μπάνια, στον υπόγειο

χώρο και στον 1ο όροφο ολοκληρώθηκε

μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2016. Το συ-

νολικό κόστος του έργου ανήλθε στις

140.000 €, με την χρηματοδότηση να απο-

τελείται σε ποσοστό 85% από ίδιους πό-

ρους του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος». 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέφαλος» στον

χαιρετισμό-καλωσόρισμα που απηύθυνε

στα μέλη του Κ.Α.Π.Η., χαρακτηριστικά ανέ-

φερε μεταξύ άλλων: «Το κτίριο είναι με-

γάλο, ευρύχωρο και ευάερο, ορθά τοποθε-

τημένο στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να

είναι προσβάσιμο από όλους τους πολίτες.

...Ο αρχικός μας στόχος ήταν το έργο να

υλοποιηθεί πολύ πιο σύντομα, όμως μέσα

στο καλοκαίρι και με αναδρομική ισχύ ψη-

φίστηκε ο Νόμος 4412, ο οποίος άλλαξε τα

δεδομένα στις προμήθειες και τις εργασίες

στο δημόσιο τομέα. Αυτό είχε ως αποτέλε-

σμα, να πρέπει να επαναπροσαρμόσουμε

τον προϋπολογισμό μας και τις διαδικασίες

με τις οποίες είχαμε δουλέψει. Έτσι, βά-

λαμε όλες μας τις δυνάμεις, αγωνιστήκαμε

σε μία άνιση μάχη έναντι στα στενά χρονικά

περιθώρια, προκειμένου να σας παραδώ-

σουμε το κτίριο αυτό πλήρως ανακαινι-

σμένο πριν τελειώσει το 2016. 

…Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Λαυ-

ρεωτικής Δημήτρη Λουκά για τη συνεχή

υποστήριξή του, τις Υπηρεσίες του Δήμου

και ιδιαίτερα την Τεχνική Υπηρεσία, που ερ-

γάστηκαν με ζήλο για να είμαστε συνεπείς

στα χρονικά περιθώρια και όλες τις εργαζό-

μενες του Κ.Α.Π.Η. Λαυρίου». 

Ο Δήμαρχος Δημ. Λουκάς από μεριάς του

απηύθυνε και αυτός ένα σύντομο χαιρετι-

σμό στον οποίο ευχαρίστησε την Πρόεδρο

Δήμητρα Πάλλη, για το έργο που έχει προ-

σφέρει μέχρι σήμερα από τη θέση της και

εν συνεχεία ενημέρωσε τα μέλη του

Κ.Α.Π.Η. σχετικά με την πρόοδο σε διάφορα

ζητήματα της καθημερινότητας που απα-

σχολούν τους δημότες.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν οι Αντιδή-

μαρχοι Π. Τσίκλος. Γ. Αδάμης, Α. Αντωνίου,

ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ.

του Ν.Π. Λ. Μπουκουβάλας, ο Περιφερει-

ακός Σύμβουλος Ζ. Πελέκης και η εκπρόσω-

πος της Ένωσης Κεντρώων Ε. Κεχαγιά. 

Ο Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους νέους φοιτητές
Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Σαρωνικού βράβευσε τους νέους φοιτητές, οι οποίοι πέ-

τυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2016. 

Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εορταστικής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου στα Κα-

λύβια. Περισσότεροι από 140 επιτυχόντες μαθητές σχολείων του Δήμου, με τις οικογέ-

νειές τους, τους συμμαθητές τους,  τους καθηγητές, εκπροσώπους φορέων και μέλη της

τοπικής κοινωνίας ήταν παρόντες στη γιορτή, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπί-

δας, λίγο πριν το ξεκίνημα μιας νέας χρονιάς. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Σαρωνικού, η οποία έπαιξε  χριστουγεν-

νιάτικες μελωδίες, υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Κόλλια. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σα-

ρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης χαιρέτισε την εκδήλωση σημειώνοντας μεταξύ άλλων:  «Με
τη γιορτή αυτή, επιθυμούμε να επιβραβεύσουμε τις πολυετείς προσπάθειες των μαθητών,
των δασκάλων και των καθηγητών που υπηρετούν στα σχολεία μας, αλλά και των γονέων
οι οποίοι στηρίζουν τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά τον αγώνα των παιδιών για την
επίτευξη των στόχων τους». 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού αναφέρθηκε επίσης στις δράσεις της Δημοτικής Αρχής για την

άρτια συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των σχολικών κτιρίων, παρά την έλλειψη

επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ένωση Συλλόγων Γονέων

και Κηδεμόνων του Δήμου Σαρωνικού, τονίζοντας ότι «καταφέρνουμε να ξεπερνάμε τις
δυσκολίες όλοι μαζί, με συνεργασία και με κοινό στόχο, να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για τα παιδιά μας.»
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών επαίνων και αναμνηστικών δώρων

στους επιτυχόντες, από τον Δήμαρχο Σαρωνικού,  τους Αντιδημάρχους και Δημοτικούς

Συμβούλους, την Ένωση Γονέων του Δήμου Σαρωνικού και τους καθηγητές των σχολείων.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής,  Πέτρος Φιλίπ-

που, ο οποίος απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό 

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο ΚΑΠΗ Λαυρίου
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ

(384 - 322)

400 Συγγράμματα (Αλεξανδρινοί)

45 ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΣΤΙΧΟΙ -445.270 σειρές- (Διογένης Λα-

έρτιος)

47 Σωζόμενα έργα με 109 βιβλία και μερικά αποσπά-

σματα από το όλο συγγραφικό του έργο.  

Γράφοντας το όνομα του Αριστοτέλη ως αρκτικόλεξο,

διαπιστώνουμε τα πρωτογράμματα των θεμάτων που

πραγματεύθηκε, όπως: 

Α. ΑΓΑΘΟΝ - ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Ρ. ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ - ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Ι. ΙΔΙΟΦΥΪΑ - ΙΔΑΝΙΣΜΟΣ

Σ. ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο. ΟΡΓΑΝΟΝ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΥΣΙΟΚΡΑΤΙΑ

Τ. ΤΕΛ(Ε)ΟΛΟΓΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Ε. ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ

Λ. ΛΟΓΙΚΗ - ΛΥΚΕΙΟΝ

Η. ΗΘΙΚΗ - ΗΘΙΚΙΣΜΟΣ

Σ. ΣΟΦΙΑ - ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ - ΣΥΝΕΣΙΣ

«’Ερωτηθείς τί γηράσκει ταχύ, “χάρις”, ἔφη. 
Ἐρωτηθείς τί ἐστιν ἐλπίς, “ἐγρηγορότος”, εἶπεν,
“ἐνύπνιον”».
«Τριῶν ἔφη δεῖν παιδείᾳ, Φύσεως, Μαθήσεως,
Ἀσκήσεως».

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ

ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίον Ε, 1, ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣ, 18)

(= Όταν ρωτήθηκε -ο Αριστο-

τέλης- ποιο πράγμα γερνάει

γρήγορα, απάντησε· η Ευ-

γνωμοσύνη. 

Όταν ρωτήθηκε τί είναι η Ελ-

πίδα, είπε: “όνειρο ξύπνιου /

ανήσυχου ανθρώπου”).

σχόλιο: μην επαναπαύεσθε λοιπόν ούτε να αδρανείτε,

πάντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σας, για να μη σας

πιάνουν στον ύπνο.

(= τρία πράγματα είπε, είναι απαραίτητα για να αποκτή-

σει κανείς Μόρφωση· Έμφυτο Ταλέντο, Μελέτη και

Διαρκής εφαρμογή).

«Ἐρωτηθείς πῶς ἄν προκόπτοιεν οἱ µαθηταί,
ἔφη, ἐάν τούς προέχοντας διώκοντες τούς ὑστε-

ροῦντας µή ἀναµένωσι».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίον Ε, 1, ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣ, 20)

(= Όταν ρωτήθηκε πώς μπορούν να προοδεύουν οι μα-

θητές, απάντησε: “αν τρέχουν να προφτάσουν τους

πρώτους και δεν περιμένουν εκείνους που μένουν πίσω

/ καθυστερούν).

Η δυστυχία του να είσαι Άριστος!

σχόλιο: Γι’ αυτό το Υπουργείο Παιδείας κόλλησε στην

Αριστεία την ρετσινιά και θεώρησε την Διάκριση / Υπε-

ροχή ως κουσούρι, για να αναχαιτίσει την προκοπή -

πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών δήθεν για να τους

απαλλάξει από το διαρκές και μόνιμο άγχος της επιτυ-

χίας και τον ελιτισμό. Αγνόησε δηλαδή εντελώς τον πα-

τέρα της ορθολογικής και κριτικής σκέψης, τον

Αριστοτέλη.

«Κάλλιστον ἐφόδιον τῷ γήρᾳ τήν παιδείαν
ἔλεγε».
(Διογένης Λαέρτιος, 3ος μ.Χ. “ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ”, βιβλίον Ε, 1, ΑΡΙ-

ΣΤΟΤΕΛΗΣ, 21)

(= Το ωραιότερο εφόδιο για τα γεράματα, έλεγε, είναι η

μόρφωση).

