
Αναγκαίο ν’ ανατρέξουμε πρωτίστως στους ορι-

σμούς, για να ξέρουμε για ποιο θέμα μιλάμε. Δεν

μπορούμε, για παράδειγμα να λέμε

“Γάμος ομοφυλοφίλων”, αν δεν ανα-

φερθούμε στον ορισμό “γάμος”.

Γάμος λοιπόν, είναι «η συνένωση
άνδρα και γυναίκας, με σκοπό τη δη-
μιουργία οικογένειας και απόκτηση
παιδιών»1. Ειδικότερα στους σκοπούς

αναφέρεται η «αμοιβαιότητα υλικών
και ηθικών συμφερόντων, η αμοιβαία
ικανοποίηση του σεξουαλικού ενστί-
κτου, και η τεκνοποίηση» (διαιώνιση

του είδους). 

Δεν υπάρχει επομένως, “γάμος ομοφυλοφίλων”,

γιατί αποκλείεται φυσιολογικά η τεκνοποίηση ή η

προσδοκία τεκνοποίησης (όπως εις τα άτεκνα ετε-

ρόφυλα ζεύγη).

Πάμε στους άλλους όρους: “φύλο” και “κοινωνικό

φύλο”: Φύλο στη βιολογία καλείται “η ξεχωριστή δια-
μόρφωση οργανικού όντος, που να το καθιστά κα-
τάλληλο για τον πολλαπλασιασμό του”, και

ειδικότερα στον άνθρωπο, που μας αφορά, εκείνο το

φύλο που παράγει και εκχύει σπερματοζωάρια απο-

καλείται “άρρεν” - αρσενικό - άνδρας και το άλλο που

παράγει και εκρύει “ωάριο” αποκαλείται “θήλυ” - θη-

λυκό - γυναίκα. Για τη βιολογία τρίτο φύλο δεν υπάρ-

χει, εκτός απ’ το ερμαφρόδιτο στο οποίο

συνυπάρχουν και τα αρσενικά και τα θηλυκά εσωτε-

ρικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα που κα-

θορίζουν το φύλο.

Συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά επιδιώκω να τεκ-

μηριώσω τις απόψεις και όχι να πετάω εντυπωσιακά

συνθήματα σαν τους “πολιτικούς” μας. Ο πολιτικός

που νομοθετεί, όπως και ο δικαστής που δικάζει,

καθώς και ο αρθρογράφος αναλυτής ΔΕΝ είναι πα-

νεπιστήμονες, βεβαίως. Οφείλουν όμως να μελε-

τούν το αντικείμενο της έρευνάς τους, να

διερευνούν και να συμβουλεύονται τους ειδικούς

επιστήμονες.

Ετσι κι εγώ, που δεν είμαι βιολόγος,  προκειμένου

να διατυπώσω υπεύθυνα τις δύο παραπάνω παρα-

γράφους και αυτές Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Τα φύλα και

το “κοινωνικό φύλο”

Σύμφωνο συμβίωσης

και Γάμος

Διαβάστε μας και στο www.ebdomi.com - Kαθημερινή ενημέρωση

Υπεγράφη η πώληση του

Αστέρα Βουλιαγμένης

Ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά

έργα στη Λεωφ. Πόρτο Ράφτη
Σελίδες 12

Σελίδες 6,7

Σελίδα 13

Θεοφάνεια στους Δήμους

Βράβευση επιτυ-

χόντων στο Δήμο

Σαρωνικού

Σελ. 3

Κατ’ οίκον νοσηλεία

στο Κ.Υ. Βάρης

Σελ. 12

Ολοκληρώθηκε η Α’

φάση για το ΠΕΣΔΑ

Σελ. 12

Αποφάσεις του Πε-

ριφερειακού Συμ-

βουλίου Σελ. 16

Γιατί πληρώνουμε

δρόμους για ΧΥΤΑ

Γραμματικού αφού

το έργο δεν θα

γίνει; Σελ. 16

Αν απουσιάζει η δικαιο-

σύνη, τι άλλο είναι η

πολιτική εξουσία, παρά

οργανωμένη ληστεία;

Άγιος Αυγουστίνος, 354-430
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Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

που θα ακολουθήσουν, συμβουλεύθηκα και μελέτησα

πολύ τα αναγκαία κείμενα, από τη βιβλιοθήκη μου και

το διαδίκτυο. Δεν ήρθα να σας πω “έτσι γίνεται στην
Ευρώπη”!
Είπαμε λοιπόν για το γάμο και τα βιολογικά φύλα.

Αλλά δεν τελειώσαμε γιατί “και την έννοια των λέξεων
αλλάζουν, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις πράξεις
τους”2 και τις επιδιώξεις τους.

Ετσι λοιπόν, από τη δεκαετία του ‘50 ακόμη εφηύραν

το “κοινωνικό φύλο”!
Ενώ, δηλαδή, τα φύλα στη βιολογία καθορίζονται γε-

νετικά από τα χρωμοσώματα και τα γονίδια των φυλε-

τικών χρωμοσωμάτων, το “κοινωνικό φύλο” είναι

πολιτισμικά και κοινωνικά κατασκευασμένο. «Οταν

αναφερόμαστε στην ταυτότητα του κοινωνικού φύλου,

εννοούμε την αυτοαντίληψη που διαμορφώνει ένα

άτομο σχετικά με τον φυλετικό ρόλο που επιλέγει και

ο οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από το βιολο-

γικό του φύλο! Δηλαδή, ενώ είναι λ.χ. βιολογικά άν-

δρας επιλέγει να συμπεριφερθεί κοινωνικά και

σεξουαλικά ως γυναίκα και το αντίστροφο.3 Δικαίωμά

του; δικαίωμά του ως ένα βαθμό. Φυσιολογικό ή παρα-

φύσει; φυσιολογικό, πάλι ως ένα βαθμό, λέω εγώ και

εξηγούμαι:

Η μοριακή βιολογία έδειξε και το γνωρίζουμε σήμερα

πολύ καλά, ότι κάθε κύτταρό μας φέρει 23 ζεύγη χρω-

μοσωμάτων, εκ των οποίων το ένα ζεύγος είναι εκείνο

που καθορίζει το φύλο και εξαρτάται από την παρουσία

ή απουσία του Υ φυλετικού χρωμοσώματος.

Τα χρωμοσώματα είναι κομμάτια του DNA, που αποτε-

λεί το γενετικό υλικό του ανθρώπου και περιέχει όλες

τις πληροφορίες για τη λειτουργία του οργανισμού,

μέσω των 45 χιλιάδων, περίπου, γονιδίων.

Το δύσκολο μέρος του “μαθήματος” τελείωσε και το

αναφέραμε για να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα

του οργανισμού μας. Οι επιστήμονες ομολογούν ότι

παρ’ όλη τη ραγδαία πρόοδο στην έρευνα του DNA και

των γονιδίων, η έννοια της σεξουαλικής ταυτότητας

δεν μπορεί, προς το παρόν, να διευκρινιστεί πλήρως.

Επιπλέον στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της

ταυτότητας του φύλου επιδρούν πολλοί παράγοντες,

όπως οι ορμόνες (ανδρογόνα - οιστρογόνα), δευτε-

ρεύοντα σεξουαλικά χαρακτηριστικά, φυσιογνωμικά ή

σωματικά, π.χ. τριχοφυΐα σε γυναίκες, στήθος σε άν-

δρες κ.λπ. Ακόμα η δομή “κωδικοποίηση” του εγκεφά-

λου, η ψυχολογική ή και η κοινωνική ταύτιση με το ένα

ή το άλλο φύλο, ο προσωπικός ή εξ’ επίδράσεως, σε-

ξουαλικός προσανατολισμός κ.ά.

Συμπερασματικά, από βιολογικής πλευράς, το τυπικό

φύλο καθορίζεται από το φυλογενετικό χρωμόσωμα

και τα γόνίδια, αλλά με την επίδραση άλλων παραγόν-

των, παρουσιάζονται αποκλίσεις από την “καθαρότητα”

του φύλου, διαφόρου διαβαθμίσεως - από την λανθά-

νουσα μέχρι την πλήρη απόκλιση, ούτως ώστε να

έχουμε άνδρες “ανδροπρεπείς”  έως “λανθάνοντες” ή

και θηλυπρεπείς και γυναίκες - Γυναίκες ή λανθάνου-

σες έως ανδροπρεπείς.

Αυτά από βιολογικής πλευράς. Γι’ αυτό λέμε ότι η φυ-

λετική απόκλιση είναι φυσιολογική, ως ένα βαθμό.

Διότι η φύση σε καθόρισε ως φύλο, διαμορφώνοντας

τα όργανά σου αναπαραγωγικής ικανότητας - αρσενικό

ή θηλυκό - αλλά δίνοντάς σου μαζί δευτερογενή χαρα-

κτηριστικά του αντιθέτου φύλου. Αυτό δεν είναι “κου-

σούρι”. Κουσούρι είναι να θες ν’ ανατρέψεις τη φύση

προκαλώντας και προβάλλοντας ελάσσονα δευτερο-

γενή χαρακτηριστικά ως κύρια.

Ας έρθουμε τώρα, μετά απ’ αυτά που είπαμε, στο σύμ-

φωνο συμβίωσης, που ψηφίστηκε πρόσφατα με μεγάλη

πλειοψηφία, στη Βουλή, πανηγυρικά, εν μέσω χειρο-

κροτημάτων, εναγκαλισμών και λοπιπών ενθουσιωδών

εκδηλώσεων! Τύφλα νά ‘χουν το ασφαλιστικό, το φο-

ρολογικό, το δημόσιο χρέος και τα μεγάλα εθνικά θέ-

ματα!

Ως προς το δικαίωμα επιλογής σεξουαλικών προτιμή-

σεων, δεν υφίσταται ιδιαίτερο πρόβλημα για την κοινω-

νία, εφ’ όσον δεν προκαλείται. Αρα συμφωνούμε με το

σύμφωνο συμβίωσης ως δικαίωμα επιλογής και αμοι-

βαίων υλικών υποχρεώσεων και παραχωρήσεων. “κέφι

τους και καπέλο τους” λοιπόν να διαθέτουν κατά το δο-

κούν την περιουσία τους, επιφυλασσόμενοι βεβαίως

των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής. 

Δεν δέχομαι όμως την κοινωνική επιβάρυνση, για κάτι

που για την κοινωνία ΔΕΝ  είναι επωφελές. Και εξη-

γούμαι: Δεν είναι δυνατόν με το “σύμφωνο συμβίωσης”

ν’ αποκτώνται δικαιώματα οικονομικών και ασφαλιστι-

κών πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν οι έγγαμοι -

ετερόφυλοι βεβαίως, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις,

επιδόματα, κληρονομική σύνταξη κ.λπ. παρεμφερή.

Η κοινωνία ως σύνολο, επιφυλάσσει ευμενή μεταχεί-

ριση, για τα έγγαμα ζευγάρια, για λόγους αυτοσυντή-

ρησης. Προειμένου να διατηρηθεί και διαιωνισθεί.

Πράγμα που επιτυγχάνεται μόνον με την αναπαρα-

γωγή.

Στα ομόφυλα ζεύγη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα

της αναπαραγωγής ή η προσδοκία αναπαραγωγής και

επομένως δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ασφαλι-

στικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δεν συμφωνώ

επίσης με τη δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών. Είναι σο-

βαρότατο θέμα και απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση.

Τώρα, μην ασχοληθούμε με την περιπτωσιολογία, γιατί

κάτι τέτοιο αποτελεί τεχνοκρατική λεπτομέρεια. Επί

παραδείγματι, μου αναφέρθηκε ότι «χήρα με παιδί, επέ-
λεξε να συμβιώσει με ομόφυλή της». Το θέμα αντιμε-

τωπίζεται όπως και στη μονογονεϊκή οικογένεια και σε

κάθε περίπτωση... κατά περίπτωση.

Δεν μπορούμε ν’ αναφερόμαστε στο μερικό, στη λε-

πτομέρεια, στην ιδιαιτερότητα, για να επιχειρηματολο-

γήσουμε υπέρ του γενικού.

Προσοχή στα δικαιώματα:

Και κλείνω με μια αναφορά στα “ανθρώπινα δικαιώ-

ματα”, των οποίων έγινε κατάφορη χρήση επί του θέ-

ματος. Η άμετρη χρήση επί παντός των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα ατομικά δικαιώματα, οι αυτοπροσδιορισμοί, οι προ-

σωπικές επιλογές και οι “αυτοαντιλήψεις” έχουν όρια

και επριορισμούς χάριν του γενικού κοινωνικού συμφέ-

ροντος. Σκεφθείτε το, για να μην το αναλύσουμε εδώ.

Σκεφθείτε η προσωπική μου επιλογή και “αυτοαντί-

ληψη” να είναι λ.χ. η ...τριαδική οικογένεια ένας άν-

δρας με δύο γυναίκες ή το αντίστροφο, με διάφορους

μάλιστα συνδυασμούς!...

――――――
1. Γάμος: Λεξικά και ιδ. “Δημητράκου”, “Μεγάλη Ελλ. Εγκυκλοπαί-

διεα, Δρανδάκη, Α.Κ.

2. Θουκυδίδης: (Γ. 82,4) «Καί τήν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνο-
µάτων ἐς τά ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει».
3. Πηγή Fylopedia: Μ. Βέικου.

Τα λύματα Σπάτων και Ραφήνας στο
ΚΕΛ Μαρκοπούλου; Σελ. 6

Nα δοθεί Νόμπελ Ειρήνης στους Ελ-
ληνες Νησιώτες Σελ. 8

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο κο-
σμοκαλόγερος γιάννης κορναράκης Σελ. 8

Από το 500 π.Χ. κρατεί η διαφθορά
στην Ελλάδα (καρφί) Σελ. 9

Aλέξη, τα μπενάβεις τα καλιαρντά; 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Η αλήθεια δεν θέλει ...παραμύθια Φαί-

δρα Φραγκομανώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Δημόσιος Απολογισμός Δήμου Λαυ-
ρεωτικής Σελ. 12

“Βρώμικη” απόφαση τα αναδρομικά
των βουλευτών Γ. Αποστολίδης Σελ. 17

Διαβάστε ακόμη

Τα φύλα και

το “κοινωνικό φύλο”
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Αισιοδοξία, χαμόγελα, ελπίδα και νιάτα πλημμύρισαν

τον Αμφιθέατρο του Δήμου Σαρωνικού, στα Καλύβια

την Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016. 

Ο Δήμος Σαρωνικού διοργάνωσε, για άλλη μία χρο-

νιά, εκδήλωση αφιερωμένη στους νέους επιστήμο-

νες, στους μαθητές, που πέτυχαν την εισαγωγή τους

στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της

Ελλάδας, μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων το

2015. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στους νέους φοι-

τητές και φοιτήτριες, τους καθηγητές και τους γονείς

τους. Πρόκειται για μια εκδήλωση, η οποία αποκτά το

χαρακτήρα θεσμού, καθώς οι φοιτητές περιμένουν με

χαρά τη βράβευσή τους, αλλά είναι και μια πολύ καλή

ευκαιρία να βρεθούν όλοι μαζί με τους συμμαθητές

και τους καθηγητές τους. 

Ο Δήμος με περισσότερους από 110 εισακτέους στα

Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας, σημειώνει ένα

πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης στην ομιλία είπε με-

ταξύ άλλων:«Ας είναι αυτή η χρονιά το εφαλτήριο
μιας νέας αρχής για την πατρίδα μας, να δημιουργη-
θούν επιτέλους οι συνθήκες εκείνες, που θα κρατή-

σουν τους νέους
ανθρώπους, τα λαμπρά
μυαλά, όλους εσάς, στον
τόπο μας.
Με τη συμβολική σημε-
ρινή γιορτή, επιθυμούμε
κάθε χρόνο, να επιβρα-
βεύουμε τις πολυετείς
προσπάθειες των μαθη-
τών του Δήμου μας, τη
συνέπεια των δασκάλων
και των καθηγητών τους,
και βέβαια την αέναη

υποστήριξη ψυχολογική και οικονομική των οικογε-
νειών τους, προς την επίτευξη των στόχων και των

οραμάτων τους. 
...Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες με αίσθημα ευ-
θύνης απέναντι στους μαθητές, τους δασκάλους και
καθηγητές, αλλά και τους γονείς που μοχθούν για να
προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στα παιδιά τους,
συντηρήσαμε όλα τα σχολικά κτίρια, προχωρήσαμε
σε εργασίες βαψίματος, επισκευής ζημιών, κλαδέ-
ματα επικίνδυνων δέντρων και ευπρεπισμό προαύ-
λιων χώρων. Πολύ μεγάλη φυσικά ήταν και η βοήθεια

των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων» τόνισε ο Δή-

μαρχος. 

Στη συνέχεια βράβευσαν τους σπουδαστές, προσφέ-

ροντάς τους ως αναμνηστικό δώρο ένα στυλό, με την

ευχή  να γεμίσουν με γνώσεις και εμπειρίες το νέο

κεφάλαιο της ζωής τους, ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμ-

βουλοι και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν το μεγαλύτερο μέρος

του Δημοτικού Συμβουλίου, διευθυντές των Λυκείων

και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Ξεκινάει η 

αντιπλημμυρική

προστασία της

Λεωφόρου

Πόρτο Ράφτη

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος μπήκε στο 2016 ο  Δήμος

Μαρκοπούλου αφού ευοδώνονται οι προσπάθειές του

(ενάμιση και πλέον έτους), να εκταμιευθούν  από την

Περιφέρεια Αττικής, κονδύλι περίπου 140.000 ευρώ

και να αναδειχθεί και ανάδοχος του έργου (ο Εργολά-

βος Σωτήρης Γκιόκας),  για την αντιπλημμυρική προ-

στασία, της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη.

Το αντιπλημμυρικό έργο, αφού πάρθηκαν όλες οι απα-

ραίτητες άδειες και εγκρίσεις μελετών, ξεκινά την

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016 και αναμένεται να ολο-

κληρωθεί, στα μέσα Φεβρουαρίου 2016.

Η υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου, θα λύσει το

μακροχρόνιο πρόβλημα συγκέντρωσης υδάτων επί

της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, παροχετεύοντας ομαλά

τα νερά της βροχής. 

Σε συνδυασμό δε, με τις ήδη, πρόσφατα ολοκληρωμέ-

νες, σημειακές παρεμβάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας

του Δήμου Μαρκοπούλου επί της Λεωφόρου Πόρτο

Ράφτη, στο ύψος του «Γαλυφιανάκη» και σε παρά-

πλευρες οδούς, όπως η οδός Κανάρη, ο Δήμος θεωρεί

ότι θα υπάρξει λύση, στο εν λόγω ζήτημα των πλημ-

μυρικών φαινομένων στην  κεντρική Λεωφόρο, καθώς

η ασφάλεια των πολιτών, είναι άμεση προτεραιότητα

γι’αυτόν.

Αναγκαστικά θα υπάρξουν, οι απαραίτητες λόγω

έργων, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε μεγάλο μήκος

επί της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, γι’ αυτό οι οδηγοί

των οχημάτων, αλλά και οι πεζοί να είναι προσεκτικοί.

Βράβευση Επιτυχόντων σε ΑΕΙ & ΤΕΙ 

στο Δήμο Σαρωνικού 
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη Μαντάμα Μπαττερ-
φλάι, τη "γιαπωνέζικη τραγωδία" του Τζάκομο Πουτσίνι,

για έξι μόνο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

- Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, σε μουσική διεύθυνση Λουίς

Φερνάντο Μαλέιρο - Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία, σκη-

νικά, κοστούμια, φωτισμούς του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, τις

ημέρες 17, 20, 22, 23, 24, 27 Ιανουαρίου 2016 / Ώρα έναρ-

ξης 20.00.

Η Μαντάμα Μπαττερφλάι είναι διάσημη για τις υπέροχες

άριες, την πρόδηλα μελωδική μουσική και τη δραματική θε-

ατρικότητά της. 

Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο το οποίο καταφέρνει να

συγκινεί διαχρονικά και να προκαλεί έντονα συναισθήματα,

ανάγοντας την αλαβάστρινη μορφή της ηρωίδας του σε

σύμβολο ανεξάντλητης υπομονής και αιώνιας, σταθερής

αγάπης. 

Η «γιαπωνέζικη τραγωδία», η οποία εξιστορεί το μοιραίο

έρωτα της δεκαπεντάχρονης γκέισας Τσο-Τσο-Σαν για τον

Μπέντζαμιν Φράνκλιν Πίνκερτον, υποπλοίαρχο του Ναυτι-

κού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φωτίζει μου-

σικά την αντιπαράθεση των δύο πολιτισμών, του ιαπωνικού

και του δυτικού-αμερικάνικου. 

"Tην νεαρή γκέισα "δεσποινίς Πεταλούδα" νοίκιασε έναντι

39 δολαρίων τον μήνα ένας Αμερικάνος Αξιωματικός. Από

αυτά, 4 δολάρια στοίχιζε η κρατική άδεια που της επέτρεπε

να είναι ερωμένη του και της εξασφάλιζε πρόσβαση στα

δημόσια λουτρά, 25 δολάρια στοίχιζε η κατοικία και 10

ακόμα δολάρια μια υπηρέτρια. Εκείνος απολάμβανε τις ανέ-

σεις ενός "γάμου" με ημερομηνία λήξης και εκείνη είχε

στέγη και υπηρέτρια. Ο αξιωματικός φεύγοντας για την

Αμερική της υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε κοντά της όταν

ο κοκκινολαίμης θα ξανάφτιαχνε τη φωλιά του. Αντ' αυτού

την άφησε πάμπτωχη με ένα μωρό στην αγκαλιά". Με αυτή

την αφήγηση της αδερφής του που έζησε στο Ναγκασάκι

και αφορούσε την πραγματική ιστορία της νεαρής γκέισας

Τσο -Σαν, ο συγγραφέας Τζων Λούθερ ξεκίνησε να γράφει

το σύντομο διήγημα του, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για

το θεατρικό έργο και στη συνέχεια για την όπερα του Που-

τσίνι. 

Τιμές εισιτηρίων 20, 35, 50, 70 ευρώ 

Φοιτητικό, παιδικό 12 ευρώ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

Ταμεία Θεάτρου Ολύμπια - Ακαδημίας 59-61, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας Τρίτη - Κυριακή: 09.00-21.00 & Δευτέρα:

09.00-16.00

Τηλ. Κέντρο: 210 3662 100 - Ομαδικές πωλήσεις 210 3711

342

Ταμεία Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Βασ. Σοφίας & Κόκ-

καλη Ώρες λειτουργίας Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-18.00

& Σάββατο 10.00-14.00 και κατά τις ημέρες των παραστά-

σεων: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00-20.30 / Σάββατο 10.00-

14.00 & 18.00-20.30 / Κυριακή 18.00-20.30

& Εκδοτήρια Μεγάρου Μουσικής Αθηνών - Ομήρου 8 / Δευ-

τέρα-Παρασκευή: 10.00-16.00, Τηλ.: 210 7282333

ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ ή Οι Απατεώνες

Το θέατρο «Κιβωτός» παρουσιάζει από τις 12 Φλεβάρη και

για 30 μόνο παραστάσεις την σκοτεινή κωμωδία του Μο-

λιέρου “Ταρτούφος ή Οι απατεώνες’’, σε διασκευή και σκη-

νοθεσία των Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια.

Πρόκειται για μια σύγχρονη ανάγνωση του κλασικού έργου

του Μολιέρου, σε νέα έμμετρη μετάφραση του βραβευμέ-

νου ποιητή Γιώργου Μπλάνα. 

Ο Ταρτούφος, ένας ψευτοθρησκευόμενος μικροαπατεώνας που
παρουσιάζεται ως  υπέρμαχος της ενάρετης ζωής, φιλοξενείται
από μια πλούσια, αστική οικογένεια του Παρισιού και διαταράσσει
τις ενδοοικογενειακές σχέσεις επηρεάζοντας τον πατέρα της οι-
κογένειας, Οργκόν. Παρόλες τις εκκλήσεις των υπολοίπων να τον
πείσουν ότι ο Ταρτούφος είναι κατ’ επίφαση μόνο άνθρωπος της
εκκλησίας, ο Οργκόν επιμένει ότι η παρουσία του μέσα στο σπίτι
είναι προς όφελος ολόκληρης της οικογένειας. 

Κιβωτός: Πειραιώς 115

Τηλέφωνο: 210-3427426 

“Τα Χιόνια του Κιλιμάντζαρο”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 21:00 την

προβολή της ταινίας “Τα Χιόνια του Κιλιμάντζαρο”
Les Neiges du Kilimandjaro.

