
Προτάσεις Δήμων για
τη νέα σύμβαση

του Ελ. Βενιζέλος 
Σελίδα 13

Αδρανής η Ε.Ε. 
στις προκλήσεις 

Τουρκίας, Αλβανίας Σελ. 17

Υποχρεωτική 

η καταχώρηση των ΟΤΑ 

στο Η.Μ.Α. 
Σελίδα 7

“Μονοπάτια επιχειρη-

ματικότητας στα 3Β  
Σελίδα 6

Διαβάστε μας και στο ιντερνετ: www.ebdomi.com

ΝΤΡΟΠΗ για τον ΟΗΕ
την Ε.Ε. και τις

κυβερνήσεις μας
η εκκρεμότητα

του Κυπριακού
«Tα πιο κοφτερά μέρη στην κόλαση, προορίζονται
για κείνους, που σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης,
διατήρησαν την ουδετερότητά τους».

ΔΑΝΤΗΣ, «Κόλαση»

Συμφωνώντας με τον Δάντη, θεωρώ

ότι είναι αδιανόητο αυτή την κρίσιμη

στιγμή, για το Κυπριακό ζήτημα, να

παραμείνουμε απαθείς και αδιάφο-

ροι – δηλαδή ουδέτεροι.

Είναι κύριο εθνικό ζήτημα.

Κι όπως τόνισε και ο πρόεδρος της

Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπου-

λος, «όσο κι αν είναι δύσκολοι οι και-
ροί, έχουμε αποδείξει διαχρονικά, ως
Έλληνες, ότι την υπεράσπιση της πα-

τρίδας, της ιστορίας μας, την υπεράσπιση των εθνικών
ζητημάτων και εθνικών δικαίων δεν πρόκειται να την
επηρεάσει κατ’ ελάχιστο οποιαδήποτε κρίση»1

Ενώ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι

«θέλουμε τη λύση, αλλά αυτή πρέπει να είναι σύμ-
φωνη με το Διεθνές Δίκαιο και να διασφαλίζει μια
βιώσιμη προοπτική»2, και ο Κυρ. Μητσοτάκης υπο-

γράμμισε τη σημασία να υπάρχει «εθνική γραμμή»

για το θέμα αυτό. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, διαπί-

στωσε ότι «μέχρι στιγμής διαφαίνεται συναντίληψη»
με τις πολιτικές δυνάμεις.

Πώς όμως θα υπάρχει «εθνική γραμμή» όταν τόσον ο

Μητσοτάκης όσο και άλλοι αρχηγοί υπερτονίζουν το

«Ευρωπαϊκό κεκτημένο, με τις ευρωπαϊκές αρχές και

αξίες» και οπωσδήποτε «μέσα στην Ευρωπαϊκή

Ενωση»! Τί ανεξάρτητο κράτος θα είναι αυτό όταν του

προκαθορίζουμε τις μελλοντικές πολιτικές του επιλο-

γές; Αν δηλαδή η Κύπρος στο εγγύς ή στο απώτερο

μέλλον επιλέξει μια άλλη σχέση με την Ε.Ε., να έλθει

μία τρίτη χώρα, η Τουρκία ε.π., εκφράζοντας δήθεν τη

διαφορετική βούληση                      Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

«Η αρετή του ανθρώπου

είναι να αντέξει απέναντι σε

ό,τι τον ακυρώνει»
Αλμπέρ Καμί, 

δημοσιογράφος, φιλόσοφος, σελ. 16

Ημέρα των Θεοφανείων στις θάλασσες

Φωτογραφία από το Ναυτικό Όμιλο Βούλας Σελίδες 12, 13

ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ο Δ. Κιούκης, παρεμβαίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Σελίδα 6
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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

των Τουρκοκυπρίων, και να πει, «έπ, είπαμε εντός της Ε.Ε.

έχω δικαίωμα επεμβάσεως».

Οι μεσοβέζικες «λύσεις», δεν είναι λύσεις. Είναι δεσμά.

Οπως έγινε με τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου

το 1959 και είχαμε το πλέξιμο της τουρκικής εισβολής του

1974 που διαιωνίζεται.

Οι ευθύνες των «μεγάλων δυνάμεων», των «εγγυητριών δυ-

νάμεων», των «μεσολαβητών» κ.λπ. είναι πολύ μεγάλες.

Είναι αυτές οι δυνάμεις, που καταστρατηγούν, υπονο-

μεύουν και εν τέλει, κατ’ ουσίαν καταργούν το Διεθνές Δί-

καιον, όταν δεν τους συμφέρει, ενώ δημιουργούν,

εκκολάπτουν και θεριεύουν τοιουτοτρόπως, την «τρομο-

κρατία».

Τί έχουμε τώρα;

Δεν έχουμε Πρόεδρο της Κύπρου τον Τάσο Παπαδόπουλο

(πρόεδρο στο δημοψήφισμα του 2005 για το σχέδιο Ανάν),

που είπε το ιστορικό, «Παρέλαβα κράτος· δεν θα παραδώσω

κοινότητα».

Τώρα, ο Αναστασιάδης δέχθηκε, με ευθύνη και του ΟΗΕ, να

γίνει Κοινοτάρχης! Δεν παρίσταται ως Πρόεδρος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας! Η διπλωματία τού τεμενά δεν αποδί-

δει ούτε στις ...καμαριέρες. Και μάλιστα ενώ έχουμε το

«πάνω χέρι», παρά την οικονομική κρίση.

Τώρα λοιπόν έχουμε:

― Μία Τουρκία, με μία διπλωματία του τσαμπουκά, των εκ-

βιασμών και των τετελεσμένων γεγονότων. Το θηρίο που

σφαδάζει: Το θηρίο που σφαδάζει, είναι επικίνδυνο να σε

τραυματίσει. Γι’ αυτό το αφήνεις να σφαδάζει προσπαθών-

τας ν’ αποφύγεις τους τραυματισμούς. Δεν το ερεθίζεις,

κρατάς τις θέσεις σου και περιμένεις να πεθάνει ή το βοηθάς

αν δέχεται – άμεσα ή έμμεσα – ν’ ακρωτηριαστεί για ν’ απο-

φύγει τη γάγγραινα. Μίλησα παραβολικά, γιατί έτσι πρέπει.

― Η Τουρκία διατηρεί κατοχικά στρατεύματα στη βόρεια

Κυπριακή Δημοκρατία που είναι αναγνωρισμένο Κράτος –

μέλος του ΟΗΕ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

― Εχει καταδικαστεί επανειλημμένα για την εισβολή και κα-

τοχή στην Κύπρο, με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας

του ΟΗΕ.

― Απεδείχθη ότι έκανε κατάχρηση του δικαιώματος της εγ-

γυήτριας δύναμης, διότι επιχειρεί επί 43 χρόνια να κατα-

στρέψει εκείνο για το οποίο είχε εγγυηθεί ότι θα το

διαφυλάξει. Την ακεραιότητα και, κατά τις συμφωνίες, λει-

τουργία της ενιαίας κυπριακής Δημοκρατίας.

― Κατέχει παράνομα το 1/3 ανεξάρτητου κράτους της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης. Καλείται η Ε.Ε. ν’ αναλάβει τις ευθύνες

της.

― Εκθέτει μόνιμα συνεχώς και αδιάλειπτα σε κίνδυνο την

ειρήνη της ευρύτερης περιοχής στη Νότιο-Ανατολική-Μεσό-

γειο.

― Με το να παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο και θαλάσσιο

χώρο ανεξαρτήτου και «συμμάχου» χώρας στο ΝΑΤΟ. Να

έχει κηρύξει και να διατηρεί casus belli3 κατά της ίδιας

χώρας, αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Με το να

την προκαλεί συνεχώς και μονίμως, επιφέροντάς της τερά-

στια οικονομική ζημία.

― Η εσωτερική της κατάσταση δεν μπορεί ν’ αφήνει αδιά-

φορη τη διεθνή κοινότητα. Οι διωγμοί και οι βομβαρδισμοί

αμάχων Κούρδων ΔΕΝ μπορεί ν’ αφήνει εγκληματικά αδιά-

φορη την Διεθνή Κοινότητα.

Οι σχέσεις της με τους άλλους της γείτονες δεν είναι ομα-

λότερες (Συρία – Ιράν κ.λπ.).

Η πολιτική της Τουρκίας είναι επικίνδυνη για τη Διεθνή Ει-

ρήνη.

Πρέπει να θέσουμε προ των ευθυνών τους τη Διεθνή Κοι-

νότητα: τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, την Ευ-

ρωπαϊκή Κοινότητα.

Για οποιαδήποτε κεκαλυμμένη ανάφλεξη ή ανοιχτή σύγ-

κρουση στην περιοχή είναι υπεύθυνη η Διεθνής Κοινότητα.

Είναι το ίδιο υπεύθυνη για την τρομοκρατία (εντός και εκτός

εισαγωγικών), για τον ασύμμετρο πόλεμο και για πιθανή

έκρηξη ή γενίκευση του ασύμμετρου πολέμου («τρομοκρα-

τία»).

Πρέπει να το επισημάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε ξεκά-

θαρο. Γιατί είμαστε εξ άλλου, μέλη αυτών των Οργανισμών;

Δεν είμαστε καλοί στα παζάρια

Έψαχνα να βρω παράδειγμα, για να πείσω ότι, «δεν είμα-

στε καλοί στα παζάρια». Δεν βρήκα καλύτερο – αν και

υπάρχουν πολλά παρόμοια – από το ίδιο το αντικείμενό

μας. Το κυπριακό ζήτημα. Ήμουν μαθητής, όταν αγωνιζό-

μασταν για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα! Μετά

από 60 και πλέον χρόνια, που οδεύω προς βιολογική «ανα-

κύκλωση», το Κυπριακό όχι μόνον δεν έχει επιλυθεί, αλλά

έχει περιπλακεί.

Τα λάθη που έχουν διαπραχθεί διαχρονικά είναι ακατα-

νόητα, λογικά δυσερμήνευτα, και απεχθή. Μια σύντομη

ιστορική αναδρομή του Κυπριακού είναι αναγκαία, αλλά

δεν θα επεκταθώ στο παρόν. Θα σημειώσω μόνο μερικά

κομβικά σημεία.
― Το 1570, οι Οθωμανοί κατακτούν από τους Ενετούς την

Κύπρο.

― Το 1878 η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραχωρεί την Κύπρο

στους Άγγλους έναντι μικρού χρηματικού τιμήματος, αλλά τυ-

πικά ο Σουλτάνος διατηρεί την κυριαρχία της νήσου.

― Το 1914, η Αγγλία προσαρτά μονομερώς την Κύπρο, υπό

την κυριαρχία της.

― Με τη συνθήκη της Λωζάνης (1923), η Τουρκία πλέον, του

Ατατούρκ παραιτείται από κάθε κυριαρχικό δικαίωμα επί της

Κύπρου (αρθρ. 16), η οποία ανακηρύχθηκε και επίσημα αποικία

του βρετανικού στέμματος (1925).

― Μεσολαβεί ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος και μετά τη λήξη του

οι Κύπριοι βασιζόμενοι σε υποσχέσεις, αλλά, και κυρίως στη

διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, για το δικαίωμα της αυτο-

διάθεσης των λαών, επαναδιατυπώνουν για πολλοστή φορά

την επιθυμία τους να ενωθούν με τη μητέρα Ελλάδα, με το

ιστορικό δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, που πραγ-

ματοποίησε η Εκκλησία της Κύπρου. Το 95,7% ψήφισε υπέρ

της Ένωσης.

― Η πληθυσμιακή κατανομή τότε τής Κύπρου ήταν 82% Έλ-

ληνες, 16% Τουρκοκύπριοι, 2% διάφοροι. Συμβιούσαν και συ-

νεργάζονταν αρμονικά και χωρίς εθνοτικές αντιπαραθέσεις ή

και διαφορές.

― Οι Εγγλέζοι αντιδρούν στην Ένωση. Η Ελλάδα προσφεύγει

στον ΟΗΕ (1954), αλλά το αίτημά της, για συζήτηση απορρί-

πτεται!

― Οι πεισματικές, αποικιοκρατικές θέσεις της βρετανικής κυ-

βέρνησης, οδήγησαν τον κυπριακό λαό σε ένοπλο δίκαιο

αγώνα (ΕΟΚΑ). Η Αγγλία σκληραίνει τη στάση της: Διώκει, φυ-

λακίζει, βασανίζει και οδηγεί στην αγχόνη πατριώτες – «τρο-

μοκράτες» σαν τον Καραολή, τον Δημητρίου και άλλους.

― Το 1956 συλλαμβάνεται από τους Άγγλους ο Αρχιεπίσκοπος

Μακάριος ως πολιτικής ηγέτης του αγώνα και εξορίζεται στις

Σεϊχέλες.

― Το 1958 κάνουμε το μέγα διπλωματικό λάθος επί του θέ-

ματος. Ενώ είχε γίνει αποδεκτό από τον ΟΗΕ σχέδιο για λύση

του κυπριακού σύμφωνα με τις αρχές του ΟΗΕ, ο Υπουργός

εξωτερικών της Ελλάδος (Αβέρωφ), άρχισε συνομιλίες με τον

Τούρκο ομόλογό του Ζορλού και οι πρωθυπουργοί Ελλάδας -

Τουρκίας, Καραμανλής - Μεντερές αντίστοιχα. Έτσι, με την κα-

θοδήγηση προφανώς των μεγάλων «φίλων» μας, βάλαμε τους

Τούρκους στο «παιχνίδι».

― Στις 19 Φεβρουαρίου 1959 υπογράφησαν οι συμφωνίες Ζυ-

ρίχης και Λονδίνου από τους πρωθυπουργούς και τους Υπ.

Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας (U.K.), της Ελλάδος, της

Τουρκίας, καθώς και από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον

Τουρκοκύπριο ηγέτη Κιουτσιούν. Βάλαμε δηλαδή στο «παι-

χνίδι» εκτός από την Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη και το

16% του κυπριακού πληθυσμού που αποτελούσαν οι Τουρκο-

κύπριοι, ως ισότιμους, αντί να δεχθούμε την παραχώρηση μει-

ονοτικών δικαιωμάτων και καμμία εγγυήτρια δύναμη.

Έτσι και τώρα...

η λύση είναι μία, για να είναι Δίκαιη και βιώσιμη. ΑΜΕΣΗ

αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, άλλως εμπάρκο

από Ε.Ε. Εξασφάλιση προνομιακών μειονοτικών δικαιωμά-

των για τους Τουρκοκύπριους, σταδιακή αποχώρηση των

εποίκων. Εδώ και 40 χρόνια, «κάποιοι έχουν γεννηθεί εκεί.

Και οι Έλληνες ήταν 3000 χρόνια στν Ιωνία και διώχθηκαν

και εξολοθρεύτηκαν. Εμείς θα φερθούμε με ανθρωπισμό.

――――――
1. Π.τ.Δ. 12/1/17 Ομιλία του στους σπουδαστές της Σχολής Εθνι-

κής Άμυνας.

2. Τσίπρας, στη συνάντησή του με τους πολιτ. Αρχηγούς (to

vima.gr/.../855670).

3. Αιτία πολέμου

Ντροπή στον ΟΗΕ 

Δράσεις επιμόρφωσης στο Δήμο Σα-
ρωνικού Σελ. 7

Ψήφισμα για το θάνατο μαθητή τους
στο 1ο ΓΕΛ Μαρκοπούλου Σελ. 7

Τα Χριστούγεννα στη ζωγραφική
του γιάννη κορναράκη του μάνθου Σελ. 8

Οι ελληνικές ονομασίες των ημερών
της Φαίδρας Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Η κατά της δουλείας θεωρία του
Aριστοτέλη Πέτρου Ιωαννίδη Σελ. 14

Διαβάστε ακόμη
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Η  Διεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών,  αποτελεί ένα

κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ της Ελλάδος και ένα από τα

μεγαλύτερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, αφού και  πέ-

ρυσι φιλοξένησε 5.000 εκτελεστές – χορωδούς – μουσι-

κούς!!!

Η  πολύ σημαντική πολιτιστική και εκπαιδευτική εκδήλωση

διοργανώνεται στα πλαίσια του 35ου  Διεθνούς Χορωδια-

κού Φεστιβάλ Καρδίτσας τον προσεχή Μάρτιο, αφορά

όλες τις σχολικές Χορωδίες της Ελλάδος, με πρωτοβου-

λία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Χορωδιών και Διευθυν-

τών Χορωδίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Και φέτος οι εκδη-

λώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Καρδίτσα και στο

Μουζάκι. 

Κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και του εξωτε-

ρικού  θα παρευρεθούν ως μέλη της Διεθνούς Κριτικής

Επιτροπής μαζί με άλλους Έλληνες και ξένους συναδέλ-

φους τους, οι οποίοι με τις  χρήσιμες συμβουλευτικές –

επιμορφωτικές παρεμβάσεις τους προς τις μαθητές - Χο-

ρωδούς και τους καθηγητές μουσικής, δίνουν το στίγμα

της παιδευτικής αξίας της όλης συμμετοχής και διαδικα-

σίας.

Η 9η Διεθνής Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών είναι αφιε-

ρωμένη στους κορυφαίους συνθέτες Umberto Giordano

(1867-1948) για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, Georg

Philipp Telemann (1681-1767) για τα 250 χρόνια από τη

γέννησή του, Antonio Lotti (1667-1740) για τα 350 χρόνια

από τη γέννησή του, Giovanni Francesco Anerio (1567-

1630) για τα 450 χρόνια από τη γέννησή του, Claudio

Monteverdi (1567-1643) για τα 450 χρόνια από τη γέν-

νησή του, Gioseffo Zarlino (1517-1590) για τα 500 χρόνια

από τη γέννησή του και Heinrich Isaac (1450-1517) για τα

500 χρόνια από το θάνατό του. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό θεσμό με τον οποίο γίνεται

ουσιαστική αισθητική παρέμβαση στην ουσία της Καλλιτε-

χνικής Αγωγής και Παιδείας.

Για ένατη φορά πραγματοποιείται ένας Χορωδιακός Θε-

σμός που αφορά σε όλες τις σχολικές Χορωδίες (παιδι-

κές-νεανικές) και βοηθά στην ανάπτυξη της μουσικής και

Χορωδιακής εκπαίδευσης του τόπου μας. Πρόκειται για

μια Χορωδιακή Πανδαισία από σχολικές χορωδίες της

Ελλάδος, καθώς και τη συμμετοχή εκλεκτών ξένων χορω-

διών.

Στην 9η Διεθνή Σχολικών Χορωδιών μπορούν να λάβουν

μέρος σχολικές χορωδίες (παιδικές-νεανικές-μεικτές) από

σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Το πρόγραμμα είναι διαρκείας 10-20 λεπτών για κάθε Χο-

ρωδία. Σε όλες τις χορωδίες και τους διευθυντές θα δο-

θούν Διπλώματα Συμμετοχής.

Η 9η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών αποτελεί το

βήμα παρουσίασης της σημαντικής δουλειάς που επιτε-

λούν οι καθηγητές Μουσικής στα σχολεία. 

Στόχος της διοργάνωσης  είναι η καλλιέργεια της Χορω-

διακής Τέχνης ως δημιούργημα του Αρχαίου Ελληνικού

Πολιτισμού, η φωνητική εξάσκηση των μαθητών και η εν-

θάρρυνση των σχολικών μονάδων στη δημιουργία αξιόλο-

γων Χορωδιών, οι οποίες μπορούν  να εκπροσωπούν την

Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ, Διαγωνισμούς και Συναντή-

σεις Χορωδιών. Παράλληλα, αναδεικνύεται το τεράστιο

εκπαιδευτικό έργο του Καθηγητή Μουσικής της Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμέσου του

Χορωδιακού εργαλείου.

Ασφαλώς και πρόκειται για κάτι πρωτότυπο, μοναδικό,

πολύ όμορφο με Καλλιτεχνική, Ψυχαγωγική και Επιμορ-

φωτική χροιά με πρωταγωνιστές μαθητές των Δημοτικών

και των Γυμνασίων όλης της  χώρας.

Επίσης, θα υπάρξουν και πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις

σε έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, ύστερα από πα-

ραγγελία του Φεστιβάλ σε σημαντικούς συνθέτες. Επίσης

υπάρχουν κοινά έργα, λειτουργώντας χορωδιακά εργα-

στήρια, σε αξιόλογα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. 

Το Διεθνές Φεστιβάλ Καρδίτσας αναλαμβάνει να προωθή-

σει τις καλύτερες σχολικές χορωδίες (εφ’ όσον το επιθυ-

μούν) να εμφανιστούν σε σημαντικές συναυλίες,

Διαγωνισμούς  και Φεστιβάλ του εξωτερικού.

Θα υπάρξει και Διεθνής Κριτική Επιτροπή, η οποία θα επι-

λέξει τις καλύτερες σχολικές Χορωδίες.

Το 2013, η Χορωδία του 6ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου

(Μπραχάμι), συμμετείχε για πρώτη  στον 8ο Πανευρωπαϊκό

Mουσικό Διαγωνισμό Νέων στο Castellamare di Stabbia.

(Νάπολι - Ιταλία).  Ενώ το 2014 διακρίθηκαν σχολικές χο-

ρωδίες από την Καλαμάτα, το Αίγιο και τη Ναύπακτο. Επί-

σης χορωδίες από Κέρκυρα και Αθήνα διακρίθηκαν στο

Διεθνή Διαγωνισμό του Νόβισαντ (Σερβία).

Βασική επιδίωξη είναι μέσω της εκδήλωσης η προσέγγιση

της μαθητιώσας νεολαίας με την αρχαία ελληνική μου-

σική,  την πολυφωνική μουσική του 15ου – 16ου αιώνα,

αλλά και τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Εκατοντάδες μαθητές δουλεύουν εντατικά, συστηματικά

και πειθαρχημένα επί μήνες για να προσφέρουν ένα σπου-

δαίο μουσικό αποτέλεσμα. Η άριστη συνεργασία διευ-

θυντή, Συλλόγου Διδασκόντων και εξειδικευμένου και

δυναμικού Καθηγητή Μουσικής δείχνει ότι μπορεί να γί-

νουν θαύματα στο σχολείο.      

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι σχολικές

Χορωδίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του

Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας, Κολοκοτρώνη 38 &

Ύδρας, τηλ: 24410-75440,42896 και fax: 24410-21970,  e-

mail: nke@otenet.gr

Διεθνής συνάντηση Σχολικών Χoρωδιών
2 έως 19 Μαρτίου 2017  



4 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                  ΕΒΔΟΜΗ

“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

ρομάντζο με χιούμορ και συναίσθημα που εστιάζει

στην προσπάθεια ενός διανοούμενου καθηγητή

Γλωσσολογίας στο Λονδίνο του 1912 να μεταμορ-

φώσει μια άξεστη ανθοπώλισσα από το Κόβεντ

Γκάρντεν σε μια κυρία της υψηλής κοινωνίας… 

Θα αναχωρήσουν από τον Αγιο Νεκτάριο με

πούλμαν. Τιμή 20 ευρώ σε πολύ καλές θέσεις.

