
21ο €

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
«Λέω κατηγορηματικά ΟΧΙ  σε συμμε-
τοχή του Δήμου μας, σε πρόγραμμα
στέγασης αιτούντων άσυλο».

Γεώργιος Σωφρόνης, δήμαρχος

Σελίδα 3

Ο Μίκης απαντά

στους επικριτές του 
Σελίδα 9

Λιμενικό Σώμα

Ελληνική Ακτοφυλακή

Ανακοίνωση 

Περί ώρα 23:40 χθες (12.02.2018), στη θαλάσσια

περιοχή ανατολικά των Ιμίων, εντός ελληνικών χω-

ρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός πραγματοποίησε

επικίνδυνους ελιγμούς κατά παράβαση των Διεθνών

Κανόνων Αποφυγής Συγκρούσεων και προσέ-

κρουσε στην πρυμναία αριστερή πλευρά του Πλοίου

Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) “090” του Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο εκτε-

λούσε διατεταγμένη περιπολία στην περιοχή.

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

«Η χώρα χθες αντιμετώπισε επίθεση από

ένα ψυχοπαθή και επικίνδυνο πολιτικό».
Μιχ. Ιγνατίου

Σελίδα 17

Συζήτηση με τον Υπουργό 
Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

Δεμένα τα χέρια
μας, δηλώνουν 

οι Δήμαρχοι και

ζητάνε λύσεις.

Ο Υπουργός

Εσωτερικών, 

κάποια  

υπόσχεται, και

άλλα τα συζητάει
Σελίδες 6 - 7

Αναβάθμιση δικτύων

ύδρευσης
Σελίδα 6

Παγκόσμιος άλτης

ο Παν. Καραλής
Σελίδα 22

Ο Μανώλης Τσαλικίδης ζητά
απαντήσεις για την 

αποχέτευση από Περιφέρεια
Σελίδα 11

Όλα στο “τραπέζι” από τους Δημάρχους

Ενημέρωση διαχείρισης

απορριμμάτων στα 3Β
Σελίδα 12
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

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

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

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

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

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Αποκριάτικα Σελ. 3-4-5

Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Σελ. 6

Συστήνεται επιτροπή για τη διαχεί-
ριση απορριμάτων στα 3Β Σελ. 6

Επιφανείς διεφθαρμένοι...
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Οι ρίζες των σημερινών εθίμων
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Ένα νησί φτιαγμένο με πλαστικά
μπουκάλια, Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Αποκριές στα 3Β Σελ. 13

Εκ Συννεύσεως άρχεσθαι ...  
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Καρναβάλι στην Παλ. Φώκαια Σελ. 15

Η αλλοτρίωση της Δικαιοσύνης
Ηλίας Σταμπολιάδης Σελ. 15

Το παλλαϊκό συλλαλητήριο και οι συνέ-

πειές του Βασ. Μαρκεζίνης  Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Η τιμωρία φέρνει 

πιο σκληρή τιμωρία...
Η είδηση σόκαρε τον πλανήτη: ο 19χρονος, μαθητής του

Λυκείου Marjory Stoneman Douglas, Νίκολας Κρουζ  ανοίγει

πυρ κατά μαθητών σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 άτομα και

τραυματίζοντας τουλάχιστον 50, πέντε εκ των οποίων νο-

σηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Από τα θύματα τα 12

σκοτώθηκαν σε κτήριο του σχολείου, τα δύο έξω από αυτό,

ένα στο δρόμο και δύο άφησαν την τελευταία τους πνοή

στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν. 

Ο Ν. Κρουζ άνοιξε πυρ στον τρίτο όροφο του σχολικού συγ-

κροτήματος προτού οχυρωθεί στο κτίριο και συλληφθεί

λίγο αργότερα από τις ειδικές δυνάμεις. Αστυνομικές

πηγές αναφέρουν, μάλιστα, ότι ενεργοποίησε τον συνα-

γερμό για πυρκαγιά, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν

περισσότερα θύματα.

Περίπου δύο ώρες μετά την επέμβαση της αστυνομίας, ο

δράστης  συνελήφθη. Αναφέρθηκε ότι ο μαθητής χρησιμο-

ποίησε ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, που φτιάχτηκε

για στρατιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο όμως είναι πολύ

εύκολο να αγοράσει οποιοσδήποτε στις ΗΠΑ και ήδη έχουν

πουληθεί 3,5 εκατομμύρια!!!

Οπως μαθαίνουμε από τα μαζικά μέσα, ο μαθητής είχε απο-

βληθεί από το σχολείο για «πειθαρχικούς λόγους» καθώς

είχε αποβληθεί οριστικά και από άλλα δύο σχολεία πριν

φτάσει σ’ αυτό.

Τον τελευταίο χρόνο έμενε σε σπίτι ενός φίλου του, μετά

το θάνατο της θετής του μητέρας! 

Πρώην συμμαθητές του τον περιγράφουν ως "προβλημα-
τικό άτομο που είχε ψύχωση με τα όπλα".
Ο σερίφης της πολιτείας ανέφερε ότι το ψηφιακό του προ-

φίλ περιελάμβανε προβληματικό περιεχόμενο.

Όλοι δηλαδή γνώριζαν ότι έχουν να κάνουν με μία διατα-

ραγμένη προσωπικότητα, χωρίς να σκύψει κανείς πάνω

του. Και πώς να μην είναι, όταν δεν είχε μια “ζεστή οικογέ-

νεια”, έχασε κι αυτή τη θετή του μητέρα, ζούσε σε φιλικό

σπίτι, και πόσα άλλα ακόμη που δεν γνωρίζουμε.

Τα κράτη έχουν εξελιχθεί σε ανώνυμες ετιαρείες, που το

μόνο που τους απασχολεί είναι η κατάργηση του φύλου, η

κατάργηση του έθνους, η κατάργηση της οικογένειας. Να

φτάσει το ανθρώπινο ον να μοιάσει της αγελάδας στο ζωο-

τροφείο... για να μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο...

Όσο η κοινωνία μας, τα θεσμικά όργανα ενός κράτους,  θα

λειτουργούν απλά τιμωρητικά, θα πρέπει να περιμένουμε

πολλά και τρομακτικά φαινόμενα. 

Η κοινωνία πρέπει να είναι παιδαγωγική, από το σπίτι, το

σχολείο, τη γειτονιά. Να δίνει ιδανικά, να δίνει οράματα,

αλλιώς οι νέοι μας θα χάνονται ως θύματα και θύτες... 

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης του

ολοκληρωμένου σχεδίου ανακύκλω-

σης και της οικολογικής στρατηγικής

του Δήμου Γλυφάδας, ο Δήμος προ-

χωρά στην ανακήρυξη του έτους 2018

ως «έτους ανακύκλωσης». Με ολο-

κληρωμένο σχέδιο για την κορύφωση

των δράσεων ενίσχυσης και διεύρυν-

σης της ανακύκλωσης, ο Δήμος, τοπο-

θέτησε 52 κόκκινους κάδους

ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών

σε όλη την πόλη. Μειώνοντας τον

όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν

στις χωματερές, εξοικονομεί πόρους

και ενέργεια, ενώ συμβάλλει στη δημι-

ουργία ενός καθαρότερου και πιο υγι-

εινού περιβάλλοντος. Στόχος είναι το

2018 να μειωθούν τα οικιακά απορρίμ-

ματα της Γλυφάδας που καταλήγουν

στον ΧΥΤΑ Φυλής κατά 15%.

Κάθε πολίτης αποσύρει από τη ντου-

λάπα του περίπου 15 κιλά ρουχισμού

κάθε χρόνο, όμως δυστυχώς ένα μικρό

μόνο μέρος επαναχρησιμοποιείται ή

ανακυκλώνεται με αποτέλεσμα να κα-

ταλήγουν στα σκουπίδια επιβαρύνον-

τας το περιβάλλον. Τα παλιά ρούχα,

παπούτσια και κάθε άλλο ύφασμα μπο-

ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Από

την ανακύκλωση των ρούχων φτιά-

χνονται γεμίσματα για καθίσματα αυ-

τοκινήτων, στρώματα, υλικό που

χρησιμοποιείται ως επίστρωση στα

χαλιά, γέμιση για έπιπλα, υλικά για

θερμομόνωση και ηχομόνωση κ.ά. Η

ανακύκλωση των παλιών τζιν για πα-

ράδειγμα, δίνει πρώτη ύλη για μονω-

τικό υλικό σε κατασκευές σπιτιών. Τα

καλής ποιότητας, καθαρά ρούχα μπο-

ρούν να δοθούν σε φιλανθρωπικές ορ-

γανώσεις, μη κερδοσκοπικούς

οργανισμούς, ιδρύματα αστέγων κλπ.

«Η προστασία του περιβάλλοντος και
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την
ανακύκλωση αποτελούν ουσιαστική
μας προτεραιότητα», δήλωσε ο Δή-

μαρχος, Γιώργος Παπανικολάου..

«Μέσα από το νέο ρεύμα ανακύκλω-
σης μεταχειρισμένων ρούχων και υπο-
δημάτων ο Δήμος προσβλέπει στη
μείωση των απορριμμάτων κατά 55 τό-
νους το χρόνο που καταλήγουν στη
χωματερή», δήλωσε η Άννυ Καυκά,

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανα-

κύκλωσης.

Παράλληλα, ο Δήμος δημιουργεί οκτώ

πράσινα σημεία (γωνιές ανακύκλω-

σης), όπου οι πολίτες εναποθέτουν

χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα

αστικά απόβλητα, καθώς και Κέντρο

Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης Διαλο-

γής στην Πηγή, όπου θα πραγματοποι-

ούνται δράσεις εκπαίδευσης για τη

διαλογή στην πηγή, ενώ υλοποιεί ένα

μεγάλο εγχείρημα διαχωρισμού των

απορριμμάτων με 12 νέα ρεύματα

ανακύκλωσης όπως:

- κηπευτικών υπολειμμάτων (κλαδιά)

με διαχωρισμό στην πηγή αποκομιδής

- οικοδομικών υπολειμμάτων

- Διαχωρισμός των μετάλλων 

- οργανικών απορριμμάτων

- τηγανελαίων

- αποβλήτων ηλεκτρικού - ηλεκτρονι-

κού εξοπλισμού και φωτιστικών ειδών

- ρούχων και υποδημάτων

- μπαταριών (οχημάτων και φορητών)

- χαρτιού σε σχολεία, δημόσιες υπηρε-

σίες και επιχειρήσεις με 150 νέους κί-

τρινους κάδους

- ελαστικών οχημάτων

- αποβλήτων του νεκροταφείου

- Ανακύκλωση λιπαντικών οχημάτων

Επίσης, ενισχύονται οι γραμμές ανα-

κύκλωσης γυαλιού με 30 νέους μπλε

κώδωνες και η ανακύκλωση συσκευα-

σιών με 150 νέους μπλε κάδους, 200

επιδαπέδια μπλε μεταλλικά καδάκια

ανακύκλωσης στους δρόμους και τα

πάρκα της Γλυφάδας και 100 νέους

μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευα-

σιών, εσωτερικού χώρου, για δημόσιες

υπηρεσίες και σχολεία.

Κόκκινοι κάδοι συλλογής ρούχων & παπουτσιών
και γωνιές ανακύκλωσης στη Γλυφάδα
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Μέσα σε κλίμα καρναβαλιού η  Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ακτιος” Οδηγός στη Βάρη, γιόρτασε

σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου.   Με θέμα  οι «Αρχαίοι Καιροί» ντυμένοι με

φορεσιές και εύθυμη διάθεση, ένοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες, διασκέδασαν, τραγούδησαν και χό-

ρεψαν.

Οι εργαζόμενοι  ξεσήκωσαν τους παρευρισκόμενους, με το καθιερωμένο χορευτικό τους, με φιγούρες,

ρυθμό και γιορτινή διάθεση.

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στη Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων “Ακτιος” Οδηγός στη Βάρη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ως Δήμος ποτέ δεν συζητήσαμε τη συμμετοχή
μας σε πρόγραμμα στέγασης προσφύγων»

Με αφορμή αναρτήσεις

στο διαδίκτυο, στις οποίες

γίνεται ψευδής αναφορά

ότι σε ακίνητο συμφερόν-

των στελέχους της σημερι-

νής Διοίκησης του Δήμου

Σαρωνικού, πρόκειται να

φιλοξενηθούν πρόσφυγες

στο πλαίσιο υλοποίησης

του «προγράμματος στέγασης για αιτούντες άσυλο στο
Δήμο», ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος  Σωφρόνης έκανε

την παρακάτω δήλωση:

«Αποτελεί πλέον συνήθεια για κάποιους να εκμεταλ-
λεύονται την ανωνυμία του διαδικτύου και να χρησιμοποι-
ούν τη διαδικτυακή λάσπη και το ψέμα, για να
συκοφαντούν συστηματικά τη σημερινή Δημοτική Αρχή και
τα στελέχη της.
Στα παπαγαλάκια του ψεύδους απαντώ ότι ούτε η λάσπη,
ούτε το ψέμα σας μας αγγίζουν. Δηλώνω ότι ως Δήμαρχος
Σαρωνικού λέω κατηγορηματικά ΟΧΙ στην υλοποίηση από
το Δήμο μας, του «προγράμματος στέγασης για αιτούντες
άσυλο στο Δήμο. 
Ως Δήμος ποτέ δεν συζητήσαμε τη συμμετοχή μας σε αυτό

το πρόγραμμα. Επιστρέφουμε τη λάσπη σε αυτούς που την

κατασκευάζουν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είναι τα ίδια

πρόσωπα που επιθυμούν να διαιωνιστεί η απαράδεκτη κατά-

σταση, να ζούμε σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο με τους βό-

θρους στις αυλές μας και τα λύματα στους δρόμους μας».
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ΑΡΚΑΣ

"Επείγοντα περιστατικά: 
Εχθροί εξ' αίματος 
-βιολογικός μετανάστης"

Το θεατρικό έργο του γνωστού κωμίστα

ΑΡΚΑ,"Επείγοντα περιστατικά: Εχθροί εξ' αίματος -
βιολογικός μετανάστης" παρουσιάζεται στη Μου-

σική-Θεατρική σκηνή Αθηναΐς (Καστοριάς 34,

Αθήνα, Τηλέφωνο: 2103480000), σε σκηνοθεσία

Μπάμπη Κλαλιώτη από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

2018 και κάθε Πέμπτη στις 21:15. 

Μια πολιτικοκοινωνική αλληγορία με ήρωες έντερα,

νεφρά, χολές, συκώτια και σπλήνες.

Ένα τροχαίο ατύχημα, μία καρδιά που αργοσβήνει
και μία μεταμόσχευση που .... θα πετύχει; 
Οργανικές συγκρούσεις - ανθρώπινες συγκρούσεις.
Ένα ξένο στοιχείο, ένα αλλοδαπό στοιχείο… Τι θα
συμβεί;
Μία ξεκαρδιστική κωμωδία μα ταυτόχρονα μία σκο-
τεινή δοκιμασία.

"Joshua Immanuel"
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Διέλευσις παρουσιάζει την πα-

ράσταση "Joshua Immanuel" σε σύλληψη – ιδέα, δρα-

ματουργική επεξεργασία, σκηνοθεσία Χρυσάνθης

Κορνηλίου, από την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου και κάθε

Κυριακή και Δευτέρα για περιορισμένο αριθμό παραστά-

σεων.

Το "Joshua Immanuel" είναι μια σύνθεση κειμένων πάνω

στη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού. Το κείμενο της πα-

ράστασης προέρχεται από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από

τους παπύρους της Ναγκ Χαμμαντί, από το βιβλίο του

Στυλιανού Ατεσλή "Τζόσουα Ιμμάνουελ" και κυρίως από

το έργο του Χαλίλ Γκιμπράν "Ιησούς ο Υιός του Ανθρώ-
που".
Ο χώρος που θα φιλοξενήσει την παράσταση γίνεται η

σκηνή ενός εσωτερικού δράματος, όπου οι λέξεις, τα

λόγια, τα κείμενα, είναι οι αφορμές για να δούμε τα ίχνη

των πόθων της ψυχής μας. Να δούμε αυτό που μας διαμη-

νύεται μυστικά, ανεπαίσθητα και που η παράσταση δυνα-

μώνει τον ήχο του. Το φέρνει στην οθόνη της συνειδήσεως

και το μετατρέπει σε επιτακτική ανάγκη και διάπυρη επι-

θυμία, το κάνει αίτημα και προσευχή, αλλά και μελωδία

ύπαρξης.

Ως παράσταση, το "Joshua Immanuel" είναι ένα έργο που

δεν επενδύει στην εξωτερική δράση, αλλά έχει σαν στόχο

μια εσωτερική κινητοποίηση για δράση, μέσα στον άδηλο

χώρο της ψυχής. Η σκηνή είναι μόνο η αφορμή.

“Διέλευσις” Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 

Τηλ. – Fax : 210 86 13 739

Τζωρτζίνα Καλέργη

Συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκ-

δηλώσεις στο Δήμο Γλυφάδας.

Αυτή την Κυριακή, 18 Φεβρουα-

ρίου, ο Δήμος Γλυφάδας, σε συ-

νεργασία με την Ένωση Συλλόγων

Γονέων Γλυφάδας, διοργανώνει

στις 11:30 το πρωί καρναβαλική

παρέλαση μαθητών στην οδό Γού-

ναρη (από την Ανθέων έως την

Πλατεία Μακεδονίας) και αποκριά-

τικο πάρτυ στην πλατεία Μακεδο-

νίας, με το παραδοσιακό κάψιμο

του Βασιλιά Καρνάβαλου και με-

γάλη συναυλία του Χρήστου Χο-

λίδη.

Την Καθαρά Δευτέρα, 19 Φε-

βρουαρίου, τα Κούλουμα θα γιορ-

ταστούν στη θέση Πατητήρι, στην

Άνω Γλυφάδα, στους πρόποδες

του Υμηττού, από τις 12 το μεση-

μέρι. 

Εκτός από το πέταγμα των χαρτα-

ετών και τα σαρακοστιανά εδέ-

σματα που θα προσφερθούν, θα

πραγματοποιηθεί παραδοσιακό

γλέντι και συναυλία με την Ελένη

Καρουσάκη και το Χάρη Ακριτίδη.

Παράλληλα, στο Διασχολικό Κέν-

τρο Γλυφάδας πραγματοποιήθηκε

η μεγάλη αποκριάτικη γιορτή για

τα παιδιά των παιδικών σταθμών

του Δήμου Γλυφάδας. Στην εκδή-

λωση παρευρέθη πλήθος κόσμου,

γονείς και παιδιά, οι οποίοι, φο-

ρώντας αποκριάτικες στολές, δια-

σκέδασαν με την ψυχή τους και

χόρεψαν, υπό τους ήχους «καρνα-

βαλικής» μουσικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην αί-

θουσα υπήρχε και τρενάκι για τα

μικρά παιδιά, όπως και μασκαρεμέ-

νοι ψυχαγωγοί, ταχυδακτυλουργοί

κ.τ.λ., οι οποίοι διασκέδασαν με τα

κόλπα τους και με το πρόγραμμά

τους τα μικρά τιμώμενα πρόσωπα

της ημέρας, ενώ προσφέρθηκαν

λαχταριστά εδέσματα σε όλους.

«Ναυτικά υπόγεια
καταφύγια 
και οχυρώσεις,
1936-40»

Tο “Αρχείο Πολέμου” οργανώνει

το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

και ώρα 19:30, εκδήλωση με θέμα:

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

τον Κωνσταντίνο Κυρίμη.

Την περίοδο 1936-40, εν όψει του επι-
κείμενου Β’ Π.Π. , κατασκευάστηκαν
στην Ελλάδα εκατοντάδες υπόγεια
καταφύγια και εγκαταστάσεις, για την
προστασία πολιτών, στρατιωτικού προ-
σωπικού και νευραλγικών υποδομών.

Στον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στις Φλέ-
βες και στην Αίγινα, ένα υπόγειος μι-
κρόκοσμος, βρίσκεται καλά
κρυμμένος, μακριά από τα μάτια των
πολλών. Περίπου 80 χρόνια μετά τη
δημιουργία τους, οι υπόγειες εγκατα-
στάσεις του ΠΝ, θα «εμφανιστούν»
για λίγο και θα αποκαλύψουν τα μυ-
στικά τους, σε μια ενδιαφέρουσα ομι-

λία, με πλήθος φωτογραφιών και
σχεδιαγραμμάτων.
Μετά την εισήγηση θα ακολουθήσει η

γνωστή φιλική κουβέντα με ελαφρά

ποτά και αναψυκτικά

Παρακαλούμε να ενημερώσετε εάν

προτίθεσθε να παρευρεθείτε, επικοι-

νωνώντας με την διδα. Μάκα Ντοκ-

χνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου,

210-8676390, ή στο κινητό 69-

98088220, η email afreris@warar-

chivegr.org το αργότερο μέχρι την

21-2-2018 καθώς ο χωρος είναι περιο-

ρισμένος.

“Αρχείο Πολέμοη”: Mηθύμνης 36, Πλ.

Αμερικής

Aποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Γλυφάδας

«Τα όνειρα της γιαγιάς Παραμυθούς»
Ο Δήμος Γλυφάδας προσκαλεί αυτό το Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου, στις

6 το απόγευμα στο δημοτικό θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Ανατολικής

Ρωμυλίας 123, Άνω Γλυφάδα) για να παρακολουθήσετε μια διαπολιτι-

σμική – διδακτική παιδική παράσταση, «Τα όνειρα της γιαγιάς Παρα-
μυθούς».
Το έργο αναφέρεται στο όνειρο της γιαγιάς Παραμυθούς, να σταματή-

σει την πείνα και τη δυστυχία των παιδιών όλου του κόσμου. Στο όνειρό

της δεν είναι μόνη, έχει τη βοήθεια μιας νεράιδας της Ονειροπόλας, η

οποία βοηθάει να βρεθούν στο πλευρό της γιαγιάδες από διάφορες

χώρες του κόσμου, να φορέσουν όλες τους ποδιές μαγειρικής με τη

σημαία από τις χώρες τους και να παλέψουν για τον κοινό στόχο που

δεν είναι άλλος από το «να πάψουν να υπάρχουν παιδιά που πεινάνε

και υποφέρουν».

Είναι ένα διαπολιτισμικό παραμύθι, που περνάει στα παιδιά μηνύματα

αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και σεβασμού στις άλλες πατρίδες και θρη-

σκείες. Και όπως λέει η γιαγιά Παραμυθού: «Τα παιδιά όλου του κό-

σμου, είναι και δικά μας παιδιά, είναι και δικά μας εγγόνια».

Παίζουν: Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννάκου, αφηγήτρια, Μάρω Πέτλη, γιαγιά

Παραμυθού και Ελισάβετ Γιαννακού, νεράιδα Ονειροπόλα και άλλους

εννιά ρόλους. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιώργος Μακρής. Τα κοστού-

μια και τα σκηνικά έχει σχεδιάσει η Έλενα Πρίφτη. Τα τραγούδια του

έργου ερμηνεύει παιδική χορωδία. Η διάρκεια της παράστασης είναι 1

ώρα και 30 λεπτά. Την παραγωγή έχει κάνει η θεατρική ομάδα Κανέλας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Αποκριά στην 

πλατεία Βούλας

Η Παιδική εκδήλωση που ματαίωσε ο Δήμος 3Β, την

περασμένη Κυριακή 11/2 θα πραγματοποιηθεί αύριο

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 στην κεν-

τρική πλατεία της Βούλας. 
Περιλαμβάνει παιχνίδια, εργαστήρια  κατασκευής μασκών

και χαρταετών, face painting, διαγωνισμούς χορού, τραγου-

διού και καλύτερης αμφίεσης καθώς και πολλές εκπλήξεις.