    Είσοδος-Εισφορά 3€
Παρόλο που έχει χάσει τη δουλειά του πρόσφατα, ο Μισέλ ζει
ευτυχισμένος με την γυναίκα του Μαρί Κλερ. Το ζευγάρι είναι
ερωτευμένο για πάνω από τριάντα χρόνια. Τα παιδιά και τα εγγό-
νια τους δίνουν χαρά, όπως και οι καλοί φίλοι που τους περιβάλ-
λουν.  Όμως, αυτή η ευτυχία θα διαταραχθεί από δύο
οπλισμένους νεαρούς που θα τους επιτεθούν βίαια και θα αρπά-
ξουν τα χρήματα που τους δώρισαν οι φίλοι τους για ένα ταξίδι

στο Κιλιμάντζαρο... 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ- Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Μαντάμα Μπαττερφλάι 
Γιαπωνέζικη τραγωδία σε τρεις πράξεις του Τζάκομο Πουτσίνι

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει μία μικρή συναυ-

λία «τσέπης» με πιάνο και με μία ή δύο φωνές, την

Κυριακή 10 Ιανουαρίου, ώρα 12.00 στο  Κέντρο Πο-

λιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Καλλιθέα

- Μοσχάτο

Με σκηνικό το νέο σπίτι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

στο ΚΠΙΣΝ, μονωδοί και μουσικοί κάνουν μια πρώτη

σύνδεση του Λυρικού Θεάτρου με τη νέα τοπογραφία

που δημιουργείται στο χώρο του.

Είσοδος ελεύθερη

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Διεύθυνση: Πεζογέφυρα Εσπλανάδας, Εργοτάξιο

ΚΠΙΣΝ, Μοσχάτο

Πληροφορίες: 210 8778396/8 ή με email στο visi-

torscenter@snfcc.org

Βραδιές ανάγνωσης Παιδικού

βιβλίου στο Δήμο Μαρκοπούλου

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Σύλλογος Πο-

λυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος & Νεονίλλη»,

συνεχίζουν τις «Βραδιές ανάγνωσης Παιδικού Βι-
βλίου», για παιδιά από 7 ως 12 ετών, στην Δημοτική Βι-

βλιοθήκη του Δήμου (Παπαβασιλείου 34).

Πρόκειται για μία δράση, που σκοπό έχει την φιλα-

ναγνωσία και τη γνωριμία των μικρών παιδιών με το

χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αλλά και τον

πλούσιο κόσμο των βιβλίων και των παραμυθιών.

Αρχικά, γίνεται αφήγηση παραμυθιού και ακολουθεί

ζωγραφική ή χειροτεχνία.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή, 15

Ιανουαρίου 2016, Ώρα: 17:30 – 19:00, με αφήγηση

του βιβλίου «Ο Χαρούλης, το χελιδόνι του χει-
μώνα», της Χρυσηίδας Δημουλίδου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ "ΤΣΕΠΗΣ" ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 
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«Σμύρνη μου αγαπημένη»

Ο Σύλλογος Πανοράματος Βούλας “Πανόραμα”, οργανώ-

νει την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης

«Σμύρνη μου αγαπημένη» στο Θέατρο “Ελληνικός Κό-

σμος”. Μια μεγάλη υπερπαραγωγή της Μιμής Ντενίση, την

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου. Αναχώρηση με πούλμαν από την

πλατεία του Αγ. Νεκταρίου στο Πανόραμα.

Τιμή συμμετοχής 21 ευρώ (μεταφορικά και εισιτήριο)

Μια αρχόντισσα της Σμύρνης θυμάται και νοσταλγεί τη ζωή
της στη Μικρά Ασία. Ο νους της φεύγει από την προσφυ-
γική γειτονιά όπου μένει πια και ξαναζεί τη χρυσή εποχή
της κοσμοπολίτικης πόλης...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: M. NTENΙΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ: M. ΝΤΕΝΙΣΗ, Τ. ΧΑΛΚΙΑΣ, Κ.ΒΟΥΤΣΑΣ, Χ. ΑΛΕ-

ΧΑΝΙΑΝ, Μ. ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ, Τ. ΝΟΥΣΙΑΣ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΟΡΧΗ-

ΣΤΡΑ ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

6937120050- 6938209798

Ημερήσια Εκδρομή

στα Καλάβρυτα

Ημερήσια εκδρομή οργανώνει το Σωματείο “Πανόραμα

Βούλας”, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 στα Καλάβρυτα.

Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα και στο χιονοδρομικό κέντρο καθώς

και μετάβαση από το Διακοφτό (προαιρετικά) με τον Οδοντωτό

σιδηρόδρομο (μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:  16 €. Επιπλέον το αντίτιμο του τρένου.

Αναχώρηση από πλατεία Αγίου Νεκταρίου στο Πανόραμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

6937120050- 6938209798

Βασιλόπιτα στον 

Αγ. Γεώργιο Κορωπίου

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου, προσκαλεί μέλη

και φίλους στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίττας που θα γίνει στο γραφείο του Συλλόγου στον Οικι-

σμό Αγ. Γεωργίου, Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, την Κυριακή

17 Ιανουαρίου στις 11.30 το πρωί.

Βασιλόπιτα στα Αστέρια Γλυφάδας 

Ο Ομιλος Χειμερινών Κολυμβητών Γλυφάδας και η

Ομάδα Αθλητών του Beach Vollei θα κόψουν την κα-

θιερωμένη βασιλόπιττα, την Κυρική 17 Ιανουαρίου

2016 και ώρα 14.00 στα γήπεδα Beach Vollei στα

Αστέρια Γλυφάδας (Balux) 

Απολογισμός του NΠΔΔ

“Κέφαλος” στην Κερατέα

Ο Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής προσκα-

λεί στον ετήσιο απολογισμό του που θα γίνει στο ΚΑΠΗ Κε-

ρατέας το Σάββατο 9 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα καθώς

και το κόψιμο της  πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συνεστίαση με χορό

και βασιλόπιττα

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος “Ευρυάλη Βού-

λας”, οργανώνει συνεστίαση και κόψιμο της

βασιλόπιτας με καλό φαγητό, μουσική και

χορό, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου το μεση-

μέρι (13.00) στο κέντρο “ΒΟ” στην παρα-

λιακή λεωφόρο της Βούλας.

Πληροφορίες 

Εφη Γαβριλάκη 6937730962

Δημήτρης Ζησιμόπουλος 6974017018

Βασιλόπιτα στο Λαογραφικό

Σύλλογο “Απόλλων” Κερατέας

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα,

ο Λαογραφικός Σύλλογος “Απόλλων” Κερατέας

θα κόψει τη βασιλόπιτα στο Πολιτιστικό Κέντρο

Κερατέας.

Χορός του Συλλόγου

Μανιατών

Ο Σύλλογος  Μανιατών Νοτίων Προαστίων  σας

προσκαλεί  να  διασκεδάσετε στον  Ετήσιο  χορό

του και την κοπή της πίτας,  που  θα πραγματο-

ποιηθεί  το  Σάββατο  13   Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 21.00  στην  ταβέρνα  «ΤΑ ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ»

Γούναρη  42 & Ιασωνίδου, Άνω  Ελληνικό  Τηλ.

210 9619193 

Τηλ/Fax Συλλόγου: 210 8952022  

Πληροφορίες : Π.Μουρελάτου κιν. 6942465860    

“Kώστας Mαλάμος”

Διάλεξη με θέμα:  “Kώστας Mαλάμος - Αισθητικά
Νεορεαλιστής Ελληνας Ζωγράφος”
θα δώσει στο χώρο του Επιμελητηρίου Εικαστικών

Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), Βαλτετσίου 42, στα Εξάρ-

χεια, η ζωγράφος Μερόπη Πρέκα, τη Δευτέρα 11 Ια-

νουαρίου 2016, στις 6 μ.μ..

Περιήγηση και ξενάγηση σε

θρησκευτικά μνημεία της Aθήνας

H “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει περιήγηση και  ξενάγηση

σε μνημεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής,  αγιογραφίας και

καλλιτεχνικής διακόσμησης στα πλαίσια της φεουδαρχίας πα-

ρακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη του χριστιανισμού από

την φάση των διωγμών μέχρι την πλήρη επικράτηση της νέας

θρησκείας. Η ξενάγηση θα γίνει την Κυριακή 17 Ιανουαρίου.

Συνάντηση στις 11 π.μ. πρωί στην πλ. Συντάγματος μπροστά

στο σταθμό του Μετρό.

Πληροφορίες Γιώργος Σούλτος  6906468807  

email ena.drasi@gmail.com 

H δήλωση συμμετοχής στις ξεναγήσεις είναι απαραίτητη

για την καλύτερη οργάνωση της ξενάγησης 

- Έχεις ρίζες από την Κωνσταντινού-
πολη? Από τον Πόντο? Την Μικρά
Ασία? Την Καππαδοκία μήπως?

Το Πολιτιστικό Στέκι του Προγράμμα-

τος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

και οι εκδόσεις «ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ-ΛΕΜ-

ΒΟΣ» παρουσιάζουν την έκθεση φω-

τογραφίας της Κωνσταντίνας

Μπουγονικολού από τις 18 Ιανουαρίου

2016  έως τις 05 Φεβρουαρίου 2016

Εγκαίνια : Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου

2016 στις 19:00.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας της έκ-

θεσης : Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή

18:00 έως 20:00 

Παράλληλες Δράσεις : 

• Δευτέρα 25 Ιανουαρίου,  ώρα 19.00:

«Ξεριζωμός – συζήτηση για το μετα-

ναστευτικό» με την συμμετοχή των

Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της Μ.Κ.Ο.

ΒΑΒΕΛ και του Μ. Κωστίδη (ανταπο-

κριτή του ΣΚΑΙ και της εφημερίδας ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ στην Κωνσταντινούπολη).

• Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 και ώρα

19.00: Αναμνήσεις από τα μαγειρέ-
ματα των γιαγιάδων και των μαμάδων
μας  - Συνταγές από την Κωνσταντι-

νούπολη. 

• Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 19.00: Ρεμπέτικη βραδιά με την

ομάδα μουσικής της Κοινωνικής Επα-

νένταξης του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ.

• Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016 και

ώρα 19.00: Προβολή της ταινίας μι-

κρού μήκους «ΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ» του

Γιώργου Μουτεβελή.

Πρόσβαση: Στάση Μετρό: Αττική -

Στάση Ηλεκτρικού: Άγιος Νικόλαος. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29,

Πλ. Αμερικής, Τ 210 8640943, εσ. 111

e-mail : politistiko@kethea-diavasi.gr

Εκδηλώσεις στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση
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Στην εκπνοή του 2015 υπογράφηκε η νέα συμφωνία

παραχώρησης του Αστέρα Βουλιαγμένης στις 31 Δε-

κεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Ταμείο Ιδιόκτητης Πε-

ριουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με την

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει: «στις 31 Δεκεμβρίου
2015 υπογράφηκε η νέα συμφωνία με την Jermyn
Street Real Estate Fund IV LP για την υποβολή του
τροποποιημένου Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης
Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για την αξιοποίηση της
Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ".
Η συμφωνία εξασφαλίζει την προσαρμογή του σχε-
δίου στη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας (ΠΕ28/2015) και διατηρεί το ίδιο τίμημα, ύψους
400 εκατ. ευρώ. Η όλη διαδικασία αναμένεται να ολο-
κληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016».
Να θυμίσουμε ότι τον Μάρτιο του 2015, το ΣτΕ είχε

«μπλοκάρει» την πώληση του «Αστέρα», καθώς είχε

απορρίψει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που

προέβλεπε τη συνολική «ανάπλαση» της περιοχής

και την κατασκευή μεγάλου αριθμού πολυτελών κα-

τοικιών στη χερσόνησο Μικρό Καβούρι.

Το τίμημα παραμένει στα 400 εκατομμύρια ευρώ για

όλη τη νησίδα του Αστέρα, τιμή εξευτελιστική για τα

δεδομένα της περιοχής. Εντός του πρώτου εξαμήνου

του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία

πώλησης στο Αραβο-τουρκικό επενδυτικό fund

«Jermyn Street Real Estate Fund IV LP». 

Η ανάδοχος εταιρεία Jermyn θα πρέπει να επανυπο-

βάλει στο ΣτΕ τον καινούργιο σχεδιασμό της

(ΕΣΧΑΔΑ) για την περιοχή. Έτσι, η επόμενη φάση της

ιδιωτικοποίησης,  το οικονομικό κλείσιμο της συμφω-

νίας και η έναρξη ανακατασκευής του συγκροτήμα-

τος, ξεκινήσει όταν και εφόσον το ΣτΕ εγκρίνει το

νέο ΕΣΧΑΔΑ. 

Η αποχέτευση των Δήμων 

Ραφήνας και Σπάτων 

στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου;

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, εν όψει της λήψης των τελικών αποφάσεων, για την

Αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και ιδιαί-

τερα για την χωροθέτηση του Αποδέκτη του σχετικού Βιολογικού Καθαρισμού,

η οποία πιθανολογείται, ότι μπο-

ρεί να έχει σχέση με τα διοικη-

τικά όρια του Δήμου

Μαρκοπούλου, συγκαλεί ειδικό

μονοθεματικό Δημοτικό Συμβού-

λιο, την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου

2016 και ώρα 8 μ.μ., στην Αί-

θουσα Δημοτικών Συνεδριάσεων

του Δημαρχείου Μαρκοπούλου,

για συζήτηση και λήψη απόφα-

σης, επί των ανωτέρω εξελί-

ξεων! 

Ο Δήμος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο συμπολίτη, να παρακολουθήσει αυτή

την ειδική μονοθεματική Δημοτική Συνεδρίαση, δεδομένου του κρίσιμου και

επείγοντος χαρακτήρα, των εξελίξεων.

Στην ειδική αυτή Συνεδρίαση, θα κληθούν να παραστούν, όλοι οι Βουλευτές της

Περιφέρειας Αττικής, ο Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, Πέτρος Φιλίππου και

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Αν. Αττικής.

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, επικεφα-

λής της Λαϊκής Ενότητας, έκανε την

παρακάτω δήλωση για το σκανδαλώ-

δες ξεπούλημα του Αστέρα Βουλιαγ-

μένης:    

«Η κυβέρνηση και το αμαρτωλό ΤΑΙ-

ΠΕΔ υπόγραψαν, παραμονή πρωτο-

χρονιάς και στα μουλωχτά, τη νέα

συμφωνία με την οποία ξεπουλιέται

για ένα ''κομμάτι ψωμί'' και με στόχο

την τσιμεντοποίησή του, ο Αστέρας

της Βουλιαγμένης, ένας παραθαλάσ-

σιος χώρος, εγγύς των Αθηνών, απεί-

ρου φυσικού κάλους, από τους

ομορφότερους της Μεσογείου.  

Το απαράδεκτο ξεπούλημα του

Αστέρα, ενός ''φιλέτου'' πάνω από 300

στρέμματα με τρία ξενοδοχεία, μα-

ρίνα και μοναδικές ναυταθλητικές εγ-

καταστάσεις, και μάλιστα με

ευτελέστατο τίμημα, που μόλις ξεπερ-

νάει τα 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό

μέτρο, αποτελεί μέγα σκάνδαλο.  

Το μέγα αυτό σκάνδαλο, το οποίο έρ-

χεται μετά και το ξεπούλημα των πε-

ριφερειακών αεροδρομίων και τη μια

προσφορά για την φωτογραφική χαρι-

στική μεταβίβαση του λιμανιού του

Πειραιά, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση

δεν έχει κανένα φραγμό και όριο στην

εκποίηση και παράδοση της χώρας

στα πιο άγρια ξένα κερδοσκοπικά συμ-

φέροντα και μάλιστα τρίτων κρατών. 

Είναι πρωτοφανές η κυβέρνηση Τσί-

πρα και το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ να θεω-

ρούν ως μεταρρύθμιση τη μεταβίβαση

και μάλιστα με χαριστικό τίμημα, στρα-

τηγικών επιχειρήσεων, στρατηγικών

υποδομών και στρατηγικών ακινήτων

φιλέτων σε κρατικές επιχειρήσεις τρί-

των χωρών. 

Διότι ο Αστέρας της Βουλιαγμένης με-

ταβιβάζεται - χαρίζεται σε κρατικά

funds του Κουβέιτ, των Ηνωμένων

Αραβικών Εμιράτων και σε τουρκικά

οικονομικά συμφέροντα».  

Kυριακή 3 Ιανουαρίου 2016

Υπεγράφη η συμφωνία πώλησης 

του Αστέρα Βουλιαγμένης!

1000 ευρώ το τετραγωνικό 

πουλήθηκε ο Αστέρας!!!
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Με μεγάλο προβληματισμό παρακολουθούμε τις εξε-

λίξεις γύρω από την επένδυση του Αστέρα Βουλιαγ-

μένης. 

Ένα από τα ακριβότερα “φιλέτα” γης της χώρας και

της Ευρώπης οδεύει προς ιδιωτικοποίηση και παρα-

χώρηση σε ξένα κεφάλαια για 40 χρόνια, έναντι ενός

ευτελούς τιμήματος. 

Την ίδια στιγμή, οι όροι της επένδυσης φαίνεται, από

όσα έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει, να είναι δυσμενείς

για το περιβάλλον, μιας και θα μετατρέψουν το Λαιμό

και το Μικρό Καβούρι σε μία ακόμη κατοικημένη περιοχή

της Βουλιαγμένης (έστω και για Κροίσους), με περισσό-

τερη δόμηση.

Δυστυχώς, απούσα από τις σημαντικές αυτές εξελί-

ξεις που θα αλλάξουν ριζικά τη φυσιογνωμία της ευ-

ρύτερης περιοχής, είναι η Δημοτική Αρχή Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης. Ο Δήμαρχος αρκείται με δη-

λώσεις σε μέσα ενημέρωσης να δηλώνει “υπέρ” της

επένδυσης όπου σταθεί κι όπου βρεθεί, ανεξαρτήτως

των όρων που θα την καθορίσουν. 

Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Φεβρουάριο

του 2015 εξέδωσε τη γνωμοδοτική του απόφαση ότι

απαγορεύεται η χρήση κατοικίας εντός του Αστέρα,

ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος εξέφρασε την απογοή-

τευσή του! 

Σήμερα που η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νέα

συμφωνία με τους επενδυτές που περιλαμβάνει εκ

νέου κατοικίες, δήλωσε ότι επιθυμεί τα έργα να ξεκι-

νήσουν άμεσα. Μόνο που εκκρεμεί η νέα γνωμοδό-

τηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και φυσικά η

υπογραφή της τελικής συμφωνίας. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος σε αυτές τις εξελίξεις

θα είναι απών, λέγοντας απλώς “Ναι σε όλα”;

Αν πιστέψουμε ρεπορτάζ που δεν διαψεύστηκαν ποτέ

από τον ίδιο, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης τον Απρίλιο ήρθε σε επαφή με τους επενδυτές,

στους οποίους μάλιστα έδωσε το “πράσινο φως” της

τοπικής κοινωνίας. 

Αλήθεια, ποιον ρώτησε;

Αντιγράφει μήπως τον πρώην δήμαρχο, Σπύρο Πανά,

που πρωταγωνίστησε σε παρασκηνιακές διαβουλεύ-

σεις για το θέμα του Αστέρα και μόνο κατόπιν εορ-

τής, μετά τη δημοσίευση του ΕΣΧΑΔΑ, προέβη σε

καταγγελία του; 

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί και στο θέμα

του Αστέρα Βουλιαγμένης η τακτική μυστικοπάθειας

και παρασκηνίου που σημάδεψε την υπόθεση των

επενδύσεων στην Υδρούσα ή την ανάθεση μεγάλων

μελετών του Δήμου σε χορηγούς, τα ονόματα των

οποίων η δημοτική αρχή ακόμη και σήμερα κρατά σαν

επτασφράγιστο μυστικό. 

Όταν διακυβεύεται το μέλλον του τόπου, ουδείς δη-

μοτικός άρχοντας δικαιούται να κινείται στο σκο-

τάδι!

Η Δημοτική Βούληση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

και ο επικεφαλής της, Δημοσθένης Δόγκας, ζητά:

➢ Να συζητηθεί αμέσως το θέμα της επένδυσης του

Αστέρα Βουλιαγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο,

όπου ο Δήμαρχος θα δώσει λεπτομερή αναφορά των

όσων έχει λάβει γνώση αλλά και των όσων έχει συμ-

φωνήσει με τους επενδυτές.

➢ Να τεθούν από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης “κόκκινες γραμμές” στη δραστηριότητα των

επενδυτών: 

◦ Ούτε μισό τετραγωνικό τσιμέντο επιπλέον στο

Μικρό Καβούρι.

3 Ούτε ένα δέντρο κομμένο.

3 Απόλυτος σεβασμός στον αρχαιολογικό πλούτο που

κρύβει το έδαφος και απαγορεύει κάθε νέα δόμηση.

3 Καμμία αλλοίωση του υφιστάμενου τοπίου στο

Λαιμό με διαπλάτυνση της οδού ή συρρίκνωση της

παραλίας. 

3 Καμμία επέκταση της μαρίνας που θα επέτρεπε τον

ελλιμενισμό megayachts και μεγάλων σκαφών, μια

εξέλιξη που θα κατέστρεφε τον κόλπο της Βουλιαγ-

μένης.

3 Ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία στο Λαιμό

για όλους, μέχρι το ακρωτήρι.

3 Ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στον αρχαίο

ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα.

3 Μέτρα προβολής και ανάδειξης της αρχαίας κλη-

ρονομιάς (αναστήλωση του ναού, ενοποίηση αρχαι-

ολογικών χώρων). 

3 Τοπική ρήτρα ανάπτυξης με δέσμευση για απορρό-

φηση ανέργων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης στις νέες επιχειρήσεις.

Δημοσθένης Δόγκας
επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Βούληση

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Αστέρας SOS! Ο Δήμος να βάλει “κόκκινες 

γραμμές” και να εγκαταλείψει το “Ναι σε όλα”

Πόλη να ζεις!!

Είμαι ένας αγράμματος κατοχικός άνθρωπος, κάτοικος

Μηλαδέζας Βάρης. Θα σας φανεί λίγο περίεργο αυτό

που υπάρχει στην πλατεία των πάρκων. Δίπλα εκεί που

γίνεται η λαϊκή αγορά στη Βάρκιζα, η κατάσταση δεν πε-

ριγράφεται, στην ανατολική και νότια πλευρά της πλα-

τείας δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος από τη βρώμα,

από τα κωλόχαρτα, καπότες, σερβιέτες και τόσα άλλα!

Δεν έφταναν αυτά αλλά τοποθέτησαν και έναν κάδο αυ-

τοκίνητο για να βάζουν προφανώς τα σκουπίδια από το

Γιαμπανάκι. 

Στην ερώτηση που έκανα στο διαμέρισμα της Βάρης,

μου είπαν ότι αυτή η πλατεία ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Και

ρωτάω εγώ, το βόρειο μέρος της ένα κομμάτι της δίπλα

στον κεντρικό δρόμο, που τον καθαρίζει καθημερινά ο

δήμος και έχει τοποθετήσει και 3 καλάθια, αυτό δεν ανή-

κει στο υπουργείο; Ακόμα και αν ανήκει στο Υπουργείο,

ο Δήμος δεν τους κάνει μια σύσταση γι’ αυτό το χάλι.

Ακόμα να τους στείλει ένα χαρτί, διότι σε αυτό το μέρος,

εμείς τα γεροντάκια κάναμε περπάτημα, αλλά τώρα δεν

περνάς. Αυτό το χάλι δίπλα στη λαϊκή αγορά και στην

παραλία. Τέτοιο τοπίο δεν υπάρχει ούτε στην Τουρκία.

Ετσι λένε αυτοί που ξέρουν. Ακόμα να σας πώ και ένα

απίστευτο. Οτι στην ψαραγορά στη Βάρκιζα υπήρχε

ένας καμπινές, δίπλα στα γραφεία της αλιείας και του

ομίλου που είναι κλειστός εδώ και χρόνια και όλοι πάνε

δίπλα στη σκάλα που ανεβαίνει επάνω, για ψιλό και για

χοντρό!

Θα μπορούσα να πω και άλλα που δεν χρειάζονται

λεφτά και γνώση. Μια επίσκεψη, οποιοσδήποτε θα τα

δει και σας στέλνω και τις φωτογραφίες που δείχνουν

ορισμένα από αυτά. Κατάντησε το μέρος αυτό άβατο.

Να μην αναφερθώ για άλλες πλατείες και δρόμους που

υπάρχουν τόσα πολλά.

Συμπέρασμα 

Πού είσαι Κασιδόκωστα δήμαρχε με ...να δεις το δήμο

σε ποιο χάλι βρίσκεται ο Δήμος. 

Ολοι στις καρέκλες τους καθιστοί ξεκουράζονται!!!...

