
Θα μιλήσουμε με στοιχεία και μόνον. Πρόσφατα: 

10 Φεβρουαρίου, Ματέο Ρέντσι (Πρωθυπουργός Ιτα-

λίας), δήλωσή του στο ειδησεογραφικό Πρακτορείο

Bloomberg: «Η Ε.Ε. είναι σαν την ορχήστρα που παί-
ζει στον Τιτανικό» και ο νοών νοείτω. Είναι εκείνο που

έλεγαν οι αρχαίοι ημών... «των οικιών ημών εμπιπρα-
μένων, ημείς άδομεν»!
9 Φεβρουαρίου: Τόμσεν (ΔΝΤ) «Καμπανάκι» από τη

Λίμα του Περού χτύπησε ο επικεφαλής του ευρωπαϊ-

κού τομέα του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν προς τον Πρόεδρο

του Ευρωγκρούπ Ντάισελμπλουμ:

«Το ελληνικό χρέος ΔΕΝ είναι βιώ-
σιμο» και διευκρίνισε σαφώς ότι: «το
ΔΝΤ ΔΕΝ πρόκειται να συμμετάσχει
στη χρηματοδότηση του ελληνικού
προγράμματος, αν προηγουμένως η
Ευρώπη δεν προχωρήσει σε γενναία
ελάφρυνση του δημοσίου χρέους της
χώρας». Απ’ την άλλη πάλι δήλωσε

ότι όσες ελαφρύνσεις του χρέους κι

αν γίνουν δεν θα μπορέσουν και πάλι

να το καταστήσουν βιώσιμο, αν δεν γίνουν «μεταρ-
ρυθμίσεις» στο ασφαλιστικό σύστημα.  Δηλαδή μεί-

ωση συντάξεων και χρονοκαθυστέρηση απονομής

(πηγή: in.gr 12/2).

10/2 ΣΚΑΪ: Ερευνα Οργανισμού «διανεοσις»: Το 54%

των Ελλήνων πιστεύει ότι από την ένταξη της χώρας

μας στην Ε.Ε. ωφελήθηκε περισσότερο η Ευρώπη και

μόνο ένα 32%, περισσότερο η Ελλάδα»!

Η ίδια έρευνα διαπιστώνει σαφή αύξηση του αντι-ευ-

ρωπαϊσμού» (κατά την άποψή μας, αυτής της Ευρώ-

πης) απ’ τον Απρίλη του 2015 ως το Νοέμβρη, καθώς

και μείωση του «καταστροφικού έρωτα» προς το ευρώ

και ζωηρά σημάδια μεταστροφής σε μίσος!

Εκεί καταλήγουν ενίοτε οι καταστροφικοί αταίριαστοι

έρωτες!

Το παρήγορο είναι, ότι στην ίδια έρευνα διαπιστώνεται

πως το συντριπτικό 95% δηλώνουν υπερήφανοι που

είναι Έλληνες.

Μα το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα, που δείχνει ότι άρ-

χισε να χτυπά το ξυπνητήρι είναι η ομόφωνη ανακοί-

νωση που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου η Ενωση

Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ), η οποία τονίζει:
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Η ΩΡΑ της

ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

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

Oι Δήμοι υπεύθυνοι για
την καταπολέμηση
των κουνουπιών 

Σελίδα 17

Λύματα στο Τραμ Βούλας
Σελίδα 3

Λύματα στα

όμβρια της

Αναβύσσου!

Ελεγχο απαιτεί

ο δήμαρχος
Σελίδα 7

6ο Επικούρειο
Συμπόσιο στην

Παλλήνη
Σελίδα 3

Υπόγειο κάδοι
που ...μιλάνε 

στα 3Β

Η βία είναι το τελευταίο
επιχείρημα των 
αποτυχημένων

Ισαάκ Ασίμοφ

Σημαντική Επιστημονική
Ημερίδα για τον Αστέρα

Σελίδα 24

Σελίδα 7

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

με τον Παναγιώτη 

ΛΑΦΑΖΑΝΗ
“Η Κυβέρνηση αυτή δεν έχει
κανένα μέλλον!” Σελίδες 12-13
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν
συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας,
με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ.1

«Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη
Χώρα μας οδηγεί, πλέον, σε αδιέξοδο. Μετά από έξι
χρόνια παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, που ανέ-
δειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση και διασάλευ-
σης των αρχών του Κράτους Δικαίου και του Κράτους
Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημοκρατική έν-
νομη τάξη μας». Η Δικαιοσύνη αφυπνήσθη: Η δια-κριτική

Τρίτη εξουσία ξύπνησε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαν-

τικό: Εμείς προσπαθούμε σκουντώντας από το 2010, αλλά

...κάλλιο αργά, παρά ποτέ.

Στην ανακοίνωσή τους οι Δικαστές (δημοσιεύεται στη

σελ.11) επισημαίνουν μεταξύ άλλων: «Η συντριπτική

πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα

όρια της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής

διάσωσης της χώρας»

«Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων το-
μέων  της χώρας και ο προσανατολισμός μόνο στην κά-
λυψη δημοσιονομικών στόχων δεν αφήνει περιθώρια
ανάπτυξης.
Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει με
συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών (δικαίωμα
στην υγεία, στην παιδεία κλπ.), δεν θα επέλθει με τη θέ-
σπιση ενός ασφαλιστικού συστήματος εισπρακτικού
και μόνο χαρακτήρα, όπως αυτό που προωθείται, ούτε
με την υπερφορολόγηση των πολιτών», κι ακόμη: «αμ-
φισβητείται εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης
στη χώρα μας υπηρετεί τις γενικές αρχές του Κράτους
δικαίου».
Καταγγέλει και κατηγορεί τη νομοθετική εξουσία επιση-

μαίνοντας ότι «Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των θε-
σμών και με έξωθεν παρεμβάσεις υποβαθμίζει την
ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης» και καταλήγουν

οι Δικαστές τονίζοντας πως «Η Ελλάδα πρέπει να πάψει
να αποτελεί το “οικονομικό πειραματόζωο της Ευρώ-
πης”.
Αντε να δούμε πότε θα κάνουν μεταβολή και τα σώματα

δημόσιας τάξης, συντασσόμενα με τις φύτρες προέλευ-

σής τους: Την ελληνική κοινωνία, την αγροτιά, τους εργα-

ζόμενους, τους μη προνομιούχους. Δεν νομίζω οι αστυ-

νομικοί να προέρχονται από τάξεις εφοπλιστών,

εργοστασιαρχών, τραπεζιτών και μεγαλοκτημόνων. Αυτοί

τα παιδιά τους τα κατευθύνουν αλλού.

Είχαν γραφτεί αυτές οι γραμμές, όταν περιήλθε εις γνώση

μου ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. όπου μεταξύ άλλων τονί-

ζεται, επ’ ευκαιρία των αντιδράσεων στην Κω για το Χοτ

Σποτ: «Καταγγέλλουμε την προχειρότητα με την οποία
διατάσσεται η μετακίνηση διμοιριών για την επιβολή
μιας κυβερνητικής απόφασης, παραβιάζοντας κατάφορα
όχι μόνο τους υπηρεσιακούς κανονισμούς αλλά και τις
αρχές της δημοκρατίας μας. Αντί δημοκρατικού διαλό-
γου χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά η Ελληνική
Αστυνομία ως κατασταλτική δύναμη χάριν των αδιεξό-
δων και των σκοπιμοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής
στη χώρα μας».
Και καταλήγουν οι αστυνομικοί: «ο ρόλος της αστυνομίας
δεν είναι να αντιπαρατίθεται με την κοινωνία ούτε με κα-
νέναν διαμαρτυρόμενο συμπολίτη μας».

Ιδού λοιπόν και ένας βασικός βραχίονας της εκτελεστικής

εξουσίας αφυπνίζεται και αντιδρά. 

Το “βουλευτικόν” - η νομοθετική εξουσία - πότε θα ξυπνή-

σει, για να πετάξει ένα ποτήρι παγωμένο νερό στα μούτρα

των κυβερνήσεων; Οταν η αποζημίωσή τους πάει στα

...δυο χιλιάρικα ή όταν δεν θα μπορούν να πάνε στο σπίτι

τους και να πατήσουν στο χωριό τους!...

Αλλά είπαμε, σήμερα θα μιλήσουμε μόνο με στοιχεία:

Κι άλλη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου

DAVOS1 21/1/2014 (πρν δύο χρόνια): «Οι 85 πλουσιότεροι

άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν τον μισό παγκόσμιο

πλούτο». Δηλαδή 85 = 3,5 δις (δυστυχισμένοι) άνθρωποι:

μουσουλμάνοι, χριστιανοί, βουδιστές, ινδουιστές...

Δύο χρόνια μετά – 21/1/16 – 23 εξ’ αυτών εξωβελίσθηκαν,

...οι δυστυχείς. Φέτος μόνον (!) 62 πλουσιότεροι έχουν

όσα 3,5 δις «ανθρώπινα πλάσματα!!!

62 στο ένα τάσι της ζυγαριάς και στο άλλο 3,5 δισεκατομ-

μύρια άνθρωποι, και η ζυγαριά... ισορροπεί!

62 άνθρωποι έχουν τόσο μυαλό, όσο 3,5 δις άνθρωποι 

62 άνθωποι εργάζονται τόσο αποδοτικά όσο 3,5 δις 

62 «υπερ»- άνθρωποι είναι «ικανότεροι» κατά τον αυτόν

λόγον όσο 3,5 δις «υπ»»άνθρωποι! Θαυμάστε τους!

Βέβαια «μακάριοι οι πτωχοί, μακάριοι και οι πεινώντες, ότι

χορτασθήσονται»... στον άλλο κόσμο.

Αυτοί οι... «δύστυχοι» 62 έχουν φέρει αυτόν τον «άλλο

κόσμο» του παραδείσου ΕΔΩ. Βολικά τα παραμύθια για

όλους. Και για τους ελπίζοντες 3.500.000.000 και για τους

62 που πιστεύουν πως είναι «κάλλιο όλα και στο χέρι,
παρά ...πιλάφια και καρτέρει»
Είναι ο ιμπεριαλιστικός παγκοσμιοποιημένος καπιταλι-

σμός stupied2.

――――――――
1. ΜΚΟ Οxfam

2. Stupied = ηλίθιος, βλάκας

Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα
του ORIA Σελ. 6

Hμερίδα για συστήματα ποιότητας
σε επιχειρήσεις Σελ. 7

Οι Δήμοι της Αττικής θα σηκώσουν
το βάρος της φιλοξενίας των προ-
σφύγων  Σελ. 7

“Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των
αρχαίων Ελλήνων” Σελ. 8

Στο Βυζαντινό Ιππόδρομο - Από-
κριες γιάννης κορναράκης Σελ. 8

“Η δυστυχία μας τα κέρδη τους” Σελ. 9

Θεέ μου, κάνε με τηλεόραση Ηλέκτρα

Βενετσάνου Σελ. 10

“Είμαστε ότι τρώμε”  Φαίδρα Φραγκομα-

νώλη-Κοκκόλα Σελ. 11

Η Ενωση Δικαστών & Εισαγγελέων
καταγγέλει Σελ. 11

Αποζημιώσεις των Δήμων για ζη-
μιές από λακούβες Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη

Η ΩΡΑ της

ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Ειδική Συνεδρίαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  

Την Πέμπτη 3-3-2016 και ώρα 15:30 το Περιφερειακό Συμ-

βούλιο Αττικής πρόκειται να πραγματοποιήσει ειδική συ-

νεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3852/2010, με

θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής

έτους 2015 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερει-

ακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και

Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΚΑΛΕΣΜΑ στην  9η 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

της ΡΙ.ΚΙ.Π.   Β.Β.Β.

Η  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Β.Β.Β. , θα πραγ-

ματοποιήσει την 9η ανοιχτή γενική συνέλευση, την  ΚΥ-

ΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 11:00 πμ, στην αίθουσα

της Πνευματικής Εστίας Βούλας   (οδός Ζεφύρου 2, Πάρκο

Εθνικής Αντίστασης, ΒΟΥΛΑ).

Οι Αστυνομικοί αντιμέτωποι με τη φύτρα τους. Την τα-
ξική τους προέλευση.
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Κλίμα πνευματικής απόλαυσης στο 6o Πα-

νελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσο-

φίας στο Δήμο Παλλήνης με θέμα: «Η
ανθρωπιστική φιλοσοφία του Επίκουρου ως
πρόταση ευζωίας»

“Δεν υπάρχει ευχάριστος βίος χωρίς αρετή,
φρόνηση και δικαιοσύνη” ήταν το ανθρωπι-

στικό και ψυχοθεραπευτικό μήνυμα του φι-

λοσόφου Επίκουρου, που καταγόταν από

τον αρχαίο Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού, που

αποτελεί τμήμα του σημερινού Δήμου Παλ-

λήνης.

Στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης αξιών, η

φιλοσοφική, διαφωτιστική και ανθρωπιστική

σκέψη του Επίκουρου αναδείχθηκε μέσα σε

κλίμα αυξημένου ενδιαφέροντος από το

κοινό που γέμισε το Πολιτιστικό Κέντρο

Δ.Ε. Γέρακα, το Σαββατοκύριακο 6-7 Φε-

βρουαρίου, για 6η συνεχή χρονιά, στο Πα-

νελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας

Φιλοσοφίας, που διοργάνωσαν ο Δήμος

Παλλήνης και οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσο-

φίας «Κήπος Αθηνών» και «Κήπος Θεσσα-

λονίκης».

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε σε κλίμα

φιλίας και πνευματικής απόλαυσης, που

βίωσαν αρκετές εκατοντάδες σύνεδροι από

όλη την Ελλάδα, περισσότεροι από κάθε

άλλη φορά.

Την έναρξη των εργασιών του Συμποσίου

κήρυξε ο Δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος

Ζούτσος, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε

όταν αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση έκ-

δοσης βιβλίου με ομιλίες που ακούστηκαν

στα έξι Συμπόσια Επικούρειας Φιλοσοφίας,

ενώ υπενθύμισε ότι αναμένει τις προτάσεις

των μελών των Κήπων του Επίκουρου για

την ενίσχυση του «Πάρκου του Επίκουρου»

στην περιοχή του Γαργηττού, Δ.Ε. Γέρακα.

Η δεύτερη ημέρα του Συμποσίου 7 Φε-

βρουαρίου, συνέπεσε με την ημερομηνία

γέννησης του φιλοσόφου Επίκουρου, που

γεννήθηκε την 7η του Γαμηλιώνος 341 π.Χ. 

«Βλέπουμε μετά από τους αιώνες, πως ο
Επίκουρος επηρέασε με τη σκέψη του δημι-
ουργώντας νέα σχολή σκέψης και φιλοσο-
φίας τα πράγματα τα οποία σε μια
ταραγμένη εποχή όπως αυτή που ζούμε σή-
μερα, παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, θα
έλεγα ότι αποκτά μία άλλη διάσταση η φι-
λοσοφία και η σκέψη του Επίκουρου”, είπε

στην εναρκτήρια ομιλία του ο δήμαρχος Θ.

Ζούτσος. 

Στο εφετινό Συμπόσιο παρουσιάστηκαν

εξαιρετικές ομιλίες και επιτοίχιες ανακοινώ-

σεις φιλοσοφίας από μέλη των Κήπων και

προσκαλεσμένων πανεπιστημιακών, όπως

των καθηγητών Θεοδόση Τάσσιου και

Ευάγγελου Πρωτοπαπαδάκη.

Ανάμεσα στις ομιλίες ξεχώρισαν οι προτά-

σεις της Επικούρειας φιλοσοφίας για την

κοινή ωφέλεια, την συμφωνημένη δικαιο-

σύνη και την χαρά της ζωής, που βιώνεται

με ελεύθερη σκέψη, φρόνηση, αρετή και

φιλία.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσίαση από τον

Νορβηγό καθηγητή Έσπεν Χάουγκ, για

πρώτη φορά παγκοσμίως σε φιλοσοφικό

συνέδριο, μιας νέας θεωρίας Ενοποίησης

της Φυσικής, που βασίζεται στην ατομική

θεωρία, σε πειραματικά δεδομένα και σε

εκτενή μαθηματική ανάλυσή τους.

Επιπλέον, αναδείχθηκε με συγκινητικό

τρόπο η αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική

δράση της φυσιοκρατικής Επικούρειας φι-

λοσοφίας, μέσα από βιωματικά παραδείγ-

ματα αντιμετώπισης της ανεργίας, της

μετανάστευσης, μιας βαριάς αρρώστιας και

του θανάτου.

Συναισθηματική ανάταση στους συνέδρους

προκάλεσε και το πρωτοποριακό καλλιτε-

χνικό μέρος του Συμποσίου,  όπου ξεχώρισε

η παρουσίαση των μελοποιημένων ποιημά-

των του επικούρειου ποιητή Κ.Π. Καβάφη

από τον συνθέτη Αθανάσιο Σίμογλου, τα

οποία ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο η υψί-

φωνος Μαρία Μητσοπούλου.

Οι διοργανωτές του Συμποσίου, ο Δήμος

Παλλήνης και οι Φίλοι της Επικούρειας Φι-

λοσοφίας “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσ-

σαλονίκης”, ανέδειξαν για άλλη μια χρονιά

το ανθρωπιστικό και ψυχοθεραπευτικό μή-

νυμα του Επίκουρου, που εκφράζει με τον

απλούστερο, αλλά και αρτιότερο τρόπο την

διαχρονική θεωρητική και πρακτική μέθοδο

προσέγγισης μιας ευδαιμονικής ζωής, ατο-

μικά και συνεργατικά, ακόμη και σε δύσκο-

λους καιρούς.

Μπορείτε να δείτε βίντεο από την έναρξη

του συμποσίου, στο

https://www.youtube.com/watch?v=DtWc616

Rx1M 

6ο Πανελλήνιο  Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Βρώμικα νερά, χαρτιά

τουαλέτας και δυσοσμία

απίστευτη επικρατεί στο

τέρμα του Τραμ στη

Βούλα και ιδιαίτερα έξω

από το σπιτάκι που προ-

φανώς εργάζονται οι ερ-

γαζόμενοι της

ΤΡΕΝΟΣΕ.

Καταγγελίες δεχθήκαμε

από περιοίκους και το

επισκεφθήκαμε. Δεν πι-

στεύαμε αυτό που αντι-

κρίσαμε!

Η δυσοσμία απίστευτη

και η “φαιοκαφέ” ουσία

απλωμένη στα πλακάκια.

Δεν έχει γίνει σύνδεση

με τον κεντρικό αγωγό;

Δεν έχει γίνει σωστή

σύνδεση και υπερχειλί-

ζει; Το φρεάτιο που βρί-

σκεται εκεί είναι

ελαφρώς σηκωμένο!

Ενα είναι σίγουρο· ότι

είναι η χειρότερη εικόνα

για το καλύτερο κομμάτι

της Βούλας! Οτι οι περί-

οικοι δεν τολμούν να

ανοίξουν παράθυρο και

οι περιαστικοί κλείνουν

στόμα και μύτη!

Δεν είναι χθεσινό, είναι

πολλές οι ημέρες που

βρίσκονται σε κοινή θέα.

Αλήθεια η ΤΡΕΝΟΣΕ

γιατί δεν παρεμβαίνει.

Είναι εικόνα σταθμού

αυτή;

Ο Δήμος 3Β θα πρέπει

να επιληφθεί άμεσα.

Η Περιφέρεια ...περιμέ-

νει αίτηση!!!

Ανοιχτός οχετός στο Τραμ Βούλας

Η υψίφωνος Μαρία Μητσοπούλου
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«Ένας Άλλος Κόσμος»
στο κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου

Ξενάγηση στα έργα 
Πικάσο και Κοκτώ

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει ξενάγηση στα έργα

δύο μεγάλων καλλιτεχνών, Πικάσο και Κοκτώ, η οποία θα

πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου  στο ίδρυμα Θεο-

χαράκη. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο 30 άτομα. Ηδη

εχει κλείσει το πρώτο γκρούπ για τις 21/2.

Το κόστος του εισιτηρίου για το γκρούπ είναι 4 ευρώ

Η ξενάγηση θα γίνει  από τον ιστορικό Μάκη Σταύρου.

Δηλώσεις στσον  Γιώργο Σούλτο 6906468807.

Το ραντεβού θα είναι 11 το πρωί στην έξοδο του μετρό

στην Πλατεία Συντάγματος.

Για την καλλίτερη προετοιμασία των δύο ξεναγήσεων θα γίνει

συζήτηση με τον Μάκη Σταύρου την  Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

7.30μμ στα γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, Βασ. Παύλου

88,   στην Κεντρική Πλατεία της Βούλας

Εκδηλώσεις στο Τέχνης & Πολιτισμού

Το Σωματείο ΤΕΧΝΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οργανώνει  4 εξαιρετικές εκδηλώ-

σεις στα γραφεία του (Σ.Βέμπο 19 - Ανω Γλυφάδα) και ώρα 8 μ.μ.

2) στις 13/2 (11.00 - 21.00 ) και στις 14/2 ( 11.00 - 17.00 ) Εκθεση - ΒΑΖΑΑR

χειροτεχνών και ζωγράφων αφιερωμένο στην αγάπη και στον  έρωτα!!

3) στις 15/2 εκδήλωση με θέμα "η μαγειρική σε εποχές λιτότητας" . Την

εισήγηση θα κάνει η chef Μάρθα Μαργαρώνη η οποία και θα προσφέρει

σε κάθε καλεσμένο 3 σύγχρονες συνταγές μαγειρικής.

4) "Η ΑΞΙΑ της προσωπικής ανάπτυξης και ο Πολιτισμένος Ανθρωπος”
θα είναι το θέμα που θα ανπαπτύξει η ψυχολόγος  - ψυχοθεραπεύτρια

Μαίρη Καρακασίδη την Τετάρτη 24/2! 

Πληρoφορίες: 215.555.0688 // 6981087117 // 6977691471

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρ-

κοπούλου «Άρτεμις» εξασφάλισε

την πολυαναμενόμενη δεύτερη και

εμπορικά επίσης σαρωτική, σκηνο-

θετική προσπάθεια του Χριστόφο-

ρου Παπακαλιάτη, «Ένας Άλλος
Κόσμος», μετά την μεγάλη ει-

σπρακτική επιτυχία του «Αν», με

προβολές από την Πέμπτη 11, έως

και την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

2016, με ένα αξιόλογο «καστ» Ελ-

λήνων και ξένων ηθοποιών, μεταξύ

των οποίων ο βραβευμένος με

Όσκαρ J. K. Simmons και ο πρό-

σφατα εκλιπόντας Μηνάς Χατζη-

σάββας.

"ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ"

Προβολές: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ. 

Σενάριο - Σκηνοθεσία: Χριστόφορος

Παπακαλίατης

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Χριστό-

φορος Παπακαλίατης, J. K. Simmons,

Andrea Osvárt, Μαρία Καβογιάννη,

Μηνάς Χατζησάββας, Tawfeek

Barhom, Νίκη Βακάλη.

Πρόκειται για μια ερωτική τριλογία με

κοινό φινάλε, η οποία ξεδιπλώνεται
στην Ελλάδα του σήμερα. Τρεις ιστο-
ρίες που ενώνουν Έλληνες και ξένους
πολίτες. Τρεις ιστορίες που φέρνουν
κοντά δύο διαφορετικούς κόσμους, σε
μια Ελλάδα που αλλάζει. Διαφορετι-
κές οπτικές, από διαφορετικές γενιές,
πάνω σε θέματα όπως το μεταναστευ-
τικό, το εργασιακό αλλά και τη δεύ-
τερη ευκαιρία που οι ήρωες επιζητούν,
με όχημα τον έρωτα. Τρεις γενιές Ελ-
λήνων που πολεμούν να αντέξουν μια
σκληρή πραγματικότητα και ξεφεύ-
γουν μέσα από έναν δυνατό έρωτα.
Τρεις γενιές ξένων πολιτών που βρί-
σκονται στη χώρα μας και ερωτεύον-
ται Έλληνες στη δυσκολότερη
περίοδο. Κάθε ιστορία έχει τον τίτλο
της. Κάθε ιστορία έχει τη δική της
ματιά, το δικό της δίλλημα και τη δική
της ανατροπή, έως ότου ενωθούν σε
μια ενιαία πλοκή. Μύθοι και πραγματι-
κότητα χτίζονται και γκρεμίζονται
πότε γλυκά, πότε βίαια. «Ένας άλλος
κόσμος». Μία σύγχρονη ερωτική τρι-
λογία σε μία Ελλάδα που αλλάζει.

Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή

του ενός, μόνο με 7 ευρώ!

Ο Σύνδεσμος 

Οικιστών 

Αλυκού Αμπελώνα 

κόβει βασιλόπιτα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-

λόγου Οικιστών Αλυκού Αμπε-

λώνα, προσκαλεί στην κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Κυ-

ριακή  14 Φεβρουαρίου 2016 στις

11 το πρωί, στο Πολιτιστικό  Κέν-

τρο, επί της οδού Λ. Αγ. Μαρί-

νας.

Διήμερη Εκδρομή
Σπάρτη Μονεμβάσια

Σπήλαια Δυρού- Γύθειο

Ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

οργανώνει διήμερη εκδρομή στη

Σπάρτη Μονεμβάσια - Σπήλαια

Δυρού- Γύθειο, το διήμερο 9 και 10

Απριλίου.

Αναχώρηση από Βάρη Σάββατο 9

Απριλίου στις 7π.μ. με ενδιάμεσες

στάσεις. Αφιξη στη Μονεμβασιά, στη

συνέχεια Σπάρτη όπου και η διανυ-

κτέρευση στο ξενοδοχείο “Μενε-

λάϊον”.

Κυριακή 10/4, επίσκεψη μουσείου

ελιάς και στη συνέχεια Σπήλαια

Δυρού και μετά Γύθειο. 

Πληροφορίες για εγγραφές

Χρήστος Ριφιώτης 6944308718

Αεί Ταξιδεύειν 210 8975.304

«Κλυταιμνήστρα και Δυσδαιμόνα»

Η ΤΕΧΝΗ ART PATMOS παρουσιάζει δύο παράλληλες πα-

ραστάσεις στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Δυο

διαμετρικά αντίθετες γυναίκες, η Κλυταιμνήστρα και η Δυσ-

δαιμόνα, η πρώτη γεμάτη μίσος και αγανάκτηση και η δεύ-

τερη μέσω της τρυφερότητας και της αγάπης, μεταφέρουν

η κάθε μία με τη δική της ματιά τα πανανθρώπινα μηνύματα

του Σεβασμού, της Ελευθερίας και της Ειρήνης. Οι δύο μο-

νόλογοι της Christine Brόckner, «Είσαι Ευτυχισμένος Τώρα,

Νεκρέ Αγαμέμνων;» και «Εάν Είχες Μιλήσει Δυσδαιμόνα!»,

ανεβαίνουν τον Μάρτιο στο Δώμα, σε σκηνοθεσία Barbara

Hoffmann και Till Sterzenbach, με την ηθοποιό Ευαγγελία

Βαλσαμά.

«Είσαι Ευτυχισμένος Τώρα, Νεκρέ Αγαμέμνων;»
Ο μονόλογος - κατηγορητήριο της Κλυταιμνήστρας μπροστά

στο νεκροκρέβατο του συζύγου της και βασιλιά των Μυκηνών,

αφού τον έχει δολοφονήσει με τα ίδια της τα χέρια. Η δολο-

φονία του Αγαμέμνονα είναι για εκείνη μια πράξη λύτρωσης

και απελευθέρωσης. Μετά από μια ζωή πλάι σε έναν άντρα πο-

λεμοχαρή και σκληρό, τυφλό μπροστά στις απολαύσεις της

φύσης και της ειρηνικής ζωής, η Κλυταιμνήστρα παίρνει την

εκδικησή της αλλά συνειδητοποιεί ότι καθόλου δεν μειώνεται

η πικρία και οργή της, παρότι εκείνος δεν υπάρχει πια.

«Εάν Είχες Μιλήσει Δυσδαιμόνα!»
Η  Christine Bruckner επινοεί μία εντελώς διαφορετική κατά-

ληξη για το Σαιξπηρικό δράμα «Οθέλλος». Σε αυτή την εκδοχή,

η Δυσδαιμόνα, λίγο πριν τη σκηνή του στραγγαλισμού της από

τον Οθέλλο, του ζητά λίγα τελευταία λεπτά ζωής. Μέσα σε

αυτή τη μικρή πίστωση χρόνου, πολεμά για την επιβίωσή της

με όλα τα μέσα που διαθέτει. Ξεδιπλώνει τις πτυχές της γυ-

ναικείας της φύσης, και μέσα από έναν συνειρμό σκέψεων,

βοηθά τον Οθέλλο να αντιληφθεί τη σκευωρία που τον ώθησε

στην απόφαση να σκοτώσει την αγαπημένη του. Η δύναμη της

αλήθειας θριαμβεύει και η λύση δίνεται μέσα από την απόλυτη

ερωτική ένωση του ζευγαριού.

Οι δύο παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα το Σάββατο 19 Μαρ-

τίου, ενώ θα παίζονται έως την Κυριακή 3 Απριλίου για πε-

ριορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Θέατρο Νέου Κόσμου: Αντισθένους 7 & Θαρύπου, 

117 43 Αθήνα, T: 210 9212900

Tζωρτζίνα Καλέργη

Βασιλόπιτα με τον Αττικό Ομιλο Γλυφάδας
Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας προσκαλεί την Πέμπτη

18 Φεβρουαρίου 2016 στην εκδήλωση  για το κόψιμο της βασιλόπιτας.

Θα ακολουθήσει δεξίωση και μουσικό πρόγραμμα απο την χορωδία

του Δήμου Νέου Ηρακλείου με διευθυντή χορωδίας το Νίκο Φυλακτό. 

Ξεχωριστό πρόγραμμα με τραγούδια για χορό από μουσικό σύνολο

της χορωδίας και πλούσιο μενού με κρασί.

Η εκδήλωση γίνεται στο Ξενοδοχείο “OASIS” Λεωφ. Ποσειδώνος 27,

Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941555). Η συμμετοχή είναι 13 € ανα άτομο.
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Ποιητική βραδιά στη Βούλα

Η Δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης και οι εκδόσεις Σιδέρη

παρουσιάζουν την ανθολογία ποιημάτων του Τζων Κητς

σε μετάφραση Κώστα Λυκιαρδόπουλου, το Σάββατο 13

Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. στην Πνευματική Εστία Βούλας

(Ζεφύγου 2).

Θα μιλήσουν για το βιβλίο: ο ποιητής Μιχάλης Αβούρης,

η συγγραφέας Λένα Κορομηλά και η καθηγήτρια αγγγλι-

κών Ρούλα Σαρρή.

“Ο ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ”

Ένα από τα πιο κωμικά θεατρικά έργα του Ιάκωβου

Καμπανέλλη παρουσιάζεται στο Ελεύθερο Αυτοδια-

χειριζόμενο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ, Ρήγα Παλαμήδου 2,

Ψυρρή. Για λίγες μόνο παραστάσεις: 13,17,18 και

20/2, Ώρα έναρξης:  9:00 μ.μ.

Είσοδος : Ευλαβική

Έξοδος: Ό,τι προαιρείσθε

"...αλλά ας σκεφτούμε λίγο κι αυτόν τον τόπο, αυτό το λαό...!
μία ζωή αγωνιζόμαστε να τον προσεγγίσουμε, να μας προσεγ-
γίσει...!
για ποιούς γράφουμε ξοδεύοντας το αίμα της ψυχής μας...;

ΘΕΑΤΡΟ ΕΜΠΡΟΣ, Ρήγα Παλαμήδου 2, Ψυρρή

«Βραδιές Ανάγνωσης 
Παιδικού Βιβλίου»

Αφιέρωμα στη ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας και ο Σύλλογος

Πολυτέκνων Αν. Αττικής «Άγιοι Τερέντιος & Νεο-

νίλλη», συνεχίζουν τις «Βραδιές ανάγνωσης Παιδι-
κού Βιβλίου», για παιδιά από 7 ως 12 ετών και σας

προσκαλούν την Παρασκευή 13 και 26 Φεβρουαρίου

2016 και ώρα 6 μ.μ., στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του

Δήμου Μαρκοπούλου (Παπαβασιλείου 34), σε ένα

αφιέρωμα στην κορυφαία συγγραφέα της παιδικής

και νεανικής λογοτεχνίας Ζωρζ Σαρή.

Μικροί και μεγάλοι, θα έχουν τη δυνατότητα να «τα-

ξιδέψουν» μέσα από τις σελίδες των βιβλίων «Η Πο-

λυλογού» και «Το Γαϊτανάκι».

Μετά την αφήγηση, θα ακολουθήσει δραστηριότητα

χειροτεχνίας, με όλα τα παιδιά!

Είσοδος είναι ελεύθερη, για μικρούς και μεγάλους.

Η Γεωργία Σαριβαξεβάνη Καρακώστα, γνωστή ως Ζωρζ Σαρή (1925

– 2012), γεννήθηκε στην Αθήνα. Η μητέρα της ήταν Γαλλίδα από

τη Σενεγάλη και ο πατέρας της καταγόταν από το Αϊβαλί. 

“ΜΑΝΑ ΘΑ ΠΑΩ 

ΣΤΟ HOLLYWOOD”

O Εξωραϊστιακός Σύλλογος “Πανόραμα” Βούλας,

οργανώνει να μεταβούν στην παράσταση της Δή-

μητρας Παπαδοπούλου “Μάνα θα πάω στο Holly-
wood” στο θέατρο “Ιλίσσια”, το Σάββατο 20

Φεβρουαρίου. Αναχώρηση από πλατεία ΑΓ. ΝΕ-

ΚΤΑΡΙΟΥ στο Πανόραμα στις 4:30. 
Μια σύγχρονη κοινωνική καταγραφή, δοσμένη με τον κω-
μικοτραγικό τρόπο που μόνο η Δήμητρα Παπαδοπούλου
μπορεί να περιγράψει τόσο γλαφυρά, μας μεταφέρει
στην Αθήνα του σήμερα, όπου ο Έλληνας φοβάται ότι
μπορεί να αποτύχει σε ό,τι ονειρευτεί. Ακραίες συμπερι-
φορές και βίαια ξεσπάσματα κατακλύζουν την καθημερι-

νότητα μέσα στην απόγνωση μας.  

Σκηνοθεσία: Φ. Ευαγγελινός, Δ. Παπαδοπούλου

Ερμηνεύουν: Θ. Αλευράς, Κ. Μιχαήλ, Α. Κρόμπας, Ε. Ροδά. 

Τιμή συμμετοχής: 16 ευρώ (μεταφορά και εισιτήριο)

Δηλώσεις συμμετοχής: Κυριάκος Αμπατζόγλου

6937120050- 6938209798

“Ανώνυμοι Ρομαντικοί”

Η Κινηματογραφική Λέσχη Παλλήνης παρουσιάζει

την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 21:00

την προβολή της ταινίας “Aνώνυμοι Ρομαντικοί” Les

émotifs anonymes

Είσοδος-Εισφορά 3€

Γαλλο-Βελγική κομεντί του 2010 που διαρκεί 80 λεπτά.

Έξυπνη, κομψή και αναμφίβολα νόστιμη ερωτική φάρσα

γαλλικής κοπής, με άρωμα παλιάς χολιγουντιανής κο-

μεντί.  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, ΠΑΛΛΗΝΗ

Χορός με τους φορείς

του Κορωπίου

O Φορέας Συλλόγων Περιοχής Αλυκού Κορωπίου,

οικισμών ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΜΠΕΛΩΝΑ – ΑΓ. ΜΑ-

ΡΙΝΑΣ σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του. Η εκ-

δήλωση θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Μαρτίου

2016 στην Αίθουσα Δεξιώσεων  «Η ΡΟΥΜΕΛΗ» στο

4 χιλ Λ. Βάρης – Κορωπίου. Το πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει ζωντανή μουσική με ορχήστρα, τραγούδι,

πλούσιο μενού  με πολύ καλό και προσεγμένο φα-

γητό, απεριόριστο κρασί και αναψυκτικά.

Ώρα προσέλευσης 8.30 μμ.

Τιμή Πρόσκλησης κατά άτομο 20€

Και για τα παιδιά έως 12 ετών 7€

.

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ έως 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016              

ΤΗΛ : 6937617105  κος ΨΑΡΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΗΛ : 6976433876  κος  ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ : 6983475960  κος  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διήμερη εκδρομή

Λάρισα - Καρναβάλι Τυρνάβου

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρυάλη

Βούλας, οργανώνει διήμερη εκδρομή στη Λάρισα -

Καρναβάλι Τυρνάβου - Μπουράνι Καθαρής Δευτέ-

ρας, την Κυριακή 13 και Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Αναχώρηση από την οδό Σωκράτους (φούρνος Στερ-

γίου). Διαμονή στο ξενοδοχείο Imperial 5*.

Τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο 75 ευρώ, σε μονόκλινο

110 ευρώ, σε τρίκλινο 65 ευρώ.

Περιλαμβάνει μεταφορά, μία διανυκτέρευση, πρωινό

σε μπουφέ.

Κρατήσεις απαραιτήτως μέχρι 26 Φεβρουαρίου.

Πληροφορίες Δ. Ζησιμόπουλος 6974017018, Εφη

Γαβριλάκη 6937730962

“Μια ζαχαρένια συνταγή”
To Σάββατο 13.2 και ώρα 12:00, η Φωτεινή Κωνσταντο-

πούλου θα παρουσιάσει το παιδικό βιβλίο “Μια ζαχαρένια
συνταγή”, στο Βιβλιοπωλείο Πρόφη (Βασ. Κων/νου 128

Κορωπί).

Eικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Το βιβλίο στηρίζει την παγκόσμια εκστρατεία Back2School

της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η

οποία στηρίζει την πρόσβαση

στην εκπαίδευση των παιδιών-προσφύγων σε όλο τον

κόσμο. Eκδόσεις ΙΑΝΟΣ.

Κάνε γρήγορα, Άλφονς!
To Σάββατο 20.2 και ώρα 12:00 παρουσιάζεται το “Κάνε
γρήγορα, Άλφονς!” Gunilla Bergstrom

Εικονογράφηση: Gunilla Bergstrom,

«Ένα κλασικό έργο της παιδικής λογοτεχνίας!» Θα το πα-

ρουσιάσει η θεατρολόγος Αννα Παπαφίγκου με θεατρικό

παιχνίδι. Βιβλιοπωλείο Πρόφη (Βασ. Κων/νου 128 Κορωπί)

Χτίζω εμένα σωστά”

Την Κυριακή 21.2 και ώρα 11.00, η εκπαιδευτικός-διατρο-

φολόγος Ειρήνη Μαραζιώτη παρουσιάζει το “Χτίζω εμένα
σωστά”. Εκδόσεις Χριστάκης.

Η ηθοποιός Μαρία Ρήγα μαζί με τον ήρωα του βιβλίου θα

μάθουν στα παιδιά την αξία της σωστής διατροφής και θα

φτιάξουν τη διατροφική αλυσίδα. Θα διασκεδάσουν και θα

παίξουν!

Στο χώρο του Tennis Club (Όμιλος Αντισφαίρισης Κορω-

πίου) 1η πάροδος Νικολού, Κορωπί.

“Τραπεζούντα, το διαμάντι

της Ανατολής”
Την Κυριακή 21.02 και ώρα 4μ.μ. θα γίνει παρου-

σίαση του βιβλίου “Τραπεζούντα, το διαμάντι της
Ανατολής” του Θεόδωρου Δεύτου.
Εκδόσεις Ωκεανός.
«Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα, με με-
γάλες ανατροπές και μεγάλη συγκίνηση που προκαλείται από τις
ζωές των ηρώων που μέσα από τις οποίες, περνάει ολόκληρη η
ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού».

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Βούλα Διαμαντίδου, διευ-

θύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, ενώ απο-

σπάσματα θα διαβάσει η Γεωργία Παυλίδου, φοιτήτρια.

Tην εκδήλωση οργανώνουν ο Σύλλογος Ποντίων Δήμου

Κορωπίου “ο Εύξεινος Πόντος” και του Βιβλιοχαρτοπω-

λείου Πρόφη, στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Αγ. Μα-

ρίνας δήμου Κρωπίας, Λ. Αγ. Μαρίνας 109.

«Θεσμοί και Ανομία 
στα Ελληνικά Εικαστικά»

Η “Ανοιχτή Τέχνη”, καλεί σε συζήτηση με θέμα:

«Θεσμοί και Ανομία στα Ελληνικά Εικαστικά», το Σάβ-

βατο, 13 Φεβρουαρίου 2016 στις 19:00, στον χώρο

της, Φιλελλήνων και Ναυάρχου Νικοδήμου 2, Σύν-

ταγμα.
Τη συζήτηση διοργανώνει και συντονίζει ο καθηγητής στο

Πολυτεχνείο της Κρήτης Θανάσης Μουτσόπουλος και

μετέχουν οι: Μάνος Στεφανίδης, Αναπληρωτής Καθηγη-

τής της Ιστορίας της Τέχνης στο  ΕΚΠΑ, και Κωνσταντί-

νος Βασιλείου, Θεωρητικός Τέχνης, Δρ Σορβόνης.  

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.
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Εκδήλωση επιμνημόσυνης

δέησης για τα θύματα 

του ναυαγίου ORIA
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 

Τελετή επιμνημόσυνης δέησης για τα 4.100 θύματα –

αιχμάλωτους Ιταλούς στρατιώτες του νορβηγικού πλοίου

ORIA, θα πραγματοποιηθεί και φέτος, 72 χρόνια μετά τη

μεγάλη ναυτική τραγωδία, το πρωί (11π.μ.) της Κυριακής

14 Φεβρουαρίου 2016 στο 60ο χλμ. της παραλιακής λε-

ωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο σημείο που πριν δύο

χρόνια έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που στή-

θηκε για τα θύματα του ναυαγίου. 

Στην εκδήλωση μνήμης που διοργανώνουν από κοινού η

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι

Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και ο Σύνδεσμος Πνευματι-

κής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας «Χρυσή

Τομή», έχει κληθεί και θα παραβρεθεί ο Πρέσβης της Ιτα-

λίας στην Ελλάδα  Luigi Efisio Marras, ενώ στην τελετή

θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των

Καθολικών της Αθήνας π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος. 

Μετά το τέλος του τελετουργικού, θα ακολουθήσει κα-

τάθεση στεφάνων και σύντομοι χαιρετισμοί τόσο από

την πλευρά των διοργανωτών όσο και από την Ιταλική

πρεσβεία. 

Λίγα λόγια για το ναυάγιο

Το ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου ORIA έγινε το βράδυ

της 12ης Φεβρουαρίου 1944 κοντά στη νησίδα Πάτρο-

κλος που βρίσκεται στον Σαρωνικό κόλπο. Μετά τη συν-

θηκολόγηση της Ιταλίας στις 8-9-1943, οι Γερμανοί

κατείχαν τα Δωδεκάνησα. Η ιταλική φρουρά είχε παρα-

δοθεί και βρισκόταν σε καθεστώς αιχμαλωσίας. Τις απο-

γευματινές ώρες της 11ης Σεπτεμβρίου 1944, 4.115

ιταλοί στρατιώτες στοιβάχτηκαν στα αμπάρια του νορ-

βηγικού πλοίου ORIA που είχε επιταχθεί από τις γερμα-

νικές αρχές. 

Το ORIA αναχώρησε τις πρώτες βραδινές ώρες από τη

Ρόδο με άσχημο καιρό και κατεύθυνση τον Πειραιά. Κατά

τη διάρκεια της διαδρομής προσέκρουσε λόγω της κακο-

καιρίας στον βράχο Μεδίνα κοντά στη νησίδα Πάτρο-

κλος, πήρε κλίση και άρχισε να βυθίζεται. 

Η θάλασσα της περιοχής έγινε ο υγρός τάφος για χιλιά-

δες ιταλούς αιχμαλώτους που ήταν στοιβαγμένοι στα

αμπάρια του. 

O Όρμος της Αναβύσσου, προφα-

νώς δέχεται λύματα ασυνείδητων

συμπολιτών που τα ρίχνουν στο

δίκτυο ομβρίων.   Δεν είναι μονα-

δικό φαινόμενο στην Ανατολική

Αττική. Το έχουμε δει και στο Κο-

ρωπί και στην Παλλήνη και αλλού,

κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό

τους καλοκαιρινούς μήνες. Το

βλέπουμε όμως και στις παραλια-

κές πόλεις, δυστυχώς, ρυπαίνον-

τας έτσι τις ακτές, με κίνδυνο για

τους λουόμενους.

Το είδαμε και στο Δήμο 3Β, το

οποίο διαθέτει κεντρικό αποχετευ-

τικό σύστημα, αλλά τα φρεάτιά

του υπερχείλισαν κατ’ επανάληψιν

τους καλοκαιρινούς μήνες δημι-

ουργώντας τεράστιο πρόβλημα σε

μία ιδιαίτερα τουριστική περιοχή,

όπως άλλωστε και η Ανάβυσσος.

Την αμφισβήτηση απολήξεων

αγωγών στον κόλπο της Αναβύσ-

σου και της Παλαιάς Φώκαιας,

μέσω του αντιπλημμυρικού έργου

της Αναβύσσου, έχει διαπιστώσει

και η δημοτική αρχή, την οποία

απασχολεί ιδιαίτερα.

Τις τελευταίες δε ημέρες, στην

Ανάβυσσο και Παλ. Φώκαια έχει

προκληθεί αναστάτωση από δια-

μαρτυρίες κατοίκων για παράνο-

μες συνδέσεις αγωγών

αποχέτευσης με τον αγωγό των

ομβρίων υδάτων.

Ο Δήμος Σαρωνικού δια του δη-

μάρχου Γεωργίου Σωφρόνη, με

επιστολή του (1935/8/2/2016)

απαιτεί τον έλεγχο των αρμόδιων

αρχών·  της Ειδικής Υπηρεσίας

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

αλλά και της Υγειονομικής Υπη-

ρεσίας Περιφέρειας Αττικής. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, ζητά από

τις υπηρεσίες να πραγματοποι-

ήσουν έλεγχο στην οδό Μικράς

Ασίας και στο υπόλοιπο δίκτυο

στην περιοχή Βούρλων Αναβύσ-

σου, όπου και υλοποιείται το αντι-

πλημμυρικό έργο από την

Περιφέρεια Αττικής, ώστε να δια-

πιστωθεί η πατρότητα των απολή-

ξεων των αγωγών, αλλά και να

ελεγχθεί αν πρόκειται για αγωγό

ή αγωγούς λυμάτων παρακείμε-

νων οικιών.

Ιδιαιτέρως, θίγει ο Γ. Σωφρόνης

την πιθανότητα έκθεσης της δημό-

σιας υγείας, αλλά και του τερά-

στιου περιβαλλοντικού

εγκλήματος, το οποίο συντελείται

σε περίπτωση που επαληθευθούν

οι καταγγελίες.  

Συγκεκριμένα, αναφέρει «θα θέ-
λαμε να τονίσουμε ότι σε καμία
περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να
τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των κα-
τοίκων αλλά και των χιλιάδων
λουομένων που επισκέπτονται την
περιοχή κατά τους θερινούς
μήνες». 

Διαμαρτυρίες κατοίκων για λύματα

στα όμβρια της Αναβύσσου
Διερεύνηση απολήξεων αγωγών από τις αρμόδιες αρχές

στο αντιπλημμυρικό έργο ζητάει ο δήμαρχος Σαρωνικού

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Σύνδεσμος

Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, με τη βοή-

θεια των εθελοντικών ομάδων του Δήμου, πραγματοποίησαν αναδάσωση στη

βόρεια πλαγιά του λόφου Πευκωτό στα Πηγαδάκια Βούλας. 

Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι πολίτες βρέθηκαν στο Πευκωτό για να φυτέ-

ψουν 8000 δενδρύλλια, που προμηθεύτηκε ο Δήμος από τον ΣΠΑΥ,  προκειμένου

να αναδασωθεί η περιοχή που είχε καεί στην πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2010. 