Για συμμετοχή τηλ. 6938209798 & 6937120050

Συνεστίαση με τους Μανιάτες

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων προσκα-

λεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό του και

την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματοποιηθεί  την

Κυριακή   5   Φεβρουαρίου  2017  και ώρα 13.00 στο

Ξενοδοχείο  «BEST WESTERN FENIX»   Αρτεμι-

σίου 1-3   Γλυφάδα   (Παραλιακή λεωφόρος)  Τηλ.

210 8914000 

Τηλ/ Fax Συλλόγου: 210 8952022  

• Πληροφορίες : Π. Μουρελάτου κιν. 6942465860    

Γ. Πιερράκος κιν. 6932766111.

1984
του Τζώρτζ Όργουελ

Μετά την μεγάλη επιτυχία του Φάουστ, η εταιρία Λυκό-

φως παρουσιάζει ένα προφητικό και ταυτόχρονα διαχρο-

νικό, πολυπαιγμένο, μυθιστόρημα-σταθμό του 20ού

αιώνα, το “1984”. Μέσα από μια νέα διασκευή των Ρόμ-

περτ Άικι και Ντάνκαν Μακμίλαν, η παράσταση γνώρισε

θριαμβευτική επιτυχία στο Λονδίνο και σε παγκόσμια πε-

ριοδεία, και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου* σε σκηνοθεσία της

Κατερίνας Ευαγγελάτου.

Η διασκευή και η σκηνοθεσία κατασκευάζουν μία οπτική

του γνωστού έργου μέσα από το μυαλό του πρωταγωνι-

στή Ουίλσον, ο οποίος συνομιλεί με το παρελθόν, το

παρόν και το μέλλον, παλεύοντας να συγκρατήσει την λο-

γική του, ενάντια σε μία κοινωνία που έχει απωλέσει κάθε

λογική. Είναι ένας γενναίος ήρωας ή ένας δειλός προδό-

της; Η γνωριμία του με την Τζούλια, τον σπρώχνει να υπο-

πέσει σε ακόμα πιο κατάπτυστα Εγκλήματα Σκέψης,

ενάντια στο Κόμμα του Μεγάλου Αδερφού. To τέλος είναι

προδιαγεγραμμένο και αμετάλλακτο: Η Αστυνομία Σκέ-

ψης θα τον συλλάβει νύχτα και θα τον οδηγήσει στον Θά-

λαμο 101. Εκεί ο Ο’Μπράιεν, Βασανιστής; Ανακριτής;

Δάσκαλος; Ιατρός; , μέσα από μια αποκαλυπτική διαδικα-

σία τον φέρνει μπροστά σε αυτό που φαντάζει “ το χειρό-

τερο πράγμα στον κόσμο’’. 

Μια παράσταση που αξίζει να δουν όσοι αγάπησαν το βι-

βλίο και όσοι δεν έχουν δώσει ακόμα την ευκαιρία, στον

εαυτό τους, να γνωρίσουν τον κόσμο του Όργουελ. 

* Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου Προφήτου Δανιήλ 3,

Αθήνα 104 35, Τηλ.: 21 1013 2002

Τζωρτζίνα Καλέργη 

“Τραγούδα”
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»

παρουσιάζει την  ταινία κινουμένων σχεδίων «Τραγούδα!» 

έως και την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017.

«Τραγούδα!» (μεταγλωτ.) (Sing) Προβολή: 5.10 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Christophe Lourdelet, Garth Jennings

Σενάριο: Garth Jennings
Σε ένα κόσμο σαν το δικό μας, που κατοικείται όμως εξ’ ολοκλήρου
από ζώα, συναντάμε τον Buster Moon, ένα κομψό κοάλα, που θα
κάνει τα πάντα για να περισώσει το θέατρό του, που ήταν κάποτε
στις δόξες του! ...

«La La Land»

H πολυβραβευμένη ταινία “La La Land” παρουσιάζεται έως

και Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 Προβολές: 7 και 9.15 μ.μ.

Έχει ήδη βραβευτεί το 2017, με 7 Χρυσές Σφαίρες (Η.Π.Α.)!
Στο Λος Άντζελες, την πόλη που γεννιούνται και πεθαίνουν τα
όνειρα, δύο νέοι ερωτεύονται, προσπαθώντας ταυτόχρονα να φτά-
σουν τους στόχους τους: εκείνη να γίνει μια διάσημη ηθοποιός,
εκείνος να γίνει αναγνωρισμένος μουσικός. Θα καταφέρει η αγάπη
τους να επιβιώσει στην σκληρή πραγματικότητα των συνεχών απο-

γοητεύσεων και της απόρριψης; 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

"Φροσύνη"

H παράσταση της όπερας του Παύλου

Καρρέρ "Φροσύνη" (1868) παρουσιά-

ζεται από την  ομάδα μουσικού θεά-

τρου ΡΑΦΗ στις 14, 15 και 16

Ιανουαρίου στις 8 μ.μ στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Νίκος

Σκαλκώτας) στο πλαίσιο του Κύκλου

Όπερα στο Μέγαρο.

Το λιμπρέτο είναι του  Ελισαβέτιου

Μαρτινέγκου (γιου της Ελισάβετ Μαρ-

τινέγκου)  και βασίζεται στο έργο του

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Η κυρα Φρο-
σύνη, ποίημα εις τέσσαρα  άσματα διη-
ρημένον».
Παγκόσμια πρώτη: Θέατρο Απόλλων

Ζακύνθου, 16.11.1868 

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου βρέ-

θηκε από έναν ρακοσυλλέκτη στη χω-

ματερή Άνω Λιοσίων το 1992 και δεν

έχει παρουσιαστεί σκηνικά για παρα-

πάνω από έναν αιώνα.

Μια απόδοση του θρύλου της Ευφρο-

σύνης Βασιλείου (της γνωστής κυρά

Φροσύνης), μοιρασμένη σε δέκα ερμη-

νευτές, πέντε λυρικούς τραγουδιστές

και πέντε μουσικούς, με παράλληλη

χρήση οπτικοακουστικών μέσων, με

παρεμβολές ιστορικών πηγών και ντο-

κουμέντων. 

Πώς μεταγράφεται η ιστορία προκει-
μένου να δημιουργηθούν εθνικά ή θρη-
σκευτικά σύμβολα; 
Πού συναντά η αλήθεια τον μύθο; 
Τι θα ακούγαμε αν ο ίδιος ο Αλή
Πασάς αφηγείτο την ιστορία;... 
Σκηνοθεσία, Δραματουργία: Ζωή Χα-

τζηαντωνίου

Ενορχήστρωση, Μουσική Διεύθυνση:

Μιχάλης Παπαπέτρου

Φροσύνη: Λητώ Μεσσήνη

Αλή Πασάς: Σωτήρης Τριάντης

Μουχτάρ: Γιάννης Καλύβας

Ειρήνη/Χάμκω: Αναστασία Κότσαλη

Ταχήρ/Ιγνάτιος: Γιάννης Σελητσανιώτης 

Σκηνικά, Κοστούμια: Πέτρος Τουλούδης

Βιόλα: Αγγέλα Γιαννάκη 

Κιθάρα: Αντώνης Χατζηνικολάου 

Κοντραμπάσο:Δημήτρης Τίγκας 

Μπαγιάν: Γιώργος Λώλας

Σαξόφωνο: Guido De Flaviis

Βασιλόπιτα στο Καλλιτεχνόραμα!

Το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ Γλυφάδας  την Κυριακή 22 Ιανουα-

ρίου στις 11.30 το πρωί θα κόψει βασιλόπιτα, που θα εμ-

πλουτιστεί με εορταστική μουσική από μουσικούς μέλη και

χορό.

Θα τιμήσουν τους καλλιτέχνες, εικαστικούς, χειροτέχνες

που συμμετείχαν.

Η εκδήλωση γίνεται στο ΠΑΛΗΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Γλυφάδας,

παραλιακή λεωφόρος. Είσοδος ελεύθερη.

Για πληρ. 6981087117 Σμαράγδα Κατσούλη
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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

“Η Κομμούνα 
του Παρισιού, 1871”

Η “Εναλλακτική Δράση” στα πλαίσια των εκδηλώσεών της

θα προβάλλει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου την  ταινία “Η
Κομμούνα του Παρισιού, 1871” ένα έπος του  Βρετανού

σκηνοθέτη Πήτερ Γουώτκινς

Πρόκειται για ένα έργο  μακράς διάρκειας (345 λεπτά σε

δύο μέρη) και μεγάλης πνοής που περιλαμβάνει  τα γεγο-

νότα του 1871 από την εξέγερση, την εγκαθίδρυση μέχρι

και τη Ματωμένη Βδομάδα της Παρισινής Κομμούνας.

Μια αποθήκη-στούντιο στα εργατικά προάστια του Παρι-

σιού, εκεί που άλλοτε στεγάζονταν τα στούντιο του πρω-

τοπόρου κινηματογραφιστή Ζωρζ Μελιές (1861-1938), θα

γίνει το σκηνικό, μέσα στο οποίο 200 ερασιτέχνες, άνεργοι

και μετανάστες, μη αμειβόμενοι εργαζόμενοι, από τις φάμ-

πρικες, τις Λαμπεντούζες και τις αποθήκες «φιλοξενίας»,

αυτοί δηλαδή που αποτελούν την –στην κυριολεξία– καθη-

μερινή τροφή της τηλεόρασης, θα γίνουν οι ηθοποιοί και

πρωταγωνιστές της ταινίας, συγκροτώντας ταυτόχρονα το

σώμα των παλιών και νέων κομμουνάρων. 

Σύμφωνα με τα λόγια του σκηνοθέτη: 

"Διανύουμε μια εξαιρετικά ζοφερή περίοδο της ανθρώπινης
Ιστορίας. Σ’ έναν κόσμο σαν κι αυτόν, τα γεγονότα του 1871
στο Παρίσι, αντιπροσωπεύουν ακόμα την ιδέα της αφοσίω-
σης σε έναν αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, την ανάγκη
για μια κάποια μορφή συλλογικής κοινωνικής Ουτοπίας –
κάτι που ΕΜΕΙΣ χρειαζόμαστε απελπισμένα όπως ο ημιθα-
νής χρειάζεται αίμα. Έτσι γεννήθηκε η σκέψη για ένα φιλμ
που θα έδειχνε αυτή την αφοσίωση." Peter Watkins

Η πρώτη προβολή της ταινίας θα γίνει  την Κυριακή 15 Ια-

νουαρίου στις 6μμ στην Πνευματική Εστία του Δήμου Βού-

λας, κεντρική πλατεία Βούλας, μπροστά στην εκκλησία του

Αγίου Ιωάννη με είσοδο ελεύθερη για όλους 

Πληροφορίες Νόρα Πολυδούρη 6949138298  9-2 το πρωί

και 5-7 το απόγευμα

“O Αριστοτέλης διαχρονικός και

επιστημονικώς επίκαιρος” 

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “o Αριστοτέλης
διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος” θα πραγματο-

ποιηθεί από Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 έως Τρίτη, 17

Ιανουαρίου 2017 στην Ακαδημία Αθηνών με τη συμπλή-

ρωση 2400 ετών από τη γέννηση του σημαντικού φιλο-

σόφου. Έναρξη Συνεδρίου  14 /1/ 2017, ώρες 16:00 έως

19:00. Το Συνέδριο οργανώνεται από την Ακαδημία Αθη-

νών, το Κέντρο Ιστορικής Οντολογίας και το Φινλανδικό

Ινστιτούτο Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την ευγε-

νική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

AΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του “Αγ. Γεωργίου” Αγίας Μαρίνας

Κρωπίας, προσκαλεί στην καθιερωμένη κοπή της πρωτο-

χρονιάτικης βασιλόπιτας, που θα γίνει στο γραφείο του

Συλλόγου, στον οικισμό Αγ. Γεωργίου, Αγ. Μαρίνας Κορω-

πίου, την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στις 11.30  π.μ.
Το Δ.Σ.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

“ΕΡΜΙΤΑΖ ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ”
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  11πμ 

Στην πολύ ενδιαφέρουσα περιοδική έκθεση “Ερμιτάζ Πύλη
στην Ιστορία” θα πραγματοποιήσει ξεναγήσεις η Εναλλα-

κτική Δράση. Θα έχουν την ευκαιρία να δούν  θησαυρούς

ανεκτίμητους από το παγκοσμίου φήμης μουσείο του Ερ-

μιτάζ, που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στη χώρα μας.  

Τις ξεναγήσεις θα κάνει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου.

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής θα γίνουν τρεις συναντή-

σεις. Η ώρα της κάθε συνάντησης είναι 11 το πρωί μπρο-

στά στο Βυζαντινό Μουσείο, πλησιέστερος σταθμός

Μετρό είναι ο Ευαγγελισμός.

1η Συνάντηση Κυριακή 15/1/17, 11πμ 

2η Συνάντηση Σάββατο 28/1/17, 11π.μ.

3η Συνάντηση Σάββατο 11/2/17, 11

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να πάρουν μέρος μέχρι 50

άτομα, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλώσει

τηλεφωνικά συμμετοχή.

-Ο αριθμός των δύο πρώτων ξεναγήσεων έχει ήδη συμ-

πληρωθεί, εκτός αν υπάρξουν ακυρώσεις. Καλόν είναι να

μην προσέρχονται στο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου

για τις προγραμματισμένες ξεναγήσεις άτομα που δεν

έχουν δηλώσει προηγουμένως τηλεφωνικά συμμετοχή.

Πληροφορίες  μόνο τηλεφωνικά  Νόρα Πολυδούρη

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

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

«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 έως 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

Η ομάδα ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ οργανώ-

νουν εκδήλωση, την Παρασκευή 20

Ιανουαρίου στις 19.00 στο Μουσείο

Ηρακλειδών (Ηρακλειδών 16 Αθήνα)

στην εκδήλωση “Μουσική και Μαθη-
ματικά: Δυο παγκόσμιες γλώσσες
και η πολυσημία τους”.
Ομιλήτρια: Σουζάνα Βουγιουκλή

Η μουσικός και μαθηματικός  Σου-

ζάνα Βουγιουκλή θα  μιλήσει για

τους δεσμούς των μαθηματικών με

τη μουσική και την αλληλεπίδρασή

τους με τον άνθρωπο. Πρόκειται, άλ-

λωστε, για δύο τέχνες-επιστήμες

που έχουν κοινή μήτρα, για δύο

γλώσσες με τις οποίες μπορούν να

συνεννοηθούν και να επικοινωνή-

σουν οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Στη διάλεξή της  η ομιλήτρια θα ανα-

φερθεί στη μορφολογία (ανάλυση της

δομής) ενός μουσικού έργου-τραγου-

διού ως μαθηματική διαδικασία και

στην έννοια των καθολικών στοιχείων

που υπάρχουν στις μουσικές όλων

των λαών, εκείνων δηλαδή που κάθε

άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει και

να νιώσει, ανεξάρτητα από την εποχή

του και τον τόπο που έχει μεγαλώσει.

Πρόκειται για στοιχεία κοινά, αναλλοί-

ωτα στον χώρο και το χρόνο, που συν-

δέονται  με πανανθρώπινα  συναισθή-

ματα και εκτείνονται από την πεντατο-

νία μέχρι την επαναληπτικότητα των

μουσικών ρυθμών.

Η Σουζάνα Βουγιουκλή γεννήθηκε και με-

γάλωσε στην Ξάνθη. Είναι πτυχιούχος του

Τμήματος Μαθηματικών, κατεύθυνση Κα-

θαρά Μαθηματικά, του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πέντε

πρωτότυπες εργασίες στην Άλγεβρα. Έχει

σπουδάσει πιάνο, κιθάρα, ανώτερα θεωρη-

τικά και μονωδία, τζαζ- τραγούδι και θεω-

ρητικά, καθώς και  κλασικό, παραδοσιακό

και αφρό-τζαζ χορό. Από το 2004 συνεργά-

ζεται με το εργαστήριο έρευνας παραστα-

τικών τεχνών Alma Kalma που ερευνά το

θέατρο - performing και τη σωματοποίηση

του τραγουδιού. 

Με την αδερφή της Ελένη, ως «Ελένη &

Σουζάνα Βουγιουκλή», ξεκίνησαν από πολύ

νωρίς να εξερευνούν τις μουσικές του κό-

σμου και να πειραματίζονται με τις δυνατό-

τητες που προσφέρει η ανθρώπινη φωνή,

ως εγγενές μουσικό όργανο.   

Περισσότερες πληροφορίες: 

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ: 

info@thalesandfriends.org

Μουσείο Ηρακλειδών: 

edu@herakleidon-art.gr

Τηλ. 21 0346 1981

Μουσική και Μαθηματικά: 
Δυο παγκόσμιες γλώσσες και η πολυσημία τους
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Οπως γράφαμε στο προηγούμενο

φύλλο το Διοικητικό συμβούλιο του

ΟΑΠΠΑ του Δήμου 3Β (21.12.16), κα-

τήγγειλε τη σύμβαση της Δέσποινας

Παπαχατζίδου του Κωνσταντίνου μι-

σθώτριας του κυλικείου στο Αθλητικό

Κέντρο Βάρης “Κ. Μπαγλατζής”, γιατί

η μισθώτρια δεν έχει καταβάλει μισθώ-

ματα.

Σημειώναμε δε ότι η αντιπολίτευση

είχε επισημάνει προς το Δημοτικό

Συμβούλιο ότι η μίσθωση αυτή χωλαί-

νει. Και επιβεβαιώνεται ότι χωλαίνει,

αφού και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ζητάει με έγγραφό της τα πλήρη στοι-

χεία της υπόθεσης, μετά από αναφορά

- καταγγελία του Δημήτρη Κιούκη.

Με τετρασέλιδη Αναφορά του, ο αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ. των 3Β Δημήτρης

Κιούκης, κατήγγειλε προς τον Γενικό

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

(Γ.Ε.Δ.Δ.) και προς τον Γενικό Γραμμα-

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-

κής, στις αρχές Δεκεμβρίου, ένα θέμα

τεράστιας ηθικής τάξεως, το οποίο εκ-

θέτει όχι μόνο την πολιτική ηγεσία του

Δήμου και τους εμπλεκόμενους, αλλά

την εικόνα ενός λαού, είτε ως γενικευ-

μένη σήψη, είτε ως απαθή ανοχή και

μάλιστα στην παρούσα συγκυρία, που

θα έπρεπε να είμαστε ιδιαίτερα ευαί-

σθητοι.

“Ηθική διαφθορά”

Συνοπτικά, ο Δημήτρης Κιούκης, έμ-

πειρος από μακροχρόνια θητεία στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση καταγγέλει αν-

θρώπους του Δημάρχου για το... “Γιάν-
νης κερνάει, Γιάννης πίνει”, με μεγάλη

οικονομική ζημία για το Δήμο, αλλά

κυρίως για ηθική διαφθορά, και ζητάει,

αφού εκθέτει πλήρως και τεκμηριω-

μένα το ιστορικό των περιστατικών να

γίνουν οι σχετικές ενέργειες από τον

Γ. Επιθεωρητή Δ.Δ. και τον Γ. Γραμ-

ματέα Α.Δ. Αττικής, «προκειμένου να
αναζητηθούν ποινικές, πειθαρχικές
και διοικητικές ευθύνες των συμμετε-
χόντων στη διαδικασία “μίσθωσης

Αναψυκτηρίου - χώρου μαζικής εστία-
σης» κ.λπ. που βρίσκεται στις εγκατα-

στάσεις του Δημοιτκού Αθλητικού

Κέντρου Βάρης, από τον Οργανισμό

Αθλητισμού - Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής (ΟΑΠΠΑ) που είναι Νομικό

πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)

του Δήμου 3Β.

Αναλυτικά το ιστορικό

Όπως εκθέτει στην αναφορά του ο Δη-

μήτρης Κιούκης, ο ΟΑΠΠΑ συνέστησε

τον Απρίλιο του 2015 τρεις Επιτροπές,

α) Επιτροπή Παραλαβής - Παράδοσης

Μισθωμένων Ακινήτων, β) Επιτροπή Κα-

θορισμού τιμήματος για την εκμίσθωση

ακινήτων και γ) Επιτροπή διεξαγωγής

δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμί-

σθωση ακινήτων, οι οποίες ορίσθηκαν

τριμελείς.

Στην 1η Επιτροπή ως τακτικό μέλος,

ορίσθηκε ο Βασ. Γραμμένος, διοικητικός

σύμβουλος και βασικό στέλεχος της

συμπολίτευσης (υποψήφιος σύμβουλος

του Δημάρχου) στην 2η ορίσθηκε ο ίδιος

ως Πρόεδρος, ενώ στην 3η ορίσθηκε ως

τακτικό μέλος).

Την 18η Μαΐου 2015 συνεδρίασε η 2η

επιτροπή υπό την προεδρία του Β. Γραμ-

μένου και καθόρισε την κατώτερη τιμή

έναρξης της δημοπρασίας για την εκμί-

σθωση του Αναψυκτηρίου του Αθλητικού

Κέντρου Βάρης (στάδιο Κ. Μπαγλατζή),

συνολικής επιφανείας 115τ.μ.  στα 5000

ευρώ ετησίως.

Στις 26/5/15 το Δ.Σ. του ΟΑΠΠΑ ενέ-

κρινε την πρόταση της Επιτροπής και κα-

τάρτισε τους όρους της Διακήρυξης

εκμίσθωσης.

Στις 6 Ιουλίου η Επιτροπή Διεξαγωγής

του Διαγωνισμού, συμμετέχοντος και

του Β. Γραμμένου, έκανε δεκτή την προ-

σφορά της μοναδικής συμμετέχουσας,

Δέσποινας Παπαχατζίδου η οποία προ-

σέφερε να καταβάλλει ετήσιο μίσθωμα

9.000 ευρώ. Για τη σύμβαση μίσθωσης

εγυήθηκε ο Δημ. Μουστάκας του Αρη

διαμένοντος στην ίδια διεύθυνση με τη

Δέσποινα Παπαχαντζίδου, και την 31η

Ιουλίου 2015 εκδόθηκε από το Δ.Σ. του

ΟΑΠΠΑ απόφαση (78/2015) με την

οποία ενέκρινε τη μίσθωση, σύμφωνα με

την απόφαση της Επιτροπής. 

Δεν διερωτήθηκε κανείς αλήθεια

ούτε η Επιτροπή, ούτε το Δ.Σ. του

ΟΑΠΠΑ, ποία η σχέση μισθώτριας και

εγγυητή και ποία η σχέση εγγυητή και

Δήμου;

Ακολούθως την 15η Σεπτεμβρίου 2015

καταρτίστηκε σύμβαση μίσθωσης με-

ταξύ του ΝΠΔΔ, ΟΑΠΠΑ, ο οποίος εκ-

προσωπείται από τον πρόεδρο και

Δήμαρχο 3Β, Γρηγ. Κωνσταντέλλο, ως

εκμισθωτής και της μισθώτριας Δ. Πα-

παχατζίδου και του Δ. Μουστάκα, ως

εγγυητή.

Και φτάνουμε στο 2016 (21/3), όπου ο

ΟΑΠΠΑ κάνει αποδεκτή την αίτηση

της μισθώτριας Δ. Παπαχατζίδου με

την οποία ενημερώνει τον ΟΑΠΠΑ για

τη σύσταση Ετερρόρυθμης εταιρείας,

στην οποία η μισθώτρια συμμετέχει,

όχι ως διαχειρίστρια όπως θα περιμέ-

νατε, αλλά ως εγτερρόρυθμος εταί-

ρος, με ποσοστό, διάβασον - διάβασον

1%!!!. Δηλαδή για κοροϊδία - εκτός κι

ο Δ. Κιούκης τα γράφει λάθος, πράγμα

για το οποίο δεν έχουμε λόγο να το

υποπτευόμαστε καν. 