Στης Πλάκας τις Ανηφοριές
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου ώρα 19:00, 

Δημοτικό Θέατρο Βάρης, (Άττιδος 7)  
Η Μικτή Χορωδία της Δημοτικής Ενότητας Βάρης θα
τραγουδήσει αποσπάσματα από Οπερέτες του Νίκου
Χατζηαποστόλου και Καντάδες, υπό τη διεύθυνση του μα
έστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου. Eίσοδος ελεύθερη.

«ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018» 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

O Δήμος Κρωπίας και το Ν.Π.Δ.Δ Σφηττός διοργα-

νώνουν την εκδήλωση, «Κούλουμα 2018», την Κα-

θαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018, στις 11.30πμ,

στους Άγιους Πάντες-Δημοτικό Στάδιο Ολυμπιονίκη

«Γ.Σ.Παπασιδέρη».

Παραδοσιακό γαϊτανάκι,  εργαστήρι κατασκευής
αετού, animateur,  φαγητό- νηστίσιμα εδέσματα, με-
σογείτικο κρασί, μουσικό γλέντι-χορός από εξαιρε-
τικό λαϊκό –παραδοσιακό μουσικό σύνολο

Εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Το Λύκειο Ελ-

ληνίδων συμμετέχει  με το παραδοσιακό «Γαϊτα-

νάκι», θα λειτουργήσει εργαστήρι κατασκευής

χαρταετού και στις 13:30 θα μοιραστούν νηστίσιμα

φαγητά και εδέσματα. 

Θα ακολουθήσει μουσικό γλέντι και χορός.

Δήμος Σαρωνικού 

"Αποκριάτικες Διαδρομές" 
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 11:00 

στον πεζόδρομο στα Καλύβια 
― Κατασκευή αποκριάτικης μάσκας.

― Αποκριάτικοι χοροί και τραγούδια, παιχνίδια

― “Νοικοκυραίοι σε απόγνωση”, 13.30 -14.00 στο

προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

― Φουσκωτά παιχνίδια 12.00 - 15.00

Αποκριάτικα στην Ανάβυσσο
Η Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου και το Νομικό

Πρόσωπο του Δήμου Σαρωνικού Αριστόδικος διοργα-

νώνουν Αποκριάτικη Εκδήλωση στην Ανάβυσσο

το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 στις 11.00

στην κεντρική ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ. Φουσκωτά, μουσική, κλόουν, μπα-

λόνια και λιχουδιές μας περιμένουν τους μικρούς

και μεγάλους μας φίλους. 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, προσκαλεί,
την Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουα
ρίου 2018 από τις 10:30 π.μ. έως τη
δύση του ήλιου, στον Ιππόδρομο
Αθηνών, που θα γεμίσει χαρταετούς,
χρώμα, μουσική και παιδικά χαμό
γελα. 
Η Ιπποδρομίες ΑΕ του ΟΠΑΠ διοργα
νώνει μια ξεχωριστή γιορτή στις σύγ
χρονες εγκαταστάσεις του
Ιπποδρόμου. Μικροί και μεγάλοι καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν
τη δυνατότητα ζήσουν κάτι εντελώς
ξεχωριστό και να απολαύσουν μία
ημέρα γεμάτη χρώματα, μουσική, δω
ρεάν δραστηριότητες και φαγητό.

Ο χώρος του Ιπποδρόμου διαθέτει
4.000 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ και το
ιδανικό σκηνικό για τον εορτασμό της
Καθαρά Δευτέρας, σε έναν τεράστιο
χώρο χωρίς ηλεκτροφόρα καλώδια
και οποιονδήποτε κίνδυνο για το πέ
ταγμα του χαρταετού.

ΧΑΡΤΑΕΤΟΊ  Ένα μοναδικό air show με
πρωτότυπες ιπτάμενες κατασκευές οι
οποίες θα κρατήσουν καθηλωμένους
όλους τους επισκέπτες για πολλές
ώρες. Ιπτάμενα χταπόδια, μέδουσες,
χαρταετοί σε πολλά σχέδια θα γεμί
σουν με χρώμα τον ουρανό. Ενώ για
πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρακο
λουθήσουμε ένα μοναδικό show
ακροβατικών με χαρταετούς.

«SHOW ΓΙΓΑΝΤΙΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ» 
«ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ & ΠΕΤΑΩ»  Πρωτότυπη
δράση για παιδιά ηλικίας 4+ ετών.*
«ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ & ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ!»  Επι
δείξεις ακροβατικών χαρταετών που
«σκίζουν» τον ουρανό και «κόβουν»
την ανάσα.

«ΕΔΩ ΠΕΤΑΜΕ ΧΑΡΤΑΕΤΟ!»: Ένας τε
ράστιος ανοιχτός χώρος, απόλυτα
ασφαλής για πέταγμα χαρταετού,
σας περιμένει να πετάξετε το δικό σας
χαρταετό. Και αν τον ξεχάσετε, δεν
πειράζει, θα σας δανείσουμε εμείς! **

ΠΟΔHΛΑΤΑ  Βόλτες στους χώρους του
ιπποδρόμου, τεστ ηλεκτρικών ποδη
λάτων και ειδικές πίστες εκμάθησης
ασφαλούς οδήγησης για παιδιά, θα
δώσουν τη δυνατότητα στους μικρούς
και τους μεγάλους επισκέπτες για μια
δόση περιπέτειας και ξεγνοιασιάς.

Πιο αναλυτικά :
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ ΜΕ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ Δύο οδηγοί, παραλαμβά
νουν ομάδες επισκεπτών είτε με τα
δικά τους ποδήλατα ή με τα ποδήλατα
που θα υπάρχουν στον χώρο και ανα
καλύπτουν τον υπέροχο χώρο του Ιπ
πόδρομου.
E BIKES: TEST THE FUTURE  Ανακα
λύψτε το νέο, μαγικό κόσμο των E
Bikes. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟ  Σε
δύο, ειδικά διαμορφωμένες πίστες,
μία για νήπια 2 έως 5 ετών και μία για

παιδιά 5 έως 10, οι μικροί μας επισκέ
πτες μπορούν να κάνουν ποδήλατο
υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων εκ
παιδευτών και να μάθουν να ποδηλα
τούν με ασφάλεια. Θα υπάρχουν
ποδήλατα για τα παιδιά αλλά και
κράνη για τους συμμετέχοντες.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  Παράλληλα με τη λει
τουργία των δράσεων θα πραγματο
ποιούν παιχνίδια με ποδήλατο, για
ενηλίκους και για παιδιά, με στόχο να
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισ
σότεροι και να διασκεδάζουν με το πο
δήλατο.

ΠΟΝΥ  Οι αγαπημένοι φίλοι των παι
διών θα περιμένουν τους μικρούς
αναβάτες για μία αξέχαστη βόλτα

ΜΟΥΣΙΚΉ  ΦΑΓΗΤΟ – Νηστίσιμοι με
ζέδες, χώρος για πικνίκ και καντίνες με
νηστίσιμα φαγητά σε φθηνές τιμές θα
είναι στη διάθεση όλων, ενώ ειδικές
καντίνες θα προσφέρουν, δωρεάν λα
γάνες, φασολάδα και νηστίσιμους με
ζέδες στους επισκέπτες.

Ελάτε να περάσουμε
παρέα την 

Καθαρά Δευτέρα!!!

*Συνολικά θα δοθούν δωρεάν μέχρι
500 χαρταετοί με σειρά προτεραιότη
τας
** Θα υπάρχουν διαθέσιμοι 50 χαρτα
ετοί προς δανεισμό στο κοινό. Η διάρ
κεια του δανεισμού θα είναι 30min.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Διοργάνωση: Υπό την Αιγίδα:
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ανδαλουσία  - Μυθιστόρημα
- Πνευματικό Εμβατήριο
στο Μέγαρο Μουσικής

Τρία έργα-ορόσημα του Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζονται

την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, ώρα 20.30, στο Μέγαρο

Μουσικής: η Ανδαλουσία για φωνή και συμφωνική ορχή-

στρα (αναθεώρηση του Romancero Gitano που ο συνθέτης

ξαναδούλεψε πριν από μερικά χρόνια), το Μυθιστόρημα,

καντάτα για μετζοσοπράνο, χορωδία και ορχήστρα (σε ποί-

ηση Γιώργου Σεφέρη) και το Πνευματικό Εμβατήριο (σε ποί-

ηση Άγγελου Σικελιανού). 

Επί σκηνής η Μαρία Φαραντούρη, που η καλλιτεχνική της

διαδρομή είναι άρρηκτα δεμένη με το μουσικό έργο του Θε-

οδωράκη, και έχει σφραγίσει με την ιδιαίτερη φωνή της

τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Μαζί

της, o λυρικός ερμηνευτής, βαθύφωνος Τάσος Αποστόλου. 

Χορωδία ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ 

Διεύθυνση χορωδίας: Κωστής Κωνσταντάρας

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Πυλαρινός

Μέγαρο Μουσικής: Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Καθαρά Δευτέρα στον Ιππόδρομο 

“Ταξιδεύοντας στις 
θάλασσες του Καββαδία”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προσκαλεί

την  Πέμπτη 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018  στην εκδήλωση

με θέμα: “Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του Καββα-
δία”. Ομιλητής ο Πρέσβης επι τιμή Γεώργιος Βανδα-

λής, στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL

APARTEMENTS” Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα,

(Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.
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Επιτροπή παρακολούθησης
της συνεργασίας Δήμου 3Β

και Σχολής Ευελπίδων

Μέχρι της 21 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία

για τις δηλώσεις συμμετοχής των δημοτικών παρατά-

ξεων και των φορέων της πόλης στην επιτροπή παρα-

κολούθησης της συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η

συνεργασία αφορά την προτεινόμενη αξιοποίηση έκτα-

σης εντός των ορίων της Σχολής Ευελπίδων για τη δη-

μιουργία σύγχρονης μονάδας ολικής επεξεργασίας

απορριμμάτων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του

Δήμου μας και του στρατού. 

Η επιτροπή θα πλαισιώσει τη Δημοτική Αρχή σε όλα τα

στάδια ενημέρωσης και διαλόγου για το προτεινόμενο

έργο, θα ενημερώνεται και θα εκφράζει άποψη για τις

εξελίξεις.

Παράλληλα η διαδικασία διαβούλευσης θα περιλαμβάνει

συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής και των επιστημονι-

κών συνεργατών του Δήμου με φορείς και κατοίκους

του Δήμου σε όλα τα στάδια του έργου, ενώ θα αξιοποι-

ηθούν και τα ηλεκτρονικά μέσα για την καλύτερη ενη-

μέρωση των πολιτών και για την πληρέστερη

καταγραφή των απόψεων, όσο γίνεται περισσότερων

κατοίκων.

Όσοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επι-

τροπή παρακολούθησης μπορούν να δηλώσουν συμμε-

τοχή στο info@vvv.gov.gr

Αναβάθμιση δικτύων

ύδρευσης

σε Δήμους

Mε συνολικό προϋπολογισμό 88.6 εκατ. ευρώ, θα

χρηματοδοτηθούν 71 Δήμοι προκειμένου να ανα-

βαθμίσουν τα δίκτυα ύδρευσής τους για περιορισμό

διαρροών και καλύτερη ποιότητα νερού, όσοι δήμοι

δηλαδή είχαν ώριμες σχετικές μελέτες, με το πρό-

γραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-

2020.

Ανάμεσα στους 71 Δήμου είναι και τρεις Δήμοι της

Ανατ. Αττικής: Ο Δήμος Διονύσου, ο Δήμος Λαυρε-

ωτικής και ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου.

Διόνυσος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΕ-

ΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡ-

ΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ραφήνας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΙΧΝΕΥ-

ΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΡΑΦΗΝΑΣ 

Λαυρεωτικής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΑΛ. 

Συνάντηση Δημάρχων με τον

Υπουργό Εσωτερικών πραγματο-

ποιήθηκε την εβδομάδα που πέ-

ρασε (8/2/18) για μια συζήτηση εφ’

όλης της ύλης των θεμάτων που

απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοί-

κηση, στα γραφεία της Περιφερει-

ακής Ένωσης Δήμων Αττικής

(ΠΕΔΑ). Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ

και δήμαρχος Νικαίας -Ρέντη,

Γιώργος Ιωακειμίδης, ευχαρί-

στησε τον υπουργό Εσωτερικών

για την άμεση ανταπόκρισή του

στην πρόσκλησή τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 45

δήμαρχοι, όπου ο Υπουργός

Πάνος Σκουρλέτης τους ενημέ-

ρωσε για τον τρόπο διεξαγωγής

των επόμενων εκλογών, για την

απλή αναλογική για τα χρηματο-

δοτικά εργαλεία που μπορούν να

χρησιμοποιήσουν οι δήμαρχοι, δια-

χείριση απορριμμάτων και άλλα.

Ο Π. Σκουρλέτης εξήγησε δε ότι

«δεν υπάρχει εκλογικό σύστημα
που να απαντάει σε όλες τις παθο-
γένειες της αυτοδιοίκησης, να
βάζει δηλαδή ως δια μαγείας στην
άκρη, συμπεριφορές, σκοπιμότη-
τες, εκβιασμούς, αλισβερίσια.
Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Θα
τα συζητήσουμε όλα αυτά διεξο-
δικά και χωρίς καμία πρόθεση να
συμπιέσουμε τον χρόνο της συζή-
τησης», απαντώντας στις αντιδρά-

σεις δημάρχων για την καθιέρωση

της απλής αναλογικής στις δημο-

τικές εκλογές.

Στον τρόπο διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων Αττικής, σημείωσε ότι

αν δεν μπορέσουμε να απαντή-
σουμε μ ένα βιώσιμο τρόπο, δεν
νομίζω ότι οι πολίτες θα κάνουν
διακρίσεις για το ποιος έχει την
ευθύνη και ποιος δεν την έχει.
Όλων τα πρόσωπα θα μπουν στην
ίδια μεριά του κάδρου και πρότεινε

να γίνει  ειδική συζήτηση και με
την παρουσία της περιφερειάρχη
Αττικής.
Για το θέμα που έχει προκύψει για

την απαλλαγή των τελών από μη

ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα και

ταλαιπωρεί τους Δήμους γιατί οι

δημότες - δικαίως - το απαιτούν,

αλλά οι Δήμοι δεν έχουν νόμο για

να το εφαρμόσουν, ο Υπουργός

ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί τρο-

πολογία που θα αντιμετωπίζει με

σαφήνεια την απαλλαγή των
τελών από μη ηλεκτροδοτού-

μενα ακίνητα. Την ερώτηση επί

του θέματος κατέθεσε ο δήμαρ-

χος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης,
ο οποίος σημειωτέον με συνεχείς

επιστολές από το 2015 έως και

τις αρχές του 2017 είχε θέσει το ζή-

τημα αυτό και είχε προτείνει την

άμεση νομοθετική ρύθμιση πολύ

πριν ανακινηθεί το θέμα με αφορμή

την πρόσφατη δημοσιοποίηση της

γνωμοδότησης του Συνηγόρου του

Πολίτη που έπαιρνε θέση και παρό-

τρυνε τις διοικήσεις των Δήμων σε

συγκεκριμένη ερμηνεία, που άφηνε

όμως εκτεθειμένες τις υπηρεσίες

των Δήμων. Το ζήτημα είχε μόνο

μια λύση: την νομοθετική ρύθ-

μιση από την Κυβέρνηση.. 

Τους ενημέρωσε ακόμη για δύο νέα

χρηματοδοτικά εργαλεία, ύψους

740 εκατ. ευρώ,  που περιλαμβά-

νουν στοχευμένες ενέργειες, αυτό-

νομες ή συμπληρωματικές σε

μεγαλύτερες δράσεις  για το 2018.

Επίσης για τις προσκλήσεις  σχετικά

με την προμήθεια μηχανημάτων

έργου και κατασκευής παιδικών

χαρών, συνολικού ύψους 120 εκατ.

ευρώ, αλλά και για τα 95 εκατ.

ευρώ που έχουν εξασφαλιστεί από

το υπουργείο Εσωτερικών προκει-

μένου να μπορέσουν οι υφιστάμε-

νοι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και

Παιδικοί σταθμοί να συμμορφω-

θούν με το νέο σύγχρονο πλαίσιο

αδειοδότησης και λειτουργίας. Τό-

νισε επίσης ότι θα δρομολογηθεί η

κωδικοποίηση των νόμων της αυ-

τοδιοίκησης και υπεγράφη πρό-

σφατα η σύμβαση με τον ανάδοχο

του έργου.

Στη συνέχεια εξελίχθηκε ένας διά-

λογος με τους δημάρχους και τον

Υπουργό, όπου οι δήμαρχοι ζήτη-

Επί τάπητος τα θέματα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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σαν μεταξύ άλλων την  κατάργηση των Αποκεντρω-

μένων Διοικήσεων. «Ζούμε ένα απίστευτο μαρτύριο!
Στείλαμε τον Ιούλιο του 2017 στην Αποκεντρωμένη
τον καινούργιο οργανισμό του Δήμου μας σε εφαρ-
μογή του σχετικού νόμου κι ακόμη περιμένουμε την
έγκριση του!», δήλωσε  ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας

Κονδύλης. 

Παρεμβάσεις έγιναν από τον αντιδήμαρχο Ζωγρά-

φου, Χάρη Σταματάκη, για το νόμο 4412, που αφορά

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών, τονίζοντας ότι ο «συγκεκριμένοw νόμος μας
έκοψε τα χέρια…! Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύ-
γει τα τόσα προβλήματα που δημιούργησε στην αυ-
τοδιοίκηση αν νωρίτερα είχαμε κουβεντιάσει τις
διατάξεις του», αλλά και τον δημοτικό σύμβουλο της

αντιπολίτευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης Γιώργου

Κουτελάκη, που είπε: «ο ν.4412 θέλει επειγόντως
διόρθωση τουλάχιστον στα σημεία που λειτούργησε
ανασχετικά με επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας…»
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «είναι ένα μεγάλο πρό-
βλημα» και ενημέρωσε ότι έχουν δεσμευθεί οι συναρ-

μόδιοι υπουργοί «για κάποιες διορθωτικές τροπολογίες
οι οποίες περιέχονται σε Ν/Σ το οποίο πρόκειται να πε-
ράσει και από το υπ. Οικονομικών».

Σε προβλήματα δυσλειτουργίας στο Δημοτολόγιο και

στο Ληξιαρχείο [Μητρώο Πολιτών]  αναφέρθηκε ο

Δήμαρχος Παλλήνης,  Αθ. Ζούτσος.             

Ζητούν οι δήμαρχοι ακόμη:

Η ευθύνη καθαρισμού των ρεμάτων να μεταβιβαστεί

στους Δήμους. «Για να ξέρουμε τι μας γίνεται και για
να μην μπαίνουμε στο κατακαλόκαιρο με τα ρέματα
πηγμένα στις καλαμιές και στη βλάστηση…»
Ο πρώην ΟΣΚ και σήμερα ΚΤΥΠ (εντάχθηκε στο

υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών) δεν μεταβιβάζει

την κυριότητα των Σχολείων στους Δήμους με απο-

τέλεσμα να μην είναι εφικτή η όποια παρέμβαση επι-

σκευαστικής εργασίας. «Σε πολλές περιπτώσεις δεν
μας δίδουν ούτε την άδεια για να παρέμβουμε…»
Υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων. «Πώς να
λειτουργήσει ο Δήμος μου, -δήλωσε ο Δήμαρχος

Κρωπίας Δημ. Κιούσης - μετά την συνταξιοδότηση 60
ατόμων;» 

Επαναφορά της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

προς τους Δήμους, ζήτησαν ακόμη οι Δήμαρχοι το-

νίζοντας να εξαιρεθούν οι μεγαλοοφειλέτες αλλά να

δώσουν «μια ακόμη ευκαιρία στους συμπολίτες μας
που στενάζουν από την οικονομική κρίση…». «Τα
ανείσπρακτα στο Δήμου είναι κοντά στα 10 εκατ. €. Αν
δεν επανέλθει η ρύθμιση, θα ‘χουμε πρόβλημα.» επε-

σήμανε ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ κλείνοντας τη συνάντηση σημεί-

ωσε μεταξύ άλλων: Η σημερινή συζήτηση με τον Πάνο

Σκουρλέτη θα κωδικοποιηθεί από την Επιτροπή Θεσμών

της ΠΕΔΑ και τα όσα ακουστούν σήμερα, εδώ, είτε με

τη μορφή προτάσεων, είτε επισημάνσεων, θα τεθούν εκ

νέου ενώπιον του υπουργού και των συνεργατών του

για να απαντηθούν και σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό

να δρομολογηθούν προς επίλυση.,

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό της ΠΕΔΑ στο αμέ-

σως επόμενο διάστημα. Την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 και

ώρα 12. 00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔΑ τε-

τραμελής πανεπιστημιακή ομάδα με επιστημονικό υπεύ-

θυνο τον Νικόλαο Κομνηνό-Χλέπα θα παρουσιάσει

μελέτη υπό τον τίτλο «Λειτουργία και κατηγορίες των
Δήμων στην Περιφέρεια Αττικής.» Πρόκειται για μια δύ-

σκολη ιστορία την οποία κάποια στιγμή πρέπει να ανοί-

ξουμε.

...Η ΠΕΔΑ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην σύν-

ταξη και άλλων μελετών πέρα από την κατηγοριοποίηση

των Δήμων και για άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως η ενερ-

γειακή εξοικονόμηση η οποία λόγω των μνημονίων πήγε

πάρα πολύ πίσω και κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετω-

πιστεί δραστικά καθώς και για τα νερά και για τα ρέματα.

Κλείνοντας την παρέμβαση μου, θέλω να ζητήσω από τον

παρευρισκόμενο υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη

όταν θα είναι έτοιμος για το πρόγραμμα εξοπλισμού των

Παιδικών Χαρών και τα μηχανήματα έργου, αν είναι δυνα-

τόν ακόμη και την επόμενη ημέρα να γίνει μια νέα συνάν-

τηση εδώ, θα είναι πολύ σημαντικό για όλους μας.

Τέλος σε ότι αφορά τις Σχολικές Επιτροπές οι οποίες

ένα χρόνο πριν τις δημοτικές εκλογές «δίνονται» στους

διευθυντές των Σχολείων, προκύπτουν πολλά θέματα.

Προτείνουμε να κλείσει η τρέχουσα αυτοδιοικητική πε-

ρίοδος και σε όποιες αλλαγές καταλήξουμε να ισχύσουν

από την επόμενη περίοδο. 