Πόλη ούτε να ζεις, αλλά και ούτε να περνάς

Γεώργιος Αντρέου

Κάτοικος Μηλαδέζας

Α
πό τον αναγνώστη Γεώργιο Αντρέου ελά-

βαμε την παρακάτω επιστολή, όπου επι-

σημαίνει ορισμένα σημεία στην κεντρική

Βάρκιζα, που έχουν γίνει σκουπιδότοποι. Θα

πρέπει οι αρμόδιοι να τα επιμεληθούν.
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Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  έχει κατα-

γραφεί σαν ο κορυφαίος και χρονικά ο πρώ-

τος  στο ελληνικό διήγημα. Και το όνομά του

κυριαρχεί στα  Χριστουγεννιάτικα και Πασχα-

λινά ακούσματα.    

Έφυγε από τη ζωή  στις 2 Ιανουαρίου του

1911. Τις τελευταίες στιγμές της ζωής του,

μάς τις δίνει σε σχετικό κείμενό του  ο ελλη-

νιστής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών

Οκτάβιος Μερλιέ. «Μέρες ήταν άρρωστος
από γρίπη ή πνευμονία. Πονούσε πολύ. Ανή-
μερα πρωτοχρονιά, μοναχός του, κατάχαμα
στα κιλίμια του, αναρριγούσε... Τη  μια μετά
τα μεσάνυχτα, οι αδελφές  του, όταν ξανάρ-
θανε  τον βρήκανε παγωμένο, νεκρό. Την
άλλη μέρα  στις 3 Ιανουαρίου, τον θάψανε».
Ο τάφος του στη Σκιάθο δεν διασώθηκε. Μα

ούτε και το πατρικό του σπίτι, όπως  διαβάζω

αλλού. Αγοράστηκε αργότερα για να επεκτα-

θεί μια γειτονική βιοτεχνία. Προσπάθειες για

τη διάσωση έγιναν, αλλά η πολιτεία ως συνή-

θως εκώφευσε.       

Ο Παπαδιαμάντης  όσο ήταν στη  ζωή είχε

γράψει, την  αυτοβιογραφία του. Μετά το θά-

νατό του, τη βρήκε ο Βλαχογιάννης και το

1925  τη δημοσίευσε στο πανηγυρικό τεύχος

του περιοδικού “Πολιτεία”.

Διαβάζομε: «Εγεννήθην εν Σκιάθω τη 4η
Μαρτίου 1851. Εβγήκα από το Ελληνικόν
Σχολείον  εις τα 1863, αλλά μόνον το 1867
εστάλην εις το Γυμνάσιον Χαλκίδος, όπου
ήκουσα την Α΄ και Β΄ τάξιν.  
Την Γ΄εμαθήτευσα εις Πειραιά, είτα διέκοψα
τας σπουδάς μου  και έμεινα εις την πατρίδα.
(δηλ. Σκιάθο). Κατά τον Ιούλιον του 1872
επήγα εις το Άγιον Όρος χάριν προσκηνύ-
σεως, όπου έμεινα ολίγους μήνας.  Τω 1873
ήλθα εις Αθήνας και ενεγράφην  εις την Φι-
λοσοφικήν Σχολην, όπου ήκουα κατ΄ εκλο-
γήν ολίγα μαθήματα φιλολογικά, κατ΄ιδίαν

δε ησχολούμην εις τας  ξένας γλώσσας...
Στη λιτή αυτή αυτοαναφορά της ζωής του ελ-

λείπουν οι λεπτομέρειες. Αυτές οι μικρές, οι

χρονικά περιττές, αλλά τόσο σημαντικές

στην εσωτερική μας διαμόρφωση. Από διά-

φορες  πηγές φρόντισα να βρώ και συμπλη-

ρώσω. Κάθε προσθήκη έβαζε και μια

αμφιβολία.

Ο πατέρας του ήταν ιερέας και άκουγε στο

όνομα Αδαμάντιος Εμμανουήλ ή παπα-Δια-

μαντής, εξ΄ού και για τον ποιητή το ιαμβικό

παροξύτονο  Παπαδιαμάντης  Αλέξανδρος, ή

και πολύ πιο σπάνια το Αδαμαντιάδης.   Με

το Αλέξανδρος Αδαμαντιάδης  είχε τελει-

ώσει και το σχολαρχείο.  Από βρέφος ο ποι-

ητής   φαίνεται ότι δεν τα πήγαινε καλά με

την υγεία του. Κάπου διάβασα ότι  τότε τον

είχαν  τάξει  στον Άγιο Αλέξανδρο.  Είχαν

παραγγείλει μάλιστα την εικόνα του στην

Πόλη. 

Ο  παπάς είχε δυο αγόρια και τέσσερα κορί-

τσια. Τον Αλέξανδρο βάλθηκε να τον σπου-

δάσει. Τον ήθελε δάσκαλο, ελληνοδάσκαλο.

Να διδάσκει, να τον βλέπει  να τον καμαρώ-

νει. Το παιδί ήταν έξυπνο. Καλός λένε στην

ορθογραφία, στα μαθηματικά χώλαινε. Από

την άλλη μεριά μια έμφυτη και μαζί επίκτητη

δειλία δεν τον άφηνε  να προσέρχεται κανο-

νικά  στις εξετάσεις.  Στη φιλοσοφική σχολή

π.χ. γράφτηκε αλλά ποτέ δεν την τελείωσε.

Ακόμη μερικοί λένε πως δεν κατάφερε  να

πάρει ούτε ένα  πτυχίο  ξένης γλώσσας καί-

τοι στα κατοπινά χρόνια οι μεταφράσεις που

κατά παραγγελία έκανε, τον βοήθησαν όχι

μόνο για να ζήσει, αλλά μαζί με όλα τα αλλά,

να του δώσουν  την ευκαιρία για   κοινωνική

προβολή.  

Ήταν πάντοτε φτωχός. Λέγεται μάλιστα πως

στο λιτό του  δωμάτιο στην Αθήνα κοιμόταν

κατάχαμα, με μόνο έπιπλο, το κασόνι με  τα

βιβλία του τα λιγοστά, και  ένα κερί για  να

φωτίζει. Ο πατέρας του όταν  μπορούσε τον

βοηθούσε.  Αλλά  ποτέ δεν έφταναν για τις

σπουδές του Αλέξανδρου με συνέπεια για

χρόνια να τις διακόπτει.

Η οικογένειά του  βέβαια κρατούσε από

γενιά ευγενική και σχετικά εύπορη, μα τώρα

ξεπεσμένη. Από τη μάνα  του συγγένευε με

την  αρχοντική των Μωραϊτίδη, που  ανήκε

σε μια από τις οκτώ- δέκα, τις μόνες κτημα-

τικά πλούσιες που διαφέντευαν στη Σκιάθο.

Αλλά αργότερα, με την στροφή του νησιού

προς το εμπόριο, οι γαιοκτήμονες ξέπεσαν,

πτώχευσαν.  Μαζί δε με  αυτούς και ο παπα-

Διαμαντής. Έτσι εκτός  από την ψαλτική,

έφτασε να αναγκάζεται να κάνει και τον  “πα-

ραγραμματικό” για να τα βγάζει πέρα.  Στην

ψαλτική, σε βαφτίσια, γάμους και κηδείες,

έσερνε μαζί του και τον μικρό Αλέξανδρο να

του κανοναρχεί με τη μελωδική του φωνή. 

Ο παπάς ιερέας πατέρας, τηρούσε σε πρό-

τυπο βαθμό  την ταπεινότητα της ιεροσύνης

του  στην οποία  πρώτευε  ο λόγος του Χρι-

στού και όχι το χρήμα.  Αυτή ήταν η οικογέ-

νειά του. Ο παπάς, τον Αλέξανδρο τον

φρόντιζε στις σπουδές του και με το παρα-

πάνω μάλιστα. Του έστελνε τακτικά  και πάν-

τοτε από το υστέρημα του. Αλλά στον

Αλέξανδρο που ζούσε τα νιάτα του, αυτά

ποτέ δεν επαρκούσαν. Ευτυχώς στην Αθήνα,

τουλάχιστον τον πρώτο καιρό η πέννα του

στα διηγήματα και αργότερα με τις μεταφρά-

σεις άρχισε να τα βολεύει. Προτού έρθει

στην Αθήνα είχε περάσει από τον Άθω. Του

άρεσε η καλογερική. Εκεί συνάντησε τον

φίλο του Νήφωνα, καλόγερο αλλά εθισμένο

στο ποτό. Και αυτό δεν του άρεσε.  Εφυγε

λοιπόν  και προτού πάει στην Αθήνα πέρασε

από  τη Σκιάθο.  «Στην Αθήνα;» τον είχε αν-

τικρούσει  η μάνα του. «Και εκεί μήπως πάλι
για καλόγερος;» «Καλόγερος. Ναί καλόγε-
ρος μέσα στον κόσμο. Κοσμοκαλόγερος θα
γενώ», της είχε απαντήσει.  Και έγινε  όντως

«κοσμοκαλόγερος».   

Πήγε  στην Αθήνα και μέσα στον πολυποίκιλο

κόσμο της, έζησε μια πραγματική καλογερί-

στικη ζωή. Η Αθήνα τότε βίωνε την δυτικού

τύπου  αστικοποίησή  της.  Η φουστανέλα και

το τσαρούχι από το περιθωριακό πεζοδρόμιο

αγνάντευε   φραγκοφορεμένους   με  λου-

στρίνια  να οργώνουν  λεωφόρους. Αλλά η

ζωή του Παπαδιαμάντη δεν κυλούσε  σε καμ-

μιά λεωφόρο.  Ζωή  λιτή και  φτωχική, μονα-

χική και θλιμμένη,  σε μια πλήρη αποξένωση,

ριγμένη στο χωριάτικο δρόμο της. Ζωή με

πληγές  που βίωνε τις ανεξίτηλες μνήμες

των παιδικών του χρόνων. Παιδικά χρόνια χα-

ρούμενα   δεν είχε ζήσει. Με άλλα παιδιά δεν

είχε παίξει. Αυτός πολύ θα το ήθελε. «Αυτά
όμως με μισούσαν» θυμάται.  «Ήμουν γι΄αυ-
τούς το παπαδοπαίδι. Οι γονιοί   τους ήταν
κολίγοι, ναυτικοί και ψαράδες. Εγώ φορούσα
παπούτσια. Αυτοί με γυμνά τα ποδάρια τους
περπατούσαν. Με φθόνο με απόδιωχναν».
Και όταν αγάπησε την Πολύμνια, ένα ξιπό-

λυτο ψαροπαίδι, έτρεξε και του την άρπαξε. 

Η πληγή αυτή πάντοτε τον έτρωγε. Να γιατί

τώρα  τις αναμνήσεις του, απόμακρος   τρέ-

χει να τις σβήσει στο βραδινό  κρασάκι του.

Κρασί η αγάπη του η μια και η άλλη η ψαλτική

μαζί  με την ολονύχτια  αγρύπνια που  συχνά-

κις ομαδικά οργάνωνε στο εκκλησάκι του

Αγίου Ελισαίου,  εκεί στο Μοναστηράκι, που

ακόμα  δίπλα και απέναντι από τη βιβλιοθήκη

του Ρωμαίου Αδριανού το βρίσκομε. Στον

Άγιο Ελισσαίο κρατούσε το δεξιό  ψαλτήρι με

τους δικούς του θαυμαστές, με τους δικούς

του ανθρώπους. Στο αριστερό έψελνε ο Αλέ-

ξανδρος Μωραϊτίδης.  Ο Μωραϊτίδης ήταν

από τη μάνα του εξάδελφος και  καθηγητής

σε γυμνάσιο. Φύσει κοινωνικός  ο Μωραϊτί-

δης και  φιλοπρόοδος, με  δικές του γνωρι-

μίες στους φιλολογικούς κύκλους  των

Αθηνών, τον έφερε κοντά  και σε αυτούς γρή-

γορα τον γνώρισε. Και αυτοί οι κύκλοι  τότε

όταν τον γνώρισαν, του έδωσαν δουλειά για

μεροκάματο και  χώρο για ανάδειξη στην

πένα και γραφή του… Ο Γαβριηλίδης με την

εφημερίδα  “Ακρόπολη» τον πήρε κοντά του. 

Αλλά ας ξαναγυρίσομε για λίγο στον  καλό-

γερο Νήφωνα.  Στην Αθήνα ο Νήφων, που

ποτέ δεν έβγαλε  τα καλογερίστικα άρχισε,

να έχει τις δικές του θρησκευτικές συνάξεις.

Και κοντά  του εθίστηκε στο κρασί και ο Αλέ-

ξανδρος. Όταν δεν έπινε, έψελνε και όταν

δεν έψελνε, έγραφε και δημιουργούσε.  Δη-

μιουργούσε και έφτιανε τους δικούς του κό-

σμους και με αυτούς προσκαλούσε και

προκαλούσε. Έφερνε τις λαϊκές ψυχές κοντά

του,  και συνάμα προκαλούσε τον φθόνο των

ομοτέχνων του, ευτυχώς όμως των ολίγων. 

Αλλά για  όλα   αυτά στο επόμενο άρθρο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

Από την αρχή της προσφυγικής κρίσης, ψαράδες,

νοικοκυρές, συνταξιούχοι, δάσκαλοι, κάτοικοι των

νησιών του Αιγαίου… άνοιξαν την αγκαλιά τους και

τις καρδιές τους στα παιδιά, τους άντρες και τις γυ-

ναίκες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πό-

λεμο.

Είναι εκεί κάθε μέρα για να προσφέρουν στεγνά

ρούχα, νερό, φαΐ και καταφύγιο, και συχνά ρισκά-

ρουν και την ίδια τους τη ζωή στα παγωμένα νερά για

να σώσουν τους συνανθρώπους μας.

Με τις πράξεις τους κατάφεραν να πνίξουν τον φόβο

και τον ρατσισμό σε ένα τσουνάμι αλληλεγγύης και

ανθρωπιάς που άγγιξε όλο τον πλανήτη. Τώρα

έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να τους βοηθήσουμε να

αναγνωριστούν.

Ένα μέλος του Avaaz ξεκίνησε μια ψηφοφορία για να

ζητήσει να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους

ήρωες του Αιγαίου, και ήδη έχει γίνει μεγάλη είδηση.

O Δήμος Παλλήνης 

υπέρ της πρότασης 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος, υπογρά-

φοντας και ο ίδιος το ψήφισμα για την πρόταση απο-

νομής του Νόμπελ Ειρήνης στους ήρωες του

Αιγαίου, προσκαλεί ΟΛΟΥΣ να ταχθούν υπέρ, με την

ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Υπόγραψε τώρα το ψήφισμα και διάδωσέ το παντού

μέσω email, Facebook και Twitter. 

https://secure.avaaz.org/el/nobel_to_greek_is-

landers_1/?bBKmndb&v=71156&cl=9213600499

Να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στους Έλληνες νησιώτες!

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 

ο δικός μας “κοσμοκαλόγερος”
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Από το 500 π.Χ. 
καλά κρατεί η διαφθορά!!

Στο επίκεντρο της εκτεταμένης διαφθοράς στην Ελ-

λάδα, βρίσκονται οι βουλευτές, οι δικαστές και οι ει-

σαγγελείς, υποστηρίζει, η Ομάδα Κρατών κατά της

Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO),

που μέρος της έκθεσής τους βγήκε στο φως της δη-

μοσιότητας πρόσφατα. Η διαφθορά λέει η έκθεση,

πού πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα, αποτελεί

έναν από τους βασικούς λόγους που η Ελλάδα οδη-

γήθηκε στην οικονομική κρίση και στην συγκάλυψη

και επέκτασή της, συνέβαλλαν τα μέγιστα εκπρόσω-

ποι του ελληνικού κοινοβουλίου, υπερψηφίζοντας

παράνομες αποφάσεις απαλλαγής και διαγραφής

ευθυνών καθώς και δικαστές και εισαγγελείς, με

αδιαφανείς νομοθετικές διαδικασίες. Καλώντας την

Ελλάδα, «να διασφαλίσει την ακεραιότητα στο κοι-

νοβούλιο και στο δικαστικό σώμα», η έκθεση της

GRECO, υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι, μέχρι στιγμής,

δεν υπάρχουν στην Ελλάδα κανόνες που να διασφα-

λίζουν τον έλεγχο της παράλληλης δραστηριότητας

βουλευτών, των δωρεών που λαμβάνουν από «αγνώ-

στους» επιχειρηματικούς κύκλους για την προώθηση

των συμφερόντων τους καθώς και για τον έλεγχο

των σχέσεων τους με «ομάδες συμφερόντων».

Η θεσμοθετημένη διαφθορά καλά κρατεί στη χώρα

μας από το… 500 π.Χ., όπως το διασώζει ο Στοβαίος

«Δημοκράτης, ιδών κλέπτην υπό των ένδεκα απαγό-
μενον, Άθλιε, είπε, τι γαρ τα μικρά έκλεπτες αλλ’ ου
τα μεγάλα, ίνα και εσύ άλλους απήγες», δηλαδή, κά-

ποιος με το όνομα Δημοκράτης όταν είδε ένα κλε-

φτρόνι να το πηγαίνουν φυλακή, του είπε: βρε άθλιε,

γιατί έκλεβες ψιλοπράγματα, ενώ αν έκλεβες εκα-

τομμύρια θα πήγαινες εσύ τους άλλους φυλακή, γιατί

θα ήσουν εσύ νομοθέτης και δικαστής.

Με την υπ. αρ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου

οι δικαστικοί πήραν επί κυβερνήσεως Καραμανλή

(2008), μόνο σε αναδρομικά, 140.000 ευρώ κατά

μέσο όρο ο καθένας! και αύξηση των αποδοχών

τους. Με αυτή την απόφαση οι συνταξιούχοι βουλευ-

τές επανέρχονται και διεκδικούν αναδρομικά, αφού

οι απoδοχές τους εξομοιώνονται με των ανωτάτων

δικαστικών, με δικό τους νόμο όταν ήταν εν ενεργεία

βουλευτές!!

Αφού τα πήραν οι δικαστικοί γιατί να μην τα πάρουν

και οι βουλευτές και άσε το λαό να μαζεύει τροφή

από τα σκουπίδια...

Ατελείωτη, εμετική σήψη...
Λεπτομέρειες διαβάστε στη σελ. 17

Eίναι δυνατόν!!!
To ασφαλιστικό είναι το μεγάλο αγκάθι που διακυβεύον-

ται κόποι και θυσίες δεκαετιών από τους εργαζόμενους.

Κι αυτό γιατί οι πολιτικές όλων των προηγούμενων

άδειασαν τα ταμεία και σήμερα ζητούν για άλλη μια

φορά να πληρώσουν “το μάρμαρο” οι εργαζόμενοι.

Αλλά προσέξτε όχι όλοι οι εργαζόμενοι. Σ’ όλους τους

κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις!

Οι θεμελιώδεις αρχές που περιλαμβάνονται στο νέο

“Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας”, οι οποίες πε-

ριλαμβάνονται στο πολυσέλιδο κυβερνητικό σχέδιο για

το νέο Ασφαλιστικό, έχουν μία εξαίρεση. Των υπαλλή-

λων της Βουλής!

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 αναφέρεται πως  «για τους

υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθ-

μιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής».

Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρει: «... Τα θέματα

του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς

υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρα-

τιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.,

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας

θα ρυθμιστούν με όμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό

νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του

νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής».

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

Στα πρώτα πατήματα του 2008 δημοσίευσα στην

«Εβδόμη» το παρακάτω άρθρο. Αφορούσε σχολιασμό

μιάς συνέντευξης «περιβολάκι» του Αλέξη Τσίπρα

στον Σταύρο Θεοδωράκη, στα «Νέα» της 12ης Δεκεμ-

βρίου 2007. Είμαι βέβαιος ότι θα κατανοήσετε πλή-

ρως την ανάγκη που με ώθησε να επαναδημοσιεύσω

ένα προ 8ετίας άρθρο μου.

……………………………………………………………..

Αριστερά …πιο αριστερά …
όπα …κατέβα να δεις τι έκανες

Έχουμε και λέμε. Ιδού το απαύγασμα της νέο-αριστε-

ρής προτάσεως για την Ελλάδα:

1ον Να καταργηθεί ο στρατός. Ούτε θητεία, αλλ’ ούτε

και επαγγελματικός στρατός. (Αγοράστε φέσια και

μάθετε τούρκικα, θα σας χρειαστούν).

2ον Να καταργηθούν οι παρελάσεις, διότι προβάλουν

ρατσιστικά πρότυπα. (Ως γνωστόν, ο Κολοκοτρώνης

και ο Δαβάκης υπήρξαν ξεφωνημένοι ρατσιστές).

3ον Να αποποινικοποιηθεί η χρήση όλων των ναρκω-

τικών, μαλακών και σκληρών. Οι χρήστες να μη φυ-

λακίζονται διότι είναι ασθενείς. (Κι επειδή και οι

έμποροι δηλώνουν χρήστες, να μη φυλακίζεται κα-

νείς. «Λαός μαστουρωμένος, ποτέ ξεσηκωμένος».

Κάπως έτσι μας τά ‘χε πει και ο Γιωργάκης πριν από

χρόνια).

4ον Όλοι οι μετανάστες να ψηφίζουν στις δημοτικές

εκλογές. Κι όσοι συμπληρώνουν πέντε χρόνια στην

Ελλάδα, να ψηφίζουν και στις εθνικές εκλογές. Δη-

λαδή να γίνονται Έλληνες υπήκοοι. (Όθεν, σε λίγα

χρόνια να πούμε την Ελλάδα …Γιουνανιστάν! Ή

μήπως να την πούμε από τώρα, για να ξεμπερ-

δεύουμε; Και κατηγορούσαμε κάποτε την Μαρία Δα-

μανάκη, όταν φώναζε με την τσιριχτή φωνούλα της

«ανοίξτε τα σύνορα, να μπούνε όλοι μέσα». Εδώ

υπάρχουν πιο προωθημένες απόψεις. Ο Κίσσινγκερ

έχει δακρύσει από χαρά).

5ον Να καταργηθεί η διδασκαλία των θρησκευτικών

στα σχολεία. Να φύγουν οι σταυροί και οι εικόνες

από τα δικαστήρια, τα σχολεία και όλους τους δημό-

σιους χώρους. (Εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα:

Όποιος κάνει τον σταυρό του σε δημόσιο χώρο, να

συλλαμβάνεται και να μαστιγώνεται σε κοινή θέα

προς παραδειγματισμόν).

6ον Να επιτραπεί ο γάμος μεταξύ ομοφυλοφίλων και

να τους δοθεί το δικαίωμα της υιοθεσίας. (Άρα ο χα-

ρακτηρισμός «κωλόπαιδο» παύει να θεωρείται βρισιά.

Άλλωστε, απεδείχθη τελικά ατυχής η ρήση του τέως

Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη,

ότι «είμεθα έθνος αν-άδελφον»).

7ον Να επιτραπεί η ευθανασία και η καύση των νε-

κρών. (Για το πρώτο θα συμφωνήσω κι εγώ. Εάν τοι-

ούτοι πολιτικοί κυβερνήσουν ποτέ την Ελλάδα …

«έχε γειά καημένε κόσμε, έχε γειά γλυκειά ζωή»).

Ταδε έφη Αλέξης Τσίπρας, άνευ τσίπας, σε συνέν-

τευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη, στα «Νέα» της

12ης Δεκεμβρίου 2007. Ο Θεός να βάλει το χέρι του

μήπως ξυπνήσουν κάποιοι καλοπροαίρετοι συμπα-

τριώτες μας και καταλάβουν πως ακριβώς εννοούν

την πρόοδο ορισμένοι ψευτοαριστεροί της πλατείας

Κολωνακίου. Άρη Bελουχιώτη, δεν ήσουν αριστερός.

Ο Τσίπρας είναι! Και ως γνωστόν, αριστερά της Αρι-

στεράς βρίσκεται ο μπάρμπα Σαμ.

Αδέρφια το νου σας! Κάποιοι θέλουν να μας τα κό-

ψουν ΣΥ.ΡΙΖ.Α …τα πιστεύω μας.

……………………………………………………………

Επειδή δεν γνωρίζω τις αντοχές του στομάχου σας,

δεν σας συνιστώ να δείτε το σχετικό βιντεάκι από την

πρόσφατη υπερψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου

για την νομιμοποίηση του «γάμου» των ομοφυλοφί-

λων. 

194 αδελφές ψυχές εθνοπατέρων και εθνομητέρων

διετράνωσαν με την ψήφο τους ότι αυτό δεν είναι

Βουλή των Ελλήνων, αλλά περιστασιακό κ…χανείο.

Και στα θεωρεία, επίλεκτες αφροξυλάνθες του αδελ-

φάτου πανηγύριζαν τρελές απ’ τη χαρά τους, ανταλ-

λάσσοντας παθιασμένα φιλιά στο στόμα. Εμετική

εικόνα, τόσο στα θεωρεία, όσο και στα έδρανα. Όσοι

στις εκλογές του Σεπτέμβρη ψηφίσατε τα εν λόγω

194 ζώα …να τα χαίρεστε.

Αλέξη, τα μπενάβεις τα καλιαρντά;

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 Η Συνταξη είναι σαν την Coca Cola. Στην αρχή κανονική, μετά έγινε light και στο τέλος

έγινε zero.

