
Θέλω να ξεφύγω από την επικαιρότητα κι αυτή δεν

με αφήνει (οι παραλληλισμοί δικοί σας).

Απ’ τη μια ο Παρασκευόπουλος,

απ’ την άλλη ο Ζουράρις. Δεν θα

επεκταθώ στις δηλώσεις τους,

που εσκεμμένως απομονώθηκαν,

παρερμηνεύθηκαν και διογκώθη-

καν με σκοπό να πλήξουν την ήδη

τρωθείσα κυβέρνηση! Αλλά ποιοι

το αποτολμούν; Οι ανεπανόρθωτα

τρωμένοι και ευρύτατα εκτεθειμέ-

νοι απέναντι στο λαό και στην

ιστορία. Είναι όμοιοι και χειρότε-

ροι από την κυβέρνηση Τσίπρα. Η διαφορά των μεν

από τους δε είναι ότι οι μεν πρώτοι ήταν προβλέψι-

μοι, οι δε τελευταίοι, απρόβλεπτοι.

Για να τελειώνουμε όμως με τους προαναφερθέν-

τες, τον τ. Υπουργό Δικαιοσύνης – Παρασκευό-

πουλο και νυν υφυπουργό παιδείας Κ. Ζουράρι –

θεωρώ ότι επέδειξαν πολιτική απειρία, ομιλούντες

ως ακαδημαϊκοί, ενώ είναι πολιτικοί. Ο μεν Παρα-

σκευόπουλος, σχετικά με την αποποινικοποίηση της

καταστροφής των εθνικών συμβόλων, ήθελε να πει

ότι τα θέματα της εθνικής συνειδήσεως δεν επιβάλ-

λονται επ’ απειλή τιμωρητική, αλλά εμπνέονται διο-

χετεύονται και καλλιεργούνται πολύτροπα και

ποικιλότροπα.

Αλλά βρήκαν την ευκαιρία οι χαμαιλέοντες, άλλοτε

«εθνικόφρονες» και άλλοτε εθνοκτόνοι ευρωπαϊ-

στές, να ξιφουλκήσουν, ξεχνώντας τον δικό τους

τον Βαρβιτσιώτη τον νεότερο, που χαρακτήρισε τη

σημαία «...ένα πανί».

Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Διαβάστε μας και στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Με “Fast-Track” νομοθετικές διαδικασίες
καταργούν τη δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δημόσια Έκκληση από πολίτες, οργανώσεις και ευρωβουλευτές Σελίδα  17

3 Χωρίς νέα φάρμακα 
οι ρευματοπαθείς

Σελίδα  19

“Τραγούδια 
της Καλντέρας 
και του Πιτθέα 

Βιβλιοπαρουσίαση

Σελίδα  10

Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για ηλικίες 50+ 

στο Δήμο Βαρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

“Όχι για την ωφέλεια,

αλλά για την πλεονεξία

σχημάτισαν τα κόμματα”
Θουκυδίδης

O πολίτης δ' ἁπλῶς οὐδενὶ
τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον
ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ
ἀρχῆς. 

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. 

(το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η

συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης

και στην άσκηση εξουσίας)

Σελίδα 22

Τιμητικές βραβεύσεις στην Αυτοδοίκηση
Τιμήθηκαν Δήμαρχοι και προσωπικότητες

«Οι δήμαρχοι βρισκόμαστε

πιο κοντά από κάθε άλλον αι-

ρετό στους πολίτες και κρινό-

μαστε περισσότερο από όλον

τον άλλον πολιτικό κόσμο.

Από την ουσία και όχι από τα

λόγια. 

Από τα έργα και όχι από τις

μακέτες. Από τα κοινωνικά

προγράμματα και όχι από τη

φιλολογία περί αλληλεγ-

γύης».
Σελίδα 12
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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

Ο δε Ζουράρις, θέλοντας να τονίσει τη ζωτική σημα-

σία της γλώσσας, χρησιμοποίησε την Αριστοτέλεια

υπερβολή, αλλά και του Καντ, για τους νεότερους και

δη «ευρωπαϊστές», λέγοντας: «... και να χάσουμε με-
ρικά νησιά δεν πειράζει. Τα νησιά θα τα ξαναπαίρ-
νουμε πάντοτε. Τη γλώσσα έχει σημασία να μη μας
πάρουν» (αναθυμούμενος τον εθνικό ποιητή Διον. Σο-

λωμό «Μήγαρις* έχω άλλο τι στο νου μου πάρεξ
ελευθερία και γλώσσα».
Εν πάση περιπτώσει επειδή γνωρίζεις πόσο κακόβου-

λοι είναι ορισμένοι ημεδαποί και αλλοδαποί, όταν

είσαι πολιτικός προσέχεις τι λες. (Κι όταν δημοσιο-

λογείς και δημοσιογραφείς).

Το επίδομα στους συνταξιούχους

Κι έρχομαι στο σημαντικότερο που αποκαλύπτει πολ-

λές πτυχές της πολιτικής μας τακτικής και πρακτικής

και πολλές... φράντζες** των πολιτικών μας. Στις

πομπώδεις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, εν είδει

διαγγέλματος, για το εφ’ άπαξ χριστουγεννιάτικο επί-

δομα στους χαμηλοσυνταξιούχους, εκ τριακοσίων

τουλάχιστον ευρώ!

Είναι κακό αυτό; Είναι κακή ή επιζήμια απόφαση;  Για

όποιον έχει εκατομμύρια ή, έστω εκατοντάδες  ή και

δεκάδες χιλιάδες αποταμιευμένα, είναι «ψίχουλα»,

που δίνονται εκ του πονηρού, για να του ξαναπάρει,

και του έχει πάρει πολύ περισσότερα κ.λπ., κ.λπ.

Τί δήλωσαν τα κόμματα λοιπόν, για το εφάπαξ επί-

δομα στους χαμηλοσυνταξιούχους που εξήγγειλε ο

Τσίπρας;

Κατ’ αρχήν η κυβέρνηση κάλεσε όλα τα κόμματα να

υπερψηφίσουν τη σχετική τροπολογία, που συζητή-

θηκα στη Βουλή της Πέμπτης (15/12), όχι για να στη-

ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά για να στείλουν τα

πολιτικά κόμματα και το κοινοβουλευτικό προσωπικό

τους «ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία, που δοκιμά-
ζεται από τις υφεσιακές πολιτικές των μνημονίων, ότι
το πολιτικό σύστημα δεν αδιαφορεί για τους πιο αδύ-
ναμους, αλλά...».
«Και ένα ισχυρό μήνυμα στο εξωτερικό, ότι το Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο αποφασίζει για το πως θα κατανε-
μηθούν τα πλεονάσματα, μετά την εφαρμογή των
συμφωνηθέντων...». (σ.Σ. Πες, επιβληθέντων!)

Και τί απαντά η Νέα Δημοκρατία δια του εκπροσώπου

της Βουλευτή Μαρ. Σαλμά; «... η κυβέρνηση έχει μια

διεθνή διπλωματία με την οποία συζητά με τους θε-
σμούς που δανείζουν τη χώρα, λύνει τα θέματα και
μετά έρχεται και μοιράζει το πλεόνασμα στους κοι-
νωνικά αδύναμους...»

Καταλάβατε τι εφαρμόζει η Ν.Δ.; Την υποτέλεια!

Την υποταγή τους τοκογλύφους που έχουν κατα-

στρέψει την Ελλάδα. 

Στη γερμανική στρατιωτική κατοχή 1941-44, αυτός ο

κύριος θα συνιστούσε προφανώς να φερόμεθα ως ευ-

πειθείς υπήκοοι του Γ’ Ράιχ. Και τη Βουλή γιατί την

έχουμε, που μας στοιχίζει τόσα; Για να νομιμοποιεί

«δημοκρατικά» τις εντολές των δανειστών; Είπε κι

άλλα που μου «ανακάτεψαν τα άντερα», που έθιξαν

βαρύτατα την εθνική μου αξιοπρέπεια, αλλά και την

ανθρώπινη υπόστασή μου. Κι αλήθεια, διερωτώμαι:

αυτούς στέλνουμε εμείς στο ελληνικό κοινοβούλιο,

για να υπεραμυνθούν των εθνικών δικαίων, την εθνική

ανεξαρτησία, τα δικαιώματα του ελληνικού Λαού; Αυ-

τούς, και τους πληρώνουμε κιόλας; Το ενδιαφέρον

τους είναι καθαρά κομματικό και προσωπικό. Αν δια-

βάζατε τα πρακτικά της Βουλής, αν τους ακούγατε,

απ’ όλες τις πτέρυγες, θα φρίττατε.

«...Γιατί τα κόμματα δεν σχηματίστηκαν για να επι-
διώξουν κοινή ωφέλεια με νόμιμα μέσα, αλλά αντί-
θετα, για να ικανοποιήσουν την πλεονεξία τους,
παρανομώντας», όπως έλεγε, πριν 2.500 χρόνια ο

Θουκυδίδης2.

Το ότι, πλέον του ενός τρίτου των Ελλήνων είναι ήδη

πτωχοί ή σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-

σμού (35,7%), δεν τους ανησυχεί. Τους ανησυχεί τί

θα πουν οι «θεσμοί»! Ποιοι θεσμοί, μωρέ; Έχουμε ψη-

φίσει εμείς, «ο κυρίαρχος λαός», τίποτα θεσμούς και

δεν το ξέρουμε;

Αλλά, για να μη νομίζετε ότι τα ‘χω μόνο με τη Ν.Δ.,

σας θυμίζω ότι τα ‘χω με όλους! Και με τους “κομί-

τες”, ΠΟΤΑΜΙ, Ενωση Κεντρώων κ.λπ. Όσο και με τη

«Χρυσή Αυγή» όπως που σιγομουρμουρίζουν κά-

ποιοι, δεν είναι αυτό που διατείνονται, «εθνικόφρο-

νες», γιατί δεν είναι εθνικιστής αυτός που

υποδαυλίζει την εθνική διχόνοια, αλλά εκείνος που

καλλιεργεί την εθνική ομοψυχία. Και επιπλέον δεν

ανέχομαι τη βία, που είναι και διχαστική, χωρίς ν’ ανα-

φερθώ στα άλλα που την κατηγορούν, γιατί εκκρε-

μούν.

Και με το ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ.ΕΛ. γιατί μας πρόδωσαν και

διέλυσαν τις ελπίδες που είχαν γεννηθεί το 2015. Κι

ακόμα, γιατί με τη «συνθηκολόγηση» που «αναγκά-

στηκαν» να υπογράψουν τον Ιούλιο του ’15 αναδείχ-

θηκαν μαζί με τη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ

πραξικοπηματίες  ενάντια στην εκφρασμένη ξεκά-

θαρη βούληση του ελληνικού λαού. Οι εκλογές της

20ης Σεπτεμβρίου 2015, δεν τους απαλλάσσουν. Έγι-

ναν υπό το κράτος της συγχύσεως και της ψυχολο-

γικής βίας.

Ούτε το ΚΚΕ μένει αλώβητο και μόνο με τη φράση

που κατά κόρον επαναλάμβαναν τα κομματικά του

στελέχη, για το έκτακτο επίδομα ότι είναι «ψίχουλα!»

Ψίχουλα, είναι· αλλά τα «ψίχουλα» κόβουν τη λι-

γούρα προσωρινά εκείνων που πεινάνε1 Για όποιον

βέβαια, ξοδεύει τα 300 ευρώ σ’ ένα κοινό γεύμα, είναι

ψίχουλα και δεν καταλαβαίνει. Ευτυχώς, όμως το

ΚΚΕ, η Δημ. Συμπαράταξη, η Χ.Α. και τρεις ανεξάρ-

τητοι  υπερψήφισαν την τροπολογία.

Όσο για τους άλλους, Ν.Δ., Ποτάμι, Ε.Κ., που ψήφι-

σαν «παρών» και τα τοιαύτα ας τους κρίνει ο λαός.

Δεν έχουν καν την πολιτική εξυπνάδα, για να θεω-

ρούνται αξιόπιστοι, να υποστηρίζουν το σωστό· το

κοινωνικό και εθνικά συμφέρον, όταν παρουσιάζεται.

Εξ’ ίσου σημαντικό, ίσως και σπουδαιότερο, είναι, κά-

ποια στιγμή να δείχνουμε εθνική ενότητα και να μη

λειτουργούμε, έστω εκόντες – άκοντες, ως 5η φά-

λαγγα του εχθρού!

Ναι, περί εχθρού πρόκειται. Ομιλώ για τον Σόιμπλε,

τους ομοίους του και τους συντασσόμενους. Δεν

ομιλώ για τους λαούς. Όπως και όταν βάλλω κατά

των κομμάτων, δεν εχθρεύομαι τους οπαδούς και ψη-

φοφόρους τους.

Τους κρίνω, τους επιπλήττω, ίσως, αλλά κι εγώ μπο-

ρεί να σφάλω, ας το δεχθώ λογικά, γιατί, δυστυχώς,

τα γεγονότα και η ιστορία με δικαιώνουν. 

――――――――
* Μήγαρις = Μη τάχα;

** Φράντζα: ταινιόπλεγμα. Ένδυμα αποκαλυπτικό, κροσάτο.

1. Εμμ. Θραψανιώτης, εισηγητής ΣΥΡΙΖΑ, επίσημα πρακτικά Βου-

λής, 15/12/16.

2. Θουκυδίδου ΙΣΤΟΡΙΑ, 3.82.6.

“Όχι για την ωφέλεια,

αλλά για την πλεονεξία

σχημάτισαν τα κόμματα”

Χροστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
στους Δήμους Σελ. 4, 5

Δεν δίνουν οικονομικά στοιχεία οι
Δήμοι με απόφαση της ΚΕΔΕ Σελ. 7

Τρεις κόρες Αθηναίες στο θρόνο του
Βυζαντίου, Μέρος 2ο Γ. κορναράκις Σελ. 8

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων Φαίδρα

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Χριστούγεννα στο Σαρωνικό Σελ. 13

Διάλογος Σωκράτους και Κρατύλου
για τις λέξεις, 2ο μέρος Π. Ιωαννίδης Σελ. 14

“Πολίτες του κόσμου” οι μαθητές του
1ου Γυμνασίου Βούλας Σελ. 15

Μεταναστευτικό ζήτημα Σελ. 16

Διαβάστε ακόμη
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“Θα σε δώ στην Πρεμιέρα”

Μετά από την πολύ επιτυχημένη πορεία της σόλο κωμω-

δίας  “CAVEMAN”, το Θέατρο CORONET επιλέγει για τη

φετεινή θεατρική σεζόν την ανατρεπτική κωμωδία του Δη-

μήτρη Αλεξίου που κέρδισε το Βραβείο Κειμένου στον

διαγωνισμό “Ελληνικά Κείμενα 2016” του Coronet. Στην

παράσταση “Θα σε Δω στην Πρεμιέρα”, εννέα νέοι και

ταλαντούχοι ηθοποιοί μάς “μιλούν” για το θέατρο μέσα

στο θέατρο.

Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται μέσα σε μία ημέρα,

καθώς ένας θίασος ετοιμάζεται πυρετωδώς για την αποψινή

του πρεμιέρα. Τίποτα όμως δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά.

Τα σκηνικά δεν είναι έτοιμα, ένας ηθοποιός είναι στη φυ-

λακή, ένας άλλος πάσχει από αμνησία, η καινούργια στάρλετ

είναι ατάλαντη, συμβαίνουν διαρκώς ατυχήματα και το βοη-

θητικό προσωπικό του θεάτρου περνάει μία δολοφονική

κρίση ζήλιας. Ο σκηνοθέτης θέλει να αναβάλλει την πρε-

μιέρα, αλλά ο συγγραφέας του έργου που είναι και θιασάρ-

χης και παραγωγός του, αρνείται εξαιτίας ενός συμβολαίου

που θα του στοιχίσει πολύ. Επομένως η παράσταση θα πραγ-

ματοποιηθεί και μάλιστα sold out και με παρόντα τον μεγα-

λύτερο κριτικό θεάτρου της χώρας. Η ξεκαρδιστική κωμωδία

καταστάσεων “Θα σε Δω στην Πρεμιέρα” δίνει στους θεατές

μία μικρή γεύση από τη ζωή και τα πάθη των ηθοποιών και

των ανθρώπων του θεάτρου.

Στην παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιώργος Κρασαδάκης,

παίζουν οι ηθοποιοί Αλεξίου Δημήτρης, Καλομοίρη Πολυ-

τίμη-Αλεξάνδρα, Καραμπίνης Γιώργος, Κλήμη Κατερίνα,

Μπεκρής Γιώργος, Παπαδόπουλος Μάρκος, Ραβνιωτό-

πουλος Κωνσταντίνος, Τσάβεζ Ναταλί και Μελίδου Τα-

τιάνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Coronet.

Τζωρτζίνα Καλέργη

Ενα ολόκληρο Χριστουγεννιάτικο Χωριό  με τα κατακόκ-

κινα χιονισμένα σπιτάκια έχει στηθεί στο Δήμο Παλλήνης,

στην κεντρική πλατεία του Γέρακα. Το τρένο θα σας ταξι-

δέψει σε όλα τα δρώμενα... Κάθε απόγευμα μετά τις 5 και

τα Σαββατοκύριακα και τα πρωινά!

Οι μεταφορές από και προς την πλατεία θα πραγματοποι-

ούνται κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο, απογευματινές

ώρες, ανά 15 λεπτά από Κολυμβητήριο Γέρακα, δημαρχείο

Γέρακα, γήπεδο ποδοσφαίρου Παλλήνης.

Παιχνίδια για όλες τις ηλικίες! Σκανδαλιάρικα Ξωτικά! Πα-

γοδρόμιο!Λουνα παρκ!  Χριστουγεννιάτικα Εργαστήρια!

Παιδικές Παραστάσεις! Θεματικά Διαδραστικά Σπιτάκια!

Λαχταριστές Εορταστικές Λιχουδιές! Πολυάριθμα δρώ-

μενα που εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της Διοργάνω-

σης, όπως παραστάσεις Θεάτρου, Συναυλίες, χοροί,  και

πολλά άλλα !Λαμπερή διακόσμηση! Εκρηκτική Χριστουγεν-

νιάτικη διάθεση, και πολύ κέφι!  

1. ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Η πιο ζέστη αγκαλιά σε περιμένει και τα όνειρα σου να

ακούσει αναμένει! 

2. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Δουλεύουν ασταμάτητα, μέρα νύχτα, για να φτιάξουν με

αγάπη τα δωράκια. Περιμένουν πως και πως εσένα να τους

βοηθήσεις να κατασκευάσετε μαζί τα παιχνιδάκια! Χριστου-

γεννιάτικες κατασκευές & στολίδια

3. ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

Παραμύθι, μυθι , μυθι…..Εδώ ένα ονειρικό ταξίδι σε περι-

μένει και σε αλλά μέρη σε πηγαίνει! Χριστουγεννιάτικα πα-

ραμύθια & πολλές άλλες δραστηριότητες

4. ΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Καλλιτέχνες αληθινοί, με πινέλα και μαγικά χρώματα και…

πιν, παν, πουν… θα σε μεταμορφώσουν στο πι και φι σε ό,τι

μπορείς να φανταστείς. Face painting

5. TO ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Ψάξε, ψάξε θα τις βρεις τις πιο γλύκες ευχές που ποθείς.

Σε περιμένουν πολλές γλύκες λιχουδιές

6. ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ

Φέτος  όλα τα καλά παιδιά δεν θα ζητήσουν πράγματα για

τους ίδιους αλλά θα σκεφτούν όσα πραγματικά έχουν αξία

: υγεία, αγάπη και ευημερία .

7. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Επειδή Χριστούγεννα θα πει αγάπη και η αγάπη δεν τελει-

ώνει ποτέ, ας δώσουμε όλοι από το περίσσευμα μας. Προ-

σφορά τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων  και παιχνιδιών για

το κοινωνικό παντοπωλείο. Εμείς με την σειρά μας θα σας

ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη προσφέροντας κουπόνια

για χρήση  στο παγοδρόμιο και όχι μόνο.

8. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 

9. ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ : Φουσκωτά κάστρα - Παιδότοπος - Συνθε-

τικό παγοδρόμιο 160 τετραγ. μέτρων - Μίνι carousel -

Τρενάκι 

Παράλληλες εκδηλώσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ώρα 16.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ»

Δωρεάν Προβολή παιδικής κινηματογραφικής ταινίας 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ – «KILESPΑ» ,

kilespa.wordpress.com

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12, ΏΡΑ 18.00,   ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥ

H Χριστουγεννιάτικη Θεατρική Παράσταση από το ΚΔΑΠ-

μεΑ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπη-

ρία αναβάλλεται γιατί η ομάδα κατεβλήθη από γρίπη!

ΣΑΒΒΑΤΟ  24 & 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΛΛΗΝΗ 

11.00-19.00,   ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  

- Παρέλαση χριστουγεννιάτικων μασκώτ Ντίσνεϋ

 Ομαδικά παιχνίδια, αστεία ταχυδ/κά νουμεράκια,  δωρά-

κια και  πολλές εκπλήξεις!!!

 Σε κάθε πλατεία θα υπάρχουν καλάθια περισυλλογής τρο-

φίμων & φαρμάκων  τα οποία θα διατεθούν για το Κοινω-

νικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου

Παλλήνης.    

Γεμίζουμε τον Μαγικό Σάκο
του Άγιου Βασίλη 

στη Γλυφάδα

Αυτό το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, «Γεμίζουμε τον
Μαγικό Σάκο του Άγιου Βασίλη»! Συγκεντρώνουμε

φάρμακα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και παι-

χνίδια για τους άπορους συμπολίτες μας, σε μια με-

γάλη γιορτή αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης,

στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Μάκης

Λιούγκας» (Πλατεία Νυμφών).

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Παλλήνης

Στολίζουμε το δέντρο στο Δήμο Μαρκοπούλου
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ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Mε Σταμάτη Κόκοτα 
ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

CASANOVA
στη Βουλιαγμένη

23 - 24 & 25 Δεκεμβρίου 

30 - 31 Δεκεμβρίου

1 & 6 - 7 Ιανουαρίου

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:00 

ΕΙΣΟΔΟΣ 30 ευρώ/άτομο

Η βελούδινη φωνή, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο

αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας έρχεται στο ιταλικό

εστιατόριο Casanova στη Βουλιαγμένη για να μας

ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής θα ερμηνεύσει χρυσές

επιτυχίες όλων των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών

και στιχουργών.

Διεύθυνση: Λ. Αθηνάς & Άρεως 2, Βουλιαγμένη.

Επικοινωνία: 210-8963700/210-8963500

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Τσίλης

e-mail: ioannistsilis@gnail.com

Eικοσαήμερο εορταστικό πρόγραμμα έχει οργανώσει

ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Συναυλίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παιδικές

θεατρικές παραστάσεις, χορωδιακές βραδιές, εργα-

στήρια κατασκευών, διαδραστικά παιχνίδια, γωνιές

ψυχαγωγίας και πολλά δρώμενα, όπως παρακάτω:

Mε τον Στέφανο Κορκολή

Στις 17 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο

“ΙΩΝΙΑ” και ώρα 20:00 ο διεθνούς φήμης πια-

νίστας Στέφανος Κορκολής σε μία μοναδική εμ-

φάνιση “εφ΄όλης της ύλης” θα ταξιδέψει το κοινό

μαζί με την ορχήστρα του και τη Σ.Μανουσάκη στον

μουσικό του κόσμο με δικά του έργα και συνθέσεις,

αλλά και τραγούδια που αγάπησε.

“Eνα ταξίδι στο κέντρο της Γης”

Στις 18 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Βάρης και ώρα 11 το

πρωί ξεκινάει “ένα ταξίδι στο κέντρο της Γης” για

τους μικρούς μας φίλους. Η ομάδα “Νεάπολις” παρου-

σιάζει το κλασικό αριστούργημα του Ιούλιου Βερν σε

μία απ’ τις καλύτερες παραστάσεις της χρονιάς. 

H Συνάντηση
Μίκης Θεοδωράκης - Μάνος Χατζιδάκις

Στις 18 Δεκεμβρίου,  στις 8 το βράδυ στο

Πολιτιστικό Κέντρο Ιωνία οργανώνεται μια

ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ο Μίκης Θεοδωρά-

κης συναντά τον Μάνο Χατζιδάκη μέσα από το λόγο,

τη μουσική, το χορό και την εικόνα. Μία μοναδική

μουσικoλογοτεχνική  βραδιά από τον Επιμορφωτικό

Σύλλογο Βάρης και το Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών

“Απολλωνία”.