Πρωταγωνιστές της δράσης ήταν οι μικροί μαθητές, οι οποίοι με τη βοήθεια της

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των εκπαιδευτικών συμμετείχαν μαζικά στη

δεντροφύτευση και ειδικά οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης οι οποίοι υιοθέτησαν

το δέντρο που φύτεψαν και έτσι αναλαμβάνουν πλέον να συμμετέχουν και στη

φροντίδα του.

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, χαρακτή-

ρισε τη συμμετοχή των μαθητών στην αναδάσωση το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα

της ημέρας.

σ.σ. Θα πρέπει να προσέξουν οι αρμόδιοι του Δήμου 3Β και να επιτηρήσουν την

περιοχή, γιατί ήδη δεχθήκαμε καταγγελίες ότι στην περιοχή που αναδασώθηκε

βόσκουν πρόβατα!!!

Aναδάσωση στο Πευκωτό
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«Συστήματα Ποιότητας

σε Επιχειρήσεις

Τροφίμων»

Ημερίδα με θέμα: «Συστήματα Ποιότητας σε Επι-

χειρήσεις Τροφίμων» διοργανώνεται από την

«Quality Award» υπό την αιγίδα του Δήμου Βάρης

Βούλας Bουλιαγμένης, στα πλαίσια ενημέρωσης

των επιχειρήσεων του Δήμου σχετικά με τις απαι-

τήσεις της νομοθεσίας, τα στάδια διαχείρισης των

τροφίμων, την υγιεινή, την ασφάλεια και την πι-

στοποίησή τους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24

Φεβρουαρίου στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο

«Ιωνία», Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, (παραπλεύρως

Δημαρχείου).

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μά-

θουν και να εκφράσουν τις απορίες τους σχετικά

με τα θέματα: εκμετάλλευση συστημάτων ποιότη-
τας για διαφήμιση στον καταναλωτή, πηγές επι-
μόλυνσης τροφίμων με παθογόνους
μικροοργανισμούς και ορθή καταπολέμηση αυτών
και την ευέλικτη εφαρμογή του HACCP & ISO
22000 σε επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών (εστία-
σης, ξενοδοχεία κ.α).

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις πα-

ρακολούθησης.

Τρία συστήματα αυτόματων υπό-

γειων κάδων απορριμμάτων προμη-

θεύτηκε και τοποθέτησε ο Δήμος

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στην

κεντρική Πλατείας Βούλας, στην

Πλατεία Νυμφών στη Δ.Ε. Βουλιαγ-

μένης και στην Πλατεία Βάρκιζας.

Οι κάδοι έχουν κατασκευαστεί με

την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και

παρέχουν μια σειρά από πλεονεκτή-

ματα. Το κάθε σύστημα διαθέτει 2

κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων,

ένας για οικιακά απορρίμματα και ο

άλλος για ανακύκλωση τα οποία

όμως συμπιέζονται και αυξάνεται η

χωρητικότητά τους από 8 έως 12

φορές με αποτέλεσμα να χρειάζεται

η αποκομιδή να γίνεται με μικρότερη

συχνότητα, με τα απορριμματοφόρα

που ήδη διαθέτει ο Δήμος. 

Οι κάδοι κλείνουν υδατοστεγώς και

αεροστεγώς δημιουργώντας ένα ευ-

πρεπές περιβάλλον απαλλαγμένο

από μολύνσεις και ανεπιθύμητες

οσμές, ενώ στο αμέσως επόμενο

διάστημα θα εξοπλιστούν και με σύ-

στημα τηλεματικής ειδοποίησης

όταν ο κάδος φτάσει σε πληρότητα

80%.

Τα νέα συστήματα διευκολύνουν

στην χρήση και τον πολίτη, αφού

είναι πλήρως αυτοματοποιημένα,

ανοίγουν με πάτημα ενός κουμπιού

και ενημερώνουν σε δύο γλώσσες

για το είδος απορριμμάτων που δέ-

χονται.

Επίσης το στόμιο ανοίγει και κλείνει

με ελεγχόμενη πίεση και ταχύτητα

για να αποφευχθεί η φθορά ή τυχόν

ατυχήματα. 

Τέλος, το σύστημα κλειδώνει αυτό-

ματα όταν ο κάδος γεμίσει και δεν

χωράει επιπλέον απορρίμματα.

Μετά την εγκατάσταση των τριών

πρώτων συστημάτων, η Δημοτική

Αρχή αποφάσισε να προμηθευτεί

άμεσα ακόμα τρεις κάδους εντός

του 2016, και σταδιακά να αντικατα-

στήσει όλους τους κάδους απορριμ-

μάτων στα κεντρικά σημεία της

πόλης με τα νέα συστήματα. 

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων που ...μιλάνε
στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Σύσκεψη με θέμα «Αντιμετώπιση του προβλή-
ματος της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού
μεταναστών και προσφύγων στην Αττική»
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουα-

ρίου, μετά  από αίτημα της Γενικής Γραμματείας

Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

Στη σύσκεψη, συμμετείχαν τα μέλη του διευρυ-

μένου Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α., Δήμαρχοι της Αττικής,

ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γ.Γ. Μετα-

ναστευτικής Πολιτικής Βασίλης Παπαδόπου-

λος.

Ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημέρωσε

τους παρευρισκόμενους, περιγράφοντας με με-

λανά χρώματα την κατάσταση. Σημείωσε μάλι-

στα ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο να κλείσει

το πέρασμα της Ειδομένης, κάτι που εκ των

πραγμάτων θα εντείνει το προσφυγικό ζήτημα

για τη χώρα μας.  

Με βάση αυτό το δεδομένο και την προετοιμασία που πρέ-

πει να γίνει, ο Β. Παπαδόπουλος ζήτησε από τους Δήμους

της Αττικής να προτείνουν - άμεσα - τοποθεσίες στους δή-

μους τους προκειμένου να φιλοξενήσουν πρόσφυγες.

Τόνισε μάλιστα ότι οι Δήμοι της Αττικής θα σηκώσουν το

μεγαλύτερο βάρος για τη φιλοξενία των προσφύγων και αν

δεν προτείνουν θα αναγκαστούν να προχωρήσουν οι ίδιοι

στην επιλογή τοποθεσιών.

Οσο για το χρόνο παραμονής των προσφύγων σ’ αυτά, εξή-

γησε ότι αν μεν είναι ανοιχτή η Ειδομένη θα

είναι μερικά 24ωρα, αν όμως είναι κλειστή θα

είναι “το μικρότερο δυνατό διάστημα”· κάτι

μήνες...

Από την πλευρά των Δημάρχων ακούστηκαν

διάφορες τοποθετήσεις όπως:

- οι Δήμοι της Αττικής όλο το προηγούμενο διά-

στημα επέδειξαν άμεσα την αλληλεγγύη τους

στους πρόσφυγες

- Δεν υπήρξε η κυβερνητική συνεισφορά που θα

ήταν απαραίτητη για τις περιστάσεις

- Πολλές φορές δεν υπήρχε ενημέρωση και διά-

λογος με τους Δήμους

- Να τηρήσει τις υποσχέσεις της η κυβέρνηση

Ανδρέας Βαρελάς (ο αντιδήμαρχος Αθηναίων)

σχετικά με τα ανταποδοτικά έργα στον Ελαι-

ώνα. 

- Να δημιουργηθούν κι άλλα κέντρα ανά την

Επικράτεια, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος διαμοιρασμός

των προσφύγων και να χρησιμοποιούνται και άλλα λιμάνια

εκτός του Πειραιά Γ. Γαβρίλης (αντιπεριφερειάρχης).

- Πρέπει να υπάρχει εικόνα για τον αριθμό των προσφύγων

Οι Δήμοι της Αττικής θα σηκώσουν το μεγαλύτερη βάρος 

στην φιλοξενία των προσφύγων
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Από την Ιστορία τη γραμμένη από τον Νι-

κήτα Χωνιάτη, βυζαντινό ιστορικό και ποιητή

(1150-1213) μαθαίνομε πως «η σύνδεση της

αποκριάς τουλάχιστον μέχρι τον 12 αιώνα,

ήταν ιδιαίτερα προσφιλής» με την συν τοις

άλλοις χρησιμοποίηση του Ιπποδρομίου, για

κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση   και δια-

σκέδαση.   

Για όλες τις κοινωνικές τάξεις το εθιστικό

πάθος για τις αρματοδρομίες και τη συνεύ-

ρεση σε κοινό χώρο αρχόντων και λαού

εκείνες τις ημέρες, εύρισκε μια αδιαμφισβή-

τητη σύγκλιση σε μια σύμμειξη και συνταύ-

τιση όλων των κοινωνικών τάξεων του

Βυζαντίου.

Ο ίδιος ο αυτοκράτορας φρόντιζε και επό-

πτευε στη διοργάνωση αυτών και όλων των

συναφών ή και διαφορετικού περιεχομένου

γιορτών και εκδηλώσεων. 

Και  υπέγραφε  με κεφαλαία  γράμματα  την

“εκμετάλλευση τού άρτου  με την προβολή

των θεαμάτων», που τόσο χρήσιμα καθί-

στανται στη χειραγώγηση των λαϊκών

στρωμάτων και περισσότερο του εν όχλω

λαού.  

Εκεί και σε αυτό το χώρο, ο αυτοκράτορας

γιόρταζε τα γενέθλιά του, ή την στέψη του

και τις επετείους της, μα και τους νικηφό-

ρους θριάμβους  των στρατηγών του.

Αλλά και οι εκάστοτε εν ευνοία άρχοντες,

τα δικά τους οικογενειακά γεγονότα, εκεί

και σε αυτό το χώρο έτρεχαν και γιόρταζαν.                                                                                    

Ακόμη εκεί στο Ιπποδρόμιο, γινόταν η δι-

πλωματική θεαματική υποδοχή των ξένων

ηγεμόνων και άλλων σχετικών και πάντοτε

με τα συναφή ξεφαντώματα.

Και τέλος εκεί έδειχναν  το

δίκιο τους οι πολιτικές  ή θρη-

σκευτικές συγκρούσεις, με τις

πολυποίκιλες διεκδικήσεις

τους, όπως  με την πιο γνωστή

επί Ιουστινιανού, στάση,  με τις

κραυγές του “Νίκα,  Νίκα”. 

Εκτός από τις έκτακτες συνά-

ξεις στο Ιπποδρόμιο,  γινότανε οι κατά

τακτή ημερομηνία γιορτές, όπως   οι  ιππικές

του Γενεθλιακού ή Λαχανικού Ιπποδρομίου,

οι οποίες παραπέμπουν στην 11η Μαΐου

330 μ.Χ.  ημέρα  της ίδρυσης της Κωνσταν-

τινούπολης. 

Το  δε “λαχανικόν” εδώ  αναφέρεται στο ότι

σε κάποια στιγμή  ο αυτοκράτορας έδινε το

σήμα και η αρένα γέμιζε από λαχανικά,

ψάρια, γλυκά και προκλητικά καλούδια, στα

οποία εφορμούσε ακάθεκτο το πλήθος και

εν πολλοίς οργίαζε.  

Συν τοις άλλοις περιγράφονται  και οι τα-

κτές γιορτές του Μακελλαρικού ιπποδρο-

μίου ή Λουπερκάλιου, λίγο πιο μπροστά

από τις ημέρες της Τεσσαρακοστής ή  Σα-

ρακοστής,  όπως συνηθίζεται να  τις λέμε

σήμερα. 

Με το Μακκελλαρικό Ιπποδρόμιο και τις

γιορτές του, όπου και η αναφορά στο σημε-

ρινό άρθρο, αναβίωναν  στην χριστιανική

Κωνσταντινούπολη οι λατρείες  των παγα-

νιστικών Λουπερκαλιών της αρχαίας Ρώμης. 

Τα  ρωμαϊκά Λουπερκάλια  και οι τελετουρ-

γίες τους  υποδήλωναν τον απαραίτητο κα-

θαρμό του πολίτη, για την υποδοχή της

Άνοιξης με την γονιμότητα που συνεπιφέρει.

Εδώ  στη χριστιανική βυζαντινή Βασι-

λεύουσα τα Λουπερκάλια μεταμορφώνονται

έντεχνα και διοχετεύονται στις γιορτές του

Μακελλαρικού  ή πιο απλά των Κρεοπωλών.

Σε αυτές τις ρωμαϊκού χρώματος βυζαντι-

νές γιορτές, το κρέας και το ψάρι, αφήνεται

άφθονο να ρεύσει σε λαϊκή  κατανάλωση,

προετοιμάζοντας για τη διαιτητική  γαστρι-

μαργική δέσμευση, αλλά και λοιπών απο-

λαύσεων η οποία έμελλε να ακολουθήσει

κατά τη διάρκεια του νηστευτικού σαραντά-

μερου που θα  ερχότανε. 

Ο Μακελλάρης ή χασάπης ή πιο

εμπορικά  ο κρεοπώλης και όλοι

της σχετικής συντεχνίας, πρωτο-

στατούσαν στις οργιαστικές

γιορτές αυτού του επονομαζόμε-

νου “Μακελλαρικού  Ιπποδρο-

μίου”.

Και για τις σαράντα  ημέρες τις

νηστευτικές  που επακολουθούσαν, οι πόρ-

τες του Ιπποδρομίου παρέμεναν κλειστές

και η αρένα σκοτεινή και άδεια από  κόσμο.  

Επί δε του τελευταίου το  «Συγκλείσαι τα ιπ-

ποδρόμια του χρόνου» διαβάζομε σχετικά

στο    “Περι βυζαντινού Πρωτοκόλου”, που

συνέταξε   ο αυτοκράτορας  Κωνσταντίνος

Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος στο «Περί βασι-

λείου Τάξεως» πόνημά του.  

Από αυτό πάλι μαθαίνομε, πως οι ορισμένες

γιορτές που γίνονταν κατά τακτές ημερομη-

νίες,  ακολουθούσαν ένα  εκ των προτέρων

καθορισμένο  τελετουργικό  πρωτόκολλο.

Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι

τέσσερεις δήμοι της Κωνσταντινούπολης.

Οργανωμένοι δε κράχτες, από το πλήθος

επευφημούσαν και σε ροή αντιφώνησης

από δυό χορωδίες  ύμνοι  και ψαλμωδίες

ηχούσαν  για τον βασιλέα. 

Συγχρόνως δε  τα δύο Πολύαυλα Όργανα

του Ιπποδρόμου συνόδευαν  και κρατούσαν

τόνο και μέτρο στις μελωδίες και το ίσο στις

φωνασκίες. Αλλά  τι  ήταν αυτά τα όργανα

και από τι και πως ήταν φτιαγμένα, δεν μα-

θεύτηκε ποτέ.

Κατά το Μακελλαρικόν  ακόμη, γίνονταν και

αρματοδρομίες.  Με την τρίτη  δε αρματο-

δρομία  κατά σειρά,   όλοι οι Δήμοι εν

γραμμή και παρατάξει μαζεμένοι  μπροστά

από τον αυτοκράτορα, τραγουδούσαν αντι-

φωνικά τον γιορταστικό  ύμνο για την

Άνοιξη που έρχεται.

«Ιδέ το Έαρ τογλυκύτατον,  πάλιν επανατέλ-

λει» και   σε αντιφωνία «χαράν και υγείαν

και ζωήν και την ευημερίαν, ανδραγαθίαν,

εκ θεοίς βασιλεύσι Ρωμαίων, και νίκην θεο-

δώρητον κατά των πολεμίων.» 

Μόλις τελείωνε το άσμα, οι δήμοι γονάτιζαν

με τον προσήκοντα σεβασμό μπροστά στον

αυτοκράτορα και τον προσκηνούσαν.  Ο αυ-

τοκράτορας τότε κήρυσσε την έναρξη της

γιορτής και του  οργιαστικού ξεφαντώματος

και ένας έφηβος καλλίκορμος και καλλίφω-

νος  μετέδιδε το  σύνθημα και  τότε οι επευ-

φημίες και ζητωκραυγές  από το πλήθος

ακολουθούσαν. 

Από τον 12 αιώνα όμως και μετά, οι γιορτές

αυτές και το τελετουργικό τους  οδηγείται

σε  φθίση και παρακμή, μαζί δε κι οι αρμα-

τοδρομίες. Η δε όλη αυτή σύνδεσή τους με

τις αποκριές παύει να υφίσταται.

Αλλά  όπως πάλι γράφει ο Νικήτας Χωνιά-

της, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ’ Αγγελος,

θέλοντας να κρατήσει όσο μπορούσε  το

έθιμο,  την τελευταία Κυριακή της αποκριάς,

στο παλάτι των Βλαχερνών μετέφερε τα

“Όργανα του Αυλού” από τον Ιππόδρομο και

μάζευε τους φίλους του και καλεσμένους

για να γιορτάσει και καλοπεράσει.   

γιάννης κορναράκης του μάνθου

Βοηθήματα
1) Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα

2) Εγκυκλ. Λεξικό “Ηλιος”

3) Θεοδ. Μόμσεν: “Ρωμαϊκή Ιστορία”, εκδ.  Βασιλείου 1922 

4) Will Durant: “Heroes of history”, εκδ.  Simon & Schuster 

5) C. Mango: “Byzantium”, εκδ. Weldenfeld & Nicolson 

Στο Βυζαντινό Ιππόδρομο
Απόκριες με τις γιορτές του “Μακελλάρη”

Οι Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα,
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους διοργανώνουν
ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου Ηρακλειδών
«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλή-

νων», την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 και
ώρα 10:30 π.μ.
Η έκθεση φιλοξενείται στο παράρτημα του Μουσείου
Ηρακλειδών Απ. Παύλου 37 στο Θησείο, με μια επι-
λογή εκθεμάτων από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά που λειτουργεί στο Κα-
τάκολο και στην Αρχαία Ολυμπία.
Παρουσιάζονται λειτουργικά ομοιώματα μερικών από
τις σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλή-
νων, από το «ρομπότ-υπηρέτρια» του Φίλωνος και
τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία μέχρι τον «κι-
νηματογράφο» του Ήρωνος, κι από το αυτόματο
ωρολόγιο του Κτησίβιου και τον αστρολάβο του Πτο-

λεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντι-
κυθήρων.
Η  έκθεση  έχει  στόχο  να  αναδείξει  αυτή  τη  σχε-
τικά  άγνωστη  πτυχή  του  αρχαιοελληνικού  πολιτι-
σμού  και  να αποδείξει  ότι  η  τεχνολογία  των
αρχαίων  Ελλήνων λίγο  πριν  το  τέλος  του  αρχαι-
οελληνικού  κόσμου  ήταν συγκλονιστικά όμοια με
τις απαρχές της  σύγχρονης τεχνολογίας μας. Μια
σημαντική πολιτιστική πρωτοβουλία, που προωθεί
διεθνώς την εικόνα της Ελλάδας ως βάσης του δυτι-
κού πολιτισμού.
«Οι  κοχλίες και τα περικόχλια, οι οδοντωτοί τροχοί
και οι κανόνες, οι τροχαλίες και οι ιμάντες,  οι αλυ-
σοτροχοί και  οι  αλυσίδες,  τα  έμβολα  και  οι  κύλιν-
δροι,  τα  ελατήρια,  οι  υδραυλικοί  ελεγκτές  και  οι
βαλβίδες,  οι προγραμματιστές  και οι  αυτόματοι
πλοηγοί (εξαρτήματα όλα  της  μηχανής  ενός  σύγ-

χρονου αυτοκινήτου) είναι μερικά μόνο από τα εφευ-
ρήματα των αρχαίων Ελλήνων που αποτέλεσαν τους
θεμέλιους λίθους της πολύπλοκης τεχνολογίας
τους», αναφέρει ο δημιουργός της έκθεσης Κώστας

Κοτσανάς.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα έξι ευρώ ανά
άτομο. O αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να φτά-
σει έως και τους 18 γι’ αυτό είναι απαραίτητη η δή-
λωση συμμετοχής ως τις 18/02/2016, στο τηλέφωνο
6976613065, ή στο mail
marialamprinou52@gmail.com. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σημείο συνάντησης η είσοδος του Παραρτήματος του

Μουσείου Ηρακλειδών (Απ. Παύλου 37, Θησείο). 

Η ξενάγηση διαρκεί περίπου μία (1) ώρα.

«Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» στο Μουσείο Ηρακλειδών
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Προνόμιο δυστυχίας

Στην τέταρτη θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελ-

λάδα στον “δείκτη οικονομικής δυστυχίας!” ανάμεσα

σε 63 οικονομίες, που κατατάσσονται ανάλογα με το

ποσοστό ανεργίας εκάστης χώρας.

Ετσι η Ελλάδα με 25% ανεργία βρίσκεται στην τέ-

ταρτη θέση.

Γενικά η Ευρώπη έχει υψηλά ποσοστά ανεργίας, και

ιδιαίτερα η νότια Ευρώπη. Από τις 28 οικονομίες της

Ευρωζώνης οι 14 καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις

στη δυστυχία... Αλλά στη Νότια Ευρώπη και όχι στη

βόρεια! Δεν είναι αξιοπερίεργο;;

Χώρες σαν την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία να κιν-

δυνεύουν να βρεθούν στον πάτο του πηγαδιού, όπως

η Ελλάδα και η Γερμανία να ...κατακτά τον κόσμο!

Πρώτη είναι η Βενεζουέλα και δεύτερη η Αργεντινή.

Ακολουθούν νότια Αφρική, η Ελλάδα, η Ουκρανία και

πάει λέγοντας.

Η δυστυχία μας 
τα πλούτη τους!

Αντίθετα με την Ελλάδα που τα τελευταία έξη χρόνια

ανέβηκε στο μεγαλύτερο δείκτη ανεργίας με συντρι-

πτικά ποσοστά που ξεπερνούν το 65% στους νέους,

η Γερμανία κατέβηκε στο μικρότερο δείκτη ανεργίας

τα αντίστοιχα χρόνια με ποσοστό 4,5%. Το καλύτερο

ποσοστό που έχει φέρει μέχρι σήμερα! Ανοίγουν

33.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα (Daily Telegraph)

Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δανειζόταν με 11% και

η Γερμανία με 0,4%. 

Μας οδηγούν στο πλαστικό

χρήμα ενώ οι Γερμανοί 

πληρώνουν μετρητά!

Τη στιγμή που η Σουηδία και άλλες ευρωπαϊκές

χώρες ανοίγουν τον δρόμο για ένα μέλλον ηλεκτρο-

νικών συναλλαγών και η Ελλάδα πιέζεται να αυξήσει

τη χρήση πλαστικού χρήματος, η Γερμανία συνεχίζει

να συναλλάσσεται με μετρητά. Σύμφωνα με έκθεση

της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολι-

τειών, το 80% των συναλλαγών στη Γερμανία γίνεται

με μετρητά. Ακόμα και όταν χειρίζονται μεγάλα

ποσά, οι Γερμανοί αποφεύγουν τις κάρτες, ενώ κατά

μέσο όρο κρατούν στα πορτοφόλια τους 110 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα QUARTZ, είναι πολ-

λοί οι λόγοι που ο γερμανικός λαός προτιμά τις πα-

ραδοσιακές συναλλαγές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι

Γερμανοί προτιμούν την ανωνυμία των μετρητών σε

αντίθεση με την επωνυμία των ηλεκτρονικών συναλ-

λαγών. Ο κυριότερος όμως λόγος σύμφωνα με ανα-

λυτή της ΕΚΤ είναι η αίσθηση του ελέγχου που

προσφέρει η αποθήκευση των χρημάτων στο πορτο-

φόλι. Ακόμα, μια μικρή αναδρομή στην σύγχρονη

ιστορία της Γερμανίας καταδεικνύει το φαινόμενο.

Ο υπερπληθωρισμός την περίοδο της Δημοκρατίας

της Βαϊμάρης είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της

αξίας των μάρκων. Στο τέλος της περιόδου, λίγο πριν

την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα

καρβέλι ψωμί κόστιζε 428 δισεκατομμύρια μάρκα και

ένα κιλό βούτυρο έξι τρισεκατομμύρια.