Διαχειρίστρια της Ε.Ε. ορίζεται η Βασ.

Σωτηρίου του Χρ. σύζυγος του Βασ.

Γραμμένου, ως ομόρρυθμο μέλος με

ποσοστό 99%!!!

Δηλαδή η πλειοδότρια στο διαγωνι-

σμό, ελλείψει δευτέρου, μένει μέτο-

χος με 1%, δηλαδή για “πλάκα”, αλλά

παραμένει μοναδική μισθώτρια! Μ’

όλα ταύτα στο σκοπό της εταιρείας

συμφωνήθηκε νε υπεισέλθει αυτομά-

τως η Βασ. Σωτηρίου στις υποχρεώ-

σεις και στα δικαιώματα που

απορρέουν από τη μίσθωση!

Το Κοινοτικό Συμβούλιο

συμφωνεί!

Και σ’ όλα αυτά, το συμβούλιο της Δη-

μοτικής Κοινότητας Βάρης συμφωνεί,

αφού με την 21/2016 απόφασή του χο-

ρηγεί προέγκριση ίδρυσης επιχείρη-

σης μαζικής εστίασης κ.λπ. της “Βασ.

Σωτηρίου & Σια Ε.Ε.” εντός του Στα-

δίου “Κ. Μπαγλατζής” της Βάρης. 

Διερωτώμεθα επιπλέον: Η εγγύηση

του Δ. Μουστάκα παραμένει και υπέρ

ποίας; Ποιές είναι οι σχέσεις του εγ-

γυητή με την πρώτη και με τη δεύτερη

κυρία; Και ποιές οι σχέσεις του εγ-

γυητή Δ. Μουστάκα με τις καντίνες

Καβουρίου, που έχουν οφειλές ή έστω

διαφορές με το Δήμο 3Β;

Μήπως οι δημότες δικαιούνται να

γνωρίζουν τα της δαιχειρίσεως των

πραγμάτων και των χρημάτων του

Δήμου 3Β, επί της ουσίας;

Ο Δ. Κιούκης ακόμα ζητάει με την ανα-

φορά του στην Αποκεντρωμένη Δ.,

πλήρη πρακτικά όλων των συνεδριά-

σεων, επισημαίνοντας ότι: «Ο Βασί-

λειος Γραμμένος ο οποίος συμμετέχει

σε όλες τις σχετικές επιτροπές, τυγ-

χάνει σύζυγος της κας Βασιλικής Σω-

τηρίου του Χρ. και της Γεωργίας».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έρχεται

με έγγραφό της  προς τον ΟΑΠΠΑ

(20.12.16) και ζητάει στοιχεία. 

Γράφει το σχετικό έγγραφο: Σας διαβι-

βάζουμε την εν θέματι αναφορά - καταγ-

γελία σχετικά: α) με τη συμμετοχή του

κ. Γραμμένου Β., στις σχετικές με την

εκμίσθωση του ακινήτου επιτροπές, β)

τη μη τροποποίηση της αρχικής μισθωτι-

κής σύμβασης μετά τη σύσταση εται-

ρείας από την αρχική μισθώτρια του

ακινήτου και παρακαλούμε να εξετάσετε

τα διαλαμβανόμενα και να μας απαντή-

σετε για όλα τα ζητήματα που θίγονται

σε αυτό αποστέλλοντάς μας τα σχετικά

έγγραφα.

Κώστας Βενετσάνος

Έκλεψαν περίπτερο

στη Βάρη
Διαρρήκτες μπήκαν τη νύχτα που χιόνιζε στη Βάρη,

στο περίπτερο του Διλόφου και της αφαίρεσαν όλο

το εμπόρευμα, φέρνοντας την μισθώτρια σε πολύ

δεινή θέση, αφού λόγω αλλαγής του χρόνου είχε

κάνει μεγάλες προμήθειες.

“Mονοπάτια 

Επιχειρηματικότητας”

στο Δήμο 3Β
Τα «Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας», από το Sky-

walker.gr σε συνεργασία με το Δήμο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, συνεχίζονται το μήνα Ιανουάριο

2017,  με το «22ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας».

Η δράση αφορά την παροχή αρχικής εκπαίδευσης

στην επιχειρηματικότητα, και απευθύνεται σε όσους

ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες

της επιχειρηματικής δράσης ως εναλλακτικό δρόμο

επαγγελματικής δραστηριότητας και δημιουργικό-

τητας.

Σε εικοσιτέσσερις ώρες, στις 24, 25, 26 και  27 Ια-

νουαρίου, εικοσιπέντε   εκπαιδευόμενοι θα προσεγ-

γίσουν τις βασικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία

του «επιχειρείν» και θα κατανοήσουν τις απαραίτη-

τες δεξιότητες του επιχειρηματία.

Στην αρχική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν σημαν-

τικές θεματικές ενότητες που άπτονται της δημι-

ουργίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης όπως:

βασικές αρχές επιχειρηματικότητας και σύστασης

μιας επιχείρησης, αρχές διοίκησης, marketing, αξιο-

λόγηση της επιχειρηματικής ιδέας, βασικά λογι-

στικά και φορολογικά θέματα ενάρξεως, και τα

social media ως εργαλείο για τη νέα επιχείρηση.

Την επιστημονική ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευ-

τικού προγράμματος έχει το Career Design

www.career-design.gr

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε 24 ώρες, θα μπορέ-

σουν να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως:

Βασικές Αρχές Management

Βασικές Αρχές Marketing

Πηγές Χρηματοδότησης της Ιδέας

Τα Social Media στη νέα Επιχείρηση

Βασικές Αρχές Πωλήσεων 

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι δωρεάν. 

Για τη συμμετοχή σας πρέπει να συμπληρώσετε

φόρμα εγγραφής στο  site: www.footstep.gr.  Θα τη-

ρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2020141 – 142.

Το 22o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί

στις 24, 25, 26 και 27 Ιανουαρίου  2017 στην αί-

θουσα συνεδριάσεων του πρ. Δημαρχείου Βουλιαγ-

μένης, (Οδός Αφροδίτης 2  Βουλιαγμένη).

Μεγάλο Σκάνδαλο στα 3Β
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζητάει πλήρη στοιχεία
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Παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουα-

ρίου 2017 η προθεσμία για την υποχρε-

ωτική ηλεκτρονική εγγραφή και

καταχώριση επιχειρήσεων και οργανι-

σμών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Απο-

βλήτων (ΗΜΑ). Παρατείνεται δε και η

προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή

της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015

και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

(ΗΜΑ) έχει τεθεί σε λειτουργία στην δι-

εύθυνση http://wrm.ypeka.gr/, όπου έχει

αναρτηθεί και σχετικό εγχειρίδιο οδη-

γιών χρήσης (“Υποστήριξη”). Πρόκειται

για online ηλεκτρονική βάση δεδομένων,

όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με

ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων,

Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το

είδος και την ποσότητα των παραγόμε-

νων αποβλήτων, καθώς και για τη μέ-

θοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με

σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση

της παραγωγής και διακίνησης των απο-

βλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγ-

χός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και

αρχές.

Το Η.Μ.Α αποσκοπεί στην:

- τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμε-

νων στην παραγωγή και διαχείριση απο-

βλήτων

- ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των

αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους

- δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων

και περιβαλλοντικών ελέγχων

- δυνατότητα αποτελεσματικότερων επι-

θεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλ-

λοντικών παραβάσεων

- βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής

αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του

επιστημονικού/ερευνητικού έργου.

- έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω

διαδικτύου εμπλεκόμενων και κοινού

- διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με

ηλεκτρονικά μητρώα δημοσίων αρχών

- εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοι-

κητικού φόρτου

Σε κάθε οργανισμό, ή ΟΤΑ Α’ βαθμού,

καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δρα-

στηριότητα που εγγράφεται και καταχω-

ρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, αποδίδεται

ένας μοναδικός “Αριθμός Μητρώου

ΗΜΑ”. Η λειτουργία του καθορίζεται από

την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (Β’ 2992) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού

Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα

με τις διατάξεις του άρθρου 42 του

Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».

Η διαχείριση του ΗΜΑ ασκείται από τη

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης του ΥΠΕΝ, ενώ η εποπτεία λειτουρ-

γίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα

της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλό-

τητας, Εδάφους και Διαχείρισης Απο-

βλήτων του ΥΠΕΝ. Η δημιουργία του

ΗΜΑ υποστηρίχθηκε και από τον Σύνδε-

σμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανα-

κύκλωσης (ΣΕΠΑΝ).

O Αναπληρωτής ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος δή-

λωσε μεταξύ άλλων: «Η δυνατότητα της

Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακο-

λουθήσει, με σύγχρονο και αδιάβλητο

τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι

τον τελικό τους προορισμό, σημαίνει

προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή

των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιομη-

χανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παρα-

οικονομίας.

Η τήρηση έγκυρων και διασταυρωμένων

στοιχείων είναι στοιχειώδης υποχρέωση

της χώρας για την εφαρμογή της κοινο-

τικής και εθνικής νομοθεσίας. Μαζί με

την ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδια-

σμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλή-

των, που έχει ήδη υπογραφεί και

θεσμοθετηθεί, αποτελεί μεγάλο βήμα

στην αντιμετώπιση της προβληματικής

διαχείρισης των βιομηχανικών επικινδύ-

νων αποβλήτων αλλά και συνιστά ση-

μαντική ποιοτική αλλαγή στην

παρακολούθηση της διαχείρισης απο-

βλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρο-

νική εποχή. Ταυτόχρονα, αποτρέπει την

επιβολή υψηλής χρηματικής κύρωσης

από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η

χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την κοινο-

τική νομοθεσία».

σ.σ. και βέβαια ακολουθεί η χρέωση ανά

δημότη των απορριμμάτων που πετάει.

Το έχουμε γράψει πριν χρόνια με τίτλο

«πληρώνω όσο πετάω» και μάλλον ήρθε

η ώρα. «Όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει

...ράβδος», και θα αναγκαστούμε Δήμοι

και πολίτες να ανακυκλώνουμε όσο το

δυνατόν περισσότερο.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

ΜΑΡΙΟΥ ΖΑΒΑΛΑΡΗ

Ο Σύλλογος των καθηγητών του 1ου ΓΕΛ Μαρκοπού-

λου εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη του για την απώ-

λεια του μαθητή του σχολείου μας, Μάριου

Ζαβαλάρη*,  εγκρίνει τις παρακάτω ενέργειες, που ήδη

έχουν λάβει χώρα:
1. τη  συμμετοχή των καθηγητών και των μαθητών  στη

νεκρώσιμη ακολουθία.

2. την έκφραση θερμών συλλυπητηρίων στην οικογένειά του.

3. την προσφορά στεφάνου κατά τη διάρκεια της νεκρώ-

σιμης ακολουθίας και τη δωρεά χρηματικού ποσού στο

φιλόπτωχο ταμείο του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μεσογαίας

στη μνήμη του και αποφασίζει:

1. να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα  στην ιστοσελίδα

του σχολείου και στον τοπικό τύπο.

2. να φυτευτεί ένα δέντρο στον αύλειο χώρο του σχο-

λείου μας στη μνήμη  του Μάριου.

Η Διεύθυνση και οι Καθηγητές 1ου ΓΕΛ Μαρκοπούλου

* Ο Μάριος Ζαβαλάρης έχασε τη ζωή του μαζί με τον Άλεξ

Μποτσάι, σε τροχαίο δυστύχημα (23 Δεκεμβρίου), όταν ο

οδηγός έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ.  με αποτέλεσμα να βρει

ακαριαίο θάνατο, ενώ αργότερα εξέπνευσε και ο συνοδη-

γός. 

Ο Δήμος Σαρωνικού 

καλεί καρναβαλιστές 

-πολίτες και φορείς-  

στο Καρναβάλι του 2107

Ο Δήμος Σαρωνικού προχωρά και φέτος στη διοργάνωση

ενιαίου καρναβαλιού για όλες τις δημοτικές ενότητες. Οι

Αποκριάτικες Εκδηλώσεις θα γίνουν στον Κουβαρά.

Γι’ αυτό καλεί, να δηλώσετε συμμετοχή στο «ΚΑΡΝΑ-

ΒΑΛΙ 2017» του Δήμου  που θα πραγματοποιηθεί την Κυ-

ριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 στην οδό

Αγίου Δημητρίου, στον Κουβαρά.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρέλαση ομάδων μικρών

και μεγάλων, από Συλλόγους, Φορείς, Σχολεία και όλους

όσους έχουν τη διάθεση και τη δυνατότητα να συμμετέ-

χουν στο καρναβάλι του Δήμου, με τις ιδέες τους και την

ενεργό συμμετοχή τους. Η επιλογή των θεμάτων των

ομάδων που θα λάβουν μέρος στο καρναβάλι είναι ελεύ-

θερη και βασίζεται στη δημιουργική φαντασία των συμ-

μετεχόντων.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο Δήμος διοργανώνει

πάρτι για μικρούς και μεγάλους με πολλά δρώμενα, όπου

και θα γίνει και η βράβευση της καλύτερης ομάδας.

Στόχος του Δήμου είναι να  περάσουν όμορφα όλοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τη συμ-

μετοχή τους, μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017,

με Δήλωση Συμμετοχής. Τηλ. 2299320355

Με επιτυχία συνεχίζονται οι δράσεις

του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-

δου 2, EUROLEARNING, που λειτουρ-

γεί στο Δήμο Σαρωνικού, για την

κατάρτιση ανέργων και την επιμόρ-

φωση εργαζομένων και επιχειρημα-

τιών στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του

Κ.Δ.Β.Μ. τους τελευταίους μήνες: 

- Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτή-

σεων των ανέργων για το πρόγραμμα

«Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων

29 – 64 ετών σε κλάδους αιχμής», από

το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν

συνολικά 23.000 άνεργοι. Τα αποτελέ-

σματα αναμένονται εντός του Ιανου-

ρίου, ώστε να ακολουθήσει η

συγκρότηση των τμημάτων. Το πρό-

γραμμα θα περιλαμβάνει συμβουλευ-

τική υποστήριξη, θεωρητική κατάρτιση

και παροχή πιστοποίησης, καθώς και

πεντάμηνη πρακτική άσκηση. Μετά

την λήξη του προγράμματος θα ξεκι-

νήσει η διαδικασία της προώθησης

στην αγορά εργασίας. 

- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για

την έναρξη επιδοτούμενου προγράμ-

ματος του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Δήμου

Σαρωνικού. Το πρόγραμμα απευθύνε-

ται, ειδικότερα, σε εργαζομένους Παι-

δικών Σταθμών, Φαρμακεία,

Γηροκομεία, Χώρους Εστίασης και Εμ-

πορικές Επιχειρήσεις και θα υλοποι-

ηθεί σε συνεργασία με τα

επιμελητήρια Ε.Β.Ε.Α., Ε.Β.Ε.Π. και

Ένωση Εστιατόρων. 

- Ολοκληρώθηκε ο Α’ κύκλος του επι-

δοτούμενου προγράμματος στον

τομέα του τουρισμού, με τίτλο «Επι-

ταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών

σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο

του Τουρισμού για απόκτηση εργασια-

κής εμπειρίας».   

- Υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφω-

σης Τεχνικών Ασφαλείας, ενώ γίνον-

ται δεκτές και νέες αιτήσεις για νέα

τμήματα. 

- Εντός του Φεβρουαρίου θα διενεργη-

θούν από τον ΕΦΕΤ εξετάσεις πιστο-

ποίησης 127 εργαζομένων σε

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

στο χώρο της επεξεργασίας, παραγω-

γής, αποθήκευσης, μεταφοράς και δια-

κίνησης τροφίμων, του λιανεμπορίου,

της μαζικής εστίασης και ζαχαροπλα-

στικής, και της μεταποίησης τροφίμων. 

- Γίνονται δεκτές αιτήσεις για νέα

τμήματα προγραμμάτων κατάρτισης και

πιστοποίησης Προσωπικού Ιδιωτικής

Ασφάλειας (Security). Οι εκπαιδευόμενοι

με την απόκτηση της πιστοποίησης προ-

ωθούνται για άμεση απορρόφηση από

την αγορά εργασίας. 

Tηλ. 2299320355

Υποχρεωτική η καταχώρηση των Δήμων

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Συνεχίζονται οι δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης 

του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαρωνικού
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Η Βυζαντινή παράσταση της Γέννησης του Χριστού

με την γνωστή μυστική γλώσσα των ιερών συμβόλων

και την ανάλογη  τεχνική της ορθόδοξης  εικονογρά-

φησης, αποδίδει  με μοναδικό τρόπο  την καταγραφή

του υπερφυσικού γεγονότος της ενανθρώπισης του

Θεού.  

Ο  χαρακτήρας των εικαστικών έργων, ιστορικά  είδε

στην  δυναμική συνθετική μορφοποίησή του μια κατ’

ανάγκην αφομοίωση με ό,τι ξενόφερτο, αλλά και  όσο

γίνεται σεβαστό προς την εποπτική του βυζαντινού

σκηνικού της Γέννησης. 

Ιστορικά για πρώτη φορά και μάλιστα τον 4ο αιώνα

συναντούμε μέρος της τυπικής παράστασης  “της

Γέννησης του Χριστού” να απεικονίζεται ανάγλυφα

σε  καλύμματα σαρκοφάγων να παραξενεύει με μόνη

την “Φάτνη” και το “Βρέφος”, χωρίς την παρουσία  της

Παρθένου (καθ. Γ. Αντουράκης).

Το Βυζάντιο  γνωρίζει  “τη Γέννηση” σε  ζωγραφι-

σμένη παράσταση,  μόλις κατά την πρωτοβυζαντινή

περίοδο.  

Προσκυνητές,  επάνω σε μικρά  φιαλίδια  του τύπου

αμπούλας και γεμάτες με λάδι από τα καντήλια του

ναού της Βηθλεέμ,  φέρνουν τη “Γέννηση του Χρι-

στού” ζωγραφισμένη  στην  Κωνσταντινούπολη. (Ου-

σμπένσκυ). Και πάλι τότε στο σκηνικό,  παρών  ήταν

μοναχά το θείο βρέφος, ενώ η Θεοτόκος παντελώς

απουσίαζε.

Ας προχωρήσομε όμως, και σε μερικά αντιπροσωπευ-

τικά παραδείγματα  αγιογραφικών εικόνων  και δη

βυζαντινής τεχνοτροπίας. 

Στον Ελικώνα της Βοιωτίας, στον ναό της Μονής  του

Οσίου Λουκά, θαυμάζομε  σε  ψηφιδωτό την εικόνα

“της Γέννησης του Χριστού”. Η Θεοτόκος  είναι καθι-

στή.  Με  αυτή τη θέση, δηλώνεται μια γρήγορη  απο-

κατάσταση μετά  από  ένα  «άνευ οδίνων τοκετόν».
Ακόμη  η Παναγία,  σε μια έκφραση  μητρικής στορ-

γής, φέρνει  τα χέρια της προστατευτικά στους

ώμους του  Βρέφους.   Το  θείο Βρέφος τυλιγμένο

στα σπάργανα την κοιτάζει αινιγματικά. Αιφνιδιάζεται

καθώς αναπάντεχα οδηγείται στην ενανθρώπισή του. 

Κάτω από την κεντρική παράσταση  βλέπομε την δια-

δικασία του ‘’λουτρού’’. Το  θείο Βρέφος είναι γυμνό

μέσα στη λεκάνη με νερό. 

Μια μαία με  τη βοηθό της, το πλένει.  Αυτό συμβο-

λικά  δέχεται την συνηθισμένη  πρώτη  φροντίδα και

του  κάθε νεογέννητου θνητού.

Η εσωτερική απολογία της λιτής αφήγησης, ισχυρο-

ποιείται με την προβολή  της θεολογικής  αλληγο-

ρίας. Και η όλη σκηνή επιβεβαιώνει  τον συμβολισμό

του γεγονότος: «Πάν πνεύμα, ό μή ομολογεί τον Ιη-
σούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα  εκ του θεού, ούκ
εστί»,  (Ιωαν. Α΄  4, 3). Σ’ αυτή τη ρήση υποτάσσεται

η βυζαντινή τέχνη. 

Στη Ιερά Μονή στο Δαφνί, σε ψηφιδωτό η “Γέννηση

του Χριστού” φαντάζει μέσα στον σκοτεινό  χρωμα-

τικό πλούτο που την πλαισιώνει. Στο όλο σκηνικό,  η

πλαστικότητα των μορφών, τα ενδύματα τα άνετα  σε

κουφωτές πτυχώσεις,  αφήνουν και   υπονοούν  αδρά

το εσωτερικό  των σωμάτων. Συνάμα δε τονίζουν μια

κομψότητα που γέρνει προς μία  κλασικοποίηση. Δη-

λαδή η διανόηση και η αστικοποιημένη αριστοκρατία

δίνουν σε ύφος  το διεισδυτικό παρόν τους. (11ος αι-

ώνας). 

Το βρέφος είναι τυλιγμένο στα σπάργανα. Φέρει φω-

τοστέφανο. Φωτοστέφανο φέρει και η Θεοτόκος. Το

φωτοστέφανο δηλώνει συμβολικά  θεότητα και αγιό-

τητα. 

Η Θεοτόκος εδώ είναι μισοξαπλωμένη σε αδιάφορη

νωχελική χαλάρωση. Ο ζωγράφος  την θέλει  σε με-

γαλύτερες του φυσιολογικού διαστάσεις. Δεξιά και

προς τα άνω του πίνακα ο Ευαγγελισμός των ποιμέ-

νων, ενώ κάτω αριστερά, με φωτοστέφανο  καθισμέ-

νος  ο Ιωσήφ  και μάλιστα σε  βαθειά περισυλλογή. 

«Ζάλην ένδοθεν έχων συλλογισμών αμφιβόλων» και

σαν να διερωτάται: «Μαρία τί το δράμα τούτο ό εν
σοί τιθέαμαι».
Η  όλη αφήγηση στην προκειμένη απεικόνιση απέχει

από του να είναι συναισθηματική. Η παράσταση ου-

δόλως ανθρωποποιείται, κάποια παχυλή ειδωλοποί-

ηση των μορφών δεν μαρτυρείται, η ιστορικότητα του

γεγονότος δεν απογυμνώνεται σε κατά το δοκούν

μετάλλαξη  όπως συμβαίνει με την εικαστική τεχνο-

τροπία της δυτικής κατάθεσης.

Με τον βυζαντινό χρωστήρα τονίζεται η υπέρβαση

του χρόνου προς μία  συνθετική εφίππευση  και ταύ-

τιση των στιγμών της  όλης  αφήγησης.

Έτσι οι παρουσίες Μάγων,  Γέννησης, Λουτρού, δη-

λώνουν  το χρόνο, όχι πλέον ως αντίληψη ροής και

διαδοχής,  αλλά ως μια διαρκή  παράσταση που τονί-

ζει τον υπερβατικό και μυστηριακό αίνιγμα, όπου το

θεολογικό μήνυμα κινείται  σε μια πλήρη ελευθερία

διακήρυξης. 