Συναυλία κλασικής μουσικής

Το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου 3Β, θα κλείσει

στις 22 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό

Κέντρο “ΙΩΝΙΑ”, προπαραμονή Χριστουγέννων με

την Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – ΑΣΟΝ.

Μία συναυλία κλασικής μουσικής με 35 όργανα επί

σκηνής υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Π.Σεργίου. 

Πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα στο Δήμο 3Β

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Η “Πολιτιστική Συντροφιά Βούλας”

προσκαλεί στο Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν,

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 9.30μ.μ.

στο Εστιατόριο “Ωκεανίς” στη Βουλιαγμένη

(Απόλλωνος 1)
Θα κρατήσουν συντροφιά και θα μας διασκεδάσουν,

οι αδελφοί Καραβιώτη με την ορχήστρα τους, μαζί

τους και η Ανδριάνα Κόλλια.

Υπέροχος χώρος, πλούσιο εξαιρετικό μενού. 

Θα προσφερθούν κατόπιν κληρώσεως πολλά δώρα,

εκδρομές και ταξίδια.

Για τη συμμετοχή σας καλέστε εγκαίρως: 

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος 6946129100

Μαρία Φετοκάκη 6946183357

Χριστουγεννιάτικο Περίπτερο 

στη Σαρωνίδα
Στο Χριστουγεννιάτικο περίπτερο της Σαρωνίδας θα βρί-

σκονται οι σύλλογοι και φορείς στις εξής ημερομηνίες:

― Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρωνίδας: 16 και 28/12/16,

3/1/17 17:00-21:00

― Σύλλογος Πανοράματος : 14/12/16 και 5/1/17

― ΚΑΠΗ Σαρωνίδας: 23/12/16 18:30-20:30 “Φτιάχνουμε
Λουκουμάδες”
― 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας: 18/12/16 11:00-14:00

― Δημοτικό Σαρωνίδας: 21/12/16 11:00-14:00

29/12/16 17:00-20:00

― Γυμνάσιο Σαρωνίδας: 18-23-30/12/16  17:00-20:00

― ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 7/1/17 11:00-15:00

β) θα παρουσιαστεί έκθεση χειροποίητων μουσικών οργά-

νων που φτιάχτηκαν από τα μέλη της εναλλακτικής κοινό-

τητας ΚΕΘΕΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Σαρωνικού

Ο Αη-Βασίλης θα φέρει

δώρα...

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, ώρα 4.30μ.μ., ο Σύλ-

λογος “Ευρυάλη Βούλας” οργανώνει, - όπως κάθε

χρόνο - ανοιχτή εκδήλωση με μουσική στην πλατεία

Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Παπάγου), με τον ερχομό

του Αη-Βασίλη και δώρα στα παιδιά κάτω από το στο-

λισμένο φυσικό δέντρο της πλατείας. Οι μεγάλοι θα

κεραστούν τσίπουρα και κουραμπιεδομελομακάρονα.

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη.
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Κοινωνικό 

Φροντιστήριο 

με τη βοήθεια 

των φροντιστηρίων

στο Δήμο 3Β

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την

πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των οικογενειών

που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυνα-

μίας, υλοποίησε για άλλη μια χρονιά τη δράση «Κοι-

νωνικό Φροντιστήριο», πραγματοποιώντας δωρεάν

φοίτηση τριάντα μαθητών σε Κέντρα Ξένων Γλωσ-

σών και Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης της πε-

ριοχής.

Παράλληλα,  αξιοποιώντας την ευγενική προσφορά

αθλητικών ομίλων της πόλης,  για δωρεάν εγγραφή

παιδιών άπορων οικογενειών, διεύρυνε το πεδίο της

δράσης της εξασφαλίζοντας, εκτός από τη διδα-

κτική ενίσχυση, και τη σημαντική ενασχόληση με

τον  αθλητισμό.

Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ευχαριστεί θερμά

τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια

Μέσης Εκπαίδευσης της περιοχής που ανταποκρί-

θηκαν στο κάλεσμά της για συνεργασία, αλλά και

τους Αθλητικούς Ομίλους για την ευγενική τους

προσφορά.

Τέλος, επισημαίνει ότι η κοινωνική ευαισθησία της

τοπικής κοινωνίας και η αρωγή που παρέχει καθιστά

το έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας πιο αποτελε-

σματικό!

Ολοκληρώθηκε 16/12 το 1ο Μελισσο-

κομικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο Σα-

ρωνικού, πενθήμερης διάρκειας με

θέμα τη  σημασία της μελισσοκομίας

ως παραγωγικού κλάδου στην χώρα

μας, που εξελίχθηκε στο Δημαρχείο

Σαρωνικού, στα Καλύβια.  Το Συνέδριο

οργάνωσε  ο Σύλλογος «Το Κεντρί»

υπό την αιγίδα του Δήμου Σαρωνικού

με την υποστήριξη της Περιφέρειας

Αττικής και του Ελληνικού Γεωργικού

Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Διακεκριμένοι ομιλητές  Καθηγητές,

ερευνητές μελισσοκομίας και στελέχη

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής

Ενότητας Ανατ. Αττικής, ανέπτυξαν

θέματα όπως: την παρουσίαση του

τρένου των παρθένων βασιλισσών, ει-

σήγηση της Dr Φανής Χατζήνα, Ερευ-

νήτριας Α’ στο Τμήμα Μελισσοκομίας

του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπ. Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεθό-

δου που χρησιμοποιείται στο

συγκεκριμένο τμήμα για ελεγχόμενες

συζεύξεις,  τα τυποποιητήρια μελιού -

εξαγωγές, οι κώδικες γεωργικής πρα-

κτικής στη μελισσοκομία, και οι ασθέ-

νειες και η καταπόλεμησή τους. 

Mε πρωτοβουλία της Δρ. Φ. Χατζήνα

έγινε ενημέρωση για τα φυτοφάρμακα

και τις επιπτώσεις τους στη μέλισσα

και το περιβάλλον και στη συνέχεια

προβλήθηκε στους παρευρισκόμενους

η ταινία «Εξαφάνιση των μελισσών»,
που αποτελεί παραγωγή των Maryam

Henein και George Langworthy. Τις ερ-

γασίες της 15.12.16 παρακολούθησε

αντιπροσωπεία 24 Τούρκων μελισσο-

κόμων στο πλαίσιο τους προγράμμα-

τος ERASMUS. Την τούρκικη

αντιπροσωπεία συνόδευαν ο Πρό-

εδρος των Μελισσοκόμων Ικονίου, εκ-

πρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης της Τουρκίας, εκπρόσωπος

της Επαρχίας Ικονίου και ο Καθηγητής

του Πανεπιστημίου της Ραιδεστού Dr

Muhsin Dogaroglu. 

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερει-

άρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φι-

λίππου, συγχάρηκε τους διοργανωτές

για την πρωτοβουλία και απευθυνόμε-

νους στους Τούρκους προσκεκλημέ-

νους τόνισε ότι τέτοιου είδους

διοργανώσεις – πρωτοβουλίες είναι

ιδιαίτερα θετικές, όχι μόνο γιατί γίνε-

ται ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων

αλλά κυρίως γιατί συμβάλλουν στη

γνωριμία και τη σύσφιξη των σχέσεων

των δύο λαών και στην ειρηνική τους

συνύπαρξη ειδικά αυτή την περίοδο

που η ειρήνη στη Μεσόγειο είναι ανα-

γκαία όσο ποτέ άλλοτε. 

Από την πλευρά της η τούρκικη αντι-

προσωπεία προσκάλεσε την Περιφέ-

ρεια Αττικής και τον Μελισσοκομικό

Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σαρωνικού

«Το Κεντρί» να επισκεφθούν την Κων-

σταντινούπολη τον Σεπτέμβριο του

2017 προκειμένου να συμμετάσχουν

στο 45 Παγκόσμιο Συνέδριο Μελισσο-

κομίας της Παγκόσμιας Συνομοσπον-

δίας των Μελισσοκόμων (APIMONDIA

2017). 

1ο Μελισσοκομικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο Σαρωνικού
Η σημασία της μελισσοκομίας ως παραγωγικού κλάδου στην χώρα μας

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

στο Δήμο Μαραθώνα (Νέα Μάκρη) παρουσία του Αντιπερι-

φερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του Δη-

μάρχου Μαραθώνα Ηλία Ψηνάκη, αντιδημάρχων,

δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του

δήμου με αντικείμενο τα έργα της περιοχής.

Στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η πορεία εξέλιξης

όλων των έργων του Δήμου Μαραθώνα που είναι ενταγ-

μένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέ-

ρειας Αττικής. 

Οι εκπρόσωποι του δήμου (αιρετοί και εργαζόμενοι) ανα-

κοίνωσαν ότι θα καταθέσουν στην Περιφέρεια πλήρες πρό-

γραμμα νέων έργων μέσα στο 2017. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Π. Φιλίππου επι-

σήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποί-

ησης των παραπάνω έργων ενώ από την πλευρά τους 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικο Συμβουλιο του Σωματειου μας, ευχε-

ται στα Μελη του και σε ολους τους Πανοραμιτες

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017

Ανακοινωνει παραλληλα οτι η ετησια χοροεσπε-

ριδα της Πρωτοχρονιας δεν θα γινει.

Για το ΔΣ
Ο προεδρος ο Γ.Γραμματεας

Δ. Κουρκουλης Ν. Αποστολοπουλος

Σύσκεψη στον Δήμο Μαραθώνα για τα έργα της περιοχής
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Τα μέλη της “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ”, συ-

νεχίζουν την ενημέρωση των συνδη-

μοτών σχετικά με το σχεδιαζόμενο

έργο κατασκευής Κέντρου Επεξεργα-

σίας Λυμάτων στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων,

μετά και την εκδήλωση που πραγμα-

τοποίησαν (26/11/16)

Οι ενημερώσεις γίνονται προς τους

κατοίκους και φορείς του Δήμου. Οι

συμπολίτες μας εκφράζουν τις από-

ψεις τους για το σχεδιαζόμενο έργο,

καθώς και την δυσαρέσκειά τους σχε-

τικά με την διαδικασία που υιοθέτησε

η δημοτική αρχή. 

Καταγράφονται οι θέσεις των  συνο-

μιλητών οι οποίες  και παρατίθενται:

• Η χωροθέτηση στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων,

είναι προϊόν αιφνιδιαστικής απόφασης

του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ χωρίς να τη-

ρηθεί  η προβλεπόμενη από τον νόμο

σύγκληση της επιτροπής διαβούλευσης.

• Τα Καλύβια και ο Κουβαράς ΑΠΟΧΕ-

ΤΕΥΟΝΤΑΙ στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου

(Μερέντα). 

• Το προτεινόμενο, από την ΕΥΔΑΠ

έργο, και διαφημιζόμενο σε έντυπό

της, ως  «ΑΝΑΣΑΙΝΩ» στερείται επι-

στημονικής ανάλυσης και ενημερώνει

με μακέτες. Είναι προϊόν προχειρότη-

τας, πειραματισμού, στερείται τεκμη-

ρίωσης και ανάλογης τεχνικής

γνώσης ή εμπειρίας.

• Το έργο δεν ανταποκρίνεται στις

πραγματικές ανάγκες του δήμου,

κατά δήλωση της δημοτικής αρχής,

είναι προϊόν δημιουργίας ευφάντα-

στου χρήστη ηλεκτρονικών υπολογι-

στών  και στερείται συναίνεσης.

• Οι κάτοικοι εκφράζοντας την αγανά-

κτηση τους, προτείνουν να συγκληθεί

άμεσα το Δημοτικό συμβούλιο  του

Δήμου Σαρωνικού, το οποίο να επανε-

ξετάσει την απόφασή του για την χω-

ροθέτηση  του ΚΕΛ στο ΒΙΟ.ΠΑ.

Καλυβίων.

• Να γίνουν όσες διαδικασίες προβλέ-

πονται από το Νόμο για την κάλυψη

των πραγματικών αναγκών των παρα-

λιακών ενοτήτων του δήμου μας, είτε

με την κατασκευή ΚΕΛ το οποίο θα

γίνει αποδεκτό από τους ενδιαφερό-

μενους μετά από αληθινή διαβού-

λευση, είτε με την σύνδεσή τους στην

Ψυτάλλεια.

Από τη συγκέντρωση της 26/11/2016

στο αμφιθέατρο του δημαρχιακού με-

γάρου βγήκε ψήφισμα στο οποίο ση-

μειώνεται μεταξύ άλλων:

...καλούμε:

Nα συνεδριάσει άμεσα το δημοτικό

συμβούλιο το οποίο,

α)  να ανακαλέσει προηγούμενη από-

φασή του για χωροθέτηση ΚΕΛ στο

BIO.ΠΑ. Kαλυβίων καθόσον οι κυρίως

οικισμοί Καλυβίων και Κουβαρά απο-

χετεύονται στην εγκατάσταση επε-

ξεργασίας λυμάτων Μαρκοπούλου

στην θέση Μερέντα,  εγκατάσταση η

οποία έχει σχεδιασθεί, αδειοδοτηθεί

και χρηματοδοτηθεί για την επεξεργα-

σία και μόνο λυμάτων των τριών πε-

ριοχών  ( Μαρκόπουλο  – Καλύβια  -

Κουβαρά).

β)  να μεριμνήσει για τη λύση του απο-

χετευτικού της παραλιακής ζώνης πα-

ρουσιάζοντας υπεύθυνη μελέτη,

επιστημονικά και περιβαντολλογικά

ορθή, οικονομικά εφικτή και κοινωνικά

δίκαιη.

Οι πολίτες υψώνουν τη φωνή τους και

απαιτούν.   

ΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ -  ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΟΧΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ

“ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ”

Oι θέσεις μας για τη χωροθέτηση ΚΕΛ στα Καλύβια

Εορταστικό 

Ωράριο Καταστημάτων 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα για το εορταστικό

ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το ωράριο που

ισχύει στο πλαίσιο του Ενιαίου Εθνικού Ωραρίου λειτουρ-

γίας των καταστημάτων (βάσει του ν.3377, αρ.12) καθο-

ρίζει για μεν τις καθημερινές μέχρι τις 21:00, για δε το

Σάββατο μέχρι τις 20:00 συμπεριλαμβανομένων και των

Κυριακών 11/12/2016 και 18/12/2016 (βάσει του

Ν.4177/2013), οι οποίες θα είναι εργάσιμες με ωράριο για

τις συγκεκριμένες Κυριακές από 11:00πμ έως και 20:00μμ.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι κατά την ημέρα Δευτέρα 2/1/2017

τα καταστήματα δεν έχουν υποχρεωτική αργία αλλά κατά πα-

ράδοση μένουν κλειστά (λόγοι απογραφής κλπ).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) δη-

λώνει ότι δεν θα αποστείλουν οικονομικά στοιχεία οι

Δήμοι, ούτε τα νομικά τους πρόσωπα, προς το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών. 

Tο σχετικό ζήτημα προέκυψε μετά από επείγον έγ-

γραφο (12/12/2016) του υπουργείου Εσωτερικών

μέσω του οποίου ζητούσαν από όλους τους δήμους

της χώρας να αποστείλουν μια σειρά οικονομικών

στοιχείων μέχρι τη Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου.

Μετά τη σχετική εξέλιξη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.

Πατούλης ενημερώνει με  επιστολή του τους δημάρ-

χους της χώρας, για την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να

αποσταλούν τα

στοιχεία  καθώς

αυτά είναι ήδη δια-

θέσιμα στις αρμό-

διες υπηρεσίες του

υπουργείου Εσωτε-

ρικών.

Όπως υπογραμμίζει

χαρακτηριστικά ο

Πρόεδρος της

ΚΕΔΕ: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού έχει ήδη
αποστείλει και εξακολουθεί να αποστέλλει κάθε
μήνα, οικονομικά στοιχεία στις Βάσεις Δεδομένων
των αρμοδίων Υπουργείων. Κατά συνέπεια, τα στοι-
χεία αυτά είναι διαθέσιμα και προς το Οικονομικό Πα-
ρατηρητήριο αλλά και προς κάθε άλλον αρμόδιο
φορέα».

H επιστολή

“Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39953/12-12-2016
επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, για το ως άνω
θέμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού έχει ήδη αποστείλει
και εξακολουθεί να αποστέλλει κάθε μήνα, οικονο-
μικά στοιχεία στις Βάσεις Δεδομένων των αρμοδίων
Υπουργείων.
Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα και
προς το Οικονομικό Παρατηρητήριο αλλά και προς
κάθε άλλον αρμόδιο φορέα.
Η ΚΕΔΕ δεν αρνείται αυτή τη δυνατότητα και τη δια-
δικασία που προκύπτει από τη νομοθεσία για τα οικο-
νομικά στοιχεία των Δήμων και τα οποία είναι ήδη στη
διάθεση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Για τους λόγους αυτούς, το ΔΣ της ΚΕΔΕ στη σημε-

ρινή του συνεδρίαση ομόφωνα αποφάσισε ότι, για να
αποφευχθεί επιπλέον επιβάρυνση και πρόκληση σύγ-
χυσης των Δήμων, να προτείνει την αναστολή απο-
στολής των στοιχείων στις υπηρεσίες του ΥΠΕΣ που
ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Δεκεμβρίου.”

Δυνατότητα επιμήκυνσης

αποπληρωμής συναφθέντων

δανείων των ΟΤΑ

Τροπολογία – «ανάσα» για τους ΟΤΑ, κατατέθηκε στο

σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρα-

κολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοι-

νωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν.

4387/2016 (Α’ 85)», από τον Υπουργό Εσωτερικών, Πάνο

Σκουρλέτη, όπου παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης

αποπληρωμής συναφθέντων δανείων από το Ταμείο Πα-

ρακαταθηκών & Δανείων, που αποσκοπούν στην οικονο-

μική εξυγίανσή τους, έως και τα 35 έτη  

Η ρύθμιση αυτή - μαζί μ’ αυτή των χαμηλότερων επιτοκίων

δανεισμού - αποτελεί πάγιο και επίμονο αίτημα της ΚΕΔΕ

και της ΠΕΤΑ Α.Ε., μέσω της οποίας προωθείται το συγ-

κεκριμένο σχέδιο - πρόταση της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων Ελλάδας.

Τέλος, επί του ίδιου θέματος, εισάγεται ρητά η διατήρηση

του προνομίου των υφιστάμενων εκχωρήσεων κατά το

χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών

συμβάσεων έναντι οποιουδήποτε τρίτου, στις περιπτώ-

σεις δανείων, που έχουν κοινωνικό χαρακτήρα.

Επίσης, με το ΤΠ&Δ να εξελίσσεται σε Αναπτυξιακή Τρά-

πεζα της Αυτοδιοίκησης, με την ίδια Τροπολογία, του πα-

ρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγεί από έσοδα ιδίων

πόρων του, ΟΤΑ, για την εκπόνηση μελετών, για την ωρί-

μανση και εκτέλεση έργων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς

γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η διάταξη, εφόσον γίνει νόμος, είναι πολύ σημαντική για

τους ΟΤΑ και ιδιαίτερα τους ορεινούς και νησιωτικούς Δή-

μους.

Δεν δίνουν οικονομικά στοιχεία οι Δήμοι με απόφαση της ΚΕΔΕ
«Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στις βάσεις δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών»

δηλώνει ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης
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Μέρος Δεύτερο

Από το προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στην

“Εθνική” Αθηναϊδα να βαφτίζεται  χριστιανή και τότε

ως  Αιλία Ευδοκία να παντρεύεται τον αυτοκράτορα

Θεοδόσιο Β΄.

Ακόμη πως τον Θεοδόσιο από τα μικρά του ακόμη χρό-

νια, κατ’ ουσίαν τον επιτρόπευε η Πουλχερία, η

αδελφή τού πατέρα του, του Αρκαδίου, που ήταν μια

αυταρχική πλην ικανή  και  θρησκευτικά μονάζουσα γυ-

ναίκα  και ότι αυτή είχε επιλέξει την Αθηναΐδα για τον

Θεοδόσιο.

Στην αρχή βέβαια οι σχέσεις των δύο γυναικών ήταν

αρμονικές. Αργότερα όμως,  λόγω διαφορετικών από-

ψεων επάνω στο   δόγμα της χριστιανικής διδασκαλίας

ήρθαν σε μια βαθύτερη θρησκευτική διάσταση. Η

Πουλχερία ακολουθούσε τις αποφάσεις  των δύο πρώ-

των Οικουμενικών σύμφωνα   με τις οποίες η ανθρώ-

πινη φύση του Χριστού είχε αποφασισθεί να είναι

ταυτόσημη με την Θεία, ενώ η Ευδοκία  ακολουθούσε

τις αρχές του Μονοφυσιτισμού που πρέσβευε  μόνο τη

Θεία Του φύση.

Νομίζω, ότι θα πρέπει εδώ για λίγο να ανατρέξομε εν

συντομία  επάνω σε αυτή την αιρετική  θρησκευτική

διένεξη, που έκτοτε ταλάνισε σοβαρά την βυζαντινή

αυτοκρατορία.

Όταν  έγινε στην Κωνσταντινούπολη πατριάρχης ο εξ

Αντιοχείας πρεσβύτερος Νεστόριος, μετέφερε μαζί

του και τις θρησκευτικές αμφισβητήσεις που επικρα-

τούσαν στην Αντιόχεια στην οποία προηγουμένως  και

ο ίδιος ιεραρχούσε ως πρεσβύτερος. Με τη δύναμη

λοιπόν τού πατριαρχικού του θρόνου άρχισε να επι-

βάλλει   την θεωρία  για  την ξεχωριστή και διπλή φύση

του Χριστού  σε Θεία και ανθρώπινη,  προσέτι  δε εκά-

λει  την Παναγία αντί “Θεοτόκο” τώρα “Χριστοτόκο”,

αλλά και  προχώρησε έτι περισσότερο.

Με απαράδεκτους διωγμούς  άρχισε να κατατρέχει και

εν φανατισμώ να “βιάζει”, τον κάθε θρησκευτικά αντί-

θετο και πιστό στο δόγμα των δύο Πρώτων Οικουμενι-

κών Συνόδων.

Ο αυτοκράτορας  Θεοδόσιος Β΄, βλέποντας την ούτω

δημιουργηθείσα  διασάλευση της  συνοχικής αρμονίας

του κράτους,  φροντίζει να συγκληθεί  το 431 στην

Έφεσο, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, με την οποία

επισφραγίζονται οι αποφάσεις των δύο Πρώτων Οι-

κουμενικών Συνόδων, αλλά και καταδικάζεται  η θέση

του Νεστορίου. Επιπροσθέτως δε ο Νεστόριος καθαι-

ρείται,  και εξορίζεται  στη Λιβύη όπου και πεθαίνει. 

Αλλά  το θρησκευτικό πρόβλημα για το Βυζάντιο δεν

έχει καταφέρει  ακόμα να λυθεί.  Οπαδοί   Νεστοριανοί

θεριεύουν και ενοχλούν αιρετικά στη Συρία και Μεσο-

ποταμία με έδρα την Έδεσσα.

Το  πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, προφανώς(;)

με την βοήθεια του επίσημου Βυζαντινού κράτους

διώκει τους όσους αιρετικούς από την Έδεσσα και τότε

αυτοί  καταφεύγουν στην Περσία.  Εκεί δε αποσπώνται

από την μήτρα της Ορθοδοξίας και   ιδρύουν Συροχαλ-

δαϊκή  Χριστιανική Εκκλησία με  δικό της μάλιστα  ανε-

ξάρτητο επίσκοπο. 

Τα πράγματα όμως ακόμα χειροτερεύουν, όταν με

εσωτερική διάσπαση των Νεστοριανών ξεπετιέται μια

νέα αιρετική απόφυση.  

Οι οπαδοί του Αλεξανδρείας πατριάρχη  Κυρίλλου, πι-

στεύουν πως η υπεροχή της Θείας φύσης του Χριστού

έχει απορροφήσει την σαρκικά ανθρωπίνη Του  υπό-

σταση και η νέα διδασκαλία  έκτοτε διαδίδεται  με  το

όνομα “Μονοφυτισμός”. Υποστηρικτές   της νέας αίρε-

σης είναι ο αλεξανδρινός επίσκοπος Διόσκορος και ο

εκ Κωνσταντινουπόλεως μοναχός αρχιμανδρίτης, Ευ-

τυχής.