Όπως είχαμε κλείσει το 2016 (31/12) με αφιερωματικό

άρθρο στον Γίγαντα της Σκέψης, Αριστοτέλη, έτσι εγκαι-

νιάζουμε το νέο φύλλο της 7/1/2017 με την ίδια θεματική,

διότι πιστεύουμε πως αυτό που λείπει σήμερα απ’ τη χώρα

μας είναι η Σύνεση, η Φρόνηση, ο Στοχασμός, ο Ορθολο-

γισμός, η Λογική, η Κριτική, το Μέτρο, έννοιες που τις δια-

τύπωσε, τις διακήρυξε, τις δίδαξε και τις εφάρμοσε

πρώτος ο κορυφαίος διανοητής Αριστοτέλης.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ-ΠΛΑΝΗΣΗ

ΤΗΣ AΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ή ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ;

Στην πανελλαδικώς δημοσκοπική έρευνα “ποιος διατύ-

πωσε την αρχή της διάκρισης των τριών εξουσιών”, οι

περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα σου απαντήσουν ο Γάλλος

διαφωτιστής Μοντεσκιέ. Εκτός αν είναι λίγο “πιο μορ-

φωμένοι” και σου απαντή-

σουν περισπούδαστα ο

Ρουσσό. Ειπώθηκε στη Βουλή

των Ελλήνων από τον πρό-

εδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μη-

τσοτάκη κάνοντας διαφήμιση

για τις σπουδές του στο εξω-

τερικό!

“Το Πνεύμα των νόμων” (1748)

του Μοντεσκιέ, που θεωρείται

λοιπόν ότι καθιέρωσε την διάκριση των 3 εξουσιών στην

Ελλάδα, είναι πλάνη. Διατύπωσε και διακήρυξε πρώτος την

αρχή της διάκρισης των τριών λειτουργιών, ο Μέγιστος Πο-

λιτειολόγος όλων των εποχών, Αριστοτέλης στα “Πολιτικά”

του εικοσιπέντε αιώνες πριν (2400)!

Ο Μοντεσκιέ γράφει στο “Πνεύμα των Νόμων”, μέρος

Β, κεφ. 3, VI: «Σε κάθε κράτος υπάρχουν τριών ειδών
εξουσίες: η Νομοθετική εξουσία, η Εκτελεστική εξουσία
των πραγμάτων που εξαρτώνται από το δίκαιο των αν-
θρώπων και η Δικαστική εξουσία αυτών, που εξαρτώνται
από το αστικό δίκαιο».

Εμείς σας παραθέτουμε αυτούσιο από το πρωτότυπο το

απόσπασμα / παράθεμα από τα “Πολιτικά” του Αριστο-

τέλη, βιβλίο Δ’ κεφ. 14, 1297b, 37-1298a. 1-3, για να εξα-

γάγετε τα δικά σας συμπεράσματα και να μη σας

παραμυθιάζουν “τρώγοντας κουτόχορτο”.

«Ἔστι δή τρία µόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν περί
ὧν δεῖ θεωρεῖν τόν σπουδαῖον νοµοθέτην ἑκάστῃ
τό συµφέρον· ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη τήν πο-
λιτείαν ἔχειν καλῶς, καί τάς πολιτείας ἀλλήλων
διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαστον τούτων. Ἔστι
δέ τῶν τριῶν τούτων ἕν µέν τί τό βουλευόµενον
περί τῶν κοινῶν δεύτερον δέ τό περί τάς ἀρχάς,
τοῦτο δ᾽ἐστί τίνας δεῖ καί τίνων εἶναι κυρίας, καί
ποίαν τινά δεῖ γίγνεσθαι τήν αἵρεσιν αὐτῶν, τρί-
τον δέ τί τό δικάζον».
(= Κάθε πολίτευμα περιλαμβάνει τρία μέρη, σχετικά με τα

οποία ο σπουδαίος νομοθέτης πρέπει να διαστοχάζεται

ποιο είναι το συμφέρον για κάθε ένα από αυτά τα πολι-

τεύματα· εάν αυτά έχουν καλώς κατ’ ανάγκη και το πολί-

τευμα έχει καλώς· και σε όποιο σημείο αυτά διαφέρουν

σε τούτο και τα πολιτεύματα διαφέρουν μεταξύ τους. Και

από τα τρία αυτά μέρη, ένα είναι ποιες αρμοδιότητες έχει

το βουλευόμενο για τα κοινά (νομοθετικό), το δεύτερο

είναι αυτό που αφορά τις αρχές, και αυτό αναφέρεται στο

ποιες πρέπει να είναι αυτές και ποιων πρέπει να άρχουν

και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται η εκλογή τους (εκτε-

λεστικό) και τρίτο ποιες αρμοδιότητες έχει το δικάζον (δι-

καστικό).

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ή ΓΚΑΝΤΙ;

Μια φράση του μεγάλου πολι-

τικού ηγέτη της Ινδίας Μαχά-

τμα Γκάντι (1869 - 1948),

παγκόσμιο σύμβολο και ορό-

σημο του 20ού αιώνα, εμ-

πνευστή της μεθόδου της

παθητικής αντίστασης, χωρίς

χρήση βίας εναντίον των

αποικιοκρατών, καταπιεστών

Βρετανών, είναι από τις “Δέκα

θεμελιώδεις αρχές για να αλλάξουμε τον κόσμο” και

από το “Δεκάλογο της πνευματικής και κοινωνικής προ-

όδου” που του αποδίδεται. Η φράση έχει ως εξής: «Πρέ-
πει να ζούμε σαν να πρόκειται να πεθάνουμε αύριο και
να μελετάμε σαν να πρόκειται να ζήσουμε για πάντα».

H φράση όμως αυτή είναι ανακύκλωση με άλλα λόγια μιας

απάντησης που έδωσε ο Αριστοτέλης στην εποχή του. 

Ερώτηση: «τίνι διαφέρουσιν οἱ πεπαιδευμένοι τῶν
ἀπαιδεύτων»; (σε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τους

αμόρφωτους)

Απάντηση: “ὅσῳ”, εἶπεν, “οἱ ζῶντες τῶν τεθνεώ-
των”»; (όσο οι ζωντανοί από τους πεθαμένους).

Και για κάθε δύσπιστο και οι δύο μιλούν για μορφωμέ-

νους και αμόρφωτους και τους αντιπαραβάλλουν με τη

ζωή και το θάνατο. Εξαγάγετε λοιπόν τα δικά σας συμ-

περάσματα για το ποιος αντέγραψε ποιον.

Ο Γκάντι θεωρήθηκε ο πατέρας της Ινδίας (Μαχάτμα =

μεγαλόψυχος), διότι κατάφερε να διώξει τους Βρετα-

νούς ιμπεριαλιστές με τη μέθοδο της μη βίας. Το αυτό

συνέβη στα τέλη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου οι

Ρωμαίοι απεχώρησαν οικειοθελώς από τη Βρετανία,

διότι αντελήφθησαν πως ξόδευαν περισσότερα χρήματα

για τη συντήρηση των λεγεώνων τους από όσα αποκό-

μιζαν από τους Βρετανούς. Διαπιστώνεται πάλι ανακύ-

κλωση παλαιάς μεθόδου, όπου ο Γκάντι τους πλήρωσε

με το ίδιο νόμισμα, που αυτοί είχαν πληρώσει τους Ρω-

μαίους (περί αυτών θα πραγματευθούμε σε άλλο άρθρο,

“Περί της κυνικής φιλοσοφίας”).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας
――――――――
* Σαρλ Λουί ντε Σεκοντά, Μοντεσκιέ (1689-1755), Γάλλος διαφω-

τιστής.

* Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι (1869-1948), Ινδός πολιτικός ηγέ-

της και επαναστάτης.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Μοντεσκιενισµοῦ*, Γκαντισµοῦ*

καί ὅλων τῶν λοιπῶν Ἀντιγραφέων
παύεσθαι
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Xρήσιμα επαγγέλματα με φιλική εξυπηρέτηση

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Προβληθείτε στις 
σελίδες μας

με μία συνδρομή 
της εφημερίδας!

Πληροφορίες 6937153052

press@ebdomi.com

Τους μαθητές που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση βράβευσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης στην αίθουσα «Ιωνία» την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου.

Οι χθεσινοί μαθητές και πλέον φοιτητές του Δήμου

3Β έφεραν πολύ καλά ποοστά επιτυχίας που άγγιξε

το 90%, με αποτέλεσμα να περάσουν  στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

της χώρας  συνολικά 350 παιδιά με έναν τιμητικό

έπαινο και ένα χρηστικό δώρο.

Κατά την τελετή, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταν-

τέλλος, τόνισε την αξία της Παιδείας για τους νέους

και τη σημασία που πρέπει να δίνει η Πολιτεία, ώστε

να βγαίνουν στην κοινωνία οι νέοι με αρχές, αξίες και

στόχους.

Ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανατολικής Αττικής Στέφανος Καπέλλας, έστειλε

χαιρετισμό στους επιτυχόντες που τον διάβασε ο δι-

ευθυντής του Λυκείου Βουλιαγμένης. 

Τους τιμητικούς επαίνους επέδωσανο Δήμαρχος, η

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λυδία Αργυρο-

πούλου, οι αντιδήμαρχοι Διονύσης Γεωργουλόπου-

λος και Νανά Κάραγιαν, ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Παιδείας Νίκος Βάσης (φωτο) και πολλοί

άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι.

Βραβεύθηκαν επίσης οι καθηγητές των σχολείων από

τον Δήμαρχο, για τη συμβολή τους στην επιτυχία των

μαθητών.

Όλοι ευχήθηκαν στους επιτυχόντες καλή σταδιοδρο-

μία.

Βραβεύσεις επιτυχόντων  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Δήμο 3Β
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Δουβλίνο ΙΙΙ: 

μετεγκαταστάσεις

προσφύγων
Ερωτήματα προς την Ευρω-

βουλή από τον ευρωβουλευτή

Νότη Μαριά*

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συ-

νεχίζει την προκλητική της στάση στο

προσφυγικό-μεταναστευτικό απέναντι

στην Πατρίδα μας.  Έτσι αφού η Μέρκελ κάλεσε τους

απανταχού Σύρους και λοιπούς πρόσφυγες να βρουν

καταφύγιο στη Γερμανία τώρα μπροστά στις επερχόμε-

νες γερμανικές εκλογές αναζητά τρόπους να φορτώσει

τα βάρη και μαζί και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Για

τον λόγο αυτόν προωθεί με διάφορους τρόπους και με-

θοδεύσεις την επιστροφή λόγω δήθεν Δουβλίνου ΙΙΙ

όσων προσφύγων πέρασαν μέσω Ελλάδας στη Γερμα-

νία τα δύο τελευταία χρόνια.

Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) προσπαθεί να

διαβεβαιώσει ότι οι ενδεχόμενες  επιστροφές προσφύ-

γων από Γερμανία σε Ελλάδα δεν θα αφορούν δήθεν

το παρελθόν αλλά μόνο όσους πρόσφυγες περάσουν

παράνομα στη Γερμανία μετά τις 15 Μαρτίου 2016 όταν

και θα επαναληφθούν οι επιστροφές προσφύγων προς

την Ελλάδα. 

Αλλά είναι άραγε έτσι τα πράγματα;

Γιατί από τη συζήτηση πριν δέκα μέρες στην Ευρω-

βουλή κάπως αλλιώς αποδείχθηκε ότι είναι η πραγμα-

τικότητα.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι στη συζήτηση στην

Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο,

την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 ο πολύς  Ζ.Κ.Γιούνκερ

και η Σλοβακική Προεδρία δήλωσαν ικανοποιημένοι

από την έκβαση της κατάστασης του προσφυγικού

στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά απορίας άξιον, πως ο

πρόεδρος της Κομισιόν δεν είναι επαρκώς ενημερωμέ-

νος για την τραγική κατάσταση στην οποία συνεχίζουν

να βρίσκονται τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή,

τουλάχιστον 16.500 πρόσφυγες και παράνομοι μετανά-

στες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα Ελληνικά νησιά, με

τις θέσεις φιλοξενίας εκεί να ανέρχονται μόνο στις

7.500!!! 

η αδράνεια που επιδεικνύουν  τα
κράτη μέλη της ΕΕ και η  Κομισιόν στο
φλέγον αυτό ζήτημα είναι πρωτό-
γνωρη. 

Όπως ανέφερα την ίδια ημέρα στις τρεις διαδοχικές

μου παρεμβάσεις στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η

κατάσταση στα νησιά είναι απελπιστική, με τους παρά-

νομους μετανάστες να καίνε τα hot spots και τους κα-

τοίκους στη Λέσβο, στη Χίο και στη Σάμο να μην

αντέχουν άλλο αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που

βιώνουν καθημερινά. Η ζωή τους έχει μετατραπεί σε μία

συνεχή περιπέτεια, καθώς βίαια περιστατικά σημει-

ώνονται συνεχώς μεταξύ των παράνομων μεταναστών

ενώ αρκετές είναι και οι επιθέσεις κατά των περιουσιών

των κατοίκων των νησιών.  Όλα αυτά επιφέρουν αρνη-

τικές συνέπειες και στην τουριστική ζωή των περιοχών

αυτών, με την φετινή τουριστική περίοδο να καταγράφει

σημαντική μείωση σε σχέση με πέρυσι.

Απευθυνόμενος λοιπόν προς τον κ. Δημήτρη Αβραμό-

πουλο, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα της Ολομέ-

λειας, του επεσήμανα ότι δεν γίνεται να αρχίσουν  με

το Δουβλίνο ΙΙΙ επιστροφές στην Πατρίδα μας όσων

προσφύγων έχουν φύγει μέσω Ελλάδας προς τις

χώρες του σκληρού πυρήνα. Γιατί η λύση δεν βρίσκεται

στις επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα, αλλά στην

μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στις άλλες χώρες της

ΕΕ των χιλιάδων προσφύγων που βρίσκονται εδώ.

Όμως  η αδράνεια που επιδεικνύουν  τα κράτη μέλη

της ΕΕ και η  Κομισιόν στο φλέγον αυτό ζήτημα είναι

πρωτόγνωρη. Οι δεσμεύσεις δεν εφαρμόζονται. Από

τις 66.400 μετεγκαταστάσεις που έχουν συμφωνηθεί να

γίνουν από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της ΕΕ έχουν

γίνει μόνο  5.700!!!. 

Και φυσικά οι επιστροφές στην Ελλάδα βάσει του Δου-

βλίνου ΙΙΙ δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τον

Ελληνικό λαό. Και αυτό πρέπει να το λάβει σοβαρά

υπόψη ο Γιούνκερ και η παρέα του. 

Μάλιστα καθώς η διαδικασία επιστροφών ανήκει στην

αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ,  ρώτησα τον

κ. Αβραμόπουλο αν η Γερμανία δεσμεύεται να μην επι-

στρέψει βάσει του Δουβλίνου ΙΙΙ  όσους πρόσφυγες

έχουν διέλθει από την Ελλάδα το 2015 και το 2016,.

Διότι άλλα μας λέει η Κομισιόν και άλλα ο Γερμανός

Υπουργός Εσωτερικών. Προκειμένου λοιπόν να μην γί-

νουν επιστροφές προσφύγων παρελθόντων ετών θα

πρέπει είτε να αλλάξει η νομοθεσία σε σχέση με το

Δουβλίνο ΙΙΙ και να απαγορευτεί  στη Γερμανία να το

κάνει, είτε να δεσμευτούν η Γερμανία και άλλες χώρες

της ΕΕ ότι δεν θα πράξουν κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής

όμως καμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις δεν

έχει επισυμβεί οπότε ακόμη και αν κανείς δεχθεί τις

δήθεν διαβεβαιώσεις της  Κομισιόν περί μη αναδρομι-

κών επιστροφών προσφύγων δεν υπάρχει καμία δια-

σφάλιση ότι η Γερμανία όντως δεν θα προχωρήσει σε

αυτές τις διαδικασίες.

Επιπλέον, τίθεται και το θέμα για ποιο λόγο η Κομισιόν

απαγορεύει στην κυβέρνηση να μεταφέρει στην ηπει-

ρωτική Ελλάδα αρκετούς από τους 16.500 εγκλωβισμέ-

νους  στα νησιά του Αιγαίου πρόσφυγεςq

Αυτά τα ερωτήματα έθεσα αλλά δυστυχώς δεν έλαβα

ποτέ απάντηση.»

* O Νότης Μαριάς, είναι Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Επι-

κεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Αντιμνημονιακοί Πολίτες &

Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής

Ρομποτικής για μαθητές Λυκείου, διοργα-

νώνει ο WRO Hellas με Στρατηγικό Συνερ-

γάτη την COSMOTE. O διαγωνισμός, με

θέμα «Πράσινη ενέργεια και επιχειρηματι-

κότητα», απευθύνεται αποκλειστικά σε μα-

θητές/τριες Λυκείου και θα ολοκληρωθεί το

Μάρτιο του 2017. 

Στη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών η Di-

alog Semiconductor, πρωτοπόρος εταιρεία

τεχνολογίας, στηρίζει έμπρακτα τον οργα-

νισμό WRO Hellas και την προσπάθεια για

την εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτι-

κής στα σχολεία όλης της χώρας. Συγκεκρι-

μένα, η στήριξη περιλαμβάνει την παροχή

16 κιτ Ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3

σε επιλεγμένα Λύκεια από όλη την χώρα. Ο

εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για να μπο-

ρέσουν τα σχολεία αυτά να συμμετάσχουν

στον διαγωνισμό. Παράλληλα βέβαια, ο

εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται και στην εκ-

παιδευτική διαδικασία.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να

δώσει την ευκαιρία σε μαθητές και σε καθη-

γητές της χώρας να αναπτύξουν το τα-

λέντο, τη φαντασία και τις τεχνολογικές και

επιστημονικές τους δεξιότητες, εφαρμό-

ζοντας και κατασκευάζοντας μια ολοκληρω-

μένη ρομποτική κατασκευή-μοντέλο, η

οποία θα προσομοιώνει το θέμα του διαγω-

νισμού «Πράσινη ενέργεια και επιχειρημα-

τικότητα». Το project της κάθε ομάδας θα

πρέπει να παρουσιάζει ένα ρομποτικό σύ-

στημα/αυτοματισμό, το οποίο λειτουργεί

καταναλώνοντας ενέργεια από Ανανεώσι-

μες Πηγές ενέργειας ή βοηθά στην παρα-

γωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι ομά-

δες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον ουσια-

στικό λόγο για τον οποίο το project είναι

σημαντικό, καθώς και να είναι ξεκάθαρα τα

σημεία καινοτομίας του.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνι-

σμό Λυκείου θα είναι ανοικτές έως και τις

28 Φεβρουαρίου 2017. Περισσότερες πλη-

ροφορίες για το διαγωνισμό στο site του

WRO Hellas, http://wrohellas.gr/

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής &

Επιστήμης με διακριτικό τίτλο WRO Hellas

είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

με κύριο σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών

των φυσικών επιστημών και των ΤΠΕ και ιδι-

αίτερα μεθόδων και εφαρμογών αυτοματι-

σμών και ρομποτικής στην εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός διοργανώ-

νει κάθε χρόνο τρεις Πανελλήνιους Διαγω-

νισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έναν

για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Οι διαγωνι-

σμοί τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Παιδείας και των Περιφερειών Εκπαίδευ-

σης.

Αποκορύφωμα των δράσεων αποτελεί η

προετοιμασία και η αποστολή εθνικών μα-

θητικών ομάδων στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευ-

τικής Ρομποτικής (World Robot Olympiad),

μία παγκόσμια εκδήλωση για την επιστήμη,

την τεχνολογία και την εκπαίδευση. 

Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, σύμ-

φωνα με υπουργική απόφαση του 2016, οι

Ολυμπιονίκες της World Robot Olympiad

(κατηγορίες Λυκείου) εγγράφονται σε συ-

ναφή πανεπιστημιακή σχολή χωρίς εξετά-

σεις.