Όταν μάλιστα οι εργοδότες ετοιμάζονταν να πλη-

ρώσουν τους υπαλλήλους τους, οι τελευταίοι συνή-

θιζαν να περιμένουν κρατώντας μεγάλους κουβάδες

που στο τέλος της μέρας γέμιζαν με μετρητά. Υπό

τον φόβο ότι το μάρκο θα έχανε πλήρως την αξία

του, οι Γερμανοί ξόδευαν τα χρήματά τους σε αντι-

κείμενα και προϊόντα που δεν θα αγόραζαν σε δια-

φορετική περίπτωση.

Μετά τη λήξη του πολέμου, το νέο γερμανικό

μάρκο που υιοθετήθηκε, προκάλεσε μεγάλα προβλή-

ματα, καθώς οι Γερμανοί είδαν το 90% των χρημάτων

τους να εξαφανίζεται. Όμως το νέο νόμισμα ήταν

ένα αναγκαίο, δύσκολο βήμα για μπει η οικονομία

της χώρας ξανά σε κίνηση. Γι' αυτό το λόγο, το γερ-

μανικό μάρκο αποτέλεσε σύμβολο υπερηφάνειας.

Σύμφωνα με το QUARTZ, ερευνητές εκτιμούν ότι

ο υπερπληθωρισμός αφήνει πάντοτε τα σημάδια του

σε ένα λαό. Χώρες στις οποίες έχουν λάβει χώρα

τραπεζικές και οικονομικές κρίσεις, οι άνθρωποι δεν

εμπιστεύονται τις τράπεζες και γι' αυτό το λόγο προ-

τιμούν να έχουν τα χρήματα πάνω τους.

Τέλος, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, «οι Γερμανοί

αγαπούν τα μετρητά για τους ίδιους ιστορικούς λόγους

που μισούν το χρέος». Εξάλλου, ο γερμανικός λαός

ανήκει τους πληθυσμούς με τα μικρότερα ποσοστά αγο-

ράς κατοικιών. Το 2011, μόλις το 33% των Γερμανών

είχαν πιστωτική κάρτα, ενώ εξ αυτών, ελάχιστοι τις χρη-

σιμοποιούσαν. Κατά ένα τρόπο, η προτίμηση των μετρη-

τών στη Γερμανία συνδέεται με τον φόβο και την

απαισιοδοξία για το μέλλον, δύο παράγοντες που προ-

κύπτουν από το σκοτεινό της παρελθόν.

http://greeknation.blogspot.gr/

http://www.huffingtonpost.gr/

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Την παρουσίαση της Κίνησης για την Δημοκρατία στην

Ευρώπη (DiEM25), όπως είχε προαναγγείλει πραγμα-

τοποίησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, την Tρίτη 9/2 το βράδυ

στο Βερολίνο.

Μεγάλα ονόματα του πολιτικού και φιλοσοφικού φά-

σματος παρευρέθηκαν στην παρουσίαση.

Την εισήγηση ξεκίνησε ο Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας

στην κατάμεστη αίθουσα της Volksbuehne, πλαισιώθηκε

μεταξύ άλλων από την Συμπρόεδρο

της γερμανικής Αριστεράς (Die Linke)

Κάτια Κίπινγκ, το ιστορικό στέλεχος

των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών

(SPD) Γκεζίνε Σβαν, το μέλος του ΔΣ

του συνδικάτου IG Metall Χανς-Γιούργ-

κεν Ούρμπαν, την βουλευτή των Βρε-

τανών Πρασίνων Καρολάιν Λούκας,

τον ευρωβουλευτή των Podemos Μιγκέλ Ουρμπάν Κρέ-

σπο, τον μουσικό παραγωγό Μπράιαν Ένο και τον Κρο-

άτη φιλόσοφο Σρέτσκο Χόρβατ, ενώ έγινε ζωντανή

τηλεοπτική σύνδεση με τον εμπνευστή των Wikilieaks

Τζούλιαν Ασάνζ και μεταδόθηκαν μηνύματα του Σλο-

βένου φιλοσόφου Σλαβόι Ζίζεκ και της Δημάρχου Βαρ-

κελώνης 'Αντα Κολάου.

«Το 1967 ανέτρεψαν την ελληνική δημοκρατία με τα
τανκς, τον Ιούλιο του 2015 το έκαναν με τις τράπεζες»
δήλωσε ο Γ. Βαρουφάκης και παραδέχθηκε ότι ο ίδιος

απέτυχε ως υπουργός Οικονομικών, ενώ η κυβέρνηση

συνθηκολόγησε σε ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να

αποτύχει. 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απέτυχα. Και η κυβέρνησή
μας συνθηκολόγησε, παραδόθηκε σε ένα πρόγραμμα το
οποίο ήταν σχεδιασμένο να αποτύχει και στο οποίο δεν
πιστεύει κανείς - ούτε ο Δρ Σόιμπλε ούτε το ΔΝΤ ούτε
ο κ. Ντράγκι ούτε ο κ. Τσίπρας, κανείς. Προφανώς επρό-
κειτο για θεαματική αποτυχία» δήλωσε ο Γ. Βαρουφά-

κης, απαντώντας σε Έλληνα που βρέθηκε στο κοινό, o

οποίος τον κατηγόρησε ότι απέτυχε και ότι ευθύνεται

για το κλείσιμο των τραπεζών και για το γεγονός ότι ο

ίδιος δεν μπορεί να εισπράξει τον μισθό του.

«Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκαν
πρώτα στην Κύπρο λίγες ημέρες αφότου εξελέγη η νέα
κυβέρνηση - είστε εξοικειωμένοι με αυτό, ε; Εκείνη την

ημέρα έγινε για μένα σαφές ότι οι
έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων θα
ήταν ο νέος τρόπος με τον οποίο η
τρόικα θα επέβαλε τη σιδηρά θέλησή
της στις κυβερνήσεις.
Τρεις μέρες μετά την ανάληψη των
καθηκόντων μου, ο πρόεδρος του Eu-
rogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ με

επισκέφθηκε και μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά μου είπε,
"είτε θα δεχτείτε τις υπάρχουσες οικονομικές πολιτι-
κές, το πρόγραμμα όπως είναι, ή θα κλείσουμε τις τρά-
πεζές σας". Το 1967 ανέτρεψαν την ελληνική
δημοκρατία με τα τανκς, τον Ιούλιο του 2015 το έκαναν
με τις τράπεζες» απάντησε ο Γ. Βαρουφάκης και δή-

λωσε υπερήφανος που του είπε ότι η ελληνική κυβέρ-

νηση δεν ήταν διατεθειμένη να υποταχθεί.

«Ο μισθός σας δεν καταβάλλεται, επειδή άκαρδοι,
απρόσωποι γραφειοκράτες που καθοδηγούνται από δε-
ξιούς πολιτικούς που δεν μπορούν να δουν πέρα από
τη μύτη τους σε ότι αφορά τα συμφέροντα των ίδιων
των εθνών τους, έκλεισαν τις τράπεζές μας και μας
επέβαλαν έλεγχο κεφαλαίων. Μπορείτε να στρέφεστε
εναντίον μου, αλλά προτείνω να δείτε την πραγματική
αιτία για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να πάρετε τον
μισθό σας, που είναι ότι η τρόικα έκλεισε τις τράπεζες»
κατέληξε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

http://www.businessnews.gr

Βαρουφάκης: Απέτυχα, αλλά τις τράπεζες τις έκλεισε η Τρόικα
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Αποστάγματα του FACEBOOK
4 - Επαγγελματικά πώς πας; - Χάλια... - Από ερωτικά;

- Αυτοαπασχολούμενος! 

4 Μην είσαι ρατσιστής. Γίνε σαν

τον Σούπερ Μάριο. Ήταν ένας

Ιταλός υδραυλικός, που σχεδιά-

στηκε από έναν Ιάπωνα, ενώ μι-

λάει Αγγλικά και μοιάζει με

Μεξικάνο. Πηδάει  σαν έγχρωμος

και μαζεύει τα κέρματα σαν

Εβραίος.

4 Άμα θέλετε περισσότερα κανάλια, να πάτε Βενε-

τία. 

4 Μόλις είδα 14χρονο με ηλεκτρονικό τσιγάρο. Θα

προσπαθεί να κόψει τα πουράκια caprice. 

Το πρώτο υποθαλάσσιο

μουσείο της Ευρώπης

βρίσκεται υπό κατασκευή

στα ανοικτά του Λανθα-

ρότε, ενός από τα Κανά-

ρια νησιά. Οι εργασίες

για την κατασκευή του

ξεκίνησαν την περα-

σμένη Κυριακή ενώ τα

γλυπτά του επικεντρώ-

νουν στο προσφυγικό

δράμα.

Το Museo Atlantico είναι

το όραμα του Βρετανού

καλλιτέχνη Jason de-

Caires Taylor, που έχει

δημιουργήσει παρόμοια

έργα στο Κανκούν του

Μεξικού και στην Γρε-

νάδα στις Δυτικές Ινδίες.

Το πάρκο γλυπτικής στη

Γρενάδα ήταν το πρώτο

του είδους του στον

κόσμο και έχει καταχω-

ρηθεί από το National Ge-

ographic μεταξύ των 25

Θαυμάτων του Κόσμου.

Το μουσείο γλυπτών βρί-

σκεται σε βάθος 12 μέ-

τρων κάτω από την

επιφάνεια της θάλασσας,

προσιτό σε αυτοδύτες

και ορατό σε βάρκες με

γυάλινο πυθμένα.

Τα γλυπτά με την πάροδο

του χρόνου θα προσελ-

κύσουν την χλωρίδα και

την πανίδα της περιοχής,

αντιπροσωπεύοντας έτσι

τη σχέση μεταξύ ανθρώ-

που και φύσης.

Όπως δήλωσε ο δημι-

ουργός των έργων, θέλει

αυτή η έκθεση να είναι

ένας φόρος τιμής σε

όσους πετυχαίνουν αλλά

και σε εκείνους των

οποίων «τα όνειρα και οι

ελπίδες παραμένουν στο

βυθό της θάλασσας».
nooz.gr

“Θεέ μου, απόψε σου ζητάω, κάτι που το θέλω παρα
πολύ. θέλω να με κάνεις τηλεόραση. Θέλω να πάρω
την θέση της τηλεόραση που είναι στο σπίτι μου. 
Να έχω τον δικό μου χώρο. Να έχω την οικογένειά
μου γύρω από μένα. Να με παίρνουν στα σοβαρά
όταν μιλάω. Θέλω να είμαι το κέντρο της προσοχής
και να με ακούνε οι άλλοι χωρίς διακοπές και ερωτή-
σεις. Θέλω να έχω την φροντίδα που έχει η τηλεό-
ραση όταν λειτουργεί. 
Όταν είμαι τηλεόραση θα έχω την παρέα του πατέρα
μου, όταν έρχεται στο σπίτι από την δουλειά, ακόμα
κι αν είναι κουρασμένος. Και θέλω η μαμά μου να με
θέλει όταν είναι λυπημένη και στεναχωρημένη αντί
να με αγνοεί. Θέλω και τα αδέρφια μου να μαλώνουν
για το ποιός θα περνάει ώρες μαζί μου. Θέλω να
νιώθω ότι η οικογένειά μου, αφήνει τα πάντα στην
άκρη πότε - πότε μόνο και μόνο για να περάσει λίγο
χρόνο με μένα. 
Και το τελευταίο· κάνε με έτσι, ώστε να τους κάνω
όλους ευτυχισμένους. Θεέ μου κάνε με τηλεόραση. 
Η δασκάλα όταν διάβασε την έκθεση, έβαλε τα κλά-
ματα. Το βράδυ που πήγε σπίτι την διάβασε και στον
άντρα της. Και είπε εκείνος σκεπτικός: το καημένο το

παιδί, τι αδιάφοροι είναι οι γονείς του. Τότε αυτή τον
κοίταξε στα μάτια και του είπε: αυτή η έκθεση είναι
του γιού μας...”.

Η έκθεση αυτή αναγνώστηκε σε μια ημερίδα γονέων

με θέμα την παιδεία σήμερα και πώς αυτή αλλοιώνε-

ται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. 

Η τηλεόραση στις μέρες μας έχει πάρει τον ρόλο του

3ου γονέα. H οποία, τηλεόραση, μάλιστα τα τελευ-

ταία χρόνια έχει διαφθα-

ρεί. 

Στην Αμερική, έχει υπο-

λογιστεί ότι ένα παιδί

μέχρι την ενηλικίωσή του

παρακολουθεί τηλεο-

πτικά 100.000 φόνους. 

Οι ρυθμοί της καθημερινό-

τητας, αλλά και η τεχνο-

λογία των κινητών tablet

και του internet γενικό-

τερα, μειώνει τις ώρες που οι γονείς έρχονται σε

πραγματική επαφή με τα παιδιά τους, αφήνοντας την

διαπεδαγώγιση περισσότερο στα χέρια της τηλεόρα-

σης και του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Σε ένα πίνακα στατιστικών που αναλύει πώς κατανέ-

μουμε τον ελεύθερο χρόνο μας φαίνεται ότι: 

Σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπολογιστές αφιερώ-

νουμε 25 λεπτά. 

Για σκέψη και χαλάρωση αφιερώνουμε 17 λεπτά την

ημέρα. Το ίδιο περίπου για διάβασμα, ενώ για επικοι-

νωνία και άσκηση γύρω στο μισάωρο.

Τέλος στην τηλεόραση αφιερώνουμε 2,7 ώρες την

ημέρα. 

Όλα τα παραπάνω στην περίπτωση που ο συνολικός

ελεύθερος χρόνος μας είναι 5 ώρες. 

Προτιμήστε να κάνετε από κοινού μια δραστηριότητα

με τα παιδιά σας αντί να δείτε μαζί οτιδήποτε παίζει

η τηλεόραση. Φτιάχτε ένα παζλ, παίξτε ένα επιτρα-

πέζιο, είναι πράγματα πιο δημιουργικά.

Θεέ μου, κάνε με τηλεόραση!...
Σερφάροντας στο διαδίκτυο, διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση - που γράφτηκε από

παιδί δημοτικού - με θέμα: “Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις”. Την βρήκα πολύ ενδια-

φέρουσα και σας την παραθέτω. 

Υποθαλλάσιο μουσείο! 
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . . “Eίμαστε ό,τι τρώμε!”

Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από γήινα συστατικά,

που του παρέχει η μητέρα Γη, με τη μορφή διαφόρων τρο-

φών, για να επιβιώνει και για να πολλαπλασιάζεται.

Ο άνθρωπος αναφέρεται σαν γήινη ύπαρξη από τη Μυθολο-

γία μας, αφού πλάστηκε από τον Προμηθέα (= προνοητικός)

με χώμα και αίμα Τιτάνων και η Αθηνά του φύσηξε “πνοή

ζώσα”! Από τους Ορφικούς ο πρώτος άνδρας ονομάστηκε

ΑΔΑΜΑΣ!

Στην αρχή, ο άνθρωπος ήταν κυνηγός και συλλέκτης των

ζωικών και φυτικών τροφών τους, αλλά αργότερα εκπολιτί-

στηκε από τους Έλληνες και άρχισε να καλλιεργεί τη γη και

να εκτρέφει ζώα για να εξασφαλίσει την τροφή του.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν ποια ήταν η σωστή

διατροφή και την εφάρμοζαν, αφού είχαν πάρει τις γνώσεις

από τη Δήμητρα, το Διόνυσο κ.ά. 

Σήμερα χωρίζουμε τις τροφές σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α) Πρωτεΐνες (= πρωτεύω, ειμαι πρώτος) ή λευκώματα που

είναι ζωικές και φυτικές, όπως κρέας, ψάρι αυγά, γαλακτο-

κομικά, ξηροί καρποί, δημητριακά και όσπρια).

β) Λίπη, που είναι ζωικά και φυτικά, όπως ζωικό λίπος, βού-

τυρο, ιχθυέλαια, μαργαρίνες, σπορέλαια, ελαιόλαδο. Τα λίπη

παράγουν ενέργεια και το πλεόνασμά τους δημιουργεί την

παχυσαρκία.

γ) Υδατάνθρακες, που χωρίζονται σε: 

1) μονοσακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη)

2) δισακχαρίτες (λακτόζη) και σε 

3) πολυσακχαρίτες (άμυλο και κυτταρίνη)

Οι υδατάνθρακες βρίσκονται στα φρούτα, στα λαχανικά και

στις αμυλώδεις ρίζες (πατάτες) και μετατρέπονται σε γλυ-

κόζη υπό τη μορφή γλυκογόνου. Στις τροφές υπάρχουν και

διάφορα άλατα (ασβεστίου, φωσφόρου, σιδήρου, νατρίου,

καλίου κ.ά.), καθώς και βιταμίνες, οι οποίες είναι λιποδιαλυ-

τές (Α, D, E,K) και υδροδιαλυτές (C και το συμπλήρωμα της

Β). 

Τα άλατα και οι βιταμίνες είναι απαραίτητο συστατικό για τη

φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας.

Ένα συστατικό με μηδαμινή θρεπτική αξία, αλλά πολύ χρή-

σιμο είναι οι φυτικές ίνες (φλούδια, πίτουρα, χόρτα κ.ά.),

που είναι άπεπτες (δεν χωνεύονται) αλλά παρασύρουν βλα-

βερές ουσίες όπως τα χολικά άλατα και τις τοξίνες και τα

αποβάλλουν, καθώς δημιουργούν φυσιολογική λειτουργία

του παχέος εντέρου. Γι’ αυτό δεν πρέπει να τρώμε αποφλοι-

ωμένα τρόφιμα, ούτε χημικώς επεξεργασμένα, γιατί προσθέ-

τουν χρωστικές, αρωματικές, διογκωτικές και συντηριτικές

ύλες, που είναι επιβλαβείς και καρκινογόνες!

Η σωστή διατροφή πρέπει να είναι συνυφασμένη με τη

σωστή ποσότητα, δηλαδή πρέπει να εφαρμόζουμε ένα από

τα 147 Δελφικά παραγγέλματα, που είναι το πάνσοφο “ΜΕ-

ΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ”.

Οι φυτικές τροφές που έχουν έντονα χρώματα, όπως κόκ-

κινο, πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, αποδείχτηκε ότι είναι οι

φρουροί της υγείας μας και της μακροζωίας μας, γιατί έχουν

αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ιδιότητες!

Σωστά λοιπόν λέει ο λαός ότι: «είμαστε ό,τι τρώμε».

Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Η οικονομική διάσωση της χώρας

δεν θα επέλθει με συρρίκνωση των

δικαιωμάτων των πολιτών,  δηλώνει

η Ενωση Δικαστών Ελλάδος  

Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να απο-

τελεί το «οικονομικό πειραματόζωο

της Ευρώπης

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-

σης Δικαστών και Εισαγγελέων,

κατά τη συνεδρίασή του στην πόλη

της Θεσσαλονίκης, την 6-2-2016,

μετά από ομόφωνη απόφαση, εξέ-

δωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το καθεστώς των μνημονίων, που

έχει επιβληθεί στη Χώρα μας οδη-

γεί, πλέον, σε αδιέξοδο. Μετά από

έξι χρόνια παρατεινόμενης οικονο-

μικής κρίσης, που ανέδειξε συγχρό-

νως θεσμική και αξιακή κρίση και

διασάλευσης των αρχών του Κρά-

τους Δικαίου και του Κράτους Πρό-

νοιας, από τις οποίες διαπνέεται η

δημοκρατική έννομη τάξη μας, η

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων,

η οποία, ως θεσμικός φορέας, έχει

υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι

μόνον επί ζητημάτων, που άπτονται

της απονομής της Δικαιοσύνης

αλλά και επί μείζονος και ευρύτε-

ρης δικαιοπολιτικής σημασίας θε-

μάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελ-

λήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα

όρια της αυτοθυσίας προς τον

σκοπό της οικονομικής διάσωσης

της χώρας. Ωστόσο, συνεχίζεται η

επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό

– φορολογικό), που πλέον πλήττουν

τον πυρήνα της αξιοπρεπούς δια-

βίωσης των πολιτών.

Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των

κρίσιμων τομέων  της χώρας και ο

προσανατολισμός μόνο στην κά-

λυψη δημοσιονομικών στόχων δεν

αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.

Η οικονομική διάσωση της χώρας

δεν θα επέλθει με συρρίκνωση των

δικαιωμάτων των πολιτών (δικαίωμα

στην υγεία, στην παιδεία κλπ.), δεν

θα επέλθει με τη θέσπιση ενός

ασφαλιστικού συστήματος εισπρα-

κτικού και μόνο χαρακτήρα, όπως

αυτό που προωθείται, ούτε με την

υπερφορολόγηση των πολιτών, με

τον εξαναγκασμό σε μετανάστευση

των νέων επιστημόνων, με το μαρα-

σμό της ελληνικής επαρχίας και του

αγροτικού τομέα   και την φτωχοποί-

ηση των πόλεων αλλά με τη σύν-

ταξη ενός   μακροπρόθεσμου

προγράμματος ανάπτυξης της

χώρας, με τη καθιέρωση ενός στα-

θερού φορολογικού συστήματος,

που θα προσφέρει ασφάλεια σε πο-

λίτες και επενδυτές, με τη σύνταξη

ενός ανθρωποκεντρικού ασφαλιστι-

κού και συνταξιοδοτικού συστήμα-

τος,   με μακροπρόθεσμη

βιωσιμότητα, που θα πληρεί τις βα-

σικές αρχές  της ισότητας, της ανα-

λογικότητας εισφορών-παροχών

και της αλληλεγγύης των γενεών,

που πρέπει να διέπουν κάθε ασφα-

λιστικό σύστημα

Ειδικότερα ως προς το θεσμό της

Δικαιοσύνης επισημαίνει:

Η συνταγματικά κατοχυρωμένη πα-

ροχή έννομης προστασίας περιορί-

ζεται συνεχώς, αφενός ως προς τις

πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολι-

τών με τη θέσπιση μέτρων εισπρα-

κτικού   χαρακτήρα (υψηλά

παράβολα, ένσημα κλπ.), με συνέ-

πεια να αμφισβητείται εάν το σύ-

στημα απονομής της δικαιοσύνης

στη χώρα μας υπηρετεί τις γενικές

αρχές του Κράτους δικαίου διασφα-

λίζοντας όλα τα θεμελιώδη ατομικά

δικαιώματα και αφετέρου με τη μη

συμμόρφωση της Πολιτείας σε αμε-

τάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των

θεσμών και με έξωθεν παρεμβάσεις

υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής

της Δικαιοσύνης.

Η συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής,

κατά τρόπο που επιφέρει την υπο-

βάθμιση του δικηγορικού λειτουρ-

γήματος και έχει ως συνέπεια την

εξαθλίωση, οικονομική εξόντωση

και εν τέλει την αναξιοπρεπή δια-

βίωση του συνόλου των δικηγό-

ρων  πλήττει τον ίδιο το θεσμό της

Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι δικη-

γόροι ως συλλειτουργοί στην απο-

νομή αυτής συμβάλλουν στην

εύρυθμη λειτουργία του Κράτους

Δικαίου και στην προάσπιση των δι-

καιωμάτων των πολιτών.

Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να απο-

τελεί το «οικονομικό πειραματόζωο

της Ευρώπης», όπως πολλές φορές

μέχρι σήμερα έχουν επισημάνει

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγε-

λέων ζητεί την άμεση απόσυρση

διατάξεων που μειώνουν σε οποιον-

δήποτε βαθμό, είτε άμεσα είτε έμ-

μεσα, τις κύριες και τις επικουρικές

συντάξεις, επαυξάνοντας τις ασφα-

λιστικές εισφορές και είναι αλλη-

λέγγυα στους αγώνες των

Δικηγορικών Συλλόγων και όλων

των Κοινωνικών Ομάδων, που πλήτ-

τονται από το προσχέδιο για τη με-

ταρρύθμιση του Ασφαλιστικού

Δικαίου.   

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει 
με συρρίκνωση των δικαιωμάτων των πολιτών   

Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να αποτελεί 
το «οικονομικό πειραματόζωο της Ευρώπης

Κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες έχουν ξεκινήσει και τα

σώματα των Αστυνομικών δυνάμεων.