Αννα Μπουζιάνη

στη συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

με τους Δημάρχους
Θετική η συνάντηση και η

είδηση που προκλήθηκε

από το Δήμαρχο Κρωπίας

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα ο Δήμαρχος Κρω-

πίας, Δημήτριος Κιούσης δήλωσε ότι  σε συνεχείς

επιστολές από το 2015 έως και τις αρχές του 2017 εί-

χαμε θέσει το ζήτημα αυτό και είχαμε προτείνει την

άμεση νομοθετική ρύθμιση πολύ πριν ανακινηθεί το

θέμα με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση της

γνωμοδότησης του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος

έπαιρνε θέση και παρότρυνε τις διοικήσεις των Δήμων

σε συγκεκριμένη ερμηνεία και αγνόηση του νομοθετι-

κού πλαισίου που άφηνε όμως εκτεθειμένες τις υπη-

ρεσίες των Δήμων. Έσπευσαν τότε δημοτικοί

σύμβουλοι αντιπολιτεύσεων να θεωρήσουν τις από-

ψεις του Συνηγόρου ως δεσμευτικές και υποχρεωτι-

κές(!) προσπαθώντας να δυσφημίσουν τις διοικήσεις

των Δήμων απέναντι στους δημότες τους για μικρο-

πολιτικά οφέλη. Το ζήτημα είχε μόνο μια λύση : την

νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση. Ο Δήμος

μας εγκαίρως είχε επισημάνει το πρόβλημα και με αλ-

λεπάλληλα ενημερωτικά σημειώματα στους λογαρια-

σμούς της δημοτικής ύδρευσης προσπαθούσε να

πληροφορήσει τους δημότες του και να μην χρεω-

θούν τα τέλη ενώ παράλληλα έκανε το προφανές : να
επικοινωνήσει το ζήτημα με επιστολές και δημόσιες
τοποθετήσεις και να προτείνει λύσεις.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας έθεσε και άλλα σοβαρά ζητή-

ματα όπως, τη δραματική υποστελέχωση της Υπηρε-
σίας Δόμησης –αδυναμία ορθής λειτουργίας της
υπάρχουσας στο Δήμο Μαρκοπούλου/εξυπηρετεί όμο-
ρους Δήμους και μη στελέχωσης της Διαδημοτικής
Δομής Δόμησης- τη δραματική υποστελέχωση του

Δήμου και στις διοικητικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα

στους τομείς, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Πολιτικής-
Υπηρεσιών & της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Τέλος, έθεσε τα προβλήματα ιδιοκτησιακής φύσεως

των σχολικών συγκροτημάτων και των αθλητικών εγ-

καταστάσεων μεταξύ φορέων της κεντρικής κυβέρνη-

σης και των ΟΤΑ που δυσκολεύουν τις παρεμβάσεις

σε ενεργειακές αναβαθμίσεις και εισαγωγή βιοκλιμα-

τικής τεχνολογίας κ.α.

Σε πρώτο πλάνο ο δήμαρχος Κρωπίας Δημ. Κιούσης και ο
δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος.
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«Μ’ αρέσει αυτό που βλέπω
μα δεν μπορώ να το κάμω.
Αρέσκομαι στην υδάτινη διάσταση, 
όπως οι άλλοι τη βολή τους. 
….Ζυγιάζω ζημιές και κέρδη,

δεν βολεύομαι  όμως με τίποτα. 
Άλλοι βολεύτηκαν. Εγώ πορεύομαι 

Χρίστος Κοντοβουνήσιος*

Ναι αλλά: «Η πραγματική τελειότητα του ανθρώπου βρί-
σκεται όχι στο τί έχει ο άνθρωπος, αλλά στο τί είναι».                                               

Όσκαρ Ουάιλντ** 

Το άρθρο το σημερινό αποτελεί μια κατά κάποιο τρόπο αυ-

τοτελή  συνέχεια επάνω  στο “η Διασπάθιση του δημοσίου
χρήματος”, της περασμένης εβδομάδος.  

Στο Λάτιο  λοιπόν βλέπομε  την υποψία της κατάχρησης και

διαπλοκής να πέφτει  δραματικά  επάνω  στην οικογένεια

των Σκιπιώνων. 

Ο  συγκλητικός Μάρκος Πόρκιος Κάτων, ο οποίος  είχε

βάλει στόχο ζωής την πάταξη κάθε παρανομίας και προπαν-

τός επάνω στο δημόσιο χρήμα, ήθελε  όχι τόσο την η τιμω-

ρία του ενόχου,  όσο την  επιστροφή στο δημόσιο ταμείο

των “κλεμένων”,  και φυσικά ούτε σκέψη για παραγραφή ή

επιείκεια.

Η Ρώμη,  και πιο συγκεκριμένα η Σύγκλητος, η οποία είχε

τιμήσει  με αξιώματα όπως έπρεπε τον  στρατηγό  Πόμπλιο

Κορνήλιο Σκιπίωνα τον Αφρικανό (236 -183 π. Χ.), τον νι-

κητή του 2ου καρχηδονιακού πολέμου  με την τελική νίκη

του το 202 π.Χ. στη μάχη της Ζάμα της αφρικανικής Νουμι-

δίας,  για την γενικότερη επιτυχημένη στρατιωτική πορεία

της οικογενείας  του, δεν έτρεφε πάντοτε  και τα αγαθό-

τερα αισθήματα.   Ίσως γιατί οι Συγκλητικοί και από τη μια

μεριά φθονούσαν τη δόξα των στρατιωτικών, αλλά και από

την άλλη  διέβλεπαν την  ανασφάλεια της δικής τους εξου-

σίας.

Αυτή η αντιπάθεια  φάνηκε πιο έντονα όταν η Σύγκλητος

πληροφορήθηκε τα σχετικά με την συνθήκη ειρήνης που

διαπραγματεύτηκε ο στρατηγός Λούκιος Σκιπίων, με την

νίκη του επί του Αντιόχου  κατά την  μάχη της Μαγνησίας

το190 π.Χ.  Και μάλιστα όταν  εκτός απ’ τα συμφωνηθέντα

- 15 χιλιάδες τάλαντα -, 500 τάλαντα ακόμη φάνηκε αμέσως

και στο χέρι να πήρε ο  Λούκιος που ήταν και αδελφός του

Σκιπίωνα του Αφρικανού, χωρίς αυτά να τα έχει συνυπολο-

γίσει, ή επαρκώς αναφέρει. Βέβαια στη συμφωνία μαζί με

τις 15 χιλιάδες τάλαντα στη Ρώμη υπήρχε και η παραχώ-

ρηση των ευρωπαϊκών κτήσεων του Αντιόχου, αλλά τα 500

τάλαντα που έκαιγαν και πονούσαν, τί έγιναν και πού πήγαν.

«Τα έδωσα στους στρατιώτες  μου ακολουθώντας την κα-
θιερωμένη συνήθεια να παίρνουν οι μαχητές σαν αμοιβή
μέρος από τα λάφυρα», απάντησε στη Σύγκλητο  ο Λούκιος

όταν ανακλήθηκε και προσήλθε για  εξηγήσεις.  Μαζί του

δε για πιο εντυπωσιακή συμπαράσταση ήταν και  ο αδελφός

του ο Σκιπίων ο Αφρικανός. Αυτά όμως δεν μέτρησαν, και

οι συγκλητικοί απορρίπτουν τις εξηγήσεις  και με την προ-

τροπή του  Κάτωνα, προχωρούν τον Λούκιο  σε δίκη και

απαιτούν την καταβολή προστίμου 500 ταλάντων, ποσού

ίσου προς το ποσό της υπεξαίρεσης. Αυτός δεν έχει να το

πληρώσει και φυλακίζεται. Το πλήθος όμως εξανίσταται, η

Σύγκλητος υπαναχωρεί  και ο Λούκιος  χωρίς να αθωωθεί

και για να αποφευχθούν τα χειρότερα, αποφυλακίζεται.  

Μια άλλη ιστορία κατάχρησης που ταλάνισε  τη Ρώμη ήταν

η περίπτωση του  ‘’imperator’’,  δηλαδή κάτι σαν στρατάρχη

Μάρκου Ακουίλιου. Αυτός είχε κατηγορηθεί,  ότι από τον νι-

κηφόρο «πόλεμο των Δούλων της Σικελίας» είχε αδικαιο-

λόγητα γίνει  πολύ πλούσιος. Ο Κικέρων, σαν κατήγορος

τού καταλόγισε “την ενοχή πολλών αδικημάτων φιλαργυ-
ρίας”. Ο Μάρκος Ακουίλιος  όμως είχε  κάποιο ικανό δικη-

γόρο,  ο οποίος σε κάποια στιγμή κατά τον υπερασπιστικό

του λόγο  με μια κίνηση  θεατρινισμού τράβηξε τον χιτώνα

του Μάρκου, άφησε να φανεί γυμνό το κορμί του, ως  της

Φρύνης εν εδωλίω.  Το  αποτρόπαιο  στην όψη  σώμα από

τις  ουλές των πολεμικών του τραυμάτων, έκανε το ακροα-

τήριο να σιγήσει, να σηκωθεί όρθιο και να χειροκροτήσει.

Και τότε οι δικαστές αναγκάστηκαν να τον αθωώσουν.

Στη ρωμαϊκή ζωή ως ο γνωστότερος καταχραστής εγγρά-

φεται ο Γάιος Βέρρο, του οποίου η φήμη  διαιωνίστηκε χάριν

στον Κικέρωνα  και στις   κατ’ αυτού αγορεύσεις του  που

ονομάστηκαν “Βερρίνειες”.
Από  αυτές   μαθαίνομε για την περίπτωση του   ανώτερου

δικαστή Γνίφονα Δολάβελλο, ο οποίος μαζί  με τον υπ’  αυτόν

“έξαρχο” (= στρατιωτικό διοικητή) Βέρρο,  καταλήστευε με

εκβιασμούς την Κιλικία στην οποία ήταν διορισμένοι.

Όταν δε πέθανε ο δημόσιος ταμίας και το κρατικό ταμείο το

πήρε στα χέρια του ο Βέρρρο, η συμμοριακή οργάνωση Δο-

λάβελλο – Βέρρο οργίασε ασυγκράτητα. Ο Βέρρο  αμέσως

έγινε επίτροπος και του ανήλικου γιού τού αποθανόντος

ταμία,  και αδυσώπητος οικειοποιείται την περιουσία του.

Με την κάλυψη δε  του αρχιδικαστή προβαίνει  σε βασανι-

σμούς πολιτών  για απόσπαση χρημάτων  αλλά και λύτρων,

και δεν σταματά εδώ. Συνεργάζεται με περιθωριακές ομά-

δες και πρωτοστατεί στην λεηλασία αρχαίων ναών, αφαί-

ρεση αγαλμάτων,  και οργανώνει διαρρήξεις οικιών. Τα

κλοπιμαία τα φορτώνει σε καράβι που εκβιαστικά τη χρήση

του  έχει πάρει από τη Μίλητο, και διοχετεύει τα κλοπιμαία

σε αποβράσματα πειρατών για πώληση.  

Κάποιος “Μάρκο” με άγνωστα λοιπά στοιχεία, για όλα αυτά

κατηγόρησε  τον Δολάβελλο μα και τον Βέρρο και τους προ-

σήγαγε σε δίκη. Και ο  μεν δικαστής καταδικάζεται πληρώ-

νει κάποιο πρόστιμο και τα ίχνη του έκτοτε χάνονται.  Αλλά

ο Βέρρο  παρά και την  σε μικρό σχετικά πρόστιμο καταδίκη

του προλαβαίνει και εξαφανίζεται. Προσωρινά όμως. Γιατί

σε λίγο,  πάλι τον βρίσκομε να καμαρώνει ως “προπραί-

τωρ”(;)  στη Σικελία. Στη θέση αυτή έχει πετύχει τον διορι-

σμό του  δωροδοκώντας με πολύ ρωμαϊκό χρήμα  (χιλιάδες

ασημένια σηστέρτια) τους εκλέκτορες. Στη Σικελία τώρα,

με απάτες και πουλώντας “προστασία”,  το σκηνικό της πα-

ρανομίας επαναλαμβάνεται αλλά και ανοίγεται προς την

κλοπή  κορινθιακών αγαλμάτων, και αγγείων,  προς  το πα-

ράνομο εμπόριο  σίτου,  στη δωροδοκία τελωνιακών  και στο

ύποπτο πάρε  - δώσε με πειρατές και ανθρώπους των  κα-

ταγωγίων.   

Και τελικά  γυρίζει βαθύπλουτος στη Ρώμη, ενώ η Σικελία

πίσω του βοά εναντίον του και κατακρημνίζει τις προτομές

του.  Οι Σικελοί επιμένουν στην αγανάκτηση  και τον προ-

σάγουν σε δίκη, με νομικό κατήγορο  τον Κικέρωνα.  Ο

Βέρρο  όμως καταφέρνει και δραπετεύει. Πέφτει όμως στην

μανία του Μάρκου Αντωνίου  που θέλει να του αρπάξει  τα

κορινθιακά  αγάλματα και αγγεία της συλλογής του. 

Και  το 43 π.Χ. ο Μάρκος  Αντώνιος για τον σκοπό αυτό, τον

“προγράφει” στον κατάλογο των  “αντιφρονούντων” που βρί-

σκονταν εν διωγμώ και τον θανατώνει. 

Ανοίγοντας  τα “Περιθωριακά” της Γαλλικής Επανάστασης

μαθαίνω για τον  Γαβριήλ Ουβράρ που από απλός μεσάζων

προμηθευτής του πολεμικού ναυτικού, το 1797 καταφέρνει

σύντομα  με  τις παρανομίες του να  έχει πλουτίσει τόσο,

ώστε να δανείζει  με μεγάλο τόκο το ίδιο το Γαλλικό κρά-

τος. Ο Ναπολέων δυό φορές τον συλλαμβάνει, τον στέλνει

να δικαστεί, αλλά πάλι του ξεφεύγει, όχι βέβαια με  την

γνωστή μας  χρονική παραγραφή, αλλά τώρα με το άλλο

κόλπο  το συνηθισμένο των “ελλείψει ικανών αποδεικτικών

στοιχείων”!

Και φτάνω στον πρώην ιερέα και στην πορεία  διαβολικού

πλην ικανού   διπλωμάτη που άκουγε στο όνομα Κάρολος –

Μαυρίκιος ντε Ταλλεϋράνδος   Πέριγκορ, δούκας του  Μπε-

νεβέντο. 

Μια πορεία ζωής που εκτός,  όπως ειπώθηκε,  της ικανότη-

τας που έχει στη διπλωματία στολίζει το βιογραφικό του  με

εκβιασμούς, δωροδοκίες και δωροληψίες και μια τέτοια

συμμετοχή στην παράνομη διαπλοκή, που δεν  καταγράφε-

ται  παρόμοια  στα ιστορικά δεδομένα.  

Ως υπουργός των εξωτερικών  του Διευθυντηρίου δωροδο-

κεί τις αρχές της χώρας του, αλλά και προκαταβολικά δω-

ροδοκεί κάθε ξένο αντιπρόσωπο  που πρόκειται να έλθει

σε διαπραγμάτευση μαζί του.   Βάζει στη τσέπη του την

επιχορήγηση των εξήντα εκατομμυρίων φράγκων  που έχει

δώσει η Ισπανία στη Γαλλία για ενίσχυση πολέμου. Όταν

το Διευθυντήριο διατάζει να κατασχεθούν τα  ναυλοχούντα

πλοία των Αμερικανών,  ως συμμαχικά  της Αγγλίας,  ο Ταλ-

λεϋράνδος  για να ατονίσει την απόφαση, απαιτεί  από τους

φροντιστές αυτών  των πλοίων ένα  εκατομμύριο και διακό-

σιες χιλιάδες φράγκα.  Οι Αμερικανοί αγανακτούν και δημι-

ουργούν πολιτικό σκάνδαλο και εξ αιτίας αυτού  ο

Ταλλεϋράνδος αναγκάζεται να στείλει την παραίτηση του,

αλλά ο Ναπολέων, πρώτος Ύπατος τότε, τον ανακαλεί στην

ενεργό  δράση και τον διορίζει  μάλιστα  πάλι υπουργό των

Εξωτερικών,  αξίωμα που  κράτησε όχι μόνο κατά την διάρ-

κεια ολόκληρης της  Υπατίας του Ναπολέοντα αλλά και της

αυτοκρατορίας του.

Έχοντας τη θέση του υπουργού ήταν ανοιχτός πάλι σε παν-

τός είδους φιλοδωρήματα,  μικροκεράσματα  και όπως τα

έλεγε  κατά τη γλώσσα του: “pot de vin”.  
Έτσι για την υπογραφή του στην συνθήκη του “Κάμποφόρ-

μιο” μεταξύ Γαλλίας –Αυστρίας  εισέπραξε  ένα εκατομμύριο

από την Ισπανία και μισό από  τον βασιλιά της Νεάπολης.

Με τους Πολωνούς έπαιξε  ένα παιχνίδι εκβιασμού  με προ-

πληρωμή  4 εκατομμυρίων φράγκων,  αλλά σε αυτό απέ-

τυχε. Πληρώθηκε για να μεσολαβήσει στον Ναπολέοντα

υπέρ της ανεξαρτησίας της Πολωνίας. Αλλά τελικά  ο Να-

πολέων, ανακάλεσε την απόφαση  για ανεξαρτησία της Πο-

λωνίας επειδή ο Τσάρος δεν συμφωνούσε. Και ο

Ταλλεϋράνδος  τότε υποχρεώθηκε να επιστρέψει την προ-

καταβολή της δωροδοκίας του. Τώρα με ποιόν μοιραζόταν

κάτω από το τραπέζι όλα αυτά τα προϊόντα της διαπλοκής

ένας θεός ξέρει, αλλά η υποψία δεν παύει ως υποψία να

πλανάται και αγγίζει όλους τους σχετικούς και εμπλεκομέ-

νους.

Τελικά κάτι ήξερε, όταν είπε ξεκάθαρα, για τους δημόσιους

εκλεγμένους της δημοκρατίας ο γέρο -Γεώργιος Παπαν-

δρέου: «Τί βουλευτές, ‘’βολευτές’’  δεν λέγετε καλύτερα».
Ευτυχώς όμως ο χαρακτηρισμός αφορά την εξαίρεση. Ή

μήπως και τον κανόνα.  Ίδωμεν αφού “τα πάντα ρεί”.  

* Ο Χρίστος Κοντοβουνήσιος είναι πρέσβυς επι τιμή και πολιτικός

και γράφει σε ελεύθερο στίχο ποιήματα στοχασμού. Το απόσπασμα

είναι από το ποίημα “Βολεμένοι” της συλλογής του: «Αυστηρώς
προσωπική υπόθεση»
** Οσκαρ Ουάιλντ: ‘’Από την ψυχή του ανθρώπου στον σοσιαλισμό’’. 

Βοηθήματα 

1) Θ. Μόμσεν: “Ρωμαϊκή Ιστορία”

2)  Carlo Pichio: “Οι καταχραστές στην Ιστορία”

3) Averil Cameron: “The  later Roman Empire”

4)  Intro  Montanelli: “Storia di Roma”

5)  Δ. Τσιμπουκίδης: “Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου” 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Επιφανείς διεφθαρμένοι

στην αρχαία Ρώμη και στην

επαναστατική Γαλλία
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις των Ελλήνων ήταν πάμπολλες

και αποτελούν τις ρίζες των σημερινών εθίμων, με πολλές

παραλλαγές, αλλοιώσεις και προσμείξεις, ώστε να αφανι-

στούν τα ελληνικά χαρακτηριστικά τους κατά την επιθυμία

εκείνων που θέλουν να τα παρουσιάσουν σαν δικά τους!!!

Όλα τα καρναβαλικά έθιμα των ημερών μας προέρχονται

από ελληνικές θρησκευτικές τελετές και εορτασμούς, κυ-

ριότερες των οποίων ήταν οι Διονυσιακές εορτές των

τριήμερων Ανθεστηρίων, που η λέξη προερχόταν από το

ρήμα «αναθέσσασθαι», που σημαίνει την ανάκληση των

ψυχών και σχετίζεται με την Τρίτη ημέρα της γιορτής που

ήταν αφιερωμένη στις ψυχές των νεκρών, γιατί οι Έλλη-

νες με τα θρησκευτικά πιστεύω τους, παραδέχονταν την

μετά θάνατο ζωή και την αθανασία των ψυχών, κάτι που

ακολούθησαν πολλές χιλιετίες αργότερα θρησκείες και

άλλων λαών!!!

Να θυμίσουμε εδώ ότι από το θείο γένος των Ελλήνων

προήλθε ο ανθρώπινος πολιτισμός και διαδόθηκε σε όλο

τον πλανήτη, καθώς και οι εκδηλώσεις της  ευχαριστίας

προς τον  ΕΝΑΝ Δημιουργό του Σύμπαντος, οι οποίες ονο-

μάστηκαν «Θρησκεία», προς τιμή της πατρίδας του ιδρυτή

της Ορφέα, του γιου της Μούσας Καλλιόπης, που ήταν

από την Θράκη!!! 

Τα Ανθεστήρια λοιπόν γιορτάζονταν τον μήνα Ανθεστη-

ρίωνα (τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου) και διαρ-

κούσαν τρεις ημέρες. Μερικοί νομίζουν ότι επειδή

προσέφεραν στεφάνια λουλουδιών στο Διόνυσο, το

όνομα της γιορτής προέρχεται από τα άνθη, αλλά αυτή η

γιορτή δεν ήταν γιορτή των λουλουδιών· ήταν γιορτή

προς τιμήν του Διονύσου, με διαγωνισμούς οινοποσίας σε

πλούσια συμπόσια, κατά το άνοιγμα των πίθων (= πιθα-

ριών) με τα καινούργια κρασιά, γι’ αυτό η πρώτη ημέρα λε-

γόταν «Πιθοίγια» και από εκεί κρατάνε οι γιορτές των

«ρακοκάζανων»!   Η δεύτερη ημέρα λεγόταν «Χόες» και

πάνω σε καράβι με ρόδες, ερχόταν το ομοίωμα του Διο-

νύσου μέσα στην πόλη, με μεταμφιεσμένους τους ακο-

λούθους του, ώστε να προκαλούν γέλια και να σατυρίζουν

διάφορα γεγονότα. Αυτό σήμερα το μετέτρεψαν σε άρμα
που μεταφέρει τον βασιλιά καρνάβαλο!! Οι μεταμφιεσμέ-

νοι Σάτυροι, με πήλινες μάσκες,  με δέρματα ζώων και με

υπερβολικά μεγάλους  «φαλλούς», συμβόλιζαν την  χαρά

της γονιμότητας σε όλες τις μορφές της. Και σήμερα
μέρος των εκδηλώσεων  είναι οι  γιορτές του φαλλού στο
Τύρναβο!!! Το καράβι  το ακολουθούσαν  μεταμφιεσμένα

και βαμμένα άτομα που χτυπούσαν με δύναμη τα πόδια

τους στη Γη, δηλαδή δημιουργούσαν «βαλλισμό των κάρ-

νων», όπως έλεγαν τον πηδηχτό χορό των βοσκημάτων,

δηλαδή των τράγων, κατσικιών και  προβάτων και από εκεί

προήλθε το όνομα  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ. Σήμερα, από το όνομα
των βοσκημάτων δηλαδή των κάρνων, οι Ιταλοί το κρέας
το λένε κάρνε»!!!
Επίσης γινόταν και ένας συμβολικός γάμος μεταξύ του

Θεού και της γυναίκας του βασιλιά, για να υπάρχει πλού-

σια παραγωγή  και παρόμοιοι γάμοι μεταμφιεσμένων γί-

νονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως ο βλάχικος

γάμος στη Θήβα την Καθαρά Δευτέρα! 

Η δεύτερη ημέρα έκλεινε με πολλά αστεία από αυτούς

που ήταν ανεβασμένοι στις στολισμένες άμαξες, προς

τους περαστικούς· τους  έλεγαν «τα εξ αμάξης», έκφραση

που την χρησιμοποιούμε και σήμερα!!!

Την τρίτη όμως ημέρα την αφιέρωναν στα αγαπημένα

τους πρόσωπα, που είχαν φύγει από την ζωή και την ονό-

μαζαν «Χύτροι», γιατί έβραζαν μέσα σε χύτρες τα λεγό-

μενα «πολύσπορα» δηλαδή τα κόλλυβα,  που τα

προσέφεραν στον χθόνιο Ερμή τον ψυχοπομπό!!! Το έθιμο

είναι τόσο παλιό για τους Έλληνες, όσο και η προέλευσή

τους, γιατί όσοι σώθηκαν από τον κατακλυσμό του Δευ-

καλίωνα, γύρω στο 12.000 π.Χ.  δεν εύρισκαν τι να φάνε,

αφού όλα ήταν σκεπασμένα από τα νερά. Έβαλαν σε χύ-

τρες διάφορους σπόρους και έφτιαξαν τα κόλλυβα και πί-

στευαν ότι οι ψυχές εκείνη την ημέρα ανέβαιναν από τον

Κάτω κόσμο και βρίσκονταν μαζί με τους ζωντανούς. Για

να μη μολυνθούν δε οι ίδιοι ή οι τροφές τους, από τα κακά

πνεύματα που ακολουθούσαν τις ψυχές, έβαζαν κόκκινη

και άσπρη κλωστή, που ενεργούσε αποτρεπτικά για τα πο-

νηρά πνεύματα, και σήμερα  αποτελεί τον λεγόμενο
«Μάρτη» που φοράμε σαν  βραχιολάκι την 1 του Μάρτη!!   