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Λυκείου
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Η μελέτη και η πλήρης γνώση των ιστορικών γεγονότων

που σημάδεψαν και σημαδεύουν την σύγχρονη πορεία

Ελλάδας και Τουρκίας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτε-

λεί κήρυγμα μίσους προς την απέναντι όχθη του Αι-

γαίου.  

M’ αυτό το σκεπτικό δημοσιεύουμε κι εμείς τα παρακάτω

ιστορικά γεγονότα. Γιατί η γνώση είναι δύναμη.

Τουρκία:

Ιούνιο του 1941 υπογράφει «σύμφωνο φιλίας» με τη ναζιστική

Γερμανία.

Ιούνιο του 1942 υπογράφει εμπορική συμφωνία για την τρο-

φοδοσία των ναζιστικών δυνάμεων

Κηρύξε τον πόλεμο στην Γερμανία, μόλις η ήττα των Γερμα-

νών κατέστη βέβαιη,  (23 Φεβρουαρίου 1945)!!

Η Ελλάδα γονατισμένη κάτω από τη ναζιστική Κατοχή βιώνει

τον χειρότερο λιμό από την εποχή της Αρχαιότητας, με χιλιά-

δες νεκρούς από πείνα στα περισσότερα μεγάλα αστικά κέν-

τρα. Η Τουρκία από τον Ιούνιο του 1941 είχε υπογράψει

«σύμφωνο φιλίας» με τη ναζιστική Γερμανία, και ένα χρόνο

αργότερα (Ιούνιος 1942) εμπορική συμφωνία για την τροφο-

δοσία των ναζιστικών δυνάμεων με τα απαραίτητα για την κα-

τασκευή όπλων μέταλλα (ιδίως χρώμιο).* 

Όσοι παρακολουθούν διαχρονικά την πορεία της Τουρκίας από

το κίνημα των Νεότουρκων (1908) μέχρι σήμερα, θεωρούν πως

όλες ανεξαιρέτως οι διαχρονικές, αποφασιστικές ενέργειες

της Τουρκίας διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα κοινά χαρακτηρι-

στικά: Είναι ύπουλες (πισώπλατες), μεθοδευμένες, θρασύτα-

τες και γίνονται συνήθως εκ του ασφαλούς μέσα σε ένα ήδη

διαμορφωμένο πλαίσιο το οποίο θεωρούν ότι παρέχει την «κα-

τάλληλη ευκαιρία». Αν αποτύχουν, δεν έχουν κανένα απολύ-

τως πρόβλημα να κάνουν «στροφή 180 μοιρών».

Ο Ισμέτ Ινονού είχε ήδη μυριστεί την «κατάλληλη ευκαιρία»

προκειμένου να εξοντώσει όσους Έλληνες, Αρμένιους και

Εβραίους είχαν καταφέρει να επιβιώσουν στην Κωνσταντινού-

πολη και ζούσαν ακόμα στην Τουρκία, όπως ακριβώς ένας καρ-

χαρίας μυρίζεται το ανθρώπινο αίμα από κάποιο ναυάγιο.

Ολόκληρος ο πλανήτης ήταν απασχολημένος με τον Β΄ Παγ-

κόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο, και η Τουρκία,

κρυμμένη πίσω από την επιτήδεια ουδετερότητα και το «σύμ-

φωνο φιλίας» με τη ναζιστική Γερμανία που ήταν ήδη έτοιμο

από τις αρχές του 1941, είχε λυμένα τα χέρια της. Άρα,

υπήρχε η «κατάλληλη ευκαιρία».

Έτσι τον Μάιο του 1941, λίγες μόλις βδομάδες μετά τη γερ-
μανική εισβολή στην Ελλάδα, η οποία είχε ξεκινήσει από τις
6 Απριλίου 1941, η Τουρκία κήρυξε γενική επιστράτευση των
μη μουσουλμάνων νέων ηλικίας από 20 έως 45 ετών.

Όλος ο ανθός, η αφρόκρεμα της μη μουσουλμανικής νεολαίας

της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκε στα βάθη της Ανατολής

με στόχο τη φυσική της εξόντωση. Η οξύτατη διαφωνία του

δίδυμου Ινονού-Σαράτσογλου με τον στρατάρχη Φεβζί Τσακ-

μάκ, ο οποίος φοβόταν τις πιθανές συνέπειες μιας νέας γενο-

κτονίας, δεν επέτρεψε την εν ψυχρώ εκτέλεση των

επιστρατευμένων, έτσι η επιστράτευση περιορίστηκε στην

εκτέλεση καταναγκαστικών έργων.

Ο πρόεδρος Ισμέτ Ινονού όμως δεν ήταν καθόλου ευχαριστη-

μένος. Κάλεσε τον πρωθυπουργό Σουκρού Σαράτσογλου και

του ανέθεσε το έργο της οικονομικής ή φυσικής εξόντωσης

των μη μουσουλμανικών πληθυσμών με «όπλο» έναν έκτακτο

φόρο περιουσίας που θα ήταν τόσο εξωφρενικός ώστε πρώτα

οι «υπόχρεοι» θα αδυνατούσαν να πληρώσουν και στη συνέ-

χεια θα τους δινόταν η μεγαλόψυχη «ευκαιρία» να τον εξο-

φλήσουν με καταναγκαστική εργασία. Υπολογίζεται ότι για

την εξόφληση του φόρου που επιβλήθηκε σε κάθε Έλληνα, Αρ-

μένη ή εβραίο αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθεί, απαι-

τείτο καταναγκαστική εργασία διακοσίων έως τριακοσίων ετών

προκειμένου να εξοφληθεί!

Ο Τούρκος πρωθυπουργός δεν έχασε χρόνο. Σχεδίασε
προσεκτικά τα βήματα που έπρεπε να γίνουν ένα προς
ένα:

Πρώτα έπρεπε να προετοιμαστεί το κατάλληλο κλίμα στο

εσωτερικό της Τουρκίας. Ο τουρκικός Τύπος άρχισε σταδιακά

να εξαπολύει μια εκστρατεία μίσους και φανατισμού εναντίον

των μη μουσουλμάνων – Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων. Όλα

τα δεινά της Τουρκίας φορτώνονταν στις πλάτες των μειονο-

τήτων, και βέβαια στην οικονομική ευημερία που απολάμβα-

ναν.

Δεύτερον, ανασύρθηκε ένας νόμος που είχαν ετοιμάσει το

1914 οι Νεότουρκοι για την «ανάπτυξη της τουρκικής οικονο-

μίας» με πλιάτσικο των χριστιανικών περιουσιών της Τουρκίας.

Ξεσκονίστηκε, καθαρογράφτηκε, συμπληρώθηκε και παρου-

σιάστηκε από τον υφυπουργό οικονομικών Εσαάτ Τεκελί στον

πρωθυπουργό Σαράτσογλου. Ο τελευταίος ζήτησε από τον σε-

σημασμένο για σφαγές άμαχων Ελλήνων Fuat Agrali, τη δημι-

ουργία ενός μικρού διευθυντηρίου που θα εφάρμοζε το νόμο.

Μέλη του ορίστηκαν οι Faik Ökte, (έφορος Κωνσταντινούπο-

λης) και Mumtaz Tarham τους οποίους ο Fuat Agrali παρου-

σίασε στον Τούρκο πρωθυπουργό με τα εξής λόγια: «Αυτά τα

δύο παλληκάρια θα εφαρμόσουν το νόμο μας στην Κωνσταν-

τινούπολη και στη Σμύρνη».

Το επόμενο βήμα ήταν η μυστική συνεδρίαση του κυβερνών-

τος Λαϊκού Κόμματος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Τούρκος

πρωθυπουργός έδωσε εγγυήσεις πως ο νέος νόμος για τον

έκτακτο φόρο περιουσίας, το βαρλίκι, στην πράξη θα εφαρμο-

στεί μόνο στις μειονότητες. Εξήγησε ότι έπρεπε, για τα μάτια,

να υπάρχει και ένας φόρος για Τούρκους, αλλά θα ήταν μικρός

και συμβολικός, έτσι για να τηρηθούν στοιχειωδώς τα προσχή-

ματα. Αμέσως μετά, η τουρκική Βουλή ψήφισε σε μια συνε-

δρίαση το νόμο 4305 με 17 άρθρα, στις 12 Νοεμβρίου 1942.

Ο νόμος 4305 διαχώρισε με επίσημο, ρατσιστικό τρόπο τους

φορολογούμενους σε τέσσερις κατηγορίες: Μουσουλμάνους,

Γκιαούρηδες (Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους), όσους άλλαξαν

την πίστη τους και έγιναν μουσουλμάνοι (Donme), και τέλος

όλους τους ξένους υπηκόους.

Καθορίστηκαν επιτροπές με έξι μέλη που όριζαν το ποσό του

φόρου για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά (δύο εφοριακοί,

δύο μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήταν φανατισμένα μέλη

του Λαϊκού Κόμματος, και δύο μουσουλμάνοι – μέλη του Εμ-

πορικού Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης).

Στο βιβλίο: Η συμφορά του φόρου Βαρλίκι (Varlık Vergisi Faci-

ası) ο έφορος Κωνσταντινούπολης Faik Ökte μάς περιγράφει

με ποιον τρόπο οριζόταν το ποσό του φόρου, αφού πρώτα εξε-

ταζόταν ο φάκελος του θύματος και βεβαιώνονταν το θρή-

σκευμα και η εθνικότητα του:

- Πόσο θα πληρώσει αυτός;

- 500.000 λίρες πρότεινε ένα μέλος της επιτροπής.

- Όχι, όχι. 1.000.000 λίρες, αντιπρότεινε ένα άλλο.

