
21ο €

Μετά από μία μακρά απουσία, δεν είναι εύκολο να

επιστρέψω αναπολόγητος. “Απολογούμαι” λοιπόν:

Έδινα μία μάχη έξω απ’ τα νερά μου. «Στα μαρμα-
ρένια αλώνια»... την κέρδισα. Είχα σύμμαχο την επι-

στήμη και ψυχολογική στήριξη, την αγάπη σας! 

Σας ευχαριστώ και επιστρέφω σιγά – σιγά.

Έλεγα να γύρναγα με κάτι «πιο γε-

νικό»... φιλοσοφικό, αλλά δεν μ’

άφησε η ...Novartis. Η γνωστή «φαρ-

μακευτική» με διεθνή σκανδαλο-

γενή ανταγωνιστική πρακτική και

μεταλλαγή λειτουργών και πολιτι-

κών σε εμποράκους και βαρόνους

των φαρμακευτικών σκευασμάτων

της.

Πρέπει κανείς να υποστεί τη βάσανο της αποκατά-

στασης της υγείας του, τη δοκιμασία της πάλης για

την επιβίωσή του, το άγχος της οικογενείας του, το

ξετίναγμα των οικονομικών του, ή ...την αναμονή

πραγματοποίησης ραντεβού στο δημόσιο σύστημα

για μεταθάνατον, πιθανόν, «επέμβαση», για να συ-

νειδοτοποιήσει τί σημαίνει ΥΓΕΙΑ και τι κρατικό ή

ιδιωτικό Σύστημα Υγείας. Το “είναι” και το “δέον”.

Και τότε θα δει τί σημαίνει «υγιής» ανταγωνισμός,

όχι στην πώληση Ι.Χ. αυτοκινήτων, αλλά για τη φαρ-

μακευτική αγωγή, την περίθαλψη και την αποκατά-

σταση της υγείας σου, για τη ΖΩΗ σου!

Εδώ απαιτείται φιλοσοφική σκέψη. Πολύ φιλοσο-

φική σκέψη. Εδώ βρίσκεται η διαχωριστική γραμμή,

ανάμεσα  στον κοινωνιστή - αλτρουιστή – ανθρωπι-

στή και στον ατομιστή – εγωιστή.

Εδώ και η διαφορά ανάμεσα στον ιερουργό – λει-

τουργό ιατρό και στον ...επαγγελματία(;)

Βλεπετε, «δεν μου πάει», δεν μου ‘ρχεται να τον χα-

ρακτηρίσω αλλιώς, όπως για παράδειγμα, άκουσα

χθες (Τετάρτη) στη Βουλή, προβεβλημένο βουλευτή

της αντιπολίτευσης, πανεπιστημιακό καθηγητή (του

Συνταγματικού δικαίου) και πρώην Υπουργό, ν’ απο-

καλεί τον Πρωθυπουργό της χώρας «αρχησυμμο-
ρίτη»!!!

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

“Στα μαρμαρένια
αλώνια...”

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
3 νέα έργα στην

Ανατ. Αττική
Σελίδα 12

Καλλιέργεια κάνναβης
γράφει ο Γιάννης Τόλιος

Σελίδες 16-17

Κλείνει η Εφορία 
Κορωπίου!

Σελίδα 2

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Ο δήμαρχος ανακαλεί

αντιδήμαρχο 
Σελίδα 7

Πλατείες και 

πλατείες στη Βούλα
Σελίδα 3

Η “Ακαδημία Αθηνών”

ανακοινώνει Σελίδα 7

«Διχοστασίη 
τρώει Γένος»

Καλλίμαχος ο Κυρηναίος ή Βαττιάδης

ποιητής, επιγραμματοποιός, (310-240)

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

“Ταράζει τα νερά” η
αλλαγή χρήσεων γης
στο κέντρο της Βούλας

Ανάλγητο κράτος

Οργισμένοι 

πολίτες.

Φρουρές 

Αστυνομικών 

φυλάνε συμβο-

λαιογράφους!

Σελίδα 6
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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
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Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD
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ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο άλλος, επίσης καθηγητής, υπουργός κ.λπ., θυμή-

θηκε τον αλήστου μνήμης εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου που συνεργάστηκε ως πρώτος Πρωθυπουργός

με τη χούντα των Συνταγματαρχών, για να τον παρα-

βάλει με τους σημερινούς δικαστικούς λειτουργούς,

που χειρίζονται την υπόθεση Novartis. Μια υπόθεση

πολλών δισεκατομμυρίων χρηματισμών, εκμετάλλευ-

σης ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλισμένων βε-

βαίως.

Άλλος, έφτασε να πει «ή Δημοκρατία ή φασισμός»!
Ποιά «δημοκρατία»; Η «δικιά μας», προφανώς «δημο-

κρατία», που αναμοχλεύει εμφυλιοπολεμικά πάθη!

Όσοι διχάζουν τους Έλληνες, ιδιαίτερα τούτες τις

στιγμές, ΔΕΝ είναι Έλληνες.

Όσοι προτάσσουν το νομιζόμενο προσωπικό και κομ-

ματικό τους συμφέρον από το εθνικό συμφέρον, είναι

εχθροί της πατρίδας και του ελληνικού λαού.

Ευτυχώς, σε καλό και ευπρεπές επίπεδο κινήθηκαν οι

αγορεύσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του

αρχηγού της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενι-

κού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπα (πιθανόν

και κάποιων άλλων), ο οποίος μάλιστα έφτασε στη

ρίζα του κακού: Στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλι-

στική κερδοσκοπία, ασχέτως μέσου, μέτρου και επι-

πέδου διαβάθμισης ανάγκης. Αντιθέτως, όσο πιο

μεγάλη είναι η ανάγκη τόσο η εκ μετάλλευση είναι

πιο στιγνή, πιο σκληρή, πιο μεγάλη.

Και δυο λόγια ακόμη για την ίδια την προανακριτική,

για «το μεγαλύτερο σκάνδαλο»: ΟΛΟΙ, όλοι μηδενός

εξαιρουμένου, αναγνώρισαν ότι υπάρχει σκάνδαλο!

Αλλά οι θιγόμενοι «διέρρηξαν τα ιμάτιά τους». Τόσο

ευαίσθητους, τόσο διαπρύσιους μαχητές, δεν τους

είδα σε κανέναν θέμα που ταλανίζει το λαό μας· σε

κανένα εθνικό θέμα, ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές που

δεχόμαστε κατάφωρη, ξεδιάντροπη επίθεση από την

Τουρκία.

Και διερωτώμαι ακόμη: Ωραία, σκάνδαλο υπάρχει·

ενεργητικοί και παθητικοί δράστες δεν υπάρχουν; Δη-

λαδή έχουμε έγκλημα. Εγκληματία ΟΧΙ!

Αυτό δεν είναι η δουλειά της προανακριτικής και των

δικαστών; Η διερεύνηση του εγκλήματος, η ανεύρεση

των εγκληματιών και ο καταλογισμός των ευθυνών

και τέλος, εφόσον εξερευνηθούν και αποκαλυφθούν

οι δράστες, η επιβολή ποινών!

Eurolearning στο Σαρωνικό Σελ. 7

Συζήτηση για τη διαχείριση των πα-
ραλιών στο Δήμο Σαρωνικού Σελ. 7

Η νηστεία στον ιστορικό της χρόνο
Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ο δίσκος της Φαιστού μίλησε!
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Προσοχή στα “αθώα” κουΐζ του Face-
book Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

“Γιατί έγινε πληροφοριοδότης” Σελ. 11

Φιλία και Δικαιοσύνη   
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κερατέας ευ-

χαριστεί Σελ. 13

“Η Κατοίκηση της Ραφήνας και του Πι-
κερμίου ανά τις χιλιετίες” Σελ. 15

Όταν ο αθλητισμός γίνεται επάγγελμα
Νίκος Γεωργόπουλος Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη
Σημειωτέον ότι η Εφορία Κορωπίου

εξυπηρετεί μία ευρύτατη περιοχή που

περιλαμβάνει πάρα πολλούς Δήμους,

όπως βεβαίως συμβαίνει και με την

Εφορία Παλλήνης, που οι ουρές των

πολιτών, υπάρχουν ημέρες που φτά-

νουν στη λεωφόρο...

Οι Δήμαρχοι των Μεσογείων αντέ-

δρασαν άμεσα με κοινή ανακοίνωσή

τους, την οποία δημοσιεύουμε: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΚΡΩΠΙΑΣ

Για τρίτη φορά  σε διάστημα 7 ετών

(2011 και 2012) επιχειρείται από την

κεντρική διοίκηση η κατάργηση της

Δ.Ο.Υ Κορωπίου (Εφορία Κορωπίου)

που έως σήμερα εξυπηρετεί φορολο-

γούμενους των περιοχών μας. Αντιδρά-

σαμε και τις προηγούμενες δύο φορές

και πετύχαμε να αποτρέψουμε την

πλήρη ευόδωση αυτών των σχεδιασμών

παρά το αιφνιδιαστικό των αποφάσεων

αυτών. Επισημαίνεται, ότι σήμερα με τη

συγχώνευση Δ.Ο.Υ Λαυρίου, η Δ.Ο.Υ

Κορωπίου εξυπηρετεί τις αρχικές πε-

ριοχές και επιπλέον της περιοχής της

αρμοδιότητας πρώην Δ.Ο.Υ Λαυρίου

συμπεριλαμβανομένων της Νήσου

Κέας και Κύθνου. Ακόμα επίσης στη

Δ.Ο.Υ Κορωπίου υπάγονται και οικονο-

μικές δραστηριότητες του Διεθνούς

Αεροδρομίου Αθηνών «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος» (τέλη, δασμοί κ.λ.π). Επι-

πλέον, επειδή από το 2012 έχoυν φύγει

από τις αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ Κορω-

πίου το τμήμα Ελέγχου και το  Δικα-

στικό τμήμα που μεταφέρθηκαν στην

Παλλήνη με αποτέλεσμα να ταλαιπω-

ρούνται όλοι οι εξυπηρετούμενοι της

Νοτιοανατολικής Αττικής και των

Νήσων Κέας και Κύθνου και να μετα-

βαίνουν στην Παλλήνη που δεν υπάρχει

συγκοινωνιακή σύνδεση με Μέσα Μαζι-

κής Μεταφοράς. 

Απαιτούμε όχι μόνο να μην καταργηθεί

η Δ.Ο.Υ Κορωπίου αλλά και να επανέλ-

θουν τα τμήματα που έφυγαν!Η κρα-

τική διοίκηση και τώρα η Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς καμία

επίσημη ενημέρωση των δημοτικών δι-

οικήσεων, καθιερώνουν μια επικίνδυνη

αντίληψη διοίκησης και λήψης αποφά-

σεων  ερήμην των τοπικών κοινωνιών.

Με επιχειρήματα εξοικονόμησης πόρων,

χρηματικών και ανθρώπινων,  προσπα-

θούν να «περάσουν» στην κοινή γνώμη

την αντίληψη της «απρόσωπης διοίκη-

σης και υπηρεσίας» που τάχα διασφαλί-

ζει την αντικειμενικότητα, την

αμεροληψία και την καταπολέμηση της

διαφθοράς. Γνώμονας της έντονης αντί-

δρασής μας είναι η καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των πολιτών και των επιχειρήσεων

των περιοχών μας με προσωποποιημένη

υπηρεσία στο πλαίσιο της λογικής και

των συνθηκών. Στο πλαίσιο αυτό συντο-

νίζουμε τη δράση μας και προγραμματί-

ζουμε παράσταση διαμαρτυρίας στην

έδρα της ΑΑΔΕ και συναντήσεις με την

πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών και

της ΑΑΔΕ.

Οι Δήμαρχοι :

Λαυρεωτικής, Δημήτριος Λουκάς
Σαρωνικού, Γεώργιος  Σωφρόνης
Μαρκοπούλου, Σωτήρης Μεθενίτης
Κρωπίας, Δημήτρης  Κιούσης
Παιανίας, Σπύρος Στάμου

“Στα μαρμαρένια αλώνια...”

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συ-

νεδριάζει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ. Μεταξύ των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διακρίνουμε:
1. Απόφαση για τον καθορισμό τελών για την απλή χρήση κοινόχρηστων πα-

ραλιακών χώρων.

2. Ψήφισμα στήριξης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης διαδικασιών για την δημιουργία μο-

νάδος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου 3B.

12. Απόφαση για τη μετονομασία της Λεωφ. Βάρης -Κορωπίου από τη συμ-

βολή της με την παραλιακή λεωφόρο Κ. Καραμανλή έως τα διοικητικά όρια

του Δήμου, σε Λεωφόρο Ευελπίδων.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com προσεχή γεγονότα.

Επιχειρούν νέα συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. 
Σύσσωμη αντίδραση 5 Δημάρχων για τη ΔΟΥ Κορωπίου

Δεν πέρασε πολύς καιρός και η κατάργηση και άλλων Εφοριών, από

την πρώτη ...δόση επανέρχεται, με 35 ακόμη Εφορίες να κλείνουν.

Η Εφορία Κορωπίου καταργείται και πάει Παλλήνη!
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«Όνειρα» και “Ανοιχτά Πανιά”

Το Θεατρικό Εργαστήρι “ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΙΑ” του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου Σαρωνι-

κού, συμμετείχε στο 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος

ο Πατρεύς», που διοργανώθηκε στην Πάτρα 2 έως 4 Φεβρουαρίου. 

Το Θεατρικό Εργαστήρι έλαβε μέρος στον διαγωνισμό παρουσιάζοντας το δρώμενο

«Όνειρα» του Παναγιώτη Μεντή, σε σκηνοθεσία Γιώργου Πετρινόλη.

Τους ρόλους υποδύθηκαν οι Χρήστος Πιζάνιας (Άλφα), Αναστασία Βαλαχή (Βήτα) και Πέ-

τρος Τρίχας (περαστικός). Τη

μουσική επιμέλεια είχε η Γι-

ούλη Μακρή και την επιμέλεια

κοστουμιών η Αναστασία Βα-

λαχή. 

Η παράσταση απέσπασε ιδιαί-

τερα θετικά σχόλια από το

κοινό, ενώ τα μέλη της ομά-

δας παρέλαβαν αναμνηστικό

δίπλωμα συμμετοχής, ειδικά

φιλοτεχνημένο με έμπνευση

από το σατιρικό νόημα του

δεκάλεπτου δρώμενου.  

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σά-

τιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων, «Μώμος ο Πατρεύς» είναι ένα αφιέρωμα στη σάτιρα, με πα-

ραστάσεις μικρής διάρκειας από ερασιτεχνικά σχήματα από όλη την Ελλάδα.

Πλατείες και 

πλατείες στη Βούλα

Η Βούλα - το παλιό τουλάχιστον σχέδιο - έχει πολλές

και ανοιχτές πλατείες. Άλλες με δέντρα, άλλες με

παιδική χαρά μέσα.

Μία απ’ αυτές είναι η πλατεία Βενιζέλου, έναντι από

την επιχείρηση “Στεργίου”, συνοικία “Ευρυάη” στη

Βούλα, που πριν λίγους μήνες η Δήμοτική Αρχή του

Δήμου 3Β έκοψε δεκάδες λεύκες, κάτι που ξεσήκωσε

τη γειτονιά στο πόδι...

Το αιτιολογικό ήταν ότι τα δέντρα ήταν άρρωστα από

ένα σκουλήκι, που τα κατάτρωγε εσωτερικά.

Η πλατεία αναπλάστηκε, βλέπετε την φωτογραφία,

με νέα μικρά δέντρα και πολύ γκαζόν. Ένα γκαζόν

που δεν φυτεύθηκε, αλλά ήρθε έτοιμο σε ρολά και

απλώθηκε σαν τάπητας! Ωραία η εικόνα της. 

Βέβαια όλο αυτό το γκαζόν προϋποθέτει μεγάλες πο-

σότητες νερού και συχνή περιποίηση από το προσω-

πικό του δήμου. 

Μέσα στην πλατεία έχει ανακαινιστεί η παιδική χαρά

που είχε με νέα όργανα και παιχνίδια.

Κάποιες άλλες πλατείες και ιδιαίτερα παιδικές χαρές

έχουν μείνει κλειστές πάνω από χρόνο περιμένοντας

το Δήμο να τις ...πιστοποιήσει.

Παράδειγμα η παιδική χαρά της πλατείας Ελευθε-

ρίας, επίσης στην συνοικία Ευρυάλη Βούλας, η οποία

παραμένει με λουκέτο χωρίς να επιτρέπει την είσοδο

στα παιδιά σχεδόν δύο χρόνια συνυπολογίζοντας και

το χρόνο της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Αυτή η παιδική χαρά συγκέντρωνε πάρα πολλά παιδιά

σε καθημερινή βάση, και σήμερα έχει γίνει χώρος συ-

νάντησης νέων τις πολύ βραδυνές ώρες...

Ακόμη, η παιδική χαρά στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου,

επί της οδού Μεταξά βρίσκεται σε κατάσταση ...απο-

σύνθεσης, συρματοπλεγμένη γύρω - γύρω· με πινα-

κίδα που απαγορεύει την είσοδο! Η χειρότερη εικόνα

για το Δήμο..
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«Ποιος φοβάται 
την Βιρτζίνια Γουλφ»

του Έντουαρντ Άλμπυ

Συνεχίζεται στο Θέατρο Μεταξουργείο, το αρι-

στούργημα του Έντουαρντ Άλμπυ «Ποιος φοβάται
την Βιρτζίνια Γουλφ», συμπληρώνοντας 100 παρα-

στάσεις,  μέχρι την Κυριακή 1η Απριλίου (Κυριακή

των Βαΐων)

Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κιμούλη, με τους

Άκι Βλουτή, Δήμητρα Χατούπη, Σαράντο Γεωγλερή,

Αντωνίνα Βλουτή.

Τα πρόσωπα για πρώτη φορά στην ιστορία του θεά-
τρου γκρεμίζουν τους κοινωνικούς φραγμούς και ο
λόγος τους γίνεται άγριος, ίσως αγοραίος, σχεδόν
χυδαίος. Και αυτός αρθρώνεται από σοβαρούς, ευυ-
πόληπτους και  ευκατάστατους πολίτες, διανοούμε-
νους ακαδημαϊκούς χρησιμοποιώντας όμως την
συνθήκη του παιχνιδιού. Ένα άγριο παιχνίδι, στο
οποίο θίγονται πολλά δίπολα...
Θέατρο Μεταξουργείο: Ακαδήμου 14, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 21 0523 4382.

«Έγκλημα στο Cafe – Noir»
Στο θέατρο Άλφα.Ιδέα, συνεχίζονται με επιτυχία Κάθε

Σάββατο στις 18:30 και Κυριακή στις 21:45, μέχρι την Κυ-

ριακή 1η Απριλίου, οι παραστάσεις της βραβευμένης και

ξεκαρδιστικής κωμωδίας του αμερικανού σεναριογράφου

και σκηνοθέτη David Landau «Έγκλημα στο Café – Noir».

Το «Έγκλημα στο Café – Noir» μετά την πρεμιέρα του το

1989 έχει παιχτεί πάνω από 100 φορές στις Ηνωμένες Πο-

λιτείες, λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από τον αμερι-

κανικό τύπο. Το έργο σατιρίζει τα κλισέ της αξέχαστης

εποχής των film-noir, και μέσα από έναν καταιγιστικό

ρυθμό πλοκής και συγκρούσεων ξεδιπλώνει ευφάνταστα

ένα τοπίο δράσης. όπου οι ήρωες κινούνται ανάμεσα στη

γοητεία και τη γελοιότητα, ανάμεσα στο όνειρο και την

πραγματικότητα φλερτάροντας διαρκώς με τον κίνδυνο

και την αμαρτία.

Ένας wannabe-ντετέκτιβ που καθρεφτίζεται στα ασπρό-

μαυρα πόστερ του θρυλικού Humphrey Bogart, ξεγλι-

στράει από τη μίζερη ζωή του ζωντανεύοντας μπροστά στα

μάτια των θεατών το alter-ego του.

Σε ένα ξεχασμένο μπαρ στην Καραϊβική ο ένας φόνος δια-
δέχεται τον άλλον, και ο Ρικ Άρτσερ επιχειρεί να λύσει το
μυστήριο. Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση στην
οποία το κοινό απολαμβάνει ζωντανά την πρωτότυπη μου-
σική του έργου και κλασσικά τραγούδια εποχής, ενώ καλεί-
ται να συμβάλει στην εξέλιξη της ιστορίας επιλέγοντας το
μυστήριο ή τον έρωτα, την αποκάλυψη ενός μυστικού ή την
αποσιώπησή του. Όλα συμβαίνουν με τη συνοδεία ενός πιά-
νου, με όπλα και «μπαμ μπαμ», solo performances, κυνη-
γητά, έρωτες και πάθη… au noir.
θέατρο Άλφα.Ιδέα: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα  

Τηλέφωνο: 21 0523 8742

Τζωρτζίνα Καλέργη

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα εικονικό ταξίδι στην ιστορία

«που έγραψαν» με τις δράσεις

τους οι γυναίκες του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης (ΑΠΘ) καταγράφεται στο

ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε

από την Τέσσα Δουλκέρη, Καθη-

γήτρια Επικοινωνίας του ΑΠΘ και

Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων

Σκηνοθετών, με πρωτοβουλία της

Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του

ΑΠΘ.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Ένα τα-

ξίδι στον χρόνο με τις γυναίκες

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης», έχει διάρκεια 57

λεπτά. Δημιουργήθηκε με αφορμή

τη συμπλήρωση 90 χρόνων από

την ίδρυση του ΑΠΘ και η επίσημη

πρώτη προβολή του πραγματοποι-

ήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017 στην

Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ Είχε

ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Φε-

στιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ

της Χαλκίδας (21-25 Νοεμβρίου

2017). 

Μέσα από το ταξίδι, που διαρκεί

έναν αιώνα, αναδεικνύονται οι

πρώτες γυναίκες πτυχιούχοι, οι

πρώτες γυναίκες Καθηγήτριες, οι

πρώτες γυναίκες που κατέλαβαν

τα «ανδρικά κάστρα» της Διοίκη-

σης, όπως η Πρυτανεία και η Κο-

σμητεία. Στο ντοκιμαντέρ, 15

γυναίκες αφηγούνται τα επιτεύγ-

ματά τους, τις επιτυχίες τους, τις

δυσκολίες και τα εμπόδια που αν-

τιμετώπισαν στην επαγγελματική

τους πορεία, αλλά και κάποιες και

στην ιδιωτική τους ζωή. 

Με την ευκαιρία του εορτασμού

της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυ-

ναίκας, το ντοκιμαντέρ θα προ-

βληθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου

2018, στον Σύνδεσμο Ελληνίδων

Επιστημόνων (ΣΕΕ), Βουλής 44Α,

ώρα 18.30. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση  με τον

Καθηγητή Φιλοσοφίας του ΑΠΘ

Σωκράτη Δεληβογιατζή, την Αν.

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου

Αθηνών Ειρήνη Χριστινάκη, την

δημοσιογράφο Λίτσα Τότσκα και

την Πρώην Γενική Διευθύντρια

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Αναστασία Σωτηριάδου, υπό τον

συντονισμό της Προέδρου του

ΣΕΕ Δρ. Εύης Μπάτρα

Στο χώρο θα υπάρχει και ΕΚΘΕΣΗ

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ,

τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν

στην  Εταιρεία Σπαστικών  Βο-

ρείου Ελλάδος.

Ώσμωση των Πολιτισμών – ο κύκλος διαλέξεων 

Η «Ώσμωση των Πολιτισμών» – ο κύκλος διαλέξεων του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – που ξεκίνησε το Φθινόπωρο 2017, κατάφερε

να κερδίσει το ενδιαφέρον μελών και φίλων και να διευρύνει το κοινό της. Oι επόμενες εκδηλώσεις

είναι:

26 / 2 / 2018: "Ώσμωση της Μέσης Ανατολής με τη Δύση", με ομιλητή τον Χρήστο Ζερεφό, Ακαδημαϊκό,

Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

29 / 3 / 2018: "Από την αποτύπωση στην ορθογραφία: Η εμπειρία της φωτογράφισης του Κέντρου Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος", με ομιλητή τον Γιώργη Γερόλυμπο,  Φωτογράφο - Αρχιτέκτονα.
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«Η μορφή του νερού»
Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει την υποψήφια ταινία για 13 Όσκαρ

«Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» και σε Α΄ προβολή, τη με-

ταγλωττισμένη περιπέτεια κινουμένων σχεδίων

«TAD: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΙΔΑ»,  έως και

την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ (The Shape of Water)

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Εγκλωβισμένη σε μια μοναχική, μονότονη ζωή, η Ελάιζα
(Σάλι Χόκινς) εργάζεται ως καθαρίστρια σε ένα μυστικό κυ-
βερνητικό εργαστήριο υψηλής ασφαλείας. Η ζωή της αλ-
λάζει δραματικά, όταν η ίδια και η συνάδελφός της, η
Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), ανακαλύπτουν μία αυστηρά
απόρρητη κυβερνητική υπόθεση: ένα αμφίβιο πλάσμα
(Νταγκ Τζόουνς), που είναι καταδικασμένο να μείνει φυλα-
κισμένο στις εγκαταστάσεις, ώσπου να αρχίσουν τα πειρά-
ματα πάνω του.
Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“Ανακαλύψτε τη Ζωή”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προσκαλεί

την  Πέμπτη 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  στην εκδήλωση με

θέμα: “Ανακαλύψτε τη Ζωή”. Ομιλητής ο Λευτέρης

Γεωργίου, τ. Ιπτάμενος της Ολυμπιακής και Διοίκηση

Eπιχειρήσεων - Απόφοιτος Deere, 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.