Η τρίτη ημέρα των Ανθεστηρίων τελείωνε με τα «Υδρο-

φόρια», που γίνονταν προς τιμήν της μνήμης όσων πνίγη-

καν στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα!

Κατά την γιορτή αυτή ζύμωναν οι νοικοκυρές άρτους από

σιτάρι και  μέλι  και τους πήγαιναν στο ναό του Ολυμπίου

Διός, τους μοίραζαν δε σε κομμάτια, δηλαδή έκαναν «αρ-

τοκλασία» και κάποια κομμάτια τα έριχναν σε μια σχισμή

που είχε η Γη μέσα στο ναό, γιατί πίστευαν ότι αυτή η σχι-

σμή είχε απορροφήσει τα νερά του Κατακλυσμού!!!  

Οι Έλληνες συνήθιζαν να νηστεύουν σε διάφορες θρη-

σκευτικές εορτές, τρώγοντας λίγη και συγκεκριμένη

τροφή για τον εξαγνισμό της ψυχής τους!!!   Η αυστηρή

νηστεία ήταν χαρακτηριστικό των Ορφικών, αλλά και αρ-

γότερα πριν από τις μεγάλες γιορτές οι μυημένοι νή-

στευαν και εξομολογούνταν στους ανώτερους ιερείς, για

να μπορούν να λάβουν μέρος στις ιεροτελεστίες, μια από

τις οποίες ήταν η κοινή λήψη κρασιού που το ανακάτευαν

με αλεύρι και αρωματικά φυτά και το έλεγαν «κυκεώνα»,

δηλαδή όλοι μαζί  «κοινωνούσαν», για την αθανασία της

ψυχής τους. Σκεφθείτε ότι αυτούς τους τόσο ευσεβείς Έλ-

ληνες τους ονόμαζαν οι «διώκτες» τους  «ειδωλολάτρες»

και κάποια εποχή η λέξη Έλλην ισοδυναμούσε με τον ει-

δωλολάτρη και ήταν απαγορευμένη, για όποιον ήθελε να

ζήσει!!!

Τη σωστή διατροφή την εφάρμοζαν στην καθημερινή τους

ζωή για να έχουν καλύτερη υγεία και σήμερα το αναλαμ-

βάνουν οι διατροφολόγοι!!  Από τους Έλληνες μεταδό-

θηκε η νηστεία στην Ασία, Μεσοποταμία, Αίγυπτο και

αλλού!

Στη Φρυγία, η οποία ήταν αποικία Πελασγών-Ελλήνων

από την Αρκαδία και ιδρύθηκε την εποχή που βασίλευε ο

Αζάνας, ο γιος του βασιλιά Αρκά, το Θεό τον ονόμαζαν

Άττι, που σήμαινε πατέρας, και από κει πήρε και το όνομά

της η Αττική και τον θεωρούσαν σύζυγο ή γιο της Μητέρας

Γης, της Δήμητρας που οι Κάβειροι της Φρυγίας την έλε-

γαν Κυβέλη!   

Ο Άττις  γεννιόταν κάθε χρόνο και πέθαινε, αλλά με με-

γάλες γιορτές τον ανάστηναν!!!! Το ίδιο περιστατικό γινό-

ταν και με τον Προμηθέα στον Καύκασο,  με τον Ιδαίο Δία

στη Κρήτη,  αλλά και με τον Διόνυσο, που ήταν γεννημέ-

νος  «εκ θαύματος» από τον Δία και πέθαινε κάθε χρόνο

σαν Διόνυσος Ζαγρέας, για να αναστηθεί σαν Διόνυσος

Ελευθερέας, σωτήρας και ελευθερωτής των «ωρίμων

ψυχών»!!!!   Παρόμοιοι εορτασμοί γίνονταν με την ταφή

και την ανάσταση του Αδώνιδος (Άδωνις ή νεότερα Αντώ-

νης σημαίνει «κύριος») και  του Ιακύνθο, του γιου του Αμύ-

κλα στη Μινυακή Λακεδαίμονα κ.α. Το αναστάσιμο

φαινόμενο το αντέγραψαν χιλιετίες αργότερα πολλοί

λαοί,  όπως οι Ινδοί, οι Σύριοι, οι Κέλτες, οι Ρωμαίοι, οι Θι-

βετιανοί, οι Πέρσες με τον Μίθρα το γιο του Αχούρα

Μάζντα, του οποίου αρχιερέας ήταν ο αυτοκράτορας

Κων\νος μέχρι τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, όπου

ένα χρόνο πριν πεθάνει τον βάφτισαν Χριστιανό!!  Όλοι οι

αναστάντες Θεοί ήταν γιοι του Θεού και αποτελούσαν

Ηλιακές Θεότητες!!!

Τα περισσότερα λοιπόν σημερινά  έθιμα και  οι γιορτές,

έχουν τις ρίζες τους,  στους προγόνους των Ελλήνων,  αν

και κρύβεται η αλήθεια επιμελώς!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ    και   ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΕΣ!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Eγκεφαλικό!!!

Αυτός ο Μπουτάρης, πρέπει να έχει φάει το χόρτο

της άνοιας. Δεν εξηγούνται διαφορετικά αυτά που

λέει κάθε τόσο για να μη σκεφθώ κάτι χειρότερο!

Ή μήπως έχει υποστεί “εγκεφαλικό”, που φοβάται ότι

μπορεί να πάθει σε δύο χρόνια, όπως απάντησε σε

ερώτηση δημοσιογράφων για το ενδεχόμενο υποψη-

φιότητάς του σε επόμενες εκλογές;

Διαβάστε τι είπε στο δημοτικό συμβούλιο της Θεσσα-

λονίκης: «Πηγαίνεις στα Σκόπια και κάθε 30 χιλιόμε-
τρα βλέπεις το Alexander the Great και σου γυρνάει
το άντερο. Πρέπει, όμως, να δούμε και εμείς τι θα
γίνει με τα δικά μας. Το θέμα είναι και το τι κάνουμε
εμείς. 
Έχουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία”, όλοι που κατε-
βαίνουν εδώ, νομίζουν οτι κατεβαίνουν στα Σκόπια.
Τι θα κάνουμε εμείς, θα κρατήσουμε τα ονόματα αε-
ροδρόμιο “Μακεδονία” και τον σταθμό υπεραστικών
λεωφορείων και ό,τι άλλα τέτοια έχουμε; Χάσαμε,
πρέπει να το καταλάβουμε ότι χάσαμε».

Να φροντίσει λοιπόν κι αυτός να αλλάξει το όνομά

του γιατί θα ονομαστώ και εγώ Μπουτάρη και δεν

μπορεί να έχουμε και οι δύο το ίδιο όνομα!!

Τί τον κοιτάτε ρε!!!

«Επικίνδυνο και σοβαρό συμβάν στην περιοχή των Ιμίων
με τον εμβολισμό του σκάφους του Λιμενικού από
τουρκική ακταιωρό», ήταν η είδηση. Θα μου πείτε σιγά

την είδηση. Ήταν κάτι αναμενόμενο, όταν βρίσκεται

ένας τρελός δικτάτορας με δημοκρατικό μανδύα να αρ-

μενίζει στο Αιγαίο προκλητικότατα, χωρίς να τον αγγί-

ζει κανείς! Ευρώπη πού είναι τα σύνορά σου;;;

Μόλις σήμερα ξεβράστηκαν στις όχθες του Εβρου μη-

τέρα με δύο παιδιά, που προσπάθησαν να ξεφύγουν

από το κυνήγι του ημίτρελου Ερντογάν, αλλά πνίγηκαν

στα θολά νερά... 

Η μητέρα ήταν δασκάλα και την είχε “απολύσει” ο “δη-

μοκράτης” δικτάτορας, όπως έχει φυλακίσει χιλιάδες

πολίτες της γείτονος χώρας.

Οι ρίζες των σημερινών εθίμων και εορτών!!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Ένα νησί φτιαγμένο

από πλαστικά 

μπουκάλια!

Ένα διαφορετικό είδος διακοπών υπόσχεται αυτό

το νησί που βρίσκεται κοντά σε έναν από τους πιο δη-

μοφιλείς εξωτικούς προορισμούς του κόσμου, την

Καραϊβική.

Το νησί, ανήκει σε έναν Βρετανό καλλιτέχνη που

ονομάζεται Richart Sowa και δεν αποτελεί μια συνη-

θισμένη επιλογή απόδρασης. Στην πραγματικότητα,

δεν αποτελεί καν νησί, τουλάχιστον όχι με την τυπική

έννοια. Κι αυτό γιατί το Joysxee, όπως ονομάζεται,

είναι μια τεχνητή ανθρώπινη κατασκευή.

Το μοναδικό αυτό νησί στηρίζεται πάνω σε 150.000

πλαστικά μπουκάλια, που κρατούνται συνδεδεμένα

μέσα σε μεγάλα δίχτυα. Ακριβώς από πάνω τους βρί-

σκεται μια στρώση από άμμο, χώμα και παλέτες που

αποτελεί το έδαφος του ιδιόμορφου νησιού.

Οι ρίζες των δέντρων του νησιού φτάνουν σε με-

γάλο βάθος και διέρχονται μέσα από τα πλαστικά

μπουκάλια γεγονός που δημιουργεί ένα είδος άγκυ-

ρας και επιτρέπει στο νησί να είναι αρκετά σταθερό.

Το Joysxee συνδέεται όμως με μια στενή λωρίδα με

τη στεριά γεγονός που διευκολύνει την ύπαρξη και

τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ακόμα και διαδικτύου.

Το σπίτι που βρίσκεται πάνω στο νησί δέχεται πλήθος

επισκεπτών τόσο για να διαμείνουν σε αυτό όσο και για

να θαυμάσουν την περίεργη τοποθεσία πάνω στην οποία

έχει κατασκευαστεί. Πρόκειται για ένα τριώροφο σπίτι

με δύο υπνοδωμάτια και με υδρομασάζ!

Για να δημιουργηθεί αυτό το νησί και να καταφέρει

να διατηρηθεί χρειάστηκε πολύς χρόνος και πολλές

προσπάθειες. Η πρώτη απόπειρα κατασκευής του έγινε

το 1990 και κατάφερε να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει

τη μορφή που διατηρεί μέχρι και σήμερα το 2008.

http://perierga.gr

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ επιστρέφει στις

σχολικές αίθουσες της Ελλάδας

με ένα νέο, δυναμικό και διασκε-

δαστικό πρόγραμμα περιβαλλον-

τικής εκπαίδευσης, το «μυστήριο
της μικρής αρκούδας», εγκεκρι-

μένο από το Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό

παιχνίδι εκπαιδευτικού χαρα-

κτήρα το οποίο μέσα από φωτο-

γραφίες 360ο, ήχους άγριων ζώων

και φυσικού περιβάλλοντος μετα-

φέρει νοητά μαθητές και εκπαι-

δευτικούς στο δάσος του

Νυμφαίου, όπου καλούνται να λύ-

σουν το μυστήριο και να βρουν το

αρκουδάκι. Το πρόγραμμα αξιο-

ποιεί τις νέες τεχνολογίες και

στοχεύει να διδάξει στους μαθη-

τές τη σημασία της προστασίας

όχι μόνο των άγριων ζώων, αλλά

και των βιοτόπων τους αναδει-

κνύοντας πόσο αλληλένδετη και

αλληλοεξαρτώμενη είναι η σχέση

τους. Απευθύνεται σε μαθητές

της Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης. 

Ο γενικός σκοπός του είναι η ενη-

μέρωση των μαθητών και μαθη-

τριών για την προστασία του

φυσικού περιβάλλοντος μέσα από

παιγνιώδη τρόπο. Παράλληλα με

το παιχνίδι εμφανίζονται σύντο-

μες πληροφορίες που σχετίζονται

με τις δράσεις του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

για τα δάση, τους οικοτόπους και

για προστατευόμενα είδη της ελ-

ληνικής πανίδας όπως η αρκούδα,

ο λύκος, η βίδρα και το αγριόγιδο.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα

αποστολής του προγράμματος

στα σχολεία για την αξιοποίησή

του από τους εκπαιδευτικούς. 

Πώς παίζεται

Τα παιδιά καλούνται να λύσουν

ένα μυστήριο. Ένα μικρό αρκου-

δάκι έχει χαθεί και για να βρεθεί

θα πρέπει οι μαθητές να παίξουν

το παιχνίδι και να λύσουν εφτά

γρίφους. Στην πορεία του παιχνι-

διού οι πρωταγωνιστές του -που

είναι άγρια ζώα ή δέντρα- δίνουν

κάποια στοιχεία και τα ενθαρρύ-

νουν για να συνεχίσουν στον επό-

μενο γρίφο. Οι γρίφοι σχετίζονται

με τα μαθηματικά, την παρατηρη-

τικότητα και με γλωσσικές δεξιό-

τητες. Για τη λύση του μυστηρίου

εκτός από τα ζώα και τα δέντρα,

τα παιδιά έχουν και τη βοήθεια

των... αστεριών,  τα οποία υποδει-

κνύουν το σημείο όπου σε λίγους

μήνες θα δημιουργηθεί το ανανε

3 Νωμένο Καταφύγιο του ΑΡ-

ΚΤΟΥΡΟΥ και θα φιλοξενεί επι-

πλέον πρώην αιχμάλωτες και

ορφανές αρκούδες. Το νέο αυτό

Καταφύγιο θα είναι το μοναδικό

στην Ευρώπη που θα είναι προ-

σβάσιμο σε Άτομα με αναπηρία ή

μειωμένη κινητικότητα. 

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται

για το πρόγραμμα μπορούν να

επικοινωνούν στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ

τηλέφωνο 2386041500.

http://www.arcturos.gr/news/tomy-

stiriotismikrisarkoudas

Το «μυστήριο της μικρής αρκούδας»
Ένα μικρό αρκουδάκι έχει χαθεί. Έλα να το βρεις...

3 Να παντρευτείς στα 20 είναι σαν να φύγεις από πάρτυ στις

20.00.

3 Τι κάνεις μωρό μου;;

Στο κρεβάτι είμαι και σε σκέφτομαι. Εσύ αγάπη μου;;

Στα μπουζούκια είμαι. Και κάθομαι ακριβώς πίσω σου!!

3 Κάποτε οι 300 πέθαιναν για την Ελλάδα, τώρα

η Ελλάδα πεθαίνει για τους 300...

Αποστάγματα του FACEBOOK
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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 . . .
Eυχαριστήριο

Μέσω της αγαπημένης μας ΕΒΔΟΜΗΣ, που τόσο

στήριξε το αίτημά μας, επιθυμώ να ευχαριστήσω

τον Δήμαρχο Βούλας και τις αρμόδιες υπηρεσίες

του Δήμου μας, που τελικά τοποθέτησαν «πορτο-

καλλί στυλάκια ασφαλείας» στην είσοδο της Ι. Με-

ταξά από παραλία στη Βούλα.

Ας ευχηθούμε να μην τα καταστρέψουν οι συμπο-

λίτες μας.
Τ. Τσιρακοπούλου

Tεράστια ποσότητα λάσπης εκτόξευσαν από πολλές

πλευρές, κάποιοι “ευαίσθητοι δημοκράτες” κατά του

Μίκη Θεοδωράκη για την ομιλία του στο μεγάλο συλ-

λαλητήριο της Αθήνας.

Ο Μίκης απαντά:

«Μου ζητάτε να απαντήσω
σε άτομα που το λιγότερο
που μπορώ να πω γι’ αυτά
είναι ότι βρίσκονται σε
πλήρη σύγχυση. Σε μια ζωή
με συνεχή δράση πάντοτε
στο προσκήνιο της εθνικής
και κοινωνικής μας ζωής
χωρίς ποτέ να υπολογίσω
αντιδράσεις που συχνά με
οδηγούσαν στο χείλος του
θανάτου, τι βρήκαν να μου προσάψουν οι σημερινοί μου
συκοφάντες;
1. Οτι υπήρξα μέλος της ΕΟΝ! Η ηλικία μου ήταν 11-13
ετών και η συμμετοχή σε αυτή την οργάνωση ήταν υπο-
χρεωτική για όλους τους μαθητές της χώρας.
2. Οτι έκανα δήλωση στη Μακρόνησο μαζί με τους
100.000 μάρτυρες αγωνιστές που υπέκυψαν στα πρω-
τοφανή βασανιστήρια. Εγώ, όμως, ήμουν από τους ελά-
χιστους που δεν υπέγραψαν και μάρτυς μου ο
δολοφονηθείς αστυνόμος Μπάμπαλης που μου ζήτησε
να υπογράψω στα 1964 επί πρωθυπουργίας Παπαν-
δρέου! Με πρωτοβουλία του Βασίλη Βασιλικού και του
Θεόδωρου Πάγκαλου οργανώθηκε σε θέατρο της πε-
ριοχής Πατησίων ογκώδης συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
3. Οτι είχα την ευθύνη και το θάρρος να αγνοήσω την
πολιτική μου ιδιότητα και να προτείνω τη λύση Καρα-
μανλή, δηλαδή τον πολιτικό μου αντίπαλο, θυσιάζοντας
τον εαυτό μου για το καλό της πατρίδας μου. Αν και η
Ιστορία με δικαίωσε, εξακολουθούν ορισμένοι φανατι-
κοί ανεγκέφαλοι να αναφέρονται στην πρωτοβουλία
μου αυτή μόνο και μόνο γιατί έχουν ανάγκη να μου ρί-
ξουν με κάθε θυσία τη λάσπη που έχει γίνει ένα με τον
εαυτό τους.
4. Και τέλος, ο Μητσοτάκης! Με κατηγορούν ότι συνερ-
γάστηκα με τον Μητσοτάκη σαν να ήταν ένας προδό-
της, ενώ είχε ψηφιστεί από το 48% των Ελλήνων
ψηφοφόρων. Αλλωστε συνεργάστηκα μόνο εγώ; Γιατί
δεν λένε λέξη για τον Φλωράκη και τον Κύρκο, το ΚΚΕ
και τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής;

Τέλος, γιατί παριστάνουν ότι δεν κατανοούν την ειρω-
νεία και τον σαρκασμό μου στην εισαγωγή της ομιλίας
μου για να στηλιτεύσω την παρουσία της Χρυσής
Αυγής και λοιπών ακροδεξιών στοιχείων (που τελικά
εξαφανίστηκαν και πνίγηκαν μέσα στη λαοθάλασσα και
ανασύρθηκαν την επομένη στην επιφάνεια από τα κα-
νάλια της ντροπής);

Είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο αδίστακτοι και τρομοκρατη-
μένοι οι εχθροί μου ώστε να ισχυρίζονται ότι με τις
φράσεις “Αδέρφια μου φασίστες, ναζιστές, τραμπούκοι,
τρομοκράτες” δήλωσα μπροστά στο Πανελλήνιο ότι
είμαι… τραμπούκος και τρομοκράτης; Οσο για το “φα-

σίστες” και “ναζιστές”, είναι αλήθεια ότι με πλήγωσαν
ανεπανόρθωτα στα πέτρινα χρόνια της Κατοχής και του
Εμφυλίου, τότε που διαφέντευαν τη μοίρα μας. Ομως
τελικά εγώ βγήκα νικητής, με τελευταία ηρωική πράξη

τη στιγμή που μπροστά σε
ένα εκατομμύριο πατριώτες-
δημοκράτες βρήκα την ευκαι-
ρία να τους “φτύσω”
μεγαλοπρεπώς, όπως έκανα
σε όλη τη ζωή μου από τον
καιρό που ξερνούσαν φωτιά
και σίδερο μέχρι τώρα που
βρίσκομαι στην κορυφή του
Ολύμπου όπου με έχει ανεβά-
σει η αγάπη του λαού! 
Αυτά λοιπόν. 

Και με τις θερμές μου ευχαριστίες».
http://theodorakism.blogspot.gr/

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΥ

ΔΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

O επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας

του Δήμου Σαρωνικού, Μανώλης Τσαλι-
κίδης, απέστειλε επιστολή προς την Πε-

ριφερειάρχη Ρένα Δούρου, με θέμα την

αποχέτευση του Δήμου, την οποία μας

κοινοποίησε.

Ο Μαν. Τσαλικίδης θέτει ερωτήματα

προς την Ρένα Δούρου ζητώντας εξηγή-

σεις για τον αποκλεισμό του Δήμου Σα-

ρωνικού από την Ψυττάλεια.

Αγαπητή Κυρία Δούρου,

Πριν λίγες ημέρες (18/1/2018) η Περιφέ-

ρεια Αττικής εξέδωσε δελτίο τύπου με

το οποίο μας γνωστοποιείτε τις πολύ εν-

θαρρυντικές εξελίξεις στο πρόβλημα της

αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής,

αλλά δυστυχώς για το Δήμο Σαρωνικού,

-παρά ίσως την πρόθεσή σας- δεν

υπήρξε καμιά απολύτως αναφορά.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για την επί-

λυση του προβλήματος της αποχέτευ-

σης η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου

Σαρωνικού την περίοδο 2011-2014, με

την στήριξη των πολιτών και την συνερ-

γασία ΕΥΔΑΠ, ΥΠΕΚΑ και Περιφέρεια

Αττικής, είχε καταφέρει:

- να αναδείξει τα πραγματικά στοιχεία

και επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα

που αποδείκνυαν τη δυνατότητα της Ψυ-

τάλλειας να εξυπηρετήσει το Δήμο μας

και να αποσπάσει τη θετική απόφαση της

ΕΥΔΑΠ (1/2012). 

- να εντάξει το έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ και

να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του

με το ποσό των 78.896.945,16 ευρώ

(5/2012).

- να εκπονήσει και να εγκρίνει (από την

ΕΥΔΑΠ) όλες τις μελέτες για τα εσωτε-

ρικά δίκτυα των περιοχών του έργου (Π.

Φώκαια, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Λαγο-

νήσι).

Απέμενε μόνον η υπογραφή των Περι-

βαλλοντικών Όρων.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι η ση-

μερινή διοίκηση του Δήμου Σαρωνικού,

με την συνεργασία και καθοδήγηση της

ΕΥΔΑΠ, κατάφερε απαξιώνοντας τα όσα

είχαμε πετύχει, να ακυρώσει τη μόνη ρε-

αλιστική λύση της Ψυτάλλειας, να χάσει

την χρηματοδότηση των 78.896.945,16

ευρώ και να πάρει κατά πλειοψηφία, μια

νέα αυθαίρετη και ατεκμηρίωτη από-

φαση για κατασκευή ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ

Καλυβίων, χωρίς να διαθέτει καμιά με-

λέτη, καμιά χρηματοδότηση, καμιά αξιο-

πιστία και καμιά συναίνεση από τους

πολίτες. 

[...]