Ο αυτοκράτωρ τώρα  στέκεται κοντά   στην καινούργια

αίρεση,  αλλά και  συμπλέει  με τον πατριάρχη Αλε-

ξανδρείας Κύριλλο. Εν τω μεταξύ ο Κωνσταντινουπό-

λεως πατριάρχης  αντιδρά δυναμικά με την

συμπαράσταση  και  του πάπα Λέοντα Α΄. Αλλά  και ο

Διόσκορος με την υποστήριξη τού  αυτοκράτορα  Θε-

οδοσίου Β΄ που  όπως φαίνεται έχει αρχίσει να φέρε-

ται φιλικά προς τον Μονοφυτισμό, καταφέρνει και

συγκαλεί μια   Σύνοδο  “ελλιπή”, που δεν έχει  μεν τον

χαρακτήρα του οικουμενισμού, αλλά  τα  όποια συμ-

μετέχοντα μέλη της  εκβιάζονται σε  αποφάσεις που

ίσως και να υποκλέπτονται,  εξ ού και η Σύνοδος αυτή

έκτοτε από τους Ορθοδόξους καλείται “Ληστρική”. Με

αυτή τη “Ληστρική” αναγνωρίζεται ο Μονοφυτισμός

του Ευτυχούς και ως δόγμα της Εκκλησίας η μια και

μόναδική   Θεία  Του  φύση.  Να σημειωθεί πάλι ότι οι

αποφάσεις αυτής της Συνόδου σφραγίζονται και  με

τη βούλα του “ελέω θεού” αυτοκράτορα  και επικυρώ-

νονται ως κρατική εντολή και παρά την αντίθετη

άποψη  του πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως. 

Μετά τον θάνατο του  Θεοδοσίου Β΄ τα ηνία του Βυ-

ζαντίου περιέρχονται στην   Πουλχερία. Η Πουλχερία

γρήγορα  παντρεύεται έναν ικανό,  δραστήριο, πλην

κάποιας ηλικίας  στρατιωτικό τον Μαρκιανό και τον

ανεβάζει αυτοκράτορα στον θρόνο.  Ο Μαρκιανός θέ-

λοντας να ξεκαθαρίσει μια ανώμαλη θρησκευτικά και

κρατικά επώδυνη  κατάσταση, το 451 συγκαλεί στην

Χαλκηδόνα την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην

οποία μάλιστα αυτή τη φορά συμμετείχαν και απε-

σταλμένοι του Πάπα. Με αυτή   επανέρχονται σε ισχύ

οι βασικές αποφάσεις  των δύο πρώτων  Συνόδων και

έκτοτε θεωρούνται  αυτές  ως η τελική δογματική

βάση επάνω στην οποία κινείται η διδασκαλία της  Ορ-

θοδόξου Εκκλησίας.

Αλλά το κακό στο Βυζάντιο πλέον  έχει επιτελεσθεί.  

Στα τέλη της εποχής αυτής, έχει ήδη αρχίσει να εκδη-

λώνεται αν όχι η αποκοπή,  τουλάχιστον η αποξένωση

των Ανατολικών Επαρχιών και η εκ ταύτης  αποψίλωση

της αυτοκρατορίας. 

Μετά από αυτήν την αναγκαία παρεμβολή, ξαναγυρί-

ζομε στην Ευδοκία.

Την είχαμε αφήσει σε μια επίσκεψη στους Αγίους Τό-

πους, όπου την είδαμε να έχει αναπτύξει μια μεγάλη

φιλανθρωπική δραστηριότητα. Γυρνώντας στην Βασι-

λεύουσα, βρίσκει τον Θεοδόσιο να είναι  άβουλο παι-

χνίδι στα χέρια του πονηρού ευνούχου Χρυσαφίου.

Ο Χρυσάφιος εκτοπίζει Πουλχερία και Ευδοκία και  δεν

παύει ποτέ να μηχανορραφεί εναντίον τους. Πείθει μά-

λιστα τον Θεοδόσιο για δήθεν σχέσεις ύποπτες απι-

στίας  της Ευδοκίας με τον μάγιστρο* Παυλίνο. Πείθει

δε τόσο τον αυτοκράτορα ώστε εκείνος να διατάξει

ακόμα και την  δολοφονία του Παυλίνου. Η Ευδοκία

αηδιασμένη από την όλη κατάσταση, και πλέον απο-

μονωμένη,  ηθικά δε αναιτίως  απογυμνωμένη, γυρίζει

στα Ιεροσόλυμα για να συμπληρώσει το φιλανθρωπικό

της έργο.  Αλλά  ο φθόνος και η ζήλεια δεν γνωρίζει

λογική. Δίνεται αυτοκρατορική  διαταγή στον Επαρχο

Σατουρνίνο ίσως κατά προτροπή  του Χρυσαφίου, να

δολοφονηθεί  ο  στενός της συνεργάτης, ο  Ιωάννης

Σεβήρος, ως ύποπτος ενοχικής μαζί της σχέσης.  Η Ευ-

δοκία, μπροστά σε αυτή την καινούρια εξέλιξη γίνεται

εκτός εαυτού. Ξυπνά μέσα της το εκδικητικό ένστικτο

της εθνικής Αθηναΐδος και διατάσσει τον φόνο του

Επάρχου Σατουρνίνου.   

Τώρα περπατάμε στο 448.  Έχει καθαιρεθεί ο Ευτυχής,

αλλά η Ευδοκία έχει ασπασθεί τον Μονοφυτισμό.  Η

κόρη της η Ευδοξία εν τω μεταξύ στη Δύση έχει  παν-

τρευτεί τον γιο του Ονωρίου τον βασιλιά Βαλλεντιανό

και οι δύο τώρα μαζί με τον πάπα Λέοντα  την πιέζουν

για να επανέλθει στην Ορθοδοξία. Αυτή πείθεται, υπα-

ναχωρεί και δείχνεται να γυρίζει στην Όρθοδοξία.

Περνά δε το υπόλοιπο της ζωής της  στα Ιεροσόλυμα

ως μοναχή,  με φιλανθρωπίες και αγαθοεργίες, γράφει

δε ακόμη και στίχους. 

Το 450 η Ευδοκία  πληροφορείται τον θάνατο του Θε-

οδοσίου και το 455 τον θάνατο της Πουλχερίας και

θλίβεται γι΄αυτούς.  

Νεό δε χτύπημα έρχεται στη ζωή της όταν μαθαίνει ότι

η κόρη της η Ευδοξία  κρατείται αιχμάλωτη  στην Καρ-

χηδόνα  από τον Βάνδαλο  βασιλιά τους,  Γιζέριχο.

Το 460 η Ευδοκία ως μοναχή  πεθαίνει, και κατά την

εξομολόγησή της  δηλώνει αθώα για τα όσα της έχουν

καταμαρτυρήσει. 

Επεξετάθηκα στο άρθρο μου  με πολλές παρεμβολές

για να δείξω πόσο κακό μπορούν να επιφέρουν, τόσο

στην αρμονία του κράτους όσο και της Εκκλησίας οι

μεταξύ τους συγκρούσεις. Αλλά και περισσότερο στο

θρησκευτικό συναίσθημα της κοινωνίας όταν οι εσω-

τερικές της όποιας Εκκλησίας διενέξεις δεν έχουν τε-

λειωμό.

Η ιστορία τολμά και διδάσκει, αλλά δυστυχώς διδάσκει

εις ώτα μη ακουόντων. Και η φωνή της ενίοτε  τόσο

“κοντή”, που  δεν φτάνει στα σημερινά χρόνια. 

Βοηθήματα  

1) Jean Claude Cheynet  Histoire  de Byzance  

2) A . Α. Βασιλιεφ  ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

3) Ιστορία της Ορθοδοξίας  εκδ  Road ρθοδοξίας

4) Β’ Βυζαντοντινολογικό συνεδριο  ελληνική Δημιουργία

1953  τευχ. 127 

5) Σ. Καργακος  ισορία της Κ πολης

6) Cambridge University Ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας

εκδ Μελλισσα

7) Βυζαβντινός ελληνισμός Ιστρία των Ελληνων εκδ Δομή.      

Τρείς κόρες Αθηναίες 

στο θρόνο του Βυζαντίου 

Ευδοκία η Αθηναΐς 

γράφει ο γιάννης κορναράκης τoυ μάνθου
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Εμείς προειδοποιήσαμε·
η Ελληνική κυβέρνηση 

επέβαλε νέα μέτρα

«Το ΔΝΤ δεν απαιτεί περισσότερη λιτότητα. Αντίθετα,

όταν η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμ-

ματος του ΕΜΣ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους εταί-

ρους της να σπρώξει την Ελληνική οικονομία προς ένα

πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% μέχρι το

2018, προειδοποιήσαμε ότι αυτό θα δημιουργούσε έναν

βαθμό λιτότητας που θα εμπόδιζε την εδραίωση της

εκκολαπτόμενης ανάκαμψης. Προβλέψαμε ότι τα

μέτρα του προγράμματος του ΕΜΣ θα απέδιδαν ένα

πλεόνασμα μόλις 1,5% του ΑΕΠ και αναφέραμε ότι

αυτό θα μας αρκούσε για να στηρίξουμε ένα πρό-

γραμμα. Δεν ζητήσαμε πρόσθετα μέτρα για την επί-

τευξη μεγαλύτερου πλεονάσματος. Όμως, αντίθετα

προς τις συμβουλές μας, η Ελληνική Κυβέρνηση συμ-

φώνησε με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να συμπιέσει

περαιτέρω τις δαπάνες προσωρινά, αν χρειάζονταν για

να διασφαλιστεί ότι το πλεόνασμα θα έφτανε στο 3,5

τοις εκατό του ΑΕΠ».

γράφουν οι: Tόμσεν επικεφαλής του γραφείου του ΔΝΤ

στην Ευρώπη και Ομπστφελντ επικεφαλής έρευνας του

ΔΝΤ, σε αναλυτικό άρθρο τους. 

Επισημαίνουν ακόμη  ότι η Ελλάδα αντί να αντιμετωπί-

σει το καθεστώς φορολογίας ειδοσήματος και το συν-

ταξιοδοτικό, «προχώρησε σε βαθιές περικοπές στις

επενδύσεις και στις αποκαλούμενες διακριτικές δαπά-

νες. Το έχει κάνει δε σε τέτοια έκταση που η φθίνουσα

υποδομή εμποδίζει την ανάπτυξη, και η παροχή δημό-

σιων υπηρεσιών, όπως μεταφορές και ιατρική περί-

θαλψη, αντιμετωπίζει προβλήματα».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομι-

κών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί ...ξύπνησε: «Η Ελλάδα
δεν μπορεί να καταδικαστεί σε αιώνια λιτότητα», δή-

λωσε με άρθρο του στους Financial Times.

Τι έλεγε όμως πριν ένα χρόνο; Πώς μας κούναγε το δά-

χτυλο; «Αναγκαία προϋπόθεση η λήψη σκληρών απο-
φάσεων έως το τέλος της χρονιάς (2015)» προκειμένου
η Αθήνα να συνεχίσει να λαμβάνει κεφάλαια από τους
διεθνείς πιστωτές» έλεγε ο  Ευρωπαίος επίτροπος Οι-

κονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Πιερ Μο-

σκοβισί.

Πουθενά δεν μυρίζουν Χριστούγεννα!!

Τα Χριστούγεννα, όπως τα ξέραμε, έχουν πια τελει-

ώσει. Δεν φτάνουν τα λαμπιόνα για να τα αισθανθείς.

Πάνε οι βόλτες στο κέντρο της Αθήνας για να χαζέ-

ψουμε τις στολισμένες βιτρίνες, πάει και ο Αη-Βασίλης·

το μαγικό όνειρο των παιδιών.

Πάει η μαγεία του Αη-Βασίλη· χάθηκε...  Έγιναν τόσοι

πολλοί που συμμετείχαν και σε αγώνες δρόμου!!! 

Αννα Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Οι μεγάλες χριστιανικές γιορτές διακρίνονται σε Δε-

σποτικές και Θεομητορικές. Τα Χριστούγεννα ανήκουν

στις Δεσποτικές γιορτές. Η άποψη του Γρηγορίου Να-

ζιανζηνού είναι, ότι τα Χριστούγεννα έχουν την έννοια

των Θεοφανείων, γιατί “φάνη γαρ Θεός ανθρώποις δια
γεννήσεως”, γι’ αυτό μέχρι τον 4ο αι. μ.Χ. τα Χριστού-

γεννα γιορτάζονταν μαζί με τα Θεοφάνεια την 6η Ια-

νουαρίου.

Τους δύο πρώτους αιώνες οι Χριστιανοί δεν γιόρταζαν

τη γέννηση του Χριστού, γιατί θεωρούσαν πιο σπου-

δαίο το γεγονός της “σάρκωσης” του Μεσσία, για τη

σωτηρία της ανθρωπότητας, παρά την ημερομηνία της

γέννησης. Η έναρξη του εορτασμού δεν είναι γνωστή,

αλλά σύμφωνα με μελετητές, ο εορτασμός έγινε για

πρώτη φορά στην Αντιόχεια, από τον Πάπα Ιούλιο Α’

τον 4ο αι. μ.Χ. 

Ο Μ. Βασίλειος το 376 μ.Χ. εκφώνησε μια ομιλία στην

Καισάρεια της Καππαδοκίας και για πρώτη φορά ανα-

φέρθηκε στον εορτασμό των Χριστουγέννων, ενώ ο

Αγιος Ιώαννης ο Χρυσόστομος, το 386 μ.Χ. παρότρυνε

την εκκλησία της Αντιοχείας να συμφωνήσει για να

γιορτάζονται τα Χριστούγεννα την 25η Δεκεμβρίου,

τότε που γιόρταζαν οι Έλληνες το χειμερινό ηλιοτρό-

πιο ή ηλιοστάσιο. Ο Χριστιανισμός για να σβήσει τις πα-

νάρχαιες ελληνικές γιορτές, τις αντικατέστησε με

χριστιανικές, αφού άλλαζε τα ονόματα, τα τελετουρ-

γικά και τις εκδηλώσεις. Και επειδή η ιστορία γράφεται

από τους νικητές “κατά το δοκούν” και οι νικητές ήταν

οι Ρωμαίοι, οι οποίοι είχαν σταματήσει τους διωγμούς

των Χριστιανών επί αυτοκράτορα της Ανατολικής Ρω-

μαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Κωνσταντίνο, με το διά-

ταγμα των Μεδιολάνων, οι Έλληνες έπρεπε να

ακολουθούν τις εντολές των κατακτητών τους.

Ο αυτοκράτορας Κων/νος ήταν γιος εκτός γάμου, του

αυτοκράτορα της Ρώμης Κωνστάντιου του Χλωρού και

της Ελληνίδας Ελένης, κόρης πτωχού ξενοδόχου.

Την εποχή εκείνη επικρατούσε σε πολλές επαρχίες της

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Περσική ζωροαστρική θρη-

σκεία του Μίθρα, του γιου του Αχούρα Μάζντα, η οποία

κράτησε τρείς έως τέσσερις αιώνες και ο αυτοκρατό-

ρας Κων/νος ήταν ο πρώτος αρχιερέας του Μίθρα· κα-

τείχε το θρόνο του “ανίκητου Ήλιου”, δηλαδή

εθεωρείτο ο θεός Ήλιος πάνω στη Γη και μόνο στο

τέλος της ζωής του βαφτίστηκε χριστιανός.

Ο Κων/νος, σαν ηλιολάτρης θέλησε να γιορτάζονται τα

Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου, τότε που είχε γεν-

νηθεί και ο Μίθρας, ο οποίος παρουσίαζε πολλές ομοι-

ότητες με τη ζωή του Χριστού, όπως και πολλές

ηλιακές θεότητες, πολλούς αιώνες πριν την έλευση

του Χριστού, όπως ότι είχαν γεννηθεί από παρθένες

μητέρες μέσα σε σπήλαια, κοντά σε βοσκούς. Δίδαξαν

παρόμοιες διδασκαλίες, πέθαναν από βίαιο θάνατο και

σε τρεις ημέρες αναστήθηκαν!! Τις ομοιότητες αυτές ο

Μάρτυρας Ιουστίνος τις ερμήνευσε λέγοντας πως: “ο
Σατανάς είχε αντιγράψει το χριστιανισμό πριν τη γέν-
νησή του!”
Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος το 390 μ.Χ. προσπάθησε

να πείσει τους χριστιανούς να γιορτάζουν τα Χριστού-

γεννα την 25η Δεκεμβρίου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα,

γιατί πίστευαν ότι ο εορτασμός των γεννεθλίων ήταν

ειδωλολατρική γιορτή και επηρεασμένοι από την

άποψη των Ιουδαίων ότι η ημερομηνία του θανάτου

είναι χρήσιμη και όχι της γέννησης, συνέχιζαν να μη τα

γιορτάζουν στις 25 Δεκεμβρίου.

Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος έκανε επίσημη θρησκεία

του κράτους τον χριστιανισμό και κήρυξε ανηλεή

διωγμό εναντίον των Ελλήνων, που δεν ήθελαν να γί-

νουν χριστιανοί. Τους φυλάκιζε, βασάνιζε, εκτελούσε,

εξόριζε, δέσμευε τις περιουσίες τους. Κατάργησε τους

Ολυμπιακούς αγώνες και έκλεισε κάθε φιλοσοφική

σχολή και Ακαδημίες καθώς και τους Δελφούς! Πριν

λίγα χρόνια στο σταθμό του Μοναστηρίου, στο κατα-

σκευαζόμενο Μετρό της Θεσ/νίκης, βρέθηκε μέρος από

τους ομαδικούς τάφους των 15 έως 17.000 Ελλήνων,

αντρών, γυναικών, παιδιών και γερόντων, που με δόλο,

τους συγκέντρωσαν στον Ιππόδρομο, όπου παραδόθη-

καν σε Γότθους μισθοφόρους και σφαγιάστηκαν, σκο-

τώθηκαν σπάζοντας τα οστά τους, γιατί απλώς ήταν

...Έλληνες, άρα όχι χρι-

στιανοί, με τη δικαιολογία

της τιμωρίας ότι οι Ελληνες είχαν σκοτώσει δύο Γότ-

θους αξιωματούχους!!!

Οι χριστιανοί όμως παρά την αμέριστη συμπαράσταση

του αυτοκράτορα συνέχιζαν να μη γιορτάζουν τα Χρι-

στούγεννα!

Οι Έλληνες κατηγορούνταν, ότι ήταν ειδωλολάτρες,

ενώ ήταν οι πρώτοι Μονοθεϊστές, που ύμνησαν, δόξα-

σαν και ευχαρίστησαν τον ΕΝΑ Ύψιστο Δημιουργό

Θεό, και από τους Έλληνες η εκδήλωση της ευγνωμο-

σύνης προς τον Θεό ονομάστηκε “ΘΡΗΣΚΕΙΑ”, προς

τιμήν της πατρίδας του υμνωδού Ορφέα που ήταν η

ΘΡΑΚΗ!

Οι θεοί των Ελλήνων δεν αποτελούσαν θρησκεία, αλλά

συμβολισμό των ιδιοτήτων και των δυνάμεων της

φύσης, με κωδικοποιημένη Μυθολογία, η οποία αποδί-

δετο με αλληγορικές εκφράσεις.

Οι Ρωμαίοι κατακτητές είχαν κάνει θρησκεία το δωδε-

κάθεο, με αλλαγές, προσθήκες και δικές τους τελετές!

Η ειδωλολατρεία, ο παγανισμός, ο σατανισμός και κάθε

μορφή μαγγανείας, με ανθρωποθυσίες και κανιβαλιστι-

κές τελετουργίες, προήλθαν από κάποιους Μεσοποτά-

μιους λαούς, που ζούσαν σαν νομάδες σε σκηνές και

γύριζαν σε διάφορες χώρες, βυθισμένοι στην άγνοια

της ορθής γνώσης και στην έλλειψη ηθικών αρχών.

Μόνο ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός το 529  μαζί με τον

“Ιουστινιάνειο κώδικα”, επέβαλε με αργία τη γιορτή των

Χριστουγέννων και από τότε κάθε χρόνο γιορτάζεται η

Γέννηση του Χριστού σαν τη μεγαλύτερη γιορτή της

χριστιανοσύνης, ενώνοντας έστω και για λίγο, όλους

τους χριστιανούς, ορθόδοξους, καθολικούς, προτε-

στάντες, ευαγγελικούς κ.α. 

Ας ευχηθούμε λοιπόν Καλά κι ευλογημένα Χριστού-

γεννα και Χρόνια Πολλά.

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα
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Αποχώρησαν από την εκδήλωση με το αί-

σθημα ότι “πήραν κάτι”· τους γέμισε η βρα-

διά. Γέμισαν οι “μπαταρίες τους” όπως λέει

η νεολαία.

Ηταν πράγματι μία πνευματική ανάταση.

Όλοι οι ομιλητές, ο ένας καλύτερος από

τον άλλον, μπήκαν σε μονοπάτια ιστορικά,

μυθοπλασίας, φιλοσοφίας, και ο καθένας

μετέφερε στο κοινό κάτι θετικό, μια πεμ-

πτουσία!

Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής

«Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα”
του Δημήτρη Καρούση,  άφησε τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις.

Οι εκδόσεις Σκαραβαίος και ο Πολιτιστικός

Σύλλογος “Ευρυάλη Βούλας” σε συνεργα-

σία με τον ποιητή Δημήτρη Καρούση πα-

ρουσίασαν το βιβλίο του: «Τραγούδια της
Καλντέρας και του Πιτθέα” με πολλούς,

διαλεκτούς ομιλητές.

Η Γιούλη Χρονοπούλου ανέλυσε την ποί-

ηση τού Δ. Καρούση σαν μέσα από μικρο-

σκόπιο: «πηγάζει από τη βάσανό του και
στοχεύει στη λύτρωση τη δική του και των
άλλων. Εκπορεύεται από την εμπειρία, τη
μνήμη, την παρατήρηση και μετουσιώνεται

σε στοχασμό. Εδράζεται σε αξίες ανθρωπι-
στικές, πανανθρώπινες και εκφέρεται ως
κάλεσμα σε αγώνα, ως μήνυμα ψυχικής
ανεξαρτησίας. Είναι μια ανυπότακτη
κραυγή...»
Ο τ. υπουργός - ποιητής Γ. Καλός, ως Τροι-

ζήνιος σχολίασε ότι με τον Δ. Καρούση

τους συνδέει, όχι η πολιτική αλλά  η Τροι-

ζηνιακή γη. Την τροιζηνιακή γή που τον ενέ-

πνευσε και έγραψε...

Ο συγγραφέας-φιλόσοφος Δ. Ράπτης, ο

οποίος ανταπέδωσε όπως είπε παρέμβαση

του Δ. Καρούση στα φιλοσοφικά του πονή-

ματα που κυκλοφορήσαμε, οι εκδόσεις Σκα-

ραβαίος, τον περασμένο χρόνο με τίτλο: «Η
διαλεκτική στη Γνώση και τη Ζωή», κάνο-

ντας στίχους.

«Αυτή η παρέμβασή του, με έβαλε στον πει-
ρασμό να του το ανταποδώσω. Να ανα-
γνώσω αυτή την ποιητική συλλογή, όχι
μόνο ως φιλότεχνος, αλλά και με το μάτι
τού (έμπειρου, επιτρέψτε μου να πω) φιλο-
σοφικού διανοητή, ώστε να ανακαλύψω και
να ξεσκεπάσω τη φιλοσοφική διάσταση της
γραφής του. Ήμουν βέβαιος ότι θα υποβό-
σκει κάτι τέτοιο, γιατί ο συγκεκριμένος ποι-

ητής δεν είναι απλά ένας εραστής της
γλώσσας και της έμμετρης γραφής, αλλά
ένας άνθρωπος που σε όλη του τη ζωή στο-
χάζεται και συμμετέχει στους κοινωνικούς
αγώνες».
Καιρός πολύς που μπάρκαρα / σ΄ ένα σκαρί
παλιό, ταξιδεμένο / που από καιρούς και θά-
λασσες / και των κρατούντων το σκοταδι-
σμό / πολλές φορές, είναι δαρμένο.
...
Στην εγγυτάτη ορτσάρουμε / το λόγο για να
βρούμε, την αιτία / για την ουσία της Ύπαρ-
ξης, για τη Ζωή.
Ουσία της ύπαρξης, αλήθεια των αρχών,
αρχές της αλήθειας… Μα αυτά είναι ο ορι-
σμός της φιλοσοφίας! κατέληξε ο Δ. Ράπτης.