Paolo Cognetti

Tον συγγραφέα Paolo Cognetti [Πάολο Κονιέττι], νικητή

του Premio Strega, υποδέχεται το Μέγαρο τη Δευτέρα 26

Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ στο πλαίσιο των εκδηλώ-

σεων του Megaron Plus. Η παρουσίαση του διακεκριμένου

ιταλού πεζογράφου και κινηματογραφιστή εντάσσεται

στον κύκλο εκδηλώσεων του Megaron Plus και πραγμα-

τοποιείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστι-

τούτο, στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρουσίασης στην

Ελλάδα κορυφαίων λογοτεχνών που έχουν τιμηθεί με

αυτή τη σημαντική διάκριση. Τον φημισμένο συγγραφέα

συστήνει στο κοινό η Άννα Παπασταύρου, μεταφράστρια

στα ελληνικά του βραβευμένου μυθιστορήματός του «Τα
οχτώ βουνά» [«Le otto montagne»], το οποίο κυκλοφορεί

αυτό τον μήνα από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία προτε-

ραιότητας, τα οποία θα διανέμονται από τις 17:30.

Το Premio Strega [Βραβείο Στρέγκα] αποτελεί τη σπου-

δαιότερη λογοτεχνική διάκριση της Ιταλίας. Θεσμοθετή-

θηκε στα 1947, είναι ετήσιο και έχει απονεμηθεί σε

πεζογράφους διεθνούς ακτινοβολίας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Γλυφάδας, διορ-

γανώνει Προσκυνηματική Ἐκδρομή τό Σάββατο 3η

Μαρτίου 2018 μέ προορισμόν τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου

Δαβίδ Εὐβοίας, εἰς τήν ὁποία θά προσκυνήσουμε τόν

τάφο τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας πατρός

Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ. Κατά τήν διαδρομή θά προ-

σκυνήσουμε ἐπίσης τό Ἱερό Σκήνωμα τοῦ Ἁγίου

Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου εἰς τό Προκόπι Εύβοίας.

Ἀναχώρησις στίς 10:00 π.μ. - ἐπιστροφή σύν Θεῷ
κατά στίς 8:00 μ.μ.

Τιμή Εἰσιτηρίου ἀνά συμμετέχοντα 20 εὐρώ (χωρίς

φαγητό).

Δηλώσεις συμμετοχῆς στόν Ἰωάννη Παπαναστασίου

(Τηλ. Ἱ. Ναοῦ: 210 9680397).

Aφιέρωμα στην 
Ημέρα της Γυναίκας

Ο Σύλλογος ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ - MAGNA GRAECIA,

Gerhard Rohlfs προσκαλεί  στην εκδήλωση - Aφιέρωμα

στην Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 4 Μαρτίου στο

Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία (Λεωφ. Καραμανλή 18,

Βούλα). 

Έναρξης ώρα: 19.30

Η Εκδήλωση περιλαμβάνει:

- Ομιλία από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Μεγάλη Ελ-

λάδα - Magna Graecia και Δημοτικό Σύμβουλο Δημο-

σθένη Δόγκα με θέμα: "Γυναίκες Ηρωίδες" 
- Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την Ορχήστρα Ελληνικής

Μουσικής "Εμμέλεια" υπό την διεύθυνση του Μαέ-

στρου Ανδρέα Τσεκούρα.

- Χορευτικά δρώμενα από την χορευτική ομάδα Σάμου

"Ο Κέρκης" με χοροδιδάσκαλο την Κωνσταντίνα

Βήχου

- Τραγούδια για τη γυναίκα θα ερμηνεύσει η υψίφωνος

Ζαφειρώ Χατζηφωτίου.

Συντονίζει η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου

Αθηνών Βούλα Λαμπροπούλου.

Επίσημος Χορηγός: Οικογένεια Δ. Δόγκα.

Υποστήριξη: Οργανισμός Νηρωή 

Είσοδος Ελεύθερη.

Ημερήσια εκδρομή
στην Τροιζηνία

Ο Εξωρ. - Πολιτιστικός σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας”

οργανώνει ημερήσια εκδρομή στην Τροιζηνία με εν-

διάμεση στάση στο Λεμονοδάσος, την Κυριακή, 11

Μαρτίου στις 7:30 π.μ. - 9:30 μ.μ.

7.30 Αναχώριση απο φούρνο Στεργίου (οδό Σωκρά-

τους, Βούλα). 11.00 Αφιξη στην Τροιζηνία, προαιρε-

τικός περίπατος στο Λεμονοδάσος

13.00 Αναχώριση για Γαλατά, προαιρετική μετάβαση

στον Πόρο με βάρκες. Ελεύθερος χρόνος για ξενά-

γηση και γεύμα 

18.00 Αναχώριση για Βούλα με ενδιάμεση στάση

Κρατήσεις θέσεων. Δημ. Ζησιμόπουλος 6974017018

- Δημ. Κανακάρης  6955460828

Κώστας Καρυωτάκης

O Φεβρουάριος στη σειρά θεατρικών αναλογίων του

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι

αφιερωμένος στον Κώστα Καρυωτάκη καθώς το

2018 συμπληρώνονται 90 χρόνια από τον θάνατό του. 

Μέσα από τα ποιήματα, τα πεζά και τις επιστολές του,

οι Παραβάσεις θα επιχειρήσουν να σκιαγραφήσουν τον

Καρυωτάκη την Κυριακή 25/02, ώρα 5 μ.μ. στον Φάρο.

Είσοδος ελεύθερη.

Σε σκηνοθετική επιμέλεια της Έφης Θεοδώρου, οι ηθο-

ποιοί Νίκος Κουρής και Εύη Σαουλίδου θα αποκαλύψουν

την μελαγχολική φύση του Καρυωτάκη, μέσα από μια

δραματουργική σύνθεση που συνδέει αποσπάσματα από

όλο το φάσμα του λογοτεχνικού του έργου, ενώ ο Διο-

νύσης Μαλλούχος τους συνοδεύει στο πιάνο.

Ο Κώστας Καρυωτάκης αποτελεί έναν από τους σημαν-

τικότερους ποιητές της γενιάς του Μεσοπολέμου. Εκ-

φραστής της σύγχρονης λυρικής ποίησης και

παράλληλα κοινωνικός αν όχι βαθιά πολιτικός ποιητής,

μεταφραστής καταραμένων ποιητών, είναι ο ‘ιδανικός

αυτόχειρας’ που έδωσε τέλος στη ζωή του στα τριάντα

δύο του χρόνια καθώς οι συνεχείς μεταθέσεις σε δημό-

σιες υπηρεσίες από πόλη σε πόλη, οι συκοφαντίες και η

κλονισμένη του υγεία έριχναν βαριά σκιά πάνω στην,

ούτως ή άλλως, ευαίσθητη κράση του.

Μετά την έναρξη, η είσοδος θα είναι δυνατή μόνο σε

περίπτωση διαλείμματος.
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Κινήσεις κατοίκων ταράζουν τα νερά για τον κεντρικό

πολεοδομικό ιστό της Βούλας, που με απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου (18/12/2017), πιθανόν να με-

ταβληθεί σε χώρο γενικής κατοικίας. Αυτό σημαίνει

ότι όλες οι επιχειρήσεις που παράνομα βρίσκονται εγ-

κατεστημένες ήδη (δεν είναι όλες), θα νομιμοποι-

ηθούν, αλλά και κάποιες νέες που θα μπορούν να

εγκατασταθούν αλλοιώνοντας παντελώς το πολεο-

δομικό τοπίο της πόλης.

Βέβαια η Δημοτική Αρχή των 3Β, με εισηγητή το δή-

μαρχο Γρ. Κωνστνατέλλο, τόνισε στην εισήγησή του

ότι ο λόγος που προτείνει τη μετατροπή της περιοχής

σε γενικής κατοικίας, είναι για να τακτοποιηθούν κά-

ποιοιες επιχειρήσεις και να μην επιτρέψει να ανοί-

ξουν άλλες, βάζοντας περιορισμούς στις

επιτρεπόμενες χρήσεις που ορίζει ο Γενικός Οικοδο-

μικός Κανονισμός (ΓΟΚ) στη γενική κατοικία.

Άμεσα θιγόμενοι μ’ αυτή την εξέλιξη θα είναι οι μόνι-

μοι κάτοικοι και ιδιοκτήτες των κατοικιών της συνοι-

κίας “Πολιτεία” που έχουν αρχίσει τις κινητοποιήσεις

και τις προσφυγές προκειμένου να το σταματήσουν.

Και βέβαια, για άλλη μια φορά, σ’ αυτή τη χώρα επι-

βραβεύονται οι παράνομοι που με το “έτσι θέλω” ή με

“υποσχέσεις” άνοιξαν επιχείρηση που δεν επιτρεπό-

ταν η χρήση της, ενώ κάποιοι άλλοι και μάλιστα κά-

τοικοι του Δήμου “μετανάστευσαν” για να μην

πράξουν το ίδιο.

Δεν υπήρχε το θέμα 

στην ημερήσια διάταξη

Το “πονηρό” της υπόθεσης, όπως καταγγέλουν κάτοι-

κοι που το έμαθαν από “σπόντα”, είναι ότι στην αναγ-

γελία του θέματος, πουθενά δεν έγραφε ότι θα

συζητηθεί αλλάγή χρήσεων γης, αλλά ακόμα και στα

πρακτικά της συνεδρίασης πρέπει να το ...μυρίσεις

για να το βρείς.

Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18/12/2017

και ήταν το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Μελέτη Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου οδών

Ποσειδώνος - Βασ. Παύλου». Πουθενά δεν αναφέρει

αλλαγή χρήσεων γης, που τελικά συζητήθηκε και

αποφασίστηκε.

Αρχικά μίλησαν για την αλλαγή των ρυμοτομικών

γραμμών στο Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) 214

(τμήμα της οδού Διγενή και Ναυσικάς) που υπάρχει

ασυμφωνία απόκλισης. Με την αλλαγή του ρυμοτο-

μικού οι δύο πλάγιες όψει του Ο.Τ. 214, της Διγενή

έως Ναυσικάς και στην Αυλώνος μετακινούνται κατά

δύο μέτρα η ρυμοτομική γραμμή.

Αφού ανέλυσε ο δήμαρχος γιατί πρέπει να γίνει αυτή

η μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής, προχώρησε

σε ένα άλλο θέμα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται

στα πρακτικά «...πάμε τώρα σε ένα τρίτο ζήτημα το

οποίο έχει να κάνει με την περιβόητη διαδικασία χρή-

σεων γης». Πουθενά στον τίτλο του θέματος δεν

αναφέρεται κάτι τέτοιο.

Ξεφυλλίζοντας τα πρακτικά διαβάζουμε, ομιλώντας

ο δήμαρχος: «Υπάρχει του 1985 μία ερμηνεία για το

τί είναι καταστήματα. Στα καταστήματα, στην ερμη-

νεία αυτή έχει εμφιλοχωρήσει μία τελείως διασταλ-

τική ερμηνεία κατά πως φαινότανε στον

οποιονδήποτε ερμήνευε το συγκεκριμένο διάταγμα.

Τότε δεν υπήρχε στα καταστήματα, ο διαχωρισμός

υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικά και αυτή

τη στιγμή υπάρχουν σειρά καταστημάτων που λει-

τουργούν στο εμπορικό κέντρο της περιοχής μας, τα

οποία βασίζονται σε μία γνωμοδότηση που έχει δώσει

η Νομική Υπηρεσία του Δήμου, συγκεκριμένα ο κος

Γιατρός, η οποία από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί

οριακής διασταλτικής ερμηνείας. 

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι σήμερα οποιαδήποτε

εμπορική χρήση υπάρχει στην περιοχή του κέντρου

της Βούλας, ακόμη και τα καταστήματα τα οποία λει-

τουργούν εδώ και δεκαετίες, μπορεί να κριθούν ότι

λειτουργούν με ένα λάθος, με μία λάθος ερμηνεία το

τι είναι κατάστημα ή όχι και το χειρότερο ποιο είναι;

Ήδη μέσα σ’ αυτά υπάρχουν χρήσεις, όπως τα φρον-

τιστήρια, ή οι χώροι άθλησης ή θρησκευτικοί χώροι».  

[σ.σ. είναι διασταλτική ερμηνεία και το χαρακτηρι-

σμένο εμπορικό κέντρο έχει νόμιμα εγκατεστημένες

επιχειρήσεις, όχι όμως οι μετέπειτα που άλλαξαν τη

φυσιογνωμία (μπαράκια κλπ.)].

Συνεχίζουμε από τα πρακτικά:

Συνεπώς, δραττόμεθα της ευκαιρίας να πάμε εμείς

και να προσδιορίσουμε αυτά που βρίσκονται μέσα

στις χρήσεις του άρθρου 8 που είναι τουρισμός, ανα-

ψυχή και παραθεριστική κατοικία. Ποια απ’ αυτά με

δική μας ρύθμιση, τα οποία είναι μόνο τα υφιστάμενα,

δεν προσθέτουμε καμμία νέα χρήση, τις υφιστάμενες

οι οποίες βρίσκονται υπ’ ατμόν (σ.σ. τα παράνομα δη-

λαδή), παραδείγματος χάριν σήμερα υπάρχει ένα γυ-

μναστήριο στην περιοχή, όχι τρία, ένα. Υπάρχει αυτή

τη στιγμή διαδικασία όπου αυτό το ένα γυμναστήριο,

βρίσκεται στη διαδικασία να κλείσει από την Περι-

φέρεια, γιατί δεν προβλέπεται.

(σ.σ. να θυμίσουμε εδώ στο δήμαρχο ότι υπήρχε ένα

γυμναστήριο, πριν από το σημερινό που αναγκάστηκε

να κλείσει κάτω από συνεχείς διώξεις κάποιων αντα-

γωνιστών...).

Συνεχίζει ο δήμαρχος: Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε

εμείς είναι, στην τροποποίηση αυτή να εισηγηθούμε,

δεν ξέρουμε αν θα γίνει αποδεκτό, μπορεί να το στεί-

λουν στον κάλαθο των αχρήστων, εμάς είναι γνωμο-

δοτική η άποψή μας. Ότι στα συγκεκριμένα και μόνο

Ο.Τ. 198 - 199 - 202 - 203 - 205 - 206 - 207 208 και το

180 - 214 - 215 και στα οικόπεδα τα οποία έχουν πρό-

σωπο τη Βασ. Παύλου και μόνο, προτείνω να επιτρέ-

πονται:

― καταστήματα,  

― ξενώνες έως 20 κλινών, 

― εμπορικά καταστήματα, με εξαίρεση τις υπεραγο-

ρές και τα πολυκαταστήματα, 

― κτίρια εκπαίδευσης

― εστιατόρια

― αναψυκτήρια με εξαίρεση τα κέντρα διασκέδασης

― θρησκευτικοί χώροι

― κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, 

― γραφεία, Τράπεζες

― κοινοφελείς οργανισμοί, ΚΑΠΗ.

Συνεπώς για να κλείσω, αυτό το οποίο επιχειρούμε

είναι να προστατεύσουμε το πιο διακεκαυμένο από

πλευράς χρήσεων γης, που βρίθει από κινδύνους κομ-

μάτι, καθόσον σήμερα όλες οι αποφάσεις οι οποίες

έχουμε και θεωρούσαμε ότι μας προστατεύουν από

το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έχουν ανατραπεί

άρδην».

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βέβαια όπως

σημειώνει άλλωστε και ο δήμαρχος, είναι γνωμοδο-

τική, αλλά όταν ο ίδιος ο Δήμος προτείνει, έχει μία

βαρύτητα στην απόφαση που θα πάρουν η Περιφέ-

ρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Τί σημαίνει όμως περιοχής γενικής κατοικίας;

Γι’ αυτούς που κάνουν πλοήγηση στον ιστοχώρο τους

προτείνουμε να μπούν στο Υπουργείο Περιβάλλον-

τος να δουν τις 47 χρήσεις που προβλέπονται στη γε-

νική κατοικία http://www.opengov.gr/minenv/?p=8439

Γι’ αυτούς που δεν κάνουν χρήση του ιντερνετ, ση-

μειώνουμε ότι μέσα στο άρθρο (04-.3 γενική κατοικία)

επιτρέπονται 47 και πλέον χρήσεις από Εκπαιδευτή-

ρια, Κέντρα Ερευνας, ΚΤΕΟ, Γωνιές ανακύκλωσης,

μέχρι εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας προ-

σφύγων μέχρι 300 άτομα, Εγκαταστάσεις σταθμών

βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και, και...

Η Δημοτική Αρχή βέβαια εξαίρεσε τις περισσότερες

από τις παραπάνω δραστηριότητες, αλλά αυτό δεν

διασφαλίζεται...

Η ένσταση των κατοίκων είναι ότι κανείς δεν ενημε-

ρώθηκε γι’ αυτή την αλλαγή. Δεν έγινε καμμία ενη-

μέρωση και καμμία διαβούλευση, αν μη τι άλλο, των

κατοίκων που θίγονται.

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Την πρόταση

καταψήφισε ο Δημ. Κιούκης, ενώ παρών έδωσαν ο Λ.

Αργυρουδάκης και η Μαρία Σίνα. Ο Δημ. Δόγκας την

ψήφισε με την παρατήρηση να ισχύει μόνο από τη Ζε-

φύρου μέχρι τη Διγενή

Aννα Μπουζιάνη 

Ταράζουν τα νερά... η αλλαγή χρήσεων γης

στο κέντρο της Βούλας 
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Δεντροφύτευση 
σε Ανάβυσσο & Λαγονήσι

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Σαρωνικού οργανώνει δεντροφύτευση  στις

25 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30

πμ. στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και την ίδια μέρα

στις12:00 πμ. στον Άγιο Νικόλαο Λαγονησίου.

Ώρα έναρξης δράσης :

10:30 πμ. στον Αγιο Νικόλαο Αναβύσσου

12:00 πμ. στον Αγιο Νικόλαο Λαγονησίου

Τόπος συνάντησης για την έναρξη της δράσης στον Άγιο

Νικόλαο Αναβύσσου στην παραλία με τα αλμυρίκια.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή ερωτήματα  προς την Ακαδημία Αθηνών

για το ποιά είναι η θέση της σχετικά με το θέμα της

ονομασίας του κράτους των Σκοπίων που επανήλθε

στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, από το Γρα-

φείο Δημοσίων Σχέσεων της Ακαδημίας εκδόθηκε η

ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Ακαδημία Αθηνών παρακολουθούσα αδιαλείπτως

το εθνικής σημασίας αυτό θέμα έχει κατ’ επανάληψη

διατυπώσει δημοσία τις θέσεις της με βάση αδιάσει-

στα ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά δεδο-

μένα. Επισημαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση

οποιασδήποτε συμφωνίας για την ονομασία του

κράτους των Σκοπίων πρέπει να είναι η τροποποίηση

του Συντάγματός  του, η εγκατάλειψη των αλυτρω-

τικών διεκδικήσεων (σχολικά βιβλία, γεωγραφικοί

χάρτες, αγάλματα Μ. Αλεξάνδρου, κλπ.) και της οι-

κειοποίησης της ιστορίας, του πολιτισμού και των

συμβόλων της χώρας μας. Ο τόπος εγκατάστασης

ενός λαού – και μόνον – δεν είναι προσδιοριστικός

της ταυτότητάς του. Η παρατεινόμενη εκκρεμότητα

δεν είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών».  

Διαχείριση των παραλιών

στο Δήμο Σαρωνικού

Συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση των παραλιών

του  Δήμου Σαρωνικού, με εισηγητή το δήμαρχο,

είναι το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που θα

συνεδριάσει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις

5.30 μ.μ. ο Δήμος Σαρωνικού.

Με απόφασή του ο δήμαρχος Γε-

ώργιος Σωφρόνης, ανακαλεί την

αντιδήμαρχό του, Γεωργοπούλου

Παναγιώτα, και την απαλλάσσει

των καθηκόντων της, για λόγους

όπως σημειώνει στην απόφασή

του (υπ. αρ. 44/20/2/18) ότι: «από
της  αναλήψεως  των καθηκόντων
της  ως Αντιδήμαρχος Σαρωνικού,
ενεργεί αυτοβούλως και χωρίς να
συνεργάζεται με τον Δήμαρχο.   
Αγνοεί πλήρως τις τηλεφωνικές
κλήσεις του Δημάρχου, στην προ-
σπάθεια του για  επίλυση  θεμά-
των  της  αρμοδιότητάς  της, με
αποτέλεσμα  να  διαταράσσεται  η
συνοχή και η καλή συνεργασία με-
ταξύ των μελών της πλειοψηφού-
σας παράταξης  στην οποία ανήκει
και να δυσχεραίνεται το έργο της
Δημοτικής Αρχής».

Και παρακάτω: «Ασκεί  πλημμε-
λώς  τα  καθήκοντα  της,  καθότι
η  παρουσία της  στο  δημοτικό κα-
τάστημα  της  έδρας  του  Δήμου
Σαρωνικού  είναι  σπάνια,  παρά
τις  κρίσιμες  αρμοδιότητες που
της έχουν ανατεθεί».
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο

Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρό-

νης έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Σε μια κρίσιμη για τον τόπο μας
περίοδο, δεν έχουμε την πολυτέ-
λεια ως Διοίκηση να αφήνουμε να
περνά χαμένη ούτε μια ώρα. Οι
ανάγκες της τοπικής μας κοινω-
νίας και των συμπολιτών μας είναι
μεγάλες. Στις ανάγκες αυτές πρέ-
πει να ανταποκρινόμαστε με
επάρκεια και με πνεύμα συνεργα-
σίας, εργαζόμενοι 24 ώρες το
24ωρο, μαζί με τους εργαζόμε-
νους στο Δήμο μας». 

Τα χρέη της αντιδημάρχου (Το-

μέας οργάνωσης, διαδικασικών,

ποιοτικής λειτουργίας και αποτε-

λεσματικότητας υπηρεσιών) μέχρι

νεοτέρας θα εκτελεί ο δήμαρχος.

ONLINE η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Καλυβίων του

Δήμου Σαρωνικού

O κατάλογος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων είναι

πλέον online, και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αναζητήσει

τεκμήρια της συλλογής και να ενημερωθεί για την κατά-

σταση δανεισμού, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τη

Βιβλιοθήκη. Eίναι άλλη μία κίνηση εκσυγχρονισμού των δη-

μοτικών βιβλιοθηκών, που εφάρμοσε ο Δήμος Σαρωνικού.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει την κύρια συλλογή (έντυπο

υλικό, οπτικοακουστικό υλικό), τις ειδικές συλλογές Μα-

ρίας Μιχαήλ – Δέδε και Χρίστου Πέτρου Ν. Μεσογείτη. 

Προς το παρόν πλήρως καταλογογραφημένο είναι μέρος της

συλλογής, όπως: Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα, Φυσικές

Επιστήμες, Τέχνες, Ελληνική και Ξένη Πεζογραφία, Τοπική

Ιστορία και η ειδική συλλογή της Μαρίας Μιχαήλ – Δέδε. Το

υπόλοιπο μέρος της συλλογής (υπόλοιπες θεματικές κατηγο-

ρίες, καθώς επίσης και το Παιδικό Τμήμα) είναι μερικώς κατα-

λογογραφημένο.

Επισκεφθείτε τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης απευθείας

στη διεύθυνση http://kalivialibrary.openabekt.gr/ μέσω της

ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων Δήμου

Σαρωνικού http://www.kalivialibrary.gr/ κάνοντας κλικ στην

"Αναζήτηση", στο Section "Online Κατάλογος".

Ο δήμαρχος Σαρωνικού ανακαλεί αντιδήμαρχό του

Το EUROLEARNING  είναι Προτυπο Πι-

στοποιημενο Κεντρο Εκπαιδευσης και

Φορεας Αναπτυξης Ανθρωπινου Δυναμι-

κου, το οποίο λειτουργεί στον Δήμο Σα-

ρωνικού, με δράσεις που μπορεί ο

καθένας να επιλέξει και να ωφεληθεί.

Κάποιες απ’ αυτές είναι σε εξέλιξη και

άλλες θα ξεκινήσουν άμεσα.

1. 3η περιοδος επιμορφωσης Β1

επιπεδου Τ.Π.Ε. Το προγραμμα

απευθυνεται σε εκπαιδευτικους Πρω-

τοβαθμιας Εκπαιδευσης και ως Κεντρο

Στηριξης Επιμορφωσης, του Μητρωου

Κ.Σ.Ε, θα υλοποιηθουν εκ νεου

προγραμματα εκπαιδευτικων στις ψη-

φιακες τεχνολογιες.  

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ με τιτλο «Προετοιμασια Μι-

κροδιδασκαλίας για την Πιστοποιηση

της Εκπαιδευτικης Επαρκειας των Εκ-

παιδευτων Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π»,

(Ανεργοι – Εργαζομενοι Εκπαιδευτες

Πρωτοβαθμιας, Δευτεροβαθμιας και Τρι-

τοβαθμιας Εκπαιδευσης, Ι.Ε.Κ., κλπ)

ολων των ειδικοτητων.  

3. Eπιμορφωση Τεχνικων Ασφαλειας. Το

εξειδικευμενο σεμιναριο Β’ κατηγοριας

διαρκειας 25 ωρων ολοκληρωνεται σε

διαστημα πεντε ημερων και το

αντιστοιχο της Γ’ κατηγοριας, διαρκειας

δέκα ωρων ολοκληρωνεται σε δυο

ημερες. 

4.   ΕΦΕΤ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙ-

ΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECU-

RITY 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ. Στοχος του προτεινομενου

προγραμματος ειναι η παροχη εκπαιδευ-

σης στους καταρτιζομενους

προκειμενου να ανταποκριθουν σε βα-

σικες αναγκες και απαιτησεις των ηλι-

κιωμενων ως προς την παροχη

υπηρεσιας. Οι γνωσεις που αποκτουνται

κατα την καταρτιση εχουν ως βασικες

ενοτητες τις Πρωτες Βοηθειες, την Υγι-

εινη , την Ψυχολογια , την Νοσηλευτικη

θεωρια – δεοντολογια, την Ασφαλεια

Ασθενους, την Υγιεινη και Ασφαλεια,

τους Εργονομικους Κινδυνους, την

Εκπαιδευση στην Εργοθεραπεια του

προσωπικου φροντιδας ηλικιωμενων, τη

Θεση Ανανηψης και Τεχνικες

Αντιμετωπισης θλαστικων τραυματων.  