Με ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι δεν θα μείνουν απα-

θείς και αμέτοχοι. Γράφουν μεταξύ άλλων:

«Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε άναυδοι να

επαναλαμβάνεται στην Κω το θέατρο του παραλόγου

με αφορμή την κατασκευή hot spots, παρά τις αντιδρά-

σεις που σημειώνονται καθημερινά και την επικινδυνό-

τητα που ελλοχεύει η ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της

έντασης για αστυνομικούς και πολίτες. Φαίνεται ότι το

πάθημα της Κερατέας με την εμπόλεμη κατάσταση, τις

επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων, τους τραυ-

ματισμούς και την έκθεση σε κίνδυνο επί μήνες μιας

ολόκληρης περιοχής, δεν έγινε μάθημα.

Καταγγέλλουμε την προχειρότητα με την οποία δια-

τάσσεται η μετακίνηση διμοιριών για την επιβολή μιας

κυβερνητικής απόφασης, παραβιάζοντας κατάφορα όχι

μόνο τους υπηρεσιακούς κανονισμούς αλλά και τις

αρχές της δημοκρατίας μας. Αντί δημοκρατικού διαλό-

γου χρησιμοποιείται για άλλη μια φορά η Ελληνική

Αστυνομία ως κατασταλτική δύναμη χάριν των αδιεξό-

δων και των σκοπιμοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
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Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα:
Το αγροτικό, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, που
έχουν κινητοποιήσει όλο τον κόσμο... με την «επανά-
σταση της γραβάτας», τα τρακτέρ.. Πώς τοποθετήστε
πάνω σ’ αυτά;

Παναγ. Λαφαζάνης: τα αντιασφαλιστικά και φορολο-

γικά μέτρα της κυβέρνησης, δυστυχώς, και το δυστυ-

χώς το εννοώ, εξοντώνουν το σύνολο του ελληνικού

λαού και ιδιαίτερα αυτούς που πρόκειται να βγουν

στη σύνταξη ή ήδη παίρνουν σύνταξη. Το χειρότερο

όμως είναι ότι αυτά τα μέτρα εξουθενώνουν, εξαφα-

νίζουν κυριολεκτικά τα μικρομεσαία στρώματα· τους

αυτοαπασχολούμενους στις πόλεις, αλλά και τη μι-

κρομεσαία αγροτιά στην Περιφέρεια. Διότι τόσο με

τις βαρύτατες ασφαλιστικές εισφορές που προβλέ-

πουν τα μέτρα όσο και με τα μέτρα φορολεηλασίας

τα οποία προτείνονται δεν πρόκειται να επιβιώσει μι-

κρομεσαίος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος

και βεβαίως, δεν πρόκειται να επιβιώσει πολύ περισ-

σότερο ο αγρότης στην περιφέρειά του. 

Τελειώνουμε στην ουσία με την πρωτογενή παρα-

γωγή στη χώρα μας. Δηλαδή τον μικρομεσαίο

αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα. 

Καταλαβαίνετε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν

είναι ότι επιβαρύνουν απλώς τα λαϊκά στρώματα,

αλλά οδηγούν μάλλον σε έναν ιδιόμορφο εθνικό και

κοινωνικό αφανισμό. Τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να

περάσουν. Συναντούν απέναντί τους μία κοινωνική

εξέγερση, ένα κοινωνικό τείχος, κυριολεκτικά. Η κυ-

βέρνηση αυτή πνέει τα λοίσθια· δεν έχει κανένα μέλ-

λον και το 2016 κατά την άποψή μας, θα είναι χρονιά

μίας γνήσιας τώρα και βαθιάς αντιμνημονιακής ανα-

τροπής στη χώρα μας. Μιας ανατροπής που θα ανοί-

ξει έναν καινούργιο δρόμο ανασυγκρότησης,

ανάτασης και ανάσας για την Ελλάδα και τον ελλη-

νικό λαό.

Κ.Β. Ομως, στις περασμένες εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου, εσείς που δείξατε συνέπεια προς το πρό-
γραμμα που είχε προτείνει ο τότε ΣΥΡΙΖΑ ο
προμνημονιακός, δεν πείσατε τον κόσμο. Ο κόσμος
δεν αντάμειψε και δεν εκτίμησε τη συνέπεια, την ανι-
διοτέλεια, την αυτοθυσία – τη δικιά σας, που ήσασταν
Υπουργός και των άλλων στελεχών που θυσίασαν
υπουργικούς θώκους και άλλα αξιώματα και δεν σας
έστειλε καν στη Βουλή. 
Πώς πιστεύετε ότι θα πείσετε τώρα αυτό τον κόσμο
ώστε να σας ακολουθήσει.

Π.Λ.: Πράγματι τον ελληνικό λαό δεν μπορέσαμε να

τον πείσουμε στη μικρή αυτή προεκλογική περίοδο

εξπρές των εκλογών της 2οής Σεπτεμβρίου. Ασφα-

λώς κι εμείς είχαμε αδυναμίες και θέλουμε να κά-

νουμε την αυτοκριτική μας και δημοσίως. Ουδείς

αλάνθαστος, πολύ περισσότερο όταν κάνει έναν

αγώνα σκληρό και δύσκολο μέσα σε πολύ περιορι-

σμένο διάστημα, αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλι-

κρινείς, ο ελληνικός λαός σ’ αυτές τις εκλογές δεν

μπόρεσε να καταλάβει τί σημαίνει τρίτο μνημονιακό

πρόγραμμα. Αυτό πέρασε ξώφαλτσα από τον ελλη-

νικό λαό. Του μίλησαν για ισοδύναμα για παράλληλα

προγράμματα(!) έτσι ώστε να μη μπορεί να καταλάβει

την ουσία.

Ο δικός μας λόγος σχεδόν εξαφανίστηκε από τα

μέσα ενημέρωσης και όποτε εμφανιζόμαστε μάλλον

καταγγελλόμαστε ως δραχμιστές... 

Τώρα όμως ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει τί σημαί-

νει τρίτο μνημόνιο, το ζει, βλέπει τις τραγικές επι-

πτώσεις του τρίτου μνημονίου στη ζωή του. Αν

γίνονταν τώρα εκλογές το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ

διαφορετικό. Γι’ αυτό και έγιναν εκλογές εξπρές. Για

να μην ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να μείνουμε

εμείς εκτός Βουλής ως διασπαστές τάχα και ως υπο-

νομευτές μιας νέας αναγεννητικής πορείας της

χώρας. Τώρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι λέγαμε την

αλήθεια. Τώρα είμαστε και ηθικά και πολιτικά δικαιω-

μένοι. Νομίζω λοιπόν πως τώρα θα είχαμε πολύ πε-

ρισσότερες δυνατότητες να ακουστούμε θετικά. Ηδη

το βλέπουμε γύρω μας. Μας περιβάλλει ο κόσμος με

μεγάλη εκτίμηση, θα έλεγα, και αν δεν ήταν υπερβο-

λικό, θα έλεγα και εμπιστοσύνη.

Ανοίγεται μία νέα περίοδος και για την Λαϊκή Ενό-

τητα (ΛΑ.Ε.), όσον αφορά τις δυνατότητές της, αλλά

κυρίως για τον τόπο και το λαό. Νέοι αγώνες ξε-

σπάνε, μια νέα αφύπνιση εμφανίζεται μπροστά στις

συνέπειες του 3ου μνημονίου και πιστεύουμε ότι

πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν και θα αλλά-

ξουν το 2016.

Κ.Β.: Πείτε μου, κύριε πρόεδρε, γενική παραδοχή
αποτελεί ότι η ανάκαμψη και εν τέλει, η ανάπτυξη της
πραγματικής οικονομίας είναι βασική προϋπόθεση για
την έξοδο από την κρίση. Πώς προγραμματίζετε να
το επιδιώξετε και να το πετύχετε. Με ποιες επιλογές,
ποια μέσα, ποια μέτρα.

Π.Λ.: Η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη και

καίρια και αποτελεί και την ουσία του προβλήματος

που αντιμετωπίζει η χώρα. Δεν είναι μονόδρομος

Το εθνικό νόμισμα προϋπόθεση
3 Διακοπή, πάραυτα, αποπληρωμής του επαχθούς δημόσιου χρέους και σεισάχθεια για το ιδιωτικό χρέος.

3 Εθνικοποίηση τραπεζών - ρευστότητα με ελκυστικούς όρους

3 Δίκαιο, αποδοτικό, σταθερό και απλό φορολογικό σύστημα.

3 Αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων

3 Ευρύ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

3 Αποδέσμευση από το ευρώ και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα

3 Συγκρότηση Εθνικού Μετώπου Αντίστασης

Η ειλικρινής διαπίστωσή μας κατά τη συνέντευξη, ήταν ότι έχουμε να κάνουμε μ’ έναν διαφορετικό τύπο

ηγέτη, απ’ ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Λείπει ο στόμφος, η υπεροψία, η σπουδαιοφάνεια, το “δήθεν”. 

Απλός, προσηνής, αποφασιστικός. Ανθρωπος με ξεκάθαρες ιδεολογικές αντιλήψεις. Οραματιστής και συ-

νάμα ρεαλιστής. Βαθύς γνώστης της πολιτικής και του αντικειμένου της και συνάμα “ανοιχτός” και ευή-

κοος. Ενας ηγέτης με αντι-ηγετικό στυλ, που δεν “μασάει” τα λόγια του.

Αποκλειστική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Προέδρου

της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτη Λαφαζάνη
στον Κώστα Βενετσάνο και  στην ΕΒΔΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                         13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 -  ΣΕΛΙΔΑ 13

για την έξοδο από την κρίση
αυτά που γίνονται. Υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή

την εναλλακτική λύση, σε γενικές γραμμές, την προ-

τείνει η ΛΑ.Ε. Εμείς λέμε με απλά λόγια πέντε βασικά

πράγματα τα οποία είναι “εκ των ων ουκ άνευ» για να

βγούμε από την κρίση.

1ον. Να αντιμετωπίσουμε το μείζον πρόβλημα του δη-

μόσιου και ιδιωτικού χρέους. Γιατί το ιδιωτικό χρέος

είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από το δημόσιο χρέος.

Εμείς προτείνουμε και αυτό θα κάνουμε αν αναλά-

βουμε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, να δια-

κόψουμε πάραυτα την αποπληρωμή του δημόσιου

χρέους και με όπλο αυτή τη διακοπή της αποπληρω-

μής, να διεκδικήσουμε την διαγραφή του· τουλάχι-

στον τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους. Και

ταυτόχρονα, αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια

γενναία σεισάχθεια και γενναίες ρυθμίσεις για να αν-

τιμετωπίσουμε το ιδιωτικό χρέος. 

2ον Για να πετύχουμε τον πρώτο στόχο, χρειαζόμαστε

την άμεση εθνικοποίηση, κοινωνικοποίηση των τρα-

πεζών. Οι τράπεζες δεν μπορεί να είναι

σε ιδιωτικά χέρια. Αυτές οι τράπεζες σε

ιδιωτικά χέρια πνίγουν την ελληνική οι-

κονομία, αντί να της προσφέρουν

ανάσα. Αυτές οι τράπεζες αντί να χρη-

ματοδοτούν τους πολίτες  και τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις,

χρηματοδοτούνται από τον πενόμενο

ελληνικό λαό προκειμένου να καλύ-

ψουν τις μαύρες τρύπες τους με την 1η,

τη 2η και την 3η ανακεφαλαιοποίηση.

Μέγα σκάνδαλα και οι τρεις· χρειάζον-

ται διερεύνηση. 

Το τρίτο που λέμε: χρειάζεται μία φο-

ρολογική μεταρρύθμιση, ένα δίκαιο και

απλό φορολογικό σύστημα, με πρώτο

μέτρο να ελεγχθούν επιτέλους οι πάρα

πολλές λίστες και οι ληστές που κρύ-

βονται μέσα.

Το τέταρτο που χρειαζόμαστε είναι η αποκατάσταση

των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας και πρώτα

απ’ όλα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων ως βασικό εργαλείο της αποκατάστασης της

αξιοπρέπειας των μισθών και των εργασιακών δικαιω-

μάτων, χωρίς τα οποία δεν υπάρχει οικονομία, δεν

υπάρχει ανθρωπιά σ’ αυτή τη χώρα. 

Ανατροπή στη νομισματική πολιτική

Το 5ο σημείο, πολύ βασικό επίσης, είναι η ρευστό-

τητα. Ενα διπλάσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-

σεων και βεβαίως, η ευρεία χρηματοδότηση με πάρα

πολύ χαμηλά επιτόκια της ιδιωτικής οικονομίας και

πρώτα απ’ όλα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτά είναι απαραίτητοι άξονες για να μπούμε σε νέα

τροχιά ως χώρα, η οποία θα ανακόψει την ύφεση, και

θα προσφέρει δυνατότητες ανάκαμψης σε παραγω-

γική κατεύθυνση. Βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά

έχουμε ανάγκη από μια μεγάλη φυγή να φύγει η Ελ-

λάδα από την ευρωζώνη και να περάσει στο εθνικό

νόμισμα. Στο εθνικό νόμισμα ως εργαλείο για την

εφαρμογή ενός νέου αναζωογονητικού, αναπαραγω-

γικού, ριζοσπαστικού προγράμματος για την Ελλάδα.

Το εθνικό νόμισμα, αντίθετα με όσα προπαγανδίζον-

ται, δεν είναι καταστροφή, ούτε “...κόλαση”, που μας

λένε. Είναι ένα μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να

εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα επιβίωσης και ανόρθω-

σης της χώρας μας. Δεν λέω ότι ο δρόμος που προ-

τείνουμε είναι ανθόσπαρτος. Δυσκολίες υπάρχουν.

Υπάρχουν όμως οι δρόμοι που ακολουθούνται, οι

οποίοι εξασφαλίζουν την αιώνια υποδούλωση της

χώρας και του ελληνικού λαού και δρόμοι οι οποίοι

μπορούν να αποφέρουν και θα αποφέρουν ελπίδα και

προοπτική στη χώρα.

Επιλέγουμε τον δεύτερο δρόμο, που πολύ συνοπτικά

σας ανέφερα και ο οποίος μόνον αυτός δίνει λύσεις

για την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε.

Κ.Β.: Είπατε ότι πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη, με δη-
μόσιες επενδύσεις, με χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων κ.λπ. εφόσον δεν αποβλέπετε στην αλλαγή
των παραγωγικών σχέσεων (καθεστωτική αλλαγή),
πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας και τον επιχειρηματικό
κόσμο. Και επιχειρήσεις με αυτό το φορομπηχτικό κα-
θεστώς, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, όταν στη
Βουλγαρία π.χ. έχουμε 10% κ.λπ. φορολογική επιβά-
ρυνση. 
Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσουμε τον επιχειρημα-
τικό κόσμο που θα θελήσει να συνεργαστεί, ώστε να
τους εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ότι δεν πάμε να
κόψουμε απλώς χρήμα για να δώσουμε μισθούς
χωρίς αντίκρισμα, πάμε να αναπτύξουμε πραγματικά
την παραγωγή η οποία στην παρούσα φάση εξαρτά-
ται από το δημόσιο με τις επενδύσεις του, αλλά βε-
βαίως και από τον ιδιωτικό τομέα με την οποιαδήποτε
δραστηριότητά του και γι’ αυτό απαιτούνται και κά-
ποια κίνητρα. 

Π.Λ.: Πράγματι, η ΛΑΕ θέλει να στηρίξει κατ’ αρχάς

τη μικρομεσαία επιχείρηση η οποία είναι η ραχοκοκα-

λιά της οικονομίας για να μπορέσει η χώρα να ανοίξει

ένα νέο βηματισμό και να φύγει από την ύφεση. 

Η μικρομεσαία επιχείρηση πρώτα πρώτα απ’ αυτό που

έχει ανάγκη είναι ρευστότητα. Δηλαδή από χρηματο-

δότηση με χαμηλά επιτόκια προκειμένου να μπορέσει

να κάνει επενδύσεις. Και με τις επενδύσεις αυτές να

υπάρξει μία επανεκκίνηση της οικονομίας. Το εθνικό

νόμισμα το χρειαζόμαστε λοιπόν για να δώσει μία

ρευστότητα στην ιδιωτική οικονομία και φυσικά και

στο δημόσιο. Το εθνικό νόμισμα για να έχουμε την

απαραίτητη ρευστότητα  με χαμηλά (σχεδόν μηδε-

νικά) επιτόκια και για ένα διπλάσιο παραγωγικά προ-

σαρμοσμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Χωρίς ρευστότητα δεν υπάρχει επενακκίνηση της οι-

κονομίας. Ρευστότητα, και ένα σταθερό, λογικό και

δίκαιο φορολογικό σύστημα και με κίνητρα για να

μπορέσει η ιδιωτική οικονομία να σταθεί στα πόδια

της. Οχι ένα φορολογικό σύστημα παντός

καιρού ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρ-

νηση και ποιος στην κυβέρνηση είναι

υπουργός, πράγμα που δεν μπορεί να

δώσει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να

προγραμματίσει και να σχεδιάσει τη δρα-

στηριότητά της για χρόνια, για να μπορέ-

σει να έχει αποδοτικούς στόχους. 

Κ.Β.: Είναι αλήθεια ότι μου απαντήσατε
και σε ερωτήματα που είχα ετοιμάσει να
σας κάνω, γι’ αυτό θα τα παρακάμψω. Γιατί
πιστεύω ότι είμαστε εγκλωβισμένοι στο
“γήπεδο» των δανειστών, οι οποίοι μας
υποχρεώνουν να παίξουμε το δικό τους
παιχνίδι με τους δικούς τους όρους και με
δικό τους «διαιτητή». Πώς θα μπορέσουμε
να απεμπλακούμε απ’ αυτό. Είπατε με το
εθνικό νόμισμα.

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι διπλό.
α) Πώς θα πείσουμε τον ελληνικό λαό που έχει ένα
είδος “έρωτα» με το ευρώ και 
β), τί γίνεται με τις διεθνείς δεσμεύσεις και έναντι
των συμφωνιών των μνημονίων, των ειλημμένων υπο-
χρεώσεων κ.λπ.

Αλλά την απάντηση του Προέδρου της ΛΑ.Ε. Πανα-

γιώτη Λαφαζάνη θα τη δημοσιεύσουμε στο επόμενο

φύλλο, μαζί με το πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό

δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνέντευξής του,

που εν κατακλείδι προτείνει την ίδρυση ενός νέου

“σύγχρονου ΕΑΜ” για την αντιμετώπιση της παρού-

σας ιδιότυπης οικονομικής κατοχής της χώρας.

Ολόκληρη η συνέντευξη έχει αναρτηθεί στην ιστο-

σελίδα μας www.ebdomi.com καθώς και το σχετικό

βίντεο.
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«Ὁ δέ ὀρθός ἔρως πέφυκε κοσμίου τε καί καλοῦ σωφρό-
νως τε καί μουσικῶς ἐρᾶν... Οὐδέν ἄρα προσοιστέον μα-
νικόν οὐδέ ξυγγενές ἀκολασίας τῷ ὀρθῷ ἔρωτι; οὐ
προσοιστέον»

(Πλάτων, 427-347, «Πολιτεία», Γ᾽ 403β)
(= Ο σωστός έρωτας όμως είναι ο έρωτας προς το κόσμιο

/ ευπρεπές και ωραίο κατά τρόπο φρόνιμο και αρμονικό...

Στο σωστό έρωτα λοιπόν δεν πρέπει να προσφέρεται τί-

ποτε το μανιακό, ούτε κάτι που να έχει σχέση με την ακο-

λασία/ασέλγεια; Δεν πρέπει)

«ἅδιον οὐδέν ἔρωτος· ἅ δ᾽ὄλβια, δεύτερα πάντα
ἐστίν· ἀπό στόµατος δ᾽ἔπτυσα καί τό µέλι. Τοῦτο
λέγει Νοσσίς· τίνα δ᾽ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλασεν, οὐκ
οἶδεν τήνα γ᾽ἄνθεα ποῖα ρόδα»

(Παλατινή Ανθολογία Ε᾽, 170, ερωτικά επιγράμματα)

(= τίποτε πιο γλυκό απ’ τον Έρωτα· δεύτερη θέση δίνω σ’

όλα τα ωραία· και το μέλι από το στόμα φτύνω. Αυτά λέγει

η Νοσσίς. Κι όποιαν η Κύπρη (Αφροδίτη) δεν έχει ευλογή-

σει, μες στ’ άνθη αυτή τα ρόδα αδυνατεί να ξεχωρίσει)

«Οὗτος γάρ ὁ θεός καί τόν ἀσθενῆ σθένειν τίθησι
καί τόν ἄπορον εὑρίσκειν πόρον»

(Αρίσταρχος ο Σάµιος, 310-230)
(= αυτός ο θεός (έρως) και τον αδύνατο δυνατό τον κάνει

και τον αμήχανο να βρίσκει λύση)

«Ἔρωτα δ᾽ὅστις µή θεόν κρίνει µέγαν καί τῶν
ἁπάντων δαιµόνων ὐπέρτατον ἤ σκαιός ἐστιν ἤ
καλῶν ἄπειρος»

(Ευριπίδης, 485-406)
(= όποιος τον έρωτα μέγα θεό δεν κρίνει και υπέρτατον απ’

όλες τις θεότητες ή αγροίκος ή άσχετος με την ομορφιά

είναι)

«Τίς δέ βίος, τί δέ τερπνόν ἄτερ χρυσέης Ἀφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε µοι µηκέτι ταῦτα µέλοι, κρυπταδίη φι-
λότης καί µείλιχα δῶρα και εὐνή»
(Μίµνερµος ο Κολοφώνιος, πατέρας της ερωτικής ελεγείας, 7ος π.Χ.)
(= Τι ζωή, ποια ευχαρίστηση χωρίς τη χρυσή Αφροδίτη; Να

πεθάνω, όταν πια δεν θα νοιάζομαι γι’ αυτά, για την κρυφή

αγάπη δηλαδή και τα γλυκά δώρα της κλίνης)

«Ἔρωτι µέν γοῦν ὅστις ἀντανίσταται πύκτης ὅπως
ἐς χεῖρας, οὐ καλῶς φρονεῖ. Οὗτος γάρ ἄρχει καί
θεῶν ὅπως θέλει»

(Σοφοκλής, 496-406)

(= Όποιος στον έρωτα αντιστέκεται σαν τον πυγμάχο με

τα χέρια, δεν σκέπτεται ορθά. Διότι αυτός και τους θεούς

ακόμη κυβερνά όπως θέλει)

«Πᾶς γοῦν ποιητής γίγνεται κἄν ἄµουσος ἦ τό πρίν,
οὗ ἄν ἔρως ἅψηται»

(Πλάτων, 427-347)
(= και πράγματι ο κάθε ένας, όσο άμουσος και αν ήταν

πριν, μόλις ο έρως τον αγγίξει, γίνεται ποιητής)

Η επικαιρότητα μάς “αναγκάζει” ευχάριστα να ασχολη-

θούμε με την πιο σημαντική για τον ανθρώπινο βίο έννοια;

τον Έρωτα.

Κάθε πολιτισμός γεννιέται γονιμοποιούμενος από ένα ομα-

δικό/κοινό πνευματικό ψυχικό ζώπυρο. Ο πολιτισμός των

Έλλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αναπτύχθηκε

από μια δύναμη ισχυρή σε μεγάλο βαθμό. Είναι ο έρως με

όλες του τις διαστάσεις.

Το θέμα έρως κατακλύζει ολόκληρη την Αρχαιοελληνική

Γραμματεία, Μυθολογία, Φιλοσοφία, Πεζογραφία, Ποίηση

και όλες τις άλλες Τέχνες. Ο πολιτισμός των Ελλήνων

είναι ένας κατεξοχήν ερωτικός πολιτισμός.

Ο μήνας Φεβρουάριος θεωρείται ο μήνας των ερωτευμέ-

νων. Το Σαββατοκύριακο 13/2 και 14/2 ανήκει σ’ αυτούς.