Στη συνέχεια μίλησε ο εκδότης Κώστας Βε-

νετσάνος ο οποίος αναρωτήθηκε τί είναι

ποίηση και τόνισε: «Η ποίηση πρέπει να έχει
ρυθμό, μέτρο. Ελεύθερο; Ελεύθερο αλλά
μέτρο. Το μέτρο έχει και ένα σκοπό στην
ποίηση· την απομνημόνευση». Και για να
αποδείξει το “βάρος” που έδιναν οι αρχαίοι
στην ποίηση σημείωσε «Να μην ξεχνάμε ότι
από τις εννέα μούσες οι πέντε ήταν αφιε-
ρωμένες στην ποίηση!»

Οι ομιλίες έκλεισαν με τον Δημήτρη Κα-

ρούση, ο οποίος σημείωσε  μεταξύ άλλων

εμφανώς συγκινημένος: «Ότι έχω να κατα-
θέσω και να κοινωνήσω μαζί σας, για την
Τροιζηνία, τον Πόρο, τον κόσμο που μας πε-
ριβάλλει, τη φύση, τις καταστάσεις, τα γε-
γονότα, τους προβληματισμούς μου, τα
αισθήματά μου, την αγανάκτησή μου, το
θαυμασμό μου, την πίκρα, τη χαρά μου, το
γέλιο και το κλάμα μου τα καταθέτω και τα
κοινωνώ μαζί σας στους στίχους, στις στρο-
φές των ποιημάτων. Είναι γεγονός στους
δύσκολους καιρούς, παρηγοριά, ανθόνερο
κι ανάσα για την ανάταση της ψυχής μας
είναι τα έργα των ποιητών...».

Στα ενδιάμεσα των ομιλιών, ακούγονταν

απαγγελίες ποιημάτων από τους ηθοποιούς

Δ. Μάριζας, Ι. Κοντέλλης, Αικ. Γρηγορίου

και Πέρσα Σέργη και τραγούδια με στίχους

μελοποιημένους από τον συνθέτη Νικόλα

Παπακωνσταντίνου και τους μουσικούς

Χριστίνα Γκουντέλια στο πιάνο, Κων/να

Ρούσσου στο φλάουτο και Φοίβο Μπαζά,

σαξόφωνο - κρουστά.

Α. Μπουζιάνη

O Δημήτρης Καρούσης με την Γιούλη Χρονοπούλου.
Δεξιά του η σύζυγός του Παναγιώτα.

Οι μουσικοί που απέδωσαν πολύ όμορφα, μελοποιημένους
στίχους ποιημάτων του Δ. Καρούση.

Ο Δημήτρης Καρούσης υπογράφει τα βιβλία του.

β ι β λ ι ο π α ρ ο υ σ ί α σ η

“Τραγούδια της Καλντέρας και του Πιτθέα”
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Ο Πρωθυπουργός στη Νίσυρο 

έδωσε υποσχέσεις 

χωρίς αντίκρισμα

Τη στιγμή που τα λαϊκά στρώματα των νησιών υπο-

φέρουν από την ανεργία, τη φοροεπιδρομή και τη

σκληρή επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά

τους δικαιώματα.

Που οι εξαντλημένοι, από την καλοκαιρινή πε-

ρίοδο, ξενοδοχοϋπάλληλοι βρίσκονται τώρα άνερ-

γοι και χωρίς επίδομα.

Που οι συνεχιζόμενες περικοπές στις κρατικές δα-

πάνες δημιουργούν επικίνδυνες ελλείψεις στην

Υγεία και μεγάλα προβλήματα στην Εκπαίδευση.

Που τα περισσότερα νησιά βρίσκονται, για μεγάλο

χρονικό διάστημα, αποκλεισμένα από την υπό-

λοιπη χώρα και το κόστος της μεταφοράς είναι δυ-

σβάστακτο. Ενώ η κατάσταση θα γίνει ακόμα

χειρότερη, με την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση

μεγάλων αεροδρομίων και λιμανιών.

Που αρκετά νησιά έχουν μετατραπεί σε χώρο δι-

πλού εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών

από την απάνθρωπη και επικίνδυνη πολιτικής της

ΕΕ και της κυβέρνησης.

Που στο Αιγαίο περιπολεί, καλεσμένο από την κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, το επικίνδυνο -για τους

λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα- ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή και για όλα τα παραπάνω που καίνε

το λαό των νησιών ο πρωθυπουργός δεν είπε τί-

ποτε ουσιαστικό, αντίθετα έδωσε υποσχέσεις

χωρίς αντίκρισμα, ενώ η λεγόμενη νησιωτική πο-

λιτική του περιέχει δέσμη μέτρων με νέα δώρα για

τους εφοπλιστές και τους μεγάλους επιχειρημα-

τίες.

Η αναστολή της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ

για ορισμένα νησιά εκτός του ότι είναι προσωρινή,

η κυβέρνηση τη συνδέει με τη συνέχεια της απα-

ράδεκτης κατάστασης του εγκλωβισμού χιλιάδων

προσφύγων και μεταναστών. Αυτή η συσχέτιση

είναι απαράδεκτη.

Η δραστική μείωση του ΦΠΑ είναι δίκαιο και ανα-

γκαίο μέτρο και πρέπει να εφαρμοστεί τώρα για

όλα τα νησιά προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέ-

πειες από το πρόβλημα του αυξημένου μεταφορι-

κού κόστους.

Χρειάζονται να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την

ανακούφιση των κατοίκων των νησιών και την αν-

τιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στην

ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση της πολιτικής των

κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και των προ-

ηγούμενων.

Για να απεγκλωβιστεί η χώρα από τους επικίνδυ-

νους για το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα ιμ-

περιαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις λυκο-

συμμαχίες».
Νίκος Γεωργόπουλος

ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .

O αναγνώστης και ενεργός πολίτης

από τη Βάρη, Νίκος Καραπάνος,

διαβλέποντας τον κίνδυνο να θρη-

νήσουμε θύματα, στην στάση των

λεωφορείων επί της λεωφόρου

Βουλιαγμένης, στο Μετρό Ελληνι-

κού, απηύθυνε αναφορά προς τον

αρμόδιο Δήμο Ελληνικού (χωρικά

του ύδατα), ενημερώνοντάς όπως

γράφει στην αναφορά ότι: «Στο Ελ-

ληνικό εκεί που τερματίζει το

Μετρο, υπάρχει μία στάση λεω-

φορείων και σε καθημερινή

βάση, περιμένουν να επιβιβα-

στούν στα λεωφορεία 150 - 200

άτομα, χωρίς να υπάρχει κάποιο

προστατευτικό κιγκλίδωμα βα-

ρέως τύπου προστασίας των επι-

βατών από οδηγούς που

τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες. 

Μήπως πριν θρηνήσουμε θύ-

ματα, ο Δήμος πρέπει να κατα-

σκευάσει κάτι αντίστοιχο που

είχε γίνει στο τέρμα των Λεωφο-

ρείων Αγίου Δημητρίου;»

Την αναφορά απέστειλε προς το

Δήμο Ελληνικού/ διεύθυνση Τεχνι-

κής Υπηρεσίας και Γραφείο Δημάρ-

χου στις 19 Ιουνίου 2015.

Μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμ-

μία απάντηση!

Στην αγωνία του απέστειλε παρό-

μοια αναφορά στο Δήμο Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης απευθυνό-

μενη προς το Δήμαρχο Γρ. Κων-

σταντέλλο, όπου μαζί με άλλα δύο

αιτήματα, κατέθετε και αυτό της

στάσης του μετρό.

Σημείωνε στην αναφορά του:

α) να τοποθετήσει ο Δήμος πινακί-

δες σήμανσης στις οδούς του Διλό-

φου Βάρης

β) να επικοινωνήσει ο Δήμος με το

Δασονομείο Αγίας Παρασκευής για

την απαγόρευση βοσκής στο καμ-

μένο βουνό του Διλόφου και

γ) Να έρθει ο Δήμος 3Β σε επαφή

με το Δήμο Ελληνικού για την κατα-

σκευή στηθαίου ασφαλείας στις

στάσεις που τερματίζει το μετρό

προς Γλυφάδα.

Την αναφορά προς το δήμο 3Β απέ-

στειλε στις 22.3.2016.

Προς τιμήν του δημάρχου 3Β και

των υπηρεσιών του, απέστειλαν

απάντηση προς τον Ν. Καραπάνο

στις 23/4/16, όπου τον ενημερώ-

νουν για τα δύο πρώτα αιτήματα ότι: 

α) θα τοποθετηθούν 35 πινακίδες

ονομασίας οδών στο Δίλοφο. 

Οσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα

(τον ενημερώνουν) κοινοποιήθη-

καν προς τους αρμόδιους αποδέ-

κτες. Και πράγματι τα απέστειλαν

αφενός προς το Δασαρχείο Πεν-

τέλης, την Περιφέρεια Αττικής και

προς το Δήμο Ελληνικού.

Κοντεύουν τέσσερις μήνες, αλλά

ακόμα δεν έχει απαντήσει κα-

νείς!!!

Να γιατί δεν περπατάει αυτός ο

τόπος. Οταν ένας ενεργός πολίτης

ευαισθητοποιείται και αγωνιά μη

συμβεί το κακό, οι αρμόδιες υπηρε-

σίες απαξιώνουν και να απαντή-

σουν!!!

Εμείς με τη σειρά μας το “κοινω-

νούμε” προς όλους εσάς, μήπως και

συγκινηθεί κάποιος αρμόδιος και

ενεργήσει...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

του 1ου Γεν. Λυκείου Κορωπίου

Μας καταγγέλθηκε από μαθητές του Λυκείου μας

,ότι την Παρασκευή 9/12 βραδινή  ώρα σε ημικεν-

τρικό δρόμο του Κορωπίου δυο μεσήλικες αποβιβά-

στηκαν από ΙΧΕ αυτοκίνητο  τους σταμάτησαν και

απαιτούσαν φορτικά την επιβίβαση τους στο ΕΙΧ

επικαλούμενοι αστυνομική ιδιότητα..Οι μαθητές

αιφνιδιάστηκαν αλλά αρνήθηκαν να επιβιβαστούν.

Οι δήθεν αστυνομικοί  μετά από διάφορες απειλές

απομακρύνθηκαν με ταχύτητα.

Για το γεγονός ενημερώθηκε η αστυνομία.

Μετά από αυτό εφιστούμε την προσοχή σε γονείς

και μαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί! 

Ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί

κάθε περίπτωση παραβατικότητας που αφόρα τα

παιδιά μας και θα ενημερώνει  τους γονείς και τους

υπευθύνους

Η πρόεδρος του ΣΓΚ

Αντωνία Παπαθανασίου

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ!!! 

Η μπόχα θα σας πνίξει "συνάδελφοι"!

Παραιτηθείτε για να σταματήσετε να ζημιώνετε το τα-

μείο ΜΑΣ!

Είστε ανάξιοι!

Όταν είναι τοις πάσι γνωστό ότι οι ανακεφαλαιοποι-

ήσεις όπως έχουν "νομοθετηθεί” και οργανωθεί στην κα-

τοχική Ελλάδα μόνον σκοπό έχουν την λεηλασία των

αντίστοιχων ποσών από τους τραπεζίτες, τα κόμματα,

τα ΜΜΕ, τους ολιγάρχες και διάφορους ημετέρους, που

σε αντίθεση με όλους εμάς μπορούν και παίρνουν "προ-

σωπικά" δάνεια, κάποιοι του ΔΣ επιμένουν ότι η διασπά-

θιση 380 εκατ. για την τελευταία ανακεφαλοποίηση της

Αττικής ήταν ευλογία!

Δεν είδαν το άλλο περιστατικό με την τελευταία των συ-

στημικών, όταν ο Τσίπρας, τα 40 δις τα χάρισε για 5 δις

στα διεθνή κοράκια και μεγαλοκαρχαρίες - μπάνκ-

στερς, έτσι απλά;!

Με τα μυαλά που κουβαλάνε(;) μερικοί, η Κοινωνία συ-

νεχίζει να αιμορραγεί μέχρι τελικής θανάτωσης και διά-

λυσης.

Θα τους αφήσουμε;

Ψυχή Βαθιά

Δρ Μηχκός Γιώργος Βαμβακούσης

Μέτωπο Μετόχων ΤΣΜΕΔΕ

Oταν υπηρεσίες κωφεύουν στην αγωνία πολιτών...
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Τιμητικές βραβεύσεις στην Αυτοδοίκηση και από την Αυτοδιοίκηση

Τιμήθηκαν Δήμαρχοι και προσωπικότητες
Η  Ένωση Δημάρχων Αττικής και η Περιφερειακή

Ενωσης Δημάρχων Αττικής βράβευσαν και τίμησαν

αυτιδιοικητικούς -νυν και παλαίμαχους- σε μία εξαι-

ρετική εκδήλωση στην Παλιά Βουλή, (9/12/16).

Η αίθουσα της Παλιάς Βουλής ήταν κατάμεστη, από αυ-

τοδιοικητικούς, αιρετούς πολιτικούς αλλά και σημαίνον-

ται για την κοινωνική τους προσφορά πρόσωπα.  

Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ένωσης Δημάρ-

χων και πρώην δήμαρχος Πεύκης, Παύλος Καμάρας,

αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στη

γιορτή θεσμό πλέον της Αυτοδιοίκησης, που πραγμα-

τοποιείται για 5η χρονιά, τόνισε ότι: «σήμερα τιμούμε

δημάρχους που άφησαν τα χνάρια τους στους Δή-

μους όπου υπηρέτησαν. Δεν υπάρχει καλύτερη μαρ-

τυρία του επιτυχημένου και αποδεκτού δημάρχου,

όταν επανεκλέγεται συνεχώς. 

Αναφέρθηκε με σεβασμό στην Παλαιά Βουλή των Ελ-

λήνων, στην αίθουσα όπου η Ιστορία μας και η Δημο-

κρατία έζησαν μεγάλες στιγμές.

Κλείνοντας ζήτησε από τους συναδέλφους του δη-

μάρχους ομοψυχία, ενότητα, συναδελφοσύνη για να

προχωρήσει η Αυτοδιοίκηση.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και

δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Νίκος Σα-

ράντης, δηλώνοντας ότι αισθάνεται τιμή που συμμε-

τείχε σε αυτή τη διαδικασία. Οι φετινές επιλογές

βράβευσης ξεχωρίζουν και στέλνουν μήνυμα ενότη-

τας και κοινής δημιουργικής προσπάθειας της Αυτο-

διοίκησης.

«Οι δήμαρχοι βρισκόμαστε πιο κοντά από κάθε άλλον
αιρετό στους πολίτες και κρινόμαστε περισσότερο
από όλον τον άλλον, πολιτικό κόσμο. Από την ουσία
και όχι από τα λόγια. Από τα έργα και όχι από τις μα-
κέτες. Από τα κοινωνικά προγράμματα και όχι από τη
φιλολογία περί αλληλεγγύης», κατέληξε.

Βραβεία Αυτοδιοίκησης απονεμήθηκαν: 

― στον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής και τ. δήμαρχο

Καλυβίων Πέτρο Φιλίππου, για την πολυετή προ-

σφορά του στην Αυτοδιοίκηση. 

― στον Κυριάκο Ντηνιακό επί σειρά δήμαρχο Χαϊδα-

ρίου. 

― στον αείμνηστο δήμαρχο Ελληνικού Κωνσταντίνο

Κορτζίδη (πατέρα του Χρήστου τ. δημάρχου Ελληνι-

κού) 

― στον  τέως δήμαρχο Γέρακα Ιωάννη Παπαδογεωρ-

γάκη ― στον δήμαρχο Μο-

σχάτου Ταξιάρχη Παπαντώνη. 

― στον Επίτροπο και πρ.  δή-

μαρχο Αθηναίων, Δημήτρη

Αβραμόπουλο

Και προσωπικότητες για την

κοινωνική προσφορά τους και

την στήριξη του θεσμού της

Αυτοδιοίκησης

― στον εφοπλιστή Αθανάσιο

Μαρτίνο, 

― στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρ-

χος».

Κατά την παραλαβή του βρα-

βείου ο Π. Φιλίππου, εμφανώς

συγκινημένος, ευχαρίστησε

όλους τους παρευρισκόμενους, πρώην και νυν συνα-

δέλφους στην τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε

στη μοναδικότητα της διαδρομής στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση, αλλά και στις συγκλονιστικές εμπειρίες που

προσφέρει η επαφή με τους πολίτες και η ενασχό-

ληση με τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Πρό-

σφερε δε το βραβείο στην οικογένεια του, στη σύ-

ζυγό του Κατερίνα και στα παιδιά του που σε όλη

αυτή τη διαδρομή στάθηκαν με διακριτικότητα δίπλα

του. Τέλος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της

Ανατ. Αττικής για την παρουσία τους στην εκδήλωση

βράβευσης και ιδιαίτερα τους Δημάρχους Αχαρνών

Γιάννη Κασσαβό, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρη-

γόρη Κωνσταντέλλο, Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά,

Παλλήνης Αθανάσιο Ζούτσο, Ραφήνας – Πικερμίου

Βασίλη Πιστικίδη και Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρη

Μάρκου.  

Την εκδήλωση πλαισίωσε η φιλαρμονική του Δήμου

Χαλανδρίου.

H Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου  παρουσίασε την περασμένη Κυ-

ριακή 11/12 το βιβλίο  του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Παναγιώτη

Χατζηπέρου με τίτλο «Στη Σκιά του Ποσειδώνα, Η ανταρσία του Αν-
τιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ», το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο την

ηρωική ανταρσία του πληρώματος του Αντιτορπιλικού «Βέλος», τον

Μάιο του 1973, κατά της δικτατορίας. Αποτελεί βιογραφική εμπειρία

των γεγονότων όπως τα έζησε ο συγγραφέας, νεαρός Σημαιοφόρος

μηχανικός τότε, ακολούθησε τον αείμνηστο Νίκο Παππά, λαμβάνον-

τας κρίσιμες αποφάσεις, που θα αλλάξουν ριζικά την μετέπειτα πο-

ρεία της ζωής του. Ηρωικές μνήμες επανήλθαν στο προσκήνιο, μέσα

από μια καθαρή βιωματική αφήγηση. Ο Παναγιώτης Χατζηπέρος

ήταν στη συνέχεια που αγωνίστηκε για τη διάσωση του αντιτορπιλικού «Βέλος» το οποίο προοριζόταν για παλιοσί-

δερα (Σκραπ) καθώς και η μετατροπή του σε Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα στο Άλσος Ναυτικής Παράδοσης στο

Τροκαντερό Παλαιού Φαλήρου. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Ανατ. Αττικής Πέτρος Φιλίππου ο οποίος στο χαιρετισμό

του  μίλησε για το μήνυμα του βιβλίου για ειρήνη, το οποίο είναι επίκαιρο όσο ποτέ στις μέρες μας. Εστίασε στην

ανάγκη για ειρήνη στη Μεσόγειο σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο τόσο στη γειτονική Τουρκία όσο και στη Μέση

Ανατολή κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι Κορωπίου Δημήτρης Κιούσης και Ραφήνας - Πικερμίου Βασίλης Πιστικίδης. 

«Στη Σκιά του Ποσειδώνα
Η ανταρσία του Αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ»
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Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρακολουθούμε τις  εργασιακές

παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής, για την άρση της

επικινδυνότητας που έκρυβαν συγκεκριμένα σημεία της

Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου , στο τμήμα αυτής που διατρέχει,

το παραλιακό μέτωπο του δήμου Κρωπίας και που με επα-

νειλημμένα έγγραφα μας, είχαμε επισημάνει προς τις αρ-

μόδιες υπηρεσίες αυτής, (ΔΕΣΕ κ.λπ.).

Ήδη  ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του επικίνδυνου

βυθίσματος της λεωφόρου, στο ύψος του 36ου περίπου χι-

λιομέτρου αυτής.

Πιστεύουμε ότι οι εργασιακές αυτές παρεμβάσεις θα συνε-

χιστούν και για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στον

κόμβο της λεωφόρου με την λεωφόρο της Αγίας Μαρίνας

– Κορωπίου, καθώς και για την θωράκιση των συράγγων

(τρύπες Καραμανλη), στο 33ο περίπου χιλιόμετρο της λε-

ωφόρου, η κατάσταση των οποίων όπως  επανειλημμένα

έχουμε επισημάνει κρύβει μεγάλη επικινδυνότητα.

Οι σήραγγες (κατασκευής του 1954 ή μία και της 10ετίας

του ‘80 η άλλη), αποτελούν  σήμερα, σοβαρή και άκρως επι-

κίνδυνη κακοτεχνία έργου, και αυτό διότι δεν έχει ληφθεί

κανένα μέτρο στήριξης των τοιχωμάτων τους, (εκτοξευ-

μένο σκυρόδεμα, αγκύρια βράχων οροφής, μεταλλικά πλαί-

σια ή και συνδυασμός  των ανωτέρω μέσων στήριξης),

αφού η διάνοιξή τους έχει γίνει μέσα σε βραχόμαζα και όχι

σε  άρρηκτο  βράχο που θα δικαιολογούσε εν μέρει τη μη

ύπαρξη τοιχωματικής υποστήριξης.

Η διάβρωση  των πλευρικών τοιχωμάτων και του θόλου των

σηράγγων από το χρόνο και τα  διερχόμενα νερά, είναι μεγάλη

και κατά την εκτίμησή μας  ο  κίνδυνος κατάρρευσης ικανού

όγκου βράχων (ιδιαίτερα  στις εισόδους και εξόδου αυτών,

όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες), είναι  ζήτημα χρόνου,

με  επακόλουθο την πρόκληση  σοβαρής μορφής ατυχημάτων.

(Ήδη την Κυριακή  27/11/2016, είχαμε μικρής έκτασης κατολί-

σθηση, ευτυχώς γαιώδων υλικών, η οποία μεταδόθηκε και από

ραδιοφωνικό σταθμό, όπως πληροφορηθήκαμε),

Πιστεύουμε ότι οι  τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας

Αττικής, θα πρέπει να  επιταχύνουν τις όποιες ενεργειες

τους, σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού οδι-

κού προβλήματος, πριν είναι αργά.

Η άρση της επικινδυνότητας στα πιο πάνω σημεία που

έχουμε επισημάνει, με την ολοκλήρωση και της σηματοδό-

τησης στο συγκεκριμένο αυτό τμήμα του παραλιακού  με-

τώπου, (η οποία έστω και με αργά βήματα επιχειρείται από

τη Περιφέρεια Αττικής), θα καταστήσει την λεωφόρο Αθη-

νών – Λαυρίου, μία ασφαλή οδική αρτηρία, τόσο για τους

κατοίκους της περιοχής,  όσο και για τους χιλιάδες επισκέ-

πτες αυτής, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, απαλλαγ-

μένη από  σοβαρά οδικά ατυχήματα. 

Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου,

που τίμησαν με την παρουσία τους, την συνεστίαση αλλη-

λεγγύης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11/12/ 2016

στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου “Κέκρωψ”,  πάνω από

την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Η συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας, (συμπυκνω-

μένο γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, μπισκότα κ.λπ.), ξεπέ-

ρασε κάθε προσδοκία  και ήδη τα τρόφιμα αυτά, διατέθηκαν

για τη στήριξη του κοινωνικού έργου της Φιλόπτωχου Επι-

τροπής του Ιερού Προσκυνήματος  της Αγίας Μαρίνας  και

του Κοινωνικού Δημοτικού Παντοπωλείου.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ   ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ

ΤΗΛ.: 6983475960,    e-mail:  sylagmarinas@gmail.com

Παρεμβάσεις άρσης της επικινδυνότητας

της Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 

στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κρωπίας

Με γιορτινή ατμόσφαιρα, μουσική και

δραστηριότητες σε κάθε Δημοτική Κοινό-

τητα υποδέχεται τα Χριστούγεννα ο

Δήμος Σαρωνικού.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν

την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου στην πλα-

τεία του Κουβαρά, όπου φωτίστηκε το

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, παρουσία του

Δημάρχου Σαρωνικού, Γ. Σωφρόνη και με

τη συμμετοχή της χορευτικής ομάδας

του Κουβαρά, υπό την καθοδήγηση του

Γιάννη Κοντογιάννη.

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου άναψαν τα

φώτα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου

στην Ανάβυσσο, με τη συμμετοχή της

Δημοτικής Φιλαρμονικής, με τραγούδια

από το Μικρασιατικό Σύλλογο Αναβύσ-

σου, με γλυκά κεράσματα από τη Σχολή

Τουριστικών Επαγγελμάτων, αλλά και

παιχνίδια και χριστουγεννιάτικο τραινάκι

για τα παιδιά.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν τη Κυριακή

11 Δεκεμβρίου στην πλατεία των Καλυ-

βίων, όπου στις 17.30 άναψαν τα φώτα

του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, με τη

συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής

και με «φαναροδρομία» των παιδιών του

2ου Νηπιαγωγείου Καλυβίων. Στη συνέ-

χεια εγκαινιάστηκε το Χριστουγεννιάτικο

Πάρκο ChristmasWonderland, που θα φι-

λοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του Δη-

μαρχείου.