- Πείτε ένα ενδιάμεσο ποσό να τελειώνουμε, επενέβαινε ένας

τρίτος.

Αν σε έναν χριστιανό φορολογούμενο επιβαλλόταν 5.000
λίρες φόρος για ένα μικρό κατάστημα, στον μουσουλμάνο του
διπλανού ακριβώς καταστήματος επιβαλλόταν φόρος μόνο 5
λιρών.

Το ποσό του φόρου που επιβαλλόταν δεν επιδέχονταν καμία

έφεση. H προθεσμία πληρωμής ορίστηκε σε 15 ημέρες. Τυχόν

καθυστέρηση πληρωμής για τη μεν πρώτη εβδομάδα σήμαινε

πρόστιμο 1%, για τη δεύτερη 2% κ.ο.κ. Μετά την παρέλευση

ενός μηνός ακολουθούσε κατάσχεση της ακίνητης περιου-

σίας, σύλληψη και εκτόπιση σε στρατόπεδα καταναγκαστικής

εργασίας με ημερήσια «αμοιβή» 2 λιρών η οποία «συμψηφιζό-

ταν» με την οφειλή του εκτοπισθέντος.

Οι φορολογικοί κατάλογοι δημοσιεύτηκαν από τις τουρκικές

Αρχές τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1942. Ο πανικός

απλώθηκε στην έντρομη μειονότητα που γέμισε όλες τις εφη-

μερίδες με αγγελίες πώλησης ακινήτων Ελλήνων, Αρμενίων

και εβραίων. Σύμφωνα με όσα καταγράφει στο βιβλίο του ο

έφορος της Κωνσταντινούπολης Faik Ökte, στο τέλος του

1942 αγοραστή έψαχναν απεγνωσμένα μέσα από εφημερίδες

8 εργοστάσια, 7 στοές σε κεντρικά σημεία, 80 πολυκατοικίες,

230 σπίτια, 97 μαγαζιά και 190 οικόπεδα!

Όπως ήταν φυσικό, οι τιμές κατρακύλησαν αμέσως με απο-
τέλεσμα να ξεπουλιούνται ολόκληρες περιουσίες για ένα κομ-
μάτι ψωμί.

Όσοι δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν τον φόρο που τους επέ-

βαλαν οι τουρκικές Αρχές άρχισαν, να βλέπουν, μετά την 7η

Ιανουαρίου 1943, τα ονόματα τους στις εφημερίδες. Η περι-

ουσία τους κατασχόταν και οι «υπόχρεοι» οδηγούνταν σε κα-

ταναγκαστικά έργα στο Άσκαλε, που θεωρείται η Σιβηρία της

Ανατολής, ώστε να επισπευστεί η φυσική τους εξόντωση από

τις καιρικές συνθήκες και την καταναγκαστική εργασία που ξε-

κινούσε από τις 5 το πρωί και τέλειωνε στις 7 το απόγευμα.

Τον Σεπτέμβριο του 1943 η εφημερίδα New York Times δημο-

σίευσε ένα άρθρο για την πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας,

και η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, χωρίς καθυστέρηση, αποφά-

σισε την άμεση διαγραφή των φόρων που δεν είχαν εισπραχ-

θεί ακόμα. Τρεις μήνες αργότερα (Δεκέμβριος 1943)

αποφασίστηκε η διάλυση των ταγμάτων εργασίας και η επι-

στροφή των «οφειλετών» στα σπίτια τους. Όσοι άντεξαν τις

κακουχίες και κατάφεραν να επιστρέψουν, ήσαν κυριολεκτικά

αγνώριστοι. Από τους 1.229 πλούσιους μειονοτικούς που δεν

μπόρεσαν να πληρώσουν τον υπερβολικό φόρο και βρέθηκαν

στα τάγματα εργασίας, ένας στους τρεις δεν κατάφερε να γυ-

ρίσει πίσω. Πλήθος μαρτυρίες καταγράφουν συγκλονιστικές

λεπτομέρειες μιας ακόμα μαύρης σελίδας στην ιστορία της

σύγχρονης Τουρκίας.

Ο νόμος 4305 καταργήθηκε οριστικά στις 15 Μαρτίου 1944,

όταν ο Ρωσικός στρατός έφθασε νικητής στα σύνορα της Ρου-

μανίας και η Τουρκία προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του

αποτρόπαιου εγκλήματος που διέπραξε.

Συμπέρασμα

Η μελέτη και η πλήρης γνώση των ιστορικών γεγονότων που

σημάδεψαν και σημαδεύουν την σύγχρονη πορεία Ελλάδας

και Τουρκίας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί κήρυγμα μί-

σους προς την απέναντι όχθη του Αιγαίου. Αντίθετα, ένα χέρι

φιλίας μόνιμα απλωμένο, με ειλικρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό,

δίνει ελπίδα στις επόμενες γενιές να πετύχουν κάποτε αυτό

που οι παλαιότερες δεν κατάφεραν.

Η μελέτη όμως και η πλήρης ιστορική γνώση αποτελεί εθνική

υποχρέωση γιατί η λήθη του κακού είναι η άδεια για την επα-

νάληψή του. Και η Τουρκία στις μέρες μας, με εξωπραγματικές

νεοοθωμανικές φαντασιώσεις, αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο

για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη σε ολόκληρη

την Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια.

Σε ό,τι πάντως μας αφορά, δεν υπάρχει πιο καταλυτικό, πιο

ισχυρό όπλο των Ελλήνων εναντίον των προβληματικών μας

γειτόνων, από την πλήρη γνώση της ιστορίας μας!

* Μόλις η ήττα των Γερμανών κατέστη βέβαιη, η Τουρκία

έσπευσε «να κηρύξει τον πόλεμο στην Γερμανία» (23 Φε-

βρουαρίου 1945).

Λεωνίδας Κουμάκης 

http://www.pontos-news.gr/article/144947/hristoygenna-1942-i-

pisoplati-mahairia-tis-toyrkias

Χριστούγεννα 1942: 

Η πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας 

στους Έλληνες της Πόλης
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ,  Τ.Κ. : 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ. : 210-66.19.937, F.A.X.  : 210-66.19.938,  email: politistiko@hol.gr
ΠΑΛΛΗΝΗ, 3.1.2017 /  Αριθμ. Πρωτ.: 01

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
για την υλοποίηση  της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού

Προγράμματος
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης - Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων
για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
Προγράμματος, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης –
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Έδρα Διάρκεια Αριθμός
θέσης Υπηρεσία υπηρεσίας Ειδικότητα σύμβασης ατόμων
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμος ΔΕ Οδηγών Από την υπογραφή της 
– Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης [Δ΄ (D)  Κατηγορίας – χωρίς σύμβασης έως 31-8-2017, 1
Παλλήνης – Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] με δυνατότητα ανανέωσης
(Για τις ανάγκες μετακίνησης των ή παράτασης  σε 
παιδιών της δομής «Κέντρο περίπτωση συνέχισης 
Δημιουργικής Απασχόλησης του προγράμματος
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Δήμου Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Κοινωφελής Επιχείρηση 

Αθλητισμού – Πολιτισμού – Δήμος ΥΕ Προσωπικού Από την υπογραφή της 
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης Παλλήνης καθαριότητας σύμβασης έως 1
– Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 31-8-2017,
(Για τη στελέχωση της δομής με δυνατότητα ανανέωσης 
«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ή παράτασης  σε περίπτωση
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Δήμου συνέχισης του προγράμματος
Παλλήνης (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)»

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδ.θέσ. Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή 

101 (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και
Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων 
Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων
ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχα-

νικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας
Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου
ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινή-
του ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχη-
μάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχη-
μάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν.
3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ (D) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄ (D) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' (D) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τε-
χνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ' (D) κατηγορίας.
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ (D) κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες
εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκα-
τηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφό-
σον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της
αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:
• Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς
του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης
κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση
άδεια οδήγησης. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψή-
φιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκο-
μίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του
ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοί-
νωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι
υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την
ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανα-
κοίνωση.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγη-
σης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρε-
σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου
Παλλήνης, Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 15344, Γέρακα, υπόψη κας Γούνια Μαριλένας (τηλ. επικοινωνίας:
2106619937).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες’Έντυπα – Διαδικασίες’ Διαγωνισμών Φορέων’ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι ’ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ’ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες’ Έντυπα – Διαδικα-
σίες’ Διαγωνισμών Φορέων’ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΖ3ΟΚΟΚ-ΟΨΕ), έντυπα αιτήσεων, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης των
αιτήσεων (βλέπε «Παράρτημαανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)»), μπορούν να ανα-
ζητηθούν & μέσω της ιστοσελίδας της Επιχείρησης  www.kedp.gr και μέσω του Γραφείου  της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα
της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Παλλήνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.  ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος για την

εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης στις

πολυκατοικίες (50+1) πλειοψηφίας Γενικής

Συνέλευσης έχει πλέον αλλάξει με νόμο

που ψηφίστηκε μέσα στον Δεκέμβρη του

2016.λ

O νόμος  επιτρέπει την τοποθέτηση αυτό-

νομων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοι-

κίες χωρίς να χρειάζεται η έγκριση της

γενικής συνέλευσης.

Με  τροπολογία που ψηφίστηκε στο Ν.

4447/2016 - ΦΕΚ 241 Α’ 23.12.2016 και συγ-

κεκριμένα με το άρθρο 39 του νόμου τρο-

ποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4342/2015 και

προστίθεται νέα παράγραφος 8 που γράφει:

«Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμι-
στικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτη-
των μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες
ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα
πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόν-
τος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια
ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής
αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγ-
κριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή
άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πι-
στοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατά-
στασης όπου αυτό απαιτείται».
Η διάταξη έχει ισχύ από τις 23-12-2016.

H Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί

διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών για

την υλοποίηση δράσεων του Στρατη-

γικού Σχεδίου Δράσεων Τουριστικής

Προβολής Περιόδου 2017-2020, συνο-

λικού προϋπολογισμού 241.800 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται:

1) Υπηρεσίες Οργάνωσης της Συμμε-

τοχής της Περιφέρειας σε Τουριστικές

Εκθέσεις και Εκδηλώσεις 2)Υπηρεσίες

φιλοξενίας δημοσιογράφων & διοργά-

νωσης press & fam trips 

3) Υπηρεσίες συγγραφής κείμενων,

διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελί-

δας και κοινωνικών δικτυών και δια-

σποράς περιεχομένου (Content

Seeding) και 4) Υπηρεσίες αναβάθμι-

σης (τεχνικής) τουριστικής ιστοσελί-

δας.

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 20

Ιανουαρίου. 

Αυτόνομη θέρμανση - μεμονωμένα

- και στις πολυκατοικίες
Δράσεις Τουριστικής Προβολής

από την Περιφέρεια
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ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ

ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 

ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

Mε απόφαση του ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

έκρινε ότι οι φορολογικές αρχές φέ-

ρουν, καταρχήν, το βάρος απόδειξης

των στοιχείων που συγκροτούν την

παράβαση του ΚΒΣ για υποχρέωση

του ελεύθερου επαγγελματία προς

έκδοση απόδειξης παροχής υπηρε-

σιών και η φορολογική αρχή «πρέπει,
ιδίως, να διαπιστώσει, κατά τρόπο αρ-
κούντως τεκμηριωμένο, ότι ο επιτη-
δευματίας εισέπραξε το επίμαχο ποσό
ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών,
στο πλαίσιο της επαγγελματικής του

δραστηριότητας». 

Ακόμη, αναφέρει το ΣτΕ, η φορολογική

αρχή εάν δεν προβεί σε τεκμηριωμένη

κρίση, αλλά «απλώς θεωρεί ότι πρόκει-
ται για περιουσιακή προσαύξηση άγνω-
στης προέλευσης και, συνακόλουθα,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 48
παρ. 3 του ΚΦΕ, για εισόδημα από υπη-
ρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων»,
τότε στην περίπτωση αυτή δεν αντα-

ποκρίνεται στο βάρος της απόδειξης

όπως έχει την υποχρέωση και τα πρό-

στιμα ακυρώνονται.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διευκρινίσεις για τον τρόπο καταβολής

των ασφαλιστικών εισφορών έδωσε η

υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως είπε, από την 1η Ιανουαρίου

2017, καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές

κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελ-

ματιών, των αγροτών και των αυτοαπα-

σχολούμενων και οι ασφαλιστικές

εισφορές υπολογίζονται βάσει του

πραγματικού εισοδήματος. Η Yπ. Ερ-

γασίας διευκρίνισε ότι η καταβολή θα

είναι για όλους μηνιαία, «ώστε να διευ-
κολύνονται οι ασφαλισμένοι και να μην
σωρεύονται εξαμηνιαία ή ακόμα και
ετήσια χρέη, ενώ, για πρώτη φορά,
προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής
καταβολής».

«Μέχρι σήμερα»- τόνισε -«το σύστημα
πληρωμών των ασφαλιστικών Ταμείων
έκανε δεκτή μόνο την καταβολή του
ακριβούς ποσού και οι ασφαλισμένοι,
σε αρκετές περιπτώσεις, δεν μπορού-
σαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές ει-
σφορές τους, αν δεν είχαν
συγκεντρώσει το σύνολο του ποσού,
με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με
προσαυξήσεις. 
Πλέον, δίνεται η δυνατότητα και μερι-
κής καταβολής, επαναλαμβάνοντας
ότι η βάση υπολογισμού των ασφαλι-
στικών εισφορών είναι μηνιαία».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αυτόματη κατάργηση της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσίων Εσόδων και αντικατάστασή

της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων (AAΔE) επήλθε από την 1η Ιανουα-

ρίου 2017.

Η ΑΑΔΕ δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδή-

ποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυ-

βέρνηση, αλλά ασκεί πλήρεις αρμοδιότητες

και υπερεξουσίες σε όλον τον φοροελεγκτικό

και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας.

Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ είναι η αποκλειστικά αρ-

μόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των φο-

ρολογικών εσόδων του κράτους και στο

πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες της (Ελεγκτικά

Κέντρα, ΔΟΥ και Τελωνεία) μπορούν να διε-

νεργούν ελέγχους, να καταλογίζουν φόρους

και πρόστιμα και να επιδιώκουν την είσπραξη

όλων των φορολογικών εσόδων που βεβαι-

ώνονται είτε με την υποβολή φορολογικών

δηλώσεων είτε με τη διενέργεια ελέγχων.

Μπορούν, δε, στο πλαίσιο των διαδικασιών εί-

σπραξης των εσόδων, να προβαίνουν σε δε-

σμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και σε

κλείσιμο επιχειρήσεων φοροπαραβατών,

καθώς και σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισο-

δημάτων και περιουσιακών στοιχείων ασυνε-

πών οφειλετών του Δημοσίου. Επικεφαλής

της ΑΑΔΕ παραμένει ο Γ. Πιτσιλής.

Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για
το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε
ένα από τα τρία (3) τμήματα. Εναλ-
λακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται
δεκτές.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας
θα γίνει από ίδιους πόρους του
Δήμου Κρωπίας και του ΝΠΙΔ
«ΚΕΔΚ».
Ο διαγωνισμός αφορά σύμβαση
ανάθεσης προμήθειας. Η παραλαβή
και η παράδοση θα γίνεται σε χώρο
εντός των Διοικητικών ορίων του
Δήμου Κρωπίας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 19 των αναλυτικών όρων
της διακήρυξης.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαί-
νει τη χρονική διάρκεια των δεκαο-
κτώ (18) μηνών για τα τμήματα 1-2
και τη χρονική διάρκεια των δώδεκα
(12) μηνών για το τμήμα 3, από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης και μπορεί να παραταθεί με από-
φαση του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργάνου ύστερα από τη σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής
και Παρακολούθησης.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική.
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, στην οποία θα αναρτηθούν
όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
Συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγ-
γραφα του διαγωνισμού μπορούν
να ζητούνται από τους οικονομι-
κούς φορείς - ενδιαφερόμενους
μέχρι την Κυριακή 22 Ιανουαρίου
2017 14:00, και αυτές (πληροφορίες
ή διευκρινίσεις) θα παρέχονται από
μέρους της αναθέτουσας αρχής
μέχρι την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου
2017 17:00, μόνο μέσω του συστή-
ματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών στο σύστημα ορίζεται
το Σάββατο, 7 Ιαν 2017  ώρα 12:00.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής των προσφορών στη Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η Τρίτη 31
Ιανουαρίου 2017 ώρα 23:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει τέσσερις (4)
εργάσιμες ημέρες μετά την κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή την Δευτέρα 6
Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00,
από την αρμόδια Επιτροπή.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι-
σμό για τα τμήματα 1 και 2 σε ποσο-
στό 0,25%, επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός
του ΦΠΑ και για το τμήμα 3 σε ποσο-
στό 1,00%, επί της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης εκτός του ΦΠΑ.
Πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 20

των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
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.
Προσόντα και απαραίτητα δικαιολο-
γητικά συμμετοχής, όπως αναφέ-
ρονται στα αντίστοιχα Άρθρα των
αναλυτικών όρων Διακήρυξης. Για
τα Καύσιμα Κίνησης απαιτείται
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίμων, σύμφωνα με το Ν.
3054/2002, για τα Ελαιολιπαντικά
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο
εμπορικό μητρώο και πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας του κατα-
σκευαστή-παραγωγού των προσφε-
ρομένων προϊόντων.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες (4 μήνες) από την αναφερό-
μενη ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών.
Προσφυγές γίνονται ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), όπως ανα-
λυτικά αναφέρεται στο Άρθρο 18
των όρων Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής στην Υπη-
ρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ε.Ε. 29/12/2016.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Είδος Προμήθειας Κωδικός CPV Ποσότητα Ποσό χωρίς ΦΠΑ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Πετρέλαιο ντίζελ

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης Δήμος 09134100-8 245.140 λίτρα 220.426,699 €

Αμόλυβδη βενζίνη

ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Κίνησης Δήμος

ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα Κίνησης ΚΕΔΚ 09132100-4 44.025 λίτρα 50.539,268 €

Ελαιολιπαντικά

ΤΜΗΜΑ 3 -  Ελαιολιπαντικά Δήμος 09211000-1 10.056 λίτρα 18.548,02 €

ΑΔΑ: 727ΞΩΛ6-04Π
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/νση Οικ. Υπ.
Τμήμα Προμηθειών
Kορωπί: 30-12-2016
Αρ. Πρωτ.: 22547
Βασ. Κων/νου 47,19400 ΚΟΡΩΠΙ
Πληροφ.: Κ. Μωραΐτη
Τηλέφωνο : 210 6626294
FAX : 210 6624963
e-mail :tpkoropi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοι-
κτό άνω των ορίων (διεθνή) δημό-
σιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές η δημό-
σια σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης και ελαιολιπαντι-
κών 2017» του Δήμου Κρωπίας και
του ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ προϋπολογισμού
289.513,99€ πλέον ΦΠΑ 24% (σύ-
νολο 358.997,34€) με κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της μεγα-
λύτερης ποσοστιαίας έκπτωσης
(%), επί τοις νόμιμα διαμορφούμε-
νης κάθε φορά μέσης τιμής λιανι-
κής πώλησης για τα είδη των
τμημάτων 1 και 2 και βάσει της χα-
μηλότερης τιμής για τα είδη του
τμήματος 3.
Τα προϊόντα που ζητούνται ανά
CPV, όπως αναλυτικά περιγράφον-
ται στα έγγραφα της σύμβασης με
αρ. μελέτης ΤΥ/69/2016, είναι :
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

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

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε, να ενημερωθείτε
τηλεφωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

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

Αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτι-

δας καταγράφεται κατά τη χειμερινή περίοδο 2016-2017, ανα-

φέρει στην ιστοσελίδα του το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) της χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με

πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα, υπάρχουν

ενδείξεις για αύξηση της επίπτωσης των σποραδικών κρου-

σμάτων και επιδημιών από ιούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που

οφείλεται σε διάφορους ιούς, οι συχνότεροι εκ των οποίων

είναι οι νοροϊοί, οι ροταϊοί και οι αδενοϊοί (τύποι 40 και 41).