Συνολικά εορτάζουν 2,2 δισεκατομμύρια χριστιανοί πιστοί,

το 31,7% στα επτά δις των κατοίκων, το 1/3 των κατοίκων

του πλανήτη, αφού ο χριστιανισμός κατέχει την 1η θέση

παγκοσμίως στο συνολικό αριθμό των πιστών.

Το Σάββατο 13/2 οι ορθόδοξοι τιμούν την μνήμη των Απο-

στόλων Ακύλα και Πρίσκιλλας, ενάρετου ζευγαριού Ιου-

δαίων σκηνοποιών που ζούσε στην Κόρινθο και ασπάστηκε

τον χριστιανισμό.

Την Κυριακή 14/2 οι καθολικοί εορτάζουν τον “αγιο” Βα-

λεντίνο, ιερωμένο μάρτυρα ο οποίος πάντρευε στρατιώτες

Ρωμαίους που απαγορευόταν να παντρευτούν Χριστιανές

μέσα στη φυλακή διαδίδοντας και στερεώνοντας την χρι-

στιανική πίστη. Αποκεφαλίστηκε το 269/270 κατά τους

διωγμούς του αυτοκράτορα Κλαυδίου Β’. Η εορτή θεσπί-

στηκε επίσημα το 496 με απόφαση του πάπα Γελασίου

(είναι για γέλια)!.

Στην Ελλάδα καθιερώθηκε επίσημα η γιορτή του Βαλεντί-

νου για πρώτη φορά το 1977.

Είναι μια γιορτή βιομηχανοποιημένη και εμπορικοποιημένη

για να δουλεύουν τα ανθοπωλεία, τα ζαχαροπλατεία, τα

εστιατόρια, τα καταστήματα δώρων, τα ξενοδοχεία, κοσμη-

ματοπωλεία κ.λπ.

Μέχρι και τον έρωτα, κατάντησαν εμπορεύσιμον είδος με

το μάρκετινγκ, αλλά και πότε δεν ήταν, αφού είναι το αρ-

χαιότερο επάγγελμα στον κόσμο.

Το 2010 ο τζίρος των “αισθημάτων” του Αγίου Βαλεντίνου

στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 15 δις δολλάρια που αντιστοιχεί με

το ισόποσο του ΑΕΠ της Μποτσουάνα.

Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από προστάτη άγιο του έρωτα.

Εξ’ άλλου στον έρωτα αγιοσύνη δεν χωράει, γεννήσαμε

τον ίδιο τον θεό Έρωτα, και την μητέρα του Αφροδίτη, Θεά

του Κάλλους, της Γονιμότητας, της Ηδονής και της Τεκνο-

ποίησης, γι’ αυτό και είμαστε οι πιο ερωτικοί σύντροφοι

παγκοσμίως!

Κάνοντας μια πρόχειρη πλοήγηση στο Δια-δίκτυο διαπί-

στωσα πως υπάρχουν 32.700 ευρέσεις/αποτελέσματα για

τον Άγιο Βαλεντίνο, 458.000 για την Αφροδίτη και 219.000

για τον έρωτα.

Σήμερα δυστυχώς όλα τα πράγματα, ακόμη και οι ιδέες

είναι εμπορεύσιμα. Τους προσδίδουμε μια τιμή (αξία) για

να τα (εκ) - τιμάμε. Υπάρχουν όμως και αξίες που είναι Ά-

τιμες (= α-τίμητες, χωρίς τιμή), ανεκτίμητης αξίας που

όμως δεν τους αποδίδουμε τη δέουσα σημασία/αξία, αν

και αξίζουν πολύ περισσότερο, γιατί είναι αιώνιες, αθάνα-

τες και η αξία τους δεν πέφτει ποτέ στο Χρηματιστήριο

των Αξιών, μια απ’ αυτές είναι ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ.

Τα ανθρώπινα αισθήματα δεν εμπορικοποιούνται, δεν εξα-

γοράζονται είναι άυλα αγαθά. Κατακτώνται με σκληρό

αγώνα και πολύ κόπο γι’ αυτό και έχουν ανυπολόγιστη  αξία

και παραμένουν αναλλοίωτα ανάλογα με το φορτίο της αλή-

θειας που κουβαλούν. Υπάρχουν σχέσεις τυπικές, επιφανει-

ακές και ουσιαστικές που άντεξαν στη δοκιμασία του χρόνου

και έμειναν στην αιωνιότητα.

Για να αναπτυχθεί και να φουντώσει ο Έρως χρειάζεται

και τον αδελφό του τον Αντέρωτα, να υπάρχει δηλαδή μια

σχέση αμοιβαιότητας.

Σας παραθέτω οκτώ ετυμολογήσεις του έρωτος. Εσείς θα

επιλέξετε αυτή που σας εμπνέει περισσότερο και σας ται-

ριάζει στο χαρακτήρα σας:

1. Ο Πλάτων υποστηρίζει από το ἕλω - ἕλως και τροπή το

λ σε ρ ἔρως· από το “ἑλεῖν τόν ἑλόντα” = ο έρως κυριεύει
τον κυριεύοντα.
2. από το εἴρειν = δεσµεῖν· ο συνδέων εµάς πόθος.
3. από τό ἐρεῖν τάς ψυχάς τῶν ἐρώντων τοῖς ἐρωμένοις

που σημαίνει ἕπεσθαι = ἀκολουθεῖν· τυφλός γάρ ὁ
ἐρῶν περί τόν ἐρωµένον.
4. από το ἐρρῶσθαι = ο ισχυρός, ο πάντων περιγε-
νόµενος, ο υπερισχύων, ο πανίσχυρος.
5. από το Ἄρης < ἄρως < ἔρως, ως υἱός του Ἄρεως.
6. από το εἴρω = λέγω· Λάλοι γάρ οἱ ἐρῶντες
7. από το ἐρᾶν = ἐπιθυµεῖν
8. από το ὁρᾶν = βλέπειν, ὁ διά τῆς αἰσθητικῆς
ὁράσεως ἐγγιγνόµενος πόθος τοῖς ἀνθρώποις.

Εµείς ακολουθούµε τα λόγια της Ιοκάστης, από το
έργο, “Οιδίπους τύραννος” του Σοφοκλή: «’Ανήρ
ἔννους τά καινά τοῖς πάλαι τεκµαίρεται»
(=Ο συνετός - µυαλωµένος κρίνει, συµπεραίνει τα
νέα από τα παλιά).

Θέλετε να είστε συνετοί; Ακολουθήστε τα βήματα του με-

γάλου τραγικού ποιητή για να μην καταντήσετε τραγικά

πρόσωπα.

Οι ερωτευμένοι με τη φύση, τη ζωή, την τέχνη και τον πο-

λιτισμό εορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου και δεν περιμέ-

νουν καμμία εορτή εμπορική άπαξ για να εκφράσουν τα

αγνά και ειλικρινή τους αισθήματα.

Στον ελληνισμό μετέχει κάποιος εθελοντικά. Είναι τιμή και
ευθύνη η ελληνική ταυτότητα. Η ελληνικότητα δεν επιβάλ-
λεται, αλλά κατακτιέται και αποδεικνύεται με αγώνες, θυ-
σίες και ήθος. Πρόκειται για θεϊκό χάρισμα και όχι για
καταναγκασμό. Ο ελληνισμός δεν παρακαλεί κανέναν,
μόνον καλεί.

Πέτρος Ιωαννίδης

καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

―――――――

* ἀντέρως -ωτος = ο αµοιβαίος έρως (Πλατ. Φαίδρος 225 d),
ἀντεράω - ῶ = ανταγαπώ
** ἀπ-έρωτος (ἔρως) = άστοργος, δυσάρεστος (Αισχ. ΧΟ.
600).

Mια τέτοια μέρα ας γίνει αγωνιστικό αίτημα να μας

επιστρέψουν τη θεά του έρωτα, Αφροδίτη, οι φίλοι

μας οι Γάλλοι.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐξ Ἐρωτισµοῦ, 

Ἀντ-ερωτισµοῦ*,  
Ἀφροδισιασµοῦ

ἄρχεσθαι
&

Ἀν-ερωτισµοῦ, 
Ἀπ-ερωτισµοῦ**, 

Βαλεντινισµοῦ
παύεσθαι
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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

Η εκδήλωση των Εκπαιδευτικών την ημέρα που

τιμώνται οι Τρείς Ιεράρχες, την οποία οργανώ-

νει η Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού & 3Β,

έχει γίνει πλέον θεσμός.

Ετσι και εφέτος στις 31 Ιανουαρίου πραγματο-

ποιήθηκε η εκδήλωση παρουσία του Μητροπο-

λίτη κ. Παύλου.

Ομιλητής ήταν ο Γεώργιος Παύλος, καθηγητής

Φυσικής και Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πα-

νεπιστήμιο Θράκης. 

Ο Γ. Παύλος τόνισε το καινοτομικό, θεολογικό

φιλοσοφικό, εκπαιδευτικό και λοιπό έργο των

τριών Ιεραρχών, που θα διαμορφώσει και θα κα-

θορίσει αποφασιστικά την Ορθοδοξη Ανατολή

και μέσω αυτής την παγκόσμια ιστορία, ενώ θα

αναδείξει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως

δυναμική προτύπωση του χριστιανισμού.

Πρόσφατα ακούστηκε η δυναμική φωνή του Μητροπολίτη

κ. Παύλου με αφορμή τις πολεμικές τέχνες, ο οποίος με-

ταξύ΄αλλων επεσήμανε ότι:

Οι πολεμικές τέχνες βασίζονται σε Ανατολικές φιλοσοφίες

ή θρησκείες, ιδιαιτέρως στον Ταοϊσμό και τον βουδισμό

Ζεν. Παρ’ όλο που “πολλοί ασκούν πολεμικές

τέχνες, χωρίς να γνωρίζουν το θρησκευτικό

χαρκατήρα τους, η ουσία είναι ότι το πλήθος

των διαφόρων μαχητικών ειδών συνδέονται

με ένα πνευματικό κέντρο που έχει τις ρίζες

του στον Ταοϊσμό και τον βουδισμό.

Το ζίου - ζίτσου πρωτοεμφανίστηκε στα μο-

ναστήρια του Θιβέτ και καθιερώθηκε σαν

πρώτη μορφή πολεμικής τέχνης στην Ιαπω-

νία. Επισημαίνεται ότι οι πολεμικές τέχνες

δεν είναι απλές ασκήσεις εκγύμνασης, αλλά

συστήματα που έχουν φιλοσοφικό - θρησκευ-

τικό προσανατολισμό.

Επίσης, οι πολεμικές τέχνες έρχονται σε ευ-

θεία αντίθεση με το ορθόδοξο χριστιανικό μή-

νυμα της αγάπης. Όλα τα είδη πολεμικών

τεχνών δεν συμβιβάζονται με το πνεύμα του

Ευαγγελίου, το οποίο μας καλεί να δούμε τον άλλον με

αγάπη ως εικόνα Θεού και όχι πολεμικά ως εχθρό.

Εκδήλωση της Μητρόπολης για εκπαιδευτικούς
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H δημοτική σύμβουλος  του Δήμου Διονύσου της παράτα-

ξης «Νέα Πνοή Για τον Διόνυσο», Κατερίνα Αυγέρη, σχο-

λιάζει τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά σοβαρών ζημιών

σε οχήματα δημοτών από λακκούβες και καθιζήσεις στο

αστικό οδικό δίκτυο. 

Εχει ενδιαφέρον, σημειώνει, να παρατηρήσουμε ορισμένα

στατιστικά στοιχεία που αφορούν αποζημιώσεις πολιτών

από το Δήμο και τις αιτιάσεις τους. 

Δύο χρόνια από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από

τον νυν δήμαρχο Διονύση Ζαμάνη με τους “Ανοικτούς Ορί-

ζοντες” παρατηρούνται πολλές αιτήσεις για αποζημιώσεις

πολιτών που υπέστησαν βλάβη από λακκούβα στο οδικό δί-

κτυο.

Στη διάρκεια της πρώτης χρονιάς διοίκησης της νέας Δη-

μοτικής Αρχής, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν αναρτηθεί

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Δήμος Διονύσου κατέβαλε συνολικά ποσό

15.014,25 € για αποζημιώσεις συμβιβαστικής επίλυσης

διαφοράς, μετά από 24 αναφορές πολιτών για ζημιές που

υπέστησαν, είτε εξαιτίας της προαναφερθείσας αιτίας, είτε

λόγω άλλων κακοτεχνιών, είτε λόγω καθυστερήσεων ή μη

αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας. 

Η στατιστική ανάλυση των αναφορών αυτών, αναδεικνύει

τρεις μεγάλες κατηγορίες αιτημάτων αποζημίωσης: 

α) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε

όχημα από κακή κατάσταση του οδοστρώματος (π.χ. λακ-

κούβες, ανωμαλίες του ασφαλτοτάπητα, φρεάτια που προ-

εξέχουν ή είναι υπερβολικά βυθισμένα κ.α.)

β) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οι-

κίες από πλημμύρες εξαιτίας προβληματικών ή ανύπαρκτων

αντιπλημμυρικών έργων ή βουλωμένων φρεατίων.

γ) Αποζημίωση για υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε οχή-

ματα από άλλες αιτίες, όπως πτώση κλαδιών δέντρων, με-

τακίνηση (κύλιση) κάδου απορριμμάτων κι άλλες συναφείς

αιτίες.

Αναλυτικά:

Η νομική βάση των εν λόγω αιτημάτων αποζημίωσης εντο-

πίζεται στις διατάξεις περί αστικής ευθύνης των οργάνων

του Δημοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ),

στις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

(ΔΚΚ, ΠΔ 410/95) και του Ν. 3155/1955 (περί κατασκευής

και συντηρήσεως οδών), στις γενικές αρχές του Διοικητι-

κού Δικαίου, καθώς και στην αρχή της χρηστής διοίκησης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ

Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή …. ιδ), όπως αντικα-

ταστάθηκε από την παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012,

αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο

συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο

μέχρι του ποσού των 30.000 € και εισηγείται στο Δημοτικό

Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση

δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω

ποσό.

Τι μπορεί να κάνει ο πολίτης

Αναφορικά με το θέμα της λακκούβας στο οδόστρωμα και

πώς θα πρέπει ο δημότης ν’ αντιδράσει σε περίπτωση που

υποστεί ζημιά το όχημά του ή τραυματισμό ο ίδιος, ισχύουν

τα παρακάτω:

Σύμφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόμος, η παράλειψη συντήρη-

σης των οδών, ως κύρια αιτία για την πρόκληση υλικής ζη-

μιάς, αποτελεί παράλειψη υλικής ενέργειας από όργανα

των ΟΤΑ (συγκεκριμένα, τα αρμόδια συνεργεία και τις τε-

χνικές υπηρεσίες τους), τα οποία, κατά την άσκηση των

υπηρεσιακών καθηκόντων τους, δεν προβαίνουν στις ενέρ-

γειες που απαιτούνται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η

πιθανότητα πρόκλησης ατυχήµατος. Η επέλευση της ζη-

μιάς πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς µε την προσκόμιση

των απαραίτητων παραστατικών (τιμολόγια επισκευής του

οχήματος), η δε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ζηµιογόνου

γεγονότος και του αποτελέσματος πρέπει να αποδεικνύε-

ται από την προσκόμιση δημοσίου εγγράφου (Ημερήσιο

Δελτίο Οχήματος της ΕΛΑΣ), το οποίο συντάσσεται στον

τόπο του ατυχήµατος, μετά από κλήση του ζηµιωθέντος.

Επιπλέον, το «αντικειμενικό» της αστικής ευθύνης δεν αφή-

νει περιθώρια για την επίκληση απουσίας κάποιας μορφής

υπαιτιότητας εκ μέρους των δηµοσίων οργάνων, αντίθετα

αυτή τεκμαίρεται υπάρχουσα, επιφορτίζοντας τις αρµόδιες

υπηρεσίες µε το βάρος της απόδειξης, για την ύπαρξη ή µη

της αιτίας του ατυχήµατος.  

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, αστική ευθύνη των Δήμων

προκύπτει και για άλλες περιπτώσεις που συναντάμε στην

καθημερινότητά μας, όπως τραυματισμό ή δάγκωμα από

αδέσποτο ζώο, τραυματισμό σε παιδική χαρά, προαύλιο

χώρο σχολείου ή σε δημοτικό αθλητικό χώρο, τραυματισμό

σε χαλασμένο πεζοδρόμιο ή ακόμη και για ζημιά οχήματος

από κατεστραμμένη ή κακή οδοσήμανση.

Συμπερασματικά, μήπως τελικά το υψηλό κόστος των απο-

ζημιώσεων που καταβάλλει ο Δήμος για συμβιβαστική επί-

λυση των διαφορών από τις παραπάνω αιτίες, είναι

δυσανάλογο του οφέλους που θα προέκυπτε, αν τα χρή-

ματα αυτά τα διέθετε για τη συντήρηση των υποδομών;  

Ενδεικτικά ν’ αναφέρουμε, ότι το ποσό των 2.800€ περίπου

από αποζημιώσεις σε υποθέσεις ζημιών οχημάτων από

πτώση σε λακκούβες δρόμων, αντιστοιχεί στην προμήθεια

ενός τόνου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος.

Εκ μέρους της δημοτικής κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διό-

νυσο», προσκαλώ και προκαλώ το Δήμαρχο Διονύση Ζα-

μάνη να ξαναθυμηθεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και

να δώσει –χωρίς άλλη καθυστέρηση- έμφαση στα θέματα

της καθημερινότητας και στα αναγκαία έργα για την αντι-

μετώπισή τους. Ας λύσουμε πρώτα τα αυτονόητα.

Κατερίνα Αυγέρη

Δημοτική Σύμβουλος «Νέα Πνοή Για τον Διόνυσο»

από την Δ.Ε Αγ. Στεφάνου. 

Πτυχιούχος  της Νομικής Σχολής Αθηνών 

www.neapnoidionisos.gr - Email: neapnoigiatondioniso@gmail.com

Οι Δήμοι αποζημιώνουν τους δημότες για ζημιές από τις λακκούβες

Πολλές αποζημιώσεις στο Δήμο Διονύσου

Συνάντηση με τους δημάρχους Ραφή-

νας – Πικερμίου και Μαραθώνα για

την πορεία υλοποίησης των έργων

στους δύο δήμους είχε ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.

Στο Δημαρχείο εκάστου Δήμου συζη-

τήθηκαν τα θέματα μαζί με τον Δ/ντη

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατ. Αττικής Γιάννη

Ασπρουλάκη. 

Από πλευράς Δήμου στη  Ραφήνα με

το δήμαρχο  Βασίλη Πιστικίδη και

τους συνεργάτες του, στο Μαραθώνα

με το δήμαρχο Ηλία Ψηνάκη και τους

συνεργάτες του, προκειμένου να συ-

ζητήσουν την πορεία υλοποίησης των

ήδη δρομολογημένων έργων στους

δύο δήμους, αλλά και νέες προτάσεις

για έργα που θα μπορούσαν να ενταχ-

θούν στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων

Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

Ο αντιπεριφερειάρχης συναντά τους 

δημάρχους Ραφήνας και Μαραθώνα
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και

φέτος απαιτείται συντονι-

σμός και έγκαιρη επέμβαση

των αρμόδιων φορέων για

την καταπολέμηση των

κουνουπιών. 

Ιδιαίτερα φέτος με τη ρα-

γδαία εξάπλωση σε παγκό-

σμιο επίπεδο του ιού Zika,

καθίσταται αναγκαία η

δράση όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων (Περιφέ-

ρειας, Δήμων), στον βαθμό

που τους αναλογεί βάσει

των προβλεπόμενων από

τον «Καλλικράτη» αρμοδιο-

τήτων. 

Όπως επισημαίνεται και

από τη σχετική εγκύκλιο

του Υπουργείου Υγείας, ο

έγκαιρος και σε ετήσια

βάση προγραμματισμός

ολοκληρωμένων προγραμ-

μάτων καταπολέμησης

κουνουπιών, αποτελεί ζή-

τημα εξαιρετικής σημασίας

για την προστασία της δη-

μόσιας υγείας από νοσή-

ματα που μεταδίδονται

μέσω διαβιβαστών (όπως

ελονοσία, ιός Δυτικού Νεί-

λου, Δάγκειος πυρετός, ιός

Zika κλπ), καθώς και τον

περιορισμό της όχλησης

εξαιτίας των κουνουπιών. 

Η Περιφέρεια Αττικής, όπως

μας ενημερώνει, συνεχίζει,

όπως κάθε χρόνο, την υλο-

ποίηση ολοκληρωμένων

προγραμμάτων και δράσεων

καταπολέμησης των κουνου-

πιών σε όλη την Αττική. 

Η Περιφερειακή Ενότητα

Ανατολικής Αττικής, με

συντονιστή τη Διεύθυνση

Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής,

διενεργεί εφαρμογές ψε-

κασμών (προνυμφιοκτονία)

από εδάφους και από

αέρος στον περιαστικό ιστό

όλων των δήμων της χωρι-

κής της αρμοδιότητας, σε

περιοχές και σημεία που

έχουν καταγραφεί και στα

φυσικά συστήματα (οικολο-

γικά προστατευόμενες πε-

ριοχές) της Ανατολικής Ατ-

τικής. 

Από την πλευρά τους, οι 13

δήμοι της Ανατολικής Αττι-

κής έχουν αποκλειστικά τη

ευθύνη και υποχρέωση, να

υλοποιήσουν άμεσα προ-

γράμματα καταπολέμησης

των κουνουπιών εντός του

αστικού (οικιστικού) ιστού. 

Με το υπ’ αριθμ. οικ 351/3-

2-2016 έγγραφό της προς

τους δήμους της Ανατολι-

κής Αττικής, η Δ/νση Υγει-

ονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

της ΠΕΑΑ, τους επισημαί-

νει αυτή τους την ευθύνη –

υποχρέωση και τους καλεί

να μεριμνήσουν για: 

• ψεκασμούς σε όλα τα

φρεάτια ομβρίων υδάτων,

σε επιφάνειες με στάσιμα

νερά εντός του αστικού

ιστού (συντριβάνια, κολυμ-

βητικές δεξαμενές, μικρές

και μεγάλες υδατοσυλλο-

γές κ.α.)

• μέτρα πρόληψης από

τους ιδιοκτήτες όλων των

κτηνοτροφικών μονάδων

και 

• ορθή διαχείριση στη

χρήση του νερού στις γε-

ωργικές καλλιέργειες της

περιοχής ευθύνης τους. 

Επιπλέον, τους ζητά να

δρομολογήσουν άμεσα και

πριν τους ψεκασμούς για

τα ακόλουθα: 

• σχολαστική καθαριότητα

των κοινόχρηστων δημοτι-

κών χώρων

• τακτικό καθαρισμό όλων

των φρεατίων όμβριων υδά-

των της περιοχής τους 

• ενημέρωση των πολιτών

ώστε να αποφεύγεται η δη-

μιουργία εστιών ανάπτυξης

προνυμφών στο οικιακό πε-

ριβάλλον (αυλή, κήπος,

πάρκα) 

Στην ιστοσελίδα του

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

(www.keelpno.gr), μπορείτε

να βρείτε  όλες τις πληρο-

φορίες.   

Υποχρέωση των Δήμων 

η καταπολέμηση κουνουπιών 

στον αστικό ιστό της Αν. ΑττικήςΕίναι αρκετές οι προειδοποιήσεις από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

τον τελευταίο καιρό καθώς, ότι έκανε την εμφάνιση του ένα λογισμικό κακόβουλο – τύπου

trojan το οποίο μεταδίδεται μέσω spam με αποτέλεσμα θα υποκλέπτει πληροφορίες των

χρηστών.

Όπως αναφέρεται το λογισμικό μεταδίδεται μέσω μολυσμένων και ανεπιθύμητων μηνυ-

μάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spam) και για να εκτελεστεί πρέπει στον ηλεκτρονικό

υπολογιστή να είναι ήδη εγκατεστημένο το πρό-

γραμμα «Java Runtime Environment»!