Το δεσμευτικό όριο και η απουσία του κανόνα μιας

γεωμετρικής προοπτικής, τα χρώματα, ο εσωτερικός

φωτισμός του διακόσμου, αλλά και των μορφών και

σωμάτων,  χωρίς τις νατουραλιστικά  συνταιριασμέ-

νες   μεταπτωτικές φωτοσκιάσεις, δίνουν το αποκα-

λυπτικό νόημα της όλης ατμόσφαιρας.

Ξαναγυρίζω στον “αμφιβάλλοντα και εν συλλογή
Ιωσήφ” με την ζωγραφική αφηγηματική παράσταση,

αναγεννησιακής πλην λιτής τεχνοτροπίας, που μας

δίνει η  Βουλιώτισα Ελένη Πρωτοπαπαδάκη- Παπα-

κωνσταντίνου συγγγραφέας και νομικός κατά το

επάγγελμα, η οποία   και αποδήμησε μόλις  κατά το

τέλος του περασμένου αιώνα.

Διαβάζω από το βιβλίο της “La vie de la Vierge en ico-
nes” χαρισμένο τότε  από την ίδια σ’ εμένα. Στη σε-

λίδα  145, η εικόνα υπογράφεται με  την λεζάντα «Οι
υποψίες και η θλίψις του Ιωσήφ, δια την έγκυον Μα-
ρίαν» και με απόσπασμα  από τον Ματθαίο τον ευαγ-

γελιστή  (α, 18- 25) δίνεται η ερμηνεία.  

«Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις, ούτως ήν.  Μνη-
στευθείσης γάρ της μητρός αυτού Μαρίας τω Ιωσήφ,
πριν ή συνελθείν αυτούς ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ
Πνεύματος Αγίου …. ( πλην)... ο Ιωσήφ ο ανήρ αυτής,
δίκαιος ών και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσαι,
εβουλήθη λάθρα απολύσαι αυτήν». Και  πιο κάτω

...«και παρέλαβεν ο Ιωσήφ την γυναίκα αυτού και ούκ
εγίγνωσκεν αυτήν έως ού έτεκε τον υιόν αυτής τον
πρωτότοκον, και εκάλεσε αυτόν Ιησούν.»

Στη σελίδα  149 του ίδιου βιβλίου,  η λεζάντα επιμένει

και γίνεται δριμύτερη σε περιεχόμενο.  Υπογράφεται

ως  «Το ύδωρ της ελέγξεως». Το θέμα έρχεται από

το εδάφιο των αριθμών  (ε 11-31) της Π. Διαθήκης και

από το Πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου  «εάν μια σύζυ-
γος εθεωρείτο ύποπτη για απιστία συζυγική, ελεγχό-
ταν με το ‘’ύδωρ του ελεγμού’’ για να δειχθεί η όχι η
αθωότητα της Αν αυτή ήταν ένοχη,  η κοιλιά της πρη-
ζόταν και ο μηρός της εσάπιζε. Στην  απεικόνιση η
Παναγία κατά την δοκιμασία να  δέχεται το νερό  δο-
κιμασίας που της δίνει ο Αρχιερέας   «Και τότε  απε-
δείχθη η αθωότητα της και εθαύμασεν ο λαός ότι
αμαρτία δεν εφάνη εν αυτοίς».
Στη σελίδα 161 του ιδίου πάλι βιβλίου, “η Γέννηση” σε

μια αλληγορική κατά βυζαντινά δεδομένα παρά-

σταση. Βράχος τριγωνικός ξεκουφωμένος με χαίνον

το στόμιο της σπηλιάς του. Εκεί και η κιβωτιόσχημος

φάτνη με το σπαργανωμένο Βρέφος. Η Παναγία ξα-

πλωμένη, πρόσωπο με πρόσωπο προς το βρέφος.   

...Απόμακρα  πάλι σαν ξένο σώμα ο Ιωσήφ. 

Συνεχίζεται το επόμενο Σάββατο

γράφει 

ο γιάννης κορναράκης

του μάνθου

Τα Χριστούγεννα στην

ζωγραφική 
Μέρος δεύτερο 
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Τα ονόματα που είχαν δώσει οι Έλληνες στις ημέρες

της εβδομάδας ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά

που χρησιμοποιούμε σήμερα. Τη Δευτέρα την ονόμα-

ζαν Σεληναία ή Σεληνία προς τιμήν της Σελήνης, την

Τρίτη Αρεία προς τιμήν του Άρη, την Τετάρτη Ερμεία

ή Ερμία προς τιμήν του Ερμή, την Πέμπτη Δία ή Διώνη

προς τιμήν του Δία, την Παρασκευή Αφροδαία προς

τιμήν της Αφροδίτης, το Σάββατο Κρονία προς τιμήν

του Κρόνου του πατέρα του Δία σύμφωνα με την ελ-

ληνική Μυθολογία, η οποία περιέχει κωδικοποιημένες

όλες τις σοφίες του σύμπαντος κόσμου με αλληγορι-

κές εκφράσεις για να μην άρπαζαν την ορθή γνώση οι

πρωτόγονοι λαοί και τη χρησιμοποιούσαν λανθασμένα

και ίσως καταστροφικά.

Την Κυριακή την ονόμαζαν Ηλιαία ή Απολλωνία προς

τιμήν του ήλιου, ο οποίος είναι πηγή ζωής  πάνω στη

γη. Πολλοί λαοί της Ευρώπης παίρνοντας τον πολιτι-

σμό από το ελληνικό γένος, τον μετέδωσαν στους νε-

οεγκατασταθέντες κατοίκους της Ευρώπης που

έρχονταν από την Ασιατική Ήπειρο και δημιουργούσαν

νέους τόπους διαμονής στην κεντρική και βόρεια Ευ-

ρώπη. Στην Ευρώπη τότε που έλιωσαν οι πάγοι και οι

τοποθεσίες αυτές μπορούσαν να κατοικηθούν και από

ανθρώπους, ενώ μέχρι τότε εκατοικούντο από διά-

φορα ζώα που άντεχαν την παγωμένη φύση. Διατήρη-

σαν δε πολλά ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία και

μεταξύ αυτών και την ονοματολογία των ημερών της

εβδομάδας, μεταφράζοντας τις λέξεις στις δικές τους

γλώσσες, οι οποίες είχαν προέλθει και αυτές από τη

γονιμοποίηση της ελληνικής αμήτορος γλώσσας!!! 

Όπως από τους Λατίνους, που έμαθαν την γραφή από

τους Έλληνες της Κύμης, που είχαν αποικίσει στην

κάτω Ιταλία και πήραν το αιολικό αλφάβητο των Κυ-

μαίων, το οποίο ονομάστηκε Λατινικό και σήμερα το

χρησιμοποιούν τα 3/5 του πλανήτη μας. Όλες οι λατι-

νογενείς λεγόμενες γλώσσες χρησιμοποιούν τις ίδιες

ονομασίες, όπως στο παράδειγμα: Στη γαλλική

γλώσσα τη Δευτέρα τη λένε lundi από τη λέξη lune

που σημαίνει σελήνη, την Τρίτη mardi από τη λέξη

mars που σημαίνει Άρης, την Τετάρτη mecredi από τη

λέξη mercure που σημαίνει Ερμής, την Πέμπτη jeudi

από τη λέξη jupher δηλαδή Ζευς, την Παρασκευή από

τη vendredi από το venus που σημαίνει Αφροδίτη, το

Σάββατο samedi (Satuene=Κρόνος) και την Κυριακή di-

manche που προέρχεται από τη λέξη Κύριος· δηλαδή

θεός. 

Στη γαλλική γλώσσα οι ημέρες της εβδομάδας αρχί-

ζουν με μικρό γράμμα σε αντίθεση με την ιταλική,

ισπανική και πορτογαλική που αρχίζουν με κεφαλαίο. 

Στην αγγλική γλώσσα αλλάζει το όνομα της Τρίτης, Τε-

τάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής, γιατί χρησιμοποί-

ησαν ονόματα από δικούς τους παγανιστικούς θεούς,

ενώ στην Δευτέρα, στο Σάββατο και στην Κυριακή,

έδωσαν ελληνικά ονόματα: η Δευτέρα είναι η ημέρα

της σελήνης, το Σάββατο του Κρόνου και η Κυριακή

του ήλιου. 

Τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας άλλαξαν όταν

το ελληνικό γένος ήταν αναγκασμένο να υπακούει και

να εκτελεί ό,τι αποφάσιζε ο κατακτητής ηγέτης, και

όταν στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία αναγνω-

ρίστηκε σαν επίσημη θρησκεία η Τρίτη θρησκεία του

Αβραάμ. Οι άλλες δύο είναι ο ιουδαϊσμός και ο μωα-

μεθανισμός. 

Απαγορεύθηκε στους Έλληνες να κάνουν χρήση σε

ό,τι ήταν ελληνικό ή θύμιζε κάτι από ελληνικό πολιτι-

σμό ή παράδοση, αφού και το ίδιο το όνομα Έλληνας

ήταν απαγορευμένο γιατί είχε γίνει από τους κυβερ-

νώντες συνώνυμο με τον ειδωλολάτρη και έτσι οι ημέ-

ρες πήραν την αριθμητική τους σειρά, που τις

οδηγούσε στην ημέρα της ευχαριστίας του Κυρίου και

Θεού είναι η Κυριακή, ημέρα αφιερωμένη στον Ύψιστο

Δημιουργό ημέρα προσευχής και αργίας.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Τα ελληνικά ονόματα των ημερών της Εβδομάδας

Σε 30 χρόνια αλλάζει 
το δημογραφικό

Σε συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύ-

πρου για το Κυπριακό,  ο Μητροπολίτης της Πάφου Γε-

ώργιος, έδωσε μία ενδιαφέρουσα ομιλία, στην οποία

επισημαίνει ότι η Κύπρος σιγά σιγά εποικίζεται από τους

Τούρκους και σε λίγα χρόνια θα ανατραπεί το δημογρα-

φικό.

Γράφει μεταξύ άλλων:

«Οι μαρτυρίες των ίδιων των Τουρκοκυπρίων-όσοι απ’αυ-
τούς απέμειναν- είναι ότι σήμερα, πέραν του στρατού κα-
τοχής, υπάρχουν στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου και
ένα εκατομμύριο έποικοι.
[...] Ο καθηγητής Βασίλης Κατσαρός, Ομότιμος καθηγητής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
τώρα καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας
της Κύπρου, ως ιστορικός, μας λέει ότι το 1908 στην Αλε-
ξανδρέττα, επαρχία τότε της Συρίας, ζούσαν 8000 Τούρ-
κοι και 2.500.000 Σύροι (Άραβες). Οι Αγγλογάλλοι,
θέλοντας να έχουν την Τουρκία με το μέρος τους σε έναν
ενδεχόμενο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέθεσαν σ’ αυτή μιαν
εποπτεία στην περιοχή. Σε 30 χρόνια, το 1938, η Τουρκία

άλλαξε τον δημογραφικό χαρακτήρα της περιοχής.
Έφερε Τούρκους, έδιωξε τους ντόπιους, ζήτησε και πέ-
τυχε δημοψήφισμα και κατέστησε την Αλεξανδρέττα
επαρχία της Τουρκίας. Αν δεν αντισταθούμε αποτελε-
σματικά στα εποικιστικά σχέδια της Τουρκίας θα έχουμε
και εμείς την τύχη της Αλεξανδρέττας». 

σ.σ. το ίδιο υπάρχει κίνδυνος να συμβεί με το συνωστισμό

των μεταναστών στην Ελλάδα, που όλη η βόρεια Ευρώπη

κλείνει τα συνορά της και τους εγκλωβίζουν στη χώρα

μας.

Επισημαίνει ακόμη ο ιεράρχης: «Όπως ορθά επισημαίνει,
ήδη από την αρχαιότητα, ο Θουκυδίδης, οι πόλεμοι, συ-
νήθως, δεν εξελίσσονται όπως ήταν η πρόβλεψη των εμ-
πνευστών τους. Απρόοπτοι και αστάθμητοι παράγοντες
αναδεικνύουν αδυναμίες, για τους μεγάλους, και ευκαι-
ρίες για τους μικρούς. Στο χέρι μας είναι, λοιπόν, να με-
ταβάλουμε την κατάσταση. Φτάνει να εργαστούμε μ’όλη
τη δύναμη της ψυχής μας και να αξιοποιήσουμε όλα τα
δεδομένα, όπως διαγράφονται σήμερα, προς τον σκοπό
αυτό. Να πιστέψουμε ότι τα εθνικά μας δίκαια δεν παρα-
γράφονται, όσος χρόνος κι αν περάσει.
Χωρίς να παραγνωρίζουμε την επιβαλλόμενη σύνεση στις
κινήσεις και στις προσπάθειες μας, άλλο τόσο θα πρέπει
να αγνοήσουμε τις φωνές των λεγόμενων ρεαλιστών για
«αμετακίνητα τετελεσμένα», και οι οποίοι θεωρούν ως
«εθνική αυτοκτονία» κάθε αντίσταση στα σχέδια του κα-
τακτητή»... 

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα ομιλία του Μητροπολίτη στο

http://www.ebdomi.com/eidiseis-nea/12970-to-kypriako-se-

krisimos-stavrodromi.html

Περιμένοντας τους βαρβάρους...

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη 10 Ιανουαρίου, τις

ώρες που σε όλη την Αττική έπεφτε πυκνό χιόνι, συ-

νέβη κάτι που δείχνει τον ωχαδερφισμό μεγάλης πλει-

οψηφίας του ελληνικού λαού, την περιφρόνηση της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την απαράδεκτη δημοσι-

οϋπαλληλική νοοτροπία.

Πολίτης καταγγέλει ότι παρέλαβε έναν άστεγο που είχε

ξαπλώσει στο χιόνι να κοιμηθεί, για να τον μεταφέρει

σε έναν από τους θερμαινόμενους χώρους του Δήμου

Αθηνών. Εφτασε λοιπόν σε έναν που βρίσκεται στην

οδό Πανόρμου στις 11 περίπου το βράδυ, όταν η υπάλ-

ληλος αρνήθηκε να τον δεχτεί γιατί έληγε το ωράριό

της και κλείδωνε την αίθουσα βγάζοντας μάλιστα και

όσους άστεγους είχε μέσα εκείνη την ώρα, έξω στο χιο-

νιά!!!

Στις διαμαρτυρίες του πολίτη, η υπάλληλος δήλωσε ότι

τελειώνει το ωράριό της και πρέπει να κλείσει, γιατί η

έτερη υπάλληλος δήλωσε ασθένεια και δεν εμφανί-

στηκε!

Και εδώ βλέπουμε δύο τερατώδη. Την αναλγησία και τη

δημοσιοϋπαλληλική νοτροπία της εργαζόμενης που δεν

δίστασε να πετάξει στο χιόνι άστεγους ανθρώπους αντί

να προσπαθήσει να βρει λύση και βέβαια και όλους τους

άστεγους που δεν μπήκαν στον κόπο να διαμαρτυρη-

θούν, να αντιδράσουν, να επαναστατήσουν μπροστά σ’

αυτή την άθλια πράξη βρε αδερφέ!!...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη
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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 . . .

Στην ζωή μου ποτέ δεν ήμουν ρίψασπις.
Έχω αγωνιστεί για πολλά πράγματα
ακόμα και όταν όλα ήταν απέναντί μου.
Αγωνιζόμουν και αγωνίζομαι γι’ αυτά
όταν πιστεύω ότι έχω δίκιο. Όταν όμως
διαπιστώσω ότι έχω άδικο (αντικειμενικά
ή υποκειμενικά) τότε σταματάω.
Μια μεγάλη μάχη της ζωής μου είναι και
η μάχη κατά του πιο βρόμικου συστήμα-
τος της διαπλοκής στην Ελλάδα, κατά
των καρτέλ και των προστατών τους. Έμ-
πλεξα άθελά μου όταν ένα «καρτελάκι»
σχηματίστηκε στον χώρο που δούλευε η
οικογένειά μου επί δεκαετίες, στα ξενό-
γλωσσα βιβλία. Το λέω «καρτελάκι» γιατί
αυτοί έκλεψαν καμιά 100στη εκατομμύρια
ευρώ μόνο από τους καταναλωτές, ψί-
χουλα μπροστά στους «αρχηγούς» (τρό-
φιμα, καύσιμα, δομικά υλικά, κατασκευές,
σούπερ μάρκετ, τράπεζες κ.λπ.). Η
ανάγκη να αντισταθώ (μαζί με την οικο-
γένειά μου) στα λαμόγια που αποφάσισαν
να μας κλείσουν με παράνομες μεθόδους,
με έφερε αντιμέτωπο με μια τρομακτική
πραγματικότητα. Ο ατομικός αγώνας
στην πορεία έγινε αγώνας κατά της δια-
πλοκής που διέλυε την Κοινωνία.
Στην πορεία ανακάλυψα από πρώτο χέρι
την μεγάλη ληστεία. Μεγάλες ελληνικές
και ξένες επιχειρήσεις είχαν στήσει καρ-
τέλ παντού. Σε κάθε αγορά που ο Κατα-
ναλωτής είχε ανάγκη να προμηθευθεί τα
αγαθά, ένα καρτέλ επικρατούσε. Είτε με
αρχηγό την ισχυρή πολυεθνική που κα-
τείχε δεσπόζουσα θέση, είτε με συνεν-
νόηση των 4-5 κορυφαίων κάθε κλάδου.
Παντού τα ίδια. Σκεφθείτε μόνο ότι την
10ετία 2000-2010 η Ελλάδα έκανε εισα-
γωγές 550 δις €, σε τιμές αγοράς. Σκε-
φθείτε τι μας λήστεψαν οι εταιρείες που
έλεγχαν την αγορά και που μας χρέωναν
30%-50% παραπάνω από όσο έπρεπε
λόγω έλλειψης ανταγωνισμού. Η ληστεία
του Αιώνα, όχι SIEMENS και αηδίες.

Το τρομακτικό που διαπίστωσα από
πρώτο χέρι ήταν ότι το γνώριζαν όλοι
όσοι έπρεπε να πολεμάνε τα καρτέλ. Το
γνώριζε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η πο-
λιτική ηγεσία, οι δημοσιογράφοι, η δικα-
στική εξουσία. Το γνώριζαν φυσικά και οι
καταναλωτές που πλήρωναν πανάκριβα
τα προϊόντα πρώτης ανάγκης αλλά ήταν
αδύναμοι (και αδιάφοροι) να αντιδράσουν.
Όσο έψαχνα έβρισκα. Και όσο έβρισκα το
δημοσιοποιούσα. Πίστευα ότι αυτά που

έβρισκα θα ενδιέφεραν τους διώκτες των
εγκληματιών. Μα τι ανόητος που ήμουν
τόσα χρόνια. Μου έκανε εντύπωση ότι
εύκολα έβρισκα τις βρομιές τους. Δεν
είχα καταλάβει ότι τις έβρισκα εύκολα
γιατί δεν τους ένοιαζε να τις κρύβουν,
αφού ήξεραν ότι το σύστημα θα τις
θάψει.
Ας ξεκινήσουμε από την πολιτική ηγεσία.
Τα καρτέλ είχαν τον πλήρη έλεγχο τους.
Οι εγκληματίες με τις γραβάτες, είτε κα-
τείχαν οι ίδιοι τα Μέσα (τηλεόραση,
ράδιο, εφημερίδες) είτε με την διαφήμιση
που έδιναν στα Μέσα τους έλεγχαν πλή-
ρως. Είναι κοινό μυστικό ότι στις εκλογές
οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι έκλειναν θέ-
σεις στα πάνελ για υποψηφίους βουλευ-
τές που στήριζαν. Όταν σκας στα
κανάλια 30-40 εκατομμύρια το χρόνο, βά-
ζεις στα προεκλογικά πάνελ και την για-
γιά σου. Πρόσθεσε σε αυτά και το μαύρο
μετρητό στους υποψήφιους βουλευτές
και στα κόμματα της εξουσίας (Χριστοφο-
ράκος: όλες οι μεγάλες εταιρείες έδιναν
το 2% του τζίρου τους σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ),
έτσι οδηγηθήκαμε στο να ελέγχουν οι εγ-
κληματίες των καρτέλ μεγάλο μέρος της
Βουλής. Φυσικά παντού υπάρχουν οι
εξαιρέσεις, όπως ο «τρελός Αχαιός»….
αλλά και διάφοροι άλλοι Βουλευτές κατά
το παρελθόν, άνθρωποι που ήταν έτσι και
αλλιώς στη μαύρη λίστα του συστήματος.
Οι δημοσιογράφοι ήθελαν να μιλήσουν,
στην πλειοψηφία τους, αλλά δεν μπορού-
σαν. Όταν μιλάμε για καρτέλ μιλάμε για
το συντριπτικό ποσοστό των διαφημιζο-
μένων στα ΜΜΕ. Έχω συνεργαστεί με δε-
κάδες δημοσιογράφους για θέματα καυτά
που στο τέλος δεν βγήκαν στον αέρα. Με
ελάχιστες εξαιρέσεις ομολογώ. Τι γινό-
ταν μετά στις εξαιρέσεις; Απειλές ότι αν
ξαναβγεί σχετικό θέμα κόπηκε η διαφή-
μιση ή απευθείας κόψιμο της διαφήμισης
προς συμμόρφωση. Σημαντικό ρόλο σε
αυτές τις απειλές ορισμένα ισχυρά Media
Shops. Αυτά έπαιζαν τον ρόλο του νταβα-
τζή για το βρόμικο σύστημα των καρτέλ.
[...] Για την Επιτροπή Ανταγωνισμού κάθε
λόγος είναι περιττός. Πρόεδροι και μέλη
διορισμένοι με κομματικά κριτήρια, επιλο-
γές ΝΔ-ΠΑΣΟΚ από το 2003 έως σήμερα
ο πρόεδρος. Έχει καταλογίσει πρόστιμα
490 εκ. € από το 2004 ως το 2014 και από
αυτά έχουν εισπραχθεί μόνο 190 εκ. ευρώ
.... Εξαιτίας της αδράνειάς της καταστρά-
φηκαν εκατοντάδες ελληνικές επιχειρή-

σεις που τις συνέτριψαν τα καρτέλ.
Η προσπάθειά μου να αναδείξω τις αδυ-
ναμίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν
συστηματική επί χρόνια. Πίστευα ότι εν-
διαφέρονταν αυτοί που έπρεπε. Τι ανόητα
ρομαντικός που ήμουν. 

[...]Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση
επί χρόνια ήταν η απάθεια των Κατανα-
λωτών. Όταν όλα τα επίσημα στοιχεία
έδειχναν ότι πληρώναμε τα προϊόντα 40-
60% ακριβότερα από χώρες με ίδιο εισό-
δημα με εμάς και σε ανάλογες τιμές με
χώρες που ο βασικός μισθός ήταν διπλά-
σιος, οι Καταναλωτικές Οργανώσεις το
μόνο που έκαναν ήταν να βγάζουν δελτία
τύπου. Σε άλλες χώρες ένα τέτοιο φαινό-
μενο θα είχε ρίξει την Κυβέρνηση. Στην
Ελλάδα σιωπή. Βρισίδια στο σπίτι μας
γιατί δεν μας φτάνουν τα χρήματα για
αγορές αλλά αντίδραση μηδενική.
Να μην ξεχάσω φυσικά και την στάση των
επιχειρηματικών φορέων. Άκρα του
τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Έχει
κανείς απορία γιατί; Οι ισχυροί φορείς
έχουν σαν βασικά μέλη τους τις εταιρείες
που στήνουν όλες τις αγορές. Οι λιγότε-
ροι ισχυροί φορείς εξαγοράζονται με δια-
φόρους τρόπους, βλ. Πχ τα προϊόντα
τους σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ με προνομιακούς όρους. Φυσικά και οι
πολιτικές σχέσεις των προέδρων παίζουν
σημαντικό ρόλο.