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.

Απευθυνεται προς καθε ενδιαφερομενο

ανεξαρτητα απο την ιδιοτητα η το γνω-

στικο υποβαθρο, με σκοπο να τον κατα-

στησουν ικανο να αναγνωριζει και να

αντιμετωπιζει απειλητικα και μη απειλη-

τικα για τη ζωη περιστατικα. Το

παραπανω εκπαιδευτικο προγραμμα πε-

ριλαμβανει την αντιμετωπιση περιστα-

τικων σε ενηλικες, παιδια και βρεφη, την

εφαρμογη Καρδιοπνευμονικης Ανα-

ζωογονησης (ΚΑΡΠΑ) 

EUROLEARNING στο Σαρωνικό

Mάθε για να γνωρίζεις
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Το θέμα της  νηστείας  στις μέρες τις  δικές μας μερικώς

ξέφυγε από το θρησκευτικό της περιεχόμενο και εξε-

τράπη προς κανόνες κυρίως  σωματικής αισθητικής.  

Βέβαια το θέμα νηστεία στο θρησκευτικό της υποκείμενο

σαν έχει  ιστορήσει ένα παλιότερο παρελθόν αποκλει-

στικά και μέσα στα  μυστικιστικά ιερατεία των Βουδιστών

και των Βραχμάνων. Σε αυτά απαραίτητη ήταν η ασκητική

προϋπόθεση  για την πρόσβαση  στη Νιρβάνα (εξάλειψη

της οδύνης) και στον Θεό ή τον Τάο, δηλαδή τη μυστη-

ριώδη δύναμη που κρατούσε τα διάφορα στοιχεία του κό-

σμου ενωμένα ερμητικά σε γρίφους των ύμνων των

Βέδες (σασκριτικά κείμενα), που συγχώνευαν ως δελφι-

κοί χρησμοί άσχετα πράγματα.   Βουδιστές και Βραχμά-

νοι στην εξέλιξη  θα μυήσουν τους Αιγύπτιους  και θα

ακολουθήσουν μαθητευόμενοι οι Εβραίοι και οι Έλληνες

στον σχετικό  στοχασμό της ασκητικής αποχής. 

Και  όσον αφορά την Αίγυπτο έχομε την πληροφορία από

τον Ηρόδοτο, ότι στη  λατρεία της θεάς Ίσιδος  η νηστεία

ήταν υποχρεωτική για το  ιερατείο, ενώ προαιρετική για

τον λαό.  

Στην  Βίβλο  πάλι,  η οποία  αναφέρεται στην πριν από

τον Χριστό εποχή, δεν βρίσκομε να γράφεται η νηστεία

σαν καθολική λαϊκή υποχρέωση  και μάλιστα να γίνεται

η  τήρησή της, σε τακτό ημερολογιακό χρόνο.

Ιερείς και πιστοί όμως  φαίνεται να νηστεύουν και να

ακολουθούν  κατά κάποιο τρόπο  σαν προετοιμασία για

εξαγνισμό και κάθαρση μια αποχή ώστε  σε μια αίσθηση

πληρότητας και ενότητας να επιτραπεί η συμμετοχή

τους στην  τελετουργία των μυσταγωγικών ή και ιστορι-

κών γεγονότων.

Τον Μωυσή επί παραδείγματι τον βλέπομε να νηστεύει,

όταν επιχειρεί να δραπετεύσει πνευματικά για   να πα-

ραλάβει από τον θεό του  τον Γιαχβέ  τις πλάκες με τις

Δέκα Εντολές. 

Ακόμη τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον έχομε να προετοι-

μάζεται και να αποκαθαίρεται για την βάφτιση του Ιησού

με  βαθειά σε αυστηρότητα νηστεία. Αλλά και τον Ιησού

σε  μεταγενέστερη χρονική συνέχεια να νηστεύει για σα-

ράντα μέρες και να προσεύχεται  προκειμένου να αντ-

λήσει δύναμη για την  μελλούμενη σταυρική  του

δοκιμασία, την  τόσο βασανιστική που του είχε επιφυλά-

ξει  η ενσάρκωση  με τη γέννησή του.   

Ερχόμαστε τώρα στα Ελευσίνια  Μυστήρια. Εδώ  έχομε

μια  γενικότερη αποχή που αφορά εκτός από την τροφική

στέρηση,  ακόμα και  την αποχή από κάθε ηδονική από-

λαυση κατά την όλη διάρκεια της μυστικής λατρείας.

Έτσι το πνεύμα απαλλαγμένο από τις όποιες επιθυμίες

της σάρκας προχωρεί, αφοσιώνεται και διαλογίζεται και

προσεγγίζει  την υπερβατικότητα του “ιερού”.  

Η νηστεία  κατά τα Ελευσίνια Μυστήρια  ήταν μια συμ-

βολική πράξη  που αλληγορικά θυμίζει την στέρηση της

τροφής  που υπέβαλε στον εαυτό της  η θεά Δήμητρα,

από τη θλίψη της σε ένδειξη για την αρπαγή της θυγα-

τέρας της Περσεφόνης στα βάθη του σκοτεινού Άδη. 

Την τήρηση της νηστείας στην Ελευσίνα,  την ήλεγχαν

οι “μυσταγωγοί”. Αυτοί παρατηρούσαν πίνοντας  τον “κυ-

κεώνα” παχύρρευστο ποτό φτιαγμένο από ανάμειξη

οίνου, μελιού τυριού με αλεσμένο  σιτάρι και κριθάρι.

Από ό,τι λιγοστά μπορούμε να εικάσομε για τα Ελευσίνια

Μυστήρια φαίνεται πως γινόταν την 20η  ημέρα του μήνα

Βοηδρομιώνος, (τέλους Σεπτεμβρίου)  και   με λατρείες

αίματος προφανώς ζώων στον βωμό από τον άρχοντα

βασιλέα που ασκούσε συνάμα και ιερατικά καθήκοντα,

με προσευχές για την  Πόλη και τους πολίτες της.  

Στην Αθήνα, στη γιορτή των “πυανεψίων” προς τιμήν του
Θησέα  όπως μαθαίνομε  και από τις “Θεσμοφοριάζου-
σες” γυναίκες του Αριστοφάνη,  υπήρχαν ημέρες καθιε-
ρωμένης νηστείας. Κατ’ αυτές εκτός από την τροφική
αποχή, οι γυναίκες απείχαν  και από κάθε γενετήσια συ-
νεύρεση ή και απλή επαφή. Ακόμη δε σε ένδειξη πέν-
θους ξαπλωμένες στο χώμα,  πασπάλιζαν με στάχτη τα
μαλλιά τους σε  μια  ‘’εν εκστάσει” αποχαυνωτική χαλά-
ρωση.

Στη Σπάρτη η νηστεία του πολεμιστή  ξέφευγε από το

θρησκευτικό της περιεχόμενο.  Σκοπό είχε την σκληρα-

γώγηση του υπερασπιστή της πατρίδος, ώστε σε δεδο-

μένη στιγμή έκτακτης επιταγής ετοιμοπόλεμος να

αντέξει στο “ταν η επί τας” της Σπάρτης.  Από τη Σπάρτη

η νηστεία σαν πολεμική αρετή, πέρασε  μετέπειτα και

στις λεγεώνες της Ρώμης.

Η νηστεία  στον θρησκευτικό τύπο που τηρείται σήμερα

διαμορφώθηκε στα τέλη  και κοντά στην εκπνοή του

10ου  μ.Χ. αιώνα.

Πρωτύτερα όμως η νηστεία και δη στην κοινοβιακή ζωή

αλλά και στις των πρώτων χριστιανικών χρόνων, εστια-

ζόταν στον επιλεκτικό περιορισμό της τροφής.  Στο  ένα

γεύμα την ημέρα και αυτό  κατά την 3η  απογευματινή

ώρα, που ήταν  νερό και ξηρά τροφή χωρίς λάδι.  

Σάββατο και Κυριακή ο πιστός ευτυχούσε να απολαμβά-

νει λίγο λάδι στο φαγητό του  και με κάποια αρτύματα

πλην λιγοστά. 

Στον 2ο αιώνα η ξηροφαγική νηστεία περιορίζεται στην

Τετάρτη  και Παρασκευή,   αργότερα δε στο  θρησκευτικό

σκηνικό εγγράφονται  οι νηστείες σε εποχιακό πρό-

γραμμα,   δηλαδή οι τρεις πρώτες μέρες κάθε εποχής κα-

θιερώνονται σε ημέρες νηστείας, ως  δε  και  η παραμονή

κάθε μεγάλης γιορτής.  

Με αυτή την εικόνα νηστειών  φτάνομε στο 325 μ.Χ. 

Η Ρώμη  έχει πλέον σαν επίσημη θρησκεία τον χριστια-

νισμό  ο οποίος ταλανίζεται διασπαστικά από τις συνε-

χείς αιρέσεις του, οι οποίες επιφέρουν ανάλογα

προβλήματα και στην αυτοκρατορία. 

Ο Κωνσταντίνος στα συν του σαν  στρατιωτικός, αλλά

και τώρα  πολιτικός  ηγέτης  αγωνίζεται για την συνοχή

του  ρωμαϊκού λαού  του,  και διαβλέπει τον κίνδυνο  που

έρχεται στο κράτος από τις αιρέσεις της νέας θρησκείας.

Και για να κλείσει το πρόβλημα προκαλεί  την  σύγκληση

της  Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, προεδρεύει κατ’ ου-

σίαν και πράξη κατ΄  αυτή και επιβάλλει δια των χειρών

των Συνοδικών  την θέσπιση των πρώτων δογματικών κα-

νόνων της χριστιανικής θρησκείας. Και από τούδε και

στο εξής ο παραβάτης  θα διώκεται ως εχθρός όχι μόνο

της επίσημης θρησκείας άλλα και του κράτους.

Τότε  μάλιστα είναι που για πρώτη φορά θεσπίζεται και

η  προ του Πάσχα τεσσαρακονθήμερη νηστεία με το

όνομα “Τεσσαρακοστή” ή οποία απλουστεύτηκε  λεκτικά

σε “Σαρακοστή”, και   συμβολίζει δε τις σαράντα ημέρες

νηστείας του Χριστού στην έρημο. 

Αρκετά αργότερα,  στις 40 μερες πρσετέθη και άλλη μία

εβδομάδα και οι  ημέρες νηστείας,  οι προ του Πάσχα,

έγιναν  σε αριθμό  49  και  σε εβδομάδες επτά.               

Και πάλι αργότερα στην πορεία  άλλοι αρχιερείς  συνήλ-

θαν και αποφάσισαν  προ των Χριστουγέννων μια  νη-

στεία  σαράντα ημερών αλλά και  μια  δεκαπενθήμερη

τον Αύγουστο για την γιορτή της Κοίμησης της Θεοτό-

κου. 

Αλλά ακόμα αθροιστικά εντάχθηκε και η  νηστεία των

Αγίων Αποστόλων που γιορτάζονται την 30η Ιουνίου.

Αυτή όμως η νηστευτική περίοδος δεν έχει σταθερότητα

σε  αριθμό ημερών, αφού βρίσκεται σε ημερολογιακή συ-

νάρτηση με την ημέρα του Πάσχα. Και πιο συγκεκριμένα

η νηστεία  των Αγίων Αποστόλων  αρχίζει την επομένη

της Κυριακής των Αγίων Πάντων που είναι και  η πρώτη

Κυριακή μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής και τελει-

ώνει την παραμονή  της γιορτής των Αγίων Πέτρου και

Παύλου. Επειδή όμως η γιορτή του Πάσχα αλλάζει ημέρα

χρόνο με τον χρόνο, δηλαδή είναι κινητή,  και επομένως

λόγω συνάρτησης  και η γιορτή των Αγίων Πάντων  γί-

νεται και αυτή  κινητή με επίπτωση άμεση στον αριθμό

ημερών της νηστείας των αγίων Αποστόλων.

Και σε παράδειγμα είχαμε για το έτος 2000  τρεις ημέρες

νηστείας για τους Αγίους Αποστόλους, για το 2001, δε-

καοκτώ,  για το 2002 καμία γιατί η ημέρα των Αγίων Πάν-

των συνέπεσε  με την γιορτή των Αγίων Αποστόλων,

αλλά  πάλι για  το 2008 οκτώ  ημέρες νηστείας. Τώρα  αν

προστεθούν  όλες οι ημέρες νηστείας διαρκείας μαζί και

οι Τετάρτες και Παρασκευές  για ολόκληρο το χρόνο,

grosso modo  φτάνουν στον συνολικό αριθμό 170 με 175.

Αν τώρα συνυπολογίσομε   αφαιρετικά την μια εβδομάδα

των Απόκρεω, την εβδομάδα της Διακαινησίμου και της

Πεντηκοστής που δεν νηστεύεται η Τετάρτη και και η Πα-

ρασκευή,.. αλλά σταματώ εδώ.

Αφού  η λύση σε αυτή την πολυπλοκότητα για τον πιστό

πολύ σωστά και σοφά δίνεται από τον πολύ μεγάλο  πα-

τέρα της εκκλησίας, τον Άγιο  Βασίλειο  με την ρήση του:

«αληθής νηστεία,  (είναι) η του κακού αλλοτρίωσις, εγ-
κράτεια γλώσσης θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, κα-
ταλαλιάς, ψεύδους, επιορκίας. Η τούτων ένδεια, νηστεία
εστίν αληθής…».  

Βοηθήματα

1) Εγκυκλ Λεξικό Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα

2) Εύη Βουτσινά: ‘’Η αρχαιότερη νηστεία της Ορθοδοξίας”
3) Karen  Armstrong: “Η Βίβλος”, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα 

4) Δ. Κυρτάτας: “Ιερείς και Προφήτες”, Εκδ Καρδαμίτσα 

5) Ν. Μπουγάτσου, Διον. Μπατιστάτου: “Παλλαδίου Λαυ-
σαϊκή Ιστορία”.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Η νηστεία στον 

ιστορικό της χρόνο
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Για πολλές χιλιετίες, η Κρήτη αποτελούσε την πολιτισμική

μητρόπολη της περιοχής, που ξαπλωνόταν από την Σικελία,

την ηπειρωτική Ελλάδα, όλο το Αιγαίο και τη Μ. Ασία μέχρι

τα συροπαλαιστινιακά παράλια και ήταν το κέντρο του πρώ-

του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού, ο οποίος ονο-

μάστηκε  Μινωϊκός, από το όνομα του βασιλιά της  Μίνωα,

του γιου της Ευρώπης, η οποία καταγόταν από τη βασιλική

οικογένεια του Άργους (Ίναχος-Ιώ-Έπαφος-Αγήνορας-Ευ-

ρώπη)  και οι δεσμοί της με το Αιγαίο πέλαγος,  σχημάτιζαν

ενιαίο πολιτισμό, με  κοινή «Αιγαιακή γραφή»! 

Η έκρηξη όμως, του ηφαιστείου της Σαντορίνης, κατέστρεψε

όλα τα μεγάλα μινωϊκά κέντρα, εκτός από ένα μέρος των

ανακτόρων της Κνωσού, το οποίο αποτελεί ζωντανή μαρτυ-

ρία της πραγματικότητας, την οποία κάποιοι ονομαζόμενοι

«ιστορικοί» την αποκαλούσαν παραμύθι και σήμερα συνεχί-

ζουν να ταυτίζουν το «μύθο» με το  «παραμύθι»  και να αλ-

λοιώνουν τις χρονολογίες, συρρικνώνοντας την διάρκεια της

ελληνικής επικράτειας και διαστρεβλώνοντας  την ελληνική

ιστορίας!!!

Το 1908 ο Ιταλός Λουϊτζι Περνιέ ανακάλυψε, σε ένα μικρό

διαμέρισμα των  παλαιών ανακτόρων της Φαιστού, μαζί με

μια πινακίδα της Γραμμικής γραφής Α, ένα δίσκο από ψημένο

πηλό, που έφερε και στις δύο όψεις του,  κοχλιωτή ιερογλυ-

φική γραφή, με έκτυπο τρόπο,  δηλαδή τυπωμένο και όχι

χαραγμένο, βάζοντας τις βάσεις για την μετέπειτα τυπο-

γραφία!!!

Ο δίσκος είναι γνωστός σαν «Δίσκος της Φαιστού» και έχει

διάμετρο 16 εκ.,  πάχος 1,27 εκ. και περιέχει 44 διαφορετι-

κούς ιερογλυφικούς χαρακτήρες, από αυτούς που χρησιμο-

ποιούσαν στην Κρήτη από την παλαιοανακτορική εποχή! 

Στη μια πλευρά του δίσκου, υπάρχουν 119 στοιχεία και στην

άλλη 122, σύνολο 241 στοιχεία, που είναι γραμμένα σε σπει-

ροειδή διάταξη, ακολουθώντας μια χαραγμένη κοχλιωτή

γραμμή, από την περιφέρεια προς το κέντρο!

Κάθετες γραμμές χωρίζουν σε μικρές ομάδες τα σύμβολα,

οι οποίες περιέχουν από δύο έως επτά σύμβολα και στη μια

πλευρά είναι 31 και στην άλλη 30!   Τα σύμβολα παριστάνουν

διάφορα σχήματα, όπως  παιδάκια, φύλλα, δόρατα, κουρε-

μένα κεφάλια νέων ανδρών, όπως τα κούρευαν οι Κουρήτες,

αφήνοντας μια χαίτη από κοντά μαλλιά στη κορυφή του κε-

φαλιού και οι αρχαιολόγοι απέδωσαν τα κεφάλια αυτά στους

Φιλισταίους (Pulesata), δηλαδή στους Παλαιστίνιους, οι

οποίοι είναι ελληνικής Κρητικής καταγωγής, όπως διαβεβαί-

ωνε και ο αρχηγός τους ο  Αραφάτ!

Υπάρχουν δύο λόγοι, που οι Κουρήτες της Κρήτης πήραν

αυτό το όνομα. Πρώτον από τον τρόπο κοπής των μαλλιών

τους (= κουρά) και δεύτερον, από την λέξη Κούρος, που ση-

μαίνει «νέος» και φυσικά τους μιμήθηκαν πολλοί λαοί στο

κούρεμά τους, ακόμα και μέχρι σήμερα!!!

Κουρήτες υπήρχαν σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όπως στην

Αιτωλία, στην Εύβοια, που μάχονταν στο Ληλάντιο πεδίο και

στη Θράκη, αλλά και αυτοί που μεγάλωσαν στην Κρήτη τον

Δία, δηλαδή  οι πεντάδυμοι  Ιδαίοι Δάκτυλοι, που ονομάζον-

ταν: Ηρακλής, Παιωναίος, Επιμίδης, Ιάσιος και Ίδας, ήταν

Κουρήτες και φύτρωσαν από τη Γη, δηλαδή ήταν γηγενείς,

ενώ  οι  Κορύβαντες ήταν οι Κουρήτες της Φρυγίας, γεννη-

μένοι από τους Κάβειρους και μαζί με τους  Τελχίνες που

ήταν άγγελοι και μεγάλωσαν τον Ποσειδώνα, αποτελούσαν

μια  μεγάλη ελληνική οικογένεια!!! 

Τα πρόβατα των Κουρητών, πήραν  το όνομά τους και ονο-

μάστηκαν «κουράδια», όνομα  που μέχρι σήμερα χρησιμο-

ποιούν οι Κρητικοί  και έτσι αποδεικνύεται ακόμα μια φορά

η συνέχεια της ζωντανής ελληνική γλώσσας, που έχει από-

λυτη συνοχή, ατέρμονα ροή και είναι η  πρώτη ανθρώπινη

γλώσσα πού γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο!!!

Η χρονολόγηση του δίσκου είναι συμβατική και όχι πραγμα-

τική, και αποδίδεται γύρω στο 1700 π.Χ.!!

Αν υπολογίσουμε ότι ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα έγινε

γύρω στα 10.000 π.Χ., και ο γιός του,  ο Έλληνας γέννησε

τον Δώρο και αυτός τον Τέκταμο, του οποίου γιος ήταν ο

Αστέριος ή Αστερίων, που έγινε βασιλιάς της Κρήτης και

νυμφεύτηκε την Ευρώπη, δίνοντας το θρόνο του στο γιο της,

το Μίνωα, καταλαβαίνουμε περίπου την πραγματική χρονο-

λογία!!!

Πάρα πολλές προσπάθειες έγιναν από διάφορους ειδικούς

επιστήμονες για να αναγνωστεί ο δίσκος της Φαιστού και

κάθε φορά υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις!

Ο Ουαλός καθηγητής γλωσσολόγος, Γκάρεθ  Όουενς, που

μιλάει θαυμάσια την ελληνική γλώσσα, επί 30 συνεχή χρό-

νια, κατοικεί στην Κρήτη και  τα τελευταία 10 χρόνια προ-

σπαθεί να αποκωδικοποιήσει την γραφή του δίσκου, πριν

λίγες ημέρες,  αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της επίμονης

προσπάθειάς του και ισχυρίστηκε ότι το κείμενο του δίσκου

δοξολογεί μια εγκυμονούσα θεότητα, σπουδαία και λάμ-

πουσα!

Έξι σημεία της γραφής αναφέρονται στο φως,  έξι στη δύση

του φωτός, τρία σε μια έγκυο θεότητα και άλλα δέκα είναι

επίθετα της ίδιας θεότητας,  που άλλοτε ονομάζεται Πασι-

φάη, όπως λεγόταν η σύζυγος του Μίνωα, άλλοτε Αστάρτη

ή Αλφαία, ή Αφροδίτη!!

Το όνομα της Φαιστού σημαίνει «φως» και εθεωρείτο η πόλη

του φωτός, κατά την μινωική περίοδο και η θεότητα πρέπει

να έχει ισάξια φωτεινότητα, του πιο λαμπρού αστεριού, που

είναι δίπλα στη Γη και λέγεται σήμερα Αυγερινός, ενώ οι

πρόγονοι των Ελλήνων,  του είχαν δώσει το όνομα της ωραι-

ότερης και αρμονικότερης θεάς, που συμβόλιζε την χαρά,

τον έρωτα και την αναπαραγωγή και το έλεγαν Αφροδίτη!!! 

Επειδή η Αφροδίτη ήταν ο αστέρας που έφερνε το φώς ονο-

μαζόταν  Εωσφόρος, αλλά  με την αλλοίωση των σοφών ελ-

ληνικών εννοιών, όταν η Ελλάδα έχασε την ελευθερία της,

η λέξη Εωσφόρος συμβόλιζε το πνεύμα του κακού, δηλαδή

τον άγνωστο στους Έλληνες «Σατανά»!!

Ο εορτασμός της Αφροδίτης ήταν η εορτή της φανέρωσης

του «ΦΩΤΟΣ», δηλαδή του ίδιου του Θεού και συμβόλιζε τα

ιερά Θεοφάνεια!!!   

Το περιεχόμενο του δίσκου αποτελεί μια προσευχή προς την

μεγάλη και αγνή μητέρα Θεά, όπως φωτίσει και βοηθήσει

στην επίλυση των προβλημάτων των ανθρώπων!!!

Στην Κνωσό, στο βουνό Γιούχτα, δίπλα στις  Αρχάνες και στο

σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου, βρέθηκαν και άλλες μινωικές

θρησκευτικές συλλαβικές επιγραφές, όμοιες με αυτές,  που

είναι γραμμένες στο δίσκο της Φαιστού!!

Οι θρησκευτικές αυτές επιγραφές εντοπίστηκαν μαζί με τά-

ματα και επομένως είναι αλληλένδετες με την θρησκεία και

την υγεία, καθόσον οι Έλληνες εκείνων των παλαιών επο-

χών έταζαν στο Θεό να φανερώσει την ίαση ενός μέλους

του σώματος τους,  που έπασχε και όταν γινόταν καλά πή-

γαιναν ένα αντίγραφο του ανθρωπίνου μέλους, σε μικρογρα-

φία και κατασκευασμένο από διάφορα υλικά, όπως μάρμαρο,

πηλό, ασήμι, χρυσό και το αφιέρωναν στο ναό, ευγνωμο-

νούντες την Υπέρτατη Θεία δύναμη!!!

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που ανέφερε ο δρ. Όουενς, είναι

ότι οι στίχοι του δίσκου είναι  γραμμένοι με ομοιοκαταληξία,

σαν ποίημα ή κάτι σαν τις σημερινές κρητικές μαντινάδες,

γιατί το DNA των ανθρώπων, παραμένει αμετάβλητο στην

ατέρμονη ροή του χρόνου, αν δεν μεσολαβήσουν παράγον-

τες, που θα το μεταλλάξουν ή θα το αλλοιώσουν και σύμ-

φωνα με επιστημονικές αναλύσεις στα πανεπιστήμια της

Πάντοβα, το ελληνικό DNA, παρουσιάζει κάποια απειροελά-

χιστη ξένη προσθήκη, η οποία ανέρχεται στο ποσοστό του

0,05%, δηλαδή είναι καθαρότατο και δυστυχώς δεν ζει ο Γιά-

κομπ Φίλιπ Φαλμεράυερ, ο Αυστριακός «ιστορικός»  και γνω-

στός για τις θεωρίες του, σχετικά με τη φυλετική καταγωγή

των Ελλήνων, που ισχυριζόταν ότι οι σημερινοί Έλληνες

προέρχονται από Σλάβους και Αλβανούς, απλώς είναι ελλη-

νόφωνες, αλλά μη Έλληνες στο γένος, όμως το DNA και  ο

δίσκος της Φαιστού τον διαψεύδει!!!     

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Πλειστηριασμοί!!!