Αυτό το λογισμικό λοιπόν, είναι ικανό να κάνει τα

εξής: να υποκλέπτει πληροφορίες χρηστών (user-

names, mails, passwords), να λαμβάνει στιγμιαίες

εκτυπώσεις της οθόνης (printscreens), αποκτά πρό-

σβαση στην κάμερα, κατεβάζει και εκτελεί αρχεία,

ενημερώνει την παραμετροποίηση του και προωθεί

σε απομακρυσμένο διακομιστή – εξυπηρετητή τις

πληροφορίες, που έχουν συλλεχθεί.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφά-

λειας για να αποφύγουν την προσβολή από το λογισμικό και συγκεκριμένα:

• Να χρησιμοποιούν τείχη προστασίας (firewall), ικανά να αποτρέψουν την είσοδο σε ει-

σερχόμενες συνδέσεις προς υπηρεσίες, που δεν πρέπει να είναι διαθέσιμες δημόσια και

να επιτρέπονται μόνο μεμονωμένες υπηρεσίες προς τα έξω.

• Να χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης, η ανάκτηση των οποίων να καθίσταται δύσκολη.

• Να χρησιμοποιούν ενημερωμένα «αντιικά» προγράμματα προστασίας, γνήσια λογισμικά

προγράμματα και να πραγματοποιούν τακτικές αναβαθμίσεις «updates».

• Να παραχωρούν το χαμηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων σε χρήστες και προγράμματα,

όπου απαιτούνται, προκειμένου να εκτελεστεί μία διεργασία.

• Να απενεργοποιούν τη λειτουργία «AutoPlay», προκειμένου να παρεμποδίζεται η αυτόματη

εκτέλεση αρχείων στο δίκτυο και στους δίσκους και να ενεργοποιούν την επιλογή ανάγνωσης

«read-only» στις περιπτώσεις, που δεν απαιτείται δικαίωμα εγγραφής «write access».

• Να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την

προέλευση των οποίων και το περιεχόμενο δεν γνωρίζουν και να ρυθμίσουν το διακομιστή

των μηνυμάτων του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η

είσοδος ή να διαγράφονται αυτόματα τα μηνύματα με συνημμένα αρχεία τύπου exe, .vbs,

.jar, .bat, .scr, που χρησιμοποιούνται ευρέως για διάδοση ιών.

• Να απενεργοποιούν τη δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων, όπου δεν απαιτείται.

• Να δημιουργούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας «backup» των

αρχείων  τους, σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης
Πληροφορίες από το REUTERS 

Προειδοποιήσεις από τη Διεύθυνση 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

για κακόβουλο λογισμικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Παιανία 11.2.2016
Αριθ. Πρωτ. 64

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙ-
ΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παιανίας
προκηρύσσει  δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προ-
σφορές για την εκμίσθωση κυλι-
κείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση
των προσφορών θα γίνει στο Δημο-
τικό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρ-
χου) Παιανίας, στις 15.3.2016
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,
δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής  διενέργειας  του  δια-
γωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται
στην Επιτροπή μετά την έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδί-
δονται στους ενδιαφερόμενους ως

εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δε-
κτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες.
Η κατάθεση των φακέλων των υπο-
ψηφίων αναδόχων με τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά θα γίνεται στο
2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυκών
Νερών ( Τριφυλλίας & Αργοστο-
λίου – 15354 Γλυκά Νερά ) από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό
του. Δύναται επίσης να αποστα-
λούν ταχυδρομικώς στην ως άνω
διεύθυνση μέσω (ΕΛΤΑ ή Courier). 
Σε  περίπτωση ταχυδρομικής απο-
στολής, θα γίνουν δεκτοί μόνον οι
φάκελοι που έχουν πρωτοκολληθεί
στο πρωτόκολλο της αρμόδιας
Σχολικής Μονάδας  μέχρι την
7.3.2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι εν-
διαφερόμενοι να απευθύνονται στο
Γραφείο Διεύθυνσης του σχολείου,
στο τηλέφωνο 210 6611797 απ’ όπου
μπορούν να παραλάβουν και τη δια-
κήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κατάθεση καινοτόμων προτάσεων – λύσεων

στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «IT4GOV» που διεξάγεται με πρωτοβουλία του

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Διαγωνισμός θα αναδεί-

ξει, πιστοποιήσει, αξιοποιήσει  και επιβραβεύσει καινοτόμες  εφαρμογές οι οποίες θα

στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες,  θα στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών  που

προσφέρει το κράτος στους πολίτες και θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης.  Οι εφαρμογές θα αξιολογηθούν από στελέχη του Δημοσίου σε

συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζουν την διεξαγωγή του Δια-

γωνισμού.

Η κατάθεση των προτάσεων θα συνεχιστεί έως και τις 17 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00,

όπου λήγει η προθεσμία υποβολής.

Οι καλύτερες εφαρμογές θα παρουσιαστούν σε ειδική τελετή κατά την οποία θα ανα-

δειχτούν και θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες με τα εξής χρηματικά ποσά :  

1ο βραβείο: 4000€, 2ο βραβείο: 2000€ και 3ο βραβείο: 1000€

Εκτός από τα βραβεία που θα δοθούν, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς των

εφαρμογών που θα βραβευθούν με το ποσό των 10.000 ευρώ για την κάθε μία, ενώ

θα μεριμνήσει και για τις απαραίτητες συνέργειες των δημιουργών τους  με τους αρ-

μόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίησή τους. 

Περισσότερες λεπτομέρειες  αναζητήστε στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού

οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας
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Σε διαβούλευση

η «Μελέτη παρα-

πλεύρου οδικού

δικτύου και ανι-

σοπεδοποίησης 

κρίσιμων κόμ-

βων στο Διευρω-

παϊκό Οδικό

Άξονα Σταυρού -

Λαυρίου

Τμήμα: Μαρκό-

πουλο-Λαύριο»

Στο Περιφερειακό Συμβού-

λιο Αττικής διαβιβάστηκε

από τη Δ/νση Περιβαλλον-

τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)

του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας με το

με αρ. πρωτ. οικ.100705/3-

2-2016 έγγραφο η Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων (ΜΠΕ) του  έργου:

«Μελέτη παραπλεύρου

οδικού δικτύου και ανισο-

πεδοποίησης κρίσιμων

κόμβων στο Διευρωπαϊκό

Οδικό Άξονα Σταυρού-

Λαυρίου/ Τμήμα: Μαρκό-

πουλο- Λαύριο», υποκατη-

γορία Α1, ομάδα 1η,  α/α: 3

με είδος έργου: «Οδός με-

ταξύ νομών/ επαρχιών με Λ

≥ 4» και α/α: 13 με είδος

του έργου: «Αστική οδός

ταχείας κυκλοφορίας», για

τις δύο υπό μελέτη ΑΚ (Κα-

λυβίων και Κερατέας- Ανα-

βύσσου), ενώ οι υπόλοιπες

οδοί ανήκουν στη Β κατη-

γορία

Β) θέση έργου: στο Διευ-

ρωπαϊκό Οδικό Άξονα

Σταυρού- Λαυρίου (τμήμα:

Μαρκόπουλο- Λαύριο),

στους Δήμους Μαρκοπού-

λου Μεσογαίας, Σαρωνικού

(Δ.Ε. Καλυβίων και Δ.Ε.

Κουβαρά) και Λαυρεωτικής

(Δ.Ε. Κερατέας και Δ.Ε.

Λαυρεωτικής), στην Π.Ε.

Ανατολικής Αττικής της Πε-

ριφέρειας Αττικής

Αρμόδια υπηρεσία για να

καταθέσετε τις απόψεις

σας επί της Μελέτης, είναι

η Δ/νση Περιβάλλοντος Πε-

ριφέρειας Αττικής: (Πολυ-

τεχνείου 4, Αθήνα,

Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00

- 15:00). Ημερομηνία  δια-

βούλευσης: 9/2 - 13/4/2016

Καταθέσεις απόψεων μέχρι

24/3/2016 .
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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

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάθεσης

αιτήσεων συμμετοχής στις πανελλαδικές

εξετάσεις του 2016  των Γενικών Λυκείων

(ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων

(ΕΠΑΛ) της χώρας για την εισαγωγή τους

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 29 Φεβρουα-

ρίου για όλους τους υποψηφίους των ΓΕΛ

και ΕΠΑΛ. 

Η καταληκτική προθεσμία είναι 29

Φεβρουαρίου, και μετά απ’ αυτήν

δεν θα γίνεται δεκτή καμμία αί-

τηση.

Σχετικά έχουν σταλεί εγκύκλιοι

σε όλα τα Λύκεια της χώρας

καθώς και υποδείγματα αιτήσεων

- δηλώσεων, που μπορούν να προ-

μηθευτούν οι μαθητές. Ακόμη

μπορεί να τις προμηθευτεί από το

διαδίκτυο, όπου θα βρει και πληροφορίες

για το πώς θα τις συμπληρώσει. Ακολούθως

βεβαίως θα πρέπει να την καταθέσει στο

Λύκειο όπου φοιτά για την ηλεκτρονική

υποβολή της.

Οι ημερομηνίες ισχύουν και για μαθητές απο-

φοίτους  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με αναπηρία και ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφο-

ρικά ή γραπτά κατά περίπτωση. 

Το Υπ. Παιδείας ενημερώνει:

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα

ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις

πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα

συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμα-

σίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις

Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχο-

λές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδη-

μίας καιτις Σχολές της Ακαδημίας του

Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν

αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυ-

νομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό

Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζε-

ται στις  προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα

αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί

στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παρα-

πάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα

Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμή-

ματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τό-

πους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

Υποψήφιοι για το 10% (χωρίς νέα εξέταση)

μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πα-

νελλαδικά το 2014 ή το 2015 (με τα ημερήσια

ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν

να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων,

δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά

απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας

τάξης των ΓΕΛ εμπίπτουν στην ειδική κατη-

γορία των υποψηφίων-πασχόντων από σο-

βαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των

θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν

ήδη αποκτήσει  το πιστοποιητικό της πάθη-

σής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επι-

τροπές των νοσοκομείων. 

Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να

συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις,

θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομη-

νίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Δηλώσεις για τις πανελλαδικές  εξετάσεις

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών  /  Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κων/νου  Καραμανλή 18,  Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α. Τηλ: 213-2020131, 2132019955, Fax: 213-2020059
e-mail: promithies@vvv.gov.gr   /  www.vvv.gov.gr
Βούλα:  10-2-2016   /   Aρ. Πρωτ.: 5551

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ο  Δήμαρχος  Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει συνοπτικό / πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προφοράς επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 6/2016 μελέτης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την υπηρεσία «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 73.701,60€ και πιο συγκεκριμένα μελέτη αφορά την αποψίλωση όπως αναφέρεται
στον κατωτέρω πίνακα:

Κ.Α. : 35-6162.045 «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Κ.Α 35-6162.045 Κ.Α 35-6162.046 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 52.000,00 7.920,00 59.920,00

Φ.Π.Α. 23% 11.960,00 1.821,60 13.781,60

ΣΥΝΟΛΟ (€) 63.960,00 9.741,60 73.701,60
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικά για ολόκληρη την ποσότητα  των εργασιών
της μελέτης.   

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ-
δικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α')
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
την Τεχνική Μελέτη με α/α  6/2016 και την με αρ. Πρωτ.  5168/9-2-2016 (ΑΔΑ : 7ΘΤΩΩΨΖ-Ν8Ψ) σχετική Διακήρυξη. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, τη Δευτέρα 22-2-2016 με ώρα

έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη

απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περί-
πτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα
επαναληφθεί  χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. ,
ήτοι ποσό 1.198,40 €. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή  της σχετικής διακήρυξης με κόστος

5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά  από Δευτέρα 15-2-2016 και ώρες  8.30-13.00, Τηλ.:
2132020131, 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το γένος

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής

και η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ το

γένος ΜΑΡΟΥΛΗ, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Βούλα Αττικής

θα έρθουν σε γάμο στη Βούλα Αττικής.
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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

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

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

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 899 4433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΓΙΑΤΡΟΙ στο  στο ΚΟΡΩΠΙ
Συμβεβλημένοι στο ΕΟΠΥΥ

Σπουρλής Νικόλαος Ε.

Γαστρεντερολόγος - Επεμβατικός Ενδοσκόπος

Βασιλίσσης Όλγας 18, Κορωπί, 19400

Παπαδόπουλος Νικόλαος Χ.

Καρδιολόγος 

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 208, Κορωπί, 19400 

Βουλγαράκης Μιχαήλ Κ.

Βιοπαθολόγος - Μικροβιολόγος  

Δήμα Σ. 2 & Κύπρου, Κορωπί, 19400 

Πικούνης Βασίλειος Ν.

Ενδοκρινολόγος  

Σουρλαντζή Ερμή 11, Κορωπί, 19400 
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. . . γ ια την υγειά μας

Η επιληψία είναι μία εγκεφαλική διαταραχή που εκδηλώνε-

ται κλινικά με κρίσεις. Δεν είναι νοητική ασθένεια ούτε και

κληρονομική, ενώ με τη σωστή θεραπεία, άνω του 70%

των ασθενών μπορούν να απαλλαγούν εντελώς από τις

επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες ευθύνονται για το κοινωνικό

στίγμα και τη συνεπακόλουθη απομόνωση του ατόμου.  

Η λέξη «επιληψία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από

τον Ιπποκράτη (460-357 π.Χ.) και σημαίνει την αιφνίδια κα-

τάληψη. Η ιδέα ότι ο επιληπτικός καταλαμβάνεται από

υπερφυσικές θεϊκές ή δαιμόνιες δυνάμεις, έκανε τους αν-

θρώπους να πιστεύουν ότι η επιληπτική κρίση ήταν ένας

κακός οιωνός.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι επιληψία είναι η τάση που έχουν

ορισμένα άτομα να παρουσιάζουν σπασμούς ή κρίσεις ή

επεισόδια.

Στον κόσμο υπάρχουν περίπου 65 εκατομμύρια άτομα με

επιληψία, η συντριπτική πλειονότητα στις αναπτυσσόμενες

χώρες, μεταξύ αυτών 120.000 στην Ελλάδα και 5000 στην

Κύπρο, πάσχουν από επιληψία, ενώ οι νέες διαγνώσεις ξε-

περνούν τα 2,5 εκατομμύρια ετησίως. Σύμφωνα με τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το κενό θεραπείας

στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι 80%. Ο λόγος είναι ότι

αρκετοί πάσχοντες από τη συγκεκριμένη νόσο ένεκα της

προκατάληψης, της παραπληροφόρησης και της άγνοιας

γύρω από το θέμα, δεν αναζητούν εύκολα θεραπεία, φο-

βούμενοι το κοινωνικό στίγμα.

Η επιληψία δεν είναι νοητική ασθένεια και στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται επιτυχώς με φάρμακα, και

η πλειονότητα των επιληπτικών μπορεί να ζει μια απολύτως

φυσιολογική ζωή, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. 

Η επιληψία είναι μια εγκεφαλική διαταραχή που εκδηλώνε-

ται με επιληπτικές κρίσεις. Η επιληπτική κρίση είναι ένα

επεισόδιο απορρύθμισης του εγκεφάλου, που εκδηλώνεται

με διάφορες μορφές όπως σπασμούς στα χέρια ή και τα

πόδια, απώλεια συνείδησης (λποθυμία), απώλεια ούρων,

μουδιάσματα, οπτικές (πχ λάμψεις) ή ακουστικές διαταρα-

χές κ.ο.κ. Της επιληπτικής κρίσης ορισμένες φορές προ-

ηγούνται διάφορα συμπτώματα όπως μια ενόχληση στο

στομάχι, αίσθημα φόβου, ναυτία κ.λπ. τα οποία αποτελούν

την επιληπτική αύρα. 

Η επιληπτική κρίση είναι αποτέλεσμα ξαφνικών, συνήθως

σύντομων, διαδοχικών βιοηλεκτρικών εκκενώσεων μιας

ομάδας εγκεφαλικών κυττάρων, που προκαλούν διάφορα

κλινικά φαινόμενα όπως αφαιρέσεις, κινήσεις, συσπάσεις

ή διάφορες συμπεριφορές.

Μια επιληπτική κρίση μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια

που φαίνονται σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου

όπως ένας όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλική αιμορραγία, ένα

χτύπημα στο κεφάλι, αλλά και σε άλλες διαταραχές όπως

η υπονατριαιμία, η κατάχρηση (ή και η στέρηση) οινοπνεύ-

ματος, ορισμένα φάρμακα κ.ο.κ. Υπάρχουν και περιπτώσεις

όπου ο έλεγχος δεν δείχνει κάτι παθολογικό.  

Η επιληψία είναι αποτέλεσμα χημικής ή δομικής διαταρα-

χής στον εγκέφαλο. Τα κύτταρα του εγκεφάλου, οι νευρώ-

νες, επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρικά σήματα. Όταν

αυτή η ηλεκτρική δραστηριότητα φτάνει σε πολύ μεγάλη

ένταση τότε το άτομο παθαίνει επιληπτική κρίση. Οι κρίσεις

αυτές είναι μια προσωρινή κατάσταση. Τέτοιες κρίσεις μπο-

ρούν εν δυνάμει να συμβούν στον οποιοδήποτε. Οι περισ-

σότεροι από εμάς όμως είμαστε ανθεκτικοί και δεν τις

εκδηλώνουμε. Όταν όμως το άτομο έχει μικρή αντίσταση

και οι κρίσεις είναι επαναλαμβανόμενες τότε λέμε ότι το

άτομο έχει επιληψία.

Υπάρχουν 20 υποκατηγορίες επιληψίας αλλά όλες μπορούν

να ενταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

στις γενικευμένες κρίσεις, στις οποίες συμμετέχει όλος ο

εγκέφαλος και 

στις μερικές ή εστιακές κρίσεις όπου εμπλέκεται ένα μέρος

του εγκεφάλου.

Υπάρχουν πολλά είδη κρί-

σεων, επιληψιών και συν-

δρόμων, και άλλα είναι

ιδιοπαθή, δηλαδή προκα-

λούνται από κληρονομική

προδιάθεση, άλλα ιδιο-

παθή και καλοήθη, δη-

λαδή σταματούν με την

πάροδο του χρόνου, και

άλλα συμπτωματικά δη-

λαδή με πιθανή ή σίγουρη

αιτία.

Περαιτέρω, τα αντιεπιλη-

πτικά φάρμακα είναι αποδεδειγμένα η αποτελεσματικότερη

θεραπεία για τον έλεγχο των κρίσεων, ενώ για την καλύ-

τερη επιτυχία είναι αναγκαία η λήψη του σωστού φαρμάκου

και στη σωστή δόση.

Ωστόσο, εάν οι κρίσεις δεν ελέγχονται, η εκ νέου παρα-

πομπή σε Κέντρο Επιληψίας είναι απαραίτητη για την ανα-

κάλυψη των αιτιών της αποτυχίας που μπορεί να

απαιτήσουν και χειρουργική επέμβαση. Τα συνηθέστερα

αίτια για την αποτυχία είναι, η μη συμμόρφωση στη θερα-

πεία, η μη λήψη των φαρμάκων λόγω παρενεργειών, η θε-

ραπεία να είναι ακατάλληλη για το είδος των κρίσεων,

καθώς και η λάθος διάγνωση.

Πάντως, όποια και αν είναι η αιτία, η πραγματικότητα πα-

ραμένει η ίδια, καθώς ο κίνδυνος τραυματισμού και αιφνι-

δίου θανάτου από τις κρίσεις είναι υψηλός. Ο κίνδυνος

τραυματισμού εξαρτάται από το είδος της κρίσης και αφορά

κυρίως τις κρίσεις εκείνες κατά τις οποίες παρουσιάζεται

απώλεια των αισθήσεων χωρίς προειδοποίηση και πτώση

στο έδαφος με ή χωρίς σπασμούς.

Τι πρέπει να ξέρουμε όλοι μας όταν δούμε ένα

άτομο να κάνει μια επιληπτική κρίση με σπασμούς:
• Να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να καθησυχάσουμε

όσους βρίσκονται κοντά και να αφήσουμε την κρίση να εξε-

λιχθεί χωρίς να προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε.

• Να χρονομετρήσουμε την κρίση.

• Να απομακρύνουμε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέ-

σουν τραύματα.

• Να χαλαρώσουμε τα ρούχα και να βγάλουμε τα γυαλιά ή

την οδοντοστοιχία, αν φοράει.

• Να βάλουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι π.χ. σακάκι.

• Να γυρίσουμε (μετά την κρίση) τον ασθενή σε πλάγια

θέση για να μην καταπιεί ενδεχόμενα εμέσματα.

• Να παραμείνουμε μαζί του για 15-20 λεπτά της ώρας και

να ελέγξουμε την αναπνοή και το χρώμα του.

• Να καλέσουμε συγγενή ή φίλο για να βοηθήσουν το

άτομο να πάει σπίτι του.

• Δεν χρειάζεται να καλέσουμε για ασθενοφόρο, εκτός εάν

το άτομο έχει τραυματιστεί, η κύρια κρίση διαρκεί πάνω από

5 λεπτά ή εάν η κρίση επαναληφθεί ή εάν υπάρχει πρό-

βλημα με την αναπνοή του.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε:
• Να μετακινήσουμε το άτομο, εκτός εάν κινδυνεύει.

• Να περιορίσουμε τις κινήσεις.

• Να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το στόμα.

• Να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιο αντικείμενο στο

στόμα.

• Να του δώσουμε κάτι να πιει.

• Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τεχνητή αναπνοή εκτός

από τη σπάνια περίπτωση που ο ασθενής δεν αναπνέει μετά

την κρίση. 

Αλέξανδρος Γιατζίδης, M.D., medlabnews.gr

Πληροφορίες: Ελληνική Εθνική Ένωση κατά της Επιληψίας

Τηλέφωνο: 210-770.57.85, Fax: 210-770.57.85

e-mail:info@epilepsy-greece.gr

Επιληψία: δεν είναι κληρονομική και δεν είναι νοητική ασθένεια

Δωρεάν Πρόγραμμα 

Μαστογραφιών για τις 

ευπαθείς ομάδες 

του Δήμου Σαρωνικού

Ο Δήμος Σαρωνικού μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού

Δικτύου Υγειών Πόλεων συμμετέχει στο πρόγραμμα μα-

στογραφιών για τις ευπαθείς ομάδες των κατοίκων του. 

Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και

αντιμετώπισης, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλους λόγω

της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που μαστίζουν

την κοινωνία. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμος προτείνει σε όλες τις γυναίκες

οι οποίες είναι ηλικίας 40 έως 69 ετών να προγραμματί-

σουν εξέταση μαστογραφίας. Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι οι εξεταζόμενες να ανήκουν σε μια από τις εξής κα-

τηγορίες, να είναι ανασφάλιστες ή άπορες. Οι εξετάσεις

πραγματοποιούνται στο Κέντρο Μαστού, Τίρυνθος 2, Άνω

Πατήσια. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν

με την Μαργώνη Αθανασία στο τηλέφωνο 2299047289. 
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Την πρώτη από τη σύστασή του πρω-

τοχρονιάτικη πίτα,  έκοψε ο Αθλητικός

Όμιλος «ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» την περα-

σμένη Κυριακή 7/2/16.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρου-

σίαση του Αθλητικού Ομίλου, των σκο-

πών του και των τμημάτων του

(Καλαθοσφαίρισης, Ρυθμικής Γυμνα-

στικής, Κολύμβησης και Πεζοπορίας)

από τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑ-

ΤΕΑΣ Αντώνη Μυλωνά, ο οποίος

έκοψε και την πίτα.

Συνεχίστηκε με επίδειξη ρυθμικής γυ-

μναστικής από τα δύο τμήματα (4-6 και

άνω των 7 ετών) με εμψυχώτρια την

προπονήτρια, πρώην πρωταθλήτρια

Ελλάδος Αγγελική Μάρκου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την βράβευση

του Κερατιώτη μαραθωνοδρόμου Δη-

μήτρη Πετρολιάγκη πολυνίκη του

Σπάρταθλον (246 χιλιόμετρα). 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δή-

μαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λου-

κάς, οι Αντιδήμαρχοι Ιωάννης Αδάμης,

Αναστάσιος Αντωνίου και Παναγιώτης

Τσίκλος, ο πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. «Θορι-

κός» Αντώνιος Μακρυωνίτης, δημοτι-

κοί και τοπικοί σύμβουλοι καθώς και

εκπρόσωποι των πολιτιστικών φορέων

της Λαυρεωτικής.