...Πέρασα πολλά στην μάχη με το βρόμικο
σύστημα. 
...Κατά του καρτέλ του ξενόγλωσσου βι-
βλίου κέρδισα επτά δικαστήρια, δικαιώ-
θηκα πλήρως. Και τι έγινε; Οι ποινές τους
από τα ποινικά δικαστήρια μπήκαν στο
αρχείο, δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ,
από τα 20 εκ. ευρώ πρόστιμο της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού καταβλήθηκαν μόνο 2
εκ. ευρώ.  Σε αντίθεση με αυτούς, όσοι τα
έβαλαν μαζί τους καταστράφηκαν.
Κατάλαβα λοιπόν ότι μάλλον εγώ κάνω
λάθος και όχι όλοι όσοι αναφέρω παρα-
πάνω. Μάλλον το σωστό σε μια Κοινωνία
είναι να ληστεύουν τα καρτέλ τους κατα-
ναλωτές, οι καταναλωτές να το γνωρί-
ζουν και να μην τρέχει τίποτα. 
...Αυτό προφανώς είναι το σωστό και όχι
η ιδέα μου ότι η σωστή Κοινωνία θα πρέ-
πει να έχει κανόνες στο επιχειρείν και να
προστατεύει τους Καταναλωτές.
Εγκαταλείπω λοιπόν την μάχη κατά των
καρτέλ. Το κάνω με βαριά καρδιά αλλά και
με ανακούφιση. Πολλά χρόνια ψυχική
πίεση χωρίς τελικά να νοιάζεται κανείς,
από ότι φάνηκε. Λυπάμαι πολύ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΣ
Μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ

Στα σκαριά η περαιτέρω καρατόμηση του αφορολόγη-

του ορίου (μισθωτοί - συνταξιούχοι) και η αναβάθμιση

του «δημοσιονομικού κόφτη»

Με κοινή συνισταμένη την επιβολή νέων αντιλαϊκών

μέτρων, μόνιμου χαρακτήρα και επαναλαμβανόμενης

απόδοσης, εξελίσσονται τα παζάρια της συγκυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με το κουαρτέτο και μάλιστα

πέρα και πάνω από το χρονικό ορίζοντα του τρέχον-

τος μνημονίου, δηλαδή για μετά το 2018. Σε πρώτο

πλάνο προβάλλει και πάλι το ζήτημα της περαιτέρω

καρατόμησης του αφορολόγητου ορίου στους μι-

σθωτούς και τους συνταξιούχος, σε μια εξέλιξη που

έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη σχετική

παρέμβαση της συγκυβέρνησης, με κατεύθυνση, βέ-

βαια, την περαιτέρω ενίσχυση της φοροληστείας σε

βάρος των εργατικών - λαϊκών οικογενειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ξαναστήνεται το γνώριμο σκη-

νικό της προηγούμενης (πρώτης) «αξιολόγησης», με

άξονα το ύψος των νέων περικοπών και των επιβα-

ρύνσεων απέναντι στα λαϊκά νοικοκυριά, που έχουν

στόχο την κάλυψη των λεγόμενων δημοσιονομικών

κενών στους κρατικούς προϋπολογισμούς της επό-

μενης περιόδου. Σε αυτό το επίπεδο, οι φορολογικές

παρεμβάσεις που δρομολογούνται έρχονται να συμ-

πιέσουν ακόμη και αυτούς τους κατώτατους μι-

σθούς και τα μεροκάματα, τους χαμηλο-

συνταξιούχους καθώς και τα λαϊκά εισοδήματα που

βρίσκονται κάτω από τα όρια της επίσημης φτώχειας.

Σχετικά και απόλυτα, ο λεγόμενος «έντιμος συμβι-

βασμός» που «διαφημίζει» η συγκυβέρνηση εστιάζει

γύρω από το ύψος της νέων μέτρων φοροαφαίμαξης

και στον τρόπο που αυτά θα «σερβιριστούν», είτε

μέσω άμεσης νομοθετικής παρέμβασης, είτε μέσω

των εφεδρειών του «δημοσιονομικού κόφτη», που με

τη σειρά του αναβαθμίζεται και παρατείνεται σε

βάθος χρόνου.

Βαρέλι χωρίς πάτο

Την ίδια ώρα, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

έχουν ξεκινήσει οι επεξεργασίες σχετικά με τα σε-

νάρια γύρω από το αφορολόγητο όριο και τις αντί-

στοιχες αυξήσεις στα κρατικά έσοδα, ανάλογα με το

ύψος της καρατόμησης που θα επιλεγεί. Σύμφωνα με

πληροφορίες, εξετάζονται μια σειρά από σενάρια,

μετά από μια μείωση του αφορολόγητου ορίου της

τάξης των 1.000 ή και 1.500 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με την προηγούμενη νομοθετική

παρέμβαση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τα

αφορολόγητα όρια μισθωτών και συνταξιούχων, από

τα 9.545 ευρώ, για τους φορολογούμενος χωρίς παι-

διά περιορίστηκαν 8.636 ευρώ, με 1 παιδί 8.863 ευρώ

και με 2 παιδιά στα 9.090 ευρώ. Ετσι, οι περαιτέρω

επιβαρύνσεις στον ιδιωτικό τομέα (14 μισθοί) ήδη ξε-

κίνησαν από εισοδήματα της τάξης των 617 ευρώ το

μήνα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η μείωση του αφορολό-

γητου στα επίπεδα των 7.000 ευρώ, θα σημάνει το

δυνάμωμα της φοροληστείας για όλα τα λαϊκά εισο-

δήματα που βρίσκονται πάνω από τα 500 ευρώ το

μήνα.
Νίκος Γεωργόπουλος

Εγκαταλείπω τη μάχη με βαριά καρδιά. 

Τελικά δεν νοιάζεται κανείς...

Με βαριά καρδιά, όπως γράφει ο Γιώργος Φλωράς, καταθέτει τα όπλα κατά

των καρτέλ, που ξεκίνησε όταν το “βρόμικο σύστημα” του έκλεισε την επιχεί-

ρηση.  Eγκαταλείπει γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται για την νομιμότητα και την

αλήθεια... Δημοσιεύουμε μέρος της επιστολής, γιατί λόγω μεγέθους ήταν

αδύνατον να δημοσιευθεί αυτούσια, παρ’ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.
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H ημέρα αποδείχθη καλή για τη ρίψη του σταυρού “τα

Θεοφάνεια”, παρά τις εξαγγελίες για μεγάλη κακο-

καιρία.

Ο κόσμος κατέβηκε στη θάλασσα, όπου γινόταν η

ανάλογη τελετή.

Οι Ναυτικοί Όμιλοι συνηθίζουν να “αγιάζουν” τα νερά

τους την ημέρα αυτή, με τη ρίψη του σταυρού  στο

χώρο τους.

Στο Ναυτικό Όμιλο Βούλας

Ο Ναυταθλητικός Ομιλος Βούλας έχει καθιερώσει

εδώ και 65 χρόνια την τελετή του Αγιασμού των υδά-

των. Έτσι και φέτος από νωρίς πλήθος κόσμου συγ-

κεντρώθηκε  στον σημαιοστολισμένο χώρο του

Ομίλου, όπου έγινε η ρίψη του Σταυρού.

Οι ιερείς έψαλλαν την τελετή των Θεοφανείων και

στη συνέχεια, ενήλικες και νέοι έπεσαν στη θάλασσα

για το σταυρό, αλλά και μικροί αθλητές του ΝΑΟΒ.

Το σταυρό έπιασε ο αντιδήμαρχος Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.

Στη συνέχεια ο ΝΑΟΒ έκοψε τη βασιλόπιτα και κέ-

ρασε μελομακάρονα, κουραμπιέδες και τσίπουρα. Το

φλουρί της βασιλόπιτας βρήκε η αθλήτρια του ΝΑΟΒ

Ειρήνη Μπλίκα.

Στην εκδήλωση είδαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρο Φιλίππου,   τον Αρχηγό του

κόμματος “Ποτάμι” Στ. Θεοδωράκη και το βουλευτή

του Γιώργο Μαυρωτά, το Δήμαρχο του Δήμου ΒΒΒ

Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Αντιδημάρχο Παν. Σω-

τηρόπουλος, το δημοτικό σύμβουλο Δημ. Κιούκη,

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και  εκπρόσωποι του

Λιμεναρχείου Σαρωνικού, της Αστυνομίας κ.α.

Η ημέρα των Θεοφανείων στη θάλασσα

Στην προβλήτα του Ναυτικού Ομίλου Βούλας, γίνεται το αδιαχώρητο από τον κόσμο.

Η θάλασσα της Βάρκιζας “ραντίζει” τους παρευρισκόμενους πολίτες  με το αγια-
σμένο θαλασσινό νερό, από τη ρίψη του Σταυρού.  

Στη θάλασσα για το σταυρό και μικρά παιδιά - αθλη-
τές του ΝΑΟΒ.

Στη φωτογραφία, Φιλίππου, Θεοδωράκης, Κωνσταντέλλος
και Μαυρωτάς.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤHN ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Με λαμπρότητα τελέστηκε και το 2017, ο Αγιασμός των υδάτων στο Δήμο Κρω-

πίας, στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας και στην ομώνυμη γραφική παρα-

λιακή περιοχή με την παραδοσιακή ρίψη του Σταυρού. Χιλιάδες πολίτες

παρευρέθηκαν στην τελετή, ενώ στη θάλασσα -για το σταυρό- έπεσαν τέσσερις

νέοι του Κορωπίου. Για άλλη μια χρονιά τον Σταυρό έπιασε ο κάτοικος Αγίας Μα-

ρίνας, Γ. Βήχος.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας μετά το πέρας της τελετής δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, ημέρα των Θεοφανείων από την όμορφη παραλιακή περιοχή της Αγίας
Μαρίνας, στέλνουμε μήνυμα απόλυτης αφοσίωσης στην αποστολή που μας έθε-
σαν οι πολίτες: να ικανοποιήσουμε διαχρονικά αιτήματα και απαιτήσεις πολλών
γενεών του Δήμου μας για βασικές υποδομές σε όλες τις οικιστικές περιοχές.
Γνωρίζουν όλοι ότι η αποστολή μας ήταν και είναι πολύ δύσκολη σε αυτές τις
συνθήκες που περνάει η χώρα και οι πολίτες. Όμως τίποτα δεν μας σταματάει.
Δεν συμβιβαζόμαστε μοιρολατρικά με αυτή την χρόνια κατάσταση αποσύνθεσης.
Σε πείσμα των συνθηκών αυτών πετυχαίνουμε πρόοδο σε πολλά μέτωπα των δη-
μοτικών μας έργων και πολιτικών.  
Εμείς προετοιμάζουμε το Δήμο μας να ανταποκριθεί σε πολιτικές που θα σταμα-

τήσουν τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ευχόμαστε, η και-
νούργια χρονιά να φέρει αγάπη και ομόνοια, υγεία σε εσάς και τις οικογένειές
σας, επίσης δικαίωση των αγώνων μας, για εργασία και πρόνοια προς όλους».

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει το τελευ-

ταίο διάστημα τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και

σε επίπεδο δήμων αλλά και τοπικών και πολιτικών φο-

ρέων για την ανανέωση της σύμβασης του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με το

Ελληνικό Δημόσιο για την περίοδο 2025 – 2055 και

κυρίως για το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωσης

νέας σύμβασης οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι έχουν κάνει

διάφορες ενέργειες. Η τελευταία ήταν η σύσκεψη

που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016

προκειμένου να συνδιαμορφωθεί το πλαίσιο προτά-

σεων - αιτημάτων για την ανάπτυξη της ευρύτερης

περιοχής του αεροδρομίου. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης

Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου, οι περιφερει-

ακοί σύμβουλοι Πάρις Ευαγγελίου, Ζαχαρίας Πελέ-

κης και Γιάννης Σμέρος, οι δήμαρχοι Μαρκοπούλου

Σωτήρης Μεθενίτης, Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης,

Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου, Ραφήνας –

Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης, και ο νομικός εκπρό-

σωπος των Δήμων Απόστολος Παπακωνσταντίνου.

Οι Δήμοι των Μεσογείων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου,

Ραφήνας –Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος) έχουν

εκπονήσει και έχουν καταθέσει εγκαίρως στους συ-

ναρμόδιους φορείς συγκεκριμένες προτάσεις τόσο

για τη διευθέτηση των προβλεπόμενων στον νόμο

2338/1995 αντισταθμιστικών οφελών από την αξιο-

ποίηση του χώρου του τέως Αεροδρομίου του Ελλη-

νικού, όσο και για τους όρους που αφορούν τη

χρονική επέκταση της συμβάσεως παραχώρησης του

Αεροδρομίου και άπτονται δίκαιων και διαχρονικών

αιτημάτων των Δήμων. 

Έτσι λοιπόν μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής για

το θέμα του Αεροδρομίου και των πέντε δήμων των

Μεσογείων (Κρωπίας, Μαρκοπούλου, Παιανίας, Ρα-

φήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος), συνέ-

ταξαν κείμενο προτάσεων προς τους αρμόδιους

Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών & Διοικητικής

Ανασυγκρότησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-

κτύων, την Περιφερειάρχη Αττικής, το Ταμείο Αξιο-

ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και

τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. 

Το συγκεκριμένο κείμενο περιλαμβάνει τις πρώτες

κατευθύνσεις που συναποφασίστηκαν για τη διευθέ-

τηση των προβλεπόμενων στον Νόμο 2338/1995 αν-

τισταθμιστικών οφελών από την αξιοποίηση του

χώρου του τέως Αεροδρομίου του Ελληνικού και

τους όρους που αφορούν τη χρονική επέκταση της

σύμβασης παραχώρησης του Αεροδρομίου «Ελευθέ-

ριος Βενιζέλος» και άπτονται δίκαιων και διαχρονικών

αιτημάτων των πέντε δήμων. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στο εν λόγω κεί-

μενο συνοψίζονται ως εξής:

1. Συμμετοχή των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης Α’ και Β’ Βαθμού στις συζητήσεις και τη δια-

βούλευση για την ανανέωση της σύμβασης.

2. Σύσταση ενιαίου φορέα διαχείρισης – ανάπτυξης

της περιοχής με συμμετοχή της πολιτείας, της Τ.Α.

και του Αεροδρομίου. 

3. Θέσπιση μόνιμου αντισταθμιστικού τέλους για τους

ΟΤΑ της περιοχής της τάξης του 2% λόγω της περι-

βαλλοντικής επιβάρυνσης, της όχλησης, της κυκλο-

φοριακής φόρτισης και των λοιπών επιπτώσεων από

τη λειτουργία του Αεροδρομίου. 

4. Ενεργοποίηση του Νόμου 2338/1995, με τον οποίο

προβλέπονταν αντισταθμιστικά οφέλη 10% από την

αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού

προς τους πέντε δήμους της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων για αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία

δεν τους έχουν αποδοθεί μέχρι σήμερα.

5. Καθορισμός του τρόπου που θα γίνουν οι απαραί-

τητες απαλλοτριώσεις και οι αλλαγές χρήσεων γης

στις πέντε περιοχές προκειμένου αυτές να αξιοποι-

ηθούν και να αναβαθμιστούν προς όφελος των τοπι-

κών κοινωνιών αλλά και του αεροδρομίου. 

6. Υλοποίηση κοινών προγραμμάτων για την ανάδειξη

και αξιοποίηση των μνημείων της περιοχής, των πα-

ραγωγικών μονάδων πρωτογενούς τομέα, των τουρι-

στικών «μονοπατιών» και άλλων σημείων τουριστικού

ενδιαφέροντος. 

Τέλος, με το κείμενο που υπέβαλαν, αιτούνται την

άμεση πραγματοποίηση σύσκεψης μεταξύ των αρμό-

διων φορέων της πολιτείας, των εκπροσώπων της το-

πικής αυτοδιοίκησης και της διοίκησης του

«Ελευθέριος Βενιζέλος» ώστε να συνδιαμορφωθεί το

πλαίσιο των προτάσεων – αναπτυξιακών κατευθύν-

σεων της περιοχής γύρω από το αεροδρόμιο. 

Περιφέρεια και Δήμοι των Μεσογείων καταθέτουν προτάσεις 

για τη νέα σύμβαση του «Ελευθέριος Βενιζέλος»
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«Αν είδα πιο μακριά απ’ τους άλλους είναι, επειδή
πάτησα σε ώμους Γιγάντων»
«If i have seen further than others it is by standing upon
the schoulders of Giants»

Σχόλιο: Ο θεμελιωτής της κλασσικής Μηχανικής Φυσι-

κής και πατέρας του Νόμου της Παγκόσμιας έλξης

Ισαάκ Νεύτων (1643-1727) αναγνώρισε και αποδέ-

χτηκε την αξία των Ελλήνων Αρχαίων Επιστημόνων

(ως Γιγάντων) και τους τίμησε δεόντως. Εμείς οι από-

γονοί τους, σήμερα, δεν μπορούμε να δούμε ούτε

πέρα από τη μύτη μας, αφού, αντί να έχουμε τους Γί-

γαντες αυτούς του Πνεύματος για στήριγμά μας, τους

ποδοπατούμε χλευάζοντάς τους. Θα μπορούσαμε

όμως μιμούμενοι αυτούς ή διδασκόμενοι απ’ αυτούς

να σηκώσουμε ψηλότερα το νανικό μας ανάστημα και

να γιγαντωθούμε και εμείς. Εξάλλου διαγράφοντας το

παρελθόν μας, χάνουμε την ουσία του παρόντος,

αφού ένας άνθρωπος ΑΡ-ΡΙΖΟΣ και ΑΡ-ΡΙΖΩΤΟΣ (= ο

μη έχων ρίζας, ο στερούμενος ριζών) δεν είναι τίποτε

άλλο παρά έρμαιο των εκάστοτε εξωτερικών πιέσεων

και καταστάσεων.

«Η Λογική δεν μπόρεσε να κάνει ούτε ένα βήμα μπρο-
στά από τη Λογική που ξέρουμε από την εποχή του
Αριστοτέλη».
Αυτή η διατύπωση ανήκει στο μεγάλο Γερμανό φιλό-

σοφο και επιστήμονα του Διαφωτισμού Ιμμάνουελ

Καντ (1724-1804) που πρώτος συνέδεσε τον Ορθολο-

γισμό και τον Εμπειρισμό τον 18ο αιώνα.

«Κανένας πριν απ’ αυτόν - τον Αριστοτέλη- δεν είχε
συνεισφέρει τόσο πολύ στη γνώση και κανένας μετά
απ’ αυτόν δεν μπορεί να φιλοδοξεί να συναγωνιστεί
τα επιτεύγματά του».
(Jonathan Barnes, “Αριστοτέλης, όλα όσα πρέπει να

γνωρίζετε”, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006).

Σχόλιο: Αν κάποτε διαβάσετε Αριστοτέλη, η γνώμη

μου είναι πως πρέπει να τον γνωρίσετε, πριν να φύ-

γετε από τον κόσμο τούτο, θα δυσκολευτείτε να συ-

νειδητοποιήσετε πως τα κείμενά του γράφτηκαν πριν

από 25 αιώνες! Η πλειονότητα των σύγχρονων Φιλο-

σοφικών, Λογικών και Επιστημονικών όρων έλκει την

καταγωγή τους από τον Αριστοτέλη: ΥΛΗ - ΜΟΡΦΗ -

ΔΥΝΑΜΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΟΥΣΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΘΕΩ-

ΡΙΑ - ΠΡΑΞΙΣ - ΕΠΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΝΟΙΑ - ΚΡΙ-

ΣΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΓΕΝΟΣ - ΕΙΔΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ -

ΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ...

Δε νομίζω ότι υπάρχει στην ιστορία των ιδεών άλλη

περίπτωση όπου ένα σύστημα σκέψης υιοθετήθηκε

από τόσους πολλούς και τόσο διαφορετικούς λαούς

και πολιτισμούς ή που άντεξε τόσο πολύ στο διάβα

των αιώνων. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράδοξο ότι

σ’ όποια χώρα του κόσμου υπάρχει γραπτή παράδοση

θα βρει κανείς διακριτά ίχνη της επίδρασης του Αρι-

στοτέλη.

«(Πάντα γάρ) Ἐνδέχεται καί ἄλλως ἔχειν».
Μία ρήση του Αριστοτέλους που υπάρχει στα έργα

του: “Ηθικά Νικομάχεια”, 1140α, 39-40, στα “Μεταφυ-

σικά” 1072b, 5 και στην “Ρητορική” του 1357α 24, είναι

η πιο μεγαλειώδης πρόταση όλων των εποχών, σε (4)

μόνο λέξεις αποτυπώνεται η ουσία και η πεμπτουσία

της Ελληνικής Διανόησης και Κοσμοθέασης. «Τα
πράγματα μπορεί να έχουν και αλλιώς, τα πάντα υπό-
κεινται εν προκειμένω σε μεταβολή».

«ἔστι γάρ ἀπαιδευσία τό μή γιγνώσκειν τίνων δεῖ ζη-
τεῖν ἀπόδειξιν καί τίνων οὐ δεῖ».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Μετά τα Φυσικά”, Γ, 4, 7-8,  1006α, 7).

(= γιατί είναι έλλειψη φιλοσοφικής μόρφωσης το να

αγνοεί κανείς ποιων πρέπει να επιζητήσει την από-

δειξη και ποιων όχι).

Ο Αριστοτέλης είναι ο πατέρας της Ζωολογικής ταξι-

νόμησης και ο πρώτος θαλάσσιος βιολόγος. Ο Κάρο-

λος Δαρβίνος διάβασε το έργο του “Περί ζώων

μορίων” και έγραψε στον William Ogle που είχε επιμε-

ληθεί την αγγλική μετάφραση «ο Linnaeus και o Cu-

vier υπήρξαν οι δύο θεοί μου... όμως μπροστά στο

γερο-Αριστοτέλη δεν είναι παρά απλά μαθητούδια».

Και να σκεφτεί ο καθένας πως οι Έλληνες δεν είχαν

επιστημονικό παρελθόν, που να δια-μορφώσει την

σκέψη τους. Η επιστήμη άρχισε μ’ αυτούς.

Σημειωτέον ότι ο Αριστοτέλης πέθανε σε ηλικία 63

ετών και δεν υπήρξε ούτε ένιωσε ποτέ γέρος, γιατί

ποτέ στη ζωή του δεν υπήρξε “αρτηριοσκληρωτικός”

ήτοι να γκρινιάζει εναντίον των νεολαίων και των νέων

ιδεών.