Δεν κάνετε πλειστηριασμούς, δεν έχει δόση! Αυτή

περίπου ήταν η απάντηση του Eurogroup στον Τσα-

καλώτο, που περίμενε να πάρει τη δόση των 5,7 δις

€, αλλά αναμένει στο ακουστικό του μέχρι νεοτέ-

ρας... Είδατε πως βιάζονται τα κοράκια να αρπάξουν

την περιουσία των Ελλήνων;;;

Είναι βλέπεις προαπαιτούμενο, οι ηλεκτρονικοί πλει-

στηριασμοί,  για να πάρεις τη δόση σου... Να σε “ταΐ-

ζουν” δάνεια που δεν μπορείς να αποπληρώσεις, και

να σου παίρνουν ότι έχεις και δεν έχεις για την πάρτη

τους.

Novartis!
Αυτές τις εβδομάδες δεν έχουμε σταματήσει να

ακούμε για το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εται-

ρείας Novartis, για τα φάρμακα που πληρώνουμε

εμείς οι πολίτες και το ασφαλιστικό μας σύστημα

πέντε και δέκα φορές πιο πάνω απ’ ότι σε άλλες

χώρες, για πολιτικούς “διεφθαρμένους”, για γιατρούς

“πιασμένους” και τόσα άλλα.

Και να σκεφθείτε ότι δίναμε και την τιμή κατά μέσο

όρo, όπως ακούστηκε από τα έδρανα της Βουλής,

αφού  εμφανιζόμαστε ως χώρα αναφοράς που συμ-

μετέχει στη διαμόρφωση του μέσου όρου τιμών για

πολλές άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, τις τιμές καθό-

ριζε το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με το

Υπουργείο Υγείας. Και έτσι άρχιζε το πάρτι των δε-

κάδων δις ευρώ σε βάρος του ελληνικού λαού, των

φορολογουμένων και του δημοσίου, με δαπάνη δι-

πλάσια του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. 

Βέβαια δεν ακούσαμε τίποτα - για την Ελλάδα - ενώ

πολλές άλλες χώρες έχουν προσφύγει κατά της No-

vartis και ζητάνε εκατομμύρια αποζημιώσεις!

Όσο για το επίπεδο της Βουλής: θλιβερό και άθλιο!

Ωστόσο κανείς δεν αναφέρθηκε στην τραγωδία των πο-

λιτών που δεν μπόρεσαν να αγοράσουν αυτά τα πανά-

κριβα φάρμακα και έφυγαν από τη ζωή, πρόωρα...

Ο δίσκος της Φαιστού μίλησε!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Πόσο αθώα είναι τα κουίζ του Facebook;

Οι περισσότεροι από εμάς θα τα έχουμε συ-

ναντήσει στο ίντερνετ. Άλλοι τα προσπερ-

νάνε και άλλοι μπαίνουν στο “τρυπάκι” να

απαντήσουν και εκεί αρχίζει το ...πρόβλημα.

Οι περισσότερες ύποπτες σελίδες καλούν

τους χρήστες να πάρουν μέρος σε ένα

τεστ, να κάνουν like σε φωτογραφίες με γα-

τάκια, μωρά ή τοπία, να παρακολουθήσουν

αστεία ή αισθησιακά βίντεο. Όταν η σελίδα

αποκτήσει πολλούς fans και τα posts με-

τρούν πολυάριθμα likes και shares μπαίνει

σε εφαρμογή του σχέδιο Β. Οι δημοσιεύ-

σεις αλλάζουν προσανατολισμό και συχνά

οδηγούν σε τρία sites που κρύβουν πολύ

σοβαρότερες απειλές από την υποκλοπή

του email σας.

Ας κάνουμε μία υπόθεση: Αγνωστoς αρχίζει

τις ερωτήσεις. 

- «Μόλις τελειώσετε τις απαντήσεις, σας
βγάζω τσακ μπαμ τα αποτελέσματα. Α, τα
στέλνω και στους φίλους σας». 
- «Στους φίλους μου;» 
- «Ναι σε όλους· παλιούς και νέους. Και
τους συναδέλφους σας, σε μια θεία σας
στην Αυστραλία, σ’ έναν παλιό συμμαθητή
σας, στον πρώην σας, σε έναν καθηγητή
σας απ’ το Πανεπιστήμιο, τη γειτόνισσα από
τον τρίτο…» 

- «Μα τι λέτε; Γιατί όλοι αυτοί να μάθουν τα
αποτελέσματα ενός γελοίου τεστ;» 
- «Γιατί όχι; Μπορεί να θέλουν να το κάνουν
κι εκείνοι» 
- «Εντάξει, ο.κ. θα το κάνω».

Ο άγνωστoς συνεχίζει: 

- «Α, και κάτι ακόμη. Θα χρειαστώ κάποια
στοιχεία σας. Όχι τίποτα σημαντικό. Ονο-
ματεπώνυμό, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοι-
κίας, email, τα ονόματα και τις
διευθύνσεις…». 
- «Μα τι θα τα κάνετε όλα αυτά;» 
- «Τίποτα, για το τυπικό». 
- «Εντάξει τότε». 
- «Α, και κάτι τελευταίο. Θα χρειαστώ με-
ρικά στοιχεία για σας: τα αγαπημένα σας
τραγούδια, ποιες σειρές βλέπετε, τα εστια-
τόρια που σας αρέσουν, πού ψωνίζετε…». 
- «Ε, αλίμονο, τώρα που γνωριστήκαμε»! 
- «Καλέ ναι, μια που γνωριστήκαμε, να
ήθελα να ρίξω και μια ματιά στις φωτογρα-
φίες σας». 
- «Μια ματιά;» 
- «Όχι ότι με ενδιαφέρουν. Αλλά υπόσχομαι
να μείνουν μεταξύ μας». 
- «Μα στο άλμπουμ έχω φωτογραφίες μου

με μαγιό, φωτογραφίες από το γάμο μου,
του συζύγου, των παιδιών μου». 
- «Καλά τώρα, δεν με εμπιστεύεστε;» 
- «Συγγνώμη...». 
- «Αν έχετε και βίντεο, ευπρόσδεκτα». 
- «Πώς δεν το σκέφτηκα; Ορίστε».
- «Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην προηγούμενη
ζωή σας ήσασταν πρόβατο».

Υπόθεση κάνουμε γιατί αλλίμονο αν δίναμε

σε έναν άγνωστο όλα αυτά τα στοιχεία και

προσωπικά δεδομένα για να μας πει τι ήμα-

σταν στην προηγούμενη ζωή μας. Ή πώς θα

μοιάζαμε αν ήμασταν εκατομμυριούχος. Ή

ποιες λέξεις χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Ή

ποιο μαγιό μας πάει. Ή ποιος πολύτιμος

λίθος είμαστε. Αλλά, μήπως δεν είναι υπο-

θετικό σενάριο;

Πόσο αθώα είναι τα κουίζ του Facebook;

Καθόλου. Τα κουίζ και τα τεστ που διακι-

νούνται μέσω Facebook μόνο αθώα δεν

είναι. Βέβαια, δεν είναι όλα ύποπτα, αλλά

το γεγονός ότι τα επίφοβα «καμουφλάρον-

ται» ανάμεσα στα άλλα, γίνονται ακόμη πιο

επικίνδυνα.  Η συμμετοχή του χρήστη σε

ένα φαινομενικά απλό κουίζ και η συνακό-

λουθη αποδοχή των όρων χρήσης, ανοίγει

διάπλατα την πόρτα του θησαυροφυλακίου

των πολύτιμων data σε όλους τους επίδο-

ξους ιντερνετικούς απατεώνες.

Στην ετήσια έρευνα της Cisco  αναφέρεται

ότι οι απάτες μέσω Facebook έχουν ανέλθει

στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των

διαδικτυακών μικροεγκλημάτων. Μόνο κατά

τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς κατα-

γράφηκαν περισσότερες από 33 εκατ. κα-

κόβουλες επιθέσεις μέσω Facebook, ενώ

τα πρώτα στοιχεία για το 2016 δείχνουν έν-

τονα αυξητικές τάσεις.

Το Facebook είναι ένας πραγματικός παρά-

δεισος για τους hackers και τους scammers.

Οι 1,5+ δισ. χρήστες του μέσου, μεγάλο πο-

σοστό εκ των οποίων είναι άπειροι και ελά-

χιστα εξοικειωμένοι με την πληροφορική,

φαντάζουν για πολλούς ιδανικοί στόχοι.

Αλλά ακόμη και οι περισσότερο εξοικειωμέ-

νοι και «γνώστες» μπορούν εύκολα να πέ-

σουν θύματα εξαπάτησης ή υποκλοπής

προσωπικών δεδομένων. Οι μέθοδοι και τα

εργαλεία είναι αμέτρητα και μεταλλάσσον-

ται διαρκώς ώστε να προσαρμόζονται στα

μέτρα προστασίας: ιοί, «σκουλήκια», δού-

ρειοι ίπποι, ransomware, spyware και πολλά

ακόμη επικίνδυνα και ανησυχητικά.

Στην έρευνα της Cisco τονίζεται ότι για την

έκθεση των δεδομένων των χρηστών δεν

ευθύνονται τα ίδια τα sites, αλλά οι συνερ-

γαζόμενες εταιρείες. Άλλωστε το Face-

book, το Twitter, το Google και οι άλλες

δημοφιλείς πλατφόρμες έχουν κρυπτογρα-

φήσει σε μεγάλο ποσοστό τις σελίδες τους.

Το πρόβλημα ανακύπτει από τις διαφημίσεις

ή τις σελίδες των συνεργαζόμενων εται-

ρειών, που επιχειρούν να υποκλέψουν δε-

δομένα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες

πρακτικές της «κοινωνικής μηχανικής».  

Η πρώτη είναι η υποκλοπή στοιχείων καρ-

τών και τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και

στοιχείων σύνδεσης σε web και mobile

banking. Μια ημερομηνία γέννησης για πα-

ράδειγμα που θα σας αποσπάσουν μέσω

Facebook, ενδέχεται να χρησιμεύσει σε κά-

ποιον για να σπάσει τον κωδικό σας στο e-

banking (και κάπου εδώ να υπενθυμίσουμε

ότι η χρήση ημερομηνιών και χρονολογιών

ως passwords, θεωρείται εγκληματική αμέ-

λεια). 

Τα κουίζ, τα παιχνίδια και οι έρευνες απο-

τελούν ιδανικό πεδίο υποκλοπής στοιχείων,

αφού στις περισσότερες περιπτώσεις οι

χρήστες εν γνώσει τους μοιράζονται δεδο-

μένα και στοιχεία.  

«Ένας βασικός κανόνας είναι ότι πρέπει να
αποφεύγετε οποιοδήποτε τεστ ή εφαρμογή
υπόσχεται να σας δώσει δωρεάν κάτι για το
οποίο θα έπρεπε να πληρώσετε» λέει η

Michelle Corey, CEO της BBB. Αν για παρά-

δειγμα απαντήσετε σε ένα κουίζ που ζητάει

την πρωτεύουσα της Γαλλίας, μην περιμέ-

νετε ότι θα κερδίσετε μια Πόρσε. Υπάρχει

μάλιστα ένα τεστ (κατά σατανική σύμ-

πτωση, τεστ ευφυίας) το οποίο ζητά τη συμ-

πλήρωση του κινητού τηλεφώνου του

χρήστη, προκειμένου να του στείλει τα απο-

τελέσματα του IQ test. 

Αν κάνετε το λάθος να συμπληρώσετε τον

αριθμό, σύντομα θα αρχίσετε να δέχεστε

κλήσεις και μηνύματα, τα οποία είτε σας

οδηγούν σε κακόβουλους προορισμούς είτε

σας χρεώνουν υπέρογκα ποσά για διεθνείς

κλήσεις.

Γι’ αυτό προσέχουμε ιδιαίτερα, και μάλιστα

άνθρωποι που μπήκαν στην τεχνολογία σε

μεγάλη ηλικία, που είναι πιο εύκολα θύ-

ματα.

www.safer-internet.gr

Προσοχή στα “αθώα” κουίζ του Facebook!

Οι Σκοπιανοί γνωρίζουν την ιστορία τους. Εμείς;;;
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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 . . .
Ο «πληροφοριοδότης Β'», πρώην στέλεχος της Novartis,

ο οποίος κατέθεσε στο FBI και μίλησε για τις εμπειρίες,

που όπως υποστηρίζει είχε, σχετικά με τις δράσεις της

εταιρείας,  αποκαλύπτει για την εμπλοκή πολιτικών προ-

σώπων - τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να

κάνει το «μεγάλο βήμα».

«ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ»
Φεβρουάριος 2018

«Περνάγαμε ωραία, /  μ’ εκείνη την παρέα
ταξίδια με γιατρούς, καθηγητές.
Λαδώναμε τους πάντες  /   μας άδειαζαν τις τσάντες 
ΜΜΕ, υπουργοί και βουλευτές.
Ουσίες, λεφτά και οινοπνεύματα
τις μίζες δεν χορταίνανε  /  τσέπωναν και τα κέρματα.
Τα χρόνια τα μοιραία  /  τα φάγανε παρέα
σύμβουλοι, πολιτικοί, καθηγητές.
Κι αφού ακόμα ζούμε  /  σαν μάρτυρες θα πούμε
όλη την αλήθεια στις αρχές

Κάπως έτσι, παραφράζοντας τους στίχους του γνωστού

λαϊκού τραγουδιού των Λαζόπουλου – Δανίκα, συνοψίζεται

το αφήγημα της καριέρας μου στη Novartis. Και περνάγαμε

πραγματικά ωραία, στην υγειά των κορόιδων, που δεν ήταν

άλλοι από τους παππούδες, τους γονείς και τα παιδιά μας.

Μου πήρε επτά περίπου χρόνια να καταλάβω ότι ανήκα σε

μια μοναδική κατηγορία Ελλήνων. Σε εκείνους που, τινά-

ζοντας τα ασφαλιστικά ταμεία στον αέρα, περισσότερο

ακόμη και από το PSI, καταφέραμε να ληστέψουμε τρεις

ολόκληρες γενιές. Και το κάναμε με τόσο ζήλο και τόσο

συνειδητά, που η κανονικότητα μάς έφερνε αναγούλα και

την ξορκίζαμε σα να ήταν ο χειρότερος εφιάλτης μας.

Αρνούμασταν να πιστέψουμε ότι υπήρχε ζωή χωρίς μισθά-

ρες, μπόνους, εταιρικά αυτοκίνητα, τζάμπα ιδιωτικές ασφά-

λειες, ταξίδια, γκόμενες και διασκέδαση. Και όλα αυτά, με

τα πελατάκια μας, γιατρούς, καθηγητές, πολιτικούς, και άλ-

λους αξιωματούχους, να μας βαράνε παλαμάκια, τις μέρες

στα συνέδρια και τις νύχτες στα κλαμπ και τα μπουζουκτσί-

δικα. Μέχρι που ήρθε το 2011 και εμφανίστηκαν οι ... καθα-

ρίστριες.

Θυμάμαι ακόμη, σαν χθες, τα πρώτα μνημονιακά meetings,

όπου το σύστημα Φρουζή της Novartis μας ανακοίνωνε τα

κακά μαντάτα. Με εκείνες τις τεράστιες γιγαντοοθόνες,

που μέσα στο σκοτάδι της αίθουσας μας έκαναν τα απαραί-

τητα ηλεκτροσόκ της προσαρμογής στη νέα, σκληρή πραγ-

ματικότητα που μας περίμενε, μέσα κι έξω από την

εταιρεία.

Καταιγίδες, κεραυνοί, σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί.

Και μετά μαύρο. Και μόλις τα φώτα της αίθουσας άναβαν,

εμφανιζόταν ο μεγάλος για να μας επαναλάβει, κάθε φορά,

ότι, το υπερθέαμα που παρακολουθούσαμε έντρομοι στην

γιγαντοοθόνη, δεν ήταν τίποτε άλλο από την καθημερινό-

τητα των μνημονίων που βίωναν οι άλλοι, οι μη προνομιού-

χοι Έλληνες, τα κορόιδα που ζούσαν έξω από την εταιρεία.

Και που θα μπορούσε, ανά πάσα στιγμή, να γίνει και η δική

μας καθημερινότητα, αν δεν αντιλαμβανόμασταν την πραγ-

ματικότητα και δεν καταφέρναμε να προσαρμοστούμε στα

νέα, μνημονιακά δεδομένα της αγοράς και της εταιρείας.

Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι έπρεπε να συνηθίσουμε

να ζούμε με τον φόβο της ...καθαρίστριας. Όχι επειδή ο εν-

τεταλμένος από την Ελβετία έβρισκε την αίθουσα βρώμικη

ή ακατάστατη. Αλλά επειδή, απλά, μας ανακοίνωσε ότι,

εφεξής, σε κάθε μάζωξη, επειδή θα χυνόταν αίμα, έπρεπε

αναγκαστικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι καθαρίστριες.

Για να καθαρίζουν το αίμα που θα έρρεε στα πατώματα από

τις απολύσεις των συναδέλφων μας, που θάβλεπαν, κάθε

φορά, σε κάθε επόμενη μάζωξη, την πόρτα της εξόδου.

Έτσι, για να σφίγγουν οι κώλοι οι δικοί μας, που είχαμε την

τύχη να την γλυτώνουμε και να μπορούμε, κάθε φορά, να

δίνουμε το παρών στο επόμενο meeting.

Μέχρι φυσικά που νάρθει και η δική μας σειρά. Αυτό, ευτυ-

χώς, δεν μας πήρε πολύ καιρό για να το καταλάβουμε. Ζού-

σαμε πλέον σε μια νέα, πρωτόγνωρη πραγματικότητα.

(...) Έπρεπε να πείσεις τον γιατρό, ακόμη και τον καθηγητή,

που η καριέρα του σπονσοράρεται από την εταιρεία, ότι όχι

μόνο έπρεπε να συνεχίσει να γράφει (τα φάρμακά μας),

αλλά, ότι, αντιθέτως, έπρεπε τώρα να γράφει περισσότερο

από πριν, χωρίς όμως νέες απαιτήσεις για έξτρα παροχές.

Πώς όμως να τον πείσεις με λιγότερα πλέον δωράκια, εξω-

τικά ταξίδια - συνέδρια, λεφτά, ακόμη και χωρίς π..., για

τους πιο μερακλήδες;

Κάπου εκεί λοιπόν ξεκίνησαν οι πρώτοι εκβιασμοί. Τα παίρ-

νεις χοντρά τόσα χρόνια ρε π... ιατρέ, τώρα θα γράψεις

λίγο και για μένα. Για να μείνω στη δουλειά. Τι θα κάνω αν

με διώξουν επειδή εσύ δεν γράφεις όσο χρειάζεται η εται-

ρεία για να με κρατήσει; Και αν εγώ φύγω, πως θα τα βρεις

μετά εσύ με τον επόμενο; Αυτό ήταν το πρώτο ποίημα που

λέγανε οι ιατρικοί μας επισκέπτες σε γιατρούς και καθηγη-

τές – ιδιοκτήτες επιστημονικών ιατρικών εταιρειών (μεγα-

λέμποροι επιστήμονες γαρ). “Γράψε συνταγές για την
εταιρεία ρε γαμώτο…!”
Τόσα χρόνια μαζί μας στο κουρμπέτι, φροντίσαμε να επεν-

δύσουμε στις αδυναμίες του ιατρού - συνεργάτη. Έτσι, για

πολλούς, ειδικά γι’ αυτούς που τάπαιρναν χοντρά, τους Α1

ή 3A γιατρούς όπως τους λέγαμε, η εταιρεία, τους είχε φα-

κελωμένους. Γνωρίζαμε κάθε αδυναμία τους. Είχαμε πάντα

κάτι για τον καθένα. Και στους περισσότερους, όταν δεν

έπιαναν τα λόγια, το δεύτερο στάδιο, ήταν αυτό του εκβια-

σμού, που σχεδόν πάντα, λειτουργούσε άμεσα και αποτε-

λεσματικά. “Θα μας έχεις απέναντι, θα κλείσει η πόρτα της
Novartis για σένα”».

(...)

Ο Φρουζής! Ο απίθανος αυτός τύπος που, δεν ήξερε ούτε

να ανοίγει τον υπολογιστή του γραφείου του και, που έτσι,

διοικούσε μια ολόκληρη Novartis, αφού προηγούμενα είχε

θητεύσει στον αμαρτωλό ΟΤΕ της SIEMENS. Αυτός λοιπόν,

ο Φρουζής, βραβεύθηκε το 2013 ως manager της χρονιάς.

Πιο εύστοχο θα ήταν manager της διαφθοράς και της δια-

πλοκής. Ιατρικής και πολιτικής.

Ήταν τότε η στιγμή που γύρισαν τα μάτια μου ανάποδα. Και

δεν ήμουν ο μόνος, αφού αυτό που ζούσαμε δεν ήταν απλά

προκλητικό. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από το να αισθάνε-

σαι ταυτόχρονα και δαρμένος, και μ..., που αυτό το είχαμε ήδη

αποδεχθεί και που συνηθίσαμε να το ζούμε και να το υπομέ-

νουμε, στο βωμό της επαγγελματικής μας επιβίωσης. Αυτή τη

φορά όμως ήταν κάτι άλλο. Κάτι πολύ μεγαλύτερο, που το αι-

σθάνθηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν βρίσκω την κα-

τάλληλη λέξη για να το εκφράσω, μπορώ όμως να το

περιγράψω. Ήταν μια λάμψη που αισθάνθηκα μέσα στο κεφάλι

μου, τη στιγμή που έκλεισα τα μάτια μου συλλογιζόμενος την

βράβευση του Φρουζή. Και που ξαφνικά έφερε μπροστά μου

μια ολόκληρη παρέλαση από φλας φαντασμάτων που, προφα-

νώς, ζούσαν κρυμμένα ως τύψεις, όλα αυτά τα χρόνια, βαθειά

μέσα στο υποσυνείδητό μου. Και που η δίψα για καριέρα, όταν

τελείωσε το πάρτι και μετά, δεν μου επέτρεπε την πολυτέλεια

να τις κοιτάξω κατάματα, να τις ζυγίσω και να τις αντιμετω-

πίσω. Και που όσο το πάρτι κρατούσε, ήταν τόσο γλυκό το

ποτό της διαφθοράς, που κατάφερνε να τις κρατά μεθυσμένες,

κάνοντάς τες να φαντάζουν αστείες, ασήμαντες και γραφικές

απέναντι στον μύθο του american dream που πίστευα ότι

ζούσα, χτίζοντας τον χάρτινο πύργο της καριέρας μου στη No-

vartis.

Σε μια μόνο στιγμή είδα μέσα μου όλα όσα δεν είχα κατα-

φέρει να δω επί επτά ολόκληρα χρόνια. Είδα τη μάνα και

τον πατέρα μου, να με κοιτάνε απορημένοι, με ένα μεγάλο

ερωτηματικό ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, που ζη-

τούσαν σαστισμένοι να καταλάβoυν σε τι έφταιξαν και

τους τιμώρησα, ληστεύοντας, μαζί με την υπόλοιπη συμ-

μορία της Novartis, το ταμείο που τους πλήρωνε τις συν-

τάξεις, τους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τα φάρμακα.

(...) Είχα πλέον αντιληφθεί ότι, για το καλό μου, αλλά και

για το καλό των δικών μου ανθρώπων, έπρεπε να εξαφανι-

στώ. Ειδικά μετά την αποκάλυψη ότι δύο Έλληνες μεγαλο-

στελέχη της Νovartis Hellas υπέβαλαν μηνυτήριες

αναφορές στις αρχές των ΗΠΑ, παραδίδοντας τα απόρρητα

μαύρα αρχεία της εταιρείας διαισθάνθηκα για πρώτη φορά

ότι κινδύνευε πλέον η ζωή μου.

Κάπως έτσι, λοιπόν, βρέθηκα και εγώ τον Δεκέμβριο του

2016 στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. 

...Χωρίς καμία ψυχολογία και με το ηθικό στα πατώματα,

πέρασα την πόρτα του SEC (σ.σ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

των ΗΠΑ) στην Ουάσιγκτον, όπου με περίμεναν οι πράκτο-

ρες του FBI που είχαν στα χέρια τους τον φάκελο με την

έρευνα.
(...)

Γι’ αυτό έγινα πληροφοριοδότης. Εν Ονόματι του Ελληνι-

κού Λαού, ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης. Και για

τους συνένοχους διεφθαρμένους ιατρούς και πολιτικούς…

κουκουλοφόρος».

«Ο Πληροφοριοδότης Β»
Πηγή: new247.gr

Ε! Ακούει το Κράτος!!!

Αγαπητή Εβδόμη να σε χαιρόμαστε και φέτος γράφω

μήπως και δει κάποιος το γράμμα. 

Κύριοι η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

και NOVARTIS”. Mας πεθαίνετε κάθε μέρα λίγο λίγο

λες και το κάνετε επίτηδες με τους φόρους, την αγορά

εργασίας, που είναι δουλεμπόριο και την καθημερινό-

τητά μας. Τα παιδιά μας όταν μένουν άνεργα δεν παίρ-

νουν ΟΑΕΔ καθώς τα έχουν δυσκολέψει όλα για να

δίνουν στους ξένους. Αυτό βλέπουμε, άνεργη μητέρα

με ένα παιδί δεν έπαιρνε ΟΑΕΔ. 

Στους Ο.Τ.Α. βγήκαν οι προκηρύξεις και αντί να παίρ-

νουν τους πολύτεκνους παίρνουν αλλοδαπούς. Με

ποια λογική δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Λες και ότι

ερείπια είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ

και τα γκρέμισε. Έτσι νιώθουμε. Η αδελφή μου δεν

είχε να πληρώσει ΔΕΗ και έμεινε μισό χειμώνα χωρίς

φως και θέρμανση και η ανηψιά μου έδωσε εξετάσεις

διαβάζοντας με το κερί και απότυχε. Είναι χιλιάδες οι-

κογένειες έτσι. Ο ταχυδρόμος μου είπε ότι όλοι οι αλ-

λοδαποί παίρνουν επίδομα ενοικίου. Εμείς δεν

μπορέσαμε ποτέ, γιατί;

Επίσης εμείς οι γέροι, παίρναμε μια κάρτα με 6 ευρώ

από το Γερμανό για ένα πρόγραμμα να μιλάμε με τα

εγγόνια μας. Το ίδιο και οι νέοι να μιλάνε μεταξύ τους.