Το πάρκο, που λειτουργεί για πρώτη

φορά στο Δήμο, περιλαμβάνει πλήθος

παιχνιδιών και δραστηριοτήτων για παι-

διά. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν συγκρουό-

μενα αυτοκίνητα και τραινάκι, ενώ εντός

των ημερών θα λειτουργήσουν επίσης

παγοδρόμιο και καρουζέλ. Στο χώρο

υπάρχουν στολισμένα σπιτάκια από κάθε

δημοτική ενότητα, καθώς και σπίτι του

Άγιου Βασίλη.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο Δή-

μαρχος,  Γιώργος Σωφρόνης, παρουσία

των Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμ-

βούλων, αλλά και πλήθους μικρών και με-

γάλων δημοτών. Η Δημοτική Φιλαρμονική

συνόδεψε τη γιορτή παίζοντας χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες, ενώ το Τμήμα Ελ-

ληνικών Χορών Καλυβίων χόρεψε

παραδοσιακούς χορούς. 

Η εκδήλωση, που παρουσίασε ο Θέμης

Γεωργαντάς, έκλεισε με την γνωστή ερ-

μηνεύτρια και δημιουργό Τερέζα, η οποία

συνοδευόμενη από μουσικό κουαρτέτο,

μάγεψε το κοινό με την ιδιαίτερη φωνή

της. 

Χριστούγεννα, στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του  Δήμου Σαρωνικού
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Μέρος 4ο

«Ἀρχή παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνοµάτων ἐπίσκεψις»
(Επίκτητος, 55-120, “Διατριβαί” βιβλίο 1, κεφ. 17, §12, 3) και (Αντισθέ-

νης, 445-360, Fragment 38, 9)

(= Βασική αρχή κάθε αληθινής μορφώσεως είναι η εξέταση

και η ανάλυση της ετυμολογικής προέλευσης των λέξεων).

Αν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι, ρώτα το να σου πει

πώς το λένε και από πού κατάγεται!

Ο Αντισθένης ο Κυνικός με το δικό του κυνικό τρόπο (ωμό

αλλά αληθινό) διδάσκει πως το πρώτο βήμα προς την αλη-

θινή και τεκμηριωμένη γνώση και σκέψη είναι η επί-σκεψη

(= εξέταση) των λέξεων, ονομάτων που χρησιμοποιούμε.

Σχόλιο: Δύο μόνο αναφορές εντόπισα στο “TLG*” με την

παραπάνω διατύπωση τις οποίες και σας καταθέτω. Άρα οι

κυκλοφορούμενες στο Διαδίκτυο εκφράσεις “Αρχή σο-

φίας” και “Αρχή παιδείας” είναι όλες ανύπαρκτες και ως

εκ τούτου εσφαλμένες, εξάλλου δεν είναι και οι μόνες.

Η στήλη αυτή της “Εβδόμης”, αυτόν το σκοπό και την αρχή

υπηρετεί που διατύπωσε πρώτος ο Αντισθένης, ο ιδρυτής

της κυνικής φιλοσοφίας. Μόνο αν αναλύσουμε την κάθε

λέξη στα συνθετικά / συστατικά της μέρη και αναχθούμε

στη ριζική / πρωτογενή της καταγωγή μπορούμε να την κα-

τανοήσουμε εις βάθος και να την ορθογραφήσουμε. Ετυ-
μολογώ, άρα υπάρχω!
Οι λέξεις εκτός από την ορθογραφία τους κουβαλούν και

την ιστορία τους και όπως έλεγε ο Κ. Παλαμάς: «Κι αν ξε-
χνούν οι άνθρωποι, πάντα θυμούνται εκείνες (οι λέξεις)»
Κανένα γλωσσικό στοιχείο στην ελληνική γλώσσα δεν  είναι

περιττό και τυχαίο. Η περικοπή γραμμάτων σε λέξη δεν αλ-

λάζει μόνο την προφορά της, αλλά μας αποπροσανατολίζει

και από την ετυμολογική της γραφή, π.χ. καιν-ούριος (=

καινά ούρα) και καιν-ούργιος (καινά έργα). Αν θέλετε να κά-

νετε καινοφανή / καινοτόμα έργα γράφετε καινούργια, αν

θέλετε να δώσετε στο μικροβιολογικό εργαστήριο για επα-

νεξέταση καινούρια ούρα, γράφετε καινούρια. 

«Οὐκοῦν διάνοια µέν καί λόγος ταὐτόν· πλήν ὁ
µέν ἐντός τῆς ψυχῆς πρός αὑτήν διάλογος ἄνευ
φωνῆς γιγνόµενος τοῦτ᾽αὐτό ἡµῖν ἐπωνοµάσθη,
διάνοια;»

(Πλάτων, 427-347, “Σοφιστής”, 263e, 3)

(= Η Σκέψη λοιπόν κι ο Λόγος ταυτίζονται· με μόνη τη δια-

φορά, πως ονομάστηκε από μας “Σκέψη” ο εσωτερικός διά-

λογος, που χωρίς να συμμετέχει η φωνή, κάνει η ψυχή με

τον εαυτό της· δεν είναι έτσι;)

Σχόλιο: Είναι πασιφανής η σχέση που έχει η Γλώσσα

με τη Σκέψη του ανθρώπου. Ο Τζορτζ Όργουελ στο

έργο του «1984» μας περιγράφει, πως απλή Γλώσσα

σημαίνει και απλή Σκέψη. Όλα τα ολοκληρωτικά καθε-

στώτα επιδιώκουν να περιορίσουν / συρρικνώσουν τη

Γλώσσα, για να ελέγξουν τη Σκέψη των ανθρώπων κα-

ταργώντας συνεχώς λέξεις. Αυτοί που υποστηρίζουν τα

αντίθετα απ’ αυτά που καταθέτουμε είναι πράκτορες

του “συστήματος”, που καταστρέφουν τη γλώσσα για

να καταλήξει στην Οργουελική προφητεία. Πολύπλοκη

γλώσσα σημαίνει προηγμένο πνευματικά πολιτισμό. Το

να μπορείς να εκφράζεσαι σωστά δια του λόγου, σημαί-

νει ότι είσαι σε θέση να σκέπτεσαι σωστά, να δημιουρ-

γείς / παράγεις συνεχώς λόγο και όχι να παπαγαλίζεις

αναπαράγεις. 

«Τό δέ γ᾽ἀπ᾽ἐκείνης ρεῦµα διά τοῦ στόµατος ἰόν
µετά φθόγγου κέκληται λόγος;»

(Πλάτων, 427-347, “Σοφιστής”, 263e, 7-8)

(= αυτό που έχει ονομαστεί λόγος δεν είναι ένα ρεύμα που

εκπηγάζει από τη διάνοια / σκέψη και εξέρχεται διά του

στόματος μετασχηματισμένο σε φθόγγο;)

«Λόγον ὅν αὐτή πρός αὑτήν ἡ ψυχή διεξέρχεται
περί ὧν ἄν σκοπῇ».

(Πλάτων, 427-347, “Θεαίτητος”, 189e)

(= Σκέψη είναι ένας διάλογος που η ψυχή μόνη της κάνει

με τον εαυτό της για ό,τι εξετάζει).

Δομή και Ανάλυση του περιεχομένου του

διαλόγου του Πλάτωνος “ΚΡΑΤΥΛΟΣ”

1. (428b-435c)

Όποιος απομιμείται με τις συλλαβές και τα γράμματα την

ουσία των πραγμάτων, αν αποδώσει στα πράγματα όλα όσα

τους ταιριάζουν η εικόνα θα γίνει ωραία και αυτό είναι το

όνομα / σημασία, αν όμως παραλείψει ή προσθέσει λίγα θα

γίνει εικόνα, δε θα είναι όμως ωραία. Άρα άλλα ονόματα θα

‘ναι καλά δημιουργημένα και άλλα κακά. Γι’ αυτό άλλος θα

‘ναι καλός δημιουργός και άλλος κακός. Αν πρόκειται το

όνομα / σημασία να ‘ναι ορθό, πρέπει να ‘χει αυτό και τα κα-

τάλληλα γράμματα, και αυτά να μοιάζουν με τα πράγματα.

Ο Κρατύλος δέχεται ότι το όνομα είναι έκφραση του πράγ-

ματος, άρα όμοιο προς εκείνο που εκφράζει. Επομένως τα

στοιχεία από τα οποία θα δημιουργήσει κανείς τα πρώτα

ονόματα πρέπει να ‘ναι όμοια με τα πράγματα. Δυσκολεύε-

ται να συμφωνήσει πως υπάρχουν ονόματα κακοβαλμένα.

Η συνήθεια - χρήση (έθος) αντικαθιστά την ομοιότητα ως

μέσον έκφρασης (δηλώματος). Θα ήταν ευχής έργον, αν τα

ονόματα ήταν, όσο το δυνατόν, όμοια με τα πράγματα· αλλά

πραγματικά πρέπει να παραδεχτούμε σ’ αυτά κάποια συμ-

φωνία, σύμβαση (συνθήκη). Επομένως και η συνθήκη και η

συνήθεια (έθος) συντελούν στην έκφραση εκείνου, που

έχουμε στο νου μας, όταν ομιλούμε. Έτσι είμαστε αναγκα-

σμένοι να προσφεύγουμε για την ορθότητα των ονομάτων

στη συνθήκη και στη συνήθεια (435c).

2. (435b - 439b). Εδώ εξετάζεται ποια δύναμη έχουν τα

ονόματα και τι καλό θα αποδεχτούμε ότι εκτελούν. Η δύ-

ναμη των ονομάτων είναι ότι μας διδάσκουν. Όποιος γνω-

ρίζει τα ονόματα, γνωρίζει και τα πράγματα, υποστηρίζει

ο Κρατύλος (435α) «ὅς ἄν τά ὀνόµατα ἐπίστηται,
ἐπίστασθαι καί τά πράγµατα».
Ο ισχυρισμός αυτός ανήκει στον Αντισθένη, ο οποίος στο

έργο του: «Περί παιδείας ή ονομάτων» διαμηνύει: «Ἀρχή
παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνοµάτων ἐπίσκεψις». Ο Σωκρά-

της αντικρούει αυτή τη θεωρία με το επιχείρημα πως αυτός

που έθεσε πρώτος τα ονόματα, τα έθεσε ανάλογα με την

αντίληψη που είχε για τα πράγματα, που μπορεί να μην

ήταν ορθή. Η λεγόμενη συμφωνία των ονομάτων δεν απο-

δεικνύει τίποτα. Το έργο του ονοματουργού είναι γεμάτο

αντιφάσεις. Μερικά ονόματα που προηγουμένως ερμηνεύ-

τηκαν πως εκφράζουν την κίνηση, φαίνεται αντίθετα πως

εκφράζουν τη στάση. Επίσης κακά πράγματα με την ανά-

λυση φαίνονται καλά (437c). Αν εκείνος που έθεσε τα

πρώτα ονόματα γνώριζε τα πράγματα, στα οποία τα έθεσε,

από ποια ονόματα έμαθε ή ανακάλυψε ο ονοματουργός τα

πράγματα, αφού αυτά δεν είχαν ονόματα, όταν αυτός τα

συνάντησε; Άρα δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι τα

έθεσε γνωρίζοντας τα πράγματα ή ότι ήταν νομοθέτης,

προτού να έχει τεθεί κάποιο όνομα και να το γνωρίζουν οι

άνθρωποι, αφού δεν είναι δυνατό να γνωρίσει κανείς τα

πράγματα αλλιώς, παρά μόνο με τα ονόματα (438b).

Ο Κρατύλος υποστηρίζει πως κάποια ανώτερη δύναμη από

την ανθρώπινη έθεσε στα πράγματα τα πρώτα ονόματα και

επομένως κατ’ ανάγκην αυτά είναι ορθά (438c).

Ο Σωκράτης διαπιστώνει κάποια αντίφαση πώς είναι δυνα-

τόν οι θεοί ή οι δαίμονες να υποπίπτουν σε λάθη, αφού

πριν είχαν αποδεχτεί πως υπάρχουν ορθά αλλά και

άστοχα/εσφαλμένα ονόματα; Μπορούμε να γνωρίσουμε

τα πράγματα δίχως την βοήθεια των ονομάτων, αν είναι

ορθά· με ποιον όμως τρόπο θα μάθουμε ή θα βρούμε τα

πράγματα, αυτό είναι ίσως ζήτημα ανώτερο από τις δικές

μας δυνάμεις. Είναι όμως δυνατό να συμφωνήσουμε στο

ότι όχι από τα ονόματα, αλλά πολύ περισσότερο από τον

ίδιο τον εαυτό τους πρέπει να μάθουμε τα πράγματα, γατί

τα ονόματα είναι μόνο εικόνες (439b).

3. 439c - 440e. Ο Σωκράτης εξετάζει αν εκείνοι που έδω-

σαν τα ονόματα γνώριζαν πως όλα τα πράγματα κινούνται

και ρέουν διαρκώς (439c). Ίσως να έπεσαν οι ίδιοι σε ένα

είδος στροβίλου (δίνης) όπου στροβιλίζονται και μας συμ-

παρασύρουν σ’ αυτήν. Ο Σωκράτης βεβαιώνει ότι δεν υπάρ-

χει στο σύμπαν διαρκής ροή, όπως δίδασκε ο Ηράκλειτος.

Υπάρχουν σταθερά και απαρασάλευτα ιδεώδη, όπως το

καλόν και το αγαθόν.

Ο Σωκράτης εξαπολύει μια πολεμική κριτική κατά της θε-

ωρίας του Ηρακλείτου. Ξεκινάει από την αντίληψη πως το

καλόν και το αγαθόν είναι απόλυτα, δηλ. μόνιμα και στα-

θερά και ως εκ τούτου ως μη μεταβαλλόμενα μπορούν να

εξερευνηθούν και να γνωριστούν επιστημονικά. Η γνώση

προϋποθέτει σταθερή ποιότητα του αντικειμένου, ενώ, αν

τα πάντα μεταβάλλονται διαρκώς, θα ήταν αδύνατο να

υπάρξει γνώση και επιστήμη.

Δεν είναι φρόνιμο, λέει, να εμπιστεύεται κανείς τον εαυ-

τόν του και την ψυχή του στα ονόματα για να καταγίνεται

μ’ αυτά, και έχοντας εμπιστοσύνη σ’ αυτά και σ’ εκείνους

που τα έθεσαν. Nα ισχυρίζεται πως γνωρίζει κάτι και να κα-

τακρίνει τον εαυτόν του και τα πράγματα πως δεν υπάρχει

τίποτα το σταθερό σε κανένα πράγμα. Αμφιβάλλει ποιο

είναι το ορθό και προτείνει στον Κρατύλο να εξετάσει με

θάρρος και με προσοχή το πρόβλημα και να μην αποδεχτεί

τίποτε αβασάνιστα - γιατί είναι ακόμη νέος και έχει καιρό

μπροστά του - και αφού το εξετάσει, αν το βρει, να το με-

ταδώσει και στον Σωκράτη για να το μάθει (440a).

Ο Κρατύλος τον διαβεβαιώνει πως δεν έπαυσε να σκέπτε-

ται αυτά τα προβλήματα και πως μένει σταθερός στη θεω-

ρία του Ηρακλείτου.

Έτσι τελειώνει ο διάλογος. Ο Κρατύλος αποφασίζει να ξε-

κινήσει για την εξοχή συνοδευόμενος από τον Ερμογένη.

* TLG: Thesaurus Linguae Graecae = Θησαυρός της ελληνικής γλώσ-

σας. Μία από τις μεγαλύτερες και αναλυτικότερες ψηφιακές τράπεζες

δεδομένων με αρχαία κείμενα που υπάρχουν στον κόσμο. Πρόκειται

για ένα μοναδικό πνευματικό θησαυρό.  Σήμερα έχει αποθησαυριστεί

το σύνολο της διασωθείσας Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από την

εποχή του Ομήρου ως και το 1453, που αποτελεί μόνο το 4% της όλης

Γραμματείας.

γράφει ο Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος του 2ου ΓΕΛ Βούλας

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Κρατυλ-ισµοῦ
Φυσιοκρατίας

ἄρχεσθαι
&

Ἑρµογεν-ισµοῦ
Συµβασιοκρατίας

παύεσθαι
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«Πολίτες του κόσμου» οι μαθητές
του 1ου Γυμνασίου Βούλας 

με την πιστοποίηση «International School Award»

Την πιστοποίηση «International School Award 20162019» απέσπασε το 1ο Γυμνάσιο
Βούλας. Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που χορηγείται από το Βρετανικό Συμβού
λιο και η οποία αναγνωρίζει και πιστοποιεί την ενσωμάτωση διεθνών στοιχείων στο πρό
γραμμα σπουδών του σχολείου. 

Η τελετή απονομής του τίτλου έγινε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων του σχολείου και την παρακολούθησαν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, στελέχη
της Εκπαίδευσης και εκπρόσωποι του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της τελετής παρουσιάστη
καν οι δράσεις διεθνών συνεργασιών του σχολείου καθώς και δράσεις με διεθνή προσα
νατολισμό. Στόχος όλων αυτών των δράσεων ήταν οι μαθητές του σχολείου να  καταστούν
«πολίτες του κόσμου». 

Η απονομή του τίτλου έγινε από την Μαρία Νομικού, Partnerships and Programmes Man
ager Education and Society και την Ιωάννα Κληρίδου, International School Award Ambas
sador του Βρετανικού Συμβουλίου. Η Μ. Νομικού τόνισε ότι το 1ο Γυμνάσιο Βούλας είναι
ένα από τα πέντε σχολεία της Ελλάδας, δημόσια και ιδιωτικά, που φέτος κατέκτησε τον
τίτλο και μάλιστα την «Πλήρη Πιστοποίηση». Το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια του

σχολείου Μαρία Κασκαντάμη, η οποία συνεχάρη μαθητές και εκπαιδευτικούς για τις δρά
σεις τους. Παράλληλα ευχαρίστησε τους γονείς για τη συνεργασία τους και τον Δήμο για
την αμέριστη συμπαράστασή του. Συντονίστρια του Προγράμματος για το 1ο Γυμνάσιο
Βούλας ήταν η Αγγελική Μεθοδίου, καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου. 
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Η ενεργός και πολυπληθής συμμετοχή στην ημερίδα,

ακόμη και από τις ακριτικές περιοχές (Θράκη, νήσοι)

ανέδειξε το ενδιαφέρον για το Μεταναστευτικό –

Προσφυγικό Ζήτημα στο χώρα μας.

Την ημερίδα είχε οργανώσει το Ενιαίο Πατριωτικό

Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ) την περασμένη Κυριακή 11 Δεκεμ-

βρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα.

Η αίθουσα παρέμεινε κατάμεστη μέχρι το τέλος της

ημερίδας, που έφθασε τις πρώτες βραδυνές ώρες.

|Ενδεικτικά για την οικονομία του χώρου και όχι αξιο-

λογικά αναφέρουμε, για τη θεματολογία τους και τη

σειρά παρουσίας τους, την Δρ. Δικηγόρο Κέρη Μαυ-

ρομάτη, η οποία αναφέρθηκε στην παράνομη μετα-

φορά προσφύγων, δια θαλάσσης, από πλευράς

διεθνούς δικαίου και στις ευθύνες των χωρών απο-

πλεύσεως (Τουρκία, εν προκειμένω), τον δικό μας

Κώστα Βενετσάνο, που επικεντρώθηκε στις Γεωπο-

λιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις του

φαινομένου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, Αποσπάσματα

της ομιλίας του δημοσιεύονται στο τέλος του παρόν-

τος), τον πανεπιστημιακό καθηγητή Ηλία Σταμπο-

λιάδη, ο οποίος επεσήμανε τις επιπτώσεις της

ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στην ελληνική κοινω-

νία.

Εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση της προέδρου

πολιτ. Συλλ. των Πομάκων Ξάνθης, Εμινέ Μπουρου-

τζή, με τις επισημάνσεις της και τα «παράπονά» της,

για το ελληνικό κράτος.

Το «μεταναστευτικό» ως όπλο χειραγώγησης και

ελέγχου των χωρών «υποδοχής», ήτα το θέμα του

εξαίρετου νομικού και δικηγόρου Νικ. Καραβέλου. 

Θαυμάσια ανάλυση για την παράνομη μετανάστευση

και το πώς φτάσαμε ως εδώ, ώστε να διερωτόμαστε

αν υφίσταται γεωπολιτική απειλή, έκανε ο συγγρα-

φέας - τουρκολόγος Νικ. Χειλαδάκης.

Τα αίτια της μεταναστευτικής – προσφυγικής κρίσης

ήταν το αντικείμενο της εμπεριστατωμένης ανάλυ-

σης που έκανε ο Θέμος Στοφορόπουλος, πρώην πρε-

σβευτής, και βέβαια η γλαφυρή, όπως πάντα, και

τεκμηριωμένη ανάλυση του Γεν. Γραμματέα του

Ε.ΠΑ.Μ. Δημήτρη Καζάκη, για την «Κοινωνική και πο-

λιτική ταυτότητα του προσφυγικού – μεταναστευτι-

κού ζητήματος’, που αναλύθηκε κατά την εισήγηση

της ημερίδας.

Η θεματολογία παρουσιάστηκε σε τρεις ενότητες με

προεδρεύοντες στην μεν πρώτη τον Λεων. Χρυσαν-

θόπουλο, Πρέσβης ε.τ., επικεφαλής Διεθνών Σχέ-

σεων του ΕΠΑΜ της δεύτερης ενότητας συντονιστής

– προεδρεύων ήταν ο Δημήτρης Κυπριώτης στρατη-

γός ε.ά. οργανωτικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ., και

της τρίτης, ο δικηγόρος Δημ. Παναγιωτόπουλος, κα-

θηγητής εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών.

Βραδυφλεγής βόμβα το Μεταναστευτικό Ζήτημα
Επίκαιρη Ημερίδα από το ΕΠΑΜ

Εισήγηση του Κώστα Βενετσάνου

METANAΣΤΕΥΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Σύγχρονα αίτια - Συνέπειες

Θεωρώ χρέος να συγχαρώ το ΕΠΑΜ και το Γ.Γ. Δημήτρη

Καζάκη, για την πρωτοβουλία που είχε να διοργανώσει τη

σημερινή ημερίδα.

Θα προσπαθήσω κι εγώ να προσθέσω ένα λιθαράκι στην αν-

τιμετώπιση αυτού του τόσο καυτού θέματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οφείλω, κατά τη συνήθεια μου, να ορίσω το

ακριβές περιεχόμενο του θέματός μας, όπως το εννοώ:

Όταν λέμε “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ” θεωρώ ότι,

εννοούμε την ομαδική μετακίνηση ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ.

Η μετανάστευση, ασχέτως ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και

ανάλογων ονομασιών και επιθετικών προσδιορισμών - Προ-

σφυγικό, προσωρινή - μόνιμη, νόμιμη - παράνομη κ.λπ. -

έχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, την ομαδική μετακίνηση

πληθυσμών, νόμιμη ή  παράνομη, ειρηνική βίαιη ή λαθραία.

Εκ, προοιμίου να πούμε ότι το φαινόμενο της μετανάστευ-

σης έχει δύο αλληλοσυγκρουόμενες όψεις: Την ΑΝΘΡΩΠΙ-

ΣΤΙΚΗ πλευρά βεβαίως, την οποία οφείλουμε να λάβουμε

σοβαρότατα υπόψη μας, αλλά και την βραδυφλεγή όψη της

πολιτισμικής σύγκρουσης και αλλοίωσης, ως υποκρυπτό-

μενη μάλιστα, γεωπολιτική επιδίωξη.

Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

(UNHCR)1 με την ιδρυτική της διακήρυξη «διασφαλίζει σε
κάθε άτομο το δικαίωμα να ζητήσει άσυλο και να βρει κα-
ταφύγιο σε μια άλλη χώρα, με την προοπτική του εθελον-
τικού επαναπατρισμού, 

της τοπικής ένταξης στη χώρα ασύλου 

ή της μετεγκατάστασης σε Τρίτη χώρα»2.

Αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί:

Δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης, ούτε καν επιφύλαξης και δεν

συγχωρείται ολιγωρία από πλευράς ανθρωπιστικής αντιμετώ-

πισης του ζητήματος. Απ’ την άλλη όμως είναι ενδεδειγμένη

η περίσκεψη, η διερεύνηση και εν τέλει, η επιβεβλημένη μεσο-

μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς προ-

διαθέσεις και ιδεοληψίες, αλλά με ορθολογισμό, με αντικειμε-

νικά, ρεαλιστικά και ωφελιμιστικά κριτήρια και για τις δύο

πλευρές - μετακινουμένων και χωρών υποδοχής - για την αν-

θρωπότητα, σε τελική ανάληση!

Σύντομο ιστορικό

Οι ομαδικές μετακινήσεις πληθυσμών, ιδιαίτερα οι βίαιες επι-

σώρρευσαν δεινά για την ανθρωπότητα στην ιστορική δια-

δρομή . Ενίοτε αποτέλεσαν “μάστιγα”. Ελάχιστες φορές

ωφέλησαν και σπανίως οφέλησαν όλες τις πλευρές. Επανα-

λαμβάνω, οι ομαδικές και σχετικά πολυπληθυσμιακές.  

Ιστορικά η μετανάστευση – μετακίνηση πληθυσμών

Θεωρώ χρήσιμο, να κάνουμε μια συντομότατη ενδεικτική ιστο-

ρική αναδρομή στο φαινόμενο γενικά της μετανάστευσης - με-

τακίνησης πληθυσμών για κάθε λόγο και με κάθε τρόπο,

προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε ευχερέστερα το αντικεί-

μενό μας.

Προϊστορικά ή Μυθολογικά:

― Εκεί, γύρω στα 1300 π.Χ. σύμφωνα με τη Βίβλο, έγινε η

ΕΞΟΔΟΣ των Εβραίων από την Αίγυπτο.  

― Την ίδια περίπου περίοδο, γύρω στα 1200 π.Χ., έχουμε την

καταστροφή της Τροίας. Ο Αινείας με τους Δάρδανους και με-

ρικούς Τρώες αντιστέκονται. Οι Αχαιοί τους δέχονται ως “υπό-

σπονδους” και τους επιτρέπουν να φύγουν ειρηνικά. Πήγαν

στην Ιταλία και από τους απογόνους του δημιουργήθηκε η

Ρώμη.

― Ατίλλας, “η μάστιγα του θεού”  (434 - 453) – Ούνοι (Μογγο-

λικής καταγωγής), με 700.000, ιππείς. Έχτισε μια βραχύβια αυ-

τοκρατορία που έφτανε από τη Μαύρη θάλασσα μέχρι το Ρήνο.

Έκανε “βόλτες” στα Βαλκάνια, στην Ιταλία και τη Γαλατία.

― Ακολουθούν διάφορες φυλές Σλαύων. Από τις αρχές του

6ου μ.Χ. αιώνα, εξαπλώνονται και εγκαθίστανται στο μεγαλύ-

τερο μέρος της Κεντρικής, Ανατολικής και ΝοτιοΑνατολικής

Ευρώπης και φυσικά στα βαλκάνια και τη Δυτική Ελλάδα. Ση-

μερινός συνολικός πληθυσμός γύρω στα 350 εκατομμύρια, και

αποτελούν σήμερα τον κυρίως πληθυμσό σε 13 χώρες της Ευ-

ρώπης. Ενδεικτικά, Ρωσία, Ουκρανία, Τσεχία, Πολωνία, Σερβία,

Βουλγαρία, Furom. κ.λπ.

― Mεγάλες υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών, πραγμα-

τοποιούσε για στρατηγικούς και οικονομικούς σκοπούς και το

Βυζάντιο. Άλλοτε κυριολεκτικά καταστροφικές και άλλοτε

επωφελείς. Για παράδειγμα διέσπειρε τους Αρμένιους για να

τους αποδυναμώσει επειδή ήταν ζόρικος λαός, με αποτέλεσμα

ν’ αποδυναμωθεί η Αρμενία και να διευκολυνθεί η κάθοδος και

η δράση των Σελτζούκων Τούρκων, στη Μικρά Ασία. Φέρ-

ναμε σε άλλες περιπτώσεις και Τούρκους στρατιώτες να

...φυλάνε τα σύνορα! Θετική μετακίνηση, με αρνητικές

όμως πλευρές ήταν η μετακίνηση Ελλήνων από την Καλα-

βρία, για να εποικισθεί η Πάτρα που είχε ερημώσει και η Λα-

κωνία.

Πριν και μετά την Άλωση πραγματοποιούνται μεγάλες με-

τακινήσεις Ελλήνων προς την Ευρώπη, κυρίως. Και βέβαια

να μην ξεχνάμε την προσφυγιά των Ελλήνων της Μικράς

Ασίας, το 1922, του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης το

1955, των Ελλήνων της Αιγύπτου, τους Έλληνες μετανά-

στες στην Αυστραλία, την Αμερική και στις άλλες χώρες

της Ευρώπης.

Αμερική - Αυστραλία

― Θα ήταν παράλειψη ακόμα και για μια δειγματική στα-

χυολόγηση, να μην αναφερθούμε στις ομαδικές μετανα-

στεύσεις προς την Αμερική, για τέσσερις αιώνες, κυρίως

Ευρωπαίων: Ισπανών, Πορτογάλων, Άγγλων, Γάλλων, Γερ-

μανών, Ιρλανδών, και άλλων εθνοτήτων,  αλλά και Ιταλών

και Ελλήνων τους δύο τελευταίους αιώνες. Αυτό σήμανε

την εξολόθρευση άνω των 100 εκατομμυρίων αυτόχθονου

πληθυσμού. Και βέβαια, την βίαιη μεταφορά 2,5 εκατομμυ-

ρίων σκλάβων Αφρικανών!

Το ίδιο αν όχι χειρότερο ιστορικό παράδειγμα με την Αμε-

ρική και τους ερυθρόδερμους, αποτελεί η εποίκηση της Αυ-

στραλίας με την τύχη που επεφύλαξαν στους αυτόχθονες

πληθυσμούς των Αβοριγίνων, που είχαν εγκατασταθεί στην

Αυστραλιανή Ήπειρο πριν από περίπου 50.000 χρόνια. Στην

κυριολεξία αποδεκατίστηκαν.  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω το βίαιο εξισλαμισμό

πληθυσμών και ιδίως παιδιών  (γενίτσαροι) της Μ. Ασίας και

των Βαλκανίων από τους Οθωμανούς. Οι Τούρκοι δεν υπήρ-

ξαν αυτόχθονες. Ησαν εισβολείς έποικοι, δηλαδή μετανά-

στες - κατακτητές! Τις συνέπειες τις υφιστάμεθα ακόμη και

σήμερα.

Συνεχίζεται στο επόμενο
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Σε διαπραγμάτευση βρίσκεται η παράταση

σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου

Ελ. Βενιζέλος από την πλευρά του πλει-

οψηφούντος μετόχου Ελληνικού Δημο-

σίου.

Με τον τρόπο αυτό καταργούν το νόμο

που είχε μπει όρος στη σύμβαση παραχώ-

ρησης του αεροδρομίου, να λαμβάνουν οι

όμοροι δήμοι ποσοστό επί των των ετη-

σίων ακαθάριστων εσόδων.

Ο βουλευτής Γ. Καρράς κατέθεσε επίκαιρι

ερώτηση για το θέμα όπως παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τον όρο 25.6 της Σύμβασης

Ανάπτυξης του (νέου) Αεροδρομίου (Α/Δ)

Αθηνών στα Σπάτα (Σ.Α.Α), που κυρώθηκε

με το άρθρο πρώτο του ν.2338/1995, η

εταιρεία Α/Δ δυνατόν να υποχρεωθεί να

καταβάλλει κατ’ έτος ανταποδοτικές και

άλλες  δημοτικές ή κοινοτικές επιβαρύν-

σεις, φόρους ή τέλη οποιουδήποτε είδους

ή φύσεως που επιβάλλονται από τις όμο-

ρες κοινότητες (νυν Δήμους), των οποίων

το αθροιστικό ποσό δεν δύναται να υπερ-

βαίνει το 0,5% των ετήσιων ακαθάριστων

εσόδων. Εκ  του ανωτέρω  συμβατικού

όρου που απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου, οι

κάθε είδους ή φύσεως τυχόν απαιτήσεις

των όμορων Δήμων που προέρχονται και

από την νομοθεσία εσόδων των Δήμων και

Κοινοτήτων και ανεξαρτήτως της αιτίας

τους,  απώλεσαν την αυτοτέλειά τους και

συμποσούνται  σε έναν αυτοτελή ειδικό

φόρο του οποίου ο συντελεστής έχει νο-

μοθετικά καθοριστεί στο 0,5% των ετησίων

ακαθάριστων εσόδων, ρύθμιση ασαφής και

ατελής, που επέτρεψε στην εταιρία Α/Δ να

αμφισβητεί την εκπλήρωση των υποχρεώ-

σεων της (σχετική Επίκαιρη Ερώτηση μου

με αριθμ. Πρωτ. 1149/18.7.2016 που συζη-

τήθηκε στην Ολομέλεια στις 5/8/2016).

2. Περαιτέρω σύμφωνα με τον όρο 4.2 της

ιδίας Σύμβασης Ανάπτυξης του (νέου) Αε-

ροδρομίου (Α/Δ) Αθηνών στα Σπάτα

(Σ.Α.Α), 10 έτη  τουλάχιστον  προ της λή-

ξεως της Συμβατικής  Περιόδου  των  30

ετών  (δηλαδή η Σύμβαση λήγει το

2025),το   Ελληνικό  Δημόσιο  και  η  Εται-

ρεία Αεροδρομίου θα αρχίσουν διαπραγμα-

τεύσεις, προκειμένου  να  αποφασίσουν

εάν  δύνανται   να συμφωνήσουν για τους

όρους  βάσει των οποίων η Σύμβαση δύνα-

ται να παραταθεί για περαιτέρω χρονική

περίοδο. Ήδη οι σχετικές διαπραγματεύ-

σεις έχουν ξεκινήσει. 

Δεδομένου ότι:

• Από αβελτηρία της πλευράς του Δημο-

σίου έως σήμερα, δεν έχει ενεργοποιηθεί

ουσιαστικά η υποχρέωση της εταιρείας

Α/Δ  Ελ. Βενιζέλος για την πληρωμή υπέρ

των ομόρων δήμων του φόρου που προ-

βλέπεται στον όρο 25.6 της Σύμβασης

Ανάπτυξης Αεροδρομίου. 

• Στις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για

την χρονική παράταση της Σύμβασης Πα-

ραχώρησης του Α/Δ μπορούν να τεθούν

και όροι επιπλέον των αρχικών.

Ερωτάται ο  Κύριος Υπουργός: 

i. Στη διαπραγμάτευση για την παράταση

της σύμβασης παραχώρησης του αερο-

δρομίου Ελ. Βενιζέλος από την πλευρά

του πλειοψηφούντος μετόχου Ελληνι-

κού Δημοσίου έχει τεθεί προς συζήτηση

όρος: α)γ ια την τακτοποίηση των εκκρε-

μοτήτων παρελθόντων ετών και β) για

την θέσπιση υπέρ των ομόρων  δήμων

αντισταθμιστικού τέλους επί ποσοστού

επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας;

ii. Σε περίπτωση άρνησης της Εταιρείας Α/Δ

να αποδεχθεί να περιληφθεί σχετικός όρος

στην υπό παράταση σύμβαση, προτίθεται να

αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία,  ώστε να

εξασφαλισθούν αναλογικά τέλη υπέρ των

ομόρων Δήμων από τη λειτουργία του Α/Δ;

«Καθαρή» ενέργεια και

«πράσινη» ανάπτυξη: 

μανδύας για εγγυημένα

κέρδη για το κεφάλαιο

Παρέμβαση του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ

Σωτήρη Ζαριανόπουλου 

στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

«Δεν μπορεί από τη μια, σφοδροί ανταγωνισμοί και για την

ενέργεια να γεννούν πολέμους, προσφυγιά, δυστυχία και

από την άλλη οι ένοχοι  –  ΕΕ, ΗΠΑ, κυβερνήσεις – να προ-

σποιούνται ανησυχία για την – όντως επικίνδυνη – κλιματική

αλλαγή. Εξαπατούν. “Καθαρή” ενέργεια και “πράσινη” ανά-

πτυξη είναι ο μανδύας αξιοποίησης συσσωρευμένων κεφα-

λαίων σε επενδύσεις εγγυημένων, υψηλότατων κερδών,

επιδοτημένων με δισεκατομμύρια από ΕΕ και κυβερνήσεις,

που πληρώνουν οι λαοί με ακριβότερο ρεύμα. 

Στην Ενεργειακή Ένωση της ιδιωτικοποιημένης ενέργειας -

εμπόρευμα (όπου διακρίνεται και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -

ΑΝΕΛ) η ενεργειακή φτώχεια του λαού αυξάνεται, ενώ οι

τιμές για τους βιομήχανους μειώνονται.       

Αποφάσεις διασκέψεων όπως του Παρισιού δεν εμπόδισαν

τη δίψα, την πείνα, επιδημίες, φυσικές καταστροφές, επιπτώ-

σεις ιμπεριαλιστικών πολέμων. 

Οξύνεται η αντίθεση των λαϊκών συμφερόντων με ένα σύ-

στημα που για τα κέρδη σκοτώνει ανθρώπους και περιβάλλον. 

Μόνο η κοινωνικοποίηση του πλούτου και των φυσικών

πόρων, ο κεντρικός σχεδιασμός για την ικανοποίηση των λαϊ-

κών αναγκών, μπορεί να εξασφαλίσει φθηνή ενέργεια για

όλους,  ισόρροπη ανάπτυξη ανθρώπου και περιβάλλοντος».

Ψηφίστηκε 12.12.16, από τις κυρίαρχες πολιτικές ομάδες,

η αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, που προβλέπει τον περιορισμό των εργα-

λείων δημοκρατικού ελέγχου που θα διαθέτουν οι ευρω-

βουλευτές, τη συγκέντρωση εξουσιών στον εκάστοτε

Πρόεδρο και την υιοθέτηση “Fast-Track” νομοθετικών δια-

δικασιών, με πλήρη την απουσία της διαφάνειας.

Είναι εμφανές ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της λιτότητας,

των Μνημονίων, της καταπάτησης των εθνικών Συνταγμά-

των και της επίθεσης στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώ-

ματα, είναι βαρίδι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των

ευρωβουλευτών, είναι βαρίδι η πλήρης ενημέρωση των

Eυρωπαίων πολιτών για την πορεία ψήφισης Κανονισμών

και Οδηγιών που επηρεάζουν τις ζωές τους, είναι βαρίδι να

λογοδοτούν οι έχοντες την εξουσία για την παραβίαση

όσων κοινωνικών ρητρών υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο,

όπως η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της

Αριστεράς (GUE/NGL), εστάλη η παρακάτω Δημόσια Έκ-

κληση προς τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν

Σούλτς, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η διαδικασία

αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας, ώστε να μην

πέσουν θύματα η δημοκρατία, ο πλουραλισμός και η διαφά-

νεια, στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. 

Την παρακάτω Δημόσια Έκκληση έχουν υπογράψει πάνω

από 600 πολίτες, οργανώσεις και ευρωβουλευτές, μεταξύ

των οποίων και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής.

Στη διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας,

η Ευρωομάδα της Αριστεράς κατέθεσε συγκεκριμένες τρο-

πολογίες, με τις οποίες αναβαθμίζει τα εργαλεία κοινοβου-

λευτικού ελέγχου που διαθέτει ένας ευρωβουλευτής,

διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητα των πολιτικών οργά-

νων και εισάγει τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες απο-

φάσεων. 

Στο ίδιο πλαίσιο ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας,

Νίκος Χουντής, με τις τροπολογίες που κατέθεσε, ζητά ο

κάθε ευρωβουλευτής να έχει το δικαίωμα να απευθύνει

απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων προς την Κομισιόν, το Συμ-

βούλιο και την ΕΚΤ, σε αντίθεση με τον σημερινό Κανονι-

σμό που προβλέπει 5 ερωτήσεις το μήνα. Nα περιοριστεί η

εξουσία που έχει ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου να

«κρίνει» το παραδεκτό των ερωτήσεων που καταθέτει ένας

ευρωβουλευτής στο αρμόδιο όργανο της ΕΕ.

Δημόσια Έκκληση
Εμείς, οι υπογράφοντες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ενδιαφερόμενοι πολίτες,

εκφράζουμε την ανησυχία μας για την εν εξελίξει διαδικασία ανα-

θεώρησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αυτή η διαδικασία δεν είναι μια απλή τεχνική διαδικασία, αλλά έχει

τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις.

Οι προτάσεις υπό συζήτηση, εάν εγκριθούν, θα υπονομεύσουν σο-

βαρά την δημοκρατία, τον πλουραλισμό και τη διαφάνεια στο Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

[...]

Υπάρχει ακόμα χρόνος για να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία.

Υπάρχει ακόμα χρόνος για να αποτρέψουμε μη συνετές αποφάσεις

που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στη μεγέθυνση του χάσματος με-

ταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η επιλογή να ολοκληρώσουν μια τέτοια διαδικασία, αυτού του με-

γέθους και με τόσο σημαντικές συνέπειες, κατά τη διάρκεια, μάλι-

στα, των συζητήσεων για το Brexit, θα είναι όχι μόνο παράλογο,

αλλά και ανεύθυνο.

Τα εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αντιπρό-

σωποι του λαού, και όχι οποιοδήποτε είδος διακοσμητικού επίπλου.

Η φίμωσή τους είναι φίμωση των ίδιων των λαών. Αυτό είναι απα-

ράδεκτο.

Ως εκ τούτου, εμείς, οι υπογράφοντες, κάνουμε δημόσια έκκληση

για την αναστολή των εν εξελίξει διαδικασιών αναθεώρησης του

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανανέωση της σύμβασης παραχώρησης του

αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ερώτηση του βουλευτή Γεώργιου Καρρά

Με “Fast-Track” νομοθετικές διαδικασίες καταργούν τη δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Δημόσια Εκκληση Ευρωβουλευτών, πολιτών και οργανώσεων
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙ-
ΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.02/16
1. Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαί-
δευσης με τα κάτωθι στοιχεία:
• Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέ-
λειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671
• Κωδικός NUTS: GR-300053
• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-
8195075, 210-8195060
• Τηλεομοιοτυπία (FAX): 210-
8074601
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail):
123tmegk@gmail.com
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-16), καθώς και την
Φ.917/ΑΔ.1755/Σ.469/16-11-16 (ΑΔΑ:
6Ζ9Γ6-ΔΡΣ) απόφαση της Διοίκησης
Αεροπορικής Εκπαίδευσης, για τη σύ-
ναψη δημόσιας σύμβασης του αναφε-
ρόμενου στην παράγραφο 6 έργου.
2. Από τα έγγραφα της σύμβασης
κατά την έννοια της περιπτ. 14 της
παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό μόνο η
Διακήρυξη διατίθεται ελεύθερα –
ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «ΚΗΜΔΗΣ» με αριθμό
ΑΔΑΜ: 16PROC005553298. Τα υπό-
λοιπα έγγραφα, ήτοι η Διακήρυξη, το
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ο
Προϋπολογισμός Μελέτης, το Τιμο-
λόγιο Μελέτης, η Ειδική και Γενική
Συγγραφή Υποχρεώσεων, η Τεχνική
Περιγραφή, το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ, δια-
τίθενται από την 123 Σμηναρχία Τε-
χνικής Εκπαίδευσης στην ανωτέρω
διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να παραλάβουν τα συμβατικά
τεύχη του Διαγωνισμού, εφόσον
τους διατεθούν σε έντυπη μορφή αντί
του ποσού των δέκα ευρώ (10€),
εφόσον τους διατεθούν σε ηλεκτρο-
νική μορφή (CD) αντί του ποσού των
δύο ευρώ (2€) ή άνευ κόστους, αν
αναλάβουν την αναπαραγωγή των
τευχών με δικά τους έξοδα, μέχρι τις
19/01/17 ημέρα Πέμπτη κάθε εργά-
σιμη και ώρες 08:00 έως 13:00 έπειτα
από τηλεφωνική επικοινωνία με το
Τμήμα Εγκαταστάσεων τουλάχιστον
μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.
3. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση

Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Μέσω
της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων που
διαθέτει, πρόκειται να ασκήσει και αρ-
μοδιότητα Προϊστάμενης Αρχής του
έργου σύμφωνα με σχετική διαταγή
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
Η 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευ-
σης αποτελεί οργανική Μονάδα της
εν λόγω Διοίκησης και έχει οριστεί
από αυτή ως Δημοπρατούσα Αρχή,
υπεύθυνη για την υλοποίηση των
σταδίων του Διαγωνισμού.
4. Κωδικός CPV: 45400000,
45410000, 45430000, 45440000,
45330000, 45310000, 45213316.
5. Κωδικός NUTS: GR-300053 (Ατ-
τική-Αχαρνές)
6. Περιγραφή Έργου: αντικείμενο του
έργου είναι η κατασκευή του έργου
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Μ-601 ΤΗΣ
350ΜΚΒ ΣΤΟ Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» και
περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαι-
τούμενων οικοδομικών, υδραυλικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών
για την αναδιαρρύθμιση και ανακαί-
νιση του ισογείου του υφισταμένου
συνεργείου (Μ-601) της 350ΜΚΒ. Το
υπόψιν έργο περιλαμβάνει τις κατη-
γορίες Οικοδομικών, Υδραυλικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 100
του ν.3669/2008.
7. Προϋπολογισμός Έργου: δαπάνη
εργασιών 301.700,00€ (συμπεριλαμ-
βανομένου ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με
την παρ.7(θ) του άρθρου 53 του
ν.4412/2016 και απρόβλεπτων)  και
Φ.Π.Α 72.408,00€ (24%), ήτοι συνολι-
κού προϋπολογισμού 374.108,00€.
Ειδικότερα, το έργο συντίθενται από
τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Οικοδομικές εργασίες:
117.162,00€, β) Υδραυλικά Έργα:
28.480,61€ και γ) Ηλεκτρομηχανολο-
γικές Εργασίες: 76.758,33€ με
Γ.Ε.&Ο.Ε. ποσού 40.032,17€, απρό-
βλεπτα 39.266,89€ και τέλος, Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας 72.408,00€.
8. Κάθε προσφέρων μπορεί να υπο-
βάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν γί-
νονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
9. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές
για μέρος του αντικειμένου της σύμ-
βασης.
10. Η Προθεσμία περαίωσης έργου
είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημερο-
μηνία  υπογραφής της σύμβασης
(συμφωνητικού).
11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

οικονομικοί φορείς και ενώσεις
αυτών σύμφωνα με το άρθρο 21 της
Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκα-
τεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ
στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατη-
γορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομη-
χανολογικών (Η/Μ) και στην Α1 τάξη
και άνω, για έργα Υδραυλικά.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη
πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Δια-
κήρυξης.
12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης:
Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους πο-
σοστά έκπτωσης.
13. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάσει τιμής.
14. Η δημοπρασία θα γίνει την 24 του
μηνός Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10π.μ, στην Αεροπορική
Βάση Δεκέλειας ενώπιον της αρμό-
διας επιτροπής.
15. Η παραλαβή των προσφορών θα
γίνει από την αρμόδια επιτροπή, η
οποία θα οριστεί από τη Δημοπρα-
τούσα Αρχή.
16. Διευκρινήσεις επί των προσφορών: 
α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την
προσφορά του για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει την 24 Ιανουαρίου 2017 στο
γραφείο υποβολής των προσφορών
(αμέσως μετά τη λήξη της προθε-
σμίας λήψης προσφορών).
γ. Κατά την αποσφράγιση των προ-
σφορών επιτρέπεται να παρίστανται
όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
17. Οι προσφορές συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
18. Αρμόδιο όργανο για την κατά-
θεση ένδικων μέσων κατά τη διαδικα-
σία του Διαγωνισμού σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και
το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
19. Ημερομηνία αποστολής της προ-
κήρυξης:  Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου
2016.
20. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (πέραν
της παρακράτησης φόρου εισοδήμα-
τος) σύμφωνα με το άρθρο 33 της
Γ.Σ.Υ και το άρθρο 6 των ειδικών
όρων της Ε.Σ.Υ ανέρχονται σε
10,06216%.