Έναν ξεχωριστό αγώνα φιλοξένησε ο Ναυτικός Αθλητικός

Όμιλος Βούλας στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο του στις

31 Ιανουαρίου 2016 προσφέροντας ένα ιδιαίτερο και ασυ-

νήθιστο θέαμα σ’ όσους τον παρακολούθησαν, με δεκάδες

μικρά ιστιοπλοϊκά σκαφάκια ν’ αρμενίζουν στη θάλασσα.  

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αγώνας τηλεκατευθυνόμε-

νων ιστιοπλοϊκών σκαφών κλάσης Marblehead, σε συνερ-

γασία με την Ελληνική Κοινότητα Ναυτομοντελιστών.

Στην ηλιόλουστη Κυριακή,  οι «ραδιοιστιοπλόοι» συναντή-

θηκαν νωρίς στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, ρύθμισαν τα

σκάφη τους και ο αγώνας ξεκίνησε... 

Η εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας που είχε οριστεί για

τις 11 π.μ. αναβλήθηκε και μετατέθηκε στις 12, λόγω των

ασθενών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Στη γραμμή εκ-

κίνησης βρέθηκαν 17 σκάφη με τους κυβερνήτες τους να

τα κατευθύνουν από απόσταση. 

Οι  εναλλαγές του ανέμου και το ισχυρό ρεύμα στην ανα-

τολική μεριά του στίβου δυσκόλεψαν  τον χειρισμό των

σκαφών, αλλά δημιουργήθηκε ένα όμορφο κλίμα για συνα-

γωνισμό και ο αγώνας είχε μεγάλη επιτυχία.

Μετά την ολοκλήρωση επτά ιστιοδρομιών τις τρεις πρώτες

θέσεις κατέκτησαν οι Γιώργος Κωνσταντινέας, Αβραάμ

Ωνασιάδης και Νίκος Αργυριάδης.

Βασιλόπιτα με επιδείξεις στη Νίκη Κερατέας

Αγώνας τηλεκατευθυνόμενων σκαφών  στον ΝΑΟΒ!

Και νέο νικηφόρο σερί από

τις γυναίκες της Θέτιδας

Επικράτησαν για 12η αγωνιστική ημέρα οι γυναίκες της

Θέτιδας, εκτός έδρας με 3-0 σετ επί της Αγίας Παρα-

σκευής.

Την επόμενη αγωνι-

στική η ομάδα της Βού-

λας δίνει έναν ακόμη

σημαντικό αγώνα εντός

έδρας με τον Ηρακλή

Κηφισιάς το Σάββατο

(13/2).
Αγ. Παρασκευή - ΑΣΠ

Θέτις 0-3 (21-25, 16-25, 20-

25)

Αγ. Παρασκευή (Αμαριανάκης): Πισιριτζή, Καλαϊντζίεβα, Θωμαΐ-

δου, Δρούγκα, Καβριγιάννη, Κόλια, Λάιου (λ) / Θεολόγου

Θέτις (Σωτηρόπουλος): Τουρνάκη, Μελετιάδη, Λεωνίδου, Φραγκια-

δάκη, Ζήση Π., Χριστοδούλου, Καραμπαλή (λ) / Κερασιώτου (λ),

Αναγνώστου, Αλεξανδροπούλου, Ζήση Χρ.,Φωτεινού, Γαλανού

Ναυτικό 

Σαλόνι 2016

Η ετήσια έκθεση “Ναυτικό Σαλόνι”

βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 10

Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται

στις 14 Φεβρουαρίου 2016, στο

Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας,

στο Ελληνικό, Αθήνα 

Φουσκωτά, Ταχύπλοα, Πολυεστε-

ρικά, Βάρκες για ψάρεμα, Ιστιο-

πλοϊκά, Ενοικιάσεις σκαφών,

Μηχανές θαλάσσης, Εξοπλισμός,

εξαρτήματα, αξεσουάρ σκαφών,

Θαλάσσια σπορ, Καταδυτικός εξο-

πλισμός, Είδη αλιείας.

Στην έκθεση συμμετέχει με περί-

πτερο και ο Ναυτικός Ομιλος Βού-

λας με τις σχολές, που λειτουργεί

στο χώρο του.
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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

Οι Αγώνες Δρόμου «Σπύρος

Λούης», διοργανώνονται

προς τιμήν του Χρυσού

Ολυμπιονίκη του Μαραθω-

νίου Δρόμου Σπύρου Λούη,

για τρίτη συνεχή χρονιά την

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

2016.

Το πρόγραμμα της διοργά-

νωσης περιλαμβάνει και

φέτος Αγώνες Δρόμου από-

στασης 10 χλμ. και 5 χλμ. και

αγώνα απόστασης 1 χλμ. για

παιδιά μέχρι 12 ετών. Η εκκί-

νηση θα δοθεί στο Δημαρ-

χείο Αμαρουσίου που

βρίσκεται επί της Βασιλίσ-

σης Σοφίας, με τους συμμε-

τέχοντες να ακολουθούν μία

διαδρομή αυξημένων απαι-

τήσεων στην «καρδιά» των

σύγχρονων Ολυμπιακών

Αγώνων της Αθήνας, η οποία

διέρχεται από το γήπεδο

Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» και

το κέντρο του Δήμου Αμα-

ρουσίου. 

Το κόστος συμμετοχής για

κάθε αθλητή ανέρχεται στα

6 ευρώ, ενώ τα παιδιά θα

τρέξουν με ελεύθερη συμ-

μετοχή. Μέρος των εσόδων

θα διατεθεί για την στήριξη

του Ταμείου Αλληλεγγύης

του Δήμου Αμαρουσίου.

Λίγα λόγια για 

την διοργάνωση
Οι Αγώνες Δρόμου «Σπύρος

Λούης» ξεκίνησαν πριν τρία

χρόνια με πρωτοβουλία του

Δημάρχου Αμαρουσίου και

Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε, Γιώρ-

γου Πατούλη, και έκτοτε έχουν

βρει θερμή ανταπόκριση από

χιλιάδες δρομείς και φίλους

του αθλήματος. Σκοπός της

διοργάνωσης είναι να δώσει τη

δυνατότητα σε όσους επιθυ-

μούν να συμμετάσχουν σε

έναν αγώνα δρόμου μαζικής

συμμετοχής, τιμώντας τον

Χρυσό Ολυμπιονίκη του Μαρα-

θωνίου, Σπύρο Λούη. Επιπλέον,

στοχεύει να παρακινήσει τους

νέους να ασχοληθούν με τον

αθλητισμό και ειδικότερα με το

τρέξιμο, ενισχύοντας παράλ-

ληλα το Ταμείο Αλληλεγγύης

του Δήμου. Για την ομαλή διεξα-

γωγή όλων των αγώνων θα βρί-

σκονται επί ποδός εθελοντές

του Δήμου Αμαρουσίου. Κλείστε

τώρα τη συμμετοχή σας!

Εγγραφές & πληροφορίες:

www.spiroslouisrun.gr

www.runnermagazine.gr  

Οι αθλήτριες αντισφαίρισης του ΑΡΗ

ΒΟΥΛΑΣ  είναι το 1ο Φαβορί 
Στην τελική φάση του Πανελληνίου  ατομικού πρωταθλήματος  εφήβων – νεανήδων 

πέρασαν οι αθλήτριες της Βούλας,  Ισαμπάλογλου Ιφιγένεια, Φίσσερ Έλλη, Πεχλιβανίδη

Φοίβη και Γερασιμάτου Ιωάννα καθώς επίσης και ο αθλητής,  Δαμιάνης Στράτος.

Η τελική φάση του Πρωταθλήματος αυτού πρόκειται να γίνει  στις 23, 24, 25 Απριλίου,

ταυτόχρονα και με το ομαδικό πρωτάθλημα.

Οι αθλήτριες του ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ  είναι το 1ο Φαβορί τόσο για την κατάκτηση του Πανελ-

ληνίου ομαδικού όσο και του ατομικού πρωταθλήματος . 

Πρωτάθλημα Εφήβων - Τμήμα Μπάσκετ  

Αναγυρούς Βάρης

Το Εφηβικό του Αναγυρούντα Βάρης συνεχίζει το νικηφόρο σερί του επικρατώντας

και στους δυο τελευταίους αγώνες του επί των αντιπάλων ομάδων του Άρη Γλυφά-

δας (εκτός) στις 30/1 και της ΑΕΣΕΛ (εντός) στις 9/2 με σκορ 38-48 και 73-62 αντί-

στοιχα, εξασφαλίζοντας εκτός απροόπτου την άνοδό του στην κορυφαία κατηγορία

(Α) της ΕΣΚΑΝΑ. 

Συγκεκριμένα για την ομάδα του προπονητή Σταμάτη Βρεττού στον αγώνα έναντι

του Άρη αγωνίστηκαν οι:  Παιδούσης Αρ., Μπαλντούκας Κ.  7 , Φλώρος Γ. 5 (1), Πα-

παθέος Κ. 5, Μαστροδήμος Ι. 2, Κόντης Στ., Ιορδανίδης Θ. 12, Βαρβαρίγος Ι., Δρίτσας

Η. 15 (2), Ζησιμάτος Α. 2.

Στον αγώνα έναντι της ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού αγωνίστηκαν οι: Μπαλντούκας Κ.

16, Φλώρος Γ., Παπαθέος Κ. 15, Μαστροδήμος Ι. 11, Κόντης Στ. 4, Ιορδανίδης Θ. 10

(1), Βαρβαρίγος Ι. 7 (1), Δρίτσας Η. 10, Ζησιμάτος Α.

Φιλική συνάντηση εν’ όψει του αγώνα

“Θέτις” - Α.Ο. Μαρκοπούλου

Φιλική νίκη με 3-0 σετ (25-20, 32-30, 25-16) επί του Μαρκόπουλου σημείωσε το

βράδυ της Τετάρτης (10/2) η γυναικεία ομάδα του συλλόγου “Θέτις”, ενόψει

της προετοιμασίας για μια σειρά δύσκολων αγώνων απέναντι σε Ηρακλή Κηφι-

σιάς (13/2, 19:00), Ολυμπιακο (17/2, 21:30) και Αιγάλεω (21/2).

Πίτα στον Oμιλο Αντισφαίρισης  Κορωπίου

3ος Αγώνας Δρόμου 

«Σπύρος Λούης» 
την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στο Μαρούσι

O Όμιλος Αντισφαίρισης  Κορωπίου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα ανά-

μεσα σε αθλητές, γονείς και φίλους, που τους στήριξαν με την παρουσία τους. Στην

εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος του Ομίλου Ζέρβας Μιλτιάδης, ο δήμαρχος

Κρωπίας, Κιούσης Δημήτριος, ο αντιδήμαρχος Γιαννάκος Νικόλαος, οι δημοτικοί σύμ-

βουλοι Αδάμ Ελένη, Κιούσης Κωνσταντίνος  η επικεφαλής της “Πρωτοβουλία Πολιτών

Κορωπίου», Κιούση Αθηνά και ο  δημ. σύμβουλος Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης. 
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Mία επιστημονική ημερίδα ουσίας εξελίχθηκε την περα-

σμένη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, στις εγκαταστάσεις

του Αστέρα Βουλιαγμένης, για την τύχη της Χερσονήσου

του Αστέρα. Η ημερίδα ήταν πρωτοβουλία της δημοτικής

παράταξης του δήμου 3Β, “Δημοτική Βούληση”, με επικε-

φαλής τον Δημοσθένη Δόγκα.

Η ημερίδα  είχε ως στόχο να θέσει στη δημόσια συζήτηση

τα στοιχεία που αφορούν την επένδυση της περιοχής του

Αστέρα, αλλά και τις «κόκκινες γραμμές» που θέτει η το-

πική κοινωνία στους επενδυτές.

Η συμμετοχή δημοτών και κατοίκων της περιοχής ήταν ση-

μαντική καθώς και ο παλμός τους. Σημαντικά επίσης τα

στοιχεία που είδαν το «φως της δημοσιότητας» από τους

εισηγητές της ημερίδας, που πραγματικά προσέδωσαν χα-

ρακτήρα ιστορικό στην εκδήλωση. 

Εισηγήσεις κατέθεσαν οι: 

Δημοσθένης Δόγκας, Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης, Πολιτευτής της Περιφέρειας Αττικής. 

Κώστας Βενετσάνος, Εκδότης. 

Όλγα Σακαλή, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαι-

ολόγων. 

Μαρία Κασίμη - Σούτου, τ. προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχαι-

οτήτων της ΚΣτ’ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων Πειραιά. 

Μαριλένα Ιατρίδου, Πολιτικός Μηχανικός. 

Πλήθος δημοτών έκαναν παρεμβάσεις και έθεσαν ερωτή-

ματα και προβληματισμούς μετά από κάθε εισήγηση. 

Παρουσιάζουμε, σταχυολογώντας, κάποια πολύ μικρά ση-

μεία των εισηγήσεων και θα επανέλθουμε αναλυτικότερα

σε προσεχές φύλλο μας.

Δημοσθένης Δόγκας:  «Ναι μόνο στις Επενδύσεις που σέ-
βονται τη φυσική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά»
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο επικεφαλής της “Δημοτικής

Βούλησης”,  Δημοσθένης Δόγκας, ζήτησε να καταργηθεί η

διαδικασία των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημο-

σίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), η οποία επιτρέπει κατ’ εξαίρεση

της ισχύουσας νομοθεσίας την πολεοδόμηση/ αδειοδό-

τηση οικοδομικών εργασιών οι οποίες απειλούν τόπους

μεγάλης περιβαλλοντικής ή πολιτιστικής σημασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δημοσθένης Δόγκας ζήτησε τα Ει-

δικά Σχέδια να μην αγγίζουν αρχαιολογικούς χώρους, όπως

συμβαίνει στην περίπτωση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Τό-

νισε χαρακτηριστικά ότι «αν περάσει αυτό το ΕΣΧΑΔΑ εδώ,
θα είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την εκποίηση και
άλλων αρχαιολογικών χώρων της Αττικής και της χώρας
μας, όπως ο ναός του Σουνίου ή της Αφαίας Αθηνάς στην
Αίγινα». 
Υπογράμμισε: «Έχω ως βασική αρχή μου, ότι η πολιτιστική
κληρονομιά και οι αρχαιότητες δεν πωλούνται, δεν ενοι-
κιάζονται μακροχρόνια, δεν χωράνε σε εμπορευματικές
αντιλήψεις. Οι Αρχαίοι Ναοί μόνο θεών κατοικίες μπορούν
να θεωρούνται. Η πολιτιστική κληρονομιά είναι εθνικός θη-
σαυρός και όχι κρατικός. Και το Έθνος είμαστε όλοι εμείς
και όχι η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία δρώντας ως κράτος
εν κράτει προσβλέπει και πραγματώνει κάθε δυνατή ενέρ-
γεια εκποίησής του». 
Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά για τις δεκάδες οικο-

γένειες των σημερινών εργαζομένων της ξενοδοχειακής

μονάδας του Αστέρα, που βρίσκονται στον “αέρα”. 

Εκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την περιβαλλοντική

καταστροφή, που θα επέλθει με το νέο σχέδιο, όχι μόνο

στην περιοχή του Αστέρα και της Βουλιαγμένης αλλά και

στους όμορους δήμους και ευρύτερα στην Νοτιοανατολική

Αττική και συνέχισε λέγοντας ότι η ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ

«άλλα δείχνει στην παρουσίαση της επένδυσης και άλλα

θα κάνει». Κατέληξε δε σημειώνοντας ο Δημοσθένης Δόγ-

κας: «Τασσόμαστε υπέρ των υγιών επενδύσεων που σέβον-
ται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την πολιτιστική του
κληρονομιά».

Κώστας Βενετσάνος:  «Αυτό δεν είναι ιδιωτικοποίηση
είναι αποεθνικοποίηση»
Τη σκυτάλη από τον Δημοσθένη Δόγκα πήρε ο εκδότης Κώ-

στας Βενετσάνοςο οποίος τόνισε σε όλους τους τόνους:

«δεν πουλάμε 2-3 ξενοδοχεία, πουλάμε τα 2/3 της Χερσο-
νήσου του Καβουρίου». 
Σχολίασε ακόμη ότι «κυριολεκτικά, η έννοια αξιοποίηση ση-
μαίνει ανώδυνα κατά το δυνατόν, να κερδίσω το μεγαλύ-
τερο όφελος στο μικρότερο διάστημα, σημείο που στην
περίπτωση του Αστέρα δεν ισχύει επουδενί». 
Ο Κώστας Βενετσάνος ανέπτυξε ότι η αντικειμενική αξία

της χερσονήσου που παραχωρείται αγγίζει τα 2.430 δισε-

κατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι χαρίζονται

στους επενδυτές 2 δισ. ευρώ. «Ακόμη και με την καπιταλι-
στική λογική των πραγμάτων, δεν πουλάς όσο βρίσκεις. Δεν
πουλάς ένα ακίνητο για ένα ποσό που θα εισέπραττες αν
το μίσθωνες για ένα χρόνο», είπε παραστατικά, όπως συ-

νέβη με τον ΟΠΑΠ.

Τέλος, έκρουσε τον κώδωνα ότι βρισκόμαστε τις απαρχές

της άλωσης της Πόλης. Είναι τόσο όμοια τα ιστορικά στοι-

χεία. Πούλησαν τη δημόσια περιουσία, έφεραν τον εχθρό

να φυλάει τα σύνορά τους, επέβαλαν σκληρή υπερφορολό-

γηση.

Είναι άτοπο και αναποτελεσματικό για μια χώρα να πουλά

τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της, τον ζωτικό της χώρο και

τα έσοδά της. Και σημείωσε ότι με τη μέθοδο αυτή, είναι

απίθανο να πληρωθεί το χρέος της. 

Όλγα Σακαλή: «Μοναδικό αρχαιολογικό σύνολο η
χερσόνησος του Αστέρα»
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων τόνισε

ότι «στο σχέδιο αποψίλωσης της δημόσιας περιουσίας που
έχει εκπονήσει η κυβέρνηση δεν εξαιρούνται ιστορικοί
τόποι, ενώ όπως δείχνει η περίπτωση του Αστέρα, οι αρχαι-
ότητες ενσωματώνονται στα μεγάλα έργα ως τουριστικές
ατραξιόν». 
Η Όλγα Σακαλή απέρριψε τον ισχυρισμό του ΤΑΙΠΕΔ ότι ο

αρχαιολογικός χώρος στο Λαιμό Βουλιαγμένης εξαιρείται

από την επένδυση, υπογραμμίζοντας ότι «εκτός από τον
προβεβλημένο και γνωστό σε όλους ναό του Απόλλωνα
Ζωστήρα, υπάρχουν και άλλα μνημεία, όπως η Κρήνη, βό-
ρεια του Ναού, η ιερατική οικία κ.ά. που συνιστούν ένα μο-
ναδικό αρχαιολογικό σύνολο, ένα δίκτυο και μια νησίδα
γνώσης και προσέγγισης των περασμένων πολιτισμών στην
περιοχή». 

Η εκπρόσωπος των Ελλήνων αρχαιολόγων τόνισε ότι η κυ-

βέρνηση «άφησε ανέπαφο το μνημονιακό νομικό πλαίσιο
για τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος»,
το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει την παράκαμψη της αρ-

χαιολογικής νομοθεσίας, μέσω της δημιουργίας Τμημάτων

Αδειοδότησης, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης, ενώ παράλληλα καταργήθηκαν οι Αρχαιολογικές Εφο-

ρείες. 

«Τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια η έννοια της προστασίας
του περιβάλλοντος όταν μοναδικό κριτήριο για τις επενδύ-
σεις είναι το άμεσο πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας του
κράτους», είπε καταλήγοντας η Όλγα Σακαλή για να τονί-

σει πως «μόνη ελπίδα είναι η ενίσχυση των αντιστάσεων». 

Μαρία Κασίμη - Σούτου: «Πολιτιστική λοβοτομή η απο-
κοπή ενός λαού από το παρελθόν του»

Για «ναό φυλακισμένο και εγκλωβισμένο» έκανε λόγο η

Μαρία Κασίμη - Σούτου, που με την ιδιότητα της αρχαιολό-

γου έχει πραγματοποιήσει ανασκαφές σε ολόκληρη την ευ-

ρύτερη περιοχή επί πολλά χρόνια. «Έχω βρει προϊστορικές
κατοικήσεις και οψιανούς στην περιοχή αυτή. Τα στοιχεία
αυτά επιβεβαιώνονται και υπογραμμίζονται και από τη μυ-
θολογία, καθώς όπως ξέρουμε η Άρτεμις και ο Απόλλων
γεννήθηκαν στη Βουλιαγμένη», είπε  προσθέτοντας ότι «τα
αντικείμενα που βρίσκουμε στο Λαιμό είναι αντικείμενα λα-
τρείας και μελέτης και σε κάθε περίπτωση όχι αντικείμενα
του κέρδους». 
Η αρχαιολόγος τόνισε ότι «λαός χωρίς μνήμη είναι αντι-
κείμενο προς εκμετάλλευση», σημειώνοντας ότι «η δια-
δρομή από το Φάληρο ως τη Βουλιαγμένη είναι ένας
περίπατος πολιτισμού».
Τόνισε επανειλημμένα ότι «δεν είναι τυχαία η περιοχή» και

περιέγραψε το σύνολο των αρχαίων μνημείων που ακόμη

και σήμερα σώζονται, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι

αγνοούν. Κάλεσε τους εκπαιδευτικούς και την τοπική κοι-

νωνία να αγκαλιάσουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία, οι εκ-

πρόσωποι της οποίας είναι πάντα πρόθυμοι να μιλούν σε

μαθητές και ενήλικες για τον θησαυρό που μας κληροδό-

τησε το παρελθόν στον τόπο αυτό. Σημείωσε δε ότι η χερ-

σόνησος αποτέλεσε ληστρικό πεδίο κλοπών Γερμανών

αξιωματούχων την περίοδο της Κατοχής, κάνοντας λόγο

για τα χαμένα αγγεία του Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης

και άλλων αρχαιοτήτων που «φυγαδεύτηκαν στη Γερμανία
όχι για να κοσμήσουν μουσεία, αλλά για να πλουτίσουν
ιδιωτικές συλλογές». 

Μαριλένα Ιατρίδου:  «Το δεύτερο ΕΣΧΑΔΑ χειρότερο
από το πρώτο»
Τα δύο ψέματα του νέου ΕΣΧΑΔΑ επισήμανε στη διαφωτι-

στική της τοποθέτηση η Μαριλένα Ιατρίδου. Όπως είπε η

πολιτική μηχανικός, οι μελετητές και το ΤΑΙΠΕΔ εμφανί-

ζουν τη χερσόνησο του Αστέρα να βρίσκεται εντός σχε-

δίου πόλης, τη στιγμή που στην πραγματικότητα βρίσκεται

εκτός Σχεδίου, αλλά και εκτός του Γενικού Πολεοδομικού

Σχεδίου της Βουλιαγμένης. 

«Η περιοχή εντάσσεται παράνομα στο σχέδιο πόλεως,
αγνοώντας το δασικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα της. Ση-
μαίνει ακόμη ότι η έκταση των 239 στρεμμάτων που περι-
βάλλεται από την οικοδομική γραμμή αποτελεί ένα
γιγαντιαίο οικοδομικό τετράγωνο, που μπορεί στο μέλλον
να δομηθεί στο σύνολό του με μια απλή υπουργική από-
φαση», υπογράμμισε και κατέληξε:«Το νέο ΕΣΧΑΔΑ είναι
πολύ χειρότερο από το πρώτο και θα πραγματωθεί ένα με-
γάλο περιβαλλοντικό έγκλημα».

Επενδύσεις ναί, αποεθνικοποιήσεις όχι
Ημερίδα στον Αστέρα για τη Χερσόνησο του Kαβουρίου