Σήμερα η λύση του προβλήματος επέ-

στρεψε στο σημείο μηδέν και οι πολίτες

του Σαρωνικού δικαιολογημένα διαμαρ-

τύρονται,

-για τους χειρισμούς Δήμου και ΕΥΔΑΠ

που εν έτει 2018, κι ενώ υπήρχε ρεαλι-

στική λύση, παραμένουν στην τριτοκο-

σμική συνθήκη των βόθρων,

-αλλά και για τον πρωτοφανή και παρά-

λογο αποκλεισμό του Δήμου Σαρωνι-

κού, που μετά από δύο τροποποιήσεις

των Περιβαλλοντικών όρων είναι ο

μόνος δήμος που δε συνδέθηκε με την

Ψυττάλεια ενώ αντίθετα άνοιξε ο δρό-

μος να συνδεθούν όλες οι υπόλοιπες πε-

ριοχές (Γέρακας, Ανθούσα, Παλλήνη του

Δήμου Παλλήνης, η περιοχή Κίτσι Κορω-

πίου, οι περιοχές Καπανδριτίου, Πολυ-

δενδρίου, Μικροχωρίου του Δήμου

Ωρωπού(!) αλλά και οι οικισμοί Βαρνάβα

του Δήμου Μαραθώνα.

...

Εξηγήστε μας όμως τεκμηριωμένα και

επίσημα, εάν τα «νέα επιστημονικά δε-
δομένα των αξιόπιστων κατά παραγγε-
λία μελετών των γνωστών
αντικειμενικών καθηγητών» που απο-

κλείουν τη Ψυττάλεια από νέες συνδέ-

σεις, ισχύουν μόνο για τους κατοίκους

του Δήμου Σαρωνικού ή τιμωρούμαστε

για κάτι που δεν γνωρίζουμε;

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ειλικρινά επι-

θυμείτε να λυθεί το πρόβλημα και στο

Δήμο μας, σας καλώ να αξιοποιήσετε το

θεσμικό σας ρόλο και να αναλάβετε

πρωτοβουλίες που θα βγάλουν από το

σημερινό αδιέξοδο  τους πολίτες του

Δήμου μας, αλλά και την Περιφέρεια Ατ-

τικής, που φάνηκε να συνηγορεί σε μία

«λύση», που επί της ουσίας αποτελούσε

μη λύση και διαιώνιση του προβλήματος

και βρήκε απέναντι το σύνολο των πο-

λιτών των Καλυβίων. 

Σας καλώ να συγκαλέσετε άμεσα σύ-

σκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς για να αναλυθούν όλα τα δεδο-

μένα και κυρίως για να δρομολογηθούν,

στο πλαίσιο των υπαρχουσών δυνατο-

τήτων και της εκφρασμένης βούλησης

των πολιτών, οι αναγκαίες αποφάσεις

για την λύση του προβλήματος.

Γιατί αποκλείστηκε ο Δήμος Σαρωνικού από τη σύνδεσή του με την Ψυττάλεια;
Ο Μανώλης Τσαλικίδης θέτει ερωτήματα στην Περιφερειάρχη
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Ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτων στα 3Β
Συνάντηση με τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των

Συλλόγων του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

προκάλεσε ο δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος (15.2.18),

σε μια εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόθεση του

Δήμου να δημιουργήσει - σε συνεργασία με το Υπ.

Εθν. Αμυνας - χώρο διαλογής και επεξεργασίας

απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελ-

πίδων στη Βάρη.

Είχαμε γράψει σε προηγούμενο φύλλο ότι υπεγράφη

σύμφωνο συναντίληψης με το Δήμο 3Β και το ΥΠΕΘΑ

για το σκοπό αυτό.

Η προσπάθεια είναι δύσκολη, έχει πολλούς σκοπέ-

λους να περάσει και ένας απ’ αυτούς είναι και κάτοι-

κοι του Δήμου, που δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα

και δεν έχουν ενημέρωση ή έχουν λανθασμένη θέση.

Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι το  υπ’ αριθμό

ένα πρόβλημα της χώρας πλέον, αφού ο χώρος από-

θεσης στη Φυλή έχει υπερκορεστεί και το Νοέμβριο

του 2020 κλείνει και το τελευταίο της κύτταρο.

Εχουμε καθυστερήσει δραματικά, ως χώρα, να δια-

χειριστούμε τα απορρίμματά μας και έρχεται τσου-

νάμι, που ακόμη δεν το έχουμε δει, όπως είπε

χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος έκανε μία εκτενέστατη εισήγηση για το

πώς έφτασαν στο σύμφωνο συναντίληψης και στη

συνέχεια παρουσίασε διάφορες λύσεις που μπορούν

να εφαρμοστούν και που λειτουργούν σε άλλες

χώρες με εξαιρετικά αποτελέσματα. Της εισήγησης

του δημάρχου ακολούθησε παρουσίαση από τον επι-

στημονική συνεργάτη του Δήμου, καθηγητή του ΕΜΠ

Σωτήρη Καρέλα.

Σήμερα ο δήμος διαχειρίζεται μόνο το 6 - 8% των

απορριμμάτων του (κλαδιά),  από  τα οποία δημιουρ-

γεί το λίπασμα που πουλάει και σε δημότες. Καλό

αλλά λίγο, αφού έπρεπε να παράγει 10.000 τόνους

βάσει των μετρημένων ποσοτήτων, που μαζεύει από

τους δρόμους, δηλαδή 1000 τόνους. 

Το 1/3 του συνόλου των απορριμμάτων του Δήμου

αποτελείται από κλαδιά και οργανικά (υπολείμματα

φαγητών κλπ.)

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι η μονάδα αν και εφόσον δη-

μιουργηθεί θα λειτουργήσει μόνο για το Δήμο 3Β, θα

εγκατασταθεί ψηλά στο ακρότατο σημείο της στρεμ-

ματικής έκτασης της Σχολής Ευελπίδων, με αποστά-

σεις σε ευθεία γραμμή, από τα ευαγή ιδρύματα και

κατοικοιμένες περιοχές 1500 έως 2.500 μέτρα. 

Στη συνέχεια παρουσίασε διάφορες μεθόδους διαχεί-

ρισης με βίντεο, εγκαταστάσεις που λειτουργούν σε

άλλες χώρες, με διεθνείς πρακτικές, που έχουν ως

προϋπόθεση την προστασία του υπεδάφους, του εδά-

φους και να παράγουν ελάχιστους έως μηδενικούς

ρύπους.

Δεν θα γίνεται καύση των απορριμμάτων, κάτι άλλω-

στε που έχει απαγορευθεί από τον Εθνικό και Περι-

φερειακό Σχεδιασμό.

Μία από τις προτεινόμενες λύσεις είναι πρώτα δια-

χωρισμός στην πηγή, στη συνέχεια  μηχανικός δια-

χωρισμός σε κλειστό χώρο, όπου μπαίνουν υπό πίεση

τα σκουπίδια για να μην έχουν οσμές, αποστειρώνον-

ται στις 1500 βαθμούς κελσίου, μπαίνουν σε ιμάντες

διαχωρισμένα από σωρτήρες και καταλήγουν σε κλά-

σμα βιομάζας που έχει 4 δρόμους.

― Αναερόβια χώνευση,

― Βιοκαύσιμο

― πρώτη λύση στη βιομηχανία τσιμέντου ή 

― ταφή του 30% που απομένει.

Η μονάδα που θα γίνει στο δήμο θα είναι της δυναμι-

κότητας 30 - 40.000 τόνους και θεωρείται μικρή.

Η ενημέρωση, όπως τόνισε ο δήμαρχος, θα είναι συ-

νεχής και θα γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις, έως

ότου ενημερωθούν οι πολίτες και καταλάβουν τί πάει

να γίνει και πόσο χρήσιμο είναι για τον τόπο.

Στη συνέχεια απάντησαν αναλυτικά σε όσες απορίες

εκφράστηκαν.

Αννα Μπουζιάνη
Το κτίριο αυτό είναι μία μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Μία από τις λύσεις που έδειξε με βιντεάκι ο δήμαρχος στην
συζήτηση με τους συλλόγους.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                       17  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Novoville στο Δήμο Βάρης

Βούλας, Βουλιαγμένης 

Ο Δήμος 3Β χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες έχει

εντυπωσιακά αποτελέσματα στην επικοινωνία με τον δη-

μότη. Όπως σημειώνει στο δελτίο του, χρησιμοποιώντας

την ηλεκτρονική εφαρμογή Novoville βελτιώθηκε η  καθη-

μερινότητα και η άμεση και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση

του Δημότη. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι εντυπω-

σιακά αφού 14.726 αιτήματα Δημοτών, που αφορούν ζητή-

ματα καθημερινότητας έχουν ήδη ικανοποιηθεί μέσω της

εφαρμογής του στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της.

Ο Δήμος 3Β αποτελεί έναν από του πρώτους Δήμους, στη

χώρα, που υιοθέτησε την πλατφόρμα novoville. Μέσω

αυτής της πλατφόρμας ο Δημότης στέλνει κάθε αίτημά του

στις υπηρεσίες του Δήμου άμεσα και γρήγορα από το κι-

νητό του τηλέφωνο. Παράλληλα, η γραμμή του Δημότη

«15888» στελεχώθηκε με προσωπικό του Δήμου το οποίο

καταγράφει καθημερινά και σε 2 βάρδιες τα αιτήματα που

καταφθάνουν τηλεφωνικά στο Δήμο.

Οπως μας πληροφορεί ο Δήμος τα καταγεγραμμένα αιτή-

ματα καθημερινότητας είναι 15.652 και από αυτά τα 14.726

(ποσοστό 94%) έχουν ήδη επιλυθεί.  

Εμείς πάντως ακούμε “γκρίνιες” από δημότες που καταθέ-

τουν το πρόβλημα στο Δήμο και περιμένουν ...εβδομάδες

πολλές φορές.

Από τους ήχους των χάλκινων και τους χορευτές

των τμημάτων  παραδοσιακών χορών και λάτιν  του

Ο.Α.Π.Π.Α, ζωντάνεψε η κεντρική πλατεία της Βού-

λας την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση ξε-

κίνησε με ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο στους

γύρω δρόμους και τα μαγαζιά. Οι «θιασώτες» κατέ-

ληξαν στην κεντρική πλατεία Βούλας, όπου ξεδιπλώ-

θηκαν δύο γαϊτανάκια από τους χορευτές με εθιμικά

δρώμενα. Την παράσταση έκλεψαν οι μικροί χορευ-

τές από το παιδικό τμήμα παραδοσιακών χορών.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με το συγκρότημα

«Bronza Banda», με τα χάλκινα ακούσματα σε ένα

πρόγραμμα με  ρυθμούς ελληνικούς αλλά και balkan

που ξεσήκωσαν το κόσμο σε χορό και τραγούδι.

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου λόγω

της απειλής βροχοπτώσεων αναβλήθηκαν και η παι-

δική εκδήλωση θα μεταφερθεί την Κυριακή 18 Φε-

βρουαρίου και ώρα 12:00 στην κεντρική πλατεία της

Βούλας. Περιλαμβάνει παιχνίδια, εργαστήρια  κατα-

σκευής μασκών και χαρταετών, face painting, διαγω-

νισμούς χορού, τραγουδιού και καλύτερης αμφίεσης

καθώς και πολλές εκπλήξεις.

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ

της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο

Βάρης και ώρα 19:00 με μία αποκριάτικη συναυλία

με οπερέτες και καντάδες.

Επιμορφωτές των χορευτικών τμημάτων είναι οι  Β.

Κοντοχρήστος και Λ. Οικονόμου 

Αποκριές στο Δήμο 3Β
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«Οι πιο επικίνδυνες αλήθειες είναι οι αλήθειες που
έχουν ελαφρά στρεβλωθεί».

(Γκέοργκ Κρίστοφ Λίχτενμπεργκ (1742-1799)

(

«Δεινή τις ὀργή καί δυσίατος πέλει, ὅταν φίλοι φίλοισι
συμβάλωσ᾽ἔριν».

(Ευριπίδης, 480 - 406, “ΜΗΔΕΙΑ”, στίχ. 521-522)

(= Αχ τρομερή και δυσκολογιάτρευτη είναι η οργή, όταν

φίλοι με φίλους μαλώνουν/ερίζουν).

ΣΧΟΛΙΟ: Τα παραπάνω λόγια είναι του χορού από το Γ’

επεισόδιο, στίχ. 446-626, όπου έχουμε τη σύγκρουση

Ιάσονα και Μήδειας. Ο τραγικός ποιητής Ευριπίδης, διά

στόματος χορού, με αφορμή αυτή τη σύγκρουση, γενι-

κεύει και διαπιστώνει πως δεν υπάρχει πιο απαίσια κα-

τάσταση από εκείνη που προκαλεί σε ένα έθνος η

εμφύλια διαμάχη/ρήξη, οι αμοιβαίοι σπαραγμοί των φα-

τριών/κομμάτων, των οποίων σκοπός δεν είναι μια ορι-

σμένη καθολική ιδέα, ούτε μια γόνιμη συζήτηση των

κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων, εντός των ορίων της

λογικής και της ελευθερίας, αλλά εφήμερα μόνο προ-

σωπικά συμφέροντα, ένοχα πάθη, που παρορμούν με

μανία τις αλληλομαχόμενες παρατάξεις.

«οἰκεῖος ἀνθρώποισι γίγνεσθαι φιλεῖ πόλεμος ἐν
ἀστοῖς, ἤν διχοστατῇ πόλις».

(Ευριπίδης, 480-406, Fragment 173, 2)

(= Συνήθως ξεσπάει εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους

πολίτες, αν η πολιτεία βρίσκεται σε διχασμό, διχόνοια).

«Τήν τε ὁμόνοιαν ἐπιστήμην εἶναι κοινῶν ἀγαθῶν,
δι᾽ὅ καί τούς σπουδαίους πάντας ὁµονοεῖν
ἀλλήλοις διά τό συµφωνεῖν ἐν τοῖς κατά τόν
βίον· τούς δέ φαύλους διαφωνοῦντας πρός
ἀλλήλους ἐχθρούς εἶναι καί κακοποιητικούς
ἀλλήλων καί πολεµίους».

(Χρύσιππος, 281 - 206, ένας από τους θεμελιωτές της Στωικής

Φιλοσοφίας, “Σπαράγματα Ηθικά», Fragment 625, 4)

(= Και την ομόνοια τη θεωρούσε πως είναι γνώση των

συλλογικών αγαθών, γι’ αυτό και όλοι οι σπουδαίοι άν-

θρωποι έχουν την ίδια γνώμη εξαιτίας του ότι συμφω-

νούν σ’ αυτά που τους συμβαίνουν στη ζωή· ενώ οι

ασήμαντοι/ποταποί/μηδαμινοί, επειδή διαφωνούν με-

ταξύ τους είναι εχθροί και έχουν κλίση / έξη να κάνουν

κακό μεταξύ τους και είναι δυσμενείς/αντιπαθείς)

«Πλεόνων δέ τε ἔργον ἄµεινον»
(ΙΛΙΑΣ, Μ, στίχ. 412)

«Ὦ Λύκιοι, τί τ᾽ἄρ᾽ὧδε µεθίετε θούριδος ἀλκῆς;
ἀργαλέον δέ µοι ἐστι καί ἰφθίµῳ περ ἐόντι µούνῳ
ρηξαµένῳ θέσθαι παρά νηυσί κέλευθον·
ἀλλ᾽ἐφοµαρτεῖτε· πλεόνων δέ τε ἔργον ἄµεινον».

(Όμηρος, ΙΛΙΑΣ, Μ, στίχ. 409 - 412)

(= Λύκιοι, γιατί ξεχνάτε έτσι την πολεμική σας ορμή;

είναι δύσκολο για μένα, κι ας είμαι γενναίος, να γκρε-

μίσω μόνος μου το τείχος και να ανοίξω δρόμο κοντά

στα καράβια· ακολουθήστε με· πολλοί μαζί κάνουν κα-

λύτερη δουλειά).

Η Ραψωδία Μ της Ιλιάδας έχει τον τίτλο “Τειχομαχία”,

γιατί διεξάγονται ομηρικές μάχες μπροστά από τα πρό-

χειρα τείχη των Αχαιών.

Οι Αχαιοί υποχωρούν στα πλοία και οι Τρώες επιτίθενται

στο στρατόπεδό τους, εφορμούν ομαδικά, αλλά τους

αποτρέπει ένας κακός οιωνός και ο Πολυδάμας συμβου-

λεύει να σταματήσουν την επίθεση. Όμως ο Έκτορας

προχωρεί και σπάει την πύλη, ενώ ο Σαρπηδόνας γκρε-

μίζει ένα τμήμα της έπαλξης, προκαλεί ένα ρήγμα στο

τείχος των Αχαιών και ανοίγει το δρόμο για πολλούς από

τους Τρώες. Ξαφνικά του επιτίθενται τα δύο αδέλφια, οι

Αίαντες, ο Αίας ο Τελαμώνιος και ο Τεύκρος ο Σαλαμί-

νιος, ο άριστος τοξότης των Αχαιών.

Προστατευμένος από τον πατέρα του Δία, ο Σαρπηδόνας

αποτραβιέται λίγο από την έπαλξη και ζητάει τη συν-

δρομή των συμμάχων του Λυκίων, για να ενώσουν τις δυ-

νάμεις τους και να έχουν ένα αίσιο αποτέλεσμα.

Η ρήση του Σαρπηδόνα είναι ένα κάλεσμα για εθνική

ενότητα και ομοψυχία και αποτελεί ένα μήνυμα/δίδαγμα

οικουμενικό για όλους τους λαούς της γης, οι οποίοι αν

θέλουν να πετύχουν κάτι πρέπει να αγωνίζονται ενωμέ-

νοι για τα κοινά ιδανικά και οράματα.

Η φράση παραλλαγμένη με το ίδιο νόημα κυκλοφορείται

ως “Η ισχύς εν τη ενώσει”, χωρίς όμως να παραδίδεται

στα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

Μεταφράσεις του περίφημου στίχου 412 

από Ραψωδία Μ της Ιλιάδας.
«Μόν’ όλοι ομπρός· τι πιο η δουλιά των πιο πολλών αξί-
ζει».

(Αλέξανδρος Πάλλης, 1851 - 1935)

«Μαζί μου ελάτε· με τους πιότερους πιο και η δουλειά
προκόβει» (Ν. Καζαντζάκης 1883-1957- Ι. Κακριδής 1901-1992).

«Ακολουθείτε· κι οι πολλοί μεγάλα κατορθώνουν» (Εκ-

δόσεις Ζαχαρόπουλος).

«Ελάτε πίσω μου· και οι περισσότεορι (όλοι μαζί) πε-
τυχαίνουν μεγάλα κατορθώματα». «Η δύναμη της ένω-
σης κατακτάει το κάθε τι» (Π. Ιωαννίδης).

Μετά τον Όμηρο η Επιστήμη και η Φιλοσοφία δεν έχουν

τίποτα να προσθέσουν. Όλη η Σύγχρονη Επιστήμη και η

Φιλοσοφία τελούν υπό την ομηρεία του Ομήρου, του Με-

γάλου Έλληνα Επικού Ποιητή με οικουμενική ακτινοβολία,

διότι, ό,τι αυτές ανακάλυψαν μεταγενεστέρως, το είχε

προβλέψει και το είχε περιγράψει στα έπη του ο Όμηρος

προγενεστέρως και προγνωστικώς.

Γεωργοῦ παῖδες στασιάζοντες

Το γνωμικό προέρχεται από έναν μύθο του Αισώπου, ο

οποίος υπάρχει σε δύο εκδοχές, με το ίδιο νόημα. Πρό-

κειται για τον γνωστό μύθο όπου ο πατέρας δίνει στα μα-

λωμένα μεταξύ τους παιδιά του, ένα ραβδί για να το

σπάσουν. Κάθε φορά που το σπάνε, δένουν τα κομμάτια,

για να τα σπάσουν μαζί. Κάτι που φυσικά δεν καταφέρ-

νουν και έτσι ο πατέρας περνάει το ηθικό του δίδαγμα.

Στον μύθο του λοιπόν “Γεωργοῦ παῖδες στασιάζοντες” ο

Αίσωπος μάς διδάσκει:

Γεωργοῦ παῖδες ἐστασίαζον. Ὁ δὲ, ὡς πολλὰ παραινῶν
οὐκ ἠδύνατο πεῖσαι αὐτοὺς λόγοις μεταβάλλεσθαι, ἔγνω
δεῖν διὰ πράγματος τοῦτο πρᾶξαι, καὶ παρῄνεσεν
αὐτοῖς ῥάβδων δέσμην κομίσαι. Τῶν δὲ τὸ προσταχθὲν
ποιησάντων, τὸ μὲν πρῶτον δοὺς αὐτοῖς ἀθρόας τὰς
ῥάβδους ἐκέλευσε κατεάσσειν. Ἐπειδὴ δὲ κατὰ πᾶν βια-

ζόμενοι οὐκ ἠδύναντο, ἐκ δευτέρου λύσας τὴν δέσμην,
ἀνὰ μίαν αὐτοῖς ῥάβδον ἐδίδου. Τῶν δὲ ῥᾳδίως κατα-
κλώντων, ἔφη· " Ἀτὰρ οὖν καὶ ὑμεῖς, ὦ παῖδες, ἐὰν μὲν
ὁμοφρονῆτε, ἀχείρωτοι τοῖς ἐχθροῖς ἔσεσθε· ἐὰν δὲ
στασιάζητε, εὐάλωτοι".
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τοσοῦτον ἰσχυροτέρα ἐστὶν ἡ ὁμό-
νοια ὅσον εὐκαταγώνιστος ἡ στάσις.
(= Κάποτε τα παιδιά ενός γεωργού μάλωναν. Ο γεωργός

βλέποντας ότι με τις συμβουλές του δεν έκανε τίποτα,

σκέφτηκε να τους δείξει το σωστό δρόμο με τις πράξεις.

Τους είπε να του φέρουν ένα δεμάτι από βέργες. Αφού

του το έφεραν, τους έδωσε το δεμάτι με τις βέργες και

τους είπε να το σπάσουν. Τα παιδιά έβαλαν όλη τους τη

δύναμη, μα δεν πέτυχαν τίποτα. Έλυσε ύστερα το δεμάτι

και τους έδινε μία μία βέργα. Τα παιδιά τώρα τις έσπαζαν

εύκολα και ο πατέρας τούς είπε: «Σαν τις βέργες παιδιά
μου κι εσείς να είστε δεμένοι / μονοιασμένοι. Έτσι θα
είστε ακατανίκητοι από τους εχθρούς σας. Γιατί, αν είστε
χωρισμένοι, πολύ εύκολα οι εχθροί σας μπορούν να σας
βλάψουν».
Ο μύθος θέλει να μας διδάξει πως η ομόνοια είναι τόσο

ακατανίκητη, όσο ευάλωτη/ευκολονίκητη είναι  η διχό-

νοια.

Δηλαδή είναι ισχυρότερη η ομόνοια από την διχόνοια.

Εμείς, με το πάντα ανήσυχο και ερευνητικό μας πνεύμα,

αναζητήσαμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά / κα-

τάθεση της φράσης “Η ισχύς εν τη ενώσει”, πού αλλού,

στον παππού της φυλής μας, τον Όμηρο, που έχει κατα-

γράψει τα πάντα, και πράγματι δικαιωθήκαμε. Σας την κα-

ταθέτουμε για να μας κρίνετε θετικά ή αρνητικά. Πάντως

απογοητεύσαμε πολλούς που ανήγαγαν την φράση στον

Λογοποιό Αίσωπο (620-560), τον πατέρα της Διδακτικής

Μυθολογίας (= Προϊστορίας) από το Αμόριο της Φρυγίας

και όχι της Τουρκίας, όπως κακώς αναγράφεται, τον

δούλο του φιλόσοφου Ιάδμονα (Ηρόδ. Β’ 134).

Αισθανόμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να πάμε

την ιστορία αυτής της φράσης “Η ισχύς εν τη ενώσει”
πολλούς αιώνες πίσω από τον Αίσωπο, διότι αποστολή

μας είναι να ανακαλύπτουμε την αρχαιότερη και ακριβέ-

στερη αναφορά όρων και εννοιών μέσα από πηγές και

παραθέματα από το Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσας

(Thesaurus Linguae Graecae), που αγνοούνται ή έχουν

σκόπιμα διαστρεβλωθεί ή αποσιωπηθεί.

Ο Όμηρος, ο οποίος, κατά Πλάτωνα, “πεπαίδευκε την Ελ-
λάδα” (ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 606 e, 2) καθ’ ημάς, “πεπαίδευκε την

Οικουμένην/Ανθρωπότητα” δε σε απογοητεύει ποτέ

ούτε και σε προδίδει, αντίθετα σε γοητεύει και σε καθιστά

όμηρο της επικής του ποίησης, η οποία όσες φορές και να

τη διαβάσεις, πάντα θα έχει κάτι καινούργιο να σου πει.

Η ταπεινότητά μας αναγκάστηκε να επαρθεί από αγανά-

κτηση και μόνο, γιατί αυτή η μελέτη που κάνουμε θα

έπρεπε να είχε γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, από τα

Πανεπιστήμια και την Ακαδημία, αν βέβαια θα υπήρχε κρά-

τος που θα σεβόταν την βαθιόχρονη ιστορία του και τον

αρχέγονο πολιτισμό του.

Ωστόσο μας εκφράζει η ρήση του Μεγάλου Στοχαστή του

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού Γκέοργκ Κρίστοφ Λίχτενμ-

περγκ (1742-1799, Επιλογή από τους “Αφορισμούς του”).

― Να βλέπουμε τα πάντα αλλιώς.
― Να παρακάμπτουμε τις παραδεδεγμένες Αλήθειες.
― Να τις στήνουμε ανάποδα, για να δούμε μήπως έτσι
μπορούν να περπατήσουν καλύτερα.
Εμείς αυτό πράττουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε

μέχρι τέλους, γιατί μας το υπαγορεύει η συνείδησή μας.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

――――――
* Συννεύσεως: από το ρήμα συν-νεύω = συγκατανεύω, συναινώ.

Συμφωνία, Ένωση, Ενότητα, Συναίνεση, Σύγκλιση.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Συννεύσεως*

ἄρχεσθαι
&

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

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

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

Με χρώματα, φαντασία και κέφι γιόρ-

τασε και φέτος το Καρναβάλι ο Δήμος

Σαρωνικού. Την Κυριακή 11 Φεβρουα-

ρίου, κάτοικοι και επισκέπτες διασκέδα-

σαν στην μεγάλη Καρναβαλική

Παρέλαση που διοργανώθηκε στην

κεντρική Πλατεία της Παλαιάς Φώ-

καιας. Mικροί και μεγάλοι καρναβαλι-

στές, μεταξύ των οποίων και ένας

έφιππος, έδωσαν τον παλμό και ξεσή-

κωσαν τους περισσότερους. 

Το πρόγραμμα, περιελάμβανε πεζο-

πόρα τμήματα, ξυλοπόδαρους και κινέ-

ζικο δράκο. Συμμετείχαν πολλά

σχολεία του Δήμου, φορείς και σύλλο-

γοι, όπου ο καθένας τους είχε προετοι-

μάσει μία ξεχωριστή παρουσία με

έντονα τα στοιχεία της παράδοσης,

αλλά και των αποκριάτικων εθίμων. Δεν

έλειψαν και τα τολμηρά και άκρως εν-

τυπωσιακά ακροβατικά. Μεγάλοι νικη-

τές για φέτος είναι το 1ο Δημοτικό

Αναβύσσου και το Δημοτικό Παλαιάς

Φώκαιας, οι οποίοι και θα ανοίξουν

πρώτοι την Καρναβαλική παρέλαση του

2019 στην Ανάβυσσο. Όλες οι ομάδες

είχαν εξαιρετική παρουσία και δυσκό-

λεψαν ιδιαίτερα την κριτική επιτροπή. 

Για όλους τους μικρούς φίλους, κατά τη

διάρκεια της παρέλασης, αλλά και μετά

το τέλος της,  υπήρχαν μεγάλα φου-

σκωτά παιχνίδια, τραμπολίνο και face

painters στην πλατεία, όπου και μοιρά-

στηκαν γλυκίσματα και λιχουδιές από

τις μασκότ που κυκλοφορούσαν ανά-

μεσά τους. 

Ακολούθησε μεγάλο πάρτι,  με  ζων-

τανή μουσική και τραγούδι από τον

Νίκο Βολάκο και την παρέα του. 

Παρουσιαστής των αποκριάτικων εκδη-

λώσεων ήταν ο Γιώργος Πετρινόλης,

ενώ την επιμέλεια της διοργάνωσης

είχε ο   «Αριστόδικος» του Δήμου και η

Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας. 

Καρναβάλι στην Παλαιά Φώκαια

Eγκαινιάστηκε σταθμός φόρτισης

ηλεκτρικών  οχημάτων στο Λαύριο 
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Λαυρεωτικής, εγκαινιάστηκε ο πρώτος

σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Νοτιοανατολική Αττική και συγκε-

κριμένα στην Πλατεία

Ηρώων Λαυρίου, πα-

ρουσία του Πρόεδρου

και Διευθύνοντος Συμ-

βούλου του ΔΕΔΔΗΕ

Ν. Χατζηαργυρίου και

του Δημάρχου Λαυρε-

ωτικής Δ. Λουκά.

Ο νέος σταθμός είναι

αποτέλεσμα συνεργα-

σίας του ΔΕΔΔΗΕ με

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συγκεκριμένα με την ερευνητική ομάδα

SmartRue της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος SHAR-Q.
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 Η Αλλοτρίωση 

της Δικαιοσύνης

Μετά τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και των

Αθηνών, ενάντια στην καθολική ηγεσία του τόπου ΝΔ,

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ, που με τα αλληλοδιαδόχως

υπογραφέντα μνημόνια παρέδωσαν την εθνική μας

ανεξαρτησία, συγκαλύπτουν την οικονομική εκμετάλ-

λευση του λαού μας και μεθοδεύουν το ξεπούλημα

της ίδιας της εθνικής μας ταυτότητας, ήλθε και το

σκάνδαλο της NOVARTIS.

Προφανώς η κυβέρνηση, ως κύριος διαπραγματευτής

του Μακεδονικού ζητήματος, φοβηθείσα την λαϊκή

αντίσταση για την σχεδιαζόμενη προδοσία, εκτός των

περιφρονητικών σχολίων για την κρίση του λαού που

τον χαρακτήρισε ως αδαή, φασίστα και εθνικιστή,

έσπευσε να μεταφέρει το ενδιαφέρον σε ένα σκάν-

δαλο των προηγουμένων κυβερνήσεων όπου νομίζει

ότι θα έχει κάποιο πολιτικό πλεονέκτημα έναντι της

αντιπολίτευσης.

Η αντιπολίτευση από την μεριά της, ούσα ο πρωταρ-

χικός ένοχος για την σημερινή κατάσταση στο Μακε-

δονικό και ενώ έχει την ίδια θέση για το ξεπούλημα

του ονόματος, προσπάθησε με την γνωστή πολιτική

διγλωσσία να εκμεταλλευτεί την λαϊκή θέληση απο-

σκοπούσα σε προσωρινά πολιτικά οφέλη ενώ κατά

βάθος στοχεύει να είναι αυτή που θα υπογράψει την

προδοσία προς ικανοποίηση των πατρόνων του πολι-

τικού μας συστήματος που κάποτε τους χαρακτηρί-

ζαμε με το σύνθημα “EOK και NATO το ίδιο
συνδικάτο” δηλαδή ΕΕ και ΗΠΑ.

Με το σκάνδαλο της NOVARTIS η μπάλα άλλαξε και

γήπεδο αλλά και παιχνίδι με διαφορετικούς κανόνες

προς σύγχυση των “φιλάθλων”, που το σύστημα προ-

παγάνδας τους   αποπροσανατολίζει καθημερινά

ώστε να πάνε στις επόμενες εκλογές με κομματικά

κριτήρια έχοντας ξεχάσει όχι μόνο τα εθνικά αλλά και

καθημερινά προβλήματα επιβίωσης σε ένα οικονομικά

αφαιμαζόμενο προτεκτοράτο.

Ευτυχώς όμως αυτό το σκάνδαλο ενέχει δύο αφορ-

μές για να αφυπνίσει τον λαό και να του δώσει τα κί-

νητρα ώστε να εξεγερθεί και να καθαρίσει τον τόπο

από την κόπρο της κομματοκρατίας με τα σκοτεινά

ονόματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και υπολοίπων συν-

ΤΡΟΦΩΝ της Βουλής.

Η πρώτη και απλούστερη αφορμή είναι το γεγονός

ότι οι ίδιοι οι κομματικοί μηχανισμοί στην προσπάθεια

τους να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα πολιτικά οφέλη

και να ελαχιστοποιήσουν την ζημιά, βγάζοντας ό

ένας τα μάτια του άλλου και πριν κουκουλώσουν την

υπόθεση με εξεταστικές δήθεν επιτροπές του ΚΥΝΟ-

βουλίου, θα  αναγκαστούν να αποκαλύψουν όχι μόνο

ορισμένα σκοτεινά μονοπάτια που ακολουθούν στις

διαδικασίες της διαφθοράς αλλά με τα παιδαριώδη

επιχειρήματα που θα παρουσιάσουν τα εκατέρωθεν

παπαγαλάκια τους θα μας δείξουν την γελοιότητα και

την τσιπασιά τους.  Νομίζουν βέβαια ότι απευθύνον-

ται σε ηλιθίους.

Η δεύτερη αφορμή για την αγανάκτηση του  λαού, αν

και η σπουδαιότερη, είναι σκοτεινή και προσπαθούν

να την αποκρύψουν θάβοντας την στην σιωπή. Αυτή

η αφορμή που θα πρέπει να φανερωθεί δεν είναι άλλη

από την αλλοτρίωση της Δικαιοσύνης με νομοθετή-

ματα που υστερόβουλοι κυβερνήτες (όρα Α. Παπαν-

δρέου κ.α.) πέρασαν από την Βουλή καταλύοντας

την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, που μαζί με την

Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία συνιστά, ή θα

έπρεπε να συνιστά, έναν ανεξάρτητο πυλώνα του

Συντάγματος που στηρίζει την υποτιθέμενη Δημοκρα-

τία μας.

Αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες υποθέσεις διαφθοράς,

όπως παλαιότερα η SIEMENS και τώρα η NOVARTIS

για να αναφερθούμε στις πιο πρόσφατες, είναι ότι οι

υποθέσεις που φθάνουν στα χέρια των Εισαγγελέων

και αφορούν πολιτικά πρόσωπα αντί να εκδικάζονται

αμερόληπτα, όπως συμβαίνει με τις υποθέσεις απλών

πολιτών, αποστέλλονται στην εκάστοτε Κυβέρνηση

η οποία τις  παραπέμπει στην Βουλή για να αποφαν-

θεί για τον τρόπο εκδίκασης τους και ως γνωστόν κα-

ταλήγουν στις καλένδες. Φθάνουμε στο σημείο όπου

τα κομματικά συμβούλια να υποδεικνύουν στην Κυ-

βέρνηση και τους Βουλευτές τον τρόπο εκδίκασης.

Δυστυχώς τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ αντί να κατα-

κρίνουν το διαβλητό της όλης διαδικασίας ανταγωνί-

ζονται εμπλέκοντας τους πολίτες σε έναn κυκεώνα

νομικίστικων λεπτομερειών και σκανδαλολογίας δη-

μιουργώντας περισσότερη σύγχυση, αφού το κάθε

παπαγαλάκι ανάλογα με τον χορηγό του λέει διαφο-

ρετικά πράγματα.

Συμπατριώτες είναι ντροπή για μας να ανεχόμαστε

ένα τέτοιο διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό των δια-

φόρων αποχρώσεων, που αντί να προτείνει τρόπους

απεξάρτησης του έθνους μας από ξένους πάτρωνες

και να εξασφαλίζει συνθήκες όπου οι πολίτες του

ίδιου του κράτους να μπορούν να δημιουργήσουν,

ασχολείται με τα κομματικά του συμφέροντα, που

υπηρετούν ξένους εντολείς, αλλά και με τους  πελα-

τειακούς του μηχανισμούς, που του εξασφαλίζουν

ψηφοφόρους παραβιάζοντας κάθε αρχή ισοτιμίας και

αξιοκρατίας.  

Όσο εμείς τους συντηρούμε στην εξουσία, αποσκο-

πώντας σε κάποιο μικρό ή μεγάλο ρουσφέτι, γινόμα-

στε συνένοχοι για την επερχόμενη  εκμηδένιση του

έθνους μας και την στέρηση των παιδιών μας από το

δικαίωμα να ζουν σε μία ελεύθερη πατρίδα όπου θα

μπορούν να δημιουργήσουν και να ευτυχίσουν.

Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων, Μεταλλουργός

Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Τιμητική Βράβευση για την ΕΥΔΑΠ

Το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο στην κατηγορία «Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας του Δημο-

σίου» απέσπασε η ΕΥΔΑΠ στην εκδήλωση «Επιχειρηματικά Βραβεία Χρήμα», που διορ-

γάνωσε για 15η συνεχή χρονιά η ETHOS MEDIA ΑE και το επενδυτικό και οικονομικό

περιοδικό ΧΡΗΜΑ. 

Το βραβείο για λογαριασμό της

ΕΥΔΑΠ, παρέλαβε ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,

ο οποίος μεταξύ άλλων δή-

λωσε:  «Η αδιάλειπτη παροχή
πόσιμου νερού άριστης ποιότη-
τας, υγιεινού και καθαρού, είναι
βασικό μέλημα της ΕΥΔΑΠ. Με
αίσθημα ευθύνης απέναντι σε
εκατομμύρια πελάτες και με
διαρκείς επενδύσεις στην τε-
χνολογία και την εκπαίδευση
του ανθρώπινου δυναμικού της, η εταιρεία φροντίζει καθημερινά, ώστε το νερό που πί-
νουμε εμείς και τα παιδιά μας να είναι, όχι μόνο σε απόλυτη συμφωνία με την κείμενη Νο-
μοθεσία αλλά και ένα από τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης. Αναφορικά με τις υπηρεσίες
αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα δια-
χείρισης του αποχετευτικού δικτύου και των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, προσβλέ-
ποντας στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία τους με απώτερο στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας».

Ο Δήμος παρέχει δωρεάν στους μαθητές

μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική υπηρε-

σία επαγγελματικού προσανατολισμού,

μέσα από ένα αξιόπιστο και έγκυρο επιστη-

μονικό εργαλείο, προϊόν πολύχρονων ερευ-

νών του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών, που θα διευκολύνει σημαντικά τις

επιλογές τους. Έτσι, τους ανοίγει το δρόμο

σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην

τόσο απαιτητική σήμερα αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, στο τέλος της Α’ Λυκείου, οι

μαθητές θα κληθούν να επιλέξουν Κατεύ-

θυνση, να κάνουν δηλαδή το πρώτο καθο-

ριστικό βήμα με στόχο τις σπουδές τους και

στη συνέχεια την επαγγελματική τους στα-

διοδρομία. Πολλές φορές όμως, οι μαθητές

είτε είναι καλοί σε πολλούς τομείς, είτε δεν

αισθάνονται ώριμοι να επιλέξουν, είτε δεν

έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση και

στήριξη για να πάρουν αποφάσεις. Συχνά

μάλιστα, ενδεχόμενη χαμηλή αυτοεκτίμηση

μπορεί να τους οδηγήσει σε λανθασμένες

επιλογές. Ωστόσο, ειδικά σε εποχή οικονο-

μικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε,

δεν υπάρχουν περιθώρια για σπατάλη

πόρων και χρόνου. Κατά συνέπεια, ο σω-

στός και έγκαιρος επαγγελματικός προσα-

νατολισμός του μαθητή εξοικονομεί

πολύτιμο χρόνο και χρήμα, τόσο στον ίδιο

όσο και στην οικογένειά του και προφυλάσ-

σει από την ψυχική και σωματική ταλαιπω-

ρία μιας λανθασμένης επιλογής.

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου, θα απαντήσουν

σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών,,

τα αποτελέσματα του οποίου θα τους δια-

φωτίσουν ως προς:

1. τις ικανότητές τους στους διάφορους το-

μείς γνώσης 

2. τα ενδιαφέροντά τους (τι τους αρέσει)

3. τη δομή της επαγγελματικής τους προ-

σωπικότητας )

4. την αυτοεκτίμησή τους 

5. την ικανότητα στοχοθεσίας τους και το

ποσοστό κατά το οποίο επηρεάζονται 

6. τις σχολές και τις συγκεκριμένες ειδικό-

τητες που τους ταιριάζουν.

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

από το Δήμο Γλυφάδας
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Λιμενικό Σώμα

Ελληνική Ακτοφυλακή

Ανακοίνωση 

Περί ώρα 23:40 χθες (12.02.2018), στη θαλάσσια περιοχή

ανατολικά των Ιμίων, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων,

τουρκική ακταιωρός πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγ-

μούς κατά παράβαση των Διεθνών Κανόνων Αποφυγής

Συγκρούσεων και προσέκρουσε στην πρυμναία αριστερή

πλευρά του Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Α.Θ.) “090” του

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο

εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην περιοχή.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο Π.Α.Θ.

Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. “090”, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους

πληρώματος.  

«Ο ψυχοπαθής Ερντογάν ετοιμάζεται
για πόλεμο και οι πολιτικοί μας παί-
ζουν με το ...τόπι τους. 
Είμαστε μόνοι μας».

«Και μην λέτε πως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στην

Ευρώπη του 21ου αιώνα, διότι έχουμε να κάνουμε με

ένα απρόβλεπτο και επικίνδυνο ηγέτη, που μπορεί να

ανάψει φωτιά στο δευτερόλεπτο.

Ο ισλαμιστής πρόεδρος της Τουρκίας είναι πολύ πιεσμέ-

νος εσχάτως λόγω της αποτυχίας των ενόπλων δυνά-

μεων της χώρας του να επιβληθούν στο Αφρίν. Τρεις και

πλέον εβδομάδες πολέμου και οι Κούρδοι μαχητές καλά

κρατούν. Οι τουρκικές απώλειες είναι μεγάλες και οι άν-

θρωποι του Ιμάμη Γκιουλέν στην Ουάσιγκτον ομιλούν

για 300 νεκρούς. Εάν η πληροφορία είναι αληθινή, τότε

πολλά εξηγούνται. Προφανώς ο Ερντογάν προσπαθεί

να ξεσπάσει και να εκτονωθεί επί των …αδυνάτων, στο

Αιγαίο και την Κυπριακό.

Είναι φανερό ότι ο Ερντογάν αποφάσισε να εξαγάγει

τα προβλήματα της χώρας του, που είναι πολλά, στο

εξωτερικό. Και οι μόνες χώρες όπου μπορεί να παίζει

τον νταή, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Δυστυχώς, δί-

νουμε πάντα την εντύπωση ότι είμαστε πανέτοιμοι για

…«έντιμο συμβιβασμό», που μόνο έντιμος δεν είναι.

Πάντα καταλήγει εις βάρος μας και το είδαμε πολλές

φορές στην Κύπρο, όπου η μειοψηφία του 18% έχει

βάλει στη γωνία την πλειοψηφία του 82% και την δέρ-

νει.

Η κατάσταση είναι θλιβερή. Αλλά πιο θλιβερή είναι η

απουσία ενότητας, επειδή οι πολιτικοί νοιάζονται για το

κόμμα και όχι το γενικό καλό. Πολύ φοβάμαι πως εάν

επιχειρήσει ο Ερντογάν να υλοποιήσει τους σχεδια-

σμούς του, η αντίσταση που θα βρει θα είναι υποτυπώ-

δης. Βλέπετε έχουμε και τους «συμμάχους» και τους

«εταίρους» που μας …αξίζουν. Βοήθεια και υποστήριξη

δεν θα δώσει κανείς. Είμαστε μόνοι μας, σε μία κατα-

στραμμένη οικονομικά χώρα, η οποία διαθέτει διεφθαρ-

μένο πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα. Η χώρα χθες

αντιμετώπισε επίθεση από ένα ψυχοπαθή και επικίν-

δυνο πολιτικό. Υποθετικά μιλώντας πάντα: Εάν είχαμε

δεχθεί πολεμική επίθεση, βάζω στοίχημα ότι οι πολιτικοί

θα τσακώνονταν εν μέσω των ερειπίων…».
Μιχ. Ιγνατίου, δημοσιογράφος

apopseis.com

Πρώτον, οι ξένοι φίλοι συνεχίζουν να συνωμοτούν για να

παραδώσουν τη Μακεδονία μας στο κρατίδιο που διεκδικεί

το όνομα και την ιστορία μας. Σύντομα ανάλογοι κίνδυνοι

πιθανότατα θα παρουσιασθούν στην Κύπρο μας. Το ότι ο

ξένος παράγοντας ξανά-ανακατεύεται στα εσωτερικά μας

δεν είναι κάτι καινούργιο. Σημασία όμως έχει ότι τα ανω-

τέρω, τα τόνισε και ο Μίκης και ήταν στο μυαλό όλου του

πλήθους.

Δεύτερον, προσωπικά, πάω ένα βήμα παρακάτω και

βλέπω στο Συλλαλητήριο του Συντάγματος μια νέα – πι-

θανή – αρχή προδιάθεσης του λαού να αντιδρά σε εχθρι-

κές προς τα συμφέροντα μας κινήσεις αν η κυβερνητική

πλειοψηφία οδηγεί την Βουλή σε υποταγή που αφήνει

τους Έλληνες απροστάτευτους στις ξένες βουλήσεις. Αν

αυτό συμβεί κύρια αιτία θα είναι η συνεχής μέχρι τώρα

ανάμιξη των ξένων στην εσωτερική και  εξωτερική μας

πολιτική.

Τρίτον, η κυβέρνησε αγνόησε τον κίνδυνο ότι ο λαός μια

ημέρα θα ξυπνούσε και θα κραύγαζε την αυξανόμενη αγα-

νάκτησή του στην ατέλειωτη πολιτική λιτότητας και την

διακυβέρνηση από πολιτικούς που έχουν αξιοθαύμαστη

ικανότητα στην πλήρη μεταστροφή και εξωτερική υπανα-

χώρηση, ή καιροσκόπους που ενδιαφέρονται μόνο για τις

καρέκλες τους, γιατί αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτής

της κακοδαιμονίας.  Γιατί το τονίζω αυτό; Γιατί η μόδα της

κολοτούμπας φόνευσε οριστικά την πίστη σε αξίες.

Ακόμη και το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων κουμουνι-

στών έγινε θύμα της υπ’ αριθμόν ένα αρχής της σημερινής

πολιτικής ζωής: Νομή της Εξουσίας uber alles!

Τέταρτον,  στο «μακεδονικό» – και στους οργανωτές των

συλλαλητηρίων οφείλομε ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την αφύ-

πνιση. Η αφύπνιση αυτή θα είναι, μάλιστα, μεγαλύτερη

όσο οι συμπολίτες μας, που ταλαιπωρήθηκαν τα μέγιστα

για να συμμετάσχουν αρχίζουν να χωνεύουν τις μικροπο-

λιτικές προσπάθειες του Μαξίμου να υποβιβάζουν την επι-

τυχία της συγκέντρωσης, αναγκάζοντας και την

Αστυνομία ακόμη να “εφεύρει” μη πειστικούς αριθμούς

συμμετασχόντων.  Τέτοιες ενέργειες προσβάλλουν και

τον λαό και την δημοκρατία.