Δκτης 123ΣΤΕ
Σμχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος

Ακριβές Αντίγραφο
Υπσγος (ΜΕ) Λιακόπουλος Αθ.

Με την απόφασή του 2402/2016 το Συμβού-

λιο της Επικρατείας (ΣτΕ), έκρινε ότι στις

περιπτώσεις που φορολογικές κυρώσεις γί-

νονται ηπιότερες (με νεότερες νομοθετικές

ρυθμίσεις), υπάρχει τεκμήριο αναδρομικής

εφαρμογής του νέου ηπιότερου νόμου και

επί εκκρεμών υποθέσεων την περίοδο που

δεν ίσχυαν οι ηπιότερες κυρώσεις. Τεκμή-

ριο το οποίο μόνο με σαφή αντίθετη διά-

ταξη δύναται να ανατραπεί.

Η υπόθεση  παραπέμφθηκε σε επταμελή

σύνθεση του ΣτΕ, και η νέα κρίση αναμένε-

ται με ενδιαφέρον.

Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της ανα-

δρομικής εφαρμογής της ηπιότερης (φορο-

λογικής) κύρωσης - παραπομπή στην

επταμελή σύνθεση.

Το σκεπτικό του ΣτΕ
Με τις αποφάσεις  ΣτΕ 2460/1981 και ΣτΕ

1525/1955  του Συμβουλίου της Επικρα-

τείας, τις οποίες επικαλείται η αναιρεσεί-

ουσα στην δίκη, κρίθηκε ότι κύριος σκοπός

των διατάξεων των φορολογικών νόμων, με

τις οποίες επβάλλεται πρόσθετος φόρος ή

προσαύξηση σε βάρος του παραλείποντος

την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως ή

του υποβάλλοντος εκπρόθεσμη ή ανακριβή

δήλωση είναι ο, επ' απειλή οικονομικής κυ-

ρώσεως, εξαναγκασμός σε ταχεία και

ακριβή συμμόρφωση προς τη σχετική υπο-

χρέωσή του.

Όταν, όμως, ο νομοθέτης, μεταβάλλοντας

αντιλήψεις, κρίνει ότι ο σκοπός αυτός δύ-

ναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα, τότε

ελέγχεται όχι μόνον ως άσκοπη και αδικαιο-

λόγητη, αλλά και ως αντίθετη κατ' αρχήν

προς τη νεότερη νομοθετική βούληση η επι-

βολή των παλαιοτέρων αυστηρότερων κυ-

ρώσεων, οι οποίες υπερβάλλουν το μέτρο,

το οποίο ήδη κρίνεται από τον νομοθέτη ως

αναγκαίο.

Στις περιπτώσεις αυτές ειδικώς, κατ' εξαί-

ρεση του γενικού κανόνα περί μη αναδρο-

μικότητας του νόμου υπάρχει τεκμήριο

αναδρομικής εφαρμογής του νέου ηπιότε-

ρου νόμου και επί εκκρεμών υποθέσεων

τεκμήριο το οποίο μόνο με σαφή αντίθετη

διάταξη δύναται να ανατραπεί (βλ και ΣτΕ

2672/1984).

Ήδη δε, με την απόφαση Στε 2031/2013 του

Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι η αρχή της αναδρο-

μικής εφαρμογής της ηπιότερης, ως προς την

επιβολή κυρώσεων, διατάξεως έχει συνταγμα-

τική βάση, ως απορρέουσα από την αρχή της

αναλογικότητας. Εξάλλου, με την απόφαση

ΣτΕ 459/2013 Ολομ., κρίθηκε ότι η πιο πάνω

αρχή δεν έχει εν πάση περιπτώσει έδαφος

εφαρμογής όταν η μεταγενέστερη ηπιότερη

νομοθετική ρύθμιση υπαγορεύθηκε όχι από

μεταβολή «επί το επιεικέστερον» των σχετι-

κών αξιολογήσεων του νομοθέτη, αλλά από

άλλους λόγους.
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Παλλήνη,   09-12-2016        
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Δημό-

σιου Ανοιχτού Διεθνή  διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει
ότι θα διεξαχθεί Ηλεκτρονικός Δημό-
σιος Ανοιχτός Διεθνής  Διαγωνισμός
άνω των ορίων για την ανάθεση της
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προ-
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 319.348,81
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
και 24%, με δικαίωμα προαίρεσης
μέχρι 15% στην συνολική ποσότητα
για τις ανάγκες για το φρέσκο γάλα
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κα-
θαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποι-
ότητας Ζωής καθώς και για τις
ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού συνολικού
ποσού 7.303,87 € συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α 13%, άρα η αξία της υπό
ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο
ποσό των 326.652,68 €, Κωδικός
CPV:15800000-6 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟ-
ΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», CPV:15811000-
6   «ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΑΡΤΟΥ»,  CPV:
15110000-2  «ΚΡΕΑΣ», CPV:
03311000-2  «ΨΑΡΙΑ», CPV:
15300000-1  « ΦΡΟΥΤΑ –ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», CPV
15511000-3  Γάλα,  NUTS: EL303,
αναλυτικά: 
ΦΟΡΕΑΣ A.
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13%: 2.179
κιλά και 11.775 τεμάχια,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 33.136,49 € συμ-
περ. ΦΠΑ 13% 
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 24%: 359
κιλά και 8.091 τεμάχια,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 17.701,28 € συμ-
περ. ΦΠΑ 24% 
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13% ποσο-
στό έκπτωσης: 1.520 κιλά και 1.591
τεμάχια, ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 9.109,10 € συμπερ. ΦΠΑ 13%.
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη αρτοποιείου ΦΠΑ 13%: 21.000
τεμάχια,  ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 16.848,30 € συμπερ. ΦΠΑ 13%
Είδη αρτοποιείου ΦΠΑ 24%: 1.360 τε-
μάχια,  Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
13.139,91 € συμπερ. ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Γ.
Είδη κρεοπωλείου ΦΠΑ 13% ποσο-
στό έκπτωσης: 6.300 κιλά, Ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού: 34.972,37 €
συμπερ. ΦΠΑ 13% 
ΟΜΑΔΑ Δ.
Είδη ιχθυοπωλείου ΦΠΑ 13% ποσο-
στό έκπτωσης: 1.900 κιλά, Ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού ΦΠΑ 13%
ποσοστό έκπτωσης: 14.983.80 € συμ-
περ. ΦΠΑ 13% 
ΟΜΑΔΑ Ε.
Είδη οπωροπωλείου ΦΠΑ 13% ποσοστό
έκπτωσης: 24.347,80 κιλά και 1.940 τε-

μάχια, Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
30.200,53 € συμπερ. ΦΠΑ 13% 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ.
Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέ-
ριμνα  ΦΠΑ 13%: 207 τεμάχια, Ενδει-
κτικού προϋπολογισμού: 233.91 €
συμπερ. ΦΠΑ 13% 
Είδη παντοπωλείου για κοινωνική μέ-
ριμνα  ΦΠΑ 24%: 405 τεμάχια, Ενδει-
κτικού προϋπολογισμού: 2.065.24 €
συμπερ. ΦΠΑ 24% 
ΦΟΡΕΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13%: 21
κιλά και 203 τεμάχια, Ενδεικτικού
προϋπολογισμού: 442.57 € συμπερ.
ΦΠΑ 13%
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 24%: 7 κιλά
και 536 τεμάχια, Ενδεικτικού προϋπο-
λογισμού: 981.61 € συμπερ. ΦΠΑ 24% 
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13% ποσο-
στό έκπτωσης: 216 τεμάχια, Ενδεικτι-
κού προϋπολογισμού: 115.26 €
συμπερ. ΦΠΑ 13% 
ΟΜΑΔΑ Β.
Είδη οπωροπωλείου ΦΠΑ 13%: 240
κιλά, Ενδεικτικού προϋπολογισμού:
321.37 € συμπερ. ΦΠΑ 13% 
ΦΟΡΕΑΣ Γ
ΟΜΑΔΑ Α.
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13%: 41.230
τεμάχια, Ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 47.228.68 € συμπερ. ΦΠΑ 13% 
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 24%: 14.077
τεμάχια, Ενδεικτικού προϋπολογι-
σμού: 15.390.13 € συμπερ. ΦΠΑ 24% 
Είδη παντοπωλείου ΦΠΑ 13% ποσο-
στό έκπτωσης: 4.424 τεμάχια, Ενδει-
κτικού προϋπολογισμού: 22.496.04 €
συμπερ. ΦΠΑ 24% 
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-
ΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
40.832 τεμάχια χωρίς την προαίρεση,
με συμπεριλαμβανομένη την  προαί-
ρεση 45.804 τεμάχια, Ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού: 67.286,09 € συμπερ.
ΦΠΑ 13% συμπεριλαμβανομένης προ-
αίρεσης ως εξής: κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατη-
ρεί το δικαίωμα προαίρεσης βάσει των
άρθρων 104 παρ. 1 και 132 παρ. 1, δη-
λαδή να αυξήσει την προμήθεια ποσό-
τητας μέχρι 15% στη συνολική
ποσότητα για τις ανάγκες των υπαλλή-
λων της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ποσότητας 3.570 τεμαχίων ποσού
5.244,33 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 13% και ποσότητας 1.402 τε-
μαχίων ποσού 2.059,54 € συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α 13% για τις
ανάγκες των υπαλλήλων της Διεύ-
θυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού, άρα η αξία της
υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 67.286,09 €. Επομέ-
νως, η δαπάνη για την προμήθεια
φρέσκου γάλακτος για τους δικαιού-
χους υπαλλήλους του Δήμου προ-
ϋπολογίζεται στο ποσό των
60.023,04 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 13%, επιπλέον με τη διατήρηση
του δικαιώματος προαίρεσης η συνο-
λική δαπάνη είναι 59.982,22 € (προ-
ϋπολογιζόμενη δαπάνη) και 7.303,87
€ (αξία προαίρεσης) ήτοι συνολικό

ποσό 67.286,09 €.  
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται
να καταθέσει μόνο μία προσφορά η
οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή
περισσότερες ή ακόμα και όλες τις
ομάδες που αναφέρονται στον ενδει-
κτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση
του οικονομικού σκέλους των προ-
σφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε
μία ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέ-
σει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό
προμηθευτή.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υπο-
χρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομά-
δας που περιλαμβάνει. Προσφορές
που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα
είδη κάποιας ομάδας, θα απορρίπτον-
ται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης (ανά
ομάδα ειδών) μη συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ το ύψος της οποίας καθορί-
ζεται στους ειδικούς όρους.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα
πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα τουλά-
χιστον μήνα (30 ημέρες), μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
τους υποψήφιους προμηθευτές επί 12
μήνες από την επομένη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, καθώς και για
τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρα-
τείνουν την προσφορά τους.
Η διάρκεια της/των σύμβασης/ων, η
οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη
που θα ανακηρυχθεί, θα είναι διάρ-
κειας ενός έτους, σε όλη την διάρ-
κεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η
αναπροσαρμογή των τιμών. Χρόνος
έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμ-
βασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτη-
σης της υπογεγραμμένης από τα
συμβαλλόμενα μέρη, σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του
Ν.4412/2016).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήμα-
τος, με αριθμό συστήματος 29467, με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 26/01/2017 και ώρα
23:00 και η ηλεκτρονική αποσφρά-
γιση των προσφορών  θα πραγματο-
ποιηθεί την 01/02/2017 και ώρα 11:00
π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποι-
ημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στη
διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr
του ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου
στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περί-
ληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο
http://Diavgeia.gov.gr, στην εφημερίδα της
Ε.Ε., στο Φ.Ε.Κ., στον εγχώριο τύπο και
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτι-
κού καταστήματος Δήμου Παλλήνης και
στον ΕΒΕΑ.
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης και τυχόν επανα-
ληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον
ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 

Σε φορολογικές κυρώσεις ηπιότερες (με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις), υπάρχει τεκμήριο αναδρομικής εφαρμογής του νέου 

ηπιότερου νόμου και επί εκκρεμών υποθέσεων την περίοδο που δεν ίσχυαν οι ηπιότερες κυρώσεις



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                       17  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016  -  ΣΕΛΙΔΑ 19

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Πιάνο, Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Πωλούνται μουσικά όργανα ελαφρώς μεταχειρι-

σμένα. Τηλ. 210 8992.156

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟ-

ΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ &

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Επί της βάσης των 586,08 ευρώ θα

υπολογίζεται το ποσοστό εισφοράς

των μισθωτών με πλήρη απασχόληση,

ακόμη και αν είναι κάτω των 25 ετών

και αμείβονται με τον «υποκατώτατο»

μισθό των 510,95 ευρώ. Αυτό προβλέ-

πει διάταξη του νομοσχεδίου που κα-

τέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το

υπουργείο Εργασίας. Για ελεύθερους

επαγγελματίες και αυτοαπασχολού-

μενους που απασχολούνται παράλ-

ληλα ως μισθωτοί με καθεστώς

μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελά-

χιστη βάση υπολογισμού 586,08€ θα

διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι

αποδοχές της μερικής απασχόλησης.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 37.000 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΘΗΚΑΝ

ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης

στον ιδιωτικό τομέα το Νοέμβριο κατα-

γράφει η Εργάνη, καθώς χάθηκαν

37.667 θέσεις εργασίας.  Σύμφωνα με

τα στοιχεία, οι αναγγελίες προσλήψεων

ανήλθαν σε 157.385, ενώ οι αποχωρή-

σεις σε 195.052. Αθροιστικά για την πε-

ρίοδο Ιανουάριος - Νοέμβριος 2016, οι

αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις

1.987.838 θέσεις εργασίας και οι απο-

χωρήσεις έφτασαν τις 1.862.710, εκ

των οποίων οι 1.059.001 ήταν αποτέλε-

σμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου

χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμέ-

νου χρόνου και οι 803.709 οικειοθελείς

αποχωρήσεις.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Λίγο πριν από την παραγραφή εκα-

τοντάδων χιλιάδων υποθέσεων φορο-

λογίας κεφαλαίου οι εφορίες

ανοίγουν τώρα τους φακέλους με τις

ανέλεγκτες υποθέσεις που παρουσιά-

ζουν το μεγαλύτερο φορολογικό εν-

διαφέρον και ετοιμάζονται να

στείλουν μαζικές εντολές ελέγχου,

μετά από εντολή του Γ.Γ. Δημοσίων

Εσόδων. 

Ο ίδιος επισήμανε στους εφόρους ότι

όσες υποθέσεις τελικά παραγραφούν

θα αρχειοθετηθούν και δεν θα θεω-

ρούνται περαιωμένες όπως έχει δια-

πιστωθεί ότι συμβαίνει στην πράξη.

H Εναλλακτική

Δράση πάει Κούβα
Μετά  από πέντε μηνών συνεργασία με την Πρεσβεία της

Κούβας στην Αθήνα, το ICAP (Ινστιτούτο Δημόσιας Διοί-

κησης Κεντρικής Αμερικής) και το Ίδρυμα Ιστορίας της

Κούβας, η Εναλλακτική Δράση παρουσιάζει το πρόγραμμα

της δεκαπενθήμερης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει

στην Κούβα  από τις 17 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου

2017   με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από

την δολοφονία του Τσε Γκεβάρα Το πρόγραμμα που είναι

ειδικά διαμορφωμένο για την επίσκεψη αυτή θα περιλαμ-

βάνει περιηγήσεις σε ιστορικές περιοχές και μνημεία με

συνοδεία ιστορικών από το ινστιτούτο ICAP και το Ίδρυμα

Ιστορίας της Κούβας. Επίσης θα περιλαμβάνει επίσκεψη

σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές, όπου θα υπάρ-

χει ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των φυσικών

οικοσυστημάτων. Θα γίνουν επίσης σε επισκέψεις σε

ερευνητικά κέντρα, και συζητήσεις με συνδικαλιστικές και

πολιτικές οργανώσεις, για το ρόλο και τη συμμετοχή των

εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών στην κοινωνική

και πολιτική ζωή της χώρας.  Επισυνάπτουμε το αναλυτικό

πρόγραμμα της επίσκεψης με τις εξής  επισημάνσεις:

Μέσα στον Απρίλιο θα γίνει ειδική εκδήλωση στην οποία

η Εναλλακτική Δράση με τη στήριξη της πρεσβείας της

Κούβας θα παρουσιάσει το περιεχόμενο του προγράμμα-

τος, τους φορείς που το στηρίζουν  και τα μέρη που θα

επισκεφθούμε.  

Εναλλακτική Δράση για ποιότητα ζωής.

Βασ.Παύλου 88, Βούλα, Τ.Κ 16673

Τηλ. 211 1847669

6906468807

site: www.enallaktiki-drasi.gr 

email: enallacticidrasi@gmail.com  &  ena.drasi@gm

Έντονη είναι η ανησυχία των ρευμα-

τοπαθών σχετικά με μέτρα που πρό-

κειται να εφαρμοστούν αναφορικώς

με την αποζημίωση των νέων φαρμά-

κων στη χώρα μας. Τα μέτρα αυτά

πλήττουν τους ασθενείς οι οποίοι

χρειάζονται  νέες καινοτόμες θερα-

πείες, αφού δεν ανταποκρίνονται στις

υπάρχουσες. 

Στα νέα αυτά μέτρα προβλέπεται ότι

για να αποζημιωθεί ένα νέο φάρμακο

για τον Έλληνα ασθενή, θα πρέπει

πρώτα το φάρμακο αυτό να έχει κυ-

κλοφορήσει και να αποζημιώνεται σε

14 άλλες χώρες της Ευρώπης, 7 από

τις οποίες μάλιστα πρέπει να διαθέ-

τουν και οργανισμό αξιολόγησης τε-

χνολογιών υγείας (ΗΤΑ).  Αυτό έχει

σαν συνέπεια τα νέα φάρμακα να έρ-

χονται στη χώρα μας με μεγάλη χρο-

νική καθυστέρηση, ίσως ετών,  με

αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η

πρόσβαση σε καινοτόμες  θεραπείες

που καθίστανται απαραίτητες για τους

ασθενείς.

Πρόβλημα επίσης φαίνεται να είναι

και η αναγκαστική έκπτωση που θα

είναι απαιτητή για την ένταξη του

φαρμάκου στην θετική λίστα.  Με το

μέτρο αυτό θίγονται μικρές, ελληνικές

εταιρείες που εισάγουν το φάρμακο

και το κέρδος τους κυμαίνεται γύρω

στο 30%.  Αναγκαστικά λοιπόν μια έκ-

πτωση της τάξης του 25%, θα καθιστά

αδύνατη την εισαγωγή αυτών των

προϊόντων, ενώ φαίνεται να ευνοεί τις

πολυεθνικές με άμεση αντιπροσώ-

πευση στη χώρα μας, διότι θα έχουν

τη δυνατότητα διαχείρισης της έκπτω-

σης.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.  με επιστολή της προς

τον Υπουργό Υγείας  επισημαίνει ότι

αυτά τα μέτρα αποτελούν τροχοπέδη

στην πρόσβαση των ρευματοπαθών

στα καινοτόμα φάρμακα, τα οποία

τους γλυτώνουν από αναπηρίες και

τους βοηθούν να έχουν μια όσο το δυ-

νατόν πιο φυσιολογική ζωή και καθη-

μερινότητα. Η Ελληνική Εταιρεία

Αντιρευματικού Αγώνα προτείνει να

γίνεται αξιολόγηση τεχνολογιών

υγείας (ΗΤΑ),  επέκταση της εφαρμο-

γής του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας

και κατ’ επέκταση  καταγραφή των

ασθενών, σε συνεργασία με την υιοθέ-

τηση σκληρών θεραπευτικών πρωτό-

κολλων που συντελούν προς όφελος

της πολιτείας και των ασθενών.

Εμπόδιο για τους ρευματοπαθείς τα μέτρα για την

αποζημίωση νέων φαρμάκων στην Ελλάδα

Κ. Καραμανλή 12 - 16673 Βούλα

Τηλ. 210 8991.193, 8991.189, Φαξ: 210 8991.193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας σε

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιανουαρίου 2017,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

Θέματα Ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός 1.1.2016 έως 31.12.2016

2. Προϋπολογισμός 2017

3. Διαγραφή του μέλους κ. Βασιλείου Θεοδώρου

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. θα συνέλθει

την επομένη ημέρα, ήτοι την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, την ίδια

ώρα  και στον ίδιο τόπο, οπότε θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία

ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη του Ομίλου που

είναι ταμειακώς ενήμερα.

Βούλα 8/12/2016

Το Δ.Σ. του Ν.Α.Ο.Β.

NAYTIKOΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-

σης Πολιτών Βούλας, για τη διετία 2017 – 2018, όπως

προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 4ης Δεκεμβρίου

2016, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Γιάννης Δημητριάδης

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Λεβέντης

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μακρυνικόλας

Ειδικός Γραμματέας: Γιώργος Ρουμπέσης

Ταμίας: Νίκος Μαυρόπουλος

Μέλος: Νίκος Δάρας

Μέλος: Πέτρος Σταυρουλάκης

Αναπληρωματικό Μέλος: Κώστας Αλατόπουλος
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Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

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

Ειδικός Ρευματολόγος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ

Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα • Αυχεναλγία/Οσφυαλγία 

Οστεοαρθρίτις • Οστεοπόρωση • Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος

ΔΙΓΕΝΗ 12 Βούλα  

Τηλ. 210 9658.142, κιν. 6984 419128

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

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

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ MD

Eρμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 420400, 6945 298724

e-mail: giannakouris@yahoo.gr

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Εργασθείς επί 20ετία στην Αγγλία

τ.Διευθυντής:

Royal Bolton Hospital - Bangor Hospital - Livorno Hospital

Εξειδίκευση υπερηχογράφησης:  Kings College Hospital

Βασ. Παύλου 7 Βούλα

Τηλ. 2108957436, Κιν. 6978181435
email: anastassopulos@yahoo.co.uk

Τσακωνιάτης Ν. Μιχάλης

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

HΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ερμή Σουρλαντζή 12 Κορωπί

Τηλ. 2130 423 303, 6944 145 594
email: tsakoniatism@gmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ Κ. ΓΚΡΕΚΙΔΟΥ
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Παρακολούθηση Αρτηριακής Υπέρτασης, Σακχαρώδης Διαβήτης,

Οστεοπόρωση, Δυσλιπιδαιμία, Προληπτικός Έλεγχος, 

Λοιμώξεις, Τραύματα,

Συνταγογράφηση όλων των ταμείων 

Καθημερινά 9.30 πμ – 1.30 μμ και 6.00 μμ – 9.00 μμ

Δέχεται κατόπιν ραντεβού 

Διγενή 12 ΒΟΥΛΑ , Τηλ : 210.899.2267 - 6943876101

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

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΟ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA

Πιστοποιημένος Ιατρός ΕΟΠΥ

Βασ. Παύλου 87 (1ος όροφος) Βούλα

Τηλ.: 210 8956166, 6978888112
www.orthopaedicspot.gr,  orthopaedicspot@gmail.com

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

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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. . . γ ια την υγειά μας

Ένα πειραματικό φάρμακο κατά του Αλτσχάιμερ φά-

νηκε να υπόσχεται πολλά στην καθυστέρηση της επιδεί-

νωσης της νόσου. Η κλινική δοκιμή της αμερικανικής

φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly όμως οδηγήθηκε σε

αποτυχία φέρνοντας την απογοήτευση στους πάσχον-

τες από την νόσο για βελτίωση των συμπτωμάτων τους.

Η αποτυχία του φαρμάκου solanezumab  υπογραμμίζει

την δυσκολία της αντιμετώπισης περιπτώσεων ακόμα

και της ήπιας άνοιας και τεκμηριώνει την ιδέα ότι μέχρι

τώρα, η βλάβη στον εγκέφαλο ίσως να είναι αρκετά

εκτενής. Επειδή το φάρμακο επιτέθηκε στις β αμυλοει-

δείς πλάκες, που είναι το σήμα κατατεθέν της νόσου Αλ-

τσχάιμερ, τα αποτελέσματα της έρευνας θέτουν

ερωτηματικά σχετικά με την κύρια θεωρία της ασθέ-

νειας, με βάση την οποία προκαλείται από την συσσώ-

ρευση  του β-αμυλοειδούς μεταξύ των κυττάρων του

εγκεφάλου.

Κανένα φάρμακο μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να

αποτρέψει την συσσώρευση β-αμυλοειδούς, κάτι που

μας οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα που έχει σημασία για

τους ασθενείς: την παρεμπόδιση ορισμένων από τα συμ-

πτώματα της άνοιας.