4 Θα παραγγείλω πίτσα 23:55 στις 31 Δεκεμβρίου και μόλις έρθει ο ντελιβεράς θα του

πω: “Άντε βρε αδερφέ, από πέρσι σε περιμένουμε...”

4 Περιέγραψε την χώρα σου με τρεις λέξεις. “Μα...κα πού ζούμε;”

4 - Πού είσαι; Σε ψάχνω από χτες. - Είπα να εξαφανιστώ για λίγο, να δω αν θα σου λείψω.

- Δεν αφήνεις τις βλακείες λέω εγώ; - Καλά αφεντικό, έρχομαι. 

4 Κατά τις 7 το πρωί που μπερδεύονται οι βραδυνοί με τους πρωινούς, είναι φάση βαπόρι

για Mύκονο που έχει μέσα και προσκυνητές για Τήνο. 

4 “Ένα λάθος ΚΟΜΜΑ μπορεί να σου χαλάσει όλη τη ΣΥΝΤΑΞΗ”, μας έλεγε η δασκάλα

στο σχολείο. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε...

4 Μονο το 25% των Γερμανών πιστεύει ότι πρέπει να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Βέβαια

το 90% πιστεύει ότι το σανδάλι ταιριάζει με άσπρη κάλτσα... 

Ταχύτερα αυξανόμενες

αναζητήσεις (όλες οι κα-

τηγορίες)

1. Eurobasket 2015

2. Eurovision 2015

3. Εκλογές 2015

4. Fifty Shades of Grey

5. Δημοψήφισμα

6. Βαρουφάκης

7. iphone 6s

8. Σύριζα

9. ΕΝΦΙΑ 2015

10. Αμφίπολη  

Επικαιρότητα

1. Εκλογές 2015

2. Δημοψήφισμα

3. Charlie Ηebdo

4. ISIS

5. Παρίσι τρομοκρατικό

χτύπημα

6. Grexit

7. Nepal earthquake

8. Capital controls

9. Ανασχηματισμός

10. Συμφωνία

Διακοπές

1. Αίγινα

2. Μεσσηνία

3. Κυκλάδες

4. Κεφαλλονιά

5. Νότια Κρήτη

6. Αλόννησος

7. Χαλκιδική

8. Πάργα

9. Πελοπόννησος

10. Λευκάδα

Ταξίδια στο εξωτερικό

1. Ταξίδι στο Παρίσι

2. Ταξίδι στο Ντουμπάι

3. Ταξίδι στο Λονδίνο

4. Ταξίδι στην Κωνστ/πολη

5. Ταξίδι στην Πράγα

6. Ταξίδι στην Κούβα

7. Ταξίδι στην Ελβετία

8. Ταξίδι στην Μόσχα

Ταινίες

1. Fifty Shades of Grey

2. Birdman

3. Spectre

4. Mad Max

5. American Sniper

6. The Imitation Game

7. Interstellar

8. The Theory of Every-

thing

9. Crimson Peak

10. Into the Woods

Πώς να:

1. Πώς να τον κάνω να

κολλήσει

2. Πώς να χάσω κιλά

στην κοιλιά

3. Πώς να καθαρίσω το

φούρνο

4. Πώς να λύσω τον κύβο

του Ρούμπικ

5. Πώς να βρω δουλειά

6. Πώς να βρω τον ωρο-

σκόπο

7. Πώς να φτιάξω κρέπες

8. Πώς να ξεπεράσω την

πρώην μου

9. Πώς να αντιμετωπίσω

το άγχος

10. Πώς να κόψετε το κά-

πνισμα    

Τι παρακολούθησαν οι

Έλληνες

1. Ο πουπουλένιος

2. ΠΑΟΚ

3. Robbie Williams

4. Σμύρνη μου αγαπη-

μένη

5. Mamma mia

6. Μεγάλη Χίμαιρα

7. Kiss me Kate

8. Μadwalk 2015

9. Ένας άνθρωπος για όλες

τις εποχές

10. 50 Αποχρώσεις του

Γκρι

Μέσω διαδικτύου επέλεξε

ένα μεγάλο ποσοστό Ελλή-

νων να ανταλλάξει τις Χρι-

στουγεννιάτικες και

πρωτοχρονιάτικες ευχές. 

Εντυπωσιακή αύξηση της

τάξεως του 70% παρου-

σίασε η κίνηση δεδομένων

στα δίκτυα 4G και 4G+ τη-

λεφωνικής εταιρείας κατά

τη διάρκεια των εορτών

(19/12/2015 – 03/01/2016),

δείγμα ότι οι Έλληνες χρη-

σιμοποίησαν εκτενώς το

Διαδίκτυο για την ανταλ-

λαγή ευχών.

Ο συνολικός όγκος των δε-

δομένων που διακινήθηκε

ήταν αυξημένος κατά 36%

συγκριτικά με την αντί-

στοιχη περσινή περίοδο,

ενώ το 52% του όγκου δια-

κινήθηκε μέσω των social

media.

Πιο δημοφιλές μέσο κοινω-

νικής δικτύωσης κατά την

περίοδο των εορτών ανα-

δείχτηκε το Facebook, σε

ποσοστό που αντιστοιχεί

στο 30% περίπου της συνο-

λικής κίνησης.

Δεύτερο δημοφιλέστερο

μεταξύ των social media

ήταν το YouTube και τρίτο

το Instagram, με τις φωτο-

γραφίες που έγιναν up-

loaded και downloaded να

ξεπερνούν σε όγκο τα 27

Τera Βytes.

Σε έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας υπο-

χρεώνεται η ελληνική κυβέρνηση, σαν

άμεση συμβατική υποχρέωση της απέναντι

σε Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Τα νέα δελτία ταυτότητας θα περιέχουν

εκτός από δακτυλικά αποτυπώματα και πρό-

σθετα «βιομετρικά στοιχεία» που τοποθε-

τούνται με μικροτσίπ, όπως για παράδειγμα

το «αποτύπωμα» της ίριδας του κατόχου. Η

κίνηση αυτή έχει σκοπό να μειώσει τα πο-

σοστά παραχάραξης των ταυτοτήτων.

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκλη-

ρωθεί μέχρι τον Ιούνιο ενώ οι πολίτες προ-

κειμένου να αποκτήσουν τη νέα ταυτότητα

θα πρέπει να καταβάλλουν αντίτιμο ύψους

περίπου 10 ευρώ.

Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι σημερινές

ταυτότητες μπορούν εύκολα να παραποι-

ηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποι-

ηθούν για την έκδοση διαβατηρίων από κυ-

κλώματα πλαστογράφων. Αντίθετα στα

διαβατήρια που εκδίδονται από την Αστυ-

νομία –σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες

προδιαγραφές ασφαλείας– δεν έχουν πα-

ρατηρηθεί μέχρι στιγμής κρούσματα πλα-

στογραφίας.

Διαδικτυακές οι ευχές για το 2016

Οι νέες ταυτότητες μέχρι τον ΙούνιοΤι αναζήτησαν οι Έλληνες
στην google το 2015

Αυτές είναι οι δημοφιλέστερες αναζητήσεις των Ελλήνων στη Google ανά

κατηγορία, το περασμένο έτος.
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...παραμύθια!

Ένα από τα βουνά της Αττικής, η Πεντέλη, παρουσιάζει

κάποια ανεξήγητα φαινόμενα, που οφείλονται, σύμφωνα

με την άποψη των επιστημόνων, στην έντονη ελκτική δύ-

ναμη της Σελήνης, η οποία επιδρά στη συγκεκριμένη πε-

ριοχή της Γης!

Οι αρχαίοι πρόγονοι των σημερινών Ελλήνων, είχαν κλη-

ρονομήσει τη σοφία και τη γνώση των γηγενών προγόνων

τους, των πρώτων ταξιδευτών ανά τα πελάγη, των λεγό-

μενων Πελασγών, αλλά και των μετέπειτα μεγίστων τε-

χνοκρατών και πανεπιστημόνων Μινύων, και έδιναν

σωστές ερμηνείες στα διάφορα φυσικά φαινόμενα. 

Γνώριζαν για την έλξη Σελήνης και Γης στην περιοχή της

Πεντέλης και γι’ αυτό θεωρούσαν την τοποθεσία ιερή!

Ολες τις ενέργειες του Υψίστου Δημιουργού, με τις ιδιό-

τητές τους, οι πρόγονοί μας τις σέβονταν και απέδιδαν το

θαυμασμό, τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη τους, με

ιερές και λατρευτικές τελετές, σε ειδικά επιλεγμένους χώ-

ρους, στους οποίους ίδρυαν ναούς!

Κοντά σε μια σπηλιά της Πεντέλης, έχτισαν έναν ναό προς

τιμήν του Πάνα, που ήταν μια συμβολική μορφή ενός αν-

θρωπόμορφου τράγου, με θεία ιδιότητα, που συνδύαζε με

αλληγορικό τρόπο την ανθρώπινη και την ζωική υπόσταση

μέσα στη φύση και η λέξη “πανίδα” προήλθε απ’ το όνομά

του!

Τα λευκά πεντελικά μάρμαρα πίστευαν οι αρχαίοι Ελληνες

ότι είχαν ιερές ιδιότητες και εμπόδιζαν το χρόνο να αλ-

λοιώσει την λευκότητά τους. Με πεντελικά μάρμαρα έχτι-

σαν τον ιερό Παρθενώνα και «του λόγου το αληθές»,

αποδεικνύεται σήμερα μετά 2.500 χρόνια ότι πράγματι η

λευκότητα παραμένει ίδια σε αντίθεση με άλλα μάρμαρα! 

Ακόμα και τα πουλιά δεν λέρωναν τα μάρμαρα ίσως από

...σεβασμό! 

Οταν οι υπόδουλοι Έλληνες από τους Ρωμαίους αυτοκρά-

τορες του Βυζαντίου, όπως τον Κωνσταντίνο το γιο του

Κωνστάντιου του Χλωρού και ιδρυτή της Νέας Ρώμης,

αλλά και τον Ιουστιανιανό και τον Ισπανό Θεοδόσιο, που

κράτησε μυστική την καταγωγή του, δέχτηκαν βίαιη και

βάναυση καταπίεση για να απαλλαγούν από κάθε πολιτι-

στικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ στοιχείο, και να ασπαστούν νέες ιδεο-

ληψίες Ανατολικού Τύπου, όπως στην αναγκαστική

αλλαγή θρησκευτικών πεποιθήσεων, τότε όλοι σχεδόν οι

ελληνικοί ιεροί ναοί κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους

χτίστηκαν, με τα ίδια υλικά εκκλησίες της νέας θρησκείας·

του χριστιανισμού!

Τότε ο ναός του Πάνα είχε την ίδια τύχη και στη θέση του

χτίστηκε χριστιανική εκκλησία. 

Η αμάθεια και η κακοδαιμονία των σκλαβωμένων Ελλήνων

δημιούργησαν φαντάσματα και διαβολικά έργα στην άλ-

λοτε ιερή περιοχή!

Η σπηλιά χρησιμοποιήθηκε από τον λήσταρχο Νταβέλη

σαν λημέρι και μετά την εκτέλεσή του, έψαχναν άδικα να

βρουν τον θησαυρό του σε τρεις υπόγειες σήραγγες που

διασχίζουν την Αθήνα. Η περιοχή πριν λίγες δεκαετίες

χρησίμευσε σαν στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ και αργότερα

για μερικά χρόνια έγινε άνδρο των “σατανιστών”!

Σήμερα μπορούμε να θαυμάσουμε το πασίγνωστο και απο-

δεδειγμένο πλέον φαινόμενο σε συγκεκριμένη πλευρά

του Πεντελικού βουνού (κατηφόρα), που σταματημένα

τροχοφόρα,  αν τους βγάλουμε ταχύτητα και χειρόφρενο,

αντί να κυλήσουν προς τα κάτω ανεβαίνουν αντίθετα προς

τα πάνω λόγω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων!!! Γι’ αυτό

το παράξενο αλλά, φυσικό φαινόμενο, υπεύθυνη είναι η

Σελήνη, όπως αναφέραμα στην αρχή!

Αυτή είναι η αλήθεια που δεν ανέχεται τα παραμύθια!

Αίσιο και ευτυχισμένο το 2016

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Διαμένω στη Λαθούριζα Βάρης, επί

της οδού Ιππάρχου  και η οικία μου

υδροδοτείται από αγωγό της ΕΥΔΑΠ

που διέρχεται από την οδό Υπάτης.

Επί δέκα χρόνια, συμβαίνουν πολύ

συχνά πολύωρες διακοπές της υδρο-

δότησης στην περιοχή μας.

Τελευταία όμως, έχει αυξηθεί η συχνό-

τητα, με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό

της ποιότητας ζωής μας.

Σήμερα από το πρωί (2 Ιανουαρίου

2016 ώρα 10.00 περίπου) είχαμε και

πάλι διακοπή, λόγω διαρροής του αγω-

γού, η οποία αποκαταστάθηκε περί

ώρα 20.10, ενώ η προηγούμενη φορά

ήταν παραμονή Χριστουγέννων, μία

εβδομάδα πριν δηλαδή, οπότε και το

μεγάλο μαρτύριό μας, να περιμένουμε

από πολύ νωρίς το πρωί και τελικά, το

συνεργείο ήλθε για να επισκευάσει τη

βλάβη αργά το απόγευμα, περί ώρα

19.00 και εργαζόμενος με τεχνητό

φωτισμό αντικατέστησε τμήμα του

σπασμένου αγωγού περί ώρα 20.00,

ενώ ετοιμαζόμασταν για τη γιορτή,

ορισμένοι υποδεχόμενοι ήδη τους κα-

λεσμένους μας.

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι ενώ όλοι

οι κάτοικοι στην περιοχή πληρώνουμε

τους λογαριασμούς μας, εσείς δεν πα-

ρέχετε το κατάλληλο, αξιόπιστο, ικανό

σε παροχή και αντοχές δίκτυο για την

περιοχή μας, η οποία τα τελευταία 10

χρόνια έχει πολλαπλασιάσει τις απαι-

τήσεις της, καθώς μπήκε στο σχέδιο

της Βάρης και οικοδομήθηκε πολύ

γρήγορα. Το δίκτυο παραμένει το πα-

λαιό που ικανοποιούσε τις απαιτήσεις

μιας αραιοκατοικημένης εκτός σχε-

δίου περιοχής, χωρίς να γίνει η απα-

ραίτητη επαύξηση διαμέτρου και

αντοχής των σωληνώσεων.

Μια ευκαιρία για να γίνει αυτό ήταν το

έργο της ασφαλτόστρωσης της οδού

Υπάτης, πριν μερικά χρόνια, για το

οποίο ελπίζω ότι τηρήθηκαν οι προδια-

γραφές και η μελέτη και έγινε η κατάλ-

ληλη συμπύκνωση, των κατάλληλων

υλικών, των οποίων η τυχόν μη τήρηση

θα έχει επιβαρύνει το δίκτυο ύδρευ-

σης. Και αυτό το αναφέρω, καθώς, θα

το δείτε από τα στοιχεία που κρατάτε,

έχω την εντύπωση πως με την πάροδο

του χρόνου, ενώ ο πληθυσμός, άρα και

οι απαιτήσεις είναι ίδιες, τουλάχιστον

κατά τα τελευταία πέντε χρόνια της

κρίσης, η συχνότητα των βλαβών αυ-

ξάνει. 

Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να πει ότι

πιθανώς να οφείλεται αυτό στην γή-

ρανση των καταπονημένων αρκετά

αγωγών. Όμως πρόσφατα, μετά την

κατασκευή του δρόμου (ως συνήθως

στη χώρα μας) εκτέλεσε η ΕΥΔΑΠ

έργο των αγωγών ομβρίων, σε μικρή

απόσταση (εκατοστών) και παράλληλα

με το δίκτυο ύδρευσης, στην οδό Υπά-

της. Τυχόν εσφαλμένη μελέτη, ή

εφαρμογή της μελέτης (κακοτεχνίες,

μη επαρκή προστασία κατά τις διάφο-

ρες φάσεις, όχι ικανοποιητική από-

σταση και υλικά) θα μπορούσε να

προξενήσει επίσης το πρόβλημα.

Επιπλέον των παραπάνω, θα ήθελα να

μου διευκρινήσετε αν το δίκτυό μας,

σε όλη τη διαδρομή του, περιέχει σω-

λήνες με αμίαντο, και αν ναι, σε ποιά

τμήματά του και πότε θα αντικαταστα-

θούν.

Αλλά θα αφήσω την ανάλυση σε σας

και περιμένω σύντομα να μου απαντή-

σετε στα εύλογα ερωτήματά μου:

1. Γιατί συμβαίνει να έχουμε και μάλι-

στα με αυξανόμενη συχνότητα διακο-

πές νερού;

2. Πιστεύετε ότι κατά την κατασκευή

του δρόμου τηρήθηκαν οι προδιαγρα-

φές σας για την προστασία των σωλη-

νώσεων ύδρευσης; 

3. Μήπως το έργο για την τοποθέτηση

των σωληνώσεων αποχετεύσεως ομ-

βρίων δημιούργησε πρόβλημα στον

αγωγό ύδρευσης;

4. Πώς και σε πόσο χρόνο προτίθεστε

να λύσετε το πρόβλημα;

5. Το δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή

μας περιέχει επικίνδυνους αμιαντοτσι-

μεντοσωλήνες;

6. Αν ναι, σε ποιά τμήματα και πότε θα

αντικατασταθούν; 

7. Με ποιό τρόπο θα αποζημιώσετε

τους κατοίκους της περιοχής για τον

υποβιβασμό της ποιότητας ζωής τους;

Με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δι-

καίωμά μου, παρακαλώ για την απάν-

τησή σας.  

 Αναστάσιος Ογλάνης,

Υποπτέραρχος (ΜΗΧ) ε.α.,

 Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος -

Περιβαλλοντολόγος,

 Ενεργειακός Επιθεωρητής - Σύμβουλος

Μηχανικός - Πραγματογνώμων Τ.Ε.Ε.

Από τον αναγνώστη Αναστάσιο Ογλάνη ελάβαμε την παρακάτω επι-

στολή, την οποία μας ενημερώνει ότι κατέθεσε στο Δήμο και μας την

κοινοποιεί, όπου διαμαρτύρεται για τις πολύωρες διακοπές ύδρευσης

στην περιοχή. 

Πολύωρες διακοπές υδροδότησης στη Λαθούριζα

Τ.Ο. ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ       

ΔΙΓΕΝΗ 18 – 166 73 – ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8955580

Νεοδημοκράτισες και Νεοδημοκράτες του

Δήμου μας.

Καταρχήν θα θέλαμε να εκφράσουμε τις

θερμότερες ευχές μας για το νέον έτος.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την

αθρόα προσέλευσή σας στην προηγούμενη

εσωκομματική διαδικασία της 20ης Δεκεμ-

βρίου 2015.

Οφείλουμε να ζητήσουμε μια μεγάλη συγ-

γνώμη από τους προσελθόντες στο εκλο-

γικό τμήμα της Βούλας για την ταλαιπωρία

την οποία υπέστησαν. Ξέρουμε ότι οι δι-

καιολογίες είναι ανούσιες, διότι το αποτέ-

λεσμα μετράει, πλην όμως θα πρέπει να

τονίσουμε τα κάτωθι:

Στα εκλογικά τμήματα της Βάρης και της

Βουλιαγμένης, η ανταπόκριση των πληρο-

φοριακών συστημάτων ήταν άμεση, κάτι

που δεν συνέβη στα δύο εκλογικά τμήματα

της Βούλας.

Η κακή λήψη σήματος στον χώρο του δη-

μαρχείου Βούλας και η αργοπορία του συ-

στήματος να ανταποκριθεί στους χειριστές,

είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του

αδιαχώρητου στην αίθουσα, με εντάσεις

και διαπληκτισμούς.

Ευτυχώς, με την έγκαιρη και αποτελεσμα-

τική παρέμβαση των υπευθύνων, αποφεύχ-

θηκαν τα χειρότερα!

Το γεγονός ότι στα εκλογικά τμήματα της

Βούλας προσήλθαν περισσότερα από 2.000

άτομα, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να

συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Θέ-

λουμε για άλλη μια φορά να ζητήσουμε

συγγνώμη από όλον αυτόν τον κόσμο που

ταλαιπωρήθηκε και τελικά δεν κατάφερε να

ψηφίσει.

Θέλουμε όμως να καλέσουμε εκ νέου,

όλους εκείνους που ψήφισαν στα εκλογικά

τμήματα της Βάρης, της Βούλας και της

Βουλιαγμένης, να προσέλθουν στην εσω-

κομματική διαδικασία της 10ης Ιανουαρίου

2016 και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η δια-

δικασία αυτή θα είναι άμεση, καθ’ ότι δεν

εμπλέκονται πλέον ηλεκτρονικά συστή-

ματα. Οι εκλογές αυτές θα γίνουν πλέον με

εκλογικούς καταλόγους και δεν υπάρχει

κανένα οικονομικό τίμημα.

Υπενθυμίζουμε ότι τα εκλογικά τμήματα

είναι τα εξής:

ΒΑΡΗ - Δημοτικό Κατάστημα Βάρης – Βασ.

Κωνσταντίνου 25, Βάρη

ΒΟΥΛΑ – Δημαρχείο (κεντρικό) – Λεωφ. Κ.

Καραμανλή 18, Βούλα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – Δημοτικό Κατάστημα –

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη

Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε

ΜΟΝΟ στο εκλογικό τμήμα που ψηφίσατε και

στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Τ.Ο Ν.Δ..

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Η Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας του Δήμου ΒΒΒ απευθύνεται στα μέλη της
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Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2016, έγινε ο ετήσιος απολο-

γισμός της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής

στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου από τον Δήμαρχο

Δημήτρη Λουκά.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς  στην ομιλία του τόνισε: 

«Πριν από ενάμιση χρόνο, αναλάβαμε τα καθήκοντά μας

ως νέα Δημοτική Αρχή, μετά την ισχυρή λαϊκή εντολή

που μας έδωσε η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών

μας

Με τη δική σας ψήφο εμπιστοσύνης, ξεκινήσαμε να

εφαρμόζουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης στο Δήμο

Λαυρεωτικής, το οποίο στηρίζεται σε αρχές, αξίες και

διαφάνεια.

...

Μας ζητήσατε ισότιμη μεταχείριση ώστε να μην υπάρ-

χουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, να μην

υπάρχουν υποβαθμισμένες περιοχές βυθισμένες στην

εγκατάλειψη..

...

Καθημερινά πασχίζουμε να υλοποιήσουμε αυτό το συμ-

βόλαιο που συνυπογράψαμε πριν ενάμιση χρόνο. Μέρος

αυτού του συμβολαίου είναι και ο σημερινός απολογι-

σμός.

Αποτελεί την  έμπρακτη απόδειξη του νέου μοντέλου δι-

οίκησης που εφαρμόζουμε. Μια διοίκηση όχι αποκομ-

μένη και περιχαρακωμένη σε κλειστά γραφεία, αλλά σε

επαφή, συνεργασία και διαρκή διάλογο με τους πολίτες.

Εμείς θέλουμε τον πολίτη της Λαυρεωτικής ενημερω-

μένο. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης, είναι ο καλύτερος

σύμμαχος της Δημοτικής Αρχής.

Θέλουμε ο πολίτης να γνωρίζει, γιατί θέλουμε μέσα από

την γνώση των ζητημάτων της πόλης να  ασκεί  τη γό-

νιμη κριτική του.

Αγαπητοί συνδημότες,

Το Σεπτέμβριο του 2014 που αναλάβαμε κάναμε μια συ-

νειδητή επιλογή να αντιμετωπίσουμε όσα βρήκαμε με τη

μέθοδο: «Βρήκαμε κάποιο  πρόβλημα, δίνουμε τη λύση». 

...

Μόνος εχθρός μας τα προβλήματα του τόπου μας, μόνη

μας έννοια η αντιμετώπισή τους, μόνη μας εμμονή η

πρόοδος και ανάπτυξη τούτες τις δύσκολες στιγμές.

Υπογραμμίζω ότι οι δυσκολίες των τελευταίων πέντε

χρόνων απαιτούν από όλους μας συγκεκριμένες συμπε-

ριφορές και πρακτικές.

Από το δήμαρχο, από εμένα προσωπικά απαιτούν πρα-

κτικές και συμπεριφορές που τονώνουν την ενότητα και

τη δική σας συμμετοχή στη διοίκηση του δήμου.

Από τους δημοτικούς μας συμβούλους και την παράταξη

απαιτούν σοβαρότητα, σεβασμό της λαϊκής ετυμηγορίας

και ανιδιοτελή προσφορά με πρόταγμα την υπεράσπιση

του δημοσίου συμφέροντος έναντι κάθε προσωπικής μα-

ταιοδοξίας.