Οι ιοί αυτοί μολύνουν μόνο τους ανθρώπους και προκαλούν

τα ίδια συμπτώματα. Κάθε ιός έχει τη δική του εποχική δρα-

στηριότητα. Οι λοιμώξεις από νορο-ιό, για παράδειγμα, κατα-

γράφονται όλο τον χρόνο, αλλά ιδιαίτερα τους ψυχρούς

χειμερινούς μήνες. Σημειωτέον ότι για τον ροτα-ιό υπάρχει

διαθέσιμο εμβόλιο.

To ΚΕΕΛΠΝΟ επισημαίνει:

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα κύρια συμπτώματα της ιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι οι

διάρροιες (συνήθως υδαρείς) και οι εμετοί. Οι ασθενείς μπορεί

επίσης να παρουσιάσουν ναυτία, πόνο και κράμπες στην κοι-

λιά, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, κόπωση, ρίγη και σπανιό-

τερα πυρετό. Ο πυρετός είναι κατά κανόνα χαμηλός.

Τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν από 1 έως 10 ημέρες,

ανάλογα με τον ιό που προκάλεσε το νόσημα. Συνήθως όμως

διαρκούν 24 - 48 ώρες. Τα ηλικιωμένα άτομα ή τα άτομα που

είναι ανοσοκατεσταλμένα (καρκινοπαθείς, άτομα που λαμβά-

νουν κορτικοστεροειδή κ.ά.) συνήθως χρειάζονται περισσό-

τερο χρόνο για να αναρρώσουν πλήρως.

Είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα 

σοβαρό νόσημα;
Για τα περισσότερα άτομα η ιογενής γαστρεντερίτιδα δεν

αποτελεί σοβαρό νόσημα. Οι ασθενείς σχεδόν πάντοτε αναρ-

ρώνουν πλήρως χωρίς περαιτέρω προβλήματα υγείας.

Αποτελεί, παρόλα αυτά, σοβαρό νόσημα για τα άτομα που δεν

μπορούν να πιουν αρκετά υγρά για να αναπληρώσουν αυτά

που χάνουν με τους εμετούς ή τις διάρροιες, όπως είναι τα

βρέφη, τα μικρά παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα που

δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και οι ηλικιωμένοι. Τα

ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν πιο σο-

βαρά συμπτώματα της νόσου. Οι παραπάνω κατηγορίες ασθε-

νών μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία για την αντιμετώπιση της

αφυδάτωσης.

Σε περίπτωση αφυδάτωσης, ένα άτομο μπορεί να έχει μει-

ωμένη ούρηση, ξηροστομία και ζαλάδα. Ένα αφυδατωμένο

παιδί μπορεί να κλαίει με λίγα ή καθόλου δάκρυα και να πα-

ρουσιάζει ασυνήθιστη υπνηλία.

Ο θάνατος από το νόσημα είναι εξαιρετικά σπάνιος αλλά το

νόσημα μπορεί να επιδεινώσει τυχόν προϋπάρχοντα προβλή-

ματα υγείας.

Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο;
Ναι, η ιογενής γαστρεντερίτιδα μπορεί να μεταδοθεί από

άτομο σε άτομο, αφού οι ιοί αποβάλλονται στα κόπρανα και

στα εμέσματα των ασθενών. Οι ιοί επιβιώνουν στις επιφάνειες

έως και 72 ώρες και ακόμα και μικρή ποσότητα του ιού αρκεί

για να μολυνθεί κάποιος. Οι ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από

νοροϊό είναι μεταδοτικοί από τη στιγμή που ξεκινούν να νιώ-

θουν αδιαθεσία έως και τουλάχιστον τρεις ημέρες μετά την

ανάρρωση τους.

Πόσος χρόνος μεσολαβεί από την επαφή με τον

ιό μέχρι την εμφάνιση του νοσήματος;
Ο χρόνος που μεσολαβεί από την επαφή (έκθεση) με έναν

από τους ιούς που προκαλούν ιογενή γαστρεντερίτιδα μέχρι

την εμφάνιση των συμπτωμάτων κυμαίνεται μεταξύ 12 και 72

ωρών. Συνήθως, όμως, ο χρόνος αυτός είναι 1 με 2 ημέρες.

Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει ότι πάσχει από

ιογενή γαστρεντερίτιδα;
Παρόμοια συμπτώματα με αυτά της ιογενούς γαστρεντερίτι-

δας (διάρροια και εμετοί) μπορεί να προκαλέσουν αρκετές

λοιμώξεις από βακτήρια ή παράσιτα, η κατανάλωση κάποιων

συγκεκριμένων φαρμάκων ή η παρουσία κάποιου άλλου νο-

σήματος.

Σε περίπτωση που τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας διαρ-

κέσουν για διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες ή όταν ο ασθε-

νής έχει βαριά εικόνα, καλό είναι να συμβουλεύεται κανείς

τον οικογενειακό του γιατρό. Η ιογενής γαστρεντερίτιδα δια-

γιγνώσκεται με βάση τα συμπτώματα και την εξέταση του

ασθενή. Είναι πιθανό όμως να χρειαστεί καλλιέργεια κοπρά-

νων για να αποκλειστεί η πιθανότητα γαστρεντερίτιδας από

βακτήρια ή παράσιτα. Η εργαστηριακή επιβεβαίωση ότι πρό-

κειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα και η ταυτοποίηση του ιού

δεν συστήνεται συνήθως, παρά μόνο εάν ο θεράπων γιατρός

κρίνει διαφορετικά. Επιπλέον, δεν μπορούν όλοι οι ιοί να ανι-

χνευτούν με σχετικά εύκολο και διαθέσιμο τρόπο.

Πως θεραπεύεται;
Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο για την ιογενή

γαστρεντερίτιδα. Το πιο σημαντικό στην αντιμετώπισή της

είναι η αποφυγή σοβαρής απώλειας υγρών (αφυδάτωση).

Καλό είναι ο ασθενής με ιογενή γαστρεντερίτιδα να κατανα-

λώνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες υγρών, για

όσο διάστημα διαρκούν τα συμπτώματα του.

Η κατανάλωση αντιβιοτικών δεν βοηθά στην αντιμετώπιση της

ιογενούς γαστρεντερίτιδας (όπως άλλωστε και σε καμιά ιο-

γενή νόσο). Η λήψη αντιδιαρροϊκών φαρμάκων για την ανα-

κούφιση των συμπτωμάτων πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν

κρίνει διαφορετικά ο θεράπων γιατρός.

Τήρηση κανόνων υγιεινής για προφύλαξη:

- Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό: α) Μετά

τη χρήση της τουαλέτας, β) Μετά την αλλαγή πάνας, γ)

Αφότου έρθει κανείς σε επαφή με κάποιον που έχει διάρ-

ροια ή κάνει εμετό, δ) Μετά την κολύμβηση, καθώς και στ)

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον χειρισμό τροφίμων. Ση-

μειώνεται ότι οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν ώστε και

τα παιδιά της οικογένειας να κάνουν το ίδιο.

- Σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών που χρησιμο-

ποιούνται κατά την προετοιμασία των τροφίμων καθώς και

των οικιακών σκευών με σαπούνι και νερό, πριν, κατά τη

διάρκεια και μετά την προετοιμασία του φαγητού.

- Χρήση οικιακής χλωρίνης για το καθάρισμα της κουζίνας

και της τουαλέτας του σπιτιού και σχολαστικό καθάρισμα

μολυσμένων με κόπρανα ή εμέσματα υφασμάτων (ρούχων,

σεντονιών, εσωρούχων, πετσετών κ.ά.).

- Αποφυγή χρήσης των ίδιων σκευών (ποτήρια, πιάτα κ.ά.)

και άλλων προσωπικών αντικειμένων με άλλα άτομα.

-  Αποφυγή στενής επαφής με άτομο που εμφανίζει συμ-

πτώματα γαστρεντερίτιδας.

- Κατανάλωση ασφαλών τροφίμων και νερού (δεν θα πρέ-

πει να ξεχνά κανείς ότι τα μολυσμένα τρόφιμα μπορεί να

έχουν φυσιολογική όψη και οσμή.

-  Καλό πλύσιμο των τροφίμων, πριν την κατανάλωση τους

και πριν το μαγείρεμα.

- Χρήση ασφαλούς νερού (γνωστής προέλευσης) για πόση

και για μαγείρεμα.

- Αν υπάρχει η υποψία ότι κάποιο τρόφιμο θα μπορούσε να

είναι μολυσμένο η κατανάλωση του θα πρέπει να αποφεύ-

γεται.

Λήψη προφυλάξεων κατά τη διάρκεια ταξιδιού

σε χώρες υψηλού κινδύνου:
-  Κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού (επειδή τα παγάκια

μπορεί γα γίνουν από μολυσμένο νερό καλό είναι να απο-

φεύγονται).

-  Χρήση εμφιαλωμένου νερού και για το βούρτσισμα των

δοντιών.