Τώρα ο Γερμανός το έχει κάνει 10 ευρώ και δεν μπο-

ρούμε εύκολα να την πάρουμε. Επίσης τα ΕΛΤΑ είχαν

πακέτα προς Επαρχία με 50 λεπτά το κιλό. Τώρα έχει

270 το κιλό: Πώς θα στέλνουμε στα παιδιά μας στην

επαρχία; Ας κοιτάξει το κράτος τους πολίτες του για

να το κοιτάξουν και οι πολίτες.

Ευχαριστώ

Ελένη Ράγκου
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: Συσκέψεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης και παραγωγικούς φορείς της Ανατολικής Αττικής

ενόψει του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγω-

γική Ανασυγκρότηση της περιοχής. 

Για την καλύτερη προετοιμασία του Περιφερειακού Συ-

νεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανα-

τολικής Αττικής που θα διοργανώσει εντός του Μαρτίου

το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Περιφέ-

ρεια Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττι-

κής), κλιμάκιο της κυβέρνησης με επικεφαλής τον

πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα

Αλεξιάδη και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής

Πέτρος Φιλίππου, είχαν σειρά συσκέψεων στις 21 και

22 Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΠΕΑΑ στην Παλλήνη

με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρα-

γωγικούς φορείς της περιοχής.

Συγκεκριμένα το κυβερνητικό κλιμάκιο και ο Αντιπερι-

φερειάρχης είχαν διαδοχικές συναντήσεις με Δημάρ-

χους και εκπροσώπους των 13 δήμων της Ανατολικής

Αττικής, καθώς και με φορείς της περιοχής ανά θεμα-

τική ενότητα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσο-

κομία, περιβάλλον, εθελοντικές οργανώσεις – ομάδες,

τουρισμός, πολιτισμός – αθλητισμός, λιμάνια, επιμελη-

τήρια, συνδικαλιστικοί φορείς, παιδεία, εμπόριο – μετα-

ποίηση, φαρμακοβιομηχανία, κοινωνικοί φορείς και

ιδρύματα, ΚΟΙΝΣΕΠ, ενώσεις και ομοσπονδίες συλλό-

γων κα.), όπου καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι δυ-

σκολίες που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι φορείς και

κατατέθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη της Ανατολι-

κής Αττικής, οι οποίες θα εξειδικευτούν και θα αναλυ-

θούν ανά τομέα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Στις

συναντήσεις είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν επίσης πε-

ριφερειακοί σύμβουλοι της Ανατολικής Αττικής. 

Το Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανα-

συγκρότηση της Ανατολικής Αττικής εντάσσεται στον

κύκλο των περιφερειακών συνεδρίων, προκειμένου να

υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνι-

κούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρ-

φωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021». 

Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι η αναλυτική διε-

ρεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ανατολι-

κής Αττικής, ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί

στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της, στο πλαίσιο

ενός συνεκτικού σχεδίου περιφερειακής παραγωγικής

ανασυγκρότησης.

Την έγκριση τριών ακόμα έργων της Ανα-

τολικής Αττικής αποφάσισε το Περιφε-

ρειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της

Πέμπτης 15 Φεβρουαρίου, μετά από σχε-

τική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη

Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου. 

Αρχικά εγκρίθηκε η σύναψη προγραμμα-

τικής σύμβασης με τον Δήμο Σπάτων –

Αρτέμιδος για το έργο «Κατασκευή

Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ334 στην

Αρτέμιδα», συνολικού προϋπολογισμού

595.000,00€ (με ΦΠΑ). Το αθλητικό κέν-

τρο που πρόκειται να κατασκευαστεί στο

πλαίσιο του έργου, αποτελείται από ένα

γήπεδο ποδοσφαίρου 7Χ7, ένα γήπεδο

αντισφαίρισης, ένα γήπεδο καλαθοσφαί-

ρισης – πετοσφαίρισης, καθώς και ένα

υπαίθριο γυμναστήριο. Το έργο που θα

δημοπρατηθεί από τον Δήμο Σπάτων Αρ-

τέμιδος και θα εκτελεστεί από τη Διεύ-

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου,

περιλαμβάνει επίσης την εξωτερική περί-

φραξη του οικοπέδου και τη διαμόρφωση

του περιβάλλοντος χώρου. 

Eπίσης, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμμα-

τικής σύμβασης με τον Δήμο Αχαρνών

για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη ολοκλη-

ρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυ-

μναστήριο Αχαρνών», συνολικού

προϋπολογισμού 232.063,52€ (με ΦΠΑ).

Σκοπός της μελέτης είναι η επικαιροποί-

ηση της ασφάλειας των χρηστών του γη-

πέδου, αθλούμενων και θεατών

(εξυπηρετεί 4.450 καθήμενους θεατές),

η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του και

η εξασφάλιση των προϋποθέσεων έκδο-

σης πιθανόν αδειοδοτήσεων που θα χρει-

ασθούν τα επόμενα χρόνια. Το γήπεδο

του Αχαρναϊκού – Δημοτικό Γυμναστήριο

Αχαρνών χτίστηκε το 1953 και λόγω του

χρόνου λειτουργίας του, έχουν επέλθει

φθορές που καθιστούν επιβεβλημένο τον

έλεγχο στατικής επάρκειας των εγκατα-

στάσεων του γηπέδου, καθώς και τη στα-

τική του ενίσχυση και αποκατάστασή

του. Η μελέτη θα εκπονηθεί από τη Διεύ-

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Αχαρνών. 

Τέλος, αποφασίσθηκε η σύναψη προ-

γραμματικής με τον Δήμο Ραφήνας – Πι-

κερμίου για την εκπόνηση μελέτης με

τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης – διευθέτη-

σης ρεμάτων και προσαρμογής ρυμοτο-

μικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου

Ραφήνας», συνολικού προϋπολογισμού

1.041.798,52€ (με ΦΠΑ). 

Η μελέτη αφορά στην αναθεώρηση της

εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης που

ισχύει σύμφωνα με το ΦΕΚ 114 Δ΄/1976

και το ΦΕΚ 130 Δ΄/1970, σε συνδυασμό

με την οριοθέτηση και τη διευθέτηση των

ρεμάτων εντός του εγκεκριμένου ρυμο-

τομικού σχεδίου περιοχής των οικοδομι-

κών συνεταιρισμών Άγιος Σπυρίδων και

Διώνη. 

Σκοπός της μελέτης είναι η προσαρμογή

του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου

Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αγίου Σπυρί-

δωνα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με

Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρεμάτων και

στόχος η ολοκλήρωση των έργων υποδο-

μής (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, οδο-

ποιίας) στην περιοχή μελέτης που

διακόπηκαν έπειτα από την απόφαση ανα-

στολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και

εκτέλεσης εργασιών στις παραρεμάτιες

ζώνες της εντός εγκεκριμένου ρυμοτομι-

κού σχεδίου περιοχής του συνεταιρισμού

Αγίου Σπυρίδωνα Πικερμίου. 

Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατ. Αττικής

Συναντήσεις για το Περιφερειακό Συνέδριο  

Τρία νέα έργα για την Ανατολική Αττική 

εγκρίθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο
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CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Ευχαριστήριος επιστολή 

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Προέδρο του Κυ-
νηγητικού φιλοθηραματικού  Συλλόγου Κερατέας (ΚΥΦΙΣΚΕ) κα Ελένη Δόγκα
για την   οργάνωση  και υλοποίηση εκδρομής κυνηγών στην Αταλάντη.
Αναγνωρίζοντας την προσφορά της Προέδρου μας,  σε όλες τις εκδηλώσεις που
έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα  και πιο συγκεκριμένα για την πρόσφατη
κυνηγητική εξόρμηση που διοργανώθηκε στις 11/02/2018 στην Αταλάντη, 

«Εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων κυνηγών
εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας»

Θέλουμε να  ευχαριστήσουμε επίσης για τις άοκνες προσπάθειες που η ίδια κα-
ταβάλει, σε χαμηλούς τόνους και για την αμέριστη προσφορά της,  με στόχο την

βελτιστοποίηση και διατήρηση του συλλόγου  μας.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,  η συμμετοχή της ιδίας στην  εκδρομή,  πα-
ράλληλα με την όλη προσφορά της,  δρομολογεί ένα «πρότυπο» και ένα νέο  ξε-
κίνημα στις ανθρώπινες σχέσεις στην πόλη μας,  μορφοποιώντας ένα
πρωτόγνωρο κλίμα, με σεβασμό και διακριτούς ρόλους στη φύση και στο περι-
βάλλον.

Κα Προέδρος,
Σας ευχαριστούμε για όλα 

Με μεγάλη εκτίμηση
Μέλη του ΚΥΦΙΣΚΕ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΘΗΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
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«Όποιος Λαός δεν προ-νοεί ούτως, ώστε να ομο-νοεί
εγκαίρως, παρα-νοεί υστέρως και μετα-νοεί ακαίρως,
κακώς και ανεπανορθώτως!»

Πέτρος Ιωαννίδης

«Αφού δεν κάνουμε χαΐρι και προκοπή - ήτοι
πρόοδο/ευημερία, κοινωνική και οικονομική - ας κά-
νουμε χαρακίρι».
Ασφαλώς και δεν απευθύνομαι στους άμοιρους πολίτες

που  υποφέρουν τα πάνδεινα αλλά στις ανίκανες ηγεσίες

τους οι οποίες τους οδηγούν στην εξαθλίωση, στην

πείνα, στην αναξιοπρέπεια  και στον αφανισμό.

«Ό,τι μας ενώνει και μας ενδυναμώνει, το περιθωριο-
ποιούμε ακρίτως και ασυλλογίστως, το λοιδορούμε
υπούλως και δολίως και το απεμπολούμε αδιαπραγμα-
τεύτως και ασυγγνώστως».

Πέτρος Ιωαννίδης

ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ἔοικεν δέ καί τάς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία, καί οἱ νομο-

θέται μᾶλλον περί αὐτήν σπουδάζειν ἤ τήν δικαιοσύνην·
ἡ γάρ ὁμόνοια ὅμοιόν τι τῇ φιλίᾳ ἔοικεν εἶναι, ταύτης δέ
μάλιστα ἐφίενται καί τήν στάσιν ἔχθραν οὖσαν μάλιστα
ἐξελαύνουσιν. Καί φίλων μέν ὄντων οὐδέν δεῖ δικαιοσύ-
νης, δίκαιοι δ᾽ὄντες προσδέονται φιλίας, καί τῶν δι-
καίων τό µάλιστα φιλικόν εἶναι δοκεῖ· Οὐ µόνον
δ᾽ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀλλά καί καλόν· τούς γάρ φι-
λοφίλους ἐπαινοῦµεν, ἥ τε πολυφιλία δοκεῖ τῶν
καλῶν ἕν τι εἶναι, καί ἔνιοι τούς αὐτούς οἴονται
ἄνδρας ἀγαθούς εἶναι καί φίλους».
(Αριστοτέλης, 384-322, “Ηθικά Νικομάχεια” βιβλίο 8ο, “Περί Φι-

λίας”, 1155α, 25-35)

(= Φαίνεται ότι διατηρεί και τις πόλεις η φιλία και ότι απα-

σχολεί τους νομοθέτες περισσότερο παρά η δικαιοσύνη·

γιατί η ομόνοια φαίνεται συγγενής προς τη φιλία και αυτήν

επιζητούν όσο το δυνατό περισσότερο, ενώ προσπαθούν

να απομακρύνουν τη διχόνοια, η οποία είναι εχθρός της

φιλίας. Άλλωστε, όταν οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ

τους με φιλικούς δεσμούς, δεν παρίσταται ανάγκη δικαιο-

σύνης, αλλά και αν είναι δίκαιοι και πάλι έχουν ανάγκη της

φιλίας και η υπέρτατη δικαιοσύνη φαίνεται ότι ευρίσκεται

μεταξύ φίλων. Η φιλία δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και

ωραία· γιατί επαινούμε αυτούς που αγαπούν τη φιλία και το

να έχει κανείς πολλούς φίλους φαίνεται πως είναι ένα από

τα πιο τιμητικά πλεονεκτήματα, μερικοί μάλιστα φρονούν

ότι το να είναι κανείς έντιμος/δίκαιος άνθρωπος και ασφα-

λής/σταθερός φίλος είναι ένα και το αυτό).

«Διχοστασίη τρώει Γένος»

Ο Καλλίμαχος ο Κυρηναίος ή Βαττιάδης (310-240), λόγω της

καταγωγής του από το μυθικό οικιστή της πόλης Βάττο, ήταν

αρχαίος Έλλην ποιητής, επιγραμματοποιός και εκπρόσωπος

της Αλεξανδρινής ποίησης. Άκμασε την εποχή της δυναστείας

των Πτολεμαίων Β’ και Γ’, Φιλαδέλφου (284-246) και Ευεργέ-

του (246-222).

Θεωρείται ο πρώτος καταλογογράφος στην ιστορία της Βι-

βλιοθηκονομίας και στους δικούς του “Πίνακες” αποδίδεται

το πρώτο σύστημα ταξινόμησης ανά κατηγορίες. Ήταν πο-

λυγραφότατος, το εγκυρότατο Λεξικό “ΣΟΥΔΑ ή ΣΟΥΙ-

ΔΑΣ” αναφέρει πως έγραψε 800 τόμους έργων. Το

σπουδαιότερο πεζό του έργο ήταν οι “Πίνακες τῶν ἐν
πάσῃ παιδείᾳ διαλαμψάντων καί ὧν συνέγραψαν», ένας

κατάλογος σε 120 τόμους που περιελάμβανε όλα τα έργα

όλων των συγγραφέων, ανά είδος, κατ’ αλφαβητική σειρά.

Το παραπάνω διδακτικό και επίκαιρο απόσπασμα είναι από

το ποιητικό του έργο, που περιλαμβάνει (6) Ύμνους και συγ-

κεκριμένα από τον ύμνο «Εἰς Ἄρτεμιν» στίχος 133, όπου

μας προειδοποιεί πως η Διχόνοια, ο Διχασμός κατατρύχει

και κατατρώγει τις σάρκες του γένους μας και μοιραία οδη-

γεί στην Εθνική Υποδούλωση. Ο Αλεξανδρινός ποιητής

Κων/νος Καβάφης μιμήθηκε το ιδιότυπο σύντομο και περιε-

κτικό του ύφος. Δυστυχώς ο Καλλίμαχος παραμένει άγνω-

στος στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό,  όπως και πολλοί

άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς ή το πολύ συγχέεται με τον

Καλλίμαχο τον Αφιδναίο τον πολέμαρχο, του οποίου η κα-

θοριστική ψήφος, η ενδεκάτη, έκρινε το αποτέλεσμα, όταν

ισοψήφισαν οι δέκα στρατηγοί, για το αν έπρεπε να συγ-

κρουστούν με τους Πέρσες στο Μαραθώνα (490). Έπεσε

γενναία στη μάχη για την ελευθερία της πατρίδας του κατά

τη διάρκεια της υποχώρησης των Περσών στα πλοία τους

(Ηρόδοτος, 6ο βιβλίο, “ΕΡΑΤΩ”, 109-111).

Η ψήφος του άλλαξε τον ρουν της ιστορίας. Αν ποτέ σας

βγάλει ο δρόμος στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης επισκε-

φθείτε τα εκθέματα της πτέρυγας των αρχαϊκών. Εκεί θα

θαυμάσετε το ψηλό Μνημείο (4,68 μ.) της Νίκης του Καλλί-

μαχου, αναθηματικό προς τιμήν του πολέμαρχου Καλλίμα-

χου.

Το άγαλμα ήταν η Νίκη, η οποία ως θεϊκή αγγγελιαφόρος

βιαζόταν να φέρει το μήνυμα για την έκβαση της μάχης. Η

Νίκη από παριανό μάρμαρο απεικονίζεται με έντονο διασκε-

λισμό να σπεύδει στα δεξιά του θεατή, με τον χιτώνα της

να ανεμίζει. Τα κυματιστά μαλλιά και το χρώμα στα φτερά

καθιστούν τη μορφή της πιο εντυπωσιακή. Στο χέρι της

μάλλον κρατούσε το κηρύκειο του αγγελιαφόρου.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΝ Θ’ (9ο) - 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ, η Μούσα του Ηρωικού Έπους 

Ο πατέρας της Ιστορίας, Ηρόδοτος, αφιερώνει το τελευ-

ταίο του βιβλίο το 9ο, στη Μούσα Καλλιόπη, προστάτιδα

της Επικής ποίησης και της Ρητορικής και όλων των

Καλών Τεχνών (Καλλιέπουσα). Με την επίκλησή της ξε-

κινούν και τα ομηρικά έπη. Ήταν η μεγαλύτερη, η πιο σε-

βαστή, η πιο σοφή και η πιο αποφασιστική από τις

Μούσες. Περιγράφεται η εκστρατεία του Μαρδονίου και

η πανωλεθρία του στις Πλαταιές (479).

«Κατά µέν γάρ τό ἰσχυρόν Ἕλληνας ὁµοφρονέ-
οντας, οἵ περ καί πάρος ταὐτά ἐγίνωσκον, χα-
λεπά εἶναι περιγίνεσθαι καί ἅπασι ἀνθρώποισι.
Εἰ δέ ποιήσεις τά ἡµεῖς παραινέοµεν, ἔφασαν
λέγοντες, ἕξεις ἀπόνως ἅπαντα τά ἐκείνων βου-
λεύµατα. Πέµπε χρήµατα ἐς τούς δυναστεύοντας
ἄνδρας ἐν τῇσι πόλισι, πέµπων δέ τήν Ἑλλάδα
διαστήσεις· ἐνθεῦτεν δέ τούς µή τά σά φρονέ-
οντας ῥηιδίως µετά τῶν στασιωτέων καταστρέ-
ψεαι».

(Ηρόδοτος, 485-425, “ΙΣΤΟΡΙΑ Θ’”, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, §2)

(= γιατί οι Θηβαίοι ισχυρίζονταν πως εφόσον οι Έλληνες

είναι ενωμένοι καθώς ήταν και προηγουμένως, είναι δύ-

σκολο να τους νικήσει ο Μαρδόνιος με τη δύναμή του,

ακόμα κι αν επιτεθούν εναντίον τους όλοι οι άνθρωποι.

Αν όμως κάνεις αυτά τα οποία σε συμβουλεύουμε, έλε-

γαν, ακόπως θα γίνεις κύριος όλων των σκέψεων/σχε-

δίων εκείνων. Στείλε χρήματα στους δυνατούς μέσα στις

πόλεις και μ’ αυτό τον τρόπο θα διαιρέσεις τους Έλλη-

νες· και έπειτα, όσους δεν είναι με το μέρος σου, εύκολα

θα τους υποτάξεις και αυτούς και τους ομοφρονούντας

προς αυτούς).

Ο λόγος του Μαρδόνιου στη συνέλευση, που συγκάλεσε

ο Ξέρξης μετά την υποταγή της Αιγύπτου, σκοπεύοντας

να επιχειρήσει την εκστρατεία κατά των Αθηνών θα

έπρεπε να αποτελεί το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τόσο των Αρχαίων

Ελλήνων όσο και ημών των σύγχρονων, για να αποφύ-

γουμε τα λάθη του παρελθόντος.

«Καίτοι γε ἐώθασι Ἕλληνες, ὡς πυνθάνοµαι,
ἀβουλότατα πολέµους ἵστασθαι ὑπό τε ἀγνωµο-
σύνης καί σκαιότητος. Ἐπεάν γάρ ἀλλήλοισι πό-
λεµον προείπωσι, ἐξευρόντες τό κάλλιστον χωρίον
και λειότατον, ἐς τοῦτο κατιόντες µάχονται, ὥστε
σύν κακῷ µεγάλῳ οἱ νικῶντες ἀπαλλάσσονται·
περί δέ τῶν ἑσσουµένων οὐδέ λέγω ἀρχήν, ἐξώ-
λεες γάρ δή γίνονται. Τούς χρῆν, ἐόντας ὁµογλώσ-
σους, κήρυξί τε διαχρεωµένους καί ἀγγέλοισι
καταλαµβάνειν τάς διαφοράς καί παντί µᾶλλον ἤ
µάχῃσι· εἰ δέ πάντως ἔδεε πολεµέειν πρός ἀλλή-
λους, ἐξευρίσκειν χρῆν τῇ ἑκάτεροί εἰσι δυσχειρω-
τότατοι καί ταύτῃ πειρᾶν. Τρόπῳ τοίνυν οὐ
χρηστῷ Ἕλληνες διαχρεώµενοι ἐµέο ἐλάσαντος
µέχρι Μακεδονίης οὐκ ἦλθον ἐς τούτου λόγον ὥστε
µάχεσθαι».

(Ηρόδοτος, 485-425, “ΙΣΤΟΡΙΑ Ζ’”, ΠΟΛΥΜΝΙΑ § 9,β)

(= Και πράγματι οι Έλληνες, καθώς πληροφορούμαι, συ-

νηθίζουν να εμπλέκονται σε πολέμους όλως διόλου

απερίσκεπτα, από ανόητη υπεροψία και βλακεία. Και

όταν κηρύξουν τον πόλεμο μεταξύ τους, αφού εντοπί-

σουν την πιο ωραία και ομαλή πεδιάδα, εκεί κατεβαίνουν

και μάχονται, ώστε οι νικητές να αποχωρούν με μεγάλες

απώλειες· και όσον αφορά τους ηττημένους δε μιλώ κα-

θόλου διότι καταστρέφονται εντελώς, ενώ έπρεπε,

επειδή είναι ομόγλωσσοι (ομοεθνείς), να επιλύουν τις

διαφορές τους μεταχειριζόμενοι κήρυκες και πρέσβεις

και με κάθε άλλο μέσο παρά με μάχες· και αν ήταν ανα-

πόφευκτο να πολεμούν μεταξύ τους  - να καταφεύγουν

στα όπλα σε κάθε περίσταση -, θα έπρεπε να εξευρί-

σκουν τον τόπο στον οποίο ο καθένας απ’ τους δύο θα

ήταν πιο δύσκολο να νικηθεί, και σ’ αυτό το μέρος να δο-

κιμάζουν την τύχη των όπλων τους. Οι Έλληνες λοιπόν,

αν και έχουν συνηθίσει να ενεργούν με ένα τόσο κακό

τρόπο, καθώς εγώ προήλασα μέχρι τη Μακεδονία, δεν

δεν αποφάσισαν να με αντιμετωπίσουν).

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

«Ἕλληνας ὁµοφρονέοντας χαλεπούς εἶναι πε-
ριγίγνεσθαι» (= οι Έλληνες είναι ακατανίκητοι, όταν

έχουν ομοψυχία).

Μήπως και ο σιδηρούς καγκελάριος Όττο Μπίσμαρκ

(1815-1898) και πρωθυπουργός της Γερμανίας είχε δια-

βάσει τον Ηρόδοτο πολύ καλά, ενώ εμείς τον αγνοούμε

και από εκεί αρύστηκε και εμπνεύστηκε τη δήλωσή του

πως: «Αν οι Έλληνες δεν πολεμούσαν μεταξύ τους θα
είχαν κατακτήσει τον κόσμο»;

Και το ανεπιβεβαίωτο - “διαδικτυωμένο”, κυκλοφορού-

μενο απόφθεγμα του Ουΐνστον Τσόρτσιλ (1874-1965)

του πατέρα της νίκης στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πρω-

θυπουργού της Αγγλίας πως: «αν οι Έλληνες αποκτή-
σουν Ενότητα και Μόρφωση, αλίμονό μας», μήπως

απηχεί την ιδέα του πατέρα της ιστορίας Ηροδότου, που

την “δανείστηκε” ο πατέρας της νίκης;

――――――
* ὁ, ἡ κοινόφρων-ονος = ο έχων τα ίδια φρονήματα / ιδέες με

κάποιον, ο ομόφρων, ο ομογνώμων, ο σύμφωνος, ο ομόγνωμος, ο

έχων την ίδια γνώμη με κάποιον ή που χαρακτηρίζεται από συμ-

φωνία απόψεων.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κοινοφροσύνης*

ἄρχεσθαι
&

Ἀντιφροσύνης
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

Η πολιτιστική κληρονομιά  δεν είναι  ανάμνηση του παρελθόντος,
είναι το κλειδί του μέλλοντος μας.

Tο 5ο κατά σειράν βιβλίο του Δημ. Μακρή, ερευνητή τοπικής ιστορίας Ραφήνας

Πικερμίου και προέδρου του ΕΚΤ&Π με τίτλο «Η Κατοίκηση της Ραφήνας και
του Πικερμίου ανά τις χιλιετίες», παρουσιάστηκε το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου,

σε έκδοση του ΕΚΤ&Π.

Ξεκινώντας από το 3.000 π.Χ. στο βιβλίο αναφέρονται οι ιστορικές περίοδοι και

η ανάπτυξη της Ραφήνας και του Πικερμίου, συνεχίζει με την δημιουργία του

Δήμου και τους πρώτους κοινοτάρχες και δημάρχους και τέλος αναφέρει τις

ομάδες των ανθρώπων που συγκρότησαν την περιοχή και προήλθαν από διαφο-

ρετικά μέρη της Ελλάδας και της Μ.Ασίας.