Από την αντιπολίτευση απαιτούν δημιουργική κριτική,

παραγωγική αντιπολίτευση, αλλά και συναίνεση για τα

μεγάλα θέματα, με πρόταγμα την υπεράσπιση του γενι-

κού καλού έναντι κάθε μικροπολιτικής πρακτικής.

Τέλος μεγάλο φορτίο έχετε όλοι εσείς, οι πολίτες.

Οι καιροί είναι απαιτητικοί και από σας. 

Σας θέλουν στην πρώτη γραμμή ώστε να υπερασπίζεστε

κατακτήσεις και διεκδικήσεις

Στην πρώτη γραμμή ώστε να επιβάλλετε κάθε ώρα, κάθε

στιγμή αυτής της πενταετίας την πολιτική σας βούληση

και όποτε χρειάζεται να περιφρουρείτε την ενότητα, να

προστατεύσετε τη δημοκρατία.

Στη διαδικασία αυτή σεις οι πολίτες είστε πάνω από

όλους μας.

Το τονίζω και το υπογραμμίζω. Στην ιεραρχία της διοί-

κησης του δήμου σεις είστε στην κορυφή της πυραμί-

δας.

Και προσωπικά σας εγγυώμαι ότι αυτό δε θα πάψει ποτέ,

το αντίθετο με το πέρασμα της πενταετίας θα εδραιώνε-

ται όλο και περισσότερο»

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κλείνοντας την ομιλία του τό-

νισε:

«Προσπάθησα όσο πιο συμπυκνωμένα και τεκμηριωμένα

να αναφερθώ σε στοιχεία, πολιτικές, κατακτήσεις και

έργα αυτού του πρώτου χρόνου άσκησης διοίκησης.

Γνωρίζω, όλοι  ας γνωρίζουμε ότι μέσα στην κρίση, τα

πράγματα είναι δύσκολα για όλους. Σε κοινωνικό, προ-

σωπικό, αλλά και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

...Θα παραμείνω σε ανοικτή γραμμή διαλόγου μαζί σας,

σε γραμμή λογοδοσίας και συναπόφασης, ανεξαρτήτως

δημοτικής ενότητας και βέβαια εκλογικής προτίμησης.

...

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη συμμετοχή σας.

Με προγραμματισμό, οργάνωση, ενότητα δυνάμεων,

συμμετοχή και συνδιαμόρφωση των στόχων μας  θα τα

καταφέρουμε!»

Τον απολογισμό τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος

δημοτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, ο

βουλευτής Βασίλης Οικονόμου, οι  Δήμαρχοι Γρηγόρης

Κωνσταντέλος, Βασίλης Πιστικίδης, ο πρώην Δήμαρχος

Σάββας Γκέραλης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αντώ-

νης Γάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του

Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου  Μανώλης Μαραγκουδά-

κης, εκπρόσωποι Σωμάτων Ασφαλείας, Κλήρου,  Φο-

ρέων - Συλλόγων και σύσσωμη η Δημοτική Ομάδα της

πλειοψηφίας  του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Δημόσιος Απολογισμός έργου του Δήμου Λαυρεωτικής

To Κέντρο Υγείας Βάρης επιλέχ-

θηκε να μπει σε πιλοτικό πρόγραμμα

του Υπουργείου Υγείας για δραστη-

ριότητες με κατ’ οίκον νοσηλεία, με

την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΠΑΠ

47903/24649/01.12.15 απόφαση του

διοικητή της 2 ΥΠΕ Ν. Καρβούνη.

Το πρόγραμμα Κατ’ οίκον νοσηλείας

απευθύνεται σε ασθενείς που εξέρ-

χονται από το Νοσοκομείο και χρει-

άζονται νοσηλευτική φροντίδα για

κάποιο χρονικό διάστημα (εγκεφα-

λικά, καρκινοπαθείς κ.ά.) που ανή-

κουν στην περιοχή ευθύνης του Κ.Υ.

Βάρης.

Οι περιοχές ευθύνης του Κέντρου

Υγείας Βάρης είναι ο Δήμος 3Β με

τις πόλεις του (Βούλα & Βουλιαγ-

μένη) καθώς και οι όμορες περιοχές

του Δήμου Κορωπίου (Κίτσι, Σκάρ-

πιζα και Αγία Μαρίνα).

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213

2030.300, 213 2030.311

σ.σ. Ας βοηθήσουμε όλοι να καταφέ-

ρει να λειτουργήσει προς όφελος των

πολιτών. Η διάθεση από τους γιατρούς

και νοσηλευτές υπάρχει.

Κατ’ οίκον νοσηλεία από το

Κέντρο Υγείας Βάρης
Την 31/12/2015, ολοκληρώ-

θηκε η Δημόσια Ανοικτή

Διαβούλευση, για τη σύν-

ταξη και έγκριση του νέου

Περιφερειακά Σχέδια Δια-

χείρισης Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ) Αττικής. Η διαβού-

λευση ξεκίνησε 05/08/15,

μετά την απόφαση της

Εκτελεστικής Επιτροπής

(Ε.Ε.) του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός

Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος

Νομού Αττικής) για έγκριση

του σχεδίου για τη 2η ανα-

θεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττι-

κής και διήρκησε 4 μήνες.

Η διαβούλευση είχε θε-

σμικό χαρακτήρα, όπως ορί-

ζει το άρθρο 35 του ν.

4042/2012 και σε αυτή

πήραν μέρος οι υπόχρεοι

φορείς (Υπουργεία, Υπηρε-

σίες της Περιφέρειας και η

Περιφερειακή Επιτροπή

Διαβούλευσης Αττικής).

Μετά την οριστική κατάρ-

τιση του ΠΕΣΔΑ Αττικής

από τον ΕΔΣΝΑ, θα ολο-

κληρωθεί η σύνταξη της

Σ.Π.Ε./ΣΜΠΕ και θα υπο-

βληθεί για έγκριση, ενώ θα

ξεκινήσει η Β΄, και τελική,

φάση της διαβούλευσης.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο

ΕΔΣΝΑ, ακολουθώντας  τις

προγραμματικές θέσεις

τους, προχωρούν με ευρεία

διαβούλευση και συμμε-

τοχή στο οριστικό σχέδιο

του νέου ΠΕΣΔΑ.

σ.σ. Πολύ λαβύρινθος όλη

αυτή η διαδικασία και όπως

έχει καταδείξει η πρακτική

είναι κατ’ επίφαση πλατειά

διαδικασία και ευρεία δια-

βούλευση. Και ο καιρός

περνάει με ταχύτητα

...φωτός!

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της  

διαβούλευσης για το ΠΕΣΔΑ 
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Θεοφάνεια στο Ναυτικό Ομιλο Βούλας

Με λαμπρότητα, με τον γραφικό τόνο που δίνει ο Ναυτικός Ομιλος Βούλας, γιορτάστηκαν

τα Θεοφάνεια και η κατάδυση του Σταυρού στη θάλασσα, στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΒ.

Ο κόσμος πλημμύρισε το λιμάνι, οι μικροί αθλητές με τα σκαφάκια (optimist) έδωσαν έναν

ξεχωριστό τόνο στη γιορτή με τις πλεύσεις τους αλλά και με τις “σειρήνες” που γέμισαν

την ατμόσφαιρα. Πολλοί έπεσαν στη θάλασσα - μικροί και μεγάλοι - για τον Σταυρό, αλλά

την παράσταση έκλεψε μία νεαρά που έπεσε την τελευταία στιγμή...

Ηταν η  Τίνα Μιχαηλίδου. To παρών έδωσαν ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμ-

βουλοι και θεσμικοί εκπρόσωποι.

Ο ΝΑΟΒ στη συνέχεια έκοψε την βασιλόπιτα και ο πρό-

εδρός του Κώστας Κωνσταντόπουλος απηύθυνε ευχές για

το νέο έτος.

Ακολούθως ο ΝΑΟΒ προχώρησε σε Γενική Συνέλευση των

μελών του και εκλογές για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. 

Στη Ραφήνα 

Η τελετή των Θεοφανείων, στη Ραφήνα, ξεκίνησε από

τον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας  και ακο-

λουθία του Μεγάλου Αγιασμού, η οποία ετελέσθη χορο-

στατούντος του Μητροπολίτη Μεσογαίας &

Λαυρεωτικής κ. Νικολάου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου

έδωσε το παρών καθώς και μεγάλη παρουσία της δημο-

τικής αρχής πρωτοστατούντος του δημάρχου  Βασίλη

Πιστικίδη, εκπρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου.

Μετά τη λειτουργία ακολούθησε η λιτάνευση του Τιμίου

Σταυρού προς το λιμάνι της Ραφήνας, όπου πολίτες

όλων των ηλικιών βούτηξαν για τον Σταυρό.  

Τα Θεοφάνεια στους Δήμους

Λαμπερά τα Φώτα στις Κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού

Πλήθος κόσμου, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες, με σύμμαχο τον καλό καιρό, συμμετείχαν

στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Από τον Άγιο Νι-

κόλαο στο Λαγονήσι, την παραλία Αλυκών Αναβύσσου, την κεντρική προβλήτα της Σα-

ρωνίδας, τον Κουβαρά, αλλά και το λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας οι ιερωμένοι, η δημοτική

αρχή, αλλά και πιστοί παρακολούθησαν με ευλάβεια τη θεία λειτουργία και στη συνέχεια

παρακολούθησαν τον αγιασμό των υδάτων.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Σωφρόνης παραβρέ-

θηκε στην Παλαιά Φώκαια, στον Ιερό Ναό

Αγίας Ειρήνης, όπου ιερωμένοι, αρχές του

τόπου και πιστοί, υπό τους ήχους της Δημοτι-

κής Φιλαρμονικής, σχημάτισαν πομπή και ακο-

λούθησαν τον δρόμο προς το γραφικό

λιμανάκι της Παλ. Φώκαιας. Εκεί οι αλιείς με

τις βάρκες τους, αλλά και οι μικροί ιστιοπλόοι

είχαν ήδη βουτήξει στη θάλασσα, ενώ ο Δή-

μαρχος  απελευθέρωσε ένα λευκό περιστέρι. 

Στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Με λαμπρότητα τελέστηκε, ο Αγιασμός των υδάτων στο

Δήμο Κρωπίας, στο Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας

και στην ομώνυμη γραφική παραλιακή περιοχή με την πα-

ραδοσιακή ρίψη του Σταυρού. Οι πολίτες κατέκλυσαν την

παραλία, και πολλοί μπήκαν  στη θάλασσα για να πιάσουν

το Σταυρό. Ο τυχερός που έπιασε τον Σταυρό είναι ο Γ.

Βήχος από την Αγία Μαρίνα, που ενθουσιασμένος είπε:

«Μετά από πολλά χρόνια που βουτάω, αξιώθηκα φέτος να
πιάσω τον Σταυρό», και ευχήθηκε σε όλους.

Στην τελετή πρωτοστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν-

δρίτης π.Νεκτάριος συνεπικουρούμενος από τους, π. Από-

στολο και Γεώργιο. Η Δημοτική αρχή έδωσε δυναμικό

παρών πρωτοστατούντος του δημάρχου Δημήτρη Κιούση,

συλλόγων του Δήμου και θεσμικών εκπροσώπων.

Ο Δήμαρχος απηύθυνε ευχές για καλύτερες ημέρες.
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«Μίσει τούς κολακεύοντας ὥσπερ τούς ἐξαπατῶντας·
ἀµφότεροι γάρ πιστευθέντες τούς πιστεύσαντας
ἀδικοῦσιν».

(Ἰσοκράτης, 436-338, «Πρός Δηµόνικον», § 30)
(= να µισείς τους κόλακες όπως ακριβώς τους απα-
τεώνες· γιατί και οι δύο, όταν γίνουν πιστευτοί, αδι-
κούν εκείνους που τους εµπιστεύθηκαν).

«ἐρωτηθείς τί τῶν θηρίων κάκιστα δάκνει, Διογένης
ἔφη· τῶν µέν ἀγρίων ὁ συκοφάντης, τῶν δέ ἡµέρων
ὁ κόλαξ»

(Διογένης Λαέρτιος, 3ος µ.Χ., «Βίοι Φιλοσόφων», βιβλίο 6, 51)
(= όταν ρωτήθηκε ποιο από τα θηρία δαγκώνει χει-
ρότερα, ο Διογένης ο κυνικός απάντησε· από τα
άγρια ο συκοφάντης και από τα ήµερα ο κόλακας).

«Δηµοσθένης, ἔφη τόν κόλακα τοῦτο διαφέρειν τοῦ
κόρακος, ὅτι ὁ µέν ζῶντας, ὁ δέ νεκρούς ἐσθίει».

(Δηµοσθένης, 384–322, Fragment 63, 2)
(= ο Δηµοσθένης είπε πως ο κόλακας σε τούτο δια-
φέρει από τον κόρακα, στο ότι δηλαδή ο κόλακας
τρώει τους ζωντανούς, ενώ ο κόρακας τους πεθαµέ-
νους).

«Ἀντισθένης αἱρετώτερόν φησιν εἰς κόρακας ἐµπε-
σεῖν ἤ εἰς κόλακας· οἱ µέν γάρ ἀποθανόντος τό
σῶµα, οἱ δέ ζῶντος τήν ψυχήν λυµαίνονται».

(Αντισθένης, 445-360, Fragment 84b, 4)
(=ο Αντισθένης λέγει πως είναι προτιµότερο να πέ-
σεις στους κόρακες παρά στους κόλακες· γιατί οι
πρώτοι (κόρακες) βλάπτουν το σώµα νεκρού, ενώ οι
δεύτεροι (κόλακες) ατιµάζουν, διαφθείρουν την ψυχή
του ζωντανού ανθρώπου).

«καί τό κολακεύεσθαι καί ὁ κόλαξ ἡδέα· φαινόµενος
γάρ θαυµαστής καί, φαινόµενος φίλος ὁ κόλαξ
ἐστίν».

(Αριστοτέλης, 384-322, «Ρητορική», 1371α, 23)
(= και η κολακεία και ο κόλακας µάς είναι ευχάρι-
στα πράγµατα· γιατί ο κόλακας είναι κατ᾽επίφαση
[επιφανειακός, απατηλός]  θαυµαστής και φίλος).

O Πλάτων στους “Ορισμούς” του μας δίνει τον ορισμό

της κολακείας:

«Κολακεία ὁμιλία ἡ πρός ἡδονήν ἄνευ τοῦ βελτίστου·
ἕξις ὁμιλητική πρός ἡδονήν ὑπερβάλλουσα τό μέτριον».

Ήτοι κολακεία είναι μια ευχάριστη συναναστροφή χωρίς

ωφελιμότητα· συνήθεια κοινωνική για ευχαρίστηση που

ξεπερνάει το μέτρο.

Και ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Ευδήμεια» 1221α, 7 στην

ανάλυση των ηθικών αρετών αναφέρει πως ανάμεσα

στην υπερβολή που είναι η κολακεία και στην έλλειψη

που είναι η απέχθεια/έχθρα βρίσκεται η φιλία, που απο-

τελεί την μέσην  έξιν, την Μεσότητα, την Φιλο-μετρία,

την αγάπη προς το μέτρον, το οποίον το έχουμε χάσει

εδώ και πολύ καιρό.

Το περασμένο έτος 2015 χαρακτηρίστηκε ως έτος υπο-

κρισίας, ψεύδους, αποπλάνησης, αναξιοπιστίας, απάτης,

δολιότητας και “δημιουργικής ασάφειας”. Το νέο έτος

2016 προβλέπεται να ‘ναι έτος “Α-πασφάλισης”, “Α-συν-

ταξίας” (μείωση συντάξεων 20 - 30%) κοινωνικής αστά-

θειας και οικονομικής απορρύθμισης, αν κρίνουμε από τις

πρωτοχρονιάτικες  προβλέψεις, προθέσεις, στόχους, δη-

λώσεις και προτάσεις της κυβέρνησης.

Ο έγκριτος πολίτης τιμά, αλλά δεν κολακέυει· το ίδιο

όμως θα έπρεπε να ισχύει πρωτίστως και για τον πολι-

τικό. Ο Πυθαγόρας δίδασκε τους μαθητές του πως

έπρεπε να χαίρονται περισσότερο αυτούς που τους

ελέγχουν, παρά αυτούς που τους κολακεύουν, και να θε-

ωρούν τους κόλακες χειρότερους από τους εχθρούς

τους.

Και ο Μέγιστος ιστορικός Θουκυδίδης μάς δίνει το μέγι-

στο των μαθημάτων, πως ο άνθρωπος από τη φύση του

συμπεριφέρεται με ξυπασιά απέναντι σ’ αυτούς που τον

κολακεύουν και με σεβασμό προς εκείνους που δεν υπο-

κλίνονται.

Ο άνθρωπος που συμβιβάζεται με την υποκρισία, που

ταυτίζεται με την επιτήδευση και την κολακεία, αντιμά-

χεται την ίδια του τη φύση, γιατί η προσποίηση είναι κάτι

που αντίκειται στο φυσικό αίσθημα του αυθορμητισμού

και στην ελεύθερη δράση και πρωτοβουλία. Αντίκειται

στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να καταστήσει τους

συνανθρώπους του κοινωνούς των σκέψεων και των

ιδεών του. Αν υπάρχουν έστω και ελάχιστες ψυχικές

ιδιότητες, αυτές καθώς  παραμένουν ανενεργές και

ακαλλιέργητες μαραίνονται ή καταπνίγονται από την πε-

ρίπτυξη της υποκρισίας. Έτσι το άτομο με την επιτηδευ-

μένη συμπεριφορά συμβάλλει στην ανάδειξη μιας

ποταπής και ρηχής προσωπικότητας, που δεν έχει κα-

νένα έρμα εντιμότητας και κανένα στοιχείο αυθεντικό-

τητας.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως η προσποίηση τού

είναι ανάγκη επιτακτική. Απλώς είναι γέννημα των αναγ-

κών μιας κοινωνίας που στήριξε τα θεμέλιά της στο φόβο

της αλήθειας, στο ψεύδος και στην υποκρισία. Είναι μια

εφεύρεση που τροφοδοτεί, όσους τα χρειάζονται με

συγχαρητήρια, επαίνους, χειροκροτήματα «και άλλα
ηχηρά παρόμοια», όπως θα ‘λεγε ο Καβάφης.

Κάποιος Γάλλος βασιλιάς είχε αξιωματικά υποστηρίξει

πως όποιος δεν ξέρει να υποκρίνεται, δεν ξέρει να κυ-

βερνά, «qui nescit dissimulare, nescit regnare».

Αναλογιζόμενοι ότι περιστοιχειζόμαστε από ένα άγνω-

στο πλήθος ανθρώπων θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτι-

κοί. Οι κρίσεις μας πρέπει να στηρίζονται όχι σ’ αυτό που

θαμπώνει τα μάτια και θολώνει το νου, αλλά σ’ αυτό που

θα κατανοήσουμε κατόπιν προσεκτικής παρατήρησης,

μελέτης και κριτικής. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-

σοχής μας πως το να μπορεί κάποιος να προκαλέσει εν-

τύπωση, ιδιαιτέρως σήμερα που η διαφήμιση κατέχει

κυρίαρχη θέση στη ζωή μας, είναι σχετικά εύκολο. Το δύ-

σκολο είναι να προέρχεται η εντύπωση αυτή από μια

πραγματικά εντυπωσιακή και θαυμαστή αιτία.

Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να υπάρ-

χουν κάποιοι που πραγματικά είναι άξιοι του θαυμασμού

μας. Όμως ο θαυμασμός μας δεν πρέπει ποτέ να ‘ναι

ρηχός. Αρχικά πρέπει πάντα να δυσπιστούμε μέχρι να

πειστούμε τελικά πως πρόκειται για μια αυθεντική αξία.

Η δυσπιστία - αμφιβολία, μέσα σε λογικά πλαίσια, θα μας

είναι ευεργετική, γαιτί θα μας προστατεύει από την ευ-

πιστία (ο ελληνικός λαός είναι πάντα ευκολόπιστος και

πάντα προδομένος) που ανοίγει την πόρτα της

πλάνης/απάτης όπως έλεγε ο Γκαίτε.

Όπως το σώμα έχει ανάγκη από τροφή, έτσι και η ψυχή

έχει ανάγκη από έναν καλό λόγο. Αυτή η ανάγκη ρίχνει

συχνά τους δυνατούς στα χέρια των πιο μεγάλων τους

εχθρών, των κολάκων. Αυτοί είναι κοινωνικά παράσιτα,

που με δουλοπρέπεια επαινούν και εκθειάζουν έναν άν-

θρωπο με ιδιοτελείς βλέψεις. Ο Κάλβος λέει πως «το άπι-
στον θυμίαμα της κολακείας» συσκοτίζει το μυαλό και

δημιουργεί την πλαναίσθηση μιας δύναμης που δεν

υπάρχει.

Ο άνθρωπος ακόμη και κάτω από τις ευνοϊκότερες συν-

θήκες οφείλει να μην εφησυχάζει , αλλά ν’ αγρυπνεί,

ακολουθώντας το σολωμικό στίχο «πάντ’ ανοιχτά, πάντ’
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου».

Πρέπει να πάψουμε να είμαστε Φιλο-κόλακες και Φιλό-

μωμοι / Φιλό-ψογοι και να γίνουμε Μισο-κόλακες, Φιλό-

πευστοι (= να αγαπάμε την εξέταση, έρευνα),

Φιλό-μετροι (= εραστές του μέτρου) και προπαντός

Φιλο-πάτριδες.

Κάποτε ρώτησαν τον Ανάχαρση τον Σκύθη, σοφό του

6ου αιώνα, θαυμαστή του ελληνικού πολιτισμού επηρα-

σμένος από τη μητέρα του ελληνικής καταγωγής, «τί
ἐστιν πολέμιον τοῖς Ἕλλησιν» (= τί είναι το πιο μισητό

στους Έλληνες) και εκείνος απάντησε «αὐτοί ἑαυτοῖς»
(= ο ίδιος τους ο εαυτός).

Ας μην αναζητάμε τις ευθύνες των δεινών μας στους άλ-

λους, είναι πιο απλό να κυττάξουμε στον καθρέφτη και

θα καταλάβουμε πως υπαίτιοι και υπόλογοι των συμφο-

ρών μας είναι μόνο ο αντιφεγγιζόμενος εαυτός μας!

Όλα όμως είναι θέμα Παιδεύσεως. Αν οι μαθητές διδά-

σκονταν τα έργα του Πλουτάρχου «Περί παίδων αγω-
γής» και το «πώς αν τις διακρίνειε τον κόλακα του
φίλου» καθώς και τους “Χαρακτήρες” του Θεοφράστου

δεν θα έπεφταν ποτέ θύματα κολακείας, απάτης, ψεύ-

δους, διαπλοκής.

Είναι καιρός η πολιτεία, με τόλμη και θάρρος να εισαγά-

γει στην εκπαίδευση τα παραπάνω έργα, ώστε να προ-

ετοιμάζει για την κοινωνία, πολίτες, ενεργούς -

αυτοκαθοριζόμενους και όχι πελάτες άβουλους - ενερ-

γούμενους - υπηκόους (= υπάκουους) ετεροκαθοριζομε-

νους.

Τολμήστε λοιπόν. Οι καιροί ου μενετοί!

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Εἰλικρινείας, Τιµιότητος

Ἀνυστεροβουλίας, Ἀξιοπρεπείας
& Αὐθεντικότητος

ἄρχεσθαι
Κολακείας, Δολιότητος

Ἀν-ελευθερίας, Ὑστεροβουλίας
& Ἀναξιοπρεπείας

παύεσθαι

Η κολακεία ζημιώνει και αυτούς που κολακεύουν αλλά και
αυτούς που κολακεύονται.
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Ειρήνη Καραμπά
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος / Διατροφολόγος

Βάκχου 22, 166 72 Βάρη

Τ: 210 8961.588

Κ: 697 4000482

email: irini.karampa@gmail.com

www.eat-fit.gr

Εφυγε 

από τη ζωή 

η μεγάλη Κυρία

του θεάτρου

και της 

πολιτικής

Αννα 

Συνοδινού

Η Άννα Συνοδινού ήταν Ελληνίδα ηθοποιός

και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Λουτράκι στις

21 Νοεμβρίου 1927. Σπούδασε στη Δραμα-

τική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Οι μεγαλύτερες θεατρικές παρουσίες της

είναι στις αρχαίες τραγωδίες καθώς και

στην αρχαία κωμωδία «Λυσιστράτη», πάντα

σε πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία

στις εκλογές του 1974, 1977, 1981, 1985,

Ιουνίου 1989 και Νοεμβρίου 1989 

Διετέλεσε υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρε-

σιών (1977-1981) και δημοτική σύμβουλος

Αθηναίων το 1987-1989 με τον συνδυασμό

«Νέα Εποχή» του Μιλτιάδη Έβερτ.