Πέμπτον, τέτοια τεχνάσματα ίσως πέτυχαν τον σκοπό

τους στο παρελθόν, αλλά το κραυγάζον με αγανάκτηση

πλήθος έδωσε απτή απόδειξη ότι οι πονηριές από υπηρέ-

τες του Πρωθυπουργού δεν ξεγελάνε πλέον κανέναν. Και

αυτό, όπως το πλήθος ατελείωτα εφώναζε, θα πραγμα-

τωθεί  όταν οι Έλληνες επί τέλους καταλάβουν ότι η νίκη

του λαού θα ολοκληρωθεί όταν αυτός ενωθεί.

‘Εκτον, η Ελλάδα είναι μία, ενωμένη, και θα παραμείνει

πάντα ακέραιη και αδιάσπαστη χώρα. Οι Έλληνες πρέπει

να δείξουν σ’ όλο τον κόσμο, ότι στις μάχες που αφορούν

την Πατρίδα, όλοι είναι ενωμένοι και οι διαφοροποιήσεις

δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, αναρχικοί, και αδιάφοροι,

αναστέλλονται. Σ΄ αυτή την προσπάθεια κανείς δεν πε-

ρισσεύει.

‘Εβδομο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι, άπαξ και διά παν-

τός, ότι σταυροφορίες σαν αυτές

που φαντάζομαι ανωτέρω δεν

έχουν πολιτικό, κομματικό, λαϊκι-

στικό, χαρακτήρα και ούτε αφο-

ρούν προσωπικές φιλοδοξίες,

αλλά αποσκοπούν να διαφυλά-

ξουν τα συμφέροντα του Ελληνισμού και μόνο.

Όγδοον, στις 21 Ιανουαρίου και προχθές ο κόσμος μίλησε.

Όχι οι βουλευτές, όχι οι πολιτικοί, όχι οι “μηντιάρχες”, όχι

οι τραπεζίτες, αλλά ο κυρίαρχος λαός. Και κανείς δεν

πρέπει να ξεχνά ότι κυρίαρχος είναι μόνον ο λαός.

Ένατον, ο ελληνικός λαός είναι φιλειρηνικός και νομιμό-

φρων. Αλλά η υπομονή του στις αδικίες, στην ξένη κηδε-

μονία, στην ξένη εκμετάλλευση, σε μια άδικη και

ατελείωτη λιτότητα, έχει τα όρια της. Όπως στο «Μακε-

δονικό» έτσι και στ’ άλλα θέματα η υπομονή αυτή τείνει

να εξαντληθεί. Ακούστε αυτό το μήνυμα όλοι εσείς που

δεν καταλαβαίνετε: Kυρίαρχος και, σε τελευταία ανάλυση

τιμωρός, είναι μόνο ο λαός.

Δέκατον, ο λαός θ’ αποφασίσει το τι θα γίνει στη μέλλον

στη Μακεδονία, στην διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας

μας, του ενεργειακού μας πλούτου, και σ’ ένα εκσυγχρο-

νισμένο σύστημα συμμαχιών, που θα μας δώσει το μέγι-

στο αριθμό φίλων και τον ελάχιστον αριθμό

εκμεταλλευτών. Η Άμυνα, η Εξωτερική Πολιτική και η Οι-

κονομία είναι πολύ σοβαρά θέματα για  να τα αφήσομε

στα χέρια ανθρώπων μη ειδικών και που διακρίθηκαν μόνο

στο ταλέντο της κολοτούμπας.

Ενδέκατον, στα πανεθνικά συλλαλητήρια όλοι οι Έλληνες

και η Εκκλησία τους ομόφωνα στείλανε το ύστατο μή-

νυμα: Τέρμα στην ακυβερνησία, την απληστία των ολίγων,

τη μυστική διπλωματία και την παραμέληση των πολλών

και των αδικημένων.

Δωδέκατον και τελευταίο μήνυμα: όταν εκατοντάδες χι-

λιάδες Έλληνες μιλάνε με μια φωνή, οι υπηρετούντες

τον λαό πρέπει όχι μόνο ν΄ ακούουν  αλλά και να υπα-

κούουν.

antibaro.gr

Kλιμακούμενες τουρκικές

προκλήσεις στο Αιγαίο  
Γραπτή ερώτηση του 

Κώστα Χρυσόγονου

Με αφορμή τις κλιμακούμενες, απαράδεκτες τουρκικές

προκλήσεις στο Αιγαίο και στην κυπριακή ΑΟΖ ο ανεξάρ-

τητος ευρωβουλευτής Κ. Χρυσόγονος κατέθεσε γραπτή

ερώτηση με προτεραιότητα προς την Ύπατη Εκπρόσωπο

της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι-

τικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι. Ο Έλληνας ευ-

ρωβουλευτής τόνισε ότι η Τουρκία με τέτοιες ενέργειες

απειλεί για πολλοστή φορά την ειρήνη και τη σταθερό-

τητα της περιοχής, παραβιάζοντας κατάφωρα το ευρω-

παϊκό και διεθνές δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε την

Ύπατη Εκπρόσωπο να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες,

προκειμένου να αναχαιτίσει την τουρκική επιθετικότητα

και να διασφαλίσει την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών συ-

νόρων και την ειρήνη στην περιοχή πριν είναι αργά.

Το παλλαϊκό συλλαλητήριο και οι συνέπειές του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ 

Aκαδημαϊκός καθηγητής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟ-
ΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Διακηρύττει τη διενέργεια ανοικτού
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ δημόσιου διαγω-
νισμού, με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), για την ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης παροχής υπη-
ρεσίας με τίτλο: «Ταχυδρομικά
τέλη 2018» με αριθμό αναφοράς τη
σχετική μελέτη ΤΥ/63/2017.
Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά, αποκλειστικά βάσει της
χαμηλότερης τιμής, με συμπλή-
ρωση προϋπολογισμού προσφοράς
και τιμολογίου προσφοράς. 
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνι-
σμού είναι η  παροχή υπηρεσιών
που είναι απαραίτητες προκειμένου
να εμφακελωθούν και  να αποστα-
λούν οι λογαριασμοί ύδρευσης και
η επιστολική αλληλογραφία του
Δήμου Κρωπίας ασφάλιση των οχη-
μάτων και του κτιρίου της αποθήκης
του Δήμου.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη
που αντιστοιχούν στους κωδικούς
(CPV): 64110000-0 και 64121100-1
και υποβάλλονται είτε για το σύνολο
(και για τα δύο τμήματα), είτε για

κάθε ένα ξεχωριστά. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αν-
τιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Η παράδοση της εκτελεσθείσας ερ-
γασίας θα είναι σταδιακή και θα
είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, με ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 μήνες
από την επομένη της υπογραφής
της σύμβασης ή την ολοκλήρωση
των εργασιών.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευ-
κρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά, και απαντώνται αντίστοιχα
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Τελευταίες
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τρίτη 6 Μαρτίου 2018,
Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πέμπτη, 8
Μαρτίου 2018.
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ ΕΣΗ-
ΔΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
2018 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ:  Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 15:00 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα
14:00
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πα-
ρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα
12:00
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του
διαγωνισμού γραπτή και προφορική
ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά
έγγραφα συνοδεύονται από επί-
σημη μετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι
δυνατό να αναφέρονται και στην
αγγλική. Περισσότερες πληροφο-
ρίες δίνονται στους αναλυτικούς
όρους Διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. στην οποία
διατίθενται ελεύθερα, πλήρη,
άμεσα & δωρεάν όλα τα έγγραφα
της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολο-

γισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο
όριο στο ποσό των 84.990,84€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΠΑ
και κάθε τροποποίησης.
Η χρηματοδότηση της εργασίας
του τίτλου θα γίνει από ίδιους πό-
ρους.
Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω-
νισμό ανέρχεται σε ποσοστό περί-
που ένα επί τοις εκατό (~1%) επί
της καθαρής εκτιμώμενης αξίας
κάθε τμήματος. Περισσότερες πλη-
ροφορίες δίνονται στους αναλυτι-
κούς όρους Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ-
σεις προσώπων, ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  προέλευσης και εφόσον
πληρούν τους όρους των αντίστοι-
χων άρθρων των αναλυτικών όρων
Διακήρυξης.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής που αφορούν:
- την προσωπική κατάσταση των οι-
κονομικών φορέων (εγγραφή σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μη-
τρώο),
- την οικονομική και χρηματοοικο-
νομική καθώς και την τεχνική τους
ικανότητα, αναφέρονται αναλυτικά
στα αντίστοιχα άρθρα των αναλυτι-
κών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρ-
τητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την αναφερόμενη ημε-
ρομηνία παραλαβής των προσφο-
ρών, με παράταση άλλες 120
ημερολογιακές ημέρες.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατε-
θεί η συγκεκριμένη σύμβαση δι-
καιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
Άρθρο 3.4 των όρων Διακήρυξης.
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερό-
μενους ότι η παρούσα σύμβαση δεν
δύναται να ανανεωθεί.

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ
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Το Κοινωνικό Φροντιστήριο

του Δήμου Σαρωνικού λει-

τουργεί από τα τέλη Ια-

νουαρίου 2018 με στόχο

αφενός μεν να στηριχθούν

οι μαθητές με κάθε δυνατό

τρόπο και αφετέρου να

βοηθήσει τις οικογένειες,

που λόγω της οικονομικής

κρίσης αδυνατούν να δια-

θέσουν χρήματα για δίδα-

κτρα σε φροντιστήρια.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο

δέχεται μαθητές του Δήμου

Σαρωνικού και λειτουργεί

υπό την αιγίδα της Ενιαίας

Σχολικής Επιτροπής Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου παρέχοντας την

υποδομή και τις υπηρεσίες

που είναι απαραίτητες για

την λειτουργία του.

Κοινωνικό Φροντιστήριο

λειτουργεί:

• Στο 1ο ΓΕΛ Καλυβίων για

μαθητές της Α’ και Β’ Λυ-

κείου στο μάθημα των Αρ-

χαίων Ελληνικών κάθε Τε-

τάρτη 14:00 με 15:00 μμ. 

• Στο ΓΕΛ Αναβύσσου για

μαθητές της Α’ και Β’ Λυ-

κείου σε φιλολογικά κάθε

Σάββατο 16:00 με 18:00 μμ.

• Στην Κοινότητα Κουβαρά

είναι η τρίτη συνεχόμενη

χρονιά που λειτουργεί Κοι-

νωνικό Φροντιστήριο με

πρωτοβουλία του Συλλό-

γου Γονέων και Κηδεμόνων

του Γυμνασίου Κουβαρά με

ιδιαίτερη επιτυχία. Τα μαθή-

ματα πραγματοποιούνται

σε αίθουσα που έχει παρα-

χωρήσει η εκκλησία.

Ο Δήμαρχος Γ. Σωφρόνης και

ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ

Χαρίτος ευχαριστούν θερμά

και συγχαίρουν όλους τους

εθελοντές που ανταποκρίθη-

καν και στηρίζουν έμπρακτα

τον θεσμό του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου διαθέτοντας

το χρόνο και τις γνώσεις τους

αφιλοκερδώς στους μαθητές,

καθώς επίσης και όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς που

συντέλεσαν στην δημιουργία

του.

Με στόχο να επεκταθεί το

Κοινωνικό Φροντιστήριο και

να ανταποκριθεί όπου

υπάρχει ανάγκη, προσκα-

λούν όσους καθηγητές επι-

θυμούν να προσφέρουν

εθελοντική διδασκαλία να

εκδηλώσουν το ενδιαφέ-

ρον τους συμπληρώνοντας

την σχετική Αίτηση Συμμε-

τοχής Εθελοντή Καθη-

γητή/τριας.

Επίσης, καλούν όσους γο-

νείς επιθυμούν τα παιδιά

τους να παρακολουθήσουν

δωρεάν μαθήματα, να συμ-

πληρώσουν τη σχετική Αί-

τηση Γονέα / Κηδεμόνα

στην ιστοσελίδα του Δήμου

www.saronikoscity.gr.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου,

συμμετέχει στο Πρόγραμμα

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΥ», σε συνεργα-

σία με το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», το

οποίο ξεκινά πληθυσμιακό

έλεγχο, για την πρόληψη

και έγκαιρη διάγνωση των

κακοηθών όγκων μαστού

και τραχήλου της μήτρας,

στις γυναίκες που κατοι-

κούν μόνιμα στον Δήμο

Μαρκοπούλου. Στόχος του

προγράμματος αυτού, είναι

η εξέταση όλων των γυναι-

κών ηλικίας 25 ετών και

άνω με τεστ Παπανικολάου

και των γυναικών από 40

ετών και άνω, επιπροσθέ-

τως με μαστογραφία.

Η ειδική αυτοκίνητη μονάδα

στην οποία γίνονται οι εξε-

τάσεις, θα βρίσκεται από

την Πέμπτη, 22 Φεβρουα-

ρίου, έως και το Σάββατο,

31 Μαρτίου 2018, στον αύ-

λειο χώρο του Ι. Ν. Αγίου

Νικολάου Μαρκοπούλου

(Χαρ. Νικολάου & Α.

Κουμπή, Μαρκόπουλο Με-

σογαίας). Οι ενδιαφερόμε-

νες μπορούν να

επικοινωνούν άμεσα, τις ερ-

γάσιμες ημέρες και ώρες,

με τον Δήμο Μαρκοπού-

λου, στο τηλέφωνο 22990

71706 (κυρία Τόνια Μα-

μούρη), για να προγραμμα-

τίσουν το ραντεβού τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι

τόσο τα προσωπικά στοι-

χεία, που θα τους ζητηθούν

για τη συμμετοχή στις εξε-

τάσεις, όσο και τα αποτελέ-

σματα αυτών, τηρούνται

αυστηρά, υπό όρους εχεμύ-

θειας και σεβασμού των

προσωπικών και ιατρικών

δεδομένων!

Οι εξετάσεις αυτές είναι

ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ,

ΕΓΚΥΡΕΣ και προσφέρον-

ται ΔΩΡΕΑΝ. Την κάλυψη

της δαπάνης για όλη την

διεξαγωγή του προγράμμα-

τος πληθυσμιακού ελέγχου,

ανέλαβε το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ»,

χάρις στην πλήρη χορηγία

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡ-

ΚΙΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

Με εφαλτήριο την επιστη-

μονική διαπίστωση, ότι η

έγκαιρη διάγνωση σώζει

ζωές και την έμπρακτη

ευαισθησία που έχει επιδεί-

ξει ο Δήμος Μαρκοπούλου

σε θέματα υγείας, ενημέ-

ρωσης και πρόληψης, ευελ-

πιστεί επίσης, με τη δική

σας μαζική συμμετοχή, να

αναδειχθεί η ανάγκη, τα

προγράμματα πρόληψης να

γίνουν πλέον εθνικά.

Δωρεάν εξετάσεις Μαστογραφίας και Τεστ

Παπανικολάου στο Δήμο Μαρκοπούλου
Σε λειτουργία το Κοινωνικό Φροντιστήριο

στο Δήμο Σαρωνικού
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

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

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Όπως μας πληροφορεί το ΕΒΕ (Εμπορικό & Βιομηχα-

νικό Επιμελητήριο Αθηνών) το 72,3%, το υψηλότερο

επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ έφτασε η απασχό-

ληση στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2017, με περισ-

σότερους από 236 εκατομμύρια απασχολούμενους.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκ-

θεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχό-

ληση, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σε σύγκριση με

το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξή-

θηκε κατά 1,7%. Ωστόσο, τα επίπεδα της απασχόλη-

σης εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαφορές

μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Το χαμηλότερο

ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ καταγράφεται στην

Ελλάδα (58%) και το υψηλότερο στη Σουηδία (82%).

ΕΦΚΑ: ΣΤΑ 389,65 € 

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με 389,81 ευρώ πληρώνονται όσοι εργάζονται με

ελαστικές μορφές απασχόλησης, σύμφωνα με τα

στοιχεία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΕΦΚΑ). Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απα-

σχόληση είναι 20,68 ημέρες, στους ασφαλισμένους

στις κοινές επιχειρήσεις 20,80 και στους ασφαλισμέ-

νους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,37. 

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμέ-

νους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο

ανέρχεται σε 50,81 ευρώ και ο μέσος μισθός σε

1.156,90 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση

ανέρχονται σε 24,17 ευρώ και 389,81 ευρώ. Στα οι-

κοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,93

ευρώ και ο μέσος μισθός 547,23 ευρώ.

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα, κατά τη διάρκεια της πρώτης

συνεδρίασής της, η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρι-

κής Ένωσης Επιμελητηρίων:

Πρόεδρος: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  | Α΄ Αντιπρό-

εδρος: Μασούτης Γιάννης, Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης | Β΄ Αντιπρόεδρος: Πα-

παδόπουλος Παναγιώτης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης  | Γ΄  Αντιπρόεδρος: Τσώτσος Ιορδά-

νης, Επιμελητήριο Πέλλας  | Δ΄ Αντιπρόεδρος: Ραβά-

νης Παύλος, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  | Ε΄

Αντιπρόεδρος: Χατζηθεοδοσίου Γιάννης | Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο Αθηνών  | Γενικός Γραμματέας:

Αγνιάδης Παναγιώτης, Επιμελητήριο Βοιωτίας | Οικο-

νομικός Επόπτης: Δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο

Αργολίδος | Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης: Βου-

τσινάς Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

| Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων:

Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου

Κρήτης  | Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέ-

σεων: Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας

Προσωπικά δεδομένα

Σημαντική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο προστασίας δε-

δομένων εξετάζει η Ε.Ε. μετά από έρευνα του ευρο-

βαρόμετρου, που δείχνει ότι τα 2/3 των Ευρωπαίων,

67%, δήλωσαν ότι ανησυχούν για το γεγονός ότι δεν

έχουν τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων που παρέ-

χουν, ειδικότερα μέσω διαδικτύου.

Επτά στους δέκα Ευρωπαίους ανησυχούν ότι οι επι-

χειρήεσις μπορεί να κάνουν χρήση των στοιχείων που

κοινοποιούν σ’ αυτές. Η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει

το δικαίωμα προστασίας των πολιτών στην Ε.Ε. και

θα τους επιτρέψει να έχουν εμπιστοσύνη στις υπηρε-

σίες στις οποίες δίνουν τα προσωπικά τους δεδο-

μένα.

Στην σημερινή ψηφιακή οικονομία τα προσωπικά δε-

δομένα έχουν αποκτήσει τεράστια οικονομική σημα-

σία, ιδίως στον τομέα των μαζικών δεδομένων. 

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

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

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

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

ΖΗΤΑΕΙ
Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία όχι κατά-

κοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτερική εργα-

σία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης,

Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

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

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

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης &
Έργων

Γεώργιος Κοροβέσης

στα πεταχτά

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την 21η Ιανουαρίου 2018, η 2η τακτική

Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στον

κινηματογράφο «Άρτεμις» στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας

με θέματα απολογισμούς και εκλογές.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις μελών και  γόνιμος διάλογος,

όπου αποφασίσθηκε πως μετά την εξειδίκευση του προ-

γραμματισμού, από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα πραγ-

ματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για την υλοποίησή του. 

Ακολούθησε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Στην πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκρο-

τήθηκε σε σώμα ως εξής

•  Πρόεδρος: Δημήτριος Λαμπρόπουλος

•  Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Κωνσταντινίδης

•  Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Νικολάκης

•  Αναπληρωτής Γεν. Γραμματ.: Ευάγγελος Αλμπάνης

•  Οργανωτικός Γραμματέας: Αθανάσιος Μαργέτης

•  Ταμίας: Αιμίλιος Ζέρβας

•  Μέλη: Γεώργιος Κόκκινος, Μέλος: Χρίστος Μάρκου, Βα-

σίλειος Τούντας

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

• Κατσαντούλα Γεωργία, Μαλιαρού Αναστασία, Σιώκος Γε-

ώργιος
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

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

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

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

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

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Σε μια μεγάλη κοινωνική δράση με τη συμμετοχή εκα-

τοντάδων πολιτών κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα νέων αν-

θρώπων εξελίχτηκε το σεμινάριο Kαρδιοπνευμονικής

Αναζωογόνησης και χρήσης απινιδωτή που διοργά-

νωσε η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στη Θεσσαλο-

νίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο Γερμανός της ΔΕΘ. Εκεί

με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας

Προνοσοκομειακής Φροντίδας και του οργανισμού Kids

Save Lives 70 συνολικά εκπαιδευτές έδωσαν πολύτιμη

πληροφόρηση και δίδαξαν μεθόδους και τεχνικές σε

800 περίπου πολίτες για το πώς μπορούν να βοηθήσουν

έναν συνάνθρωπό τους σε περίπτωση που υποστεί καρ-

διακή ανακοπή.

Στόχος του σεμιναρίου, που ήταν το μεγαλύτερο που

έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, ήταν να ευαισθητοποι-

ηθούν οι  δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς καθώς και οι

πολίτες της Θεσσαλονίκης, ώστε να συμμετάσχουν σε

μια κοινωνική δράση με πολλαπλά και ουσιαστικά

οφέλη. 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί τη συνέχεια μιας σει-

ράς πολύπλευρων πρωτοβουλιών της Ελληνικής Καρ-

διολογικής Εταιρείας σε όλη την Ελλάδα για τη μείωση

του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς κάθε χρόνο

συμβαίνουν πολλά περιστατικά ανακοπών σε όλη τη

χώρα. 

σ.σ. Εχουμε αργήσει πολύ ως χώρα να εκπαιδεύσουμε

σε κάθε πόλη και συνοικία, πολίτες, να κάνουν χρήση

απινιδωτή, προκειμένου να δώσουν ζωή σε καρδιακή

ανακοπή, κάτι που σε άλλες χώρες έχει γίνει πολύ σύ-

νηθες.

Πάνε χρόνια που βρέθηκα σε Κέντρο Υγείας ενός κυ-

κλαδίτικου νησιού, όπου έφεραν έναν άνδρα με ανα-

κοπή και οι νοσηλευτές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα

εκεί δεν γνώριζαν πώς λειτουργεί!! Ο ένας που γνώριζε

δεν βρισκόταν εκεί, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας νέος

άνθρωπος...

Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει μια τέτοια εκστρατεία,

που κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να ξεκινάει μέσα στα

Λύκεια με τους μαθητές.

Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής 

Αναζωογόνησης και χρήσης απινιδωτή
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. . . γ ια την υγειά μας

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

Γνωρίζοντας την συστημική-οικογενειακή ψυχοθεραπεία…

Η ιστορία της οικογενειακής θεραπείας..

Μετά το τέλος του Β’ παγκοσμίου  πολέμου, οι κοινωνι-

κές και ιστορικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν, συ-

νέβαλαν στη δημιουργία προβλημάτων στις οικογένειες

(π.χ. επανένωση των μελών μετά το τέλος του πολέ-

μου, ανάδειξη δυσκολιών από καθυστερημένους ή βια-

στικούς γάμους λόγω πολέμου, απώλειες κλπ), για την

αντιμετώπιση των οποίων άρχισαν να ζητούν βοήθεια

από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

Το ενδιαφέρον των ειδικών στρέφεται στη μελέτη και

κατανόηση της λειτουργίας της οικογένειας, καθώς και

στο ρόλο που μπορεί να παίζει στη δημιουργία ψυχολο-

γικών δυσκολιών στα μέλη της.

Έτσι λοιπόν εμφανίζεται η συστημική προσέγγιση στις

αρχές της δεκαετίας του ’50 ως ένας ολιστικός τρόπος

αντίληψης των φαινομένων, φυσικών και ψυχοκοινωνι-

κών. 

Επιδράσεις αρχικά από τον χώρο της βιολογίας και

έπειτα της κυβερνητικής, διαμόρφωσαν τις βασικές

αρχές της και την εφαρμογή τους στο χώρο της συστη-

μικής θεραπείας ή θεραπείας οικογένειας. 