Όπως είχαμε προβλέψει και το 2017 θα είναι αφιερω-

μένο στον Αριστοτέλη. Για μια ακόμη φορά επαληθευ-

θήκαμε, αφού από το Σάββατο 14/1/2017 μέχρι και την

Τρίτη 17/1/2017 οργανώνεται Διεθνές Επιστημονικό

Συνέδριο με θέμα: «Ο Αριστοτέλης διαχρονικός και

επιστημονικώς επίκαιρος» από την Ακαδημία Αθηνών

με τη συμπλήρωση 2400 (σ.σ. 2401) ετών από τη γέν-

νηση του Μεγάλου Διανοητή και Διαφωτιστή Αριστο-

τέλη.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχει αναρτημένο στη

δ/νση: www.academyofathens.gr.

Η ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ

του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ και

η ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΔΟΥΛΟΛΑΓΝΩΝ

Στο 1ο βιβλίο των “Πολιτικών” του Αριστοτέλη από

κεφάλαιο 3-8 (1253b-1255b) περιγράφεται ο θεσμός

της δουλείας, που ασφαλώς υπήρχε στην αρχαιότητα,

αφού είναι τόσο παλιός όσο και η κοινωνική συμβίωση.

Ο Αριστοτέλης όμως δεν ήταν υπέρμαχός της αλλά

πολέμιός της, όπως υποστηρίζουν όσοι προσφέρουν

κακές υπηρεσίες στο ελληνικό έθνος, θέλοντας να

αμαυρώσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την αθηναϊκή

δημοκρατία ως δουλοκτητική και τους δούλους να μην

έχουν καθόλου δικαιώματα, αγνοώντας πως η μόρ-

φωση των παιδιών τους είχε εναποτεθεί στα χέρια των

παιδαγωγών που ήταν δούλοι μορφωμένοι.

Σας παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα, για να

εξαγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα:

«τοῖς δέ παρά φύσιν τό δεσπόζειν νόμῳ γάρ τόν
µέν δοῦλον εἶναι τόν δ᾽ἐλεύθερον, φύσει
δ᾽οὐθέν διαφέρειν, διόπερ οὐδέ δίκαιον, βί-
αιον γάρ».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά”,  βιβλίο 1ο, 1253b, 20-22).

(= Η εξουσία του κυρίου/δεσπότου - επί των δούλων -

είναι παρά φύση/αφύσικη, διότι ο νόμος κάνει τον ένα

ελεύθερο και τον άλλον δούλο, ενώ η φύση τούς

έπλασε χωρίς καμμία διαφορά, γι’ αυτό η δουλεία δεν

στηρίζεται στο δίκαιο, επειδή είναι αποτέλεσμα βίας).

Στο ίδιο μήκος κύματος (= των ιδίων αντιλήψεων) εκ-

πέμπει και ο Αλκιδάμας Διοκλέους ο Ελαΐτης, σοφι-

στής και ρήτορας του 5ου και 4ου αιώνα από την Ελαία

της Μικράς Ασίας, υπήρξε μαθητής του Γοργία, αντί-

παλος των Ισοκράτη και δίδαξε στην Αθήνα.

Στον συμβουλευτικό του “Μεσσηνιακό λόγο” (338

π.Χ.) με προτροπή του προς τους Σπαρτιάτες να αφή-

σουν ελεύθερη την Μεσσήνη, οι κάτοικοι της οποίας

υπήρξαν είλωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατυ-

πώνει την παρακάτω θέση, στην αποφθεγματική αυτή

φράση του:

«Ἐλευθέρως ἀφῆκε πάντας ὁ θεός· 
οὐδένα δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκεν».

(= Ο θεός άφησε όλους τους ανθρώπους ελεύθερους,

η φύση δεν επιβάλλει δεσμά/σκλαβιά σε κανέναν).

Διακηρύσσει την ελευθερία του ατόμου ως φυσικό

ατομικό δικαίωμα και ιδιότητα.

«Καί ὁ δοῦλος κτῆµά τι ἔµψυχον. Καί ὥσπερ
ὄργανον πρό ὀργάνων πᾶς ὑπηρέτης· εἰ γάρ
ἠδύνατο ἕκαστον τῶν ὀργάνων κελευσθέν ἤ
προαισθανόµενον ἀποτελεῖν τό αὑτοῦ ἔργον,
ὥσπερ τά Δαιδάλου φασίν ἤ τούς τοῦ Ἡφαί-
στου τρίποδας, οὕς φησιν ο ποιητής αὐτοµά-
τους θεῖον δύεσθαι ἀγῶνα, οὕτως αἱ κερκίδες
ἐκέρκιζον αὐταί καί τά πλῆκτρα ἐκιθάριζεν,
οὐδέν ἄν ἔδει οὔτε τοῖς ἀρχιτέκτοσιν ὑπη-
ρετῶν οὔτε τοῖς δεσπόταις δούλων».

(Αριστοτέλης, 384-322, “Πολιτικά”,  βιβλίο 1ο, 1253b, 33-40).

(= και ο δούλος είναι έμψυχο απόκτημα. Και κάθε υπη-

ρέτης είναι όργανο που υπηρετεί με όργανα· διότι αν

κάθε ένα από τα όργανα (μηχανές) ή κατόπιν εντολής ή

εξ ιδίας αντιλήψεως (αυτομάτως) μπορούσε να εκτελεί

το έργον του, όπως συνέβαινε, κατά τα μυθολογούμενα,

με τα αγάλματα του Δαιδάλου ή με τους τρίποδες του

Ηφαίστου, οι οποίοι όπως ιστορεί ο Όμηρος (Ιλιάς, Σ,

373) εισέρχονταν δι’ αυτομάτου κινήσεως στο εργαστή-

ριο του θεού, έτσι και οι κερκίδες του αργαλιού θα ύφαι-

ναν μόνες τους και τα πλήκτρα θα έκρουαν μόνα τους

τις χορδές της λύρας, οπότε ούτε οι προϊστάμενοι κάθε

επαγγελματικού κλάδου θα είχαν ανάγκη υπηρετών

ούτε οι κύριοι ανάγκη δούλων.

Στο εδάφιο αυτό ο Αριστοτέλης υποστηρίζει πως δεν

υπάρχουν στην εποχή του μηχανές, διότι αν είχαμε τέ-

λειες μηχανές δεν θα χρειαζόμαστε τους δούλους.

Αυτό και μόνο αρκεί σε κάποιο σημερινό νοήμονα άν-

θρωπο - σπάνιο στην εποχή μας - κάνοντας σύγκριση

με τα σημερινά δεδομένα να αντιληφθεί πως οι μηχα-

νές που έχουμε στο σπίτι, στο δρόμο και στο πεζοδρό-

μιο αντικαθιστούν τους δούλους και τα υποζύγια (=

ζώα μεταφοράς).
Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἀριστοτελισµοῦ 

Ὀρθολογισµοῦ
ἄρχεσθαι

&
Δουλολαγνείας, Παραλογισµοῦ

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

Το καπέλο, που πολλοί έχουμε αφήσει

στην ...ντουλάπα, είναι ένα αξεσουάρ

και για τα δύο φύλα που συμπληρώνει,

ομορφαίνει και ...νοικοκυρεύει!

Τώρα που είναι χειμώνας το χρειαζόμα-

στε για όλους τους παραπάνω λόγους.

Για να μας ζεσταίνει, για να μας “νοικο-

κυρεύει” όταν τα μαλλιά μας είναι ατη-

μέλητα, αλλά και να μας ομορφαίνει

γιατί πάντα ένα καπέλο δίνει μία άλλη

αύρα!

Το καπέλο μπορεί να είναι και πρωινό,

αλλά και βραδυνό!

Πολλές φορές όμως τα έτοιμα καπέλο

δεν μας κάνουν ή θέλουμε κάτι ιδιαί-

τερο. Πού θα βρούμε ένα καπέλο που

θα φοριέται στα μέτρα μας. 

Αν και οι καπελούδες και οι καπελάδες

έχουν εκλείψει, υπάρχει ένα καπελάς

που επιμένει από το 1965 και κατα-

σκευάζει καπέλα παντός τύπου στα

μέτρα μας! 

Είναι η οικογενειακή επιχείρηση της

Βασιλικής Πολυχρονοπούλου, που δου-

λεύουν με κέφι και μεράκι και βρίσκεται

στην οδό Αθηνάς 36 στο κέντρο της

Αθήνας.

Δεν έχετε παρά να κάνετε μία βόλτα

στην Αθήνα, για να δείτε από κοντά μια

μεγάλη ποικιλία καπέλων για όλα τα

γούστα και όλες τις ηλικίες.

Και ο χειμώνας θέλει το καπέλο του!

ΠΡΟΒΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ



16 ΣΕΛΙΔΑ - 14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017                                                                                                                                                                                                ΕΒΔΟΜΗ

«Πολλά εμπόδια τίθενται στην ελευθερία της έκφρα-

σης. Δεν είναι τα πιο σοβαρά που μπορούν να απο-

θαρρύνουν ένα πνεύμα. Γιατί οι απειλές, οι παύσεις,

οι διώξεις έχουν γενικά στη Γαλλία το αντίθετο από

το ποθούμενο αποτέλεσμα. Πρέπει όμως να παρα-

δεχθούμε πως υπάρχουν εμπόδια που αποθαρρύ-

νουν: η σταθερή ανοησία, η οργανωμένη νωθρότητα,

η επιθετική βλακεία, και αυτά είναι μόνο μερικά. Να

το μεγάλο εμπόδιο επί του οποίου πρέπει να θριαμ-

βεύσουμε. Η επιμονή είναι εδώ θεμελιώδης αρετή» 
Αλμπέρ Καμί, 1939. 

Ο Αλμπέρ Καμί μιλάει για την ελευθεροτυπία και τον

ελεύθερο δημοσιογράφο που  πρέπει να διαθέτει: 

Διαύγεια, άρνηση, ειρωνεία και επιμονή

Aναφέρεται στη Γαλλία του 1939, αλλά ελάχιστα

έχουν αλλάξει τα πράγματα και εκεί και εδώ στην Ελ-

λάδα, όσον αφορά την ελευθεροτυπία και το ανελεύ-

θερο δημοσιογράφο.

Tέτοιες ημέρες στη Γαλλία (4.1.1960) σκοτώθηκε σε

αυτοκινητικό δυστύχημα.

Ήταν αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Le Soir Repub-
licain», στο Αλγέρι, τη γενέτειρά του. Το έργο που

αναφερόμαστε είναι το “Μανιφέστο του ελεύθερου

δημοσιογράφου”. Οι αποικιοκρατικές αρχές απαγό-

ρευσαν τη δημοσίευση του κειμένου, το οποίο έγινε

γνωστό πολλά χρόνια μετά. Συγκεκριμένα, το βρήκε

η Μασά Σερί, στα Εθνικά Αρχεία των Υπερπόντιων

Εδαφών στην Εξ-Αν-Προβάνς της Γαλλίας. Δημοσι-

εύθηκε στην εφημερίδα Le Monde, λίγα χρόνια πριν,

τον Μάρτιο του 2012.

Η μετάφραση του αποσπάσματος που ακολουθεί στα

ελληνικά, είναι από την εφημερίδα “Τα Νέα”. 

«Είναι δύσκολο να θίξει κανείς σήμερα το ζήτημα της
ελευθερίας του Τύπου χωρίς να καταγγελθεί για πα-
ραλογισμό, να κατηγορηθεί ότι είναι η Μάτα Χάρι, να
θεωρηθεί ανιψιός του Στάλιν.
Ωστόσο, η ελευθερία του Τύπου είναι ένα από τα

πρόσωπα της ελευθερίας και η επιμονή μας να την
υπερασπιζόμαστε θα γίνει κατανοητή αν θελήσουμε
να αναγνωρίσουμε πως δεν υπάρχει άλλος τρόπος
να κερδηθεί πραγματικά ο πόλεμος.

Ενας από τους καλούς κανόνες μιας φιλοσοφίας
άξιας του ονόματός της είναι να μην αναλώνεται
ποτέ σε μάταιους κλαυθμούς απέναντι σε μια κατά-
σταση που δεν μπορεί πια να αποφευχθεί. Το ερώ-
τημα στη Γαλλία δεν είναι πλέον σήμερα πώς μπορεί
να διαφυλαχθούν οι ελευθερίες του Τύπου. Είναι
πώς, απέναντι στην καταστολή αυτών των ελευθε-
ριών, μπορεί να παραμείνει ελεύθερος ένας δημοσιο-
γράφος. Τα μέσα είναι τέσσερα: διαύγεια, άρνηση,
ειρωνεία και επιμονή.

Η διαύγεια προϋποθέτει την αντίσταση στο δέλεαρ

του μίσους και την κουλτούρα του μοιραίου. Στον

κόσμο που γνωρίζουμε, είναι βέβαιο ότι τα πάντα

μπορεί να αποφευχθούν. Ο ίδιος ο πόλεμος, που είναι

ένα ανθρώπινο φαινόμενο, μπορεί ανά πάσα στιγμή

να αποφευχθεί ή να σταματήσει με ανθρώπινα μέσα.

Αρκεί να γνωρίζει κανείς την ιστορία των τελευταίων

ετών της ευρωπαϊκής πολιτικής για να έχει τη βεβαι-

ότητα πως ο πόλεμος, ο όποιος πόλεμος, έχει προ-

φανή αίτια. Αυτή η καθαρή ματιά στα πράγματα

αποκλείει το τυφλό μίσος και την απελπισία. Ενας

ελεύθερος δημοσιογράφος δεν απελπίζεται και πα-

λεύει για αυτό που πιστεύει αληθινό σαν οι ενέργειές

του να μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη των

γεγονότων. Δεν δημοσιεύει τίποτε που μπορεί να

υποδαυλίσει το μίσος ή να αναμοχλεύσει την απελ-

πισία.

Απέναντι στο διογκούμενο κύμα ανοησίας, είναι επί-

σης απαραίτητο να αντιτάξουμε κάποιες αρνήσεις.

Ολοι οι περιορισμοί του κόσμου δεν μπορούν να κά-

νουν ένα καθαρό πνεύμα να γίνει ανέντιμο. Με τις λι-

γοστές γνώσεις που διαθέτουμε για τον μηχανισμό

της πληροφόρησης, είναι εύκολο να διασφαλίσουμε

την αυθεντικότητα μιας είδησης. Ενας ελεύθερος δη-

μοσιογράφος, το 1939, πρέπει να αφιερώσει σε αυτό

όλη την προσοχή του. Διότι, αν δεν μπορεί να πει όλα

όσα πιστεύει, μπορεί να μην πει αυτό που δεν πι-

στεύει ή που θεωρεί αναληθές. Μια ελεύθερη εφημε-

ρίδα κρίνεται εξίσου από αυτά που λέει και από αυτά

που δεν λέει. Αυτή η αρνητική ελευθερία είναι, μα-

κράν, η πιο σημαντική όλων. Διότι προετοιμάζει την

έλευση της αληθινής ελευθερίας. Κατά συνέπεια, μια

ανεξάρτητη εφημερίδα παραθέτει την πηγή των πλη-

ροφοριών της, βοηθά το κοινό να τις αξιολογήσει,

απορρίπτει την προπαγάνδα, απαλείφει τα υβρεολό-

για, πραΰνει με σχόλια την ομογενοποίηση των πλη-

ροφοριών και, με δυο λόγια, υπηρετεί την αλήθεια

στο ανθρώπινο μέτρο των δυνάμεών της.

Και φτάνουμε έτσι στην ειρωνεία. Μπορεί κανείς να

δεχθεί, θεωρητικά, πως ένα πνεύμα που θέλει και

μπορεί να επιβάλει περιορισμούς είναι αδιαπέραστο

στην ειρωνεία. Δεν βλέπουμε τον Χίτλερ, για να χρη-

σιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα ανάμεσα σε άλλα, να

χρησιμοποιεί τη σωκρατική ειρωνεία. Η ειρωνεία πα-

ραμένει λοιπόν ένα άνευ προηγουμένου όπλο εναν-

τίον των υπερβολικά ισχυρών. Συμπληρώνει την

άρνηση υπό την έννοια ότι επιτρέπει, όχι απλώς να

απορρίπτουμε το ψευδές, αλλά να λέμε συχνά το

αληθές. Ενας ελεύθερος δημοσιογράφος, το 1939,

δεν συντηρεί πολλές ψευδαισθήσεις για την ευφυΐα

αυτών που τον καταπιέζουν. Είναι απαισιόδοξος όσον

αφορά τον άνθρωπο. Μια αλήθεια που διατυπώνεται

σε δογματικό τόνο εννέα φορές στις δέκα λογοκρί-

νεται. Η ίδια αλήθεια ειπωμένη ευχάριστα δεν λογο-

κρίνεται παρά πέντε φορές στις δέκα. Ενας

ελεύθερος δημοσιογράφος λοιπόν, το 1939, είναι

απαραίτητα ειρωνικός, αν και συχνά παρά τη θέλησή

του. Η αλήθεια και η ελευθερία είναι απαιτητικές με-

τρέσες, έχουν λίγους εραστές.

Είναι προφανές πως αυτή η πνευματική στάση δεν

μπορεί να συντηρηθεί αποτελεσματικά χωρίς ένα

ελάχιστο επιμονής. Πολλά εμπόδια τίθενται στην

ελευθερία της έκφρασης. Δεν είναι τα πιο σοβαρά

που μπορούν να αποθαρρύνουν ένα πνεύμα. Γιατί οι

απειλές, οι παύσεις, οι διώξεις έχουν γενικά στη Γαλ-

λία το αντίθετο από το ποθούμενο αποτέλεσμα. Πρέ-

πει όμως να παραδεχθούμε πως υπάρχουν εμπόδια

που αποθαρρύνουν: η σταθερή ανοησία, η οργανω-

μένη νωθρότητα, η επιθετική βλακεία, και αυτά είναι

μόνο μερικά. Να το μεγάλο εμπόδιο επί του οποίου

πρέπει να θριαμβεύσουμε. Η επιμονή είναι εδώ θεμε-

λιώδης αρετή. Με τρόπο παράδοξο αλλά προφανή,

τίθεται στην υπηρεσία της αντικειμενικότητας και της

ανοχής.

Ιδού λοιπόν ένα σύνολο κανόνων για τη διατήρηση

της ελευθερίας ακόμα και στους κόλπους της δου-

λείας. Και μετά; θα ρωτήσει κάποιος. Μετά; Ας μη βια-

ζόμαστε. Αν κάθε Γάλλος θελήσει να προστατεύσει

στη σφαίρα του ό,τι θεωρεί αληθές και δίκαιο, αν θε-

λήσει να βοηθήσει με τον αδύναμο τρόπο του στην

περιφρούρηση της ελευθερίας, να αντισταθεί στην

εγκατάλειψη και να κάνει γνωστή τη βούλησή του,

τότε και μόνο τότε αυτός ο πόλεμος θα κερδηθεί, με

την ουσιαστική έννοια της λέξης. Η αρετή του ανθρώ-
που είναι να αντέξει απέναντι σε ό,τι τον ακυρώνει».

δια χειρός Νίκου Γεωργόπουλου

Ο
συγγραφέας, δημοσιογράφος και φιλόσοφος,

Αλμπέρ Καμί (1913-1960) σκοτώθηκε σε αυτοκι-

νητικό δυστύχημα στις 4 Ιανουαρίου 1960. Ο Καμί

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του ασχολήθηκε

με το θέατρο και εργάστηκε σε αριστερά έντυπα. Το

1934 έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλ-

λίας. Πήρε μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών

και έγινε διευθυντής της εφημερίδα «Μάχη». 

Στη συνέχεια, ακολουθώντας τον Σαρτρ και τον υπαρ-

ξισμό, απομακρύνθηκε από το κομμουνιστικό κίνημα. 

Ανάμεσα στα έργα του Καμί που ξεχωρίζουν είναι «Ο

Ξένος», «Ο Καλιγούλας», «Ο Μύθος του Σισύφου», «Η

πανούκλα», «Ο επαναστατημένος άνθρωπος». 

Tο μανιφέστο του ελεύθερου δημοσιογράφου

Πρέπει να παραδεχθούμε πως υπάρχουν
εμπόδια που αποθαρρύνουν: η σταθερή
ανοησία, η οργανωμένη νωθρότητα, η επι-
θετική βλακεία...
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Προστασία προσφύγων και

αστέγων ζητάει με ερώτησή της 
η ευρωβουλευτής Εύα Καΐλή

Με κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή επανέρχεται στο

θέμα της προστασίας των προσφύγων και των αστέγων

στην Ελλάδα από το δριμύ ψύχος του χειμώνα.

“Σχετικά με την απαράδεκτη και πολύ επικίνδυνη κατά-
σταση στους καταυλισμούς των προσφύγων, στους
οποίους βλέπουμε καλοκαιρινές σκηνές θαμμένες στο
χιόνι, δεν έχουμε ανθρώπινα το δικαίωμα να σιω-
πούμε”, σχολίασε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής.

Ανέδειξε μάλιστα τις πολιτικές ευθύνες στο θέμα αυτό,

αποδίδοντάς  εμμέσως πλην σαφώς πλημμέλειες τόσο

στην επιτήρηση της εφαρμογής του προγράμματος όσο

και στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της δια-

φάνειας των κονδυλίων. “Δύο φορές με σχετικές επί-
καιρες ερωτήσεις μου είχα επισημάνει μεγάλα
ελλείμματα στη διαχείριση του θέματος της σίτισης και
της στέγασης των προσφύγων αλλά και της διαφά-
νειας στη χρήση των κονδυλίων. Δυστυχώς, μέχρι σή-
μερα λίγα έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή, με τα
αποτελέσματα να είναι σήμερα ορατά και, δυστυχώς,
πολύ επικίνδυνα για τις ζωές των ανθρώπων”, δήλωσε

η Εύα Καϊλή προσθέτωντας  “Βεβαίως κάτω από το ίδιο
κρύο και τον ίδιο βαρύ χειμώνα ζουν και χιλιάδες άλλοι
άστεγοι συμπολίτες μας...”.

Α Π Ο  Τ Α  Ε Δ Ρ Α Ν Α  Τ Ω Ν  Κ Ο Ι Ν Ο Β Ο Υ Λ Ι Ω Ν

Ανεπαρκείς αποδεικνύονται οι

προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για την αντιμετώπιση των

υψηλών ποσοστών φτώχειας στην

Ελλάδα, όπως προκύπτει από την

απάντηση που δόθηκε σε γραπτή

ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου.

Ο Ευρωβουλευτής είχε τονίσει τη

ζοφερή πραγματικότητα με την

οποία βρίσκονται αντιμέτωποι τα

τελευταία χρόνια οι Έλληνες πο-

λίτες χρησιμοποιώντας στοιχεία

της Eurostat, βάσει των οποίων το

35,7% του πληθυσμού βρισκόταν

αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της

φτώχειας ή του κοινωνικού απο-

κλεισμού το 2015, ενώ το ποσο-

στό κατά το 2008 ήταν 28,1%. 

Παράλληλα είχε τονίσει πως οι αι-

ματηρές προσπάθειες των Ελλή-

νων δεν δικαιώνονται μέσω των

πολιτικών αυστηρής λιτότητας

που επιβάλλονται, ζητώντας τη

θέση της Επιτροπής και την πα-

ρουσίαση ενός πλάνου δράσης

προς υποστήριξη των Ελλήνων.