Παραιτήθηκε του βουλευτικού της αξιώμα-

τος τον Μάρτιο του 1990 κατά την διαδικα-

σία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τότε η βουλευτής των Οικολόγων Εναλλα-

κτικών Μαρίνα Δίζη όταν κλήθηκε να ψηφί-

σει άνοιξε ένα πανὀ, το οποίο έγραφε

«Φτάνει το θέατρο για το +1, τον Πρόεδρο

και το νέφος». Η ενέργεια αυτή εξόργισε

την Άννα Συνοδινού, που σε ένδειξη δια-

μαρτυρίας υπέβαλε την παραίτησή της τόσο

από το βουλευτικό της αξίωμα, όσο και από

το κόμμα της. Έκτοτε δεν ξανασχολήθηκε

με την πολιτική

Η Άννα Συνοδινού έχει τιμηθεί δύο φορές

με το θεατρικό έπαθλο Κοτοπούλη καθώς

και με το Σταυρό Ευποιίας Ελλάδος, του Ιπ-

πότη του Ντάνεμπρο της Δανίας, του Ιπ-

πότη της Ιταλικής Λεγεώνας, με το

μετάλλιο της Πόλεως των Αθηναίων, καθώς

και με το παράσημο του Κέδρου του Λιβά-

νου. Μιλούσε αγγλικά και ήταν μόνιμη κά-

τοικος Αθηνών.

Έχει γράψει τα βιβλία: «Πρόσωπα και προ-

σωπεία» (1998) και «Αίνος στους Άξιους»

(1999).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Ν.Δ.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την
απώλεια της Άννας Συνοδινού. Της Ελληνί-
δας που τίμησε τον Πολιτισμό, αγωνίστηκε
για τη Δημοκρατία, υπηρέτησε την Παρά-
ταξή μας και πρόσφερε πολλά στην Ελλη-
νική κοινωνία. 
Μία Ελληνίδα που δίδαξε με το ήθος και το
έργο της. Που τιμήθηκε από την Πολιτεία
και τίμησε την Πατρίδα μας, με την εξαίρετη
προσφορά της. 
Οι Έλληνες την ευγνωμονούμε για όσα
πρόσφερε και θα τιμούμε για πάντα τη
μνήμη της».
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Συνεδρίασε την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015, το Περιφερει-

ακό Συμβούλιο Αττικής και αποφάσισε σχετικά με τα Θέ-

ματα Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν:

―  Εγκρίθηκε ομόφωνα η  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ

Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το

έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ», συ-

νολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (συμπεριλαμβανο-

μένου Φ.Π.Α.) Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης

Πειραιά Γ. Γαβρίλης.

―  Έγκριση σκοπιμότητας και όρων σύναψης προγραμμα-

τικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την υλοποίηση

του έργου «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών

Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», συνολικού προ-

ϋπολογισμού 240.000,00 € (συν Φ.Π.Α.) σε ετήσια βάση και

για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, για τα έτη 2016,

2017, 2018 και 2019. Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερει-

άρχης Πειραιά Γ. Γαβρίλης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

―  Έγκριση εγκατάστασης νέων φωτεινών σηματοδοτών

στον κόμβο Λ. Μ. Αλεξάνδρου – ΜΑΚ, στη Δημοτική Κοι-

νότητα Άνω Λιοσίων στο Δήμο Φυλής. Το θέμα εισηγήθηκε

η Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασιλική Λάσκαρη – Κρα-

σοπούλου & εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

― Αποσύρθηκε η Γνωμοδότηση ιγα παράταση λειτουργίας

λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή “ΞΗΡΟΡΕΜΑ”

Ασπροπύργου της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.».

―  Εγκρίθηκε ομόφωνα η Γνωμοδότηση  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εκσυγχρονισμό με μείωση της δυ-

ναμικότητας και μετατόπιση – συνένωση πάρκων πλωτής

μονάδας καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας)

του Ν.Κ., σε θαλάσσια έκταση 6 στρεμμάτων στη θέση Πέ-

ραμα του Δ. Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Το θέμα ει-

σηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Αναγνω-

στόπουλος.

― Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής

στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρ-

μοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016. Το θέμα

εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Π. Χατζηπέρος &

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

― Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 347/2015 απόφασης του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Δημοσιοποίηση ανοι-

χτής πρόσκλησης για την επιχορήγηση φορέων παιδικής

προστασίας». Το θέμα εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος Πέτρος Δαμιανός & εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

― Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 453/2014 απόφασης Π.Σ. σχε-

τικά με χωροθέτηση Λαϊκής Αγοράς Κουτσικάρι της Α΄ Πει-

ραιά, ημέρα Σάββατο, όταν λειτουργεί στα όρια του Δήμου

Κορυδαλλού. Το θέμα εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος Στέλιος Κοροβέσης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

― Αποσύρθηκε το θέμα που αφορούσε  τη χωροθέτηση της

Λαϊκής Αγοράς Σαλαμίνας της Α΄ Πειραιά, ημέρα Πέμπτη

του Δήμου Σαλαμίνας. 

―  Εγκρίθηκε ομόφωνα η χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς

Ασύρματος της Α΄ Αθηνών, ημέρα Παρασκευή του Δήμου

Αγ. Δημητρίου. Το θέμα εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμ-

βουλος Στέλιος Κοροβέσης.

―  Αποσύρθηκε το θέμα που αφορούσε  τη χωροθέτηση

της Λαϊκής Αγοράς Άλιμος της Ε΄ Αθηνών, ημέρα Τρίτη του

Δήμου Αλίμου.  

― Εγκρίθηκε ομόφωνα η χωροθέτηση της Λαϊκής Αγοράς

Πετρούπολη της Δ΄ Αθηνών, ημέρα Παρασκευή του Δήμου

Πετρούπολης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός

Σύμβουλος Στέλιος Κοροβέσης.

―  Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΔΕΗ Α.Ε., για την παροχή

οικονομικής υποστήριξης στους οικιακούς καταναλωτές,

δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.),

συνολικού προϋπολογισμού 2.800.000,00 Το θέμα εισηγή-

θηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρ. Καραμάνος.

― Εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2016 - 2019. Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπερι-

φερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Καραμάνος εγκρίθηκε

κατά πλειοψηφία. Συγκεκριμένα, καταψηφίστηκε από την

Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, τη Λαϊκή Συσπεί-

ρωση, την Ελληνική Αυγή και τις Περιφερειακές Συμβού-

λους Φλώρα Νικολιδάκη και Αννα Βασιλάκη, ενώ Λευκό

ψήφισαν οι: Αττική, 180ο Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο, Ατ-

τική Συμμέτοχοι στο Αύριο

Αποφάσεις 40ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

Ποιος είπε ότι οι Τράπεζες είναι ανίκητες;
Ο Φώτης Αλεξόπουλος του Ινστιτού-

του Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) μας ενημε-

ρώνει ότι κέρδισαν στη δικαιοσύνη

απόφαση (υπ' αριθ, απόφαση

3465/2013 του Ειρηνοδικείου Αθη-

νών), για τα έξοδα φακέλου που παρα-

κρατούν οι τράπεζες. Γράφει

συγκεκριμένα: 

Η Νέα αυτή απόφαση της δικαιοσύνης

έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κα-

τάλογο αναλόγων αποφάσεων αλλά

και θέσεων υψηλόβαθμων στελεχών

του Υπουργείου Ανάπτυξης που εδώ

και χρόνια έδωσαν μάχη  μαζί με τις

Eνώσεις Kαταναλωτών για να αποδεί-

ξουν περίτρανα ότι τα έξοδα φακέλου

είναι παράνομα και δεν θα έπρεπε να

τα είχαν εισπράξει οι τράπεζες από

τους δανειολήπτες.

Ετσι από εδώ και μπρος οι δανειολή-

πτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εκτός

από την απόφαση 3465/2013 υπάρ-

χουν ακόμα οι παρακάτω αποφάσεις:

430/05 και 1219/01/15/2007 Ολομέλεια

Αρείου Πάγου,

- 5253/03 και 6291/00 του Εφετείου

Αθηνών,

- 1119/02 και 1208/98 Πολυμελές Πρω-

τοδικείου Αθηνών,

- 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδι-

κείου Αθηνών, στο μέρος που έχει κα-

ταστεί αμετάκλητη,

- 1896/2007, 3441/2007, 726/2004 Ει-

ρηνοδικείου Αθηνών,

- αντίστοιχες θέσεις του Συνηγόρου

του Καταναλωτή,

- αλλά και της από 24-06-2008 υπ.αρ

Ζ1 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ-

ξης,

Οι οποίες θεωρούν βάσιμες τις απο-

δείξεις για το γεγονός ότι κρίθηκαν

παράνομα και καταχρηστικά τα

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, πού πλήρωσαν

στις Τράπεζες  οι δανειολήπτες σύμ-

φωνα με συμβάσεις δανείου και ότι δύ-

νανται οι δανειολήπτες να τα

διεκδικήσουν και να τα λάβουν πίσω,

καθώς και για τις ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΡΗΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (ΠΕΝΑΛΤΙ), που απαίτη-

σαν και εισέπραξαν οι Τράπεζες όταν

κάποιος καταναλωτής ή δανειολή-

πτης, καταβάλλει το υπόλοιπο χρημα-

τικό ποσό του δανείου και το εξοφλεί

πριν τη λήξη που αναφερόταν στην

σύμβασή τους.

Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν 4

κατηγορίες Τραπεζικών προϊόντων

1. συμβάσεις στεγαστικών δανείων

2. συμβάσεις χορήγησης πιστωτικών

καρτών (καταναλωτικών δανείων)

3. συμβάσεις λογαριασμού καταθέ-

σεως

4. συμβάσεις αγοράς καταναλωτικών

αγαθών (αυτοκίνητα-ηλεκτρικές συ-

σκευές κ.α)

Καλούμε τους δανειολήπτες να κατα-

θέτουν στα γραφεία μας:

α) αντίγραφο της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΤΡΑ-

ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

β) ένα αντίγραφο της αποδείξεως των

ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ πού πλήρωσε

ο δανειολήπτης.

Υ.Γ Τα χρήματα μπορεί να τα διεκδι-

κήσει όποιος ενδιαφέρεται, ακόμα και

εάν το δάνειο του είναι σε οικονομική

εκκρεμότητα με την τράπεζα  και δεν

έχει εξοφληθεί.

Γ Σεπτεμβρίου 13 5ος Όροφος

Ομόνοια – Αθήνα

Τηλ Επικοινωνίας 2103632443 Φώτης

Αλεξόπουλος

η στο τηλ. Κέντρο του ΙΝ.ΚΑ 11711 

«Γιατί πληρώνουμε την κατασκευή

δρόμων για το ΧΥΤΑ Γραμματικού,

αφού το έργο δεν μπορεί 

να λειτουργήσει;;»

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή N. Χουντή

Τους λόγους για τους οποίους συνεχίζονται οι εργασίες

οδοποιίας προς τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, ζητά από την Κο-

μισιόν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος

Χουντής, τη στιγμή που: α) το πόρισμα της Επιτροπής Ανα-

φορών παραδέχεται ότι δεν εκπληρούνται οι προβλεπόμε-

νοι από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, περιβαλλοντικοί όροι και,

β) το Ταμείο Συνοχής, απαιτεί επιστροφή των χρημάτων

γιατί δεν εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας

ευρωβουλευτής, στην ερώτησή

του, αναφέρεται στο πόρισμα

της Επιτροπής Αναφορών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -κλι-

μάκιο του οποίου είχε επισκε-

φθεί την περιοχή του

Γραμματικού το 2013- στο οποίο

αναγνωρίζεται ότι, «στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου δεν έχει ληφθεί υπόψη η νομοθεσία της ΕΕ
(οδηγία 2008/1/ΕΚ) και ότι απαιτείται αναθεώρηση της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΕΠΕ)». Υπενθυμίζει επι-

πλέον ότι, το πόρισμα αποδέχεται πως ο ΧΥΤΑ έχει χω-

ροθετηθεί επί ρεμάτων και ταυτόχρονα σε υδατοπερατά

εδάφη και, για το λόγο αυτό, «συστήνει την διενέργεια
γεωτρήσεων ελέγχου υδάτων».
Επισημαίνει ακόμη ο Ν. Χουντής ότι, κατά τη διάρκεια της

ακροαματικής διαδικασίας που έλαβε χώρα ενώπιον της

Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον

Απρίλιο του 2015, αποδείχθηκε ότι μέχρι σήμερα δεν

πραγματοποιήθηκαν γεωτρήσεις, ούτε καμμία ενέργεια

αναθεώρησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και,

κατά συνέπεια, σήμερα το έργο δεν μπορεί να εκπληρώ-

σει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/1/ΕΚ, ακόμη και αν

επιχειρηθεί να αναμορφωθεί.

Ο ευρωβουλευτής εκφράζει την απορία του, πώς είναι δυ-

νατόν να συνεχίζεται, ακόμη και σήμερα, η κατασκευή

των δρόμων που συνδέονται με τον ΧΥΤΑ, διερωτώμενος

μάλιστα, αν «αυτά τα οδικά έργα χρηματοδοτούνται από

τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό».

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, ζητά τέλος από

την Κομισιόν να γίνει σεβαστό το πόρισμα της Επιτροπής

Αναφορών.



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Του Γιάννη Αποστολίδη*

Οι σκέψεις που ακολουθούν γράφονται λήγοντος του παράξε-

νου έτους 2015 και έχουν αφορμή την επιδίκαση αναδρομικών

στους συνταξιούχους βουλευτές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική δήθεν Δικαιοσύνη, δη-

λαδή η συντεχνία των δικαστών και των εισαγγελέων, που ευ-

θύνεται κυρίως αυτή για την οικτρή κατάσταση της Χώρας μας,

μένει στο απυρόβλητο ενώ βρίσκεται πίσω και από αυτήν την

σκανδαλώδη διεκδίκηση αναδρομικών από τους συνταξιού-

χους βουλευτές, αφού η υπόθεση αυτή έχει τη νομική ρίζα της

στα αναδρομικά που πήραν εκβιαστικά οι δικαστικοί το 2008,

σε εφαρμογή της αριθμ. 13/2006 απόφασης του Μισθοδικείου,

της πιο βρώμικης από καταβολής της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Με βάση μάλιστα την ίδια αυτή απόφαση έγινε και η ανάκτηση

με την αριθμ. 88/2013 του Μισθοδικείου των περικοπών (το

2012) των δικαστικών αποδοχών, καθώς και η δικαστική ανα-

γνώριση και νέων αναδρομικών τους το 2013, όπως επίσης

για τους συνταξιούχους βουλευτές το 2014, και έτσι επιβεβαι-

ώνεται ότι η θεσμοθετημένη διαφθορά καλά κρατεί στη χώρα

μας από το… 500 π.Χ., όπως το διασώζει ο Στοβαίος «Δημο-

κράτης, ιδών κλέπτην υπό των ένδεκα απαγόμενον, Άθλιε,

είπε, τι γαρ τα μικρά έκλεπτες αλλ’ ου τα μεγάλα, ίνα και εσύ

άλλους απήγες», δηλαδή, κάποιος ονόματι Δημοκράτης όταν

είδε ένα κλεφτρόνι να το πηγαίνουν φυλακή, του λέει, βρε

άθλιε, έκλεβες ψιλοπράματα, ενώ αν έκλεβες εκατομμύρια θα

πήγαινες εσύ τους άλλους φυλακή, γιατί θα ήσουν εσύ νομο-

θέτης και δικαστής.

Για να καταλάβει κανείς το τι «νόμιμη» κλεψιά είχε πέσει, το

που εκτίναξε τις αποδοχές των δικαστικών η βρώμικη 13/2006

απόφαση του Μισθοδικείου (πέρα από τα αναδρομικά που

πήραν, 140.000 ευρώ μέσο όρο ο καθένας) αρκεί να γίνει η

εξής σύγκριση των πριν τις περικοπές αποδοχών των υπαγο-

μένων στο ειδικό μισθολόγιο, με 17 χρόνια υπηρεσίας και τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση: Ο στρατιωτικός (ταγματάρχης) είχε

ετήσιες αποδοχές 28.796 ευρώ, ο πανεπιστημιακός (αναπλη-

ρωτής καθηγητής) 43.420 και ο δικαστικός (εφέτης) 82.547!!!

Συνεχίζουμε.

Με την αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου (δικαστή-

ριο  συγκροτούμενο από 3 δικαστικούς, 3 καθηγητές πανεπι-

στημίου και 3 δικηγόρους, αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών

από δικαστικές αποδοχές) εξομοιώθηκαν οι αποδοχές των

προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων (και αυτομάτως αναλο-

γικά ΟΛΩΝ των 6000 δικαστικών και των ομόσιτων μελών του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) προς τις πρωτοφανείς απο-

δοχές ΕΝΟΣ ατόμου, του προέδρου της Επιτροπής Τηλεπικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων. Το κόστος αυτής της απόφασης

του Μισθοδικείου ξεπερνούσε τα δύο δισεκατομμύρια. Άλλω-

στε γι’  αυτόν το λόγο οι καθηγητές πανεπιστημίου που με-

τείχαν στη σύνθεσή του μειοψήφισαν, με το σκεπτικό ότι,

λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος, αυτή η απόφαση «κιν-

δυνεύει να εξουθενώσει τα οικονομικά της χώρας με συνέπεια

την πρακτική αδυναμία του Κράτους να αντεπεξέλθει στις υπο-

χρεώσεις του», όπως και έγινε!

Τι μπορούσε να κάνει η τότε κυβέρνηση Καραμανλή για να

αποσοβήσει τα καταστρεπτικά αποτελέσματα αυτής της από-

φασης; Εδώ χρειάζεται να εξηγηθεί το εξής: Η απόφαση του

Μισθοδικείου έχει το εξής σκεπτικό: Κρίθηκε ότι είναι αντισυν-

ταγματικές οι αποδοχές οποιουδήποτε λειτουργού ή υπαλλή-

λου του δημοσίου κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις

δικαστικές αποδοχές. Ας μην εξετάσουμε εδώ την ορθότητα

αυτής της κρίσης. Πάντως η λογική, δίκαιη και νομικά ορθή συ-

νέπεια αυτής της παραδοχής θα ήταν να ακυρώσει αυτό το δι-

καστήριο κατά το ισόποσο της υπέρβασης τις αποδοχές του

προέδρου της ΕΕΤΤ. Αντί γι αυτό έγινε το εξής απίστευτο: Για

την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης(!!!)  το δικαστήριο

ανέβασε τις δικαστικές αποδοχές  στο ύψος των αποδοχών

του προέδρου της ΕΕΤΤ!!!  Έτσι, με βάση την απόφαση του Μι-

σθοδικείου έβγαιναν περίπου 200.000 ευρώ αναδρομικά κατά

μέσο όρο για κάθε δικαστικό και μέλος του ΝΣΚ. Δηλαδή τι-

νάσσονταν στον αέρα τα οικονομικά της Χώρας. Λοιπόν, τι

μπορούσε και τι έπρεπε κατά Νόμο να γίνει; Έπρεπε να μει-

ώσει η κυβέρνηση τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ κατά

το ποσό που το ίδιο το Μισθοδικείο τις έκρινε αντισυνταγμα-

τικές, δηλαδή να τις κατεβάσει στο ύψος των αποδοχών των

προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων. Δεν θα επρόκειτο για

περικοπή αποδοχών αλλά για αποκατάστασή τους στο νόμιμο

ύψος.

Αντί λοιπόν να κάνει αυτήν τη νόμιμη και σωτήρια ενέργεια, η

κυβέρνηση Καραμανλή συμβιβάστηκε με τους δικαστές και

τους έδωσε, με την ΚΥΑ 2/10601/0022/30.1.2008,   συνολικά

830.000.000 ευρώ αναδρομικά και αύξηση των αποδοχών

τους, με το Ν 3691/2008, γύρω στο 80%. ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Αλλά

πως συνδέονται αυτά; Ας το εξηγήσουμε:

Κατά το Σύνταγμα ( άρθρο111 παρ. 2 που διατηρεί την ισχύ

του Ζ/1975 Ψηφίσματος) η βουλευτική αποζημίωση, με βάση

την οποία ορίζεται και η βουλευτική σύνταξη, είναι ίση με τις

αποδοχές του προέδρου του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, προσέξτε

και φρίξτε: Οι συνταξιούχοι βουλευτές, μετά την παροχή των

αναδρομικών 830.000.000 ευρώ προς τους δικαστικούς, είχαν

διεκδικήσει με αγωγές κατά του Κράτους τα ίδια αναδρομικά

και μάλιστα με μέτρο υπολογισμού τις αποδοχές των προ-

έδρων των ανωτάτων δικαστηρίων. Αλλά οι αγωγές τους

απορρίφθηκαν με τις αποφάσεις αριθμ. 2 και 3/2013 της Ολο-

μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που τρομοκρατημένο από

την λαϊκή αγανάκτηση που σίγουρα θα ξεσπούσε, όπως πρέπει

να ξεσπάσει και τώρα, ανακάλεσε την προγενέστερη αριθμ.

2078/2010 της ίδιας Ολομέλειας που δικαίωνε τους βουλευτές,

κρίνοντας αυτή τη φορά (κατ’ αποδοχή του σκεπτικού κατώ-

τερου δικαστηρίου, της αριθμ. 13/2012 αποφάσεως του Διοι-

κητικού Εφετείου Αθηνών!)  ότι εκείνα τα αναδρομικά που

πήραν οι δικαστές, τα 140.000 ευρώ μέσο όρο ο καθένας, δεν

συνιστούσαν αναδρομική αύξηση τακτικών αποδοχών (οπότε

ίδια αύξηση θα εδικαιούντο, κατά το Σύνταγμα, και οι συνταξι-

ούχοι βουλευτές) αλλά έκτακτη εφάπαξ παροχή προς αυτούς

για τον εξής λόγο: Διότι από το 2003 μέχρι το 2007 υπήρξε,

λένε αυτές οι αποφάσεις, «πρόσθετος μεγάλος φόρτος εργα-

σίας για τους δικαστικούς λειτουργούς…… και για το Νομικό

Συμβούλιο του Κράτους…… αφενός εξαιτίας της εισόδου με-

γάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών……… αφετέρου

λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων……». Τι πρόστυχο σκεπτικό! 

Και πρέπει να πω ότι δεν πρέπει να φοβούμαστε τα λόγια μας

όταν αναφερόμαστε σε εκείνους που δεν φοβήθηκαν τις πρά-

ξεις τους. Δηλαδή ουσιαστικά μας είπε αυτό το δικαστήριο ότι

ενώ η νεολαίοι μας ως εθελοντές έδιναν την αλκή τους για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι δικαστές και τα μέλη του ΝΣΚ

τα τσέπωναν χοντρά, επειδή τσακίστηκαν στην κούραση από

αυτούς τους Αγώνες και από τους μετανάστες - και εκείνοι οι

εθελοντές που δούλεψαν χωρίς τσακιστή δεκάρα για την έστω

εφήμερη δόξα της πατρίδας τώρα ρέβουν στην ανεργία και την

κατάθλιψη ή πήραν τον δρόμο για την ξενιτιά. ΟΣΟ Ο ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΙΣΧΡΑ ΤΟΥ ΦΕΡ-

ΘΗΚΕ Η ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΣΟ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΠΟΥ ΖΕΙ ΤΩΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ. 

Βέβαια, όπως είπα, ο πραγματικός λόγος της απόρριψης των

αγωγών των συνταξιούχων βουλευτών ήταν ότι αν γινόταν δε-

κτές θα ξεσπούσε σάλος και θα έρχονταν στην επιφάνεια ότι

το νομικό θεμέλιο της «δικαίωσης» των βουλευτών ήταν η

αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου, που έδωσε τα αι-

σχρά αναδρομικά στους δικαστικούς. 

[...]Επομένως σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι βουλευτές

επικαλούμενοι την αύξηση των δικαστικών αποδοχών διεκδι-

κούσαν αντίστοιχη αύξηση βάσει αυτού του νόμου και του

Ζ/1975 Ψηφίσματος, δεν θα μπορούσε να απορρίψει το δικα-

στήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις απαιτήσεις τους για ανα-

δρομικά, αφού δεν μπορούσε βέβαια να πει ότι και αυτές οι

(τακτικές και όχι έκτακτες!) αυξήσεις στους δικαστές δόθηκαν

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για τους οικονομικούς με-

τανάστες! 

Λοιπόν, η Δικαιοσύνη παγιδευμένη στο παλιό της αμάρτημα,

στην αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδικείου, επιδίκασε  δια

του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα νέα αναδρομικά στους συνταξι-

ούχους βουλευτές ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΤΟΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, δηλαδή θα υπάρχει πάντοτε

μια ανοιχτή πληγή για τα δημόσια οικονομικά και μια αιτία

διασυρμού του κορυφαίου θεσμού της δημοκρατίας μας, της

Βουλής.