Ο Δ. Μακρής είναι ιδιαίτερα γνωστός τόσο  για

την έρευνα του για τα λιγνιτωρυχεία Διασταύ-

ρωσης Ραφήνας όσο και για την συνεισφορά

του στην Β΄ Εφορία Αρχαιοτήτων στην οποία

έχει υποδείξει και καταγράψει δεκάδες αρχαίες

οδούς, θολωτές Μυκηναϊκές Ταφές και αρχαι-

ολογικούς χώρους (υδραγωγεία, αγωγούς,

ναούς, οικισμούς κ.ά) . Τα τελευταία χρόνια συ-

νεργάζεται με το ΕΚΤ&Π, τον πολιτιστικό

φορέα,  που συνδέει την ιστορία της περιοχής

με τη φύση οργανώνοντας πολιτιστικές περιη-

γήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Με αφορμή,  το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής

Κληρονομιάς 2018,  είναι   ευκαιρία και έναυ-

σμα  για ευαισθητοποίηση ότι η πολιτιστική κληρονομιά συνδέεται  έμμεσα με

τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Και μπορεί να προσφέρει  χιλιά-

δες θέσεις εργασίας.

Κι ακόμα το 2018 η Αθήνα ανακηρύχθηκε παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου και

δεσμεύεται να προωθήσει το βιβλίο και την ανάγνωση και να οργανώσει δρα-

στηριότητες καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.

Το βιβλίο υποστηρίχτηκε στην έκδοση από τον δημοτικό σύμβουλο Ραφήνας,

Ανδρέα Βασιλόπουλο. Συντόνισε ο  Κυριάκος Κοτσολάκος  και διάβασε αποσπά-

σματα του βιβλίου ο  ηθοποιός  Κώστας Αρζόγλου.

«Η Κατοίκηση της Ραφήνας 
και του Πικερμίου ανά τις χιλιετίες»

Βιβλίο του Δημήτρη Μακρή

To 2o Γυμνάσιο Γλυκών Νερών 

στο Μουσείο των ...Άθλων

Παιδαγωγική ημερίδα διοργάνωσε το 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών στο Εθνικό Αθλη-

τικό Μουσείο «Ι. Φωκιανός», με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης,

σε εφαρμογή ενός πολύπτυχου προγράμματος σπουδών με θέμα την επιστημονική

αντιμετώπιση των αθλητικών δράσεων των νέων σε συνάρτηση με την ιστορία, τη

φυσιολογία και τη σύγχρονη τεχνολογία.

Οι μαθήτριες που πήραν μέρος στην ημερίδα περιόδευσαν τα σπάνια εκθέματα του

Μουσείου – ιστορικό φωτογραφικό υλικό, αυθεντικά ολυμπιακά, ευρωπαϊκά και

βλκανικά μετάλλια μεγάλων μορφών του ελληνικού πρωταθλητισμού, διπλώματα

και έντυπα ντοκουμέντα από τον 19ο αιώνα – παρακολουθώντας τη σπονδύλωση

της ιστορικής διαδρομής του νεοελληνικού βίου όπως τον διαμόρφωσε η αγωνιστική

άμιλλα, η ολυμπιακή ιδέα, η πνευματική άσκηση, η επιδίωξη του αγαθού, ο εθελον-

τισμός και η ανιδιοτέλεια στην κοινωνική και εθνική προσφορά.

Όλος ο πλούτος των εκθεμάτων του Μουσείου προήλθε από την προσωπική συλ-

λογή του βετεράνου πρωταθλητή και ιστορικού του αθλητισμού Δημήτρη Μποντι-

κούλη, ο οποίος επιμελήθηκε την ξενάγηση και μίλησε με θέμα την αφετηρία των

σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα και την ανάπτυξη των αθλητικών επι-

τευγμάτων στην πορεία του ιστορικού χρόνου μέσα στο πεδίο των εθνικών ανακα-

τατάξεων αλλά και των διεθνών συνθηκών ολόκληρου του 20ού αιώνα.

Στην ημερίδα μίλησε επίσης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, συγγρα-

φέας και αισθητικός της τέχνης Ευάγγελος Ανδρέου αναλύοντας τη συγκριτική

σχέση βίου και άθλων, την ομηρική καταβολή τους και την εκπόρευσή τους από τη

ψυχοφυσιολογία του λαϊκού ορμέμφυτου.
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Καλλιέργεια κάνναβης: 
«Κυκλώματα» πιέζουν για

απελευθέρωση της

To παρακάτω κείμενο είναι ένα πόνημα του δρ.

Γιάννη Τόλιου, με εκτενέστατη βιβλιογραφία,

την οποία δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συμπε-

ριλάβουμε, που μιλάει για την κάνναβη και τη

χρήση της. Λόγω του μεγέθους αναγκαστήκαμε

να το περιορίσουμε, έτσι ώστε ο αναγνώστης να

πάρει μία εικόνα γενική για τα καλά και τα κακά

της καλλιέργειας κάνναβης.

γράφει ο Γιάννης Τόλιος 
διδάκτωρ Οικονομικών

Τον τελευταίο χρόνο από ετερόκλι-

τους κύκλους, προβάλλονται από-

ψεις για την πλήρη απελευθέρωση

της καλλιέργειας και της χρήσης κάνναβης, οι οποίες αν-

τανακλώνται και στους κόλπους της κυβέρνησης.1 Ήδη με

ΝΣ που κατατέθηκε στις 2.7.18 στη Βουλή για την φαρ-

μακευτική κάνναβη, έγινε ένα σημαντικό βήμα. Για να πε-
ράσει εύκολα η ιδέα της απελευθέρωσης, ορισμένοι
προβάλλουν τις «θεραπευτικές ιδιότητες» της κάνναβης,
άλλοι τα «οικονομικά οφέλη» της καλλιέργειας, άλλοι τα
«διατροφικά πλεονεκτήματα» (!), άλλοι την ….«οικολο-
γική σωτηρία του πλανήτη», ενώ άλλοι, την αναγκαιότητα
της «ίδιας χρήσης», στο όνομα της διάκρισης «μαλακών»
και «σκληρών» ναρκωτικών. Ασφαλώς το ζήτημα είναι

σύνθετο και συνδέεται με τις κοινωνικές, οικονομικές,

ψυχολογικές και άλλες πτυχές της χρήσης ναρκωτικών

ουσιών, καθώς και τις ποικίλες θεωρήσεις στην αντιμετώ-

πιση τους. 

Θα εξετάσουμε συνοπτικά ορισμένες απόψεις και επιλο-

γές πολιτικής, που άμεσα ή έμμεσα, οδηγούν στην εξοι-
κείωση της ελληνικής κοινωνίας με την ιδέα της πλήρους
απελευθέρωσης παραγωγής και χρήσης κάνναβης, υπο-
τιμώντας ή αποσιωπώντας τις αρνητικές κοινωνικές επι-
πτώσεις που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη, με την ανάπτυξη
σε εκτεταμένη κλίμακα της καλλιέργειας κάνναβης στη
χώρα μας.

1. Οι ιδιότητες της κάνναβης

Η κάνναβη ως φυτό, χρησιμοποιείτο από την αρχαιότητα

(κυρίως στην Ασία) για την παραγωγή διαφόρων ειδών

υφασμάτων και σχοινιών, καθώς ως φάρμακο για ορισμέ-

νες παθήσεις, όπως και ως παραισθησιογόνο. Στην Ελ-

λάδα είχαμε καλλιέργεια κάνναβης μέχρι τη δεκαετία ’80

για την παραγωγή κυρίως μοριοσανίδων (νοβοπάν), αλλά

από το 1993 η καλλιέργεια της απαγορεύτηκε, κυρίως

γιατί ήταν δύσκολο να ελεγχθεί η χρήση της παραγωγής

της, ενώ υπήρχαν και πιέσεις εμπόρων εισαγωγής αντί-

στοιχων ειδών. Το δίλημμα που τίθεται με την καλλιέργεια

της κάνναβης, είναι κατά πόσο μπορεί να γίνει αξιοποίηση

ινών και σπόρων για την παραγωγή διαφόρων ειδών,

χωρίς την παραγωγή ρητινών που βγαίνει η ναρκωτική

ουσία «χασίς». 

Σύμφωνα με γεωτεχνικούς επιστήμονες, τα φυτά της

κάνναβης από τη φύση τους είναι δίοικα (αρσενικά και θη-

λυκά). Την δυνατότητα έκκρισης ρητίνης (τετραϋδροκαν-

ναβινόλης-THC) που κατατάσσεται στις ναρκωτικές

ουσίες, έχουν μόνο τα θηλυκά κατά την περίοδο της αν-

θοφορίας και λίγο πριν την ωρίμανση του σπόρου. Κατάλ-

ληλη για την παραγωγή ινών είναι η «κοινή κάνναβη»

(Cannabis sativa), ενώ για την παραγωγή χασίς η «ινδική»

(Cannabis indica). Ωστόσο η γεωτεχνική έρευνα από δια-

σταυρώσεις και υβρίδια, έχει καταφέρει να δημιουργήσει

ποικιλίες με χαμηλή περιεκτικότητα ρητίνης THC, κάτω

από το όριο 0,2%. Στα πλαίσια της ΚΑΠ της ΕΕ, επιτρέ-

πεται η καλλιέργεια συγκεκριμένων ποικιλιών, υπό ειδικό
καθεστώς αυστηρής επίβλεψης και ελέγχου (σποράς,

αποκομιδής, αποθήκευσης, χρησιμοποίησης, κά), δεδομέ-
νου ότι τα φυτά διαφόρων ποικιλιών (κοινής και ινδικής
κάνναβης), εξωτερικά δεν διαφέρουν!

2. Η «βιομηχανική» ή «κλωστική» κάνναβη

Στην Ελλάδα επιτρέπεται και πάλι (ΦΕΚ Β 929, 6η Απρίλη

2016), η καλλιέργεια «βιομηχανικής ή κλωστικής» κάννα-

βης (Cannabis sativa L), με τη χρήση σπόρων από ποικι-

λίες και υβρίδια που βρίσκονται στον ειδικό κοινοτικό

κατάλογο και έχουν περιεκτικότητα κάτω από 0,2% της

κανναβινοειδούς THC. Από πλευράς συνθηκών καλλιέρ-

γειας (καιρικές συνθήκες, έδαφος, υγρασία, κά), οι απαι-

τήσεις είναι ανάλογες με την καλλιέργεια του εαρινού

καλαμποκιού. Ωστόσο η καλλιέργειά της προϋποθέτει την

αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων όρων που δημιουργούν

πολλαπλές δυσκολίες στην καλλιέργεια, πέρα από τις δυ-

σκολίες που αφορούν την επεξεργασία των ινών ως κλω-

στικής ύλης, την παραγωγή, διακίνηση και εμπορία των

συναφών προϊόντων, στην εγχώρια και εξωτερική αγορά.

Όπως τονίζουν ειδικοί ερευνητές, αυτήν τη στιγμή στην

Ελλάδα δεν υπάρχουν μονάδες μεταποίησης της ίνας»,

ενώ «το κόστος επένδυσης είναι υψηλό».

Τίθεται κατά συνέπεια ένα κρίσιμο ερώτημα, σε όλους

εκείνους που προβάλλουν τα «οικονομικά πλεονεκτή-

ματα» της καλλιέργειας. Από τη στιγμή που στην Ελλάδα

σχεδόν όλες οι παραδοσιακές αγροτικές καλλιέργειες

(βαμβάκι, αμπελουργία, σιτηρά, τεύτλα, κά) πάνε από το

«κακό στο χειρότερο», εξ αιτίας της ασκούμενης αγροτι-

κής πολιτικής της ΚΑΠ, άραγε η καλλιέργεια κάνναβης θα

τονώσει την αγροτική παραγωγή και την απασχόληση

στην ύπαιθρο, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι είναι εφικτή η

όποια παραγωγική αξιοποίηση της; Επισημαίνουμε αυτή

τη διάσταση, διότι διάφορα «κυκλώματα» που προπαγαν-

δίζουν τα «οικονομικά οφέλη» της καλλιέργειας, έχουν

στο μυαλό τους κυρίως την απελευθέρωση της παραγω-

γής και χρήσης κάνναβης, βασικά ως «χασίς»! 

Επίσης από πλευράς δημόσιας υγείας (δηλ. αποτροπή

διάδοσης ναρκωτικών ουσιών), τίθεται το ερώτημα, κατά
πόσο διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της πα-
ραγωγής ποικιλιών που δεν παράγουν την ουσία THC σε
ποσοστό άνω του 0,2%, όταν έχουμε αποδυνάμωση των
ελεγκτικών μηχανισμών καταπολέμησης των διαφόρων
μορφών «οικονομικού εγκλήματος»; Πως άραγε μπορούν

να καταπολεμηθούν φαινόμενα διαπλοκής και συγκάλυ-

ψης της παραγωγής ινδικής κάνναβης (χασίς), όταν άλλα

παρόμοια κυκλώματα, πχ. στον τομέα του λαθρεμπορίου

καυσίμων και άλλων ειδών οικονομικής διαφθοράς, «ζουν

και βασιλεύουν», παρά τους φραστικούς «αφορισμούς»

και λεκτικές «καταδίκες» από τους κυβερνώντες; 

Και ένα τελευταίο, ίσως το σημαντικότερο. Αποτελεί

άραγε ελπιδοφόρα προοπτική αναζωογόνησης της υπαί-

θρου και ενίσχυσης της «διατροφικής ασφάλειας» της

χώρας η παραγωγή κάνναβης; Μπορεί να αποτελέσει το

συγκεκριμένο είδος μοχλό παραγωγικής ανασυγκρότη-

σης της υπαίθρου, όπως υπαινίσσεται ο υπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης Βαγ. Αποστόλου,5 φθάνοντας μάλιστα

στο σημείο να πλέκει το εγκώμιο στον Ν. Καρανίκα, πρω-

θυπουργικό σύμβουλο(!!!) για το ρόλο του στην ….προ-

ώθηση του ΝΣ.6 Δεν είναι άραγε οικτρή αποτυχία της

αγροτικής πολιτικής της κυβέρνησης που καταφεύγει να

ποντάρει στην κάνναβη ως μοχλό ανάπτυξης; Αυτό που

χρειάζεται η χώρα, είναι μια αγροτική πολιτική «διατρο-

φικής αυτοδυναμίας» (food-sovereignty),7 με επίκεντρο

την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, κυρίως για την κά-
λυψη των εγχώριων αναγκών σε βασικά είδη διατροφής,
καθώς και για εξαγωγές.

3. Η κάνναβη για φαρμακευτικούς λόγους

Η κάνναβη και η ρητίνη THC, μπορεί με ειδική επεξεργα-

σία να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα φαρμακευτικά σκευά-

σματα, ως αναλγητικό (μείωσης πόνου), όπως επίσης

κατά της ναυτίας, διέγερση της όρεξης, μειωμένου μυϊ-

κού σπασμού, κά. Κάτι παρόμοιο ισχύει με ορισμένες

άλλες ναρκωτικές ουσίες (πχ μορφίνη για καταστολή

πόνου, κλπ). Επίσης το έλαιο «κανναβιδιόλη» (DBD) που

παράγεται από το σπόρο κάνναβης (όπως και το αιθέριο

έλαιο που παράγεται από άνθη και φύλλα κάνναβης και

έχει υψηλή περιεκτικότητα THC), χρησιμοποιείται στην

παραγωγή διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Ωστόσο η αποτελεσματικότητα της DBD, σε σχέση με τις

ανωτέρω καταστάσεις (και πολλές άλλες), δεν έχει απο-
δειχθεί επιστημονικά, ενώ πολλές δοκιμές είναι ακόμα
στο προκλινικό στάδιο.8 Αυτό που ξέρουμε με σχετικά

βεβαιότητα, είναι ότι η CBD έχει αποδειχθεί αποτελε-

σματική στη μείωση του άγχους και βοηθάει σε διάφορες

φλεγμονοειδείς καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της

αρθρίτιδας και άλλων φλεγμονικών καταστάσεων, καθώς

επίσης στη σκλήρυνση κατά πλάκας. 

Σήμερα τα φαρμακευτικά προϊόντα από την κάνναβη που

εισάγονται στην Ελλάδα από χώρες της Ευρώπης, είναι

προϊόντα κατά 50% εκχύλισμα φαρμακευτικής κάνναβης

που περιέχουν και ψυχότροπες ουσίες και κατά 50% από

βιομηχανική κάνναβη που δεν περιέχει ψυχότροπες ου-

σίες, αλλά κυρίως «κανναβιδιόλη» (CBD). Στον Κοινοτικό

Κατάλογο για την παραγωγή CBD, είναι εγγεγραμμένες

μόνο οι ποικιλίες που περιέχουν λιγότερο από 0,2% THC.

Ωστόσο οι φαρμακευτικές εταιρίες πιέζουν για την απε-
λευθέρωση των καλλιεργειών με μεγαλύτερη περιεκτι-
κότητα σε THC από το όριο 0,2%, ώστε να παίρνουν από
την ίδια καλλιέργεια, περισσότερη ποσότητα και από τις
δύο ουσίες (THC, CBD).
Παρ’ ότι ορισμένα δημοσιεύματα διογκώνουν σκόπιμα το

εύρος των φαρμακευτικών ιδιοτήτων της κάνναβης, στις

περιπτώσεις που η χρήση της ενδείκνυται για ορισμένες

παθήσεις ασθενών, πρέπει να χορηγείται αυστηρά, κα-

τόπιν συνταγογράφησης. Η απόφαση των υπουργών

Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 2238/Β/29.6.17), για μετα-

κίνηση της κάνναβης και της ρητίνης κάνναβης, από τον

πίνακα Α στον πίνακα Β των ναρκωτικών ουσιών, μπορεί

κατ’ αρχάς να δικαιολογηθεί για ιατρικούς λόγους, διότι

δίνει τη δυνατότητα χρήσης σκευασμάτων φαρμακευτι-

κής κάνναβης, με διαδικασία ελεγχόμενης συνταγογρά-

φησης (δίγραμμη) μέσω Κρατικού Μονοπωλίου. Ωστόσο
από εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, με το άνοιγμα του
δρόμου (από το νέο ΝΣ), της παραγωγής και κυκλοφο-
ρίας σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης εκτός Κρα-
τικού Μονοπωλίου, δηλ. από εταιρίες και ιδιώτες.
Πρόκειται για ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της
πλήρους απελευθέρωσης της καλλιέργειας και χρήσης
κάνναβης.
Η ως τώρα νομοθεσία δεν επέτρεπε την καλλιέργεια

φαρμακευτικής κάνναβης από ιδιώτες, ενώ υπήρχε έν-

τονη πίεση να αλλάξει το άρθρο 2 του Ν.4139/13. Να ση-

μειώσουμε ότι η κάνναβη κατατάσσεται από τις

ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, είτε στον πίνακα Α, είτε

στον πίνακα Β. Η κυβέρνηση με την τελευταία ρύθμιση,
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έκανε ένα μεγάλο βήμα «χαλάρωσης».10 Ωστόσο η επι-

δίωξη των συγκεκριμένων κυκλωμάτων είναι να …«ξε-

χειλώσουν» πλήρως τους περιορισμούς στην παραγωγή

και διάθεση σκευασμάτων από ιδιωτικές εταιρίες, φτά-

νοντας μέχρι και τη δυνατότητα «αυτοκαλλιέργειας» …

για ιατρικούς σκοπούς, ανοίγοντας τον δρόμο της πλή-

ρους απελευθέρωσης, μαζί και τους «ασκούς του Αι-

όλου». 

4. Η κάνναβη ως «συμπληρώματα διατροφής»

και ως τρόφιμο

Ο τίτλος θα ξενίσει τον καθημερινό αναγνώστη, αλλά

πρόκειται για την τρίτη διάσταση της φιλολογίας εξωραϊ-

σμού, της καλλιέργειας και χρήσης κάνναβης. Ποια είναι

η αλήθεια και που αρχίζουν οι …«περενέργειες»; Ο σπό-

ρος της κάνναβης, όπως όλοι οι σπόροι, έχουν θρεπτικά

συστατικά και μπορούν μετά από επεξεργασία να παραχ-

θούν παράγωγα προϊόντα. Ειδικότερα ο σπόρος της κάν-

ναβης, όπως όλοι οι σπόροι, περιέχει πρωτεΐνες που

μπορεί να καταναλωθεί ακατέργαστος, τεμαχισμένος ή

αλεσμένος (άλευρα), για πουλιά, ζώα και ανθρώπους.

Επίσης ως ελαιούχος σπόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για την παραγωγή σπορελαίου από κάνναβη. Ωστόσο το
κρίσιμο ερώτημα είναι για ποιους σπόρους κάνναβης μι-
λάμε; Μιλάμε για σπόρους Cannabis Sativa L., που περιέ-

χουν λιγότερη από 0,2% THC (τετραυδροκανναβινόλη)

και CBD (κανναβιδιόλη), ή για σπόρους της ινδικής κάν-

ναβης (Cannabis indica); 

Και πάλι τα ερωτήματα δεν σταματούν εδώ. Από πλευράς

υγιεινής τροφίμων και εν τέλει δη-

μόσιας υγείας, έχει μεγάλη σημα-

σία ο βαθμός συγκέντρωσης της

CBD στους χρησιμοποιούμενους σπό-

ρους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε

σε ευρωπαϊκό, ούτε πολύ περισσότερο

σε εθνικό επίπεδο, μια κατηγοριοποίηση

τους. 

Κατά προέκταση προκύπτει ένα

άλλο κρίσιμο ερώτημα, κατά
πόσο ο ΕΦΕΤ (Εθνικός Φορέας
Ελέγχου Τροφίμων), θα έχει ουσιαστικό
λόγο γι’ αυτά τα «συμπληρώματα διατρο-
φής» από πλευράς δημόσιας υγείας; Ένα

επιπλέον κρίσιμο ερώτημα, αλλά όχι το

τελευταίο, είναι πως θα οριοθετούνται οι

καλλιέργειες κάνναβης με διαφορετικές περιεκτικότη-

τας ουσιών και πως θα γίνονται αξιόπιστοι έλεγχοι για

τον εντοπισμό υψηλής, μέτριας και χαμηλής περιεκτικό-

τητας σε CBD (κανναβιδιόλη) και ιδιαίτερα σε πολύ χα-

μηλή (κάτω του 0,2%) σε THC; Είναι να απορεί κανείς με

την ευκολία προβολής απόψεων για τα «αγαθά» της κάν-

ναβης και την ενθάρρυνση των «κοινωνικών συνεταιρι-

σμών» (ΚΟΙΝΣΕΠ), να γίνουν διακινητές τέτοιων

προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία μικρών συνεταιρι-

σμών ή ομάδων παραγωγών, για την καλλιέργεια κάννα-

βης ως πηγή εισοδήματος και βιοπορισμού.!! 

Τέλος, επειδή γίνεται λόγος για μια «ελπιδοφόρα» εναλ-

λακτική καλλιέργεια στην Ελλάδα με πολλά «πλεονεκτή-

ματα» (διατροφικά, απασχόλησης, εισοδήματος, κλπ),

έχει σημασία να υπογραμμιστεί, ότι υπάρχουν άλλες
εναλλακτικές καλλιέργειες με ασύγκριτα πολλαπλάσια
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αμφίβολης ποιότητας δια-
τροφικά προϊόντα της κάνναβης. 
Έχουμε ως χώρα μεγάλες δυνατότητες - λόγω ευνοϊκών

κλιματικών και εδαφολογικών συνθηκών - να παράγουμε

μεγάλη «γκάμα» προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας,

αντί να ….«ανακαλύπτουμε» διατροφικά «πλεονεκτή-

ματα» στην κάνναβη, που τελικά προβάλλονται ως πρό-
σχημα για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων και

συγκεκριμένα, την ελεύθερη παραγωγή και χρήση
χασίς.!! Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί,
την επεξεργασία εκ μέρους της κυβέρνησης, συγκεκρι-
μένων μέτρων και προγραμμάτων και πάνω απ’ όλα την
ενημέρωση, ιδιαίτερα προς άνεργους νέους, για τις δυ-
νατότητες ανάπτυξης νέων καλλιεργειών.!

5.Μπίζνες με ….«φούντες»
Τα συμφέροντα που διαπλέκονται γύρω από την παρα-

γωγή και την επεξεργασία κάνναβης, είναι ασφαλώς

ισχυρά και διαβαθμίζονται ανάλογα με το σκοπό χρήσης

(βιομηχανική κάνναβη, φαρμακευτική κάνναβη, κάνναβη

σε είδη διατροφής και κάνναβη-χασίς). Κεντρική επιδίωξη

είναι η χαλάρωση των ελέγχων και των περιορισμών,

μέχρι την πλήρη κατάργηση τους. Τα βήματα γίνονται

βαθμιαία στο όνομα της «βελτίωσης του θεσμικού πλαι-

σίου». Όπως μας πληροφορούν ορισμένοι αρθρογράφοι,13

«παρά τις θετικές αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση του

ΣΥΡΙΖΑ, δεν επαρκούν για έναρξη επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας…. Οι επενδυτές περιμένουν να ολοκληρω-

θούν ορισμένες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο…. Το

ζητούμενο για τους επενδυτές είναι να περάσουν την

κάνναβη για ιατρική χρήση και τα φυσικά παράγωγά της

στην Δ’ κατηγορία, που είναι τα βότανα ως παραδοσιακό

φάρμακο φυτικής προέλευσης.».!!!

Στη βάση αυτού του προσανατολισμού «οικοδομούνται»

και τα αντίστοιχα επιχειρήματα, «βελτίωσης του θεσμι-

κού πλαισίου», το οποίο τάχα θα είναι σε όφελος των

ασθενών που κάνουν χρήση και προμηθεύονται πα-

ράνομα σκευάσματα, είτε

από το εξωτερικό, είτε από

το εσωτερικό.  

Δυστυχώς αυτές οι απόψεις,

δεν αφορούν μόνο το πεδίο

της δημοσιογραφίας, αλλά

έχουν υποστηριχτεί ανοικτά και

από στελέχη της κυβέρνησης το

τελευταίο διάστημα. ... Ιδού λοιπόν

το νέο …«όραμα» της βιο-

μηχανικής και αγροτικής

ανάπτυξης της χώρας, από

την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με

άξονα την κάνναβη.!!