''Δυστυχώς δεν θα αποτελέσει θεραπεία για όσους πά-
σχουν από ήπια μορφή της ασθένειας και αυτό είναι
αποκαρδιωτικό'', ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας Eli

Lilly, Dave Ricks.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κλινικές δοκιμές με πα-

ρόμοια φάρμακα παρασκευασμένα από άλλες εταιρείες

αλλά και άλλες δύο δοκιμές ασχολούνται με το φάρ-

μακο solanezumab. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρ-

χουν ελπίδες γι’ αυτές τις μελέτες, σημειώνοντας ότι

μπορεί να συμπεριλάβουν ανθρώπους που βρίσκονται σε

υψηλό κίνδυνο για την νόσο Αλτσχάιμερ αλλά δεν πα-

ρουσιάζουν συμπτώματα.

Ορισμένοι ειδικοί στην συγκεκριμένη νόσο οι οποίοι

δεν συμπεριλήφθηκαν στις δοκιμές με τα αντι-αμυλο-

ειδή φάρμακα ανέφεραν πως δεν ξαφνιάστηκαν με τα

αποτελέσματα της εταιρείας Lilly. Επιπρόσθετα, είπαν

πως αυτά αντικατοπτρίζουν την επείγουσα επιστημονική

κατανόηση του Αλτσχάιμερ σαν μια ασθένεια που βασί-

ζεται σε πολλαπλά αίτια, συμπεριλαμβάνοντας την συσ-

σώρευση β-αμυλοειδών.

''Είμαστε πολύ περισσότερο ανήσυχοι σχετικά με το
πόσο σύνθετη είναι η συγκεκριμένη νόσος'', ανέφερε ο

Dr. Lon Schneider, διευθυντής του Κέντρου Αλτσχάιμερ

της Καλιφόρνια στο Πανεπιστήμιο την Νότιας Καλιφόρ-

νια. ''Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν
και όσο ο εγκέφαλος εκφυλίζεται, νεκρώνει σε όλα τα
επίπεδα''.

Είναι σαφές πως η παθολογία του Αλτσχάιμερ αρχί-

ζει να βλάπτει τον εγκέφαλο χρόνια πριν την εμφάνιση

των συμπτωμάτων, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως

ένα  φάρμακο κατά της ήπιας άνοιας θα έχει πολύ μικρά

ποσοστά επιτυχίας.

''Μόλις εμφανιστούν αμυλοειδή σε μια τομογραφία,
πιθανότατα να παραμείνουν εκεί για δεκαετίες”, ανέ-

φερε ο Dr. Samuel Gandy, ερευνητής του Αλτσχάιμερ

στο Νοσοκομείου  Mount Sinai.

''Ανησυχώ πως είναι πολύ αργά. Πιστεύω ότι έχει με-
γαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας να λειτουργήσει άν
εφαρμοστεί σε πιο πρώιμο στάδιο''.

Αλλά, όπως αναφέρει, το να δοκιμάζεις ένα φάρμακο

πριν οι άνθρωποι παρουσιάσουν συμπτώματα είναι απαι-

τητικό και πολυδάπανο. Τέτοιου είδους δοκιμές απαι-

τούν έναν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών ώστε να εξαχθεί

ένα χρήσιμο αποτέλεσμα και επειδή οι ασθενείς είναι

υγιείς, χωρίς συμπτώματα, τα φάρμακα δεν έχουν αρ-

νητικές συνέπειες ώστε να τους κάνουν να νιώσουν άρ-

ρωστοι.

Το Solanezumab είχε προηγουμένως αποτύχει σε δύο

μεγάλες κλινικές δοκιμές περιλαμβάνοντας ασθενείς με

ήπια μορφή της νόσου. Αλλά όταν η εταιρεία Lilly ανέ-

φερε  τα αποτελέσματα της δοκιμής του 2012, προσέ-

θεσε πως το φάρμακο επιδρούσε σε ένα υποσύνολο

ασθενών με μέτρια συμπτώματα. Έτσι ξεκίνησε μια άλλη

δοκιμή με 2,100 ασθενείς  με ήπια μορφή άνοιας προκα-

λούμενη από το Αλτσχάιμερ.

Σε μια πρόσφατη ανακοίνωση, η εταιρεία ανέφερε πως

παρόλο που ορισμένα αποτελέσματα φαίνονται να υπό-

σχονταν πολλά, ''ασθενείς που έλαβαν το solanezumab
δεν είδαν σημαντική επιβράδυνση της νοητικής  εξασθέ-
νισης σε σχέση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρ-
μακο''.

Η εταιρεία ανέφερε πως θα αξιολογούσε μελλοντικά

σχέδια για το solanezumab, αλλά δεν ψάχνει πλέον για

έγκριση χρήσης του φαρμάκου στην αντιμετώπιση ασθε-

νών με συμπτώματα.

Στέργιος Κουτρολίκος, medlabnews.gr

Ένα υποσχόμενο φάρμακο για το Αλτσχάιμερ αποτυγχάνει...

Χρησιμοποιήστε τα χημικά

προϊόντα με ασφάλεια 

Τα χημικά προϊόντα είναι μέρος της σύγχρονης ζωής. Οι πε-

ρισσότερες από τις ουσίες αυτές συμβάλλουν στην καλή δια-

βίωσή μας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, αλλά ορισμένες

μπορούν να βλάψουν την υγεία μας ή το περιβάλλον. Tι θα

πρέπει να προσέχουμε κατά τη χρήση τους; 

Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια απαιτεί η χρήση συγκεκριμέ-

νων κατηγοριών προϊόντων και ειδικότερα: των ειδών περιποί-

ησης και συντήρησης αυτοκινήτου (λαδιών, αντιπηκτικών,

υγρών φρένων και μπαταρίας, γυαλιστικών), των καθαριστικών,

των ειδών συντήρησης – διακόσμησης σπιτιού (χρωμάτων,

βερνικιών κ.λπ.). Προσοχή στο χειρισμό τους απαιτούν επίσης

τα προϊόντα φροντίδας εξωτερικών χώρων (λιπάσματα, παρα-

σκευάσματα φυτοπροστασίας, συντήρησης πισίνας), τα μελά-

νια εκτυπωτών, το φωτιστικό οινόπνευμα, τα έλαια των

λυχνιών, η βενζίνη καθαρισμού, το νέφτι και άλλα προϊόντα.

Τι να προσέξετε

▪ Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε προσεκτικά την

ετικέτα.

▪ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τη χρήση

(γάντια, προστατευτικά γυαλιά, ρούχα εργασίας, μάσκα προ-

σώπου).

▪ Αερίστε καλά τους χώρους εργασίας όταν χρησιμοποιούνται

παρασκευάσματα που εξατμίζονται εύκολα (χρώματα, διαλύ-

τες, κόλλες).

▪ Μετά τη χρήση πλύνετε καλά τα χέρια σας με άφθονο νερό

και σαπούνι.

▪ Κλείστε καλά την συσκευασία μετά τη χρήση και πριν από

την απόρριψη.

▪ Μη μυρίζετε ποτέ ένα χημικό προϊόν για να καταλάβετε τι

είναι.

▪ Μην τρώτε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση ενός χημικού

σκευάσματος.

▪ Μη χρησιμοποιείτε φλόγα όταν εκτελείτε εργασίες με προ-

ϊόντα που περιέχουν διαλύτες.

▪ Μην αναμιγνύετε δύο διαφορετικά προϊόντα, εκτός αν υπάρ-

χει σχετική σύσταση από τον ίδιο τον παραγωγό. Από τη μίξη

δύο ασφαλών προϊόντων μπορεί να προκύψει ένα «τρίτο», με

απρόβλεπτους κινδύνους αναθυμιάσεων, ανάφλεξης κ.λπ.

▪ Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους μη προ-

σβάσιμους από τα παιδιά. Οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης

αναγράφονται στην ετικέτα (μακριά από τον ήλιο, δροσερό ή

ξηρό μέρος κ.λπ.).

stogiatro.gr
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Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δήμαρχος των

3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υπεγράφη η διοργάνωση

Παγκόσμιων Αγώνων Αθλησης για ενήλικες 50+, με πρό-

εδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον δήμαρχο.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται με την Ομοσπονδία

Άθλησης για Όλους (UESpT) και το Δήμο Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, και τα περισσότερα αθλήματα θα εξελιχ-

θούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, από 9 έως

11 Ιουνίου 2017. 

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Αθλησης (World Senior Gamew) ξε-

κίνησαν για πρώτη φορά το 2008 και γίνονται κάθε δύο

χρόνια σε άλλη χώρα ή σε άλλη πόλη. Στην Ελλάδα γίνον-

ται για πρώτη φορά και δη στο Δήμο 3Β.

Οπως είπε ο Γενικός Γραμματέας της UESpT Γεώργιος

Πίγκος, το πρόγραμμα των αγώνων περιλαμβάνει 15 αγω-

νιστικά αθλήματα: 

Aγώνες δρόμου, Αντισφαίριση, Βελάκια, Πετοσφαίριση

άμμου (beach volley), γκολφ, επιτραπέζια αντισφαίριση, κο-

λύμβηση, μπάσκετ 3Χ3, μπόλουλινγκ, μπριτζ, ποδόσφαιρο

5Χ5, Σκάκι, Τοξοβολία, Χειροσφαίριση Αμμου.

Ο κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι σε δύο αθλή-

ματα. 

Για τα ατομικά αθλήματα οι ηλικίες ξεκινούν από 50 έως

90+, ενώ για τα ομαδικά αθλήματα οι ηλικίες είναι από 50

έως 80+. Στους αγώνες δρόμου ξεκινούν από την ηλικία

των 17 μέχρι 90+. Θα υπάρχει και αγώνες δρόμου ενός χι-

λιομέτρου για παιδιά από 5 έως 12 ετών.

Όπως τόνισαν και ο δήμαρχος και Γεν. Γραμματέας, οι

αγώνες αυτοί προβάλλουν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός δεν

γνωρίζει ηλικιακά σύνορα και δίνουν την ευκαιρία σε αν-

θρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών να συμμετάσχουν σε

αθλήματα και δραστηριότητες υψηλού επιπέδου και να δια-

τηρηθούν σωματικά δραστήριοι.

Οι εγγραφές, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν,

γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

www.worldseniorgames.org, και έχουν ήδη ξεκινήσει με

καταληκτική ημερομηνία τις 20 Μαΐου 2017.

Στο τριήμερο των αγώνων θα γίνουν και παράλληλες εκ-

δηλώσεις και Συνέδριο με θέμα “Αθλητισμός & Υγεία”.

Τα έξοδα της διοργάνωσης θα καλύψουν χορηγοί, που θα

αυξάνονται όσο πλησιάζουν οι αγώνες, αλλά και οι συμ-

μετέχοντες αθλητές.

Οπως προέκυψε από ερώτηση της εφημερίδας “ΕΒΔΟΜΗ”,

οι συμμετέχοντες στα αθλήματα θα καταβάλλουν αντίτιμο

ανάλογα με το άθλημα, από 15 ευρώ έως και 30 ευρώ. Η

τιμή αυτή αφορά τη συμμετοχή μόνο σε ένα άθλημα.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει υπό την αιγίδα της τους

αγώνες αυτούς και στη συνέντευξη τύπου την εκπροσώ-

πησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος

Φιλίππου, ο οποίος τόνισε ότι «η Περιφέρεια Αττικής στέ-

κεται δίπλα σε κάθε διοργάνωση σχετίζεται με τον αθλη-

τισμό είτε σε επίπεδο κορυφαίων αθλητικών γεγονότων

διεθνούς εμβέλειας είτε σε επίπεδο διοργανώσεων των

δήμων, αλλά και αθλητικών φορέων επισημαίνοντας ότι ει-

δικά αυτή την περίοδο σε συνεργασία με τους δήμους και

τους αθλητικούς φορείς εκπονεί πρόγραμμα δημιουργίας

αθλητικών υποδομών και συντήρησης – αναβάθμισης των

υπαρχουσών εγκαταστάσεων». 

Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία

διοργάνωσης των αγώνων αυτών,  γιατί αναδεικνύουν επί-

σης το μοναδικής ομορφιάς παραλιακό μέτωπο της περιο-

χής, η αναβάθμιση και προβολή του οποίου αποτελεί

στόχο και προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Γι’

αυτό επεσήμανε να μη λέγεται «Αθηναϊκή Ριβιέρα», όπως

προωθείται σήμερα, αλλά «Αττική παραλία».

Υ.Γ.: Διαπίστωση κοινή πλέον ότι αυτού του είδους οι εκ-

δηλώσεις έχουν περισσότερο χαρακτήρα διασκέδασης

(όπως άλλωστε είπε και ο δήμαρχος) παρά αθλητισμού.

Απλά μπαίνει το “κερασάκι στην τούρτα”.

Βέβαια ο Δήμος σωστά συμμετέχει, γιατί και ο Δήμος θα

προβληθεί και τουρισμό θα προκαλέσει. Θα προτείναμε να

αναζητήσουν περισσότερους χορηγούς, να κερδίσουν λι-

γότερα οι διοργανωτές για να γίνει το αντίτιμο του συμ-

μετέχοντος αθλούμενου καθαρά συμβολικό.

Αννα Μπουζιάνη

Παγκόσμιοι Αγώνες Άθλησης για ηλικίες 50+ στο Δήμο Βαρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Το Σαββατοκύριακο  3-4/12/16, η

αγωνιστική ομάδα Optimist του

ΝΑΟΒ, έλαβε μέρος στο "Κύπελλο

Χιόνων 2016" που διοργάνωσε ο

Ι.Ο.Πειραιά. 

Σε έναν πολύ καλά οργανωτικά και

ταυτόχρονα δύσκολο από πλευ-

ράς ανταγωνισμού και με αρκετό

κρύο αγώνα, οι οπτιμίστες του

Ν.Α.Ο.Β. διέπρεψαν και πάλι. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάτροκλος

Μανδηλάρης κατέλαβε την 3η

θέση στη γενική κατάταξη, η Να-

ταλία Καλπάκα την 5η στα κορί-

τσια και ο Σίμος Γαρυφαλλίδης

την 7η επίσης στα αγόρια ανάμεσα

σε 218 ιστιοπλόους! 

Στο σύνολό της η ομάδα πραγμα-

τοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και

αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον

Ανδρεα Τσουβαλά που έλαβε

μέρος στον αγώνα μετά από καιρό

λόγω τραυματισμού, καθώς και

στους πιο μικρούς ιστιοπλόους Νι-

κόλα Μπαμπέτα, Ευάγγελο Κου-

κούδη, Μαρίνα Λαμπράκη και Βα-

σίλη  Κουκούδη, που αγωνίστηκαν

με όρεξη και πάθος, υπό τις οδη-

γίες του προπονητή Ζαννέτου Μα-

λατέστα.

ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Ο ΝΑΟΒ
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“Τώρα που βρήκαμε παπά, να θά-

ψουμε καμπόσους” σπουδαία

λαϊκή παροιμία. Σε έκθεση του Κα-

ναδού Καθηγητή Ρίτσαρντ Μακλά-

ρεν, που έγινε για λογαριασμό της

“περιβόητης” WADA,  αναφέρονται

οι συνωμοσίες της Ρωσικής Κυ-

βέρνησης και των Αθλητικών

Αρχών της Χώρας, προκειμένου να

ξεγελάσουν τα “τεστ”  του ντό-

πινγκ και να κερδίσουν Μετάλ-

λια….. 

Προσωπικά, ούτε κρύο,

ούτε ζέστη μου κάνει·

όπως στρώνει ο κάθε ένας

κοιμάται. Όμως, από το

σημείο αυτό, μέχρι του

σημείου, να κατηγορείται

μόνο η Ρωσία για  “δια-

φθορά” των Ολυμπιακών

Αγώνων,…  ε…. αυτό πάει

πολύ. Στη “μα...” υπάρχουν

όρια αν κάνεις το λάθος

και τα ξεπεράσεις τότε γί-

νεσαι περίγελος….. Είναι

παγκοσμίως γνωστό, ότι άλλος

ήταν ο αθλητισμός πριν 20 – 30

χρόνια· σήμερα ο Αθλητισμός είναι

εμπόρευμα, τα κίνητρα είναι δύο:

Δόξα, και Χρήμα. Δύο και οι “Αγα-

πητικοί”:  Κράτος και Ιδιώτης και οι

δύο χρησιμοποιούν τον Αθλητισμό

για τα συμφέροντά τους... Όλες οι

λεγόμενες απαγορευμένες  ου-

σίες,  παρασκευάζονται με κρα-

τική άδεια (εδώ είναι η μεγάλη

υποκρισία) και διακινούνται σε όλο

τον Κόσμο με δισεκατομμύρια

κέρδη. Η δε Αμερική που το παίζει

“αθώα περιστερά” έχει εκατοντά-

δες νεκρούς, και αρρώστους αθλη-

τές και αθλήτριες…… Η WADA

λοιπόν,  αυτός ο “ΗΘΙΚΟΣ” οργανι-

σμός, με εντολή ή ευγενική παρό-

τρυνση των ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ, σε

συνεργασία με όλες τις Παγκό-

σμιες Αθλητικές Ομοσπονδίες

(Όλων των Ολυμπιακών Αθλημά-

των) έχουν στόχο, να διασύρουν,

να ξεφτιλίσουν να εξαφανίσουν…

… για καθαρά πολιτικούς λόγους

και πολύ λιγότερο για  Αθλητικούς

τη ΡΩΣΙΑ…. Να μην ξεχνάμε λοι-

πόν, ότι, ο Αθλητισμός εκτός από

το βασικό του ρόλο στην Οικονο-

μία, (την οποία τροφοδοτεί με δίς)

έχει και σπουδαίο ρόλο στην Πο-

λιτική οπού το μεγάλο Κεφάλαιο

τον χρησιμοποιεί κατά τρόπο ασύ-

στολο, και βέβαια στην

Κοινωνία που και πάλι η

άρχουσα τάξη τον “παί-

ζει”  όπως  θέλει… Θα

πρέπει όμως με θάρρος

να πούμε ότι, (στην ποιο

Όμορφη Χώρα του Κό-

σμου),  όπως μάθαμε από

τους επενδυτές του

Αστέρα Βουλιαγμένης,

όταν “ξεκινήσουν την

ανάπτυξη” με τα έργα

τους, θα απαγορεύεται

διά ροπάλου ακόμα και ο

περίπατος στο “Λαιμό της Βου-

λιαγμένης” το ωραιότερο φυσικό

κομμάτι του Κόσμου

Αθλητισμός δεν υπάρχει πλέον,

όπως δεν υπάρχει Πολιτισμός,

όπως δεν υπάρχει Παιδεία όπως

δεν υπάρχει Υγεία...   

γράφει ο ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αθλητισμός πλέον είναι

εμπόρευμα για Χρήμα & Δόξα

Ωμός εκβιασμός από

ΟΑΕΔ 

Αυτό απαιτεί η «ανάκαμψη» των κερδών του κεφα-

λαίου. Οι εργαζόμενοι να απορρίψουν το δίλημμα

«ανεργία ή εργασιακή ζούγκλα», να παλέψουν για

δουλειά με δικαιώματα.

Με την προκλητική απειλή της αφαίρεσης ακόμα και

αυτού του γλίσχρου επιδόματος ανεργίας των 360

ευρώ το μήνα για τους επιδοτούμενους ανέργους και

τη στέρηση της «κάρτας ανέργου» για τους μη επιδο-

τούμενους, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχωρά στη

διαμόρφωση μέτρων ελέγχου και κυρώσεων σε βάρος

των ανέργων, σε περίπτωση που αρνηθούν να αποδε-

χτούν εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης

- απασχόλησης, με τους όρους που τους προτείνει ο

ΟΑΕΔ.

Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η πίεση στους ανέρ-

Χ Ι Ο Ν Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Ε Σ

4η θέση στο δίαθλο, η Μαρία Τσακίρη

στο 1ο JIBU Cup στην Ελβετία

Τεράστια επιτυχία για την ελληνική χιονοδρομία στο δία-

θλο. Η Μαρία Τσακίρη κατέκτησε την 4η θέση στα 12,5

χλμ. στο 1ο JIBU Cup, στο Lenzerheide της Ελβετίας. Με

άριστη σκοποβολή, εξαιρετικό σκι και με 1:58,6 διαφορά

από την νικήτρια, η πρωταθλήτρια του ΕΟΣ Δράμας ξεπέ-

ρασε τον εαυτό της και έκανε την καλύτερη επίδοση που

έχει πετύχει μέχρι σήμερα ελληνίδα αθλήτρια στο συγκε-

κριμένο θεσμό. 

Εντυπωσιακή επιτυχία, επίσης και δίαθλο και από τον Από-

στολο Αγγέλη στο IBU Cup 2 (στην Ridanna της Ιταλίας). Ο

Μετσοβίτης πρωταθλητής τερμάτισε 70ος στα 10 χλμ. ανά-

μεσα σε 136 αθλητές, με χρόνο 26,35,3 και 3 άστοχες

βολές, δείχνοντας ότι επέστρεψε στις μεγάλες εμφανίσεις.

Το σπουδαίο όμως είναι οι 123,17 βαθμοί IBU που κέρδισε,

οι οποίοι αποτελούν ατομικό ρεκόρ, με τους οποίους απο-

κτά βάσιμες ελπίδες να προκριθεί στα Παγκόσμια Κύπελλα

και τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Τη δική τους μάχη έδωσαν οι έφηβοι του διάθλου στο

JIBU Cup 1 που φιλοξενήθηκε στο Lenzerheide (Ελβετία).

Την πρώτη ημέρα στα 15 χλμ. ο Νίκος Τσουρέκας έκανε

εξαιρετική επίδοση και με 4 άστοχες βολές και με 7:36,7

λεπτά διαφορά από το  νικητή τερμάτισε 61ος ανάμεσα

σε 97 αθλητές.

Τη δεύτερη μέρα στα 10 χλμ. ο Παναγιώτης Παπάσης με

απόλυτη ευστοχία στις βολές είχε την καλύτερη κατά-

ταξη (73ος) από ελληνικής πλευράς με 5:15,9 λεπτά δια-

φορά από τον χρόνο του νικητή. Επίσης πολύ καλή

παρουσία είχαν οι Γιώργος Τσούλης και Γεωργία Νιμπήτη

αφού βελτίωσαν τις ατομικές τους επιδόσεις. 

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ελληνική χιονοδρομία. Οι

συγκεκριμένοι αγώνες αποτελούν αγώνες προετοιμασίας

για τους αθλητές, αφού είναι οι πρώτες ημέρες της πε-

ριόδου που εξασκούνται σε κανονικές χιονοδρομικές συν-

θήκες, δείχνοντας ότι δικαιολογημένα υπάρχουν μεγάλες

προσδοκίες για το 2017.

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Εθελοντική Αιμοδοσία

στον Α.Ο. Βουλιαγμένης 

Ο Αθλητικός Όμιλος Βουλιαγμένης καλεί να συμ-

μετάσχετε στην Εθελοντική Αιμοδοσία που διοργα-

νώνει σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Βούλας, την

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 από τις 09:00 έως

13:00, στο χώρο του Ιατρείου του ΑΟΒ.

Η προσφορά αίματος είναι μια ύψιστη πράξη αγάπης,

προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι Εθελοντές

Αιμοδότες με τη συστηματική προσφορά τους αποδει-

κνύουν την ευαισθησία και την ανθρωπιά τους. Προσφέ-

ρουν δώρο ζωής σε συνανθρώπους τους που το έχουν

ανάγκη.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε κάθε μέλος χορηγείται Κάρτα

Εθελοντή Αιμοδότη, που τον διακρίνει και βοηθά στην

εξεύρεση αίματος σε περίπτωση που χρειαστεί αίμα ο

ίδιος ή η οικογένεια του.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της ημέρας αυτής,

σας παρακαλούμε να δηλώσετε την πρόθεσή σας να γί-

νετε εθελοντής αιμοδότης στη Γραμματεία του ΑΟB (τηλ.

210 8962947) μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2016.
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

Ελάτε να υποδεχθούμε 
τον Αη-Βασίλη...
Mαζί με τα παιδιά μας και τους φίλους μας   

την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 4.30μ.μ. 

στην πλατεία Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Παπάγου) στη Βούλα 

κάτω από το φωτισμένο, φυσικό, δέντρο της πλατείας.

Ο Αη-Βασίλης θα φέρει 

δώρα στα παιδιά

γλυκά και τσίπουρα 

στους μεγάλους.

Πλατεία Ελευθερίας (Καραϊσκάκη & Στρ. Παπάγου) στη Βούλα 