Και θα ρωτήσει κάθε απελπισμένος Έλληνας, τι μπορούμε να

κάνουμε;

Αν ο Χαρίλαος Τρικούπης έγραφε άρθρο με τίτλο «Τι πταίει;»

αντί για το «Τις πταίει;» που έγραψε, αν δηλαδή η πολιτική

κουλτούρα μας προέτρεπε να επιδιδόμαστε περισσότερο στον

εντοπισμό των αιτιών αντί των αίτιων της κακοδαιμονίας μας,

τότε η μοίρα της Χώρας θα ήταν πολύ διαφορετική, θα είχαν

ίσως αποφευχθεί και μεγάλες εθνικές καταστροφές. Έτσι και

τώρα, αντί  μόνο να στηλιτεύουμε τους συνταξιούχους βου-

λευτές και να κάνουμε εκκλήσεις στο εθνικό φιλότιμό τους για

να παραιτηθούν από τα αισχρά αναδρομικά (πρέπει να το κά-

νουμε και αυτό αλλά όχι κυρίως αυτό), ας κοιτάξουμε να θε-

ραπεύσουμε το κακό στη ρίζα του, δηλαδή να εξαλείψουμε

τις αιτίες που το προκαλούν. Και για να γίνει αυτό πρέπει α)

Με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή με την πρώτη Αναθεωρητική

Βουλή πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγ-

ματος που ορίζει ότι «Οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών

είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους». Αυτή η διάταξη υπέ-

στη ερμηνευτική κακουργία από το 1986 και μετά, αφότου θε-

ωρήθηκε νομολογιακά   ότι καμιά κατηγορία δημοσίων

λειτουργών ή υπαλλήλων (αλλά ούτε και ένα μόνο άτομο, σύμ-

φωνα με την αισχρή αριθμ. 13/2006 απόφαση του Μισθοδι-

κείου) δεν δικαιούται να πάρει αποδοχές μεγαλύτερες από τις

δικαστικές. Αυτή η νομολογία (που ήδη συνιστά και νομοθετική

διάταξη, άρθρο 57 Ν 3691/2008) πέραν των άλλων εμποδίζει

το Κράτος και γενικά τον δημόσιο τομέα να προσλαμβάνει ει-

δικό εξειδικευμένο προσωπικό ακόμα και από την διεθνή

αγορά, τόσο μάλιστα απαραίτητο στις συνθήκες κρίσης που

προβλέπεται μακροχρόνια. 

[...] 

Εν κατακλείδι έχω να προτείνω κάτι: Ας μπούμε με γέλιο και

χαρά στο  έτος 2016 που ανέτειλε. Και μπορούμε να γελά-

σουμε μέχρι δακρύων, να ξεκαρδιστούμε και να πέσουμε ξεροί

απ’ τα γέλια (και να πλαντάξουμε στο κλάμα) αν σκεφτούμε

τα εξής: Ότι η απόφαση αριθμ. 13/2006 του Μισθοδικείου λέει

ότι ο νομοθέτης, δηλαδή οι βουλευτές και ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας, παρανόμησαν μη εξισώνοντας τις δικαστικές απο-

δοχές με τις αποδοχές του προέδρου της ΕΕΤΤ. Αποδίδοντας

λοιπόν παρανομία στους βουλευτές, καταδικάστηκε το Κράτος

σε αδικοπρακτική αποζημίωση των δικαστών βάσει του άρθρου

105 του ΕισΝΑΚ. Μεταξύ όμως των βουλευτών που, κατά το

Μισθοδικείο, παρανόμησαν, είναι και οι συνταξιούχοι βουλευ-

τές που τώρα ζητούν τα αναδρομικά! Και ζητούν τα αναδρο-

μικά οι βουλευτές επικαλούμενοι την αριθμ. 13/2006 απόφαση

του Μισθοδικείου. Δηλαδή επικαλούμενοι την δική τους πα-

ρανομία!!!

Σου λένε δηλαδή, Έλληνα πολίτη, οι συνταξιούχοι βουλευτές

τα εξής: Η παρανομία μας, ημών των πρώην βουλευτών, θεμε-

λίωσε τα αναδρομικά των δικαστικών. Οι δικές μας συντάξεις

είναι  κατά το Σύνταγμα συνάρτηση των δικαστικών αποδοχών.

Άρα πλήρωνε, φορολογούμενε πολίτη, τους δικαστές για την

παρανομία μας, και μετά γύρνα πλήρωνε και σε εμάς για την

ίδια παρανομία μας!!!

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΥΣΤΥΧΕ ΕΛΛΗΝΑ, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΥ-

ΣΤΥΧΗ ΠΑΤΡΙΔΑ.  

*π. δικηγόρου, apostolidis.p.i@gmail.gr

H Ελληνική “Δικαιοσύνη” εχθρός του λαού

Η απόφαση για τα αναδρομικά των βουλευτών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   
Λ. Συγγρού 15 - 17,   117 43 Αθήνα
Τηλ : 213 2063776        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέ-
ρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με ενσφράγιστες προ-
σφορές με το σύστημα «ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση
του έργου «Εργασίες συντήρησης
οδικού δικτύου Π. Ε. Ανατολικής
Αττικής (2015)», με προϋπολογισμό
4.000.000,00€ με αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις
26 / 01 / 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφο-
ρών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι-
κής Αττικής (17ο χλμ. Λ. Μαραθώ-
νος στην Παλλήνη 2ος όροφος)
ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε
περίπτωση που δεν πραγματοποι-
ηθεί η δημοπρασία την προαναφε-
ρόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δε-
κτές: α.) Εγγεγραμμένες στο Μη-
τρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν
στην 3η  τάξη και άνω για έργα κα-
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, και στην 1η
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) Αλλοδαπές εργολη-
πτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες
σε επίσημους καταλόγους αναγνω-
ρισμένων εργοληπτών, σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη
και κατηγορία του Ελληνικού Μη-

τρώου Μ.Ε.Ε.Π. και γ) Αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις
οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργολη-
πτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι-
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κα-
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου
16 το Ν.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πι-
στώσεις της Περιφέρειας Αττικής
με Κωδικό Αριθμό Έργου
9781.05.019.01. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 65.041,00€ αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 157 παρ. 1 α) του
Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε
στην Υπηρεσία που διεξάγει το δια-
γωνισμό, είτε στον φορέα κατα-
σκευής, είτε στον κύριο του έργου
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της. 
7. Κριτήριο για την ανάθεση του
έργου είναι η χαμηλότερη οικονο-
μική προσφορά. Όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ). 
8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη
ανέρχεται για την δαπάνη εργα-
σιών στο ποσό των 2.390.000,00€
χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18%
430.200,00€, απρόβλεπτα 15%
423.030,00€, αναθεώρηση 8.802,52
€ και Φ.Π.Α. 747.967,48€. 
9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το
σύνολο των εργασιών που περιλαμ-

βάνονται στα τεύχη της δημοπρά-
τησης. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται. 
10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται από την μελέτη σε δεκαοχτώ
(18) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 
11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
για διάστημα εννέα (9) μηνών από
την ημερομηνία υποβολής προσφο-
ρών. 
12. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής 
13. Όλα τα τεύχη της μελέτης (Δια-
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κλπ.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής
www.patt.gov.gr στην ενότητα: Ενη-
μέρωση (Διαδρομή: Αρχική – Ενη-
μέρωση -  Διαγωνισμοί -
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων)
και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατ. Αττι-
κής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην
Παλλήνη (2ος όροφος) πληροφο-
ρίες στα  τηλέφωνα 213 2005333,
FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρ-
μόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κος Γ. Ψαρομιχαλάκης όπου οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη
της δημοπράτησης καθώς και αριθ-
μημένο τεύχος για την συμπλή-
ρωση της προσφοράς τους μέχρι 2
ημέρες πριν την ημέρα της δημο-
πρασίας και τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 21-
01-2016.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτή-

σεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη

1Δ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/29-10-2015 Τεύ-

χος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην

πλήρωση εκατό  θέσεων Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και είκοσι μία  θέσεων

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.

4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), τακτικού

προσωπικού διαφόρων κλάδων-ειδικοτή-

των σε Δήμους της Χώρας, καθώς και στο

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη

1Δ/2015 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται

σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του

ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε

ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά καθώς και όσοι

έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατά-

σταση – αναπλήρωση των αρχικώς διορι-

σθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος

του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρο-

νικό διάστημα και δεν διορίστηκαν μέχρι σή-

μερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμε-

τοχής στο Α.Σ.Ε.Π.,αποκλειστικά μέσω της

επιλογής Online Υπηρεσίες, ακολουθώντας

τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκή-

ρυξη (Παράρτημα ΣΤ').

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

- Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών

αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει

με την πάροδο της Πέμπτης 21 Ιανουαρίου

2016.

- Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία

ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπο-

γεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της

ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με

τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολο-

γητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την Τρίτη, 26

Ιανουαρίου 2016, ταχυδρομικά με συστη-

μένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Δ/2015

Τ.Θ. 14308,  Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη

κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), θέσεις

της οποίας διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος

υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,

καλόν είναι οι υποψήφιοι να μην περιμένουν

την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν

την ηλεκτρονική τους αίτηση γιατί υπερ-

φορτώνεται το δίκτυο και ...πέφτει.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυ-

ναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που

οφείλεται στους προαναφερόμενους παρά-

γοντες.

Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να

εκτυπωθούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατά-

σταση «Υποβλήθηκε», από την επιλογή

«ΠΡΟΒΟΛΗ». Σε περίπτωση που υποψή-

φιος επιλέξει ήδη υποβληθείσα αίτηση και

την επιλογή «Συμπλήρωση», η κατάσταση

της αίτησής του αλλάζει από «Υποβλή-

θηκε» σε «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)» και είναι

απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκει-

μένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή

του στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση

κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμ-

βουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την

επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την

Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δι-

καιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υπο-

ψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ

τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω

email στο enimerosi@asep.gr, αναγράφον-

τας υποχρεωτικά άμεσο αριθμό τηλεφωνι-

κής επικοινωνίας.

Προσλήψεις στους Δήμους

τακτικού προσωπικού

Στον αφανισμό των ελευθέρων επαγγελμα-

τιών οδηγούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης

για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με

βάση το εισόδημά τους. Σύμφωνα με στοι-

χεία που έχει στη διάθεσή του το Βιοτε-

χνικό Επιμελητήριο Αθήνας, το …

«μάρμαρο»,  θα κληθούν να πληρώσουν

ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα από

20.000 έως 70.000 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου για το νέο ασφαλιστικό,

οι εισφορές για όλους τους επαγγελματίες

από το 2017, θα υπολογίζονται με συντελε-

στή 20% επί του καθαρού εισοδήματος για

τον κλάδο της σύνταξης και 6,95% για τον

κλάδο υγείας. Ας μην ξεχνάμε όμως, και

την εισφορά 7.50%, για όσους επαγγελμα-

τίες έχουν και επικουρικό Ταμείο. Το ανώ-

τατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον

υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής ει-

σφοράς καθορίζεται στις 5.860 ευρώ τον

μήνα.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας

που σήμερα αξιοποιεί τη δυνατότητα να

πληρώνει εισφορές για τρεις κατηγορίες

χαμηλότερα, με ετήσιο εισόδημα 70.000

ευρώ πληρώνει σήμερα ετησίως 3.960

ευρώ. Με το νέο σύστημα, θα πληρώσει

14.066 ευρώ, ήτοι αύξηση 355%.

Πρόσθετη επιβάρυνση έρχεται και από την

αλλαγή του ασφαλίστρου για τον κλάδο

υγείας,  από 90 ευρώ τον μήνα στο 6,95%

του εισοδήματος. Για παράδειγμα κάποιος

με εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε 1.080

ευρώ τον χρόνο για υγεία και τώρα θα πλη-

ρώσει 1.390 ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο, για άλλη μια φορά, η

κυβέρνηση σπρώχνει τους ελεύθερους

επαγγελματίες στην εισφοροδιαφυγή και

στη φοροδιαφυγή, προκειμένου να εξασφα-

λίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησής

τους.

Το τελικό ποσόν που καλούνται να πληρώ-

σουν σε εισφορές και φόρους, διαμορφώ-

νεται ως εξής:

Για ασφαλιστικές εισφορές: 26,95%, επί

του καθαρού αποτελέσματος,

Για φόρο εισοδήματος: 26% επί του καθα-

ρού αποτελέσματος, για κέρδη έως 50.000

€ και 33%για κέρδη πάνω από τις 50.000 €,

Για τέλος επιτηδεύματος: 650 έως 1.000 €,

ανεξαρτήτως εισοδήματος,

Για εισφορά αλληλεγγύης: 0,7% έως 6%

για καθαρά έσοδα, άνω των 12.000 €.

Μένει λοιπόν στην Κυβέρνηση, να απαντή-

σει στο ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν, να

επιβιώσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρημα-

τίες, αφού καλούνται να πληρώνουν το

55% του εισοδήματος τους σε φόρους και

ασφαλιστικές εισφορές;

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

«Στοχοποίηση ελεύθερων επαγγελματιών»

Kαλούνται να πληρώνουν το 55% 
του εισοδήματος τους!!

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι πρόεδροι των

ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ σημειώνουν

ότι στη συνάντηση ποιυ είααν με τον πρω-

θυπουργό Αλ. Τσίπρα συζητήθηκε η ενί-

σχυση της ανταγωνιστικότητας των

ελληνικών επιχειρήσεων και η στήριξη της

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Ισχυρά ανταλλάγματα (φορολογικά, επεν-

δυτικά και άλλα κίνητρα) και εκπτώσεις - αν-

τίβαρα στα... διπλάσια ασφάλιστρα τα οποία

θα πρέπει να καταβάλουν, με βάση το νέο

Ασφαλιστικό για σύνταξη και ασθένεια οι

ελεύθεροι επαγγελματίες με μηνιαίο εισό-

δημα πάνω από 2.000 - 3.000 ευρώ, θα

δώσει η κυβέρνηση έναντι της αύξησης

κατά μία ποσοστιαία μονάδα των εργοδοτι-

κών εισφορών, που αποτελεί προϋπόθεση

για να μην περικοπούν κι άλλο οι συντάξεις. 

«Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να υπάρ-

ξει στενή συνεργασία μεταξύ της κυβέρνη-
σης και των κοινωνικών εταίρων για την
υλοποίηση άμεσων μέτρων σταθεροποί-
ησης της οικονομίας και προσέλκυσης ανα-
πτυξιακών επενδύσεων, με τις εξής
προτεραιότητες:
― Σταθερό και σταδιακά ελκυστικότερο φο-
ρολογικό πλαίσιο
― Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον
― Κίνητρα για την ανάπτυξη και τις επεν-
δύσεις.
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και λαμβάνον-

τας υπόψη τις προτάσεις που θα κατατεθούν

για επιμέρους βελτιώσεις της κυβερνητικής

πρότασης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση,

οι κοινωνικοί εταίροι δεν τοποθετούνται αρνη-

τικά σε μια μικρή, προσωρινή αύξηση των

ασφαλιστικών εισφορών», καταλήγει η ανα-

κοίνωση που εξέδωσαν.

«Ναι σε μία μικρή και προσωρινή αύξηση των εισφορών…»
συμφώνησαν εργοδοτικοί φορείς και κυβέρνηση
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― Αντιμετωπίζεται κάποιο ψυχοκοι-

νωνικό πρόβλημα και δεν ξέρετε πού

να απευθυνθείτε;

― Θέλετε να ενημερωθείτε για θέ-

ματα πρόνοιας, επιδομάτων και εργα-

σιακής αποκατάστασης;

Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ακόμη

σημαντικά ερωτήματα επιχειρεί να

δώσει το νέο Κέντρο Ενημέρωσης

Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής

Υγείας και Επανένταξης που λει-

τουργεί η Πανελλαδική Ένωση για

την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

και την Επαγγελματική Επανένταξη

στην περιοχή της Αθήνας παρέχον-

τας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφε-

ρόμενο να λάβει πληροφορίες και να

παραπεμφθεί άμεσα, έγκυρα και απο-

τελεσματικά στους φορείς ή τις υπη-

ρεσίες που χρειάζεται με ένα απλό

τηλεφώνημα στο 210 8818946, Δευ-

τέρα έως Παρασκευή, 09.00 -17.00.

Η βασική ιδέα προήλθε λόγω του

κενού και της ανάγκης που γεννά η

σημαντική καθυστέρηση στην τομεο-

ποίηση των υπηρεσιών ψυχικής

υγείας που έχει ως αποτέλεσμα την

προβληματική εξυπηρέτηση του πο-

λίτη, όταν χρειάζεται να ενημερωθεί

για τις διαθέσιμες υπηρεσίες στην

περιοχή του σχετικά με την παροχή

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποκατά-

στασης, εργασιακής και κοινωνικής

(επαν)ένταξης, επιχειρηματικότητας

κα. 

Η νέα τηλεφωνική υπηρεσία λειτουρ-

γεί στο πλαίσιο του προγράμματος

«Δίκτυο Φορέων Ψυχικής Υγείας και

Επανένταξης» που υλοποιεί η Εται-

ρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυ-

χικής Υγείας σε συνεργασία με τις

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστη-

ριότητες Ευπαθών Ομάδων

(Κ.Σ.Δ.Ε.Ο) - «ΕΔΡΑ», την Αστική Μη

Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΚΤΑΙΑ, την

Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχο-

κοινωνική Αποκατάσταση και την

Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕ-

ΨΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπον-

δία Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Περιορισμένης Ευθύνης

(Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.). 

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο

του Προγράμματος «Είμαστε όλοι

Πολίτες», μέρος του συνολικού Χρη-

ματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ

για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA

Grants, ενώ διαχειριστής της επιχο-

ρήγησης του Προγράμματος είναι το

Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΨΑΕΕΜ

Μεν. Θεοδωρουλάκης εξηγεί τη ση-

μασία της λειτουργίας ενός τέτοιου

κέντρου: «Αφενός προσπαθούμε να
απαλλάξουμε τον κάθε ενδιαφερό-
μενο από το πρόσθετο άγχος ή το αί-
σθημα απογοήτευσης που του
προκαλεί η άγνοια ή η δυσκολία πρό-
σβασης στην υπηρεσία που έχει
ανάγκη τη στιγμή που βρίσκεται σε
μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Αφετέ-
ρου, επιχειρούμε να ενημερώσουμε
τον ενδιαφερόμενο-είτε αντιμετωπί-
ζει ο ίδιος ή κάποιο κοντινό του πρό-
σωπο κάποιο ψυχοκοινωνικό

πρόβλημα -για φορείς που μπορούν
να τον βοηθήσουν, αλλά αγνοεί ότι
υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο θέ-
λουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα
μείνει αβοήθητος».
Η ομάδα του Κέντρου Ενημέρωσης

Πολιτών για Υπηρεσίες Ψυχικής

Υγείας και Επανένταξης εντοπίζει και

διαμορφώνει μια λίστα με όλες τις

υπηρεσίες ή τους οργανισμούς και το

είδος της στήριξης που μπορούν να

παρέχουν στους πολίτες της περιο-

χής και παραπέμπει σε αυτές όσους

επικοινωνούν μαζί της, αφού έχει

πρώτα αξιολογήσει τα αιτήματα που

λαμβάνει. Όλα τα αιτήματα καταγρά-

φονται από την ομάδα τηλεφωνικής

υποδοχής και παρακολουθείται η εξέ-

λιξη και η έκβασή τους με στόχο η

εξυπηρέτηση να είναι όσο το δυνα-

τόν πιο αποτελεσματική και σφαιρική.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκο-

πεί στη διασύνδεση των υπηρεσιών

μεταξύ τους προκειμένου να καλυ-

φθούν τα κενά στην εξυπηρέτηση

των πολιτών, ενώ επενδύει και στην

επιμόρφωση των εταίρων μέσω εκ-

παιδευτικών σεμιναρίων ώστε να αν-

ταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα

των σύγχρονων αναγκών. Το αποτέ-

λεσμα της χαρτογράφησης όλων των

εταίρων του προγράμματος πρόκειται

να αποτυπωθεί σε ένα διαδικτυακό

οδηγό εξειδικευμένο για φορείς ψυ-

χικής υγείας που θα εκδηλώσουν την

πρόθεση να υιοθετήσουν την πρωτο-

βουλία δικτύωσης που εισηγείται το

πρόγραμμα. 

Αρχίζουν οι εκπτώσεις

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος

ενημερώνει το αγοραστικό κοινό ότι  από 11 Ιανουαρίου

έως και 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλα-

δικά οι χειμερινές εκπτώσεις.

Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων δηλαδή στις 17 Ια-

νουαρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά σε

όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων οι λιανεμπο-

ρικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προ-

ϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και

σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

Για μια ακόμη χρονιά ο Πολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλ-

λογος Πράσινου Λόφου Αρτέμιδος, συγκέντρωσε τρό-

φιμα, μετά από προσφορά των μελών του, για άπορες

οικογένειες της περιοχής, ενώ ένα μέρος αυτών δόθηκε

στον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας,  Αρτέμιδα.

Ειδικότερα συγκέντρωσαν ικανοποιητικές ποσότητες

από ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, λάδι, γάλα, ζάχαρη, αλεύρι,

απορρυπαντικά, είδη ατομ. υγιεινής κλπ.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα μέλη του που αν-

ταποκρίθηκαν.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται Καλή Χρονιά με αγάπη,
ευτυχία, αισιοδοξία και πρόοδο.

Πρόεδρος Θεόδωρος Τζανετάκος Κινητό  6977 979590

Kρατάμε και το 2016 τις αποδείξεις!

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε

ερώτηση του Νικήτα Κακλαμάνη στη Βουλή, δήλωσε ότι

πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις του 2016 και ότι θα βγει

ανακοίνωση του Υπουργείου (προσεχώς) για το ποιες απο-

δείξεις παρελθόντων ετών πρέπει να κρατούν οι φορολο-

γούμενοι.

Δήλωσε δε πως σύντομα η κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή

διάταξη για την επέκταση των τραπεζικών συναλλαγών

που θα προβλέπει πως όποιες δαπάνες περιλαμβάνονται

στη δήλωση θα πρέπει να γίνονται είτε με ηλεκτρονικές

είτε με τραπεζικές συναλλαγές.

Νέο Κέντρο Ενημέρωσης και Διασύνδεσης

Πολιτών με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

& Επανένταξης

Η συνδρομή σας είναι αναγκαία  
για να υπάρχει η ΕΒΔΟΜΗ κάθε Σάββατο

Η ΕΒΔΟΜΗ ΔΕΝ είναι υπήκοος κανενός. 
ΔΕΝ την διαφεντεύουν συμφέροντα και κόμματα!

Είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  - ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΗ

Είναι ΔΙΚΗ σου και χρειάζεται και τη ΔΙΚΗ σου ΣΤΗΡΙΞΗ

Αρ. Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11 - Eurobank 0026 004/51/0100848830

Τηλ.: 210 8959.004,  fax 210 9658.949,   e-mail: press@ebdomi.com
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Ιατρείο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 

& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μ. Βρεττανίας (RCOG)

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αναπαραγωγής & Εμβρυολογίας (ΕSHRE)

Πρίγκηπος Πέτρου 39 Βούλα, 2108981330

Σινώπης 3 Πύργος Αθηνών 2107717726

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

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

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

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08.00 έως 14.00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   213-2030311

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Κωνσταντίνος Μουλιώτας

Service - Επισκευές - Πωλήσεις

Βασ. Παύλου 63 (1ος όροφος) τηλ. 210 9658 545
Βούλα - κεντρική πλατεία 6974 951 951

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ N. ΓΥΡΑΣ
τ. α. Διευθυντής Α’ Χειρουργικής

Aσκληπιείου Βούλας

Χειρουργεί στο Mediterraneo Hospital

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6944 358877

Μαθησιακές δυσκολίες - Ειδική Αγωγή

Εργοθεραπεία - Λογοθεραπεία - Φυσιοθεραπεία

Ψυχολογική Υποστήριξη Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων 

Παιγνιοθεραπεία - Συμβουλευτική Γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

ΥΠΑΤΗΣ 20 BAΡH, Tηλ. 210 8900036
www.psychosynthesis.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
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. . . γ ια την υγειά μας

Η κολύμβηση αποτελεί µία από τις καλύτερες και αποτε-

λεσµατικότερες μορφές άσκησης για το ανθρώπινο σώµα.

Είναι ένα άθλημα ζωής που ωφελεί το σώμα και τον εαυτό

μας, γενικότερα. 

Αλλά τι είναι αυτό που κάνει ωφέλιμο το κολύμπι; 

H κολύμβηση είναι μια δραστηριότητα,  που μπορεί να γί-

νεται σε όλη την διάρκεια της ζωής μας  και τα οφέλη που

προσφέρει στην υγεία, αξίζουν τον κόπο ώστε να μπούμε

στο νερό. 