Ωστόσο λόγω του υψηλού κόστους

διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμά-

των, προβάλλεται σε «πλάγιο ήχο»,

το δικαίωμα της αυτοκαλλιέργειας κάνναβης για ιατρι-

κούς λόγους (πχ. γλάστρες σε μπαλκόνια, κά), καθώς και

ο αποχαρακτηρισμός της από την κατηγορία των «σκλη-

ρών» ναρκωτικών ουσιών και η απελευθέρωση της καλ-

λιέργειας. 

6.Επιστρατεύεται και η οικολογική ευαισθησία

Στην προσπάθεια νομιμοποίησης της παραγωγής και χρή-

σης κάνναβης, εκτός από φαρμακευτικούς, διατροφικούς

και οικονομικούς λόγους, επιστρατεύεται και η οικολο-

γική διάσταση (η λεγόμενη green ecomony), ενώ «καταγ-

γέλλονται» τα οικονομικά συμφέροντα που διακινούν

ναρκωτικά, τα οποία παρεμποδίζουν(!) τη νομιμοποίηση

της παραγωγής και χρήσης κάνναβης. 

7. Σκληρά» και «μαλακά» ναρκωτικά, «αποποι-

νικοποίηση» σε τι;
Θα αναφερθούμε σε ένα ακόμα ζήτημα, ιδιαίτερα ευαί-

σθητο από κοινωνική άποψη, που αφορά τη χρήση κάν-

ναβης (χασίς) για «ψυχαγωγικούς» λόγους. Ορισμένοι

αμφισβητούν τον όρο «ναρκωτικό» και ότι τάχα το χασίς

δεν δημιουργεί «εξάρτιση», επικαλούμενοι μάλιστα το

γεγονός ότι άλλες ουσίες (πχ. το τσιγάρο ή το αλκοόλ)

δημιουργούν μεγαλύτερη εξάρτηση χωρίς να κατατάσ-

σονται στα ναρκωτικά. Όμως είναι ανώφελο να παίζουμε

με τις λέξεις. Το «χασίς» είναι κατ’ αρχάς «ναρκωτικό»

(ψυχότροπη-ψυχοδραστική ουσία), που με τη λήψη του

«θολώνει» για ορισμένο διάστημα την κανονική λειτουρ-

γία του εγκεφάλου, ενώ ταυτόχρονα είναι και εξαρτη-

σιογόνο. Παρ’ ότι η ένταση της εξάρτησης είναι

μειωμένη, σε σχέση με άλλες ψυχοενεργές και εξαρτη-

σιογόνες ουσίες (πχ. κοκαΐνη, ηρωίνη, κά), δεν παύει να

δημιουργεί εξάρτηση, ενώ ανοίγει την πόρτα διολίσθησης

(όχι πάντα), προς τα πιο σκληρά ναρκωτικά. Σε αυτό έγ-

κειται και η σχηματική διάκριση των ψυχότροπων ουσιών

μεταξύ «σκληρών» και «μαλακών» ναρκωτικών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 4% του παγ-

κόσμιου ενήλικου πληθυσμού (162 εκατομμύρια άνθρω-

ποι) το 2004, είχαν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον

μια φορά στη ζωή τους και περίπου 0,6% (22,5 εκατομ-

μύρια) έκαναν σε καθημερινή βάση. Στην Ελλάδα, σύμ-

φωνα με πανελλήνια έρευνα του ΕΠΙΨΥ, το 8,6% του

πληθυσμού ηλικίας 12-64 ετών είχαν το 2004 χρησιμοποι-

ήσει μία ή περισσότερες φορές στη ζωή τους κάποια ναρ-

κωτική ουσία, με πιο διαδεδομένη την κάνναβη. Ο

εκτιμούμενος αριθμός αυτών που είχαν εμπειρία ναρκω-

τικών ήταν 671.346 άτομα, εκ των οποίων οι 380.414 ανή-

κουν στον πληθυσμό των νέων ηλικίας 12-35 ετών.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν τάσεις επιδείνωσης του προ-

βλήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το

«Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά» (EMCDDA),

τα άτομα που το 2016 είχαν κάνει χρήση τουλάχιστον μια

φορά κάνναβης (χασίς), ανήλθαν στην ΕΕ σε 87,7 εκατ. και

ηλικίας 15-64 ετών ή το 26,3% της συγκεκριμένης πληθυ-

σμιακής ομάδας. Από αυτά, τα 17,1 εκατ. ήταν άτομα ηλικίας

15-34 και 10 εκατ. άτομα ηλικίας 15-24 ετών. Επίσης λόγω

παρενεργειών που έχει η χρήση κάνναβης στην υγεία, τα

άτομα που εισήχθησαν σε θεραπευτική αγωγή αυξήθηκαν

από 43.000 το 2006 σε 76.000 το 2015.

Όλη η «φιλολογία» και τα «εν πολλοίς» αμφίβολης αξιο-
πιστίας δημοσιεύματα για τα «πλεονεκτήματα» της κάν-
ναβης, αποσιωπούν τους μεγάλους κινδύνους και τις
προεκτάσεις μιας αναπόφευκτης επέκτασης της χρήσης
χασίς στην ελληνική κοινωνία.
Αν στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να μετατραπεί η
χώρα (λόγω ευνοϊκών συνθηκών καλλιέργειας και ευνοϊ-
κού καθεστώτος ασυδοσίας των πολυεθνικών), σε ζώνη
μεγάλης παραγωγής κάνναβης, στο όνομα της «βιομηχα-
νικής ανάπτυξης» και των «ξένων επενδύσεων», αναλαμ-
βάνουν μεγάλες ευθύνες, τόσο ο πρωθυπουργός
Α.Τσίπρας, όσο και οι υπουργοί Υγείας, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Οικονομίας, για αποφάσεις με αρνητικές μα-
κροπρόθεσμα συνέπειες στην ελληνική κοινωνία.!
Ταυτόχρονα μεγάλες ευθύνες φέρουν, όλα τα κόμματα
και πολιτικές δυνάμεις που είτε σιωπούν, είτε στηρίζουν
ανάλογες επιλογές.!!
Τέλος, η απάντηση στη φιλολογία «απελευθέρωσης» της
κάνναβης, βρίσκεται στο «όραμα ζωής» που προσφέρεται
στη νέα γενιά και το οποίο δεν πρέπει να είναι κούφια

λόγια, αλλά να στηρίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές, ενώ

παράλληλα να διεκδικείται αγωνιστικά σε πολλαπλά πεδία,

στη λογική «συν Αθηνά και χείρα κίνει», με βασική κατεύ-

θυνση την πρόοδο και δημιουργία, αντί την καταφυγή στον

«κόσμο των παραισθήσεων». 

Όλα αυτά βέβαια έχουν κοινωνικό και πολιτικό παρανομα-
στή. Συνδέονται με την υπέρβαση της κρίσης και την ανα-

τροπή των νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών πολιτικών.

Τον προσανατολισμό της οικονομίας και της παραγωγής

στην κάλυψη των πραγματικών κοινωνικών αναγκών, αντί

στην υποταγή και διαιώνιση των ολιγαρχικών συμφερόν-

των, με δικαιότερη κατανομή και ανακατανομή εισοδημά-

των και πλούτου και διασφάλιση θεμελιωδών εργασιακών,

κοινωνικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

Το πλήρες κείμενο στο: www.ebdomi.com
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Σημαντική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

της Αθήνας, τείνει να αλλάξει τα δεδομένα των κοι-

νοχρήστων χώρων.

Η απόφαση (υπ’ αριθ. 255/2018) αφορά στη χρήση

των πιλοτών στις πολυκατοικίες και  κρίνει ότι κάθε

πιλοτή είναι κοινόχρηστος χώρος και μπορεί να τον

εκμεταλλευτούν μόνον οι ιδιοκτήτες των διαμερι-

σμάτων και αφού πρώτα συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Οι πιλοτές δεν μπορούν να ενοικιαστούν και να πω-

ληθούν σε τρίτους, αλλά απαγορεύεται και η χρήση

τους από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες.

Η απόφαση,  αναφέρει ότι οποιοσδήποτε μη ένοικος

της πολυκατοικίας, ο οποίος έχει αποκτήσει θέση

πάρκινγκ με συμβολαιογραφική πράξη, αφήνει το αυ-

τοκίνητο του στους χώρους της πιλοτής, τότε απει-

λείται με χρηματικό πρόστιμο και κράτηση.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας υποχρεώνει

τρεις ιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις θέσεις

στάθμευσης σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο της

πρωτεύουσας, όπου διαμένει η ιδιώτης που προσέ-

φυγε στη Δικαιοσύνη, να παύσουν να παρκάρουν τα

οχήματα τους εκεί.

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας

είναι άμεσα εκτελεστή, ενώ σε αυτήν υπογραμμίζεται

χαρακτηριστικά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να παραχωρηθεί εγκύρως η αποκλειστική χρήση

στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφόσον η ίδια

η προσφεύγουσα, αν και κάτοχος διαμερίσματος,

στερείται χώρου για να παρκάρει το αυτοκίνητο της.

Μάλιστα, το δικαστήριο απειλεί τους τρεις εκ των

τεσσάρων κατόχων θέσεων στάθμευσης (σε βάρος

των οποίων στρέφονταν η αγωγή) με χρηματική

ποινή 1000 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός

για κάθε παράβαση της απόφασης.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στη Δικαιο-

σύνη προσέφυγε ιδιοκτήτρια διαμερίσματος και απο-

θήκης σε πολυκατοικία της Αθήνας, επικαλούμενη ότι

με προγενέστερη δικαστική απόφαση είχε κριθεί ότι”

οι θέσεις στάθμευσης της πιλοτής αποτελούν αυτο-

τελείς ορίζοντες ιδιοκτησίες, διότι ο χώρος της πιλο-

τής ή ανοικτά τμήματα του χώρου αυτού δεν είναι

δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης

ιδιοκτησία και συνεπώς , οι χώροι της πιλοτής ανή-

κουν στα κοινόκτητα μέρη της οικοδομής”.

Επιπλέον, με την αγωγή της, η προσφεύγουσα επικα-

λούνταν ότι στην προκειμένη περίπτωση οι συμβολαι-

ογραφικές πράξεις δεν μπορούν να ισχύσουν όσον

αφορά την αποκλειστική χρήση των επίδικων θέσεων

στάθμευσης στους εναγόμενους, διότι δεν έχουν στη

κυριότητα τους άλλη οριζόντια ιδιοκτησία , διαμέρι-

σμα ή αποθήκη για να έχουν δικαίωμα χρήσης στις

κοινόκτητες θέσεις.

Όσον αφορά στο τέταρτο άτομο, σε βάρος του

οποίου στρεφόταν η αγωγή, είχε στην κυριότητα του

μόνο την αποθήκη του υπογείου, που αποτελεί βοη-

θητικό χώρο.

Όπως τόνιζε η προσφεύγουσα, ούτε σε αυτήν την πε-

ρίπτωση μπορούσε να παραχωρηθεί εγκύρως η απο-

κλειστική χρήση θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της

πιλοτής, εφόσον η ίδια, αν και ιδιοκτήτρια διαμερί-

σματος, δεν διέθετε θέση στάθμευσης. Με αυτό το

σκεπτικό, προηγούμενο δικαστήριο είχε ακυρώσει

αμετάκλητα τα συμβόλαια μεταβίβασης των θέσεων

στάθμευσης στους τρεις πρώτους εναγομένους.

Τέλος αναφέρεται πως υποχρέωση των εναγομένων

είναι να παύσουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους

στις θέσεις στάθμευσης της πυλωτής και να παραλεί-

πουν τη στάθμευση αυτών στο μέλλον. Προβλέπεται

χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ και προσωπική

κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση της από-

φασης. Η απόφαση κηρύσσεται προσωρινώς εκτελε-

στή.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας  υποχρεώνει

τρεις ιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις θέσεις

στάθμευσης σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο της

πρωτεύουσας, όπου διαμένει η ιδιώτης που προσέ-

φυγε στη Δικαιοσύνη, να σταματήσουν να παρκάρουν

τα οχήματά τους εκεί.

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας

είναι άμεσα εκτελεστή, ενώ σε αυτήν υπογραμμίζεται

χαρακτηριστικά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί

να παραχωρηθεί εγκύρως η αποκλειστική χρήση

στάθμευσης αυτοκινήτου της πιλοτής, εφόσον η ίδια

η προσφεύγουσα, αν και κάτοχος διαμερίσματος,

στερείται χώρου για να παρκάρει το αυτοκίνητο της.

Κάθε πιλοτή είναι κοινόχρηστος χώρος
έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας

Προσωρινή αφαίρεση

άδειας σε Καταστήματα

υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε επιχειρηματίες

που λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος στο σκεπτικό και διατακτικό της συγκεκριμένης δικα-

στικής απόφασης για το είδος των παραβάσεων που

επισύρουν την ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της

άδειας λειτουργίας των καταστημάτων τους, τα όργανα

που βεβαιώνουν τις εν λόγω παραβάσεις, τον συσχετισμό

της ποινής με την εκδίκαση ή τις αποφάσεις των ποινικών

δικαστηρίων... 

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 1252 / 2018

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) -

Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας και σφράγιση -

Παραβάσεις -  Προσβαλλόμενη πράξη -.

Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας και σφράγιση

για χρονικό διάστημα δέκα ημερών καταστήματος υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος. Προσφυγή με την οποία ζητείται

η ακύρωση της σχετικής απόφασης του Αντιδημάρχου.

Απαράδεκτη η προσφυγή με την οποία προσβάλλεται προ-

παρασκευαστική πράξη που στερείται εκτελεστού χαρα-

κτήρα (έγγραφο του Αντιδημάρχου με το οποίο η

προσφεύγουσα ενημερώθηκε για τις βεβαιωθείσες σε

βάρος της παραβάσεις και κλήθηκε να εκθέσει τις απόψεις

της). Παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία μουσικής

σε ταβέρνα χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας και την

υπέρβαση της μέγιστης επιτροπής ηχοστάθμης της εκ-

πεμπόμενης μουσικής.

Δεν λαμβάνεται υπόψη υπόμνημα υπογεγραμμένο από

πληρεξούσιο δικηγόρο το οποίο δεν προκύπτει ότι κατα-

τέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου. Απόρριψη λόγων

ακύρωσης. 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 1252/2018 / ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ/ τμ. 31ο 3μελές

Κωνσταντίνος Λάιος, Νομικός συνεργάτης του Ε.Ε.Αθηνών

www.eea.gr

Αρ. Μελ.: 10/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 22/02/2018
Αρ. πρωτ.: 165
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επι-
χείρησης Αθλητισμού-Πολιτισμού-
Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνι-
σμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση
Τουριστικών Λεωφορείων για την
μεταφορά δημοτών απομακρυσμέ-
νων περιοχών και προγραμμάτων
καλοκαιρινής απασχόλησης 2018»,
προϋπολογισμού  73.780,00 ευρώ
με το Φ.Π.Α 24%.
Η εργασία αφορά τα είδη:
CPV: [60130000-8]-Υπηρεσίες ειδι-
κών οδικών μεταφορών επιβατών
Ο συμβατικός χρόνος αφορά την
επoμένη της υπογραφής της σύμ-
βασης για 260 ημέρες-δρομολόγια
με μέγιστη διάρκεια ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχεί-

ρησης Δήμου Παλλήνης, που βρί-
σκονται στην οδό Κλειτάρχου &
Αριστείδου στον 1ο όροφο, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, την 7η  Μαρτίου,
ημέρα Τετάρτη. Η ώρα έναρξης πα-
ραλαβής προσφορών είναι 11.00
και η ώρα λήξης 11.30. Μετά τη
λήξη της παραλαβής προσφορών
θα ξεκινήσει η διαδικασία απο-
σφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμ-
μετέχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, που αποδεδειγμένα
παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με
το δημοπρατούμενο αντικείμενο
και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέ-
λεσης της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενη-
μερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά
με τη δημοπρασία έντυπα, στα γρα-
φεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Η δαπάνη για την δημοσίευση θα
βαρύνει την Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Παλλήνης.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
διατίθεται από την ηλεκτρονική σε-
λίδα της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. https://di-
avgeia.gov.gr/f/diavgeiakeappdp Για
περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται: Τηλ: 210.6619937, και ώρες
9:00-14:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ
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Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ:

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  ή 

ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΑΝΑΡΧΟ ΚΟΣΜΟ;

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 18:00 στο Εμπο-

ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ,

Ακαδημίας 7, Αθήνα)

Χαιρετισμός και παρουσίαση του ομιλητή

Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου, Διευθύντρια του Επιστημονικού

Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος

Καραμανλής (I.Δ.Κ.Κ.)

Ομιλία: Michel Foucher «Ένας ασυντόνιστος Κό-
σμος»
Συζήτηση:

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέ-

σεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής του Ινστιτούτου

Διεθνών Σχέσεων

Γιώργος Πρεβελάκης Καθηγητής Γεωπολιτικής, Πανε-

πιστήμιο της Σορβόννης (Paris 1), Μέλος του Επιστημονι-

κού Συμβουλίου του  (I.Δ.Κ.Κ.)

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Ιστορίας του Με-

ταπολεμικού Κόσμου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος

Επιστημονικού Συμβουλίου του  (I.Δ.Κ.Κ.)

Γλώσσα της εκδήλωσης: Αγγλικά. Δεν θα υπάρχει

ταυτόχρονη διερμηνεία

Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος 

Από 15 Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει η ηλεκτρο-

νική υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή στο

νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) ρεύμα-

τος.

Ποιοι εντάσσονται 

Το Κ.Ο.Τ., σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου,

προβλέπονται εκπτώσεις έως και 70% για όσους

έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, ποσοστό υπερ-

διπλάσιο εκείνου που ίσχυε με το προηγούμενο σύ-

στημα. 

Συγκεκριμένα καθιερώνονται δύο κατηγορίες ΚΟΤ:

― Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα

κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-

γύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του

ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWh

και απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔ-

ΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμο-

λογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.

― Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν

κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη

λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σ’ αυτή την περίπτωση

η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45

ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολο-

γίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.

ΟΑΕΔ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ

2,66% ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Αυξημένη σε ποσοστό 2,66% είναι σύμφωνα με τα

στοιχεία του ΟΑΕΔ η εγγεγραμμένη ανεργία για το

μήνα Ιανουάριο του 2018, σε σχέση με το Δεκέμβριο

του 2017 και «μεταφράζεται» σε 23.422 περισσότε-

ρους ανέργους. 

Tον Ιανουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι (που αναζη-

τούν εργασία) είναι 903.303 έναντι 879.881 που ήταν

τον προηγούμενο μήνα. Το 55,23% είναι εγγεγραμ-

μένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα

ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, ενώ το 44,77% είναι

εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των

12 μηνών.

Aλλά ...μην ανησυχείτε· Έρχεται η ανάπτυξη!!!

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

στα πεταχτά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

Επιχειρήσεις σε κρίση: «Δεύτερη ευ-
καιρία»  

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος

«Έγκαιρη Προειδοποίηση», το οποίο

«τρέχουν» στην Ελλάδα το Επαγγελ-

ματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μπορούν να λάβουν δω-

ρεάν υπηρεσίες στήριξης από εξειδι-

κευμένους συμβούλους, νομικούς,

λογιστές και φοροτέχνες, αλλά και

112 εμπειρογνώμονες – μέντορες δια-

φόρων ειδικοτήτων.

Τι είναι η «Έγκαιρη Προειδοποίηση»

επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα «Έγκαιρη Προειδοποί-

ηση» αποσκοπεί στην παροχή ΔΩ-

ΡΕΑΝ υποστήριξης σε Πολύ Μικρές

και Μικρές επιχειρήσεις (0-50 άτομα

προσωπικό), που έχουν προβλήματα

βιωσιμότητας με σκοπό την διάσωση

ή/και την αναδιάρθρωσή τους.

Τι είδους βοήθεια λαμβάνουν οι επι-

χειρήσεις;

Οι ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενες υπηρεσίες

στις επιχειρήσεις από το Επαγγελμα-

τικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.),

αφορούν σε: αρχική ανάλυση, αξιολό-

γηση και διάγνωση της υφιστάμενης

κατάστασής τους και στη συνέχεια,

συμβουλευτική υποστήριξή τους για

την υλοποίηση των απαιτούμενων

ενεργειών με σκοπό την διάσωσή τους

ή /και την ανάπτυξή τους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: α)

διάρκειας 15 ωρών στο πρώτο στάδιο

της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολό-

γηση της υφιστάμενης κατάστασης

των επιχειρήσεων) και της παροχής

πρόσθετης πληροφόρησης και β) έως

και 6 μήνες συμβουλευτική υποστή-

ριξη, με περιοδικές συναντήσεις/επα-

φές με την καθοδήγηση από τον/τους

κατάλληλο/ους Μέντορα/ες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται

από ειδικούς με εμπειρία και γνώση

των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, το

Ε.Ε.Α. έχει συμβληθεί με τρεις εξειδι-

κευμένους συμβούλους-διαγνώστες

με σημαντική εμπειρία στο συγκεκρι-

μένο τομέα,

- ένα δικηγόρο εξειδικευμένο στα νο-

μικά θέματα του εξωδικαστικού συμβι-

βασμού,

- έχει συγκροτήσει μία Επιτροπή από

λογιστές και φοροτέχνες μέλη του,

εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση

φορολογικών και ασφαλιστικών  θεμά-

των, καθώς και σε ρυθμίσεις μέσω του

μηχανισμού του εξωδικαστικού συμβι-

βασμού και

- έχει συγκροτήσει σε συνεργασία με

το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝ-

ΤΩΝ ΜΕΝΤΟΡΩΝ στην Αττική αποτε-

λούμενο, μέχρι σήμερα από 112

εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτή-

των με επαρκή και τεκμηριωμένη

επαγγελματική εμπειρία στο χώρο πα-

ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

υποστήριξης επιχειρήσεων, ψυχολό-

γους και κοινωνιολόγους εξειδικευμέ-

νους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων

και νομικούς με εξειδίκευση σε υποθέ-

σεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου.

Ποιες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες

Επιλέξιμες είναι οι  Πολύ Μικρές και

Μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Αττικής που λειτουργούν τουλάχιστον

τρία χρόνια και ενδιαφέρονται να

ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του

Προγράμματος «Έγκαιρη Προειδοποί-

ηση».

Που μπορούν να  απευθύνονται;

Στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΕΑ:

Τηλέφωνα: 210 -3380279, 210-

3380210, 210-3380236.

Email: infoprograms@eea.gr

Αίτηση λήψης συμβουλευτικών υπηρε-

σιών: Συμπληρώστε την αίτηση εδώ.

Υπεύθυνος προγράμματος: Σύρος Κο-

σκοβόλης
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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

Το Σωματείο ‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’ δια-

κρίθηκε στο θεσμό των Hellenic Responsible Business

Awards 2018, παραλαμβάνοντας για τρίτη χρονιά το

βραβείο “ΜΚΟ της Χρονιάς” στην κατηγορία Υγεία και

Πρόληψη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15

Φεβρουαρίου στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. 

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό τη

μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή

αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών και την ανα-

βάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας. 

Τα τελευταία οκτώ χρόνια το Σωματείο έχει καταφέρει

να δημιουργήσει 16 Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών,

να αναβαθμίσει 16 Παιδιατρικές Κλινικές και Παιδια-

τρικά Ιατρεία, να εξοπλίσει 3 Μονάδες Εντατικής Θερα-

πείας/ ΜΑΦ Νεογνών καθώς και να προσφέρει 590

μηχανήματα στα Παιδιατρικά Τμήματα των Νοσοκο-

μείων και των Κέντρων Υγείας.

Στα πλαίσια του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση ιατρικού

και νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση παι-

δικού τραύματος’’, το Σωματείο έχει χρηματοδοτήσει

ένα μέρος της συμμετοχής 1.435 γιατρών. Η εκπαί-

δευση επικεντρώνεται στην εκτίμηση, στην ανάνηψη και

στη σταθεροποίηση της κατάστασης του παιδιού που

κινδυνεύει.

Για να μη συμβαίνουν όμως ατυχήματα ο καλύτερος και

αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η ενημέρωση για

την Πρόληψη. Είναι αποδεδειγμένο, ότι η σωστή και συ-

στηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει  τον αριθμό και

τη σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και

50%. 

Στα πλαίσια αυτού του σκοπού πραγματοποιούνται πα-

ρουσιάσεις  σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημο-

τικού σχολείου, στους γονείς τους και στους

εκπαιδευτικούς τους. Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις

έχουν παρακολουθήσει 42.401 μαθητές και 3.040 εκπαι-

δευτικοί και γονείς.

Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από το

έργο του Σωματείου πάνω από 480.000 παιδιά.

ΓΥΘΕΙΟΥ 1Α,  ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 31, 

ΤΗΛ.: 210-6741 933 Fax: 210-6743 950

e-mail: info@pedtrauma.gr,    www.pedtrauma.gr

Βράβευση στο Σωματείο 

‘’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’
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. . . γ ια την υγειά μας

Επιληψία: νέα, ελάχιστα επεμβατική θεραπεία  
Μείωση των κρίσεων σε επιληπτικούς ασθενείς, που

φτάνει σε ποσοστό 70% ,προσφέρει μια νέα  ελάχιστα

επεμβατική θεραπεία καυτηριασμού με ακτίνες laser!

Η θεραπεία εφαρμόζεται ήδη τα τελευταία δυο χρόνια

σε πολλά κέντρα στις ΗΠΑ και παράλληλα με την ελάτ-

τωση των κρίσεων, μειώνει σημαντικά  τα ποσοστά με-

τεγχειρητικών επιπλοκών σε σχέση με τις μέχρι

σήμερα θεραπείες!