- Αποφυγή κατανάλωσης ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων

τροφίμων (κρέας, ψάρια/οστρακοειδή, φρούτα που δεν ξε-

φλουδίζονται, λαχανικά κ.ά.)

-  Αποφυγή κατανάλωσης τροφίμων που πωλούνται σε

υπαίθριες αγορές.  

“Επιδημία” Γαστρεντερίτιδας!
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Στο Όπερχοφ της Θουρίας βρίσκεται για προετοιμασία ο Από-

στολος Αγγέλης πριν την έναρξη της σειράς των Παγκοσμίων

Κυπέλλων. Η πρώτη συμμετοχή του στην κορυφαία διοργάνωση

του Διάθλου, πραγματοποιείται 05/01, στο αγώνισμα των 10 χλμ. 

• Η ανανεωμένη ομάδα των IBU Cups αναχώρησε τη Δευτέρα

(02/01), με πρώτο σταθμό το Μαρτέλο της Β. Ιταλίας (03-09/01)

και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Άρμπερ της Γερμανίας (09-

13/01), προκειμένου να συμμετάσχει στα IBU Cup 4 και 5 αντι-

στοίχως. Την αποστολή αποτελούν οι αθλητές Κ. Καραμίχας, Δ.

Κυριαζής, Μ. Ντάνου και Γ. Νιμπήτη και ο ομοσπονδιακός προ-

πονητής Κυριάκος Ξάνθης.  

Η Μαρία Τσακίρη προτίμησε να συνεχίσει την προετοιμασία της

στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας και να ξεκινήσει τις αγωνιστικές

δραστηριότητες της από την 3η εβδομάδα του Ιανουαρίου.

• Η εφηβική ομάδα των δρόμων αντοχής βρίσκεται από την Πρω-

τοχρονιά στην Πλάνιτσα της Σλοβενίας όπου για μία βδομάδα

θα συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες αφού κάνει μια μικρή προ-

ετοιμασία. Στην αποστολή συμμετέχουν οι Ε. Αναστασιάδου, Π.

Βέλλιου, Ε. Γιαννακοβίτη, Ρ. Μαυρουδή, Π. Παπάσης, Γ. Τσού-

λης, Ν. Τσουρέκας και ο Ν. Αναστασιάδης (προπονητής).        

• Τις εξαιρετικές χιονοδρομικές συνθήκες που επικρατούν αυτό

το διάστημα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου θα προσπαθήσει να

εκμεταλλευτεί η Εθνική ομάδα των αλπικών, αφού επέλεξε να

κάνει την  προετοιμασία της εκεί ως την Κυριακή 08/01, πριν ξεκι-

νήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Τους αθλητές Ι. Αντω-

νίου, Ι. Πρώιο, Σ. Ράλλη και Μ. Σαμαρίνου συνοδεύει ο Σ. Πάππος.

• Ο Τσώκος Αλέξης συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προ-

ετοιμασία του στις Γαλλικές Άλπεις και στα Χ/Κ των Des Alps και

Puy Saint Vincent, μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κύπελλο SBX

(10-15/01) στο Puy Saint Vincent.

Στην Ελλάδα τα αναπτυξιακά κλιμάκια της Χιονοσανίδας θα κά-

νουν τις πρώτες επίσημες χιονοδρομικές προπονήσεις στο Χιο-

νοδρομικό Κέντρο Βόρρας υπό τις οδηγίες του Φώτη

Δασκαλόπουλου.

Ο Α.Σ.Π.Θέτις Βούλας θέλοντας να τιμήσει έναν άν-

θρωπο που συνέδεσε το όνομα του με τον σύλλογο και

δεν θα φύγει ποτέ από κοντά του, διοργανώνει το 1ο

Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών «Χρήστος Παπαθανασίου» το

διήμερο 6 & 7 Ιανουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Γε-

ώργιος Γεννηματάς της Βούλας.

Στο τουρνουά θα  μετέχουν ο Παναθηναϊκός, το Μαρ-

κόπουλο και τα Βριλήσσια τους οποίους συλλόγους η

ΑΣΠΕ Θέτις ευχαριστεί για την αποδοχή της πρόσκλη-

σης συμμέτοχής τους.

Παράλληλα εκτός των αγώνων που θα πραγματοποι-

ηθούν, επειδή ο Χρήστος Παπαθανασίου διακρινόταν για

την έντονη επιθυμία του για προσφορά, καλεί όλους να

συγκεντρώσουν όσο πιο πολλά είδη πρώτης ανάγκης

μπορούν, έτσι ώστε εκτός από τις κερκίδες, να γεμίσουν

πολλές κούτες και να τις διαθέσουν στην Κοινωνική

Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, βοη-

θώντας τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη!

Η συγκέντρωση των ειδών θα διαρκέσει έως την λήξη

του τουρνουά στις 7 Ιανουαρίου και μπορείτε να προ-

σφέρετε είδη όπως:

Τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως: Κονσέρβες, γάλα εβα-

πορέ, χυμοί, μπισκότα, φρυγανιές, μακαρόνια, ρύζι κ.α.

Βρεφικά είδη, όπως: Γάλα βρεφικό,Κρέμες (έτοιμες, σε

ατομικά βαζάκια), Μωρομάντηλα,Πάνες, κ.α.

Είδη προσωπικής υγιεινής, όπως Χαρτί υγείας, Σαμ-

πουάν,Σαπούνια, κ.α.

Υγειονομικό υλικό, όπως: Βαμβάκι,Γάζες,Επίδεσμοι, Αν-

τισηπτικά,Παυσίπονα,ασπιρίνες, κ.α.

Το πρόγραμμα, Σάββατο 7 Ιανουαρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:00 Μεγάλος Τελικός

22:00 Τελετή Λήξης

1ο Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών 

«Χρήστος Παπαθανασίου»

Πολυπρόσωπη εκπροσώπηση της Ελληνικής χιονοδρομίας, σε όλη την Ευρώπη
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Eίναι, ο τερματισμός του τελικού δρόμου των 100μ.

Εκείνες τις δύσκολες εποχές δεν υπήρχε “Φώτο

Φίνις” με αποτέλεσμα πολλές φορές τα αποτελέ-

σματα της άφιξης, αλλά και της χρονομέτρησης να

μην είναι έγκυρα 100%, πχ… ο συγκεκριμένος τερ-

ματισμός, τον πρώτο νικητή τον χρονομετρούσαν 3

χρονόμετρα, άρα υπάρχει μια εγκυρότητα.

Oι Πετράκης και Τσολάκης, κατά αρχήν δεν γνωρί-

ζουμε ποιος είναι ο δεύτερος. Στην τύχη είπανε

αυτός είναι ο δεύτερος και αυτός είναι ο τρίτος,

καθώς επίσης εάν ο πρώτος (Γεωργόπουλος) έχει

κάνει 11.

Τότε οι Πετράκης Τσολάκης έχουν κάνει 11.1, στον

τέταρτο Τσαλαμανιό (Oλυμπιακός) έδωσαν 11.3 και

δίνουν στο Νικολάκη (Εθνικού Γ.Σ) επίσης 11.3, ενώ

είναι πίσω από τον Τσαλαμανιό 2μ. και δίνουν στον

έκτο Δαλιάνο της (ΑΕΚ) 11.5 , ενώ είναι δίπλα στον

Νικολάκη. 

Αυτά τα φαινόμενα, ήταν αρκετά συχνά εκείνα τα πέ-

τρινα χρόνια, σήμερα βέβαια, η τεχνολογία έχει δώσει

λύσεις αλλά  δυστυχώς δεν έχει μπει στην υπηρεσία

του. Αντιθέτως ο αθλητισμός έχει μπει στην υπηρεσία

της τεχνολογίας με  τις πολυεθνικές να έχουν τον

πρώτο λόγω με στόχο το χρήμα….

Σήμερα, πχ…. έγινε η υποτιθέμενη γιορτή της Ολυμ-

πιακής Φλόγας, όλοι αυτοί που είχανε μαζευτεί εκεί οι

αυτοαποκαλούμενοι επίσημοι, ήτανε εκπρόσωποι με-

γάλων Εταιρειών, είναι αυτοί που έχουν προκαλέσει

αυτό το Παγκόσμιο Οικονομικό Χάος είναι αυτοί που

ευθύνονται για τους πρόσφυγες και τα χιλιάδες παιδά-

κια που συνεχώς πνίγονται για τα συμφέροντά τους,

και έχουν το θράσος να μας μιλάνε για τον ¨καλό

αγώνα¨ την ¨Ολυμπιακή ιδέα¨  όταν, από το πρωί μέχρι

τα μαύρα μεσάνυχτα τρέχουμε  για να βάλουμε  ένα

πιάτο φαΐ στο τραπέζι μας και αν το βάλουμε. Αυτοί

λοιπόν που κολυμπάνε μέσα στο αίμα των Λαών, μας

μιλάνε για “φύκια και μεταξωτές κορδέλες”. Ο κ.

Μπαχ… Πρόεδρος της ΔΟΕ, τι έκανε για τα χιλιάδες

Παιδάκια που δολοφονούνται κάθε μέρα;; Καλά, για

τον δικό μας Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επι-

τροπής που έκλεισε το Καλλιμάρμαρο και δεν μπορούν

τα σωματεία και οι αθλητές της περιοχής να μπουν να

γυμναστούν τι να πει κανείς… ΝΤΡΟΠΗ…  

Ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα, αν δεν τα πω σε σας

σε ποιόν να τα πω;;…

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ανατρέχοντας στην ...ιστορία

Παναθηναϊκό Στάδιο, Καλλιμάρμαρο 4/5/6/6/1955 

Πανελλήνιοι Αγώνες Ανδρών

ΕΠΣΑΝΑ: ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ

NEOI OMIΛΟΙ



Βιβλία για δώρα