Αρχικά, η συστημική θεραπεία βασίστηκε στη θεωρία

των γενικών συστημάτων όπως την διατύπωσε το 1968

ο βιολόγος Ludwig von Bertalanffy, ο οποίος επεσήμανε

ότι το όλον λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ότι τα

μέρη του. 

Ως σύστημα ορίζεται το σύνολο στοιχείων σε αλληλε-

πίδραση και αλληλεξάρτηση.  Κάθε αλλαγή σε κάποιο

στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολό-

κληρο το σύστημα (Bateson,1972). Μια οικογένεια, μια

θεραπευτική ή εργασιακή ομάδα, μια σχολική τάξη, μια

επιχείρηση είναι ένα ανθρώπινο σύστημα.

Το διαφορετικό της καινούργιας 

αυτής προσέγγισης...

Η συστημική αντίληψη θεωρείται ολιστική καθώς βασί-

ζεται στο ότι το ΟΛΟ είναι διαφορετικό από το άθροι-

σμα των μερών του, γιατί περιλαμβάνει εκτός από τις

ενότητες,τις σχέσεις και τις αλληλοαντιδράσεις των

ενοτήτων. Στρέφει λοιπόν την ψυχολογική ματιά από το

άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες

στις σχέσεις. Έτσι, στη συστημική θεραπεία, ο θεραπευ-

τής δεν ενδιαφέρεται πλέον για το ‘’γιατί’’ συμπεριφέ-

ρεται έτσι το άτομο (γραμμική αιτότητα), αλλά εστιάζει

στο  ‘’πώς’’ συμπεριφέρεται και ‘’τι’’ συνέπειες έχει η

συμπεριφορά του σε σχέση με τους άλλους (κυκλική αι-

τιότητα). 

Επιπλέον, βασική αρχή της συστημικής προσέγγισης

είναι η διεύρυνση του πλαισίου. Κάθε συμπεριφορά εξε-

τάζεται όχι μεμονωμένα, αλλά μέσα στο δυναμικό πλαί-

σιο το οποίο αναπτύσσεται. 

Στο χώρο της ψυχοθεραπείας, για 50 περίπου χρόνια,

ήταν κυρίαρχη η ψυχανάλυση. Σύμφωνα με την ψυχα-

ναλυτική προσέγγιση, τα αίτια για τα προβλήματα του

ατόμου αναζητούνται κυρίως, στις τραυματικές εμπει-

ρίες της παιδικής ηλικίας. Η ‘’ασθένεια’’ είναι αποτέλε-

σμα ενδοψυχικών συγκρούσεων και η θεραπεία

επομένως εστιάζει στο άτομο. Με βάση λοιπόν την νέα

αυτή ολιστική προσέγγιση η οποία υιοθετείται αρχικά

από πολλούς θεραπευτές που πριν χρησιμοποιούσαν

την ψυχαναλυτική προσέγγιση, το πρόβλημα που ανα-

πτύσσει ένα άτομο θεωρείται ως σύμπτωμα του συστή-

ματος στο οποίο ανήκει. Η συμπεριφορά του είναι

αποτέλεσμα όχι ενδοψυχικών συγκρούσεων, αλλά πρω-

τίστως της μη λειτουργικής δομής και τρόπου επικοινω-

νίας στο σύστημα στο οποίο ανήκει. Το πιο κοντινό

σύστημα είναι η οικογένεια και γι’ αυτό το λόγο η συ-

στημική θεραπεία λέγεται και θεραπεία οικογένειας. 

Η οικογένεια, λοιπόν, είναι ένα ψυχοκοινωνικό σύστημα

με κανόνες, στόχους, δομή, σχέσεις δυναμικές αλλη-

λεπιδράσεις και διεργασίες. Είναι ένα πολύπλοκο και

προσαρμοστικό σύστημα σχέσεων και αποτελεί ένα

εξαιρετικό υπόβαθρο για την εκτίμηση των ανθρώπινων

προβλημάτων, των συμπεριφορών, των συμπτωμάτων

και των λύσεών τους. Στην οικογένεια οι συνασπισμοί,

ο τρόπος επικοινωνίας, ο ρόλος που το κάθε μέλος κα-

τέχει όλα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν και καθορίζουν

το οικογενειακό πλαίσιο, τα μέλη της οικογένειας αλ-

ληλοεπηρεάζονται και αλληλοπροσδιορίζονται. Κάθε

μέλος επηρεάζει τα υπόλοιπα αλλά με την σειρά του

επηρεάζεται από αυτά, η συμπεριφορά του σχετίζεται

με την συμπεριφορά του άλλου.

Κατ’ επέκταση μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οποιοδή-

ποτε σύμπτωμα ή δυσκολία μπορεί να παρουσιάσει κά-

ποιο άτομο έχει άμεση σχέση με τα σημαντικά

συστήματα στα οποία ανήκει. 

Πως λοιπόν «δουλεύει» 

η συστημική ψυχοθεραπεία;

Η συστημική προσέγγιση μπορεί να αφορά ατομική ψυ-

χοθεραπεία, θεραπεία ζεύγους, οικογενειακή και ομα-

δική ψυχοθεραπεία. Άρα σε όποια μορφή της είτε

δυαδική (θεραπευτής-θεραπευόμενος), είτε τριαδική

(θεραπευτής-ζεύγος) είτε οικογενειακή ή ομαδική είναι

πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το αίτημα για βοή-

θεια του ατόμου ή της οικογένειας, σε σχέση με τους

ρόλους και τη θέση του καθενός στο συγκεκριμένο σύ-

στημα και στην συγκεκριμένη φάση της εξέλιξής τους.

Κλείνοντας, χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι μία βα-

σική θέση της συστημικής προσέγγισης, είναι η ευθύνη

που έχουν οι σημαντικοί άνθρωποι που βρίσκονται στο

περιβάλλον κάθε ατόμου (οικογένεια, σχολείο, εργασία,

σύντροφος) στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων του.

Η προσωπικότητα είναι ένα σύστημα το οποίο διαμορ-

φώνεται μέσα από την αλληλεπίδρασή του με τους άλ-

λους. Άρα όσο περισσότερο ‘’φωτίζουμε’’ τα θετικά

στοιχεία ενός ατόμου, τόσο περισσότερο το βοηθάμε

να ωριμάσει και να γίνει καλύτερο.

Εξάλλου, όπως αναφέρει η υπαρξιακή προσέγγιση που

επηρέασε αρκετά την συστημική προσέγγιση, δεν υπάρ-

χουν τέλειοι άνθρωποι ούτε τέλειες σχέσεις! (Charney

and Piercy, 1988, Cohn,1997). 

Το ζητούμενο είναι να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι!

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

iwannakap@gmail.com>
―――――

Βιβλιογραφία
«Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, σήμερα. Μια εξε-
λικτική πορεία», Βασιλική Παπαδιώτη-Αθανασίου, Τετράδια Ψυχια-

τρικής Νο 70, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2000

«Εγχειρίδιο της συστημικής θεραπείας και συμβουλευτικής», Αrist

von Schlippe&Jochen Schweitzer

Δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις

στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου

Ο Δήμος Λαυρεωτικής και το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΣ ενημε-

ρώνει, ότι τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μπορούν να προ-

σέρχονται στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου  για ΔΩΡΕΑΝ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Κ.Υ. Λαυρίου είναι εξοπλι-

σμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, και τα ραντε-

βού κλείνονται τηλεφωνικά  στο 22923 20300.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2299320217

και 2292320111. 



22 ΣΕΛΙΔΑ - 17  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                           ΕΒΔΟΜΗ

Παγκόσμιος ο Καραλής,

«άνεμος» η Μπελιμπασάκη

Στην κορυφή του κόσμου σε επίπεδο εφήβων «πέταξε» ο

Εμμανουήλ Καραλής, με το άλμα του στα 5,78 στο ΣΕΦ

Σχεδόν δυο χρόνια μετά το παγκόσμιο ρεκόρ παίδων στο

άλμα επί κοντώ (5.54), ο Εμμανουήλ Καραλής επανέλαβε

το κατόρθωμά του, αυτή τη φορά στην κατηγορία των εφή-

βων, στο πλαίσιο του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

κλειστού στίβου που έγινε στο ΣΕΦ. Ο νεαρός άλτης πέ-

ρασε με επιτυχία τα 5.78 και κατέρριψε το προηγούμενο

παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων (5.75), που κατείχε εδώ και ένα

χρόνο (από τις 11/2/2017) ο Σουηδός Αρμαντ Ντουπλάντις.

Ο Καραλής φρόντισε εξαρχής να δείξει «τα δόντια του»,

καταφέρνοντας με το μόλις δεύτερo άλμα του στα 5.71 να

καταρρίψει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων, που

ήταν στα 5.70. Με την επίδοση αυτή ο Ελληνας αθλητής

έπιασε και το όριο για τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρω-

τάθλημα κλειστού στίβου, που θα διεξαχθεί στο Μπέρμιγ-

χαμ της Αγγλίας από 2 έως 4 Μάρτη.

Εκτός του Καραλή, στο διήμερο των αγώνων στο ΣΕΦ ξε-

χώρισε και η Μαρία Μπελιμπασάκη, που σημείωσε τη 2η

καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα στα 200

μ. Τρέχοντας μόλις για δεύτερη φορά σ' αυτό το αγώνισμα,

η Μπελιμπασάκη πρώτευσε με χρόνο 23.02 (22.71 είχε

κάνει η Κατερίνα Κόφφα το 1998). Παράλληλα εξασφάλισε

τη συμμετοχή της στον αγώνα των 400 μ. στο Παγκόσμιο

του Μπέρμιγχαμ, με χρόνο 52.28.

Κατά τ' άλλα, αξιοσημείωτες επιδόσεις σημείωσαν οι Κώ-

στας Δουβαλίδης και Ειρήνη Πεσιρίδου στα 60 μ. εμπόδια,

και η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60 μ., εξασφαλίζοντας τη

συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο πρώτος

με επίδοση 7.69 τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κούρσας

των ανδρών, πίσω από τον πρώτο (αλλά εκτός συναγωνι-

σμού), Κύπριο Μίλαν Τραΐκοβιτς. Η Πεσιρίδου πρώτευσε

στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών με χρόνο 8.11, ενώ

η Σπανουδάκη πήρε την πρώτη θέση στα 60 μ. με 7.29, που

αποτελεί την 6η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην

Ελλάδα, και παράλληλα έπιασε το όριο για το Μπέρμιγχαμ.

Η αθλήτρια βελτίωσε και το ατομικό της ρεκόρ, που ήταν

7.30.

Πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε η Δάφνη - Ευτυχία Λαβασά

στα 3.000 μ. Η δρομέας του Θωμά Ιακωβάκη τερμάτισε σε

9.58.64 και βελτίωσε το δικό της ρεκόρ, που ήταν 10.02.57.

Τις 12 νίκες σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

έφτασε ο Δημήτρης Τσιάμης, πρώτος και φέτος στο τρι-

πλούν, ενώ πολυνίκες έγιναν οι Δουβαλίδης στα 60 μ. εμ-

πόδια με επτά νίκες, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ στα 5.000

μ. βάδην με πέντε και ο Παναγιώτης Τριβυζάς στα 200 μ.

με τρεις. 

Στις γυναίκες, στις έξι νίκες έφτασε η Ελισάβετ Πεσιρίδου

στα 60 μ. εμπόδια, ξεπερνώντας την Φλώρα Ρεντούμη.

NIKOΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλες επιτυχίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν τη
χρονιά που πέρασε βράβευσε  η Ομοσπονδία Στίβου
(ΣΕΓΑΣ), σε μια όμορφη γιορτή στην αίθουσα "Μ.
Μερκούρη" στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στη γιορτή παρευρέθηκαν  άνθρωποι του αθλητισμού
και της πολιτικής σκηνής, αθλητές και φίλαθλοι του
στίβου.
Το έπαθλο «Ευάγγελος Δεπάστας» απενεμήθη στον
αθλητή του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας, Θα-
νάση Καλάκο, ως ο καλύτερος νέος εκπρόσωπος
του «Ευ Αγωνίζεσθαι» για το 2017.

Μερικές βραβεύσεις:
Κατερίνα Στεφανίδη (επί κοντώ) - Μίτσελ Κρίερ
1η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού
1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων
Κώστας Φιλιππίδης (επί κοντώ) - Δημήτρης Κυτέας
2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού

Βούλα Παπαχρήστου (τριπλούν) - Γιώργος Πομάσκι
2η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού
Γιάννης Κυριαζής (ακοντισμός) - Θωμάς Κυριαζής
2ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23
6ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού
Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) - Γιώργος Πομάσκι
1ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20
Οδυσ. Μουζενίδης (σφαιροβολία) - Γ. Μποτσκαριώβ
3ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 
Μαρία Μπελιμπασάκη (200 μ.) - Κώστας Ηλίας
1η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων
Λυκούργος Τσάκωνας (200 μ.) - Αρης Βισκαδουράκης
3ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων

“ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 2018”

Διακρίσεων συνέχεια για τα Laser του ΝΑΟΒ και την ομάδα

του προπονητή Γιώργου Φλωρίδη στον διασυλλογικό

αγώνα “ΚΥΠΕΛΛΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 2018” που διοργάνωσε

ο Ι.Ο.Π. το Σαββατοκύριακο 10-11 Φεβρουαρίου 2018 στον

Φαληρικό Όρμο.

Στην κατηγορία Laser RDL η αθλήτρια του Ναυτικού Ομί-

λου Βούλας ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ κατετάγη 3η στην κα-

τηγορία Γυναικών (5η Γενικής Κατάταξης) επί 25

συμμετεχόντων αθλητών/αθλητριών, ενώ στις Κορασίδες

στα Laser 4,7 η νεαρή ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΓΙΑΛΗ τερμάτισε 2η (14η

Γ.Κ.) και στα Αγόρια ο ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ 7ος επί 60 συμμε-

τεχόντων.

Στα RDL διεξήχθησαν 4 ιστιοδρομίες ενώ στα 4,7 διεξήχ-

θησαν μόλις 3 καθότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊ-

κές.

Βραβεύθηκαν οι αθλητές στίβου, από τον ΣΕΓΑΣ 

Ο  Γ.Σ. Γλυφάδας – Στίβος

Μεγάλος Πρωταγωνιστής στο 32ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα κλειστού στίβου, που πραγματοποιήθηκε 10-11 Φε-

βρουαρίου στον ΣΕΦ, είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος

Γλυφάδας, κατακτώντας συνολικά 6 μετάλλια. 
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...στο κύλισμα της μπάλας

Η Ρωσία, η όξυνση του ανταγωνισμού

και οι «φωτιές» του CAS

Με συμμετοχή - ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνω-

σης, που αναμένεται να πλησιάσει τους 3.000 αθλη-

τές και αθλήτριες από 92 χώρες, οι 23οι Χειμερινοί

Ολυμπιακοί Αγώνες έκοψαν την Παρασκευή 9/2 την

«κορδέλα» τους στην Πιόνγκτσανγκ της Νότιας Κο-

ρέας, με την τελετή έναρξης. Η αγωνιστική δράση

άρχισε την περασμένη εβδομάδα.

Πέραν όμως των αγωνιστικών και πρακτικών ζητημά-

των, είναι αξιοσημείωτο πως και αυτή η αθλητική

διοργάνωση αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης συμφε-

ρόντων, με αφορμή τη συμμετοχή των αθλητών και

αθλητριών της Ρωσίας. Οπως συμβαίνει κατά κόρον

την τελευταία τριετία, από όταν αποκαλύφθηκε το με-

γάλο σκάνδαλο ντόπινγκ στον ρωσικό αθλητισμό, η

μάχη «χαρακωμάτων» μεταξύ διεθνών αθλητικών ορ-

γανισμών σχετικά με τη ρωσική συμμετοχή δεν

έλειψε ούτε απ' αυτήν τη διοργάνωση. Τελικά, για μια

ακόμη φορά, επίσημη ρωσική συμμετοχή - πλην με-

μονωμένων περιπτώσεων - δεν θα υπάρξει, εξαιτίας

της τιμωρίας του ρωσικού αθλητισμού για το σκάν-

δαλο ντόπινγκ. Αυτές όμως οι μεμονωμένες περιπτώ-

σεις αποτέλεσαν  αφορμή για να δημιουργηθούν νέοι

κύκλοι αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων.

Πολυεπίπεδη αντιπαράθεση

Tόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και σε αυτές

που έχουν προηγηθεί την τελευταία τριετία, πίσω από

τις όποιες αφορμές για την κόντρα που έχει ξεσπάσει

μεταξύ διεθνών αθλητικών οργανισμών και Ρωσίας

κρύβονται γενικότερες αντιμαχίες σε πολιτικό και

γεωστρατηγικό επίπεδο. Και προφανώς, το σημερινό

οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού,

στη «σκιά» του κυνηγιού του κέρδους που διεξάγουν

οι πολυεθνικές, αποτελεί πρόσφορο έδαφος ακόμα

και για τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και την αντί-

στοιχη επίδειξη δύναμης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε

πως από τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας

μέχρι τώρα, το μεγάλο σκάνδαλο ντόπινγκ στη Ρωσία

φαίνεται να έχει τις ρίζες του στην αποτυχία διάκρι-

σης της χώρας στη διοργάνωση του Βανκούβερ το

2010, με την αστική τάξη της χώρας να θέλει να πάρει

ρεβάνς (φυσικά, για τα δικά της συμφέροντα) ως «οι-

κοδέσποινα» στην επόμενη διοργάνωση, του Σότσι

το 2014. Από την άλλη, πρόσφατα ο Πρόεδρος της

Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, με αφορμή τον νέο απο-

κλεισμό αθλητών της χώρας, έκανε λόγο για πολιτι-

κές αποφάσεις, κατηγορώντας ευθέως τη Διεθνή

Ολυμπιακή Επιτροπή ότι λειτουργεί υπό την πίεση

των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Στην αντίπερα όχθη, αποτελεί χαρακτηριστική περί-

πτωση το γεγονός ότι στις ίδιες τις ΗΠΑ υπάρχει ξε-

κάθαρη πρόθεση για πολυεπίπεδη εκμετάλλευση των

διεθνών αθλητικών επιτυχιών, που την τελευταία

τριετία έχουν αυξηθεί, ελέω και απουσίας της βασι-

κής αντιπάλου, Ρωσίας, από το διεθνές προσκήνιο.

Μάλιστα, ενόψει των φετινών Χειμερινών Ολυμπια-

κών και προκειμένου να δώσει έξτρα κίνητρο στους

Αμερικανούς αθλητές για διάκριση, η αρμόδια επι-

τροπή των ΗΠΑ αποφάσισε να τους «χρυσοπληρώ-

σει», αυξάνοντας τα πριμ για την κατάκτηση

μεταλλίων, με αυτό για το χρυσό να αγγίζει τα 40.000

δολάρια.

Το CAS «πάγωσε» ΔΟΕ και WADA

Οσον αφορά τα πρόσφατα δεδομένα, ενόψει Πιόνγ-

κτσανγκ η αντιπαράθεση για τη ρωσική συμμετοχή

φαίνεται να προχώρησε ένα βήμα παραπέρα στην

όξυνσή της, με αιτία και το διαφαινόμενο «παρά-

θυρο» για επιστροφή των Ρώσων στις διεθνείς διορ-

γανώσεις. Συγκεκριμένα, αρχικά η Εκτελεστική

Επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε τον αποκλεισμό της

ρωσικής αποστολής, κατόπιν εισήγησης του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), με αιτία το

γεγονός ότι η ρωσική πλευρά δεν είχε συμμορφωθεί

με τις υποδείξεις των Διεθνών Οργανισμών σχετικά

με την εθνική της επιτροπή καταπολέμησης του ντό-

πινγκ. Παρ' όλα αυτά, λίγο μετά, ακολούθησε ένα

ντόμινο εξελίξεων σε εντελώς διαφορετικό τέμπο. Η

αρχή έγινε με την απόφαση του Ανώτατου Ευρωπαϊ-

κού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) να δικαιώσει 28

Ρώσους αθλητές, που είχαν καταθέσει έφεση κατά

της τιμωρίας τους από τα αρμόδια όργανα. Μάλιστα,

με την απόφαση αυτή οι συγκεκριμένοι αθλητές όχι

μόνο εδικαιούντο να πάρουν μέρος στους φετινούς

Χειμερινούς Ολυμπιακούς, αλλά παράλληλα σε ορι-

σμένους εξ αυτών θα έπρεπε να τους επιστραφούν

μετάλλια που είχαν κερδίσει στην αντίστοιχη διοργά-

νωση του Σότσι και τους είχαν αφαιρεθεί. Μ' αυτά και

μ' αυτά, το συγκεκριμένο γεγονός ερμηνεύτηκε και

ως το πρώτο «παράθυρο» εδώ και μία τριετία για επι-

στροφή των Ρώσων αθλητών στις διοργανώσεις. Συ-

νολικά πάντως στην Πιόνγκτσανγκ θα βρεθούν

περίπου 160 Ρώσοι αθλητές, που θα αγωνιστούν υπό

την Ολυμπιακή Σημαία και θα προσφωνούνται ως

«Ολυμπιακοί Αθλητές από τη Ρωσία». Το γεγονός εκ-

μεταλλεύτηκε κατάλληλα η ρωσική ηγεσία, με τις

συγκεκριμένες περιπτώσεις αθλητών να τυγχάνουν

ιδιαίτερης προβολής από τους Ρώσους αρμόδιους.

Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από ΔΟΕ και WADA, οι

οποίες καταφέρθηκαν κατά του CAS, με παράγοντες

της πρώτης να δηλώνουν πως η δικαίωση των Ρώσων

αθλητών δεν σημαίνει και ότι θα μπορούν να λάβουν

μέρος στους αγώνες. Παράλληλα, η ΔΟΕ άσκησε

έφεση κατά της απόφασης του Δικαστηρίου, με προ-

φανή σκοπό να προλάβει τη δημιουργία δεδικασμέ-

νου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και

από άλλους Ρώσους αθλητές.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

23οι ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Φανταστική η «πτήση» της Αμερικανίδας Κλόε Κιμ στο half-
pipe της χιονοσανίδας. Η 17χρονη Κιμ με 98.25 στην τρίτη
της προσπάθεια κατέκτησε το 3ο χρυσό μετάλλιο για τις
ΗΠΑ (AP Photo/Kin Cheung).

EAK ΛΑΡΙΣΑΣ

Νέα κινητοποίηση κατά της

μαγνητικής κάρτας

Κινητοποίηση ενάντια στη χρήση μαγνητικής κάρτας

στις εισόδους του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ)

Λάρισας οργάνωσε, για μια ακόμα φορά, χτες το από-

γευμα, η Επιτροπή Αγώνα για Δημόσιες και Δωρεάν

Αθλητικές Εγκαταστάσεις, συνεχίζοντας τον αγώνα

που ξεκίνησε εδώ και μια βδομάδα διεκδικώντας να μεί-

νουν ανοιχτά στους αθλητές και στα σωματεία, τα γυ-

μναστήρια και οι άλλοι χώροι του ΕΑΚ.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΚ όχι μόνο επιμένει στη

χρήση της μαγνητικής κάρτας, αλλά επιχειρεί και την

τρομοκράτηση όσων αντιδρούν στο μέτρο, απειλώντας

ακόμα και με την αστυνομία.

Ταυτόχρονα, στοχοποιεί ιδιαίτερα τα Βαρέα Αθλήματα,

υποδηλώνοντας τους «μύχιους πόθους» ορισμένων

που εποφθαλμιούν να κάνουν «μαγαζάκι τους» τα κλει-