Δουλεύουν όλοι οι μύες του σώματος. Το κολύμπι –χει-

μώνα καλοκαίρι– κρατά το σώµα σε φόρµα, βελτιώνει το

µυϊκό σύστηµα, τη στάση του σώµατος, την αντοχή, την

ευλυγισία αλλά και την καρδιοαγγειακή λειτουργία. Η

θερµοκρασία του σώµατος παραµένει σε φυσιολογικά επί-

πεδα, καθώς η κολύµβηση βελτιώνει την κατανοµή του οξυ-

γόνου στο σώµα χωρίς να το ταλαιπωρεί. 

Το καλύτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης µορφής

άσκησης είναι ότι δεν καταπονεί τις αρθρώσεις ούτε και τα

πόδια. Άτοµα που υποφέρουν από πόνους στις αρθρώσεις

και ως εκ τούτου αδυνατούν να τρέξουν λόγω πόνων µπο-

ρούν πολύ εύκολα να κολυµπήσουν άφοβα, ανώδυνα και

ιδιαίτερα αποτελεσµατικά, καθώς δεν επιβαρύνονται καθό-

λου οι αρθρώσεις σε κανένα σηµείο του σώµατος. 

Η εναλλαγή ζεστού και κρύου κάνει πολύ καλό στον οργα-

νισμό, εφόσον βέβαια έχουμε την συγκατάθεση γιατρού.

Είναι δεδομένο ότι η χειμερινή κολύμβηση ενδυναμώνει το

ανοσοποιητικό σύστημα.

Η χειμερινή κολύμβηση είναι (ίσως) η υγιεινότερη μορφή

άθλησης, ιδανική για το κλίμα της χώρας μας.

Τα υπέρ  της χειμερινής κολύμβησης 

Θα μπορούσε κάποιος, έχοντας σύμμαχο την επιστήμη, να

επιχειρηματολογήσει για τα οφέλη της χειμερινής κολύμ-

βησης. 

Ο χρόνος παραμονής ενός υγιούς ανθρώπου στο παγωμένο

νερό κανονικά κυμαίνεται στη μισή ώρα. Όταν το σώμα

κρυώνει, χρησιμοποιεί ενδορφίνες για να αντιμετωπίσει τον

πόνο στο δέρμα, οι δύο βασικές χρήσεις των οποίων είναι

η μείωση του πόνου και η βελτίωση της ψυχικής διάθεσης.

Έτσι όταν ένας χειμερινός κολυμβητής έρχεται σε επαφή

με το παγωμένο νερό, στο σώμα του απελευθερώνονται εν-

δορφίνες, που είναι η μορφίνη του ανθρώπινου οργανι-

σμού.  Πρόκειται για πρωτεΐνες που παράγονται στην

υπόφυση και τον υποθάλαμο του εγκεφάλου, απελευθερώ-

νονται μέσω του νωτιαίου μυελού και διοχετεύονται στην

κυκλοφορία του αίματος. Αποτελούν ισχυρότατο παυσί-

πονο -εκατό φορές πιο ισχυρό από τη μορφίνη. Οι ενδορ-

φίνες έχουν και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Έτσι, η

χειμερινή κολύμβηση βελτιώνει τη διάθεση και μπορεί να

καταστείλει την κατάθλιψη. Ταυτόχρονα απελευθερώνον-

ται οι νευροδιαβιβαστές ντοπαμίνη και σεροτονίνη που ευ-

θύνονται για τη διατήρηση της ευτυχίας και τη μείωση των

συμπτωμάτων της κατάθλιψης.

Κολυμπώντας σε κρύα νερά, η θερμοκρασία του αέρα είναι

ψυχρότερη από την θερμοκρασία του σώματος κι έτσι ο ορ-

γανισμός πρέπει να «κάνει υπερωρίες» για να έρθει σε

ισορροπία με το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτό, χρει-

άζεται πολλή ενέργεια και πολλά καύσιμα. Έτσι, αν βρεθεί

σε μια κρύα περιοχή, το σώμα θα αναγκαστεί να κάψει πολύ

περισσότερες θερμίδες και ενέργεια για να αντεπεξέλθει,

με αποτέλεσμα να χάνουμε γρηγορότερα βάρος.

Επίσης, οι ανατριχίλες που νιώθουμε σε μια παγωμένη πι-

σίνα ή στην κρύα θάλασσα επηρεάζουν τον μεταβολισμό

μας, κάνοντάς τον πιο γρήγορο. Όσο πιο γρήγορος είναι ο

μεταβολισμός, τόσο πιο γρήγορα μεταβολίζεται η τροφή

και καίγονται οι θερμίδες, με αποτέλεσμα να μη δημιουρ-

γούνται αποθήκες λίπους στο σώμα. 

Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί στους 37 βαθμούς,

αυτό είναι το φυσιολογικό. Το δέρμα της μασχάλης δείχνει

36,6, λόγω της απώλειας θερμότητας στην επιφάνεια του

σώματος. Στο νερό η θερμότητα χάνεται δύο φορές γρη-

γορότερα. Το νερό της θάλασσας όμως, λόγω της πλήρους

επαφής με το δέρμα, παίρνει τη ζεστασιά του σώματος ευ-

κολότερα. Ίσως γι’ αυτό ένας κολυμβητής με περισσότερα

κιλά μπορεί να μείνει περισσότερες ώρες στο κρύο νερό. 

Όπως είπαμε η συνήθεια που έχουν οι χειμερινοί κολυμβη-

τές να κολυμπούν όλο τον χρόνο είναι που τους χαρίζει την

επίκτητη αντοχή να βρίσκονται για πολλές ώρες στη θά-

λασσα με θερμοκρασία γύρω στους 15 βαθμούς. Στην ίδια

θάλασσα ένας ανεκπαίδευτος κολυμβητής υφίσταται το

σοκ του ψύχους και χάνεται σε διάστημα 1-2 ωρών, όσο

νέος και αν είναι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι άτομα που υποφέρουν από ρευ-

ματικές παθήσεις, ινομυαλγία, και άλλες μυοσκλετικές νό-

σους αναφέρουν ότι η χειμερινή κολύμβηση ανακουφίζει

από το συνεχές αίσθημα του πόνου. Ακόμα και ασθενείς

με άσθμα, ομολογούν ότι βλέπουν βελτίωση, μετά από συ-

στηματική κολύμβηση τους χειμερινόυς μήνες. 

Η χαμηλή θερμοκρασία του νερού συνεισφέρει στη σύ-

σφιξη του δέρματος, ενώ σε συνδυασμό με την καθ’ όλη τη

διάρκεια του χρόνου επαφή με τον ήλιο συντελεί στη δημι-

ουργία σώματος γεμάτο σφρίγος και ενέργεια. 

Η χειμερινή κολύμβηση βελτιώνει ακόμα και τη λίμπιντο

των δύο φύλων αλλά και τη γονιμότητα. Αυτό επιτυγχάνε-

ται από την αύξηση της έκκρισης τεστοστερόνης, αλλά και

οιστρογόνων στους άνδρες και στις γυναικές αντίστοιχα.

Τέλος, οι χαλαρωτικές ιδιότητες του υγρού στοιχείου,

καθώς και οι κοινωνικές επαφές που συνεπάγεται η χειμε-

ρινή κολύμβηση, βοηθούν στην καταπολέμηση του καθημε-

ρινού στρες και άγχους. 

Τα κατά της χειμερινής κολύμβησης

Το νερό της θάλασσας το χειμώνα κυμαίνεται γύρω στους

15 βαθμούς. Επομένως, η θερμοκρασία της θάλασσας το

χειμώνα καθιστά δύσκολη την προσαρμογή σ’ ένα μέσο

(αγύμναστο) ανθρώπινο σώμα. Η ξαφνική εμβύθιση στο

κρύο νερό έχει καρδιαγγειακές επιδράσεις (άμεση σύ-

σπαση των αγγείων της επιφάνειας του σώματος, αύξηση

καρδιακού ρυθμού και μεγάλη αύξηση αρτηριακής πίεσης),

που μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα του μυοκαρδίου,

εγκεφαλικό επεισόδιο ή και θάνατο από πνιγμό λόγω εισ-

ρόφησης νερού. Ένας ανεκπαίδευτος κολυμβητής υφίστα-

ται το σοκ του ψύχους και χάνεται σε διάστημα 1-2 ωρών,

όσο νέος και αν είναι.

Ο χρόνος παραμονής ενός υγιούς ανθρώπου κανονικά κυ-

μαίνεται στη μισή ώρα. Δεν είναι καλό να μένει κάποιος

παραπάνω, διότι το κρύο δημιουργεί στρες στον οργανι-

σμό. Το ίδιο και η άσκηση. Ο συνδυασμός τους που φτάνει

στην υπερβολή, στρεσάρει επικίνδυνα τον οργανισμό μας.

Δεν πρέπει να μένουμε στο νερό μέχρι να λαχανιάσουμε.

Επίσης, δεν πρέπει να μένει κανείς στάσιμος στο κρύο, ότι

είναι πολύ σημαντικό να σκουπιστεί βγαίνοντας και να προ-

φυλαχτεί από το κρύο, και ότι φυσικά ποτέ μα ποτέ δεν κο-

λυμπάμε αφού έχουμε φάει, ειδικά τώρα τον χειμώνα.

Αν το νερό είναι υπερβολικά κρύο το κολύμπι απαγορεύεται

καθώς υπάρχουν κίνδυνοι για υποθερμία. Οι άνθρωποι που

παθαίνουν υποθερμία εμφανίζουν συμπτώματα όπως αδύ-

ναμο σφυγμό, δυσκολία στην αναπνοή, ζαλάδες ή μεγάλη

αδυναμία και δυσκολία στη σκέψη και την ομιλία. Κολυμπή-

στε ελεύθερα στο κρύα νερά, παίρνοντας όμως πάντα τις

κατάλληλες προφυλάξεις και χωρίς υπερβολές.

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Νέο Ιατρείο στη Βούλα

Ο ψυχίατρος Γιώργος Καραμπουτάκης, άνοιξε ιατρείο

στη Βούλα, Διγενή 18 ισόγειο.

Ο  Γιώργος Καραμπουτάκης είναι Ψυχίατρος, Διδάκτωρ

του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκ-

παιδεύτηκε στην ψυχιατρική στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 

Οπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του, είναι Κλινικός Ψυ-

χίατρος στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην διαπροσωπική επικοινωνία, στη

δημιουργία θεραπευτικής σχέσης εμπιστοσύνης και στη

συνεργασία με ανθρώπους  που έρχονται αντιμέτωποι με

τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, είτε είναι φυσικής

(βιολογικής), είτε ψυχολογικής, είτε κοινωνικής προέλευ-

σης. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και αντιμετώ-

πιση καταστάσεων όπως οι κρίσεις πανικού, το στρες, το

άγχος, οι φοβίες, η κατάθλιψη, η ιδεοψυχαναγκαστική δια-

ταραχή, διαταραχές ύπνου, οι νευρώσεις, οι ψυχώσεις,

ψυχοσωματικές ασθένειες, διαταραχές διαπροσωπικών

σχέσεων, εξαρτήσεις από αλκοόλ και άλλες ουσίες, δια-

ταραχές μετατραυματικού στρες, προβλήματα προσαρμο-

γής σε νέες καταστάσεις, διαταραχές σεξουαλικότητας.

Είναι καταξιωμένος Ψυχίατρος στην ψυχοφαρμακολογία

και ψυχοθεραπεία.

Η χειμερινή κολύμβηση είναι από τις υγιεινότερες μορφές άθλησης
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Διασυλλογικοί αγώνες με τίτλο;

«Κύπελλο Χριστουγέννων 2015»

πραγματοποιήθηκαν στον Ναυτικό

Ομιλο Βάρκιζας, οι τελευταίοι του

2015 (στις 28 και 29 Δεκεμβρίου

2015) στις εγκαταστάσεις του. Στον

διήμερο αγώνα συμμετείχαν οι Ομι-

λοι  ΝΑΟΒΒ, ΝΟΚΒ, ΝΟΒ, ΚΕΚΡΟ-

ΠΑΣ, ΙΟΠΟΡ, Ν.Ο. ΑΝΔΡΟΥ,

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΛΚΥΟΝ, ΠΥΘΕΑΣ.

Ο ΝΑΟ Κέκροψ σημείωσε νέες επι-

τυχίες στον τελευταίο διασυλλογικό

αγώνα της χρονιάς, Κύπελλο Χρι-

στουγέννων 2015, που διοργάνωσε

ο Ναυτικός Όμιλος Βάρης Βάρκι-

ζας. Στον αγώνα συμμετείχαν οι

ομάδες του Κέκρωπα Optimist,

Techno 293 και RS:X με συνολικά 13

αθλητές και αθλήτριες, έχοντας μια

εξαιρετική παρουσία στον αγώνα. 

Μετά από δυο ημέρες αγώνων, με 4

συνολικά ιστιοδρομίες σε ανοιξιάτι-

κες συνθήκες με πολύ ήλιο και μέ-

τριους εντάσεως ανέμους, νικητής

στην κατηγορία Optimist αναδείχ-

θηκε ο αθλητής του Κέκροπα, Πανα-

γιώτης Αθανασούλιας, 2ος ο

Αντρέας Δημητριάδης, 3ος ο Πάνος

Πολύμος του Ν.Ο.Β με τον Αλέξη

Κολοκοτρώνη να τερματίζει στην 4η

θέση και τον Δημήτρη Πολυχρονό-

πουλο στην 10η.  Στα 11χρονα κορί-

τσια με μια πολύ καλή εμφάνιση η

Δανάη Μιχαλαίνα και η Φραγκίσκη

Κοσμά τερμάτισαν στην 4η και 5η

θέση αντίστοιχα. 

Στα Techno293 ο Στέφανος Τζοτζο-

λάκης, στην κατηγορία U15 τερμά-

τισε στην 4η θέση. Στα RS:X, στην

πρώτη τους χρονιά στην κατηγορία,

ο Κριστιάν Τριανταφύλλου τερμά-

τισε στην 4η θέση και ο Μιχάλης

Βρούτσης στην 9η.

Στην ομάδα του ΝΑΟ Κέκροψ συμ-

μετείχαν ακόμη και οι παρακάτω

αθλητές, Αριστείδης Νικολουδάκης,

Γιάννης Ηλιάδης, Ιάσονας Κοντο-

γιάννης, Γιώργος Κουμούτσος και ο

Κωνσταντίνος Μπραϊμνιώτης.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Τουρνουά Χριστουγέν-

νων που διοργάνωσε ο Α.Ε.Ο. Πρωτεας Βούλας υπό

την αιγίδα της Ε.Ο.Κ.  στις 30/12 στο Κλειστό Γεώρ-

γιος Γεννηματάς της Βούλας.

Η ομάδα του Δούκα ήταν αυτή που κατέκτησε την

πρώτη θέση, καθώς επικράτησε την τελευταία ημέρα

των αγώνων με 65-57 και της Εθνικής Παμπαίδων η

οποία κατέλαβε την 3η θέση, πίσω από την Εθνική

Παίδων, η οποία στον τελευταίο της αγώνα νίκησε

τον οικοδεσπότη Πρωτέα Βούλας με 70-43.

Τιμητικές βραβεύσεις επεδόθηκαν στον Ταμία της

Ε.Ο.Κ. και Πρόεδρο της ΕΣΚΑ Δημήτριο Μπασούρη

από τον Πρόεδρο του Α.Ε.Ο. Πρωτέα Βούλας Χρήστο

Βασιλειάδη και στο Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.Κ. Πα-

ναγιώτη Τσαγκρώνη. 

Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις  για την καλύ-

τερη 5αδα του τουρνουά.

Point Guard: Κωνσταντίνος Βλάσιος (Εθνική Παμπαί-

δων)

Shooting Guard: Αλέξανδρος Σακελλαρίου (ΑΣΕ

Δούκα)

Small Forward: Χρήστος Αλεξάνδρου (Α.Ε.Ο. Πρω-

τέας Βούλας)

Power Forward:  Άρης Τσουρογιάννης (ΑΣΕ Δούκα)

Center: Μανώλης Χατζηδάκης (Εθνική Παίδων)

Τέλος τις βραβεύσεις ολοκλήρωσε ο Γενικός Γραμμα-

τέας της ΕΣΚΑΝΑ Γιώργος Νικολάκης, ο οποίος βρά-

βευσε τον πολυτιμότερο παίκτη του τουρνουά, Αλέ-

ξανδρο Σακελλαρίου, αθλητή του ΑΣΕ Δούκα.

Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας - Εθνική Παίδων 43-70

Διαιτητές: Γαρίνη - Αντωνιάδης

Δεκάλεπτα: 9-17, 23-31, 31-51, 43-70

Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας (Χρυσαλάς): Τσακναρίδης

17(1), Μιχαήλ 7(1), Αλεξάνδρου 5, Νικολάκης 5, Πρω-

τόπαππας 3(1), Χρηστίδης 2, Καματερός 2, Μωραίτης

2, Κούρος, Μπέλσης, Χούπης, Κλουκίνας

Εθνική Παίδων (Μανουσέλης- Τούφας - Βλασόπου-

λος): Χατζηδάκης 13(1), Πατσαντζόπουλος 10, Κον-

τούδης 8, Προίσκος 7, Βουλγαρόπουλος 6,

Χατζηβέρογλου 5(1), Ρουμελιώτης 5(1), Μπαζίνας 4,

Τσιρογιάννης 4, Σανδραμάνης 3(1), Αλτίνης 3(1), Αρνο-

κούρος 2, Κουτοξίδης, Σακελλαρίου, Ρογκαβόπουλος

Εθνική Παμπαίδων - ΑΣΕ Δούκα

57-65

Διαιτητές: Γαρίνη - Αντωνιάδης

Δεκάλεπτα: 15-9, 31-26, 45-54,

57-65

Εθνική Παμπαίδων (Αστεριάδης):

Σιδηροηλίας 11, Βλάσιος 10(1),

Λακατσάς 7, Κωστίκας 6, Σωτηρίου

6, Πετρόπουλος 5(1), Μιχαήλ 4,

Ζευγαράς 4, Πεταλάς 4, Κλωνά-

ρας, Μπαλαμώτης, Κρασάκης

ΑΣΕ Δούκα (Μπακογιώργος -

Σουλιώτης): Τσουρογιάννης Α.

28(2), Ρογκαβόπουλος 12, Σα-

κελλαρίου 7 (1), Περίδης 5, Βερτζάγιας 4(1), Μπότσι

4, Κιόρρι 3, Τσακίρης 2, Ορφανόπουλος, Τσικόπου-

λος, Τσουρογιάννης Δ., Μαυρίδης

Βαθμολογία

1. ΑΣΕ Δούκα 6β. (3-0) 216—163  

2. Εθνική Παίδων 5β. (2-1) 204-158

3. Εθνική Παμπαίδων 4β  (1-2) 184-206

4. Πρωτέας Βούλας 3β. (0-3) 156-216

Καλές επιδόσεις του “Κέκροπα” 

στους διασυλλογικούς των Χριστουγέννων

Τουρνουά Χριστουγέννων στον Πρωτέα Βούλας
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Πρεμιέρα με το δεξί στο νέο έτος έκα-

ναν οι γυναίκες της ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ,

καθώς επικράτησαν με 3-2 σετ του

Ηλυσιακού αφιερώνοντας την νίκη

πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυ-

πέλλου στον προπονητή τους, Χρήστο

Παπαθανασίου που έφυγε αιφνίδια

από τη ζωή στις 19 Δεκεμβρίου.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης

κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην

μνήμη του, ενώ το κλίμα στο γεμάτο

από κόσμο κλειστό της Βούλας ήταν

βαρύ από την έναρξη του παιχνιδιού. 

Η ομάδα της “Θέτις” μπήκε δυνατά στο

παιχνίδι, πήρε τα δύο πρώτα σετ με

25-19 και 25-17, όμως η συνέχεια δεν

ήταν ανάλογη, καθώς ο Ηλυσιακός

ανέκαμψε, έκανε την ανατροπή πήρε

τα δύο επόμενα με 25-18, 25-17 και

έστειλε το ματς στο ταϊ μπρέϊκ.

Στο πέμπτο σετ η “Θέτις” αν και βρέ-

θηκε με το ένα πόδι εκτός πρόκρισης,

αφού έμεινε πίσω με 10-13, βρήκε την

δύναμη και κατέκτησε το σετ με 17-15,

παίρνοντας έτσι τη νίκη και την πρό-

κριση στην 4η αγωνιστική της

Β΄Φάσης.

Διαιτητές: Χαμπίλου - Πικραμένος

Α.Σ.ΠΕ. Θέτις Βούλας (Σωτηρόπου-

λος): Μελετιάδη, Καράμπαλη (Λ),

Φραγκιαδάκη, Κερασιώτη (Λ), Τουρ-

νάκη, Ζήση Π., Χριστοδούλου, Αλεξαν-

δροπούλου, Φωτεινού, Αναγνώστου,

Λεωνίδου, Πασπαράκη

Ηλυσιακός ΑΟ (Λιώσης): Σωτηρίου,

Λιαρούτσου, Τσέλιου, Θύμο (Λ), Τσιγα-

ρίδα, Μπέμπη, Κωνσταντίνου, Πα-

σχάλη (Λ), Χαμπηλομάτη, Χανδρή,

Δασκαλοπούλου, Ράγκου, Χαρίση, Βα-

καλοπούλου

Πρεμιέρα με το δεξί οι γυναίκες στην ΑΣΠΕ Θέτις

Δύο χάλκινα στα αλπικά

αγωνίσματα στον διεθνή

αγώνα στο Μπάνσκο 

για την Σοφία Ράλλη

Η Σοφία Ράλλη κατέκτησε την 3η θέση και στα δύο αγωνί-

σματα της τεχνικής κατάβασης του διεθνή αγώνα Αλπικών

Αγωνισμάτων που έγινε στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. 

Ο συνολικός χρόνος της ήταν 1:38.35 και 97,20 βαθμούς

FIS (+3.36 δεύτερα από την πρώτη νικήτρια), ενώ στην 4η

θέση τερμάτισε η Μαρία Σαμαρινού με επίσης μικρή δια-

φορά (+4,35). 

Στους άνδρες ο Γιάννης Πρώιος ήταν και πάλι ο καλύτερος

Ελληνας αφού κατετάγη 12ος με συνολικό χρόνο 1:31,08

και 52,28 βαθμούς FIS (+4,68 δεύτερα. από τον πρώτο νι-

κητή).

• Ύστερα από απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΧΑ

η τελική ημερομηνία των κριτηρίων πρόκρισης για το Παγ-

κόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων Αλπικών Αγωνι-

σμάτων Σότσι 2016, ορίσθηκε για τη Δευτέρα 8

Φεβρουαρίου 2016, προκειμένου να προετοιμαστούν απρό-

σκοπτα το πινάκιο της ΓΓΑ και να εκδοθούν οι VISΑS των

μελών της αποστολής.

Προβληθείτε στις σελίδες μας με μία συνδρομή 
Eπικοινωνήστε μαζί μας στα 210 6030.655, 210 8959.004, 6937 153052

press@ebdomi.com ― Διαβάστε μας στο www.ebdomi.com

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Πέμ-

πτη (7/1) και πολύ μεγάλη συμμετοχή

το τριήμερο  XMAS Basketball Camp

του Πρωτέα Βούλας. Την τελευταία

ημέρα το Camp επισκέφθηκε ο διεθνής

καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού

Βλάντο Γιάνκοβιτς.

Το ασκησιολόγιο του προπονητικού τιμ

του Camp με επικεφαλής τον Μάνο

Μανουσέλη (Σοφία Αλεξοπούλου,

Γιώργος Κολοτούρος, Νίκος Κλαδάς,

Κώστας Κουρκουλάκος, Βασίλης Χρυ-

σαλάς), ήταν εξαντλητικό, όμως τα

παιδιά ήταν έτοιμα και σήμερα να δώ-

σουν τον καλύτερο εαυτό τους στην

προπόνηση.

Στα μισά της τελευταίας διαδρομής οι

συμμετέχοντες στο Camp είχαν την

ευκαιρία να κάνουν ένα ευχάριστο διά-

λειμμα με την επίσκεψη του Βλάντο

Γιάνκοβιτς. Ο διεθνής φόργουορντ μί-

λησε στα παιδιά και δέχθηκε πολλές

ερωτήσεις, ενώ στη συνέχεια υπέ-

γραψε αυτόγραφα σε όλους και φωτο-

γραφήθηκε μαζί τους.

Βλάντο Γιάνκοβιτς: «Να δουλεύετε

και να ακούτε τους προπονητές σας

και εδώ έχετε καλούς προπονητές

που γνωρίζουν το μπάσκετ. Σε αυτό

που έχετε επιλέξει αν και είναι νωρίς

θέλει πολύ δουλειά, θέλει να έχετε

όνειρα όπως και οτιδήποτε κάνετε

στην ζωή χρειάζεται όνειρα».

Ολοκληρώθηκε το XMAS Basketball Camp του Πρωτέα