Στην απάντησή της η Επίτροπος

Thyssen υπογράμμισε πως η Επι-

τροπή γνωρίζει την κοινωνική κα-

τάσταση στη Ελλάδα και

αναφέρθηκε στο σχέδιο για την

απασχόληση και την ανάπτυξη, το

οποίο θα κινητοποιήσει πάνω από

35 δισ. ευρώ έως το 2020 για τη

στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

Παράλληλα επεσήμανε τον ρόλο

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα-

μείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης και του

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας

προς τους Απόρους, μέσω των

οποίων σχεδιάζονται δράσεις για

τη υποστήριξη της ελληνικής οικο-

νομίας.

Ανεπαρκείς οι προσπάθειες της Επιτροπής 

για την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών 

φτώχειας στην Ελλάδα
Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου

«Δουλεμπορικά Ιδιωτικά Γραφεία

Εύρεσης Εργασίας»

Την απελευθέρωση της δραστηριότητας των «Ιδιωτικών

Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας» που εντείνουν την εκμε-

τάλλευση εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων κατήγγειλε ο

ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης με ερώτηση

που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ερώτησή

του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ τονίζει μεταξύ άλλων:

«Mε τροπολογία σε νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που ήταν προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιο-

λόγησης του 3ου μνημονίου, καταργήθηκε και αυτός ο

ελάχιστος περιορισμός στην εκχώρηση της δραστηριότη-

τας των «Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας» (ΙΓΕΕ)

σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ενισχύεται έτσι το κύ-

κλωμα των «δουλεμπορικών» αυτών επιχειρήσεων και η

δυνατότητα συγκέντρωσής τους σε μεγάλα σχήματα και

ομίλους, εντείνοντας την εκμετάλλευση των εκατοντάδων

χιλιάδων ανέργων. 

Η τροπολογία αυτή εντάσσεται στην κοινή στρατηγική ΕΕ

και κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής,

για ουσιαστική κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δου-

λειάς με τη γενίκευση των ελαστικών, προσωρινών και επι-

σφαλών σχέσεων εργασίας. Αυτό υπηρετεί άλλωστε και το

δίκτυο ΕURES της ΕΕ «για τη διευκόλυνση της κινητικότη-

τας των εργαζομένων» που μεταξύ των άλλων παρέχει

πρόσβαση σε όσους αναζητούν εργασία σε ιδιωτικές υπη-

ρεσίες και συμβούλους απασχόλησης. 

Ευρωκοινοβουλευτική  Ομάδα ΚΚΕ

Ο Νότης Μαριάς καταγγέλλει στην

Ευρωβουλή τις εμφανείς προκλή-

σεις της Τουρκίας αλλά και της Αλ-

βανίας κατά της Ελλάδας

Τις εμφανείς προκλήσεις της Τουρ-

κίας και της Αλβανίας κατά της Ελ-

λάδας κατήγγειλε σε ομιλία του

στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

(13/12/2016 ), ο Ανεξάρτητος Ευρω-

βουλευτής Καθηγητής Νότης Μα-

ριάς.

Mε αφορμή τη συζήτηση για την

εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

της Ε.Ε. ο Έλληνας Ευρωβουλευ-

τής επισήμανε: «Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ως γνωστόν έχει θεμελιωθεί
με βάση την αξία της αλληλεγγύης
των κρατών-μελών της. Η Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας θεσπίστηκε για την προ-

στασία όλων των χωρών της Ένω-
σης. Το τελευταίο διάστημα η Ελ-
λάδα δέχεται εμφανείς προκλήσεις
τόσο από την Τουρκία όσο και από
την Αλβανία. 
Ειδικότερα, ο κύριος Ερντογάν αμ-
φισβητεί πλέον τη Συνθήκη της Λο-
ζάνης, αμφισβητεί τα κυριαρχικά
δικαιώματα της Ελλάδος στα νησιά
του Αιγαίου, παραβιάζουν τα τουρ-
κικά μαχητικά τον Ελληνικό εναέριο
χώρο, ασκούν τεράστιες πιέσεις και
σε όλα αυτά δεν βλέπει ο Ελληνι-
κός λαός μια ικανοποιητική απάν-
τηση από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Παραμένει αδρανής η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Δεν τρίζει τα δόντια πραγ-
ματικά στον Σουλτάνο. Δεν του λέει
ότι πρέπει να συμμαζευτεί και ότι
δεν περνάνε οι προκλήσεις του απέ-
ναντι στην Ελλάδα».  

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή

του ο  Νότης Μαριάς κατέληξε:

«Πρέπει λοιπόν να καταλάβει η
Τουρκία ότι δεν μπορεί να συνεχίσει
σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε
αυτό χρειαζόμαστε την αποφασιστι-
κότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει
τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει την
Τουρκία, χρειάζεται όμως και τη
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να αποδειχθεί στην πράξη ότι υπάρ-
χει η κοινοτική αλληλεγγύη».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αδρανής

στις προκλήσεις Τουρκίας και Αλβανίας
Τοποθέτηση του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου

Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 11/1/2017     
Αρ. Πρωτ. 1006        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσ-
σει ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό,

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ-
ΚΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει τιμής, συ-
νολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
146.600,00€ (Α.Μ. 3/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημο-
σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ύστερα από
κανονική προθεσμία είκοσι πέντε (25)
ημερών από την ημερομηνία ηλε-
κτρονικής δημοσίευσης της προκήρυ-
ξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προ-

σφορών στο σύστημα: 16/1/2017 και
ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής προσφορών στο σύ-
στημα : 6/2/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Η
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προ-
σφορών θα γίνει στις 13/2/2017.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας

θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υπο-
βάλουν προσφορές για μία ή περισ-
σότερες ομάδες. Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με
την προσφορά εγγυητική επιστολή
συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθεί-
σης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΟΜΑΔΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 12.096,77 241,94
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 21.451,61 429,03
ΟΜΑΔΑ 3: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 40.322,58 806,45
ΟΜΑΔΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 12.096,77 241,94
ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20.161,29 403,23
ΟΜΑΔΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 12.096,77 241,94

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, τα ποσά των
εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.  Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης
πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr . (Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ  

Η Ουάσιγκτον έγινε η πρώτη αμερικανική

πολιτεία που κινείται νομικά κατά του γί-

γαντα της γεωργικής βιοτεχνολογίας,

Monsanto, κατηγορώντας την για το γεγο-

νός πως η τοξική ουσία PCB βρίσκεται

πλέον παντού στο περιβάλλον, από το νερό

και τα φυτά έως τα ψάρια και τους ανθρώ-

πους. Υποβαθμίζει την υπόθεση η εταιρεία,

ενώ αρκετές πόλεις των ΗΠΑ έχουν επίσης

κινηθεί εναντίον της.

Η ουσία PCB βρίσκεται όπου υπάρχει νερό

στην πολιτεία, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγε-

λέας της Ουάσιγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον,

καταθέτοντας μήνυση κατά της Monsanto,

και αξιώνοντας αποζημιώσεις και έξοδα κα-

θαρισμού για τις πληγείσες περιοχές, το πε-

ριβάλλον και τους κατοίκους τους. Είναι η

πρώτη φορά που ο γίγαντας της γεωργικής

βιοτεχνολογίας μηνύεται από κάποιον

φορέα της Πολιτείας.

Το χημικό PCB (πολυχλωριωμένα διφαινύ-

λια) της Monsanto, έχει βρεθεί στο επίκεν-

τρο των πολλαπλών αγωγών που έχουν

ασκηθεί κατά της πολυεθνικής εταιρείας

αγροχημικών, από το Σιάτλ και το Σπόκειν

της Ουάσιγκτον, καθώς και από πόλεις της

Καλιφόρνια και του Όρεγκον. Η εταιρεία αν-

τιμετωπίζει μηνύσεις από τουλάχιστον

οκτώ πόλεις της δυτικής ακτής. Ωστόσο, η

μήνυση που δέχθηκε η εταιρεία από την

Ουάσιγκτον, σηματοδοτεί την πρώτη φορά

που μία κυβέρνηση κινείται νομικά κατά της

εταιρείας, με τις δυνητικά καρκινογόνες χη-

μικές ουσίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

PCB όπου υπάρχουν νερά
Η μήνυση, η οποία επιδιώκει την οικονομική

αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν-

ται από τη χρήση του PCB, κατατέθηκε στο

Ανώτατο Δικαστήριο Κινγκ Κάουντι. Σύμ-

φωνα με το Associated Press, ο Κυβερνήτης

της Ουάσιγκτον, Τζέι Ίνσλι, και ο Γενικός Ει-

σαγγελέας, Μπομπ Φέργκουσον ανακοίνω-

σαν από κοινού σε συνέντευξη τύπου την

μήνυση, υποστηρίζοντας πως η Monsanto

γνώριζε για χρόνια πως οι ουσίες που χρη-

σιμοποιεί είναι ρυπογόνες για κόλπους, λί-

μνες και ποτάμια, όταν χρησιμοποιούνται τα

χημικά σε ψυκτικά, υδραυλικά υγρά, χρώ-

ματα και στεγνωτικά υλικά.

«Το PCB έχει βρεθεί σε κολπίσκους, ποτά-

μια, ρέματα, ιζήματα του εδάφους και στον

αέρα, με περισσότερα από 600 επιβεβαι-

ωμένα και μη κρούσματα μόλυνσης χώρων»

τόνισε ο Εισαγγελέας Φέργκουσον.

Πιθανή νίκη του κράτους, θα μπορούσε να

σημαίνει πως η Monsanto Θα κληθεί να κα-

ταβάλει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια,

όπως και οι δύο θυγατρικές της εταιρείες,

Solutia Inc και Pharmacia LLC. Πάντως, η

πρώτη αντίδραση της εταιρείας, σύμφωνα

με το Reuters, ήταν να υποβαθμίσει την

αξία της μήνυσης σχολιάζοντας πως «δεν

έχει αξία».

«Αυτή η υπόθεση είναι εξαιρετικά επισφα-
λής, διότι επιδιώκει να στοχοποιήσει έναν
κατασκευαστή προϊόντος για την νόμιμη και
χρήσιμη πώληση του χημικού, πριν από τέσ-
σερις έως οκτώ δεκαετίες, με την έγκριση
της κυβέρνησης των ΗΠΑ, της Πολιτείας
της Ουάσιγκτον, αρκετών πόλεων και βιο-
μηχανιών, καθιστώντας πολλά προϊόντα
ασφαλέστερα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος

της Monsanto, Σκοτ Πάτριτζ.

Εκτός από τις συγκεκριμένες μηνύσεις που

δέχθηκε από τον Κυβερνήτη και τον Γενικό

Εισαγγελέα της Ουάσιγκτον, η εταιρεία αν-

τιμετωπίζει αγωγές από αρκετές πόλεις,

όπως το Πόρτλαντ, το Όκλαντ, το Σαν Χοσέ

και το Σαν Ντιέγκο, όπως επιβεβαιώνει στο

AP το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

«Εάν η χρήση των χημικών αυτών αποδειχ-
θεί ακατάλληλη ή δημιουργήσει την ανάγκη

για δαπάνες καθαρισμού, τότε θα πρέπει να
αναλάβουν τρίτα μέρη την ευθύνη για τις
δαπάνες αυτές» δήλωσε η εκπρόσωπος της

εταιρείας, Κάρλα Λορντ, επιρρίπτοντας τις

ευθύνες στο κράτος και τις εταιρείες που

χρησιμοποιούσαν επί δεκαετίες τα προ-

ϊόντα της πολυεθνικής.

Σύμφωνα με το RT, το Κογκρέσο απαγό-

ρευσε στη Monsanto τη χρήση του PCB το

1979. Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν πως η

ζημιά έχει ήδη γίνει, με τις επιπτώσεις να

γίνονται αισθητές ακόμα και σήμερα. Από

το 1935 έως το 1979, η Monsanto ήταν η

μόνη που παρήγαγε το PCB, που περιγρά-

φονται από τον Φέργκουσον ως «ένας από
τους πιο διαδεδομένους ρύπους στην Ιστο-
ρία».
Παράλληλα, ο Ίσλι αποκάλεσε τις χημικές

ουσίες «πανταχού παρούσες και τρομερά
τοξικές», προσθέτοντας πως η συγκέν-

τρωση που παρατηρείται είναι «μία από τις
υψηλότερες που καταγράφονται σε οποι-
οδήποτε μέρος της Γης».  

«Η Monsanto είναι υπεύθυνη για την παρα-
γωγή μιας χημικής ουσίας που είναι τόσο
διαδεδομένη στο περιβάλλον μας, που φαί-
νεται σχεδόν παντού όπου κοιτάξουμε. Στις
υδάτινες οδούς μας, στους ανθρώπους και
στα ψάρια, σε επίπεδα που μπορεί να επη-
ρεάσει την υγεία μας» δήλωσε ο Ίσλι σε συ-

νέντευξη τύπου.

Επανειλημμένες διώξεις
Η Monsanto έχει καταδικαστεί πολλές

φορές και σε διαφορετικές χώρες (Μ. Βρε-

τανία, Γαλλία, Βραζιλία) για ψευδή διαφή-

μιση, δημοσιοποίηση ψευδών και μη τεκμη-

ριωμένων επιστημονικών ισχυρισμών και

παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης. Μία

από τις περιπτώσεις αφορούσε το γλυφο-

σικό οξύ του Roundup, που παρουσιαζόταν

ως βιοδιασπώμενο και τόσο ασφαλές όσο

το μαγειρικό αλάτι.

Επιπροσθέτως, το 2012 ήταν η σειρά της

γαλλικής δικαιοσύνης να λάβει μέτρα κατά

της εταιρείας, για μία υπόθεση δηλητηρία-

σης αγρότη το 2004, που προκλήθηκε από

τη χρήση του ζιζανιοκτόνου Lasso (εμπο-

ρική ονομασία της Monsanto για την ουσία

Alachlor). Ο αγρότης παρουσίασε μόνιμες

νευρολογικές βλάβες μετά τη χρήση του

σκευάσματος, αν και η παραγωγός εται-

ρεία δεν προειδοποίησε ποτέ για τέτοιες

ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρόκειται για την

πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος

κατασκευαστή φυτοφαρμάκων, ενώ από το

2007 το Lasso έχει απαγορευθεί σε ολό-

κληρη την ΕΕ. Το ζιζανιοκτόνο εξακολουθεί

να χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί τέλος, πως η Monsanto έχει

ήδη έρθει σε συμφωνία για την απορρό-

φησή της από τον γερμανικό φαρμακευ-

τικό κολοσσό της Bayer AG, σε μία

συμφωνία που αναμένεται να ξεπεράσει τα

66 δισ. δολάρια. Η συμφωνία, ωστόσο, θα

πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση των

ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ και της Ευρώ-

πης.

Eπιμέλεια: Μηνάς Κωνσταντίνου

Πηγή: logiosermis.net

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                            
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  /  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες: Μπογέας Μιχαήλ, Τηλ. : 2132023842-843-844
Χαλάνδρι  27/12/2016  /  Αρ. Πρωτ.: 38595     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1100LIT ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την Προμήθεια βυθιζόμενων συ-
στημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων, σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit, με κριτήριο κατακύ-
ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές
δια συμπλήρωσης εντύπου οικονομικής προσφοράς. 
Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 292.640,00€ (Α.Μ. 116/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ-
βάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα εφτά
(37) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 20/1/2017 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών στο σύστημα : 06/02/2017 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.                    
Η δαπάνη   θα χρηματοδοτηθεί από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών της ομάδας (ολική προσφορά). Σε
κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς (ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της ομάδας της προμήθειας. Για τη συμ-
μετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι: 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €) ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟ- ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΛΗΣ ΣΥΜ/ΧΗΣ (σε €)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
«Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων 
κάθετης  διαβαθμισμένης συμπίεσης 236.000,00€ 4.720,00€ Τέσσερις  χιλιάδες
απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit» επτακόσια είκοσι ευρώ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τεύχη της διακήρυξης  και τη μελέτη (Α.Μ. 116/2016) από την ιστοσελίδα
του Δήμου «www.halandri.gr» (Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διακηρύξεις Διαγωνισμών).
Σε περίπτωση διευκρινιστικών ερωτήσεων οι απαντήσεις της υπηρεσίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Πολιτείες της Αμερικής προσφεύγουν κατά της MONSANTO
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Ο ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜ-

ΠΟΥΣ και της ΕΥΔΟΞΙΑΣ, το γένος ΜΩΡΑΪΤΟΥ, που

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Ατ-

τικής και η  ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του

ΜΗΝΑ και της ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, το γένος ΠΗΛΙΟΥ, που

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Κορωπί Ατ-

τικής θα τελέσουν το γάμο τους στην ΠΑΙΑΝΙΑ.

ΓΑΜΟΙ

Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή Ντράφι

Πικερμίου, επικλινές με θέα θάλασσα και

αεροδρόμιο 680 τ.μ.  Πληροφορίες στο

6988706427.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ Ι.Χ.
Από χέρι ιδιώτη, ζητάει ιδιώτης να γοράσει αυτο-

κίνητο μεταχεριρισμένο σε καλή κατάσταση με

λίγα χιλιόμετρα, κάτω από 1600 κυβικά. 

Πληροφορίες Πέτρος 6977729300

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ευχαριστήριο

Από τα βάθη της ψυχής μου θα ήθελα να εκφράσω

τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους συμμετείχαν

στο πένθος μου για την απώλεια του αγαπημένου

μου συζύγου ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΟΤΣΟΒΟΥ.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο κο Πανα-

γιώτη Σωτηρόπουλο, την πρόεδρο της Unesco κα

Κοκολέτσου Σούλα, την υπέυθυνη της Πολιτιστι-

κής Συντροφιάς Βούλας κα Φετοκάκη Μαρία και

την αγαπημένου μου δασκάλα της γυμναστικής κα

Κυριακίδου Σούλα καθώς και όλες τις γυναίκες

της γυμναστικής στα 3Β.

Eυχαριστώ πολύ

Κοτσοβού Φιλίτσα

Χειμερινές εκπτώσεις

Άρχισαν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα και

θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Σύμφωνα με τον νόμο, τα καταστήματα μπορούν να

ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την

έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή

την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017. 

Από φέτος, σύμφωνα με τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α

240/22.12.2016), καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σε ορισμένους κλάδους

αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Παράταση δηλώσεων 

του «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Έως τις 13 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβο-

λής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους

2016 και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων. 

Η παράταση δόθηκε, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής

υπουργός Δικαιοσύνης Παπαγγελόπουλος, «δεδομένου

ότι οι Ενώσεις Δικαστών έχουν προσφύγει στο Συμβού-

λιο της Επικρατείας επικαλούμενες λόγους απορρήτου

και ασφάλειας και το ίδιο πρόκειται να κάνουν και οι

ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης». 

Zητείται εθελοντής

καθηγητής Φυσικής

Ο Δήμος Παλλήνης, στηρίζοντας σθεναρά τους θεσμούς

της οικογένειας και της παιδείας,  απευθύνει κάλεσμα σε

εθελοντή καθηγητή φυσικής για να διδάξει σε μαθητές

της Β’ Λυκείου του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης έχει

ως στόχο την κατανόηση και εμπέδωση της σχολικής

ύλης, την βοήθεια σε εκπαιδευτικά θέματα για την

άνοδο της επίδοσης, καθώς και την ακαδημαϊκή επιτυ-

χία των οικονομικά αδύναμων μαθητών Γυμνασίου και

Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές, παρακαλούνται να επι-

κοινωνήσουν με το Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής

Πολιτικής(στο 2132031614), ή με το Κοινωνικό Φρον-

τιστήριο(στο 210 6033160), αλλά και ηλεκτρονικά στο

email: press@pallini.gr.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤZANEIO»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μετεκπαιδευτικά μαθήμτα 

Κάθε χρόνο, περίπου 1.000.000 άνθρωποι σε όλο τον

κόσμο βιώνουν μια καρδιακή ανακοπή. Αν και στις ΗΠΑ

είναι η τρίτη αιτία θανάτου, στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι

η πρώτη αιτία θανάτου, αφού μόνο στην Πρωτοβάθμια

Φροντίδα Υγείας η επίπτωση της ανακοπής είναι

15,3/100.000 πληθυσμού ανά έτος. Παρόλα αυτά, η αντί-

δραση της επιστημονικής κοινότητας και της πολιτικής ηγε-

σίας παραμένει σιωπηλή και υποτονική, ενώ επικρατεί μια

περίεργη αντίληψη σχετικά με τη σημασία της ανακοπής,

με τους περισσότερους να τη θεωρούν μικρότερη απειλή

σε σχέση με άλλα μεγάλα προβλήματα υγείας, όπως ο καρ-

κίνος, το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το εγκεφαλικό επει-

σόδιο.

Αν και η εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

είναι υποχρεωτική στη χώρα μας από το 2007, η πολιτεία

δεν έχει μεριμνήσει και δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλ-

ληλες συνθήκες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθε-

σίας (ΦΕΚ 219/2007), με αποτέλεσμα η ποιότητα της Ανα-

ζωογόνησης να παραμένει χαμηλή. Αυτό είναι πολύ

σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι ακόμα και σε χώρες με

υψηλής ποιότητας Αναζωογόνηση, το ποσοστό επιβίωσης

μετά από ανακοπή είναι χαμηλό. Λιγότεροι από το 6% των

ασθενών που βιώνουν μια ανακοπή έξω από το νοσοκομείο

και περίπου το 24% των ασθενών που βιώνουν μια καρδιακή

ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο θα λάβουν εξιτήριο.

Η Επιτροπή Αναζωογόνησης του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

ανακοινώνει την έναρξη μετεκπαιδευτικών μαθημάτων με

στόχους την εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης του

προσωπικού, την βελτιστοποίηση της ποιότητας της Ανα-

ζωογόνησης και την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των

ασθενών. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνι-

κής Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, ενώ

η θεματολογία δεν περιορίζεται μόνο στην καρδιακή ανα-

κοπή, αλλά επεκτείνεται και στις υπόλοιπες πτυχές της

Αναζωογόνησης. Επίσης, θα προσεγγιστούν θέματα από τα

πεδία της Επείγουσας Ιατρικής, της Αναισθησιολογίας και

της Εντατικής Θεραπείας. Όπως είναι γνωστό από την αρ-

χαιότητα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να χωριστεί και τα διά-

φορα όργανα του ανθρωπίνου σώματος δεν είναι στεγανά

και ανεξάρτητα διαμερίσματα. Σύμφωνα με την θεωρία της

ολότητος του Αριστοτέλη «το γάρ όλον πρότερον ανα-

γκαίον είναι του μέρους· αναιρουμένου γαρ του όλου ουκ

έσται πους ουδέ χείρ», ενώ ο Wertheimer υποστήριζε πως

«ό,τι συμβαίνει εις το όλον δεν προέρχεται από τη σύνθεση

των μερών, αλλά, αντίστροφα, ό,τι συμβαίνει σε ένα μέρος

αυτού ορίζεται από την εσωτερική σύσταση του όλου».