«Η νέα θεραπεία βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο ζωής
των επιληπτικών ασθενών και παράλληλα γεννά ελπί-
δες για την μελλοντική αντιμετώπιση της ασθένειας»
αναφέρει ο Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Πανεπιστημίου Freiburg και Διευθυντής Νευροχειρουρ-

γός, υπεύθυνος τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Χει-

ρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης, στο

Νοσοκομείο Metropolitan  Βασίλειος Βουγιούκας.

Η νέα  ελάχιστα επεμβατική θεραπεία καυτηριασμού,

πραγματοποιείται με το ειδικό μηχάνημα Visualase, το

οποίο ελευθερώνει τη  δέσμη ακτινών laser.  Η νέα θε-

ραπεία θα αρχίσει πολύ σύντομα να εφαρμόζεται και

στην Ελλάδα καθώς το Visualase θα είναι διαθέσιμο

στο νοσοκομείο Metropolitan από την  1η Μαΐου. Υπεύ-

θυνοι λειτουργίας του θα είναι ο Διευθυντής του τμή-

ματος ελάχιστα επεμβατικής Νευροχειρουργικής Β.

Βουγιούκας και η Διευθύντρια του τμήματος Ακτινολο-

γίας Κ. Βαράκη.  Πρόκειται  δε για το πρώτο μηχάνημα

τέτοιου τύπου που λειτουργήσει στην Ευρώπη.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ  -  ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά δεδομένα, ένας

στους τρεις ασθενείς πάσχοντες από επιληψία, δεν

είναι σε θέση να ελέγξει το νόσημα του, παρ’ όλη τη

φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει. Οι ασθενείς με επι-

ληψία, αντιμετωπίζουν μείζον προσωπικό πρόβλημα,

που οδηγεί σε βαριές μορφές κατάθλιψης, λόγω της

αδυναμίας προς εργασία και αυτοεξυπηρέτηση, αν δε

είναι στην παιδική ηλικία παρουσιάζουν μαθησιακές

διαταραχές.

Στους ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις, μέχρι σήμερα

εφαρμόζονται διάφορες χειρουργικές τεχνικές που πε-

ριλαμβάνουν την μικροχειρουργική εξαίρεση της επι-

λεπτογενούς περιοχής, όταν αυτό είναι εφικτό καθώς

και την διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου με

εμφυτεύσιμο διεγέρτη.

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να επιφέρουν σε ασθενείς

με επιληψία ελάττωση της μέσης συχνότητας των κρί-

σεων σε ποσοστό 50%-70%. Παρ όλα τα ελπιδοφόρα

αποτελέσματα των συμβατικών τεχνικών για την αντι-

μετώπιση αυτών των δύσκολων περιστατικών, το πο-

σοστό των επιπλοκών, όπως μετεγχειρητικές λοιμώξεις

η ακόμα και απορρύθμιση νευροψυχολογικών λειτουρ-

γιών, δεν είναι αμελητέα.

ΝΕΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΑ   ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ  ΜΕ   LASER

Σημειώνει γι’ αυτό Δρ. ο Βασ. Βουγιούκας:

«Τα τελευταία δυο χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες τα
συγκεκριμένα περιστατικά αντιμετωπίζονται με την και-
νούργια ελάχιστα επεμβατική τεχνική καυτηριασμού με
ακτίνες laser (stereotactic laser ablation).
Με την βοήθεια νευροπλοηγού  τοποθετείται στον εγ-
κέφαλο του ασθενούς μέσα από  οπή μόλις 3.5 χιλιο-
στών  καθετήρας στην περιοχή του εγκεφάλου, από
την οποία ξεκινούν η επιληπτικές κρίσεις.
Στην συνέχεια ο ασθενής μεταφέρετε στον μαγνητικό
τομογράφο. Εκεί αφού επιβεβαιωθεί η σωστή θέση του
καθετήρα απεικονιστικά, ξεκινάει η δεύτερη φάση της
παρέμβασης. Ο καθετήρας συνδέεται με το ειδικό μη-
χάνημα visualase από το οποίο ελευθερώνεται  δέσμη
ακτινών laser . Με αυτό τον τρόπο και με απόλυτη
ασφάλεια καυτηριάζεται η επιλεπτογόνως περιοχή. Το
αποτέλεσμα του καυτηριασμού γίνεται άμεσα ορατό
από τον μαγνητικό τομογράφο.

Ο ασθενής, μετά την επέμβαση η οποία διαρκεia 45
λεπτά και γίνεται με ολικη νάρκωση, μεταφέρεται στο
δωμάτιο  και παίρνει εξιτήριο την πρώτη μετεγχειρητική
ημέρα.

Τα αποτελέσματα που έχουν μέχρι τώρα ανακοινωθεί
από αρκετά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι
εφάμιλλα των συμβατικών τεχνικών ως προς την ελάτ-
τωση της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων. Τα πο-
σοστά μετεγχειρητικών επιπλοκών είναι σημαντικά
μικρότερα.
Η καινούργια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος έχει σοβα-
ρές ενδείξεις σε ασθενείς που πάσχουν από φαρμα-
κευτικά ανεξέλεγκτες επιληπτικές κρίσεις, με πολύ
καλά αποτελέσματα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με
ελάχιστες παρενέργειες. Αναμένεται να δώσει λύση σε
πολλούς επιληπτικούς ασθενείς που δεν μπορούν να
ελέγξουν τις κρίσεις ικανοποιητικά με φαρμακευτική
αγωγή.

ΕΠΙΛΗΨΙΑ  ΜΙΑ  ΑΡΧΑΙΑ  ΝΟΣΟΣ

Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερα αναγνωρισμένες

παθήσεις στον κόσμο, αφού υπάρχουν γραπτές αναφο-

ρές που χρονολογούνται 4000 χρόνια π.Χ. Και μάλιστα

πρώτος ο Ιπποκράτης (460-357 π.Χ.) χρησιμοποίησε

τον όρο «επιληψία».

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η επιληψία είναι μία χρόνια δια-

ταραχή του εγκεφάλου που επηρεάζει τους ανθρώ-

πους σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μία νόσο

που χαρακτηρίζεται από διαλείπουσες κρίσεις, δηλαδή

από σύντομης διάρκειας επεισόδια ακούσιων σπασμω-

δικών κινήσεων, που μπορεί να αφορούν μόνο ένα

μέρος του σώματος όπως το ένα χέρι ή το ένα πόδι

(εστιακή κρίση) ή και ολόκληρο το σώμα (γενικευμένη

κρίση). Μερικές φορές συνοδεύονται από απώλεια συ-

νείδησης και ελέγχου της λειτουργίας του εντέρου ή

της ουροδόχου κύστης.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ),

περίπου 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έχουν επι-

ληψία (40 εκατομμύρια στον αναπτυσσόμενο κόσμο και

10 εκατομμύρια στις αναπτυγμένες χώρες). Στην Ελ-

λάδα πάσχουν από επιληψία 100.000 άτομα.

Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται με επιληψία 2,4 εκατομ-

μύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο.

(Τα συγκεκριμένα ποσοστά εξαρτώνται από το κοινω-

νικοοικονομικό επίπεδο του πληθυσμού, αφού είναι δι-

πλάσια για άτομα χαμηλού και μέτριου κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου).

Βασ. Βουγιούκας 

www.vougioukasv.gr 

Δωρεάν εξετάσεις μαστού και ΠΑΠ

στο Μαρκόπουλο

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Η

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», σε συνεργασία με το

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», το οποίο ξεκινά

πληθυσμιακό έλεγχο, για την πρόληψη και έγκαιρη διά-

γνωση των κακοηθών όγκων μαστού και τραχήλου της μή-

τρας.  Στόχος του προγράμματος, είναι η εξέταση όλων

των γυναικών ηλικίας 25 ετών και άνω με τεστ Παπανι-

κολάου και των γυναικών από 40 ετών και άνω, επιπρο-

σθέτως με μαστογραφία.

Η ειδική αυτοκίνητη μονάδα στην οποία γίνονται οι εξε-

τάσεις, θα βρίσκεται από την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου,

έως και το Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018, στον αύλειο χώρο

του Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου (Χαρ. Νικολάου

& Α. Κουμπή, Μαρκόπουλο Μεσογαίας). Οι ενδιαφερόμε-

νες μπορούν να επικοινωνούν άμεσα, τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες, με τον Δήμο Μαρκοπούλου, στο τηλέφωνο

22990 71706 (Τόνια Μαμούρη), για να προγραμματίσουν

το ραντεβού τους. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τόσο τα

προσωπικά στοιχεία, που θα τους ζητηθούν για τη συμμε-

τοχή στις εξετάσεις, όσο και τα αποτελέσματα αυτών, τη-

ρούνται αυστηρά, υπό όρους εχεμύθειας και σεβασμού

των προσωπικών και ιατρικών δεδομένων!

Οι εξετάσεις αυτές είναι ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ, ΑΝΩΔΥΝΕΣ, ΕΓΚΥ-

ΡΕΣ και προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ.
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Σημαντική συνάντηση

του Πρωτέα Βούλας

Συνέχεια με εκτός έδρας νίκη για

την ομάδα Γυναικών της ΑΣΠΕ

Θέτις για την 17η αγωνιστική της

Pre League, καθώς πέρασε άνετα

με 3-0 σετ από το Αιγάλεω.

Η “Θέτις” δεν έδωσε δικαιώματα

στην γηπεδούχο για να αποσπά-

σει κάτι από την αναμέτρηση,

καθώς μπήκε από το ξεκίνημα

κάθε σετ δυνατά, απέκτησε δια-

φορές και έφτασε σε μια άνετη

επικράτηση. Έτσι η ομάδα της

“Θέτις” κοιτά το επόμενο παιχνίδι

εντός έδρας και το ντέρμπι με

την ΑΕΚ το Σάββατο 24/2 στις

19:00.

Τα σετ: 19-25, 8-25, 14-25

ΑΙΓΑΛΕΩ (Αντωνιάδη): Βλάχου,

Καραμούντζου, Μανώλικα, Κά-

στανου, Σολώμου, Καββαδία /

Αναστασιάδη (λ), Παναγιωτίδου,

Αρβανιτοπούλου, Χαριτωνίδη,

Ιωάννου.

ΘΕΤΙΔΑ (Λυκογιάννη): Δρακουλί-

δου, Χρήστου, Κιουτσιούκη, Γιο-

βάνη, Αργυροπούλου, Σιρίνινα /

Ξηντάρα (λ), Βενέτη, Γαλανού,

Καράμπαλη (λ), Τσιώνη, Μα-

τσούκα.

Νίκες των ομάδων της ΑΣΠΕ Θέτις

Ατομικό Σχολικό 

Πρωτάθλημα Σκάκι

Ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας ενεργοποιεί

και πάλι το θεσμό του σχολικού πρωταθλήματος

σκάκι.

Η διοργάνωση του Ατομικού Σχολικού Πρωταθλή-

ματος εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό

του τμήματος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης για

την ανάπτυξη του αθλήματος του σκακιού για τους

μαθητές της πόλης μας.

Ο Δήμος σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

το 3ο Λύκειο Κερατσινίου, και την Ένωση Σκακιστι-

κών Σωματείων Νομού Αττικής, διοργανώνουν το

«7ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, Δήμου Κε-

ρατσινίου - Δραπετσώνας».

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΑ-

ΤΣΙΝΙΟΥ (πάρκο Σελεπίτσαρι) το Σάββατο 3

Mαρτίου 2018, με ώρα έναρξης αγώνων 10.00 π.μ.

Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει

στον χώρο αγώνων και να έχουν επιβεβαιώσει τη

συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 9.20 π.μ. 

Πληροφορίες για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή,

στα τηλέφωνα 2132074681-682 και 6948729729 

Παγκορασίδες Β (ΕΣΠΑΑΑ): 

Θέτις Βούλας - Μαρκόπουλο 3-0 

Το 2/2 έκαναν οι Παγκορασίδες Β της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣγια το πρωτάθλημα

της ΕΣΠΑΑΑ, καθώς επικράτησαν με 3-0 σετ (25-18, 25-10, 25-22) του

Μαρκόπουλου εντός έδρας.

Επόμενη αγωνιστική για την ομάδα μας εκτός έδρας με το Λαύριο

το Σάββατο 24/2 στις 19:30.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας των Αν-
δρών του Πρωτέα Βούλας συνεχίζονται την Κυριακή
25 Φεβρουαρίου. 

Η ομάδα των ανδρών του Πρωτέα υποδέχεται τον
Διαγόρα Δρυοπιδέων, στο κλειστό γήπεδο "Γ. Γεν-
νηματάς", στη Βούλα, στο πλαίσιο της 19ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος Β' Εθνικής των Ανδρών,
αυτή την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου. 

Ο Πρωτέας Βούλας κάνει προσκλητήριο παρουσίας
και υποστήριξης της ομάδας.
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...στο κύλισμα της μπάλας

Δεν είναι λίγες οι φορές τα τελευταία χρόνια που τόσο

από πλευράς Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαί-

ρου (FIFA) όσο και από το ισχυρότερο μέλος της, την

αντίστοιχη Eυρωπαϊκή (UEFA), γίνεται προσπάθεια να

εφαρμοστούν διάφορες καινοτομίες στο ποδόσφαιρο.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι λόγοι είναι

προφανείς και έχουν να κάνουν περισσότερο με τις λο-

γικές που διέπουν σήμερα τη διαχείριση ενός ποδο-

σφαίρου - προϊόντος προς πώληση, και λιγότερο με την

όποια βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του ίδιου

του αθλήματος. Και αυτή η διαχείριση κινείται σε ένα

δίπολο που αφορά είτε το να γίνει το «προϊόν» πιο «ελ-

κυστικό», είτε την προστασία του από τα «κακώς κεί-

μενα» που πλήττουν την αξιοπιστία του, με ό,τι

συνέπειες έχει αυτό στα κέρδη όσων εμπλέκονται στο

οικοδόμημα (πολυεθνικές, χορηγοί, τηλεοπτικά έσοδα

από εισιτήρια κ.λπ.).

Ειδικά τα τελευταία χρόνια FIFA και UEFA αναζητούν

τις λύσεις των διαφόρων προβλημάτων στη βοήθεια

της τεχνολογίας, προκειμένου να μειωθούν τα λάθη και

οι αμφισβητούμενες φάσεις και να διαφημιστεί η «κα-

θαρότητα» των αγώνων, ιδιαίτερα στις διοργανώσεις

που πουλάνε περισσότερο εξαιτίας της δημοφιλίας

τους. 

Ο προσανατολισμός αυτός φαίνεται να ενισχύεται με

την καθιέρωση, από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο,

του συστήματος VAR σε αρκετές διοργανώσεις.

Ωστόσο, η νέα τεχνολογία δεν φαίνεται να γίνεται

τόσο εύκολα αποδεκτή.

Τι είναι το VAR

Παρά τη διαφήμιση από τους αρμόδιους και τα εκατομ-

μύρια που δαπανήθηκαν, το VAR σε πολλές χώρες έχει

προκαλέσει αντιδράσεις και αμφισβητείται έντονα.

Οι δυο κυριότεροι διεθνείς ποδοσφαιρικοί οργανισμοί,

αφού έλυσαν το πρόβλημα τού αν η μπάλα έχει περάσει

τη γραμμή, αποφάσισαν πριν από λίγα χρόνια να μπουν

στη διαδικασία να μειώσουν στο ελάχιστο και τις υπό-

λοιπες αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρξουν σε έναν

ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως π.χ. για το αν υπήρξε οφ-

σάιντ σε κάποιο γκολ, για μια κόκκινη κάρτα κ.ά. Με

«μπούσουλα» το μπάσκετ και την εφαρμογή του «instant

replay» (που επιτρέπει στους διαιτητές να ξαναδούν μια

φάση σε βίντεο), αποφασίστηκε να εφαρμοστεί κάτι

ανάλογο και στο ποδόσφαιρο. Ετσι, δημιουργήθηκε το

σύστημα VAR (Video Assistant Referee), ή αλλιώς ηλε-

κτρονική υποβοήθηση του διαιτητή. Αυτή μπορεί να του

δοθεί με δύο τρόπους (πάντα μέσω της ενδοεπικοινω-

νίας): Στην πρώτη περίπτωση οι υπεύθυνοι του συστή-

ματος εξετάζουν τη φάση από πολλές κάμερες

καταγραφής (πέραν αυτών της τηλεοπτικής μετάδοσης),

ειδοποιώντας για την κατάληξή της. Στη δεύτερη περί-

πτωση, αν παραμένει η αμφισβήτηση, καλείται ο διαιτη-

τής να μεταβεί σε ειδικό χώρο προκειμένου να δει ο

ίδιος τη φάση και να αποφασίσει εκείνος.

Εντονες αντιδράσεις και αμφισβήτηση

Μετά από δύο χρόνια πειραματικής εφαρμογής σε διά-

φορα διεθνή τουρνουά και αγώνες, τη φετινή σεζόν, το

σύστημα VAR αποφασίστηκε να εφαρμοστεί και σε διά-

φορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεταξύ των οποίων και

κάποια από τα πλέον ισχυρά, όπως το γερμανικό, το ιτα-

λικό και το γαλλικό, ενώ η Αγγλία, όντας επιφυλακτική,

αποφάσισε να το εφαρμόσει μόνο στους αγώνες Κυπέλ-

λου. Φτάνοντας στα μισά της χρονιάς, τα πράγματα δεν

δείχνουν να εξελίσσονται όπως θα ήθελαν οι αρμόδιοι

της FIFA και της UEFA. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, το

σύστημα έδειξε να αμφισβητείται πολύ περισσότερο από

τις διαιτητικές αποφάσεις, ενώ υπήρξαν και φορές που,

όπως αποδείχθηκε από την τηλεοπτική μετάδοση, η

εφαρμογή του VAR oδηγούσε στη λάθος απόφαση. Την

ίδια ώρα, η πρωτόγνωρη για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα

καθυστέρηση που αντικειμενικά υπάρχει μέχρι την τελική

απόφαση προκάλεσε αλγεινή εντύπωση. 

Αποτέλεσμα ήταν η γαλλική Ομοσπονδία να αποφασίσει

την παύση της χρήσης του, ενώ ανάλογες σκέψεις υπάρ-

χουν και στην Ιταλία. Στη Γερμανία απολύθηκε πριν από

τρεις μήνες ο υπεύθυνος του VAR για την Μπουντεσ-

λίγκα. Πάντως, η FIFA δεν δείχνει να πτοείται και εντός

του ερχόμενου μήνα περιμένει την απόφαση της αρμό-

διας επιτροπής της Συνομοσπονδίας για το αν θα εφαρ-

μοστεί το σύστημα και στο ερχόμενο Μουντιάλ της

Ρωσίας. Μάλιστα, μετά από πρόσφατη συνάντηση του

υφ. Αθλητισμού Γιώργου Βασιλειάδη με τον πρόεδρο της

ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο και τον υπουργό Ψηφιακής Πο-

λιτικής Νίκο Παππά, ανακοινώθηκε η εφαρμογή του VAR

από τη νέα σεζόν και στα γήπεδα της Super League,

αφού ξεπεράστηκε το πρόβλημα του μεγάλου κόστους.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η “λύση” του VAR και η πραγματικότητα

Όταν ο αθλητισμός γίνεται

επάγγελμα!!!

Στα τέλη της πολυτάραχης Πολιτικά - Κοινωνικά - Οικο-
νομικά  δεκαετίας, του ‘70 το ΚΑΚΟ συμπληρώθηκε με
την ανεύθυνη / χειρίστη / επιπόλαια, απόφαση, της τότε
Κυβέρνησης, με χορούς και πανηγύρια, τη Μασκαράτικη
Μεταμόρφωση  του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου σε
Επαγγελματικό…. ”Όλα τα είχε η Μαριορή…ο Φερετζές
της έλειπε…¨ 
Ήταν που ήταν, ο Αθλητισμός μας  στο κακό τoυ το χάλι,

με βασική αιτία την παντελή έλλειψη ΠΑΙΔΕΙΑΣ… ο

ΝΟΜΟΣ περί επαγγελματικού ποδοσφαίρου μάς μά-

ρανε….. ; Eνας ΝΟΜΟΣ για τον οποίο εμείς οι ΑΝΙΔΕΟΙ

περί τα ΑΘΛΗΤΙΚΑ, από τότε είχαμε προβλέψει, ότι τί-

ποτα το καλό δεν πρόκειται να φέρει στον Αθλητισμό.

Αντιθέτως, σταδιακά, θα τα διαλύσει ΟΛΑ μα ΟΛΑ στο

χώρο, όπως και έγινε… αφού από το 1833  οι ΔΗΘΕΝ

υπεύθυνοι, κρατάνε, μακριά τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και τον

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ… από το σχολείο με αποτέλεσμα μέχρι

ΣΉΜΕΡΑ η  Χώρα μας να μην έχει ούτε ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ούτε ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ.   Αντιθέτως στο τάκα- τάκα Νομιμο-

ποιήσαμε τον Επαγγελματικό Αθλητισμό  πέρα από τα

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ προβλήματα που δημιουργούνται από

τέτοιους αντιλαϊκούς ΝΟΜΟΥΣ...».  Αδιαφορώντας για

τα   παιδιά μας που δεν έχουν ΟΥΤΕ αυλές για διά-

λειμμα· για δε αθλητικές εγκαταστάσεις δεν γίνεται

ούτε λόγος. «Από πού λοιπόν θα βγουν αθλήτριες και

αθλητές;;» Και ακόμα, Τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν τα Αθλητικά Σωματεία είναι τεράστια (από πλευ-

ράς υλικοτεχνικής  υποδομής, ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης,  ΜΗΔΕΝ).  Ολο το οικονομικό βάρος  λοι-

πόν βρίσκεται στους ωμούς των ΓΟΝΙΩΝ, όσοι μπορούν

πληρώνουν, για την άθληση των παιδιών τους… Αυτές

τις Μέρες πολύ κουβέντα γίνεται  για την διάλυση του

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ…όταν η ΑΙΤΙΑ είναι ΜΙΑ και μοναδική

η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  του Αθλητισμού + Ποδο-

σφαίρου…. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω, γιατί οι

Κυβερνήσεις από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 επι-

μένουν σε αυτό τον ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ τρόπο διατήρησης

επαγγελματικού Αθλητισμού και ιδιαίτερα του Ποδο-

σφαίρου;; Έχει η ΕΛΛΑΔΑ μας τέτοιες δυνατότητες;;

όταν και στον Παγκόσμιο Αθλητισμό σε όλες του τις

ΜΟΡΦΕΣ ανήθικο κουμάντο κάνει σε ΟΛΑ τα ΣΠΟΡ

Ολυμπιακά και Μη το ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ-ΤΡΑ-

ΠΕΖΙΤΕΣ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ) με τους ανθρώπους τους. Γνω-

στά πράγματα, δεν νομίζω, ότι λέω, κάτι νέο…  72

χρόνια κάθε ΜΕΡΑ από όποια θέση μου προσφέρθηκε

υπηρέτησα και εξακολουθώ να  υπηρετώ τον Αθλητισμό

όπως μπορώ. 

Είχα επισημάνει, γράψει, φωτογραφίσει, όλες σχεδόν

της Αθλητικές Εγκαταστάσεις όλων των Αθλημάτων σε

όλη τη Χώρα…. κατά ΝΟΜΟ κατά ΠΟΛΗ. Όλη αυτή η

δουλειά, φωτοτυπήθηκε για πρώτη φορά στη Χώρα μας,

δόθηκε σε  ΤΟΜΟΥΣ στην Ομοσπονδία Κλασσικού

Αθλητισμού, (ΣΕΓΑΣ) και στην τότε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ…..με την παράκληση, για κάποιο

χρονικό διάστημα, να μη δοθεί στη Δημοσιότητα… 

Δε βαριέσαι αδελφέ…. Όλη αυτή τη δουλειά, μετά από

λίγο, την έδωσαν στα ΜΜΕ  για δικούς τους λόγους… 

Κανείς δεν έσκυψε πάνω της να αξιολογήσει την κατά-

σταση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κρίμα, γιατί  ήταν πρώτη φορά που καταγραφήκαν οι

αθλητικοί χώροι και τα προβλήματά τους τα οποία εξα-

κολουθούν τα περισσότερα να υπάρχουν μέχρι ΣΗ-

ΜΕΡΑ… (Αυτή η ΔΟΥΛΕΙΑ για την οποία έδωσα ένα

κομμάτι από τον εαυτό μου χρησιμοποιήθηκε και για την

άνανδρη εκπαραθύρωσή μου από τον ΣΕΓΑΣ.)…. 

Η ΦΙΛΟΤΙΜΗ λοιπόν, προσπάθεια της κ. ΔΟΥΡΟΥ… ανα-

φέρουμε στα 30 εκατομ. € που θέλει δώσει στα ΑΦΕΝΤΙΚΑ

των ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 20 εκ. € στην ΑΕΚ

10 εκ. € στον ΠΑΟ δεν την καταλαβαίνω. 

Γιατί δίνει 60 εκατ. € σε ιδιωτικές εταιρείες επαγγελ-

ματικού ποδοσφαίρου;

Το ερώτημά μου είναι ΓΙΑΤΙ;;;; όταν, δεν έχουμε ΥΓΕΙΑ

– ΠΑΙΔΕΙΑ – όταν η ανεργία έχει ανεβάσει στα ύψη τη

ΦΤΩΧΕΙΑ- όταν τα Κοινωνικά Εγκλήματα είναι καθημε-

ρινά, όταν πάνω από 2 εκατομ. πατριώτες μας τρώνε

στους ΔΗΜΟΥΣ και στις ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, όταν κινδυνεύουν

τα σπίτια μας, και η ποιότητα της ΖΩΗΣ μας, γιατί κ.

Δούρου δεν κατασκευάζετε Λαϊκά Γυμναστήρια στις

γειτονιές των Δήμων της Αττικής, που τα παιδιά στα

Σχολεία δεν έχουν ούτε ΑΥΛΕΣ για ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ;;   

Νίκος Γεωργόπουλος