Κατά συνέπεια, η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων

και πρακτικών στα παραπάνω πεδία είναι απολύτως απα-

ραίτητη για την εφαρμογή υψηλής ποιότητας Αναζωογόνη-

σης, ιδίως σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τετάρτη (13:00-14:00)

στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου και μπορούν να τα πα-

ρακολουθήσουν όλοι οι επαγγελματίες της Υγείας του Δη-

μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της χώρας. Η δήλωση

συμμετοχής είναι υποχρεωτική. Οι δηλώσεις θα γίνονται

αποδεκτές έως την 25η Ιανουαρίου 2017 στα email: episti-

monico.symvulio@tzaneio.gr και mariameletiadou@yahoo.gr.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δίνεται Πιστο-

ποιητικό Παρακολούθησης σε όσους έχουν παρακολουθή-

σει τουλάχιστον 20 μαθήματα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναζωογόνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΠΕΝΘΟΣ

Την ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

Μητέρα, Γιαγιά, Αδελφή & Θεία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗ
ετών 92

Εκηδεύσαμε τη ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και

ώρα 12.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Κοιμη-

τηρίου Βούλας

Τα ΠΑΙΔΙΑ Τα ΕΓΓΟΝΙΑ

Στάθης & Σοφία Στέλιος, Δήμητρα,

Ουρανία Μαρία

Τα ΑΔΕΛΦΙΑ Τα ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝO
Ένα χρόνο μετά την απώλεια 

του αγαπημένου μας 

γιού, αδελφού, συζύγου, 

πατέρα και παππού 

ΓΡΗΓΟΡΗ Δ. ΡΩΝΤΑ
τελούμε το μνημόσυνο 

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 
Η επιμνημόσυνος δέηση θα λάβει χώρα

στον Ι.Ν. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 

αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία 

και στις 11 π.μ. θα τελεστεί τρισάγιο 

στο Kοιμητήριο της Βουλιαγμένης. 

Η οικογένεια ευχαριστεί 

όλους όσους παραστούν.
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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

Στην οστεοπόρωση, όπως και σε κάθε νόσο η αντιμε-

τώπιση αρχικά πρέπει να εντοπίζεται στην πρόληψη, η

οποία πρέπει να επιδιώκεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Σκοπός της πρόληψης είναι η αποφυγή εγκατάστασης

μελλοντικά της οστεοπόρωσης, που έχει σαν συνέπεια

την εμφάνιση μακροπρόθεσμα οστεοπορωτικών καταγ-

μάτων. 

Η πρόληψη της οστεοπόρωσης διακρίνεται:

Α) Πρωτογενής πρόληψη, η οποία στοχεύει στην επί-

τευξη όσο το δυνατόν υψηλότερης κορυφαίας οστικής

πυκνότητας, έτσι ώστε η αναγκαστική απώλεια μάζας

οστού, που εμφανίζεται με την πρόοδο της ηλικίας να

ξεκινά από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οστική μάζα. Η

πρόληψη πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία και να

εντατικοποιείται στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή

μέχρι την ηλικία των 25 ετών για τις γυναίκες και των

30 ετών για τους άντρες, οπότε αρχίζει η προοδευτική

απώλεια οστικής μάζας.

Η πρωτογενής πρόληψη συνιστάται:

α) στην επαρκή ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου, μέσα

από τα γαλακτοκομικά κυρίως προϊόντα,

β) στην επαρκή σωματική άσκηση στην ηλικία διαμόρ-

φωσης και αύξησης των οστών

γ) στην καλή ορμονική λειτουργία κατά την εφηβική και

ενήλικη κυρίως ζωή.

Β) Δευτερογενής πρόληψη, που αφορά κυρίως τις γυ-

ναίκες στην εμμηνόπαυση και η οποία στοχεύει στη μεί-

ωση του ρυθμού απώλειας του οστού, που συνοδεύει

τις γυναίκες σ’ αυτή την κρίσιμη φάση της ζωής τους.

Στα πλαίσια της δευτερογενούς πρόληψης, το πρώτο

και σημαντικότερο βήμα είναι να εντοπιστούν οι περιεμ-

μηνοπαυσιακές αλλά και μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες, που εμφανίζουν χαμηλή κορυφαία οστική μάζα και

ταχύ ρυθμό απώλειας του οστού, έτσι ώστε να τους χο-

ρηγηθεί η ανάλογη θεραπεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι

ταχεία οστική απώλεια εμφανίζουν περίπου το 1/3 των

περιεμμηνοπαυσιακών γυναικών, που αρχίζει πριν από

την εγκατάσταση της εμμηνόπαυσης και χαρακτηρίζε-

ται από απώλεια οστικής μάζας περίπου 5% ετησίως για

τα πρώτα 3 χρόνια.

Ένας απλός τρόπος για να εντοπιστούν οι γυναίκες που

χρήζουν προληπτικής αγωγής για οστεοπόρωση είναι

ο έλεγχος με μέτρηση οστικής πυκνότητας όλων των

γυναικών που βρίσκονται στην άμεση μετεμμηνοπαυ-

σιακή περίοδο, δηλαδή τους 6 πρώτους μήνες μετά την

τελευταία εμμηνορρυσία.

Από τον έλεγχο αυτό, τρεις δυνητικές καταστάσεις

μπορεί να προκύψουν:

1) Η οστική πυκνότητα να βρίσκεται πάνω ή στα υψη-

λότερα φυσιολογικά επίπεδα (στο 110% του μέσου

όρου). Στην περίπτωση αυτή η προληπτική αγωγή θεω-

ρείται άσκοπη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: H τεχνική αξιολόγηση να γίνεται πάντα από

τον ειδικό, γιατί πολύ συχνά έχουμε ψευδώς καλά απο-

τελέσματα με ολέθρια απώτερες συνέπειες (κατάγ-

ματα) για τη ζωή της ασθενούς!

2) Η οστική πυκνότητα να βρίσκεται στα φυσιολογικά

επίπεδα (95%-105%). Στην περίπτωση αυτή συνιστάται

επανεξέταση των γυναικών αυτών μετά από ένα χρόνο,

για να καθορίσουμε τον ετήσιο ρυθμό οστικής απώ-

λειας. Στον καθορισμό του ετήσιου ρυθμού οστικής

απώλειας σημαντική βοήθεια μας παρέχουν, συγχρό-

νως με την μέτρηση οστικής πυκνότητας και οι βιοχημι-

κοί δείκτες. 

Ετήσιος ρυθμός οστικής απώλειας μεγαλύτερος του 2%

θεωρείται παθολογικός και τότε πρέπει να προχωρή-

σουμε σε χορήγηση προληπτικής θεραπείας.

3) Η οστική πυκνότητα μπορεί να βρίσκεται στα κατώ-

τερα φυσιολογικά επίπεδα ή και ακόμα χαμηλότερα,

οπότε συνιστούμε άμεση έναρξη προληπτικής αντιο-

στεοκλαστικής (αντι-απορροφητική) αγωγής. Ο σκοπός

της προληπτικής αγωγής είναι η ανακοπή του αυξημέ-

νου ρυθμού οστικής απώλειας καθώς και η σταθεροποί-

ηση του.

Τα πρώτα προληπτικά μέτρα που πρέπει να συστηθούν:

Α) Αύξηση της πρόσληψης γαλακτοκομικών προϊόντων

και συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου έτσι ώστε η

ημερήσια πρόσληψη να είναι 1000-1500 mg.

Β) Έκθεση στον ήλιο ή συμπληρωματική χορήγηση βι-

ταμίνης D, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη αυτής.

Γ) Αύξηση της σωματικής άσκησης.

Δ) Διακοπή του καπνίσματος.

Ε) Περιορισμός πρόσληψης ζωικών πρωτεϊνών.

Ζ) Περιορισμός κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών.

Η) Θεραπεία παθήσεων που δευτεροπαθώς οδηγούν σε

οστεοπόρωση, όπως υπερθυρεοειδισμός, σύνδρομο δυ-

σαπορρόφησης, κ.λ.π.

Γ) Τριτογενής πρόληψη, έχει σαν σκοπό την αποφυγή

των αιτίων που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης οστε-

οπορωτικού κατάγματος και επικεντρώνεται:

1) Στην αποφυγή των πτώσεων.

2) Στην συμπληρωματική χορήγηση επαρκών δόσεων

ασβεστίου και βιταμίνης D.

3) Στην βελτίωση της κινητικότητας των ηλικιωμένων,

μέσω της παρεχόμενης αναλγησίας.

Νίκος Αγγελόπουλος
Ενδοκρινολόγος

http://www.armonia-zoi.gr

Οστεοπόρωση: Μύθοι και πραγματικότητα

Πάρτε ασβέστιο με φυσική διατροφή

― Σπανάκι, 120 mg ασβεστίου ανά μισό φλυτζάνι)

Κάθε μερίδα σπανάκι μας εφοδιάζει με το 12% της ημε-

ρήσιας συνιστώμενης πρόσληψης ασβεστίου. Είναι και

καλή πηγή σιδήρου!

― Σύκα αποξηραμένα (150 mg ασβεστίου σε μισή κούπα)

Τα σύκα μας παρέχουν το 15% της συνιστώμενης ημερή-

σιας πρόσληψης ασβεστίου,  εφοδιάζοντας τον οργανι-

σμός μας με περισσότερα από 7 γρ. φυτικών ινών ανά

μερίδα.

― Σπόροι σουσαμιού ολόκληροι (280 mg ασβεστίου σε 28 γρ.)

Μόλις 28 γρ. φυσικού σουσαμιού προσφέρουν περισσό-

τερο από το 1/4 των ημερήσιων αναγκών μας σε ασβέ-

στιο. Το σουσάμι και τα προϊόντα του (ταχίνι, χαλβάς,

σησαμέλαιο), αποτελούν τρόφιμα θερμιδογόνα μεν, υψη-

λής διατροφικής αξίας δε.

― Σαρδέλες (370 mg ασβεστίου σε 85 γρ.)!

Η σαρδέλα αποτελεί ένα θησαυρό για την υγεία μας, προ-

σφέροντας πάνω από 30% της ημερήσιας συνιστώμενης

πρόσληψης ασβεστίου ανά μερίδα. Οι σαρδέλες έχουν

υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, λόγω των δικών τους

οστών, γι’ αυτό και πρέπει να τρώτε το ψάρι ολόκληρο.  
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Τουρνουά Nuovoannitas

Την Τρίτη θέση  κατέκτησε η ομάδα υδατοσφαίρισης κορα-

σίδων του Ν.Ο.Βουλιαγμένης στο τουρνουά NUOVOANNI-

TAS που διοργάνωσε η Ν.Ε.Πατρών. Η ομάδα της Άντι

Μελιδώνη νίκησε στον μικρό τελικό την ομάδα της Γλυφά-

δας με σκορ 11-5.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΟΒ και η τελική βαθμο-

λογία του τουρνουά:

ΝΟΒ-ΠΑΟΚ 14-5 ΝΟΒ-ΝΗΡΕΑΣ 10-7

ΟΣΦΠ-ΝΟΒ 7-6 Ν.ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΒ 11-5

ΑΝΟΓ-ΝΟΒ 5-11

Βαθμολογία 1) ΝΕΠ, 2) Ολυμπιακός, 3) Βουλιαγμένη, 4)

Γλυφάδα, 5) Νηρέας Χαλανδρίου, 6) Περιστέρι, 7) ΠΑΟΚ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα 

θαλασσίου σκι

Στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθληματος θαλασσίου σκι

Νεων, που διεξάγεται στη Χιλή (Laguna Los Morris) προκρί-

θηκε ο Αρης Τεσουέρ στο σλαλομ με 2.50/58/11.25 7ος

(στις φιγούρες 5740 13η θεση) και η Μίκα Παπούδη στις

φιγούρες με 5040 10η θεση (και στο σλαλομ 0.50/55/12.00

20η θεση). Ακόμη συμμετείχαν η Ποντίφιξ Αθηνά

(1.50/55/12.00 18η θεση και στις φιγουρες 2740 34η θεση)

Ναθαναήλ Παύλος (3/58/12.00 20η θεση και 3390 25η

θεση). Ο τελικός του Αρη ειναι την Κυριακή. 

Επιτυχίες του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης

Δύο πρώτες θέσεις και μια τρίτη κατέλαβαν οι Παμπαίδες Β' - Παγκορασίδες Β'

στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου για το 2017 (8.1.17) που διεξήχθh στις

αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

-ΜΑΤΣΕΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ -1η-7.79μ -  60μ

-ΔΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ-5η-9.18

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-1ος-9.50μ

-ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-3ος-7.37μ

Με χιόνια γυμνάστηκαν κανονικά αρκετοί αθλητές και αθλήτριες του Γυμναστικού Συλλό-

γου  Γλυφάδας, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

Oι αθλητές καλοσώρισαν 
το 2017 με μία 
“ζωγραφιστή
βασιλόπιτα” πάνω 

στο χιόνι-άχνη...

Mε επιτυχίες ξεκίνησε η νέα χρονιά για τον

Γυμναστικό Σύλλογο Γλυφάδας
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Την απόφασή της για σημαντικές

αλλαγές στη διοργάνωση του Μουν-

τιάλ ποδοσφαίρου επισημοποίησε

χτες η Παγκόσμια Συνομοσπονδία

Ποδοσφαίρου (ΦΙΦΑ). Ετσι, σύμ-

φωνα με τα νέα δεδομένα, από τη

διοργάνωση του 2026 ο θεσμός αλ-

λάζει πρόσωπο, αφού σε αυτόν θα

μετέχουν 48 ομάδες, από 32 σήμερα

και - πλέον - μέχρι το 2022 (Κατάρ).

Αυτό θα επιφέρει αλλαγές και στον

τρόπο διεξαγωγής, αφού ο πρώτος

γύρος θα έχει 16 ομίλους των 3 ομά-

δων! Από αυτούς θα προκρίνονται οι

δυο πρώτες στην επόμενη φάση,

όπου θα αρχίζουν τα παιχνίδια νοκ

άουτ μέχρι τον τελικό.

Με στόχο λοιπόν τα περισσότερα

κέρδη όπως και να 'χει, το σίγουρο

είναι ότι οι όποιες αποφάσεις της

ΦΙΦΑ πάντα έχουν ως γνώμονα την

αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών,

μέσω της αναβάθμισης του «προϊόν-

τος» της, την οποία επιδιώκει προ-

κειμένου να διευρύνει το μερίδιό της

στην παγκόσμια ποδοσφαιρική

αγορά. Είναι προφανές πως τα σχέ-

δια για αύξηση των ομάδων έχουν

ως κύριο στόχο την πώληση του

«προϊόντος» (τηλεοπτικά δικαιώ-

ματα, διαφημίσεις κ.λπ.) σε περισσό-

τερες αγορές, αφού πλέον θα

υπάρχουν περισσότε-

ρες ενδιαφερόμενες

χώρες. Από την άλλη

ανοίγει και ο δρόμος

για την ενίσχυση του

νέου μοντέλου της

συνδιοργάνωσης του

Μουντιάλ απο δύο ή

και περισσότερες

χώρες, παίζοντας και

αυτό το στοιχείο τον

δικό του ρόλο στην

αύξηση των κερδών.

Σημειωτέον, ειδικά

για το 2026 η ΦΙΦΑ

έχει ανακοινώσει

πως η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη

Βόρεια Αμερική, με τις ΗΠΑ, Κα-

ναδά και Μεξικό να φέρονται ως

υποψήφιοι συνδιοργανωτές. Κατα-

λαβαίνει ο καθένας μας τι έχει να

γίνει.

Ενωση Συλλόγων: 

Πολιτικοί οι λόγοι των αλλαγών

Για πολιτικούς λόγους που κρύβον-

ται στην απόφαση της ΦΙΦΑ για δι-

εύρυνση των συμμετεχόντων στο

Μουντιάλ έκανε λόγο η Ενωση Ευ-

ρωπαϊκών Επαγγελματικών Συλλό-

γων (ECA), που διαφωνεί με τα νέα

δεδομένα. Σε ανακοίνωσή της ανα-

φέρει τα εξής:

«Αδυνατούμε να δούμε τα ωφέλη
αυτής της απόφασης και πραγματικά
απορούμε με την επίσπευση της επι-
σημοποίησης της αλλαγής, εννέα
χρόνια νωρίτερα. Μάλιστα, δεν συμ-
μετείχαν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμε-
νοι στη διαδικασία. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση
πάρθηκε βάσει πολιτικών λόγων και
όχι αθλητικών, έχοντας ασκηθεί
πίεση. Η ECA θα εξετάσει όλες τις
λεπτομέρειες και τις συνέπειες της
νέας μορφής του Μουντιάλ και θα
τοποθετηθούμε στην επόμενη συ-
νάντηση, στο τέλος Γενάρη».

Ο στόχος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στον Κα-

πιταλισμό  είναι, η αύξηση των ΚΕΡ-

ΔΩΝ σε όλους τους χώρους. 

Ο Αθλητισμός λοιπόν και ιδιαίτερα

το Ποδόσφαιρο είναι από τις μεγα-

λύτερες Πλουτοπαραγωγικές

Πηγές, είναι ασύλληπτα τα κέρδη

στο χώρο του ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (κατα-

σκευαστικές εταιρείες – ατζέντηδες

– μεσίτες – φαρμακευτικές εται-

ρείες – βιομηχανίες αθλητικών

ειδών….ρούχα, όργανα κλπ…..στοι-

χήματα – προστασία – αγοραπωλη-

σίες παικτών – αθλητών….και, ότι

βρομιά μπορεί να βάλει το μυαλό

του ανθρώπου….). 

Οι Παγκόσμιες Αθλητικές Ομοσπον-

δίες ένα πράγμα έχουν στο Μυαλό

τους το ΧΡΗΜΑ το οποίο στηρίζεται

στον ανθρώπινο παράγοντα… τον

ΑΘΛΗΤΗ… 

Πρέπει λοιπόν, να έχουμε καθαρό

ένα πράγμα… χωρίς εκμετάλλευση

ανθρώπου από άνθρωπο ΛΕΦΤΑ δεν

υπάρχουν……   

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΦΑ

Επισημοποίησε τις αλλαγές 

στο Μουντιάλ

Απονομές και Βασιλόπιτα

στην ΕΠΣΑΝΑ

H Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής

Αττικής θα πραγματοποιήσει την  ετήσια εκδή-

λωση απονομών και κοπή της βασιλόπιτας  την

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.30  στο

κτήμα VINTAGE (Λ.Τατοϊου 157 Αχαρνές).

Α1 Γυναικών: Πρωτέας Βούλας-

Νίκη Λευκάδας 71-67

Σπουδαία νίκη με σκορ 71-67 πήρε ο Πρωτέας Βούλας μέσα

στην έδρα του επί της Νίκης Λευκάδας για την 9η αγωνιστική

του πρωταθλήματος της Α1 των γυναικών ξεκινώντας με το

δεξί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 2017.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 46-36, 60-51, 71-67

Πρωτέας Βούλας (Δάγλας): Καρλάφτη 5, Γουάιτ 12, Τσι-

χλάκη, Σπυριδοπούλου 13, Κολλάτου 9, Ράτζα 2, Σκμρά

17, Νικολοπούλου 10, Κορρέ, Χατζηγιακουμή 3, Αναστα-

σοπούλου, Χατζηβασιλείου

Νίκη Λευκάδας (Δουβίτσας) : Χαιριστανίδου 5, Τελίδου 12,

Μπράουν 14, Στάρα 16, Γούναρη 10, Ψυχογιού 6, Παπαδο-

πούλου, Δεληγιάννη 4

Β’ Εθνική: Κρόνος Αγίου Δημητρίου 

-Πρωτέας Βούλας 87-66

Την ήττα γνώρισε ο Πρωτέας Βούλας στο κλειστό του Αγίου

Δημητρίου από τον Κρόνο με 87-66 για τον εξ αναβολής

αγώνα της 13ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της Β' Εθνικής.

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Πρωτέα βρίσκεται

στη 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ την επόμενη

αγωνιστική υποδέχεται την ομάδα του Ζωγράφου στο

κλειστό Γ. Γεννηματάς (Κυριακή 15/1 17:00)

Κρόνος Αγίου Δημητρίου-Πρωτέας Βούλας 87-66

Διαιτητές: Αποστολίδης, Χρηστίδης

Δεκάλεπτα: 25-18, 47-29, 67-45, 87-66.

Κρόνος Αγίου Δημητρίου (Χατζηπανηγύρης): Μπάλλας 13

(3), Στραγανιώτης 8 (2), Δανάς, Ξιούρας 3, Αρχος 2, Ζού-

κας 16, Κόης 8 (2), Φρουσκλιάς 16 (1), Μπέλη, Ηλιόπου-

λος, Γκαϊντάσοφ 2, Ματαλιωτάκης 19.

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης, Ποδαράς): Τσακναρίδης

4, Καματερός, Λάτσης 2, Μπούρας, Εμμανουηλίδης 10,

Μόρφης 8 (1), Αυγενικός 10, Βαρδαβάς 18, Σκουλούδης 4,

Γάργαλης 2, Πλουμής 4, Μούτσα 4.

Αγωνιστικό πρόγραμμα Πρωτέα έως 15/1/2017

14/1/2017 Πρωτάθλημα Γυναικών

14:30 Ολυμπιακός-Πρωτέας Βούλας (ΔΑΚ Γλυφάδας)

14/1/2017 Κορασίδες

Πρωτέας Βούλας-Φάληρο (Κλειστό Γ.Γεννηματάς)

15/1/2017 Πρωτάθλημα Ανδρών

17:00 Πρωτέας Βούλας-ΕΦΑΟ Ζωγράφου (Κλειστό Γ.Γεν-

νηματάς) 
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Είναι σαν να καταπιέζεις την ύπαρξή σου στο υποσυνείδητο.
Είναι ένα πνευματικό Κωσταλέξη!
Σκέπτεσαι να τα εκδόσεις; Kαλή ιδέα!

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος με πείρα 50 ετών, σου δίνουν παράλληλα μια καλύτερη ευκαιρία επικοινω-
νίας, με το αναγνωστικό σου κοινό. Σκέψου την πολλαπλασιαστική δύναμη της συλλογικής δράσης.
Αν μπορείς να διαθέσεις το βιβλίο σου σε 20 μόνον γνωστούς σου, 50 συνάδελφοί σου μπορούν να το
διαθέσουν σε 1.000 άτομα (50 συγγραφείς επί 20 βιβλία έκαστος). 
Μαζί με τα δικά του θα διαβάζονται και τα δικά σου!

O εκδοτικός Οργανισμός ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού των 50 χρόνων του, αποφάσισε, 
μεταξύ άλλων σημαντικών εκδόσεων να εκδόσει ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ σύγχρονης ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ,
συμμετοχικά. 

Η αρχική έκδοση έχει υπολογιστεί για 2000 αντίτυπα. Κάθε συγγραφέας συμμετέχει βασικά με 4 σελίδες.
Στις σελίδες αυτές περιλαμβάνεται βιογραφικό του Συγγραφέα (μέχρι 1 σελίδα - με φωτογραφία) 
και αντιπροσωπευτικά ποιήματα ή πεζά έργα του.

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε μας ή ελάτε στα γραφεία μας.

Γράφεις;
Εχεις σκεφθεί να συμμετέχεις 
σε μία έκδοση;
Η έκδοση είναι εδώ!

ποίηση, πεζό, στοχασμούς;

Βούλα, Παπάγου 6
Τηλ. 210 89 59 004, 6937 15 30 52 

e-mail: press@ebdomi.com


